ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ UNFCCC REDD+ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
(ခန္ခြန္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား) အား ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆရ
ို ွင္းလင္းျခင္း
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ
ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ခန္ခန
ြ ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား (Cancun Safeguards) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ မကၠစီကိုႏိုင္ငံ၊ ခန္ခြန္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ UNFCCC အဖြ႕ဲ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္
ညီလာခံတြင္ REDD+ အတြက္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခုနစ္ခုအား
လက္ခအ
ံ တည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ REDD+ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ REDD+
လုပ္ငန္းမ်ားအား

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ေလးစားလိုက္နာ

ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္

ဟု

UNFCCC

မွ

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား

ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္

ကိုက္ညီေသာ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းျခင္း

ျပဳလုပ္ေနသည့္ အေျခ အေနကို ေဖာ္ျပပါ။
ႏိုင္ငံအဆင့္ UN-REDD အစီအစဥ္၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခန္ခန
ြ ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္မည့္နည္းလမ္းအား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
၂၀၁၇

ခုႏွစ္တြင္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ

အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ

(TWG-SES)

မွတစ္ဆင့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ခုအား ေရးဆြခ
ဲ ဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းျပေျမပံုတြင္ ခန္ခန
ြ ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံအေျခ
အေနႏွင့္

ကိုက္ညီေအာင္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ေရးသည္

အလြန္အေရးႀကီးေသာ

အဆင့္တစ္ခု

ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဘယ္နည္း။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းျခင္း ဆိုသည္မွာ
REDD+

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၏

အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေၾကာင္း

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္

ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး

ႏိုင္ငံတြင္းရွိ

ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနအရ
ျပည္သူမ်ား

မည္သို႔

နားလည္လက္ခံမည့္

စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ ဦးစားေပးရမည့္
ကိစၥရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။ ဥပမာ REDD+ ၏ ပူးတြရ
ဲ ရွိမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားထဲတြင္

မည္သည္တို႔သည္

ႏိုင္ငံအတြက္

အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္မည္ဆိုသည္ကို

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မူဝါဒမ်ား၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (PLRs)
ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။

ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေစမည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းခ်က္အား မည္သို႔
ျပဳစုထား ပါသနည္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္

ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေစမည့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းခ်က္မူၾကမ္း

အား

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ ပံစ
ု ျံ ဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းကာ ျပဳစုထားပါသည္။ ယင္းအား အက်ိဳး ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (TWG-SES)
ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အက်ိဳးဆက္စပ္သူေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ဆင့အ
္ လုပရ
္ ေ
ုံ ဆြးေႏြးပြဲ
(ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ခန္ခြန္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းျခင္းဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံအဆင့္

အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၂၀၁၈ ဇြန္ ၂၈-၂၉) သို႔ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳစုထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္

၂၀၁၈

ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ/

ႏိုဝင္ဘာလတြင္

အြန္လိုင္းမွ

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေတာင္းခံသည့္ကာလအတြင္းက လက္ခံရရွိခ့ဲ ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲ (CHRO)မွ
ထပ္ေဆာင္းက်င္းပျပဳလုပ္သည့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထိုမူၾကမ္းအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပေသာ
ႏိုင္ငံအဆင့္

REDD+အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏

၆

ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး၌

ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး

မူၾကမ္းအား

အတည္ျပဳကာ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ

အတြက္

ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေစမည့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းခ်က္အား

၂၀၁၉

ခုႏွစ္၊

ေမလတြင္

အၿပီးသတ္ျပဳစုႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းမႈ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အေျခခံစည္းမ်ဥ္း က - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ REDD+ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား (Policies and Measures – PaMs)
သည္

ႏိုင္ငံအဆင့္

သစ္ေတာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံတကာ

ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားႏွင့္

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိသင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ က-၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ REDD+ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား (PaMs) အား ဒီဇိုင္းေရးဆြ၊ဲ
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊

ေျမအသံုးခ်မႈ၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊

စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ဖံ႕ြ ၿဖိဳး

တိုးတက္မႈ၊

က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈတို႔အပါအဝင္
ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္

လူ႕အခြင့္အေရး၊
သက္

အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊

ဆိုင္ရာ

ေရးဆြေ
ဲ ဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ႏိုင္ငံအဆင့္

မူဝါဒမ်ား၊

ႏိုင္ငံအဆင့္မူဝါဒမ်ား

ႏွင့္

အစီအစဥ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ REDD+ PaM မ်ားၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ
ေျဖရွင္း သင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ က-၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ REDD+ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြ၊ဲ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္ CBD၊ UNCCD၊ UNFCCC၊ CITES ၊ ရမ္ဆာ ကြန္ဗင္းရွင္း၊ CEDAW ၊ UNDRIP၊ အဂတိလိုက္စားမႈ
တိုက္ဖ်က္

ေရးဆိုင္ရာ

UN

ကြန္ဗင္းရွင္းကဲ့သုိ႔ေသာ

သက္ဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံတကာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားႏွင့္

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ SDG ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ FLEGT ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္မ်ား၊
အဆိုပါကတိကဝတ္မ်ားကို

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ရန္အတြက္

ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ

ႏိုင္ငံအဆင့္

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ ေရးဆြေ
ဲ ဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္။
အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ခ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ REDD+ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏
အခ်ဳပ္

အခ်ာအာဏာကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ

ပြင့္လင္းျမင္သာ

ရွိၿပီး

ထိေရာက္သည့္

ႏိုင္ငံအဆင့္

သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြ႕ဲ စည္းပံုမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သင့္ ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္

ခ-၁။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

REDD+

မူဝဒါမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားအား

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစာြ

အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသမ်ားကို
ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ

မ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္

တာဝန္မ်ားကို ခြဲေဝေပးျခင္းတို႔ႏင
ွ ့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းစြာ ခ်မွတ္ထားေသာ
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္

အေျခခံသင့္ၿပီး

မွတ္တမ္းမွတ္ရာျဖင့္

စနစ္တက်

မွတ္တမ္းတင္ထားရွိသင့္ပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရးအရ တာဝန္ခံမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္
ၿပီး စီမံကိန္းေရးဆြစ
ဲ ဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္းတြင္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ သူမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ
သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ား

သင့္ေလ်ာ္သည့္ပံုစံျဖင့္

ရရွိေအာင္

ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။

မွ်ေဝေပးသင့္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ - အစီအစဥ္ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ
နည္းလမ္းမ်ား (ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား၊ ရရွိမည္အ
့ က်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ ရန္ပံုေငြမ်ား၊
ေဆာင္ရြက္မည့္

လုပ္ငန္းမ်ား၊

လက္ရွိေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္
သေဘာတရားဆိုင္ရာ

ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်မည့္

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ

အေျပာင္းအလဲ၊

နည္းလမ္းမ်ား၊

သက္ဆိုင္ရာ

PLR

အေထြေထြသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

အၾကံျပဳမႈယႏၱရား/လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

စသည္)၊

မ်ား၊

REDD+

တိုင္ၾကားမႈႏွင့္
ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ အာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္မွာ REDD+ မူဝါဒ သို႔မဟုတ္
နည္းလမ္းကို တာဝန္ယူေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာ အဖြ႕ဲ အစည္း၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ ခ-၂။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ REDD+ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား၌ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္
ဆက္စပ္သည့္

လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္

သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊

တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တို႔ကို အားေကာင္းေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ေျမအသံုးခ်

မႈ

စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္း

ႏွင့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္း၊ လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္မ်ား ခ်ေပးျခင္း၊ EIA ႏွင့္ SEA ကဲ့သုိ႔ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
စံသတ္မွတ္ခ်က္

ခ-၃။

REDD+

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားသည္

ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္

ဆက္ႏႊယ္ေသာ

မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က႑မ်ားၾကား၊ အစိုးရအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ားၾကား
ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား/

EAO

မ်ားႏွင့္

ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

(လက္ရွိေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြ႕ဲ မ်ားကို
ပံ့ပိုးေပးျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္အပါအဝင္)

အျပည့္အဝ
ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ၿပီး

အားေကာင္းေစရန္အတြက္

လည္

ပတ္ႏိုင္ေအာင္

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္

လူမႈေရးႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္မႈ လံုေလာက္စြာ ရွိသင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ ခ-၅။ REDD+ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြေ
ဲ သာအခါတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား
ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား/အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စမ
ြ ္း

တို႔ကို

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး

ထိေရာက္စြာ

ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိေသာ

အားနည္းခ်က္မ်ား/လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးသင့္ ပါသည္။

အေျခခံစည္းမ်ဥ္း

ဂ

-

ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ

REDD+

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားအား

ဒီဇိုင္းေရးဆြ၊ဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား1 ႏွင့္ ေဒသခံလူထု၏ အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၾကေစရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။2
စံသတ္မွတ္ခ်က္ ဂ-၁။ REDD+ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားကို
ေရွာင္ရွား၍

ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

ေျမယာႏွင့္

အရင္းအျမစ္မ်ားကို

လက္ရွိ

ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားကို

အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး မ်ားအား ေလးစားရပါမည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္

ဂ-၂။

REDD+

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားတြင္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ခြင့္ျပဳသည့္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းမရွိေသာ

ထိခိုက္လြယ္

သည့္

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအုပ္စမ
ု ်ား

(ဥပမာ

မိရိုးဖလာ

ေျမယာလုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္သာရွိေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား) အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မရွိရေလေအာင္
ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။

1

ထို႔ျပင္

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္

ၾသဇာအာဏာ

ႀကီးမားသူတစ္စုမွ

လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈမ်ားကို

ရွင္းလင္း၍တိက်သည့္ ‘ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား’ ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အား အဓိကက်ေသာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္း

သားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ၊ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွ
တစ္ဆင့္

သေဘာတူသတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ သံုးသပ္မႈမ်ားကို

အေျခခံသင့္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ သေဘာခ်င္းမတိုက္မႈမ်ား
ရွိပါက ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ခြင့္ဟူေသာ စံကို အေလးသာသင့္ပါသည္။
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‘ေဒသခံလူထုမ်ား’ အား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေသာအခါတြင္ ပဋိပကၡ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရ

သူမ်ားကို ထည့္မတြက္မိျခင္းမရွိေအာင္ ဂရုျပဳသင့္ပါသည္။

ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္

အသံုးခ်ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားအား

တရားမွ်တ၍

ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ

ဖြင့္ဆို

ရွင္းလင္းသတ္မွတ္မႈမ်ား ျပဳႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီ သင့္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ REDD+ PaM
မ်ားအတြက္ EIA/SIA မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ ဂ-၃။ REDD+ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ဒီဇိုင္းေရးဆြ၊ဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
ဌာေန

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား3

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

ႏွင့္

မိရိုးဖလာအစဥ္အလာက်င့္သံုးမႈမ်ားကို ေလးစားမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ ဂ-၄။ မူဝါဒတစ္ခု သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းတစ္ခုအား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္
ဌာေန

တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

မေရွာင္ရွားႏိုင္ပါက သင့္ေလ်ာ္ သည့္ပံုစံျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို ကမ္းလွမ္း၍ ေကာင္းစြာ ႀကိဳတင္အသိေပး၍
လြတ္လပ္သည့္

သေဘာထားရယူေသာ

FPIC

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား

ထိေရာက္စြာ

က်င့္သံုးကာ

သေဘာတူညမ
ီ ႈမ်ား ရယူလ်က္ ေပးေလ်ာ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ရပါမည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ ဂ-၅။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္ REDD+ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
နည္းလမ္းမ်ား

အား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

ပါဝင္ကူညီပါက

သို႔မဟုတ္

REDD+

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ နယ္ေျမေဒသမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါက ၎တို႔အား
ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို တရားမွ်တ ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ခြေ
ဲ ဝေပးသင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္

ဂ-၆။

REDD+

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရးကိစၥမွန္သမွ်အား
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား

အတြက္

နစ္နာမႈမ်ားကို

ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး

ေျဖရွင္းေပးသည့္

မ်ားႏွင့္

လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္

ခ်မွတ္ထားရွိေပးသင့္ပါသည္။
အေျခခံစည္းမ်ဥ္း

ဃ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

REDD+

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာ

နည္းလမ္းမ်ားအား

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၊

ဒီဇိုင္းေရးဆြ၊ဲ
အထူးသျဖင့္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ထိေရာက္ေသာ အျပည့္အဝ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္
ေရးဆြေ
ဲ ဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္

ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ

အုပ္စုမ်ားအားလံုးကို

ဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ယူဆရန္သင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္

ဃ-၁။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္
လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊

မူဝါဒမ်ားႏွင့္
အက်ိဳး

သက္ဆိုင္သူမ်ား

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စမ
ြ ္း
ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးသူမ်ား၊

နည္လးမ္းမ်ားအား
နည္းပါးေသာ

တိုင္းရင္းသား

အစီအစဥ္ေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာေအာင္

တက္ၾကြစြာ

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအုပ္စုမ်ား
လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား၊

ေျမယာအသံုး

(ဥပမာ
ခ်ခြင့္

တရားဝင္စာရြက္စာတမ္း မရွိသူမ်ား) ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ အစီအမံမ်ား (ဥပမာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊
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ျဒပ္ရွိႏွင့္ ျဒပ္မဲ့ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ ေနရာအေျချပဳ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား

အပါအဝင္

သင့္ေလ်ာ္

ေသာ

ဆက္သြယ္ေရးပံုစံနည္းလမ္းမ်ား

ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

ဘာသာစကားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း) ျဖင့္ ကူညီပ့ံပိုးေပးသင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ ဃ-၂။ မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းတစ္ခုအား အစီအစဥ္ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား
တိုက္ရိုက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေနရာမ်ား (ဥပမာ PaM ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ဧရိယာ
ႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္)
နည္းလမ္းျဖင့္

သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ားမွ

ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ေပးေသာ၊

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏

ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး

ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏

၎တို႔အား

ကိုယ္စားျပဳရန္အတြက္

လိုအပ္သည့္
အခ်ိဳးက်၊

ဗဟုသုတႏွင့္

တန္းတူညီမွ်

၎တို႔ႏင
ွ ့္သက္ဆိုင္သည့္

ေက်ျပြန္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သတ္မွတေ
္ ပးသင့္ပါသည္။

သင့္ေလ်ာ္သည့္

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိေသာ

ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္မႈကို
အက်ိဳးသက္ဆိုင္

ရရွိေအာင္

သူအုပ္စုအေပၚ

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ား

သည္ ၎တိ႔၏
ု
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ သိရွိေနေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးသင့္ပါသည္။
၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအုပ္စုမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးၿပီး ၎တို႔ထံမွ
တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈမ်ားကို လည္း ရယူေပးသင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္

ဃ-၃။

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၊

အထူးသျဖင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင/့္ သုိ႔မဟုတ္ ေစာင့ၾ္ ကည့ေ
္ လ့လာျခင္းတို႔တြင္ ထိေရာက္စြာ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဆိုပါ
၎တို႔အား

က

(မူဝါဒမ်ားႏွင့္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

ဘာသာစကားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ား၏

အခြင့္အေရး

ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို

သဘာဝကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ)

ေပးသင့္ပါသည္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ

(ယင္းအတြက္

စြမ္းရည္

ျမႇင့္တင္မႈ၊

အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းယႏၱရားမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ား၊ စသည္ တည္ေထာင္မႈတို႔ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္)။

အေျခခံစည္းမ်ဥ္း င။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ REDD+ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ သဘာဝသစ္ေတာမ်ားႏွင့္
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳး

ကြမ
ဲ ်ားကို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္

သဘာဝသစ္ေတာမ်ားအား

ေျပာင္း

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

လဲအသံုးခ်ျခင္းမ်ား

ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈရွိသင့္ၿပီး

မျဖစ္ေပၚေအာင္

ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အဆိုပါမူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်၍ သဘာဝ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းခ်င္လာေအာင္ ဆြေ
ဲ ဆာင္အားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပး သင့္ၿပီး အျခားေသာ လူမႈေရးႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား တိုးျမႇင့္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္
နည္းလမ္းမ်ားကို

င-၁။

သဘာဝသစ္ေတာမ်ားအေပၚ

အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ

PaM

သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ
ကို

REDD+

ေဆာင္ရြက္မည့္

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

ေနရာေဒသအတြင္းရွိ

သဘာဝသစ္ေတာမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေပါက္ေရာက္ေနမႈ ကို (အၿမဲတမ္းသစ္ေတာဧရိယာမ်ား ျပင္ပရွိ သစ္ေတာမ်ားအား
အထူးအေလးေပးကာ)
အဆိုပါသစ္ေတာမ်ားအား

ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္မည့္
အျခားေသာ

ေလ့လာ

မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားကို
ေျမအသံုးခ်မႈမ်ား

ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
(စိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္

ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳျခင္းအပါအဝင္) သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းကို လံုးဝခြင့္မျပဳသင့္ပါ။ သြယ္ဝိုက္ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းမ်ား

(ဥပမာ ေျမ အသံုးခ်မႈမ်ားကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျပဳလုပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္) ကိုလည္း နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္
ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ င-၂။ (REDD+ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားအဆင့္ႏွင့္ မူဝါဒ သုိ႔မဟုတ္
နည္းလမ္း တစ္ခု ခ်င္းစီအဆင့္တို႔တြင္) REDD+ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအား အစီအစဥ္ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္
(ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ားႏွင့္

ေဂဟစနစ္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

အေရးႀကီးေသာ

ေနရာေဒသမ်ားအေပၚ

သက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအဝင္) ၎တို႔၏ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳး သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ိဳး
သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ား4ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မွန္ကန္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာ
ေရးဆြသ
ဲ င့္ပါသည္။ ထိုအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို
စုေဆာင္ျခင္းတို႔
(Cumulative

လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
effects)၊

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္

landscape

တစ္ခုလံုး

ေပါင္းစုအက်ိဳးသက္ေရာက္

အတိုင္းအတာျဖင့္

မႈမ်ား

သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္

သြယ္ဝိုက္သက္ေရာက္မႈ မ်ားကို ထည့္သြင္းဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္

င-၃။

အေကာင္အထည္

REDD+

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္

အနည္းဆံုးျဖစ္ေစႏိုင္မည္အ
့ ျပင္

နည္းလမ္းမ်ားအား
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို

ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

ဒီဇိုင္းေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္

ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္

တိုးပြားရရွိ

သို႔မဟုတ္

ေစႏိုင္မည့္

နည္းလမ္းျဖင့္

ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ထိုအတြက္ အခ်ိဳ႕ PaM မ်ားကို အျခား PaM မ်ားထက္ ပို၍ဦးစားေပးရ ျခင္းမ်ား
ရွိႏိုင္ပါသည္။

သို႔မဟုတ္

PaM

မ်ားကို

အျပန္အလွန္ျဖည့္စြက္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္

ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ REDD+ ၏ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုးပြားေစႏိုင္မည့္
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားအား

ရွာေဖြ

ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္

သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအားလံုးမွ

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစသင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္

င-၄။

REDD+

ဒီဇိုင္းေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားအား

သင့္ေလ်ာ္စြာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္

ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

ခံစားခြင့္ရရွိေအာင္

ဦးစားေပးပံ့ပိုးေအာင္ရြက္ရမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားထဲတြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊
ဆင္းရဲေသာ၊

ထိခိုက္လြယ္ေသာ

ႏွင/့္ သုိ႔မဟုတ္

ဘဝအဆင္ေျပသာယာမႈရွိေအာင္

ပစ္ပယ္ခံရေသာ

ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊

အုပ္စု

မ်ား၏

ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေသာ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊
က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈကို
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား

အားေပးျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း

ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

(အထူးသျဖင့္

ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး

အားေပးျခင္း၊

တန္ဖိုးျမင့္မားေသာ

ေဒသမ်ားကို

အတြက္

ေျမႏွင့္ေရသယံဇာတမ်ားကို

ထိန္း

သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း)၊

ေနရင္းေဒသမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းရွိမႈ တိုးတက္ေစျခင္း၊ ကုန္းေျမ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား
4

(အခ်ိဳ႕ေသာ) REDD+မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ EIA ႏွင့္ SEA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ အျခားလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္/
မသင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤေမးခြန္းသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ စ-၁၊ ဆ-၁ တိ႔ႏ
ု ွင့္လည္း
သက္ဆိုင္မႈ ရွိပါသည္။

ႏွင့္ ေဒသခံအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအား (ဥပမာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္/ လိုက္နာရန္၊
ဆံုးျဖတ္

ခ်က္ခ်မွတ္မႈတြင္

ပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္

ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္

ေျမအသံုးခ်မႈ

အေလ့အထမ်ားကို

က်င့္သံုးႏိုင္ရန္) စြမ္းရည္ျမႇင့္ တင္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ င-၅။ ေျမအသံုးခ်မႈ သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
REDD+

မူဝါဒ

မ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားအား

အားေပးျခင္းတိ႔ျု ဖင့္

ပံ့ပိုးကူညီေပးသင့္ပါ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို

သင့္ေလ်ာ္သလို

သည္။

စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္
သို႔မွသာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို

ပတ္ဝန္းက်င္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ေအာင္

ႏွင့္

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ကူညီေပးရာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး

အခ်က္အလက္မ်ား၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား သို႔မဟုတ္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ား မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္
ေရတိုစီးပြားေရး

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို

ဦစားေပးကာ

ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို

လွ်စ္လွ်ဴရႈထားျခင္းမ်ား

မျဖစ္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ င-၆။ REDD+ ဆိုင္ရာ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေစမည့္
အေျခခံတစ္ခု

အျဖစ္

REDD+

စီမံခ်က္အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ

မူဝါဒမ်ားႏွင့္
မူလက

ရွိ

နည္းလမ္းမ်ားကို
ေနေသာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္

အေျခအေနမ်ားႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ကာ၊

စီမံကိန္းေရးဆြသ
ဲ ည့္အဆင့္တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားခဲ့သည့္ ရရွိႏိုင္ေျခရွိ ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္
ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခမ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ

လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

အက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ပံမ
ု န
ွ ေ
္ စာင့ၾ္ ကည့ျ္ ခင္းလုပင
္ န္း ပါဝင္သင့္ပါသည္။

အေျခခံစည္းမ်ဥ္း

စ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

REDD+

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားကို

ဒီဇိုင္းေရးဆြ၊ဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ reversal မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ေရးဆြေ
ဲ ဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္။ ‘reversal’ ဟူသည္မွာ REDD+ PaM တစ္ခုသည္ ကနဦးတြင္
ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ မူလအေျခအေနသို႔ ျပန္ေရာက္ကာ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား
နဂိုအတိုင္း

ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚသည့္

အေျခအေနတစ္ခုကို

ေဖာ္ညႊန္းပါသည္။

ထိုအေျခအေနကို

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ အရာတစ္ခုကို ဥပမာျပရလွ်င္ REDD+ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ သို႔မဟုတ္
မူလအေျခအေနသိ႔ု

ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ထားေသာ

သစ္ေတာတစ္ခု

ေနာက္ဆံုးတြင္

ပ်က္စီးသြားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ REDD+ PaM မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ေျပာင္းျပန္ျပန္ျဖစ္ေစေသာ reversal မ်ား
သည္ ျပင္ပပေယာဂမ်ား (ဥပမာ လူဦးေရတိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ) ေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ PaM
မ်ား၏ ဒီဇိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ပါရွိေနျခင္းေၾကာင့္ (ဥပမာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္
ေဆာင္ ရြက္သြားႏိုင္မည့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေန မရွိျခင္း) ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္

စ-၁။

အဆိုျပဳထားေသာ

REDD+

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ား၏

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမႈႏွင့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္ ႏိင
ု ေ
္ ျခမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ေသာအခါတြင္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေရရွည္မခံဘဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ား
ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္

(non-permanence)

အႏၱရာယ္မ်ားကိုလည္း

ထည့္သြင္းဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။

ထိုသို႔ဆန္းစစ္ရာတြင္ မရည္ရြယ္ဘဲ ျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆြေ
ဲ ဆာင္အားေပးမႈမ်ား (ဥပမာ ေျမအသံုးခ်မႈမွ

အက်ိဳးအျမတ္ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာျခင္း)အျပင္ ေရရွည္ တြင္ ရန္ပံုေငြရရွိႏိုင္မႈ၊ ဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ရွိမႈ
သို႔မဟုတ္

ရာသီဥတု

ေျပာင္းလဲျခင္း

သို႔မဟုတ္

လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ

အ

ေျပာင္းအလဲမ်ား

ကဲ့သုိ႔ေသာ

ျပင္ပပေယာဂမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ စ-၂။ Non-permanence ျဖစ္ႏိုင္ေျခအႏၱရာယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္
မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားအား

သင့္ေလ်ာ္သည့္

ပံစ
ု ျံ ဖင့္

ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

ဒီဇိုင္းေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ထိုအႏၱရာယ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္

စ-၃။

စီမံကိုင္တြယ္ႏိုင္ေအာင္

ႏိင
ု င
္ အ
ံ ဆင့္

သစ္ေတာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈစနစ္အား

ဒီဇိုင္းေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ Reversal မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းမ်ိဳး ေရးဆြသ
ဲ င့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ စ-၄။ Reversal မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိ ရာမွ ရရွိခ့ေ
ဲ သာ သင္ခန္းစာမ်ားအား အနာဂတ္
မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားကာ ေရးဆြသ
ဲ င့္ပါသည္။

အေျခခံစည္းမ်ဥ္း

ဆ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

REDD+

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားအား

ဒီဇိုင္းေရးဆြ၊ဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း ျဖစ္ေပၚမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္
အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္

ေရးဆြေ
ဲ ဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျဖစ္ေပၚျခင္း (Displacement of emissions) ဆိုသည္မွာ REDD+ PaM တစ္ခုသည္
ရင္းျမစ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေနရာတစ္ေနရာမွ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အျခားရင္းျမစ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေနရာတစ္ေနရာမွ ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား တိုးလာေစသည့္
အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္

ဆ-၁။

အဆိုျပဳထားေသာ

REDD+

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ား၏

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမႈႏွင့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္ ႏိင
ု ေ
္ ျခမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ေသာအခါတြင္ displacement of emission မ်ား
ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို

ထည့္သြင္းဆန္းစစ္သင့္ပါ

သြယ္ဝိုက္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေျခ

(ဥပမာ

သည္။

ထိုသို႔ဆန္းစစ္ရာတြင္

ေျမအသံုးခ်မႈသည္

ေနရာတစ္ေနရာမွ

ေျမအသံုးခ်မႈမ်ား
အျခားတစ္ေနရာသို႔

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္း) ႏွင့္ PaM တစ္ခု၏ မွန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားအေပၚ အလံုးစံု သက္ ေရာက္မႈ
(ဥပမာ - သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအား ေအာင္ျမင္စာြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာ PaM မ်ားပင္လွ်င္ ေျမအသံုးခ်မႈသည္
ကာဗြန္ ၾကြယ္ဝေသာ အျခားေဂဟစနစ္မ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းသြားျခင္းမ်ိဳးရွိပါက ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားအေပၚ
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္၊ ဥပမာ သစ္ေဆြးေျမ သို႔မဟုတ္ သစ္အေျခခံေသာ ေလာင္စာမ်ား
သို႔မဟုတ္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

အစားထိုးေသာ

အရာမ်ား

ကိုယ္တိုင္က

ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ

ျမင့မ
္ ားေနျခင္း) တို႔ကို ထည့္သြင္း ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္

ဆ-၂။

ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ

အႏၱရာယ္ကို

ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိေသာ ေနရာ မ်ားတြင္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊
ဒီဇိုင္းေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းတိ႔မ
ု ွတစ္ဆင့္ ယင္းတို႔အား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။

စံသတ္မွတ္ခ်က္

ဆ-၃။

ေျမအသံုးခ်မႈ

ႏိုင္ငံအဆင့္

သစ္ေတာေစာင့္ၾကည့္

သြယ္ဝိုက္ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္

ေလ့လာမႈစနစ္အား

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

ဒီဇိုင္းေရးဆြရ
ဲ ာတြင္

ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျဖစ္ေပၚမႈကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိ ကာ စီမံကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းမ်ိဳး ေရးဆြသ
ဲ င့္ပါသည္။
စံသတ္မွတ္ခ်က္ စ-၄။ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျဖစ္ေပၚမႈကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရာမွ ရရွိခဲ့ေသာ
သင္ခန္းစာ မ်ားအား အနာဂတ္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ
ေရးဆြသ
ဲ င့္ပါသည္။

