မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ REDD+
ကာကွယစ
် ာင်စ
့် ာက်ြှု
သတင််း န ် ဒီဇိုင်း် ပံို ံ

မြန်ြာနင
ို င
် ံ UN-REDD အစီအစဉ်

ြတ်လ၊ ၂၀၂၀ခိုနစ
ှ ်

က်းို ကာ်းမြင််း
မြန်ြာနင
ို င
် ံ UN-REDD အစီအစဉ် (၂၀၂၀) မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ REDD+
ကာကွယ်စစာင်စ
ှ ် နဝ
ို င်ဘာလ
့် ှာက်ြှုသတင််းစနစ် ဒီဇိုင်း် ပံိုစံ၊ ၂၀၂၀ ခိုနစ
စက ်းဇ်းတင်လာ
မြန်ြာနင
ို င
် ံ နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်းနှင ့်် စဆွ်းစနွ်းညနှုင််းစဆာင်ရွက်မခင််းနှင ့်် ကာကွယ်
စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်း နည်ပညာလိုပ်ငန််းအဖွွဲ့

(TWG-SES) နှင ့်် မြန်ြာနင
ို င
် ံ UN-REDD အစီအစဉ်

စီြံခန်ခွ့် စရ်းအဖွွဲ့တြှ
ို ့် အဖွဝ
ွဲ့ င်ြ ာ်း၏ ပါဝင်ကူညပ
ီ ံ့်ပို်းြှုမဖင့်် မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ
SIS ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွနင
ို ခ
် ့်ပပီ်း
ဤအစီရင်ခံစာကလ
ို ည််း စအာက်ပါပိုဂ္ လ်ြ ာ်းက ကူညဖ
ီ တ်ရှု၍ အကကံမပ ခ က်ြ ာ်း စပ်းခ့်ကကပါ သည် Dr စသာင််းနင
ို ဦ
် ်း (သစ်စတာသိုစတသနဌာန)၊ Alexis Corblin နှင ့်် Steven Swan (UNEP)၊ Charlotte
Hicks၊ Cordula Epple နှင ့်် Judith Walcott (UNEP-WCMC)၊ ဦ်းသန််းနင
ို ် (National SIS
Consultant)၊ Kin Yii Yong (UNDP) နှင ့်် Kristin Devalue (FAO) တို မဖစ်
့် ကကပါသည်။

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်
Dr Thaung Naing Oo
ညွှနက် ကာ်းစရ်းြ်း၊ သစ်စတာသိုစတသနဌာန
သယံဇာတနှင ့်် သဘာဝပတ်ဝန််းက င်ထန််းသြ််းစရ်းဝန်ကကီ်းဌာန (MONREC)
ရံို်းအြှတ် ၂၈၊ စရဆင််း
စာတိုက်စသတတာအြှတ် ၀၅၂၈၂
စနမပည်စတာ်၊ မြန်ြာနင
ို င
် ံ
ဖိုန်း် - + 95 67 405384၊ ဖက်စ် - +95 67 405012
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ြာတကာ
အတိုစကာက်စဝါဟာရစကာ်းလံို်းြ ာ်း
၁။ နဒါန််း
၁.၁။ ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုသတင််းစနစ်ြ ာ်းအစကကာင််း
၁.၂။ မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ SIS စနစ် ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွမခင််းလိုပ်ငန််းစဉ်
၂။ SIS သတင််းစနစ်၏ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း
၃။ လိုအပ်စသာ သတင််းအခ က်အလက် အြ ်းအစာ်းြ ာ်း
၄။ SIS စနစ်အတွက်သတင််းရင််းမြစ်ြ ာ်း
၄.၁။ သတင််းစနစ်ြ ာ်းနှင ့်် သတင််းရင််းမြစ်ြ ာ်းကို ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း
၄.၂။ REDD+ နှငဆ
့်် က်စပ်စသာ အမခာ်း သတင််းစနစ်ြ ာ်း၊ ရင််းမြစ်ြ ာ်းနှင ့်် ခ တ်ဆက်ြှုြ ာ်း
၅။ SIS သတင််းအခ က်အလက်ဖွွဲ့စည််းပံိုနင
ှ ့်် အဆိုမပ ညွှနက
် န််း
၆။ အဖွွဲ့အစည််းဆိုငရ
် ာနှင ့်် နည််းပညာပင
ို ်း် ဆိုငရ
် ာ အစီအြံြ ာ်း
၆.၁။ အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်းဆိုငရ
် ာ အခန််းကဏ္ဍြ ာ်းနှင ့်် တာဝန်ြ ာ်း
၆.၂။ ထည်သ
့် င
ွ ်း် စဉ််းစာ်းရြည့်် နည််းပညာပိုင်း် ဆိုငရ
် ာနှင ့်် လိုပ်ငန််းလည်ပတ် စဆာင်ရွက်ြှုပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ
အခ က်ြ ာ်း
၇။ စ ှ ွဲ့လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း
စနာက်ဆက်တွ (၁) - ခန်ခွန်း် ကာကွယ်စစာင်စ
ှု ာ်း
့် ာှ က်ြြ
စနာက်ဆက်တွ (၂) - နင
ို င
် ၏
ံ အစမခအစနနှင ့်် ကိုကည
် စ
ီ အာင် အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို ှင်း် လင််းထာ်းစသာ
ကာကွယ်စစာင်စ
် န််းြူကကြ််းြ ာ်းဇယာ်း
့် ှာက်ြှုြ ာ်း၊ စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းနှင ့်် အဆိုမပ ညွှနက
စနာက်ဆက်တွ (၃) – NFI၊ NFMS နှင ့်် SIS တကကာ်း
ို ့်
ခ တ်ဆက်၍ ရနင
ို စ
် မခ ှစသာ အလာ်းအလာြ ာ်း
စနာက်ဆက်တွ (၄) - မြန်ြာနင
ို င
် ံ ှ REDD+ M&E နှင ့်် SIS သတင််းစနစ်ကကာ်း ခ တ်ဆက်၍ရနင
ို စ
် မခ
ှစသာ အလာ်းအလာြ ာ်း
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အတစ
ို ကာက် ကာ်းလံ်းို ြ ာ်း
CF

Community Forestry
စဒသခံမပည်သူအစိုအဖွွဲ့ ပိုငသ
် စ်စတာလိုပ်ငန််း

CHRO

Chin Human Rights Organization
ခ င််းလူအခွ
့်် စရ်းအဖွွဲ့
့် ငအ

CSO

Central Statistical Organization
ဗဟိုစာရင််းအင််းအဖွွဲ့

CSR

Corporate Social Responsibility
စီ်းပွာ်းစရ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်း၏ လူြှုစရ်းတာဝန်သြှု

EAO

Ethnic Armed Organization
တိုင်း် ရင််းသာ်းလက်နက်ကိုငအ
် ဖွွဲ့အစည််းြ ာ်း

ECD

Environmental Conservation Department
ပတ်ဝန််းက င်ထန််းသြ််းစရ်းဦ်းစီ်းဌာန

EIA

Environmental Impact Assessment
ပတ်ဝန််းက င်ထခိုက်ြှုဆန််းစစ်မခင််း

FD

Forest Department
သစ်စတာဦ်းစီ်းဌာန

FPIC

Free, Prior and Informed Consent
စကာင််းစွာကက တင်အသစပ်း၍ လွတ်လပ်စသာ သစဘာထာ်း စတာင််းခံမခင််း

FREDA

Forest Resource Environment Development and Conservation Association
သစ်စတာသယံဇာတ ပတ်ဝန််းက င်ဖံွွဲ့ ပဖ ်း တို်းတက်စရ်း နှင့်် ထန််းသြ််းစရ်းအသင််း

FRI

Forest Research Institute
သစ်စတာသိုစတသနဌာန

GAD

General Administrative Department
အစထွစထွအိုပ်ခ ပ်စရ်းဦ်းစီ်းဌာန

GCF

Green Climate Fund

IEE

Initial Environmental Examination
ကနဦ်းပတ်ဝန််းက င်ဆန််းစစ်မခင််း
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INGO

International Non-governmental Organization
နင
ို င
် တ
ံ ကာ အစို်းရြဟိုတ်စသာ အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်း

KBA

Key Biodiversity Area
အဓကအစရ်းပါစသာ ဇီ ဝြ ်းစံိုြ ်းကွ တည် ှနယ်စမြြ ာ်း

LPG

Liquefied Petroleum Gas
ဂတ်စ်ြီ်းဖိုသို်းံ ဓာတ်စငွွဲ့အရည်

MERN

Myanmar Environmental Rehabilitation‐conservation Network
မြန်ြာ့်ပတ်ဝန််းက င်ထစ
ူ ထာင်ထန််းသြ််းစရ်း ကွနယ
် က်

MFA

Myanmar Forest Association
မြန်ြာနင
ို င
် သ
ံ စ်စတာအသင််း
မြန်ြာနင
ို င
် ံ သစ်စတာထွက်ပစစည််းလိုပ်ငန််း ှငြ
် ာ်းအသင််း

MOALI

Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation
စိုက်ပ ်းစရ်း၊ စြွ်းမြြူစရ်းနှင့်် ဆည်စမြာင််းဝန်ကကီ်းဌာန

MONREC

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
သယံဇာတနှင့်် သဘာဝပတ်ဝန််းက င်ထန််းသြ််းစရ်းဝန်ကကီ်းဌာန

MOPF

Ministry of Planning and Finance
စီြံကန််းနှင့်် ဘဏ္ဍာစရ်းဝန်ကကီ်းဌာန

MOSWRR

Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement
လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်စရ်းနှင့်် မပန်လည်စနရာခ ထာ်းစရ်း ဝန်ကကီ်းဌာန

MRLG

Mekong Region Land Governance Project
ြစခါင်စဒသစမြယာအိုပ်ခ ပ်ြှုစီြံခ က်

NCA

Nationwide Ceasefire Agreement
တစ်နင
ို င
် လ
ံ ံို်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ြှုရပ်စစရ်း သစဘာတူညီခ က်

NFMS

National Forest Monitoring System
အြ ်းသာ်းသစ်စတာသယံဇာတစစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််းစနစ်

NGO

Non-governmental Organization
အစို်းရြဟိုတ်စသာ အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်း

NTFP

Non-Timber Forest Product
သစ်ြဟိုတ်စသာ သစ်စတာထွက်ပစစည််း
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NWCD

Nature and Wildlife Conservation Division
သဘာဝနှင့်် စတာရို င်း် တစဆာန်ထန််းသြ််းစရ်းဌာန

PAs

Protected Areas
သဘာဝထန််းသြ််းစရ်းနယ်စမြြ ာ်း

PaMs

Policies and Measures
ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််းြ ာ်း

PES

Payment for Ecosystem Services
စဂဟ စနစ်ဆိုငရ
် ာဝန်စဆာင်ြှုအတွက် စပ်းစခ သည့််စနစ်

PLRs

Policies, Laws and Regulations
ြူဝါဒြ ာ်း၊ ဥပစဒြ ာ်းနှင့်် စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ာ်း

POINT

Promotion of Indigenous and Nature Together
ရို ်းရာဝန််းက င်မြင်တ
့် င်စရ်းအဖွွဲ့

Q&A

Questions and Answers
အစြ်းအစမဖြ ာ်း

REDD+

Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation, plus the
conservation and enhancement of forest carbon stocks, and the sustainable
management of forests
သစ်စတာမပ န််းတီ်းမခင််းနှင့်် သစ်စတာအတန််းအစာ်းက ဆင််းမခင််းြှ ကာဗွန်
ထိုတ်လွှတ်ြှုစလ ာ့်ခ မခင််းနှင့်် သစ်စတာကာဗွနပ
် ြာဏ ထန််းသြ််းမခင််း၊ တို်းမြင်မ့် ခင််းနှင့််
သစ်စတာြ ာ်း စရ ှည်တည်တံ့်စစရန် စီြံအိုပ်ခ ပ် လိုပ်ကိုငမ် ခင််း

SFM

Sustainable Forest Management
သစ်စတာြ ာ်း စရ ှည်တည်တံ့်စစရန် စီြံအိုပ်ခ ပ်လိုပ်ကိုငမ် ခင််း

SIS

Safeguards Information System
ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုသတင််းစနစ်

TWG

Technical Working Group
နည််းပညာလိုပ်ငန််းအဖွွဲ့

TWG-D&S

Technical Working Group on Drivers and Strategy
သစ်စတာပ က်စီ်းမပ န််းတီ်းြှုကို မဖစ်စသာ အစကကာင််းြ ာ်းနှင့်် ြဟာဗ ြူဟာဆိုငရ
် ာ
နည််းပညာလိုပ်ငန််းအဖွွဲ့
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TWG-SES

Technical Working Group on Stakeholder Engagement and Safeguards
အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းနှင့်် ညနှုင််းစဆွ်းစနွ်းစဆာင်ရွက်မခင််းနှင့််
ကာကွယ်စစာင်စ
် ာ နည််းပညာလိုပ်ငန််းအဖွွဲ့
့် ှာက်ြှုြ ာ်းဆိုငရ

UAGO

Union Attorney General’s Office
မပည်စထာင်စိုစ ှ ွဲ့စနခ ပ်ရို ်းံ

UNDRIP

UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်းြ ာ်း၏ အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်းဆိုငရ
် ာ ကိုလသြဂ္ စကကညာစာတြ််း

UNEP-WCMC

UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre
ကိုလသြဂ္ပတ်ဝန််းက င်အစီအစဉ် - ကြ္ာ့်ထန််းသြ််းစစာင်စ
့် ှာက်ြှု
စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းစရ်းဌာန

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change
ကိုလသြဂ္ ရာသီဥတိုစမပာင််းလမခင််း ထန််းခ ပ်စရ်းဆိုငရ
် ာ သစဘာတူညီခ က်

UN-REDD အစီအစဉ်

United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries
ဖွံွဲ့ ပဖ ်းဆနင
ို င
် ြ
ံ ာ်း ှ သစ်စတာမပ န််းတီ်းြှုနင
ှ ့်် သစ်စတာအတန််းအစာ်း က ဆင််းြှုြှ
ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှု စလ ာ့်ခ မခင််းဆိုငရ
် ာ ကိုလသြဂ္ ပူ်းစပါင််းစဆာင်ရွက်စရ်း အစီအစဉ်

VFV ဥပစဒ

The Vacant, Fallow and Virgin Land Law
စမြလွတ်၊ စမြလပ်၊ စမြရို င်း် ြ ာ်း စီြံခန်ခွ့် စရ်းဥပစဒ

WCS

Wildlife Conservation Society
သာ်းငှက်ထန််းသြ််းစရ်းအဖွွဲ့
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၁။ နဒါန််း
၁.၁။ ကာကွယစ
် ာင်စ
် ာ်းအစ ကာင််း
့် ာက်ြှုသတင််း န ြ
REDD+ ၏ ြူလရည်ရွယ်ခ က်သည် ဖွံွဲ့ ပဖ ်းဆနင
ို င
် ြ
ံ ာ်း ှ သစ်စတာကာဗွနပ
် ြာဏကို ထန််းသြ််းမခင််း၊
တို်းပွာ်းစအာင်

လိုပ်စဆာင်မခင််းနည််းလြ််းြ ာ်းြှတစ်ဆင့််

စလထိုတွင်း် ှ

ြှနလ
် ံိုအြ်ဓာတ်စငွွဲ့ြ ာ်း၏

ပါဝင်နန
ှု ်း် ကို စလ ာခ
် ာ
့် ရန် မဖစ်ပါသည်။ ကိုလသြဂ္ရာသီဥတိုစမပာင််းလမခင််း ထန််းခ ပ်စရ်းဆိုငရ
သစဘာတူညခ
ီ က် (UNFCCC) ၏ REDD+ ဆိုငရ
် ာ ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းတွငလ
် ည််း REDD+ လိုပ်ငန််း
ြ ာ်းသည် ရာသီဥတိုစမပာင််းလြှု စလ ာပ
် ာ
့် ါ်းစရ်းအတွက်သာြက လူြှုစရ်းနှင ့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
စကာင််းက ်းြ ာ်းကို

စဆာင်ကကဉ််းစပ်းနင
ို သ
် ည့််

အလာ်းအလာအာ်း

အသအြှတ်မပ ထာ်းပါသည်။

ဥပြာအာ်းမဖင့်် REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်းသည် သစ်စတာြ ာ်းအစပေါ် ြှီခိုရစသာ စဒသခံမပည်သြ
ူ ာ်း အတွက်
အသက်စြွ်းဝြ််းစက ာင််းြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်း
ကကယ်ဝစသာ

တို်းတက်စအာင်

သစ်စတာဧရယာြ ာ်းကို

စဆာင်ရွက်စပ်းမခင််း၊

ထန််းသြ််းစစာင်စ
ို စ
် အာင်
့် ှာက်နင

ဇီဝြ ်းစံို

ြ ်းကွ

ကူညမီ ခင််း၊

စရကို

ထန််းညစပ်းမခင််းကသ
့် ို ့် သစ်စတာြ ာ်းြှ ပံ့်ပို်းစသာ စဂဟစနစ်ဝန်စဆာင်ြှုြ ာ်း အာ်းစကာင််းစစမခင််း
နည််းလြ််းြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် စကာင််းက ်းြ ာ်း စဆာင်ကကဉ််းစပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။ ထမပင်
ို ့်
ထဆ
ို ို်းံ မဖတ်ခ က်
ြ ာ်းတွင ်

လူြ ာ်းနှင ့််

ပတ်ဝန််းက င်အစပေါ်

ဆို်းက ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်း

ြမဖစ်စပေါ်စစရန်

တာ်းဆီ်း

ကာကွယ်ရန် လိုအပ်စကကာင််းကိုလည််း အစလ်းစပ်းစဖာ်မပထာ်းပါသည်။ ဥပြာ REDD+ လိုပ်ငန််း
ြ ာ်းစကကာင့်် စမြယာလိုပ်ပိုငခ
် ွငန
့်် င
ှ ့်် အရင််းအမြစ်ြ ာ်း လက်လှြ််းြီအသံ်းို မပ ခွငက
့်် ို အစကကာင််းမပ ၍
ပဋပကခြ ာ်း စပေါ်စပါက်လာပါက၊ သြဟို
ို ့် တ် စမြအသံ်းို ခ ြှုဆိုငရ
် ာ ဖအာ်းြ ာ်းသည် စနရာတစ်စနရာ ြှ
အမခာ်းတစ်စနရာသို ့် စမပာင််းစရွှွဲ့က စရာက်စစပါက

စနာက်ဆက်တွ

ဆို်းက ်းြ ာ်းကို

မဖစ်စပေါ်စစ

နင
ို ပ
် ါသည်။
ထစကကာင်
ို ့်
ို သ
် ည့်် လူြှုစရ်းနှင ့်် ပတ်ဝန််းက င်
့် REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်းကို အစကကာင််းမပ ၍ မဖစ်စပေါ်လာနင
ဆိုငရ
် ာ ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်းကို အနည််းဆံို်းမဖစ်စစရန်နင
ှ ့်် ရ ှနင
ို သ
် ည့်် အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း တို်း
မြင်ရ
ို စ
် စရန် ရည်ရွယ၍
် ကာကွယ်စစာင်စ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ လိုကန
် ာ ရြည့််
့် ှနင
့် ာှ က်ြှုြ ာ်း (Safeguards) နှငစ
အခ က်ြ ာ်းကို

သတ်ြှတ်စပ်းထာ်းမခင််း

မဖစ်ပါသည်။
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UNFCCC

၏

သက်ဆိုငရ
် ာ

ဆံို်းမဖတ်

ခ က်ြ ာ်းနှငအ
့်် ညီ REDD+ ကို အစကာင်အထည်စဖာ်စသာ နင
ို င
် ြ
ံ ာ်းသည် ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု
ြ ာ်းနှင ့်် စပ်လ ဉ််း၍ စအာက်ပါ သတ်ြှတ်ခ က်သ်းံို ခို1 ကို လိုက်နာသင်ပ
့် ါသည် ၁။ ြည်သည့်် ရန်ပံိုစငွရင််းမြစ်နင
ှ ့်် ရန်ပံိုစငွအြ ်းအစာ်းမဖင့်် စဆာင်ရွက်သည်မဖစ်စစ REDD+
လိုပ်ငန််းြ ာ်း

စဆာင်ရွက်စနသည့််

ကာလတစ်စလ ာက်လံို်းတွင ်

ခန်ခန
ွ ်း် ကာကွယ်စစာင့််

စ ှာက်ြှုြ ာ်း (Cancun Safeguards) (စနာက်ဆက်တွ ၁) ကို အာ်းစပ်းမြင်တ
့် င် ပံ့်ပို်းရန်၊
၂။ ခန်ခွန်း် ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက်
စဖာ်မပသည့််

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို

စီြစ
ံ ဆာင်ရွက်ပံိုနင
ှ ့််
ပံ့်ပို်းစပ်းသည့််

လိုက်နာက င်သ
ို ့် ို
့် ်းံို ပံိုတက

စနစ်တစ်ခို

(ကာကွယ်စစာင့််

စ ှာက်ြှုသတင််းစနစ်၊ SIS ကို ဆိုလိုသည်) ထူစထာင်ရန်၊
၃။ REDD+

လိုပ်ငန််းြ ာ်း

အစကာင်အထည်စဖာ်စနစဉ်

ကာလတစ်စလ ာက်လံို်း

ခန်ခွန်း်

ကာကွယ်စစာင်စ
ံ ဆာင်ရွက်စနပံန
ို င
ှ ့်် လိုက်နာက င်သ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအာ်းလံို်းအတွက် စံြစ
့် ်းံို စန ပံို
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ပါဝင်သည့်် အနှစ်ခ ပ်အစီရင်ခံစာကို မပ စို တင်မပရန်။
UNFCCC ၏ ဆံို်းမဖတ်ခ က်အြှတ် 12/CP.17 တွင ် SIS ရလဒ်ြ ာ်းစပေါ် အစမခခံ၍ စပ်းအပ်စသာ ရန်ပံို
စငွအတွက် ြ ှြမဖစ်လအ
ို ပ်ခ က်တစ်ခို မဖစ်စကကာင််း

ှင်း် ှင်း် လင််းလင််း စဖာ်မပထာ်းသည်။ ထမပင်
ို ့်

ထဆ
ို ို်းံ မဖတ်ခ က်ထတွင ် UNFCCC ၏ SIS ဆိုငရ
် ာ လြ််းညွှနခ
် က်ကလ
ို ည််း စဖာ်မပစပ်းထာ်းပါသည်
(စလ်းစထာင်က
့် ွက် ၁)။
စလ်းစ

ာင်က
ွ ် ၁ - UNFCCC ၏ REDD+ SIS ဆင
ို ရ
် ာ လြ််းညန်ြ က်
့် က

UNFCCC ဆံို်းမဖတ်ခ က်အြှတ် 12, CoP 17 အရ ‘…ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် ြည်သို .့်
စီြံစဆာင်ရွက်ထာ်းသည်၊ လိုက်နာက င်သ
့် ်းံို စနသည် .. ဟူစသာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို
ပံပ
ို င
် ၏
ံ အစမခအစနြ ာ်းနှင ့်် စွြ််းစဆာင်ရည်ြ ာ်းကို ထည်သ
့် င
ွ ်း် စဉ််း
့် ို်းစပ်းသည့်် စနစ်ြ ာ်းသည် နင
စာ်းသင်ပ့် ပီ်း နင
ို င
် ၏
ံ အခ ပ်အမခာအာဏာနှင ့်် ဥပစဒြ ာ်း၊ သက်ဆိုငရ
် ာ နင
ို င
် တ
ံ ကာ တာဝန်ဝတတရာ်း
ြ ာ်းနှင ့်် သစဘာတူညခ
ီ က်ြ ာ်းကို အသအြှတ်မပ ၍ က ာ်းြစရ်းရာနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ ထည်သ
့် င
ွ ်း် စဉ််း
စာ်းရြည့်် အခ က်ြ ာ်းကို စလ်းစာ်းလိုက်နာရင််း စအာက်ပါတက
ို ့် ို စဆာင်ရွက်သင်သ
့် ည်။

1

UN-REDD အစီအစဉ် ကာကွယ်စစာင်စ
် ာ စပါင််းစပ်ညနှုင််းစရ်းအဖွွဲ့ (၂၀၁၆) သစဘာတရာ်းြှတ်စို ့် ှာက်ြှုြ ာ်းဆိုငရ

ကာကွယ် စစာင်စ
ို င
် ြ
ံ ာ်းြှ ခ ဉ််းကပ်စဆာင်ရွက်ပံို နည််းလြ််းြ ာ်း၊ ( Concept brief: Country
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် နင
approaches to safeguards)၊ နည််းပညာြှတ်စို ၀၂၊ UN-REDD အစီအစဉ်၊ ဂ ီနဗ
ီ ာ။ http://bit.ly/CASgds
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က) [REDD+ နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် ကစစရပ်ြ ာ်းအတွက် ြူဝါဒခ ဉ််းကပ်နည််းြ ာ်းနှင ့်် ဆွစဆာင်အာ်းစပ်း
ြှုြ ာ်းဆိုငရ
် ာ] လြ််းညွှနခ
် က်နင
ှ အ
့်် ညီ မဖစ်စစမခင််း၊
ခ) သင်စ
် ြ
ူ ာ်းအာ်းလံို်း လက်လှြ််းြီ ရ ှနင
ို စ
် သာ ပွငလ
့်် င််းမြင်သာ၍
့် လ ာ်သည့်် အက ်းသက်ဆိုငသ
တညီတညွတတ
် ည််းမဖစ်စသာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို ပံ့်ပို်းစပ်းမခင််းနှင ့်် စနာက်ဆို်းံ ရ အခ က်
အလက်ြ ာ်း ပံိုြှန ် စဉ်ဆက်ြမပတ်ပံ့်ပို်းမခင််း၊
ဂ) ပွငလ
့်် င််းမြင်သာ ှစစမခင််းနှင ့်် အခ န်ကာလစမပာင််းလလာသည်နင
ှ အ
့်် ြ ပိုြိုတို်းတက်စကာင််းြွန ်
လာစအာင် လိုပ်စဆာင်နင
ို ရ
် န် စမပာင််းလွယ်မပင်လွယ် ှစစမခင််း၊
ဃ)

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအာ်းလံ်းို အတွက်

ြည်သို ့် စီြစ
ံ ဆာင်ရွက်စနစကကာင််း၊လိုက်နာ

က င်သ
့် ်းံို စနစကကာင််း သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ပံ့်ပို်းစပ်းမခင််း၊
င) နင
ို င
် ြ
ံ ှ ဦ်းစဆာင်မခင််းနှင ့်် နင
ို င
် အ
ံ ဆင်တ
့် ွင ် အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််း၊
စ) ှနှငပ့်် ပီ်းသာ်းစနစ်ြ ာ်းအစပေါ် သင်စ
့် တာ်သလို အာ်းမပ စဆာင်ရွက်မခင််း၊’

ရည်ညွှန်း် - UNFCCC ဆံို်းမဖတ်ခ က်အြှတ် 12/CP.17၊ စာပိုဒ ် ၂

၁.၂။ မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ SIS န ် ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွမွဲ ြင််း လိုပ်ငန််း ဉ်
မြန်ြာနင
ို င
် သ
ံ ည် SIS စနစ်တစ်ခို ထူစထာင်နင
ို စ
် ရ်းနှင ့်် SIS ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွနင
ို စ
် ရ်း တို်းတက်လိုပ်
စဆာင်နင
ို ရ
် န်အတွက်

ကာကွယ်စစာင်စ
် ာ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းဆိုငရ

လိုပ်ငန််းအခ က
ွဲ့ ို

လိုပ်စဆာင်ထာ်းပပီ်း

မဖစ်ပါသည်။ ကာကွယ်စစာင်စ
ို င
် ြ
ံ ှ ခ ဉ််းကပ်စဆာင်ရွက်ြည့်် နည််း လြ််းကို
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် မြန်ြာနင
နင
ို င
် အ
ံ ဆင့််

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်းနှင ့််

ညနှုင််းစဆွ်းစနွ်းစဆာင်ရွက်မခင််းနှင ့််

ကာကွယ်

စစာင်စ
် မှု ဖင့်် စရ်းဆွစနပါသည်။
့် ှာက်ြှုြ ာ်း နည််းပညာလိုပ်ငန််းအဖွွဲ့ (TWG-SES) ၏ လြ််းညွှနြ
ထလ
ို ိုပ်ငန််းြ ာ်းထတွင ် မြန်ြာနင
ို င
် သ
ံ ည် စအာက်ပါတက
ို ့် ို စဆာင်ရွက်ပပီ်း မဖစ်ပါသည် •

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်း လြ််းမပစမြပံို တစ်ခို စရ်းဆွမခင််း၊
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•

အဆိုမပ ထာ်းစသာ REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနှင ့်် နည််းလြ််းြ ာ်း (PaMs) ၏ အက ်းအမပစ်ြ ာ်း
ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုကို စဆာင်ရွက်မခင််း၊2

•

ကာကွယ်စစာင်စ
် သာ ြူဝါဒြ ာ်း၊
့် ှာက်ြှုြ ာ်းနှင ့်် သက်ဆိုငစ

ဥပစဒြ ာ်းနှင ့်် စည််းြ ဉ််းစည််း

ကြ််းြ ာ်း (PLRs) ကို သံ်းို သပ်စလ့်လာမခင််း၊3
•

REDD+ ဆိုငရ
် ာ နစ်နာြှုြ ာ်းအတွက် တရာ်းသမဖင်မ့် ဖစ်စစရန် စမဖ ှင်း် စဆာင်ရွက်စပ်းစသာ စနစ်
(GRM) ၏ ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွြှုလိုပ်ငန််းကို စတင်မခင််း၊

•

(SIS

စနစ်၏

ဖွွဲ့စည််းပံက
ို ို

သတ်ြှတ်ရာတွင ်

အစထာက်အကူမဖစ်ြည်)့်

ကာကွယ်စစာင့််

စ ှာက်ြှုြ ာ်းအာ်း နင
ို င
် ၏
ံ
အစမခအစနနှင ့်် ကိုက်ညစ
ီ စရန် အဓပပါယ် င
ှ ်း် လင််းဖွငဆ
့်် ိုြှု မပ
လိုပ်မခင််း၊
ကာကွယ်စစာင်စ
ို င
် ၏
ံ
အစမခအစနနှင ့်် ကိုကည
် စ
ီ စရန် အဓပပါယ် ှင်း် လင််းဖွငဆ
့်် ို
့် ှာက်ြှုြ ာ်းကို နင
ခ က်နင
ှ ့်် ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းနှင ့်် ဆက်န ွှယ်စသာ တည်ဆ PLR ြ ာ်းကို သံ်းို သပ်စလ့်လာ
ခ က်တသည်
ို ့်
SIS စနစ် ထူစထာင်ရာတွင ် အထူ်းအစရ်းပါစသာ အခ က်အလက်ြ ာ်း မဖစ်ပါသည်။
အြှနစ
် င်စစ် SIS သည် နင
ို င
် အ
ံ စမခအစနနှင ့်် ကိုကည
် စ
ီ အာင် ဖွငဆ
့်် ို ှင်း် လင််းထာ်းခ က်ြ ာ်း၊ နင
ို င
် ၏
ံ
ဥပစဒြူစဘာင်ြ ာ်းနှငအ
့်် ညီ ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် ြည်သို ့် စီြံစဆာင်ရွက်စန စကကာင််း၊
လိုက်နာက င်သ
ို စ
် သာ သတင််းစနစ်ပင် မဖစ်ပါသည်။
့် ်းံို လ က် ှစကကာင််း မပသနင
SIS စနစ်တစ်ခိုကို ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွရန်နင
ှ ့်် တည်စထာင်ရန် လိုအပ်စသာ လိုပ်ငန််းြ ာ်းအဆင်ြ
့် ာ်းသည်
နင
ို င
် တ
ံ စ်နင
ို င
် န
ံ င
ှ ့်် တစ်နင
ို င
် ံ ြတူညကီ ကပါ။ SIS စနစ် ဒီဇိုင်း် အစကကာင််း UN-REDD ၏ နည််း
ပညာ ှင်း် လင််းခ က်ြှတ်စ4ို တွင ် SIS ဒီဇိုင်း် အတွက် နင
ို င
် တ
ံ ွင်း် စဆွ်းစနွ်းြှုြ ာ်းတွင ် အဓကထည့််
သွင်း် စဉ််းစာ်းသည့်် အခ က်စလ်းခ က်ကို စအာက်စဖာ်မပပါပံို ၁ တွင ် စတွွဲ့ ှနင
ို ပ
် ါသည်။
2

ဥပြာအမဖစ် ကာကွယ်စစာင်စ
ို ်ထာ်းစသာ အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနှင့်် ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်း
့် ှာက်ြှုအလိုက် စဖာ်ထတ

အနှစ်ခ ပ် နှင့်် အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနှင့်် ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံနင
ို စ
် မခြ ာ်း ဆန််းစစ်မခင််းဆိုငရ
် ာ နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် အလိုပ်ရို စ
ံ ဆွ်းစနွ်းပွ၊ ၂၀၁၈
ခိုနစ
ှ ် စဖစဖေါ်ဝါရီလ အစီရင်ခံစာကို ကကည်ပ
့် ါရန်။
3

See main PLR စလ့်လာသံို်းသပ်ြှုအစီရင်ခံစာ၊ ၂၀၁၉ နှင့်် PLR စလ့်လာသံို်းသပ်ြှုအတွက်

ကာကွယ်စစာင်စ
ို ့် ို အဓကကကည်ပ
့် ါရန်။
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအနှစ်ခ ပ်၊ ၂၀၁၉ တက
4

UN-REDD အစီအစဉ် (၂၀၁၇)၊ REDD+ ကာကွယ်စစာင်စ
့် ွင်း်
့် ှာက်ြှုသတင််းစနစ်ြ ာ်း - ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွရာတွင် ထည်သ

စဉ််းစာ်းရြည့်် လက်စတွွဲ့က စသာ အခ က်ြ ာ်း (Safeguard Information Systems: Practical Design Considerations)၊
နည််းပညာြှတ်စို ဗာ်း ှင်း် ၂.၀၊ ဂ ီနဗ
ီ ာ။
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ပံို ၁ - REDD+ SIS ဒီဇိုင်း် အတွက် အဓကထည်သ
့် င
ွ ်း် စဉ််းစာ်းစသာ အခ က်ြ ာ်း

SIS ရည်ရွယ်ြ က်ြ ာ်း- သတင််းစနစ်ြှ တံမပန်
ို ့် မဖည့််
ဆည််းစပ်းြည့်် အြ ်းြ ်းစသာ မပည်တွင်း် နှင ့််
နင
ို င
် တ
ံ ကာ လိုအပ်ခ က်ြ ာ်းြှာ အဘယ်နည််း
SIS အြ က်အလက်လိုအပ်ြ က်ြ ာ်းနင့်် ဖွွဲွဲ့ ည််းပံို -ကာကွယ်စစာင့််
စ ှာက်ြှုြ ာ်းကို ြည်သိုက
် ွယ် စဆာင်ရွက်၊ စလ်းစာ်းလိုက်နာ
့် ိုငတ
စနစကကာင််းမပသနင
ို ရ
် န် ြည်သည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်း လိုအပ်
သနည််း၊ ထိုအခ က်အလက်ြ ာ်းကို ြည်သစီ
ို ့် စဉ်တင်မပြည်နည််း။
SIS န ်၏ လိုပ်ငန််းစဆာင်တာြ ာ်းနင့်် အဖွွဲွဲ့အ ည််းဆိုငရ
် ာ
အ ီအြံြ ာ်း - လိုပ်ငန််းစဆာင်တာအြ ်းြ ်းကို ထြ််းစဆာင် ရန်၊
သတင််းစနစ်ကို စီြံခန်ခွ့် လည်ပတ်ရန် ြည်သူြ ာ်းထံတွင်
တာဝန် ှြည်နည််း။
SIS နည််းပညာ န ်ြ ာ်းအတွက် လိုအပ်ြ က်ြ ာ်း - သတင််း အခ က်
အလက်ြ ာ်း သိုစလှာင်သြ််းဆည််းမခင််း၊ စီြံခန်ခွ့် မခင််းနှင့်် အွနလ
် ိုင်း် ြှ
မဖန်စဝမခင်
်းြ ာ်းအတွက် hardware နှင့်် software လိုအပ်ခ က်
့်
ြ ာ်းြှာ အဘယ်နည််း။

ဒီဇိုင်း် နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ ထည်သ
့် င
ွ ်း် စဉ််းစာ်းရြည့်် အဆိုပါအခ က်ြ ာ်းကို အသံ်းို မပ ၍ မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ င
ွ ်
စအာက်ပါအဆင်ြ
့် ာ်းကို အဓက စဆာင်ရွက်ခပ
့် ါသည် •

SIS သတင််းစနစ်၏ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း သတ်ြှတ်မခင််း (စနာက်ပိုင်း် တွင ် မပင်ဆင်ြွြ််းြံြှုြ ာ်း
မပ လိုပ်နင
ို စ
် မခ ှ)

•

SIS သတင််းအခ က်အလက် လိုအပ်ခ က်ြ ာ်းကို စဖာ်ထတ
ို ်သတ်ြှတ်မခင််း၊

•

သတင််းစနစ်ြ ာ်းနှင ့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်း ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုတစ်ခိုကို မပ လိုပ်မခင််း၊

စဆာင်ရွက်ဆလိုပ်ငန််းြ ာ်းတွင ် စအာက်ပါတို ပါဝင်
ပါသည် ့်
•

SIS သတင််းအခ က်အလက်ဖွဲ့စ
ွ ည််းပံိုကို သတ်ြှတ်မခင််းနှင ့်် ညွှနက
် န််းြ ာ်း အဆိုမပ မခင််း၊

•

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ြ စဝမခင််း၊ မဖန်စဝမခင်
်း၊ အစို်းရနှင ့်် အစို်းရြဟိုတ်စသာ အက ်း
့်
သက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်းနှင ့်် ပူ်းစပါင််းစဆာင်ရွက်မခင််းအပါအဝင် သတင််းစနစ်အတွက်
ြ ာ်းကို ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း၊
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လိုအပ်ခ က်

•

အဆိုပါ

လိုအပ်ခ က်ြ ာ်းကို

မဖည်ဆ
့် ည််းနင
ို ြ
် ည့််

အဖွွဲ့အစည််းဆိုငရ
် ာနှင ့်် နည််းပညာဆိုငရ
် ာ

အစီအြံြ ာ်းကို စီစဉ်ထာ်း ှနင
ို စ
် အာင် စဆာင်ရွက်မခင််း၊
ဤအစီရင်ခံစာ၏ စအာက်ပါအပိုင်း် ြ ာ်းတွင ် မြန်ြာနင
ို င
် ံ SIS စနစ်ဒဇ
ီ ိုင်း် ၏ အစမခခံအစတ်အပိုင်း် ြ ာ်းကို
ရ ှစစစသာ အဆိုပါလိုပ်ငန််းအဆင်ြ
့် ာ်း၏ ရလဒ်ြ ာ်းကို စဖာ်မပထာ်းပါသည်။

၂။ SIS သတင််း န ၏
် ရည်ရွယ်ြ က်ြ ာ်း
UNFCCC ၏ ဆံို်းမဖတ်ခ က်တွင ် စဖာ်မပထာ်းစသာ SIS သတင််းစနစ်တစ်ခို၏ ရည်ရွယ်ခ က်ြှာ REDD+
ကို

အစကာင်အထည်စဖာ်စနသည့််

ြှုြ ာ်းအတွက်

ကာလတစ်စလ ာက်လံို်း

ခန်ခန
ွ ်း် ကာကွယ်စစာင်စ
့် ာှ က်

စီြစ
ံ ဆာင်ရွက်စနစကကာင််းနှင ့်် လက
ို ်နာက င်သ
့် ်းံို လ က် ှစကကာင််း

လက်စတွွဲ့ မပသရန်

မဖစ်ပါသည်။5 နင
ို င
် ြ
ံ ာ်းသည် ထရ
ို ည်ရွယ်ခ က်အမပင် REDD+ အတွက် ရန်ပံိုစငွပံပ
့် ို်းစပ်းစသာ အမခာ်း
အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်း၏ သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းကို လက
ို ်နာစဆာင်ရွက်ရန် သြဟို
ို ့် တ် REDD+ အတွက်
က င်သ
ို ရ
် န်၊ စသည့်် အမခာ်း
့် ်းံို စဆာင်ရွက်ြှုြ ာ်း စဉ်ဆက်ြမပတ် တို်းတက်စနြှုအစမခအစနကို တင်မပနင
ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းကိုလည််း ထပ်စဆာင််းခ ြှတ်နင
ို ပ
် ါသည်။ ၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇွနလ
် တွင ် TWG-SES နှင ့််
က င််းပခ့်သည့််

အလိုပ်ရို စ
ံ ဆွ်းစနွ်းပွတစ်ခိုတွင ်

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်းက

မြန်ြာ

နင
ို င
် ၏
ံ

SIS

စနစ်အတွက် ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းကို စဆွ်းစနွ်း၍ စအာက်ပါတက
ို ့် ို အဆိုမပ ခ့်ကကပါသည် •

UNFCCC ြှ ခ ြှတ်စပ်းထာ်းစသာ ရည်ရွယ်ခ က် - ရလဒ်ြ ာ်းစပေါ် အစမခခံ၍ ပံ့်ပို်းသည့်် ရန်ပံို
စငွြ ာ်း လက်ခံရ ှနင
ို သ
် ည့်် အရည်အခ င််းမပည်ြ
့် ီစစစရ်းအတွက် UNFCCC ၏ ကာကွယ်
စစာင်စ
် ာ သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းကို မဖည်ဆ
့် ည််းစဆာင်ရွက်ရန်၊
့် ှာက်ြှုြ ာ်းဆိုငရ

•

REDD+ အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုြ ာ်းအတွက် အစို်းရ၊ ပိုဂ္လကနှင ့်် အမခာ်း ရင််းမြစ်ြ ာ်းြှ ပံ့်ပို်း
ကူညြ
ီ ှုြ ာ်းကို စည််းရံို်းရယူနင
ို ရ
် န်၊

5

“ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် စီြံစဆာင်ရွက်မခင််း” ဆိုသည်ြှာ ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် ြူဝါဒ ြ ာ်း၊

ဥပစဒြ ာ်း၊ စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ာ်းနှင့်် အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ သတင််းစနစ်ြ ာ်း၊ စသည့်် စီြံအိုပ်ခ ပ်စရ်းဆိုငရ
် ာ အစီ အြံြ ာ်း
စီစဉ်ထာ်း ှမခင််း (စာရွ က်စပေါ်တွင)် ဟို ဖွငဆ
့်် ိုထာ်းပါသည်။ “ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းကို လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ မခင််း”
ဆိုသည်ြှာ စမြမပင်တွင် ရလဒ်စကာင််းြ ာ်း အြှနတ
် ကယ် ရ ှစစရန်အလိုငှ့် ာ စီြံအိုပ်ခ ပ်စရ်းဆိုငရ
် ာ အစီအြံ ြ ာ်း ကို
အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််း (လက်စတွွဲ့) ဟို ဖွငဆ
့်် ိုထာ်းပါသည်။
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•

သက်ဆိုငရ
် ာ

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့််

သတင််းစနစ်ြ ာ်းနှင ့််

ခ တ်ဆက်ြှုြ ာ်း၊

သတင််းအခ က်အလက်

ြ စဝြှုြ ာ်း အာ်းစကာင််းလာစစရန်၊
•

သစ်စတာ၊ စိုက်ပ ်းစရ်းနှင ့်် ပတ်ဝန််းက င်ထန််းသြ််းစစာင်စ
့် ို ့် ဆက်စပ်ကဏ္ဍ ြ ာ်း ှ
့် ှာက်စရ်းကသ
သက်စသအစထာက်အထာ်း

အစမခခံစသာ

ြူဝါဒခ ြှတ်ြှုနင
ှ ့််

ြူဝါဒအစကာင်အထည်

စဖာ်ြှုြ ာ်းအတွက် ပါဝင်ကူညပ
ီ ံ့်ပို်းရန်၊
ကနဦ်းခ ြှတ်ခ့်စသာ အဆပ
ို ါ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းကို SIS စနစ် ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ် အတွင်း်
မပန်လည်သ်းံို သပ်စဉ််းစာ်းရန် ဆံို်းမဖတ်ခ့်ပါသည်။ မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ REDD+ အစကာင်အထည် စဖာ်ြှုတင
ွ ်
ခ ဉ််းကပ်စဆာင်ရွက်ြည့််
ှနင
ို စ
် သ်းသည်အ
့် တွက်

နည််းလြ််းနှင ့််
SIS

စနစ်သည်

ရန်ပံိုစငွရင််းမြစ်ြ ာ်းသည်
အဆိုပါလိုအပ်ခ က်ြ ာ်း၊

အစမပာင််းအလြ ာ်း

အစမပာင််းအလြ ာ်းနှငအ
့်် ညီ

ညနှုင််းမပင်ဆင်နင
ို ဖ
် ို လ
့် ိုအပ်ပါသည်။

၃။ လအ
ို ပ်စသာ သတင််းအြ က်အလက်အြ ်းအ ာ်းြ ာ်း
SIS

စနစ်တစ်ခို၏

ဒီဇိုင်း် အတွက်

စီြံစဆာင်ရွက်စနစကကာင််းနှင ့််

စဉ််းစာ်းရာတွင ် ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက်

လိုက်နာက င်သ
့် ်းံို လ က် ှစကကာင််း

မပသနင
ို ရ
် န်

ြည်သို ့်

ြည်သည်သ
့် တင််း

အခ က်အလက်ြ ာ်း လိုအပ်ြည်ဆိုသည်ကို သတ်ြှတ်ရန် အစရ်းကကီ်းပါသည်။ လိုအပ်စသာ သတင််း
အခ က်အလက်ြ ာ်းကို ကာကွယ်စစာင်စ
ို င
် ၏
ံ အစမခအစနြ ာ်းနှင ့်် ကိုက်ညီ စစရန်
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအာ်း နင
အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို င
ှ ်း် လင််းခ က်အစပေါ်အစမခခံလ က်

စအာက်ပါတက
ို ့် ို

ထည်သ
့် င
ွ ်း် စဉ််းစာ်း၍

သတ်ြှတ်နင
ို ပ
် ါသည် က) နင
ို င
် အ
ံ တွက် သီ်းသန်စရွ
ို သ
် ည့်် အက ်းစက ်းဇူ်း
့် ်းခ ယ်ထာ်းသည့်် REDD+ PaM ြ ာ်းြှ ရ ှနင
ြ ာ်းနှင ့်် ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်းနှင ့််
ခ) ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက်

စီြံစဆာင်ရွက်မခင််းနှင ့််

လိုကန
် ာက င်သ
ို ့် ို
့် ်းံို မခင််းတက

အစထာက်အကူမပ ြည့်် PLR ြူစဘာင်နင
ှ ့်် အမခာ်း စီစဉ်ထာ်းစသာ အစီအြံြ ာ်း/လိုပ်ထ်းံို
လိုပ်နည််းြ ာ်း (ဥပြာ GRM)၊
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လိုအပ်သည့်် သတင််းအခ က်အလက်အြ ်းအစာ်းြ ာ်းကို သတ်ြှတ်ပပီ်းသည်နင
ှ တ
့်် စ်ပပ င်နက် အဆို ပါ
လိုအပ်ခ က်ြ ာ်းနှငအ
့်် ညီ SIS သတင််းစနစ်၏ ဖွွဲ့စည််းပံိုကို စရ်းဆွနင
ို ပ် ပီ်း ဆနဒ ှပါက ညွှနက
် န််း ြ ာ်းကို
သတ်ြှတ်နင
ို ပ
် ါသည်။

ဤစနရာတွင ်

‘ဖွွဲ့စည််းပံို’

ဆိုသည်ြှာ

SIS

သတင််းစနစ်အတွင်း်

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို စီစဉ်ထာ်း ှြည့်် ပံိုစက
ံ ို ဆိုလိုပါသည်။ သတင််းလိုအပ်ခ က်ြ ာ်း စပေါ်တင
ွ ်
အစမခခံ၍ သတင််းစနစ်ြ ာ်းနှင ့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်း ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််းကိုလည််း စဆာင်ရွက် နင
ို ပ
် ါသည်။
ဆိုလိုသည်ြှာ

လိုအပ်စသာ

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို

ြည်သည့််

ရင််းမြစ်ြ ာ်းြှ

ပံ့်ပို်းစပ်းနင
ို ြ
် ည်ဆိုသည်ကို ဆန််းစစ်မခင််း မဖစ်ပါသည်။ လိုအပ်စသာ သတင််းအခ က်အလက် အြ ်း
အစာ်းြ ာ်း စာရင််းကို ြူကကြ််းမပ စိုခ့်ပပီ်းစနာက် ၎င််းလိုအပ်ခ က်ြ ာ်းကို မပန်လည်သ်းံို သပ်ရန်အတွက်
စနမပည်စတာ်တွင ် ၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ် စအာက်တိုဘာလအတွင်း် အက ်းသက်ဆိုငသ
် အ
ူ ြ ်းြ ်း ပါဝင်တက်
စရာက်သည့်် အလိုပ်ရို စ
ံ ဆွ်းစနွ်းပွတစ်ခိုကို က င််းပခ့်ပါသည်။ လိုအပ်စသာ သတင််းအခ က်အလက်
နြူနာအခ ွဲ့ နှင ့်် ရ ှနင
ို စ
် မခ ှစသာ ရင််းမြစ်ြ ာ်းကို စအာက်စဖာ်မပပါ ဇယာ်း (၁) တွင ် စတွွဲ့ရြည်
မဖစ်ပါသည်။
ဇယာ်း (၁) - ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု (ဂ) အတွက် သတင််းလိုအပ်ခ က်ြ ာ်းနှင့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်း၏ နြူနာြ ာ်း

အစမခခံစည််းြ ဉ််း ဂ - မြန်ြာနင
ို င
် ံ ှ REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနှင ့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊ အစကာင်
အထည်စဖာ်ရာတွင ် ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်းြ ာ်းနှင ့်် စဒသခံလူထ၏
ို
အသပညာဗဟိုသတ
ို နှင ့်် အခွငအ
့်် စရ်း
ြ ာ်းကို စလ်းစာ်းရန် စရ်းဆွအစကာင်အထည်စဖာ်သငပ
့်် ါသည်။
ကာကွယစ
် ာင့််

ကာကွယစ
် ာင့်် စ ာက်

စ ာက်ြှုအတွက်
ံသတ်ြတ်
ြ က်

ြည်သ ို ့် ီြံစဆာင်

မဖ ်နင
ို စ
် မြ သည့််

ရွ က်စ ကာင််း မပသရန်

သတင််းရင််းမြ ်ြ ာ်း

လအ
ို ပ် သည့်် အြ က်

ြ က် ဂ-၁။
REDD+
ြူဝါဒြ ာ်း

❖ မပန်လည်စနရာခ

က င်သ
့် ်းံို စ ကာင််း မပသရန်
လအ
ို ပ် သည့်် အြ က်

မဖ ်နင
ို စ
် မြ သည့််
သတင််းရင််းမြ ်ြ ာ်း

အလက် အြ ်းအ ာ်း

အလက် အြ ်းအ ာ်း

ံသတ်ြတ်

ြှုကို ြည်သ ို လ
ို န
် ာ
့် က

❖ မပန်လည်စနရာခ

❖ REDD+ နှငဆ
့်် က်စပ်၍

❖ REDD+

ထာ်းြှုဆိုငရ
် ာ ဥပစဒ/

ထာ်းစပ်းမခင််းနှင့််

မပန်လည်စနရာခ ထာ်းစပ်း

စစာင်က့် ကည့််

ြူဝါဒမပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း

ဌာစနတိုင်း် ရင််း

မခင််းြ ာ်း မဖစ်စပေါ်ြှုနင
ှ ့်် ထသ
ို ို ့်

စစ်စဆ်းြှု အစီရင်

သာ်းြ ာ်းနှင့်် စဒသ

မဖစ်စပေါ်ပါက သက် ဆိုငရ
် ာ

ခံစာြ ာ်း၊

ခံမပည်သူြ ာ်း၏

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််း

❖ ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်း
ြ ာ်းနှင့်် စဒသခံမပည်
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နှင ့်် နည််း

သူြ ာ်း၏ စမြယာနှင့််

စမြယာနှင့်် အရင််း

သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း (ဥပြာ

လြ််းြ ာ်း

အရင််းအမြစ်ြ ာ်း

အမြစ်ြ ာ်း အသံို်းခ

FPIC ၊ စလ ာ်စကက်းစပ်း

မပည်နယ်/တိုင်း်

အသံို်းခ ြှုဆိုငရ
် ာ

ြှုဆိုငရ
် ာ အခွငအ
့််

မခင််း) ကို လိုက်နာြှုဆိုငရ
် ာ

စဒသကကီ်းအဆင့််

အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်းအ

စရ်းြ ာ်းနှင့်် စပ်

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း

သန််းစခါင်စာရင််း

စကကာင််း သတင််းအ

လ ဉ််းသည့်် အြ ်း

ခ က်အလက်ြ ာ်းနှင့််

သာ်းြူဝါဒြ ာ်းနှင့််

စမပာင််း ရြှု

စမြအသံို်းခ ြှုဆိုငရ
် ာ

ဥပစဒစာရွ က်စာ

ြ ာ်း ြမဖစ်

ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းတွင်

တြ််းြ ာ်း၊ (ဥပြာ

အဆိုပါအခွငအ
့်် စရ်း

VFV ဥပစဒ၊ အြ ်း

ြ ာ်း စလ်းစာ်း လိုက်

သာ်းစမြအသံို်းခ ြှုြူ

နာြှုကို အာ်းစပ်း သည့််

ဝါဒ၊ စမြယာဥပစဒ

ဥပစဒ/ ြူဝါဒ

(လက် ှ စရ်းဆွစန

မပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း

ဆ))၊

သည် ဆနဒ
ြပါစသာ
စနရာစရွှွဲ့

စအာင်
စ ှာင် ှာ်း
သင်ပ့် ပီ်း
ဌာစနတိုင်း်
ရင််းသာ်း
ြ ာ်းနှင ့််

❖ အဆိုပါ မပဋ္ဌာန််းခ က်

❖ ြရို ်းဖလာ အစဉ်

❖ REDD+ အစကာင်အထည်
စဖာ်ရာတွင် ဌာစနတိုင်း်
ရင််းသာ်းြ ာ်းနှင့်် စဒသခံ
မပည်သူြ ာ်း၏ အခွငအ
့်် ရ

❖ နင
ို င
် အ
ံ ဆင်န
ှ ့််
့် င

ြ ာ်း/ နှစ်စဉ်
စာရင််းအင််း
စာစစာင်ြ ာ်း၊
❖ သက်ဆိုငရ
် ာအစို်းရ

စးး်းြ ာ်းကို စလ်းစာ်းစစရန်

ဌာနြ ာ်းြှ

ခ ြှတ်ထာ်းသည့်် လိုပ်ထ်းံို

ထိုတ်စဝစသာ

လိုပ်နည််းြ ာ်းကို က င်သ
့် ို်းံ

အစီရင်ခံစာြ ာ်း၊

မခင််း ဆိုငရ
် ာ သတင််းအ

ဥပြာ GAD ၏

ခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ

နှစ်ပတ်လည်နင
ှ ့််

တိုငပ
် င်စဆွ်းစနွ်းြှုြ ာ်း

သံို်းလပတ် အစီရင်

ြ ာ်း/ အခွငအ
့်် စရ်း

အလာ က င်သ
့် ို်းံ ြှု

မပ လိုပ်ထာ်းသည့််ြှတ်တြ််း

ခံစာြ ာ်း (စမြယာ

စဒသခံမပည်

ြ ာ်းကို REDD+

ြ ာ်း/ စမြအသံို်းခ

ြ ာ်း၊ သစဘာတူညီြှု ရယူ

အပါအဝင် ကစစရပ်

သူြ ာ်း၏

အတွက် စီြံကန််းြ ာ်း

ြှုနင
ှ ့်် အရင််းအမြစ်

စပ်းအပ်ထာ်းစသာ စလ ာ်

အြ ာ်းအမပာ်းအ

စမြယာနှင ့််

နှင့်် လြ််းညွှနခ
် က် ြ ာ်း

ြ ာ်း အသံို်းခ ြှု

စကက်းြ ာ်းဆိုငရ
် ာ ြှတ်

တွက် သတင််းအ

(ဥပြာ နင
ို င
် ံ အဆင့််

ဆိုငရ
် ာ ဥပစဒြ ာ်း

တြ််းြ ာ်း၊ စသည်၊

ခ က်အလက်ြ ာ်း

REDD+ ြဟာ

အစကကာင််း သတင််း

ဗ ြူဟာ၊ ရင််းနှ်းီ မြ ပ်နံှ

အခ က်အလက်ြ ာ်း

သယံဇာတ
ြ ာ်း အသံ်းို
မပ ခွငက
့်် ို

ြှုစီြံကန််း) တွင်

စလ်းစာ်း

ြည်သို ထည်
သ
့် ွင်း်
့်

သင်သ
့် ည်

ထာ်းစကကာင််း သတင််း

(ယင််းသည်
ဥပစဒက
မပဋ္ဌာန််းစပ်း
ထာ်းစသာ
အခွငအ
့်် စရ်း
ြ ာ်းနှငသ
့်် ာ
ြက
စဒသခံလူြှု

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊
ဥပြာ မပန်လည်
စနရာခ ထာ်းစပ်းမခင်/
အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း
ဆံို်းရှု ံ်းြှုတက
ို ့် ို စ ှာင်
ှာ်းရန် နည််းလြ််း
ြ ာ်း၊ သင်စ
့် လ ာ်သည့််

❖ နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းစကကာင့််
စမြယာနှင့်် အရင််းအမြစ်
ြ ာ်း အသံို်းခ ပိုငခ
် ွငြ
့်် ာ်း

ပါဝင်)၊ MONREC
၏ နှစ်စဉ် စဆာင်
ရွ က်စသာ စဒသခံ
မပည်သူ အစိုအဖွွဲ့ ပိုင်

ြဟာဗ ြူဟာနှင့််

အစပေါ် သက်စရာက်ြှုြ ာ်း

ဆက်စပ် စာရွ က်စာ

ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်

တြ််းြ ာ်း၊ ဥပြာ

အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ အခ ွဲ့

အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနှ

စနရာစဒသြ ာ်းတွင် အသံို်း

င့်် ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်း

ခ ခွင့်် ကန်သတ်
ခ က်ြ ာ်း
့်

နင
ို စ
် မခြ ာ်း ဆန််း

က င်သ
့် ို်းံ သည့်် PaM အစရ

စမဖ ှင်း် စဆာင်ရွက်

စစ်မခင််း၊ GRM တို ့်

အတွက်၊ စဒသခံမပည်သူ

စပ်းစသာ

နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍

ြ ာ်းကို အရင််းအမြစ်ြ ာ်း

လိုပ်ငန််းစဉ်နှင့််

အသံို်းမပ နင
ို စ
် အာင် ပံ့်ပို်း

စပ်လ ဉ််းသည့််

စပ်းသည့်် (ဥပြာ စဒသခံ

အစီရင်ခံစာြ ာ်း၊

စလ ာ်စကက်းြ ာ်းကို
သစဘာတူသတ်ြှတ်ရ

အစိုအဖွွဲ့ ပိုငသ
် စ်စတာ
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သစ်စတာ လိုပ်ငန််း
ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု
အစီရင်ခံစာြ ာ်း၊
❖ နစ်နာြှုြ ာ်းကို

အသိုင်း် က

န် လိုပ်ထ်းံို လိုပ်

လိုပ်ငန််းြှတစ်ဆင်)့် PaM

အသ အ

နည််းြ ာ်း၊ GRM

အစရအတွက်၊ စသည်

ြှတ်မပ ထာ်း

❖ နင
ို င
် တ
ံ ကာ
ကွနဗ
် င််း ှင်း် ြ ာ်းသို ့်
အစို်းရြှ တင်သွင်း်

❖ မပန်လည်စနရာခ ထာ်း

သည့်် ြရို ်း

စပ်းြှု/ စမြယာနှင့်် အရင််း

ဖလာ ရို ်းရာ

အမြစ်ြ ာ်း အသံို်းခ ြှုအခွင့််
အစရ်းြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း

အခွငအ
့်် စရ်း

ြ ာ်းနှင့်် အမခာ်း/
shadow report
ြ ာ်း၊

သည့်် နစ်နာြှုြ ာ်း

ြ ာ်းနှငလ
့််

စသာ အစီရင်ခံစာ

အစကကာင််း သတင််း

ည််း

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊

သက်ဆိုင ်
ပါသည်)။

၄။ SIS န အ
် တွက် သတင််းရင််းမြ ်ြ ာ်း
UNFCCC ၏ SIS ဆိုငရ
် ာ လြ််းညွှနခ
် က်အရ နင
ို င
် ြ
ံ ာ်းကို ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းနှင ့်် စပ်လ ဉ််း ၍
ှနှငပ့်် ပီ်းမဖစ်စသာ စနစ်ြ ာ်းနှင ့်် သတင််းရင််းမြစ်ြ ာ်းအစပေါ် တတ်နင
ို သ
် ြ အာ်းမပ စဆာင်ရွက်ကက ရန်
တိုက်တွန်း် ထာ်းပါသည်။

ှနှငပ့်် ပီ်းမဖစ်စသာ

သတင််းစနစ်ြ ာ်းသည်

SIS

စနစ်အတွက်

သတ်

ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းစသာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းနှင ့်် သတင််းလိုအပ်ခ က်ြ ာ်းကို ကူညမီ ဖည်ဆ
့် ည််းစပ်းနင
ို ် မခင််း
ှ/ြ ှ သ ှနင
ို ရ
် န် ထသ
ို တင််းစနစ်ြ ာ်းတွင ် ပါဝင်သည့်် အစကကာင််းအရာ၊ သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း၊
ထစ
ို နစ်ြ ာ်း၏

လည်ပတ်စဆာင်ရွက်ပံိုနင
ှ ့််

တာဝန်ယူစဆာင်ရွက်စနစသာ

အဖွွဲ့အ

စည််းြ ာ်းကို

စလ့်လာရန် လိုအပ်ပါသည်။

၄.၁။ သတင််း န ြ
် ာ်းနင့်် သတင််းရင််းမြ ြ
် ာ်းကို ဆန််း
မြန်ြာနင
ို င
် ံ ှ

အသံ်းို မပ နင
ို ြ
် ည့််

အလာ်းအလာ ှစသာ

စ
် လ့်လာမြင််း

သတင််းစနစ်ြ ာ်းနှင ့််

သတင််းရင််းမြစ်ြ ာ်း

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုတစ်ခက
ို ို ၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ်၊ စအာက်တိုဘာလြှ ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ် စြလအထ စဆာင်ရွက်
ခ့်ပါသည်။ လိုအပ်လြ့််ြည်ဟို သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းစသာ သတင််းအခ က်အလက် အြ ်းအစာ်း
ြ ာ်းစပေါ်တင
ွ ် အစမခခံ၍

ဗဟိုစာရင််းအင််းအဖွွဲ့

(CSO)

ှ

databases

ြ ာ်းြှစ၍

နင
ို င
် တ
ံ ကာ

ကွနဗ
် င််း ှင်း် ြ ာ်းအတွက် အစီရင်ခံတင်မပြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း၊ အစထွစထွအိုပ်ခ ပ်စရ်းဦ်းစီ်းဌာန (GAD)
နှင ့်် ပတ်ဝန််းက င်ထန််းသြ််းစရ်းဦ်းစီ်းဌာန (ECD) တက
ို ့် သ
့် စသာ
ို ့်
အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်းြှ စဆာင် ရွ က်စနသည့််
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နင
ို င
် တ
ံ ွင်း် အစီရင်ခံတင်မပြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအထ အဓကက သည့်် သတင််းစနစ်နင
ှ ့်် ရင််းမြစ်အြ ်းြ ်းကို
စလ့်လာဆန််းစစ်ခ့်ပါသည်။

ကနဦ်းရလဒ်ြ ာ်းကို

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်းနှင ့််

စဆွ်းစနွ်းရန်နင
ှ ့််

SIS

သတင််းရင််းမြစ်ြ ာ်းနှင ့်် အမခာ်း SIS စနစ် ဒီဇိုင်း် အစတ်အပိုင်း် ြ ာ်းအတွက် ၎င််းတ၏
ို ့် အကကံမပ ခ က်ြ ာ်းကို
ရယူရန် ရည်ရွယ၍
် အလိုပ်ရို စ
ံ ဆွ်းစနွ်းပွတစ်ခိုကိုလည််း ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ် ဇန်နဝါရီ လတွင ် က င််းပခ့်ပါသည်။
ဤဆန််းစစ်စလ့်လာြှုြှ ရလဒ်ြ ာ်းကို အသံ်းို မပ ၍ SIS စနစ်နင
ှ ့်် အထူ်းသင်စ
ို ်ညန
ီ င
ို ြ
် ည့််
့် လ ာ်ကက
သတင််းစနစ်နင
ှ ့််

ရင််းမြစ်အခ ွဲ့ကို

သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ခ့်ပါသည်။

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုရလဒ်ြ ာ်း

အက ဉ််းခ ပ်ကို ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအလိုက် ဇယာ်း (၂) တွင ် စဖာ်မပထာ်းပပီ်း ဆန််းစစ်
စလ့်လာြှုအစီရင်ခံစာ အမပည်အ
့် စံိုကို သီ်းမခာ်း စရ်းသာ်းမပ စိုထာ်းပါသည်။

ဇယာ်း ၂ - မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ SIS စနစ်အတွက် သင်စ
ီ ည့်် သတင််းစနစ်ြ ာ်းနှင့််
့် လ ာ်ကိုက်ညြ
သတင််းရင််းမြစ်ြ ာ်းကို ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအလိုက် တင်မပမခင််း
ကာကွယ်

သတင််း န ်ြ ာ်း/ ရင််းမြ ်ြ ာ်း

စ ာင်စ
့် ာက်ြှု

ီြံစဆာင်ရွက်မြင််းအတွက်

လက
ို န
် ာက င်သ
့် ်းိုံ မြင််းအတွက်

က – နင
ို င
် ံ

o

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ

သ ်စတာအ ီအ ဉ်

o

မြန်ြာနင
ို င
် ံ ဥပစဒသတင််း

တင်သွင်း် မခင််း (ဥပြာ Universal

အခ က်အလက်စနစ်

Periodic Review အစီရင်ခစ
ံ ာြ ာ်း၊ CBD

(ဥပစဒစာရွ က်စာတြ််းြ ာ်း)

အစီရင်ခံစာြ ာ်း၊ စသည်)

ြ ာ်း၊ နင
ို င
် တ
ံ ကာ
ကတကဝတ်ြ ာ်းနင့််

o

o

ကက
ို ည
် ီြှု မြင််း

ကွနဗ
် င််း င
ှ ်း် ြ ာ်းသို အစီ
ရင်ခစ
ံ ာ
့်

အြ ်းသာ်းအဆင့်် အစီအစဉ်ြ ာ်း
အလိုက် ဗဟိုစာရင််းအင််းအဖွွဲ့ (CSO) နှင ့််
ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းြှ အစီရင်ခစ
ံ ာ
တင်သွင်း် ြှုြ ာ်း၊ ဥပြာ မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ
စရ ှည်တည်တခ
ံ့် င
ို ပ် ြပပီ်း ဟန်ခ က်
ညီစသာ ဖွံွဲ့ ပဖ ်းတို်းတက်ြှု စီြံကန််း
အတွက် စစာင်က့် ကပ်ကကည်ရ
့် ှု စစ်စဆ်းြှု၊

o

အြ ်းသာ်းသစ်စတာသယံဇာတ
စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််းစနစ်/NFMS
(ဥပြာ ြူဝါဒရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်းနှင ့််
သက်ဆိုငသ
် ည့်် REDD+ ရလဒ်ြ ာ်း)၊
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o

REDD+ စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််း /
အစီရင်ခံတင်မပမခင််း (အနာဂတ်တွင)်

ြ – ပွငလ
့်် င်မြင်သာ
၍

o

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ

o

နှင ့်် ဆက်စပ် စာရွ က်စာတြ််း ြ ာ်း၊

စရာက်စသာ

ဥပြာ အက ်းစက ်းဇူ်း ြ စဝမခင််း၊

သ ်စတာ
ီြံအပ
ို ်ြ ပ် ြှု

o

အစီရင်ခံတင်မပမခင််း (အနာဂတ်တွင)် ၊
o

စီြံကန််းနှင ့်် ဘဏ္ဍာစရ်း ဝန်ကကီ်းဌာန

နစ်နာြှုြ ာ်း စမဖ င
ှ ်း်

(MOPF)/ အမခာ်းဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းြှ

စဆာင်ရွက်စပ်းမခင််း လိုပ်ငန််းစဉ်

MOPF သို စပ်းပ
ို ့်
စသာ
့်

(GRM)၊ REDD+ လိုပ်ငန််းအဖွွဲ့၊

ဌာနစီြံကန််းြ ာ်းနှင ့်် အစီရင်ခံစာြ ာ်း၊

စသည်တနှ
ို ့် င ့်် စပ်လ ဉ််း၍၊
o

REDD+ စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််း/

o

ပတ်ဝန််းက င် ထန််းသြ််းစရ်းဦ်းစီ်းဌာနြှ

မြန်ြာဥပစဒသတင််းအခ က်

EIA/SEA အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့််

အလက်စနစ် (ဥပစဒ စာရွ ကစ
် ာ

စပ်လ ဉ််းသည့်် သတင််းအခ က်အလက်

တြ််းြ ာ်း)၊

ြ ာ်း၊

EIA/SEA၊ စမြအသံ်းို ခ ြှုစြ
ီ က
ံ န််း

o

သစ်စတာဦ်းစီ်းဌာန၊ ဥပြာ သစ်စတာ

စရ်းဆွမခင််း၊ သစ်စတာစီြံအပ
ို ်

လိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာင်ရွက်ပံိုနင
ှ ့််

ခ ပ်ြှုနင
ှ ့်် သတင််းအခ က်အ

သစ်စတာဥပစဒြ ာ်း လိုက်နာစစရန်

လက်ြ ာ်း ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှု

ကကပ်ြတ်စဆာင်ရွကမ် ခင််းဆင
ို ရ
် ာ

ဆိုငရ
် ာ အဓက PLR ြ ာ်း၊

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
o

တိုင်း် ရင််းသာ်းလက်နက်ကင
ို ် အဖွွဲ့အ
စည််းြ ာ်း (EAOs) နှင ့်် စပါင််းစပ်ညနှုင််း
စဆာင်ရွကမ် ခင််းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်
အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ အြ ်းသာ်း
မပန်လည်သင်မ့် ြတ်စရ်းနှင ့်် ပငြ််းခ ြ််းစရ်း
ဗဟိုဌာနနှင ့်် ပစ်ခတ်တိုက်ခက
ို ်ြှု ရပ်စ
စရ်းဆင
ို ရ
် ာ ပူ်းတွစစာင်က့် ကည်စ
့် လ့်လာ
စရ်းစကာ်ြတီ တြှ
ို ့် ၊

ဂ – ဌာစနတင
ို ်း် ရင််း

o

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ

o

နင
ို င
် တ
ံ ကာ လူအခွ
့်် စရ်းဆိုငရ
် ာ
့် ငအ

သာ်း လြ ်းြ ာ်းနင့််

နှင ့်် ဆက်စပ် စာရွ က်စာတြ််း ြ ာ်း၊

Universal Periodic Review အစီရင်ခံ

စဒသြံမပည်သြ ာ်း

ဥပြာ စကာင််းစွာ ကက တင်

စာြ ာ်း၊ လူအခွ
့်် စရ်းဆိုငရ
် ာ
့် ငအ

အသစပ်း၍ လွတ်လပ်စသာ

ကွနဗ
် င််း င
ှ ်း် ြ ာ်းသို တင်
သင
ွ ်း် စသာ
့်

သစဘာထာ်း ရယူမခင််း (FPIC)၊

shadow report ြ ာ်း၊

၏ အြွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း

GRM၊ အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း ြ စဝ

o

ဗဟိုစာရင််းအင််းအဖွွဲ့၊ တင
ို ်း် ရင််းသာ်း
လူြ ်းြ ာ်း စရ်းရာ ဝန်ကကီ်းဌာန၊ အထ
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မခင််းစနစ်၊ စသည်တနှ
ို ့် င ့််

းွစးစထွအပ
ို ်ခ ပ်စရ်း ဦ်းစီ်းဌာန (GAD)

စပ်လ ဉ််း၍၊

တြှ
ို ့် အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ ပြ ွဲ့နယ်

မြန်ြာဥပစဒသတင််းအခ က်

ဆိုငရ
် ာသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

အလက်စနစ် (ဥပစဒ စာရွ ကစ
် ာ

o

တြ််းြ ာ်း)၊ ဥပြာ အြ ်းသာ်း
စမြအသံ်းို ခ ြှုြူဝါဒ (၂၀၁၆)၊

NGO ြ ာ်းြှ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း
o

ရင််းနှ်းီ မြ ပ်နြ
ံှ ှုနည််းဥပစဒြ ာ်း
(၂၀၁၇)၊
o

One Map၊ Open Data Myanmar နှင ့််
REDD+ စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််း /
အစီရင်ခံတင်မပမခင််း (အနာဂတ်တွင)်

o

တိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းြ ာ်း စရ်းရာ

GRM ြှ အစီရင်ခံတင်မပြှုြ ာ်း
(အနာဂတ်တင
ွ )်

ဝန်ကကီ်းဌာနနှင ့်် ဆက်စပ် PLR ြ ာ၊
ဥပြာ တိုင်း် ရင််းသာ်း လူြ ်း
ြ ာ်း၏ အခွငအ
့်် စရ်း ကာကွယ်
စစာင်စ
့် ှာက်သည့်် ဥပစဒ (၂၀၁၅)၊
ဃ – အက ်းသက်

o

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ

ဆင
ို သ
် ြ ာ်း၏

နှင ့်် ဆက်စပ် စာရွ က်စာတြ််း ြ ာ်း၊

အမပည့််အဝ

ဥပြာ အက ်းစက ်းဇူ်း ြ စဝမခင််း၊

စရာက် ာွ ပါဝင်
စဆာင်ရွက်ြှု

REDD+ စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််း /
အစီရင်ခံတင်မပမခင််း (အနာဂတ်တွင)်

o

ပါဝင်စဆာင်ရွက်သည့်် NGO ြ ာ်း၊

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ ြ ာ်းကို

ကိုယ်စာ်းလှယြ
် ာ်းထံြှ အစီရင်ခံ

သံို်းသပ်စလ့်လာ သတ် ြှတမ် ခင််း၊

စာြ ာ်း၊

ကျွြ််းက င်ြှုြူစဘာင်၊

o

o

o

စပါင််းစပ်ညနှုင််းစရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း၊

စသည်တနှ
ို ့် င ့်် စပ်လ ဉ််း၍၊

ဥပြာ TWG ြ ာ်း ဆင
ို ရ
် ာ

မြန်ြာဥပစဒသတင််းအခ က်

အစီရင်ခံစာြ ာ်း၊

အလက်စနစ် (ဥပစဒ စာရွ ကစ
် ာ

o

တြ််းြ ာ်း)

သစ်စတာဦ်းစီ်းဌာန၏ စွြ်း် ရည်မြင်တ
့် င်
ြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်
အလက်ြ ာ်း၊

င – သဘာဝသ ်

o

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ

o

NFMS (အြ ်းသာ်း သစ်စတာသယံ

စတာြ ာ်း၊ ဇီဝြ ်း ံို

နှင ့်် ဆက်စပ် စာရွ က်စာတြ််း ြ ာ်း၊

ဇာတ ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း၊ NFI

ြ ်းကွြ
ွဲ ာ်း၊ နင့််

ဥပြာ အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း နှင ့််

အပါအဝင်)

လြှုစရ်းနင့်် ပတ်
ဝန််းက င်ဆင
ို ရ
် ာ
အက ်းစက ်းဇ်းြ ာ်း၊

ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ်းံ နင
ို စ
် မခြ ာ်း

o

စာရင််းအင််း အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ

ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က်၊ PaM

ဗဟိုစာရင််းအင််းအဖွွဲ့၊ သစ်စတာ

ြ ာ်းအတွက် စီြံကန််းစရ်းဆွမခင််း၊

ဦ်းစီ်းဌာန၊ MIMU တြှ
ို ့်

စသည်တနှ
ို ့် င ့်် စပ်လ ဉ််း၍၊

o

One Map ြှ နယ်စမြစဒသဆိုငရ
် ာ
အခ က်အလက်ြ ာ်း၊
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o

o

မြန်ြာဥပစဒသတင််းအခ က်

o

EIA/SEA အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််း

အလက်စနစ် (ဥပစဒ စာရွ ကစ
် ာ

ဆိုငရ
် ာ ECD ြှ သတင််းအခ က်

တြ််းြ ာ်း)

အလက်ြ ာ်း၊

EIA/SEA၊ သစ်စတာအဓပပါယ်ဖွင ့််

o

ပြ ွဲ့နယ်ထခိုက်လွယ်ြှု အညွှန်း် ကန််း/

ဆိုခ က်၊ သစ်စတာထန််းသြ််း

အစီရင်ခံစာ (မြန်ြာနင
ို င
် ဆ
ံ င
ို ရ
် ာ

စစာင်စ
့် ှာက်မခင််း၊ လူြှုစ်းီ ပွာ်း

သတင််းစီြံခန်ခွ့် ြှုအဖွွဲ့၊ MIMU)

ဖွံွဲ့ ပဖ ်းတို်းတက်စရ်း စီြံကန််း

o

စရ်းဆွမခင််းတနှ
ို ့် ငသ
့်် က်ဆိုငစ
် သာ

REDD+ စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််း /
အစီရင်ခံတင်မပမခင််း (အနာဂတ်တွင)်

PLR ြ ာ်း၊
– ကာဗွန်

တ
ို ်

o

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ

လတ်ြှုြ ာ်းစလ ာြ
့်

နှင ့်် ဆက်စပ် စာရွ က်စာတြ််း ြ ာ်း၊

နင
ို ရ
် ာြ ြလအစမြ

ဥပြာ အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း နှင ့််

o

အစီရင်ခံတင်မပမခင််း (အနာဂတ်တွင)်
o

ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ်းံ နင
ို စ
် မခြ ာ်း

အစနအတင
ို ်း် မပန်

REDD+ အစီအစဉ် မပန်လည်သို်းံ သပ်ြှု/
အကမဖတ်စစ်စဆ်းြှု အစီရင်ခံစာြ ာ်း

ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က်၊ PaM

မဖ ်နင
ို စ
် မြြ ာ်း

REDD+ စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််း /

o

NFMS

o

REDD+ စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််း /

ြ ာ်းအတွက် စီြံကန််းစရ်းဆွမခင််း၊
စသည်တနှ
ို ့် င ့်် စပ်လ ဉ််း၍၊

ဆ – ကာဗွန်

တ
ို ်

o

NFMS စာရွ ကစ
် ာတြ််းြ ာ်း

o

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ

လတ်ြှုြ ာ်း စနရာ

နှင ့်် ဆက်စပ် စာရွ က်စာတြ််း ြ ာ်း၊

စမပာင််းစ ွဲ့ မဖ ်စပေါ်

ဥပြာ အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း နှင ့််

အစီရင်ခံတင်မပမခင််း (အနာဂတ်တွင)်
o

ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ်းံ နင
ို စ
် မခြ ာ်း

နင
ို စ
် မြြ ာ်း၊

REDD+ အစီအစဉ် မပန်လည်သို်းံ သပ်ြှု/
အကမဖတ်စစ်စဆ်းြှု အစီရင်ခံစာြ ာ်း

ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က်၊ PaM

o

NFMS

ြ ာ်းအတွက် စီြံကန််းစရ်းဆွမခင််း၊
စသည်တနှ
ို ့် င ့်် စပ်လ ဉ််း၍၊
o

NFMS စာရွ ကစ
် ာတြ််းြ ာ်း

စလ့်လာဆန််းစစ်ြှုနင
ှ ့်် ယင််းနှငသ
့်် က်ဆိုငစ
် သာ စဆွ်းစနွ်းြှုြ ာ်းြှ မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ SIS သတင််း စနစ်အတွက်
အခ က်အလက်စိုစဆာင််းမခင််းနှင ့်် စီြံခန်ခွ့် မခင််းဆိုငရ
် ာ အဓက စန်စခေါ်ြှုြ ာ်းနှင ့်် ကွာဟခ က်ြ ာ်းကို
စအာက်ပါအတင
ို ်း် သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ခ့်ကကပါသည် -
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•

မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင ် REDD+ကို အစကာင်အထည်စဖာ်ြည်၊့် စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းြည့်် နည််းလြ််း
ြ ာ်းကို စရ်းဆွခ ြှတ်စနဆမဖစ်ပါသည်။ ထဆ
ို ို်းံ မဖတ်ခ က်ြ ာ်းသည် SIS စနစ်အစပေါ် သက်
စရာက်ြှုြ ာ်း

ှနင
ို ပ
် ါသည် (ဥပြာ ြည်သည့်် PaM ြ ာ်းကို မပည်နယ်/တိုင်း် စဒသကကီ်းနှင ့််

စအာက်ပိုင်း် အဆင်ြ
့် ာ်းတွင ်

စဆာင်ရွက်ြည်၊

ယင််းတအတွ
ို ့်
က်

ြည်သည်သ
့် တင််းအခ က်

အလက်ြ ာ်းကို စိုစဆာင််းရြည်ဆိုသည်တအစပေါ်
ို ့်
သက်စရာက်ြှု ှပါြည်)။
•

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းနှင ့််

စပ်လ ဉ််းသည့််

အဓကက စသာ

အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က်အခ ွဲ့

(ဥပြာ ‘တိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းစိုြ ာ်း’၊ ‘ဌာစနတင
ို ်း် ရင််းသာ်းြ ာ်း’၊ ‘သဘာဝသစ်စတာ’) အတွက်
အြ ာ်းသစဘာတူညကီ ကသည့််

ဖွငဆ
့်် ိုခ က်

(သြဟို
ို ့် တ)်

ဖွငဆ
့်် ိုထာ်းသည့််

(သြဟို
ို ့် တ်)

ထန
ို စ
ှ ်ြ ်းစလံို်း

ဖွငဆ
့်် ခ
ို က်

တရာ်းဝင်
ြ ှစသ်းပါ။

င
ှ ်း် ှင်း် လင််းလင််း
တည်ဆဥပစဒ

ြူစဘာင်ြှလည််း ထက
ို သ
့် စသာ
ို ့်
အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က်ြ ာ်းကို ြရ န
ှ င
ို ပ
် ါ။
•

နင
ို င
် အ
ံ ြ ာ်းအမပာ်းြှာကသ
့် ပင်
ို ့်
ြရို ်းဖလာ

စမြယာလိုပ်ပိုငခ
် ွင၊့််

အခ ွဲ့စသာ

အစကကာင််းအရာြ ာ်း

အဂတလိုက်စာ်းြှု)

အတွက်

(ဥပြာ

ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွ၊

လက်လှြ််းြီရ ှနင
ို စ
် သာ/

တစ်နင
ို င
် လ
ံ ံို်းလွှြ််းမခံ စသာ/ တရာ်းဝင် စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််းဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း
ြ ှပါ။ အဆိုပါအခ က်အလက်ြ ာ်းထြှ အခ ွဲ့ကို REDD+ နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ် ကာကွယ်စစာင့််
စ ှာက်ြှုြ ာ်းကို စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းရန် လိုအပ်သည်ဟို ယူဆပါက REDD+ အတွက် သီ်းမခာ်း
စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းစရ်းစနစ်မဖင့်် စိုစဆာင််းရန် လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။
•

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို တစ်စိုတစ်စည််းတည််း စိုစဆာင််းရန်ြာှ စန်စခေါ်ြှုတစ်ခို မဖစ်နင
ို ပ
် ါ သည်။
အဘယ်စကကာင်ဆ
ီ သာ အဖွွဲ့အစည််းဌာန ြ ာ်းြှ
့် ိုစသာ် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို တူညစ
မဖစ်စစ၊

အဖွွဲ့အစည််းဌာနအြ ်းြ ်းြှမဖစ်စစ

စီြံခန်ခွ့် စနမခင််းနှင ့််

ဌာနစတ်၊

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း

ဌာနခွအြ ်းြ ်းြှ

ြ စဝမခင််းဆိုငရ
် ာ

မပ စိုထတ
ို ်မပန်၊

စံလိုပ်ငန််းလြ််းညွှနန
် င
ှ ့််

က င်ဝ
ို ့် အခ က်အလက်အခ ွဲ့ကို စီြံစဆာင်ရွက်မခင််း နှင ့််
့် တ်ြ ာ်း ြ ှမခင််းစကကာင့်် မဖစ်သည်။ ထမပင်
ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််းအတွက်

နည််းစနစ်ြ ာ်း

ြ ှသည့််

မပဿနာလည််း

ှနင
ို ပ
် ါသည်။

အထူ်းသမဖင့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းကို စပါင််းစပ်၍ REDD+ နှင ့်် ဆီစလ ာ်ကိုက်ညသ
ီ ည့်် နည််း
လြ််းြ ာ်းမဖင့်် အဓပပါယ်မပန်ဆိုစကာက်ယူရန် လိုအပ်စသာအခါတွင ် ထမို ပဿနာ ှနင
ို သ
် ည်။
•

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို

စိုစဆာင််းသည့််

ခိုငလ
် ံိုြှနက
် န်ြှုလည််း

ကွာမခာ်းနင
ို သ
် ည်။

အခ န်ကာလြ ာ်း
ဥပြာ
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ကွာမခာ်းနင
ို ပ
် ါသည်။

ထစကကာင်
ို ့်
့်

စံသတ်ြှတ်ခ က်တစ်ခိုနင
ှ ့်် စပ်လ ဉ််းစသာ

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းထတွင ်

အခ ွဲ့သည်

ြကကာစသ်းြီကြှ

စကာက်ယူထာ်းစသာ

စနာက်ဆို်းံ ရအခ က်အလက်ြ ာ်း မဖစ်စနစသာ်လည််း အခ ွဲ့ ြှာြူ လွနခ
် ့်သည့်် ၁၀ နှစ်ကတည််း က
စကာက်ယူထာ်းမခင််းြ ်း မဖစ်နင
ို ပ
် ါသည်။
•

လက် ှတွင ် သတင််းအခ က်အလက်အြ ာ်းစိုအတွက် ‘cascade updating methodology’ ဟို
စခေါ်စသာ နည််းစနစ်ကို အသံ်းို မပ ရန် ခက်ခစနပါသည်။ ထန
ို ည််းစနစ်သည် ဝက်ဆိုက်လင်ခ
့် ် တစ်ခို
သြဟို
ို ့် တ်
အသံ်းို မပ ၍

အခ က်အလက်ရင််းမြစ်တစ်ခိုြှာ

စမပာင််းလစနစသာ

စနာက်ဆို်းံ ရအခ က်အလက်ြ ာ်းကို

စက်မဖင့််

အခ က်အလက်ြ ာ်း

အလိုအစလ ာက်

ကို

မဖည်စ
့် ွက်

မပင်ဆင်သာွ ်းသည့်် နည််းစနစ်မဖစ်ပါသည်။ ထစကကာင်
ို ့်
့် SIS စနစ်အတွက် အခ က်အလက်စို
စဆာင််းြှုြ ာ်းသည် ြ ာ်းစသာအာ်းမဖင့်် လူအင်အာ်းနှင ့်် စိုစဆာင််းမခင််း၊ အခ က်အလက်သင
ွ ်း် မခင််း
နည််းစနစ်ြ ာ်းကိုသာ အသံ်းို မပ ရြည်မဖစ်ပပီ်း အခ က်အလက်ြ ာ်းကို စက်မဖင့်် အလို အစလ ာက်
စဆာင်ရွက်နင
ို စ
် ရ်း ကက ်းပြ််းြှုြှာလည််း ကနဦ်းအဆင်သ
့် ာ ှပါစသ်းသည်။
•

အခ ွဲ့စနရာြ ာ်းတွင ်

တူညသ
ီ ည့််

သတင််းအခ က်အလက်ကို

အြ ်းြ ်းစသာ

ရင််းမြစ်ြ ာ်း

သြဟို
ို ့် တ် စနစ်ြ ာ်းြှ ရယူနင
ို မ် ခင််းြ ာ်း ှနင
ို ပ
် ါသည်။ တူညစ
ီ သာ သတင််းအခ က်အလက် ြ ာ်းကို
တစ်ကကြ်ထက်ပို၍

စိုစဆာင််းြမခင််းြ ာ်းကို

စလ ာခ
့် ရန်အတွက်

SIS

စနစ်ကို

တာဝန်

ယူစီြံခန်ခွ့် ြည့်် အဖွွဲ့အစည််း သြဟို
ို ့် တ် လိုပ်ငန််းအဖွွဲ့သည် ြည်သည့်် သတင််းရင််းမြစ်/ စနစ်ြှ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည်

ယံိုကကည်ကို်းစာ်းနင
ို ြ
် ှုနင
ှ ့််

စရ ှညတ
် ွင ်

လက်စတွွဲ့

အသံ်းို ခ နင
ို ြ
် ှုအ ှဆံို်း မဖစ်ြည်ဆိုသည်ကို ဆံို်းမဖတ်သတ်ြှတ်စပ်းဖို လ
့် ိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။
•

ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းကကာ်း သတင််းအခ က်အလက်ြ စဝရန်အတွက် အဖွွဲ့အစည််းဆိုငရ
် ာ အစီအြံ
ြ ာ်းကို စီစဉ်ထာ်း ှဖို ့် လအ
ို ပ်ပါသည်။ ယင််းကို SIS စနစ် စတင်လည်ပတ်မခင််းြမပ ြီ ကက တင်
စီစဉ်ထာ်းရန်လည််း လိုအပ်ပါသည်။

၄.၂။ REDD+ နင့်် ဆက် ပ်စသာ အမြာ်း သတင််း န ြ
် ာ်း၊ ရင််းမြ ြ
် ာ်းနင့််
ြ တ်ဆက်ြှုြ ာ်း
မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင ် REDD+ အစီအစဉ်၏ တစ်စတ်တစ်ပိုင်း် အမဖစ် စဆာင်ရွက်လ က် ှစသာ သတင််း စနစ်
သြဟို
ို ့် တ် ရင််းမြစ်နစ
ှ ်ခို

ှပပီ်း SIS စနစ်အတွက် အစရ်းကကီ်းစသာ အစထာက်အကူြ ာ်း စပ်း နင
ို ြ
် ည့််

အလာ်းအလာ ှပါသည်။ ၎င််းတြှ
ို ့် ာ အြ ်းသာ်းသစ်စတာသယံဇာတစစာင်က့် ကည့်် စစ်စဆ်း မခင််းစနစ်
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(NFMS) နှင ့်် REDD+ M&E တို ့် မဖစ်ပပီ်း စအာက်တွငလ
် ည််းစကာင််း၊ စနာက်ဆက်တွ (၃) နှင ့်် (၄)
တွငလ
် ည််းစကာင််း စဆွ်းစနွ်းတင်မပထာ်းပါသည်။

အြ ်းသာ်းသ စ
် တာသယံဇာတစ ာင့်် ကည့််

စ
် ဆ်းမြင််း န ်

မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင ် အြ ်းသာ်းသစ်စတာသယံဇာတဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း (NFI) နှင ့်် NFMS တက
ို ့် ို လိုပ်
စဆာင်လ က်

ှပါသည်။ NFI/NFMS အတွက် အစီအစဉ်ြ ာ်း စရ်းဆွထာ်းသည်ထ
့် တွင ် SIS စနစ်ကို

အစထာက်အပံ့်မပ နင
ို ြ
် ည့်် အပိုင်း် ြ ာ်း ပါဝင်ြည်ဟို စြ ာ်ြှန်း် ရပါသည်။ အထူ်းသမဖင့်် ကာကွယ်
စစာင်စ
ို ့် ငစ
့်် ပ်လ ဉ််းစသာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း အတွက်
့် ှာက်ြှု (က)၊ (ခ)၊ (င)၊ (စ) နှင ့်် (ဆ) တနှ
မဖစ်ပါသည်။ သတင််းစနစ်ြ ာ်းနှင ့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်းကို ဆန််းစစ်စလ့်လာစဉ် အဆိုပါခ တ်ဆက် ြှုြ ာ်းကို
ဆန််းစစ်စလ့်လာထာ်းပပီ်းမဖစ်ပါသည်
စလ့်လာြှုရလဒ်ြ ာ်းထတွင ်

(အထက်ပါ

စနစ်နစ
ှ ်ခိုကို

အပိုင်း်

၄.၁

ခ တ်ဆက်မခင််းဆိုငရ
် ာ

တွင ်

ကကည်ပ
့် ါရန်)။

ဆန််းစစ်

အက ဉ််းခ ပ် ှင်း် လင််းခ က်တစ်ခို

(စနာက်ဆက်တွ ၃ တွင ် စဖာ်မပစပ်းထာ်းပါသည်) လည််း ပါဝင်ပပီ်း စအာက်ပါအတိုင်း် အနှစ်ခ ပ်
တင်မပအပ်ပါသည် •

အြ ်းသာ်းသစ်စတာသယံဇာတဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း - NFI မဖင့်် တင
ို ်း် တာြည့်် ပါရာြီတာ
အြ ာ်းအမပာ်းသည် SIS စနစ်အတွက် အဆိုမပ ထာ်းသည့်် ညွှနက
် န််းြ ာ်းနှင ့်် ဆီစလ ာ်အပ်စပ်ြှု
ှပါသည်။ နင
ို န
် င
ို န
် င််းနင််း စီြံစဆာင်ရွက်နင
ို ြ
် ည့်် NFI ပါရာြီတာြ ာ်း (စမြဆီလွှာတွင်း် ှ
စအာ်ဂနစ်ကာဗွန၊် အပင်ြ ်းစတ်ြ ်းကွြ ာ်း၊ စသည်) ကို SIS ညွှနက
် န််းြ ာ်းနှင ့်် ကိုက်ညသ
ီ ည့််
စနရာြ ာ်းတွင ် SIS စနစ်အတွက် အသံ်းို မပ ရန် စရွ ်းခ ယ်နင
ို ပ
် ါသည်။ NFI ရလဒ်ြ ာ်း ရ ှနင
ို ြ
် က
ှု ို
အစမခခံ၍ အမခာ်း SIS ညွှနက
် န််းြ ာ်း ထပ်ြံထည်သ
့် င
ွ ်း် နင
ို ရ
် န်လည််း စဉ််းစာ်းနင
ို ် ပါသည် (ဥပြာ
ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွြ ာ်းနှင ့်် ဆက်စပ်စနသည့်် သစ်စတာဖွွဲ့စည််းပံိုပါရာြီတာ ြ ာ်း)။ NFI နှင ့်် REDD+
အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုြှ
ခ တ်ဆက်စနြှုြ ာ်းကို

စလ့်လာစတွွဲ့ ှရသည့််

စစစ်စလ့်လာနင
ို စ
် ရ်းအတွက်

အစမပာင််းအလြ ာ်း
သင်စ
့် တာ်သည့််

နည််းလြ််း

ကကာ်း
တစ်ခိုကို

စရွ ်းခ ယ်ရန် လိုအပ်ပါသည် (ဥပြာ REDD+ စဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်း လိုပ်စဆာင်စန သည့်် စနရာနှင ့််
အမခာ်းစနရာြ ာ်းကကာ်း အစမပာင််းအလြ ာ်း မဖစ်စပေါ်စနပံိုကို နှုင််းယှဉ်စလ့် လာြှုြ ာ်း အစပေါ်
အစမခခံ၍)။
•

စာရင််းအင််းဆိုငရ
် ာနှင့်် နယ်စမြစဒသဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း - ကာဗွနထ
် တ
ို ် လွှတ်ြှု
စလ ာခ
့် မခင််း/

ကာဗွနစ
် ိုပ်ယူမခင််းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့််
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REDD+

ရလဒ်ြ ာ်းကို

ခန်ြှ့် န်း်

တွက်ခ က်မခင််းအမပင် NFMS သည် သစ်စတာဖံို်းလွှြ််းြှု အစမပာင််းအလြ ာ်းအတွက် နယ်စမြ
စဒသဆိုငရ
် ာ

အခ က်အလက်ြ ာ်းနှင ့််

သစ်စတာမပ န််းတီ်းြှုနင
ှ ့််

သစ်စတာအတန််းအစာ်း

က ဆင််းြှုကို မဖစ်စစစသာ အစကကာင််းြ ာ်း၏ သက်စရာက်ြှုြ ာ်း ြည်သို ့် စလ ာပ
့် ါ်းသွာ်းသည်
သြဟို
ို ့် တ် စမပာင််းလသွာ်းသည်ကို ဆန််းစစ်စလ့်လာရာတွင ် အသံ်းို မပ နင
ို ြ
် ည့်် အမခာ်းသတင််း
အခ က်အလက်ြ ာ်းကို

စီြံစဆာင်ရွက်ြ စဝစပ်းနင
ို ြ
် ည်ဟို

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို

စြ ာ်ြန
ှ ်း် ပါသည်။

အဆိုပါ

စာရင််းအင််းကန််းဂဏန််းြ ာ်းအရစသာ်လည််းစကာင််း၊

စမြပံို

ြ ာ်းမဖင်စ
ို ဖ
် ယ
ွ ် ှပပီ်း SIS စနစ်ကို အစထာက်အကူမပ နင
ို ် ပါသည်။
့် သာ်လည််းစကာင််း တင်မပစပ်းနင
ဥပြာ

သစ်စတာဖံို်းလွှြ််းြှု

သစ်စတာြ ာ်း၏

စမပာင််းလမခင််းဆိုငရ
် ာ

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို

ကာဗွနန
် င
ှ ြ
့်် သက်ဆိုငသ
် ည့်် အမခာ်းတန်ဖို်းြ ာ်းအစကကာင််း

သတင််းအခ က်

အလက်ြ ာ်း (နယ်စမြစဒသ ဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းပံိုစံမဖင့်် ရ ှနင
ို ပ
် ါက) REDD+ စဆာင်
ရွ က်ခ က်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းနှင ့်် စပါင််းစပ်၍

အသံ်းို မပ နင
ို ပ် ပီ်း တွဖက်

ရ ှထာ်းသည့်် အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းထြှ အခ ွဲ့ကို ဆန််းစစ်နင
ို ပ
် ါသည်။ သဘာဝသစ်စတာြ ာ်း ၏
ဖံို်းလွှြ််းြှုနင
ှ ့််

အရည်အစသွ်းအစပေါ်

REDD+

လိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်း၏

သက်စရာက်ြှုကို

ဆန််းစစ်အကမဖတ်ရန် NFMS အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အသံ်းို မပ နင
ို ြ
် ည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်းကို လည််း
ှာစဖွမပ စိုနင
ို ပ
် ါသည်။

ထန
ို ည််းစနစ်ြ ာ်းမဖင့််

သဘာဝသစ်စတာြ ာ်းနှင ့််

သက်ဆိုငစ
် သာ

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု

အပိုင်း် ကဏ္ဍြ ာ်းကို

(င)

၏

လိုကန
် ာက င်သ
ို ို
့် ်းံို စနပံက

စဖာ်မပနင
ို သ
် ည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို ရ ှြည်မဖစ်သည်။
•

SIS နှင့်် သက်ဆိုငစ
် သာ NFMS လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း - ကာကွယ်စစာင်စ
ို ့် ို
့် ှာက်ြှု (စ) နှင ့်် (ဆ) တက
နင
ို င
် ၏
ံ

အစမခအစနြ ာ်းနှင ့််

ကိုကည
် စ
ီ အာင်

ဖွငဆ
့်် ို ှင်း် လင််းထာ်းခ က်တင
ွ ်

REDD+

၏

စအာင်မြင်ြှုရလဒ်ြ ာ်း နဂိုြူလအတိုင်း် မပန်မဖစ်သွာ်းမခင််း (reversals) နှင ့်် ကာဗွနထ
် တ
ို ်လတ
ွှ ်
ြှုြ ာ်း စနရာစရွှွဲ့စမပာင််းမဖစ်စပေါ် မခင််း (displacements) တက
ို ့် ို NFMS ြှ အခ က်အလက်ြ ာ်း
အသံ်းို မပ ၍ စဖာ်ထတ
ို ် သ ှနင
ို ြ
် ည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်း

ှာစဖွမပ စိုရန် ပါ ှပါသည်။ ထမပင်
ို ့်
ထို

ကစစြ ာ်းကို မဖစ်စပေါ်စစနင
ို သ
် ည့်် အစကကာင််းရင််းြ ာ်းကို နာ်းလည်သ ှနင
ို ြ
် ည်၊့် ထက
ို စစြ ာ်း
မဖစ်စပေါ်ြှုကို စဖာ်ထတ
ို ်သ ှပါက စီြံအိုပ်ခ ပ်စရ်းအရ အစရ်းယူစဆာင်ရွက်ြှုြ ာ်း မပ လိုပ်နင
ို ်
ြည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းကို ခ ြှတ်စဆာင်ရွက်ရန်လည််း ပါ ှပါသည်။ သပါစသာစကကာင်
ို ့်
့် NFMS ကို
စနစ်တက

ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွစဆာင်ရွက်ြည်ဆိုပါက အဆိုပါကာကွယ် စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်း ကို

စီြစ
ံ ဆာင်ရွက်မခင််းနှင ့်် လက
ို ်နာက င်သ
ို ့် င ် နင
ို င
် အ
ံ တွက် အစထာက်အကူ မဖစ် နင
ို ပ် ပီ်း
့် ်းံို မခင််းတတွ
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(တစ်ခ န်တည််းတွင ်

REDD+

လိုပ်ငန််းြ ာ်း၏

ထစရာက်ြှုကို

တို်းတက်စစပါြည်)

SIS

စနစ်တွငလ
် ည််း အဆိုပါသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ပါဝင်သင်ပ
ို ့်
reversal
့် ါသည်။ သစသာ်
ြ ာ်းနှင ့်် displacement ြ ာ်းကို ြည်ြ အတိုင်း် အတာအထ စဖာ်ထတ
ို ်သ န
ှ င
ို ြ
် ည်ဆိုသည်ြှာ
၎င််းတ၏
ို ့်
နယ်စမြစဒသဆိုငရ
် ာ အပိုင်း် ြ ာ်းနှင ့်် ပ ံွဲ့ နှမဖစ်
ံ ့် စပေါ် ပံိုြ ာ်းအစပေါ်တင
ွ လ
် ည််း ြူတည်
စနပါသည်။ အစမပာင််းအလမဖစ်သည့်် နယ်စမြဧရယာ စသ်းငယ်စလ၊ ပ ံွဲ့ နှမဖစ်
ံ ့် စပေါ်ြှု ပိုြို
က မပန်စလ၊
စဖာ်ထတ
ို ်သ ှရန် ပိုြိုခက်ခစလ မဖစ်ပါသည်။
့်
•

REDD+

ရလဒ်ြ ာ်း

-

FRL

တွင ်

အစီရင်ခတ
ံ င်မပထာ်းသည့််

ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုြ ာ်း/

ဖယ်ထတ
ို ်ြှုြ ာ်းနှင ့်် နှုင််းယှဉ်၍ စမြအသံ်းို ခ ြှုစမပာင််းလမခင််းစကကာင့်် ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုြ ာ်း
(သစ်စတာမပ န််းတီ်းမခင််း)၊ တည် ှစနစသာ သစ်စတာြ ာ်း (သစ်စတာအတန််းအစာ်း က ဆင််း မခင််း၊
နဂိုြူလအတန််းအစာ်းသို ့်

မပန်လည်စရာက် ှစအာင်

စဆာင်ရွက်မခင််း)

သြဟို
ို ့် တ်

သစ်

စတာအသစ်ြ ာ်း (သစ်စတာပ ်းစထာင်မခင််း/ မပန်လည်ပ ်းစထာင်မခင််း)၊ စသည့်် သက်ဆိုငရ
် ာ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို NFMS ြှ အခ က်အလက်ြ ာ်းစပေါ်တွင ် အစမခခံ၍ အြ ်းသာ်း
ြှနလ
် ံိုအြ်ဓာတ်စငွွဲ့စာရင််းစကာက်ယူမခင််း နှင ့်် REDD+ ရလဒ်ြ ာ်း အစီရင်ခံတင်မပမခင််းတို ့်
အတွက် စိုစဆာင််းမပ စိုရြည်မဖစ်သည်။ အဆိုပါသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည် ကာကွယ်
စစာင်စ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းကို
့် ှာက်ြှု (က) အတွက် အသံ်းို ဝင်ြည်မဖစ်ပပီ်း သက်ဆိုငရ
နယ်စမြစဒသဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ပံိုစံြ ာ်းမဖင့်် အတအက ရ ှပါက ကာကွယ်စစာင့်် စ ှာက်ြှု
(စ) နှင ့်် (ဆ) တအတွ
ို ့်
က်လည််း အသံ်းို ဝင်နင
ို ြ
် ည်မဖစ်ပါသည်။

REDD+ စ ာင့်် ကည့််

စ
် ဆ်းမြင််းနင့်် အကွဲမဖတ်သ်းံို သပ်မြင််း

သတင််းစနစ်ြ ာ်းနှင ့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်း ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုအရ မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ SIS စနစ်အတွက် လိုအပ် စသာ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၏ တစ်စတ်တစ်ပိုင်း် (အထူ်းသမဖင့်် ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု ြ ာ်းကို ြည်သို ့်
လိုက်နာက င်သ
့်် ပ်လ ဉ််း၍)
့် ်းံို စကကာင််းနှငစ

ကို

အခ က်အလက်သစ်ြ ာ်း

စကာက်ယူ

စိုစဆာင််းမခင််းြှတစ်ဆင်သ
ို ြ
် ည်မဖစ်စကကာင််း စတွွဲ့ ှရပါသည်။ ထအ
ို ခ က်အလက်ြ ာ်း အတွက်
့် ာ ရ ှနင
မဖစ်နင
ို စ
် မခအ ှဆံို်းရင််းမြစ်ြှာ နင
ို င
် တ
ံ င
ွ ်း် ှ REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်းအတွက် စဆာင်ရွက်ရန် စီစဉ်ထာ်းစသာ
စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််းနှင ့်် အကမဖတ်မခင််း (M&E) စနစ်ပင် မဖစ်ပါသည်။
မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ REDD+အတွက် M&E စနစ်ကို အစသ်းစတ် စရ်းဆွစနဆမဖစ်စသာစကကာင့်် ထစ
ို နစ် တွင ်
REDD+

အစကာင်အထည်စဖာ်စဆာင်ရွက်ြှုဆိုငရ
် ာနှင ့််
26

REDD+

ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ

အခ က်

အလက်နစ
ှ ်ြ ်းစလံို်းကို စကာက်ယူစိုစဆာင််းနင
ို ရ
် န် စီစဉ်နင
ို ြ
် ည်ဟို စြ ာ်ြန
ှ ်း် ရပါသည်။ ထအ
ို ခ က်
အလက်အြ ်းအစာ်းသည် SIS စနစ်အတွက် စအာက်ပါနည််းလြ််းနှစ်ြ ်းမဖင့်် အသံ်းို ဝင်နင
ို ပ
် ါသည် •

REDD+

လိုပ်ငန််းြ ာ်းကို

ကာကွယ်စစာင်စ
့်် ညီ
့် ာှ က်ြှုြ ာ်းနှငအ

အစကာင်အထည်စဖာ်စန

မခင််းမဖစ်စကကာင််း (ဥပြာ စနရာစဒသ၊ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်းနှင ့်် က င်သ
့် ်းံို ြှုြ ာ်းအရ)နှင ့်် လူြှု
စရ်းနှင ့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ စကာင််းက ်းရလဒ်ြ ာ်း ရ ှခ့်စကကာင််း တိုက်ရို က်မပသနင
ို မ် ခင််း၊
•

အမခာ်းရင််းမြစ်ြ ာ်းြှ လူြှုစရ်းနှင ့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆင
ို ရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အဓပပါယ်ဖွင ့််
ဆိုစကာက်ယူရာတွင ် ကူညစ
ီ ပ်းနင
ို မ် ခင််း၊ ဥပြာ ဆင််းရနွြ််းပါ်းြှုနနှု ်း် ြ ာ်း၊ စရအရည်အစသွ်း၊
ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွြ ာ်း၊ စသည်တနှ
ို ့် ငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ စလ့်လာစတွွဲ့ ရသည်
ှ
့် အစမပာင််းအလြ ာ်း အတွက်
REDD+

လိုပ်ငန််းြ ာ်းက

တစ်ဖက်တစ်လြ််း

ပါဝင်အစထာက်အကူမပ နင
ို ခ
် ့်မခင််း

ှ/ြ ှ

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု မပ လိုပ်ရန် ကူညပ
ီ ံ့်ပို်းစပ်းမခင််းအာ်းမဖင်။့်
ြ ာ်းစသာအာ်းမဖင့်် တူညစ
ီ သာ အခ က်အလက်ြ ာ်းကို M&E စနစ်နင
ှ ့်် SIS စနစ် နှစ်ခိုစလံို်းအတွက်
အသံ်းို မပ နင
ို ပ
် ါသည်။ ဥပြာ REDD+ PaM ြ ာ်းတွင ် က င်သ
့် ်းံို စသာ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းနှင ့်် စပ်လ ဉ််း သည့််
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည်

ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုကို

အြ ာ်းဆံို်းစလ ာခ
ို သ
် ည်/့်
့် နင

သစ်စတာကာဗွနပ
် ြာဏကို အြ ာ်းဆံို်း တို်းမြင်န
ို သ
် ည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအာ်း သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်
့် င
ရာတွငလ
် ည််းစကာင််း၊ PaM ြ ာ်း၏ ဒီဇိုင်း် နှင ့်် အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုအစီအစဉ်ြ ာ်းတွင ် ပတ်ဝန််း
က င်နင
ှ ့််

လူြှုစရ်းဆိုငရ
် ာ

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းကို

ထည်သ
့် င
ွ ်း် ခ ြှတ်ထာ်းပပီ်းမဖစ်စကကာင််း

လက်စတွွဲ့

မပသရာတွငလ
် ည််းစကာင််း အသံ်းို ဝင်နင
ို ပ
် ါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတင
ွ ြ
် ူ M&E သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည် SIS အတွက် ပိုြိုအသံ်းို တည်စ
့် စရန် ြှတ်
တြ််းတင်သည့််

ပါရာြီတာြ ာ်းနှင ့််

ကက
ို ်ညစ
ီ အာင်

အနည််းငယ်မပင်ဆင်ညနှုင််းစပ်းရန်

လိုအပ်နင
ို ်

ပါသည်။ ဥပြာ REDD+ M&E တွင ် လိုပ်ငန််းအခ ွဲ့၌ ပါဝင်စဆာင်ရွက်ကကသည့်် သြဟို
ို ့် တ် အက ်း
ခံစာ်းခွင ့်် ရ ှသည့်် လူအစရအတွက်ကို ြှတ်တြ််းတင်ပါလြ့််ြည်။ အဆိုပါအခ က်အလက်ြ ာ်းကို
အသက်အရွ ယ်၊ က ာ်း/ြ၊ တိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းစို၊ စသည်အလိုက် အိုပ်စိုခ၍
ွ
စကာက်ယူစိုစဆာင််း
ြည်ဆိုပါက SIS စနစ်အတွက် ထအ
ို ခ က်အလက်ြ ာ်း၏တန်ဖို်းသည် ပိုြို မြင်ြ
ို ပ
် ါသည်။
့် ာ်းလာနင
REDD+ M&E စနစ်နင
ှ ့်် SIS စနစ်နစ
ှ ်ြ ်းစလံို်းအတွက် အထူ်းသင်စ
့် ည့်် သတင််းအ
့် လ ာ်အသံ်းို တည်ြ
ခ က်အလက်အြ ်းအစာ်းြ ာ်းအမဖစ် စအာက်ပါတက
ို ့် ို သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းပါသည် (စနာက် ဆက်
တွ (၄) တွင ် ပိုြိုအစသ်းစတ် ဖတ်ရှုစလ့်လာနင
ို ပ
် ါသည်) 27

•

REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာင်ရွက်စနသည့်် စနရာစဒသြ ာ်း၊

•

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုအတိုင်း် အတာ (ဥပြာ ြူလအစမခအစနသို ့် မပန်လည်စရာက် ှစအာင်
ပ ်းစထာင်စနစသာ သစ်စတာဧရယာအက ယ်အဝန််း၊ သန် ့် င
ှ ်း် စသာ စွြ််းအင်ကို လက်လှြ််း
ြီအသံ်းို မပ နင
ို စ
် အာင် ပံ့်ပို်းစပ်းစနသည့်် အြ်စထာင်စအ
ို စရအတွက်)၊

•

ပါဝင်ပတ်သက်စသာ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်း၊

•

က င်သ
် ည့်် လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်း၊
့် ်းံို သည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း/ လိုက်နာစဆာင်ရွကသ

•

ပတ်ဝန််းက င်နင
ှ ့်် လူြှုစရ်းဆိုငရ
် ာ ရလဒ်ြ ာ်း၊

•

စအာင်မြင်မခင််း သြဟို
ို ့် တ် က ရှု ံ်းမခင််း၏ အစကကာင််းရင််းြ ာ်း၊

REDD+ M&E စနစ်နင
ှ ့်် SIS စနစ်နစ
ှ ်ြ ်းစလံို်းအတွက် အက ်း ှစစရန် ပူ်းစပါင််းစဆာင်ရွကန
် င
ို စ
် ရ်း
အတွက် စ ှ ွဲ့ဆက်စဆာင်ရွက်သင်သ
့် ည့်် စအာက်ပါလိုပ်ငန််းအဆင်ြ
့် ာ်း ကို အကကံမပ ပါသည် •

REDD+ အတွက် M&E ြူစဘာင်ကို စရ်းဆွစဉ်တွင ် SIS စနစ်အတွက် လအ
ို ပ်စသာ သတင််း
အခ က်အလက်ြ ာ်း/

ညွှနက
် န််းြ ာ်းကို

အစမခခံ၍

အဆိုမပ ထာ်းစသာ

ပါရာြီတာြ ာ်းနှင ့််

ညွှနက
် န််းြ ာ်းကို စလ့်လာရန် မဖစ်ပါသည်။ SIS အတွက် အစရ်းကကီ်းသည့်် သတင််းအခ က်
အလက်ြ ာ်း M&E ြူစဘာင်တွင ် ပါဝင်ရန် လိုအပ်စနစသ်းစကကာင််း စတွွဲ့ ှရပါက အဆိုပါ
ကွာဟခ က်ြ ာ်းကို မဖည်ဆ
့် ည််းစပ်းနင
ို ရ
် န် ညွှနက
် န််းအသစ်ြ ာ်း ထပ်ြံထည်သ
့် င
ွ ်း် နင
ို ြ
် ည် လာ်း၊
သြဟို
ို ့် တ် လက် ှ M&E ြူစဘာင်အတွင်း် ထည်သ
့် င
ွ ်း် ရန် စီစဉ်ထာ်းပပီ်း မဖစ်စသာ ညွှနက
် န််းြ ာ်းကို
မဖည်စ
့် ွက်မပင်ဆင်နင
ို ြ
် ည်လာ်း ဆိုသည်ကို ဆန််းစစ်သင်ပ
့် ါသည်။
•

M&E အခ က်အလက်ြ ာ်းကို စကာက်ယူစိုစဆာင််းမခင််း၊ ြ စဝမခင််းနှင ့်် စီြံစဆာင်ရွက်မခင််း
နည််းလြ််းြ ာ်းကို

စရ်းဆွခ ြှတ်ရာတွင ်

စနစ်နစ
ှ ်ခစ
ို လံို်း၏

လိုအပ်ခ က်ြ ာ်းကို

စဉ််းစာ်း၍

စဆာင်ရွက်သင်ပ
့် ါသည်။

၅။ SIS သတင််းအြ က်အလက် ဖွွဲွဲ့ ည််းပံိုနင့်် အဆမို ပ ညန်ကန််းြ ာ်း
မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ
SIS စနစ် ဖွွဲ့စည််းပံိုသည် ခန်ခွန်း် ကာကွယ်စစာင်စ
ို င
် ၏
ံ
အစမခ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းကို နင
အစနနှငက
့်် ိုက်ညစ
ီ စရန် ဖွငဆ
့်် ို ှင်း် လင််းထာ်းခ က်နင
ှ အ
့်် ညီ ‘အစမခခံစည််းြ ဉ််းြ ာ်း၊ စံသတ်ြှတ်ခ က်
ြ ာ်းနှင ့်် ညွှနက
် န််းြ ာ်း’ ပါဝင်သည့်် နည််းလြ််းကို အသံ်းို မပ ၍ ဖွွဲ့စည််းြည်မဖစ်သည်။ ကာကွယ်စစာင့််
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စ ှာက်ြှု အစမခခံစည််းြ ဉ််းတိုင်း် အတွက် ထက
ို ာကွယ်စစာင်စ
ို င
် ၏
ံ
အစမခအစနအရ
့် ာှ က်ြှုကို နင
ြည်သို ့်

နာ်းလည်သ ထာ်းစကကာင်
ှ
်း

မပသသည့််

စံသတ်ြှတ်ခ က်အခ ွဲ့ကို

စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းပပီ်း

ကာကွယ်စစာင်စ
ို ည််း အဆိုပါ စံသတ်
့် ှာက်ြှုြ ာ်းကို အစကာင်အထည်စဖာ်စနြှု အစမခအစနကလ
ြှတ်ခ က်ြ ာ်းမဖင့််

နှုင််းယှဉ်တိုင်း် တာနင
ို ြ
် ည်မဖစ်သည်။

SIS

စနစ်တွင ်

အဆိုပါ

စံသတ်ြှတ်ခ က်

တစ်ခိုခ င််းစီအတွက် ကာကွယ်စစာင်စ
ို ့် ပံို
့် ာှ က်ြှုြ ာ်း၏ အစတ်အပိုင်း် အသီ်းသီ်းအတွက် ြည်သြည်
စီြံစဆာင်ရွက်ထာ်းစကကာင််း၊ ြည်သြည်
ို ့် ပံို လိုက်နာက င်သ
့် ်းံို စနစကကာင််း သတင််းအခ က်အလက် ြ ာ်း
ပါဝင်ြည်မဖစ်သည်။

အဆိုပါသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို

ှင်း် လင််းတင်မပသည့််

စာသာ်းပံိုစံ

မဖင်လ
် န််းြ ာ်း ပံိုစံမဖင်လ
့် ည််းစကာင််း၊ ညွှနက
့် ည််းစကာင််း (အဓကအာ်းမဖင့်် စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းကို
ြည်သို ့် ‘လိုက်နာက င်သ
့် ်းံို စကကာင််း’) စဖာ်မပစပ်းြည်မဖစ်သည်။

ှင်း် လင််းတင်မပည့်် စာသာ်းပံိုစံမဖင့််

စဖာ်မပစပ်းရမခင််း၏ ရည်ရွယ်ခ က်ြှာ ဆက်စပ်စနသည့်် စနာက်ခံအစမခအစန အစကကာင််းခ င််းရာ ြ ာ်းကို
တင်မပစပ်းရန်၊ ညွှနက
် န််းြ ာ်းကို အဓပပါယ်စကာက်ယူဖွငဆ
့်် ိုနင
ို စ
် အာင် ကူညစ
ီ ပ်းရန်နင
ှ ့်် ညွှန ် ကန််းြ ာ်း
ြစဖာ်ထတ
ို ်ရစသ်းသည့်် အခါြ ်း သြဟို
ို ့် တ် ညွှနက
် န််းြ ာ်းအတွက် လိုအပ်စသာ အခ က် အလက်ြ ာ်း
ြရ ှနင
ို စ
် သ်းသည့််

အခါြ ်းတွင ်

အဆိုမပ ထာ်းပပီ်း၊

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်းနှင ့််

ထပ်ြံမပင်ဆင်ြွြ််းြံြည်မဖစ်သည်။

အသံ်းို မပ ရန်

မဖစ်ပါသည်။

ကနဦ်းညွှနက
် န််းြ ာ်း

စဆွ်းစနွ်းပပီ်း

ကာလအပိုင်း် အမခာ်းအလိုက်

တစ်ဆင်ခ
့် င််းစီအစကာင်အထည်စဖာ်သာွ ်းရန် ဆံို်းမဖတ်ထာ်းပပီ်းမဖစ်ရာ

SIS စနစ်ကို စတင်လည်

ကနဦ်းအဆင်တ
့် ွင ်

SIS

ထစ
ို ာရင််းကို

စနစ်ကို

ပတ်စဆာင်ရွက်သည့််

မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ

မဖစ်ပါသည်။

စာရင််းကို

ဦ်းစာ်းစပ်းအစကာင်အထည်စဖာ်ြည့််

ညွှနက
် န််းြ ာ်းကို

အဆိုပါစာရင််းြှ စရွ ်းခ ယ်ြည်မဖစ်ပါသည် (အပိုင်း် ၆.၂ ကို ကကည်ပ
့် ါရန်)။
အစမခခံစည််းြ ဉ််းြ ာ်း၊ စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းနှင ့်် အဆိုမပ ထာ်းစသာ ညွှနက
် န််းြ ာ်းကို စနာက်ဆက် တွ (၂)
ှ

ဇယာ်းတွင ်

တင်မပထာ်းပါသည်။

ထမပင်
ို ့်

အလက်ရင််းမြစ်ြ ာ်းအစကကာင််း ြှတ်ခ က်ြ ာ်းနှင ့််

ညွှနက
် န််းြ ာ်းအတွက်

လ ာထာ်းသည့််

အခ က်

ှင်း် လင််းတင်မပသည့်် စာသာ်းြ ာ်းတွင ် ပါဝင်ရ ြည့််

အခ က်ြ ာ်းအတွက် လြ််းညွှနခ
် က်ြ ာ်းကလ
ို ည််း စဖာ်မပစပ်းထာ်းပါသည်။
စအာက်ပါပံိုတွင ် SIS စနစ်အတွက် အဆိုမပ ထာ်းစသာ သတင််းအခ က်အလက်ဖွဲ့စ
ွ ည််းပံိုကို မပသ
ထာ်းပါသည် (ပံို ၂)။
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ပံို ၂ - အဆိုမပ စသာ SIS သတင််းအခ က်အလက် ဖွစ
ွဲ့ ည််းပံို
မြန်ြာ SIS သတင််း န ်
အစမြြံ ည််း
ြ ဉ််း က

ံသတ်ြတ်ြ က်
က.၁
ီြံစဆာင်ရွက်
ှင်း် တင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့်် သံ်းို
ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််
ှင်း် လင််းတင်မပ

ံသတ်ြတ်ြ က်
က.၁
ီြံစဆာင်ရွက်
ှင်း် တင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့်သ
် ်းိုံ
ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််
ှင်း် လင််းတင်မပ

အစမြြံ

အစမြြံ

အစမြြံ ည််း

အစမြြံ ည််း

အစမြြံ

အစမြြံ ည််း

ည််းြ ဉ််း ြ

ည််းြ ဉ််း ဂ

ြ ဉ််း ဃ

ြ ဉ််း င

ည််းြ ဉ််း

ြ ဉ််း ဆ

ံသတ်ြတ်ြ က်

ံသတ်ြတ်ြ က်

ံသတ်ြတ်ြ က်

ံသတ်ြတ်ြ က်

ြ.၁

ဂ.၁

ံသတ်ြတ်ြ က်
.၁

င.၁

ဃ.၁

ံသတ်ြတ်ြ က်
ဆ.၁

ီြံစဆာင်ရွက်

ီြံစဆာင်ရွက်

ီြံစဆာင်ရွက်

ီြံစဆာင်ရွက်

ီြံစဆာင်ရွက်

ီြံစဆာင်ရွက်

ှင်း် တင််းတင်မပ

ှင်း် တင််းတင်မပ

ှင်း် တင််းတင်မပ

ှင်း် တင််းတင်မပ

ှင်း် တင််းတင်မပ

ှင်း် တင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့်သ
် ်းိုံ

လိုက်နာက င့််

လိုက်နာက င့်သ
် ်းိုံ

လိုက်နာက င့််

လိုက်နာက င့်သ
် ်းိုံ

လိုက်နာက င့်သ
် ်းိုံ

ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််

သံ်းို

ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််

သံ်းို

ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််

ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််

ှင်း် လင််းတင်မပ

ှင်း် လင််းတင်မပ

ံသတ်ြတ်ြ က်

ံသတ်ြတ်ြ က်

ှင်း် လင််းတင်မပ

ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််

ှင်း် လင််းတင်မပ

ှင်း် လင််းတင်မပ

ှင်း် လင််းတင်မပ

ံသတ်ြတ်ြ က်
ြ.၂
ီြံစဆာင်ရွက်
ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််
ှင်း် တင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့်သ
် ်းိုံ
ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််

ံသတ်ြတ်ြ က်

ံသတ်ြတ်ြ က်

ြ.၃
ီြံစဆာင်ရွက်
ှင်း် တင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့်သ
် ်းိုံ
ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််
ှင်း် လင််းတင်မပ

ြ.၄
ီြံစဆာင်ရွက်

ီြံစဆာင်ရွက်

ီြံစဆာင်ရွက်

ီြံစဆာင်ရွက်

ီြံစဆာင်ရွက်

ီြံစဆာင်ရွက်

ှင်း် တင််းတင်မပ

ှင်း် တင််းတင်မပ

ှင်း် တင််းတင်မပ

ှင်း် တင််းတင်မပ

ှင်း် တင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့်သ
် ်းိုံ
ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််
ှင်း် လင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့်သ
် ်းိုံ

လိုက်နာက င့််

လိုက်နာက င့်သ
် ်းိုံ

လိုက်နာက င့်သ
် ်းိုံ

ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််

သံ်းို

ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််

ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််

ှင်း် လင််းတင်မပ

ှင်း် လင််းတင်မပ

ံသတ်ြတ်ြ က်

ံသတ်ြတ်ြ က်

ှင်း် လင််းတင်မပ

ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််
ှင်း် လင််းတင်မပ

ံသတ်ြတ်ြ က်
ဂ.၃
ီြံစဆာင်ရွက်
ှင်း် တင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့််
သံ်းို - ညွှနက
် န််း
(ြ ာ်း)နှင့််
ှင်း် လင််းတင်မပ

ံသတ်ြတ်ြ က်
ဃ.၃
ီြံစဆာင်ရွက်
ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််
ှင်း် တင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့်သ
် ်းိုံ
ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််
ှင်း် လင််းတင်မပ

ံသတ်ြတ်ြ က်
င.၃
ီြံစဆာင်ရွက်

ှင်း် တင််းတင်မပ

ှင်း် တင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့််

လိုက်နာက င့််

သံ်းို -ညွှနက
် န််း

သံ်းို -ညွှနက
် န််း

သံ်းို -ညွှနက
် န််း

(ြ ာ်း)နှင့််

(ြ ာ်း)နှင့််

(ြ ာ်း)နှင့််

ှင်း် လင််းတင်မပ

ံသတ်ြတ်ြ က်

ဂ.၄

င.၄

ီြံစဆာင်ရွက်

ီြံစဆာင်ရွက်
ှင်း် တင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့််

လိုက်နာက င့််

သံ်းို -ညွှနက
် န််း

သံ်းို -ညွှနက
် န််း

သံ်းို -ညွှနက
် န််း

(ြ ာ်း)နှင့််

(ြ ာ်း)နှင့််

ှင်း် လင််းတင်မပ

ှင်း် လင််းတင်မပ

ှင်း် လင််းတင်မပ

ံသတ်ြတ်ြ က်

ံသတ်ြတ်ြ က်
ဂ.၅

င.၅

ီြံစဆာင်ရွက်

ီြံစဆာင်ရွက်

ှင်း် တင််းတင်မပ

ှင်း် တင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့််

လိုက်နာက င့််

သံ်းို -ညွှနက
် န််း

သံ်းို -ညွှနက
် န််း

(ြ ာ်း)နှင့််

(ြ ာ်း)နှင့််

ှင်း် လင််းတင်မပ

ှင်း် လင််းတင်မပ

ဂ.၆

င.၆

ံသတ်ြတ်ြ က်
ီြံစဆာင်ရွက်
ှင်း် တင််းတင်မပ

ံသတ်ြတ်ြ က်
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ဆ.၃
ီြံစဆာင်ရွက်

ှင်း် တင််းတင်မပ

ှင်း် တင််းတင်မပ

(ြ ာ်း)နှင့််

.၃
ီြံစဆာင်ရွက်

လိုက်နာက င့််

လိုက်နာက င့််

ှင်း် တင််းတင်မပ

ဆ.၂

.၂

င.၂

ဃ.၂

ံသတ်ြတ်ြ က်
ံသတ်ြတ်ြ က်

ံသတ်ြတ်ြ က်

ဂ.၂

ှင်း် လင််းတင်မပ

ံသတ်ြတ်ြ က်

ညွှနက
် န််း(ြ ာ်း)နှင့််

ီြံစဆာင်ရွက်
ှင်း် တင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့််

လိုက်နာက င့််

သံ်းို -ညွှနက
် န််း

သံ်းို -ညွှနက
် န််း

(ြ ာ်း)နှင့််

(ြ ာ်း)နှင့််

ှင်း် လင််းတင်မပ

ှင်း် လင််းတင်မပ

ံသတ်ြတ်ြ က်
.၄
ီြံစဆာင်ရွက်

ံသတ်ြတ်ြ က်
ဆ.၄
ီြံစဆာင်ရွက်

ှင်း် တင််းတင်မပ

ှင်း် တင််းတင်မပ

လိုက်နာက င့််

လိုက်နာက င့််

သံ်းို -ညွှနက
် န််း

သံ်းို -ညွှနက
် န််း

(ြ ာ်း)နှင့််

(ြ ာ်း)နှင့််

ှင်း် လင််းတင်မပ

ှင်း် လင််းတင်မပ

အြ ွဲ့ ညန်ကန််းြ ာ်း
ံသတ်ြ တ်ြ က်
တ ်ြြ
ို က
နင့်ြ
် တ်ဆက်

၆။ အဖွွဲွဲ့အ ည််းဆင
ို ရ
် ာနင့်် နည််းပညာပိုင်း် ဆင
ို ရ
် ာ အ ီအြံြ ာ်း
၆.၁။ အဖွွဲွဲ့အ ည််းဆင
ို ရ
် ာ အြန််းကဏ္ဍြ ာ်းနင့်် တာဝန်ြ ာ်း
SIS

စနစ်တစ်ခို

ထူစထာင်မခင််း၊

လည်ပတ်စဆာင်ရွက်မခင််းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍

အခ က်အလက်ြ ာ်း

စတာင််းခံမခင််းြှအစမပ ကာ အခ က်အလက်ြ ာ်းကို စီြံစဆာင်ရွက်မခင််းနှင ့်် စတ်မဖာစစစ်စလ့်လာ မခင််း၊
အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်းထံ
ဆက်စပ်သက်ဆိုငစ
် သာ

ြ စဝစပ်းမခင််းအထ
သတင််းစနစ်ြ ာ်းနှင ့််

လိုပ်ငန််းတာဝန်အြ ်းြ ်း
ရင််းမြစ်ြ ာ်းကို

ှပါသည်။

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု

SIS

နှင ့််

ရလဒ်ြ ာ်းအရ

လက် ှတွင ် မြန်ြာနင
ို င
် ံ SIS စနစ်အတွင်း် ှ သတင််းအခ က်အလက်အြ ာ်းစိုကို အဓကပံ့်ပို်းစပ်း ြည့််
သတင််းစနစ် သြဟို
ို ့် တ် ရင််းမြစ်တစ်ခို
စီြံခန်ခွ့် ြှုအတွက်

စွြ််းစဆာင်ရည်ြ ာ်း၊

ှြစနစကကာင််း စတွွဲ့ ှရပါသည်။ ထမပင်
ို ့်
database တစ်ခို
လိုပ်ပိုငခ
် ွငန
့်် င
ှ ့််

တာဝန်ြ ာ်း၊

IT

အစမခခံအစဆာက်

အအံိုြ ာ်းြှာလည််း အဖွအ
ွဲ့ စည််းအခ ွဲ့တွင ် ခွမဖန်တည်
ှစနပါသည်။ SIS စနစ်အတွက် အဖွွဲ့အစည််း
့်
ဆိုငရ
် ာ

တာဝန်ြ ာ်းနှင ့််

အခန််းကဏ္ဍြ ာ်းကို

အဆိုမပ ရန်အတွက်

ထည်သ
့် င
ွ ်း် စဉ််းစာ်းထာ်းသည့််

အခ က်အလက်အခ ွဲ့ ှပါသည် •

REDD+ ကို အစကာင်အထည်စဖာ်ရန် နှင ့်် ကာကွယစ
် စာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းကို က င်သ
့် ်းံို ရန် ြည်သည့််
အဖွွဲ့အစည််းတွင ် တာဝန် သနည်
ှ
်း။

•

REDD+ နှင ့်် SIS အတွက် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို စိုစဆာင််းရန် သြဟို
ို ့် တ် database
ြ ာ်းကို တည်စဆာက်ထန််းသြ််းစဆာင်ရွက်ရန် လအ
ို ပ်သည့်် လိုပ်ပိုငခ
် ွငန
့်် င
ှ ့်် တာဝန်ြ ာ်း သည်
ြည်သည့်် အဖွွဲ့အစည််း(ြ ာ်း) တွင ် ှထာ်းပပီ်း မဖစ်သနည််း။

•

UNFCCC သို ကာကွ
ယ်စစာင်စ
့်
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအစကကာင််း အခ က်အလက်အနှစ်ခ ပ်အစီရင်ခံစာ ကို
တင်သင
ွ ်း် ရန် ြည်သည်ဌ
့် ာနတွင ် တာဝန် ှသနည််း။

•

ြည်သထံ
ူ ့် တွင ် database နှင ့်် ဝက်ဆိုက်တစ်ခိုကို သင်စ
့် လ ာ်သလို တည်စထာင်လည်ပတ်ရန်
နည််းပညာပင
ို ်း် ဆိုငရ
် ာ စွြ််းရည်နင
ှ ့်် ဘတ်ဂ က်ကို ပိုငဆ
် ိုငထ
် ာ်းပါသနည််း။

•

ြည်သထံ
ူ ့် တွင ် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို ြှနက
် န်စွာ စစစ်စလ့်လာ၍ အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို နင
ို ရ
် န်
လိုအပ်သည့်် ကျွြ််းက င်ြန
ှု င
ှ ့်် အစတွွဲ့အကကံ ြ ာ်း ှပါသနည််း။
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•

အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်းကကာ်းတွင ် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ြ စဝမခင််းနှင ့်် ဆက်သယ
ွ ်မခင််းတို အတွ
က်
့်
ြည်သည့််

စပါင််းစပ်ညနှုင််းစရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း

လိုအပ်ပါြည်နည််း။

သတင််း

အခ က်အလက်ြ ာ်း၏ တက ြှုကို ြည်သို သံ
့် ်းို သပ်စစစ်အတည်မပ သင်ပ
့် ါသနည််း။
သတင််းစနစ်ြ ာ်းနှင ့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်း ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုနင
ှ ့်် အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်း၊ အဓကက စသာ
အစို်းရကိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်းနှင ့်် တိုငပ
် င်စဆွ်းစနွ်းခ့်ြှုြ ာ်းစပေါ်တွင ် အစမခခံ၍ မြန်ြာနင
ို င
် ံ SIS စနစ်ကို
စီြံစဆာင်ရွက်နင
ို ရ
် န်အတွက်

စအာက်ပါ

အဖွွဲ့အစည််းဆိုငရ
် ာ

အခန််းကဏ္ဍြ ာ်းနှင ့်် တာဝန်ြ ာ်းကို

အဆိုမပ ပါသည် (ဇယာ်း ၃)။

ဇယာ်း ၃- မြန်ြာနငို င် ံ ှ SIS စနစ်အတွက် အခန််းကဏ္ဍြ ာ်း နှင့်် တာဝန်ဝတတရာ်းြ ာ်း
SIS လိုပ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်း/

အဖွွဲွဲ့အ ည််း/ြ ာ်း

အြန််းကဏ္ဍြ ာ်း
SIS ကို ‘ကြက

ဝန်ကကီ်းဌာနအဆင့်် - MONREC - အခ က်အလက် စတာင််းခံြှုြ ာ်းကို

မပ ြည့််

ဝန်ကကီ်းကိုယစ
် ာ်း MONREC ၏ အပြတြ််းအတွင်း် ဝန်ြှ စာထိုတ်၍

အဖွွဲွဲ့အ ည််း’

(SIS စနစ် တည်ထာင်ရန် အဆင့််
မြင်ပ
့် ိုင်း် ြှ
လိုအပ်သည့််
တာဝန်ြ ာ်း၊

ပံ့်ပ်းို ကူညီြှု၊

စတာင််းခံနင
ို ပ
် ါသည်။

ဥပြာ

လိုပ်ပိုငခ
် ွင့််

နှင့််

အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်း

ကကာ်း စီစဉ်စဆာင်ရွက် ထာ်းရ ြည့််
အစီအြံြ ာ်းနှင့်် လိုပ်ငန််းစဉ် ြ ာ်း
ခ ြှတ်ထာ်း ှ စဆာင်ရွက် ရန်)
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ကာကွယစ
် ာင်စ
့် ာက်ြှုြ ာ်း နင့််

သစ်စတာဦ်းစီ်းဌာန (MONREC) သည် လက် ှတွင ် REDD+ အစကာင်အ

SIS

ထည်စဖာ်မခင််း၊

အ

န ်ကို ဦ်းစဆာင် အစကာင်

ြ ာ်းအာ်းလံို်းကို

ည်စဖာ်ြည့်် အဖွွဲအ
ွဲ့
ည််း

ဦ်းစဆာင်စနစသာ

စပ်လ ဉ််းသည်လ
့် ိုပ်ငန််း

ဌာနမဖစ်ပါသည်။

ထစကကာင်
ို ့်
့်

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် ခ ဉ််းကပ်စဆာင်ရွက်ြည့်် နည််းလြ််း

(ြ ာ်း)

(REDD+

ကာကွယစ
် စာင့််

စ ှာက်ြှုြ ာ်းကို
ှင်း် ၊

စပါင််းစပ်ညနှုင််းမခင််းြ ာ်းနှင ့််

ကိုငတ
် ယ
ွ ်စမဖ

စလ်းစာ်းလိုက်နာစအာင်

စဆာင်ရွကရ
် န်

နှင့််

လည်ပတ်

စနစသာ SIS စနစ်တစ်ခို

ှလာ

စရ်းဆွမခင််းနှင ့််

SIS

စနစ်

တည်စထာင်မခင််းြ ာ်းကလ
ို ည််း

ဦ်းစဆာင်

စနရပါသည်။ NRS တွင ် နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+ စပါင််းစပ် ညနှုင််းြှုအဖွွဲ့
(National Coordination Unit - NCU) ကို ဖွွဲ့စည််းရန် အဆိုမပ ထာ်းပပီ်း
ထအ
ို ဖွွဲ့တွင ် ကာကွယ်စစာင်စ
် ာ လိုပ်ငန််းြ ာ်းကို
့် ှာက်ြှုြ ာ်းနှင ့်် SIS စနစ် ဆိုငရ
ဦ်းစဆာင်ရန်တာဝန် ှသည့်် အရာထြ််းြ ာ်း ပါဝင်ြည် မဖစ်သည်။

စအာင် လိုပ်စဆာင်ရန် အလံို်းစံို
တာဝန် ှသည့်် အဖွအ
ွဲ့ စည််း)
SIS database အာ်း လက်ြံ

SIS Database အာ်း လက်ခံစဆာင်ရွက်စပ်းြည့်် အဖွွဲ့အစည််း (SIS Host

စဆာင်ရွက်စပ်းြည့်် အဖွွဲွဲ့အ ည််း

Institution) သည် ကာကွယစ
် စာင့်် စ ှာက်ြှုြ ာ်း နှင ့်် SIS စနစ်ကို ဦ်းစဆာင်

(ပါဝင်စဆာင်ရွကသ
် ည့်် အဖွအ
ွဲ့
စည််းြ ာ်းအာ်းလံ်းို ထံြှ အခ က်
အလက်ြ ာ်း စိုစဆာင််းမခင််း
အပါအဝင် SIS database နှင့််
ဝက်ဆိုက်စာြ က်နာှ ကို
စီြံခန်ခွ့် ြည့်် အဖွွဲ့အစည််း)

အစကာင် အထည်စဖာ်သည့်် အဖွွဲ့အစည််း (သြဟို
ို ့် တ)် အမခာ်းအဖွွဲ့အစည််း
(သြဟို
ို ့် တ်) အဖွွဲ့အစည််းတစ်ခို၏ ဌာနခွ နှစ်ခြ
ို ှ ယင််းတာဝန်နစ
ှ ်ခိုလံို်းအာ်း
တာဝန်ယူလိုပ်ကိုငြ
် လ
ှု ည််းမဖစ်နင
ို ပ
် ါသည်။
လက်ခံစဆာင်ရွက်စပ်းြည့််

SIS

အဖွွဲ့အစည််းအာ်း

Database

အာ်း

စဆွ်းစနွ်းရာတွင ်

စအာက်စဖာ်မပပါ အခ က်ြ ာ်းအာ်း ထည််းသွင်း် စဉ််းစာ်း ပါသည်။
•

SIS Database အာ်း စီြံစဆာင်ရွက်ြည့်အ
် ဖွွဲ့အစည််းနှင ့်် ကာကွယ်စစာင့််
စ ှာက်ြှုြ ာ်း နှင ့်် SIS စနစ်ကို ဦ်းစဆာင် အစကာင် အထည်စဖာ်သည့််
အဖွွဲ့အစည််းကကာ်း ခ တ်ဆက်ြှုြ ာ်း။

•

SIS သည် နင်ငအ
ံ ဆင ့်် သစ်စတာစစာငက့်် ကည့််စလ့်လာမခင််းစနစ် (National
Forest

Monitoring

တရာ်းခ န်ဆက်ြ။ှု

System)

ကသစသာ
ို ့်

ယင််းအခ က်သည်

SIS

လက်ခံစဆာင်ရွက်စပ်းြည့်အ
် ဖွွဲ့အစည််းအမဖစ်
သက်စရာက်ြှု ှနင
ို ပ
် ါသည်။
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အမခာ်းစနစ်ြ ာ်းနှင ့််
Database

အာ်း

သတ်ြှတ်ရာတွင ်

•

အခ က်အလက်ြ ာ်း

စီြထ
ံ န််းသြ််းြှုအတွက်

ကျွြ််းက င်ြှုနင
ှ ့်် ဝန်ထြ််းလံစ
ို လာက်ြှု

နည််းပညာပိုင်း် ဆင
ို ရ
် ာ

ှြ ှ။ နည််းပညာလိုအပ်ခ က်နင
ှ ့််

လအ
ို ပ်စသာ ကရယာြ ာ်းစထာက်ပံစ
ို ြ
် ။ှု
့် ပ်းနင
•

အမခာ်းစသာ

အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်းြှ

အခ က်အလက်ြ ာ်း

စတာင််းဆရ
ို န်

လိုပ်ပိုငခ
် ွင ့်် ှြှု။
•

SIS

database

အာ်း

ယင််းလိုပ်ငန််းြ ာ်း

လက်ခံ

စဆာင်ရွက်စပ်းြည့််

စဆာင်ရွက်ြအ
ှု ာ်း

အဖွအ
ွဲ့ ာ်း

အစထာက်အကူမပ ရန်

လိုပ်ငန််းအဖွွဲ့(သြဟို
ို ့် တ)် စကာ်ြတီအာ်း ဖွွဲ့စည််းရန် လအ
ို ပ်ြှု ှြ ှ။
ဗဟိုစာ်းရင််းအင််းအဖွွဲ့အာ်း SIS database လက်ခံ စဆာင်ရွက်စပ်းြည့််
အဖွွဲ့အမဖစ် REDD+ Task Force
အဆိုမပ ကကပါသည်။
ဌာနအသီ်းသီ်းြှ
လိုပ်ပိုငခ
် ွငြ
့်် ာ်း

နှင ့်် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြ ာ်း ြှ

ဗဟိုစာ်းရင််းအင််းအဖွွဲ့သည်

data

ြ ာ်း

ပပီ
ှ ်းမဖစ်ပပီ်း

စိုစဆာင််းမခင််းနှင ့််
data

ြ ာ်း

ပတ်သက်စသာ

စွြ််းစဆာင်ရည်ြ ာ်းလည််း ှပပီ်းမဖစ်ပါသည်။
Host

ပတ်သက်စသာ

စီြထ
ံ န််းသြ််းမခင််းနှင ့််

မဖနစ
် ့် ဝမးစးင််းနှင ့််

SIS

လက် ှတွင ်

ဗဟိုစာရင််းအင််းအဖွွဲ့အာ်း

အမဖစ်စဆာင်ရွကရ
် န်

သယံဇာတနှင ့််

သဘာ၀ပတ်ဝန််းက င်ထန််းသြ််းစရ်း ဝန်ကကီ်းဌာနြှ စီြံကန််း၊ဘးာစရ်းနှင ့််
စက်ြှုဝန်ကကီ်းဌာန သို ည
ို ့် လိုအပ်ပါသည်။
့် နှုင််းစြတတာရပ်ခံခ က် စပ်းပရန်
အြ က်အလက်ပံ့်ပို်းစပ်းသြ ာ်း

(ကဏ္ဍအြ ်းြ ်းြှ အဖွွဲ့အစည််း
အြ ်းြ ်းက စဆာင်ရွက်စပ်း

SIS စနစ်အတွက် အခ က်အလက်ပံ့်ပို်းစပ်းြည့်် အဓကအဖွွဲ့အစည််းြ ာ်း
အမဖစ် စအာက်ပါတက
ို ့် ို သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းပါသည် •

ရန်မဖစ်ပပီ်း နင
ို င
် အ
ံ ဆင်၊့် တိုင်း်

သစ်စတာဦ်းစီ်းဌာန / MONREC (အြ ်းသာ်းသစ်စတာသယံဇာတ
စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းသည်စ
့် နစ် (NFMS) ြှတစ်ဆင်အ
့် ပါအဝင်)

စဒသကကီ်း/ မပည်နဘ်အဆင်န
ှ ့််
့် င

•

ECD / MONREC

စဒသနတရ/စီြံခ က်စနရာ

•

စိုက်ပ ်းစရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ လယ်ယာစမြစီြံခန်ခွ့် စရ်းနှငစ
့်် ာရင််းအင််း

အဆင်တ
ို ့် မဖစ်နင
ို ပ
် ါသည်။ )
့် ြှ

ဦ်းစီ်းဌာန၊ စက ်းလက်စဒသဖွံွဲ့ ပဖ ်းစရ်းဦ်းစီ်းဌာန/ MOALI
•

အစထွစထွအိုပ်ခ ပ်စရ်းဦ်းစီ်းဌာန (GAD)၊ စဒသနတရအဆင်ြ
့် ှ GAD
ရံို်းြ ာ်းအပါအဝင်၊

•

ဗဟိုစာရင််းအင််းအဖွွဲ့ / MOPF
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တိုင်း် ရင််းသာ်းအခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်စရ်း ဦ်းစီ်းဌာန/

•

တိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းြ ာ်းစရ်းရာ ဝန်ကကီ်းဌာန (MoEA)
•

အပူပိုင်း် ဇိုနစ
် ြ််းလန််းစိုစမပစရ်းဦ်းစီ်းဌာန / MONREC

•

အဂတလိုက်စာ်းြှုတိုက်ဖ က်စရ်းစကာ်ြ ှင ်

•

မပည်တွင်း် အင်အာ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ လူြှုဖူလံိုစရ်းအဖွွဲ့ / အလိုပ်သြာ်း၊
လူဝင်ြှုကကီ်းကကပ်စရ်းနှင ့်် မပည်တွင်း် အင်အာ်းဦ်းစီ်းဌာန (MOLIP)
လူြှုဝန်ထြ််းဦ်းစီ်းဌာန၊ စဘ်းအနတရာယ်ဆင
ို ရ
် ာ စီြံခန်ခွ့် ြှုဦ်းစီ်း ဌာန/

•

လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်စရ်းနှင ့်် မပန်လည်စနရာခ ထာ်း စရ်းဝန်ကကီ်းဌာန
နယ်စပ်စဒသနှင ့်် တင
ို ်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းြ ာ်း ဖွံွဲ့ ပဖ ်းတို်းတက်စရ်း ဦ်းစီ်းဌာန/

•

နယ်စပ်စရ်းရာ ဝန်ကကီ်းဌာန
ြို်းစလဝသနှင ့်် ဇလစဗဒဦ်းစီ်းဌာန/ ပစဆာင်
ို ့်
စရ်းနှင ့်် ဆက်သွယ်စရ်း

•

ဝန်ကကီ်းဌာန
•

NGO ြ ာ်း

•

One Map စီြံကန််း (အစမခခံအခ က်အလက်ြ ာ်းနှင ့်် SIS System
ြူလအစပိုင်း် ကာလအတွက်)

SIS ၏ ပထြအဆင်တ
့် ွင ် အဖွွဲ့အစည််းအနည််းငယ် (MONREC၊ MOALI၊
GAD၊ CSO နှင ့်် MoEA) ထံြှ အခ က်အလက်ြ ာ်းကိုသာ အဓကထာ်း
စိုစည််းရယူသွာ်းြည်မဖစ်သည်။
SIS

design

နှင ့််

ပတ်သက်၍

စတာင််းခံမခင််းကစစရပ်ြ ာ်းအာ်း

ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်း၏

၂၀၁၉

ခိုနစ
ှ ်ြှ

ပူ်းစပါင််းပါဝင်ြှု

စ၍စဆွ်းစနွ်းခက့် ကပပီ်း

စဆွ်းစနွ်းြှုြ ာ်းဆက်လက် လိုပ်စဆာင်နင
ို ပ
် ါြည်။
SIS

ပထြအဆငအ
့်် တွက်

ဦ်းစာ်းစပ်းစရွ ်းခ ယ်ထာ်းသည့််

သတင််းအခ က်အလက်အခ ွဲ့တွင ်

အစကာင်အထည်စဖာ်စဆာင်ရွကသ
် ည့််
ရာသီဥတိုစမပာင််းလြှုဆိုငရ
် ာ
ှာစဖွမခင််း၊

ဆက်စပ်ပတ်သက်သြ
ူ ာ်းြှ

စနရာြ ာ်း၊

ြူဝါဒြ ာ်းအပေါ်

စမြအသံ်းို ခ မခင််းဆိုငရ
် ာ

REDD+

သစ်စတာနှင ့််

သက်စရာက်နင
ို ြ
် ှုြ ာ်းအာ်း

အခွငအ
် ည့််
့်် စရ်းြ ာ်းနှငသ
့်် က်ဆိုငသ

မဖစ်နင
ို စ
် မခ သည့်
ှ
် အက ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်း၊ တိုင်း် ရင််းသာ်း လူနည််းစိုြ ာ်း၏
ပူ်းစပါင််းပါဝင်ြှု ြ ာ်း ပါဝင်ပါသည်။
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အြ က်အလက်ြ ာ်း ီြံစဆာင်

REDD+ ကို ဦ်းစဆာင်စသာ အဖွွဲ့အစည််းသည် ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု

ရွ က်မြင််း၊ ဆန််း

ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို ဆန််းစစ်စလ့်လာသည့်် စနရာတွင ်

်စလ့်လာ

မြင််းနင့်် အဓပပါယ်မပန်ဆို

အဓကအခန််းကဏ္ဍြှ ပါဝင်ရြည်မဖစ်သည်။ ဦ်းစဆာင် ကြကထမပ ြည့််

စကာက်ယမြင််း

အဖွွဲ့အစည််းနှင ့််

SIS

အလိုပ်တာဝန်ြ ာ်း

(အခ က်အလက်ြ ာ်းကို စီြံ
စကာက်ယူမခင််းနှင့်် database /
ဝက်ဆိုက်အတွက် ထိုတမ် ပန်

စီြံခန်ခွ့် ြည့််

တက စွာခွစဝရန်နင
ှ ့််

စဆာင်ရွကမ် ခင််းနှင ့််

စဆာင်ရွကမ် ခင််း၊ အဓပပါယ်

စနစ်ကို

အစည််းကကာ်း

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို

ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း

ဆံို်းမဖတ်သတ်ြှတ်ရြည်မဖစ်သည်။

အဖွွဲ့

စီြံ

နည််းစနစ်ြ ာ်းကို

အဆိုပါလိုပ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်းကို

အသစ်ဖွဲ့စ
ွ ည််းြည့်် SIS လိုပ်ငန််းအဖွွဲ့က ပံ့်ပ်းို ကူညီစပ်းရန် အဆိုမပ ထာ်း
ပါသည်။ အဘယ်စကကာင်ဆ
့် ိုစသာ် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည် ကဏ္ဍစံိုြှ

စပ်းမခင််း)

လာြည်မဖစ်သမဖင့်် အခ က်အလက်ြ ာ်း ဆန််းစစ်ရန်အတွက် ကဏ္ဍအလက
ို ်
ကျွြ််းက င်ြှုြ ာ်း လအ
ို ပ်ြည်မဖစ်စသာစကကာင်ပ
့် င်။

အြ က်အလက်ြ ာ်း နင်/့် သ ို ့်

SIS စနစ်အတွင်း် ြှ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို စစစ်သို်းံ သပ်ရန် သင်ပ
့် ါ

ြဟိုတ် ာသာ်းြ ာ်းကို

သည်။ ထတ
ို ာဝန်ကို တိုင်း် ရင််းသာ်းအဖွွဲ့ြ ာ်းြှ ကိုယ်စာ်းလှယ် ြ ာ်းအပါအဝင်
်

သံ်းို သပ် မြင််း/ အတည်မပ မြင််း

(သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၏
မပည်စ
့် ံိုြှု၊ တညီတညွတ်တည််း
မဖစ်ြှု၊ ြှနက
် န်တက ြှု နှင့်် ထို
အခ က်အလက်ြ ာ်းြှ ဆွယူ
ထာ်းစသာ စကာက်ခ က်ြ ာ်း၏
သင်စ
ို ့် ို ဆန််းစစ်မခင််း)
့် လ ာ်ြှုတက

အစို်းရနှင ့်် အစို်းရြဟိုတ်စသာ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ အြ ်းြ ်းက ထြ််းစဆာင်
သင်ပ
ို ့်
အခ က်အလက်ြ ာ်း
့် ါသည်။ ဥပြာ ဝန်ကကီ်းဌာနြ ာ်းက ၎င််းတ၏
အသံို်းမပ ြှုကို အတည်မပ စပ်းသင်ပ
့် ါ သည်။ SIS စနစ်အတွင်း် ှ သတင််း
အခ က်အလက်ြ ာ်း၏

ရင််းမြစ်ြ ာ်း

ကို

င
ှ ်း် ှင်း် လင််းလင််း

မဖစ်စစရန်

ရည်ညွှန်း် က်းို ကာ်းခ က်ြ ာ်းကို မပည်မ့် ပည်စ
့် ံိုစံို ထည်သ
့် င
ွ ်း် စပ်းရပါြည်။ SIS
လိုပ်ငန််းအဖွွဲ့သည် အခ က်အလက်ြ ာ်း၏ အရည်အစသွ်းနှင ့်် ညီညွတ်ြှုကို
စစ်စဆ်းရန် ကူညီစပ်းသင်ပ့် ပီ်း အနာဂတ်တွင ် တင်သွင်း် ြည့်် SOI ြ ာ်းကို
စရ်းသာ်း မပ စိုရာတွငလ
် ည််း ပါဝင်နင
ို ပ
် ါသည်။
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SoI အပါအဝင် အ ီရင်ြံ ာြ ာ်း

SIS စနစ်သည် အစီရင်ခံစာတင်သွင်း် ြှု လိုပ်ငန််းစဉ်အခ ွဲ့ကို ပံပ
့် ို်းကူညီ

စရ်းသာ်း

စပ်းရန် စြ ာ်ြှန်း် ထာ်းပါသည်။ အစီရင်ခံစာတင်သွင်း် ြှုြ ာ်းကို အဆိုမပ

တ
ို မ် ပန်မြင််း

ထာ်းစသာ REDD+ NCU က စပါင််းစပ်ညနှုင််းစပ်းရန်မဖစ်ပါသည်။
•

UNFCCC သတင်
ို ့် သွင်း် ရန် SoI ြ ာ်း စရ်းသာ်းမပ စိုမခင််း၊

•

UNFCCC အတွက်ပင် နှစ်နစ
ှ တ
် စ်ကကြ် အစီရင်ခစ
ံ ာြ ာ်း (Biennial
Update Reports - BURs) တွင ် ထည်သ
့် ွင်း် ရန် ကာကွယစ
် စာင့််
စ ှာက်ြှုြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း

•

REDD+ အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုဆိုငရ
် ာ ပံိုြှနတ
် င်သင
ွ ်း် ရြည့််
နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် အစီရင်ခံစာြ ာ်း

SIS န ်စပေါ်တင
ွ ် တင်ြည့််

ထိုတ်စဝြည့််

(ဥပြာ

အစ ကာင််းအြ က်ြ ာ်းနင့််

မဖန်စဝစပ်းြည်
)့်
့်

အ ီရင်ြံ ာြ ာ်းကို

သတ်အတည်မပ မခင််းအာ်း MONREC ြှ တာဝန်ယူစဆာင်ရွက်ြည်။

SIS

အွနလ
် ိုင်း် တွင ်

သြဟို
ို ့် တ်

အစီရင်ခံစာြ ာ်းတွင ်

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို

စနာက်ဆို်းံ အပပီ်း

အတည်မပ မြင််း
UNFCCC သ ို SoI
တင်သင
ွ ်း် မြင််း
့်

လက် ှတွင ် ထလ
ို ိုပ်ငန််းသည် MONREC ၏ တာဝန်မဖစ်သည်။

SIS လိုပ်ငန််းစဆာင်ရွက်ြှု ြ ာ်းကို

ဤလိုပ်ငန််းစဉ်ကို ဦ်းစဆာင်သည်အ
့် ဖွွဲ့အစည််းက စပါင််းစပ်ညနှုင််းစပ်း

သံ်းို သပ် စလ့်လာမြင််း နင့််

သင်ပ့် ပီ်း သက်ဆင
ို ရ
် ာ အစို်းရဌာနအဖွွဲ့အစည််းြ ာ်းနှင ့်် အက ်းသက်ဆင
ို ် သူ

ပိုစကာင််းစအာင် လိုပ်

ကိုယ်စာ်းလှယြ
် ာ်း ပါဝင်စဆာင်ရွကသ
် င်ပ
့် ါသည်။

စဆာင်ရြည့်် နယ်ပယ်ြ ာ်းကို
သတ်ြတ်စဖာ်

တ
ို မ် ြင််း
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စအာက်စဖာ်မပပါ ပံို ၃ တွင ် SIS စနစ်အတွက် စြ ာ်ြှန်း် ထာ်းစသာ လိုပ်ငန််းစဉ်အဆင်ဆ
ှ ့််
့် င်န
့် င
အလိုပ်တာဝန်ြ ာ်း ခွမဖန်ထြ်
့် ်းစဆာင်ပံိုကို စတွွဲ့ ှရြည်မဖစ်ပါသည်။
ပံို ၃ - SIS န ် လည်ပတ်စဆာင်ရွက်စရ်း

အဓကဌာနအဖွွဲအ
ွဲ့
ည််းြ ာ်း (ဥပြာ MOALI၊ GAD၊ CSO၊

အ ီအြံြ ာ်း

FD၊ ECD၊ NGOs၊ MoEA၊ GRM၊ သည်)
SIS စနစ်ကို တာဝန်ယူစဆာင်ရွကသ
် ူထံ အခ က်အလက်ြ ာ်း
ပံ့်ပို်းစပ်းမခင််း၊
အခ က်အလက်ြ ာ်းကို သံို်းသပ်အဓပပါယ်ဖွငး
ို န်နင
ှ ့်် SIS
့်် ့်ဆရ
လိုပ်ငန််းြ ာ်းကို လြ််းညွှနရ
် န် SIS လိုပ်ငန််းအဖွွဲ့တင
ွ ် ပါတင်
စဆာင်ရွက်မခင််း (စအာက်တွင် ကကည်ရ
့် န်၊
သစဘာတ

MONREC (ဝန်ကကီ်း/အပြွဲတြ််းအတွင်း် ဝန်)

ာ်းသည့််

ပံို ံမဖင့်် host

လိုအပ်လ င် SIS ကို တာဝန်ယူ စဆာင် ရွ က်စပ်းြည့််

ံ

အြ က်အလက်ြ ာ်း စပ်းပို ့်

host ခန်အပ်
့် / အတည်မပ
အခ က်အလက်စတာင််းခံနင
ို သ
် ည့်် အခွငအ
့်် ာဏာ ှ၊
SIS သတင််းြ ာ်း/ အစီရင်ခံစာြ ာ်း ထိုတ်မပန်ရန်

SIS data ြ ာ်းကို တာဝန်ယ

အပပ်းသတ်အတည်မပ

န််းသြ််းစပ်းြည့်် အဖွွဲအ
ွဲ့
ည််း (SIS host)

ှင်း် လင််းတက စသာ ToR/ လိုပ်ထံို်းလိုပန
် ည််းြ ာ်းစပေါ် အစမခခံ၍ - က)
အခ က်အလက်စပ်းသူြ ာ်းနှင ့်် ခ) အမခာ်း အခ က်အလက်ရင််းမြစ်ြ ာ်းြှ
လက်ခံရယူမခင််း၊ ဥပြာ REDD+ M&E၊ NFMS၊ အခ က်အလက်ြ ာ်းကို

REDD+ ို ံ်းြ
MONREC သ ို ့်
တင်သင
ွ ်း် စသာ
ြ ကြ််းြ ာ်းကို
အပပ်းသတ်
အတည်မပ မြင််း

SIS လိုပ်ငန််းအဖွွဲွဲ့
အခ က်အလက်ပံ့်ပို်းသူြ ာ်း၊ CSOs

လိုအပ်သလို စီြံစဆာင်ရွက်မခင််း၊ ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု ဦ်းစဆာင်ဌာနြ ာ်းနှင ့််
စစစ်စလ့်လာြှု၊ အဓပပါယ်ဖင
ွ ဆ
့်် ိုြှု၊ ှင်း် လင််းတင်မပခ က်ြ ာ်း မပ စိုြှုအတွက်
ဆက်သွယ်၊ database တည်စဆာက်၊ စီြံ၊ အခ က်အလက်ြ ာ်း

ကယ
ို ် စာ်းလှယ်ြ ာ်း ပါဝင်ြည်၊ SIS

သံို်းသပ်ပပီ်းစနာက် စနာက်ဆံို်းရအခ က်ြ ာ်း မဖည့််း ့်စွက်မပင်ဆင်၊

host ကို ပံ့်ပို်း၊
အခ က်အလက်ြ ာ်းကို စစစ်၊
သံို်းသပ်၊ အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို၊ စနာက်
ဆံို်းရအခ က်ြ ာ်း မဖည့််စွက်မပင်
ဆင်ရာတွငဦ
် ်းစဆာင်၊ အစီရင်ခံ
စာြ ာ်း မပ စိုရာတွင် ကူညီ၊

SIS လိုပ်ငန််းအဖွွဲွဲ့

ကာကွယစ
် ာင်စ
့် ာက်ြှုြ ာ်း ဦ်းစဆာင်အဖွွဲွဲ့ (NCU – အတည်မပ ရန်)
ကာကွယ်စစာင့်စ
် ှာက်ြှုြ ာ်းကို က င်သ
့် ်းိုံ စကကာင််း စသခ ာစစမခင််း၊

နင့်အ
် တ နည််းပညာ

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းနှင ့်် ခ န်ထို်း၍ တို်းတက်ြှုြ ာ်းကို

သံ်းို သပ်ြှု၊အဓပပါယ်

ဆန််းစစ်ပပီ်း အခ က် အ လက်ြ ာ်းကို စီြစ
ံ ဆာင်ရွက်ရန်၊

ဖွငဆ
့်် ြ
ို ှု မပ လိုပ်

စစစ်စလ့်လာ သံို်း သပ်ရန် ကူညီမခင််း၊ င
ှ ်း် လင််းတင်မပခ က်
(narrative) မပ စိုမခင််း၊ SIS နှငစ
့်် ပါင််းစပ်ညနှုင််းမခင််းနှင ့််
သက်ဆိုငရ
် ာအစီရင်ခံစာြ ာ်းမပ စိုမခင််း၊

အက ်းသက်ဆင
ို သ
် ြ ်း ံို
ပါဝင်သည့်် SoI မပ ို၊
်အတည်မပ ြှု လိုပ်ငန််း ဉ်

SIS အွနလ
် ိုင်း်

သတင််းအခ က်

အမခာ်းအစီရင်ခံ

database

38အနှစ်ခ ပ်
အလက်

ြှုြ ာ်း (ဥပြာ

အစီရင်ခံစာ(SoI)

BUR, REDD+
)အစီရင် ခံမခင််း)

၆.၂။

ည့််သင
ွ ်း် ဉ််း ာ်းရြည့်် နည််းပညာပိုင်း် ဆင
ို ရ
် ာနင့်် လိုပ်ငန််းလည်ပတ်

စဆာင်ရွက်ြှုပိုင်း် ဆင
ို ရ
် ာ အြ က်ြ ာ်း
SIS

စနစ်၏

နည််းပညာပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ

ဖွွဲ့စည််းပံိုအတွက်

စရွ ်းခ ယ်နင
ို ြ
် ည့််

နည််းလြ််းအြ ်းြ ်းကို

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်းနှငလ
့်် ည််းစကာင််း၊ TWG-SES နှငလ
့်် ည််းစကာင််း စဆွ်းစနွ်းခပ
့် ါသည်။ အထူ်း
သမဖင့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို အြ ာ်းမပည်သထ
ူ ံ ြည်သြည်
ို ့် ပံို တင်မပသင်သ
့် ည် ဟူသည့််
ရှု စထာင်ြ
့် ှ

စဆွ်းစနွ်းခ့်ကကမခင််း

မဖစ်ပါသည်။

ထစ
ို ဆွ်းစနွ်းြှုြ ာ်းတွင ်

စအာက်ပါအတင
ို ်း်

အဓက

အခ က်အခ ွဲ့ကို သစဘာတူညြ
ီ ှု ရ ှခ့်ပါသည်။

မြန်ြာနင
ို င
် ံ SIS သတင််း န က
် ို ကာလအပိုင်း် အမြာ်းအလက
ို ် တ ဆ
် င်ြ
့် င််း ီ တည်စ ာင်သာွ ်းြည်
UNFCCC တွင ် ခ ြှတ်ခ့်စသာ ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းကို မပန်ကကည်လ
့် င် SIS စနစ်တစ်ခိုကို အခ န်ကာလ
တစ်ခိုအတွင်း် တမဖည််းမဖည််းခ င််း စဉ်ဆက်ြမပတ် တို်းတက်စကာင််းြွနစ
် အာင် လိုပ်စဆာင်သာွ ်းရန်
ခွငမ့်် ပ ထာ်းစကကာင််း အတအလင််း စဖာ်မပထာ်းသည်ကို စတွွဲ့ ှရြည်မဖစ်ပါသည် (အထက်ပါ ဇယာ်း ကွက်
၁

တွင ်

ကကည်ပ
့် ါရန်)။

ပိုြိုမပည်စ
့် ံိုလာစအာင်၊

စဉ်ဆက်ြမပတ်

ပါဝင်သည့််

ကက ်းပြ််းအာ်းထိုတ်သာွ ်းမခင််းမဖင့််

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း

SIS

စနစ်ကို

တို်းတက်စကာင််းြွနလ
် ာစအာင်

လိုပ်စဆာင်နင
ို စ
် ကကာင််း လက်ခံအသအြှတ်မပ ထာ်းသည်နင
ှ အ
့်် ညီ SIS စနစ်ကို တည်စထာင်စသာ
နင
ို င
် အ
ံ ြ ာ်းစိုသည် တစ်ဆင်ခ
ို ့် တ် အခ န်ကာလအပိုင်း် အမခာ်းအလိုက် စဆာင်ရွက်သည့််
့် င််းစီ သြဟို
နည််းလြ််းကို

အသံ်းို မပ ကကပါသည်။

မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ စနမဖင်လ
့် ည််း

လတ်တစလာတွင ်

SIS

စနစ်

တည်စထာင်ရာ၌ စအာက်ပါကာလအပိုင်း် အမခာ်း နှစခ
် ိုမဖင့်် စဆာင်ရွက်သာွ ်းရန် ရည်ြှန်း် ထာ်း ပါသည် -

အပိုင်း် ၁ (၂၀၁၉-၂၀၂၁) - ဤကာလအပိုင်း် အမခာ်းအတွင်း် တွင ် UNFCCC ၏ အနြ့််ဆို်းံ အစနမဖင့််
လိုက်နာရြည့်် သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း မပည်ြ
့် ီစစရန်အတွက် ကာကွယ်စစာင်စ
့် ာှ က်ြှုြ ာ်းအာ်းလံို်းနှငင
့် ်
သက်ဆိုငစ
် သာ အစမခခံအခ က်အလက်ြ ာ်းကို ပံ့်ပို်းစပ်းနင
ို သ
် ည့်် SIS စနစ်တစ်ခိုကို တည်စထာင် နင
ို စ
် ရ်း
ဦ်းတည်လိုပ်စဆာင်သာွ ်းြည်မဖစ်သည်။
အရင််းအမြစ်ြ ာ်းကို

စအာက်တွင ်

ရ န
ှ င
ို ြ
် ည်ဆိုပါက)

အွနလ
် င
ို ်း်

စဖာ်မပထာ်းသကသ
့် ပင်
ို ့်
database

တစ်ခိုကို

(လံိုစလာက်

စသာ

တည်စဆာက်သာွ ်း

ြည်မဖစ်ပါသည်။ သစသာ်
ို ့်
ထို database တွင ် ပထြအဆင်အ
့် စနမဖင့်် အထက်ပါ အပိုင်း် (၄) တွင ်
သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းစသာ အဓကအဖွွဲ့အစည််း စမခာက်ခို (MONREC၊ MOSWARR။ MOALI၊ GAD၊
CSO

နှင ့််

MoEA)

ထံြှ

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကိုသာ
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ဦ်းစွာ

စိုစည််းသွာ်းြည်မဖစ်သည်။

ဤကာလအပိုင်း် အမခာ်း တွင ် အဆိုမပ ထာ်းစသာ ညွှနက
် န််းြ ာ်းနှင ့်် စနစ်ဖွဲ့စ
ွ ည််းပံိုအမပည်အ
့် စံိုအတိုင်း် SIS
စနစ်ကို

တည်

စထာင်သာွ ်းြည်မဖစ်စသာ်လည််း

လတ်တစလာတွင ်

လိုအပ်စသာ

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း အာ်းလံို်းကို ြရ ှနင
ို စ
် သ်းမခင််းနှင ့်် SIS စနစ်ကို လည်ပတ်စဆာင်ရွကရ
် ာြှ
ရ ှလာသည့််

အစတွွဲ့

အကကံ ြ ာ်းနှင ့််

ဦ်းစာ်းစပ်းညွှနက
် န််းြ ာ်းကို

အသအမြင်ြ ာ်းစပေါ်တွင ်

စီြံစဆာင်ရွက်စနပံိုနင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််းစသာ

ကာကွယ်
အခ က်အလက်ြ ာ်းကို

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းကို

ညွှနက
် န််းြ ာ်းကလ
ို ည််း

စရွ ်းခ ယ်ထာ်းစသာ

ညနှုင််းမပင်ဆင်သာွ ်းရြည်ဟူစသာ

လက်ခံအသအြှတ်မပ ထာ်းပါသည်။

ှစသာ်လည််း

အစမခခံ၍

စဆာင်ရွက်နင
ို စ
် အာင်

အခ က်ြ ာ်းကို
စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက်

အဓက

ထာ်း

စိုစဆာင််းသွာ်းဖွယ်

လိုက်နာက င်သ
့် ်းံို မခင််းနှင ့််
လိုပ်စဆာင်သာွ ်းြည်မဖစ်ပပီ်း

စပ်လ ဉ််းသည့််
သက်

ဆိုငရ
် ာ

အခ က်အလက်ြ ာ်းကိုလည််း ရ ှနင
ို ပ
် ါက စိုစဆာင််းသွာ်းြည်မဖစ်ပါသည်။

အပိုင်း် ၂ (၂၀၂၂-၂၀၂၅) – ဤကာလအပိုင်း် အမခာ်းတွင ် SIS စနစ်တွင ် ပါဝင်သည့်် သတင််းအခ က်
အလက်ြ ာ်းကို အဆင်မ့် ြင်တ
် အာင် စဆာင်ရွက်မခင််းတက
ို ့် ို ဦ်းတည်
့် င်မခင််းနှင ့်် တို်းတက်စကာင််းြွနစ
လိုပ်စဆာင်သာွ ်းြည်မဖစ်ပပီ်း ဤအတွက် ဦ်းစာ်းစပ်းြ ာ်းကို မြန်ြာနင
ို င
် ံ SIS စနစ်အတွက် ထပ်
စဆာင််းခ ြှတ်သည့်် ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းစပေါ်တင
ွ ် ြူတည်၍ စရွ ်းခ ယ်နင
ို ပ
် ါသည် (အထက်စဖာ်မပပါ အပိုင်း်
၂ ကို ကကည်ပ
့် ါရန်)။ ဥပြာ အဓကရည်ရွယ်ခ က်တစ်ခအ
ို မဖစ် သက်ဆိုငရ
် ာရန်ပံိုစငွရင််းမြစ် ြ ာ်းအလက
ို ်
ဆီစလ ာ်ကိုက်ညသ
ီ ည့််

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို

ထည်သ
့် င
ွ ်း် ရန်

သြဟို
ို ့် တ်

သက်စသအစထာက်အထာ်း အစမခခံသည့်် ကဏ္ဍအလိုက် ြူဝါဒြ ာ်း ခ ြှတ်ရာတွင ် ပံပ
ို ြ
် ည့််
့် ို်းစပ်းနင
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို ထည်သ
့် င
ွ ်း် ရန်ဟူ၍ ရည်ရွယ်ခ က် ခ ြှတန
် င
ို ပ
် ါသည်။ စနာက်ပိုင်း် တွင ်
REDD+ အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုြ ာ်းကို စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််း၊ NFMS စနစ်၊ စသည် တြှ
ို ့် တစ်ဆင့််
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း

ပိုြို

ရ ှလာစသာအခါတွင ်

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက်
အလက်ြ ာ်းသာြက

ြည်သို ့်

အထက်ပါရည်ရွယ်ခ က်

စီြံစဆာင်ရွက်စနစကကာင််း

ြည်သို ့် လိုက်နာက င်သ
့် ်းံို စနစကကာင််း

အတိုင်း်

သတင််းအခ က်

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

နယ်စမြ

စဒသဆိုငရ
် ာနှင ့်် စာရင််းအင််းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ပိုြို ပံ့်ပို်းစပ်းမခင််းမဖင့်် SIS စနစ်ကို ပိုြို
မပည်စ
့် ံို လာစအာင် လိုပ်စဆာင်နင
ို ပ
် ါသည်။
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SIS န တ
် င
ွ ် အြ ာ်းမပည်သလက်လြ််းြီနင
ို စ
် သာ အွန်လင
ို ်း် database တ ြ
် ို ပါဝင်ပါြည်
SIS စနစ်အတွက် အဓကဆက်သယ
ွ ်စရ်းနည််းလြ််းသည် အွနလ
် ိုင်း် database တစ်ခို မဖစ်သင်ပ့် ပီ်း ထို
database ြှ မပည်တွင်း် နှင ့်် နင
ို င
် တ
ံ ကာ ှ REDD+ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းနှင ့်် မပည်သြ
ူ ာ်းကို
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ပွငလ
့်် င််းမြင်သာစွာ ြ စဝစပ်းရြည်ဟူသည်ကို TWG အဖွွဲ့ဝင်ြ ာ်းနှင ့််
အမခာ်းစသာ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်းက သစဘာတူညခ
ီ ့်ကကပါသည်။ SIS စနစ်အတွင်း် သို ့် ထည့််
သွင်း် ရြည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းသည် အသံ်းို ြမပ ြီ စီြံစဆာင်ရွက်ရြည့်် လိုပ်ငန််းပြာဏ ကကီ်းြာ်း
စသာအခါတွငလ
် ည််းစကာင််း

(ဥပြာ

တစ်နင
ို င
် လ
ံ ံို်းအတိုင်း် အတာအတွက်

သတ်ြှတ်ထာ်းစသာ

ညွှနက
် န််းတစ်ခိုကို လိုပ်ငန််းအစကာင်အထည်စဖာ်သည့်် စနရာစဒသအဆင်ြ
့် ှ အြ ်းြ ်းစသာ dataset
ြ ာ်းကို အစမခခံ၍ တွက်ခ က်ရြည်ဆိုလ င်)၊ အြ ာ်းမပည်သက
ူ ို ြ စဝစပ်းရန် ြသင်စ
့် သာ အပိုင်း် ြ ာ်း
ပါဝင်စနလ င် (ဥပြာ လ ွဲ့ ဝှက်ထန််းသြ််းြှု သြဟို
ို ့် တ် လံိုမခံ စရ်းနှင ့်် ဆက်န ွှယ်စနစသာ အခ က်
အလက်ြ ာ်း) အွနလ
် င
ို ်း်

database တွင ် အခ က်အလက်ြည်ြ

ထည်သ
့် င
ွ ်း် ရြည်ဆိုသည်ကို

မဖစ်ရပ်တစ်ခိုခ င််းစီအလက
ို ် ဆံို်းမဖတ်ရန် လိုအပ်ပါလြ်ြ
့် ည်။ ြူလစာရင််းအင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (raw
data)/

အခ က်အလက်အမပည်အ
့် စံိုကို

အစထာက်အကူမပ ြည်ဆိုလ င်

တင်မပမခင််းမဖင့််

သြဟို
ို ့် တ်

ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှု

အာ်းစကာင််းစစရန်

ြူလအခ က်အလက်ြ ာ်းကယ
ို တ
် ိုငက
်

ကာကွယ်စစာင့််

စ ှာက်ြှုြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ စဖာ်မပစပ်းနင
ို ြ
် ည်ဆလ
ို င် အရင််းအတင
ို ်း် တင်မပစပ်းမခင််းက ပိုစကာင််း
ပါလြ့််ြည်။
ပထြကာလအပိုင်း် အမခာ်းအတွင်း် တွင ်

အွနလ
် ိုင်း် စနစ်တစ်ခိုကို

ြည်သည်အ
့် တိုင်း် အတာအထ

အမပည်အ
့် ဝ တည်စထာင်နင
ို ြ
် ည်ဆိုသည်ြှာ အရင််းအမြစ်ြ ာ်း ရ ှနင
ို ြ
် ှုအစမခအစနနှင ့်် အခ က်အ
လက်ြ ာ်း စိုစဆာင််းရန်/ လက်လှြ််းြီရ ရန်
ှ
လိုအပ်စသာ အခ န်စပေါ်တွင ် ြူတည်ြည်မဖစ်ပါသည်။ SIS
၏ အွနလ
် ိုင်း် မဖင့်် ကကာ်းခံဆက်သယ
ွ ်စပ်းစသာ စနစ်ကို REDD+ မြန်ြာဝက်ဆိုက် (လတ်တစလာ တွင ်
ဤဝက်ဆိုက်လင်ခ
ို ် - http://www.myanmar-redd.org/) နှင ့်် ခ တ်ဆက်ရန်
့် ်မဖင့်် ဝင်စရာက်နင
အဆိုမပ ပါသည်။ SIS တစ်ခိုတည််းြှ လွှြ််းမခံ ြည့်် အတိုင်း် အတာထက် ပိုြို ကကီ်းြာ်းသည် ြှနစ
် သာ် လည််း
စယဘိုယ အာ်းမဖင့််

REDD+

ဆိုငရ
် ာ

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

အတအက အာ်းမဖင့််

ကာကွယ်စစာင်စ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို စဝ်းလံစခါင်သစ
ီ သာ စဒသြ ာ်း
့် ှာက်ြှုြ ာ်းဆိုငရ
အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်းကို ဘာသာစကာ်းအြ ်းြ ်းမဖင့်် ြည်သို ့် ြ စဝစပ်းနင
ို ြ
် ည်နည််းဟူသည့်် ကစစကို
ထည်သ
့် င
ွ ်း် စဉ််းစာ်းရန် လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။
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ှ

SIS

န တ
် င
ွ ်

ာရင််းအင််းအြ က်အလက်

အြ ်းအ ာ်း

အြ ်းြ ်း

(အရည်အစသွ်းဆင
ို ရ
် ာ၊

အစရအတွကဆ
် င
ို ရ
် ာ၊ နယ်စမြစဒသဆင
ို ရ
် ာ) ပါဝင်ြည်မဖ သ
် ည်
အပိုင်း်

၅

တွင ်

စဖာ်မပခသ
့် တိုင်း်
့် ည်အ

မြန်ြာနင
ို င
် ံ

SIS

စနစ်တွင ်

‘အစမခခံစည််းြ ဉ််းြ ာ်း၊

စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းနှင ့်် ညွှနက
် န််းြ ာ်း’ ပါဝင်သည့်် နည််းလြ််းမဖင့်် စဆာင်ရွက်သာွ ်းြည်မဖစ်သည်။
ှင်း် လင််းတင်မပထာ်းသည့််

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း

ပါဝင်ြည်မဖစ်သလို

ညွှနက
် န််းြ ာ်းလည််း

ပါဝင်ြည်မဖစ်ပပီ်း အခ ွဲ့ကို ကန််းဂဏန််းြ ာ်း/ စာရင််းအင််းဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းမဖင့်် တင်မပ
သွာ်းြည်မဖစ်သည်။ ထစကကာင်
ို ့်
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ PLR
့် SIS စနစ်တွင ် အရည်အစသွ်းဆိုငရ
အခ ွဲ့သည် ကာကွယ်စစာင်စ
် ာ စံသတ်ြှတ်ခ က် ြ ာ်းနှင ့််
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် စီြံစဆာင်ရွက်မခင််းဆိုငရ
ြည်သို ့်

ဆီစလ ာ်ကိုက်ညြ
ီ ှု ှသည်ဟူစသာ

အခ က်အလက်ြ ာ်း)၊

အစရအတွက်ဆိုငရ
် ာ

အခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ REDD+ စီြံကန််းစရ်းဆွြှု အကကံမပ စဆွ်းစနွ်းပွြ ာ်းတွင ် တက်စရာက်သူ
အစရအတွက် သြဟို
ို ့် တ် REDD+ အစကာင်အထည်စဖာ်စနသည့်် စနရာစဒသြ ာ်း ှ လူြှုစီ်းပွာ်း ဆိုငရ
် ာ
အစမပာင််းအလြ ာ်းကို

စဖာ်မပစသာ

စာရင််းအင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း)

နယ်စမြစဒသဆိုငရ
် ာ

အခ က်အလက်ြ ာ်း

(ဥပြာ

REDD+

နှင ့််

သက်ဆိုငြ
် ှု

ှပါက

အစကာင်အထည်စဖာ်သည့််

စနရာစဒသြ ာ်း၏ တည်စနရာ သြဟို
ို ့် တ် သဘာဝသစ်စတာြ ာ်း ပ ံွဲ့ နှစပါက်
ံ ့်
စရာက်စနပံိုကို မပသ စသာ
စမြပံိုြ ာ်း)

အပါအဝင်

စာရင််းအင််းအခ က်အလက်

အြ ်းအစာ်း

အြ ်းြ ်းကို

တင်မပစပ်းသွာ်း

ြည်မဖစ်သည်။
SIS database ထတွင ် နယ်စမြစဒသဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းကို ထည်သ
့် င
ွ ်း် စပ်းမခင််းနှငစ
့်် ပ် လ ဉ််း၍
ယခိုစလာစလာဆယ်တင
ွ ် One Map ဝက်ဆိုက် သြဟို
ို ့် တ် အနာဂတ်တင
ွ ် NFMS ဝက်ဆိုက် စပေါ်တယ်
သြဟို
ို ့် တ်

နှစ်ခိုစလံို်းသို ့် လင်ခ
့် ်ြ ာ်း

ခ တ်ဆက်၍

စမြပံိုအခ ွဲ့ကို

ြ စဝစပ်းြည်ဟို

နာ်းလည်

သ ှထာ်းပါသည်။ သစသာ်
ို ့်
အမခာ်းစသာ နယ်စမြစဒသဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းြှာြူ SIS စနစ် နှင ့််
သင်စ
့် လ ာ်စစရန်အတွက် အခ က်အလက်စီြံစဆာင်ရွက်ြှုြ ာ်း (data processing) ထပ်စဆာင််း
မပ လိုပ်ရန်

လိုအပ်စကာင််း

လိုအပ်နင
ို ပ
် ါသည်။

ထသ
ို ို ့် မပ လိုပ်ရြည်ဆိုပါက

ြူရင််းဖိုငြ
် ာ်းနှင ့််

စီြံစဆာင်ရွက်ထာ်းစသာ စမြပံိုြ ာ်းကို SIS database ထတွင ် သြ််းဆည််းထာ်းြည်မဖစ်ပါသည်။

နည််း န ပ
် ိုင်း် /နည််းပညာပိုင်း် ဆင
ို ရ
် ာ သတ်ြတ်ြ က်ြ ာ်း
SIS

စနစ်တစ်ခိုကို

လည်ပတ်စဆာင်ရွကန
် င
ို စ
် ရ်းတွင ်

အစရ်းကကီ်းစသာ

လိုပ်ငန််းအဆင်တ
့် စ်ခိုြာှ

database ဒီဇိုင်း် ၊ ဆာဗာ အစမခခံအစဆာက်အအံို၊ လိုပ်ငန််းတည်ရာဌာနြ ာ်း၊ network bandwidth၊
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အခ က်အလက်လံိုမခံ စရ်းတနှ
ို ့် ငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း (system requirements) ကို စဖာ်
ထိုတ်သတ်ြှတ်စပ်းရန် မဖစ်ပါသည်။ တည်စဆာက်ြည့်် database ဒီဇိုင်း် သည် အသံ်းို မပ ြည်သ
့် ြ
ူ ာ်း
အသံ်းို မပ ရန် စြ ာ်လင့်် ထာ်းသည့်် case ြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် function ြ ာ်းစပေါ်တွင ် ြူတည်ပါသည်။ ဥပြာ
database သည် နှစ်အလိုက်/ စနရာစဒသအလက
ို ် အခ က်အလက်ြ ာ်းကို တင်မပနင
ို မ် ခင််း
နှစ်တစ်နစ
ှ ်နင
ှ ့်် တစ်နစ
ှ ်ကကာ်း နှုင််းယှဉ်ခ က်ြ ာ်း မပ လိုပ်နင
ို မ် ခင််း
လည်ပတ်

စဆာင်ရွကလ
် ာသည့််

ှ/ြ ၊ှ

ှ/ြ ှ တို ့် မဖစ်ပါသည်။ SIS စနစ်ကို

ကာလတစ်စလ ာက်တင
ွ ်

အခ န်ကာလအသစ်ြ ာ်းအတွက်

အခ က်အလက် ြ ာ်း database ထတွင ် ထပ်ြံထည်သ
့် င
ွ ်း် မခင််းနှင ့်် အခ က်အလက်ကွာဟခ က်ြ ာ်းကို
မဖည်ဆ
့် ည််းမခင််းြ ာ်း

မပ လိုပ်သာွ ်းြည်မဖစ်သည်နင
ှ အ
့်် ညီ

အခ က်အလက် ပြာဏသည် တို်းပွာ်းလာနင
ို ဖ
် ွယ်

သစ
ို လှာင်သြ််းဆည််းရန်

လိုအပ်ြည့််

ှပါသည်။ သစသာ်
ို ့်
စိုစိုစပါင််း သစ
ို လှာင်သြ််း

ဆည််းရန်စနရာ (storage space) လိုအပ်ခ က်သည် အတန်အသင်သ
့် ာ

လ
ှ ြ့််ြည်ဟို စြ ာ်လင့််

ထာ်းပါသည်။6 SIS စနစ်ကို လည်ပတ်စဆာင်ရွက်သည့်် အဆင်တ
့် ွင ် beta version တစ်ခိုကို ြထိုတ်
မပန်ြီ ကနဦ်း ခန်ြှ့် န်း် ထာ်းသည့်် ဆာဗာလိုအပ်ခ က်ြ ာ်းကို ဦ်းစွာစြ််းသပ်စစ်စဆ်းရန် အကကံမပ ပါသည်။
အမခာ်းစသာ hardware လိုအပ်ခ က်ြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ြူ SIS စနစ်ကို ဦ်းစဆာင်ြည့်် အဖွွဲ့အစည််း
သြဟို
ို ့် တ်

တာဝန်ယူစီြစ
ံ ဆာင်ရွက်ြည့််

သစဘာတူသတ်ြှတ်ထာ်းစသာ
စာရင််းအင််းဆိုငရ
် ာ

အဖွွဲ့အစည််း

သြဟို
ို ့် တ်

လိုပ်ငန််းတာဝန်ခွစဝြှုြ ာ်းစပေါ်

စစစ်စလ့်လာြှုြ ာ်း၊

ဝက်ဆိုက်စပေါ်တွင ်

ထအ
ို ဖွွဲ့အစည််းနှစ်ခိုစလံို်းတွင ်

ြူတည်၍

နယ်စမြစဒသဆိုငရ
် ာနှင ့််

တင်ြည့််

အစကကာင််းအရာြ ာ်းကို

တည််းမဖတ်မခင််းြ ာ်း၊ database စီြံခန်ခွ့် မခင််းြ ာ်း မပ လိုပ်နင
ို ရ
် န် သင်စ
့် လ ာ်သည့်် software နှင ့်် အခ က်
အလက်စီြံစဆာင်ရွက်ြှု စွြ််းရည် (processing capacity) ြ ာ်း ှစသာ လိုပ်ငန််းဌာန ၁ ခို သြဟို
ို ့် တ် ၂ ခို
လိုအပ်လြ့််ြည်ဟို ခန်ြှ့် န်း် ထာ်းပါသည်။
SIS လည်ပတ်စဆာင်ရွက်စရ်းစီြံကန််းတစ်ခက
ို ို စရ်းဆွမခင််းမဖင့်် system requirement ြ ာ်းနှင ့််
စပ်လ ဉ််းသည့်် စြ ာ်လင်ခ
့် က်ြ ာ်းနှင ့်် လိုအပ်ခ က်ြ ာ်းကို

ှင်း် ှင်း် လင််းလင််းမဖစ်စအာင် လိုပ်စဆာင်

ရာတွင ် အစထာက်အကူမဖစ်ပါလြ့််ြည်။

6

အမခာ်းနင
ို င
် ြ
ံ ာ်းြှ ရ ှနင
ို စ
် သာ ခန်ြှ့် န်း် ခ က်ြ ာ်းအရ သိုစလှာင်သြ််းဆည််းရန် စနရာသည် ၄၀ နှင့်် ၁၀၀ GB ကကာ်း
ှပါသည်။
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၆။ စ ွဲ့လပ
ို ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း
မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ

SIS

သတင််းစနစ်ကို

အမပည်အ
့် ဝလည်ပတ်စဆာင်ရွကန
် င
ို စ
် ရ်းအတွက်

စအာက်ပါ

လိုပ်ငန််းစဉ်အခ ွဲ့ကို အဆိုမပ ပါသည် (က) SIS ဒီဇိုင်း် အပပီ်းသတ်စရ်းဆွမွဲ ြင််း
•

အဆိုမပ SIS ဒီဇိုင်း် ကို REDD+ လိုပ်ငန််းအဖွွဲ့သို တင်
မပမခင််း၊ SIS ဒီဇိုင်း် ကို အတည်မပ မခင််းနှင ့်် SIS
့်
database ကို တာဝန်ခံ စီြံစဆာင်ရွက်စပ်းြည့်် အဖွအ
ွဲ့ စည််းကို အတည်မပ မခင််း၊

•

SIS ကနဦ်းဗာ်း ှင်း် အတွက် ဦ်းစာ်းစပ်းညွှနက
် န််းြ ာ်းကို အတည်မပ မခင််းနှင ့်် ညွှနက
် န််းစဖာ်မပ
ခ က်နြူနာစာရွ ကအ
် ခ ွဲ့ မပ စိုမခင််း၊

(ြ) SIS န လ
် ည်ပတ်စဆာင်ရွက်စရ်း ြ
ီ ံကန််း စရ်းဆွမွဲ ြင််း7
•

မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင ်

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက်

စီြံစဆာင်ရွက်မခင််းနှင ့််

လက
ို ်နာ

က င်သ
် င
ို စ
် ကကာင််း စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းရာ တွင ်
့် ်းံို မခင််းြ ာ်းကို ြည်ြ ထစရာက်စွာ စဆာင်ရွကန
အစထာက်အကူမဖစ်စစရန်အလငှ
ို ့် ာ

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု

စံသတ်ြှတ်ခ က်တစ်ခို

ခ င််းစီအတွက် ညွှနက
် န််းြ ာ်းကို ြူကကြ််းမပ စိုထာ်းပပီ်းမဖစ်သည် (စနာက်ဆက်တွ ၂)။ အဆိုပါ
ညွှနက
် န််းြ ာ်းကို

စအာက်ပါလိုပ်ငန််းြ ာ်းအပါအဝင်

မပန်လည်ြွြ််းြံမခင််းနှင ့််

လက်စတွွဲ့

အသံ်းို မပ ရန် စဆာင်ရွက်မခင််းတိုက
့် ို မပ လိုပ်ရန် လိုအပ်ပါလြ်ြ
့် ည် o ညွှနက
် န််းြ ာ်းစာရင််းြူကကြ််းကို စအာက်ပါအခ က်ြ ာ်းနှင ့်် ခ န်ထ်းို ၍ စစ်စဆ်းမခင််း - (၁)
တိုင်း် တာရန် မဖစ်နင
ို စ
် မခနှင ့်် လက်စတွွဲ့က ြှု (ဥပြာ နည််းပညာအရ၊ စငွစကက်းအရ၊
အခ က်အလက် ရ ှနင
ို ြ
် ှုအရ)၊ (၂) မပည်စံိုြှု (ဥပြာ ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းကို
လွှြ််းမခံ နင
ို ြ
် ှု)၊ (၃) ညွှနက
် န််းြ ာ်းကို စပါင််းစပ်နင
ို ြ
် ည်၊့် ထစရာက်မြန်ဆန်စာွ စဆာင်
ရွ က်နင
ို ြ
် က
ှု ို တို်းတက်စစြည့်် အခွငအ
့်် လြ််းြ ာ်းနှင ့်် (၄) SIS ၏ ကာလအပိုင်း် အမခာ်း
အလိုက် ဦ်းစာ်းစပ်းရြည့်် ညွှနက
် န််းြ ာ်းကို ထပ်ြံစရွ ်းခ ယ်သတ်ြှတ်မခင််း (ဥပြာ နင
ို င
် ံ၏

7

SIS စနစ် လည်ပတ်စဆာင်ရွက်စရ်းစီြံကန််း စရ်းဆွြည့်် ဤလိုပ်ငန််းစဉ်သည် ၆ လြှ ၉ လအထ အခ န်ယူရဖွယ် ှပါ သည်

(မြန်ြာနင
ို င
် ံ ှ UN-REDD အစီအစဉ် ြပပီ်းဆံို်းြီ မြန်ြာနင
ို င
် ံ SIS စနစ်ကို တရာ်းဝင် စတင်နင
ို ြ
် ည့်် အလာ်းအလာ ှပါသည်)။
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အစမခအစနစပေါ်ြူတည်၍ ြည်သည်ည
့် ွှနက
် န််းြ ာ်းသည် တိုင်း် တာရန် အစရ်းအကကီ်း ဆံို်းနှင ့််
မဖစ်နင
ို စ
် မခ အ ှဆံို်းနည််း)။
o အပပီ်းသတ်စရွ ်းခ ယ်လိုကစ
် သာ ညွှနက
် န််းတစ်ခိုခ င််းစီအတွက် metadata set ြ ာ်း
မပ စိုမခင််း (အခ က်အလက်ြ ာ်း အစီရင်ခံတင်မပရန် တာဝန်ြ ာ်း၊ အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က် ြ ာ်း/
အစမခခံသစဘာတရာ်းြ ာ်း၊ အခ က်အလက်ရင််းမြစ်ြ ာ်းနှင ့်် စိုစဆာင််းသည့်် နည််း စနစ်ြ ာ်း၊
အခ က်အလက်အရည်အစသွ်းနှင ့်် ရ ှနင
ို ြ
် ှု၊ အသံ်းို မပ သည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်း နှင ့်် ညီြ မခင််းြ ာ်း
အသံ်းို မပ ြှု၊ စသည်တို ပါဝင်
ြည်မဖစ်သည်)။
့်
•

SIS စနစ်အတွက် အခ က်အလက်ြ ာ်း စိုစဆာင််းရန် အဖွွဲ့အစည််းဆိုငရ
် ာ အစီအြံြ ာ်းကို
သတ်ြှတ်မခင််း၊ အခ က်အလက်ြ စဝြှု လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း၊ စနာက်ဆို်းံ ရအခ က်အလက်ြ ာ်း ကို
စိုစဆာင််းမဖည်စ
့် ွက်ြည့်် ကကြ်နန
ှု ်း် ြ ာ်းအပါအဝင် SIS စနစ်ကို တာဝန်ယူစီြံစဆာင် ရွ က်ြည့််
အဖွွဲ့အစည််းအစနမဖင့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းကို လက်ခံရယူြည့်် လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််း ြ ာ်းကို
ဆိုလိုပါသည်။ ထမပင်
ို ့်
SIS၊ NFI/NFMS နှင ့်် REDD+ M&E စနစ်ြ ာ်းကကာ်း ထစရာက် စွာ
ခ တ်ဆက်စဆာင်ရွကန
် င
ို ြ
် ည့််

အခွငအ
့်် လြ််းြ ာ်းကို

ဆက်လက်ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း

နှင ့််

ခ တ်ဆက်နင
ို ြ
် ည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းကို သတ်ြှတ်မခင််းြ ာ်းလည််း ပါဝင်ပါသည်။
•

Database နှင ့်် ဝက်ဆိုက်စာြ က်နာှ အတွက် အသံ်းို မပ ြည့်် (ဝက်ဆိုက်အစမခခံစသာ) technical
platform

ြ ာ်းကို

သတ်ြှတ်မခင််းနှင ့််

စဆာင်ရွက်မခင််းြ ာ်းအတွက်

(လိုအပ်စသာ

SIS

စနစ်

တည်စထာင်မခင််း၊

စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်ြှုြ ာ်းအတွက်

ထန််းသြ််း
အပါအဝင်)

ကိုနက
် စရတ်ြ ာ်း၊ ရ ှနင
ို သ
် ည့်် ရန်ပံိုစငွရင််းမြစ်ြ ာ်းကို ခန်ြှ့် န်း် မခင််း၊
(ဂ) နင
ို င
် ြ
ံ ကာကွယစ
် ာင်စ
့် ာက်ြှုြ ာ်းအတွက် ြ ဉ််းကပ်စဆာင်ရွက်ြှုနည််းလြ််းကို အပပီ်းသတ်
စရ်းဆွမွဲ ြင််း8
•

စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်ြှုအပါအဝင်

ကာကွယ်စစာင်စ
် ာ
့် ှာက်ြှုဆိုငရ

လိုပ်ငန််းြ ာ်း/

အစထာက်

အကူြ ာ်းကို အပပီ်းသတ်စရ်းဆွမခင််း သြဟို
ို ့် တ် လိုအပ်သလို ထပ်ြံစရ်းဆွမခင််း (ဥပြာ REDD+

8

မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် ခ ဉ််းကပ်စဆာင်ရွက်ြှုနည််းလြ််းကို သီ်းမခာ်းစာရွ က်စာတြ််း တစ်ခိုတွင်

ဖတ်ရှုနင
ို ပ
် ါသည်။ ထိုစာရွ က်စာတြ််းတွင် အဆိုပါနည််းလြ််းအစကကာင််း အစသ်းစတ်အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ထိုနည််းလြ််းကို
စရ်းဆွမပ စိုခ့်ပံိုနင
ှ ့်် စ ှ ွဲ့ဆက်စဆာင်ရွက်ရြည့်် လိုပ်ငန််းြ ာ်း ပါ ှပါသည်။
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ကို အစကာင်အထည်စဖာ်ြည့်် အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်းအတွက် ကာကွယ်စစာင်စ
် ာ
့် ာှ က်ြှု ြ ာ်းဆိုငရ
လြ််းညွှနြ
် ာ်း၊ FPIC လြ််းညွှနခ
် က်ြ ာ်း၊ GRM လိုပ်ငန််းစဉ်တက
ို ့် ို စရ်းဆွမပ စို မခင််း မဖစ်ပါသည်)။
•

PLR ြူစဘာင်အတွင်း် ှ အဓကက စသာ ကွာဟခ က်ြ ာ်း/ အာ်းနည််းခ က်ြ ာ်းကို ကိုငတ
် ယ
ွ ်
စမဖ ှင်း် ရန်နင
ှ ့်် လက်စတွက
ွဲ့ င်သ
ို ရ
် န် PLR အာ်းစကာင််းစရ်းနှင ့်် မပ မပင်စမပာင််းလစရ်း တက
ို ့် ို
့် ်းံို နင
စဆာင်ရွက်မခင််း၊

•

NCU

ှ ကာကွယ်စစာင်စ
် ာ တာဝန်ခံအရာ ှ (Safeguards Officer) ကို
့် ှာက်ြှုြ ာ်းဆိုငရ

စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်စပ်းမခင််းနှင ့်် အရင််းအမြစ်ြ ာ်း ပံ့်ပို်းစပ်းမခင််း။
(ဃ) SIS database နင့်် ဝက်ဆက
ို ် ာြ က်နာ၏ ပ
•

ြဗာ်း င််းကို တည်စ

ာင်မြင််း

Database ဒီဇိုင်း် နှင ့်် ဝက်ဆိုက်စာြ က်နာှ ဖွွဲ့စည််းပံတ
ို က
ို ့် ို စရ်းဆွမခင််းနှင ့်် (သတင််းစနစ် သည်
စြ ာ်ြှန်း် ထာ်းသည့််

လိုပ်ငန််းစဆာင်တာြ ာ်း

(functions)

ကို

မဖည်ဆ
့် ည််းစဆာင်ရွက်

နင
ို စ
် ွြ််း ှစကကာင််း စသခ ာစစရန်အတွက်) အဓကဌာနအဖွွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ
ြ ာ်းထံြှ အကကံမပ ခ က်ြ ာ်း ရယူ၍ ြွြ််းြံမပင်ဆင်မခင််း၊
•

ညွှနက
် န််းတိုင်း် အတွက်

အစမခခံအခ က်အလက်ြ ာ်း

(baselines)

(နှစ်/

အခ န်ကာလနှင ့််

တန်ဖို်းြ ာ်း) ကို စိုစဆာင််းမခင််းနှင ့်် SIS database အတွက် ( ှင်း် လင််းတင်မပခ က်စာသာ်းြ ာ်း
အပါအဝင်) ပထြဆံို်းစသာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို စိုစည််းထည်သ
့် င
ွ ်း် မခင််း၊
•

SIS database နှင ့်် ဝက်ဆိုက်စာြ က်နာှ ၏ စ ှ ွဲ့စမပ်းစြ််းသပ်သည့်် ဗာ်း ှင်း် ကို ထိုတ်မပန် မခင််းနှင ့််
အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်းနှင ့်် စြ််းသပ်ကကည်မ့် ခင််း၊

•

SIS စနစ်ကို တာဝန်ယူစီြံစဆာင်ရွက်စပ်းြည့်် အဖွွဲ့အစည််း၊ ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်း
အတွက် ဦ်းစီ်းဦ်းစဆာင်မပ ြည့်် အဖွွဲ့အစည််း၊ အခ က်အလက် ပံ့်ပို်းစပ်းြည်အ
့် ဖွအ
ွဲ့ စည််းြ ာ်း နှင ့််
SIS လိုပ်ငန််းအဖွတ
ွဲ့ အတွ
ို ့်
က် ကနဦ်း စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်ြှုြ ာ်း စဆာင်ရွက်စပ်းမခင််း။
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စနာက်ဆက်တွွဲ (၁) - ြန်ြွန််းကာကွယစ
် ာင်စ
့် ာက်ြှုြ ာ်း (Cancun Safeguards)
[REDD+]

လိုပ်ငန််းြ ာ်းကို

စဆာင်ရွက်စသာအခါတွင ်

စအာက်ပါ

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းကို

အာ်းစပ်းမြင်တ
့် င်မခင််းနှင ့်် ပံ့်ပို်းမခင််းြ ာ်း မပ လိုပ်စပ်းသင်ပ
့် ါသည် -

(က) ထလ
ို ိုပ်ငန််းြ ာ်းသည်

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့််

သက်ဆိုငရ
် ာနင
ို င
် တ
ံ ကာကွနဗ
် င််း င
ှ ်း် ြ ာ်း၊

သစ်စတာအစီအစဉ်ြ ာ်း၏
သစဘာတူညီခ က်ြ ာ်းကို

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း၊

မဖည်စ
့် ွက်စထာက်ပံ့်

စပ်းမခင််း

သြဟို
ို ့် တ် ကိုက်ညီစစမခင််း၊
(ခ)

နင
ို င
် ၏
ံ

ဥပစဒြ ာ်းနှင ့််

အခ ပ်အမခာအာဏာကို

ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်းလ က်

ပွငလ
့်် င််းမြင်သာ

ှပပီ်း

ထစရာက်စသာ နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် သစ်စတာစီြံအပ
ို ်ခ ပ်ြှုဖွဲ့စ
ွ ည််းပံိုြ ာ်း ထာ်း မခင်
ှ ်း၊
(ဂ)

သက်ဆိုငရ
် ာ

နင
ို င
် တ
ံ ကာတာဝန်ဝတတရာြ ာ်း၊

ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်းလ က်၊

နင
ို င
် အ
ံ စမခအစနြ ာ်းနှင ့််

ကိုလသြဂ္အစထွစထွညီလာခံကကီ်းြှ

အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်းဆင
ို ရ
် ာ

စကကညာစာတြ််းကို

ဥပစဒြ ာ်းကို

ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်း

စထာက်ခံအတည်မပ ထာ်း

မခင််းအာ်း

လူြ ်းြ ာ်း၏
သ သတ
ှ
မပ ၍

ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းြ ာ်းနှင ့်် စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၏ အသ ပညာဗဟိုသိုတြ ာ်းနှင ့်် အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်းကို
အစလ်းထာ်းစလ်းစာ်းမခင််း၊
(ဃ) ဆီစလ ာ်ဆက်စပ်သည့််

အက ်းသက်ဆင
ို သ
် ူြ ာ်း၊

အထူ်းသမဖင့််

ဌာစနတင
ို ်း် ရင််းသာ်းလူြ ်း

ြ ာ်းနှင ့််

စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၏ အမပည်အ
့် ဝနှင ့်် ထစရာက်စွာ ပါဝင်စဆာင်ရွက်ြှု မခင်
ှ ်း၊
(င)

အဆိုပါလိုပ်ငန််းြ ာ်းသည် သဘာဝသစ်စတာြ ာ်းနှင ့်် ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွြ ာ်း ထန််းသြ််းစစာင့်် စ ှာက်သည့််
လိုပ်ငန််းြ ာ်းနှင ့်် လိုက်စလ ာညီစထွြှု ှပပီ်း [REDD+] လိုပ်ငန််းြ ာ်းကို အသံ်းို မပ ၍ သဘာဝစတာြ ာ်းကို
စမပာင််းလအသံ်းို မပ မခင််း ြမပ စအာင် စဆာင်ရွက်ရန်နင
ှ ့်် ထလ
ို ိုပ် ငန််းြ ာ်းကို သဘာဝစတာြ ာ်းနှင ့်် ၎င််းတ၏
ို ့်
စဂဟစနစ်ဝန်စဆာင်ြြ
ှု ာ်းအာ်း ထန််းသြ််း ကာကွယ်ရန်နင
ှ ့်် အမခာ်း လူြှုစရ်းနှင ့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ
အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း တို်းမြင်ရ
့် ှ စစစရ်းအတွက်သာ မဖစ်စစမခင််း၊*

(စ)

ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုစလ ာက
ို ြ
် ှု (reversals) ကို
့် သွာ်းြှုြ ာ်း ြူလအစမခအစနသို ့် မပန်လည်စရာက် ှနင
ကိုငတ
် ွငစ
် မဖ ှင်း် သည့်် လိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်း၊

(ဆ) ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စနရာစမပာင််းစရွှွဲ့ မဖစ်စပေါ်ြှု (displacement) ကို ကိုငတ
် ွယ်စမဖ

ှင်း် သည့််

လိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်း၊
*ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းြ ာ်း၏

အခွငအ
် ာ
့်် စရ်းြ ာ်းဆိုငရ

ကိုလသြဂ္စကကညာစာတြ််းနှင့််

အမပည်မပည်ဆိုငရ
် ာ

ြခင်ကြ္ာစမြစနတ
ို ့် င် ပါ ှသည်အ
့် တိုင်း် နင
ို င
် အ
ံ ြ ာ်းစို ှ ဌာစနတိုင်း် ရင််း သာ်းလူြ ်းြ ာ်းနှင့်် စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၏
့် တွ
စရ ှည်လိုပ်ကိုငစ
် ာ်းစသာက်နင
ို ြ
် ည့််

အသက်စြွ်းဝြ််း

စက ာင််းြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်းနှင့််

အမပန်အလှနြ
် ှီခိုစနြှုြ ာ်းကို ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်းရန် မဖစ်ပါသည်။

ရည်ညွှန်း် - UNFCCC ဆံို်းမဖတ်ခ က်အြှတ် 1/CoP 16
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၎င််းတ၏
ို ့်

သစ်စတာြ ာ်းအစပေါ်

စနာက်ဆက်တွွဲ (၂) နင
ို င
် ၏
ံ အစမြအစနနင့်် ကက
ို ည
် စ
ီ အာင် အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို င််းလင််း

ာ်းစသာ ကာကွယစ
် ာင်စ
့် ာက်

ြှုြ ာ်း၊ သ
ံ တ်ြတ်ြ က်ြ ာ်းနင့်် အဆမို ပ ညန်ကန််းြ ာ်းဇယာ်း
ံသတ်ြတ် ြ က်

Information needs

ီြံစဆာင်ရွက်/

အဆမို ပ ညန်ကန််း/ င််းလင််းတင်မပသည့်် ပံို ံ

လက
ို န
် ာက င်သ
့် ်းံို
အစမြြံ ည််းြ ဉ််း က - မြန်ြာနင
ို င
် ံ REDD+ ြဝါဒြ ာ်း နင့်် နည််းလြ််းြ ာ်း (Policies and Measures – PaMs) သည် နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် သ ်စတာအ ီအ ဉ်ြ ာ်းနင့်် သက်ဆင
ို ် ရာ
နင
ို င
် တ
ံ ကာ ကွန်ဗင််း င််းြ ာ်း၊ သစဘာတညီြ က်ြ ာ်း ၏ ရည်ရွယ်ြ က်ြ ာ်းကို အစ
စံသတ်ြှတ်ခ က် က-၁။ မြန်ြာ

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းသည် အမခာ်းြူဝါဒ

နင
ို င
် ံ ှ REDD+ ြူဝါဒြ ာ်း နှင့််

ရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်းကို မဖည့််စွက်စထာက်

နည််းလြ််း ြ ာ်းအာ်း

ကူစပ်းနင
ို ြ
် ှု တို်းပွာ်းစစပပီ်း ဆနက
် ့် င်

ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊

ဘက်မဖစ်မခင််းြ ာ်းကို စ ှာင် ှာ်းနင
ို စ
် စ ြည့််

အစကာင်အထည်စဖာ်ရာ တွင်
သစ်စတာလိုပ်ငန််း၊ ရာသီဥတို
စမပာင််းလြှု၊ ပတ်ဝန််းက င်
စီြံအိုပ် ခ ပ်ြှု၊ စမြအသံို်းခ ြှု၊
ဇီဝြ ်းစံို ြ ်းကွြ ာ်းအာ်း
ထန််းသြ််း စစာင့်စ
် ှာက်ြှု၊ စဘ်း

စီြံစဆာင်ရွက်

နည််းလြ််းမဖင့်် ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊ အ
စကာင်အထည်စဖာ်နင
ို စ
် စရန် က င့်သ
် ို်းံ ြည့််
နည််းလြ််းြ ာ်း/ ခ ြှတ်ြည့်် လိုပ် ငန််းစဉ်ြ ာ်း/
က င့်သ
် ို်းံ ြည့်် တည်ဆ PLR ြ ာ်းအစကကာင််း
စဖာ်မပခ က် (ဥပြာ နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+
ြဟာ ဗ ြူဟာအတွက် ကဏ္ဍစံိုပါဝင်စသာ
တိုငပ
် င်စဆွ်းစနွ်းြှုြ ာ်း၊ PaM ြ ာ်းကို ြည်သို ့်

အနတရာယ်စကကာင့်် ထခိုက်

လက်စတွွဲ့ အစကာင်အထည်

ဆံို်းရှု ံ်းနင
ို စ
် မခ စလ ာ့်ခ မခင််း၊

စဖာ်ြည်ဆိုသည်ကို သစဘာတူ

စဉ်ဆက် ြမပတ်စသာ ဖွံွဲ့ ပဖ ်း

ခ ြှတ်ထာ်းစသာ လြ််းညွှနခ
် က်ြ ာ်း)

တို်းတက်ြှု၊ လူအခွ
့်် စရ်း၊
့် ငအ

ာက်အပံ့်မပ မြင််း သြဟို
ို ့် တ် ကက
ို ည
် ီမြင််း သင့်ပ
် ါသည်။

❖ စံသတ်ြှတ်ခ က်ထတွင် ပါဝင်စသာ
နယ်ပယ်ြ ာ်း (သစ်စတာ၊
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ှင်း် လင််းတင်မပသည့်် ပံိုစံမဖင်သ
့် ာ (Narrative text)

အလိုပ် သြာ်း အခွငအ
့်် စရ်း၊

ရာသီဥတိုစမပာင််းလြှု၊ ပတ်ဝန််းက င်

ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှုနင
ှ ့်် က ာ်းြ

စီြံအိုပ်ခ ပ်ြှု၊ စမြအသံို်းခ ြှု ၊ ဇီ ဝြ ်းစံို

တန််းတူညီြ ြှုတအပါအဝင်
ို ့်

ြ ်းကွြ ာ်း ထန််းသြ််းစစာင့်စ
် ှာက်ြှု၊

သက် ဆိုငရ
် ာ နင
ို င
် အ
ံ ဆင့််

စဘ်းအနတရာယ်စကကာင့်် ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်း နင
ို စ
် မခ

ြူဝါဒြ ာ်း၊ အစီအစဉ် ြ ာ်းနှင့််
ကိုက်ညီြှု ှစအာင် စရ်းဆွ
စဆာင်ရွက်သင့်ပ
် ါသည်။
အြ ်းသာ်း ြူဝါဒြ ာ်းနှင့််
အစီအစဉ်ြ ာ်း၏ ရည်ရွယ်
ခ က်ြ ာ်းနှင့်် REDD+ PaM

စလ ာ့်ခ မခင််း၊ စဉ်ဆက်ြမပတ် စသာ
ဖွံွဲ့ ပဖ ်းတို်းတက်ြှု၊ လူအခွ
့် င့်် အစရ်းြ ာ်း၊
ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှုနင
ှ ့်် က ာ်းြ တန််းတူညီြ ြှု)
နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း သည့်် အြ ်းသာ်းြူဝါဒြ ာ်း၊
အစီအစဉ် ြ ာ်းအတွင်း် ှ သက်ဆိုငရ
် ာ
ရည်ရွယ် ခ က်ြ ာ်းကို စဖာ်မပခ က်
❖ REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််းြ ာ်း (နှင့််

ြ ာ်းကကာ်း ဆန်က
့် င်ဘက်

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+ြဟာဗ ြူဟာ

မဖစ်နင
ို စ
် မခ ြ ာ်းကို

ကကီ်းတစ်ခိုလံို်း) သည် အထက်စဖာ်မပပါ

ှာစဖွစဖာ်ထတ
ို ်၍
စမဖ ှင်း် သင်သ
့် ည်။

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းအာ်း ြည်သို မဖည့်
်
့်
စွက်စထာက်ပံ့်သည် သိုြဟို
့် တ် ြည်သို ့်
ကိုက်ညီြှု ှသည်ကို စဖာ်မပခ က်၊ (ဥပြာ
REDD+ PaM ြ ာ်း စရွ ်းခ ယ်ရာ တွင်
ြည်သည့်် PaM အြ ်းအစာ်းြ ာ်း သည်
အဆိုပါ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းနှင့်် အကိုက်ညီဆို်းံ
မဖစ်စကကာင််း ထည့််သွင်း် စဉ််းစာ်းခ့်ပါသလာ်း
သြဟို
ို ့် တ် REDD+ အတွက်
ဦ်းစာ်းစပ်းနယ်ပယ်ြ ာ်းအာ်း စရွ ်းခ ယ်ရာတွင်
အမခာ်းြူဝါဒ ရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်းကို
ကူညီပံ့်ပို်းရန် သြဟို
ို ့် တ်
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ဆနက
် ့် င်ဘက်မဖစ်နင
ို စ
် မခြ ာ်းကို စ ှာင် ှာ်းရန်
ထည့််သွင်း် စဉ််းစာ်းကာ စရွ ်းခ ယ်ခ့်ပါသလာ်း)
❖ မြန်ြာနး
ို င
် င
် တ
ံ ွင် REDD+ြူဝါဒြ ာ်းနှင့််

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

NBSAP ကို အစထာက်အကူမပ -

နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း ြည်သည့််စနရာ တွင၊်

က.၁.၁။ REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် ထန််းသြ််းစစာင်စ
့် ှာက်

ြည်သို အစကာင်
အထည်စဖာ် ြည်ဆိုသည့််
့်

ြှုြ ာ်း စဆာင်ရွက်စနသည့်် ဦ်းစာ်းစပ်းထန််းသြ််းစစာင်စ
့် ှာက်

သတင််းအခ က်အလက် ြ ာ်းနှင့်် ယင််းသည်

ရြည့်် စနရာြ ာ်း ၏ ဧရယာ (သတ်ြှတ်ရန်လို၊ KBA/PA

သတ်ြှတ်စဖာ် ထိုတ်ထာ်းစသာ

သြဟို
ို ့် တ် အလာ်းတူ မဖစ်နင
ို )် ၊ (င.၄.၅ နှင့်် ခ တ်ဆက်)၊

အစထာက်အကူမပ ြူဝါဒရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်းနှင့််
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ကိုက်ညီမခင််း ှ/ြ ှ ဆန််းစစ်ခ က် (ဥပြာ

NBSAP ကို အစထာက်အကူမပ -

REDD+ PaM ြ ာ်းအာ်း ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွြ ာ်း

က.၁.၂. REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် တည်စထာင်ထာ်းသည့််

အတွက် အစရ်းကကီ်းသည့်် စနရာစဒသ ြ ာ်းကို

သဘာဝထန််းသြ််းစရ်းနယ်စမြြ ာ်း (လူထြ
ို ှ ထန််းသြ််းစစာင့််

ထန််းသြ််းစစာင့်စ
် ှာက်ရန်

စ ှာက်ထာ်းစသာ ဧရယာြ ာ်းအပါအဝင်) ၏ ဧရယာ

အသံို်းမပ ခ့်ပါသလာ်း၊ ဆင််းရနွြ််းပါ်း သည့််

(ဟက်တာမဖင်)့် နှင့်် နင
ို င
် ြ
ံ ှ ရည်ြှန်း် ထာ်းသည့်် သဘာဝ

စဒသြ ာ်းကို အစထာက်အပံ့်မဖစ်

ထန််းသြ််းနယ်စမြြ ာ်း၏ လွှြ််းမခံ ြှုတွင် အဆိုပါ ဧရယာြ ာ်း

စစြည့််နည််းလြ််းမဖင့်် အစကာင်

ပါဝင်ြှု အခ ်းအစာ်း

အထည်စဖာ်ခ့်ပါသလာ်း)
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

❖ သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းစသာ ြူဝါဒ

NBSAP ကို အစထာက်အကူမပ -

ရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့််

က.၁.၃။ စနရာစဒသအစမခမပ သည့်် REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်း

မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင် အစကာင်အထည် စဖာ်စသာ

စဆာင်ရွက်စနသည့်် ဧရယာအတွင်း် မပင် ှ NFI အကွက်ြ ာ်း

REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််း လြ််းြ ာ်း၏

စပေါ်

ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ စာရင််း အင််း
အခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ ြူလ အစမခအစန
မပန်စရာက်စအာင် ပ ်း စထာင်ထာ်းစသာ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ှ biodiversity metrics ြ ာ်း၏ အစမပာင််းအလြ ာ်း

မြန်ြာနင
ို င
် ံ အြ ်းသာ်းအဆင့်် ရာသီဥတိုစမပာင််းလြှုဆိုငရ
် ာ
ြဟာဗ ြူဟာနှင့်် ပင်ြလိုပ်ငန််းအစီအစဉ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၃၀၊
မြန်ြာနင
ို င
် ံ ရာသီဥတိုစမပာင််းလြှုဆိုငရ
် ာြူဝါဒ (၂၀၁၉)နှငD
့်် RR
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သစ်စတာ အရွ ယ် အစာ်း၊

လိုပ်ငန််း စီြံခ က်တက
ို ့် ို အစထာက်အကူမပ -

ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွညွှနက
် န််းြ ာ်း တွင်

က.၁.၄။ REDD+ ဧရယာြ ာ်း ှ ပြ ွဲ့နယ်ထခိုက်လွယ်ြှု အညွှန်း်

တို်းတက်လာြှုြ ာ်း၊REDD+စဒသ ြ ာ်း ှ

ကန််းဆိုငရ
် ာ အစမပာင််းအလြ ာ်း [အညွှန်း် ကန််းကို ပံိုြှန်

စီ်းပွာ်းစရ်းဖွံွဲ့ ပဖ ်းတို်းတက်ြှုြ ာ်း)

စကာက်ယူစနသည်ဆိုပါက]
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

မြန်ြာနင
ို င
် ံ အြ ်းသာ်းအဆင့်် ရာသီဥတိုစမပာင််းလြှုဆိုငရ
် ာ
ြဟာဗ ြူဟာနှင့်် ပင်ြလိုပ်ငန််းအစီအစဉ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၃၀၊
မြန်ြာနင
ို င
် ံ ရာသီဥတိုစမပာင််းလြှုဆိုငရ
် ာြူဝါဒ (၂၀၁၉)နှငD
့်် RR
လိုပ်ငန််း စီြံခ က်တက
ို ့် ို အစထာက်အကူမပ က.၁.၅။ မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ နင
ို ြ
် ှု
တွင် REDD+ GHG ရလဒ်ြ ာ်း၏ ပါဝင်အစထာက်အကူမပ ြှု
(က.၂/NDC နှင့်် ခ တ်ဆက်စန၊ စအာက်တွင် ကကည့််ပါရန်)

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

မြန်ြာနင
ို င
် ံ အြ ်းသာ်းအဆင့်် ရာသီဥတိုစမပာင််းလြှုဆိုငရ
် ာ
ြဟာဗ ြူဟာနှင့်် ပင်ြလိုပ်ငန််းအစီအစဉ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၃၀၊
မြန်ြာနင
ို င
် ံ ရာသီဥတိုစမပာင််းလြှုဆိုငရ
် ာြူဝါဒ (၂၀၁၉)နှငD
့်် RR
လိုပ်ငန််း စီြံခ က်တက
ို ့် ို အစထာက်အကူမပ က.၁.၆။ REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် စိုက်ပ ်းစရ်းနှင့််
စပ်လ ဉ််းစသာ ပံ့်ပို်းကူညီြှုြ ာ်း လက်ခံရ ှသည့်် စတာင်သူ
လယ်သြာ်းြ ာ်း အစရအတွက် (ဥပြာ ရာသီဥတိုနင
ှ ့််
သဟဇာတမဖစ်စစစသာ စိုက်ပ ်းစရ်း)၊

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

မြန်ြာ့်သစ်စတာြူဝါဒကို အစထာက်အကူမပ က.၁.၇။ အပြတြ််းသစ်စတာနယ်စမြ (PFE) ဧရယာ၊ စိုစိုစပါင််း
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နှင့်် အစမပာင််းအလြ ာ်း [REDD+ ၏ ပါဝင်ကူညီြှု ကို
သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ရန် လိုအပ် သြဟို
ို ့် တ် PFE တို်းခ ွဲ့ရန်
ကက ်းပြ််းအာ်းထိုတ်ြ ာ်းအာ်းလံို်းသည် REDD+ စအာက်တွင်
လိုပ်စဆာင်မခင််းမဖစ်စကကာင််း ယူဆ]
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

မြန်ြာ့်သစ်စတာြူဝါဒကို အစထာက်အပံမ့် ပ က.၁.၈။ စဒသခံမပည်သူအစိုအဖွွဲ့ ပိုငသ
် စ်စတာဧရယာ၊
စိုစိုစပါင််းနှင့်် အစမပာင််းအလြ ာ်း [REDD+ ၏ ပါဝင်ကူညီြှု ကို
သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ရန် လိုအပ် သြဟို
ို ့် တ် စဒသခံမပည်သူအစို
အဖွွဲ့ ပိုငသ
် စ်စတာြ ာ်း တို်းခ ွဲ့ရန် ကက ်းပြ််းအာ်းထိုတ်ြ ာ်း
အာ်းလံို်းသည် REDD+ စအာက်တွင် လိုပ်စဆာင်မခင််း
မဖစ်စကကာင််း ယူဆ]

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

MSDP ကို အစထာက်အပံ့်မပ က.၁.၉။ REDD+ ြှတစ်ဆင့်် ပံ့်ပို်းသည့်် စရ ှည်လိုပ်ကိုင်
စာ်းစသာက်နင
ို စ
် သာ/ အစာ်းထ်းို လိုပ်ကိုငန
် င
ို စ
် သာ အသက်
စြွ်းဝြ််းစက ာင််းြှု လိုပ်ငန််း ပံ့်ပို်းြှုြ ာ်း ရ ှသည့်် အက ်းခံစာ်း
ခွင့်် ှသူအစရအတွက်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

MSDP ကို အစထာက်အပံ့်မပ က.၁.၁၀။ REDD+ အစကာင်အထည်စဖာ်စသာ စနရာစဒသ
ြ ာ်း ှ ဆင််းရနွြ််းပါ်းစသာ အြ်စထာင်စို အခ ်းအစာ်း (င.၄.၂ နှင့််
ခ တ်ဆက်)

52

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

MSDP ကို အစထာက်အပံ့်မပ က.၁.၁၁။ (ကိုြပဏ/ီ အြ်စထာင်စိုြှ) အစသ်းစာ်းစငွစရ်းစကက်း
စရ်း/စခ ်းစငွ လက်လှြ််းြီရ ှြှုဆိုငရ
် ာ အစမပာင််းအလြ ာ်း
(အစသ်းစာ်းစငွစရ်းစကက်းစရ်းဆိုငရ
် ာ PaM စပေါ်တွင် အစမခခံ၍)

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

MSDP ကို အစထာက်အပံမ့် ပ က.၁.၁၂။ ခိုတ်လှထိုတ်ယူမခင််းြဟိုတ်သည့်် သစ်စတာ
အသံို်းမပ ြှု/လိုပ်ငန််းစဆာင်တာြ ာ်း၏ စီ်းပွာ်းစရ်းတန်ဖို်း
အစမပာင််းအလြ ာ်း ('ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ စာရင််း’ PaM
စပေါ်တွင် အစမခခံ၍)

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

MSDP ကို အစထာက်အပံ့်မပ က.၁.၁၃။ မပည်နယ်ြ ာ်း/ တိုင်း် စဒသကကီ်းြ ာ်း၏ သစ်နင
ှ ့််
သစ်စတာထွက်ပစစည််းြ ာ်း စရာင််းခ ရာြှ ရ ှသည့်် အခွန်
ဘဏ္ဍာစငွပြာဏ အစမပာင််းအလြ ာ်း (အခွနဘ
် ဏ္ဍာ ခွစဝြှု စနစ်
PaM စပေါ်တွင် အစမခခံ၍)

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

အြ ်းသာ်းစမြအသံို်းခ ြှုြူဝါဒ (၂၀၁၆) က.၁.၁၄။ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံကန််းစရ်းဆွမခင််းနှင့်် စမြအသံို်းခ ြှု
အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း ှင်း် ှင်း် လင််းလင််းမဖစ်စစရန် စဆာင်ရွက်
မခင််းတအပါအဝင်
ို ့်
NLUP အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုကို ပံ့်ပို်း
ကူညီသည့်် REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက် လ ာထာ်းစသာ ရန်ပံိုစငွ
ပြာဏ (သိုြဟို
့် တ် လွှြ််းမခံ သည့်် ဧရယာ) (င.၄.၁ နှင့််
ခ တ်ဆက်)
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လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

အြ ်းသာ်းစမြအသံို်းခ ြှုြူဝါဒ (၂၀၁၆) က.၁.၁၅။ REDD+ ၏ ပံ့်ပို်းြှုမဖင့်် ICCA အမဖစ်၊ စဒသခံမပည်သူ
အစိုအဖွွဲ့ ပိုငသ
် စ်စတာြ ာ်းအမဖစ် စကကညာသတ်ြှတ်ပပီ်းမဖစ်
စသာ နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ် စမြလိုပ်ပိုင် ခွငမ့်် ပ လက်ြှတ် ထိုတ်
စပ်းပပီ်းမဖစ်စသာ ဧရယာ (ဂ.၂.၅၊ င.၄.၆ တိုနှ့် င့်် ခ တ်ဆက်)၊

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

အြ ်းသာ်းပတ်ဝန််းက င်စရ်းရာြူဝါဒ (၂၀၁၈) က.၁.၁၆။ ထခိုက်ြှုဆန််းစစ်မခင််းအတွက် ပံပ
့် ို်းကူညီြှု ထခိုက်ြှုဆန််းစစ်မခင််းဆိုငရ
် ာ အစကာင််းဆံို်းအစလ့်အထြ ာ်း နှင့််
သက်ဆိုငသ
် ည့်် င.၂.၂ နှင့်် ခ တ်ဆက်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

အြ ်းသာ်းပတ်ဝန််းက င်စရ်းရာြူဝါဒ (၂၀၁၈) က.၁.၁၇။ REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် ထန််းသြ််းစစာင့််
စ ှာက်ြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာင်ရွက်စနစသာ ဇီ ဝြ ်းစံိုြ ်းကွ ြ ာ်း၊
စဂဟစနစ်ဝန်စဆာင်ြှုြ ာ်း သိုြဟို
့် တ် ပတ်ဝန််းက င်
ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုအတွက် ဦ်းစာ်းစပ်းဧရယာြ ာ်း၏
အတိုင်း် အတာ (ဟက်တာမဖင်)့် ၊ (က.၁.၂ နှင့်် ခ တ်ဆက်)

စံသတ်ြှတ်ခ က် က-၂။

•

REDD+ PaM ြ ာ်းသည် အမခာ်းြူဝါဒ

မြန်ြာနင
ို င
် ံ ှ REDD+ ြူဝါဒ

ရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်းကို မဖည့််စွက်စထာက်

ြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််းြ ာ်းကို

ကူစပ်းနင
ို ြ
် ှု တို်းပွာ်းစစပပီ်း ဆနက
် ့် င်

ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊ အစကာင်

ဘက်မဖစ်မခင််းြ ာ်းကို စ ှာင် ှာ်းနင
ို စ
် စ ြည့််

အထည်စဖာ်ရာတွင် CBD၊
UNCCD၊ UNFCCC၊ CITES ၊

စီြံစဆာင်ရွက်

နည််းလြ််းမဖင့်် ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊ အ
စကာင်အထည်စဖာ်နင
ို စ
် စရန် က င့်သ
် ို်းံ ြည့််
နည််းလြ််းြ ာ်း/ ခ ြှတ်ြည့်် လိုပ် ငန််းစဉ်ြ ာ်း/
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ှင်း် လင််းတင်မပြှု ပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

ရြ်ဆာ ကွနဗ
် င််း ှင်း် ၊ CEDAW ၊

က င့်သ
် ို်းံ ြည့်် တည်ဆ PLR ြ ာ်းအစကကာင််း

UNDRIP၊ အဂတ လိုက်စာ်းြှု

စဖာ်မပခ က် (ဥပြာ နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+

တိုက်ဖ က်စရ်း ဆိုငရ
် ာ UN

ြဟာ ဗ ြူဟာအတွက် ကဏ္ဍစံိုပါဝင်စသာ

ကွနဗ
် င််း ှင်း် ကသ
့် စသာ
ို ့်

တိုငပ
် င်စဆွ်းစနွ်းြှုြ ာ်း၊ PaM ြ ာ်းကို ြည်သို ့်
လက်စတွွဲ့ အစကာင်အထည်

သက်ဆိုငရ
် ာ နင
ို င
် တ
ံ ကာ

စဖာ်ြည်ဆိုသည်ကို သစဘာတူ

ကွနဗ
် င််း ှင်း် ြ ာ်းနှင့််
သစဘာတူညီခ က် ြ ာ်း၊ SDGs
နှင့်် FLEGT ကသ
့် ို န
ို င
် တ
ံ ကာ
့် င

ခ ြှတ်ထာ်းစသာ လြ််းညွှနခ
် က်ြ ာ်း)
•

နင
ို င
် တ
ံ ကာကွနဗ
် င််း ှင်း် ြ ာ်းနှင့််
သစဘာတူညီခ က်ြ ာ်းြှ သင့်စ
် လ ာ် သည့််

ြူဝါဒ ြ ာ်းနှင့်် အစီအစဉ်ြ ာ်း

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းနှင့်် (ရ ှနင
ို ် ပါက) အဆိုပါ

အဆိုပါသစဘာတူညီခ က်

ကွနဗ
် င််း ှင်း် ြ ာ်းနှင့််

ြ ာ်းကို အစကာင်အထည်

သစဘာတူညီခ က်ြ ာ်းအတွက် အြ ်း

စဖာ်ရန်အတွက် စရ်းဆွ

သာ်းြဟာဗ ြူဟာြ ာ်းနှင့်် အစကာင်

ထာ်းစသာ နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် ြဟာ

အထည်စဖာ်ြှုစီြံကန််းြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က်၊

ဗ ြူဟာြ ာ်း၊ စီြံကန််း ြ ာ်းနှင့််

•

REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််းြ ာ်း (နှင့််

ကိုက်ညီြှု ှစအာင်

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+ြဟာဗ ြူဟာ

စရ်းဆွစဆာင်ရွက်သင့်ပ
် ါ သည်။

ကကီ်းတစ်ခိုလံို်း) သည် အထက်စဖာ်မပပါ
ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းအာ်း ြည်သို မဖည့်
်
့်
စွက်စထာက်ပံ့်သည် သိုြဟို
့် တ် ြည်သို ့်
ကိုက်ညီြှု ှသည်ကို စဖာ်မပခ က်၊
❖ မြန်ြာနး
ို င
် င
် တ
ံ ွင် REDD+ြူဝါဒြ ာ်းနှင့််

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

NDC & UNCCD ကို အစထာက်အပံမ့် ပ -

နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း ြည်သည့််စနရာ တွင၊်

က.၂.၁။ REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် မပန်လည်ပ ်းစထာင်ထာ်း

ြည်သို အစကာင်
အထည်စဖာ် ြည်ဆိုသည့််
့်

စသာ/ မပန်လည်စိုက်ပ ်းထာ်းစသာ သစ်စတာစမြ ဧရယာ

သတင််းအခ က်အလက် ြ ာ်းနှင့်် ယင််းသည်

(ဟက်တာမဖင်)့် နှင့်် ယင််းဧရယာြှ သစ်စတာြ ာ်း မပန်လည်
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သတ်ြှတ်စဖာ် ထိုတ်ထာ်းစသာ အစထာက်

ပ ်းစထာင်စရ်း နင
ို င
် ြ
ံ ှ ရည်ြှန်း် ထာ်းစသာ NDC / UNCCD

အကူမပ ြူဝါဒရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်းနှင့်် ကိုက်ညီ

ရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်း မပည့််ြီစရ်း ပါဝင်ပံ့်ပို်းြှု အခ ်းအစာ်း (င.၄.၅

မခင််း ှ/ြ ှ ဆန််းစစ်ခ က် (ဥပြာ REDD+

နှင့်် ခ တ်ဆက်)၊

PaM ြ ာ်းအာ်း ကနတာရမဖစ်သွာ်း နင
ို စ
် မခ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ှသည့်် စနရာြ ာ်းကို

NDC & UNCCD ကို အစထာက်အပံမ့် ပ -

မပန်လည်ထန််းသြ််းရာတွင်

က.၂.၂။ ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ ြှုတွင် ပါဝင်ကူညီ

အသံို်းမပ ခ့်ပါသလာ်း၊ အြ ်းသြီ်းြ ာ်းကို

စပ်းသည့်် REDD+ ရလဒ်ြ ာ်း (က.၁.၅ နှင့်် ခ တ်ဆက်)

ခွမခာ်း ဆက်ဆြ
ံ ှုြ ာ်းအာ်း စ ှာင် ှာ်းနင
ို ြ
် ည့််

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

နည််းလြ််းမဖင့်် အစကာင်အထည်စဖာ်ခ့်

CBD၊ CITES၊ RAMSAR တက
ို ့် ို အစထာက်အပံ့်မပ က.၂.၃။ က.၁ စအာက် ှ NBSAP ညွှနက
် န််းြ ာ်းနှင့်် ခ တ်ဆက်

ပါသလာ်း)၊
❖ သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းစသာ ြူဝါဒ ရည်ြှန်း်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

CBD၊ CITES၊ RAMSAR တက
ို ့် ို အစထာက်အပံ့်မပ -

ခ က်ြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင်

က.၂.၄ - စနရာစဒသအစမခမပ နည််းလြ််းြ ာ်းြှတစ်ဆင့််

အစကာင်အထည် စဖာ်စသာ REDD+

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်း ထပ်စဆာင််း လက်ခံရ ှသည့််

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််း လြ််းြ ာ်း၏ ရလဒ်ြ ာ်း

ရြ်ဆာစဒသြ ာ်း (နှင/့်် သိုြဟို
ို င
် ံ အသအြှတ်
့် တ် အာဆီယံ/နင

ဆိုငရ
် ာ စာရင််းအင််း အခ က်အလက်ြ ာ်း

မပ စရတြ်စရဝပ်စဒသြ ာ်း) အခ ်းအစာ်းနှင့်် ဧရယာ (က.၁.၂
နှင့်် ခ တ်ဆက်)
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

CBD၊ CITES၊ RAMSAR တက
ို ့် ို အစထာက်အပံ့်မပ က.၂.၅။ REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် မပန်လည်ပ ်းစထာင်/
မပန်လည်စိုက်ပ ်းထာ်းစသာ ဒီစရစတာြ ာ်း ဧရယာ (က.၂.၂ နှင့််
ခ တ်ဆက်)

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

CBD၊ CITES၊ RAMSAR တက
ို ့် ို အစထာက်အပံ့်မပ က.၂.၆။ သစ်စတာတွင်း် ှ (CITES စာရင််းဝင်ြ ်းစတ်ြ ာ်းအပါ
အဝင်) အဓကက သည့်် စီ်းပွာ်းစရ်းသံို်း အပင်ြ ်းစတ်ြ ာ်း
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စပါြ ာ်းစွာ ှြှု အစမပာင််းအလြ ာ်း (NFI ြှတစ်ဆင်)့် (င.၄.၅ ကို
ခ တ်ဆက်နင
ို ြ
် ည့်် အလာ်းအလာ ှ)
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

CBD၊ CITES၊ RAMSAR တက
ို ့် ို အစထာက်အပံမ့် ပ က.၂.၇။ REDD+ ြှတစ်ဆင့်် ပံပ
့် ို်းအာ်းစပ်းြှုမဖင့်် စဒသနတရ အစို်းရ၊
လူထြ
ို ာ်း လိုပ်စဆာင်စသာ၊ အြ်န်းီ ခ င််းနင
ို င
် ြ
ံ ာ်းနှင့််
ပူ်းစပါင််းစဆာင်ရွက်စသာ နယ်စပ်ထန််းခ ပ်စရ်း လိုပ်ငန််းြ ာ်း
အစရအတွက် (နယ်စပ်ထန််းခ ပ်စရ်းလိုပ်ငန််း PaM စပေါ်တွင်
ြူတည်၍)

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

CEDAW / အြ ်းသြီ်းြ ာ်း ဖွံွဲ့ ပဖ ်းတို်းတက်စရ်းဆိုငရ
် ာ အြ ်း
သာ်းအဆင့်် ြဟာဗ ြူဟာစီြံကန််းကို အစထာက်အပံ့်မပ က.၂.၈။ စက ်းလက်/စတာင်စပေါ်စဒသြ ာ်းတွင် စဆာင်ရွက်
စပ်းစသာ က ာ်းြတန််းတူညီြ ြှုကို အာ်းစပ်းနင
ို ြ
် ည့်် တို်းခ ွဲ့
ဝန်စဆာင်ြှု အစရအတွက်၊

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

CEDAW / အြ ်းသြီ်းြ ာ်း ဖွံွဲ့ ပဖ ်းတို်းတက်စရ်းဆိုငရ
် ာ အြ ်း
သာ်းအဆင့်် ြဟာဗ ြူဟာစီြံကန််းကို အစထာက်အပံ့်မပ က.၂.၉။ ဃ.၁.၁ နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ် ဃ.၃.၃ နှင့်် ခ တ်ဆက် - REDD+
စီြံကန််းစရ်းဆွမခင််း/ အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််း/
စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််းတွင် အြ ်းသြီ်းြ ာ်း၏ ပါဝင်
စဆာင်ရွက်ြှု

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

UNDRIP နှင့်် ကိုလသြဂ္ လူြှုစရ်း၊ ယဉ်စက ်းြှုနင
ှ ့်် စီ်းပွာ်း
စရ်းဆိုငရ
် ာ အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း ကွနဗ
် င််း ှင်း် -
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က.၂.၁၀။ စဒသခံမပည်သူ/ IP ြ ာ်း၏ စမြယာအခွငအ
့်် စရ်း
ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ ဂ.၂.၅ နှင့်် ခ တ်ဆက်၊
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

UNDRIP နှင့်် ကိုလသြဂ္ လူြှုစရ်း၊ ယဉ်စက ်းြှုနင
ှ ့်် စီ်းပွာ်း
စရ်းဆိုငရ
် ာ အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း ကွနဗ
် င််း ှင်း် က.၂.၁၁။ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနှစ်ြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ ဂ.၃ နှင့််
ခ တ်ဆက်၊

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

UNDRIP နှင့်် ကိုလသြဂ္ လူြှုစရ်း၊ ယဉ်စက ်းြှုနင
ှ ့်် စီ်းပွာ်း
စရ်းဆိုငရ
် ာ အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း ကွနဗ
် င််း ှင်း် က.၂.၁၂။ ဃ.၁.၁ နှင/့်် သိုြဟို
့် တ် ဃ.၃.၃ နှင့်် ခ တ်ဆက် - REDD+
စီြံကန််းစရ်းဆွမခင််း/ အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််း/
စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််းတွင် ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်း/ တိုင်း် ရင််း
သာ်းလူြ ်းစိုြ ာ်း၏ ပါဝင် စဆာင်ရွက်ြှု

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ကိုလသြဂ္ အဂတလိုက်စာ်းြှုတိုက်ဖ က်စရ်း ကွနဗ
် င််း ှင်း် /
မြန်ြာနင
ို င
် ံ အဂတလိုက်စာ်းြှုတိုက်ခ က်စရ်းဥပစဒ က.၂.၁၄။ ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှုဆိုငရ
် ာ ခ.၁.၁ နှင့်် ခ တ်ဆက်၊

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ကိုလသြဂ္ အဂတလိုက်စာ်းြှုတိုက်ဖ က်စရ်း ကွနဗ
် င််း ှင်း် /
မြန်ြာနင
ို င
် ံ အဂတလိုက်စာ်းြှုတိုက်ခ က်စရ်းဥပစဒ က.၂.၁၅။ REDD+ ြှတစ်ဆင့်် ပံ့်ပို်းကူညီခ့်စသာ အဂတလိုက်
စာ်းြှု တိုက်ဖ က်စရ်း ြဟာဗ ြူဟာြ ာ်း/ စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််း
ြ ာ်း/ စဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်း အစရအတွက် (ACC PaM စပေါ်တွင်
အစမခခံ၍)
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လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

SDGs / MSDP က.၂.၁၆။ NRS ၏ SDG ပန််းတိုငြ
် ာ်းကို ရည်ညွှန်း် ခ က်ြ ာ်း စပေါ်
အစမခခံ၍ - SDG ပန််းတိုင် ၁ (ဆင််းရနွြ််းပါ်းြှု ပစပ ာက် စရ်း က.၁ စအာက် ှ MSDP ညွှနက
် န််းြ ာ်းနှင့်် ခ တ်ဆက်)၊ SDG
ပန််းတိုင် ၅ (က ာ်းြတန််းတူညီြ ြှု - အထက်စဖာ်မပပါ CEDAW
ညွှနက
် န််းြ ာ်းနှင့်် ခ တ်ဆက်)၊ SDG ပန််းတိုင် ၁၃
(ရာသီဥတိုဆိုငရ
် ာ လိုပ်စဆာင်ခ က် - အထက်စဖာ်မပပါ NDC
ညွှနက
် န််း၊ က.၁ စအာက် ှ ရာသီဥတိုစမပာင််းလြှုဆိုငရ
် ာ
ြဟာဗ ြူဟာ ညွှနက
် န််းြ ာ်းနှင့်် ခ တ်ဆက်)၊ SDG ပန််းတိုင် ၁၅
(စမြစပေါ်

ှ သက် ှြ ာ်း - က.၁ စအာက် ှ NBSAP ညွှနက
် န််း

ြ ာ်းနှင့်် ခ တ်ဆက်)
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

FLEGT က.၂.၁၇။ ‘မပည်နယ်ြ ာ်း/ တိုင်း် စဒသကကီ်းြ ာ်း သစ်နင
ှ ့်် သစ်
စတာထွက်ပစစည််းြ ာ်း စရာင််းခ မခင််းြှ ရ ှစသာ အခွနဘ
် ဏ္ဍာ
စငွပြာဏ အစမပာင််းအလြ ာ်း’ ဆိုငရ
် ာ က.၁.၁၃ စအာက် ှ
ညွှနက
် န််းနှင့်် ခ တ်ဆက် (အခွနဘ
် ဏ္ဍာ ခွစဝြှု စနစ် PaM စပေါ်
တွင် အစမခခံ)
FLEGT က.၂.၁၈။ တရာ်းဝင်ထတ
ို ်လိုပ်စသာ သစ်ြ ာ်းအတွက် ခ ပ်ဆို
နင
ို ခ
် ့်စသာ ကိုနသ
် ွယ်ြှု သစဘာတူစာခ ပ်ြ ာ်း အစရအတွက်
(ကိုနသ
် ွယ်ြှုသစဘာတူစာခ ပ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ PaM စပေါ်တွင်
အစမခခံ၍)
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လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

FLEGT က.၂.၁၉။ အထက်စဖာ်မပပါ က.၂.၇ နှင့်် ခ တ်ဆက်

အစမြြံ ည််းြ ဉ််း ြ။ မြန်ြာနင
ို င
် ံ REDD+ ြဝါဒြ ာ်းနင့်် နည််းလြ််းြ ာ်းသည် နင
ို င
် ံ ဥပစဒြ ာ်းနင့်် နင
ို င
် ၏
ံ အြ ပ်အမြာအာဏာကို
ပပီ်း

ည့် ်သင
ွ ်း် ဉ််း ာ်းကာ ပွငလ
့်် င််းမြင်သာ

စရာက်သည့် ် သ ်စတာအိုပ်ြ ပ် စရ်းဖွွဲွဲ့ ည််းပံိုြ ာ်း ကို ပံ့်ပို်းစပ်းသည့် ် ြဝါဒြ ာ်းနင့်် နည််းလြ််းြ ာ်း မဖ ်သင့်ပ
် ါသည်။

စံသတ်ြှတ်ခ က် ခ-၁။

❖ ဆံို်းမဖတ်ခ က်ခ ြှတ်ြှုနင
ှ ့်် သတင််း

မြန်ြာနင
ို င
် ံ ှ REDD+ ြူဝဒါ

အခ က်အလက် ြ စဝြှုတို ပွ
့်် င််း
့် ငလ

ြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််း ြ ာ်းအာ်း

မြင်သာြှုနင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််းစသာ ဥပစဒ

ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှု ှစွာ

စကကာင််းအရ သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း/

အစကာင်အထည်စဖာ်သင့််
ပါသည်။ ဆိုလိုသည်ြှာ
လိုပ်ငန််းြ ာ်းနှင့်် လိုပ် စဆာင်
ြည့်် စနရာစဒသြ ာ်းကို
စရွ ်းခ ယ်မခင််း၊ အက ်းသက်
ဆိုငသ
် ူြ ာ်းနှင့်် ဆက်သွယ်
ညနှုင််းစဆာင်ရွက်မခင််း၊

မပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က်
❖ စအာက်ပါတိုနှ့် ငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် ဆံို်း
မဖတ်ခ က်ြ ာ်းတွင် ပွငလ
့်် င််းမြင်သာ
ှစကကာင််း စသခ ာစစရန် ခ ြှတ် ထာ်း ှသည့််
လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က် ❖ REDD+ PaM ြ ာ်းနှင့်် စနရာစဒသ ြ ာ်းအာ်း
စရွ ်းခ ယ်မခင််း၊
❖ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း၏ ပါဝင်

အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနှင့််

စဆာင်ရွက်ြှု/ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ ြ ာ်းနှင့််

တာဝန်ြ ာ်းကို ခွစဝစပ်း

စပါင််းစပ်ညနှုင််းြှု

မခင််းတနှ
ို ့် င့်် စပ်လ ဉ််းစသာ
ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းသည်
ှင်း် လင််းစွာ ခ ြှတ်ထာ်း စသာ

စီြံစဆာင်ရွက်

❖ အက ်းခံစာ်းခွငြ
့်် ာ်းနှင့်် ဝန်ထိုပ်ဝန်ပို်း ြ ာ်း/
ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်းအာ်း ခွစဝစပ်းြှု၊
❖ REDD+လိုပ်ငန််းြ ာ်းတွင် ဘဏ္ဍာစရ်း
တာဝန်ခံြှု ှစစရန် ခ ြှတ်ထာ်း ှစသာ
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ှင်း် လင််းတင်မပြှုပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းစပေါ် တွင်

သက်ဆိုငရ
် ာ တည်ဆ PLR ြ ာ်းအပါ အဝင်

အစမခခံသင့်ပ် ပီ်း ြှတ်တြ််း

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က်၊

ြှတ်ရာမဖင့်် စနစ်တက

❖ REDD+လိုပ်ငန််းြ ာ်းအတွက် အစီ
အစဉ်စရ်းဆွစဉ်နှင့်် အစကာင်အထည်

ြှတ်တြ််း တင်ထာ်း ှ

စဖာ်စဉ် ကာလနှစ်ခိုစလံို်းတွင် အက ်း

သင့်ပ
် ါသည်။ စငွစရ်း

သက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းသည် သင့်စ
် လ ာ်သည့််

စကက်းစရ်းအရ တာဝန်ခံြှု ှ

သတင််းအခ က်အလက်ကို မပည့််စံိုစွာ

စကကာင််း စသခ ာစအာင်

ရ ှစစရန် ခ ြှတ်ထာ်း ှစသာ လိုပ်ငန််း

စဆာင်ရွက်သင့်ပ် ပီ်း စီြံကန််း
စရ်းဆွစဉ် နှင့်် အစကာင်
အထည်စဖာ်စဉ် အတွင်း် တွင်

စဉ်ြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က်၊
❖ ြည်သူတအာ်း
ို ့်
သင့်စ
် လ ာ်သည့််
အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းအမဖစ်

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း

သတ်ြှတ်သည်ဟူသည့််

အတွက် မပည့််စံိုစသာ သတင််း

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

အခ က်အလက် ြ ာ်းကို
သင့်စ
် လ ာ်သည့်် ပံိုစံမဖင့်် ရ ှ

❖

ခ ြှတ်ထာ်းစသာ လြ််းညွှနြ
် ာ်း၊

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ခ.၁.၁။ အဓကက သည့်် ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှုဆိုငရ
် ာ စည််းကြ််း

လိုပ်ငန််းစဉ် ြ ာ်း၊ စသည်အာ်း

းစအာင်

သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း လိုက်နာနင
ို ြ
် ှုကို ြှတ်တြ််းတင်ထာ်းသည့််

လက်စတွွဲ့က င့်သ
် ို်းံ စနသည့်် အတိုင်း် အတာနှင့််

စဆာင်ရွက်စပ်းသင့်ပ
် ါသည်။

REDD+ PaM ြ ာ်း၏ ရာခိုငန
် န
ှု ်း် (ဥပြာ ထိုတ်စဝထာ်းစသာ

ရလဒ်ဆိုငရ
် ာ သတင််း အခ က်အလက်ြ ာ်း၊

ြ စဝစပ်း သင့်သ
် ည့်် သတင််း

အစည််းအစဝ်းအစီရင်ခံစာြ ာ်း၊ အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနှင့်် အလိုပ်

ဥပြာ ြည်သည့်် တိုငပ
် င်စဆွ်းစနွ်းြှုြ ာ်းကို

အခ က် အလက်ြ ာ်းတွင်

မပ လိုပ်ခ့်သနည််း၊ စငွစာရင််းြ ာ်းအာ်း

စအာက်ပါတို ့်ပါဝင်ပါသည် -

ြည်သည့််အခ န်တွင် စာရင််းစစ်ခ့်သနည််း၊

အစီအစဉ်စရ်းဆွထာ်းစသာ

ြည်သည့်် သတင််း အခ က်အလက်

နည််းလြ််းြ ာ်း (ရည်ရွယ်ခ က်၊

အြ ်းအစာ်းြ ာ်းကို ထိုတ်မပန် ခ့်သနည််း၊

တာဝန်ြ ာ်း ခွစဝမခင််းဆိုငရ
် ာ ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်း ခ ြှတ်ရာတွင်
အစမခခံစဉ််းစာ်းစသာ စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း (ြှတ်တြ််းြှတ်ရာ
မဖင်ထ
ှ ထိုတ်စဝထာ်းစသာ ဘဏ္ဍာစရ်းဆိုငရ
် ာ အစီရင်ခံ
့် ာ်း )၊
စာြ ာ်း၊ စဆာင်ရွက်ထာ်းစသာ စာရင််းစစ်စဆ်းမခင််းြ ာ်း၊
အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းကို ခွစဝစပ်းခစ
့် သာ ရလဒ်ြ ာ်း)
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စြ ာ်ြှန်း် စသာ

အက ်းခံစာ်းခွငြ
့်် ာ်းနှင့်် ဝန်ထိုပ် ဝန်ပို်းြ ာ်းကို

အက ်းရလဒ်ြ ာ်း၊

ြည်သို ခွ
့် စဝစပ်းခ့်သနည််း၊ စသည်။

အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း၊
ရန်ပံိုစငွြ ာ်း၊
စဆာင်ရွက်ြည့််လိုပ်ငန််းြ ာ်း၊
အနတရာယ်မဖစ်နင
ို စ
် မခစလ ာ့်
ခ ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း၊ စသည်)၊
လက် ှစမြအသံို်းခ ြှုနင
ှ ့််
စြ ာ်ြှန်း် ထာ်းစသာ
အစမပာင််းအလ၊ သက်ဆိုငရ
် ာ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ခ.၁.၂။ REDD+ PaM ြ ာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်ရာတွင်
ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှုနင
ှ ့်် စပ်လ ဉ််း၍ လက်ခံရ ှသည့်် နစ်နာြှု

❖ ဘဏ္ဍာစရ်းတာဝန်ခံြှု ှရန် စဆာင်ရွက်သည့််
လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်ြှု

တိုငက် ကာ်းခ က်ြ ာ်းနှင့်် စမဖ ှင်း် စပ်းခ့်စသာ နစ်နာြှုြ ာ်း
အစရအတွက်၊

ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ REDD+ PaM ြ ာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်
ရာတွင် ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှုနင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််း၍
လက်ခံရ ှစသာ နစ်နာဆံို်းရှု ံ်းြှုြ ာ်းအတွက်
တိုငတ
် န််းခ က်ြ ာ်းနှင့်် ြည်သို စမဖ
ှင်း် စပ်း
့်
သည်ဟူသည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

PLR ြ ာ်း၊ REDD+
သစဘာတရာ်းဆိုငရ
် ာ
အစထွစထွ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
တိုငက် ကာ်းြှုနင
ှ ့်် အကကံမပ ြှု
ယနတရာ်း ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ
သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း
မဖစ်ပါသည်။ REDD+ ြူဝါဒ
သြဟို
ို ့် တ် နည််းလြ််း အတွက်
တာဝန် ှစသာ
အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်းက ထအ
ို ခ က်
အလက်ြ ာ်းကို အြ ာ်းမပည်သူ
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ရ ှနင
ို စ
် အာင်
စဆာင်ရွက်စပ်းရန် မဖစ်ပါသည်။
စံသတ်ြှတ်ခ က် ခ-၂။

❖ သစ်စတာအိုပ်ခ ပ်စရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်တွင်

စီြံစဆာင်ရွက်

ခ.၂.၁။ စအာက်ပါတအပါအဝင်
ို ့်
သစ်စတာစီြံအိုပ်ခ ပ်ြှုတွင်

မဖစ်နင
ို သ
် ည့်် စနရာြ ာ်းတွင်

ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှု၊ တာဝန်ခံြှုနင
ှ တ
့်် ရာ်း

ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှု၊ တာဝန်ခံြှုနင
ှ ့်် တရာ်းဥပစဒစို်းြို်းစရ်း

REDD+ ြူဝါဒြ ာ်း နှင့််

ဥပစဒစို်းြို်းစရ်းအတွက် REDD+ PaM ြ ာ်းြှ

တအတွ
ို ့်
က် ပံပ
့် ို်းကူညီရန် ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွထာ်းစသာ (စိုစိုစပါင််း PaM

နည််းလြ််းြ ာ်း၌ စအာက်ပါ

ပါဝင်ကူညီနင
ို ြ
် ည့်် နည််းလြ််း ြ ာ်းကို

ြ ာ်းထြှ) REDD+ PaM ြ ာ်း အစရအတွက် -

တနှ
ို ့် င့်် ဆက်စပ်သည့််
လိုပ်ငန််းြ ာ်း အပါအဝင်
သစ်စတာအိုပ်ခ ပ်စရ်း
လိုပ်ငန််းစဉ်အတွင်း် ပွငလ
့်် င််း
မြင်သာြှု၊ တာဝန်ခံြှုနင
ှ ့်် တရာ်း
ဥပစဒစို်းြို်းစရ်းတက
ို ့် ို

ှာစဖွစဖာ်ထတ
ို ်ရန် စဆာင်ရွက် သည့််
လိုပ်ငန််းအဆင့်ဆ
် င့်အ
် ာ်း စဖာ်မပ ခ က် (ဥပြာ
စလ့်လာြှုြ ာ်း၊ တိုငပ
် င်
စဆွ်းစနွ်းအကကံမပ ခ က် ရယူြှုြ ာ်း၊ စသည်)။
❖ သစ်စတာအိုပ်ခ ပ်စရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်တွင်
ဥပစဒစို်းြို်းစရ်း အာ်းစကာင််းစစရန်
ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွထာ်းစသာ REDD+ PaM

လိုပ်ငန််းြ ာ်းကို ထည့််သွင်း်

ြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က် (ဥပြာ

သင့်ပ
် ါသည် - သစ်စတာ

FLEGT/VPA နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍)

လိုပ်ငန််းြ ာ်း၊ စမြအသံို်းခ ြှု

❖ သစ်စတာအိုပ်ခ ပ်စရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်ဆိုင် ရာ

စီြံကန််း စရ်းဆွမခင််း နှင့််

ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်း (ဥပြာ သစ်စတာ

စီြံအိုပ်ခ ပ်ြှု စီြံကန််း

လိုပ်ငန််းစဆာင်ရွက်ြှု၊ စီြံခနခ
် ့် ွြှု အစီ အစဉ်

စရ်းဆွမခင််း၊ လိုပ်ကိုငခ
် ွငြ
့်် ာ်း
ခ စပ်းမခင််း၊ EIA နှင့်် SEA
ကသ
့် စသာ
ို ့်
ဥပစဒအရ
စဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့််

- စမြအသံို်းခ ြှုနင
ှ ့်် စီြံခန်ခွ့် ြှု အစီအစဉ်ြ ာ်း စရ်းဆွမခင််း၊
- ခွငမ့်် ပ ခ က်ြ ာ်း ခ စပ်းမခင််း၊
- EIA နှင့်် SEA ကသ
့် ို စည်
်းကြ််းဥပစဒြ ာ်းကို လိုက်နာ
့်
က င်သ
့် ို်းံ ြှု၊

ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှု၊ တာဝန်ခံြှုနင
ှ တ
့်် ရာ်း

အာ်းစကာင််း စစြည့််

- သစ်စတာလိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာင်ရွက်ြှု၊

စရ်းဆွမခင််း၊ ခွငမ့်် ပ ခ က်ြ ာ်း ခ စပ်းမခင််း)နှင့််
ပိုြိုက ယ်မပနစ
် ့် သာ စမြ
အသံို်းခ စီြံကန််းစရ်းဆွြှု (ဥပြာ EIA/ SEA)၊
ပတ်ဝန််းက င်စီြံအိုပ်ခ ပ် လိုပ်ကိုငြ
် ှုဆိုငရ
် ာ
ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်း ပွငလ
့်် င််းမြင်သာ
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သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းကို
စဆာင်ရွက်မခင််း၊

ှစစစရ်းအတွက် ဥပစဒစကကာင််းအရ
သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန််း ခ က်ြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ်
လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း ှပါက ယင််းတိုအာ်း
့်
စဖာ်မပခ က် နှင့်် REDD+ PaM ြ ာ်း/
နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာသည်
အဆိုပါ မပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း/လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတွင်
စပါင််းစပ်ထည့််သွင်း် ပံ့်ပို်းသည့််
နည််းလြ််းြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊
❖ မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင် သစ်စတာအိုပ်ခ ပ်စရ်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ခ.၂.၁ တွင် ပါ ှသည့်် PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် မပည်စ
့် မြာက် စအာင်

လိုပ်ငန််းစဉ် တို်းတက်စကာင််းြွနလ
် ာစစရန်

စဆာင်ရွက်နင
ို သ
် ည့်် ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ ညွှနက
် န််းြ ာ်း၊

REDD+ PaM ြ ာ်းြှ အစထာက်အကူမပ ြှု

ဥပြာ -

ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ

ခ.၂.၂။ သစ်စတာကဏ္ဍ ှ စည််းြ ဉ််းဥပစဒခ ်းစဖာက်ြှုြ ာ်း

PLR ြူစဘာင် စမပာင််းလြှုြ ာ်း၊ အစကာင်

အတွက် ဥပစဒစကကာင််းအရ သင်စ
့် လ ာ်သည့်် အစရ်းယူအမပစ်

အထည်စဖာ်နင
ို ြ
် ှု စွြ််းရည်မြင့်ြ
် ာ်းလာြှု၊

စပ်းြှုြ ာ်းကို စအာင်မြင်စွာ စဆာင်ရွက်နင
ို ခ
် ့်သည့်် အစရ

စသည်၊

အတွက်နင
ှ ့်် တို်းပွာ်းလာြှု

❖ စအာင်မြင်ခ့်သည့်် ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််း
အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ သစ်စတာ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

လိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာင်ရွက်ရာ၌ ဥပစဒအာ်း

ခ.၂.၃။ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံကန််းြ ာ်းဆိုငရ
် ာ ညွှနက
် န််း ခ.၃.၃ နှင့််
ခ တ်ဆက်၊

စလ်းစာ်းလိုက်နာြှုအစနအထာ်းြ ာ်း၊ EIA
ြ ာ်းနှင့်် SEA ြ ာ်း၏ လွှြ််းမခံ နင
ို ြ
် ှု၊ အရည်
အစသွ်းနှင့်် follow-up မပ လိုပ်ြှု
အစနအထာ်း၊
သစ်စတာစီြံအိုပ်ခ ပ်လိုပ်ကိုငြ
် ှု စီြံကန််းြ ာ်း
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တွင် အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း ပါဝင်စဆာင်
ရွ က်ြှု အစနအထာ်းြ ာ်း၊ စသည်၊
စံသတ်ြှတ်ခ က် ခ-၃။ REDD+

❖ စမြအသံို်းခ ြှု/ REDD+နှင့်် ဆက်စပ် စသာ

ြူဝါဒြ ာ်း နှင့်် နည််း လြ််း

ကဏ္ဍြ ာ်း/ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ ြ ာ်း

ြ ာ်းသည် စမြအသံို်းခ ြှု နှင့််

စပါင််းစပ်ညနှုင််းစရ်းအတွက် နင
ို င
် ံ

ဆက်န ွှယ်စသာ ြူဝါဒ ြ ာ်းနှင့််

အဆင့်/် မပည်နယ်-တိုင်း် စဒသကကီ်း အ ဆင့််

စီြံကန််းြ ာ်း နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍
ကဏ္ဍြ ာ်း ကကာ်း၊ အစို်းရအဆင့််
အြ ်းြ ်းကကာ်းနှင့်် နယ်ပယ်
ြ ာ်းကကာ်း/ EAO ြ ာ်းနှင့််
စပါင််းစပ်ညနှုင််းစဆာင်
ရွ က်ြှုြ ာ်း အာ်းစကာင််း

စီြံစဆာင်ရွက်

စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ာ်းနှင/့်် သို ြဟို
တ်
့်
လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းယနတရာ်းြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ REDD+အတွက် နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်/် မပည် နယ်တိုင်း် စဒသကကီ်းအဆင့်် ကဏ္ဍစံိုနင
ှ ့််
နယ်စပ်မဖတ်စက ာ် စပါင််းစပ်ညနှုင််းြှု ြ ာ်း
မပ နင
ို ရ
် န်အတွက် အဆိုပါယနတရာ်း ြ ာ်းကို

စစရန်အတွက် (လက် ှ

အသံို်းမပ ရန်၊ တို်းတက်စအာင် မပ လိုပ်ရန် နှင/့််

စပါင််းစပ်ညနှုင််းစရ်း အဖွွဲ့ြ ာ်းကို

သြဟို
ို ့် တ် အမခာ်း ယနတရာ်းြ ာ်း ထူစထာင်ရန်

အမပည့််အဝ လည်ပတ်

စီစဉ်ထာ်း စသာ နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း

နင
ို စ
် အာင် ပံ့်ပို်း စပ်းမခင််း

စဖာ်မပခ က်၊

နည််းလြ််း မဖင့်် အပါအဝင်)

❖ ကဏ္ဍြ ာ်းကကာ်းနှင့်် အစို်းရအဆင့်ြ
် ာ်း ကကာ်း၊

စဆာင်ရွက်စပ်း သင့်ပ် ပီ်း

နင
ို င
် ြ
ံ ာ်းကကာ်း/ EAO ြ ာ်းနှင့််

လိုပ်ငန််းစဉ် အတွင်း် တွင်

စပါင််းစပ်ညနှုင််းြှုြ ာ်း တို်းတက်စကာင််း

လူြှုစရ်းနှင့်် ပတ်ဝန််းက င်
ဆိုငရ
် ာ ရည် ရွ ယ်ခ က်ြ ာ်းကို

ြွနစ
် စရန် ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွထာ်းစသာ REDD+
PaM ြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊
❖ REDD+ PaM ြ ာ်းြှ ပံ့်ပို်းကူညီသည့််
စပါင််းစပ်ညနှုင််းစရ်းလိုပ်ငန််းယနတရာ်း ြ ာ်း/
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ှင်း် လင််းတင်မပသည့်် စာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

အစလ်းထာ်း စဆာင်ရွက်ြှု

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတွင် လူြှုစရ်းနှင့််

လံိုစလာက်စွာ ှသင့်ပ
် ါသည်။

ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း အာ်း
ြည်သို ထည့်
်သွင်း် ထာ်းသည်/
့်
ထည့််သွင်း် ြည်ဆိုသည်နင
ှ ့်် စပ်လ ဉ််း သည့််
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ စပါင််းစပ်ညနှုင််းြှုြ ာ်း တို်းတက်စကာင််းြွန်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ခ.၃.၂။ REDD+ PaM ြ ာ်း၏ ကူညီပံ့်ပို်းြှုြှတစ်ဆင်/့် မဖင့်် ဘက်စံို

စစရန် သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းစသာ

စမြအသံို်းခ ြှုစီြံကန််းြ ာ်းနှင့်် သဘာဝထန််းသြ််းစရ်း နယ်စမြ

လိုပ်ငန််းယနတရာ်းြ ာ်း အစကာင်အထည်

စီြံအိုပ်ခ ပ်ြှုအစီအစဉ်ြ ာ်းအပါအဝင် စီြံကန််းြ ာ်း

စဖာ်ြှုဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း

စရ်းဆွထာ်းြှု အစရအတွက်နင
ှ ့်် လွှြ််းမခံ ြှု (ဟက်တာမဖင်)့် ၊

(ဥပြာ တည်စထာင်ထာ်းစသာ သြဟို
ို ့် တ်
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

အာ်းစကာင််းစအာင် စဆာင်ရွက်ထာ်းစသာ

ခ.၃.၃။ REDD+ PaM ြ ာ်း၏ ကူညီပံ့်ပို်းြှုြှတစ်ဆင်/့် မဖင့််

စပါင််းစပ်ညနှုင််းစရ်းအဖွွဲ့ြ ာ်း၊ က င််းပခ့် စသာ

စရ်းဆထာ်းပပီ်း လူြှုစရ်းနှင့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ ရည်ရွယ်

အစည််းအစဝ်းြ ာ်း၊ ကိုက်ညီစအာင်

ခ က်ြ ာ်းကို ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်းထာ်းစကကာင််း မပသနင
ို စ
် သာ

ညနှုင််းထာ်းစသာ ကဏ္ဍအလိုက်စီြံကန််း

ဘက်စံိုစမြအသံို်းခ ြှု စီြံကန််းြ ာ်း အစရအတွက်နင
ှ ့်် လွှြ််းမခံ ြှု

စရ်းဆွြှု စာရွ က်စာတြ််းြ ာ်း၊ စရ်းဆွ

(ဟက်တာမဖင်)့် ၊ (ဥပြာ စမြအသံို်းခ ြှုဇိုနြ
် ာ်း

ထာ်းစသာ ဘက်စံိုစပါင််းစပ်ထာ်းသည့််

သတ်ြှတ်စသာအခါ လက် ှ စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်းနှင့်် ပတ်ဝန််း

စီြံကန််းြ ာ်း)၊

က င်ထန််းသြ််းစရ်းအရ အစရ်းပါစသာ နယ်စမြစဒသြ ာ်းကို

❖ စပါင််းစပ်ညနှုင််းစရ်း လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတွင်

ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်းခ့်စကကာင််း ြှတ်တြ််းြ ာ်း ှမခင််း)။

လူြှုစရ်းနှင့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ ရည်ရွယ်
ခ က်ြ ာ်းအာ်း စပါင််းစပ်ထည့််သွင်း် ြှု ဆိုငရ
် ာ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ခ.၃.၄။ စမြအသံို်းခ ြှုနင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ တိုင်း် ရင််းသာ်းလက်နက်

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ လူြှု

ကိုင် အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်းနှငစ
့်် သာ်လည််းစကာင််း၊ တိုင်း် ရင််းသာ်း

စရ်းနှင့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ ရည်ရွယ်ခ က်

အိုပ်စိုြ ာ်းနှငစ
့်် သာ် လည််းစကာင််း၊ နှစ်ြ ်းစလံို်းမဖင်စ
့် သာ်

ြ ာ်းအာ်း စပါင််းစပ် ထည့််သွင်း် ရန်အတွက်

လည််းစကာင််း အတူတကွ စရ်းဆွသည့်် လိုပ်ငန််းစီြံခ က်ြ ာ်း
နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ် ပူ်းစပါင််းစဆာင်ရွက်သည့်် လိုပ်ငန််းြ ာ်း အစရ
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ကဏ္ဍအလိုက်စီြံကန််းြ ာ်းနှင့်် ြူဝါဒြ ာ်း အာ်း

အတွက် (PaM ၄၄ နှငခ
့်် တ်ဆက်) [ဤညွှနက
် န််းြှ လွှြ််းမခံ ြည့််

မပင်ဆင်ြွြ််းြံြှု အတိုင်း် အတာ)

လိုပ်ငန််းစီြံခ က်/လိုပ်စဆာင်ြှု အြ ်းအစာ်းြ ာ်းကို
သတ်ြှတ်စပ်းရန် လိုအပ်ပါလြ့််ြည်] (သိုြဟို
့် တ)် လိုပ်ငန််း
စီြံခ က်ြ ာ်းထြှ အစကာင်အထည်စဖာ်လ က် ှသည့််/ အနည််း
ဆံို်း လိုပ်ငန််းြ ာ်း၏ သံို်းပံိုတစ်ပံိုကို အစကာင်အထည်စဖာ်စန
သည့်် တိုင်း် ရင််းသာ်းလက်နက်အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်း နှင/့်် သိုြဟို
့် တ်
တိုင်း် ရင််းသာ်းအိုပ်စိုြ ာ်းနှင့်် စရ်းဆွထာ်းစသာ လိုပ်ငန််းစီြံ
ခ က်ြ ာ်း အခ ်းအစာ်း၊

စံသတ်ြှတ်ခ က် ခ-၄။ REDD+

❖ REDD+ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််းြ ာ်း အာ်း

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််း ြ ာ်းကို

အစကာင်အထည်စဖာ်ရန်အတွက်

စရ်းဆွစသာအခါတွင် အခ က်

အခ က်အလက်ြ ာ်းနှင့်် အဖွွဲ့အစည််း/

အလက်ြ ာ်း ရ ှနင
ို ြ
် ှုနင
ှ ့််

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း၏ စွြ််းစဆာင်

အဖွွဲ့အစည််း ြ ာ်း/အက ်း
သက်ဆိုင် သူြ ာ်း၏ ၎င််းတအာ်း
ို ့်
ထစရာက်စွာ အစကာင်အ
ထည်စဖာ်နင
ို စ
် ွြ််း တက
ို ့် ို
ထည့််သွင်း် စဉ််းစာ်းသင့်ပ် ပီ်း
စဖာ်ထတ
ို ်စတွွဲ့ ှစသာ
အာ်းနည််းခ က်ြ ာ်းကို

စီြံစဆာင်ရွက်

ရည်ြ ာ်းတွင် ှစနသည့်် လိုအပ်ခ က်
ြ ာ်းအာ်း သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ရန်နင
ှ ့််
ကိုငတ
် ွယ်စမဖ ှင်း် ရန် လိုပ်စဆာင်သည့််
လိုပ်ငန််းအဆင့်ဆ
် င့်အ
် စကကာင််း
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းအတွက် REDD+နှင့််
သက်ဆိုငစ
် သာ လိုပ်ငန််း စဉ်ြ ာ်းတွင်
ပါဝင်စဆာင်ရွက်နင
ို စ
် ွြ််း ှစစရန်
အစထာက်အပံ့်မပ ြည့်် ဥပစဒ/ ြူဝါဒ
မပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် စီြံ ကန််းြ ာ်း/
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ှင်း် လင််းတင်မပသည့်် စာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

ကိုငတ
် ွယ်စမဖ ှင်း် စပ်း

အစီအစဉ်ြ ာ်းအစကကာင််း

သင့်ပ
် ါသည်။

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအစကာင်အထည်စဖာ်ရန်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ခ.၄.၁။ REDD+ PaM ြ ာ်းကို ထစရာက်စွာ အစကာင်အထည်

အတွက် အခ က်အလက်ြ ာ်း ရ ှနင
ို ြ
် ှုနင
ှ ့််

စဖာ်နင
ို စ
် ရ်းအတွက် အဖွွဲ့အစည််းဆိုငရ
် ာ/အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ

စွြ််းရည်ြ ာ်းကို ဆန််းစစ်အကမဖတ်ရန်

ြ ာ်းဩ စွြ််းစဆာင်ရည်နင
ှ ့်် အခ က်အလက် ရ ှနင
ို ြ
် ှုတက
ို ့် ို

စဆာင်ရွက်စသာ နည််းလြ််းြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ

ဆန််းစစ်ထာ်းစသာ စလ့်လာဆန််းစစ်ြှု အစရအတွက် (ဥပြာ

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

နင
ို င
် အ
ံ ဆင်၊့် မပည်နယ်/တိုင်း် စဒသကကီ်းအဆင်၊့် လိုပ်ငန််း

❖ သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းသည့်် အခ က်အ

စဆာင်ရွက်သည့်် စနရာအဆင်ဟ
ို ြ
် ှု)
့် ူ၍ အဆင်လ
့် ိုက် ခွမခာ်းရ ှ နင

လက် ရ ှနင
ို ြ
် ှု သြဟို
ို ့် တ် အဖွွဲ့အစည််း/
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ စွြ််းရည်တိုတွ
့် င် ှစန

ခ.၄.၂။ ဆန််းစစ်ြှုရလဒ်ြ ာ်းစပေါ် အစမခခံ၍ အခ က်အလက် ြ ာ်း

သည့်် အဓကလိုအပ်ခ က်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််း

ထပ်စဆာင််းစကာက်ယူရန် သြဟို
ို ့် တ် လက်လှြ််းြီရ ှ ရန်

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊

ခ ြှတ်စဆာင်ရွက်သည့်် နည််းလြ််းအစရအတွက်၊

❖ သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းစသာ အခ က်အ
လက် သြဟို
ို ့် တ် စွြ််းစဆာင်ရည် လိုအပ်ခ က်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ခ.၄.၃။ စဖာ်ထတ
ို ်စတွွဲ့ ှသည့်် စွြ််းစဆာင်ရည် လိုအပ်ခ က်

ြ ာ်းကို ကိုငတ
် ွယ်စမဖ ှင်း် သည့််

ြ ာ်းကို မဖည့််ဆည််းစပ်းရန်၊ REDD+ PaM ြ ာ်းကို ပံ့်ပို်းနင
ို စ
် ရ်း/

နည််းလြ််းြ ာ်း

အစကာင်အထည်စဖာ်နင
ို စ
် ရ်း စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်စပ်းရန် အတွက်

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုဆိုငရ
် ာ သတင််း

အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်းအာ်း ခွစဝစပ်းစသာ ရန်ပံိုစငွ ပြာဏ၊

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊

ခ.၄.၄။ စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်ြှုအစီအစဉ်ြ ာ်း (ဥပြာ အလိုပ်ရို ံ

❖ REDD+ PaM ြ ာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်

စဆွ်းစနွ်းပွ၊ သင်တန််း၊ စ ှ ွဲ့စမပ်းစြ််းသပ်စဆာင်ရွက်ြှု) သို ့်

ရန်အတွက် ရ ှနင
ို စ
် သာ အခ က်အလက်

တက်စရာက်သည့်် သူြ ာ်း [သင်တန််းလက်ခံရ ှသူအိုပ်စို

ြ ာ်းနှင့်် အဖွွဲ့အစည််း/အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ

(အစို်းရဝန်ထြ််း၊ စဒသခံမပည်သူ၊ စသည်)၊ က ာ်း/ြ၊ စဆာင်

စွြ််းရည်ြ ာ်း၏ အစနအထာ်း (ဥပြာ
အခ ွဲ့အစကကာင််းအရာြ ာ်းနှင့်် စပ်လ ဉ််းစသာ

ရွ က်သည့်် နည််းလြ််းအလိုက် ခွမခာ်း၍]နှင့်် တက်စရာက်သည့််
စနရက်
့် ြ ာ်းကို စမြာက်မခင််းမဖင့်် ရ ှစသာ အစရအတွက်၊ ဥပြာ

စာရင််းအင််းြ ာ်းနှင့်် စမြပံိုြ ာ်း ရ ှနင
ို သ
် ည့််
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စဒသြ ာ်း၊ သင့်စ
် လ ာ်သည့်် ကျွြ််းက င်ြှုြ ာ်း

စနတစ်
့် ဝက်က င််းပသည့်် အသပညာမြင်တ
့် င်ြှု အစီ

ရ ှစအာင် စလ့်က င့်သ
် င်တန််းစပ်းထာ်းစသာ

အစဉ်တစ်ခိုအတွက်ဆိုလ င် တက်စရာက်သူ အစရအတွက်ကို

ဝန်ထြ််းအစရအတွက်)

၀.၅ မဖင့်် စမြာက်ရပါြည်။ ၅ ရက်တကာ သင်တန််းတစ်ခို
ဆိုလ င် ၅ မဖင့်် စမြာက်ရြည်။

အစမြြံ ည််းြ ဉ််း ဂ - မြန်ြာနင
ို င
် ံ REDD+ ြဝါဒြ ာ်းနင့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊ွဲ အစကာင်အ
အသပညာ ဗဟိုသတ
ို နင့်် အြွငအ
ွဲ စကာင်အ
့်် စရ်းြ ာ်းကို စလ်း ာ်းရန် စရ်းဆွအ

ည်စဖာ် ရာတွင ် ဌာစနတင
ို ်း် ရင််းသာ်း ြ ာ်း*နင့်် စဒသြံလ

*ို *၏

ည်စဖာ်သင့်ပ
် ါသည်။

*ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းြ ာ်း’ အတွက် ှင်း် လင််းတက စသာ အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က်ကို အဓကက စသာ အစို်းရဌာနြ ာ်းနှင့်် တိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းြ ာ်း၏ ကိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း
ပါဝင်စသာ မပည့််စံိုသည့်် အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း စဆွ်းစနွ်းဖလှယ်ြှု လိုပ်ငန််းစဉ်တစ်ခိုမဖင့်် သစဘာတူသတ်ြှတ်ဖို လ
ို ဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က်ကို
့် ိုအပ်ပါသည်။ ထအ
အစသ်းစတ်ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု၊ သံို်းသပ်ြှုအစပေါ်တွင် အစမခခံ၍ ဖွငဆ
့်် ိုသတ်ြှတ်သင်ပ့် ပီ်း သဘာဝပတ်ဝန််းက င်နင
ှ စ
့်် သာ်လည််းစကာင််း၊ ယဉ်စက ်းြှုနင
ှ စ
့်် သာ်လည််းစကာင််း
ဆက်န ွှယ်ြှုြ ာ်းကို ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်းသင်ပ
် ိုငြ
် ှုြ ာ်း ှပါက ကိုယ်ပိုငမ် ပဋ္ဌာန််းခွင့်် စံသတ်ြှတ်ခ က်ကို ဦ်းစာ်းစပ်းသင်ပ
့် ါသည်။ သစဘာခ င််းြတိုငဆ
့် ါသည်။
ဤအဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က်အတွက် စနာက်ဆက်တွ အစီအစဉ် သိုြဟို
့် တ် လိုပ်ငန််းစဉ်ကို ြသတ်ြှတ်ရစသ်းပါ။
** ‘စဒသခံမပည်သူြ ာ်း’ ကို သတ်ြှတ်စသာအခါတွင် ပဋပကခ သြဟို
ို ့် တ် သဘာဝစဘ်းအနတရာယ်စကကာင့်် စနရပ်စွနခွ
် ့် ာစရွှွဲ့စမပာင််းရသူြ ာ်းကို ဖယ်ခ န်ြထာ်းြစစရန်
သတမပ စဆာင်ရွက်သင်ပ
့် ါသည်။
စံသတ်ြှတ်ခ က် ဂ-၁။ REDD+
ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််း
ြ ာ်းသည် ဆနဒြပါစသာ
စနရာစရွှွဲ့စမပာင််း ရြှုြ ာ်း
ြမဖစ်စအာင် စ ှာင် ှာ်းသင့်် ပပီ်း
ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်းြ ာ်း နှင့််
စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၏

❖ မပန်လည်စနရာခ ထာ်းြှုဆိုငရ
် ာ ဥပစဒ/

စီြံစဆာင်ရွက်

ြူဝါဒမပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း
❖ ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်း ြ ာ်းနှင့်် စဒသခံမပည်
သူြ ာ်း၏ စမြယာနှင့်် အရင််းအမြစ်ြ ာ်း
အသံို်းခ ြှုဆိုငရ
် ာ အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်းအ စကကာင််း
သတင််းအ ခ က်အလက်ြ ာ်းနှင့််
စမြအသံို်းခ ြှုဆိုငရ
် ာ ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းတွင်
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ှင်း် လင််းတင်မပသည့်် စာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

စမြယာနှင့်် သယံဇာတြ ာ်း

အဆိုပါအခွငအ
့်် စရ်း ြ ာ်း စလ်းစာ်း လိုက် နာြှုကို

အသံို်းမပ ခွငက
့်် ို စလ်းစာ်း

အာ်းစပ်း သည့်် ဥပစဒ/ ြူဝါဒ မပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း

သင်သ
့် ည် (ယင််းသည် ဥပစဒက
မပဋ္ဌာန််းစပ်း ထာ်းစသာ
အခွငအ
့်် စရ်း ြ ာ်းနှငသ
့်် ာြက
စဒသခံလူြှု အသိုင်း် က
အသအြှတ်မပ ထာ်းသည့််
ြရို ်းဖလာ ရို ်းရာ
အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်းနှငလ
့်် ည််း
သက်ဆိုငပ
် ါသည်)။

❖ အဆိုပါ မပဋ္ဌာန််းခ က် ြ ာ်း/ အခွငအ
့်် စရ်း ြ ာ်းကို
REDD+ အတွက် စီြံကန််းြ ာ်း နှင့်် လြ််းညွှနခ
် က်
ြ ာ်း (ဥပြာ နင
ို င
် ံ အဆင့်် REDD+ ြဟာ ဗ ြူဟာ၊
ရင််းနှ်းီ မြ ပ်နံှ ြှုစီြံကန််း) တွင် ြည်သို ထည်
သ
့် ွင်း်
့်
ထာ်းစကကာင််း သတင််း အခ က်အလက်ြ ာ်း၊
ဥပြာ မပန်လည် စနရာခ ထာ်းစပ်းမခင်/
အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း ဆံို်းရှု ံ်းြှုတက
ို ့် ို စ ှာင် ှာ်းရန်
နည််းလြ််း ြ ာ်း၊ သင်စ
့် လ ာ်သည့််
စလ ာ်စကက်းြ ာ်းကို သစဘာတူသတ်ြှတ်ရန်
လိုပ်ထ်းံို လိုပ် နည််းြ ာ်း၊ GRM
❖ REDD+ နှငဆ
့်် က်စပ်၍

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၁.၁။ FPIC ဆိုငရ
် ာ စည််းကြ််းသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းကို

မပန်လည်စနရာခ ထာ်းစပ်း မခင််းြ ာ်း မဖစ်စပေါ်ြှုနင
ှ ့််

လိုက်နာရန် လိုအပ်ပပီ်း စနစ်တက စဆာင်ရွက်ရြည့်် FPIC

ထသ
ို ို မဖစ်
် ာ
့် စပေါ်ပါက သက် ဆိုငရ

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းအဆင်ဆ
့် ံိုစွာ စရ်းသာ်းထာ်းစသာ
့် င်က
့် ို မပည်စ

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််း သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း (ဥပြာ

စာရွ က်စာတြ််းြ ာ်း ှသည့်် PaM ြ ာ်း ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊

FPIC ၊ စလ ာ်စကက်းစပ်း မခင််း) ကို
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

လိုက်နာြှုဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း

ဂ.၁.၂။ REDD+ PaM ြ ာ်းနှငဆ
့်် က်စပ်၍ မပန်လည်စနရာခ
ထာ်းစပ်းရြှု အစရအတွက်၊ မပန်လည်စနရာခ ထာ်းစပ်းရြှု

❖ REDD+ အစကာင်အထည် စဖာ်ရာတွင်

မဖစ်ရပ်ြ ာ်း ှပါက FPIC လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်းနှင့်် စလ ာ်

ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်းြ ာ်းနှင့်် စဒသခံ

စကက်းစပ်းသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းကို သစဘာတူညီခ က် ရယူ

မပည်သူြ ာ်း၏ အခွငအ
့်် ရ စးး်းြ ာ်းကို

စဆာင်ရွက်ထာ်းစကကာင််း မပသနင
ို သ
် ည့်် ြှတ်တြ််း အမပည့်် အစံို

စလ်းစာ်းစစရန် ခ ြှတ်ထာ်းသည့်် လိုပ်ထ်းံို

ှစသာ မဖစ်ရပ် အစရအတွက်

လိုပ်နည််းြ ာ်းကို က င်သ
် ာ
့် ို်းံ မခင််း ဆိုငရ
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သတင််းအ ခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၁.၃ REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းစကကာင့်် စဒသခံြ ာ်း၏ အသံို်းမပ ခွင့််

တိုငပ
် င်စဆွ်းစနွ်းြှုြ ာ်း

(ယင််းစဒသြှ အသအြှတ်မပ ထာ်းမခင််း နှင့်် ြရို ်းဖလာ ရပိုင်

မပ လိုပ်ထာ်းသည့််ြှတ်တြ််းြ ာ်း၊ သစဘာတူညီြှု

ခွငြ
့်် ာ်းအပါအဝင်) ကန်သတ်
မခင််းခံရစသာ စမြဧရယာ
့်

ရယူ စပ်းအပ်ထာ်းစသာ စလ ာ် စကက်းြ ာ်းဆိုငရ
် ာ

(ဟက်တာ)

ြှတ် တြ််းြ ာ်း၊ စသည်၊
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းစကကာင့်် စမြယာနှင့််

ဂ.၁.၄ စမြနှငသ
့်် ယံဇာတြ ာ်း အသံို်းမပ ခွငန
့်် င
ှ ့််

အရင််းအမြစ် ြ ာ်း အသံို်းခ ပိုငခ
် ွငြ
့်် ာ်း အစပေါ်

မပန်လည်စနရာခ ထာ်းမခင််းဆိုငရ
် ာ နစ်နာခ က်/

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်

ြစက နပ်ခ က်ြ ာ်း လက်ခံရ ှစသာ အစရအတွက်နင
ှ ့််

အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ အခ ွဲ့ စနရာစဒသြ ာ်းတွင်

စမဖ ှင်း် စပ်းပပီ်းစသာအစရအတွက် (ဤအခ က်သည် အမခာ်း

အသံို်း ခ ခွင့်် ကန်သတ်
ခ က်ြ ာ်း က င်သ
့်
့် ို်းံ သည့််

ြ ာ်းစွာစသာ စံြူြ ာ်းအတွက် တိုင်း် တာစသာ အညွှန်း် ကန််း

PaM အစရ အတွက်၊ စဒသခံမပည်သူ ြ ာ်းကို

အမဖစ်စတွွဲ့ ှနင
ို ပ
် ါသည်။)

အရင််းအမြစ်ြ ာ်း အသံို်းမပ နင
ို စ
် အာင် ပံပ
့် ို်း
စပ်းသည့်် (ဥပြာ စဒသခံ အစိုအဖွွဲ့ ပိုငသ
် စ်စတာ
လိုပ်ငန််းြှတစ်ဆင်)့် PaM အစရအတွက်၊ စသည်
မပန်လည်စနရာခ ထာ်း စပ်းြှု/ စမြယာနှင့်် အရင််း
အမြစ်ြ ာ်း အသံို်းခ ြှုအခွင့်် အစရ်းြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း
သည့်် နစ်နာြှုြ ာ်း အစကကာင််း သတင််း
အခ က်အလက်ြ ာ်း၊
စံသတ်ြှတ်ခ က် ဂ-၂။ REDD+

❖ စမြနှင့်် အရင််းအမြစ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ အခွင့််

စီြံစဆာက်ရွက်

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််း

အစရ်းြ ာ်းအာ်း ြှတ်တြ််းတင်မခင််း ဆိုင် ရာ

ြ ာ်းတွင် လက် ှ စမြအသံို်း

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််း ြ ာ်း၊

ခ ြှုြ ာ်းကို ထည့််သွင်း် စဉ််း

ြရို ်းဖလာ စမြယာလိုပ်ကိုငခ
် ွင/့််

စာ်းသင့်ပ် ပီ်း စမြယာနှင့််

ြရို ်းဖလာစမြအသံို်းခ ြှုနင
ှ ့်် အသံို်းခ ြှု
အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်းအာ်း တရာ်းြ တစွာနှင့််
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

အရင််းအမြစ်ြ ာ်းကို အသံို်း

ပွငလ
့်် င််းမြင်သာစွာ ဖွငဆ
့်် ို ှင်း် လင််းြှု အတွက်

ခ ခွငမ့်် ပ သည့်် တရာ်းဝင်

အမခာ်းစသာ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း

စာရွ က်စာတြ််းြ ာ်း ြ ှစသာ

အစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

ထခိုက်လွယ်သည့်် အက ်း
သက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း (ဥပြာ
ြရို ်းဖလာ စမြယာလိုပ်
ကိုငခ
် ွငသ
့်် ာ ှစသာ
လူြှုအသိုင်း် အဝိုင်း် ြ ာ်း) အစပေါ်
ဆို်းက ်းသက်စရာက် ြှုြ ာ်း
ြ ှရစလစအာင်

❖ ရည်ရွယ်ခ က်အြ ်းြ ်းအတွက် စမြ ယာ
ခွစဝခ ထာ်းစပ်းြှုဆိုငရ
် ာ ဆံို်းမဖတ်
ခ က်ြ ာ်းတွင် ‘လက် ှစမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း’ အာ်း
ထည့််သွင်း် စဉ််းစာ်းမခင််းနှင့်် စပ်လ ဉ််းသည့််
ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် စည််းြ ဉ််း စည််းကြ််းြ ာ်းဆိုငရ
် ာ
သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း (REDD+
နှငသ
့်် က်ဆိုင် ပါက၊ ဥပြာ စိုက်ခင််းြ ာ်း၊
သဘာဝ ထန််းသြ််းနယ်စမြြ ာ်း၊ အစိုအဖွွဲ့ ပိုင်

စ ှာင် ှာ်းသင့်ပ
် ါသည်။ ထမပင်
ို ့်

သစ်စတာလိုပ်ငန််း၊ ရင််းနှ်းီ မြ ပ်နြ
ံှ ှု

မဖစ်နင
ို လ
် င် စမြယာ

စီြံခ က်ြ ာ်း၊ ြရို ်းဖလာစမြယာဆိုငရ
် ာ

လက်ဝါ်းကကီ်းအိုပ် သြ််းပိုက်ြှု

က င့်သ
် ို်းံ ြှုအစဉ်အလာြ ာ်း၊ စသည်)

ြ ာ်းကို စ ှာင် ှာ်းနင
ို ရ
် န် အတွက်
အသံို်းခ ပိုငခ
် ွင့်် ြ ာ်းကို
တရာ်းြ တ၍ ပွငလ
့်် င််း
မြင်သာစွာ ဖွငဆ
့်် ို
ှင်း် လင််းြှုြ ာ်း မပ နင
ို စ
် အာင်
ပံ့်ပို်းကူညီ သင့်ပ
် ါသည်။
လိုအပ်သည့်် စနရာြ ာ်းတွင်
REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက်
EIA/SEA ကို စဆာင်ရွက်
သင်ပ
့် ါသည်။

❖ အသံို်းခ ြှုအခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်းအာ်း တရာ်း
ြ တစွာနှင့်် ပွငလ
့်် င််းမြင်သာစွာ ဖွငဆ
့်် ို
ှင်း် လင််းစစရန် ခ ြှတ်ထာ်း ှသည့်် REDD+
နှငသ
့်် က်ဆိုငသ
် ည့်် လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်း၊
အသံို်းခ ြှုအခွငအ
့်် စရ်း ြ ာ်း/ စမြယာ
လိုပ်ကိုငခ
် ွငြ
့်် ာ်းအာ်း ဖွငဆ
့်် ို ှင်း် လင််းြှုကို
အစထာက်အပံ့် မပ စသာ PaM
ြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊
❖ PaM ြ ာ်း စရ်းဆွရာတွင် လက် ှ စမြ
အသံို်းခ ြှုြ ာ်းအာ်း ထည့််သွင်း် စဉ််းစာ်း
စစရန်နင
ှ ့်် ထခိုက်လွယ်စသာ အက ်း
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သက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းအစပေါ် ဆို်းက ်းသက်
စရာက်ြှုြ ာ်းအာ်း စ ှာင် ှာ်းနင
ို ရ
် န်
ခ ြှတ်ထာ်း ှစသာ REDD+ နှင့်် သက်
ဆိုငသ
် ည့်် လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်းအာ်း
စဖာ်မပခ က် (ဥပြာ အက ်းသက်ဆိုင်
သူြ ာ်းနှင့်် စဆွ်းစနွ်းညနှုင််းြှုနင
ှ ့်် လူထို
ပါဝင်စဆာင်ရွက်စသာ စီြံကန််းစရ်း
ဆွြှုဆိုငရ
် ာ လြ််းညွှနခ
် က်ြ ာ်း၊ နစ်နာ
ခ က်ြ ာ်းအာ်း တရာ်းသမဖင့်မ် ဖစ်စစရန်
စဆာင်ရွက်စပ်းသည့်် လိုပ်ငန််းယနတရာ်း
(GRM))
❖ ြည်သူြ ာ်းအာ်း ‘ထခိုက်လွယ်စသာ
အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူအိုပ်စိုြ ာ်း’ ဟို
ယူဆြည်ဟူသည်နင
ှ သ
့်် က်ဆိုငစ
် သာ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ REDD+ PaM ြ ာ်းတွင် လက် ှစမြအသံို်းခ ြှု

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၂.၁။ စမြယာလိုပ်ပိုငခ
် ွငြ
့်် ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် နင
ို င
် တ
ံ ွင ်

ြ ာ်းအာ်း ထည့််သွင်း် စဉ််းစာ်းစစရန်နင
ှ ့်် စမြ

မဖစ်စပေါ်စမပာင််းလစနြှုြ ာ်း

အသံို်းခ ြှုအခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်းအာ်း

- သစ်စတာြ ာ်းနှင့်် စမြယာလိုပ်ပိုငခ
် ွငအ
့်် ြ ်းအစာ်း အြ ်းြ ်း

တရာ်းြ တစွာ၊ ပွငလ
့်် င််းမြင်သာစွာ

စအာက် ှ အမခာ်း စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း၏ အခ ်းအစာ်း (ဥပြာ

ဖွငဆ
့်် ို ှင်း် လင််းစစရန် ခ ြှတ်ထာ်းစသာ

အသံို်းမပ ခွင့်် ခ စပ်းမခင််း၊ ပူ်းတွစီြံအိုပ်ခ ပ်မခင််း၊ စဒသခံ

(တည်ဆ သြဟို
ို ့် တ် အသစ် မဖစ်စသာ)

မပည်သူအစိုအဖွွဲ့ ပိုငသ
် စ်စတာြ ာ်း)၊

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်းအာ်း

- အသံို်းခ ပိုငခ
် ွင့်် အစထာက်အထာ်းစာရွ က်စာတြ််းြ ာ်း ြ ှဘ
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အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့်် ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ

စဒသခံအက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း အသံို်းမပ စနသည့်် စမြဧရယာ၊

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ စဆာင်

တိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းစိုအလိုက် ခွမခာ်း၍မပရန်။

ရွ က်ထာ်းစသာ စစ်တြ််းြ ာ်း၊ လူထပ
ို ါဝင်
စဆာင်ရွက်သည့်် စီြံကန််းစရ်းဆွြှု လိုပ်ငန််း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၂.၃။ REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက် စဆာင်ရွက်ခသ
့် ည့်် EIA/SEA
လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း အစရအတွက်နင
ှ ့်် လွှြ််းမခံ သည့်် ဧရယာ

စဉ်ြ ာ်း၏ ြှတ်တြ််းြ ာ်း၊ REDD+ PaM
စကကာင့်် လက် ှစမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်းကို ထခိုက်

(စိုစိုစပါင််းနှင့်် EIA/SEA စဆာင်ရွက်ရန် လိုစသာ PaM ြ ာ်းကို

စစခ့်သည့်် နယ်ပယ်၊

စဆာင်ရွက်သည့်် ဧရယာ၏ ရာခိုငန
် န
ှု ်း် မဖင်)့် (င.၂.၁
နှငခ
့်် တ်ဆက်)၊

❖ အသံို်းခ ြှုဆိုငရ
် ာ အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း/ စမြယာ
လိုပ်ကိုငခ
် ွငတ
့်် အာ်း
ို ့်
အဓပပါယ် ှင်း် လင််းဖွငဆ
့်် ို
ြှုကို သီ်းမခာ်း ပံ့်ပို်းစပ်းသည့်် PaM ြ ာ်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၂.၄။ စနရာစဒသအလိုက် စဆာင်ရွက်စသာ REDD+ PaM ြ ာ်း
(သြဟို
ို ့် တ် သီ်းမခာ်းလိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်း) ထြှ လက် ှ

အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််းနှင့်် ရလဒ်ြ ာ်း

စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း (စမြအသံို်းမပ ခွငလ
့်် က်ြှတ် သိုြဟို
့် တ် အမခာ်း

ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ

တရာ်းဝင်စာရွ က်စာတြ််းြ ှဘ အသံို်းခ ြှုြ ာ်းအပါ အဝင်) ကို

စမြအသံို်းခ ြှုလက်ြှတ်ြ ာ်း (သို)့် အမခာ်း စာ
ရွ က်စာတြ််းြ ာ်း ထိုတ်စပ်းသည့်် နယ်ပယ်၊

စဖာ်ထတ
ို ်သ ှရန်၊ ထစ
ို မြအသံို်းခ ြှုြ ာ်းကို

စမြနှင့်် စမြအရင််းအမြစ်ြ ာ်း အသံို်းခ ခွင့််

စီြံကန််းစရ်းဆွြှုြ ာ်းထတွင် ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်းရန်နင
ှ ့််

အစထာက်အထာ်း စာရွ က်စာတြ််းြ ာ်း ြ ှ

စမြအသံို်းခ ြှု စမပာင််းလမခင််းြ ာ်းစကကာင့်် မဖစ်စပေါ် နင
ို သ
် ည့််

သည့်် ထခိုက်လွယ်စသာ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ

ဆို်းက ်းြ ာ်းကို စ ှာင် ှာ်းရန် လိုပ်စဆာင်စသာ

အိုပ်စိုြ ာ်း (ဥပြာ တိုင်း် ရင််းသာ်းလူနည််းစို

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်းကို က င်သ
့် ို်းံ ခ့်စကကာင််း မပသသည့််

ြ ာ်း) နှင့်် ဖွငဆ
့်် ို ှင်း် လင််းထာ်းစသာ စမြယာ

စာရွ က်စာတြ််းြှတ်တြ််းြ ာ်း ှသည့်် REDD+ PaM ြ ာ်း

လိုပ်ကိုငခ
် ွင၊့်် အသံို်းမပ ခွင့်် ှသည့်် အက ်း

ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊

သက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းဆိုငရ
် ာ စာရင််းအင််းနှင့််
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

စနရာဆိုငရ
် ာအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

ဂ.၂.၅။ REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် လူထပ
ို ါဝင်စဆာင်ရွက်
စသာ၊ အာ်းလံို်းအက ံ ်းဝင်စသာ လိုပ်ငန််းစဉ်မဖင့်် စဒသခံ

ြရို ်းဖလာစမြယာလိုပ်ကိုငခ
် ွင၊့််

မပည်သူြ ာ်း၏ စမြအသံို်းခ ြှုအခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း (စဒသခံလူြှု
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❖ အသံို်းမပ ခွငြ
့်် ာ်း

အသိုင်း် အဝိုင်း် ြှ အသအြှတ်မပ ထာ်းစသာ၊ ြရို ်းဖလာ

ဖွငဆ
့်် ို ှင်း် လင််းြှုနင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ GRM သို ့်

အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း အပါအဝင်) ကို ှင်း် ှင်း် လင််းလင််း မဖစ်စစ

အသစပ်းတိုငက် ကာ်းလာစသာ အြှုကစစြ ာ်းနှင့််

မခင််း၊ မြင်တ
ို ့် တ် တရာ်းဝင်အသအြှတ်မပ
့် င်စပ်းမခင််း သြဟို

ရလဒ်ြ ာ်းအစကကာင််း သတင််းအခ က်

မခင််းြ ာ်း စဆာင်ရွက်စပ်းခ့်သည့်် စမြဧရယာ (ဟက်တာမဖင်)့်

အလက်ြ ာ်း၊

(ကန််းဂဏန််းြ ာ်းကို စမြယာလိုပ်ပိုငခ
် ွငအ
့်် ြ ်းအစာ်း၊ က ာ်း/ြ၊
တိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းအလိုက် ခွမခာ်းမပသသင်သ
့် ည်)။
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၂.၆ --- ဂ.၁.၃ နှင့်် ခ တ်ဆက် (အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း
ကန်သတ်
မခင််း)
့်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ
စံသတ်ြှတ်ခ က် ဂ-၃။ REDD+

❖ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနှစ်နင
ှ ့်် ြရို ်းဖလာ

စီြံစဆာင်ရွက်

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််း

အစဉ်အလာြ ာ်းဆိုငရ
် ာ ြူဝါဒြ ာ်း၊

ြ ာ်းအာ်း ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊

ဥပစဒြ ာ်းနှင့်် စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််း

အစကာင်အထည် စဖာ်ရာ တွင်

ြ ာ်းအစကကာင််း သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း၊

ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်း ြ ာ်းနှင့််
စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၏
ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနှစ်ြ ာ်း နှင့််
ြရို ်းဖလာအစဉ်အလာ
က င့်သ
် ို်းံ ြှုြ ာ်းကို စလ်းစာ်း
ြှုမဖင့်် စဆာင်ရွက်သင့်ပ
် ါ သည်။

❖ စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၏ ယဉ်စက ်းြှုအစြွ
အနှစ်ြ ာ်းနှင့်် ြရို ်းဖလာအစဉ်အလာ ြ ာ်း
(စဒသအလိုက် လက်ခံက င့်သ
် ို်းံ စန ကကစသာ
က င့်သ
် ို်းံ ြှုအစဉ်အလာြ ာ်း အပါအဝင်)ကို
စလ်းစာ်းြှု ှစစရန် ခ ြှတ် ထာ်း ှစသာ
REDD+နှင့်် သက် ဆိုငသ
် ည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း/
လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က်
(ဥပြာ လူထပ
ို ါဝင်စဆာင်ရွက်စသာ စီြံကန််း
စရ်းဆွြှု၊ စကာင််းစွာကက တင်အသစပ်း ၍
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ဂ.၂.၇ ---- ဂ.၁.၄ (နစ်နာြှုြ ာ်း) နှင့်် ခ တ်ဆက်
ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

မဒပ် ှမဒပ်ြ့် အစြွအနှစ်ြ ာ်း၊

လွတ်လပ်စသာ သစဘာထာ်း ရယူ မခင််း၊

တည်စနရာကို အစမခခံသည်၊့်

GRM)

စရွှွဲ့စမပာင််းနင
ို စ
် သာ၊
ြစရွှွဲ့စမပာင််းနင
ို စ
် သာ
အစြွအနှစ်ြ ာ်းနှင့််
ယံိုကကည်ခ က်ြ ာ်း အပါအဝင်

❖ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနှစ်ြ ာ်း ထန််းသြ််း
စစာင့်စ
် ှာက်စရ်း အာ်းစပ်းကူညီစသာ PaM
ြ ာ်းအစကကာင််း သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း၊
ဥပြာ ြရို ်းဖလာအသ ပညာဗဟိုသိုတြ ာ်းကို
အာ်းစပ်းစသာ PaM ြ ာ်း၊
❖ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနှစ်၊ ြရို ်းဖလာက င့်သ
် ို်းံ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

စအာက်ပါကသ
့် ို ယဉ်စက
်းြှုအစြွအနှစ်ြ ာ်းကို ပံ့်ပို်းမခင််းကို
့်

ြှုအစဉ်အလာြ ာ်းနှင့်် စပ်လ ဉ််းသည့်် ြူဝါဒ

သီ်းမခာ်းလိုပ်စဆာင်သည့်် PaM ြ ာ်းအတွက် ရလဒ်ညွှနက
် န််း ြ ာ်း

ြ ာ်း၊ ဥပစဒြ ာ်းနှင့်် စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ာ်း

(Outcome indicators) ကို သတ်ြှတ်နင
ို သ
် ည် -

အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််းနှင့်် ရလဒ်ြ ာ်း

ဂ.၃.၁။ တည်စထာင်ထာ်းသည့်် ICCA ြ ာ်းအစရအတွက် - ဂ.၂.၅

အစကကာင််း သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

နှင့်် ခ တ်ဆက်၊

ဥပြာ နင
ို င
် တ
ံ ကာကွနဗ
် င််း ှင်း် အစီရင်ခံစာ
ြ ာ်း၊ ြရို ်းဖလာအစဉ်အလာြ ာ်းကို က င့်သ
် ို်းံ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၃.၂။ REDD+ ြှတစ်ဆင့်် ပံ့်ပို်းထာ်းသည့်် ထံ်းို တြ််းစဉ်လာ
အသပညာဗဟိုသိုတနှင့်် အစလ့်အထြ ာ်းကို စရ ှည်အသံို်း

စနြှုအစနအထာ်းြ ာ်း၊
❖ REDD+ အာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့််

မပ ြှုြ ာ်း ပါဝင်စသာ သဘာဝထန််းသြ််းစရ်း နယ်စမြ စီြံ

ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း

အိုပ်ခ ပ်ြှုအစီအစဉ်ြ ာ်း အစရအတွက် (သဘာဝထန််းသြ််း စရ်း

- ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနှစ်/ ြရို ်းဖလာအစဉ်

နယ်စမြ စီြံအိုပ်ခ ပ်ြှုအစီအစဉ်ြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ PaM စပေါ် တွင်

အလာြ ာ်းကို စလ်းစာ်းရန် သီ်းသနခ
် ့် ြှတ်

အစမခခံ၍)၊

ထာ်းသည့်် လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်း၊ ဥပြာ
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

က င််းပခသ
် င်စဆွ်းစနွ်းြှုြှတ်တြ််း
့် ည့်် တိုငပ

ဂ.၃.၃။ REDD+ သည် ၎င််းတို၏
့် ဘဝအဆင်စမပသာယာစရ်း ကို

ြ ာ်း၊ ရယူခ့်သည့်် FPIC ြ ာ်း၊ စဒသခံြ ာ်းက

စကာင််းက ်းမပ ခသ
် န
ှု ်း်
့် ည်ဟို ဆိုစသာစဒသခံမပည်သူ ရာခိုငန

၎င််းတ၏
ို ့် ဘဝအစပေါ် REDD+၏ အက ်း

(င.၄.၂ နှင့်် ခ တ်ဆက်)၊ (အဓကက စသာ အိုပ်စို ြ ာ်းအလိုက်
ခွမခာ်းမပထာ်းစသာ ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ြ ာ်းအပါအဝင်) စစ်တြ််းတွင် မဒပ်ြ့်
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သက်စရာက်ြှုြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့််

အစြွအနှစ်ြ ာ်းနှင့်် အထွတ်အမြတ်ထာ်း ရာ စနရာြ ာ်းအစပေါ်

သစဘာထာ်းအမြင်ြ ာ်း၊

REDD+ ၏ သက်စရာက်ြှုြ ာ်းအစကကာင််း စြ်းခွန်း် တစ်ခို

❖ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနှစ် သိုြဟို
့် တ် ြရို ်းဖလာ

ထည်သ
့် ွင်း် မခင််းမဖင့်် ပိုြို တက စအာင် လိုပ်နင
ို ် ပါသည် (ဥပြာ

က င့်သ
် ို်းံ ြှုြ ာ်းအာ်း ပံ့်ပို်းစပ်းသည့်် PaM ြ ာ်း

စကာင််းက ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်း ှသည်ဟို ဆိုစသာ

အာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့်် ရလဒ်ြ ာ်း

စနရာစဒသအစမခမပ လိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်း အစရ အတွက်

ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနှစ်ြ ာ်း၊ ြရို ်းဖလာ က င့််

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၃.၄။ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနှစ်နင
ှ ့်် ြရို ်းဖလာအစလ့်အထြ ာ်း

သံို်းြှုြ ာ်းကို စလ်းစာ်းြှုနင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ GRM

အတွက် နစ်နာြှုြ ာ်းကို တိုငက် ကာ်းြှုြ ာ်း လက်ခံရ ှသည့််

သို တ
့် ိုငက် ကာ်းစသာ အြှုကစစြ ာ်းနှင့်် ထွက်စပေါ်

အစရအတွက်နင
ှ ့်် စမဖ ှင်း် စပ်းခ့်သည့်် အစရအတွက်၊

လာစသာရလဒ်ြ ာ်းအစကကာင််း သတင််း
အခ က်အလက်ြ ာ်း၊
စံသတ်ြှတ်ခ က် ဂ-၄။
ြူဝါဒတစ်ခို သြဟို
ို ့် တ်
နည််းလြ််း တစ်ခိုအာ်း
စအာင်မြင်စွာ စဆာင်ရွက်
နင
ို ရ
် န်အတွက် ဌာစနတိုင်း်
ရင််းသာ်းြ ာ်းနှင့်် စဒသခံ
မပည်သူြ ာ်း၏ အခွငအ
့်် စရ်း
ြ ာ်းအစပေါ် သက်စရာက်ြှု
ြ ာ်းကို ြစ ှာင် ှာ်းနင
ို ပ
် ါက
စကာင််းစွာ ကက တင် အသ
းစပ်း၍ လွတ်လပ်သည့််

❖ စလ ာ်စကက်း၊ FPIC ၊ စသည်နင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််း ၍

စီြံစဆာင်ရွက်

ြူဝါဒ/ဥပစဒသတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန််းခ က် ြ ာ်း
ှပါက ယင််းတအစကကာင်
ို ့်
်း သတင််း
အခ က်အလက်ြ ာ်း (နင
ို င
် တ
ံ ကာလူ ့်
အခွငအ
့်် စရ်းသစဘာတူညီခ က်ြ ာ်းနှင့််
နင
ို င
် တ
ံ ွင်း် ှ သက်ဆိုငရ
် ာ ဥပစဒြ ာ်း အရ
ထြ််းစဆာင်ရစသာ တာဝန် ြ ာ်းအပါအဝင်)
❖ သင့်စ
် လ ာ်သည့််စလ ာ်စကက်းရရန်နင
ှ ့်် FPIC ကို
အစကာင်အထည်စဖာ်ရန် စဆာင်ရွက်သည့််
REDD+ နည််းလြ််း ြ ာ်း/
လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း ှပါက ယင််းတို ့်
အစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

သစဘာထာ်းရယူသည့်် (FPIC)

❖ REDD+အတွက် က င့်သ
် ို်းံ သည့်် စကာင််းစွာ

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း ြှတစ်ဆင့််

ကက တင်အသစပ်း၍ လွတ် လပ်စသာ

သစဘာတူညီြှု ရယူမခင််း၊

သစဘာထာ်းစတာင််းခံြှု ဆိုငရ
် ာ

သင့်စ
် လ ာ်သည့််

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က်၊

စလ ာ်စကက်းစပ်းစလ ာ်ြှု
ပံိုစံြ ာ်းကို အသစပ်း၍

❖ သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းစသာ အြ ်းသာ်း
ြူဝါဒြ ာ်း/ဥပစဒြ ာ်း/ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််း

သစဘာတူညီြှုရယူ စပ်းအပ်

ြ ာ်းအာ်း က င့်သ
် ို်းံ မခင််းနှင့်် ရလဒ်ြ ာ်း

မခင််းြ ာ်း မပ လိုပ်သင့်ပ
် ါသည်။

အစကကာင််း သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၄.၁ --- FPIC ဆိုငရ
် ာ ဂ.၁.၁ နှင့်် ခ တ်ဆက်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၄.၂။ စဒသခံ ရပိုငခ
် ွင့်် ှသူြ ာ်း/ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း ထံ
စပ်းအပ်စသာ စလ ာ်စကက်းပြာဏ (စလ ာ်စကက်းအြ ်းအစာ်း
(ဥပြာ စငွစကက်းမဖင်၊့် စငွစကက်းြဟိုတ်စသာ အမခာ်းပံိုစံမဖင်)့် ၊

❖ REDD+အတွက် သီ်းမခာ်းခ ြှတ်ထာ်း ှစသာ

က ာ်း/ြနှင့်် တိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းစိုအလိုက် ခွမခာ်းစဖာ်မပရန်)၊

နည််းလြ််းြ ာ်း/ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းကို အစကာင်
အထည်စဖာ်မခင််းနှင့်် ထွက်စပေါ်လာစသာ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ရလဒ်ြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်

ဂ.၄.၃။ REDD+ PaM ြ ာ်းစကကာင့်် ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်းြ ာ်းနှင့််
စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၏ အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်းအစပေါ် ဆို်းက ်းသက်

ြ ာ်း၊ ဥပြာ စဆာင်ရွက်ခ့်စသာ FPIC နှင့််

စရာက်ြှုြ ာ်းနှင့်် စပ်လ ဉ််းသည့်် နစ်နာြှုြ ာ်းကို တိုငက် ကာ်း

စလ ာ်စကက်းစပ်းြှုလိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်း၊

ြှုြ ာ်းအာ်း လက်ခံရ ှသည့်် အစရအတွက်နင
ှ ့်် စမဖ ှင်း် စဆာင်

စပ်းအပ်ခစ
့် သာ စလ ာ်စကက်းြ ာ်း၊

ရွ က်စပ်းသည့်် အစရအတွက်။

❖ FPIC သြဟို
ို ့် တ် အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း ကနသ
် ့် တ်
ခံရမခင််းစကကာင့်် စလ ာ်စကက်းစပ်းြှုြ ာ်းနှင့််
စပ်လ ဉ််း၍ GRM သို တ
့် ိုငက် ကာ်းစသာ အြှု
ကစစြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
စံသတ်ြှတ်ခ က် ဂ-၅။
ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်းြ ာ်းနှင့််

❖ REDD+ြှ စြ ာ်ြှန်း် ထာ်းစသာ အက ်း

စီြံစဆာင်ရွက်

စက ်းဇူ်းြ ာ်းကို စဖာ်မပခ က် (စငွစကက်း
ဆိုငရ
် ာနှင့်် စငွစကက်းနှင့်် ြသက်ဆိုင် စသာ)၊
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

စဒသခံ မပည်သူြ ာ်းသည်

❖ REDD+နှင့်် နှ်းီ န ွှယ်၍ အက ်းစက ်းဇူ်း

REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနှင့််

ြ စဝမခင််း နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် ြူဝါဒြ ာ်း၊

နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း

ဥပစဒြ ာ်းနှငစ
့်် ည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ာ်း ှပါက

အစကာင်အထည်စဖာ်ရာတွင်

ထသ
ို တင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ (ဥပြာ

ပါဝင်ကူညီပါက သြဟို
ို ့် တ်
REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနှင့််
နည််းလြ််းြ ာ်းသည် ၎င််းတ၏
ို ့်
နယ်စမြစဒသြ ာ်း စပေါ်တွင်
သက်စရာက်ြှု ှပါက
၎င််းတအာ်း
ို ့်
ရ ှ လာသည့််

စဒသခံမပည်သူအစိုအဖွွဲ့ ပိုင်
သစ်စတာလိုပ်ငန််းဆိုငရ
် ာ ညွှနက် ကာ်း
ခ က်ြ ာ်း၊ စမြယာအာ်း ပတ်ဝန််းက င်ကို
ြထခိုက်စစစသာ နည််းမဖင့်် စီြံလိုပ်
ကိုငစ
် သာ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း အတွက်
စငွစကက်းဆိုငရ
် ာနှင့်် စငွစကက်း
နှငြ
့်် သက်ဆိုငစ
် သာ အက ်းစက ်းဇူ်း ြ ာ်း

အက ်းစက ်းဇူ်း ြ ာ်းကို တရာ်း

ြ စဝစမခင််းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ မပဋ္ဌာန််း

ြ တစွာ၊ ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှု ှစွာ

ထာ်းသည်ြ ာ်း ှသည့်် အမခာ်း PLR ြ ာ်းနှင့််

ခွစဝစပ်းသင့်ပ
် ါသည်။

ယင််းတအာ်း
ို ့်
REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက်
က င့်သ
် ို်းံ ရန် အစီအစဉ်ြ ာ်း ှပါက
ထသ
ို တင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ REDD+အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း (စငွစကက်း
ဆိုငရ
် ာနှင့်် စငွစကက်းနှငြ
့်် သက်ဆိုင် စသာ)
အာ်း တရာ်းြ တစွာ ခွစဝြှု ှစစရန်
ခ ြှတ်ထာ်း ှသည့်် လိုပ်ငန််း စဉ်ြ ာ်း/
ယနတရာ်းြ ာ်း ှပါက ယင််းတို အစကကာင်
်း
့်
စဖာ်မပခ က်၊
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❖ အက ်းစက ်းဇူ်းြ စဝြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့်် ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ တိုင်း် ရင််း
သာ်းြ ာ်းနှင့်် စဒသခံမပည်သူြ ာ်းကို ကူညီပပီ်း

ဂ.၅.၁ - ဂ.၃.၃ နှင့်် ခ တ်ဆက် (ဘဝသာယာအဆင်စမပြှု ဆိုငရ
် ာ
စစ်တြ််း)

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၅.၂။ လူထန
ို င
ှ ့်် ပူ်းစပါင််းစဆာင်ရွက်စသာ စစာင်က့် ကည့််စစ်
စဆ်းစရ်း အစီအစဉ်ြ ာ်းတွင် ပါဝင်စဆာင်ရွက်စသာ၊ ထအ
ို စီ

အက ်းစက ်းဇူ်းြ စဝစပ်းသည့်် အစီအြံြ ာ်း
ပါ ှသည့်် REDD+ PaM ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊ ြ စဝစပ်း

အစဉ်ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် ဆွစဆာင်အာ်းစပ်းြှုြ ာ်းကို လက်ခံရ ှ

စသာ အက ်းစက ်းဇူ်း အြ ်းအစာ်းနှင့််

စသာသူ အစရအတွက် (လူထစ
ို စာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းစရ်း အစီ

ပြာဏ၊ စဒသခံအက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းက

အစဉ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ PaM စပေါ်တွင် အစမခခံ၍ - ဤအခ က်အ

၎င််းတ၏
ို ့် သက်သာစခ ာင်ခ စရ်း REDD+ ြှ

လက် ကို စိုစဆာင််းပါက ဆွစဆာင်အာ်းစပ်းြှု ပြာဏကို လည််း

အစထာက် အကူမပ ြှုနင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့််

ထည်သ
့် ွင်း် စပ်းစိုစဆာင််းနင
ို သ
် ည်)

သစဘာထာ်း အမြင်ြ ာ်း၊
❖ ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်းြ ာ်း၊ စဒသခံမပည်သူြ ာ်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၅.၃။ အက ်းစက ်းဇူ်းြ စဝြှု/ ခွစဝြှုနင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ နစ်နာြှု
ြ ာ်း တိုငက် ကာ်းြှုကို လက်ခံရ ှစသာ အစရအတွက်နင
ှ ့််

အာ်း ပံ့်ပို်းစပ်းသည့််/ လက်လှြ််းြီသည့််

စမဖ ှင်း် စဆာင်ရွက်စပ်းစသာ အစရအတွက်

REDD+ ြှ အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း ြ စဝစပ်းြှု
အခ ်းအစာ်းအာ်း အမခာ်းအက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ
ြ ာ်း ရ ှသည့််/ လက်လှြ််းြီသည့်် အခ ်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၅.၄။ ခွစဝစပ်းသည့်် အက ်းစက ်းဇူ်း အြ ်းအစာ်းနှင့််
အတိုင်း် အတာ၊ အက ်းခံစာ်းခွင့်် ှသူ အစရအတွက်နင
ှ ့််

အစာ်းနှင့်် နှုင််းယှဉ်မပစသာ သတင််းအခ က်

စပ်လ ဉ််းစသာ ညွှနက
် န််း (က ာ်း/ြ၊ တိုင်း် ရင််းသာ်း လူြ ်းစို၊

အလက်ြ ာ်း၊

စသည်အလိုက် ခွမခာ်းမပရန်) - အက ်းစက ်းဇူ်း ခွစဝြှု အစီအ

❖ အက ်းစက ်းဇူ်းြ စဝြှုနင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ GRM

စဉ်ြ ာ်းနှင့်် PaM အြ ်းြ ်းကို လွှြ််းမခံ ြှုအတိုင်း် အတာ/

သို တ
့် ိုငက် ကာ်းစသာ

အက ံ ်းဝင်ြှုတက
ို ့် ို ှင်း် လင််းသွာ်းလ င် သတ်ြှတ်ရန်၊

အြှုကစစြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့််
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖

ှစနသည့်် GRM ြ ာ်း နှင/့်် သိုြဟို
့် တ်

စီြံစဆာင်ရွက်

တရာ်းြ တြှု လက်လှြ််းြီစရ်းဆိုငရ
် ာ
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

စံသတ်ြှတ်ခ က် ဂ-၆။ REDD+
ြူဝါဒြ ာ်းနှင့််
နည််းလြ််းြ ာ်းစကကာင့််
ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်း ြ ာ်းနှင့််
စဒသခံမပည်သူ ြ ာ်း၏
အခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း အစပေါ်
သက်စရာက်ြှု ြ ာ်းနှင့််

ြူဝါဒြ ာ်း၊ ဥပစဒြ ာ်းနှင့်် စည််းြ ဉ််းစည််း
ကြ််းြ ာ်းအစကကာင််း သတင််းအခ က်
အလက်ြ ာ်း၊
❖ REDD+အစကာင်အထည်စဖာ်ရာတွင်
အသံို်းမပ နင
ို သ
် ည့်် နစ်နာြှုြ ာ်းအာ်း
တရာ်းသမဖင့်် မဖစ်စအာင် စဆာင်ရွက်
စပ်းသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်အစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊
❖ GRM ြှ တစ်ဆင့်် ကိုငတ
် ွယ်စမဖ ှင်း် စပ်းြည့််

စပ်လ ဉ််းသည့််

စြ ာ်ြှန်း် ထာ်းသည့်် REDD+ ြှ

အစရ်းကစစြ ာ်းကို

စပေါ်ထက
ွ ်လာနင
ို ဖ
် ွယ် ှစသာ

ကိုငတ
် ွယ်စမဖ ှင်း် စပ်းရန်

နစ်နာြှုြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊

အတွက် လက်စတွွဲ့ အသံို်း
ခ နင
ို စ
် သာ နစ်နာြှုြ ာ်း
စမဖ ှင်း် စပ်းစရ်း ယနတရာ်း
တစ်ခိုကို ဌာစနတိုင်း် ရင််း
သာ်းြ ာ်းနှင့်် စဒသခံမပည်

❖ REDD+အတွက် နစ်နာြှုြ ာ်းကို တရာ်းသမဖင့််

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဂ.၆.၁။ နစ်နာြှုြ ာ်းအတွက် တိုငက် ကာ်းြှုြ ာ်း လက်ခံရ ှသည့််

မဖစ်စစရန် စဆာင်ရွက်စပ်းစသာ

အစရအတွက်နင
ှ ့်် စမဖ ှင်း် စဆာင်ရွက်စပ်းသည့်် အစရအ တွက်၊

လိုပ်ငန််းစဉ်အာ်း

အစကကာင််းအရာအလိုက် (ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု ြ ာ်းအတွက်

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုဆိုငရ
် ာ

သင်စ
့် လ ာ်သည့်် စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းအလိုက်

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

သူြ ာ်း၏ သစဘာတူညီ

❖ - တိုငက် ကာ်းစသာ အြှုကစစြ ာ်း၊

ခ က်မဖင့်် ထူစထာင်

❖ - စမဖ ှင်း် စပ်းလိုက်စသာ အြှုကစစြ ာ်း၊

အိုပ်စိုခွစပ်းနင
ို သ
် ည်) နှင့်် တိုငက် ကာ်းသည့်် လူအိုပ်စိုအလိုက်
(ဥပြာ က ာ်း/ြ၊ တိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းစို) ခွမခာ်းမပရန်၊
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ထာ်း ှစပ်းသင့်ပ
် ါသည်။

ဂ.၆.၂။ တိုငက် ကာ်းြှုြ ာ်းကို စမဖ ှင်း် ရန် ပ ြ််းြ ကကာခ န်၊
အစကကာင််းအရာအလိုက်၊ တိုငက် ကာ်းသူအိုပ်စိုအလိုက် (ဥပြာ IP
ြ ာ်း၊ စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၊ အြ ်းသြီ်းြ ာ်း၊ စသည်) ခွမခာ်းမပရန်၊
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❖ - အြ ်းအစာ်းအလိုက်ခွမခာ်းစဖာ်မပခ က်ြ ာ်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

(ဥပြာ က ာ်း/ြ၊ တိုငက် ကာ်းြှုအြ ်းအစာ်း၊

တိုငက် ကာ်းသူြ ာ်း၏ ပ ြ််းြ စတ်စက နပ်ြှုအဆင်၊့် အစကကာင််း

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူအိုပ်စို၊ စသည်)၊

အရာအလိုက်၊ တိုငက် ကာ်းသူအိုပ်စိုအလိုက် ခွမခာ်းမပရန်၊

အစမြြံ ည််းြ ဉ််း ဃ။ မြန်ြာနင
ို င
် ံ REDD+ ြဝါဒြ ာ်းနင့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊ွဲ အစကာင်အ
အ

ဂ.၆.၃။ နစ်နာြှုစမဖ ှင်း် သည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်၏ ရလဒ်အစပေါ်

်းသမဖင့်် ဌာစန တင
ို ်း် ရင််းသာ်းြ ာ်းနင့်် စဒသြံမပည်သြ ာ်း၏

ည်စဖာ် ရာတွင ် သင့်စ
် လ ာ်စသာ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ ာ်း၊

စရာက်သည့် ် အမပည့် ်အဝ ပါဝင်စဆာင်ရွက်ြှုမဖင့်် စရ်းဆွစ
ွဲ ဆာင်ရွက်သင့်ပ
် ါသည်။ြဝါဒြ ာ်းနင့််

နည််းလြ််းြ ာ်း၏ သက်စရာက်ြှုကို ြံရနင
ို စ
် မြ စသာ အိုပ် ိုြ ာ်းအာ်းလံ်းို ကို သင်စ
် ြ ာ်းအမဖ ် ယဆသင်ပ
့် လ ာ်သည့်် အက ်းသက်ဆိုငသ
့် ါသည်။
စံသတ်ြှတ်ခ က် ဃ-၁။

❖ REDD+နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် နယ်ပယ် ြ ာ်း၊

စီြံစဆာင်ရွက်

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည်လ်းြ််းြ ာ်း

ဥပြာ သဘာဝသယံဇာတစီြံ ခနခ
် ့် ွြှု၊

အာ်း အစီအစဉ် စရ်းဆွမခင််းနှင့််

စမြအသံို်းခ ြှုစီြံကန််းစရ်းဆွြှု၊ EITI ၊ FLEGT

အစကာင် အထည်စဖာ်မခင််းတွင်

တတွ
ို ့် င် အက ်းသက် ဆိုငသ
် ူြ ာ်း

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း
ပါဝင်စဆာင်ရွက်လာစအာင်
တက်ကကစွာ လိုပ်စဆာင် သင့်ပ် ပီ်း
ပါဝင်စဆာင်ရွက် နင
ို စ
် ွြ််း
နည််းပါ်းစသာ
အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူအိုပ်စိုြ ာ်း

ပါဝင်စဆာင်ရွက်မခင််း နှင့်် စပ်လ ဉ််းသည့််
ဥပစဒသတ်ြှတ်ခ က် ြ ာ်း/မပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း
ှပါက ထသ
ို တင််း အခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ REDD+အတွက် ြည်သူြ ာ်းအာ်း
အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းအမဖစ် ယူဆ ြည်၊
၎င််းတအာ်း
ို ့်
ြည်သို သတ်
ြှတ် စဖာ်ထတ
ို ်ြည်၊
့်
ြည်သူြ ာ်းတွင် ပါဝင် စဆာင်ရွက်နင
ို စ
် ွြ််း

(ဥပြာ အြ ်းသြီ်းြ ာ်း၊

နည််းပါ်းစနသည် တိုနှ့် ငစ
့်် ပ်လ ဉ််းစသာ

ဆင််းရနွြ််းပါ်းသူြ ာ်း၊

သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း၊

တိုင်း် ရင််းသာ်း လူြ ်းစိုငယ် ြ ာ်း၊

❖ REDD+ တွင် အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း

စမြယာအသံို်းခ ခွင့်် တရာ်းဝင်

ပါဝင်စဆာင်ရွက်ရန် အသံို်းမပ စနစသာ

စာရွ က်စာတြ််း ြ ှသူြ ာ်း) ကို

လက် ှလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအစကကာင််း
စဖာ်မပခ က်၊
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

သင့်စ
် လ ာ် သည့်် အစီအြံြ ာ်း

❖ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း၊ အထူ်းသမဖင့််

(ဥပြာ ဘာသာစကာ်း အခက်

ပါဝင်စဆာင်ရွက်နင
ို စ
် ွြ််းနည််းပါ်းသူြ ာ်းသည်

အခြ ာ်းနှင့်် ဓစလ့်ထ်းံို တြ််း

REDD+ စီြံကန််းစရ်းဆွြှုနင
ှ ့််

စဉ်လာြ ာ်းကို ထည်သ
့် ွင်း်

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုြ ာ်းတွင်

စဉ််းစာ်း၍ စွြ််းရည်မြင့်တ
် င်
စပ်းမခင််း၊ သင့်စ
် လ ာ်စသာ
ဆက်သွယ်စရ်းပံိုစံ
နည််းလြ််းြ ာ်း စရွ ်းခ ယ်မခင််း)
မဖင့်် ကူညီပံ့်ပို်းစပ်း သင့်ပ
် ါသည်။

ထစရာက်စွာ ပါဝင်စဆာင်ရွက်နင
ို ရ
် န်
ထာ်း ှစသာ အမခာ်းသင့်စ
် လ ာ်သည့််
အစီအြံြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊
❖ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း ပါဝင်စဆာင်ရွက်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဃ.၁.၁။ စဖာ်ထတ
ို ်သ ှသည့်် လူထပ
ို ါဝင်စဆာင်ရွက်ြှု

ရန်အတွက် သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းစသာ

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတွင် ပါဝင်စသာ လူအစရအတွက် (က ာ်း/ြ၊

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်ြှု

တိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းစို၊ စမြယာလိုပ်ပိုငခ
် ွင့်် အဆင်အ
့် တန််း

နှင့်် ထွက်စပေါ်လာစသာ ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ

အလိုက် ခွမခာ်း၍)

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

❖ - က င််းပခ့်စသာ အစည််းအစဝ်းြ ာ်း/

ဃ.၁.၂။ PaM အတွက် စီြံကန််းစရ်းဆွြှု နှင/့်် သိုြဟို
့် တ်
အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုတွင် အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း ပါဝင်

အခြ််းအနာ်းအစီအစဉ်ြ ာ်း၊
❖ - ထူစထာင်ထာ်းစသာ Platform ြ ာ်း၊

စဆာင်ရွက်နင
ို စ
် အာင် ပံ့်ပို်းစပ်းသည့်် စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်ြှု

❖ - ရ ှခ့်စသာ သံို်းသပ်ခ က်ြ ာ်း၊ ရလဒ်ြ ာ်း

လိုပ်ငန််းြ ာ်းကို အစီအစဉ်စရ်းဆွထာ်းစသာ နှင/့်် သိုြဟို
့် တ်

❖ - အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း၏ ပါဝင်ြှုမဖင့််

စဆာင်ရွက်ခ့်စသာ PaM ြ ာ်း ရာခိုငန
် န
ှု ်း် (ဃ.၃.၄ နှင့််

စဆာင်ရွက်ခစ
့် သာ လိုပ်ငန််းြ ာ်း၊

ခ တ်ဆက်နင
ို ြ
် ည့်် အလာ်းအလာ ှ)၊

❖ ပါဝင်စဆာင်ရွက်နင
ို စ
် ွြ််း နည််းပါ်းစသာ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

အက ်း သက်ဆိုငသ
် ူအိုပ်စိုြ ာ်း

ဃ.၁.၃။ စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်ြှုြ ာ်းတွင် တက်စရာက်သူြ ာ်းနှင့််
တက်စရာက်သည့်် စနရက်
့် ကို စမြာက်ထာ်းစသာ အစရအ တွက်၊

ပါဝင်နင
ို စ
် စရန် လိုပ် စဆာင်စပ်းသည့််

စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်ြှုြ ာ်း ရ ှသူအိုပ်စိုအလိုက် (က ာ်း/ြ၊
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လိုပ်ငန််းြ ာ်းနှင့်် ထွက်စပေါ် လာစသာ

တိုင်း် ရင််းသာ်း၊ စမြယာလိုပ်ပိုငခ
် ွင့်် အဆင်အ
့် တန််း) ခွမခာ်း၍။

ရလဒ်ြ ာ်းအစကကာင််း သတင််း

(ခ.၄.၄ နှငခ
့်် တ်ဆက်)၊

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ (ဥပြာ ရ ှစသာ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

သင်တန််းြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ သင်တန််းသာ်း

ဃ.၁.၄။ သင်တန််းရ ှသူြ ာ်းစပ်းသည့်် ပ ြ််းြ စတ်စက နပ်ြှု
အဆင့်် သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း၊ သင်တန််းလက်ခံရ ှသူအိုပ်စို

ြ ာ်း၏ စတ်စက နပ်ြှု၊ တိုငပ
် င်စဆွ်းစနွ်းြှုြ ာ်း

အလိုက် ခွမခာ်း၍

သြဟို
ို ့် တ် လိုပ်ငန််းြ ာ်းတွင် ပါဝင်စဆာင်ရွက်
နင
ို ြ
် ှု နှုန်း် စမပာင််းလလာြှုြ ာ်း)၊
❖ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းနှင့်် စဆွ်းစနွ်းညနှုင််း
စဆာင်ရွက်ြှုြ ာ်းဆိုငရ
် ာ နစ်နာြှုြ ာ်း၊ ြစက
နပ်ြှုြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် သတင်အခ က်
အလက်ြ ာ်း၊ စွြ််းစဆာင်ရည်နည််းပါ်းသည့််
အိုပ်စိုြ ာ်း (ဥပြာ အြ ်းသြီ်းြ ာ်း) ၏ ပါဝင်
စဆာင်ရွက်နင
ို ြ
် ှု အခွငအ
့်် လြ််းြ ာ်းနှင့််
စပ်လ ဉ််းသည့်် နစ်နာြှုြ ာ်းအပါအဝင်၊
ံသတ်ြတ်ြ က် ဃ-၂။ ြူဝါဒ

❖ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းကို ကိုယ်စာ်း မပ ရန်

သြဟို
ို ့် တ် နည််းလြ််းတစ်ခို အာ်း

လက်ခံအသအြှတ်မပ ခံရသည့််

အစီအစဉ်စရ်းဆွရာ တွင်

ကိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်းကို သတ်ြှတ်စဖာ်

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း

ထိုတ်ရန်နင
ှ ့်် အက ်းသက်ဆိုင် သူြ ာ်း ထံ

တိုက်ရို က်ပါဝင်စဆာင်ရွက် ရန်

အခ က်အလက်ြ ာ်း မပန်စပ်းရန်၊ ၎င််းတြှ
ို ့်

ြမဖစ်နင
ို စ
် သာ စနရာြ ာ်း (ဥပြာ

တံမပန်
ို ့် ြှုြ ာ်းကို မပန်လည်

PaM ကို အစကာင်

စိုစည််းစပ်းရန်အပါအဝင် ၎င််းတ၏
ို ့်

အထည်စဖာ်ြည့်် ဧရယာ

တာဝန်ဝတတရာ်းြ ာ်းကို သတ်ြှတ်ရန်

စီြံစဆာင်ရွက်

ထာ်း ှစဆာင်ရွက်သည့်် လိုပ်ထ်းံို
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

ကကီ်းြာ်းမခင််းစကကာင့်)် သက်

လိုပ်နည််းြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က် (ဥပြာ ToR

ဆိုငရ
် ာအိုပ်စိုြ ာ်းြှ ၎င််းတို အာ်း
့်

ြ ာ်း စရ်းသာ်းမပ စိုစပ်းမခင််းမဖင့်)် ၊

ကိုယ်စာ်းမပ ရန်အတွက်
သင့်စ
် လ ာ်သည့်် နည််းလြ််း မဖင့််
စရွ ်းခ ယ်ခနအ
် ့် ပ် စပ်းစသာ

❖ REDD+ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအတွက်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဃ.၂.၁။ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ ကိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း ပါဝင်စဆာင်

အစီအစဉ်စရ်းဆွရာတွင် အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ

ရွ က်သည့်် PaM စီြံကန််းစရ်းဆွြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းထြှ အက ်း

ကိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း၏ ပါဝင်စဆာင်ရွက်ြှု

အက ်းသက်ဆိုင် သူ

သက်ဆိုငသ
် ူကိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်းကို စရွ ်းခ ယ်မခင််းနှင့်် ှင်း် လင််း

(၎င််းတအာ်း
ို ့်
ြည်သို သတ်
ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်
့်

ကိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း၏

တင်မပစပ်းမခင််းဆိုငရ
် ာ လြ််းညွှနခ
် က်ြ ာ်းကို လိုက်နာစဆာင်

သည်၊ ၎င််းတ၏
ို ့် တာဝန်ြ ာ်းအာ်း ြည်သို ့်

ပါဝင်စဆာင်ရွက်ြှုကို ရ ှစအာင်

သတ်ြှတ်သည်၊ ြည်သို ထြ်
်းစဆာင်သည်၊
့်

စဆာင်ရွက် သင့်ပ် ပီ်း

ဥပြာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို

ထက
ို ိုယ်စာ်းလှယ် ြ ာ်း၏

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းထံ ြည်သို ့်

၎င််းတနှ
ို ့် ငသ
့်် က် ဆိုငရ
် ာ

မပန်လည်အစီရင်ခံသည်တိုအပါအဝင်
)
့်

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ
အိုပ်စိုအစပေါ် စက ပပန်ရြည့််
တာဝန်ဝတတရာ်းြ ာ်းကို
သတ်ြှတ်သင့်ပ
် ါသည်။

ရွ က်ထာ်းစကကာင််းမပသသည့်် စာရွ က်စာတြ််းြှတ်တြ််းြ ာ်း
ှသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ် ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဃ.၂.၂။ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ ကိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း ပါဝင်စဆာင်
ရွ က်သည့်် PaM စီြံကန််းစရ်းဆွြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းထြှ ကိုယ်

❖ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းနှင့်် စဆွ်းစနွ်းညနှုင််းြှု/

စာ်းလှယ်ြ ာ်းနှင့်် ၎င််းတ၏
ို ့် အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ အိုပ်စိုြ ာ်း ကကာ်း

ကိုယ်စာ်းမပ ပါဝင်ြှုြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့််

နှစ်လြ််းသွာ်း ဆက်ဆစ
ံ မပာဆိုစဆွ်းစနွ်းြှုြ ာ်း ှစကကာင််း

နစ်နာြှုြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်

မပသသည့်် စာရွ က်စာတြ််းြှတ်တြ််းြ ာ်း ှစသာ လိုပ်ငန််းစဉ်

အလက်ြ ာ်း၊

ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ ကိုယ်စာ်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

လှယ်ြ ာ်းသည် ၎င််းတ၏
ို ့်

ဃ.၂.၃။ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ ကိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း စရွ ်းခ ယ်ြှု၊
၎င််းတ၏
ို ့် လိုပ်စဆာင်ြှုြ ာ်းနှငး
့်် ့်စပ်လ ဉ််းသည့်် တိုငက် ကာ်းြှုြ ာ်း

လိုပ်ပိုငခ
် ွငြ
့်် ာ်းနှင့်် တာဝန်

လက်ခံရ ှသည့်် အစရအတွက်နင
ှ ့်် စမဖ ှင်း် စဆာင်ရွက်စပ်း

ြ ာ်းကို စကာင််းစွာ သ ှစန

ခ့်သည့်် အစရအတွက်၊

စအာင် စဆာင်ရွက် စပ်းသင့််
ပါသည်။ ၎င််းတို သည်
၎င််းတို၏
့်
့်
အက ်းသက်ဆိုင်
သူအိုပ်စိုြ ာ်းအာ်း သတင််း
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အခ က်အလက်ြ ာ်း ြ စဝစပ်း
ပပီ်း ၎င််းတထံ
ို ့် ြှ တံမပန်
ို ့် အကကံ
မပ ြှုြ ာ်းကို ရယူသင့်ပ
် ါသည်။
ံသတ်ြတ်ြ က် ဃ-၃။

❖ REDD+အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုတွင်

စီြံစဆာင်ရွက်

ဃ.၃.၁။ အစကာင်အထည်စဖာ်ြှု နှင/့်် သိုြဟို
့် တ် စစာင်က့် ကည့််

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း၊ အထူ်း

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း၏ ပါဝင်စဆာင်

စစ်စဆ်းြှုတတွ
ို ့် င် အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းကို တက်ကကစွာ

သမဖင့်် စဒသခံမပည်သူြ ာ်းသည်

ရွ က်ြှုကို အာ်းစပ်းသည့်် ဥပစဒသတ်

ပါဝင်ခွငမ့်် ပ ရန် ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွထာ်းစသာ PaM ြ ာ်း အစရ အတွက်

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််း ြ ာ်းကို

ြှတ်ခ က်ြ ာ်း သိုြဟို
့် တ် မပဋ္ဌာန််းခ က်

(စိုစိုစပါင််းထြှ)၊

အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််း
နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ် စစာင့်က် ကည့််
စလ့်လာမခင််းတတွ
ို ့် င် (ြူဝါဒနှင့််
နည််းလြ််း၏ သဘာဝကို
ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်း၍)

ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း
(ဥပြာ သဘာဝထန််းသြ််းနယ်စမြ ြ ာ်းအာ်း
ပူ်းတွစီြံအိုပ်ခ ပ်ြှု၊ စဒသခံ မပည်သူ
အစိုအဖွွဲ့ ပိုင် သစ်စတာ
လိုပ်ငန််းအစီအစဉ်ြ ာ်း)၊
❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအာ်း အစကာင်အ

ထစရာက်စွာ ပါဝင်စဆာင်ရွက်

ထည်စဖာ်ြှု နှင/့်် သိုြဟို
့် တ် စစာင့်က် ကည့််

နင
ို သ
် ည်ဆိုပါက ၎င််းတအာ်း
ို ့်

စလ့်လာြှုတွင် အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း

ပါဝင် စဆာင်ရွက်နင
ို ရ
် န်

ပါဝင်စဆာင်ရွက်ရန် စြ ာ်ြှန်း် ထာ်း စသာ

အခွငအ
့်် စရ်းစပ်းသင့်် ပါသည်

အခန််းကဏ္ဍြ ာ်း ှပါက ယင််းတအစကကာင်
ို ့်
်း

(ယင််းအတွက်

စဖာ်မပခ က်၊

ဘာသာစကာ်းအခက်အခနှင့််
ဓစလ့်ထ်းံို စံြ ာ်းကို
ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်း၍
စွြ််းရည်မြင့်တ
် င်ြှု၊
လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််း ယနတရာ်းြ ာ်း၊

❖ REDD+အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့််
စစာင့်က် ကည့််စလ့်လာြှုတွင် အက ်း
သက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း ပါဝင်စဆာင်ရွက်ြှုကို
အာ်းစပ်းရန်နင
ှ ့်် လိုအပ်ပါက ပါဝင်
စဆာင်ရွက်နင
ို ြ
် ည့်် စွြ််းရည်ြ ာ်း
မြင့်တ
် င်စပ်းရန် ခ ြှတ်ထာ်း ှစသာ

86

ကွနရ
် က်ြ ာ်း၊ စသည်

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအစကကာင််း သတင််း

တည်စထာင်ြှုတို ့်

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊

လိုအပ်နင
ို ပ
် ါသည်)။

❖ REDD+တွင် ပါဝင်စဆာင်ရွက်ြှုကို အာ်းစပ်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဃ.၃.၂။ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း တက်ကကစွာ ပါဝင်စဆာင်

ရန် အသံို်းမပ စနစသာ အစီအစဉ်ြ ာ်းအာ်း

ရွ က်နင
ို သ
် ည့်် အလာ်းအလာ ှပပီ်း လက်စတွွဲ့ ပါဝင်စဆာင်

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှု/ ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ

ရွ က်နင
ို ပ် ပီ်း ထစ
ို ဆာင်ရွက်ြှုြ ာ်းကို ြှတ်တြ််းတင်ထာ်းစသာ

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

REDD+ လိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်း ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊

❖ အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း၏ ပါဝင်ြှုမဖင့််
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

စဆာင် ရွ က်စနစသာ REDD+

ဃ.၃.၃။ PaM ြ ာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်ြှု နှင/့်် သိုြဟို
့် တ်

အစကာင်အထည် စဖာ်ြှုနင
ှ ့််

စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းြှုတွင် ပါဝင်စဆာင်ရွက်သူ အစရအတွက်

စစာင့်က် ကည့််စလ့်လာြှု လိုပ်ငန််း ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ

(ပါဝင်သည့်် အခန််းကဏ္ဍ၊ က ာ်း/ြ၊ တိုင်း် ရင််းသာ်း၊ စမြယာ

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ

လိုပ်ပိုငခ
် ွငအ
့်် ဆင်အ
့် တန််း၊ စသည်အလိုက် ခွမခာ်း၍)၊

ပါဝင်စဆာင်ရွက်စသာ အက ်းသက်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဆိုငသ
် ူြ ာ်း အစရအတွက်နင
ှ ့်် ၎င််းတ၏
ို ့်

ဃ.၃.၄။ PaM ြ ာ်းတွင် ပါဝင်စဆာင်ရွက်ရန် စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်
ြှုြ ာ်း လက်ခံရ ှသည်သ
့် ူ (အထက်ပါ ဃ.၁ တွင် ကကည်ပ
့် ါရန်)

ကိုယ်စရ်းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ၎င််းတို ပါဝင်
့်

အစရအတွက်နင
ှ ့်် အစကာင်အထည်စဖာ်ြှု နှင/့်် စစာင်က့် ကည့််

စဆာင်ရွက်စသာ အခန််းကဏ္ဍြ ာ်း၊

စစ်စဆ်းြှုတွင် ပါဝင်စဆာင်ရွက်နင
ို ခ
် ့်စသာသူ အခ ်း

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းနှင့်် ၎င််းတိုအာ်း
စစာင့််
့်
ကကည့််စလ့်လာြှုြ ာ်းတွင် ပါဝင်စဆာင်ရွက်ရန်
အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းအာ်း စွြ််းရည်မြင့်စ
် ပ်း
သည့်် လိုပ်ငန််းြ ာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်ြှု
နှင့်် ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်
ြ ာ်း၊ ဥပြာ စွြ််းရည်မြင့်တ
် င်ြှု အြ ်းအစာ်း၊
တက်စရာက်သူြ ာ်း အစရအတွက်နင
ှ ့်် ၎င််းတို ့်
၏ ကိုယ်စရ်းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ရ ှစသာ
သင်တန််းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍
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လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဃ.၃.၅။ ြ ာ်း စီြံကန််းစရ်းဆွမခင််းနှင့်် အစကာင်အထည်စဖာ်
မခင််းတတွ
ို ့် င် ပါဝင်စဆာင်ရွက်ြှုြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့််
တိုငက် ကာ်းြှုြ ာ်း လက်ခံရ ှသည့်် အစရအတွက်နင
ှ ့်် စမဖ ှင်း်
စဆာင်ရွက်စပ်းခ့်သည့်် အစရအတွက်၊

တက်စရာက်သူြ ာ်း၏ စတ်စက နပ်ြှု၊
လက်ခံရ ှသည့််
အရည်အခ င််းသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း၊ REDD+
PaM ြ ာ်းတွင် ပါဝင်စဆာင်ရွက်သူြ ာ်းထြှ
သင်တန််းရ ှပပီ်း ပါဝင်လာသည့််သူ ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊
အစမြြံ ည််းြ ဉ််း - င။ မြန်ြာနင
ို င
် ံ REDD+ ြဝါဒြ ာ်းနင့်် နည််းလြ််းြ ာ်းသည် သဘာဝ သ ်စတာ ြ ာ်းနင့်် ဇီဝြ ်း ံို ြ ်းကွြ
ွဲ ာ်းကို

န််းသြ််းစ ာင့်စ
် ာက်သည့် ် လိုပ်ငန််းြ ာ်း

နင့်် ကက
ို ည
် ီြှု သင့်ပ် ပီ်း သဘာဝသ ်စတာြ ာ်းအာ်း စမပာင််းလွဲအသံ်းို ြ မြင််းြ ာ်း ြမဖ ်စပေါ်စအာင် စဆာင်ရွက်ကာ အဆပ
ို ါ ြဝါဒြ ာ်းနင့်် နည််းလြ််းြ ာ်းကို အသံ်းို ြ ၍
သဘာဝသ ်စတာြ ာ်းနင့်် စဂဟ န ်ဝန်စဆာင်ြှုြ ာ်း အာ်း ကာကွယ်

န််းသြ််းြ င်လာစအာင် ဆွစ
ွဲ ဆာင်အာ်းစပ်း မြင််းနင့်် အမြာ်းစသာ လြှုစရ်းနင့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆင
ို ရ
် ာ

အက ်းစက ်းဇ်းြ ာ်း တ်းို မြြှင့်ရ
် စ မြင််းတက
ို ့် ို လိုပ်စဆာင်သင့်ပ
် ါသည်။
စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၁။ သဘာဝ

❖ စအာက်ပါတိုနှ့် ငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ ဥပစဒ

သစ်စတာြ ာ်းအစပေါ်

သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း သိုြဟို
့် တ် မပဋ္ဌာန််း

သက်စရာက် ြှု ှနင
ို စ
် သာ

ခ က်ြ ာ်း ှလ င် ထသ
ို တင််းအခ က်

REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််း

အလက်ြ ာ်း -

လြ််းြ ာ်းကို အစကာင် အထည်
ြစဖာ်ြီ PaM ကို စဆာင်
ရွ က်ြည့်် စနရာ စဒသအတွင်း် ှ
သဘာဝ သစ်စတာြ ာ်း ပ ံွဲ့ နှံ ့်
စပါက်စရာက်စနြှုကို အပြတြ််း
သစ်စတာ ဧရယာြ ာ်း မပင်ပ ှ

စီြံစဆာင်ရွက်

❖ - သစ်စတာအဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က် (ရနင
ို လ
် င်
သဘာဝသစ်စတာ အတွက်)၊
❖ - စမြအသံို်းခ ြှု/သစ်စတာအသံို်းခ ြှု
နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် နည််းလြ််း ြ ာ်း
အစကာင်အထည်ြစဖာ်ြီ
သက်စရာက်ဆန််းစစ်ခ က်/ စလ့်လာြှုြ ာ်း
(ဥပြာ EIA)၊

သစ်စတာြ ာ်းအာ်း အထူ်း

❖ - အပြတြ််းသစ်စတာဧရယာြ ာ်း

အစလ်းစပ်းကာ ယံိုကကည်

အတွင်း် နှင့်် အမပင် ှ သစ်စတာ
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

စတ်ခ ရသည့်် စလ့်လာ

သယံဇာတြ ာ်း စလ့်လာ ြှတ် တြ််းတင်ြှု/

ြှတ်တြ််းတင်ြှုြ ာ်းကို

စာရင််းမပ စိုထာ်းြှု၊

မပ လိုပ်သင့်ပ
် ါသည်။ အဆိုပါ
သစ်စတာြ ာ်းအာ်း အမခာ်း စသာ
စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း (စိုက်ခင််းြ ာ်း
အမဖစ်သို အပါအဝင်
) သို ့်
့်
စမပာင််းလ မခင််းကို
လံို်းဝခွငြ
့်် မပ သင့်ပ
် ါ။ သွယ်
ဝိုက်စမပာင််းလ ပစ်မခင််းြ ာ်း
(ဥပြာ စမြ အသံို်းခ ြှုြ ာ်းကို

❖ - သစ်စတာအာ်း အမခာ်းစမြ
အသံို်းခ ြှုြ ာ်းအတွက် စမပာင််းလအသံို်းခ ြှု၊
❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအာ်း ြစဆာင်ရွက်ြီ
ဆန််းစစ်ြှု/စလ့်လာြှု (သြဟို
ို ့် တ် သင့််
စလ ာ်သည့်် စမြပံိုြ ာ်းကို စလ့်လာြှု) တို ့်
မပ လိုပ်ရန် ခ ြှတ်ထာ်း ှစသာ
လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်းဆိုငရ
် ာ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ သဘာဝသစ်စတာြ ာ်းအာ်း စမပာင််းလ

စနရာ စရွှွဲ့စမပာင််း မပ လိုပ်မခင််းြှ

အသံို်းမပ မခင််းြ ှစစရန်နင
ှ ့်် သွယ်ဝိုက်

တစ်ဆင့်)် ကိုလည််း

စမပာင််းလ အသံို်းမပ ြှု မဖစ်စပေါ် နင
ို စ
် မခ ြ ာ်းကို

နည််းနင
ို သ
် ြ နည််းစအာင်

သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ကာ

စလ ာ့်ခ သင့်ပ
် ါသည်။

အနည််းဆံို်းမဖစ်စအာင် စလ ာ့်ခ ရန် ထာ်း
ှစသာ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်း အစကကာင််း
သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း၊
❖ သဘာဝသစ်စတာြ ာ်း ပ ံွဲ့ နှစပါက်
ံ ့်
စရာက်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

င.၁.၁။ စနရာစဒသအစမခမပ စသာ REDD+ စဆာင်ရွက်ခ က်

ြှုဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (စာရင််း

ြ ာ်းထြှ တရာ်းဝင်သစ်စတာဧရယာအမပင်ဘက်ြှ သစ်စတာ

အင််းြ ာ်း/စမြပံိုြ ာ်း)၊

ြ ာ်းအပါအဝင် သဘာဝစတာြ ာ်းကို စလ့်လာစမြပံိုထတ
ို ်ြှု

❖ သဘာဝသစ်စတာဖံို်းလွှြ််းြှု/ အရည်အစသွ်း
ဆိုငရ
် ာ အစနအထာ်းြ ာ်း၊ အနာဂတ်အလာ်း
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ြ ာ်းကို PaM အစကာင်အထည်ြစဖာ်ြီ ကက တင်၍ စဆာင်
ရွ က်ခ့်စကကာင််း နှင/့်် သိုြဟို
့် တ် အသံို်းမပ ခစ
့် ကကာင််း မပသသည့််

အလာြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်

စာရွ က်စာတြ််းြှတ်တြ််းြ ာ်း ှသည့်် စဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်း

ြ ာ်း၊ (အထူ်းသမဖင့်် REDD+ စဒသြ ာ်း

ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊

အတွင်း် /တစ်ဝိုက် အတွက် ရ ှနင
ို ပ
် ါက)၊

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

❖ သစ်စတာြ ာ်း စမပာင််းလအသံို်းမပ ြ ှရန်၊

င.၁.၂။ စနရာစဒသအစမခမပ စသာ REDD+ စဆာင်ရွက်ခ က်
ြ ာ်းထြှ သဘာဝစတာြ ာ်း တိုက်ရို က်စမပာင််းလအသံို်းမပ မခင််း

သွယ်ဝိုက်စမပာင််းလြှုမဖစ်နင
ို စ
် မခြ ာ်း စလ ာ့်ခ
ရန် ခ ြှတ်ထာ်း ှစသာ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််း

ကို တာ်းဆီ်းကာကွယ်ရန်နင
ှ ့်် သွယ်ဝိုက်စမပာင််းလမခင််း မဖစ်

ြ ာ်းအာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုဆိုငရ
် ာ

စပေါ် နင
ို စ
် မခြ ာ်းကို စလ ာ့်ခ ရန် ကက တင်ကာကွယ်ြှုြ ာ်း

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ

မပ လိုပ်ခစ
့် ကကာင််း မပသသည့်် စာရွ က်စာတြ််းြှတ်တြ််းြ ာ်း

❖ - စဆာင်ရွက်ထာ်းစသာ Mapping ြ ာ်း၊

ှသည့်် REDD+ စဆာင်ရွက်ခ က် ရာခိုငန
် န
ှု ်း်

❖ - ပံ့်ပို်းကူညီစသာ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံကန််း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

စရ်းဆွြှု လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း၊

အမခာ်း စဂဟစနစ်ြ ာ်း ဆံို်းရှု ံ်းခ့်သည့်် မဖစ်ရပ် အစရအတွက်နင
ှ ့််

❖ - သွယ်ဝိုက်စမပာင််းလြှုမဖစ်နင
ို စ
် မခြ ာ်း စလ ာ့်

ဧရယာ --- ဆ.၃.၁ နှင့်် ခ တ်ဆက်နင
ို ြ
် ည့်် အလာ်းအလာ ှ၊

ခ ရန် စဆာင်ရွက်သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း (ဥပြာ
လက် ှ စိုက်ပ ်းစမြြ ာ်းစပေါ်တွင် အထွက်တို်း
ရန် စဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်း၊

င.၁.၃။ REDD+ PaM ြ ာ်းစကကာင့်် သဘာဝစတာြ ာ်း သိုြဟို
့် တ်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

င.၁.၄။ REDD+ PaM ြ ာ်း၏ စနာက်ဆက်တွ အက ်းဆက်
အမဖစ် သဘာဝစတာြ ာ်း (တိုက်ရို က် သြဟို
ို ့် တ် သွယ်ဝိုက်)

စမြအသံို်းခ ြှုဇိုနြ
် ာ်း သတ်ြှတ်မခင််း၊

စမပာင််းလအသံို်းမပ ြှုနင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ နစ်နာြှုြ ာ်းအတွက်

အစာ်းထ်းို အသက်စြွ်းဝြ််း

တိုငက် ကာ်းြှုြ ာ်း လက်ခံရ ှသည့်် အစရအတွက်နင
ှ ့်် စမဖ ှင်း်

စက ာင််းြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်းကို အာ်းစပ်းမခင််း)၊

စဆာင်ရွက်စပ်းခ့်သည့်် အစရအတွက်

❖ PaM ြ ာ်း၏ သဘာဝသစ်စတာြ ာ်းအစပေါ်
သက်စရာက်ြှုြ ာ်းဆိုငရ
် ာ
အခ က်အလက်ြ ာ်း သိုြဟို
့် တ်
အရည်အစသွ်းစံမပ သတင််းအခ က်
အလက်ြ ာ်း/ ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က်ြ ာ်း
(ဆိုလိုသည်ြှာ တိုက်ရို က် သြဟို
ို ့် တ်
သွယ်ဝိုက် စမပာင််းလြှုြ ာ်း မဖစ်ပွာ်းခမခင််း
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ှ/ြ ှ၊ ှပါက ြည်သည့််စနရာစဒသတွင်
မဖစ်ပွာ်းသနည််း)၊
စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၂။ REDD+

❖ REDD+အတွက် သက်ဆိုငစ
် သာ

ြူဝါဒြ ာ်း နှင့််

လိုပ်ငန််းအြ ်းအစာ်းြ ာ်း၏ စပါင််းစို

နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း အစီအစဉ်

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းအပါအဝင် လူြှုစရ်း နှင့််

စရ်းဆွမခင််း (REDD+

ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ သက်စရာက် ြ ာ်း

ြဟာဗ ြူဟာြ ာ်း သိုြဟို
့် တ်
အစီအစဉ်ြ ာ်းအဆင့်တ
် ွင ်
လည််းစကာင််း ြူဝါဒ သိုြဟို
့် တ်
နည််းလြ််း တစ်ခိုခ င််းစီ
အဆင့်တ
် ွင် လည််းစကာင််း)
သည် ၎င််းတ၏
ို ့် လူြှုစရ်းနှင့််

စီြံစဆာင်ရွက်

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုဆိုငရ
် ာ ဥပစဒ
သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း သိုြဟို
့် တ် မပဋ္ဌာန််း
ခ က်ြ ာ်း ှပါက စဖာ်မပရန် (ဥပြာ EIA, SEA)
❖ လူြှုစရ်းနှင့်် ပတ်ဝန််းက င် သက်စရာက်
ြှုြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက် ြ ာ်း
အလံိုအစလာက်ရ ှရန်နင
ှ ့်် ယင််း တအာ်း
ို ့်
REDD+စီြံကန််း စရ်းဆွြှုတွင် အသံို်းမပ ရန်

ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ

ခ ြှတ်ထာ်း ှစသာ အမခာ်း

စကာင််းက ်း သြဟို
ို ့် တ် ဆို်းက ်း

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း၊

သက်စရာက် နင
ို ြ
် ှုြ ာ်းနှင့််
စပ်လ ဉ််းသည့်် ြှနက
် န်စသာ
သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း
စပေါ်တွင် အစမခခံသင့်် ပါသည်။
ထအ
ို တွက် အခ က်အလက် ြ ာ်း
ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း
နှငအ
့်် ခ က်အလက်အသစ်

ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

❖ လူြှုစရ်းနှင့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ သတင််း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

င.၂.၁။ REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက် စဆာင်ရွက်ခ့်သည့်် လူြှုစရ်း

အခ က်အလက်ြ ာ်း အလံိုအစလာက်ရ ှရန်

နှင့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ သက်စရာက်ြှုြ ာ်း* ဆန််းစစ်စလ့်

နှင့်် ယင််း တအာ်း
ို ့်
REDD+စီြံကန််း စရ်းဆွြှု

လာြှုအစရအတွက်၊ အဆင်အ
ို င
် အ
ံ ဆင်၊့်
့် လိုက် (ဥပြာ နင

တွင် အသံို်းမပ ရန် ခ ြှတ်ထာ်း ှစသာ လိုပ်ငန််း

တိုင်း် စဒသကကီ်း/မပည်နယ်အဆင်၊့် လိုပ်ငန််း စဆာင်ရွက်သည့််

စဉ်ြ ာ်း နှင/့်် သိုြဟို
့် တ် ဥပစဒသတ်ြှတ်ခ က်

စနရာအဆင်)့် နှင့်် လွှြ််းမခံ သည့်် ဧရယာအလိုက် ခွမခာ်း၍

ြ ာ်းကို အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့်် ရလဒ်ြ ာ်း
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

ြ ာ်းကို စိုစဆာင်မခင််းတို ့်

င.၂.၂။ လူြှုစရ်း နှင့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ သက်စရာက်ြှုြ ာ်း*
ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုြ ာ်းထြှ စအာက်ပါတနှ
ို ့် ငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍
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လိုအပ်နင
ို ပ
် ါသည်။ ဆန််းစစ်
စလ့်လာြှုြ ာ်းတွင် ဆက်စပ်
သက်စရာက်ြှုြ ာ်း
(Cumulative effects)၊
landscape တစ်ခိုလံို်း
အတိုင်း် အတာမဖင့်် သက်
စရာက်ြှုြ ာ်းနှင့်် သွယ်ဝိုက်
သက်စရာက်ြှုြ ာ်းကိုလည််း

❖ - စဆာင်ရွက်ခ့်သည့််

စကာင််းြွနစ
် သာ အစလ့်အထစံနန
ှု ်း် ြ ာ်းကို လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က်ြ ာ်း၊

ခ့်စကကာင််း ြှတ်တြ််းြှတ်ရာြ ာ်း ှသည့်် ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု

❖ - ဆန််းစစ်စလ့်လာခ့်သည့်် သက်စရာက်ြှု

ရာခိုငန
် န
ှု ်း် -

အြ ်းအစာ်းြ ာ်း၊

- အခ က်အလက်စိုစဆာင််းမခင််းနှင့်် စစစ်စလ့်လာမခင််း (ဇီ ဝ

❖ - စိုစဆာင််းခ့်သည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်း၊

ြ ်းစံိုြ ်းကွြ ာ်းနှင့်် စဂဟစနစ်ဝန်စဆာင်ြှုြ ာ်းအတွက် အစရ်း

❖ - PaM ဒီဇိုင်း် အတွင်း် သို သတင်
်းအခ က်
့်

ကကီ်းစသာ စနရာြ ာ်းအစပေါ် သက်စရာက်နင
ို ြ
် ှုြ ာ်း၊ ဆက်စပ်

အလက်ြ ာ်း စပါင််းစပ်ထည့််သွင်း် မခင််း (ဥပြာ

သက်စရာက်ြှု/ထခိုက်ြှုြ ာ်း(cumulative effects)၊ ကိုန်း် တွင်း်

စနရာနှင့်် နည််းစနစ်ြ ာ်း

နယ်စမြ တစ်ခိုလံို်းအတိုင်း် အတာမဖင့်် (landscape-scale)

ထည့််သွင်း် ဆန််းစစ်

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းနှင့်် သွယ်ဝိုက်သက်စရာက်ြှုြ ာ်းကို စစစ်

သင့်ပ
် ါသည်။

စလ့်လာမခင််းအပါဝင်)၊
- ရ ှနင
ို စ
် မခ ှသည့်် လူြှုစရ်းနှင့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ အက ်း
စက ်းဇူ်းြ ာ်းကို လံိုစလာက်စွာ ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်းမခင််း (စံ
သတ်ြှတ်ခ က် င.၄ တွင် စဖာ်မပထာ်းစသာ ဦ်းစာ်းစပ်း အက ်း
စက ်းဇူ်းြ ာ်းကို အဓကဦ်းတည်၍)၊
- စဖာ်ထတ
ို ်စတွွဲ့ ှသည့်် အက ်းသက်စရာက်နင
ို စ
် မခြ ာ်းစပေါ်
အစမခခံ၍ PaM စဆာင်ရွက်ရြည့်် စနရာြ ာ်းနှင့်် အစကာင်
အထည်စဖာ်ြှုြ ာ်းအတွက် တက ှင်း် လင််းစသာ အကကံမပ ခ က်
ြ ာ်း စပ်းအပ်မခင််း၊

စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၃။ REDD+

❖ အဆိုမပ ထာ်းစသာ REDD+ PaM ၏

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််း

သက်စရာက်
်
နင
ို စ
် မခ ှစသာ လူြှုစရ်းနှင့််

ြ ာ်းအာ်း စရွ ်းခ ယ်မခင််း၊

ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ စကာင််းက ်းြ ာ်း နှင့််

ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွမခင််းနှင့််

ဆို်းက ်းြ ာ်းကို သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ် ရန်

စီြံစဆာင်ရွက်

ခ ြှတ်ထာ်း ှသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််း

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (င-၂ ကိုလည််း

တတွ
ို ့် င် ဆို်းက ်းြ ာ်းကို

ကကည့််ပါ)၊

စ ှာင် ှာ်းနင
ို ြ
် ည့်် သိုြဟို
့် တ်
အနည််းဆံို်း မဖစ်စစနင
ို ြ
် ည့််
အမပင် စကာင််းက ်းြ ာ်း
တို်းပွာ်းရ ှစစနင
ို ြ
် ည့်် နည််း
လြ််းမဖင့်် စဆာင်ရွက်သင့််
ပါသည်။ ထအ
ို တွက် အခ ွဲ့ PaM
ြ ာ်းကို အခ ွဲ့ PaM ြ ာ်း ထက်
ဦ်းစာ်းစပ်းရမခင််းြ ာ်း
ှနင
ို ပ
် ါသည်။ သိုြဟို
့် တ် PaM
ြ ာ်းကို အမပန်အလှနမ် ဖည့််
စွက်စထာက်ပံစ
ို ရ
် န်
့် ပ်းနင
စပါင််းစပ်စဆာင်ရွက်ရမခင််း ြ ာ်း
ှနင
ို ပ
် ါသည်။ REDD+ ၏
စကာင််းက ်းသက်စရာက်
ြှုြ ာ်းကို တို်းပွာ်းစစနင
ို ြ
် ည့််
အစကာင််းဆံို်း နည််းလြ််း

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအာ်း စရွ ်းခ ယ်မခင််း၊
ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွမခင််း၊ အစကာင်အထည်
စဖာ်မခင််းတအာ်း
ို ့်
စကာင််းက ်းြ ာ်း တို်း
ပွာ်းစစပပီ်း ဆို်းက ်းြ ာ်း စလ ာ့်နည််းစစ သည့််
နည််းမဖင့်် စဆာင်ရွက်စစနင
ို ရ
် န်
ခ ြှတ်ထာ်းသည့်် ထလ
ို ိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း
အစကကာင််းနှင့်် ထလ
ို ိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတွင်
အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း ပါဝင်စဆာင် ရွ က်ြှု
(ြည်သည့််အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ ြ ာ်း ြည်သို ့်
ပါဝင်စနသည်/ ပါဝင်ြည်)
အစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ REDD+ PaM ြ ာ်းြှ အက ်းစက ်းဇူ်း ြ ာ်း
တို်းပွာ်းရန်/ ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခ ြ ာ်း
စလ ာ့်ခ ရန် သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ် ထာ်းသည့််
အမခာ်းနည််းလြ််းြ ာ်းဆိုငရ
် ာ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအာ်း စကာင််းက ်းြ ာ်း တို်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

င.၃.၁။ PaM စီြံကန််းစရ်းဆွြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းထြှ စလ့်လာ

ြ ာ်းအာ်း ှာစဖွစဖာ်ထတ
ို ်ရာ

ပွာ်းစစပပီ်း ဆို်းက ်းြ ာ်း စလ ာ့်နည််းစစ သည့််

ဆန််းစစ်ြှု၏ ရလဒ်ြ ာ်း/ အကကံမပ ခ က်ြ ာ်းကို စီြံကန််း အတွင်း်

တွင် သက်ဆိုငရ
် ာကဏ္ဍြ ာ်း

နည််းမဖင့်် စရွ ်းခ ယ်၊ ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊ အစီအစဉ်

အာ်းလံို်းြှ အက ်းသက်ဆိုင်

စပါင််းစပ်ထည်သ
့် ွင်း် ခ့်စကကာင််း မပသနင
ို သ
် ည့််

စရ်းဆွနင
ို စ
် စြည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း အစကာင်

စီြံကန််းစရ်းဆွြှုလိုပ်ငန််းစဉ် ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊ ဥပြာ

အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့်် ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််း
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စအာက်ပါနည််းလြ််းြ ာ်းမဖင့်် -

သူြ ာ်းကို ပါဝင်စဆာင်

အခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ စဆာင်ရွက်ခ့်

က) ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်းကို စလ ာ့်ခ ရန်နင
ှ ့်် ရ ှနင
ို စ
် မခ ှ သည့််

ရွ က်စစသင့်ပ
် ါသည်။

စသာ ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုြ ာ်း၊ တိုငပ
် င်စဆွ်း

အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းကို တို်းမြင်ရ
့် ှစစရန် PaM ြ ာ်းကို

စနွ်းြှုြ ာ်း၊ ပါဝင်စဆာင်ရွက်သည့်် အက ်း

စရွ ်းခ ယ်မခင််း၊ ဦ်းစာ်းစပ်းမခင််း နှင/့်် သိုြဟို
့် တ် စပါင််းစပ်မခင််း၊

သက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း၊ စဖာ်ထတ
ို ်စတွွဲ့ ှသည့််

ခ) PaM ြ ာ်း၏ ဒီဇိုင်း် အတွင်း် ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခ စလ ာ့်ခ ြှု/

အဓကသက်စရာက်နင
ို စ
် မခြ ာ်း၊ အက ်း

အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း မြင်တ
့် င်ြှု အပိုင်း် ြ ာ်းကို

စက ်းဇူ်းြ ာ်း ရ ှရန်/ ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်း

စပါင််းစပ်ထည်သ
့် ွင်း် မခင််း သိုြဟို
ို စ
် မခ
့် တ် ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင

စ ှာင် ှာ်းရန် အစီအစဉ်ြ ာ်းအာ်း ညနှုင််းမပင်

စလ ာ့်ခ ရန်/ အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း မြင်တ
့် င်ရန် စထာက်ပံ့်မဖည့််

ဆင်ခ့်ြှုြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် ထပ်စဆာင််းစဆာင်

စွက်စပ်းသည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း ြတ်ဆက်ထည်သ
့် ွင်း် မခင််း၊

ရွ က်သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း)၊
❖ PaM ြ ာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့်် စီြံ

ဂ) အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း မြင်တ
ို စ
် မခြ ာ်း
့် င်ရန်/ ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင

ကန််းစရ်းဆွြှု လိုပ်ငန််းစဉ်ြှ

စလ ာ့်ခ ရန် ရည်ရွယ်၍ စနရာစဒသြ ာ်းကို စရွ ်းခ ယ်မခင််း (ဥပြာ

အကကံမပ ခ က်ြ ာ်း နှင့်် ကိုက်ညီစအာင်

ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွတန်ဖို်း မြင်ြ
ို ့် တ်
့် ာ်းစသာ စဒသြ ာ်း သြဟို

ညနှုင််းစဆာင်ရွက်ပံိုြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ

ထခိုက်လွယ်စသာ အိုပ်စိုြ ာ်း ှသည့်် စဒသြ ာ်းကို

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

အဓကဦ်းတည်မခင််း)၊

❖ အဓကက စသာ အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း နှင/့််
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

သြဟို
ို ့် တ် ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်း နှင့််

င.၃.၂။ PaM စီြံကန််းစရ်းဆွြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းထတွင် REDD+ ြှ

စပ်လ ဉ််းသည့်် REDD+ PaM ြ ာ်း၏ အက ်း

စကာင််းက ်းရလဒ်ြ ာ်း တို်းပွာ်းစစြည့်် အစကာင််းဆံို်း

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်

နည််းလြ််းြ ာ်းနှင့်် စပ်လ ဉ််း၍ သက်ဆိုငရ
် ာကဏ္ဍြ ာ်းအာ်းလံို်း ၏

အလက်ြ ာ်း -

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းထံြှ အမြင်ြ ာ်းကို ရယူခ့်စကကာင််း၊

❖ - PaM ြ ာ်း ကိုယ်တိုင၏
်

ထအ
ို မြင်ြ ာ်းကို စီြံကန််းထတွင် ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်းခ့် စကကာင််း

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း၊

စပေါ်လွငစ
် အာင် မပသနင
ို သ
် ည့်် စာရွ က်စာတြ််းြ ာ်း ှသည့််

❖ - ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်းကို စလ ာ့်ခ ရန်/

စီြံကန််းစရ်းဆွြှု လိုပ်ငန််းစဉ် ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊

အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း တို်းပွာ်းရန်
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

င.၃.၃။ REDD+ စဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်းထတွင် စီြံကန််းစရ်းဆွြှု
လိုပ်ငန််းစဉ်ြှ စကာင််းက ်းရလဒ်ြ ာ်း မြင်တ
ှ ့်် ဆို်းက ်း
့် င်ရန်နင
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သီ်းမခာ်းစဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်း၏

ြ ာ်း အနည််းဆံို်းမဖစ်ရန် အကကံမပ ခ က်ြ ာ်းကို လိုက်နာ၍

အက ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်း၊

အစကာင်အထည်စဖာ်စကကာင််း မပသနင
ို သ
် ည့်် စာရွ က်စာတြ််း
ြ ာ်း ှစသာ စဆာင်ရွက်ခ က် ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊ ဥပြာ သစဘာတူ

(အခ ွဲ့သည် င-၄ နှင့်် ထပ်စနပါသည်)

ညီထာ်းစသာ အက ်းစက ်းဇူ်း မြင်တ
ို စ
် မခ
့် င်ြှု/ ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
စလ ာ့်ခ ြှု နည််းလြ််းြ ာ်းကို အစကာင်အထည်စဖာ်ခ့်မခင််း၊

စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၄။ REDD+

❖ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်

ြူဝါဒြ ာ်း နှင့်် နည််းလြ််း

အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ REDD+အတွက်

ြ ာ်းအာ်း သင့်စ
် လ ာ်စွာ

ဦ်းစာ်းစပ်း အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းကို ြည်သို ့်

စရွ ်းခ ယ်မခင််း၊ ဒီဇိုင်း် စရ်း

သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်/ ဦ်းစာ်း

ဆွမခင််းနှင့်် အစကာင်
အထည်စဖာ်မခင််း တြှ
ို ့် တစ်ဆင့််
ဦ်းစာ်းစပ်း ပံ့်ပို်းရြည့်် အက ်း
ရလဒ် ြ ာ်းထတွင် စမြယာ
အခွင့်် အစရ်းြ ာ်းကို
မြင်တ
့် င်မခင််း၊ ဆင််းရစသာ၊

စီြံစဆာင်ရွက်

စပ်းအဆင့်သ
် တ်ြှတ်သည်၊ နင
ို င
် ံ အဆင့််
REDD+ြဟာဗ ြူဟာတွင် ြည်သို ထည့်
်သွင်း်
့်
စဉ််းစာ်းသည်၊
❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအာ်း စရွ ်းခ ယ်၊
ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊ အစကာင်အထည်စဖာ် ရာတွင်
ဦ်းစာ်းစပ်းအမဖစ် သတ်ြှတ်စဖာ်
ထိုတ်ထာ်းစသာ အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းကို

ထခိုက်လွယ် စသာ

အာ်းစပ်းမြင့်တ
် င်နင
ို ြ
် ည့်် နည််းလြ််းမဖင့််

နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ် အာ်း

လိုပ်စဆာင်ရွက်နင
ို စ
် စရန် အသံို်းမပ သည့််

နည််းခ ွဲ့တစ
့် သာ အိုပ်စိုြ ာ်း ၏

ခ ဉ််းကပ်နည််းအစကကာင််း

ဘဝအဆင်စမပ သာယာ စရ်း

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ အသံို်းမပ သည့််

မြင့်တ
် င်စပ်းမခင််း၊

အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က်ြ ာ်း၊ သြဟို
ို ့် တ် PaM

ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်းြ ာ်းနှင့််

ြ ာ်းနှင့်် ဦ်းစာ်းစပ်း အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းကကာ်း

စဒသခံမပည်သူြ ာ်းအတွက်

ခ တ်ဆက်ြှု ြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ
သတင််းအခ က်အလက် ြ ာ်း ပါဝင်နင
ို ပ
် ါသည်
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

စရ ှည်လိုပ်ကိုင် စာ်းစသာက်

(ဥပြာ ြည်သည့်် PaM ြ ာ်းသည်

နင
ို စ
် သာ အသက်စြွ်းဝြ််း

ဆင််းရနွြ််းပါ်းသူြ ာ်း အတွက်

စက ာင််းြှု လိုပ်ငန််းြ ာ်းကို

စကာင််းက ်းြ ာ်း ရ ှစစြည် ဟို

ပံ့်ပို်းစပ်းမခင််း၊ က ာ်းြတန််း

စြ ာ်ြှန်း် ထာ်းသနည််း၊ စမြဆီလွှာ

တူညီြ ြှုကို အာ်းစပ်းမခင််း၊ လူြှု
အသိုင်း် အဝိုင်း် အတွင်း် စအ်းခ ြ််း
တည်ပငြ်စရ်း အာ်းစပ်းမခင််း၊
ဇီဝြ ်းစံိုြ ်း ကွြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ်
စဂဟစနစ် ဝန်စဆာင်ြှုြ ာ်း
အတွက် တန်ဖို်း မြင့်ြ
် ာ်းစသာ
စဒသ ြ ာ်းကို ကာကွယ်စစာင့််
စ ှာက်မခင််း (အထူ်းသမဖင့််

ထန််းသြ််းြှုကို ြ ာ်းစွာ အစထာက်
အကူမပ ြည်ဟို စြ ာ်ြှန်း် ထာ်းသနည််း၊
စသည်)၊
(အခ ွဲ့သည် င-၂၊ င-၃ တနှ
ို ့် င့်် ထပ်စနပါသည်။)
❖ ဦ်းစာ်းစပ်းအမဖစ် သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

င.၄.၁။ စမြယာအခွငအ
့်် စရ်းြ ာ်း/ ှင်း် လင််းသည့်် စမြယာလိုပ်

ထာ်းစသာ အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းကို အာ်း

ပိုငခ
် ွငြ
့်် ာ်းကို အာ်းစပ်းမြင်တ
့် င်မခင််း၊

စပ်းမြင့်တ
် င်နင
ို စ
် စရန် PaM ြ ာ်းအာ်း ြည်သို ့်

--- ဂ.၂.၄ နှင့်် ခ တ်ဆက်၊

စရွ ်းခ ယ်၊ ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊

--- ဂ.၂.၅ နှင့်် ခ တ်ဆက်၊

စမြနှငစ
့်် ရသယံဇာတြ ာ်းကို

အစကာင်အထည်စဖာ်စကကာင််း

ထန််းသြ််း စစာင့်စ
် ှာက် မခင််း)၊

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ

စနရင််းစဒသြ ာ်း

အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနှင့်် ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို ်

ဘဝအဆင်စမပသာယာစရ်းအပါအဝင် စရ ှည် လိုပ်ကိုင်

တစ်ခိုနင
ှ တ
့်် စ်ခို တစ်ဆက်

စမခြ ာ်း ဆန််းစစ်ခ က်စပေါ် အစမခခံ၍ PaM

စာ်းစသာက်နင
ို စ
် သာ အသက်စြွ်းြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်း -

တစ်စပ်တည််း ှြှု တို်းတက်

ြ ာ်းအာ်း ညနှုင််းမပင်ဆင်မခင််း၊ သြဟို
ို ့် တ် PaM

--- ဂ.၃.၄ နှင့်် ခ တ်ဆက် (REDD+ စဒသြ ာ်း ှ စစ်တြ််းစမဖဆို

စစမခင််း၊ ကိုန်း် စမြ ထခိုက်

ြ ာ်းအာ်း အစကာင် အထည်စဖာ်ရန်အတွက်

သူြ ာ်း ၏ ဘဝသာယာအဆင်စမပစကကာင််း ထင်မြင်ယူဆခ က်

ပ က်စီ်းြှု စလ ာ့်ခ မခင််း

လြ််းညွှနြ
် ာ်း မပ စိုမခင််း၊ သြဟို
ို ့် တ်

ြ ာ်း (က ာ်း/ြ၊ တိုင်း် ရင််းသာ်း၊ စမြယာလိုပ်ပိုငခ
် ွငအ
့်် ဆင့်် အတန််း၊

အခ ွဲ့စသာ အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းအတွက်

စသည် အလိုက်ခွမခာ်း၍))၊

သြဟို
ို ့် တ် မပန်လည်စကာင််း
ြွနစ
် စမခင််း၊ ညစ်ညြ််းြှု
စလ ာ့်ခ မခင််း၊ အစို်းရဝန်ထြ််း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဦ်းတည် ကာ PaM ြ ာ်း စရွ ်းခ ယ်မခင််း/ ဒီဇိုင်း်
ဆွမခင််း၊ (ဥပြာ သဘာဝထန််းသြ််း

င.၄.၂။ ဆင််းရနွြ််းပါ်းစသာ/ ထခိုက်လွယ်စသာ အိုပ်စိုြ ာ်း၏

--- REDD+ စဒသြ ာ်း၏ အတွင်း် အမပင် ှ အြ်စထာင်စိုြ ာ်း၏
ပ ြ််းြ ဝင်စငွဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း၊
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ြ ာ်း နှင့်် စဒသခံအက ်းသက်

နယ်စမြြ ာ်း စီြံအိုပ်ခ ပ်လိုပ်ကိုငြ
် ှုကို

ဆိုငသ
် ူြ ာ်းအာ်း (ဥပြာ

ပံ့်ပို်းအာ်းစပ်းသည့်် သြဟို
ို ့် တ် EAO ြ ာ်းနှင့််

--- ဃ.၁.၁ နှင့်် ခ တ်ဆက် (REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်းတွင် ပါဝင်သူ

တည်ဆဥပစဒြ ာ်းကို

ဆက်ဆစ
ံ ရ်းြ ာ်းကို တို်းတက်

ြ ာ်းအာ်း က ာ်း/ြ ခွမခာ်းစဖာ်မပ)၊

အစကာင်အထည်စဖာ်ရန်/

စကာင််းြွနစ
် စရန် အာ်းစပ်းသည့်် PaM ြ ာ်း)၊

--- ဂ.၃.၄ နှင့်် ခ တ်ဆက် (က ာ်း/ြအလိုက် ဘဝသာယာ

လိုက်နာရန်၊ ဆံို်းမဖတ်ခ က်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

❖ ဦ်းစာ်းစပ်းအက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း တို်းပွာ်း စစရန်

အဆင်စမပြှုဆိုငရ
် ာ ထင်မြင်ယူဆခ က်)

သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းစသာ နည််းလြ််းြ ာ်း

ခ ြှတ်ြှုတွင် ပါဝင်နင
ို ရ
် န်နင
ှ ့််

--- အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း ခွစဝြှုဆိုငရ
် ာ ဂ.၅ နှင့်် ခ တ်ဆက်

အစကာင်အထည်စဖာ် ြှုဆိုငရ
် ာ

စရ ှည်တည်တစ
ံ့် စြည့််

(အက ်းစက ်းဇူ်းခွစဝြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ကို စရ်းဆွစနဆ)၊

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ PaM

စမြအသံို်းခ ြှု အစလ့်အထ

ြ ာ်းအာ်း အကကံမပ ထာ်း စသာ နည််းစနစ်ြ ာ်း

ြ ာ်းကို က င့်သ
် ို်းံ နင
ို ရ
် န်)
စွြ််းရည်မြင့်တ
် င်စပ်းမခင််းတို ့်
ပါဝင်ြည် မဖစ်သည်။
❖

င.၄.၃။ က ာ်းြစရ်းရာ တန််းတူညီြ စရ်း -

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

င.၄.၄။ လူြှုအဖွွဲ့အစည််း၏ စအ်းခ ြ််းတည်ပငြ်ြှု -

အသံို်းမပ ကာ သိုြဟို
့် တ် သတ်ြှတ်ထာ်းစသာ

--- ခ.၃.၄ နှင့်် ခ တ်ဆက် (EAO ြ ာ်းနှင့်် အတူ စရ်းဆွစသာ

ဦ်းစာ်းစပ်းစနရာစဒသြ ာ်းတွင်

စီြံကန််းြ ာ်း)၊

အစကာင်အထည်စဖာ်စနမခင််း)၊

--- ဂ.၆.၁ နှင့်် ခ တ်ဆက် (နစ်နာြှုြ ာ်း စမဖ ှင်း် စပ်းမခင််း)၊

နင
ို င
် /ံ တိုင်း် စဒသကကီ်း/မပည်နယ်အဆင့််

--- PaM ြ ာ်းြှ လူထစ
ို စာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းစရ်း၊ တရာ်း ဥပစဒ

နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ် PaM တစ်ခိုခ င််းစီ အဆင့်တ
် ွင်

စို်းြို်းစရ်း/ စလ်းစာ်းလိုက်နာစရ်းဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း၊

ဦ်းစာ်းစပ်းအမဖစ်သတ် ြှတ်ထာ်းစသာ

ဥပြာ လူထစ
ို စာင်က့် ကည့််စစ်စဆ်းစရ်းအစီအစဉ်ြ ာ်းြှ

အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနှင့်် စပ်လ ဉ််းသည့််

စဖာ်ထတ
ို ်စပ်းသည့်် တရာ်းြဝင်လိုပ်စဆာင်ြှုြ ာ်း အစရအတွက်၊

REDD+ ရလဒ်ြ ာ်းအစကကာင််း

တရာ်းစွဆိုနင
ို သ
် ည့်် အြှု အစရအတွက်၊

အစီရင်ခံစာြ ာ်း၊

--- REDD+ စဒသ အတွင်း် /အမပင် ှ တရာ်းရံို်းသို စွ
့် တင်စသာ

❖ - ဆင််းရစသာ၊ ထခိုက်လွယ်စသာ
နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ် ဖယ်ကကဉ်ခံရစသာ

စမြအသံို်းခ ြှုဆိုငရ
် ာ အြှုြ ာ်း နှင/့်် သိုြဟို
့် တ် အကကြ််းဖက်

အိုပ်စိုြ ာ်း၏ သက်သာစခ ာင်ခ စရ်း၊

ပဋကခ မဖစ်ပွာ်းြှုြ ာ်း၊

❖ - က ာ်းြတန််းတူညီြ ြှု၊

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

❖ - ရပ်ရွာတည်ပငြ်စအ်းခ ြ််းြှု၊

င.၄.၅။ ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွ/စဂဟစနစ်ဝန်စဆာင်ြှု တန်ဖို်း
မြင်ြ
့် ာ်းစသာ စဒသြ ာ်း ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု၊
--- နင
ို င
် ၏
ံ သဘာဝထန််းသြ််းစရ်းနယ်စမြြ ာ်း လွှြ််းမခံ နင
ို ြ
် ှု
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❖ - ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် စဂဟစနစ်

အစမပာင််းအလြ ာ်း၊

ဝန်စဆာင်ြှုြ ာ်းအတွက် တန်ဖို်းမြင့်ြ
် ာ်း စသာ

--- သဘာဝထန််းသြ််းစရ်းနယ်စမြြ ာ်းနှင့်် KBA ြ ာ်း၏

စဒသြ ာ်း၊

အတွင်း် အမပင်စဒသြ ာ်းအပါအဝင် REDD+ စဒသြ ာ်း ှ

❖ - စနရင််းစဒသြ ာ်း တစ်ဆက်တစ်စပ်တည််း

သစ်စတာဖံို်းလွှြ််းြှု/ အရည်အစသွ်း တို်းတက်လာြှုြ ာ်း

ှြှုအစမခအစန၊

(အမခာ်းအစရ်းပါသည့်် စနရာြ ာ်းကို စဖာ်ထတ
ို ်သ ှလ င်

❖ - ကိုန်း် စမြထခိုက်ပ က်စီ်းြှု၊

ထည်သ
့် ွင်း် နင
ို ၊် ဥပြာ ခိုတ်လှထိုတ်ယူမခင််းြဟိုတ်သည့််

❖ - ပတ်ဝန််းက င်ညစ်ညြ််းြှု

သစ်စတာတန်ဖို်းြ ာ်းအတွက် အစရ်းကကီ်းစသာ စနရာြ ာ်း၊

❖ - အစို်းရဝန်ထြ််းြ ာ်းနှင့်် စဒသခံ အက ်း

သစ်ပင်ြ ်းကွြ ာ်း/ အမခာ်း ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွြ ာ်း အြ ာ်းအမပာ်း

သက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း၏ စွြ််းစဆာင်ရည်ြ ာ်း၊

ှသည့်် စနရာြ ာ်း(NFI ြှ))၊

❖ - ဦ်းစာ်းစပ်းအမဖစ်သတ်ြှတ်ထာ်းစသာ
အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း တို်းပွာ်းစစရန်

--- REDD+ PaM ြ ာ်းြှ တစ်ဆင့်် ထန််းသြ််းစစာင်စ
့် ှာက်စန

ခ ြှတ်ထာ်းစသာ နည််းလြ််းြ ာ်း

သည့်် ဦ်းစာ်းစပ်း ထန််းသြ််း ရြည့်် စနရာြ ာ်း၏ ဧရယာ

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုြှ ရလဒ်ြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ

(သတ်ြှတ်ရန် လိုအပ်၊ KBA/PA သြဟို
ို ့် တ် အလာ်းတူမဖစ်နင
ို )် ၊

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

--- စနရာစဒသအစမခမပ REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာင်ရွက်စန

❖ - REDD+အာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်ပံို

သည့်် ဧရယာအတွင်း် အမပင် ှ NFI အကွက်ြ ာ်းစပေါ်

ှ bio-

နည််းလြ််းြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်

diversity metrics ြ ာ်းတွင် စတွွဲ့ရသည့်် အစမပာင််းအလြ ာ်း၊

အလက်ြ ာ်း၊ ဆိုလိုသည်ြှာ PaM ြ ာ်းသည်

ဥပြာ သစ်စတာတွင်း် ှ စီ်းပွာ်းစရ်းသံို်း အဓကအပင်ြ ်းစတ် ြ ာ်း

ဦ်းစာ်းစပ်းအက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း ရ ှစအာင်

(CITES စာရင််းတွငပ
် ါစသာ ြ ်းစတ်ြ ာ်းအပါအဝင်) စပါ ြ ာ်းစွာ

အစထာက်အပံ့်မပ မခင််း/

ှြှု အစမခအစန အစမပာင််းအလြ ာ်း၊

အာ်းစပ်းမြင့်တ
် င်မခင််း၊
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

င.၄.၆။ မပန်လည်ပ ်းစထာင်မခင််း၊ ကိုန်း် စမြပ က်စီ်းြှု စလ ာ့်ခ
မခင််းနှင့်် စနရင််းစဒသြ ာ်း တစ်ဆက်တစ်စပ်တည််းမဖစ်ြှု၊
--- သဘာဝထန််းသြ််းစရ်းနယ်စမြြ ာ်းနှင့်် KBA ြ ာ်း၏
အတွင်း် အမပင်အပါအဝင် ကိုန်း် စမြပ က်စီ်းြှု/တိုက်စာ်းြှု
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အနတရာယ် ှစသာ စဒသြ ာ်း ှ REDD+ ကို အစကာင်အထည်
စဖာ်စနစသာ စဒသြ ာ်း ှ မပန်လည်ပ ်းစထာင်ထာ်းစသာ
သစ်စတာြ ာ်း၏ ဟက်တာ (င.၄.၅ ကို ကကည်ပ
့် ါရန်)၊
--- ကိုန်း် စမြပ က်စီ်းြှု/တိုက်စာ်းြှု အနတရာယ် ှစသာ စဒသြ ာ်း
တွင် စဆာင်ရွက်စသာ သစ်စတာထန််းသြ််းစစာင်စ
့် ှာက်ြှု
လိုပ်ငန််းြ ာ်း (ဥပြာ စဒသခံမပည်သူ အစိုအဖွွဲ့ ပိုငသ
် စ်စတာ
ြ ာ်းနှင့်် ICCA ြ ာ်း တည်စထာင်ြှု)
(သတမပ ရန် - NFMS အလွှာြ ာ်းကို ထပ်စဆာင််းစီြံစဆာင်
ရွ က်ြှုအခ ွဲ့ ြှ ဤညွှနက
် န််းစအာက် ှ သတင််းအခ က်အလက်
ြ ာ်းကို ထပ်ြံ ရ ှနင
ို ပ
် ါသည်။ ဥပြာ စမြဆီလွှာတိုက်စာ်းြှု
အနတရာယ် စလ ာ့်နည််းသွာ်းြှုြ ာ်း)၊
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

င.၄.၇။ ပတ်ဝန််းက င်ညစ်ညြ််းြှု စလ ာ့်ခ မခင််းနှင့်် အမခာ်း
ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းကို
အာ်းစပ်းမြင်တ
့် င်မခင််း၊
--- REDD+ အစကာင်အထည်စဖာ်စသာ စနရာစဒသြ ာ်း ှ
လ ပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ရ ှစသာ အြ်စထာင်စိုြ ာ်း အစရအတွက်၊
--- REDD+ စဒသြ ာ်း ှ စရ ှည်တည်တစ
ံ့် စစသာ စိုက်ပ ်း
စရ်းအစီအစဉ်ြ ာ်း တွင် ပါဝင်စဆာင်ရွက်သည့်် အြ်စထာင်
စိုြ ာ်း အစရအတွက်/ လယ်စတာြ ာ်းတွင် အသံို်းမပ စသာ
ဓာတ်စမြကသဇာ/ပို်းသတ်စဆ်း ပ ြ််းြ သွင်း် အာ်းစိုြ ာ်းဆိုငရ
် ာ
အခ က်အလက်ြ ာ်း (စစ်တြ််းတွင် ထည်သ
့် ွင်း် ြှုအစပေါ်တွင်
ြူတည်နင
ို ?် )
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လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

င.၄.၈။ ဝန်ထြ််းြ ာ်းနှင့်် အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်းအာ်း
စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်ြှု၊
--- ခ.၄ စအာက် ှ ညွှနက
် န််းြ ာ်းအာ်းလံို်းနှင့်် ခ တ်ဆက်၊
အထူ်းသမဖင့်် ခ.၄.၃၊ ၄.၄ (စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်ြှု)၊

စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၅။

❖ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံကန််းစရ်းဆွမခင််း/ စီြံ

စမြအသံို်း ခ ြှု သြဟို
ို ့် တ်

အိုပ်ခ ပ်ြှုအစီအစဉ် စရ်းဆွမခင််းတို ့်

စီြံအိုပ်ခ ပ်ြှု စီြံကန််းြ ာ်း

ပါဝင်စသာ PaM ြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့််

စရ်းဆွမခင််းနှင့်် သက်ဆိုင် စသာ

စွြ််းရည်မြင့်တ
် င်ြှုနင
ှ ့်် ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှု

REDD+ ြူဝါဒြ ာ်း နှင့််
နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း စွြ််းရည်
မြင့်တ
် င်စပ်းမခင််းနှင့်် ပွငလ
့်် င််း
မြင်သာြှုကို အာ်းစပ်းမခင််း
တမဖင့်
ို ့် ် ပံ့်ပို်းကူညီစပ်းသင့််
ပါသည်။ သြှ
ို ့် သာ ပတ်ဝန််း က င်
နှင့်် လူြှုစရ်း ဆိုငရ
် ာ
ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းကို သင့််

စီြံစဆာင်ရွက်

လိုအပ်ခ က်ြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က်၊
❖ အဆိုပါလိုအပ်ခ က်ြ ာ်း မပည့််ြီရန်
အစထာက်အကူမဖစ်နင
ို သ
် ည့်် ခ ြှတ်
ထာ်းစသာ ြူဝါဒြ ာ်း၊ စဆာင်ရွက်ခ က် ြ ာ်း
သြဟို
ို ့် တ် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ NLUP၊
EITI၊ OneMap၊ MIMU၊ အဂတလိုက်စာ်းြှု
တိုက်ဖ က်စရ်း စကာ်ြ ှင)် ၊
❖ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံကန််းစရ်းဆွမခင််း/ စီြံ

စလ ာ်သလို ထည့််သွင်း် စဉ််း

အိုပ်ခ ပ်ြှုအစီအစဉ် စရ်းဆွမခင််းတို ့်

စာ်းနင
ို စ
် စြည် မဖစ်ပပီ်း

ပါဝင်စသာ PaM ြ ာ်းအာ်း ပွငလ
့်် င််း

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ အသ

မြင်သာစွာ စဆာင်ရွက်နင
ို ရ
် န်နင
ှ ့်် ပတ်

ပညာြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ်နာ်းလည်

ဝန််းက င်နင
ှ ့်် လူြှုစရ်းဆိုငရ
် ာ ရည်ရွယ်

သစဘာစပါက်ြှုြ ာ်း ြ ှမခင််း

ခ က်ြ ာ်းကို ထည့််သွင်း် စဉ််းစာ်းရန် လံို
စလာက်စသာ စွြ််းရည်/ ဗဟိုသိုတြ ာ်း
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

သြဟို
ို ့် တ် စရတို စီ်းပွာ်းစရ်း
အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းကို ဦစာ်း
စပ်းရမခင််းတစကကာင့်
ို ့်
်
လ စ်လ ြူရှု ထာ်းမခင််းြ ာ်း
ြမဖစ်ရစအာင် စဆာင်
ရွ က်နင
ို ြ
် ည်မဖစ်သည်။

ှစစရန် စဆာင်ရွက်သည့်် နည််းလြ််း
ြ ာ်းအစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံကန််းစရ်းဆွမခင််း/ စီြံ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

င.၅.၁။ REDD+ စဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်းထတွင် ပတ်ဝန််းက င်နင
ှ ့််

အိုပ်ခ ပ်ြှုအစီအစဉ် စရ်းဆွမခင််းတို အတွ
က်
့်

လူြှုစရ်းဆိုငရ
် ာ ရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်းကို ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်းနင
ို ် ရန်

စွြ််းရည်မြင့်တ
် င်ြှုနင
ှ ့်် ပွငလ
့်် င််း မြင်သာြှု

စွြ််းရည်မြင်တ
့် ွင်း် လိုပ်စဆာင်ခ့်သည့််
့် င်စပ်းြှုြ ာ်း ထည်သ

ြ ာ်းကို အာ်းစပ်းသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း

စမြအသံို်းခ ြှု စီြံကန််းစရ်းဆွြှု သြဟို
ို ့် တ် စီြံအိုပ်ခ ပ်ြှု အစီ

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့်် ရလဒ်ြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ

အစဉ်စရ်းဆွြှုြ ာ်း ပါ ှသည့်် စဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်း ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ

အစကကာင််းအရာအလိုက် ခွမခာ်း၍ (ဥပြာ ပတ်ဝန််းက င်

ရ ှစအာင် စဆာင်ရွက်စပ်းထာ်းစသာ၊

သြဟို
ို ့် တ် လူြှုစရ်း ဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း လက်လှြ််းြီ

အသံို်းမပ စနစသာ ပတ်ဝန််းက င် သြဟို
ို ့် တ်

ရယူတိုငြ
် ှု၊ အြ ာ်းပါဝင်စသာ စီြံကန််းစရ်းဆွြှု၊ ပွငလ
့်် င််း

လူြှုစရ်း ဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း၊

မြင်သာြှု)၊

လူထပ
ို ါဝင်စဆာင်ရွက် သည့််
စီြံကန််းစရ်းဆွြှုြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ သင်တန််း ြ ာ်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

စပ်းထာ်းမခင််းနှင့်် လက်စတွွဲ့အသံို်းခ မခင််း၊

င.၅.၂။ သက်ဆိုငရ
် ာစွြ််းရည်မြင်တ
့် င်ြှုအစီအစဉ်ြ ာ်းတွင်
တက်စရာက်ခ့်သူြ ာ်းနှင့်် တက်စရာက်သည့်် စနရက်
့် ကို

ထိုတ်မပန်ထာ်းစသာ၊ က င့်သ
် ို်းံ စနစသာ စီြံ

စမြာက်ထာ်းစသာ အစရအတွက် --- ခ.၄.၄ နှင့်် ခ တ်ဆက်

ကန််းစရ်းဆွြှုလိုပ်ငန််းစဉ်အတွင်း် ပွငလ
့်် င််းမြင်
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

သာ ှစစစရ်း လြ််းညွှနြ
် ာ်း၊

င.၅.၃။ ပတ်ဝန််းက င်နင
ှ ့်် လူြှုစရ်းဆိုငရ
် ာ အခ က်ြ ာ်းကို (ဥပြာ
ဇိုနသ
် တ်ြှတ်ြှုြ ာ်းတွင)် ထည့််သွင်း် စဉ််းစာ်းထာ်း စသာ

❖ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံကန််းစရ်းဆွမခင််း/
စီြံအိုပ်ခ ပ် ြှုအစီအစဉ်

စမြအသံို်းခ ြှုစီြံကန််း သိုြဟို
့် တ် စီြံအိုပ်ခ ပ်ြှု အစီ အစဉ်ြ ာ်း

စရ်းဆွမခင််းတနှ
ို ့် ငသ
့်် က်ဆိုငစ
် သာ

အစရအတွက်နင
ှ ့်် လွှြ််းမခံ ြှု (ဟက်တာမဖင်)့် --- ခ.၃.၃ နှင့််

PaMြ ာ်းတွင် ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှုနင
ှ ့်် စွြ််းရည်

ခ တ်ဆက်၊

မြင့်တ
် င်ြှုကို အာ်းစပ်းရန်အတွက် REDD+
နှင့်် သက်ဆိုငစ
် သာ နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

င.၅.၄။ ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှု ရ ှစရ်းနည််းလြ််းြ ာ်း က င်သ
့် ို်းံ
ထာ်းစသာ စမြအသံို်းခ ြှု စီြံကန််း သြဟို
ို ့် တ် စီြံအိုပ်ခ ပ်ြှု
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အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့်် ရလဒ်ြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ

အစီအစဉ် စရ်းဆွြှုြ ာ်း လိုပ်စဆာင်စသာ REDD+

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

စဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်း ရာခိုငန
် န
ှု ်း် --- ခ.၁.၁ နှင့်် ခ တ်ဆက်၊

❖ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံကန််းစရ်းဆွမခင််း/ စီြံ အိုပ်
ခ ပ်ြှုအစီအစဉ် စရ်းဆွမခင််းတို နှ
့်် က်ဆိုင်
့် ငသ
စသာ PaMြ ာ်း၏ စီြံကန််းြ ာ်းတွင် ပတ်ဝန််း
က င်နင
ှ ့်် လူြှုစရ်း ဆိုငရ
် ာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း
အာ်း ထည့််သွင်း်
စဉ််းစာ်းမခင််းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့််
ရလဒ်ြ ာ်းအစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက်
ြ ာ်း၊ ဥပြာ - ဇိုနသ
် တ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းသည်
သဘာဝပတ်ဝန််းက င်ကို ထခိုက်လွယ်စသာ
စဒသြ ာ်း သိုြဟို
့် တ် ဝြ််းစရ်းဖူလံိုရန်
အသံို်းမပ ဖို လ
့် ိုအပ်စသာ စနရာစဒသြ ာ်းကို
သင့်စ
် လ ာ်စွာ ထည့််သွင်း် စဉ််းစာ်းသတ်ြှတ်
ထာ်းမခင််း ှ/ြ ှ၊
စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၆။ REDD+

❖ REDD+အတွက် ခ ြှတ်ထာ်း ှစသာ

က င့်သ
် ို်းံ ြှုအာ်း စဉ်ဆက် ြမပတ်

စစာင့်က် ကည့််စလ့်လာြှုနင
ှ ့်် သတင််း

တို်းတက်စစရန် အတွက်

အခ က်အလက် စိုစဆာင််းြှု လိုပ်ငန််း

အစမခခံ တစ်ခို အမဖစ် REDD+

စဉ်ြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊ အြ ်း

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််းြ ာ်းကို
စစာင့်် ကကည့််စလ့်လာြှုတွင် (စီြံ
ကန််းစရ်းဆွသည့်် အဆင့််
အတွင်း် သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်

စီြံစဆာင်ရွက်

သာ်းသစ်စတာစစာင့်က် ကည့််စလ့်လာြှု စနစ်နင
ှ ့််
SIS၊ စနရာအစမခမပ လိုပ်ငန််း
ြ ာ်းစစာင့်က် ကည့််စလ့်လာြှုအတွက်
အစီအစဉ်စရ်းဆွထာ်းစသာ လိုပ်ငန််း စဉ်ြ ာ်း
အပါအဝင်၊
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

ထာ်းသည့်် ရ ှနင
ို စ
် မခ ှစသာ

❖ REDD+၏ လူြှုစရ်းနှင့်် ပတ်ဝန််းက င် ဆိုငရ
် ာ

အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနှင့််

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းကို ြ က် မခည်ြမပတ်

ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်းကို

ြှတ်တြ််းတင်သည့်် အစီ အစဉ်ြ ာ်း

ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််း၍) စီြံခ က် အာ်း

(baseline တစ်ခို ရ ှရန် စဆာင်ရွက်သည့််
နည််းလြ််းအပါ အဝင်) အစကကာင််း

အစကာင်အထည် ြစဖာ်ြီ
ြူလ ှစနစသာ အစမခအစနြ ာ်း
(baseline) နှင့်် နှုင််းယှဉ်ကာ

သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း၊
❖ REDD+အတွက် ှစနစသာ သိုြဟို
့် တ်
အစီအစဉ် ှစသာ သံို်းသပ်စလ့်လာြှု/

လူြှုစရ်းနှင့််

မပန်လှနစ
် စ်စဆ်းအကမဖတ်ြှု လိုပ်ငန််း

ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ အက ်း

စဉ်ြ ာ်းအစကကာင််း သတင််းအခ က်

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းကို ပံိုြှန်

အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ REDD+ က င့်သ
် ို်းံ

စစာင့်က် ကည့််မခင််း လိုပ်ငန််း

လိုပ်စဆာင်ြှုြ ာ်း တို်းတက်စကာင််းြွန် စစရန်

လည််း ပါဝင်သင့်ပ
် ါသည်။

စစာင့်က် ကည့််စလ့်လာြှုဆိုငရ
် ာ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းအာ်း ြည်သို ့်
အသံို်းမပ ြည်နည််း၊
•

လူြှုစရ်းနှင့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ သက်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

စရာက်ြှုြ ာ်းကို ြ က်မခည်ြမပတ် ြှတ်တြ််း

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းကို စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းသည့်် REDD+ M&E

တင်မခင််းအပါအဝင် REDD+ အတွက်

ြူစဘာင်၏ ညွှနက
် န််းြ ာ်း သိုြဟို
့် တ် အစတ်အပိုင်း် ြ ာ်း

စစာင့်က် ကည့််စလ့်လာြှု လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း

အစရအတွက်နင
ှ ့်် အခ က်အလက်ြ ာ်း စိုစဆာင််းသည့််

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့်် ရလဒ်ြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
•

င.၆.၁။ REDD+ ၏ လူြှုစရ်းနှင့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ အက ်း

REDD+အတွက် သံို်းသပ်စလ့်လာြှု/
မပန်လှနစ
် စ်စဆ်းအကမဖတ်ြှု လိုပ်ငန််းစဉ် ြ ာ်း
အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့်် ရလဒ် ြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ
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အစရအတွက်၊

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ
ပိုြိုတို်းတက်စကာင််းြွနလ
် ာစအာင်
စဆာင်ရွက်နင
ို ြ
် ှုြ ာ်း၊
အစမြြံ ည််းြ ဉ််း ။ မြန်ြာနင
ို င
် ံ REDD+ ြဝါဒြ ာ်းနင့်် နည််းလြ််းြ ာ်းကို ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊ွဲ အစကာင် အ

ည်စဖာ်ရာတွင ် reversal *ြ ာ်း မဖ ်နင
ို စ
် မြကို စ ာင် ာ်းနင
ို ရ
် န်

သြဟို
ို ့် တ် အနည််းဆံ်းို မဖ ်စအာင် စလ ာ့်ြ နင
ို ရ
် န် စရ်းဆွွဲ စဆာင်ရွက်သင့်ပ
် ါသည်။
‘reversal’ ဟူသည်ြှာ REDD+ PaM တစ်ခိုသည် ကနဦ်းတွင် စအာင်မြင်ြှု ရ ှစသာ် လည််း စနာက်ပိုင်း် တွင် ြူလအစမခ အစနသို မပန်
် တ
ို ်လွှတ်ြှုြ ာ်း
့် စရာက်ကာ ကာဗွနထ
နဂိုအတိုင်း် မပန်မဖစ်သည့်် အစမခအစနတစ်ခိုကို စဖာ်ညွှန်း် ပါသည်။ ထအ
ို စမခအစန ကို မဖစ်စပေါ်စစနင
ို စ
် သာ အရာတစ်ခိုကို ဥပြာမပရလ င် REDD+ နည််းလြ််းတစ်ခိုမဖင့််
ထန််းသြ််းထာ်းစသာ သြဟို
ို ့် တ် ြူလအစမခအစနသို မပန်
့် လည်စရာက် ှစအာင် မပ စိုပ ်းစထာင်ထာ်းစသာ သစ်စတာတစ်ခို မပန်လည် ပ က်စီ်းသွာ်းမခင််းြ ်း မဖစ်ပါသည်။ REDD+
PaM ြ ာ်း၏ စအာင်မြင်ြှုကို စမပာင််းမပန် မပန်မဖစ်စစစသာ reversal ြ ာ်းသည် မပင်ပပစယာဂြ ာ်း (ဥပြာ လူဦ်းစရတို်းမခင််း သြဟို
ို ့် တ် ရာသီဥတိုစမပာင််းလြှု) စကကာင့်် သြဟို
ို ့် တ်
PaM ြ ာ်း၏ ဒီဇိုင်း် တွင် အာ်းနည််းခ က်ြ ာ်း ပါ ှစနမခင််း စကကာင့်် (ဥပြာ လိုပ်စဆာင်ခ က်အာ်း စရ ှည်စဉ်ဆက်ြမပတ် စဆာင်ရွက်သွာ်းနင
ို ြ
် ည့်် ဘဏ္ဍာစရ်းအစမခအစန ြ ှမခင််း)
မဖစ်နင
ို ပ
် ါသည်။
စံသတ်ြှတ်ခ က် စ-၁။

❖ မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ တွက် သင့်စ
် လ ာ်သည့်် reversal

အဆိုမပ ထာ်းစသာ REDD+

ြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းစသာ

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််း ြ ာ်း၏

အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က်(ြ ာ်း) ဆိုငရ
် ာ

မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှြှုနင
ှ ့််

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ

အက ်းသက်စရာက်နင
ို ်

ကာကွယ်စစာင့်စ
် ှာက်ြှုြ ာ်းအာ်း

စမခြ ာ်းကို စလ့်လာဆန််း

ှင်း် ှင်း် လင််းလင််းမဖစ်စစရန် ဖွငဆ
့်် ိုြှု၊

စစ်စသာအခါတွင် စကာင််း

အမခာ်းစသာ ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခ

က ်းြ ာ်း စရ ှည်ြခံဘ

စလ ာ့်ပါ်းစရ်း လိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်းြှ)၊

ဆို်းက ်းြ ာ်း မပန်လည်မဖစ်

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက် reversal ြ ာ်း၏

စပေါ် နင
ို သ
် ည့်် (non-

မဖစ်နင
ို စ
် မခနှင့်် ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို ် စမခြ ာ်းကို

permanence) အနတရာယ်

ဆန််းစစ်စလ့်လာရန် အသံို်း မပ စသာ
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စီြံစဆာင်ရွက်

ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

ြ ာ်းကိုလည််း ထည့််သွင်း်

ခ ဉ််းကပ်နည််းြ ာ်းဆိုငရ
် ာ

ဆန််းစစ်သင့်ပ
် ါသည်။

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (ဆန််းစစ်

ထသ
ို ဆန်
ို ့် ်းစစ်ရာတွင်

စလ့်လာြှုြ ာ်းအာ်း ြည်သို စဆာင်
ရွက်
့်

ြရည်ရွယ်ဘ မဖစ်စပေါ်လာ

စနသည်/ စဆာင်ရွက်ြည် အပါအဝင်)၊

နင
ို စ
် မခ ှစသာ ဆွစဆာင်
အာ်းစပ်းြှုြ ာ်း (ဥပြာ

❖ Non-permanence မဖစ်နင
ို စ
် မခအနတရာယ်ြ ာ်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

စ.၁.၂။ ြရည်ရွယ်ဘ မဖစ်စပေါ်စစသည့်် ဆွစဆာင်အာ်းစပ်းြှု ြ ာ်း၊

စမြအသံို်းခ ြှုြှ အက ်း အမြတ်

ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််းအာ်း အစကာင်အထည်

စရ ှည်ရန်ပံိုစငွရ ှနင
ို ြ
် ှု၊ စစ ်းကွက်ြ ာ်းနှင့်် မပင်ပြှ

ပိုြို မဖစ်ထန
ွ ်း် လာမခင််းစကကာင်)့်

စဖာ်မခင််းနှင့်် ရလဒ်ြ ာ်းအစကကာင််း သတင််း

အစကကာင််းအခ က်ြ ာ်းနှင့်် ဆက်န ွှယ်စသာ ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်း

အမပင် စရ ှည်တွင် ရန်ပံိုစငွ

အခ က်အလက်ြ ာ်း (စရ ှည်ရန်ပံိုစငွစပ်းအပ်

နင
ို စ
် မခြ ာ်း ( ှင်း် လင််းတင်မပထာ်းသည့်် စာသာ်းထတွင် ပါ ှ သည့််

ရ ှနင
ို ြ
် ှု၊ ဥပစဒအရ

ြှုနင
ှ ့်် ဆက်န ွှယ်စသာ အနတရာယ်ြ ာ်း၊ စမြ

အဓကက သည့်် ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်း) အပါအဝင် non-

အာြခံခ က် ှြှု သိုြဟို
့် တ်

ယာဥပစဒြ ာ်း၊ ြူဝါဒြ ာ်း၊ စီြံကန််းြ ာ်း၊ သစ်

permanence မဖစ်စပေါ်ြှုစကကာင့်် ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခ ြ ာ်းကို

ရာသီဥတို စမပာင််းလမခင််း

စတာနှင့်် စိုက်ပ ်း ထိုတ်ကိုနြ
် ာ်းအတွက် စစ ်း

စဖာ်ထတ
ို ်သ ှရန် နှင့်် စစစ်စလ့်လာရန် စဆာင်ရွက် စသာ

သြဟို
ို ့် တ် လူြှုစီ်းပွာ်း ဆိုငရ
် ာ

ကွက်ြ ာ်းနှင့်် စစ ်းနှုန်း် ြ ာ်းအပါအဝင် ဥပစဒ

ဆန််းစစ်ြှုြ ာ်း/လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း အစရအတွက်

အစမပာင််းအလ ြ ာ်း ကသ
့် စသာ
ို ့်
မပင်ပ ပစယာဂြ ာ်းနှင့်် စပ်လ ဉ််း
သည့်် အနတရာယ်ြ ာ်း ကိုလည််း
ထည့််သွင်း် စဉ််းစာ်းသင့််
ပါသည်။

စကကာင််းအရာ အာြခံခ က် ှြှု သိုြဟို
့် တ်
မပင်ပြှ ကသဇာလွှြ််းြို်းြှုြ ာ်း၊ စသည်)၊ ဥပြာ
ြည်သည့််အခ န်၊ ြည်သည့်် PaM ြ ာ်း/
ြည်သည့််စနရာြ ာ်းအတွက် မဖစ်နင
ို စ
် မခ
အနတရာယ် ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က်ြ ာ်းအာ်း
ြည်သို စဆာင်
ရွက်ခ့်သနည််း၊ ြည်သည့််
့်
မဖစ်နင
ို စ
် မခအနတရာယ်ြ ာ်းကို သတ်ြှတ်စဖာ်
ထိုတ်နင
ို ခ
် ့်သနည််း၊

စံသတ်ြှတ်ခ က် စ-၂။ Nonpermanence မဖစ်နင
ို စ
် မခ

❖ PaM ြ ာ်းအတွက် အစီအစဉ်စရ်းဆွ သည့််

စီြံစဆာင်ရွက်

အဆင့်အ
် တွင်း် reversal ြ ာ်း

105

ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

အနတရာယ်ကို စဖာ်ထတ
ို ်

မဖစ်နင
ို စ
် မခအနတရာယ်ြ ာ်းကို သတ်ြှတ်

စတွွဲ့ ှစသာ စနရာြ ာ်းတွင်

စဖာ်ထတ
ို ်ကာ ထအ
ို နတရာယ်ြ ာ်းကို

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််း

စလ ာ့်ခ သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း စဖာ်

ြ ာ်းအာ်း သင့်စ
် လ ာ်သည့််

ထိုတ်ရန် ခ ြှတ်ထာ်းသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်

ပံိုစံမဖင့်် စရွ ်းခ ယ်မခင််း၊ ဒီဇိုင်း်

( ှလ င်) အစကကာင််း သတင််းအခ က်

စရ်းဆွမခင််းနှင့်် အစကာင်

အလက်ြ ာ်း (သင့်စ
် လ ာ်သည့်် PaM ြ ာ်း

အထည်စဖာ်မခင််းတြှ
ို ့် တစ်ဆင့််

စရွ ်းခ ယ်မခင််း၊ ဒီဇီိုင်း် ဆွမခင််း၊

ယင််းတအာ်း
ို ့်
ကိုင်

အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််းြ ာ်းြှ တစ်ဆင့််

တွယ်စမဖ ှင်း် သင့်ပ
် ါသည်။

အပါအဝင်) (စ-၁ နှင့်် ထပ်စနပါသည်)၊
❖ Reversal မဖစ်နင
ို စ
် မခ အနတရာယ်ြ ာ်းကို

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

စ.၂.၁။ reversal မဖစ်နင
ို စ
် မခြ ာ်းကို စလ ာ့်ခ ရန် ညနှုင််းမပင်ဆင်

စလ ာ့် ခ သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း

ြှုြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် တွဖက်စဆာင်ရွက်ရြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းကို

သတ်ြှတ်ဖွငဆ
့်် ို သည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်

စဖာ်ထတ
ို ်ခ့်သည့်် PaM ြ ာ်း ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊ (reversal ြ ာ်း မဖစ်

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့်် ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ

စပေါ် နင
ို စ
် မခ ှစကကာင််း ဆန််းစစ်စတွွဲ့ ှသည့်် စိုစိုစပါင််း PaM

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဆိုလိုသည်ြှာ

အစရအတွက်ထြှ)၊ ဤညွှနက
် န််းကို စီြံကန််းစရ်းဆွြှု

PaM ြ ာ်း စရွ ်းခ ယ်ြှု၊ ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွြှု၊

လိုပ်ငန််းစဉ်တစ်ခိုခ င််းစီအတွက် သီ်းမခာ်းစီ အစီရင်ခံသင့်် သည်

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုအတွက် ြည်သည့််

(ဥပြာ NRS၊ မပည်နယ်/တိုင်း် စဒသကကီ်း အဆင့်် REDD+

အကကံမပ ခ က် အြ ်းအစာ်းြ ာ်း

စီြံကန််းစရ်းဆွြှု၊ စသည်)၊

မပ လိုပ်ြည်နည််း၊ reversal မဖစ်နင
ို စ
် မခြ ာ်းကို
ကိုငတ
် ွယ်စမဖ ှင်း် ရန် အဆိုမပ ထာ်းစသာ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

အမခာ်းနည််းလြ််းြ ာ်း ှပါသလာ်း၊

စ.၂.၂။ အစကာင်အထည်စဖာ်စဉ်ကာလအတွင်း် reversal ြ ာ်း
မဖစ်စပေါ် နင
ို ် စမခြ ာ်းကို စလ ာ့်ခ ရန် စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းသည့််

❖ Reversal မဖစ်နင
ို စ
် မခ အနတရာယ်ြ ာ်းကို
စလ ာ့် ခ ရန် သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ
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နည််းလြ််းြ ာ်းကို စဆာင်ရွက်ခ့်စကကာင််း ြှတ်တြ််းြ ာ်း ှသည့််
PaM ြ ာ်း ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊

နည််း လြ််းြ ာ်းအာ်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုဆိုငရ
် ာ

စ.၂.၃။ စရ်းဆွထာ်းစသာ စမြအသံို်းခ ြှု စီြံကန််းအစရ
အတွက်နင
ှ ့်် လွှြ််းမခံ သည့်် ဧရယာ (ခ.၃.၂ နှင့်် ခ တ်ဆက်)၊

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဆိုလိုသည်ြှာ
PaM ြ ာ်းအာ်း အကကံမပ ခ က်ြ ာ်းနှငအ
့်် ညီ
ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊ အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််း
ှ/ြ ှ၊ အမခာ်းအကကံမပ ထာ်းစသာ နည််းလြ််း
ြ ာ်းအာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််း ှ/ြ ှ၊
❖ Reversal ြ ာ်း မဖစ်စပေါ် ခ့်မခင််း ှခ့်ပါက ယင််း
နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့််
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (အတိုင်း် အတာ၊
စနရာစဒသ၊ မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှ စသာ
အစကကာင််းရင််းြ ာ်း)
စံသတ်ြှတ်ခ က် စ-၃။

❖ စအာက်ပါတအပါအဝင်
ို ့်
အြ ်းသာ်း

စီြံစဆာင်ရွက်

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့််

သစ်စတာစစာင့်က် ကည့််စလ့်လာြှုစနစ်ဆိုငရ
် ာ

သစ်စတာစစာင့်က် ကည့််

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း -

စလ့်လာြှု စနစ်ကို
ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွရာတွင် Reversal
ြ ာ်းကို စဖာ်ထတ
ို ်သ ှ၍
စီြံကိုငတ
် ွယ်နင
ို စ
် သာ စနစ်ြ ်း
မဖစ်စအာင် စရ်းဆွသင့်ပ
် ါသည်။

❖ သစ်စတာသယံဇာတြ ာ်းစာရင််းအပါအဝင်
NFMS ၏ အစတ်အပိုင်း် ြ ာ်း/ ဒီဇိုင်း် ၊
❖ လက် ှတွင် NFMS အာ်း reversal
မဖစ်ပွာ်းြှုြ ာ်း (မဖစ်ပွာ်းနင
ို စ
် မခ ှစသာ
reversal ြ ာ်း) ကို စထာက်လှြ််းသ ှရန်
အသံို်းမပ နင
ို ပ
် ါြည်လာ်း၊ အသံို်း
ြမပ နင
ို စ
် သ်းပါက အသံို်းမပ နင
ို သ
် ည် အထ
တို်းတက်စကာင််းြွနလ
် ာ စအာင်
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

လိုပ်စဆာင်ရန် အစီအစဉ် ြ ာ်း ှပါသလာ်း၊
ှပါကြည်သနည်
ို ့် ်း၊
❖ Reversal ြ ာ်း မပဿနာအာ်း စီြံ
စဆာင်ရွက်ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအတွက်
လိုအပ်စသာ အခ က်အလက်ြ ာ်း ရ ှနင
ို ရ
် န်
NFMS ြှ/ စနာက်ဆက်တွ အစီရင်ခံြှုနင
ှ ့််
ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုြ ာ်းြှ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို အသံို်း
မပ နင
ို ရ
် န် စီစဉ်ထာ်းသည့်် နည််းလြ််း
သြဟို
ို ့် တ် လိုပ်ငန််းစဉ်ဆိုငရ
် ာ သတင််း
အခ က်အလက်ြ ာ်း
❖ Reversal ြ ာ်းကို စဖာ်ထတ
ို ်သ ှရန်နင
ှ ့်် ၎င််း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

စ.၃.၁။ စဖာ်ထတ
ို ်သ ှသည့်် reversal မဖစ်စပေါ်ြှု အစရအ

တအာ်း
ို ့်
စီြံကိုငတ
် ွယ်ရန်အတွက် NFMS စနစ်

တွက်နင
ှ ့်် ထခိုက်သည့်် ဧရယာ၊ စနာက်ဆက်တွ စီြံအိုပ်

စဆာင်ရွက်ြှုဆိုငရ
် ာ သတင််း

ခ ပ်ြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် ကိုငတ
် ွယ်စမဖ ှင်း် ခ့်သည့်် reversal

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ ြည်သည့်် မဖစ်

အစရအတွက်/ ယင််းသို စဆာင်
ရွက်ခ့်သည့်် ဧရယာ
့်

ပွာ်းြှု ( ှခ့်လ င်) အြ ်းအစာ်းြ ာ်းကို စဖာ်
ထိုတ်စတွွဲ့ ှခ့်ပပီ်း ြည်သို စီ
် ွယ်
့် ြံကိုငတ
သနည််း၊
စံသတ်ြှတ်ခ က် စ-၄။

❖ စဖာ်ထတ
ို ်စတွွဲ့ ှစသာ reversal ြ ာ်း

စီြံစဆာင်ရွက်

Reversal ြ ာ်းကို

မဖစ်ပွာ်းရမခင််း၏ အစကကာင််းရင််းြ ာ်းကို

စဖာ်ထတ
ို ်စတွွဲ့ ှ ရာြှ

ဆန််းစစ်စလ့်လာကာ အနာဂတ် PaM ြ ာ်းတွင်

ရ ှခ့်စသာ သင်ခန််းစာြ ာ်းအာ်း

အလာ်းတူမပဿနာြ ာ်းကို စ ှာင် ှာ်းနင
ို သ
် ည့််

အနာဂတ် ြူဝါဒြ ာ်း နှင့််

ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွရန် ခ ြှတ်ထာ်းစသာ
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

နည််းလြ််းြ ာ်းကို

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု/ မပန်

ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွရာတွင် ထည့််သွင်း်

လှနသ
် ို်းံ သပ်စစ်စဆ်းြှုလိုပ်ငန််းစဉ်

စဉ််းစာ်းကာ စရ်းဆွသင့်ပ
် ါသည်။

အစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ Reversal ြ ာ်း စဖာ်ထတ
ို ်စတွွဲ့ ှြှုြှ ရ ှသည့််

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

စ.၄.၁။ အနာဂတ်တွင် reversal ြ ာ်း မဖစ်စပေါ်ြှုကို စ ှာင် ှာ်း

သင်ခန််းစာြ ာ်းနှင့်် ယင််းတအာ်း
ို ့်
PaM ြ ာ်း၏

နင
ို ရ
် န် PaM ြ ာ်း နှင/့်် သိုြဟို
့် တ် REDD+ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းကို

ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွြှု နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ် အစကာင်

မပင်ဆင်စမပာင််းလြှုြ ာ်း မပ လိုပ်ခသ
့် ည့်် အစရအတွက်၊

အထည်စဖာ်ြှုတွင် အစမပာင််းအလြ ာ်း
မပ လိုပ်ရန် ြည်သို အသံ
ို်းမပ စကကာင််း
့်
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
အစမြြံ ည််းြ ဉ််း ဆ။ မြန်ြာနင
ို င
် ံ REDD+ ြဝါဒြ ာ်းနင့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊ွဲ အစကာင်အ

ည်စဖာ် ရာတွင ် ကာဗွန်

တ
ို လ
် တ်ြှုြ ာ်း စနရာစ ွဲ့စမပာင််း

မဖ ်စပေါ်ြှု*ကို စ ာင် ာ်း နင
ို ရ
် န် သြဟို
ို ့် တ် အနည််းဆံ်းို မဖ ် စအာင် စလ ာ့်ြ နင
ို ရ
် န် စရ်းဆွစ
ွဲ ဆာင်ရွက်သင့်ပ
် ါသည်။
*ကာဗွန် ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စနရာစရွှွဲ့စမပာင််းမဖစ်စပေါ် မခင််း (Displacement of emissions) ဆိုသည်ြှာ REDD+ PaM တစ်ခိုသည် ရင််းမြစ်တစ်ခို သြဟို
ို ့် တ် စနရာ တစ်စနရာြှ
ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှု ြ ာ်းကို စအာင်မြင်စွာ စလ ာ့်ခ နင
ို စ
် သာ်လည််း တစ်ခ န်တည််းတွင် အမခာ်း ရင််းမြစ်တစ်ခို သိုြဟို
့် တ် စနရာတစ်စနရာြှ ကာဗွန် ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း
တို်းလာစစသည့်် အစမခအစန မဖစ်ပါသည်။
စံသတ်ြှတ်ခ က် ဆ-၁။

❖ မြန်ြာနင
ို င
် န
ံ င
ှ ့်် ဆီစလ ာ်ကိုက်ညီသည့််

အဆိုမပ ထာ်းစသာ REDD+

displacement ၏ အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််း ြ ာ်း၏

ခ က်(ြ ာ်း) ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်

မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှြှုနင
ှ ့််

အလက်ြ ာ်း၊ (ဥပြာ ကာကွယ်စစာင့််

အက ်းသက်စရာက်နင
ို ်
စမခြ ာ်းကို စလ့်လာဆန််း
စစ်စသာအခါတွင်

စီြံစဆာင်ရွက်

စ ှာက်ြှုြ ာ်းအာ်း ှင်း် ှင်း် လင််းလင််း
မဖစ်စစရန် ဖွငဆ
့်် ိုြှု၊ အမခာ်းစသာ
ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခ စလ ာ့်ပါ်းစရ်း
လိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်းြှ)၊
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

displacement of emission

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက် displacement

ြ ာ်း မဖစ်နင
ို စ
် မခကို ထည့််

မဖစ်နင
ို စ
် မခနှင့်် ထခိုက် ဆံို်းရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်းကို

သွင်း် ဆန််းစစ်သင့်ပ
် ါသည်။

ဆန််းစစ်စလ့်လာ ရန် အသံို်းမပ စသာ

ထသ
ို ဆန်
ို ့် ်းစစ်ရာတွင် စမြ

ခ ဉ််းကပ်နည််းြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ

အသံို်းခ ြှုြ ာ်း သွယ်ဝိုက်
စမပာင််းလနင
ို စ
် မခ (ဥပြာ စမြ
အသံို်းခ ြှုသည် စနရာ တစ်
စနရာြှ အမခာ်းတစ်စနရာသို ့်
ကူ်းစမပာင််း သွာ်းမခင််း) နှင့်် PaM

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း
(ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုြ ာ်းအာ်း ြည်သို ့်
စဆာင်ရွက်စနသည်/ စဆာင်ရွက်ြည်
အပါအဝင်)၊
❖ Displacement မဖစ်နင
ို စ
် မခအနတရာယ်ြ ာ်းကို

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဆ.၁.၁။ စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း သွယ်ဝိုက်စမပာင််းလြှု၊ သစ်စတာ

တစ်ခို၏ ြှနလ
် ံိုအြ်

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုအာ်း စဆာင်ရွက်ြှုနင
ှ ့််

ြဟိုတ်စသာ စဂဟစနစ်ြ ာ်းသို ဖ
့် အာ်းြ ာ်း စမပာင််းလက

ဓါတ်စငွွဲ့ထတ
ို ်လွှတ်ြှု စိုစို

ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း

စရာက်ြှု၊ ရိုပ်ကကင််းစလာင်စာြ ာ်းကသ
့် ို စမြအစမခမပ
မခင််း
့်

စပါင််းအစပေါ် သက်စရာက်ြှု

(စစ ်းကွက်ဆိုငရ
် ာ အစကကာင််းအခ က်ြ ာ်း၊

ြဟိုတ်သည့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်းြှ ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စမပာင််း

(ဥပြာ - သစ်စတာမပ န််း

ခွတြ််းစနစ်ြ ာ်း သို စမြယာနှ
ငစ
့်် ပ်လ ဉ််းစသာ
့်

လမဖစ်စပေါ် မခင််းတနှ
ို ့် င့်် စပ်လ ဉ််းသည့်် displacement

တီ်းြှုအာ်း စအာင်မြင်စွာ

ြူဝါဒြ ာ်း၊ သစ်စတာြဟိုတ်စသာ စဂဟစနစ်

မဖစ်နင
ို စ
် မခြ ာ်းအပါအဝင် displacement မဖစ်စပေါ် မခင််းစကကာင့််

စလ ာ့်ခ နင
ို စ
် သာ PaM ြ ာ်း

ြ ာ်းသို ဖ
့် အာ်းြ ာ်း စမပာင််းလက စရာက်ြှု၊

ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်း (နှင့်် ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်း

ပင်လ င် စမြအသံို်းခ ြှုသည်

ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှု ရင််းမြစ်အြ ်းြ ်းကကာ်း

ထတွင် ပါဝင်သည့်် အဓကထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်း) ကို

ကာဗွနက် ကယ်ဝစသာ အမခာ်း

စမပာင််းလြှုြ ာ်းစကကာင့်် စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း

စဖာ်ထတ
ို ်ရန်နင
ှ ့်် စလ့်လာစစစ်ရန် စဆာင်ရွက်ခ့်စသာ

စဂဟစနစ်ြ ာ်းသို ကူ
့် ်းစမပာင််း

သွယ်ဝိုက်စမပာင််းလြှုနင
ှ ဆ
့်် က်န ွှယ်သည့််

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု/ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း အစရအတွက်၊

သွာ်းမခင််းြ ်း ှပါက ကာဗွန်

အနတရာယ်မဖစ်နင
ို စ
် မခြ ာ်းအပါအဝင်)၊ ဥပြာ

ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်းအစပေါ် ဆို်းက ်း

အနတရာယ်မဖစ်နင
ို စ
် မခ ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က်

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း ှနင
ို ပ
် ါသည်၊

ြ ာ်းအာ်း ြည်သည့််အခ န်တွင် ြည်သည့််PaM

ဥပြာ သစ် စဆွ်းစမြ သိုြဟို
့် တ်

ြ ာ်း/ ြည်သည့််စနရာြ ာ်း၌ ြည်သို စဆာင်
့်

သစ် အစမခခံစသာ
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စလာင်စာြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ်

ရွ က်ခ့်သနည််း၊ အဓကစဖာ်ထတ
ို ်စတွွဲ့ ှစသာ

ထိုတ်ကိုန် ပစစည််းြ ာ်းကို

အနတရာယ်ြ ာ်းြှာ အဘယ်နည််း၊

အစာ်းထ်းို စသာ အရာြ ာ်း
ကိုယ်တိုငက
်
ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှု
မြင့်ြ
် ာ်းစနမခင််း) တက
ို ့် ို
ထည့််သွင်း် ဆန််းစစ်သင့််
ပါသည်။
စံသတ်ြှတ်ခ က် ဆ-၂။ ကာဗွန်

❖ PaM ြ ာ်းအတွက် အစီအစဉ်စရ်းဆွ သည့််

ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း

အဆင့်အ
် တွင်း် displacement

စနရာစရွှွဲ့စမပာင််း မဖစ်နင
ို စ
် မခ

မဖစ်နင
ို စ
် မခအနတရာယ်ြ ာ်းကို သတ်ြှတ်

အနတရာယ်ကို စဖာ်ထတ
ို ်

စဖာ်ထတ
ို ်ကာ ထအ
ို နတရာယ်ြ ာ်းကို

စတွွဲ့ ှစသာ စနရာ ြ ာ်းတွင်

စလ ာ့်ခ သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း စဖာ်

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််း

ထိုတ်ရန် ခ ြှတ်ထာ်းသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်

ြ ာ်းအာ်း သင့်စ
် လ ာ်သည့််

( ှလ င်) အစကကာင််း သတင််းအခ က်

ပံိုစံမဖင့်် စရွ ်းခ ယ်မခင််း၊

အလက်ြ ာ်း (သင့်စ
် လ ာ်သည့်် PaM ြ ာ်း

ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွမခင််းနှင့််

စရွ ်းခ ယ်မခင််း၊ ဒီဇီိုင်း် ဆွမခင််း၊

အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််း

အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််းြ ာ်းြှ တစ်ဆင့််

တြှ
ို ့် တစ်ဆင့်် ယင််းတအာ်း
ို ့်

အပါအဝင်) (ဆ-၁ နှင့်် ထပ်စနပါသည်)၊

ကိုငတ
် ွယ်စမဖ ှင်း် သင့်ပ
် ါသည်။

စီြံစဆာင်ရွက်

❖ ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှု စနရာစမပာင််းလမဖစ်စပေါ်

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

ဆ.၂.၁။ displacement မဖစ်နင
ို စ
် မခြ ာ်းကို စလ ာ့်ခ ရန် ညနှုင််း

နင
ို စ
် မခ အနတရာယ်ြ ာ်းကို စလ ာ့်ခ သည့််

မပင်ဆင်ြှုြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် တွဖက်စဆာင်ရွက်ရြည့်် နည််းလြ််း

နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း သတ်ြှတ်ဖွငဆ
့်် ိုသည့််

ြ ာ်းကို စဖာ်ထတ
ို ်ခ့်သည့်် PaM ြ ာ်း ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊ (displacement
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လိုပ်ငန််းစဉ် အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့််

ြ ာ်း မဖစ် စပေါ် နင
ို စ
် မခ ှစကကာင််း ဆန််းစစ်စတွွဲ့ ှသည့်် စိုစိုစပါင််း

ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ

PaM အစရအတွက်ထြှ)၊ ဤညွှနက
် န််းကို စီြံကန််းစရ်းဆွြှု

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဆိုလိုသည်ြှာ

လိုပ်ငန််းစဉ်တစ်ခိုခ င််းစီ အတွက် သီ်းမခာ်းစီ အစီရင်ခံသင့်် သည်

PaM ြ ာ်း စရွ ်းခ ယ်ြှု၊ ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွြှု၊

(ဥပြာ NRS၊ မပည်နယ်/တိုင်း် စဒသကကီ်း အဆင့်် REDD+

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုအတွက် ြည်သည့််

စီြံကန််းစရ်းဆွြှု၊ စသည်)၊

အကကံမပ ခ က် အြ ်းအစာ်းြ ာ်း
မပ လိုပ်ြည်နည််း၊ displacement မဖစ်နင
ို စ
် မခ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဆ.၂.၂။ အစကာင်အထည်စဖာ်စဉ်ကာလအတွင်း် displacement

ြ ာ်းကို ကိုငတ
် ွယ်စမဖ ှင်း် ရန် အဆိုမပ ထာ်း

ြ ာ်း မဖစ်စပေါ် နင
ို ် စမခြ ာ်းကို စလ ာ့်ခ ရန် စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းသည့််

စသာ အမခာ်းနည််းလြ််းြ ာ်း ှပါသလာ်း၊

နည််းလြ််းြ ာ်းကို စဆာင်ရွက်ခ့်စကကာင််း ြှတ်တြ််းြ ာ်း ှသည့််

❖ Displacement မဖစ်နင
ို စ
် မခ အနတရာယ်ြ ာ်းကို
စလ ာ့်ခ ရန် သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းစသာ
နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်ြှု

PaM ြ ာ်း ရာခိုငန
် န
ှု ်း် ၊
လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

စသာက်နင
ို စ
် သာ အသက်စြွ်းဝြ််းစက ာင််းြှုလိုပ်ငန််း အစီ အစဉ်

ဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဆိုလို

(င.၄.၂ နှငခ
့်် တ်ဆက်)၊

သည်ြှာ PaM ြ ာ်းအာ်း အကကံမပ ခ က်ြ ာ်းနှင့််
အညီ ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွ၊ အစကာင်အထည်စဖာ်
မခင််း ှ/ြ ှ၊ အမခာ်းအကကံမပ ထာ်းစသာ နည််း
လြ််းြ ာ်းအာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််း
ှ/ြ ှ၊
❖ Displacement ြ ာ်း မဖစ်စပေါ် ခ့်မခင််း ှခ့်ပါက
ယင််း နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် သတင််းအခ က်
အလက်ြ ာ်း (အတိုင်း် အတာ၊ စနရာစဒသ၊
မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှ စသာ အစကကာင််းရင််းြ ာ်း)
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ဆ.၂.၃။ အစာ်းထ်းို လိုပ်ကိုငန
် င
ို စ
် သာ/ စရ ှည်လိုပ်ကိုငစ
် ာ်း

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဆ.၂.၄။ စရ်းဆွထာ်းသည့်် စမြအသံို်းခ ြှုစီြံကန််းြ ာ်း
အစရအတွက်နင
ှ ့်် လွှြ််းမခံ သည့်် ဧရယာ (ခ.၃.၂ နှင့်် ခ တ်ဆက်)၊

စံသတ်ြှတ်ခ က် ဆ-၃။

❖ စအာက်ပါတအပါအဝင်
ို ့်
အြ ်းသာ်း

စီြံစဆာင်ရွက်

နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် သစ်စတာ

သစ်စတာစစာင့်က် ကည့််စလ့်လာြှုစနစ်ဆိုငရ
် ာ

စစာင့်က် ကည့်် စလ့်လာြှု စနစ်ကို

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း -

ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွရာတွင်
စမြအသံို်းခ ြှု သွယ်ဝိုက်
စမပာင််းလမခင််းစကကာင့််
မဖစ်စပေါ်လာစသာ ကာဗွန်
ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စနရာ
စရွှွဲ့စမပာင််း မဖစ်စပေါ်ြှုကို
စဖာ်ထတ
ို ်သ ှ၍ စီြံ

❖ သစ်စတာသယံဇာတြ ာ်းစာရင််းအပါအဝင်
NFMS ၏ အစတ်အပိုင်း် ြ ာ်း/ ဒီဇိုင်း် ၊
❖ လက် ှတွင် NFMS အာ်း reversal
မဖစ်ပွာ်းြှုြ ာ်း (မဖစ်ပွာ်းနင
ို စ
် မခ ှစသာ
displacement ြ ာ်း) ကို စထာက် လှြ််းသ
ှရန် အသံို်းမပ နင
ို ပ
် ါြည် လာ်း၊
အသံို်းြမပ နင
ို စ
် သ်းပါက
အသံို်းမပ နင
ို သ
် ည်အထ တို်းတက်

ကိုငတ
် ွယ်နင
ို သ
် ည့်် စနစ်

စကာင််းြွနလ
် ာစအာင် လိုပ်စဆာင် ရန်

ြ ်းမဖစ်စအာင်

အစီအစဉ်ြ ာ်း ှပါသလာ်း၊

စရ်းဆွသင့်ပ
် ါသည်။

ှပါကြည်သနည်
ို ့် ်း၊
❖ သွယ်ဝိုက်စမပာင််းလြှုြ ာ်းအပါအဝင်
စမြအသံို်းခ ြှု စမပာင််းလမခင််းြ ာ်းကို
မဖစ်စပေါ်စစစသာ အစကကာင််းရင််း ြ ာ်းအာ်း
ြည်သို ဆန်
်းစစ်စလ့်လာြည်နည််း၊
့်
❖ Displacement မပဿနာအာ်း စီြံ
စဆာင်ရွက်ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအတွက်
လိုအပ်စသာ အခ က်အလက်ြ ာ်း ရ ှ နင
ို ရ
် န်
NFMS ြှ/ စနာက်ဆက်တွ အစီ ရင်ခံြှုနင
ှ ့််
ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုြ ာ်းြှ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို အသံို်း
မပ နင
ို ရ
် န် စီစဉ်ထာ်းသည့်် နည််းလြ််း
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ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

သြဟို
ို ့် တ် လိုပ်ငန််းစဉ်ဆိုငရ
် ာ သတင််း
အခ က်အလက်ြ ာ်း
❖ Displacement ြ ာ်းကို စဖာ်ထိုတ်သ ှရန်နင
ှ ့််

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ဆ.၃.၁။ စဖာ်ထတ
ို ်သ ှသည့်် displacement မဖစ်စပေါ်ြှု အစရ

၎င််း တအာ်း
ို ့်
စီြံကိုငတ
် ွယ်ရန်အတွက် NFMS

အတွက်နင
ှ ့်် ထခိုက်သည့်် ဧရယာ၊ စနာက်ဆက်တွ စီြံအိုပ်

စနစ် စဆာင်ရွက်ြှုဆိုငရ
် ာ သတင််း

ခ ပ်ြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် ကိုငတ
် ွယ်စမဖ ှင်း် ခ့်သည့််

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ ြည်သည့်် မဖစ်

displacement အစရအတွက်/ ယင််းသို စဆာင်
ရွက်ခ့်သည့််
့်

ပွာ်းြှု ( ှခ့်လ င်) အြ ်းအစာ်းြ ာ်းကို စဖာ်

ဧရယာ

ထိုတ်စတွွဲ့ ှခ့်ပပီ်း ြည်သို စီ
် ွယ်
့် ြံကိုငတ
သနည််း၊
စံသတ်ြှတ်ခ က် ဆ-၄။ ကာဗွန်

❖ စဖာ်ထတ
ို ်စတွွဲ့ ှစသာ displacement ြ ာ်း

စီြံစဆာင်ရွက်

ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စရွှွဲ့စမပာင််း

မဖစ်ပွာ်းရမခင််း၏ အစကကာင််းရင််း ြ ာ်းကို

မဖစ်စပေါ်ြှုကို

ဆန််းစစ်စလ့်လာကာ အနာဂတ် PaM ြ ာ်းတွင်

စဖာ်ထတ
ို ်စတွွဲ့ ှရာြှ ရ ှခ့်စသာ

အလာ်းတူမပဿနာြ ာ်း ကို စ ှာင် ှာ်းနင
ို သ
် ည့််

သင်ခန််းစာြ ာ်းအာ်း အနာဂတ်

ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွရန် ခ ြှတ်ထာ်းစသာ

ြူဝါဒြ ာ်းနှင့်် နည််းလြ််း ြ ာ်းကို

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု/ မပန်

ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွရာတွင်

လှနသ
် ို်းံ သပ်စစ်စဆ်းြှုလိုပ်ငန််းစဉ်

ထည့််သွင်း် စဉ််းစာ်းကာ

အစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊

စရ်းဆွသင့်် ပါသည်။

❖ Displacement ြ ာ်း စဖာ်ထတ
ို ်စတွွဲ့ ှြှုြှ

လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ

ှင်း် လင််းတင်မပသည်စ
့် ာသာ်းပံိုစံမဖင်သ
့် ာ

ဆ.၄.၁။ အနာဂတ်တွင် displacement ြ ာ်း မဖစ်စပေါ်ြှုကို

ရ ှသည့်် သင်ခန််းစာြ ာ်းနှင့်် ယင််းတအာ်း
ို ့်

စ ှာင် ှာ်း နင
ို ရ
် န် PaM ြ ာ်း နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ် REDD+

PaM ြ ာ်း၏ ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွြှု နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ်

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းကို မပင်ဆင်စမပာင််းလြှုြ ာ်း မပ လိုပ်ခ့်သည့််

အစကာင် အထည်စဖာ်ြှုတွင်

အစရအတွက်၊

အစမပာင််းအလြ ာ်း မပ လိုပ်ရန် ြည်သို ့်
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အသံို်းမပ စကကာင််း
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊
❖ စဖာ်ထတ
ို ်စတွွဲ့ ှသည့်် displacement ြ ာ်း၏
အစကကာင််းရင််းခံြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ
သစ်ခိုတ်မခင််း၊ စမြအသံို်းခ ြှု စမပာင််းလမခင််း၊
ြူလအစကကာင််းရင််းခံြ ာ်း)၊
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စနာက်ဆက်တွွဲ (၃) – NFI၊ NFMS နင့်် SIS တို ကာ်း
ြ တ်ဆက်၍ ရနင
ို စ
် မြ စသာ
့်
အလာ်းအလာြ ာ်း
SIS စနစ်အတွက် လိုအပ်သည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို စလ့်လာသံ်းို သပ်မခင််းြှ စတင်၍
NFI/NFMS နှင ့်် SIS စနစ်တကကာ်း
ို ့်
ခ တ်ဆက်စဆာင်ရွကန
် င
ို ြ
် ည့်် အခွငအ
့်် လြ််းြ ာ်းကို

ာှ စဖွခ့်

ကကပါသည်။
ကာကွယ်စစာင်စ
် ည့်် သတင််းလိုအပ်ခ က်အခ က
ွဲ့ ို
့် ှာက်ြှုြ ာ်းနှင ့်် သက်ဆိုငသ

NFI/NFMS ြှ

တစ်ဆင့်် မဖည်ဆ
့် ည််းစပ်းနင
ို စ
် ကကာင််း

အခ က်အလက်

စတွွဲ့ ှပါသည်။

သစသာ်
ို ့်

ထအ
ို တွက်

စိုစဆာင််းမခင််း၊ အခ က်အလက်ြ ာ်းကို စီြံစဆာင်ရွက်မခင််း သြဟို
ို ့် တ် နည််းစနစ်ြ ာ်း၊ လိုပ်ငန််း
လြ််းညွှနြ
် ာ်းနှင ့်် လိုက်နာရြည်က
့် င်ဝ
ို ့် င ် အပိုထပ်စဆာင််းလိုပ်စဆာင်
့် တ်ြ ာ်းကို မပ စိုမခင််းတတွ
ြှုြ ာ်း လိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။
NFI/NFMS

ြှတစ်ဆင့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း

ရ ှစအာင် စဆာင်ရွက်ရာတွင ် ြည်ြ

ခက်ခြည်ဆိုသည်အ
့် စပေါ်တွင ် ြူတည်၍ သတင််းလအ
ို ပ်ခ က်ြ ာ်းကို အိုပ်စိုနစ
ှ ်စို ခွထာ်းပါသည်။
စဆွ်းစနွ်းြှုြ ာ်းြှ ရလဒ်ြ ာ်းကို စအာက်ပါဇယာ်းြ ာ်းတွင ် တင်မပထာ်းပပီ်း အနာဂတ်တင
ွ ် စဆာင်
ရွ က်ြည့်် SIS ဒီဇိုင်း် ပံိုစံ စရ်းဆွမခင််း/ လည်ပတ်စဆာင်ရွက်မခင််း လိုပ်ငန််းြ ာ်းတွင ် အသံ်းို မပ နင
ို ်
ပါသည်။

SIS

စနစ်

(ပို၍က ယ်မပန်စွ့် ာဆိုရလ င်

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းကို

အစကာင်

အထည်စဖာ်မခင််း) အတွက် သတင််းလိုအပ်ခ က်ြ ာ်း၏ အစရ်းပါြှုြ ာ်းကို နှုင််းယှဉ်၍ လည််းစကာင််း၊
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း
အစမခခံ၍လည််းစကာင််း

ရ ှရန်

အာ်းထိုတ်ရြည့််

အတိုင်း် အတာစပေါ်တင
ွ ်

ြည်သည်သ
့် တင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို

စိုစည််းတင်မပြည်ဆိုသည်ကို

ဦ်းစာ်းစပ်းအဆင်ြ
် နင
ို ဖ
် ွယ် ှပါသည်။
့် ာ်း သတ်ြှတ်၍ စဆာင်ရွကရ
(၁) NFI/NFMS

အတွက် လက် စရ်းဆွွဲ ာ်းစသာ အ အ
ီ
ဉ်ြ ာ်းအရ အနည််းငယ် အာ်း

တ
ို ်

လိုပ်စဆာင် ို ံြ မဖင့်် မဖည့််ဆည််းစပ်းနင
ို စ
် မြ စသာ သတင််းလအ
ို ပ်ြ က်ြ ာ်း
လအ
ို ပ်စသာ အြ က်

NFI/NFMS ြ ကညီပံ့်ပို်းစပ်းနင
ို စ
် မြ နင့််

အလက်

ဆက်လက်လပ
ို ် စဆာင်ရန် လိုအပ်သည့််

စ ွဲ့လပ
ို ်ငန််း ဉ်အတွက် အ ကံမပ ြ က်

လိုပ်ငန််းြ ာ်း
သစ်စတာြူဝါဒ

NFI ြှ တိုင်း် တာသည့်် ပါရာြီတာ အြ ာ်း

ရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်း နှင့််

အမပာ်းကို ဤစနရာတွင် အသံို်းမပ နင
ို ် ပါ သည်။

ဆက်န ွှယ်စသာ

လိုပ်စဆာင်ရန် က န် ှသည့်် အဓကလိုပ်ငန််းြှာ
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• စနာက်ဆို်းံ ခ ြှတ်ထာ်းသည့််
သစ်စတာြူဝါဒ စာရွ က်စာတြ််း

REDD+ ရလဒ်ြ ာ်း၊

အသံို်းအဝင်ဆို်းံ ပါရာ ြီတာြ ာ်းကို

ြ ာ်းထြှ ရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်းကို

ဥပြာ အပြတြ််း

စရွ ်းခ ယ်ရန်နင
ှ ့်် စလ့်လာ စတွွဲ့ ှရသည့််

ထိုတ်နတ
ှု ်မခင််း၊

သစ်စတာနယ်စမြ

အစမပာင််းအလြ ာ်းကို REDD+

အတွင်း် စရာက် ှ

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့််

စနစသာ သစ်စတာ

ခ တ်ဆက်စပ်းနင
ို ြ
် ည့်် သင်စ
့် လ ာ်သည့််

ြ ာ်း၏ ဧရယာ၊

နည််းလြ််းတစ်ခိုကို စဖာ်ထတ
ို ်သတ်ြှတ်

အစရ်းကကီ်းသည့််

စပ်းရန် မဖစ်သည် (ကျွြ််းက င်သူြ ာ်းြှ

သစ်စတာအြ ်း

စဆာင်ရွက်သည့်် အရည်အစသွ်းစံမပ

အစာ်းြ ာ်း (ဥပြာ

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု သြဟို
ို ့် တ် အစရ

ကျွန်း် စတာ) ၏

အတွက်စံမပ စလ့်လာစစစ်ြှုတစ်ခို မဖစ် နင
ို ပ် ပီ်း

ကကီ်းထွာ်းနှုန်း် ၊

စ ှ ွဲ့ယခင်က ခ
ှ သ
့် ည့်် မဖစ်စပေါ် စမပာင််းလြှု

စစ်စလ့်လာြှုသည် အသင်စ
့် လ ာ်

သစ်ြ ာ်း၏ အစရ

ပံိုစံြ ာ်းနှင့်် နှုင််းယှဉ်ကကည့်် မခင််း သြဟို
ို ့် တ်

ဆံို်းမဖစ်ဖွယ် ှပါသည်)။

အတွက်နင
ှ ့်် အရည်

စနရာစဒသအလိုက်

အစသွ်း

အစကာင်အထည်စဖာ်သည့်် PaM ြ ာ်း

• SIS တွင် အသံို်းမပ ရန်အတွက်
စသ်းငယ်သည်/့် နင
ို န
် င
ို န
် င််းနင််း
လိုပ်စဆာင်နင
ို ြ
် ည့်် NFI ပါရာ
ြီတာြ ာ်းကို စရွ ်းခ ယ်မခင််း၊
• အစမပာင််းအလြ ာ်းကို REDD+ နှင့််
ခ တ်ဆက်စပ်းနင
ို ြ
် ည့်် နည််းလြ််း ကို
စရွ ်းခ ယ်မခင််း (SIS သတင််း စနစ်၏
ပထြကာလအပိုင်း် အမခာ်း အတွက်
အရည်အစသွ်းစံမပ ဆန််း

အတွက်ဆိုလ င် REDD+ ကို အစကာင်အ
ထည်စဖာ်စနစသာ စနရာြ ာ်းနှင့်် REDD+
လိုပ်ငန််းြ ာ်း လိုပ်စဆာင်စနမခင််း ြ ှ သည့််
စနရာြ ာ်း နှုင််းယှဉ်ကကည်မ့် ခင််းတို ့်
မပ လိုပ်နင
ို ပ
် ါသည်)။
ရာသီဥတိုစမပာင််းလ ြှု

NFMS ြှ အခ က်အလက်ြ ာ်းစပေါ်တွင်

• ဤအဆင်တ
့် ွင် ြည်သည်ကိုြ

စလ ာ့်ပါ်းစရ်း

အစမခခံ၍ အြ ်းသာ်းြှနလ
် ံိုအြ်ဓာတ်စငွွဲ့

ထပ်ြံစဆာင်ရွက်ရန် ြလိုစသ်းပါ။

ြူဝါဒရည်ြှန်း် ခ က်

စာရင််းစကာက်ယူမခင််းနှင့်် REDD+ အစီ

အစီရင်ခံတင်မပြှုစက်ဝန််းြ ာ်း၏

ြ ာ်းနှင့်် ဆက်န ွှယ်

ရင်ခံတင်မပမခင််းြ ာ်းအတွက် ဆီစလ ာ် သည့််

အခ န်ကာလကသ
့် စသာ
ို ့်
logistic

သည့်် REDD+

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (FREL နှင့််

ရလဒ်ြ ာ်း

နှုင််းယှဉ်၍ သစ်စတာြ ာ်းြှ ကာဗွန်

ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ ကစစြ ာ်းကို စနာက်
ပိုင်း် တွင် ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်းရ ပါြည်။

ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း) မပ စိုသွာ်းြည်မဖစ် သည်။
ရာသီဥတိုစမပာင််းလ

ရာသီဥတိုစမပာင််းလြှုနင
ှ ့်် လိုက်စလ ာညီ

ြှုနင
ှ ့်် လိုက်စလ ာ

စထွမဖစ်စစစရ်းဆိုငရ
် ာ ြူဝါဒစာရွ က်စာ

လိုက်စလ ာညီစထွမဖစ်စစစရ်း

ညီစထွမဖစ်စစစရ်း

တြ််းြ ာ်းတွင် သစ်စတာြ ာ်း (သြဟို
ို ့် တ်

ြူဝါဒစာရွ က်စာတြ််းြ ာ်းကို

ြူဝါဒရည်ြှန်း် ခ က်

သီ်းမခာ်းသစ်စတာဧရယာြ ာ်း/ သစ်စတာ

စလ့်လာဆန််းစစ်၍ သက်ဆိုငရ
် ာ

ြ ာ်းနှင့်် ဆက်န ွှယ်

အြ ်းအစာ်းြ ာ်း) နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းစသာ ရည်

သည့်် REDD+

ရွ ယ်ခ က်ြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် လိုပ်စဆာင်ခ က်

ရလဒ်ြ ာ်း

ြ ာ်းကို ထည်သ
့် ွင်း် စရ်းဆွထာ်းြည် ဆိုပါ က

117

• ရာသီဥတိုစမပာင််းလြှုနင
ှ ့််

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း/ လိုပ်စဆာင်
ခ က်ြ ာ်းကို

ှာစဖွရပါြည်။

• အကယ်၍ သစ်စတာနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း စသာ
ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း သိုြဟို
့် တ်

REDD+ သည် အဆိုပါရည်ရွယ်ခ က်

လိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်း ှပါက REDD+ ြှ

ြ ာ်း/လိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်းကို ကူညီပံ့်ပို်း

ပါဝင်ကူညီနင
ို ြ
် ှုြ ာ်း ကို မပသနင
ို ြ
် ည့််

နင
ို မ် ခင််း ှ/ြ ှ မပသရန်အတွက် REDD+

နည််းလြ််းကို စရွ ်းခ ယ်ရပါြည်။

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုဆိုငရ
် ာ အခ က်
အလက်ြ ာ်းနှင့်် စပါင််းစပ်၍ NFMS
အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အလွယ်တကူ
အသံို်းမပ နင
ို ြ
် ည်မဖစ်သည်။
• SIS အတွက် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ NFI

ပတ်ဝန််းက င်စရ်းရာ

လက် ှအစီအစဉ်စရ်းဆွထာ်းစသာ NFI

ြူဝါဒ ရည်ြှန်း် ခ က်

ပါရာြီတာအခ ွဲ့ (ဥပြာ စမြဆီလွှာ အတွင်း် ှ

ပါရာြီတာြ ာ်းကို အသံို်းမပ နင
ို ြ
် ည့််

ြ ာ်းနှင့်် ဆက်န ွှယ်

စအာ်ဂနစ်ကာဗွန)် သည်

အစမခအစနကို သ ှရန် အတွက် NFI

စသာ REDD+

ဆီစလ ာ်အသံို်းတည်န
့် င
ို ပ် ပီ်း NFI ဒီဇိုင်း် တွင်

sample density ၏

ရလဒ်ြ ာ်း

ဆီစလ ာ် အသံို်းတည့််ြည့်် ပါရာ ြီတာြ ာ်း
(ဥပြာ မဖစ်ပွာ်းလ က် ှသည့််
စမြဆီလွှာတိုက်စာ်းြှု၊ စရအရည်အစသွ်း)
ထပ်ြံ ထည်သ
့် ွင်း် နင
ို ပ
် ါသည်။ သစသာ်
ို ့်
နြူနာသပ်သည််းဆ (sample density) သည်
REDD+ ၏ အက ်းသက်စရာက်ြှု

အက ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်းကို ဆန််း
စစ်မခင််း (ဦ်းစာ်းစပ်းအဆင့်် နြ့််ပါ
သည်)။
• အထူ်းကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု
လိုအပ်စသာ ဧရယာြ ာ်းနှင့်် စပ်
လ ဉ််းသည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ
စရစဝစရလစဒသ

ြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ စကာက်ခ က်ဆွနင
ို ်

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်သည့််

စလာက်သည့်် အတိုင်း် အတာအထ မြင်ြ
့် ာ်းမခင််း

ဧရယာြ ာ်း) သိုြဟို
ို သ
့် ို စသာ
့် တ် ထက
့်

ြ ှဟို ယူဆနင
ို ဖ
် ွယ် ှ ပါသည်။

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို မပ စို

အထူ်းကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု လိုအပ် သည့််
ဧရယာြ ာ်းကို သတ်ြှတ် စဖာ်
ထိုတ်ထာ်းသည်ြ ာ်း ှလ င် ရာသီဥတို
စမပာင််းလြှုနင
ှ ့်် လိုက်စလ ာညီစထွမဖစ်
စရ်းအတွက် အသံို်းမပ သည့်် နည််းလြ််း အတိုင်း်

စိုစဆာင််းရန် အစီအစဉ်ြ ာ်း ECD
သြဟို
ို ့် တ် FD တွင် ှ/ြ ှ ဆန််းစစ်မခင််း
• အကယ်၍ အထူ်းကာကွယ်စစာင့််
စ ှာက်ြှု လိုအပ်စသာ ဧရယာ ြ ာ်းနှင့််
စပ်လ ဉ််းသည့်် အခ က် အလက်ြ ာ်း
ှပါက ထဧ
ို ရယာြ ာ်း

REDD+ သည် ပတ်ဝန််းက င် အစမခအစနကို

ထန််းသြ််းစစာင်စ
့် ှာက်ရာတွင် REDD+

ထန််းသြ််းရာတွင် (ဥပြာ

ြှ ပါဝင်ကူညီနင
ို ြ
် ှုြ ာ်း ကို မပသနင
ို ြ
် ည့််

သစ်စတာဖံို်းလွှြ််းြှုကို ထန််းသြ််းမခင််း

နည််းလြ််းကို စရွ ်းခ ယ်ရပါြည်။

သြဟို
ို ့် တ် ြူလအတိုင်း် မပန်မဖစ်စအာင်
စဆာင်ရွက်မခင််း) ပါဝင်ကူညီစနစကကာင််း
မပသနင
ို ရ
် န်အတွက် NFMS ြှ အခ က်အ
လက်ြ ာ်းကို အသံို်းမပ နင
ို ပ
် ါသည်။
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စဂဟစနစ်ဝန်

အထက်စဖာ်မပပါ အထူ်းကာကွယ်စစာင့််

စဆာင်ြှု တန်ဖို်း

စ ှာက်ြှု လိုအပ်စသာ ဧရယာြ ာ်းနှင့်် ြ ာ်းစွာ

အထူ်းကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု

မြင်ြ
့် ာ်းစသာ

ဆက်စပ်စနပါသည်။ အဓကက သည့််

လိုအပ်စသာ ဧရယာြ ာ်းဆိုငရ
် ာ

ဧရယာြ ာ်းအစပေါ်

သစ်စတာစဂဟစနစ် ဝန်စဆာင်ြှု ြ ာ်း

အခ က်အလက်ြ ာ်း ှ/ြ ှနှင့််

REDD+ ၏

စပ်းစနစသာ ဧရယာြ ာ်းကို စနစ် တက

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း

သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းပပီ်းမဖစ် လ င်

(အထူ်းသမဖင့််

အဆိုပါဧရယာြ ာ်းအစပေါ် REDD+ ၏

စမြဆီလွှာနှင့်် စရ

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းကို မပသရန် အတွက် NFMS

အရင််းအမြစ်ြ ာ်းကို

ြှ အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အသံို်းမပ နင
ို ပ
် ါသည်။

ထန််းသြ််းစစာင့််

• ECD သိုြဟို
့် တ် FD တွင်

စဂဟစနစ်ဝန်စဆာင်ြှုတန်ဖို်း
မြင်ြ
့် ာ်းစသာ ဧရယာြ ာ်းကို
ကိုယ်စာ်းမပ ြည့်် စနရာြ ာ်းအာ်း
စဉ််းစာ်းစပ်းနင
ို မ် ခင််း ှ/ြ ှ
ဆန််းစစ်ရပါြည်။
• အစရ်းကကီ်းသည့်် စဂဟစနစ်ဝန်
စဆာင်ြှုြ ာ်း စပ်းစနစသာ စနရာ

စ ှာက်မခင််း)၊

ြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် အခ က်အ
လက်ြ ာ်းကို စပ်းနင
ို စ
် သာ သြဟို
ို ့် တ်
မပ စိုစပ်းနင
ို စ
် သာ
အမခာ်းသင်စ
့် လ ာ်သည့်် dataset ြ ာ်း
ှ/ြ ှ ဆန််းစစ်ရပါြည် (ဥပြာ
အနာဂတ်တွင် အစရ်းကကီ်း သည့်် NTFP
ြ ာ်းကို ပံ့်ပို်းစပ်းသည့်် စနရာြ ာ်းကို
သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ် ရန် NFI ကို
အသံို်းမပ နင
ို သ
် ည်။
သဘာဝအစမခခံခရီ်းသွာ်းလိုပ်ငန််း
အတွက် သင်စ
့် လ ာ်သည့်် စနရာ
ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း MTE
တွင် ှစကာင််း ှနင
ို သ
် ည်)။
• အကယ်၍ စဂဟစနစ်ဝန်စဆာင် ြှု
တန်ဖို်း မြင်ြ
့် ာ်းစသာ ဧရယာြ ာ်း
အစကကာင််း သင်စ
့် လ ာ်သည့််
အခ က်အလက်ြ ာ်း ှလ င် သိုြဟို
့် တ်
မပ စိုထတ
ို ်မပန်နင
ို ြ
် ည် ဆိုလ င်
အဆိုပါဧရယာြ ာ်းအစပေါ် REDD+ ၏
သက်စရာက်ြှုြ ာ်းကို မပသနင
ို ြ
် ည့််
နည််းလြ််းတစ်ခိုကို ှာစဖွရပါြည်။

ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွ ဆိုငရ
် ာ

REDD+ သည် ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွြ ာ်းအတွက်

ြူဝါဒ

အဓကက သည့်် စနရာြ ာ်း ှ သစ်စတာ ြ ာ်းကို

ကကီ်းစသာ ဧရယာြ ာ်းကို စဖာ်မပ သည့််

ရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်း နှင့််

ထန််းသြ််းစစာင်စ
ို ့် တ်
့် ှာက်မခင််း သြဟို

ြည်သည့်် စမြပံိုြ ာ်းကို အစို်းရြှ

ြူလအတိုင်း် မပန်မဖစ်စအာင်

အသအြှတ်မပ စကကာင််း

ထန််းသြ််းလိုပ်စဆာင်မခင််းတတွ
ို ့် င် ပါဝင်
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• ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွြ ာ်းအတွက် အစရ်း

စလ့်လာဆန််းစစ်ရပါြည်။

စပ်လ ဉ််းသည့််

ကူညီစနစကကာင််း မပသရန်အတွက် NFMS ြှ

REDD+ ရလဒ်ြ ာ်း

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အသံို်းမပ နင
ို ် ပါသည်။
လက် ှ NFI ဒီဇိုင်း် တွင် အပင်ြ ်းကွြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ
အခ က်အလက်ြ ာ်း ပါဝင်ပါ သည်။

• အဆိုပါဧရယာြ ာ်း ထန််းသြ််း
စစာင်စ
့် ှာက်ြှုတွင် REDD+ ၏
ပါဝင်ကူညီြှုြ ာ်းကို မပသနင
ို ြ
် ည့််
နည််းလြ််းတစ်ခိုကို စရွ ်းခ ယ်ရ ပါြည်။
• NFI sample density သည် အပင်

သစ်စတာဖွွဲ့စည််းပံို ပါရာြီတာ ြ ာ်းြှ

ြ ်းကွြ ာ်းဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်

ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွ ဆိုငရ
် ာ အခ က် အလက်ြ ာ်းကို

ြ ာ်းကို SIS အတွက် ညွှနက
် န််း အမဖစ်

တွက်ထတ
ို ်ယူသည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်းကို

အသံို်းမပ နင
ို ြ
် ည့်် အတိုင်း် အတာ ှ/ြ ှ

မပ စိုနင
ို ပ
် ါသည်။ သစသာ်
ို ့်

ဆန််းစစ်ရြည်။

အာ်းထိုတ်ကက ်းပြ််းြှုအခ ွဲ့ လိုအပ်ပါလြ်ြ
့် ည်

• သစ်စတာဖွွဲ့စည််းပံိုစပေါ်တွင် အစမခမပ ၍

(ဥပြာ စံကိုက်ခ န် ညမခင််း (calibration)၊

ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွ ဆိုငရ
် ာ ညွှနက
် န််းြ ာ်းကို

အပြတြ််းနြူနာ ကွက်ြ ာ်း)၊

မပ စိုနင
ို စ
် ရ်း အတွက်

တရ စဆာန်ြ ်းကွြ ာ်းဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း
စိုစဆာင််းစရ်း အတွက် ဆိုလ င် ြ ာ်းစွာ ပိုြို

အာ်းထိုတ်လိုပ်ကိုငရ
် န် လိုအပ်ြည့််
အတိုင်း် အတာကို ဆန််းစစ်ရြည်။

အာ်းထိုတ် ရန် လိုြည်မဖစ်ပပီ်း NFI အတွင်း်
ထည်သ
့် ွင်း် ရန် ခက်ခြည်မဖစ်သည်။
စနရင််းစဒသြ ာ်း

လက် ှ မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင် စနရပ်စဒသ ြ ာ်း

တစ်ဆက်တစ်စပ်

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည််း ှြှုအတွက်

တစ်စပ်တည််း မဖစ်ြှု အတွက်

တည််း ှြှုအစပေါ်

အစရ်းပါစသာ စနရာစဒသြ ာ်းနှင့််

အစရ်းပါစသာ စနရာြ ာ်းကို

REDD+ ၏

စပ်လ ဉ််းသည့်် အစပ်အဟပ်ြစသာ dataset

စဖာ်ထတ
ို ်သတ်ြှတ်နင
ို စ
် သာ သိုြဟို
့် တ်

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း

ြ ှစသ်းပါ။ သစသာ်
ို ့်
ထစ
ို နရာ စဒသြ ာ်းကို
စလ့်လာထာ်းသည့်် စလ့်လာ ြှုြ ာ်း ှခ့်လ င်
အဆိုပါစနရာြ ာ်း ှ သစ်စတာြ ာ်းကို
ထန််းသြ််းမခင််း သြဟို
ို ့် တ် ြူလအစန အထာ်းသို ့်
မပန် လည်စရာက် ှစအာင် လိုပ်စဆာင်မခင််း
တနှ
ို ့် ငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ REDD+ ၏ သက်

• စနရင််းစဒသြ ာ်း တစ်ဆက်

စနရင််းစဒသြ ာ်း
တစ်ဆက်တစ်စပ်တည််း မဖစ်ြှု
အညွှန်း် ကန််း တွက်ခ က်နင
ို စ
် သာ
သင်စ
့် လ ာ်သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းနှင့််
လိုအပ်စသာ အခ က်အလက်ြ ာ်း
(ဥပြာ စနရင််းစဒသအြ ်းြ ်း
ပ ံွဲ့ နှတည်
ံ ့်
ှစနပံိုဆိုငရ
် ာ အခ က်

စရာက်ြှုြ ာ်းကို မပသနင
ို ရ
် န်အတွက် NFMS ြှ

အလက်ြ ာ်း) ှ/ြ ှ ဆန််းစစ်ရ ပါြည်။

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အလွယ် တကူ

နြူနာယူနင
ို ြ
် ည့်် စဒသ တွင်း် ှ

အသံို်းမပ နင
ို ြ
် ည်မဖစ်သည်။ သင်စ
့် လ ာ်သည့််

အမခာ်းနင
ို င
် ြ
ံ ာ်းြှ လိုပ်

နည််းစနစ်တစ်ခိုကို စဖာ်ထတ
ို ်နင
ို ခ
် ့်ပါက NFMS

စဆာင်ထာ်းသည့်် လိုပ်ငန််းြ ာ်း
ှနင
ို စ
် ကကာင််းကို သတမပ ရပါြည်

ြှ အခ က်အ လက်ြ ာ်းကို
တစ်ဆက်တစ်စပ်တည််း ှြှု အညွှန်း် ကန််း

(ဥပြာ ဗီယက်နြ်နင
ို င
် ၏
ံ သစ်စတာြ ာ်း

(connectivity index) တွက်

အစတ်စတ် အပိုင်း် ပိုင်း် မဖစ်မခင််း ဆိုငရ
် ာ

ခ က်ရာတွငလ
် ည််း အသံို်းမပ နင
ို ပ
် ါသည်။
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အညွှန်း် ကန််း အတွက်
စဉ််းစာ်းသံို်းသပ်ပံိုြ ာ်း)။

• စနရင််းစဒသြ ာ်း တစ်ဆက်
တစ်စပ်တည််း မဖစ်ြှု အတွက်
အစရ်းပါစသာ စနရာြ ာ်း၏
စမြပံိုြ ာ်းကို စရ်းဆွရန်၊ သြဟို
ို ့် တ်
စနရင််းစဒသြ ာ်း တစ်ဆက်တစ်
စပ်တည််းမဖစ်ြှု အညွှန်း် ကန််း
တွက်ခ က်ရန် အာ်းထိုတ်လိုပ်
စဆာင်ရြည့်် အတိုင်း် အတာကို
ဆန််းစစ်ရပါြည်။
စဘ်းအနတရာယ်

အကယ်၍ စဘ်းအနတရာယ်စကကာင့်် ထ

စကကာင့်် ထခိုက်

ခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခ စလ ာ့်ပါ်းစရ်းအတွက်

ဆံို်းရှု ံ်းနင
ို စ
် မခ စလ ာ့် ပါ်းစရ်း

ဆံို်းရှု ံ်းနင
ို စ
် မခ စလ ာ့်

အစရ်းပါစသာ သစ်စတာဧရယာြ ာ်းကို

ြူဝါဒစာရွ က်စာတြ််းြ ာ်းတွင်

ပါ်းစရ်း ြူဝါဒြ ာ်း နှင့််

သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်ထာ်းသည်ြ ာ်း ှလ င်

သစ်စတာြ ာ်းနှင့်် စပ်လ ဉ််းစသာ

စပ်လ ဉ််းသည့််

ရာသီဥတို စမပာင််းလြှုနင
ှ ့်် လိုက်စလ ာ

REDD+ရလဒ်ြ ာ်း

ညီစထွမဖစ်စရ်းအတွက် အသံို်းမပ သည့််
နည််းလြ််းအတိုင်း် REDD+ သည် အဆိုပါ
ဧရယာြ ာ်း ှ ပတ်ဝန််း က င် အစမခအစန ကို
ထန််းသြ််းရာတွင် (ဥပြာ သစ်စတာ
ဖံို်းလွှြ််းြှုကို ထန််းသြ််းမခင််း သြဟို
ို ့် တ်
ြူလအတိုင်း် မပန်မဖစ်စအာင် စဆာင်ရွက် မခင််း)

• စဘ်းအနတရာယ် စကကာင့်် ထခိုက်

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း သိုြဟို
့် တ်
လိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်း ပါဝင်မခင််း ှ/ြ ှ
ဆန််းစစ်ရပါြည်။
• သစ်စတာနှင့်် စပ်လ ဉ််းစသာ
ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း သိုြဟို
့် တ်
လိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်း ှစနလ င် REDD+
၏ ပါဝင်ကူညီြှုကို မပသနင
ို ြ
် ည့််
နည််းလြ််းတစ်ခိုကို စရွ ်းခ ယ်ရပါြည်။

ပါဝင်ကူညီစနစကကာင််း မပသနင
ို ရ
် န် အတွက်
NFMS ြှ အခ က်အလက်ြ ာ်းကို
အသံို်းမပ နင
ို ပ
် ါသည်။
ကိုန်း် စမြထခိုက် ပ က်

သစ်စတာအတန််းအစာ်းက ဆင််းစသာ

စီ်းမခင််းနှင့်် သကနတာရ

ဧရယာြ ာ်း သိုြဟို
့် တ် သကနတာရမဖစ်မခင််း နှင့််

ဧရယာြ ာ်း သိုြဟို
့် တ်

မဖစ်မခင််း ဆိုငရ
် ာ ြူဝါဒ

ကိုန်း် စမြထခိုက်ပ က်စီ်းမခင််း အနတရာယ် ှစသာ

သကနတာရမဖစ်မခင််း နှင့်် ကိုန်း် စမြ

ရည် ြှန်း် ခ က်ြ ာ်းနှင့််

သစ်စတာဧရယာြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ

ထခိုက်ပ က်စီ်းမခင််း အနတရာယ် ှ စသာ

ဆက်န ွှယ်သည့််

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို ရ ှနင
ို ပ
် ါက

REDD+ ရလဒ်ြ ာ်း၊

ရာသီဥတို စမပာင််းလြှုနင
ှ ့််
လိုက်စလ ာညီစထွမဖစ်စရ်းအတွက် အသံို်း
မပ သည့်် နည််းလြ််းအတိုင်း် REDD+ သည်
အဆိုပါ ဧရယာြ ာ်း ှ ပတ်ဝန််းက င်
အစမခအစနကို ထန််းသြ််းရာတွင် (ဥပြာ
သစ်စတာ ဖံို်းလွှြ််းြှုကို ထန််းသြ််းမခင််း
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• သစ်စတာအတန််းအစာ်းက ဆင််း စသာ

သစ်စတာဧရယာြ ာ်းကို
စဖာ်ထတ
ို ်သတ်ြှတ်ထာ်းမခင််း ှ/ြ ှ
ဆန််းစစ်ရပါြည် (IUCN နှင့်် FD ြှ
မပ စိုထာ်းသည့်် သစ်စတာ ြ ာ်း
ြူလအစမခအစန မပန်လည်
စရာက် ှစအာင် ပ ်းစထာင်နင
ို ြ
် ည့််
အခွငအ
့်် လြ််းြ ာ်းမပ စမြပံိုအတွက်
အသံို်းမပ သည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်း

သြဟို
ို ့် တ် ြူလအတိုင်း် မပန်မဖစ်စအာင်

သည် ဤစနရာတွင် အသံို်းဝင်နင
ို ်

စဆာင်ရွက် မခင််း) ပါဝင်ကူညီစနစကကာင််း

ပါသည်)။

မပသနင
ို ရ
် န်အတွက် NFMS ြှ အခ က်အ
လက်ြ ာ်းကို အသံို်းမပ နင
ို ပ
် ါသည်။
သစ်စတာြ ာ်း၏ ဖွွဲ့စည််းပံိုအတန််းအစာ်း
က ဆင််းြှုကို ဆန််းစစ်ြည့်် နည််းစနစ် ြ ာ်းကို
NFI အတွက် မပ စိုနင
ို ပ
် ါသည်။ သစသာ်
ို ့်
အာ်းစိုက်ထတ
ို ်ြှုအခ ွဲ့ လိုအပ် ပါလြ့််ြည်။

• ထက
ို သ
့် စသာ
ို ့်
ဧရယာြ ာ်းဆိုငရ
် ာ
အခ က်အလက်ြ ာ်း ှပါက ၎င််းတို က
့် ို
ထန််းသြ််းစစာင်စ
့် ှာက်ရာ တွင်
REDD+ ြှ ပါဝင်ကူညီြှုကို မပသနင
ို ြ
် ည့််
နည််းလြ််းတစ်ခိုကို စရွ ်းခ ယ်ရပါြည်။
• NFI အကွက်ြ ာ်း ှ သစ်စတာြ ာ်း ၏
ဖွွဲ့စည််းပံို အတန််းအစာ်းက ဆင််း ြှုကို
ဆန််းစစ်ရန် နည််းစနစ်ြ ာ်း မပ စိုနင
ို စ
် ရ်း
လိုအပ်ြည့်် အာ်းထိုတ် လိုပ်ကိုငြ
် ှု
အတိုင်း် အတာကို ဆန််း စစ်ရပါြည်။

သဘာဝစတာြ ာ်း ၏

NFI နှင့်် NFMS တသည်
ို ့်
သဘာဝစတာ ြ ာ်း

ဖံို်းလွှြ််းြှုနင
ှ ့််

ဖံို်းလွှြ််းြှု၏ အစမပာင််းအလြ ာ်း၊

မဖစ်ြည့်် အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က်ြ ာ်း ကို

အရည်အစသွ်းတို နှ
့် င့််

အနာဂတ်အလာ်းအလာြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ

အဆိုမပ တင်မပပပီ်း ကာကွယ်

စပ်လ ဉ််းစသာ

အခ က်အလက်ြ ာ်း အလွယ်တကူ ပံ့်ပို်း

စစာင်စ
့် ှာက်ြှု (င) နှင့်် ဆက်စပ်၍

REDD+ ရလဒ်ြ ာ်း

စပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။ သစသာ်
ို ့်
သဘာဝစတာ ြ ာ်းနှင့််
သစ်စတာစိုက်ခင််းြ ာ်းကကာ်း ခွမခာ်းနင
ို ရ
် န်
အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က်ြ ာ်း လိုအပ်ပါသည်။
ြူလအစမခအစန မပန်စရာက်စအာင်
မပန်လည်ပ ်းစထာင် ထာ်းစသာ
သစ်စတာြ ာ်းအတွက် ဆိုလ င်

• ‘သဘာဝစတာ’ အတွက် အလိုပ်

အသံို်းမပ သင်သ
့် ည့်် အဓပပါယ်ဖွင့််
ဆိုခ က်ကို အြ ာ်းသစဘာတူညီ ခ က်
ရယူသတ်ြှတ်ရပါြည် (REDD+
လိုပ်ငန််းစဉ် အတွင်း်
အမပင်နစ
ှ ်ြ ်းစလံို်းတွင် အမခာ်း စသာ
mapping လိုပ်ငန််းြ ာ်း၊
စာရင််းအင််းြ ာ်းအတွက် တွဖက်

အထူ်းခက်ခနင
ို စ
် မခ ှပါသည်။ ‘သဘာဝ စတာ’

အသံို်းမပ နင
ို ရ
် န် လိုအပ်သည့််

၏ အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က်ကို NFI

အခ က်ကိုလည််း ြစြ့်ြစလ ာ့်

သစ်စတာအြ ်းအစာ်းြ ာ်းစပေါ်တွင် အစမခ ခံ၍
ဖွငဆ
့်် ိုြည်ဆိုလ င် မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှပါ သည်

ှရပါြည်)။
• သဘာဝစတာြ ာ်း ဖံို်းလွှြ််းြှုကို

(ဥပြာ သစ်စတာစိုက်ခင််းအမဖစ်

တိုင်း် တာမခင််းနှင့်် အစီရင်ခံတင်မပ

အြ ်းအစာ်းသတ်ြှတ်ထာ်းမခင််း ြ ှစသာ

မခင််းအတွက် နည််းလြ််းတစ်ခိုကို

သစ်စတာဧရယာြ ာ်းအာ်းလံို်းကို သဘာဝ
စတာဟို ယူဆနင
ို သ
် ည်၊ သြဟို
ို ့် တ်
သစ်စတာအြ ်းအစာ်းတစ်ခိုအမဖစ် သတ်
ြှတ်ထာ်းမခင််း ြ ှစသာ သစ်စတာြ ာ်း
အာ်းလံို်းသည် သဘာဝစတာ ြဟိုတ်ဟို
ယူဆနင
ို ပ
် ါသည်)။ အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က်
ြ ာ်းသည် ‘သစ်စတာြ ာ်းအမပင်ဘက် ှ
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စရွ ်းခ ယ်ရပါြည်။
• NFI/NFMS ြှတစ်ဆင့်် သဘာဝ
စတာြ ာ်း၏ အရည်အစသွ်းကို
စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းြည့်် နည််း
စနစ်ြ ာ်း မပ စိုစရ်းအတွက် အာ်း
စိုက်ထတ
ို ်ရြည့်် အတိုင်း် အတာကို
ဆန််းစစ်ရပါြည်။

သစ်ပင်ြ ာ်း’ အတွက်လည််း အက ံ ်းဝင် သည့််

• သဘာဝစတာြ ာ်းအစပေါ် REDD+ PaM

ဖွငဆ
့်် ိုခ က်ြ ာ်း မဖစ်ရန် လိုအပ်

ြ ာ်း၏ အက ်းသက်စရာက်ြှု ကို

စကကာင််းကိုလည််း သတမပ ရပါြည်။

ဆန််းစစ်နင
ို ြ
် ည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်း

သဘာဝစတာြ ာ်း၏ အရည်အစသွ်း

မပ စိုနင
ို စ
် ရ်း အာ်းစိုက်ထတ
ို ်ရြည့််
အတိုင်း် အတာကို အကမဖတ်ရပါ ြည်။

စမပာင််းလြှုြ ာ်း (ဥပြာ အတန််းအစာ်း

အထူ်းသမဖင်R
့် EDD+ PaM ြ ာ်းကို

က ဆင််း/ အနည််းငယ်က ဆင််း/ က ဆင််း

အသံို်းမပ ၍ သဘာဝစတာ ြ ာ်းကို

မခင််းြ ှ) ကို NFI/NFMS ြှတစ်ဆင့််

စမပာင််းလအသံို်းမပ သည့်် မဖစ်ရပ်ြ ာ်းကို

စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းရန်အတွက် အသံို်း

စဖာ်ထတ
ို ်သ ှရန် ရည်ရွယ်ခ က်မဖင့််

မပ ရြည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်းကို ထပ်ြံမပ စိုရန်

လိုပ်စဆာင်ရ ပါြည်။
• သဘာဝစတာြ ာ်းအစပေါ် REDD+ PaM

လိုအပ်နင
ို ပ
် ါသည်။

ြ ာ်း၏ သက်စရာက်ြှုကို
ဆန််းစစ်တိုင်း် တာရန် နည််းလြ််း
NFI/NFMS အခ က်အလက်ြ ာ်းကို REDD+
အစကာင်အထည်စဖာ်ြှု ဆိုငရ
် ာ အခ က်
အလက်ြ ာ်း နှင/့်် သိုြဟို
့် တ် သစ်စတာ
ြဟိုတ်သည်က
့် ိုန်း် စမြဖံို်းလွှြ််းြှု/ စမြ
အသံို်းခ ြှုဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းနှင့််
စပါင််းစပ်လိုက်ြည်ဆိုလ င်
သဘာဝစတာြ ာ်း၏ အရည်အစသွ်းနှင့််
ဖံို်းလွှြ််းြှုအစပေါ် REDD+ PaM ြ ာ်း၏
သက်စရာက်ြှု (အထူ်းသမဖင့်် REDD+ PaM
ြ ာ်းသည် သဘာဝစတာြ ာ်းကို
စမပာင််းလအသံို်းမပ ြှုြ ာ်း မဖစ်စပေါ်စစမခင််း
ြ ှစကကာင််း မပသနင
ို ရ
် န်) ကို စစာင်က့် ကည့််
စစ်စဆ်းရန် မဖစ်နင
ို ပ
် ါသည်။ သိုစသာ်
့်
ထအ
ို တွက် အသံို်းမပ ရြည့်် နည််းစနစ် ြ ာ်းကို
ထပ်ြံမပ စိုရန် လိုအပ်ပါလြ့််ြည် (ဥပြာ
ဧရယာြ ာ်းတွင် သဘာဝစတာ ြ ာ်း စမပာင််းလ
အသံို်းမပ သည့်် မဖစ်ရပ် ြ ာ်း
စဖာ်ထတ
ို ်စတွွဲ့ ှရပါက အစကကာင််း ရင််းြ ာ်းကို
ဆန််းစစ်စလ့်လာရန် လိုပ်ငန််း လြ််းညွှနြ
် ာ်း
မပ စိုမခင််း၊ အဆင်ြ
့် ာ်း (thresholds)
သတ်ြှတ်မခင််း)
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တစ်ခိုကို စရွ ်းခ ယ်ရပါြည်။

(၂) အသံ်းို မပ ြည့််နည််း န ြ
် ာ်း မပ ိုမြင််း၊ NFI/NFMS ဒီဇိုင်း် ကို ညြှနှုင််းမပင်ဆင်မြင််း
နင်/့် သြဟို
ို ့် တ် ရန်ပံိုစငွ ြ ာ်း

ပ်စဆာင််းပံ့်ပို်းမြင််းတတွ
ို ့် င် ြ ာ်းမပာ်းသည့်် အင်အာ်း ိုက်

တ
ို ြ
် ှုြ ာ်း

မပ လိုပ်၍ မဖည့််ဆည််း စပ်းနင
ို ြ
် ည့်် သတင််းလအ
ို ပ်ြ က်ြ ာ်း
လအ
ို ပ်စသာ အြ က်

NFI/NFMS ြ ကညီပံ့်ပို်းစပ်းနင
ို စ
် မြ နင့််

အလက်

ဆက်လက်လပ
ို ် စဆာင်ရန် လိုအပ်သည့််

စ ွဲ့လပ
ို ်ငန််း ဉ်အတွက် အ ကံမပ ြ က်

လိုပ်ငန််းြ ာ်း
စဉ်ဆက်ြမပတ်

NFI နှင့်် NFMS နှစ်ခိုစလံို်းတွင် လူြှု စီ်းပွာ်း

ဖွံွဲ့ ပဖ ်းတို်းတက်စရ်း

ဆိုငရ
် ာ အပိုင်း် ကဏ္ဍကို ထည့်် သွင်း် ရန်

အပိုင်း် ကို ထည်သ
့် ွင်း် သင်စ
့် ကကာင််း

ရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်း

လတ်တစလာ အစီအစဉ် ြ ှ စသ်းပါ။

တင်မပစဆွ်းစနွ်းရာတွင် SIS နှင့်် SoI

နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းစသာ

ထအ
ို ပိုင်း် သာ ပါဝင်ြည် ဆိုပါက SIS အတွက်

အတွက် အခ က်အလက်ြ ာ်း

REDD+ ရလဒ်ြ ာ်း

သင်စ
့် လ ာ်ြည့်် ပါရာြီတာြ ာ်းကို
ထည်သ
့် ွင်း် ရန် လွယ် ကူြည်မဖစ်သည်။ ဥပြာ
အြ်စထာင်စို ြ ာ်း၏ ဝင်စငွြ ာ်း၊ NTFP
ြ ာ်းကို လက်လှြ််းြီြှု၊ အဓက
အသက်စြွ်းဝြ််း စက ာင််းြှု လိုပ်ငန််းြ ာ်း၊
ပတ်ဝန််းက င် နှငဆ
့်် က်န ွှယ်စသာ
က န််းြာစရ်းကစစ ြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ

• NFI/NFMS တွင် လူြှုစီ်းပွာ်းဆိုငရ
် ာ

လိုအပ်စသာစကကာင်ဟ
့် ူသည့််
အစကကာင််းမပခ က်ကိုလည််း
ထည်သ
့် ွင်း် တင်မပနင
ို ပ
် ါသည်။
• လူြှုစီ်းပွာ်းဆိုငရ
် ာ အပိုင်း် ကို ထည့််
သွင်း် နင
ို ပ် ပီဆိုလ င် မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှပပီ်း
အဓပပါယ်မပည့််ဝသည့်် ပါရာြီတာ ြ ာ်း
သစဘာတူ ထည်သ
့် ွင်း် နင
ို စ
် ရ်း
စပါင််းစပ်ညနှုင််းရပါြည်။

အခ က်အလက်ြ ာ်း မဖစ်ပါ သည်။
ရလဒ်ြ ာ်း၏ ခိုငြ
် ာြှုအတွက် sample
density ၏ သက်စရာက်ြှုြ ာ်း ကို
ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်းရန် လိုအပ်ပါ လြ့််ြည်။
ဆင််းရနွြ််းပါ်းပပီ်း

အထက်စဖာ်မပပါ စဉ်ဆက်ြမပတ်ဖံွွဲ့ ပဖ ်း

ထခိုက်လွယ်စသာ

တို်းတက်စရ်း ရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်းနှင့််

ထည်သ
့် ွင်း် နင
ို ပ် ပီဆိုလ င် ဆင််းရ

နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ် ပစ်

ြ ာ်းစွာဆက်စပ်ြှု ှပါသည်။ NFI သြဟို
ို ့် တ်

နွြ််းပါ်းစသာ၊ ထခိုက်လွယ်စသာ၊

ပယ်ခံရစသာ အိုပ်စို

NFMS အတွက် လူြှုစီ်းပွာ်း ဆိုငရ
် ာ

ပစ်ပယ်ခံရစသာ အိုပ်စိုြ ာ်း ၏

ြ ာ်း၏ ဘဝအဆင်

အပိုင်း် ကဏ္ဍကို မပ စိုြည်ဆိုပါက

စမပစရ်း၊ သက်သာ

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အိုပ်စိုအလိုက် ခွမခာ်း၍

စခ ာင်ခ စရ်း အစပေါ်

အလွယ်တကူ စကာက်ယူနင
ို ်

REDD+ ၏ အက ်း

ြည်မဖစ်စသာစကကာင့်် ဆင််းရနွြ််းပါ်း စသာ၊

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း၊

ထခိုက်လွယ်စသာ နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ်
ပစ်ပယ်ခံရစသာ အိုပ်စိုြ ာ်း၏ ဘဝ
အဆင်စမပြှုနင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် အစမပာင််း
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• လူြှုစီ်းပွာ်းဆိုငရ
် ာ အပိုင်း် ကို

အဓပပါယ်ြ ာ်းကို ဖွငဆ
့်် ိုသတ်ြှတ် ပပီ်း
SIS အတွက် အိုပ်စိုအလိုက်
ခွမခာ်းစကာက်ယူထာ်းစသာ
အခ က်အလက်ြ ာ်း အသံို်းဝင်နင
ို ် ြည့််
နယ်ပယ်ြ ာ်းအတွက်
စပါင််းစပ်ညနှုင််းစဆာင်ရွက် ရပါြည်။

အလြ ာ်း စဖာ်ထတ
ို ်သ ှနင
ို ြ
် ည်မဖစ် သည်။
ဆင််းရနွြ််းပါ်းစသာ၊ ထခိုက် လွယ်စသာ၊
ပစ်ပယ်ခံရစသာ အိုပ်စိုြ ာ်း အတွက်
အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က်ြ ာ်း လိုအပ် ပါလြ့််ြည်။
က ာ်းြတန််းတူညီ

NFI သြဟို
ို ့် တ် NFMS တွင် လူြှုစီ်းပွာ်း

ြ စရ်းဆိုငရ
် ာ

ဆိုငရ
် ာ အပိုင်း် ကဏ္ဍကို ထည်သ
့် ွင်း် ြည်

ထည်သ
့် ွင်း် နင
ို ပ် ပီဆိုလ င် က ာ်း/ြ

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းနှင့််

ဆိုလ င် အခ က်အလက်ြ ာ်းကို က ာ်း/ြ

ခွမခာ်းစကာက်ယူထာ်းစသာ

စပ်လ ဉ််းသည့်် REDD+

အလိုက် ခွမခာ်းစကာက်ယူနင
ို စ
် အာင်

အခ က်အလက်ြ ာ်း အသံို်းဝင်နင
ို ် ြည့််

ရလဒ်ြ ာ်း

ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွနင
ို ပ
် ါသည်။

သစ်စတာ စီြံအိုပ်

NFI နှင့်် NFMS နှစ်ခိုစလံို်းတွင် အိုပ်ခ ပ် စရ်း

ခ ပ်ြှု၏ ပွငလ
့်် င််း

ဆိုငရ
် ာ အပိုင်း် ကဏ္ဍကို ထည်သ
့် ွင်း် ရန်

ဆိုငရ
် ာအပိုင်း် ကို ထည်သ
့် ွင်း် သင့််

မြင်သာြှု၊ တာဝန်ခံ

ယခိုအခ န်အထ အဆိုမပ ထာ်းမခင််း ြ ှစသ်းပါ။

စကကာင််း တင်မပစဆွ်းစနွ်းရာတွင် SIS

ြှုနင
ှ ့်် တရာ်းဥပစဒ

သစသာ်
ို ့်
စနာင်တွင် ထို အပိုင်း် ကို

အတွက် အခ က်အလက်ြ ာ်း

စို်းြို်းစရ်းတိုနှ့် င့််

ထည်သ
့် ွင်း် ရန် နည််းပညာအရ မဖစ်နင
ို စ
် မခ

စပ်လ ဉ််းစသာ REDD+
ရလဒ်ြ ာ်း၊

• လူြှုစီ်းပွာ်းဆိုငရ
် ာ အပိုင်း် ကို

နယ်ပယ်ြ ာ်းအတွက် စပါင််း
စပ်ညနှုင််းစဆာင်ရွက်ရပါြည်။

ှပါသည်။ ဥပြာ သစ်စတာ
အိုပ်ခ ပ်လိုပ်ကိုငြ
် ှု ညွှနက
် န််းြ ာ်း (ဥပြာ
တရာ်းြဝင် သစ်ခိုတ်မခင််း၊
စမြအသံို်းခ ြှုဆိုငရ
် ာ ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်း
ခ ြှတ်မခင််း၊ သစ်စတာဦ်းစီ်းဌာန၏ စီြံ
အိုပ်ခ ပ်စရ်းအရ လက်လှြ််းြီနင
ို ြ
် ှု) ကို

• NFI/NFMS တွင် အိုပ်ခ ပ်စရ်း

လိုအပ်စသာစကကာင်ဟ
့် ူသည့််
အစကကာင််းမပခ က်ကိုလည််း
ထည်သ
့် ွင်း် တင်မပနင
ို ပ
် ါသည်။
• အိုပ်ခ ပ်စရ်းဆိုငရ
် ာ အပိုင်း် ကို
ထည်သ
့် ွင်း် နင
ို ပ် ပီဆိုလ င် မဖစ်နင
ို ် စမခ ှပပီ်း
အဓပပါယ်မပည့််ဝသည့်် ပါရာြီတာြ ာ်း
သစဘာတူ ထည်သ
့် ွင်း် နင
ို စ
် ရ်း စပါင််းစပ်
ညနှုင််းရပါြည်။

သတ်ြှတ်ရန်အတွက် ကြ္ာဘ
့် ဏ်/
FAO/Chatham House ြူစဘာင်တက
ို ့် ို
အသံို်းမပ မခင််း၊
ဌာစနတိုင်း် ရင််းသာ်း

NFI သြဟို
ို ့် တ် NFMS တွင် လူြှုစီ်းပွာ်း

ြ ာ်း၏ ယဉ်စက ်းြှု

ဆိုငရ
် ာ အပိုင်း် ကဏ္ဍကို ထည်သ
့် ွင်း် ြည်

ထည်သ
့် ွင်း် နင
ို ပ် ပီဆိုလ င် မဖစ်နင
ို ် စမခ ှပပီ်း

အစြွအနှစ်၊ ြရို ်း ဖလာ

ဆိုလ င် ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနှစ်ဆိုငရ
် ာ

အဓပပါယ်မပည့််ဝသည့်် ပါရာြီတာြ ာ်း

အစဉ်အလာ

ညွှနက
် န််းြ ာ်း (ဥပြာ သစ်စတာ၏

သစဘာတူ ထည်သ
့် ွင်း် နင
ို စ
် ရ်း စပါင််းစပ်

ြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း စသာ

ယဉ်စက ်းြှုတန်ဖို်းြ ာ်း) သြဟို
ို ့် တ် ြရို ်း

REDD+ ရလဒ်ြ ာ်း၊

ဖလာအစဉ်အလာြ ာ်းဆိုငရ
် ာ ညွှနက
် န််း ြ ာ်း
(ဥပြာ ြရို ်းဖလာစမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း) ကို
ထည်သ
့် ွင်း် ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွနင
ို ပ
် ါသည်။
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• လူြှုစီ်းပွာ်းဆိုငရ
် ာ အပိုင်း် ကို

ညနှုင််းရပါြည်။

ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်

reversal ြ ာ်း မဖစ်စပေါ်ြှုကို စဖာ်ထတ
ို ် သ ှရန်

• အသံို်းမပ ြည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်းကို

ြှုြ ာ်း ြူလအတိုင်း်

NFMS အခ က်အလက်ြ ာ်းကို

မပ စိုရန်နင
ှ ့်် အစကာင်အထည်စဖာ် ရန်

မပန်လည်ထတ
ို ်လွှတ် ြှု

အသံို်းမပ နင
ို ပ
် ါသည်။ သစသာ်
ို ့်
အဓပပါယ်

အာ်းစိုက်ထတ
ို ်ရြည့်် ပြာဏ ကို

သြဟို
ို ့် တ်

ဖွငဆ
့်် ိုခ က်ြ ာ်း (ဥပြာ လူတဖန်
ို ့် တီ်း၍

ဆန််းစစ်ရြည်မဖစ်ပပီ်း ရန်ပံိုစငွ ြ ာ်းကို

ကာဗွနပ
် ြာဏ

ြဟိုတ်ဘ ‘သဘာဝ’ အစကကာင််းြ ာ်း စကကာင့််

တို်းမြင်လ
့် ာပပီ်းြှ

မဖစ်ပွာ်းစသာ reversal ြ ာ်းကို

ြူလအတိုင်း် မပန်

ထည်သ
့် ွင်း် သင်ပ
့် ါသလာ်း?) နှင့်် အသံို်းမပ ြည့််

လည်စလ ာ့်က သွာ်းြှု

နည််းစနစ်ြ ာ်းကို မပ စိုရန် လိုအပ် ပါြည်။

(reversals) တို ့်

နင
ို င
် အ
ံ ဆင်အ
့် တွက် နည််းစနစ် ြ ာ်း

မဖစ်ပွာ်းမခင််း၊

မပ စိုမခင််းသည် စအာက်အဆင်ြ
့် ာ်း အတွက်

ှာစဖွသတ်ြှတ်ရပါြည်။
• ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု (စ) ကို
က င်သ
ို ရ
် န် အဓပပါယ်မပည်ဝ
့် သည့််
့် ို်းံ နင
အခ က်အလက်ြ ာ်း ရ ှ
နင
ို စ
် လာက်သည့်် အတိုင်း် အတာ အထ
reversal ြ ာ်း မဖစ်ပွာ်းြှုကို
စဖာ်ထတ
ို ်သ ှနင
ို စ
် သာ အဓပပါယ်

မပ စိုမခင််းထက် ပိုြို လွယ်ကူ ပါြည်။

ဖွငဆ
့်် ိုခ က်ြ ာ်းနှင့်် နည််းစနစ်ြ ာ်း/

ကာဗွနပ
် ြာဏ တို်းမြင်မ့် ခင််း အတွက်

လိုပ်ငန််းလြ််းညွှနြ
် ာ်းကို မပ စိုရ ပါြည်။

နည််းစနစ်ြ ာ်း မပ စိုမခင််းသည်
ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ မခင််း ထက်
ပိုြိုလွယ်ကူနင
ို ဖ
် ွယ် ှပါသည်။
(စလ ာ့်ခ နင
ို ခ
် ့်သည့်် ကာဗွနထ
် ိုတ်လွှတ် ြှုြ ာ်း
ြူလအတိုင်း် မပန်မဖစ်လာြှုကို
အစရ်းယူစဆာင်ရွက်နင
ို မ် ခင််းြ ှ၍
ပံိုြှနတ
် ို်းလာသည့်် ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှု ြ ာ်း
(business-as-usual emissions) သြဟို
ို ့် တ်
ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုြ ာ်းကို
ဆက်လက်စလ ာ့်ခ နင
ို ြ
် ှုြ ှစတာ့်မခင််းြ ာ်း နှင့််
ြည်သို ခွ
ို ြ
် ည်နည််း)။ PaM
့် မခာ်းသ ှနင
တစ်ခိုခ င််းစီအတွက် လိုပ်စဆာင် သည့်် M&E
စနစ်ြှ စနရာစဒသအလိုက်
အစမခခံအခ က်အလက်ြ ာ်း (area specific
baselines) ရ ှစအာင် ကူညီ စပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။
reversal ြ ာ်းကို

reversal ြ ာ်းကို မဖစ်ပွာ်းစစသည့််

မဖစ်ပွာ်းစစသည့််

အစကကာင််းရင််းြ ာ်းကို စဖာ်ထိုတ်သတ်

မပ စိုရန်နင
ှ ့်် အစကာင်အထည်စဖာ် ရန်

အစကကာင််းြ ာ်း

ြှတ်နင
ို သ
် ည့်် နည််းစနစ်တစ်ခိုကို မပ စိုရန်

အာ်းစိုက်ထတ
ို ်ရြည့်် ပြာဏ ကို

လိုအပ်ြည်မဖစ်ပပီ်း အမခာ်း ရင််းမြစ်ြ ာ်းြှ

ဆန််းစစ်ရြည်မဖစ်ပပီ်း ရန်ပံိုစငွ ြ ာ်းကို

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အသံို်းမပ ရန်
လိုအပ်နင
ို ပ
် ါသည် (ဥပြာ
သစ်စတာြဟိုတ်သည့်် စမြဖံို်းလွှြ််းြှု/
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• အသံို်းမပ ြည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်းကို

ှာစဖွသတ်ြှတ်ရပါြည်။
• reversal ြ ာ်းကို မဖစ်ပွာ်းစစသည့််
အစကကာင််းရင််းြ ာ်းကို စလ့်လာစ

စမြအသံို်းခ ြှုဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက် ြ ာ်း၊

စစ်ရန်အတွက် အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို

လိုပ်ငန််းအစကာင်အထည်စဖာ် သည့််

ခ က်ြ ာ်းနှင့်် နည််းစနစ်ြ ာ်း/

စနရာအဆင်တ
့် ွင် စကာက်ယူ စသာ

လိုပ်ငန််းလြ််း ညွှနြ
် ာ်းကို မပ စို

စစ်တြ််းြ ာ်းြှ အခ က်အလက် ြ ာ်း)။

ရပါြည်။ အနည််းဆံို်းအစနမဖင့််

ြည်သည့််အတိုင်း် အတာအထ
မဖစ်ပွာ်းလာလ င် မဖစ်ပွာ်းစစသည့််
အစကကာင််းရင််းြ ာ်း စတင်ဆန််းစစ်ရ

အစရ်းကကီ်းသည်၊့် ကကီ်းြာ်းသည့််
မဖစ်ရပ်ြ ာ်းအတွက် စဆာင်ရွက်ရ
ြည်မဖစ်သည်။

ြည်ဟူသည့်် အဆင်ြ
့် ာ်း (Thresholds)
သတ်ြှတ်ထာ်းသင်ပ
့် ါသည်။
ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်

ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ် ြှုြ ာ်း စနရာစရွှွဲ့ စမပာင််း

ြှုြ ာ်း စနရာစရွှွဲ့

မဖစ်စပေါ်ြှုကို စဖာ်ထတ
ို ်သ ှရန် NFMS

မပ စိုရန်နင
ှ ့်် အစကာင်အထည်စဖာ် ရန်

စမပာင််းမဖစ်စပေါ်ြှု

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အသံို်းမပ နင
ို ပ
် ါသည်

အာ်းစိုက်ထတ
ို ်ရြည့်် ပြာဏ ကို

ြ ာ်းနှင့်် မဖစ်စစသည့််

(နင
ို င
် မံ ဖတ်စက ာ် မဖစ်ပွာ်းြှု ြ ာ်းြှလွ၍)။

ဆန််းစစ်ရြည်မဖစ်ပပီ်း ရန်ပံိုစငွ ြ ာ်းကို

အစကကာင််းြ ာ်း

သစသာ်
ို ့်
အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို ခ က်ြ ာ်း နှင့််
အသံို်းမပ ြည့်် နည််းစနစ် ြ ာ်းကို မပ စိုရန်
လိုအပ်ပါြည်။ စစစ် စလ့်လာြှု
မပ လိုပ်ရန်အတွက် အမခာ်း ရင််းမြစ်ြ ာ်းြှ
အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အသံို်းမပ ရန်
လိုအပ်နင
ို ပ
် ါသည် (ဥပြာ

• အသံို်းမပ ြည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်းကို

ှာစဖွသတ်ြှတ်ရပါြည်။
• ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စနရာစရွှွဲ့
စမပာင််းမဖစ်စပေါ်ြှုကို မဖစ်ပွာ်းစစ သည့််
အစကကာင််းရင််းြ ာ်းကို စဖာ်ထိုတ်ရန်နင
ှ ့််
စလ့်လာစစစ် ရန်အတွက်
အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က် ြ ာ်းနှင့််
နည််းစနစ်ြ ာ်း/ လိုပ်ငန််း

သစ်စတာြဟိုတ်သည့်် စမြဖံို်းလွှြ််းြှု/

လြ််းညွှနြ
် ာ်းကို မပ စိုရပါြည်။

စမြအသံို်းခ ြှုဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက် ြ ာ်း၊

အနည််းဆံို်းအစနမဖင့်် အစရ်းကကီ်း သည်၊့်

PaM ြ ာ်းြှ အဓကစရွ ်းခ ယ်ထာ်း သည့််

ကကီ်းြာ်းသည့်် မဖစ်ရပ်ြ ာ်း အတွက်

စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်းဆိုငရ
် ာ အခ က်

စဆာင်ရွက်ရြည် မဖစ်သည်။

အလက်ြ ာ်း)။ ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုြ ာ်း
စနရာစရွှွဲ့စမပာင််းမဖစ်စပေါ်သည့်် စနရာစဒ
သြ ာ်းကို စဖာ်ထတ
ို ်သ ှနင
ို ရ
် န်အတွက် time
series အခ က်အလက်ြ ာ်းကို
စက်မဖင်အ
့် လိုအစလ ာက် စစစ်စလ့်လာ မခင််း
(automated analysis) စနစ်ကို
အသံို်းမပ နင
ို ပ် ပီ်း ဆက်လက်စလ့်လာ
သံို်းသပ်သွာ်းသင်ပ
့် ါသည်။
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စနာက်ဆက်တွွဲ (၄) - မြန်ြာနင
ို င
် ံ REDD+ M&E နင့်် SIS သတင််း န ် ကာ်း
ြ တ်ဆက်၍ရနင
ို စ
် မြ စသာ အလာ်းအလာြ ာ်း
စနာက်ခံအစကကာင််းအရာ
အမခာ်းနင
ို င
် အ
ံ စတာ်ြ ာ်းြ ာ်းြှာကသ
့် ပင်
ို ့်
မြန်ြာနင
ို င
် သ
ံ ည် REDD+ PaM ြ ာ်း အစကာင်အထည်
စဖာ်ြှုကို စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်း၊ အကမဖတ်သ်းံို သပ်သည့်် စနစ်တစ်ခို ထာ်း ှစဆာင်ရွကန
် င
ို စ
် ရ်း
နည််းလြ််းြ ာ်းကို စဉ််းစာ်းသံ်းို သပ်စနပါသည်။ REDD+ အတွက် စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်း၊ အကမဖတ်
သံ်းို သပ်ြှု (M&E) စနစ်တစ်ခိုကို စအာက်ပါတနှ
ို ့် ငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း
စိုစဆာင််းရ ှရန်အပါအဝင် ရည်ရွယ်ခ က်အခ ွဲ့ မဖင့်် စဆာင်ရွက်ကကပါသည် o PaM

ြ ာ်း

အစကာင်အ

ည်စဖာ်စဆာင်ရွက်သည့််

အြ န်ကာလနင်အ
ို ်း် အတာသည်
့် တင

ြဟာဗ ြူဟာြ ာ်းနှင ့်် စီြံကန််းြ ာ်းတွင ် စြ ာ်ြန
ှ ်း် ထာ်းသည်အ
့် တိုင်း် စဆာင်ရွက်နင
ို မ် ခင််း

ှ/ြ ှ

(ဥပြာ ြူဝါဒစာတြ််းြ ာ်းတွင ် ခ ြှတ်ထာ်းစသာ ရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်း မပည်ြ
့် ီမခင််း ှ/ြ ှ)၊
o PaM

ြ ာ်း

လိုပ်

အစကာင်အ

ည်စဖာ်စဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

သစဘာတူခ ြှတ်ထာ်းစသာ

်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် ြ
ံ န် ည
ံ န််းြ ာ်းအတင
ို ်း် လိုက်နာစဆာင်ရွက်စနမခင််း

(ဥပြာ

FPIC

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း

စဆာင်ရွက်ရန်

လိုအပ်စသာ

PaM

ှ/ြ ှ

ြ ာ်းအတွက်

ထလ
ို ိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းကို စဆာင်ရွက်စနမခင််း ှ/ြ ှ)၊
o PaM ြ ာ်းြှ ရည်ြန််း
နှုန်း် နှင ့််

ယင််းနှင ့််

ာ်းသည့်် ရလဒ်ြ ာ်း ထွက်စပေါ်လာမခင််း
ဆက်စပ်သည့််

ှ/ြ ှ (ဥပြာ ထင််းခိုတ် သည့််

သစ်စတာအတန််းအစာ်းက ဆင််းြှုအဆင်ြ
့် ာ်း

စလ ာန
့် ည််းသွာ်းမခင််း ှ/ြ ှ) နှင ့််
o စလ့်လာစတွွဲ့ ရသည့််

စအာင်မြင်ြှုြ ာ်း

သြဟို
ို ့် တ ်

က ှု ံ်းြှုြ ာ်းကို

မဖစ်စပေါ်စစသည့််

အစကကာင််းအခ က်ြ ာ်း (ဥပြာ စမြအသံ်းို ခ သူြ ာ်းသည် စီြံကန််းစရ်းဆွသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ် ြှ
တစ်ဆင့်် သစဘာတူညထ
ီ ာ်းစသာ ဇိုနသ
် တ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းကို လိုက်နာရန် ပ က်ကွက်ပါ က
မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှသည့်် အစကကာင််းရင််းြ ာ်းကို စဖာ်ထတ
ို ်မခင််း)
REDD+

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှု၏

အာ်းသာခ က်ြ ာ်းနှင ့််

အာ်းနည််းခ က်ြ ာ်းကို

စဖာ်ထတ
ို ်

သတ်ြှတ်နင
ို ရ
် န်အတွက် အဆိုပါသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို အသံ်းို မပ နင
ို ပ
် ါသည်။ သြှ
ို ့် သာ
အခက်အခြ ာ်းကို

ကိုငတ
် ွယ်စမဖ ှင်း် နင
ို ပ် ပီ်း

စအာင်မြင်ြှုြ ာ်း

ရ ှစအာင်

စဆာင်ရွက်နင
ို ြ
် ည်

မဖစ်သည်။
လတ်တစလာတွင ် မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ
REDD+ အတွက် M&E စနစ်ကို အစသ်းစတ် (စစာင်က့် ကည့််
စစ်စဆ်းရြည့်် ပါရာြီတာြ ာ်း/ အစကကာင််းအရာြ ာ်း၊ တာဝန်ခွစဝြှုြ ာ်း၊ အဖွွဲ့အစည််းဆိုငရ
် ာ
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အစီအြံြ ာ်း၊ စသည်) စရ်းဆွစနဆ မဖစ်ပါသည်။ (ဥပစဒမပ မပင်စမပာင််းလြှုြ ာ်း၊ အဖွွဲ့အစည််း ြ ာ်း
အာ်းစကာင််းခင
ို ြ
် ာစရ်းတက
ို ့် ို ဦ်းတည်စဆာင်ရွက်ြည့်် နင
ို င
် အ
ံ ဆင့်် PaM ြ ာ်းကသ
့် ြဟို
ို ့် တ် ဘ)
စနရာစဒသအလိုက်

စဆာင်ရွက်သာွ ်းြည့််

PaM

ြ ာ်းအတွက်

စမြမပင်တွင ်

လက်စတွွဲ့

အစကာင်အထည်စဖာ်ြည်သ
့် ြ
ူ ာ်းက ၎င််းတ၏
ို ့်
လိုပ်စဆာင်ြှုြ ာ်း၊ သက်ဆိုငရ
် ာ ရလဒ်ြ ာ်းနှင ့််
စပ်လ ဉ််းသည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို စကာက်ယူစိုစဆာင််း၍ အစီရင်ခံတင်မပလြ့်် ြည်ဟို
ခန်ြှ့် န်း် ရပါသည်။ အစို်းရဘက်ြှဆိုလ င် PaM တစ်ခိုခ င််းစီကို ဦ်းစဆာင်သည့်် အဖွွဲ့ အစည််း(ြ ာ်း) က
အခ က်အလက်ြ ာ်း ပံ့်ပို်းစပ်းရန် တာဝန် ှြည်မဖစ်ပပီ်း အခ က်အလက်ြ ာ်း အတည်မပ စရ်းအတွက်
စဒသခံ CSO ြ ာ်းကို ဖတ်ကကာ်း၍ သင်စ
ို ် ပါသည်။
့် လ ာ်သလို စဆာင်ရွက်နင

REDD+ M&E စနစ်နင
ှ ့်် ကာကွယ်စစာင်စ
ို ့်
့် ှာက်ြှုသတင််းစနစ် (SIS) တကကာ်း
အက ်း ှစွာ ပူ်းစပါင််းစဆာင်ရွက်နင
ို ြ
် ည့်် အလာ်းအလာ ှသည့်် နယ်ပယ်ြ ာ်း
SIS စနစ်နင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် UNFCCC ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းအရ နင
ို င
် ြ
ံ ာ်းသည် စအာက်ပါသတင််း
အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အစီရင်ခံတင်မပရန် လိုပါသည် •

ကာကွယစ
် ာင်စ
့် ာက်ြှုြ ာ်းအတွက်
ြှုြ ာ်းအတွက်

ြ
ီ ံစဆာင်ရွက်စနပံို - (ဥပြာ ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်

အစကာင်အထည်စဖာ်စဆာင်ရွက်နင
ို စ
် ရ်း

ြည်သည်အ
့် ဖွွဲ့အစည််းဆိုငရ
် ာ

အစီအြံြ ာ်း၊

အစထာက်အပံ့်မဖစ်စစရန်

စွြ်း် စဆာင်ရည်ြ ာ်းနှင ့််

အရင််းအမြစ်ြ ာ်း

ှစနသနည််း သြဟို
ို ့် တ် လာစအာင်
ှ
စဆာင်ရွက်စနသနည််း)၊
•

ကာကွယစ
် ာင်စ
ို န
် ာက င်သ
့် ာက်ြှုြ ာ်းကို လက
့် ်းံို ပံို - (ဆိုလိုသည်ြှာ REDD+ PaMs ြ ာ်းကို
လက်စတွွဲ့

အစကာင်အထည်စဖာ်စဆာင်ရွက်စသာအခါတွင ်

နှငအ
့်် ညီ အြှနတ
် ကယ်
အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း

စဆာင်ရွက်စနမခင််း

ရ ှရန်နင
ှ ့််

ှ/ြ ှ၊

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်း

လူြှုစရ်းနှင ့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ

ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်းကို

စ ှာင် ာှ ်းနင
ို ရ
် န်ဟူသည့််

စြ ာ်ြှန်း် ရလဒ်ြ ာ်းကို စြ ာ်ြှန်း် ထာ်းသည်အ
့် တင
ို ်း် မပည်ြ
့် ီစအာင် စဆာင်ရွကန
် င
ို မ် ခင််း ှ/ြ ှ)။
REDD+ M&E စနစ်နင
ှ ့်် SIS စနစ်အတွက် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း စိုစဆာင််းရာတွင ် ပူ်းစပါင််း
စဆာင်ရွက်မခင််းမဖင့်် အက ်းြ ာ်းနင
ို သ
် ည့်် အလာ်းအလာသည် ဒိုတယကဏ္ဍမဖစ်သည့်် ကာကွယ်
စစာင်စ
ို ်နာက င်သ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းကို ‘လက
့် ်းံို ပံို’ နှင ့်် ပို၍ ဆက်န ွှယ်ြှု ှပါသည်။
REDD+ PaM ြ ာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််းနှင ့်် ရလဒ်ြ ာ်းဆိုငရ
် ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း
သည် SIS စနစ်အတွက် နည််းလြ််းနှစ်ြ ်းမဖင့်် အသံ်းို ဝင်နင
ို ပ
် ါသည် •

PaM ြ ာ်းကို ကာကွယ်စစာင်စ
့်် ညီ အစကာင်အထည်စဖာ်စနစကကာင််း (ဥပြာ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းနှငအ
စနရာစဒသအရစသာ်လည််းစကာင််း၊

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်းနှင ့််
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က င်သ
့် ်းံို သည့််

အစလ့်အထြ ာ်းအရစသာ်လည််းစကာင််း) နှင ့်် လူြှုစရ်းနှင ့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ စကာင််း
က ်းရလဒ်ြ ာ်း ရ ှစကကာင််း တက
ို ် ို ကမ် ပသနင
ို မ် ြင််း၊
•

အမြာ်းအြ က်အလက်ရင််းမြ ြ
် ာ်းြ
ြ ာ်းကို

လြှုစရ်းနင့််

အဓပပါယ်မပန်ဆစ
ို ကာက်ယရာတွင်

နွြ််းပါ်းြှု၊

လူြှုစရ်းတည်ပငြ်ြှု၊

ပတ်ဝန််းက င်ဆင
ို ရ
် ာ

အြ က်အလက်

အစထာက်အပံ့်မဖစ်စစမခင််း၊

စရအရည်အစသွ်း၊

ဥပြာ

ဇီဝြ ်းစံိုြ ်းကွြ ာ်း၊

ဆင််းရ

စသည်တနှ
ို ့် င ့််

စပ်လ ဉ််း၍ စလ့်လာစတွွဲ့ ှရသည့်် အစမပာင််းအလြ ာ်းတွင ် REDD+ PaM ြ ာ်းက တစ်ဖက်
တစ်လြ််းြှ အစထာက်အကူမပ ခ့်မခင််း ှ/ြ ှ စလ့်လာဆန််းစစ်ရာ၌ ကူညစ
ီ ပ်းနင
ို မ် ခင််း၊
ြ ာ်းစသာအာ်းမဖင့်် M&E စနစ်နင
ှ ့်် SIS စနစ် နှစ်ခိုစလံို်း၏ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းအတွက် တူညစ
ီ သာ
သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို အသံ်းို မပ နင
ို ပ
် ါသည်။ ဥပြာ REDD+ PaM ြ ာ်းတွင ် (သီ်းနှသ
ံ စ်
စတာစရာစနှာစိုက်ပ ်းစသာ စနစ်ြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် သစ်စတာစိုက်ခင််းြ ာ်း ထူစထာင်ရန် သြဟို
ို ့် တ်
မပန်လည်မပည်ပ့် ဖ ်းပြစွြ််းအင် လက်လှြ််းြီအသံ်းို မပ နင
ို ြ
် ှုကို အာ်းစပ်းမြင်တ
့် င်ရန်၊ စသည်အတွက်)
က င်သ
့် ်းံို စသာ

အစလ့်အထြ ာ်းနှင ့််

စပ်လ ဉ််းသည့််

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း

သည်

ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုကို အြ ာ်းဆံို်းစလ ာခ
ို သ
် ည်/့် ကာဗွနပ
် ြာဏကို အြ ာ်းဆံို်း တို်းမြင့်် နင
ို သ
် ည့််
့် နင
အစလ့်အထြ ာ်း၊
ဒီဇိုင်း် ပံိုစံနင
ှ ့််

က င်သ
့် ်းံို ြှုြ ာ်းကို

အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုြ ာ်းတွင ်

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းကို
လည််းစကာင််း

စဖာ်ထတ
ို သ
်
ှရန်အတွကလ
် ည်စကာင််း၊
ပတ်ဝန််းက င်နင
ှ ့််

ထည်သ
့် င
ွ ်း် စဉ််းစာ်းစဆာင်ရွက်ထာ်းစကကာင််း

အသံ်းို မပ နင
ို သ
် မဖင့််

စနစ်နစ
ှ ်ြ ်းစလံို်းအတွက်

PaM

ြ ာ်း၏

လူြှုစရ်းဆိုငရ
် ာ

လက်စတွွဲ့ မပသရန်အတွက်

အသံ်းို ဝင်စသာ

သတင််းအခ က်

အလက်ြ ာ်း မဖစ်ပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတင
ွ ြ
် ူ M&E အခ က်အလက်ြ ာ်းကို SIS အတွက် ပိုြို အသံ်းို ဝင်စစရန် ြှတ်
တြ််းတင်ထာ်းစသာ

ပါရာြီတာြ ာ်းကို

အနည််းငယ်မပင်ဆင်စမပာင််းလစပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။

ဥပြာ

REDD+ M&E တွင ် အခ ွဲ့စသာ PaM ြ ာ်းတွင ် ပါဝင်စဆာင်ရွက်ခ့်စသာ သြဟို
ို ့် တ် PaM ြ ာ်းြှ
အက ်းစက ်းဇူ်းခံစာ်းရစသာ လူအစရအတွက် (ဥပြာ ပိုြိုစကာင််းြွနစ
် သာ စိုက်ပ ်းစရ်းအစလ့်
အထြ ာ်းကို စလ့်က င်စ
ို ့် တ် စလာင်စာ
့် ပ်းသည့်် သင်တန််းြ ာ်း ရ ှခ့်သူ အစရအတွက် သြဟို
သက်သာစသာ ြီ်းဖိုြ ာ်း ပံ့်ပို်းစပ်းခ့်သအ
ူ စရအတွက်) ကို စိုစဆာင််းမခင််းြ ာ်း
အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်း၏

အစရအတွက်ကို

ှနင
ို ပ
် ါသည်။ ထို

ြှတ်တြ််းတင်သည်ပ
့် ါရာြီတာြ ာ်းတွင ်

အသက်

အရွ ယ်၊ က ာ်း/ြ သြဟို
ို ့် တ် တိုင်း် ရင််းသာ်းလူြ ်းတက
ို ့် ို ထပ်စဆာင််းထည်သ
့် င
ွ ်း် ြှတ်တြ််းတင်
ြည်ဆိုပါက ရလဒ်ြ ာ်းကို လူအိုပ်စိုအလိုက်ခွမခာ်းပပီ်း နှုင််းယှဉ်ကကည်န
့် င
ို ြ
် ည်မဖစ်သမဖင့်် အဆိုပါ
အခ က်အလက်ြ ာ်းသည် SIS စနစ်အတွက် တန်ဖို်း ပိုြို မြင်ြ
ို ပ
် ါသည်။
့် ာ်းလာနင
ဤစာတြ််းတွင ် REDD+ M&E နှင ့်် SIS စနစ်ကကာ်း ခ တ်ဆက်ြှုြ ာ်းကို အဓကထာ်းစဆွ်းစနွ်းထာ်း
စသာ်လည််း REDD+ အစီအစဉ်ကို စဆာင်ရွက်စနသည့်် အစမခအစနတွင ် အြ ်းသာ်းသစ်စတာ
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သယံဇာတ ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း (NFI) နှင ့်် အြ ်းသာ်းသစ်စတာသယံဇာတ စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်
စဆ်းမခင််းစနစ် (NFMS) တြှ
ို ့် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို ရည်ရွယ်ခ က်အြ ်းြ ်းနှင ့်် အသံ်းို
မပ နင
ို သ
် ည့်် အလာ်းအလာြှာလည််း ကကီ်းြာ်းပါသည် (FAO နှငပ
့်် ူ်းစပါင််း၍ သီ်းမခာ်းမပ စိုထာ်း စသာ
NFI/NFMS/SIS ကကာ်း ခ တ်ဆက်ြှုြ ာ်းအာ်း ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က်ကို ဖတ်ရှုပါရန်)။
မြန်ြာနင
ို င
် ံ ှ

စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််းနှင ့််

အဖွွဲ့အစည််းြ ာ်း၏

အရင််းအမြစ်ြ ာ်းနှင ့််

အခ က်အလက်စီြံခန်ခွ့် ြှုနယ်ပယ်ြ ာ်းတွင ်
စွြ််းစဆာင်ရည်ြ ာ်းသည်

လတ်တစလာ၌

အစို်းရ
အကန် ့်

အသတ် ှစနပပီ်း အာ်းမပ နင
ို ြ
် ည့်် သတင််းစနစ်ြ ာ်းနှင ့်် စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းြှုအစီအစဉ်ြ ာ်း လည််း
နည််းပါ်းစနစသ်းသည့်် အစမခအစနတွင ် REDD+ M&E၊ SIS စနစ်နင
ှ ့်် NFI/NFMS တကကာ်း
ို ့်
ပူ်းစပါင််းခ တ်ဆက်၍ အက ်းအ ှဆံို်း အသံ်းို ခ နင
ို စ
် ရ်းကစစသည် အလွနပ
် င် အစရ်းကကီ်းပါသည်။
•

“REDD+

ဆိုငရ
် ာ

အစမခခံအမဖစ်

က င်သ
့် ်းံို ြှုအစလ့်အထြ ာ်း

REDD+

စဉ်ဆက်ြမပတ်

ြူဝါဒြ ာ်းနှင ့်် နည််းလြ််းြ ာ်းကို

အစကာင်အထည်ြစဖာ်စသ်းခင်ကာလက

တို်းတက်စစစရ်း၏

စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းရာတွင ်

အစမခခံအခ က်အလက်ြ ာ်းနှင ့််

နှုင််းယှဉ်၍

လူြှုစရ်းနှင ့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ အက ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်းကို ပံိုြှနစ
် စာင်က့် ကည့်် ြှတ်
တြ််းတင်မခင််းြ ာ်း ထည်သ
့် င
ွ ်း် မပ လိုပ်သင်ပ
့် ါသည်။” (စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၆)
•

“ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်ြှုြ ာ်း နဂိုြူလအတိုင်း် မပန်မဖစ်မခင််း/ စနရာစရွှွဲ့စမပာင််းမဖစ်စပေါ် မခင််း
ြ ာ်းကို စဖာ်ထတ
ို ်သ ှရာြှ ရ ှသည့်် သင်ခန််းစာြ ာ်းကို အနာဂတ် ြူဝါဒြ ာ်းနှင ့်် နည််း
လြ််းြ ာ်းအာ်း ဒီဇိုင်း် စရ်းဆွရာတွင ် စပါင််းစပ်ထည်သ
့် င
ွ ်း် သင်ပ
့် ါသည်။” (စံသတ်ြှတ် ခ က် စ၄ နှင ့်် ဆ-၄)။

စအာက်စဖာ်မပပါဇယာ်းြ ာ်းတွင ် REDD+ M&E နှင ့်် SIS စနစ်နစ
ှ ်ခိုစလံို်းအတွက် တစ်ပပ င်နက် တည််း
စကာက်ယူစိုစဆာင််းနင
ို သ
် ည့်် သတင််းအခ က်အလက် အြ ်းအစာ်းြ ာ်း၊ ထအ
ို ခ က်အ လက်ြ ာ်းက
ထစ
ို နစ်ြ ာ်းအတွက် အစထာက်အကူမပ နင
ို စ
် မခ ှသည့်် ပံိုစံြ ာ်း၊ အခ က်အလက် ြ ာ်း စိုစဆာင််းရန်
စိုက်ထတ
ို ်ကက ်းပြ််းရြည့််

အတိုင်း် အတာစပေါ်ြတ
ူ ည်၍

မဖစ်နင
ို စ
် မခ သည်
ှ
့်

နည််းလြ််းြ ာ်း၊

စ ှ ွဲ့ဆက်စဆာင်ရွက်ရြည့်် လိုပ်ငန််းြ ာ်းအတွက် အကကံမပ ခ က်ြ ာ်းကို တင်မပ ထာ်းပါသည်။ SIS နှင ့််
REDD+ M&E တအတွ
ို ့်
က် ဒီဇိုင်း် ပံိုစံြ ာ်းကို စရ်းဆွရာတွင ် ကာလတန
ို င
ှ ့်် ကာလလတ်တင
ွ ်
စဆာင်ရွက်ရြည့််

လိုပ်ငန််းအဆင်ြ
့် ာ်းကို

စဆာင်ရွက်သာွ ်းရြည်မဖစ်ရာ

ထအ
ို တွက်

ဦ်းစာ်းစပ်းအဆင်ြ
့် ာ်း

အနာဂတ်တွင ်

စဆွ်းစနွ်းြှုြ ာ်း

သတ်ြှတ်
မပ လိုပ်စသာအခါ

အသံ်းို ဝင်နင
ို ြ
် ည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းကို တင်မပစပ်းရန် ရည်ရွယ်မခင််း မဖစ်ပါသည်။
(က) သတင််းအြ က်အလက် အြ ်းအ ာ်း - REDD+ PaM ြ ာ်းကို
အစကာင်အ

ည်စဖာ်သည့်် စနရာစဒသြ ာ်း
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REDD+ PaM ြ ာ်းကို အစကာင်အထည်စဖာ်ရြည့်် အတိုင်း် အတာြှာ အြ ်းြ ်း ှြည်မဖစ်ပါ သည်။
အခ ွဲ့လိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်း

(ဥပြာ

ဥပစဒြ ာ်းကို

လံို်းအတိုင်း် အတာမဖင့်် သက်စရာက်ြှု ှနင
ို ပ် ပီ်း

မပင်ဆင်စမပာင််းလမခင််း)

သည်

တစ်နင
ို င
် ံ

အခ ွဲ့ ြှာြူ (ဥပြာ စဒသခံမပည်သအ
ူ စိုအဖွွဲ့ ပိုင ်

သစ်စတာအသစ်ြ ာ်း ထူစထာင်မခင််း) စနစ်တက စရွ ်းခ ယ်သတ်ြှတ်ထာ်းသည့်် စနရာစဒသြ ာ်း
တွငသ
် ာ အစကာင်အထည်စဖာ်သာွ ်းရြည်မဖစ်သည်။ ထစကကာင်
ို ့်
့် ‘REDD+ ကို စဆာင်ရွက်စန သည့််
စဒသနှင ့််

စဆာင်ရွက်စနမခင််းြ ှသည်စ
့် ဒသ’

အဓပပါယ် ှြည်ြဟိုတ်ပါ။

ဟူ၍

ခွမခာ်းရန်

ြည်သည်စ
့် နရာစဒသြ ာ်းတွင ်

ကက ်းပြ််းမခင််းသည်

ြည်သည့််

လိုပ်ငန််းြ ာ်းကို

ြ ာ်းစွာ
စဆာင်

ရွ က်စနသနည််း သြဟို
ို ့် တ် စဆာင်ရွက်ပပီ်းစီပပီနည််းဟူသည်ကို သ ှမခင််းသည် REDD+ M&E နှင ့်် SIS
စနစ်နစ
ှ ်ခိုစလံို်းအတွက် အလွနပ
် င် အသံ်းို ဝင်ြည်မဖစ်ပါသည်။
SIS အတွက် ြည်သ ို အသံ
်းို
့်

REDD+ M&E အတွက်

အြ က်အလက် ိုစဆာင််းနင
ို ်

စ ွဲ့လပ
ို ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း အာ်း

ဝင်နင
ို သ
် နည််း

ြည်သ ို အသံ
်းို ဝင်နင
ို ်
့်

ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း

အဆမို ပ ြ က်

သနည််း

အာ်းစိုက်ထတ
ို ်ြှု ြ ာ်းစွာ

• အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း

• PaM ြ ာ်းအစကာင်

ရ ှရန်နင
ှ ့်် ထခိုက်

အထည်စဖာ်စနြှု

ြလိုအပ်ဘ လိုပ်စဆာင်နင
ို ် ြည့််

ကာလလတ်တွင်

ဆံို်းရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်းကို

သည် စရ်းဆွထာ်း

နည််းလြ််း

စနရာစဒသ

စ ှာင် ှာ်းနင
ို ရ
် န်

သည့်် အစီအစဉ်

အတွက် စနရာစဒသ

ြ ာ်းအတိုင်း် တို်း

အလိုက် စဆာင်ရွက်

တက်ြှု ှ/ြ ှ

စနရာစဒသြ ာ်း အစကကာင််း

မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှ/ြ ှ

ရစသာ REDD+ PaM

စစ်စဆ်းနင
ို ြ
် ည်၊ စန်

အခ က်အလက် ြ ာ်းကို

ဆန််းစစ် ပပီ်း

ြ ာ်းကို သင်စ
့် လ ာ် သည့််

စခေါ်ြှုြ ာ်းကို

စီြံအိုပ်ခ ပ်စရ်းဌာန

မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှပါက

စနရာစဒသ ြ ာ်းတွင်

ကိုငတ
် ွယ်စမဖ ှင်း် ရန်

ြ ာအဆင်တ
့် ွင် (ဥပြာ Excel

အသံို်းမပ ြည့််

စဆာင်ရွက် စနမခင််း

လိုအပ်ြည့််

format မဖင်)့် ြှတ်

နည််းလြ််း ကို

စနရာြ ာ်းကို စဖာ်

တြ််းတင်နင
ို ပ
် ါသည်။ ထို Excel

ထိုတ် သ ှနင
ို ြ
် ည်။

format ကို အနည််း ငယ်ြ

ှ/ြ ှ မပသ
နင
ို ပ် ပီ်းအက ်းစက ်းဇူ်း
ြ ာ်း ရ ှြှု အတိုင်း်

PaM ြ ာ်း စဆာင်ရွက်စန သည့််

• ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်

အာ်းထိုတ်ရို မံ ဖင့်် offline

အတာကို ဆန််းစစ်

ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ မခင််း

နင
ို စ
် စြည် မဖစ်သည်

သြဟို
ို ့် တ် ကာဗွန်

(ဥပြာ သက်ဆိုငရ
် ာ

ပြာဏတို်းမြင်မ့် ခင််း

PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့််

နှင့်် PaM ြ ာ်း

ကာကွယ်ထန််းသြ််း

အစကာင်အထည်

ထာ်းစသာ စနရာြ ာ်း

စဖာ်ြှုကကာ်း ခ တ်

ထတွင် အထူ်းကာ

ဆက်ြှုကို ဆန််းစစ်

သည်)့် အွနလ
် ိုင်း် interactive

ကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု

နင
ို ြ
် ည် (ဥပြာ

map အမဖစ်လည််းစကာင််း

လိုအပ်စသာ ဧရယာ

အထူ်းစအာင်မြင်ြှု

စမပာင််းလနင
ို ပ
် ါသည်။

interactive map
တစ်ခိုအမဖစ်လည််းစကာင််း
အတန်အသင်အ
့် ာ်းထိုတ်၍
(အြ ာ်းမပည်သူ ကကည်ရ
့် ှု နင
ို ်
စအာင် လိုပ်စဆာင်စပ်းနင
ို ်
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• ကာလတို (သ)ို ့်

အတအက ကို
ြှတ်တြ််း တင် ရန်

ှာစဖွစဖာ်
ထိုတ်ရပါြည်။
ြမဖစ်နင
ို ပ
် ါက SIS
အတွက် သင့််
စလ ာ်သည့််
အခ က်အလက်
ြ ာ်းကို ရ ှနင
ို ် ြည့််
အမခာ်း
နည််းလြ််းြ ာ်း
ှာစဖွရပါြည်။

ြည်ြ ပါဝင်စကကာင််း

ရ ှသည့်် PaM

အာ်းနည််းခ က် - စမြပံိုြ ာ်း

ဆန််းစစ်မခင််းမဖင်)့် )

အြ ်းအစာ်းြ ာ်းကို

သည် ကကည်လင်မပတ်သာ်း ြှု

စဖာ်ထတ
ို ်သ ှရန်

အာ်းနည််းပါက REDD+ ၏

ပတ်ဝန််းက င် နှင့််

သြဟို
ို ့် တ်အခ ွဲ့ PaM

ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ အက ်း

လူြှုစီ်းပွာ်းဆိုင် ရာ

ြ ာ်းသည်

အစမပာင််းအလ ြ ာ်းနှင့််

အခ ွဲ့စဒသြ ာ်းတွင်

PaM ြ ာ်းကို

အမခာ်း စဒသြ ာ်း

အစကာင်အထည်

ထက် ပိုြို ထ စရာက်

စဖာ်စဆာင်ရွက်ြှု

အလိုပ်မဖစ် မခင််းြ ာ်း

• စလ့်လာစတွွဲ့ ှရ သည့််

တကကာ်း
ို ့်
ခ တ်ဆက်ြှု
ကို ဆန််းစစ်နင
ို စ
် စ ြည်။

ှလ င်
စဖာ်ထတ
ို ်သ ှရန်)

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း
(ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု (က)၊
(င) နှင့်် (ဆ)) နှင့်် စပ်လ ဉ််း စသာ
စြ်းခွန်း် အြ ာ်းစိုအတွက် အစမဖ
ရ ှနင
ို ြ
် ည် ြဟိုတ်ပါ။

အတန်အသင့်် အာ်းထိုတ်ရန်

(ဥပြာ အြ်စထာင်စို

လိုအပ်ြည့်် နည််းလြ််း

သန််းစခါင်စာရင််း

စနရာစဒသကို အစမခမပ

အခ က်အလက်ြ ာ်း ကို
စဒသခံြ ာ်း၏

စဆာင်ရွက်သည့်် REDD+ PaM

သက်စြွ်းြှုလိုပ်

ြ ာ်းကို အစကာင်အ

ငန််းြ ာ်းကို ပံ့်ပို်းရန်

ထည်စဖာ်စနသူြ ာ်းအာ်း

စဆာင်ရွက်သည့်် PaM

စမြပံိုတစ်ခိုစပေါ်တွင် ၎င််းတို ့်

ြ ာ်း၏ တည် စနရာကို

လိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာင်ရွက်စန

စဖာ်မပ စသာ အခ က်အ

သည့်် စနရာအတအက ကို

လက်ြ ာ်းနှင့်် နှုင််း

ြှတ်တြ််းတင်စပ်းရန်

ယှဉ်ကကည်မ့် ခင််းမဖင်)့်

စတာင််းဆိုနင
ို ပ
် ါသည်။
ထအ
ို တွက် စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်
ြှုအခ ွဲ့ လိုအပ်နင
ို သ
် လို
အသံို်းမပ ရန် အသင်စ
့် တာ် ဆံို်း
မဖစ်ြည့်် နည််းပညာ (ဥပြာ
mapping app တစ်
ခိုအသံို်းမပ မခင််း သြဟို
ို ့် တ်
စာရွ က်စပေါ်ြှ စမြပံိုြ ာ်းကို
ဒစ်ဂ စ်တယ်ပံိုစံ စမပာင််းလ
မခင််း) ကို သတ်ြှတ်စပ်းရန်
လိုအပ်ပါလြ့််ြည်။
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(ြ) သတင််းအြ က်အလက်အြ ်းအ ာ်း - PaM ြ ာ်း အစကာင်အ

ည်စဖာ်ြှု

အတင
ို ်း် အတာ
REDD+

PaM

ြ ာ်းကို

ြည်သည်အ
့် တိုင်း် အတာအထ

အစကာင်အထည်စဖာ်ပပီ်းမဖစ်စကကာင််း

စဖာ်မပသည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းသည် ၏ စနရာစဒသြ ာ်းဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းကို ပိုြို
အသံ်းို ဝင်လာစအာင် လိုပ်စပ်းနင
ို ပ
် ါသည် (အထူ်းသမဖင့်် စနရာစဒသြ ာ်းကို ြှတ်တြ််းတင်ထာ်း စသာ
ြှတ်တြ််းြ ာ်းသည်

ကကည်လင်မပတ်သာ်းြှုအာ်းနည််းလ င်

မဖစ်သည်။

ဥပြာ

စီြံအိုပ်ခ ပ်

စရ်းဌာနြ ာ်းအဆင်တ
့် ါရန်)။ ထမပင်
ို ့်
REDD+
့် ွင ် ြှတ်တြ််းတင်မခင််းစကကာင့်် - အထက်တွင ် ကကည်ပ
အစကာင်အထည်စဖာ်ြှုသည် တို်းတက်ြှု

ှ/ြ ှ မခံ ငံသ
ို
ှနင
ို ရ
် န်လည််း အဆိုပါအခ က်အလက်

ြ ာ်းက ကူညစ
ီ ပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။ ြှတ်တြ််းတင်ရြည့်် ပါရာြီတာြ ာ်းကို စရွ ်းခ ယ်ရာတွင ် PaM
အြ ်းအစာ်းစပေါ်တင
ွ ် ြူတည၍ သင်စ
့် လ ာ်သည့်် ပါရာြီတာကို စရွ ်းခ ယ်ရြည်မဖစ်သည်။ ဥပြာ
ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ထာ်းစသာ

သြဟို
ို ့် တ်

မပန်လည်ပ ်းစထာင်ထာ်းစသာ

သစ်စတာအစရ

အတွက်၊ အမခာ်းထွနယ
် က်စိုက်ပ ်းြှုအစလ့်အထြ ာ်းကို စလ့်က င်သ
့် င်တန််းစပ်းထာ်းစသာ လယ်
သြာ်းအစရအတွက်၊ လူထပ
ို ါဝင်စရ်းဆွစသာ စမြအသံ်းို ခ ြှုစီြံကန််းမဖင့်် အသံ်းို ခ စနစသာ စမြ
ဟက်တာစပါင််း၊

မပည်လည်မပည်ပ့် ဖ ်းပြစွြ််းအင်ကို

လက်လှြ််းြီအသံ်းို မပ နင
ို စ
် အာင်

ကူညပ
ီ ံ့်ပို်း

စပ်းထာ်းစသာ အြ်စထာင်စိုအစရအတွက်၊ စသည်တို မဖစ်
့် ပါသည်။
SIS အတွက် ြည်သ ို အသံ
်းို
့်

REDD+ M&E အတွက်

အြ က်အလက် ိုစဆာင််းနင
ို ်

စ ွဲ့လပ
ို ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း

ဝင်နင
ို သ
် နည််း

ြည်သ ို အသံ
်းို ဝင်နင
ို ်
့်

ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း

အာ်း အဆမို ပ ြ က်

သနည််း
• PaM ြ ာ်းကို စရွ ်းခ ယ်

• PaM ြ ာ်းအစကာင်

အာ်းစိုက်ထတ
ို ်ြှု ြ ာ်းစွာ

• အစီရင်ခံတင်

မခင််းနှင့်် ဦ်းစာ်းစပ်း အဆင့််

အထည်စဖာ်စနြှု

ြလိုအပ်ဘ လိုပ်စဆာင်နင
ို ်

မပရန် တာဝန် ြ ာ်း

သတ်ြှတ်မခင််း ြ ာ်းသည်

သည် စရ်းဆွထာ်း

ြည့်် နည််းလြ််း

သတ်ြှတ် စပ်းပပီ်း

တွဖက်ရ ှ ရန်

သည့်် အစီအစဉ်

စြ ာ်ြှန်း် ထာ်းစသာ

ြ ာ်းအတိုင်း် တို်း

အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း

တက်ြှု ှ/ြ ှ

အစကာင်အထည်စဖာ်စန

ရ ှစအာင် အစထာက်

စစ်စဆ်းနင
ို ြ
် ည်၊ စန်

သူြ ာ်းသည် အစကကာင််း

လိုပ်စဆာင် ခ က်

အပံ့်မပ /ြမပ

စခေါ်ြှုြ ာ်းကို

အြ ်းြ ်းစကကာင့်် ၎င််းတ၏
ို ့်

ပါရာ ြီတာြ ာ်းကို

မပသစပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။

ကိုငတ
် ွယ်စမဖ ှင်း် ရန်

လိုပ်စဆာင်ခ က်ြ ာ်းကို

စရွ ်းခ ယ်ရပါ

(အထူ်းသမဖင်က
့် ာကွယ်

လိုအပ်ြည့််

ြှတ်တြ််းမပ စိုထာ်းဖို ့်

ြည်။

စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းကို

စနရာြ ာ်းကို စဖာ်

လိုအပ်နင
ို ပ
် ါသည် (ဥပြာ

နင
ို င
် ၏
ံ အစမခအစန နှင့််

ထိုတ်သ ှနင
ို ြ
် ည်။

တာဝန်ခံြှုဆိုငရ
် ာ သတ်

ှ/ြ ှ

ကိုက်ညီစအာင်
အဓပပါယ် ှင်း် လင််း

REDD+ PaM ြ ာ်းကို

• ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်
ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ မခင််း
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ြှတ်ခ က်ြ ာ်း၊ ပံိုြှန် လိုပ်
စဆာင်ရြည့်် လိုပ်ငန််း

အဆိုမပ PaM
ြ ာ်း အတွက် သင့််
စလ ာ်သည့််

ဖွငဆ
့်် ိုခ က်တွင် ဦ်းစာ်း

သြဟို
ို ့် တ် ကာဗွန်

တို်းတက်ြှု အစီရင်ခံမခင််း

စပ်းအမဖစ် သတ်ြှတ်

ပြာဏတို်းမြင်မ့် ခင််း

ြ ာ်းအတွက်) ဤအခ က်

စဖာ်မပထာ်းစသာ

နှင့်် PaM ြ ာ်း

အလက်ြ ာ်းကို PaM ြ ာ်း

အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း

အစကာင်အထည်

စဆာင်ရွက်စနသည့််

အတွက် မဖစ်ပါသည်)

စဖာ်ြှုကကာ်း ခ တ်

• စနရာစဒသဆိုငရ
် ာ

ဆက်ြှုကို ဆန််းစစ်

အခ က်အလက်ြ ာ်း တွင်

ရာတွင် အသံို်းမပ

အာ်းစိုက်ထတ
ို ်

နင
ို ြ
် ည့်် သတင််း

စဆာင်ရွက်သည့််

အခ က်အလက် ြ ာ်း

ပြာဏကို တိုင်း် တာြှု

ပိုြို ြ ာ်းမပာ်း

တစ်ခို ထပ်စပါင််း

လာစစပါြည်။

စနရာစဒသြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ
အခ က်အလက်ြ ာ်းနှင့််
ခ တ်ဆက်နင
ို ပ် ပီ်း ဗဟိုြှ
စိုစဆာင််းနင
ို ပ
် ါသည်။ သစသာ်
ို ့်
အခ က်အလက် ြ ာ်းကို
စနစ်တက နှင့်် အက ်း ှ ှ

ထည်စ
့် ပ်းမခင််းမဖင့််

စိုစည််းစပါင််းစပ် နင
ို ရ
် န်အတွက်

(အထက်တွင် ကကည့််ပါ ရန်)

အစီရင်ခံ တင်မပရြည့််

REDD+ PaM ြ ာ်း ကို

ပါရာြီတာ ြ ာ်း၏

သင်စ
့် လ ာ်သည့််

စံအဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို ခ က်ြ ာ်းကို

စနရာြ ာ်းတွင်

သစဘာတူ သတ်ြှတ်ရန်

အစကာင်အထည်စဖာ်

လိုအပ် စကကာင််း သတမပ သင့််

စနမခင််း ှ/ြ ှ ဆန််း

ပါသည်။

စစ်ရာတွင် လည််း စကာင််း၊
PaM ြ ာ်း
အစကာင်အထည်
စဖာ်စနြှုနင
ှ ့်် လူြှုစီ်းပွာ်းနှင့်် ပတ်ဝန််းက င်
ဆိုငရ
် ာ အစမပာင််းအလ
ြ ာ်းကကာ်း ခ တ်ဆက်ြှု
ြ ာ်းကို စလ့်လာစစစ်
ရာတွငလ
် ည််းစကာင််း
အသံို်းမပ နင
ို ြ
် ည့််အခ က်
အလက်ြ ာ်း ပိုြို ြ ာ်း
မပာ်းလာစစြည်။

(ဂ) သတင််းအြ က်အလက်အြ ်းအ ာ်း - PaM ြ ာ်း အစကာင်အ

ည်စဖာ်ရာတွင်

ပါဝင်ပတ်သက်ြှု သည့်် အက ်းသက်ဆင
ို သ
် ြ ာ်း
PaM ြ ာ်းကို အစကာင်အထည်စဖာ်စဆာင်ရွက်ရာတွင ် အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်းသည် အခန််း
ကဏ္ဍအြ ်းြ ်းြှ ပါဝင်ပတ်သက်နင
ို ပ
် ါသည်။ စွြ််းရည်မြင်တ
ို ့် တ် အမခာ်း ပံ့်ပို်းြှုြ ာ်း ၏
့် င်ြှု သြဟို
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အက ်းခံစာ်းခွင ့်် ှသူြ ာ်း မဖစ်နင
ို ပ
် ါသည်။ PaM လိုပ်ငန််းတစ်ခိုတင
ွ ် လိုပ်ခလစာမဖင့်် အလိုပ်
လိုပ်စနသူြ ာ်း မဖစ်နင
ို ပ
် ါသည်။ တိုငပ
် င်စဆွ်းစနွ်းြှု သြဟို
ို ့် တ် စီြံကန််းစရ်းဆွြှု လိုပ်ငန််းစဉ် ြ ာ်းတွင ်
ပါဝင်စဆွ်းစနွ်းနင
ို ပ
် ါသည်။

၎င််းတို ့်

စဒသတွင ်

စဆာင်ရွက်ြည့််

လိုပ်ငန််းတစ်ခိုအတွက်

သစဘာတူညြ
ီ ှု စပ်းနင
ို သ
် ည် သြဟို
ို ့် တ် သစဘာြတူစကကာင််း စမပာနင
ို သ
် ည်။ စည််းြ ဉ််း စည််း
ကြ််းအသစ်ြ ာ်း

သြဟို
ို ့် တ်

စီြံကန််းအသစ်ြ ာ်းကို

လိုက်နာစဆာင်ရွက်နင
ို သ
် ည်

(သြဟို
ို ့် တ်

ြလိုက်နာဘ စနနင
ို သ
် ည်)။ လူထအ
ို စမခမပ စီြံအိုပ်ခ ပ်ြှု သြဟို
ို ့် တ် လူထန
ို င
ှ ့်် ပူ်းစပါင််းစဆာင်
ရွ က်ြှုြ ာ်းတွင ် တာဝန်ဝတတရာ်းအသစ်ြ ာ်းကို ထြ််းစဆာင်နင
ို သ
် ည်။ စစာင်က့် ကည်စစ်စဆ်းမခင််း နှင ့််
အစီရင်ခံတင်မပမခင််း လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတွင ် အခ က်အလက်ြ ာ်းကို ပံ့်ပို်းစပ်းနင
ို သ
် ည်။ ထစကကာင်
ို ့်
့်
‘ပါဝင်ပတ်သက်ြှု ှစသာ
ြှတ်တြ််းတင်မခင််းသည်

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်း’
အဓပပါယ် ှြည်ြဟိုတပ
် ါ။

အာ်းလံို်း၏

ြည်သည့််

အစရအတွက်ကို

ပါဝင်ပတ်သက်ြှုအြ ်းအစာ်း

ြ ာ်းသည် ြှတ်တြ််းတင်ရန် အသင်ဆ
် ူ ြည်သည့်် PaM ြ ာ်းကို
့် ို်းံ မဖစ်စကကာင််း ဆံို်းမဖတ်ရာတွငြ
အစကာင်အထည်စဖာ်စနသနည််း၊

ကန််းဂဏန််းြ ာ်းကို

ြည်သို ့်

အသံ်းို မပ ရန်

ရည်ရွယ်ထာ်း

သနည််းဟူသည်စ
့် ပေါ်တင
ွ ် ြူတည်ပါလြ့််ြည်။ ဤစနရာတွင ် ထည်သ
့် င
ွ ်း် စဉ််းစာ်းရန် အစရ်းကကီ်း
သည်အ
့် ခ က်ြှာ REDD+ M&E တွင ် အဆင်မ့် ြင်အ
့် စကာင်အထည်စဖာ်စရ်း စီြံကန််းြ ာ်း စရ်းဆွ
သည်အ
့် ဆင်က
့် င
ွ ်း် သင်/့် ြသင်ဟ
့် ိုပါ ထည်သ
့် ူစသာ အခ က် မဖစ်ပါသည် (ဥပြာ စနရာစဒသတစ်ခို တွင ်
အစကာင်အထည်စဖာ်ရြည့်် PaM ြ ာ်းကို စရွ ်းခ ယ်စသာ သြဟို
ို ့် တ် သီ်းမခာ်း လိုပ်စဆာင်
ခ က်တစ်ခိုခ င််းစီအတွက် စနရာစရွ ်းခ ယ်စသာ အဆင်၊့် လူပိုဂ္ လ်/ဌာနအဖွအ
ွဲ့ စည််း အသီ်းသီ်း၏
အခန််းကဏ္ဍြ ာ်းကို သတ်ြှတ်စသာအဆင်)့် ။ ဤစနစ်တွင ် အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်းနှင ့်် စဆွ်းစနွ်း
ညနှုင််းစဆာင်ရွက်မခင််းသည် PaM ြ ာ်းအတွက် အာ်းစပ်းစထာက်ခံြှု ရ သမဖင်
ှ
့် စအာင်မြင်စွာ
စဆာင်ရွက်နင
ို စ
် မခ
(အထူ်းသမဖင့််

မြင်ြ
့် ာ်းလာစစစရ်းအတွက်သာြက

ကာကွယစ
် စာင်စ
့် ှာက်ြှု

(ဃ))

ကို

REDD+

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှုြ ာ်း

လိုက်နာစဆာင်ရွကစ
် စစရ်းအတွက်လည််း

အလွနအ
် စရ်းကကီ်းပါသည်။
SIS အတွက် ြည်သ ို အသံ
်းို
့်

REDD+ M&E

အြ က်အလက် ိုစဆာင််းနင
ို ်

စ ွဲ့လပ
ို ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း

ဝင်နင
ို သ
် နည််း

အတွက် ြည်သ ို ့်

ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း

အာ်း အဆမို ပ ြ က်

အသံ်းို ဝင်နင
ို သ
် နည််း
• REDD+ PaM ြ ာ်း

အာ်းစိုက်ထတ
ို ်ြှု ြ ာ်းစွာ

• REDD+ PaM

• အစီရင်ခံတင်

အတွက် စီြံကန််းစရ်းဆွ

ြ ာ်း၏ စအာင်

ြလိုအပ်ဘ လိုပ်စဆာင်နင
ို ် ြည့််

မပရန် တာဝန် ြ ာ်း

ရာတွင် အက ်းသက်

မြင်နင
ို ြ
် ှု

နည််းလြ််း

သတ်ြှတ် စပ်းပပီ်း

ဆိုငသ
် ူြ ာ်း၏ ပါဝင်

အလာ်းအလာ ကို

စဆာင်ရွက်ြှုအဆင်က
့် ို

ညွှနမ် ပနင
ို ် သည့််

စဖာ်မပနင
ို စ
် သာ အခ က်

အခ က် တစ်ခ က်

REDD+ PaM ြ ာ်းကို
အစကာင်အထည်စဖာ်သူ
ြ ာ်းသည် ပံိုြှနလ
် ိုပ်စဆာင်
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အဆိုမပ PaM
ြ ာ်း အတွက် ြှတ်
တြ််းတင်ရြည့််

အလက်ြ ာ်းကို ရ ှစစ

မဖစ် သည့်် အက ်း

ရသည့်် လိုပ်ငန််းတစ်ခို

အက ်းသက်

ြည်မဖစ်သည်

သက်ဆိုငသ
် ူ

အမဖစ်မဖစ်စစ၊ တာဝန်ခံြှု

ဆိုငသ
် ူြ ာ်း၏

(ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက် ြှု

ြ ာ်း၏ ပါဝင်

ဆိုငရ
် ာ စည််းကြ််းသတ်

ပါဝင်ပတ်သက် ြှု

(ဂ)၊ (ဃ) တနှ
ို ့် င့်် အြ ာ်းဆံို်း

စဆာင်ရွက်ြှု နှင့််

ြှတ်ခ က်ြ ာ်း အရမဖစ်စစ

အြ ်းအစာ်း

သက်ဆိုငြ
် ှု ှပါသည်)။

ကိုယ်ပိုင် လိုပ်ငန််း

• PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့််

အမဖစ်

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း ကို

ခံယူလိုပ်စဆာင်

ပံ့်ပို်းစပ်းစသာ

ြှုအဆင်တ
ို ့် ို
့် က

အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း

ဆန််းစစ်နင
ို ် ြည်

အစကကာင််း

မဖစ်သည်။

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း၏
ပါဝင်စဆာင်ရွက်ြှု ပံိုစံ အခ ွဲ့ကို
ြှတ်တြ််းတင်ထာ်း ှဖို ့်
လိုအပ်နင
ို ပ
် ါသည်။ (ဥပြာ
စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်ြှု
အစီအစဉ်ြ ာ်း၊ အစည််းအ

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို

ြ ာ်းကို ဆံို်းမဖတ်
သတ်ြှတ်ရြည်
မဖစ်သလို
အိုပ်စိုအလိုက်
ခွမခာ်းြှတ်တြ််း
တင်ရန် အသံို်း
မပ ရြည့်် စံ

ရ ှစစြည်။ ဥပြာ

စဝ်းြ ာ်းသို တက်
စရာက်သူ
့်

သတ်ြှတ်ခ က်

စွြ််းရည်မြင်တ
့် င်ြှု၊

ြ ာ်း၏ စာရင််း၊ လိုပ်သာ်း

ြ ာ်းကိုလည််း

အသက်စြွ်းဝြ််းစက ာင််း ြှု

ြ ာ်းကို စပ်းရသည့်် လိုပ်ခ

ဆံို်းမဖတ်သတ်

လိုပ်ငန််းြ ာ်း အတွက်

စငွြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် စငွစကက်း

ြှတ်စပ်းရပါ ြည်။

ပံ့်ပို်းကူညီြှု (ကာကွယ်

ြဟိုတ်သည့်် အမခာ်းပံိုစံြ ာ်း မဖင့််

စစာင်စ
့် ှာက်ြှု (ဃ)၊ (င)

စပ်းအပ်မခင််းြ ာ်းကို

တနှ
ို ့် င့်် သက်ဆိုင)် ။

ြှတ်သာ်းထာ်းသည့်် ြှတ်

• PaM ြ ာ်းအတွက်

တြ််းြ ာ်း)။ ဤသတင််း

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ ြ ာ်း၏

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို ဗဟို ြှ

ပါဝင်ကူညီြှု အစကကာင််း

စကာက်ယူ စိုစဆာင််းနင
ို ်

အခ က် အလက်ြ ာ်း

ပါသည်။

ရ ှစစြည် (ထသ
ို ို ့်
ပါဝင်ကူညီြှု ြ ာ်းအတွက်
ြ စဝစပ်း ရန်

အတန်အသင့်် အာ်းထိုတ်ရန်

သစဘာတူညီထာ်း စသာ

လိုအပ်ြည့်် နည််းလြ််း

အက ်းစက ်းဇူ်း ြ ာ်းနှင့််
စပ်လ ဉ််းသည့်် သတင််း

REDD+ PaM ြ ာ်းကို

အခ က်အလက် ြ ာ်းနှင့််

အစကာင်အထည်စဖာ်စနသူ

စပါင််းစပ်အသံို်း မပ ရန်

ြ ာ်းအာ်း ၎င််းတ၏
ို ့် အက ်း

မဖစ်သည်)။

သက်ဆိုငသ
် ူြ ာ်း ပါဝင်

(ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက် ြှု

စဆာင်ရွက်ြှုဆိုငရ
် ာ ြှတ်

(ဂ)၊ (ဃ)၊ (င) တိုနှ့် င့််

တြ််းြ ာ်းကို သင်စ
့် လ ာ် သည့််

သက်ဆိုင)် ။

စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း (ဥပြာ

• PaM ြ ာ်း အစကာင်အ
ထည်စဖာ်ြှုနင
ှ ့်် ရလဒ်

က ာ်း/ြ၊ တိုင်း် ရင််း

ြ ာ်းကို စစာင်က့် ကည့််

သာ်းလူြ ်းစို၊ စမြယာ လိုပ်
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စစ်စဆ်းမခင််းနှင့်် အစီ

ပိုငခ
် ွငအ
့်် စမခအစန၊ စနထိုင် ြှု

ရင်ခံတင်မပမခင််းတတွ
ို ့် င်

အစမခအစန၊ အဓက

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ူ ြ ာ်း၏

သက်စြွ်းြှု လိုပ်ငန််း၊ စသည်)

ပါဝင်စဆာင်

နှင့်် အညီ အိုပ်စို ြ ာ်းခွမခာ်း၍

ရွ က်ြှုအစကကာင််း

ြှတ်တြ််းတင် စပ်းရန်

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို

စတာင််းဆိုနင
ို ပ
် ါ သည်။ ထမပင်
ို ့်

ရ ှစစြည် (ကာကွယ်

အက ်းသက် ဆိုငသ
် ူြ ာ်း၏

စစာင့်် စ ှာက်ြှု (ခ)၏

တိုက်ရို က် ြဟိုတ်သည့််

ပွငလ
့်် င််းမြင်သာြှု

ပါဝင်ပတ် သက်ြှု ပံိုစံြ ာ်း

အပိုင်း် နှင့်် သက်ဆိုင)်

နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း သည့််

• စလ့်လာစတွွဲ့ ှရသည့််
လူြှုစီ်းပွာ်းဆိုငရ
် ာ

အခ က်အလက်ြ ာ်း ကို

အစမပာင််းအလြ ာ်း (ဥပြာ

စိုစည််းစပ်းရန်လည််း

သန််းစခါင် စာရင််း

စတာင််းဆိုနင
ို ပ
် ါသည်။ ဥပြာ

အခ က်အလက် ြ ာ်းြှ)

လိုပ်စဆာင်ြှုတစ်ခို ကို

သည် PaM ြ ာ်း

သွယ်ဝိုက်၍ စထာက်ခံ

အစကာင်အထည်စဖာ် ြှုနင
ှ ့််

ပံ့်ပို်းသည့်် စမြအသံို်းခ သူ ြ ာ်း

ခ တ်ဆက်ြှု ှ/ြ ှ

(ဆိုလိုသည်ြှာ လိုပ် စဆာင်ြှုကို

ဆန််းစစ်နင
ို ြ
် ည်။

ကန်ကွ
့် က်ခ့် မခင််း ြ ှဘ
ထလ
ို ိုပ်စဆာင်ြှု
နှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် စည််း
ကြ််းသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း
ကိုလည််း လိုက်နာ စဆာင်
ရွ က်ကကသူြ ာ်း)၊ သစဘာတူ
စဆာင်ရွက်သည့်် လိုပ်
စဆာင်ြှုတစ်ခို၏ အက ်း
သက်စရာက်ြှုကို ခံရသည့််
စမြအသံို်းခ သူ အစရအ တွက်၊
စသည်။

(ဃ) သတင််းအြ က်အလက်အြ ်းအ ာ်း - REDD+ PaM ြ ာ်းြတ ဆ
် င့်် အာ်းစပ်းမြြှင်တ
့် င်
စသာ အစလ့်အ

ြ ာ်း

REDD+ PaM အြ ာ်းအမပာ်းအတွက် ထစရာက်ြှု ှ/ြ ှနှငက
့်် ာကွယ်စစာင်စ
့်် ညီ
့် ှာက်ြှုြ ာ်းနှငအ
လိုပ်စဆာင်နင
ို မ် ခင််း

ှ/ြ ှဟူသည် ၎င််းတို ့် က င်သ
ို ့် တ် အာ်းစပ်းမြင်တ
့် ်းံို စသာ သြဟို
့် င်စသာ

က င်သ
့် ်းံို ြှု/အစလ့်အထြ ာ်းစပေါ်တွင ် ြူတည်စနပါသည်။ ဥပြာ သစ်စတာစီြံအိုပ်ခ ပ် လိုပ်ကိုင ် ြှု၊
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သီ်းနှသ
ံ စ်စတာစရာစနှာ

စိုက်ပ ်းသည်စ
့် နစ်၊

ထင််းစိုက်ခင််းြ ာ်း

ပ ်းစထာင်မခင််း၊

ြီ်းစသွ်း

ထိုတ်လိုပ်မခင််း သြဟို
ို ့် တ် မပန်လည်မပည်ပ့် ဖ ်းပြစွြ််းအင် ထိုတ်လိုပ်မခင််းတတွ
ို ့် င ် ြည်သည့်် အစလ့်
အထြ ာ်းကို က င်သ
့် ခ က်စပေါ်တင
ွ ် ြူတည်ပါသည်။ မြန်ြာ နင
ို င
် တ
ံ င
ွ ်
့် ်းံို ရန် အာ်းစပ်းသနည််းဟူသည်အ
PaM ြ ာ်းကို အစကာင်အထည်စဖာ်ြည်သ
့် ြ
ူ ာ်းအာ်း ြည်သည့်် အစလ့်အထစကာင််း ြ ာ်းကို
အာ်းစပ်းမြင်တ
ို ့် တ် က င်သ
့် င်သင်သ
့် ည် သြဟို
့် ်းံို ရြည်ဟူ၍ သတ်ြှတ်စပ်းသည့်် လြ််းညွှန ် ခ က်ြ ာ်း
ထိုတ်စပ်း/ြစပ်းဆိုသည်ြှာ

ှင်း် လင််းစွာ

ြသရစသ်းပါ။

သစသာ်
ို ့်
(ရန်ပံိုစငွ ပံ့်ပို်းစပ်း

ြည့််

အဖွွဲ့အစည််းစပေါ်တင
ွ ် ြူတည်၍) ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခ စလ ာခ
့် စရ်း နည််းလြ််းြ ာ်းတွင ် အခ ွဲ့ စသာ
အစလ့်အထစကာင််းြ ာ်းကို ထည်သ
့် င
ွ ်း် စပ်းနင
ို ပ
် ါသည် (ဥပြာ GCF သြဟို
ို ့် တ် ကြ္ာဘ
ို ့်
့် ဏ် တြှ
ရန်ပံိုစငွပံ့်ပို်းလ င်
သွင်း် နင
ို သ
် ည်)။

ပတ်ဝန််းက င်နင
ှ ့််
က င်သ
့် ်းံို စနစသာ

လူြှုစရ်းဆိုငရ
် ာ

စီြံခန်ခွ့် ြှု

ြူစဘာင်ြ ာ်းထတွင ်

အစလ့်အထြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့််

ထည့််

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို

စိုစဆာင််းြည်ဆိုလ င် ထအ
ို ခ က်အလက်ြ ာ်းကို အသံ်းို မပ ၍ ပါရာြီတာြ ာ်းနှင ့်် အဓပပါယ်ဖင
ွ ဆ
့်် ို
ခ က်ြ ာ်းကို

တစ်စမပ်းညီမဖစ်စအာင်

စံသတ်ြှတ်စပ်းမခင််းမဖင့််

ရလဒ်ြ ာ်းကို

စိုစည််းမခင််းနှင ့််

နှုင််းယှဉ်မခင််းတက
ို ့် ို မပ လိုပ်နင
ို ြ
် ည်မဖစ်ပါသည်။
SIS အတွက် ြည်သ ို ့်

REDD+ M&E အတွက်

အြ က်အလက် ိုစဆာင််းနင
ို ် ြည့််

စ ွဲ့လပ
ို ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း အာ်း

အသံ်းို ဝင်နင
ို သ
် နည််း

ြည်သ ို အသံ
်းို ဝင်နင
ို ်
့်

နည််းလြ််းြ ာ်း

အဆမို ပ ြ က်

သနည််း
• REDD+ ြှ အက ်း

• REDD+ ကို

အာ်းစိုက်ထတ
ို ်ြှု ြ ာ်းစွာ

• REDD+ M&E တွင်

စက ်းဇူ်းြ ာ်း တို်း

အစကာင်အထည်

ြလိုအပ်ဘ လိုပ်စဆာင်နင
ို ် ြည့််

အစလ့်အထ

မြင့်် ရ ှရန်နင
ှ ့််

စဖာ်စနသူြ ာ်း သည်

နည််းလြ််း

စကာင််းြ ာ်း

ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို ်

PaM ြ ာ်း အာ်း

စမခြ ာ်း စ ှာင်

စရ ှည်လိုပ်

PaM ြ ာ်းြှ ရ ှနင
ို စ
် သာ

အစကကာင််း အစီ
ရင်ခံတင်မပမခင််း ကို

စဆာင်သွာ်းနင
ို ြ
် ှု (သို)့်

အက ်းအမပစ်ြ ာ်းကို လက် ှ

ထည်သ
့် ွင်း် ရန်

စဆာင်သည့််

ထစရာက်ြှု

ဆန််းစစ်ထာ်းခ က်ြ ာ်း၊ အနာ

မဖစ်နင
ို ် စမခ ှ/ြ ှ

နည််းလြ််းြ ာ်း

တို်းတက်စစရန်

ဂတ်တွင် ထပ်ြံမပ လိုပ်ြည့််

ဆံို်းမဖတ် ရပါြည်။

အစကကာင််း

အကကံမပ ထာ်း သည့််

ဆန််းစစ်ခ က်ြ ာ်းစပေါ်တွင်

အခ က်အလက် ြ ာ်း

(သ)ို ့် လိုပ်စဆာင်

အစမခခံ၍ PaM ြ ာ်းကို

ြည်သည့််

ရ ှနင
ို ပ
် ါ ြည်။

ရြည်ဟို စည််း

အစကာင်အထည်စဖာ်စနသူ

အစလ့်အထ

(ကာကွယ်

ကြ််းသတ်ြှတ်

ြ ာ်းအာ်း လိုက်နာက င်သ
့် ို်းံ ရြည့််

စကာင််းြ ာ်းကို

စစာင်စ
့် ှာက်ြှု (က)၊

ထာ်းသည့်် အစလ့်

(ဂ) နှင့်် (င))

အထြ ာ်းကို လိုက်

ှာ်းနင
ို ရ
် န် လိုပ်

• REDD+ PaM ြ ာ်း
စရ ှည် စဆာင်
ရွ က် သွာ်းနင
ို ရ
် န်

နာလိုပ်စဆာင်စန မခင််း
ှ/ြ ှ
စစ်စဆ်းနင
ို ြ
် ည်။

အစလ့်အထစကာင််း ြ ာ်းနှင့််
စပ်လ ဉ််း၍ လြ််းညွှန်
ခ က်ြ ာ်း(PaM တစ်ခိုခ င််းစီအ
လိုက်) စပ်းနင
ို သ
် ည် (မဖစ်နင
ို ် ပါက
ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက် ြှုြ ာ်းကို
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• မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှ ပါက

M&E တွင် ဦ်းစာ်း
စပ်းထည်သ
့် ွင်း်
ရြည်ဆို သည်ကို
ဆံို်းမဖတ်ရပါြည်။

လိုပ်စဆာင်သည့််

• ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်

နင
ို င
် ၏
ံ အစမခအစန

• အစလ့်အထ

နည််းလြ််းြ ာ်း

ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ မခင််း

နှငက
့်် ိုက်ညီစအာင် အဓပပါယ်

စကာင််းြ ာ်းကို

အစကကာင််း

သြဟို
ို ့် တ် ကာဗွန်

ဖွငဆ
့်် ို ှင်း် လင််းထာ်းခ က်တွင်

အစီရင်ခံတင်မပ

အခ က်အလက် ြ ာ်း

ပြာဏတို်းမြင်မ့် ခင််း

ပါ ှသည့်် ဦ်းစာ်းစပ်းအက ်း

ရာတွင် အသံို်းမပ

ရ ှပါြည်

နှင့်် PaM ြ ာ်း

(ကာကွယ်စစာင့််

အစကာင်အထည်

စ ှာက်ြှု (စ) နှင့််

စဖာ်ြှုကကာ်း ခ တ်

(ဆ))၊

ဆက်ြှုကို ဆန််းစစ်

• PaM ြ ာ်း

ရာတွင် အသံို်းမပ

အစကာင်အ

နင
ို ြ
် ည့်် သတင််း

ထည်စဖာ်စနြှု နှင့််

အခ က်အလက် ြ ာ်း

စက ်းဇူ်းြ ာ်းကို ထည်သ
့် ွင်း်
စဉ််းစာ်း၍ လြ််းညွှနခ
် က် ြ ာ်း
စပ်းသင်သ
့် ည်)။ အခ ွဲ့စနရာ
ြ ာ်းတွင် လက် ှ သတ်ြှတ်
စပ်းထာ်းသည့်် အရည်အစသွ်း
စံခ န်စံညွှန်း် ြ ာ်းစပေါ်တွင်

ရြည့်် လြ််းညွှန်
စြ်းခွန်း် ြ ာ်း၊
စံပါရာြီတာြ ာ်း
နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ်
အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို
ခ က်ြ ာ်းကို မပ စို
စပ်းြည်ဆိုလ င်

လူြှု-စီ်းပွာ်း နှင့််

ပိုြို ြ ာ်းမပာ်း

အစမခခံ၍ လြ််းညွှနခ
် က်ြ ာ်း

ပတ်ဝန််းက င်

လာစစပါြည်။ (ဥပြာ

ခ ြှတ်စပ်းနင
ို ြ
် ည်မဖစ်သည်။

ဝင်/ြဝင် ဆံို်း

ဆိုငရ
် ာအစမပာင််း

အလွန်

ထစနာက်
ို ့်
အစကာင်အထည်

မဖတ်ရပါြည်။

အလြ ာ်းကကာ်း

စအာင်မြင်သည့််

စဖာ်စနသူြ ာ်းကို လြ််းညွှန်

ခ တ်ဆက်ြှုြ ာ်း ကို

သြဟို
ို ့် တ် ြစအာင်

အကကံမပ ထာ်းသည့်် အစလ့်

စလ့်လာစစစ်

မြင်သည့်် အစလ့်အ

အထြ ာ်းအာ်း က င်သ
့် ို်းံ စန မခင််း

ရာတွင် အသံို်းမပ

ထြ ာ်းကို စဖာ်

နင
ို ြ
် ည်အ
့် ခ က်

ထိုတ်သ ှနင
ို ရ
် န်)။

အလက်ြ ာ်း ပိုြို
ြ ာ်းမပာ်းလာစစ
ြည်။

ှ/ြ ှ သက်စသ
အစထာက်အထာ်းြ ာ်းနှင့်် တကွ
ှင်း် လင််းတင်မပသည့်် ပံိုစံမဖင့််
အစီရင်ခံရန် စတာင််း
ဆိုနင
ို ပ
် ါသည်။

အတန်အသင့်် အာ်းထိုတ်ရန်
လိုအပ်ြည့်် နည််းလြ််း
အစလ့်အထစကာင််းြ ာ်းကို
အစီရင်ခံတင်မပမခင််းတွင်
စံသတ်ြှတ်ထာ်းသည့်် ပါရာ
ြီတာြ ာ်း/ စြ်းခွန်း် ြ ာ်းနှင့််
အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ိုခ က်ြ ာ်း စပ်း ၍
တင်မပစစမခင််းမဖင့်် နှုင််း ယှဉ်နင
ို ြ
် ှု
ပို ှစစပပီ်း စိုစည််း မခင််းနှင့််
အဓပပါယ်စကာက် ယူမခင််းတက
ို ့် ို
ပိုြို လွယ်ကူစွာ
မပ လိုပ်နင
ို စ
် စြည်မဖစ်ပါသည်။
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လက်စတွွဲ့ အသံို်း

(ဥပြာ သီ်းနှသ
ံ စ်စတာ စရာ
စနှာစိုက်ပ ်းသည့်် စနစ်ကို
အာ်းစပ်းစသာ PaM တစ်ခိုကို
အစကာင်အထည်စဖာ်စနသူ အာ်း
၎င််းတို စဆာင်
ရွက်သည့််
့်
လိုပ်ငန််းအဆင်ဆ
့် င်က
့် ို အစီ
ရင်ခံတင်မပစပ်းရန် စတာင််း
ဆိုနင
ို ပ
် ါသည်။ ဤနည််းမဖင့််
စိုက်ပ ်းရန် အာ်းစပ်းသည့််
အပင်ြ ်းစတ်ြ ာ်းသည် ထို
စဒသနှင့်် သင်စ
့် လ ာ်သည့််
ြ ်းစတ်ြ ာ်း မဖစ်စကကာင််း
စသခ ာစအာင် လိုပ်စဆာင်
နင
ို ြ
် ည်မဖစ်သည်။ ထန
ို ည််း
လြ််းကို လယ်သြာ်းြ ာ်း
စအာင်မြင်စွာ လက်ခံက င်သ
့် ို်းံ
နင
ို စ
် ကကာင််း စသခ ာစစရန်
အတွက်ြူ လယ်သြာ်းြ ာ်းကို
ပခ
ို ့် စသာ သင်တန််းြ ာ်း၏ ပံိုစံ၊
ပခ
ို ့် စသာအစကကာင််း အရာြ ာ်းနှင့််
ဘာသာစကာ်း တက
ို ့် ို အစီရင်ခံ
တင်မပစပ်းရန်
စတာင််းဆိုနင
ို ပ
် ါသည်)။

(င) သတင််းအြ က်အလက် အြ ်းအ ာ်း - REDD+ PaM ြ ာ်းြ လက
ို န
် ာက င်သ
့် ်းံို စသာ
လိုပ်

်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်း

PaM ြ ာ်းကို အစကာင်အထည်စဖာ်သြ
ူ ာ်းအာ်း PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် အာ်းစပ်းမြင်တ
့် င်သင်သ
့် ည့််
စမြအသံ်းို ခ ြှုနင
ှ ့််

အမခာ်းစသာ

က င်သ
့် ်းံို ြှု/အစလ့်အထြ ာ်းအတွက်

လြ််းညွှနခ
် က်ြ ာ်းအမပင်

အက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်း ပါဝင်စစြှု၊ ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခ ဆန််းစစ်ြှု၊ စွြ််းစဆာင်ရည် လိုအပ်
ခ က်ြ ာ်း စလ့်လာဆန််းစစ်ြှု၊ စီြံကန််းစရ်းဆွရာတွင ် စနာက်ဆို်းံ ရအခ က်အလက်ြ ာ်း အသံ်းို မပ ြှု
သြဟို
ို ့် တ်

အက ်းစက ်းဇူ်းခွစဝစပ်းြှုကသ
့် စသာ
ို ့်

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ

ကစစြ ာ်း

အတွက်လည််း လြ််းညွှနြ
် ှုြ ာ်း စပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။ အခ ွဲ့စသာ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းဆိုငရ
် ာ လြ််းညွှန ်
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ြ ာ်းကို မပ စိုစနပပီမဖစ်သည်။ ဥပြာ FPIC အတွက် လြ််းညွှနခ
် က်ြ ာ်း။ ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု
ြ ာ်းကို နင
ို င
် ၏
ံ အစမခအစနနှင ့်် ကိုက်ညစ
ီ သာ အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို င
ှ ်း် လင််းခ က်ထတွင ် အမခာ်း စသာ
လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ သတ်ြှတ်ခ က်အခ ွဲ့ ပါ ှပပီ်း ၎င််းတအတွ
ို ့်
က် လြ််းညွှနခ
် က် ြ ာ်း
မပ စိုထာ်းမခင််း

ြ ှစသ်းပါ။

ဥပြာ

ကာဗွနထ
် တ
ို လ
် ွှတ်ြှုြ ာ်း

ြူလအစမခအစနသို ့် မပန်လည်

စရာက် ှသွာ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်း (reversal risks) ကို ဆန််းစစ်မခင််း သြဟို
ို ့် တ် PaMြ ာ်းကို စီြံကန််း
စရ်းဆွသည့်် အဆင်တ
ို ်မခင််းတို မဖစ်
့် ွင ် သဘာဝစတာြ ာ်းကို စလ့်လာစမြပံိုထတ
့် ပါသည်။

SIS အတွက် ြည်သ ို ့်

REDD+ M&E အတွက်

အြ က်အလက် ိုစဆာင််းနင
ို ် ြည့််

စ ွဲ့လပ
ို ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း အာ်း

အသံ်းို ဝင်နင
ို သ
် နည််း

ြည်သ ို အသံ
်းို ဝင်နင
ို ်
့်

နည််းလြ််းြ ာ်း

အဆမို ပ ြ က်

သနည််း
• PaM ြ ာ်းသည်

• REDD+ ကို

အာ်းစိုက်ထတ
ို ်ြှု ြ ာ်းစွာ ြလို

• REDD+ M&E တွင်

ကာကွယ်စစာင့််

အစကာင်အထည်

အပ်ဘ လိုပ်စဆာင်နင
ို ြ
် ည့််

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််း

စ ှာက်ြှုြ ာ်း၏

စဖာ်စနသူြ ာ်း သည်

နည််းလြ််း

ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ ကစစ

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််း

PaM ြ ာ်း အာ်း

ဆိုငရ
် ာ အပိုင်း်

အြ ာ်းလက်ခံ နင
ို ြ
် ှု၊

ြ ာ်းနှင့်် ကိုက်ညီ ြှု

စရ ှည်လိုပ်

ရလဒ်ြ ာ်း၊ ကာကွယ်စစာင့််

မခင််းကို ထည်သ
့် ွင်း် ရန်

စဆာင်သွာ်းနင
ို ြ
် ှု၊

စ ှာက်ြှုြ ာ်းကို နင
ို င
် ၏
ံ

မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှ/ြ ှ

ရွ က်စသာ နည််း

ထစရာက်ြှုတို ့်

အစမခအစနနှင့်် ကိုက်ညီ စအာင်

ဆံို်းမဖတ် ရပါြည်။

လြ််းြ ာ်းအ

တို်းတက်စစရန်

အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို

စကကာင််း အခ က်

အကကံမပ ထာ်းသည့််

အလက်ြ ာ်း

(သ)ို ့် လိုပ်စဆာင်

ထည်သ
့် ွင်း် စဉ််းစာ်း၍ PaM ြ ာ်းကို

M&E တွင် ဦ်းစာ်း

ရ ှနင
ို ပ
် ါြည် (ဥပြာ

ရြည်ဟို စည််း

အစကာင်အထည်စဖာ်

စပ်းထည်သ
့် ွင်း် ရ

ကာကွယ်

ကြ််းသတ်ြှတ်

စစာင်စ
့် ှာက်ြှု (ခ)

ထာ်းသည့်် လိုပ်ထ်းံို

အရ ပွငလ
့်် င််း

လိုပ်နည််းြ ာ်းကို

မြင်သာြှုဆိုငရ
် ာ

လိုက်နာလိုပ်

သတ်ြှတ်ခ က် ြ ာ်း၊

စဆာင်စန မခင််း ှ/ြ ှ

(ဃ) အရ

စစ်စဆ်း နင
ို ြ
် ည်။

ှစစရန်စဆာင်

လူထပ
ို ါဝင်

• ကာဗွနထ
် တ
ို ်လွှတ်

အက ်းအမပစ် ဆန််းစစ်ခ က်

ှင်း် လင််းထာ်းခ က်ြ ာ်းကို

စနသူြ ာ်းအာ်း PaM ြ ာ်း အတွက်
စီြံကန််းစရ်းဆွမခင််း နှင့််
အစကာင်အထည်စဖာ်
မခင််းြ ာ်းတွင် အသံို်းမပ ရြည့််
လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းြ ာ်း ဆိုငရ
် ာ
လြ််းညွှနခ
် က်ြ ာ်းကို စပ်းနင
ို ်

ြ ာ်းအစကကာင််း
အစီရင်ခံတင်မပ

• ြည်သည့်် လိုပ်ထ်းံို
လိုပ်နည််းြ ာ်းကို

ြည်ဆိုသည်ကို
ဆံို်းမဖတ်ရပါြည်။
• လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််း
ဆိုငရ
် ာ ကစစြ ာ်းကို
အစီရင်ခံတင်မပ
ရာတွင် အသံို်းမပ ရ
ြည့်် လြ််းညွှန်

စဆာင်ရွက်ြှု

ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ မခင််း

ပါသည်။ (PaM အြ ်းအစာ်း

ဆိုငရ
် ာ သတ်ြှတ်

သြဟို
ို ့် တ် ကာဗွန်

အြ ာ်းအမပာ်းအတွက်

ပါရာြီတာြ ာ်း နှင/့််

ခ က်ြ ာ်း၊ (င) အရ

ပြာဏတို်းမြင်မ့် ခင််း

လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ

သြဟို
ို ့် တ်

ပတ်ဝန််း က င်

နှင့်် PaM ြ ာ်း

လြ််းညွှနခ
် က်ြ ာ်းသည်

အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို

ထခိုက်နင
ို ်

အစကာင်အထည်

ဆင်တူနင
ို စ
် သာ်လည််း စနရာ

ခ က်ြ ာ်းကို မပ စို
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စြ်းခွန်း် ြ ာ်း၊ စံ

စမခြ ာ်းအတွက်

စဖာ်ြှုကကာ်း ခ တ်

စဒသအလိုက် စဆာင်ရွက် သည့််

စပ်းြည်ဆိုလ င်

ကက တင်ကာကွယ်

ဆက်ြှုကို ဆန််းစစ်

PaM ြ ာ်းနှင့်် နင
ို င
် ံ အဆင်တ
့် ွင်

လက်စတွွဲ့ အသံို်း

ရြည့်် အရာြ ာ်း)

ရာတွင် အသံို်းမပ

စဆာင်ရွက်သည့်် PaM ြ ာ်းကကာ်း

ဝင်/ြဝင် ဆံို်း

နင
ို ြ
် ည့်် သတင််း

လြ််းညွှန် ခ က်ြ ာ်း ကွမပာ်းဖို ့်

မဖတ်ရပါြည်။

အခ က်အလက် ြ ာ်း
ပိုြို ြ ာ်းမပာ်း
လာစစပါြည်။ (ဥပြာ
PaM ြ ာ်း၏
စအာင်မြင်ြှုကို
အနည််းနှင့်် အြ ာ်း
ပံ့်ပို်းစထာက်ကူစပ်း

လိုအပ် စကာင််း
လိုအပ်နင
ို ပ
် ါသည်။ ထစနာက်
ို ့်
အစကာင်အထည်
စဖာ်စနသူြ ာ်းကို လြ််းညွှန်
အကကံမပ ထာ်းသည့်် လိုပ်ထ်းံို
လိုပ်နည််းြ ာ်းအာ်း လိုက်နာ

စနသည့်် လိုပ်ထ်းံို

က င်သ
့် ို်းံ စန မခင််း ှ/ြ ှ

လိုပ်နည််း ြ ာ်းကို စဖာ်

သက်စသအစထာက်အထာ်း

ထိုတ်သ ှ နင
ို ရ
် န်)။

ြ ာ်းနှငတ
့်် ကွ ှင်း် လင််းတင်မပ
သည့်် ပံိုစံမဖင့်် အစီရင်ခံရန်
စတာင််းဆိုနင
ို ပ
် ါသည်။

အတန်အသင့်် အာ်းထိုတ်ရန်
လိုအပ်ြည့်် နည််းလြ််း
လိုက်နာရန် သစဘာတူသတ်
ြှတ်ထာ်းစသာ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်
နည််းြ ာ်းကို အစီရင်ခံတင်မပ
မခင််းတွင် စံသတ်ြှတ်ထာ်း သည့််
ပါရာြီတာြ ာ်း/ စြ်းခွန်း် ြ ာ်းနှင့််
အဓပပါယ်ဖွင့်် ဆိုခ က်ြ ာ်း စပ်း၍
တင်မပစစ မခင််းမဖင့်် နှုင််းယှဉ်နင
ို ြ
် ှု
ပို ှ စစပပီ်း စိုစည််းမခင််းနှင့််
အဓပပါယ်စကာက်ယူမခင််း တက
ို ့် ို
ပိုြို လွယ်ကူစွာ မပ လိုပ်
နင
ို စ
် စြည်မဖစ်ပါသည်။ (ဥပြာ
အစကာင်အထည် စဖာ်သူြ ာ်းကို
FPIC လိုပ်ငန််း စဉ်ြ ာ်းအတွင်း်
သတင််း အခ က်အလက်ြ ာ်းကို
ပံ့်ပို်း စပ်းသည့်် အခ န်၊ အသံို်းမပ
သည့်် ဘာသာစကာ်းနှင့်် ပံ့်ပို်း
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စပ်းသည့်် ပံိုစံ တက
ို ့် ို အစီရင်ခံ
တင်မပရန် စတာင််းဆိုနင
ို ် သည်။
သြဟို
ို ့် တ် စီြံကန််း ြစရ်းဆွြီ
သဘာဝစတာ ြ ာ်းနှင့်် လက် ှ
စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်းကို
စလ့်လာစမြပံိုထတ
ို ် ရန်အတွက်
အသံို်းမပ သည့််
အခ က်အလက်ရင််းမြစ်ြ ာ်း နှင့််
နည််းစနစ်ြ ာ်းကို
အစီရင်ခံတင်မပရန်
စတာင််းဆိုနင
ို ပ
် ါသည်။)

( ) သတင််းအြ က်အလက်အြ ်းအ ာ်း - REDD+ PaM ြ ာ်း၏ ပတ်ဝန််းက င်နင့််
လြှုစရ်း ဆင
ို ရ
် ာ ရလဒ်ြ ာ်း
REDD+ PaM ြ ာ်းြှ အြှနတ
် ကယ် ရ ှစသာ လူြှုစရ်းနှင ့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ ရလဒ်ြ ာ်းနှင ့််
စပ်လ ဉ််းသည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည် ရ ှလာသည့်် အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းအစကကာင််း
စဒသခံအက ်းသက်ဆိုငသ
် ြ
ူ ာ်း နှင/့်် သြဟို
ို ့် တ် ရန်ပံိုစငွပံ့်ပို်းသူြ ာ်းထံ အသစပ်းရန် (စထာက်ခံ
ပံ့်ပို်းြှုြ ာ်း ပိုြို ရ ှနင
ို စ
် ရ်း) အတွက် လည််းစကာင််း၊ လိုက်စလ ာညီစထွ မပ မပင်စမပာင််းလ စီြံ
လိုပ်ကိုငရ
် န် (adaptive management) အတွကလ
် ည််းစကာင််း အလွနတ
် န်ဖို်း ှစသာ အခ က်အ
လက်ြ ာ်း မဖစ်ပါသည်။ သစသာ်
ို ့်
ရလဒ်ြ ာ်းကို စဖာ်မပသည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည်
လိုပ်စဆာင်ြှုြ ာ်းကို စဖာ်မပသည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းထက် ရ ရန်
ှ နင
ှ ့်် စစစ်စလ့်လာရန် ပိုြို
ခက်ခပါသည်။

အဘယ်စကကာင်ဆ
့် ိုစသာ်

ရလဒ်ြ ာ်းကို

ြှတ်တြ််းတင်နင
ို ရ
် န်အတွက်

ကိုယ်စာ်းမပ နင
ို စ
် သာ အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အကကြ်ကကြ် စကာက်ယူစိုစဆာင််းရန် လိုအပ်တတ်
စသာစကကာင့်် မဖစ်သည်။ ထမပင်
ို ့်
စလ့်လာစတွွဲ့ ှရစသာ အစမပာင််းအလြ ာ်းသည် အစကာင်အ
ထည်စဖာ်စဆာင်ရွက်ခ့်စသာ PaM ြ ာ်းစကကာင့်် (အနည််းဆံို်း တစ်စတ်တစ်စဒသအာ်းမဖင်)့် မဖစ်
စပေါ်လာမခင််း ဟိုတ်/ြဟိုတ် သြဟို
ို ့် တ် အမခာ်း (မပင်ပြှ) အစကကာင််းအခ က်ြ ာ်းက ပိုြို အစရ်းပါ
စနမခင််း

ှ/ြ ှ စလ့်လာစစစ်ြှု ပံိုစံအခ ွဲ့ကို မပ လိုပ်ရန်လည််း လိုအပ်ပါသည်။ စနာက်ထပ်စန်

စခေါ်ြှုတစ်ခိုြှာ စနရာစဒသအြ ်းြ ်း သြဟို
ို ့် တ် PaM အြ ်းြ ်းအတွက် ရလဒ်ညွှနက
် န််းြ ာ်း
(outcome indicators) ကို တစ်စမပ်းညီမဖစ်စအာင် မပ လိုပ်ရန် လွယ်ကူြည်ြဟိုတ်ပါ။ ဥပြာ
ယဉ်စက ်းြှုဆိုငရ
် ာ တန်ဖ်းို ြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် သစ်စတာြ ာ်း ပကတအတိုင်း် ြပ က်ြယွင်း် ှစနြှု
(intactness) တအတွ
ို ့်
က် သင်စ
် န််းြ ာ်းသည် စဒသတစ်ခိုနင
ှ တ
့်် စ်ခိုကကာ်း ကွ
့် လ ာ်သည့်် ညွှနက
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မပာ်းနင
ို ပ် ပီ်း PaM ြ ာ်းြှ ရ ှနင
ို သ
် ည့်် အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် PaM ြ ာ်းစကကာင့်် မဖစ်စပေါ်
နင
ို သ
် ည့်် ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်းနင
ို စ
် မခြ ာ်းြှာ တစ်ခိုနင
ှ တ
့်် စ်ခို အနည််းနှငအ
့်် ြ ာ်း ကွာမခာ်းြည်သာ မဖစ် သည်။
လိုပ်စဆာင်ခ က်အလက
ို ်
ခ က်အသီ်းသီ်းအတွက်

သီ်းမခာ်းညွှနက
် န််းြ ာ်းကို

အသံ်းို မပ ြည်ဆိုလ င်ပင်

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို

စိုစည််းနင
ို သ
် ည့််

လိုပ်စဆာင်

နည််းလြ််းြ ာ်း

ှနင
ို ်

ပါသည်။ သစသာ်
ို ့်
PaM ြ ာ်းကို အစကာင်အထည်စဖာ်စနသူြ ာ်းအာ်းလံို်းတွင ် မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှ သည်၊့်
သင်စ
့် လ ာ်သည်၊့်

အဓပပါယ် ှသည့််

ညွှနက
် န််းြ ာ်းကို

သတ်ြှတ်ဖွငဆ
့်် ိုရန်

လိုအပ်သည့််

စွြ််း

စဆာင်ရည်ြ ာ်း အဆင်သင့်် ှခ င်ြှ ှစပလြ့််ြည်။
REDD+ ရလဒ်ြ ာ်းကို M&E စဆာင်ရွက်ရာတွင ် ကကံ စတွွဲ့ရသည့်် နည််းစနစ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ စန်စခေါ်ြှု
ြ ာ်းနှင ့််

အရင််းအမြစ်အကန်အသတ်
ှမခင််းတက
ို ့် ို
့်

စက ာ်လွှာ်းနင
ို ရ
် န်

အကကံမပ ထာ်းသည့်််

နည််း

လြ််းအခ ွဲ့ ှပါသည် •

စဆာင်ရွက်ထာ်းသည့်် စစ်တြ််းြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းစရ်းအစီအစဉ်ြ ာ်း ြှ
အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အသံ်းို မပ မခင််း၊

•

အခ က်အလက်ြ ာ်း

စိုစဆာင််းရာတွင ်

စဒသခံမပည်သြ
ူ ာ်းကို

စစတနာဝ
့် န်ထြ််းအမဖစ်

မဖစ်စစ၊ စငွစကက်း သြဟို
ို ့် တ် စငွစကက်းြဟိုတ်သည့်် အမခာ်းပံိုစံြ ာ်းမဖင့်် ဆိုစကက်းြ ာ်း
စပ်းအပ်၍ မဖစ်စစ ပါဝင်စဆာင်ရွက်စစမခင််း၊
•

PaM လိုပ်ငန််းြ ာ်း အစကာင်အထည်စဖာ်ရာတွင ် အခ က်အလက်စကာက်ယူစိုစဆာင််းြှု
ကိုပါ တစ်ပါတည််း ထည်သ
့် င
ွ ်း် လိုပ်စဆာင်မခင််း (ဥပြာ
သြ််းမခင််း စဆာင်ရွက်သြ
ူ ာ်းသည်

သစ်စတာတွင်း် ကင််းလှညထ
့်် န််း

ြ ်းစတ်စတွွဲ့ ှြှုြ ာ်း (species sightings) ကို ြှတ်

တြ််းတင်နင
ို ပ
် ါသည်။ သြဟို
ို ့် တ် တို်းခ ွဲ့ပညာစပ်းအရာ ှြ ာ်းသည် အြ်စထာင်စြ
ို ာ်း အတွက်
အကကံဉာဏ်ြ ာ်းစပ်းရင််း တစ်ခ န်တည််းတွင ် အြ်စထာင်စို၏ လူြှုစီ်းပွာ်းအစမခ အစနကို
စြ်းမြန််းနင
ို ပ
် ါသည်)၊
•

သက်ဆိုငရ
် ာ

လိုပ်ငန််းြ ာ်းကို

စီြံစဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့််

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို

စိုစဆာင််းရင််း လူြှုစရ်းနှင ့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ ရလဒ်ြ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််းသည့်် အခ က်အ
လက်ြ ာ်း

စိုစဆာင််းမခင််းကို

တစ်စပါင််းတည််း

ထည်သ
့် င
ွ ်း် စဆာင်ရွက်မခင််း၊

ဥပြာ

ကာဗွနပ
် ြာဏနှင ့်် စပ်လ ဉ််းစသာ အခ က်အလက်ြ ာ်း သြဟို
ို ့် တ် စွြ််းစဆာင်ရည်ဆိုငရ
် ာ
အခ က်အလက်ြ ာ်းသည် အက ်းအမြတ်ခွစဝမခင််း၊ လိုက်စလ ာညီစထွမပင်ဆင်စမပာင််းလ
စီြံခန်ခွ့် မခင််း သြဟို
ို ့် တ် လိုပ်ငန််းတို်းတက်ြှုြ ာ်းကို စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််း တို ့် အတွက်
လိုအပ်စသာ အစမခခံအခ က်အလက်ြ ာ်း မဖစ်သည်)၊
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အတအက တိုက်ရို က်တင
ို ်း် တာမခင််းြ ာ်းထက် တင
ို ်း် တာရလွယ်ကူစသာ proxy အခ က်

•

အလက်ြ ာ်းကို အသံ်းို မပ မခင််း (ဥပြာ သဘာဝဝန််းက င်နင
ှ ့်် စဂဟစဗဒစနစ်အစပေါ် သက်
စရာက်ြှု ှစသာ ြ ်းစတ်ြ ာ်း (keystone species) ၏ ပြာဏကို စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်း ရန်
ကက ်းပြ််းမခင််းထက် သစ်စတာြ ာ်း၏ ဖွွဲ့စည််းပံို ြပ က်ြယွင်း် ှြှု (structural intactness) ကို
စစာင်က့် ကည်စ
့် လ့်လာမခင််းက ပိုြို လွယ်ကူနင
ို ပ
် ါသည်)။
မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင ် အစမခက ခိုငြ
် ာသည့်် စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းစရ်းအစီအစဉ်ြ ာ်း

ှာ်းပါ်းစနြှု စကကာင့််

ရလဒ်ြ ာ်းကို အဓကထာ်း ြှတ်တြ််းတင်သည့်် SIS စနစ်၏ အစတ်အပိုင်း် ြ ာ်းအတွက် REDD+
M&E

စနစ်နင
ှ ့််

ပူ်းစပါင််းစဆာင်ရွက်၍

ရနင
ို သ
် ည့််

အလာ်းအလာြ ာ်းကို

အစကာင််းဆံို်း

အသံ်းို ခ နင
ို စ
် ရ်းသည် အလွနပ
် င်အစရ်းကကီ်းြည်မဖစ်ပါသည်။
SIS အတွက် ြည်သ ို ့်

REDD+ M&E

အြ က်အလက် ိုစဆာင််းနင
ို ် ြည့််

စ ွဲ့လပ
ို ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း အာ်း

အသံ်းို ဝင်နင
ို သ
် နည််း

အတွက် ြည်သ ို ့်

နည််းလြ််းြ ာ်း

အဆမို ပ ြ က်

အသံ်းို ဝင်နင
ို ်
သနည််း
• ကာကွယ်စစာင့််

• PaM ြ ာ်း၏

စ ှာက်ြှုြ ာ်းဆိုင် ရာ

စအာင်မြင်ြှု ကို

စည််းကြ််း သတ်

ပခြ််း စမခာက်နင
ို ်

ြှတ်ခ က်ြ ာ်း နှင့််

စသာ လူြှု စရ်း

စပ်လ ဉ််း၍

နှင့်် ပတ်

အတန်အသင့်် အာ်းထိုတ်ရန်

• REDD+ M&E တွင်
လူြှုစရ်းနှင့်် ပတ်ဝန််း

လိုအပ်ြည့်် နည််းလြ််း

က င်ဆိုငရ
် ာ ရလဒ်

ှနှငပ့်် ပီ်းမဖစ်စသာ ရင််းမြစ်ြ ာ်း (ဥပြာ

ြ ာ်းအစကကာင််း အစီ

သန််းစခါင်စာရင််း

ရင်ခံတင်မပမခင််းကို

မပည်စ
့် မြာက်စအာင်

ဝန််းက င် ဆိုငရ
် ာ

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ GAD (သ)ို ့် ြှ

စဆာင်ရွက်နင
ို ်

သက်

DALMS ြှတ်တြ််းြ ာ်း) ြှ ရ ှ

နင
ို စ
် မခ ှ/ြ ှ ဆံို်း

သည်ရ
့် လဒ်ြ ာ်း

စရာက်ြှုြ ာ်း ကို

နင
ို ြ
် ည့်် သိုြဟို
့် တ် REDD+ လိုပ်

မဖတ်ရပါြည်။

အစကကာင််း

စဖာ်ထတ
ို ် နင
ို ်

ငန််းစဉ်၏ အမခာ်းသတ်ြှတ် ခ က်ြ ာ်း

အခ က်အလက်ြ ာ်း

ပပီ်း လိုက်

(ဥပြာ ကာဗွနစ
် စာင့််

လူြှုစရ်းနှင့်် ပတ်ဝန််း

ပံ့်ပို်းစပ်းနင
ို သ
် ည်။

စလ ာညီစထွ

ကကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််း၊ အက ်း

က င်ဆိုငရ
် ာ

(ဥပြာ ြူဝါဒ

မပင်ဆင်

စက ်းဇူ်းြ ာ်း ခွစဝမခင််း၊ တာဝန် ခံြ)ှု

အစကကာင််းအရာ

ရည်ြှန်း် ခ က်ြ ာ်း ကို

စမပာင််းလ စီြံ

ပံ့်ပို်း ကူညီြှု ြ ာ်း

လိုပ်ကိုငရ
် န်

(ကာကွယ်

လိုအပ်စသာ

စစာင်စ
့် ှာက်ြှု (က)

အခ က်အ

နှငအ
့်် ရ)၊

လက်ြ ာ်းကို

အက ်းအမပစ်

ရ ှစစပါြည်။

ဆန််းစစ်ခ က် ြ ာ်းတွင်

နှင့်် တစ်စပါင််းတည််း မပ စို နင
ို ြ
် ည်၊့်
က ယ်မပန်စွ့် ာ အသံို်းမပ နင
ို စ
် သာ
စံညွှနက
် န််းအခ ွဲ့ကို
စဖာ်ထတ
ို ်နင
ို ပ
် ါသည်။ အခ ွဲ့ကစစ
ြ ာ်းတွင် PaM တစ်ခို၏ အဓက
ရည်ရွယ်ခ က်သည် မြန်ြာနင
ို င
် ံ၏

•

ထည်သ
့် ွင်း် ရန် မဖစ်

ှပါက ြည်သည့််

ြ ာ်းသည် အတန်
အသင်အ
့် ာ်းစိုက်
ထိုတ်ရို မံ ဖင့်် ထည့််
သွင်း် နင
ို ြ
် ည် ဆို
သည်ကို ဆန််းစစ်ပပီ်း
မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှစသာ
ညွှနက
် န််းြ ာ်း စာရင််း

စတွွဲ့ ှ ထာ်းစသာ

ဦ်းစာ်းစပ်းအမဖစ် ရ ှလိုသည့််

ြူကကြ််းကို မပ စို၍

အဓက က သည့််

အက ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနှင့်် တူညီ

ဦ်းစာ်းစပ်း ြ ာ်းကို
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ထခိုက် ဆံို်းရှု ံ်း နင
ို စ
် မခ

တိုက်ဆိုငစ
် နနင
ို ပ
် ါသည် (ဥပြာ

ဆံို်းမဖတ်

ြ ာ်းကို စ ှာင် ှာ်း

သစ်စတာစီြံအိုပ်ခ ပ်ြှုကို တို်း

စရွ ်းခ ယ်ရပါြည်။

နင
ို ြ
် ှု (သို)့် နင
ို င
် ၏
ံ

တက်စစရန် ရည်ရွယ်စသာ PaM

အစမခအစနနှင့််

ြ ာ်း၏ ရည်ြှန်း် ရလဒ်ြ ာ်းသည်

ကိုက်ညီစစရန်
အဓပပါယ်ဖွငဆ
့်် ို
ှင်း် လင််းခ က်တွင်
စဖာ်မပထာ်းသည့််
ဦ်းစာ်းစပ်းအက ်း
စက ်းဇူ်းြ ာ်း ရ ှြှု
(ကာကွယ်စစာင့််
စ ှာက်ြှု (င) အရ)

ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု (ခ) ကို
အစကာင်အထည်စဖာ်မခင််းနှင့်် လည််း
သက်ဆိုငစ
် နနင်ပါသည်။
စမြယာလိုပ်ပိုငခ
် ွ ငြ
့်် ာ်းကို ှင်း်
ှင်း် လင််းလင််း မဖစ်စစရန် ရည်
ရွ ယ်စသာ PaM ြ ာ်း၏ အဓက
ရလဒ်ြ ာ်းထတွင် ကာကွယ်
စစာင်စ
ို ့် င့််
့် ှာက်ြှု (ဂ)၊ (င) တနှ
သက်ဆိုငစ
် သာ အက ်းစက ်းဇူ်း ြ ာ်း
ပါဝင်နင
ို ပ
် ါသည်)။

အာ်းထိုတ်ြှုြ ာ်းစွာ လိုအပ်ြည့််
နည််းလြ််း
လက် ှ အခ က်အလက်
စိုစဆာင််းြှုြ ာ်း (အထက်တွင်
ကကည်ပ
့် ါရန်) ထတွင် ြပါဝင်
စသ်းသည့်် အစရ်းကကီ်းစသာ လူြှု
စရ်းနှင့်် ပတ်ဝန််းက င်ဆိုငရ
် ာ
စြ ာ်ြှန်း် ရလဒ်ြ ာ်းကို သ ှ စအာင်
စဖာ်ထတ
ို ်ပပီ်း PaM ြ ာ်း
အစကာင်အထည်စဖာ်စနသူြ ာ်း ကို
အဆိုပါရလဒ်ြ ာ်းအတွက်
စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်း၊ အစီရင်ခံ
နင
ို သ
် ည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း ှာစဖွ
လိုပ်စဆာင်နင
ို စ
် အာင် ကူညီမခင််း
မဖစ်ပါသည် (၎င််းတို စရွ
ို ရ
် န်
့် ်းခ ယ် နင
ညွှနက
် န််းြ ာ်းကို အဆိုမပ
စပ်းနင
ို ပ
် ါသည်)။
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(ဆ) သတင််းအြ က်အလက်အြ ်းအ ာ်း - စအာင်မြင်ရမြင််း သြဟို
ို ့် တ ် က ှု ံ်းရမြင််း
အစ ကာင််းရင််းြ ာ်း
စစာင်က့် ကည်စ
့် စ်စဆ်းမခင််းနှင ့််

အကမဖတ်မခင််းြှနသ
် ြ၏

စနာက်ဆို်းံ ပန််းတိုငြ
် ှာ

အနာဂတ်တင
ွ ်

က င်သ
် ာစစစရ်းအတွက် လိုပ်စဆာင်ြှုတစ်ခို ၏
့် ်းံို သွာ်းြည့်် အစလ့်အထြ ာ်း တို်းတက်စကာင််းြွနလ
စအာင်မြင်ြှု သြဟို
ို ့် တ် က ရှု ံ်းြှုကို မဖစ်စစစသာ အစကကာင််းရင််းြ ာ်းကို စဖာ်ထတ
ို ်သတ်ြှတ် ရန်
မဖစ်ပါသည်။ SIS စနစ်အတွက်လည််း အလာ်းတူပင် မဖစ်သည်ဟို ဆိုရပါြည်။ SIS စနစ်ြှ
အခ က်အလက်ြ ာ်းအရ ကာကွယ်စစာင်စ
ို ့် တ်
့် ှာက်ြှုြ ာ်းကို လိုက်နာက င်သ
့် ်းံို စနမခင််းြ ှ သြဟို
REDD+ ၏ အက ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်းသည် ကာကွယ်စစာင်စ
ှ ့််
့် ှာက်ြှုြ ာ်း၏ ရည်ရွယ်ခ က်နင
ဆန်က
ို ့် ို ကင
ို တ
် ွယ်စမဖ ှင်း် နင
ို ရ
် န်အတွက် မဖစ်နင
ို စ
် မခ ှစသာ
့် င်စနစကကာင််း မပသပါက ယင််းတက
အစကကာင််းရင််းြ ာ်းကို စဖာ်ထတ
ို ်ရန် အစရ်းကကီ်းလာြည်မဖစ်ပါသည်။ ကာကွယ်စစာင်စ
့် ှာက်ြှု
ြ ာ်းကို က င်သ
့် ်းံို ရာတွင ် စအာင်မြင်ြှုြ ာ်း ရ ှသည်ဆိုလ င်လည််း ရ ှသည့်် သင်ခန််းစာြ ာ်းစပေါ် တွင ်
အစမခမပ ၍ စကာင််းသထက်စကာင််းစအာင် စဆာင်ရွက်သာွ ်းရြည်မဖစ်ပါသည်။ စ ှ ွဲ့ ပိုင်း် ှ အပိုင်း်
(က)

ြှ

(င)

အထ

တင်မပခစ
့် သာ

သတင််းအခ က်အလက်အြ ်း

အစာ်းြ ာ်းအာ်းလံို်းသည်

စလ့်လာစတွွဲ့ ရသည်
ှ
့် စအာင်မြင်ြှု သြဟို
ို ့် တ် က ရှု ံ်းြှု ပံိုစံြ ာ်း၏ စနာက်ကွယ်ြှ အစကကာင််း
တရာ်းြ ာ်းကို စဖာ်ထတ
ို ရ
် ာတွင ် အသံ်းို ဝင်နင
ို စ
် သာ အခ က်အလက်ြ ာ်း မဖစ်ပါသည်။ သစသာ်
ို ့်
လိုပ်စဆာင်ြှုတစ်ခို၏ ရလဒ်ြ ာ်းကို အဆံို်းအမဖတ်စပ်းသည့်် အစကကာင််းအခ က်ြ ာ်းထတွင ် မပင်ပြှ
အစကကာင််းအခ က်

သြဟို
ို ့် တ်

ြှတ်တြ််းတင်နင
ို မ် ခင််း

ြ ှသည့််

M&E

အတွက်

စရွ ်းခ ယ်ထာ်းစသာ

အစကကာင််းအခ က်ြ ာ်းလည််း

ပါရာြီတာြ ာ်းြှ

စမြာက်ြ ာ်းစွာ

ှနင
ို ပ
် ါသည်။

ထစကကာင်
ို ့်
့် စ်စဆ်းြှုဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းကို စမပာင််းလွယ်မပင်လွယ်ြှု ပို ှ စသာ
့် စစာင်က့် ကည်စ
နည််းလြ််းမဖင့်် စိုစဆာင််းထာ်းသည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းမဖင့်် ထပ်စဆာင််းမဖည်စ
့် ွက်စပ်း ြည်ဆိုလ င်
အက ်း န
ှ င
ို ပ
် ါသည်။ ဥပြာ လူြ ာ်းကို စတွွဲ့ဆိုစ
ံ ြ်းမြန််း၍ လွတ်လပ်စွာ စမဖဆိုနင
ို ် စသာ စြ်းခွန်း် ြ ာ်း
(open questions) ြှတစ်ဆင့်် အမြင်ြ ာ်းကို စိုစဆာင််းမခင််း သြဟို
ို ့် တ် စပ်း ထာ်းစသာ စာရင််းထြှ
ဆက်စပ်သက်ဆိုငန
် င
ို စ
် မခ ှစသာ အစကကာင််းအခ က်ြ ာ်းကို စရွ ်းခ ယ် ခိုင်း် မခင််း နည််းလြ််းြ ာ်း
မဖစ်ပါသည်။
SIS အတွက် ြည်သ ို ့်

REDD+ M&E အတွက်

အြ က်အလက် ိုစဆာင််းနင
ို ်

စ ွဲ့လပ
ို ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း

အသံ်းို ဝင်နင
ို သ
် နည််း

ြည်သ ို အသံ
်းို ဝင်နင
ို ် သနည််း
့်

ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း

အာ်း အဆမို ပ ြ က်

• အနာဂတ်တွင်

ကာ

ကွယ်စစာင့််

စ ှာက်

ြှုြ ာ်းအတွက်
စဆာင်ရွက်ြှု’
ြည်သည့််

ြ ာ်း

စနရာ

• ပိုြိုစကာင််းြွနသ
် ည့််
လူြှုစရ်းနှင့််

ပတ်ဝန််း

‘စီြံ

က င်ဆိုငရ
် ာ ရလဒ်ြ ာ်း

ကို

ရ ှနင
ို ရ
် န် PaM ြ ာ်းကို

ြ ာ်း၌

အစကာင်အထည်စဖာ်
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အတန်အသင့်် အာ်း ထိုတ်ရန် • REDD+ M&E တွင်
လိုအပ်ြည့်် နည််းလြ််း
စအာင်မြင်ြှုနင
ှ ့်် က ရှု ံ်းြှုြ ာ်း
၏ မဖစ်နင
ို စ
် မခ

ှသည့်် ပံိုစံ

အစကကာင််း ရင််းြ ာ်း
စစစ်
စလ့်လာမခင််းကို
ထည်သ
့် ွင်း် ရန်

ပိုစကာင််း

စအာင်

ရာတွင်

က င်သ
့် ို်းံ သည့််

ြ ာ်းကို

စဖာ်ထတ
ို ်သ ှနင
ို ်

မဖစ်နင
ို စ
် မခ

လိုပ်စဆာင်

အစလ့်အထြ ာ်းနှင့််

ရန်

နင
ို ြ
် ည်ဆိုသည်ကို

PaM

အခ က်အလက်ြ ာ်းကို

မဖစ်နင
ို ်

စဖာ်ထတ
ို ်သ ှနင
ို ် ြည်။

(ဦ်းစာ်းစပ်း)

စစစ်စလ့်လာပပီ်း PaM ြ ာ်း

တာဝန်ြ ာ်း

• အမခာ်း ြ ာ်းနှင့်် နှုင််း စာလ င်

ြ ာ်းကို

စရွ ်းခ ယ်ြှုအာ်း

ပို

ကာကွယ် စစာင်စ
့် ှာက်ြှု

စကာင််းစအာင် ြည်သို ့်

ြ ာ်းနှငအ
့်် ညီ

မပ လိုပ်ရြည်

လိုပ်

စဆာင်ရန်

ပိုြို

လွယ်ကူသည့််

PaM

သည်ကို

ဆို
စဖာ်ထတ
ို ်

သ ှနင
ို ပ
် ါြည်။

‘ထခိုက်ဆို်းံ ရှု ံ်း

၍

နင
ို စ
် မခ’

အလွန် ြ ာ်း မပာ်းစကကာင််း
စတွွဲ့ ှ

ရသည့််

တွင်
ခ့်ကကသည့််

PaM

ြ ာ်းကို မပင်ဆင်စမပာင််းလ
ရန် အဆိုမပ နင
ို ် ပါသည်။
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M&E

ပါဝင်စဆာင်ရွက်
အက ်းသက်

ဆိုငသ
် ူြ ာ်းထံြှ အမြင်ြ ာ်း
ကို

ထပ်စဆာင််း

ရယူနင
ို ပ
် ါသည်။

အြ ်းအစာ်းြ ာ်းကို
သတ်ြှတ်စဖာ်ထတ
ို ်

ရ ှနင
ို သ
် ည့််

ှ/ ြ ှ

ဆံို်းမဖတ်ရ ပါြည်။
စမခ ှပါက

သတ်ြှတ်စပ်းပပီ်း
နည််းလြ််းြ ာ်း
ခ ြှတ်စပ်း
ရပါြည်။

