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က ို်းကာ်းမြင််း  

မြနြ်ာန ိုငင် ံUN-REDD အစီအစဉ် (၂၀၂၀) မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ REDD+ 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုသတင််းစနစ် ဒဇီ ိုင််းပံိုစံ၊ ၂၀၂၀ ခိုနစှ် န ိုဝငဘ်ာလ 

 

စက ်းဇ ်းတငလ် ာ  

မြနြ်ာန ိုငင် ံ န ိုငင်အံဆင့်် အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းနငှ့်် စဆွ်းစန်ွးည  နှု င််းစဆာငရွ်က်မခင််းနငှ့်် ကာကွယ ်

စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်း နညပ်ညာလိုပ်ငန််းအဖွ ွဲ့  (TWG-SES) နငှ့်် မြနြ်ာန ိုငင် ံ UN-REDD အစီအစဉ် 

စီြံခန် ့်ခွ စရ်းအဖွ ွဲ့တ ို ့်ြှ အဖွ ွဲ့ဝငြ် ာ်း၏ ပါဝငက်ူညပံီ့်ပ ို်းြှုမဖင့်် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ SIS ဒဇီ ိုင််း စရ်းဆွ န ိုငခ် ့်ပပီ်း 

ဤအစီရငခ်ံစာက ိုလည််း စအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာ်းက ကညူဖီတ်ရှု၍ အကကံမပ ခ ကြ် ာ်း စပ်းခ ့်ကကပါ သည ်- 

Dr စသာင််းန ိုငဦ််း (သစ်စတာသိုစတသနဌာန)၊ Alexis Corblin နငှ့်် Steven Swan (UNEP)၊ Charlotte 

Hicks၊ Cordula Epple နငှ့်် Judith Walcott (UNEP-WCMC)၊ ဦ်းသ န််းန ိုင ် (National SIS 

Consultant)၊ Kin Yii Yong (UNDP) နငှ့်် Kristin Devalue (FAO) တ ို ့် မဖစ်ကကပါသည။် 

 

ဆကသ်ယွရ်န်   

Dr Thaung Naing Oo 

ညွှနက်ကာ်းစရ်းြ ်း၊ သစ်စတာသိုစတသနဌာန  

သယံဇာတနငှ့်် သဘာဝပတ်ဝန််းက ငထ် န််းသ ြ််းစရ်းဝနက်ကီ်းဌာန (MONREC) 

ရံို်းအြှတ် ၂၈၊ စရဆင််း 

စာတ ိုက်စသတတ ာအြှတ် ၀၅၂၈၂  

စနမပညစ်တာ်၊ မြနြ်ာန ိုငင် ံ

ဖိုန််း - + 95 67 405384၊ ဖက်စ် - +95 67 405012  
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ြာတ ကာ 

အတ ိုစကာက်စဝါဟာရစကာ်းလံို်းြ ာ်း 

၁။ န ဒါန််း 

၁.၁။ ကာကယွ်စစာင့််စ ှာက်ြှုသတင််းစနစ်ြ ာ်းအစကကာင််း    

၁.၂။ မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ SIS စနစ် ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ မခင််းလိုပ်ငန််းစဉ်      

၂။ SIS သတင််းစနစ်၏ ရညရွ်ယ်ခ က်ြ ာ်း 

၃။ လ ိုအပ်စသာ သတင််းအခ က်အလက် အြ   ်းအစာ်းြ ာ်း 

၄။ SIS စနစ်အတွက်သတင််းရင််းမြစ်ြ ာ်း 

၄.၁။ သတင််းစနစ်ြ ာ်းနငှ့်် သတင််းရင််းမြစ်ြ ာ်းက ို ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း  

၄.၂။ REDD+ နငှ့််ဆက်စပ်စသာ အမခာ်း သတင််းစနစ်ြ ာ်း၊ ရင််းမြစ်ြ ာ်းနငှ့်် ခ  တဆ်က်ြှုြ ာ်း 

၅။ SIS သတင််းအခ က်အလက်ဖွ ွဲ့စည််းပံိုနငှ့်် အဆ ိုမပ ညွှနက် န််း  

၆။ အဖွ ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ာနငှ့်် နည််းပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အစအီြံြ ာ်း  

၆.၁။ အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အခန််းကဏ္ဍြ ာ်းနငှ့်် တာဝနြ် ာ်း 

၆.၂။ ထည့််သငွ််းစဉ််းစာ်းရြည့်် နည််းပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာနငှ့်် လိုပ်ငန််းလညပ်တ် စဆာငရွ်က်ြှုပ ိုင််း ဆ ိုငရ်ာ 

အခ က်ြ ာ်း  

၇။ စ ှွဲ့လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း 

စနာက်ဆက်တွ  (၁) - ခနခ်ွန််းကာကယွ်စစာင့််စ ာှက်ြှုြ ာ်း 

စနာက်ဆက်တွ  (၂) - န ိုငင်၏ံ အစမခအစနနငှ့်် က ိုကည်စီအာင ်အဓ ပပါယဖ်ွင့််ဆ ို ှင််းလင််းထာ်းစသာ 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်း၊ စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းနငှ့်် အဆ ိုမပ ညွှနက် န််းြူကကြ််းြ ာ်းဇယာ်း 

စနာက်ဆက်တွ  (၃) – NFI၊ NFMS နငှ့်် SIS တ ို ့်ကကာ်း ခ  တ်ဆက်၍ ရန ိုငစ်မခ ှ စသာ အလာ်းအလာြ ာ်း 

စနာက်ဆက်တွ  (၄) - မြနြ်ာန ိုငင် ံှ  REDD+ M&E နငှ့်် SIS သတင််းစနစ်ကကာ်း ခ  တ်ဆက်၍ရန ိုငစ်မခ 

 ှ စသာ အလာ်းအလာြ ာ်း 
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အတ ိုစကာက ်ကာ်းလံို်းြ ာ်း 

CF   Community Forestry 

   စဒသခံမပည်သူအစိုအဖွ ွဲ့ ပ ိုငသ်စ်စတာလိုပ်ငန််း 

CHRO   Chin Human Rights Organization 

   ခ င််းလူ ့်အခွင့််အစရ်းအဖွ ွဲ့ 

CSO   Central Statistical Organization 

   ဗဟ ိုစာရင််းအင််းအဖွ ွဲ့ 

CSR   Corporate Social Responsibility 

   စီ်းပွာ်းစရ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်း၏ လူြှုစရ်းတာဝနသ် ြှု 

EAO   Ethnic Armed Organization 

   တ ိုင််းရင််းသာ်းလက်နက်က ိုငအ်ဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း 

ECD   Environmental Conservation Department 

   ပတ်ဝန််းက ငထ် န််းသ ြ််းစရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

EIA   Environmental Impact Assessment 

   ပတ်ဝန််းက ငထ် ခ ိုက်ြှုဆန််းစစ်မခင််း 

FD   Forest Department 

   သစ်စတာဦ်းစီ်းဌာန 

FPIC   Free, Prior and Informed Consent 

   စကာင််းစွာကက  တငအ်သ စပ်း၍ လွတ်လပ်စသာ သစဘာထာ်း စတာင််းခံမခင််း 

FREDA Forest Resource Environment Development and Conservation Association 

 သစ်စတာသယံဇာတ ပတ်ဝန််းက ငဖ်ွံွဲ့ ပဖ  ်း တ ို်းတက်စရ်း နငှ့် ်ထ န််းသ ြ််းစရ်းအသင််း 

FRI   Forest Research Institute 

   သစ်စတာသိုစတသနဌာန 

GAD   General Administrative Department 

   အစထစွထအွိုပ်ခ  ပ်စရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

GCF   Green Climate Fund 

IEE   Initial Environmental Examination 

   ကနဦ်းပတ်ဝန််းက ငဆ်န််းစစ်မခင််း 
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INGO   International Non-governmental Organization 

   န ိုငင်တံကာ အစ ို်းရြဟိုတ်စသာ အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း 

KBA   Key Biodiversity Area 

   အဓ ကအစရ်းပါစသာ ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ  တည် ှ နယ်စမြြ ာ်း 

LPG   Liquefied Petroleum Gas 

   ဂတ်စ်ြီ်းဖ ိုသံို်း ဓာတ်စငွွဲ့အရည် 

MERN   Myanmar Environmental Rehabilitation‐conservation Network 

   မြနြ်ာ့်ပတ်ဝန််းက ငထ်စူထာငထ် န််းသ ြ််းစရ်း ကွနယ်က် 

MFA   Myanmar Forest Association 

   မြနြ်ာန ိုငင်သံစ်စတာအသင််း 

   မြနြ်ာန ိုငင် ံသစ်စတာထကွ်ပစစည််းလိုပ်ငန််း ှငြ် ာ်းအသင််း 

MOALI   Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation 

   စ ိုက်ပ   ်းစရ်း၊ စြွ်းမြြူစရ်းနငှ့်် ဆည်စမြာင််းဝနက်ကီ်းဌာန 

MONREC  Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 

   သယံဇာတနငှ့်် သဘာဝပတ်ဝန််းက ငထ် န််းသ ြ််းစရ်းဝနက်ကီ်းဌာန 

MOPF   Ministry of Planning and Finance 

   စီြံက န််းနငှ့်် ဘဏ္ဍာစရ်းဝနက်ကီ်းဌာန 

MOSWRR  Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement 

   လူြှုဝနထ်ြ််း၊ ကယ်ဆယ်စရ်းနငှ့် ်မပနလ်ည်စနရာခ ထာ်းစရ်း ဝနက်ကီ်းဌာန 

MRLG   Mekong Region Land Governance Project 

   ြ စခါငစ်ဒသစမြယာအိုပ်ခ  ပ်ြှုစီြံခ က်  

NCA   Nationwide Ceasefire Agreement 

   တစ်န ိုငင်လံံို်းပစ်ခတ်တ ိုက်ခ ိုက်ြှုရပ်စ စရ်း သစဘာတူညီခ က် 

NFMS   National Forest Monitoring System 

   အြ   ်းသာ်းသစ်စတာသယံဇာတစစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််းစနစ် 

NGO   Non-governmental Organization 

   အစ ို်းရြဟိုတ်စသာ အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း 

NTFP   Non-Timber Forest Product 

   သစ်ြဟိုတ်စသာ သစ်စတာထွက်ပစစည််း 
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NWCD   Nature and Wildlife Conservation Division 

   သဘာဝနငှ့်် စတာရ ိုင််းတ စဆာနထ် န််းသ ြ််းစရ်းဌာန 

PAs   Protected Areas 

   သဘာဝထ န််းသ ြ််းစရ်းနယ်စမြြ ာ်း  

PaMs   Policies and Measures 

   ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့်် နည််းလြ််းြ ာ်း 

PES   Payment for Ecosystem Services 

   စဂဟ စနစ်ဆ ိုငရ်ာဝနစ်ဆာငြ်ှုအတွက် စပ်းစခ သည့််စနစ်  

PLRs   Policies, Laws and Regulations 

   ြူဝါဒြ ာ်း၊ ဥပစဒြ ာ်းနငှ့်် စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ာ်း 

POINT   Promotion of Indigenous and Nature Together 

   ရ ို်းရာဝန််းက ငမ်ြ င့််တငစ်ရ်းအဖွ ွဲ့ 

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 န််းတီ်းမခင််းနငှ့်် သစ်စတာအတန််းအစာ်းက ဆင််းမခင််းြှ ကာဗွန ်

ထိုတ်လွှတ်ြှုစလ ာ့်ခ မခင််းနငှ့်် သစ်စတာကာဗွနပ်ြာဏ ထ န််းသ ြ််းမခင််း၊ တ ို်းမြ င့််မခင််းနငှ့်် 

သစ်စတာြ ာ်း စရ ှည်တည်တံ့်စစရန ်စီြံအိုပ်ခ  ပ် လိုပ်က ိုငမ်ခင််း 

SFM   Sustainable Forest Management 

   သစ်စတာြ ာ်း စရ ှည်တည်တံ့်စစရန ်စီြံအိုပ်ခ  ပ်လိုပ်က ိုငမ်ခင််း 

SIS   Safeguards Information System 

   ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုသတင််းစနစ် 

TWG   Technical Working Group 

   နည််းပညာလိုပ်ငန််းအဖွ ွဲ့ 

TWG-D&S  Technical Working Group on Drivers and Strategy 

 သစ်စတာပ က်စီ်းမပ န််းတီ်းြှုက ို မဖစ်စသာ အစကကာင််းြ ာ်းနငှ့်် ြဟာဗ ြူဟာဆ ိုငရ်ာ 

နည််းပညာလိုပ်ငန််းအဖွ ွဲ့ 
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TWG-SES Technical Working Group on Stakeholder Engagement and Safeguards 

 အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းနငှ့်် ည  နှု င််းစဆွ်းစန်ွးစဆာငရွ်က်မခင််းနငှ့်် 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ နည််းပညာလိုပ်ငန််းအဖွ ွဲ့ 

UAGO   Union Attorney General’s Office 

   မပည်စထာငစ်ိုစ ှ ွဲ့စနခ  ပ်ရံို်း 

UNDRIP   UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

 ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်းြ ာ်း၏ အခွင့််အစရ်းြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ ကိုလသြဂ္ စကကညာစာတြ််း 

UNEP-WCMC  UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre 

 ကိုလသြဂ္ပတ်ဝန််းက ငအ်စီအစဉ် - ကြ္ာ့်ထ န််းသ ြ််းစစာင့််စ ှာက်ြှု 

စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းစရ်းဌာန 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

 ကိုလသြဂ္ ရာသဦတိုစမပာင််းလ မခင််း ထ န််းခ  ပ်စရ်းဆ ိုငရ်ာ သစဘာတူညီခ က် 

UN-REDD အစီအစဉ် United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from 

Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries 

 ဖွံွဲ့ ပဖ  ်းဆ န ိုငင်ြံ ာ်း ှ  သစ်စတာမပ န််းတီ်းြှုနငှ့်် သစ်စတာအတန််းအစာ်း က ဆင််းြှုြှ 

ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှု စလ ာ့်ခ မခင််းဆ ိုငရ်ာ ကိုလသြဂ္ ပူ်းစပါင််းစဆာငရွ်က်စရ်း အစီအစဉ် 

VFV ဥပစဒ  The Vacant, Fallow and Virgin Land Law 

   စမြလွတ်၊ စမြလပ်၊ စမြရ ိုင််းြ ာ်း စီြံခန် ့်ခွ စရ်းဥပစဒ 

WCS   Wildlife Conservation Society 

   သာ်းငကှ်ထ န််းသ ြ််းစရ်းအဖွ ွဲ့ 
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၁။ န ဒါန််း  

၁.၁။ ကာကယွစ် ာင့််စ  ာကြ်ှုသတင််း န ြ် ာ်းအစ ကာင််း  

REDD+ ၏ ြူလရညရွ်ယ်ခ က်သည ် ဖွံွဲ့ ပဖ  ်းဆ န ိုငင်ြံ ာ်း ှ  သစ်စတာကာဗနွပ်ြာဏက ို ထ န််းသ ြ််းမခင််း၊ 

တ ို်းပွာ်းစအာင ် လိုပ်စဆာငမ်ခင််းနည််းလြ််းြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် စလထိုတွင််း ှ  ြှနလ်ံိုအ ြ်ဓာတ်စငွွဲ့ြ ာ်း၏ 

ပါဝငန်ှုန််းက ို စလ ာ့်ခ ရန ် မဖစ်ပါသည။် ကိုလသြဂ္ရာသဦတိုစမပာင််းလ မခင််း ထ န််းခ  ပ်စရ်းဆ ိုငရ်ာ 

သစဘာတူညခီ က် (UNFCCC) ၏ REDD+ ဆ ိုငရ်ာ ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းတွငလ်ည််း  REDD+ လိုပ်ငန််း 

ြ ာ်းသည ် ရာသဦတိုစမပာင််းလ ြှု စလ ာ့်ပါ်းစရ်းအတွက်သာြက လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ 

စကာင််းက   ်းြ ာ်းက ို စဆာငက်ကဉ််းစပ်းန ိုငသ်ည့်် အလာ်းအလာအာ်း အသ အြှတ်မပ ထာ်းပါသည။် 

ဥပြာအာ်းမဖင့်် REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်းသည ်သစ်စတာြ ာ်းအစပေါ် ြှီခ ိုရစသာ စဒသခံမပညသ်ြူ ာ်း အတွက် 

အသက်စြွ်းဝြ််းစက ာင််းြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်း တ ို်းတက်စအာင ် စဆာငရွ်က်စပ်းမခင််း၊ ဇီဝြ   ်းစံို ြ   ်းကွ  

ကကယ်ဝစသာ သစ်စတာဧရ ယာြ ာ်းက ို ထ န််းသ ြ််းစစာင့််စ ှာကန် ိုငစ်အာင ် ကူညမီခင််း၊ စရက ို 

ထ န််းည  စပ်းမခင််းက ့်သ ို ့် သစ်စတာြ ာ်းြှ ပံ့်ပ ို်းစသာ စဂဟစနစ်ဝနစ်ဆာငြ်ှုြ ာ်း အာ်းစကာင််းစစမခင််း 

နည််းလြ််းြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် စကာင််းက   ်းြ ာ်း စဆာငက်ကဉ််းစပ်းန ိုငပ်ါသည။် ထ ို ့်မပင ် ထ ိုဆံို်းမဖတ်ခ က် 

ြ ာ်းတွင ် လူြ ာ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငအ်စပေါ် ဆ ို်းက   ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်း ြမဖစ်စပေါ်စစရန ် တာ်းဆ်ီး 

ကာကွယ်ရန ် လ ိုအပ်စကကာင််းက ိုလည််း အစလ်းစပ်းစဖာ်မပထာ်းပါသည။် ဥပြာ REDD+ လိုပ်ငန််း 

ြ ာ်းစကကာင့်် စမြယာလိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််နငှ့်် အရင််းအမြစ်ြ ာ်း လက်လှြ််းြီအသံို်းမပ ခွင့််က ို အစကကာင််းမပ ၍ 

ပဋ ပကခြ ာ်း စပေါ်စပါကလ်ာပါက၊ သ ို ့်ြဟိုတ် စမြအသံို်းခ ြှုဆ ိုငရ်ာ ဖ အာ်းြ ာ်းသည ်စနရာတစ်စနရာ ြ ှ

အမခာ်းတစ်စနရာသ ို ့် စမပာင််းစရွှွဲ့က စရာက်စစပါက စနာက်ဆက်တွ  ဆ ို်းက   ်းြ ာ်းက ို မဖစ်စပေါ်စစ 

န ိုငပ်ါသည။်  

ထ ို ့်စကကာင့်် REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်းက ို အစကကာင််းမပ ၍ မဖစ်စပေါ်လာန ိုငသ်ည့်် လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက င ်

ဆ ိုငရ်ာ ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်းက ို အနည််းဆံို်းမဖစ်စစရနန်ငှ့်် ရ ှ န ိုငသ်ည့်် အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း တ ို်း 

မြ င့််ရ ှ န ိုငစ်စရန ်ရညရွ်ယ၍် ကာကွယ်စစာင့််စ ာှကြ်ှုြ ာ်း (Safeguards) နငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ လ ိုကန်ာ ရြည့်် 

အခ က်ြ ာ်းက ို သတ်ြှတ်စပ်းထာ်းမခင််း မဖစ်ပါသည။် UNFCCC ၏ သက်ဆ ိုငရ်ာ ဆံို်းမဖတ ်
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ခ က်ြ ာ်းနငှ့််အည ီ REDD+ က ို အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်စသာ န ိုငင်ြံ ာ်းသည ် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု 

ြ ာ်းနငှ့်် စပ်လ ဉ််း၍ စအာက်ပါ သတ်ြှတ်ခ က်သံို်းခို1 က ို လ ိုက်နာသင့််ပါသည ်-  

၁။ ြညသ်ည့်် ရနပံ်ိုစငရွင််းမြစ်နငှ့်် ရနပံ်ိုစငအွြ   ်းအစာ်းမဖင့်် စဆာငရွ်က်သညမ်ဖစ်စစ REDD+ 

လိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာငရွ်က်စနသည့်် ကာလတစစ်လ ာက်လံို်းတွင ် ခနခ်နွ််းကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှုြ ာ်း (Cancun Safeguards) (စနာက်ဆက်တွ  ၁) က ို အာ်းစပ်းမြ င့််တင ်ပံ့်ပ ို်းရန၊်  

၂။ ခနခ်ွန််းကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် စီြစံဆာငရွ်က်ပံိုနငှ့်် လ ိုက်နာက င့််သံို်းပံိုတ ို ့်က ို 

စဖာ်မပသည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ပံ့်ပ ို်းစပ်းသည့်် စနစ်တစ်ခို (ကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှုသတင််းစနစ်၊ SIS က ို ဆ ိုလ ိုသည)် ထစူထာငရ်န၊် 

၃။ REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်း အစကာငအ်ထညစ်ဖာစ်နစဉ် ကာလတစ်စလ ာက်လံို်း ခနခ်ွန််း 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအာ်းလံို်းအတကွ် စံြစံဆာငရွ်က်စနပံိုနငှ့်် လ ိုက်နာက င့််သံို်းစန ပံို 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ပါဝငသ်ည့်် အနစှ်ခ  ပ်အစီရငခ်ံစာက ို မပ စို တငမ်ပရန။် 

UNFCCC ၏ ဆံို်းမဖတ်ခ က်အြှတ် 12/CP.17 တွင ်SIS ရလဒြ် ာ်းစပေါ် အစမခခံ၍ စပ်းအပ်စသာ ရနပံ်ို 

စငအွတွက် ြ ှ ြမဖစ်လ ိုအပ်ခ က်တစ်ခို မဖစ်စကကာင််း  ှင််း ှင််းလင််းလင််း စဖာ်မပထာ်းသည။် ထ ို ့်မပင ်

ထ ိုဆံို်းမဖတ်ခ က်ထ တွင ် UNFCCC ၏ SIS ဆ ိုငရ်ာ လြ််းညွှနခ် က်က ိုလည််း စဖာ်မပစပ်းထာ်းပါသည ်

(စလ်းစထာင့််ကွက ်၁)။  

စလ်းစ ာင့််ကကွ ်၁ - UNFCCC ၏ REDD+ SIS ဆ ိုငရ်ာ လြ််းည န်ြ က ်

UNFCCC ဆံို်းမဖတ်ခ က်အြှတ် 12, CoP 17 အရ ‘…ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် ြညသ် ို ့် . 

စီြံစဆာငရွ်က်ထာ်းသည၊် လ ိုက်နာက င့််သံို်းစနသည ်.. ဟူစသာ သတင််းအခ ကအ်လက်ြ ာ်းက ို 

ပံ့်ပ ို်းစပ်းသည့်် စနစ်ြ ာ်းသည ်န ိုငင်၏ံ အစမခအစနြ ာ်းနငှ့်် စွြ််းစဆာငရ်ညြ် ာ်းက ို ထည့််သငွ််း စဉ််း 

စာ်းသင့််ပပီ်း န ိုငင်၏ံ အခ  ပ်အမခာအာဏာနငှ့်် ဥပစဒြ ာ်း၊ သက်ဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်တံကာ တာဝနဝ်တတ ရာ်း 

ြ ာ်းနငှ့်် သစဘာတူညခီ ကြ် ာ်းက ို အသ အြှတ်မပ ၍ က ာ်းြစရ်းရာနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ ထည့််သငွ််းစဉ််း 

စာ်းရြည့်် အခ က်ြ ာ်းက ို စလ်းစာ်းလ ိုက်နာရင််း စအာက်ပါတ ို ့်က ို စဆာငရွ်က်သင့််သည။်  

 
1 UN-REDD အစီအစဉ် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ စပါင််းစပ်ည  နှု င််းစရ်းအဖွ ွဲ့ (၂၀၁၆) သစဘာတရာ်းြှတ်စို - 

ကာကွယ် စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် န ိုငင်ြံ ာ်းြှ ခ ဉ််းကပ်စဆာငရွ်က်ပံို နည််းလြ််းြ ာ်း၊ ( Concept brief: Country 

approaches to safeguards)၊ နည််းပညာြှတ်စို ၀၂၊ UN-REDD အစီအစဉ်၊ ဂ ီနဗီာ။ http://bit.ly/CASgds 

http://bit.ly/CASgds
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က) [REDD+ နငှ့််စပ်လ ဉ််းသည့်် က စစရပ်ြ ာ်းအတွက ် ြူဝါဒခ ဉ််းကပ်နည််းြ ာ်းနငှ့်် ဆွ စဆာငအ်ာ်းစပ်း 

ြှုြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ] လြ််းညွှနခ် က်နငှ့််အည ီမဖစ်စစမခင််း၊ 

ခ) သင့််စလ ာ်သည့်် အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းအာ်းလံို်း လက်လှြ််းြီ ရ ှ န ိုငစ်သာ ပွင့််လင််းမြငသ်ာ၍ 

တညတီညွတတ်ည််းမဖစ်စသာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ပံ့်ပ ို်းစပ်းမခင််းနငှ့်် စနာက်ဆံို်းရ အခ က် 

အလက်ြ ာ်း ပံိုြှန ်စဉ်ဆက်ြမပတ်ပံ့်ပ ို်းမခင််း၊  

ဂ) ပွင့််လင််းမြငသ်ာ ှ စစမခင််းနငှ့်် အခ  နက်ာလစမပာင််းလ လာသညန်ငှ့််အြ  ပ ိုြ ိုတ ို်းတက်စကာင််းြနွ ်

လာစအာင ်လိုပ်စဆာငန် ိုငရ်န ်စမပာင််းလွယ်မပငလ်ွယ ်ှ စစမခင််း၊  

ဃ) ကာကယွ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအာ်းလံို်းအတွက ် ြညသ် ို ့် စီြစံဆာငရွ်က်စနစကကာင််း၊လ ိုက်နာ 

က င့််သံို်းစနစကကာင််း သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ပံ့်ပ ို်းစပ်းမခင််း၊  

င) န ိုငင်ြံှ ဦ်းစဆာငမ်ခင််းနငှ့်် န ိုငင်အံဆင့််တွင ်အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်မခင််း၊  

စ)  ှ နငှ့််ပပီ်းသာ်းစနစ်ြ ာ်းအစပေါ် သင့််စတာ်သလ ို အာ်းမပ စဆာငရွ်က်မခင််း၊’ 

ရညည်ွှန််း - UNFCCC ဆံို်းမဖတ်ခ က်အြတှ် 12/CP.17၊ စာပ ိုဒ ်၂ 

 

၁.၂။ မြန်ြာန ိုငင်၏ံ SIS  န  ်ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွွဲမြင််း လိုပ်ငန််း ဉ် 

မြနြ်ာန ိုငင်သံည ် SIS စနစ်တစ်ခို ထစူထာငန် ိုငစ်ရ်းနငှ့်် SIS ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ န ိုငစ်ရ်း တ ို်းတက်လိုပ် 

စဆာငန် ိုငရ်နအ်တွက် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ငန််းအခ   ွဲ့က ို လိုပ်စဆာငထ်ာ်းပပီ်း 

မဖစ်ပါသည။် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတကွ် မြနြ်ာန ိုငင်ြံှ ခ ဉ််းကပ်စဆာငရွ်က်ြည့်် နည််း လြ််းက ို 

န ိုငင်အံဆင့်် အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းနငှ့်် ည  နှု င််းစဆွ်းစန်ွးစဆာငရွ်က်မခင််းနငှ့်် ကာကယွ် 

စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်း နည််းပညာလိုပ်ငန််းအဖွ ွဲ့ (TWG-SES) ၏ လြ််းညွှနြ်ှုမဖင့်် စရ်းဆွ စနပါသည။် 

ထ ိုလိုပ်ငန််းြ ာ်းထ တငွ ်မြနြ်ာန ိုငင်သံည ်စအာက်ပါတ ို ့်က ို စဆာငရွ်က်ပပီ်း မဖစ်ပါသည ်-  

• န ိုငင်အံဆင့်် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်း လြ််းမပစမြပံို တစ်ခို စရ်းဆွ မခင််း၊  

https://www.unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16544-myanmar-redd-safeguards-roadmap-english/file.html
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• အဆ ိုမပ ထာ်းစသာ REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့်် နည််းလြ််းြ ာ်း (PaMs) ၏ အက   ်းအမပစ်ြ ာ်း 

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုက ို စဆာငရွ်က်မခင််း၊2 

• ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းနငှ့်် သက်ဆ ိုငစ်သာ ြူဝါဒြ ာ်း၊ ဥပစဒြ ာ်းနငှ့်် စည််းြ ဉ််းစည််း 

ကြ််းြ ာ်း (PLRs) က ို သံို်းသပ်စလ့်လာမခင််း၊3 

• REDD+ ဆ ိုငရ်ာ နစ်နာြှုြ ာ်းအတွက် တရာ်းသမဖင့််မဖစ်စစရန ်စမဖ ှင််းစဆာငရွ်က်စပ်းစသာ စနစ ်

(GRM) ၏ ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ြှုလိုပ်ငန််းက ို စတငမ်ခင််း၊  

• (SIS စနစ်၏ ဖွ ွဲ့စည််းပံိုက ို သတ်ြှတ်ရာတငွ ် အစထာက်အကူမဖစ်ြည့််) ကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှုြ ာ်းအာ်း န ိုငင်၏ံ အစမခအစနနငှ့်် က ိုက်ညစီစရန ် အဓ ပပါယ် ငှ််းလင််းဖငွ့််ဆ ိုြှု မပ  

လိုပ်မခင််း၊  

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို န ိုငင်၏ံ အစမခအစနနငှ့်် က ိုကည်စီစရန ် အဓ ပပါယ် ှင််းလင််းဖငွ့််ဆ ို 

ခ က်နငှ့်် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းနငှ့်် ဆက်န ွှယ်စသာ တညဆ်  PLR ြ ာ်းက ို သံို်းသပ်စလ့်လာ 

ခ က်တ ို ့်သည ် SIS စနစ ် ထစူထာငရ်ာတွင ် အထ်ူးအစရ်းပါစသာ အခ ကအ်လက်ြ ာ်း မဖစ်ပါသည။် 

အြှနစ်ငစ်စ ် SIS သည ် န ိုငင်အံစမခအစနနငှ့်် က ိုကည်စီအာင ် ဖွင့််ဆ ို ှင််းလင််းထာ်းခ က်ြ ာ်း၊ န ိုငင်၏ံ 

ဥပစဒြူစဘာငြ် ာ်းနငှ့််အည ီကာကွယ်စစာင့််စ ှာကြ်ှုြ ာ်းအတွက် ြညသ် ို ့် စီြံစဆာငရွ်က်စန စကကာင််း၊ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်းလ က် ှ စကကာင််း မပသန ိုငစ်သာ သတင််းစနစ်ပင ်မဖစ်ပါသည။်   

SIS စနစ်တစ်ခိုက ို ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ရနန်ငှ့်် တညစ်ထာငရ်န ် လ ိုအပ်စသာ လိုပ်ငန််းြ ာ်းအဆင့််ြ ာ်းသည ်

န ိုငင်တံစ်န ိုငင်နံငှ့်် တစ်န ိုငင် ံ ြတူညကီကပါ။ SIS စနစ် ဒဇီ ိုင််းအစကကာင််း UN-REDD ၏ နည််း 

ပညာ ှင််းလင််းခ က်ြှတ်စို4 တွင ် SIS ဒဇီ ိုင််းအတွက် န ိုငင်တံွင််း စဆွ်းစန်ွးြှုြ ာ်းတွင ် အဓ ကထည့်် 

သငွ််းစဉ််းစာ်းသည့်် အခ ကစ်လ်းခ က်က ို စအာက်စဖာ်မပပါပံို ၁ တွင ်စတွွဲ့  ှ န ိုငပ်ါသည။်   

 
2 ဥပြာအမဖစ် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုအလ ိုက် စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနငှ့်် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်း 

အနစ်ှခ  ပ် နငှ့််  အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနငှ့်် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံန ိုငစ်မခြ ာ်း ဆန််းစစ်မခင််းဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်အံဆင့်် အလိုပ်ရံိုစဆွ်းစန်ွးပွ ၊ ၂၀၁၈ 

ခိုနစ်ှ စဖစဖေါ်ဝါရီလ အစီရငခ်ံစာက ို ကကည့််ပါရန။်  

3 See main PLR စလ့်လာသံို်းသပ်ြှုအစီရငခ်ံစာ၊ ၂၀၁၉ နငှ့်် PLR စလ့်လာသံို်းသပ်ြှုအတွက် 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအနစ်ှခ  ပ်၊ ၂၀၁၉ တ ို ့်က ို အဓ ကကကည့််ပါရန။်  

4 UN-REDD အစီအစဉ် (၂၀၁၇)၊ REDD+ ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုသတင််းစနစ်ြ ာ်း - ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ရာတွင ်ထည့််သွင််း 

စဉ််းစာ်းရြည့်် လက်စတွွဲ့က စသာ အခ က်ြ ာ်း (Safeguard Information Systems: Practical Design Considerations)၊ 

နည််းပညာြှတ်စို ဗာ်း ှင််း ၂.၀၊ ဂ ီနဗီာ။ 

http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2017/10/Myanmar-National-Clarification-of-Cancun-Safeguards-2019_Final-Eng.pdf
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2017/10/Myanmar-National-Clarification-of-Cancun-Safeguards-2019_Final-Eng.pdf
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2017/10/Myanmar-benefits-and-risks-summary-by-safeguards-July-2019.pdf
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2017/10/Myanmar-benefits-and-risks-summary-by-safeguards-July-2019.pdf
https://unredd.net/documents/global-programme-191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/16661-workshop-report-national-workshop-for-assessing-benefits-and-risks-of-redd-in-myanmar.html
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/Report-on-PLR-review.pdf
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/PLR-Review-Safeguards-Summary-Report-May-2019-final.pdf
http://www.myanmar-redd.org/wp-content/uploads/2018/10/PLR-Review-Safeguards-Summary-Report-May-2019-final.pdf
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ပံို ၁ - REDD+ SIS ဒဇီ ိုင််းအတွက် အဓ ကထည့််သငွ််းစဉ််းစာ်းစသာ အခ က်ြ ာ်း 

 

ဒဇီ ိုင််းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ ထည့််သငွ််းစဉ််းစာ်းရြည့်် အဆ ိုပါအခ က်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ ၍ မြနြ်ာန ိုငင်တံငွ ်

စအာက်ပါအဆင့််ြ ာ်းက ို အဓ က စဆာငရွ်က်ခ ့်ပါသည ်-  

• SIS သတင််းစနစ်၏ ရညရွ်ယ်ခ က်ြ ာ်း သတ်ြှတ်မခင််း (စနာက်ပ ိုင််းတွင ် မပငဆ်ငြ်ွြ််းြံြှုြ ာ်း 

မပ လိုပ်န ိုငစ်မခ ှ ) 

• SIS သတင််းအခ က်အလက် လ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်သတ်ြှတ်မခင််း၊ 

• သတင််းစနစ်ြ ာ်းနငှ့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်း ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုတစ်ခိုက ို မပ လိုပ်မခင််း၊  

စဆာငရွ်က်ဆ လိုပ်ငန််းြ ာ်းတွင ်စအာက်ပါတ ို ့် ပါဝငပ်ါသည ်-  

• SIS သတင််းအခ က်အလက်ဖွ ွဲ့စည််းပံိုက ို သတ်ြှတ်မခင််းနငှ့်် ညွှနက် န််းြ ာ်း အဆ ိုမပ မခင််း၊  

• သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ြ စဝမခင််း၊ မဖန် ့်စဝမခင််း၊ အစ ို်းရနငှ့်် အစ ို်းရြဟိုတ်စသာ အက   ်း 

သက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းနငှ့်် ပူ်းစပါင််းစဆာငရွ်က်မခင််းအပါအဝင ် သတင််းစနစ်အတကွ် လ ိုအပ်ခ က် 

ြ ာ်းက ို ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း၊  

SIS ရည်ရွယြ် က်ြ ာ်း- သတင််းစနစ်ြှ တံို ့်မပနမ်ဖည့်် 

ဆည််းစပ်းြည့်် အြ   ်းြ   ်းစသာ မပည်တွင််းနငှ့်် 

န ိုငင်တံကာ လ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်းြှာ အဘယ်နည််း 

SIS အြ က်အလက်လ ိုအပ်ြ က်ြ ာ်းန င့်် ဖွွဲွဲ့ ည််းပံို -ကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို ြည်သ ို ့်က ိုငတ်ွယ် စဆာငရွ်က်၊ စလ်းစာ်းလ ိုက်နာ 

စနစကကာင််းမပသန ိုငရ်န ်ြည်သည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်း လ ိုအပ် 

သနည််း၊ ထ ိုအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ြည်သ ို ့်စီစဉ်တငမ်ပြည်နည််း။ 

SIS  န ်၏ လိုပ်ငန််းစဆာငတ်ာြ ာ်းန င့်် အဖွွဲွဲ့အ ည််းဆ ိုငရ်ာ 

အ ီအြံြ ာ်း - လိုပ်ငန််းစဆာငတ်ာအြ   ်းြ   ်းက ို ထြ််းစဆာင ်ရန၊် 

သတင််းစနစ်က ို စီြံခန် ့်ခွ လည်ပတ်ရန ်ြည်သူြ ာ်းထံတွင ်

တာဝန ်ှ ြည်နည််း။ 

SIS နည််းပညာ န ်ြ ာ်းအတွက် လ ိုအပ်ြ က်ြ ာ်း - သတင််း အခ က် 

အလက်ြ ာ်း သ ိုစလှာငသ် ြ််းဆည််းမခင််း၊ စီြံခန် ့်ခွ မခင််းနငှ့် ်အွနလ် ိုင််း ြှ 

မဖန် ့်စဝမခင််းြ ာ်းအတွက် hardware နငှ့် ်software လ ိုအပ်ခ က် 

ြ ာ်းြှာ အဘယ်နည််း။  
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• အဆ ိုပါ လ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်းက ို မဖည့််ဆည််းန ိုငြ်ည့်် အဖွ ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ာနငှ့်် နည််းပညာဆ ိုငရ်ာ 

အစီအြံြ ာ်းက ို စီစဉ်ထာ်း ှ န ိုငစ်အာင ်စဆာငရွ်က်မခင််း၊  

ဤအစီရငခ်ံစာ၏ စအာကပ်ါအပ ိုင််းြ ာ်းတွင ်မြနြ်ာန ိုငင် ံSIS စနစ်ဒဇီ ိုင််း၏ အစမခခံအစ တ်အပ ိုင််း ြ ာ်းက ို 

ရ ှ စစစသာ အဆ ိုပါလိုပ်ငန််းအဆင့််ြ ာ်း၏ ရလဒြ် ာ်းက ို စဖာ်မပထာ်းပါသည။် 

၂။ SIS သတင််း န ၏် ရညရွ်ယြ် က်ြ ာ်း 

UNFCCC ၏ ဆံို်းမဖတ်ခ က်တွင ်စဖာ်မပထာ်းစသာ SIS သတင််းစနစ်တစ်ခို၏ ရညရွ်ယ်ခ က်ြှာ REDD+ 

က ို အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်စနသည့်် ကာလတစ်စလ ာကလ်ံို်း ခနခ်နွ််းကာကယွ်စစာင့််စ ာှက ်

ြှုြ ာ်းအတွက် စီြစံဆာငရွ်က်စနစကကာင််းနငှ့်် လ ိုက်နာက င့််သံို်းလ က် ှ စကကာင််း လက်စတွွဲ့ မပသရန ်

မဖစ်ပါသည။်5 န ိုငင်ြံ ာ်းသည ်ထ ိုရညရွ်ယ်ခ က်အမပင ် REDD+ အတွက် ရနပံ်ိုစငပံွ့်ပ ို်းစပ်းစသာ အမခာ်း 

အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း၏ သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းက ို လ ိုက်နာစဆာငရွ်က်ရန ် သ ို ့်ြဟိုတ် REDD+ အတွက် 

က င့််သံို်းစဆာငရွ်က်ြှုြ ာ်း စဉ်ဆက်ြမပတ် တ ို်းတက်စနြှုအစမခအစနက ို တငမ်ပန ိုငရ်န၊် စသည့်် အမခာ်း 

ရညရွ်ယ်ခ က်ြ ာ်းက ိုလည််း ထပ်စဆာင််းခ ြှတ်န ိုငပ်ါသည။် ၂၀၁၈ ခိုနစှ်၊ ဇွနလ်တွင ် TWG-SES နငှ့်် 

က င််းပခ ့်သည့်် အလိုပ်ရံိုစဆွ်းစန်ွးပွ တစ်ခိုတွင ် အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းက မြနြ်ာ န ိုငင်၏ံ SIS 

စနစ်အတွက် ရညရွ်ယ်ခ က်ြ ာ်းက ို စဆွ်းစန်ွး၍ စအာက်ပါတ ို ့်က ို အဆ ိုမပ ခ ့်ကကပါသည ်- 

• UNFCCC ြှ ခ ြှတ်စပ်းထာ်းစသာ ရညရွ်ယ်ခ က် - ရလဒြ် ာ်းစပေါ် အစမခခံ၍ ပံ့်ပ ို်းသည့်် ရနပံ်ို 

စငြွ ာ်း လက်ခံရ ှ န ိုငသ်ည့်် အရညအ်ခ င််းမပည့််ြီစစစရ်းအတွက် UNFCCC ၏ ကာကွယ ်

စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းက ို မဖည့််ဆည််းစဆာငရွ်က်ရန၊်  

• REDD+ အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ြှုြ ာ်းအတွက် အစ ို်းရ၊ ပိုဂ္လ ကနငှ့်် အမခာ်း ရင််းမြစ်ြ ာ်းြှ ပံ့်ပ ို်း 

ကူညြီှုြ ာ်းက ို စည််းရံို်းရယူန ိုငရ်န၊်  

 
5 “ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် စီြံစဆာငရွ်က်မခင််း” ဆ ိုသည်ြှာ ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် ြူဝါဒ ြ ာ်း၊ 

ဥပစဒြ ာ်း၊ စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ာ်းနငှ့်် အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ သတင််းစနစ်ြ ာ်း၊ စသည့်် စီြံအိုပ်ခ  ပ်စရ်းဆ ိုငရ်ာ အစီ အြံြ ာ်း 

စီစဉ်ထာ်း ှ မခင််း (စာရွက်စပေါ်တွင)် ဟို ဖွင့််ဆ ိုထာ်းပါသည်။ “ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို လ ိုက်နာက င့််သံို်း မခင််း” 

ဆ ိုသည်ြှာ စမြမပငတ်ွင ် ရလဒစ်ကာင််းြ ာ်း အြှနတ်ကယ် ရ ှ စစရနအ်လ ို ့်ငာှ စီြံအိုပ်ခ  ပ်စရ်းဆ ိုငရ်ာ အစီအြံ ြ ာ်း က ို 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််း (လက်စတွွဲ့) ဟို ဖွင့််ဆ ိုထာ်းပါသည်။  
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• သက်ဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်အံဆင့်် သတင််းစနစ်ြ ာ်းနငှ့်် ခ  တ်ဆက်ြှုြ ာ်း၊ သတင််းအခ က်အလက ်

ြ စဝြှုြ ာ်း အာ်းစကာင််းလာစစရန၊်  

• သစ်စတာ၊ စ ိုက်ပ   ်းစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငထ် န််းသ ြ််းစစာင့််စ ှာက်စရ်းက ့်သ ို ့် ဆက်စပ်ကဏ္ဍ ြ ာ်း ှ  

သက်စသအစထာက်အထာ်း အစမခခံစသာ ြူဝါဒခ ြှတ်ြှုနငှ့်် ြူဝါဒအစကာငအ်ထည ်

စဖာ်ြှုြ ာ်းအတွက် ပါဝငက်ူညပံီ့်ပ ို်းရန၊်  

ကနဦ်းခ ြှတ်ခ ့်စသာ အဆ ိုပါ ရညရွ်ယ်ခ က်ြ ာ်းက ို SIS စနစ် ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ သည့်် လိုပ်ငန််းစဉ် အတွင််း 

မပနလ်ညသ်ံို်းသပ်စဉ််းစာ်းရန ်ဆံို်းမဖတ်ခ ့်ပါသည။် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ REDD+ အစကာငအ်ထည ်စဖာ်ြှုတငွ ်

ခ ဉ််းကပ်စဆာငရွ်က်ြည့်် နည််းလြ််းနငှ့်် ရနပံ်ိုစငရွင််းမြစ်ြ ာ်းသည ် အစမပာင််းအလ ြ ာ်း 

 ှ န ိုငစ်သ်းသည့််အတကွ် SIS စနစ်သည ် အဆ ိုပါလ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်း၊ အစမပာင််းအလ ြ ာ်းနငှ့််အည ီ

ည  နှု င််းမပငဆ်ငန် ိုငဖ် ို ့် လ ိုအပ်ပါသည။်  

 

၃။ လ ိုအပ်စသာ သတင််းအြ ကအ်လက်အြ   ်းအ ာ်းြ ာ်း 

SIS စနစ်တစ်ခို၏ ဒဇီ ိုင််းအတွက် စဉ််းစာ်းရာတငွ ် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် ြညသ် ို ့် 

စီြံစဆာငရွ်က်စနစကကာင််းနငှ့်် လ ိုက်နာက င့််သံို်းလ က် ှ စကကာင််း မပသန ိုငရ်န ် ြညသ်ည့််သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း လ ိုအပ်ြညဆ် ိုသညက် ို သတ်ြှတ်ရန ် အစရ်းကကီ်းပါသည။် လ ိုအပ်စသာ သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအာ်း န ိုငင်၏ံ အစမခအစနြ ာ်းနငှ့်် က ိုက်ည ီစစရန ်

အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ို ငှ််းလင််းခ က်အစပေါ်အစမခခံလ က ် စအာက်ပါတ ို ့်က ို ထည့််သငွ််းစဉ််းစာ်း၍ 

သတ်ြှတ်န ိုငပ်ါသည ်-   

က) န ိုငင်အံတွက် သ်ီးသန် ့်စရွ်းခ ယ်ထာ်းသည့်် REDD+ PaM ြ ာ်းြှ ရ ှ န ိုငသ်ည့်် အက   ်းစက ်းဇူ်း 

ြ ာ်းနငှ့်် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်းနငှ့်် 

ခ) ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် စီြံစဆာငရွ်က်မခင််းနငှ့်် လ ိုကန်ာက င့််သံို်းမခင််းတ ို ့်က ို 

အစထာက်အကူမပ ြည့်် PLR ြူစဘာငန်ငှ့်် အမခာ်း စီစဉ်ထာ်းစသာ အစီအြံြ ာ်း/လိုပ်ထံို်း 

လိုပ်နည််းြ ာ်း (ဥပြာ GRM)၊  
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လ ိုအပ်သည့်် သတင််းအခ က်အလက်အြ   ်းအစာ်းြ ာ်းက ို သတ်ြှတ်ပပီ်းသညန်ငှ့််တစ်ပပ  ငန်က် အဆ ို ပါ 

လ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်းနငှ့််အည ီ SIS သတင််းစနစ်၏ ဖွ ွဲ့စည််းပံိုက ို စရ်းဆွ န ိုငပ်ပီ်း ဆနဒ ှ ပါက ညွှနက် န််း ြ ာ်းက ို 

သတ်ြှတ်န ိုငပ်ါသည။် ဤစနရာတငွ ် ‘ဖွ ွဲ့စည််းပံို’ ဆ ိုသညြ်ှာ SIS သတင််းစနစ်အတငွ််း 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စီစဉ်ထာ်း ှ ြည့်် ပံိုစကံ ို ဆ ိုလ ိုပါသည။် သတင််းလ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်း စပေါ်တငွ ်

အစမခခံ၍ သတင််းစနစ်ြ ာ်းနငှ့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်း ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််းက ိုလည််း စဆာငရွ်က် န ိုငပ်ါသည။် 

ဆ ိုလ ိုသညြ်ှာ လ ိုအပ်စသာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ြညသ်ည့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်းြ ှ

ပံ့်ပ ို်းစပ်းန ိုငြ်ညဆ် ိုသညက် ို ဆန််းစစ်မခင််း မဖစ်ပါသည။် လ ိုအပ်စသာ သတင််းအခ က်အလက် အြ   ်း 

အစာ်းြ ာ်း စာရင််းက ို ြူကကြ််းမပ စိုခ ့်ပပီ်းစနာက် ၎င််းလ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်းက ို မပနလ်ညသ်ံို်းသပ်ရနအ်တကွ် 

စနမပညစ်တာ်တွင ် ၂၀၁၈ ခိုနစှ ် စအာက်တ ိုဘာလအတွင််း အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်အူြ   ်းြ   ်း ပါဝငတ်က ်

စရာက်သည့်် အလိုပ်ရံိုစဆွ်းစန်ွးပွ တစ်ခိုက ို က င််းပခ ့်ပါသည။် လ ိုအပ်စသာ သတင််းအခ က်အလက ်

နြူနာအခ   ွဲ့ နငှ့်် ရ ှ န ိုငစ်မခ ှ စသာ ရင််းမြစ်ြ ာ်းက ို စအာက်စဖာ်မပပါ ဇယာ်း (၁) တွင ် စတွွဲ့ရြည ်

မဖစ်ပါသည။်  

ဇယာ်း (၁) - ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု (ဂ) အတွက ်သတင််းလ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်းနငှ့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်း၏ နြူနာြ ာ်း  

အစမခခံစည််းြ ဉ််း ဂ - မြနြ်ာန ိုငင် ံှ  REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ် နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ၊ အစကာင ်

အထညစ်ဖာ်ရာတွင ် ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်းြ ာ်းနငှ့် ် စဒသခံလူထို၏ အသ ပညာဗဟိုသိုတနငှ့် ် အခငွ့်အ်စရ်း 

ြ ာ်းက ို စလ်းစာ်းရန ်စရ်းဆွ အစကာငအ်ထညစ်ဖာသ်င့်ပ်ါသည။် 

 ံသတြ် တ ်

ြ က ်

ကာကယွစ် ာင့်် 

စ  ာကြ်ှုအတကွ ်

ြည်သ ို ့်  ီြံစဆာင ်

ရွကစ် ကာင််း မပသရန ်

လ ိုအပ်သည့်် အြ က ်

အလက ်အြ   ်းအ ာ်း 

မဖ ်န ိုငစ်မြ   သည့်် 

သတင််းရင််းမြ ်ြ ာ်း 

ကာကယွစ် ာင့်် စ  ာက ်

ြှုက ို ြည်သ ို ့် လ ိုကန်ာ 

က င့််သံို်းစ ကာင််း မပသရန် 

လ ိုအပ်သည့်် အြ က ်

အလက ်အြ   ်းအ ာ်း 

မဖ ်န ိုငစ်မြ   သည့်် 

သတင််းရင််းမြ ်ြ ာ်း 

 ံသတြ် တ်

ြ က ်ဂ-၁။ 

REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်း 

❖ မပနလ်ည်စနရာခ  

ထာ်းြှုဆ ိုငရ်ာ ဥပစဒ/ 

ြူဝါဒမပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း  

❖ ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်း 

ြ ာ်းနငှ့်် စဒသခံမပည် 

❖ မပနလ်ည်စနရာခ  

ထာ်းစပ်းမခင််းနငှ့်် 

ဌာစနတ ိုင််းရင််း 

သာ်းြ ာ်းနငှ့်် စဒသ 

ခံမပည်သူြ ာ်း၏ 

❖ REDD+ နငှ့််ဆက်စပ်၍ 

မပနလ်ည်စနရာခ ထာ်းစပ်း 

မခင််းြ ာ်း မဖစ်စပေါ်ြှုနငှ့်် ထ ိုသ ို ့် 

မဖစ်စပေါ်ပါက သက် ဆ ိုငရ်ာ 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း 

❖ REDD+ 

စစာင့််ကကည့်် 

စစ်စဆ်းြှု အစီရင ်

ခံစာြ ာ်း၊  



16 
 

နငှ့်် နည််း 

လြ််းြ ာ်း 

သည် ဆနဒ 

ြပါစသာ 

စနရာစရွှွဲ့ 

စမပာင််း ရြှု 

ြ ာ်း ြမဖစ ်

စအာင ်

စ ှာင ်ှာ်း 

သင့််ပပီ်း 

ဌာစနတ ိုင််း 

ရင််းသာ်း 

ြ ာ်းနငှ့်် 

စဒသခံမပည်

သူြ ာ်း၏ 

စမြယာနငှ့်် 

သယံဇာတ

ြ ာ်း အသံို်း 

မပ ခွင့််က ို 

စလ်းစာ်း 

သင့််သည် 

(ယင််းသည် 

ဥပစဒက 

မပဋ္ဌာန််းစပ်း

ထာ်းစသာ 

အခွင့််အစရ်း

ြ ာ်းနငှ့််သာ

ြက 

စဒသခံလူြှု

သူြ ာ်း၏ စမြယာနငှ့်် 

အရင််းအမြစ်ြ ာ်း 

အသံို်းခ ြှုဆ ိုငရ်ာ 

အခွင့််အစရ်းြ ာ်းအ 

စကကာင််း သတင််းအ 

ခ က်အလက်ြ ာ်းနငှ့်် 

စမြအသံို်းခ ြှုဆ ိုငရ်ာ 

ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းတွင ်

အဆ ိုပါအခွင့််အစရ်း 

ြ ာ်း စလ်းစာ်း လ ိုက ်

နာြှုက ို အာ်းစပ်း သည့်် 

ဥပစဒ/ ြူဝါဒ 

မပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း  

❖ အဆ ိုပါ မပဋ္ဌာန််းခ က် 

ြ ာ်း/ အခွင့််အစရ်း 

ြ ာ်းက ို REDD+ 

အတွက် စီြံက န််းြ ာ်း 

နငှ့်် လြ််းညွှနခ် က် ြ ာ်း 

(ဥပြာ န ိုငင် ံအဆင့်် 

REDD+ ြဟာ 

ဗ ြူဟာ၊ ရင််းနှ်ီးမြ  ပ်နှ ံ

ြှုစီြံက န််း) တွင ်

ြည်သ ို ့် ထည့််သွင််း 

ထာ်းစကကာင််း သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ မပနလ်ည် 

စနရာခ ထာ်းစပ်းမခင/် 

အခွင့််အစရ်းြ ာ်း 

ဆံို်းရှု ံ်းြှုတ ို ့်က ို စ ှာင ်

 ှာ်းရန ်နည််းလြ််း 

ြ ာ်း၊ သင့််စလ ာ်သည့်် 

စလ ာ်စကက်းြ ာ်းက ို 

သစဘာတူသတ်ြှတ်ရ

စမြယာနငှ့်် အရင််း 

အမြစ်ြ ာ်း အသံို်းခ  

ြှုဆ ိုငရ်ာ အခွင့််အ 

စရ်းြ ာ်းနငှ့်် စပ် 

လ ဉ််းသည့်် အြ   ်း 

သာ်းြူဝါဒြ ာ်းနငှ့်် 

ဥပစဒစာရွက်စာ 

တြ််းြ ာ်း၊ (ဥပြာ 

VFV ဥပစဒ၊ အြ   ်း 

သာ်းစမြအသံို်းခ ြှုြူ

ဝါဒ၊ စမြယာဥပစဒ 

(လက် ှ  စရ်းဆွ စန 

ဆ ))၊  

❖ ြ ရ ို်းဖလာ အစဉ် 

အလာ က င့််သံို်းြှု 

ြ ာ်း/ စမြအသံို်းခ  

ြှုနငှ့်် အရင််းအမြစ် 

ြ ာ်း အသံို်းခ ြှု 

ဆ ိုငရ်ာ ဥပစဒြ ာ်း 

အစကကာင််း သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း  

❖ န ိုငင်အံဆင့်် REDD+ 

ြဟာဗ ြူဟာနငှ့်် 

ဆက်စပ် စာရွက်စာ 

တြ််းြ ာ်း၊ ဥပြာ 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနှ

င့်် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်း 

န ိုငစ်မခြ ာ်း ဆန််း 

စစ်မခင််း၊ GRM တ ို ့် 

နငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ 

 

သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း (ဥပြာ 

FPIC ၊ စလ ာ်စကက်းစပ်း 

မခင််း) က ို လ ိုက်နာြှုဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း 

❖ REDD+ အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်ရာတွင ်ဌာစနတ ိုင််း 

ရင််းသာ်းြ ာ်းနငှ့်် စဒသခံ 

မပည်သူြ ာ်း၏ အခွင့််အရ 

စးး်းြ ာ်းက ို စလ်းစာ်းစစရန ်

ခ ြှတ်ထာ်းသည့်် လိုပ်ထံို်း 

လိုပ်နည််းြ ာ်းက ို က င့််သံို်း 

မခင််း ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအ 

ခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ 

တ ိုငပ်ငစ်ဆွ်းစန်ွးြှုြ ာ်း 

မပ လိုပ်ထာ်းသည့််ြှတ်တြ််း

ြ ာ်း၊ သစဘာတူညီြှု ရယူ 

စပ်းအပ်ထာ်းစသာ စလ ာ် 

စကက်းြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ ြှတ် 

တြ််းြ ာ်း၊ စသည်၊  

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းစကကာင့်် 

စမြယာနငှ့်် အရင််းအမြစ် 

ြ ာ်း အသံို်းခ ပ ိုငခ်ွင့််ြ ာ်း 

အစပေါ် သက်စရာက်ြှုြ ာ်း 

ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ အခ   ွဲ့ 

စနရာစဒသြ ာ်းတွင ်အသံို်း 

ခ ခွင့်် ကန် ့်သတ်ခ က်ြ ာ်း 

က င့််သံို်းသည့်် PaM အစရ 

အတွက်၊ စဒသခံမပည်သူ 

ြ ာ်းက ို အရင််းအမြစ်ြ ာ်း 

အသံို်းမပ န ိုငစ်အာင ်ပံ့်ပ ို်း 

စပ်းသည့်် (ဥပြာ စဒသခံ 

အစိုအဖွ ွဲ့ ပ ိုငသ်စ်စတာ 

❖ န ိုငင်အံဆင့််နငှ့်် 

မပည်နယ်/တ ိုင််း 

စဒသကကီ်းအဆင့်် 

သန််းစခါငစ်ာရင််း 

ြ ာ်း/ နစ်ှစဉ် 

စာရင််းအင််း 

စာစစာငြ် ာ်း၊  

❖ သက်ဆ ိုငရ်ာအစ ို်းရ 

ဌာနြ ာ်းြှ 

ထိုတ်စဝစသာ 

အစီရငခ်ံစာြ ာ်း၊ 

ဥပြာ GAD ၏ 

နစ်ှပတ်လည်နငှ့်် 

သံို်းလပတ် အစီရင ်

ခံစာြ ာ်း (စမြယာ 

အပါအဝင ်က စစရပ် 

အြ ာ်းအမပာ်းအ 

တွက် သတင််းအ 

ခ က်အလက်ြ ာ်း 

ပါဝင)်၊ MONREC 

၏ နစ်ှစဉ် စဆာင ်

ရွက်စသာ စဒသခံ 

မပည်သူ အစိုအဖွ ွဲ့ ပ ိုင ်

သစ်စတာ လိုပ်ငန််း 

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု 

အစီရငခ်ံစာြ ာ်း၊  

❖ နစ်နာြှုြ ာ်းက ို 

စမဖ ှင််းစဆာငရွ်က် 

စပ်းစသာ 

လိုပ်ငန််းစဉ်နငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းသည့်် 

အစီရငခ်ံစာြ ာ်း၊  
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အသ ိုင််းက 

အသ  အ 

ြှတ်မပ ထာ်း

သည့်် ြ ရ ို်း 

ဖလာ ရ ို်းရာ 

အခွင့််အစရ်း

ြ ာ်းနငှ့််လ

ည််း 

သက်ဆ ိုင ်

ပါသည်)။ 

န ်လိုပ်ထံို်းလိုပ်  

နည််းြ ာ်း၊ GRM 

လိုပ်ငန််းြှတစ်ဆင့််) PaM 

အစရအတွက်၊ စသည် 

❖ မပနလ်ည်စနရာခ ထာ်း 

စပ်းြှု/ စမြယာနငှ့်် အရင််း 

အမြစ်ြ ာ်း အသံို်းခ ြှုအခွင့်် 

အစရ်းြ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််း 

သည့်် နစ်နာြှုြ ာ်း 

အစကကာင််း သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ န ိုငင်တံကာ 

ကွနဗ်င််း ှင််းြ ာ်းသ ို ့် 

အစ ို်းရြှ တငသ်ွင််း 

စသာ အစီရငခ်ံစာ 

ြ ာ်းနငှ့်် အမခာ်း/ 

shadow report 

ြ ာ်း၊   

 

 

 

၄။ SIS  န အ်တကွ ်သတင််းရင််းမြ ်ြ ာ်း 

UNFCCC ၏ SIS ဆ ိုငရ်ာ လြ််းညွှနခ် က်အရ န ိုငင်ြံ ာ်းက ို ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းနငှ့်် စပ်လ ဉ််း ၍ 

 ှ နငှ့််ပပီ်းမဖစ်စသာ စနစ်ြ ာ်းနငှ့်် သတင််းရင််းမြစ်ြ ာ်းအစပေါ် တတ်န ိုငသ်ြ  အာ်းမပ စဆာငရွ်က်ကက ရန ်

တ ိုက်တွန််းထာ်းပါသည။်   ှ နငှ့််ပပီ်းမဖစ်စသာ သတင််းစနစ်ြ ာ်းသည ် SIS စနစ်အတွက် သတ် 

ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ ရညရွ်ယ်ခ က်ြ ာ်းနငှ့်် သတင််းလ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်းက ို ကူညမီဖည့််ဆည််းစပ်းန ိုင ်မခင််း 

 ှ /ြ ှ  သ  ှ န ိုငရ်န ်ထ ိုသတင််းစနစ်ြ ာ်းတွင ်ပါဝငသ်ည့်် အစကကာင််းအရာ၊ သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း၊ 

ထ ိုစနစ်ြ ာ်း၏ လညပ်တ်စဆာငရွ်က်ပံိုနငှ့်် တာဝနယ်ူစဆာငရွ်က်စနစသာ အဖွ ွဲ့အ စည််းြ ာ်းက ို 

စလ့်လာရန ်လ ိုအပ်ပါသည။်    

၄.၁။ သတင််း န ြ် ာ်းန င့်် သတင််းရင််းမြ ြ် ာ်းက ို ဆန််း  စ်လ့်လာမြင််း  

မြနြ်ာန ိုငင် ံှ  အသံို်းမပ န ိုငြ်ည့်် အလာ်းအလာ ှ စသာ သတင််းစနစ်ြ ာ်းနငှ့်် သတင််းရင််းမြစ်ြ ာ်း 

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုတစ်ခိုက ို ၂၀၁၈ ခိုနစှ်၊ စအာက်တ ိုဘာလြှ ၂၀၁၉ ခိုနစှ် စြလအထ  စဆာငရွ်က် 

ခ ့်ပါသည။် လ ိုအပ်လ ြ့််ြညဟ်ို သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ သတင််းအခ က်အလက် အြ   ်းအစာ်း 

ြ ာ်းစပေါ်တငွ ် အစမခခံ၍ ဗဟ ိုစာရင််းအင််းအဖွ ွဲ့ (CSO)  ှ  databases ြ ာ်းြှစ၍ န ိုငင်တံကာ 

ကွနဗ်င််း ှင််းြ ာ်းအတကွ် အစီရငခ်ံတငမ်ပြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း၊ အစထစွထအွိုပ်ခ  ပ်စရ်းဦ်းစီ်းဌာန (GAD) 

နငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငထ် န််းသ ြ််းစရ်းဦ်းစီ်းဌာန (ECD) တ ို ့်က ့်သ ို ့်စသာ အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းြှ စဆာင ်ရွက်စနသည့်် 
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န ိုငင်တံွင််းအစီရငခ်ံတငမ်ပြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအထ  အဓ ကက သည့်် သတင််းစနစ်နငှ့်် ရင််းမြစ်အြ   ်းြ   ်းက ို 

စလ့်လာဆန််းစစ်ခ ့်ပါသည။် ကနဦ်းရလဒြ် ာ်းက ို အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းနငှ့်် စဆွ်းစန်ွးရနန်ငှ့်် SIS 

သတင််းရင််းမြစ်ြ ာ်းနငှ့်် အမခာ်း SIS စနစ ်ဒဇီ ိုင််းအစ တ်အပ ိုင််းြ ာ်းအတွက် ၎င််းတ ို ့်၏ အကကံမပ ခ က်ြ ာ်းက ို 

ရယူရန ်ရညရွ်ယ၍် အလိုပ်ရံိုစဆွ်းစန်ွးပွ တစ်ခိုက ိုလည််း ၂၀၁၉ ခိုနစှ် ဇနန်ဝါရီ လတွင ်က င််းပခ ့်ပါသည။်   

ဤဆန််းစစ်စလ့်လာြှုြှ ရလဒြ် ာ်းက ို အသံို်းမပ ၍ SIS စနစ်နငှ့်် အထ်ူးသင့််စလ ာ်က ိုက်ညနီ ိုငြ်ည့်် 

သတင််းစနစ်နငှ့်် ရင််းမြစ်အခ   ွဲ့က ို သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ခ ့်ပါသည။် ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုရလဒြ် ာ်း 

အက ဉ််းခ  ပ်က ို ကာကယွ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအလ ိုက် ဇယာ်း (၂) တွင ် စဖာ်မပထာ်းပပီ်း ဆန််းစစ ်

စလ့်လာြှုအစီရငခ်ံစာ အမပည့််အစံိုက ို သ်ီးမခာ်း စရ်းသာ်းမပ စိုထာ်းပါသည။်  

ဇယာ်း ၂ - မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ SIS စနစ်အတွက် သင့််စလ ာက် ိုက်ညြီည့်် သတင််းစနစ်ြ ာ်းနငှ့်် 

သတင််းရင််းမြစ်ြ ာ်းက ို ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအလ ိုက် တငမ်ပမခင််း  

ကာကယွ ်

စ ာင့််စ  ာကြ်ှု 

သတင််း န ်ြ ာ်း/ ရင််းမြ ်ြ ာ်း 

 ီြံစဆာငရွ်ကမ်ြင််းအတကွ ် လ ိုကန်ာက င့််သံို်းမြင််းအတကွ ်

က – န ိုငင် ံ   

သ ်စတာအ ီအ ဉ် 

ြ ာ်း၊ န ိုငင်တံကာ 

ကတ ကဝတြ် ာ်းန င့်် 

က ိုကညီ်ြှု   မြင််း   

o န ိုငင်အံဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ  

o မြနြ်ာန ိုငင် ံဥပစဒသတင််း 

အခ က်အလက်စနစ ်

(ဥပစဒစာရွက်စာတြ််းြ ာ်း)  

o ကွနဗ်င််း ငှ််းြ ာ်းသ ို ့် အစရီငခ်စံာ 

တငသ်ွင််းမခင််း (ဥပြာ Universal 

Periodic Review အစီရငခ်စံာြ ာ်း၊ CBD 

အစီရငခ်ံစာြ ာ်း၊ စသည်)  

o အြ   ်းသာ်းအဆင့်် အစအီစဉ်ြ ာ်း 

အလ ိုက် ဗဟ ိုစာရင််းအင််းအဖွ ွဲ့ (CSO) နငှ့်် 

ဝနက်ကီ်းဌာနြ ာ်းြှ အစရီငခ်စံာ 

တငသ်ွင််းြှုြ ာ်း၊ ဥပြာ မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ 

စရ ှည်တည်တံ့်ခ ိုငပ်ြ ပပီ်း ဟနခ် က ်

ညီစသာ ဖံွွဲ့ ပဖ  ်းတ ို်းတက်ြှု စြီံက န််း 

အတွက ်စစာင့််ကကပ်ကကည့််ရှုစစ်စဆ်းြှု၊  

o အြ   ်းသာ်းသစ်စတာသယံဇာတ 

စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််းစနစ်/NFMS 

(ဥပြာ ြူဝါဒရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်းနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့်် REDD+ ရလဒြ် ာ်း)၊  
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o REDD+ စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််း / 

အစီရငခ်ံတငမ်ပမခင််း (အနာဂတ်တွင)်  

ြ – ပွင့််လငမ်ြငသ်ာ 

၍   စရာကစ်သာ 

သ ်စတာ 

 ီြံအိုပ်ြ  ပ်ြှု  

o န ိုငင်အံဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ 

နငှ့်် ဆက်စပ် စာရွက်စာတြ််း ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ အက   ်းစက ်းဇူ်း ြ စဝမခင််း၊  

နစ်နာြှုြ ာ်း စမဖ ငှ််း 

စဆာငရွ်က်စပ်းမခင််း လိုပ်ငန််းစဉ် 

(GRM)၊ REDD+ လိုပ်ငန််းအဖွ ွဲ့၊ 

စသည်တ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉ််း၍၊  

o မြနြ်ာဥပစဒသတင််းအခ က် 

အလက်စနစ် (ဥပစဒ စာရွကစ်ာ 

တြ််းြ ာ်း)၊  

o EIA/SEA၊ စမြအသံို်းခ ြှုစြီကံ န််း 

စရ်းဆွ မခင််း၊ သစ်စတာစြီံအိုပ် 

ခ  ပ်ြှုနငှ့်် သတင််းအခ က်အ 

လက်ြ ာ်း ပွင့််လင််းမြငသ်ာြှု 

ဆ ိုငရ်ာ အဓ က PLR ြ ာ်း၊  

 

o REDD+ စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််း/ 

အစီရငခ်ံတငမ်ပမခင််း (အနာဂတ်တွင)်၊ 

o စီြံက န််းနငှ့်် ဘဏ္ဍာစရ်း ဝနက်ကီ်းဌာန 

(MOPF)/ အမခာ်းဝနက်က်ီးဌာနြ ာ်းြှ 

MOPF သ ို ့် စပ်းပ ို ့်စသာ 

ဌာနစီြံက န််းြ ာ်းနငှ့်် အစရီငခ်ံစာြ ာ်း၊  

o ပတ်ဝန််းက င ်ထ န််းသ ြ််းစရ်းဦ်းစီ်းဌာနြှ 

EIA/SEA အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းသည့်် သတင််းအခ က်အလက် 

ြ ာ်း၊  

o သစ်စတာဦ်းစ်ီးဌာန၊ ဥပြာ သစ်စတာ 

လိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာငရွ်က်ပံိုနငှ့်် 

သစ်စတာဥပစဒြ ာ်း လ ိုက်နာစစရန ်

ကကပ်ြတ်စဆာငရွ်ကမ်ခင််းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

o တ ိုင််းရင််းသာ်းလက်နက်က ိုင ်အဖွ ွဲ့အ 

စည််းြ ာ်း (EAOs) နငှ့်် စပါင််းစပ်ည  နှု င််း 

စဆာငရွ်ကမ်ခင််းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊  ဥပြာ အြ   ်းသာ်း 

မပနလ်ည်သင့််မြတ်စရ်းနငှ့်် ပင ြ််းခ ြ််းစရ်း 

ဗဟ ိုဌာနနငှ့်် ပစ်ခတ်တ ိုက်ခ ိုက်ြှု ရပ်စ  

စရ်းဆ ိုငရ်ာ ပူ်းတွ စစာင့််ကကည့််စလ့်လာ 

စရ်းစကာ်ြတ ီတ ို ့်ြှ၊    

ဂ – ဌာစနတ ိုင််းရင််း 

သာ်း လ ြ   ်းြ ာ်းန င့်် 

စဒသြံမပည်သ ြ ာ်း 

၏ အြွင့််အစရ်းြ ာ်း  

o န ိုငင်အံဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ 

နငှ့်် ဆက်စပ် စာရွက်စာတြ််း ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ စကာင််းစွာ ကက  တင ်

အသ စပ်း၍ လွတ်လပ်စသာ 

သစဘာထာ်း ရယူမခင််း (FPIC)၊ 

GRM၊ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း ြ စဝ 

o န ိုငင်တံကာ လူ ့်အခွင့််အစရ်းဆ ိုငရ်ာ 

Universal Periodic Review အစရီငခ်ံ 

စာြ ာ်း၊ လူ ့်အခွင့််အစရ်းဆ ိုငရ်ာ 

ကွနဗ်င််း ငှ််းြ ာ်းသ ို ့် တငသ်ငွ််းစသာ 

shadow report ြ ာ်း၊  

o ဗဟ ိုစာရင််းအင််းအဖွ ွဲ့၊ တ ိုင််းရင််းသာ်း 

လူြ   ်းြ ာ်း စရ်းရာ ဝနက်က်ီးဌာန၊ အထ 
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မခင််းစနစ်၊ စသည်တ ို ့်နငှ့်် 

စပ်လ ဉ််း၍၊ 

မြနြ်ာဥပစဒသတင််းအခ က် 

အလက်စနစ် (ဥပစဒ စာရွကစ်ာ 

တြ််းြ ာ်း)၊ ဥပြာ အြ   ်းသာ်း 

စမြအသံို်းခ ြှုြူဝါဒ (၂၀၁၆)၊ 

ရင််းနှ်ီးမြ  ပ်နှြံှုနည််းဥပစဒြ ာ်း 

(၂၀၁၇)၊  

o တ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းြ ာ်း စရ်းရာ 

ဝနက်ကီ်းဌာနနငှ့်် ဆက်စပ် PLR ြ ာ၊ 

ဥပြာ တ ိုင််းရင််းသာ်း လူြ   ်း 

ြ ာ်း၏ အခွင့််အစရ်း ကာကယွ ်

စစာင့််စ ှာက်သည့်် ဥပစဒ (၂၀၁၅)၊  

းစွးစထအွိုပ်ခ  ပ်စရ်း ဦ်းစ်ီးဌာန (GAD) 

တ ို ့်ြှ အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ ပြ  ွဲ့နယ် 

ဆ ိုငရ်ာသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

o One Map၊ Open Data Myanmar နငှ့်် 

NGO ြ ာ်းြှ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း 

o REDD+ စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််း / 

အစီရငခ်ံတငမ်ပမခင််း (အနာဂတ်တွင)် 

o GRM ြှ အစရီငခ်ံတငမ်ပြှုြ ာ်း 

(အနာဂတ်တွင)်  

ဃ – အက   ်းသက ်

ဆ ိုငသ် ြ ာ်း၏ 

အမပည့််အဝ    

စရာက ွ်ာ ပါဝင ်

စဆာငရွ်ကြ်ှု  

o န ိုငင်အံဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ 

နငှ့်် ဆက်စပ် စာရွက်စာတြ််း ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ အက   ်းစက ်းဇူ်း ြ စဝမခင််း၊  

အက   ်းသကဆ် ိုငသ်ူ ြ ာ်းက ို 

သံို်းသပ်စလ့်လာ သတ ်ြှတမ်ခင််း၊ 

ကျွြ််းက ငြ်ှုြူစဘာင၊် 

စသည်တ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉ််း၍၊  

o မြနြ်ာဥပစဒသတင််းအခ က် 

အလက်စနစ် (ဥပစဒ စာရွကစ်ာ 

တြ််းြ ာ်း)  

o REDD+ စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််း / 

အစီရငခ်ံတငမ်ပမခင််း (အနာဂတ်တွင)် 

o ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်သည့်် NGO ြ ာ်း၊ 

က ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်းထြံှ အစရီငခ်ံ 

စာြ ာ်း၊  

o စပါင််းစပ်ည  နှု င််းစရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ TWG ြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

အစီရငခ်ံစာြ ာ်း၊    

o သစ်စတာဦ်းစ်ီးဌာန၏ စွြ််းရည်မြ င့််တင ်

ြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊  

င – သဘာဝသ ် 

စတာြ ာ်း၊ ဇီဝြ   ်း ံို 

ြ   ်းကွွဲြ ာ်း၊ န င့်် 

လ ြှုစရ်းန င့်် ပတ ်

ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ 

အက   ်းစက ်းဇ ်းြ ာ်း၊  

o န ိုငင်အံဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ 

နငှ့်် ဆက်စပ် စာရွက်စာတြ််း ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း နငှ့်် 

ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု်ံးန ိုငစ်မခြ ာ်း 

ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က၊် PaM 

ြ ာ်းအတွက ်စြီံက န််းစရ်းဆွ မခင််း၊ 

စသည်တ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉ််း၍၊  

o NFMS (အြ   ်းသာ်း သစ်စတာသယံ 

ဇာတ ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း၊ NFI 

အပါအဝင)် 

o စာရင််းအင််း အခ က်အလကြ် ာ်း၊ ဥပြာ 

ဗဟ ိုစာရင််းအင််းအဖွ ွဲ့၊ သစ်စတာ 

ဦ်းစီ်းဌာန၊ MIMU တ ို ့်ြှ 

o One Map ြှ နယ်စမြစဒသဆ ိုငရ်ာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 
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o မြနြ်ာဥပစဒသတင််းအခ က် 

အလက်စနစ် (ဥပစဒ စာရွကစ်ာ 

တြ််းြ ာ်း)  

o EIA/SEA၊ သစ်စတာအဓ ပပါယ်ဖွင့်် 

ဆ ိုခ က်၊ သစ်စတာထ န််းသ ြ််း 

စစာင့််စ ှာက်မခင််း၊ လူြှုစ်ီးပွာ်း 

ဖံွွဲ့ ပဖ  ်းတ ို်းတက်စရ်း စီြံက န််း 

စရ်းဆွ မခင််းတ ို ့်နငှ့််သက်ဆ ိုငစ်သာ 

PLR ြ ာ်း၊  

o EIA/SEA အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််း 

ဆ ိုငရ်ာ ECD ြှ သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊  

o ပြ  ွဲ့နယ်ထ ခ ိုက်လွယ်ြှု အညွှန််းက န််း/ 

အစီရငခ်ံစာ (မြနြ်ာန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာ 

သတင််းစီြံခန် ့်ခွ ြှုအဖွ ွဲ့၊ MIMU)  

o REDD+ စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််း / 

အစီရငခ်ံတငမ်ပမခင််း (အနာဂတ်တွင)် 

  – ကာဗွန်  ိုတ ်

လ တြ်ှုြ ာ်းစလ ာ့်ြ  

န ိုငရ်ာြ  ြ လအစမြ 

အစနအတ ိုင််း မပန် 

မဖ ်န ိုငစ်မြြ ာ်း  

o န ိုငင်အံဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ 

နငှ့်် ဆက်စပ် စာရွက်စာတြ််း ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း နငှ့်် 

ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု်ံးန ိုငစ်မခြ ာ်း 

ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က၊် PaM 

ြ ာ်းအတွက် စြီံက န််းစရ်းဆွ မခင််း၊ 

စသည်တ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉ််း၍၊ 

o NFMS စာရွကစ်ာတြ််းြ ာ်း 

o REDD+ စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််း / 

အစီရငခ်ံတငမ်ပမခင််း (အနာဂတ်တွင)်  

o REDD+ အစီအစဉ် မပနလ်ည်သံို်းသပ်ြှု/ 

အက မဖတ်စစ်စဆ်းြှု အစရီငခ်ံစာြ ာ်း  

o NFMS 

 

ဆ – ကာဗွန်  ိုတ ်

လ တြ်ှုြ ာ်း စနရာ 

စမပာင််းစ  ွဲ့ မဖ ်စပေါ် 

န ိုငစ်မြြ ာ်း၊  

o န ိုငင်အံဆင့်် REDD+ ြဟာဗ ြူဟာ 

နငှ့်် ဆက်စပ် စာရွက်စာတြ််း ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း နငှ့်် 

ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု်ံးန ိုငစ်မခြ ာ်း 

ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က၊် PaM 

ြ ာ်းအတွက် စြီံက န််းစရ်းဆွ မခင််း၊ 

စသည်တ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉ််း၍၊ 

o NFMS စာရွကစ်ာတြ််းြ ာ်း 

o REDD+ စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််း / 

အစီရငခ်ံတငမ်ပမခင််း (အနာဂတ်တွင)်  

o REDD+ အစီအစဉ် မပနလ်ည်သံို်းသပ်ြှု/ 

အက မဖတ်စစ်စဆ်းြှု အစရီငခ်ံစာြ ာ်း  

o NFMS 

 

 

စလ့်လာဆန််းစစ်ြှုနငှ့်် ယင််းနငှ့််သက်ဆ ိုငစ်သာ စဆွ်းစန်ွးြှုြ ာ်းြှ မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ SIS သတင််း စနစ်အတွက ်

အခ က်အလက်စိုစဆာင််းမခင််းနငှ့်် စီြံခန် ့်ခွ မခင််းဆ ိုငရ်ာ အဓ က စ နစ်ခေါ်ြှုြ ာ်းနငှ့်် ကွာဟခ က်ြ ာ်းက ို 

စအာက်ပါအတ ိုင််း သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ခ ့်ကကပါသည ်- 
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• မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် REDD+က ို အစကာငအ်ထညစ်ဖာြ်ည့််၊ စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းြည့်် နည််းလြ််း 

ြ ာ်းက ို စရ်းဆွ ခ ြှတ်စနဆ မဖစ်ပါသည။် ထ ိုဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းသည ် SIS စနစ်အစပေါ် သက် 

စရာက်ြှုြ ာ်း  ှ န ိုငပ်ါသည ် (ဥပြာ ြညသ်ည့်် PaM ြ ာ်းက ို မပညန်ယ်/တ ိုင််းစဒသကကီ်းနငှ့်် 

စအာက်ပ ိုင််းအဆင့််ြ ာ်းတငွ ် စဆာငရွ်က်ြည၊် ယင််းတ ို ့်အတကွ် ြညသ်ည့််သတင််းအခ က ်

အလက်ြ ာ်းက ို စိုစဆာင််းရြညဆ် ိုသညတ် ို ့်အစပေါ် သက်စရာက်ြှု  ှ ပါြည)်။   

• ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းနငှ့်် စပ်လ ဉ််းသည့်် အဓ ကက စသာ အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ိုခ က်အခ   ွဲ့ 

(ဥပြာ ‘တ ိုင််းရင််းသာ်းလြူ   ်းစိုြ ာ်း’၊ ‘ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်းြ ာ်း’၊ ‘သဘာဝသစ်စတာ’) အတွက ်

အြ ာ်းသစဘာတူညကီကသည့်် ဖွင့််ဆ ိုခ က ် (သ ို ့်ြဟိုတ်) တရာ်းဝင ်  ငှ််း ှင််းလင််းလင််း 

ဖွင့််ဆ ိုထာ်းသည့်် ဖွင့််ဆ ိုခ က် (သ ို ့်ြဟိုတ)် ထ ိုနစှ်ြ   ်းစလံို်း ြ ှ စသ်းပါ။ တညဆ် ဥပစဒ 

ြူစဘာငြ်ှလည််း ထ ိုက ့်သ ို ့်စသာ အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ိုခ ကြ် ာ်းက ို ြရ ှ န ိုငပ်ါ။  

• န ိုငင်အံြ ာ်းအမပာ်းြှာက ့်သ ို ့်ပင ် အခ   ွဲ့စသာ အစကကာင််းအရာြ ာ်း (ဥပြာ ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ ၊ 

ြ ရ ို်းဖလာ စမြယာလိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််၊ အဂတ လ ိုက်စာ်းြှု) အတွက် လက်လှြ််းြီရ ှ န ိုငစ်သာ/ 

တစ်န ိုငင်လံံို်းလွှြ််းမခံ စသာ/ တရာ်းဝင ် စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််းဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း 

ြ ှ ပါ။ အဆ ိုပါအခ က်အလက်ြ ာ်းထ ြှ အခ   ွဲ့က ို REDD+ နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် ကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းရန ်လ ိုအပ်သညဟ်ို ယူဆပါက REDD+ အတွက် သ်ီးမခာ်း 

စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းစရ်းစနစ်မဖင့်် စိုစဆာင််းရန ်လ ိုအပ်ြညမ်ဖစ်သည။်  

• အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို တစ်စိုတစ်စည််းတည််း စိုစဆာင််းရနြ်ာှ စ နစ်ခေါ်ြှုတစ်ခို မဖစ်န ိုငပ်ါ သည။် 

အဘယ်စကကာင့််ဆ ိုစသာ် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို တူညစီသာ အဖွ ွဲ့အစည််းဌာန ြ ာ်းြ ှ

မဖစ်စစ၊ အဖွ ွဲ့အစည််းဌာနအြ   ်းြ   ်းြှမဖစ်စစ ဌာနစ တ်၊ ဌာနခွ အြ   ်းြ   ်းြ ှ မပ စိုထိုတ်မပန၊် 

စီြံခန် ့်ခွ စနမခင််းနငှ့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ြ စဝမခင််းဆ ိုငရ်ာ စံလိုပ်ငန််းလြ််းညွှနန်ငှ့်် 

က င့််ဝတ်ြ ာ်း ြ ှ မခင််းစကကာင့်် မဖစ်သည။် ထ ို ့်မပင ်အခ က်အလက်အခ   ွဲ့က ို စီြံစဆာငရွ်က်မခင််း နငှ့်် 

ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််းအတကွ် နည််းစနစ်ြ ာ်း ြ ှ သည့်် မပဿနာလည််း  ှ န ိုငပ်ါသည။် 

အထ်ူးသမဖင့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စပါင််းစပ်၍ REDD+ နငှ့်် ဆစီလ ာက် ိုက်ညသီည့်် နည််း 

လြ််းြ ာ်းမဖင့်် အဓ ပပါယ်မပနဆ် ိုစကာက်ယူရန ်လ ိုအပ်စသာအခါတွင ်ထ ိုမပဿနာ  ှ န ိုငသ်ည။် 

• အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စိုစဆာင််းသည့်် အခ  နက်ာလြ ာ်း ကွာမခာ်းန ိုငပ်ါသည။် ထ ို ့်စကကာင့်် 

ခ ိုငလ်ံိုြှနက်နြ်ှုလည််း ကာွမခာ်းန ိုငသ်ည။် ဥပြာ စံသတ်ြှတ်ခ က်တစ်ခိုနငှ့်် စပ်လ ဉ််းစသာ 
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သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းထ တွင ် အခ   ွဲ့သည ် ြကကာစသ်းြီကြှ စကာက်ယူထာ်းစသာ 

စနာက်ဆံို်းရအခ က်အလက်ြ ာ်း မဖစ်စနစသာ်လည််း အခ   ွဲ့ ြှာြူ လွနခ် ့်သည့်် ၁၀ နစှ်ကတည််း က 

စကာက်ယူထာ်းမခင််းြ   ်း မဖစ်န ိုငပ်ါသည။်  

• လက် ှ တွင ်သတင််းအခ က်အလက်အြ ာ်းစိုအတကွ် ‘cascade updating methodology’ ဟို 

စခေါ်စသာ နည််းစနစက် ို အသံို်းမပ ရန ်ခက်ခ စနပါသည။် ထ ိုနည််းစနစ်သည ်ဝကဆ် ိုက်လင့််ခ် တစ်ခို 

သ ို ့်ြဟိုတ် အခ က်အလက်ရင််းမြစ်တစ်ခိုြှာ စမပာင််းလ စနစသာ အခ ကအ်လက်ြ ာ်း က ို 

အသံို်းမပ ၍ စနာက်ဆံို်းရအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စက်မဖင့်် အလ ိုအစလ ာက် မဖည့််စွက ်

မပငဆ်ငသ်ာွ်းသည့်် နည််းစနစ်မဖစ်ပါသည။် ထ ို ့်စကကာင့်် SIS စနစ်အတွက ် အခ က်အလက်စို 

စဆာင််းြှုြ ာ်းသည ်ြ ာ်းစသာအာ်းမဖင့်် လူအငအ်ာ်းနငှ့်် စိုစဆာင််းမခင််း၊ အခ ကအ်လက်သငွ််း မခင််း 

နည််းစနစ်ြ ာ်းက ိုသာ အသံို်းမပ ရြညမ်ဖစ်ပပီ်း အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စက်မဖင့်် အလ ို အစလ ာက ်

စဆာငရွ်က်န ိုငစ်ရ်း ကက  ်းပြ််းြှုြှာလည််း ကနဦ်းအဆင့််သာ  ှ ပါစသ်းသည။်    

• အခ   ွဲ့စနရာြ ာ်းတွင ် တညူသီည့်် သတင််းအခ ကအ်လက်က ို အြ   ်းြ   ်းစသာ ရင််းမြစ်ြ ာ်း 

သ ို ့်ြဟိုတ် စနစ်ြ ာ်းြှ ရယနူ ိုငမ်ခင််းြ ာ်း  ှ န ိုငပ်ါသည။် တူညစီသာ သတင််းအခ က်အလက် ြ ာ်းက ို 

တစ်ကက ြ်ထက်ပ ို၍ စိုစဆာင််းြ မခင််းြ ာ်းက ို စလ ာ့်ခ ရနအ်တကွ် SIS စနစ်က ို တာဝန ်

ယူစီြံခန် ့်ခွ ြည့်် အဖွ ွဲ့အစည််း သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ငန််းအဖွ ွဲ့သည ် ြညသ်ည့်် သတင််းရင််းမြစ်/ စနစ်ြ ှ

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည ် ယံိုကကညက် ို်းစာ်းန ိုငြ်ှုနငှ့်် စရ ှညတ်ွင ် လက်စတွွဲ့ 

အသံို်းခ န ိုငြ်ှုအ ှ ဆံို်း မဖစ်ြညဆ် ိုသညက် ို ဆံို်းမဖတ်သတ်ြှတ်စပ်းဖ ို ့် လ ိုအပ်ြညမ်ဖစ်သည။်   

• ဝနက်ကီ်းဌာနြ ာ်းကကာ်း သတင််းအခ က်အလက်ြ စဝရနအ်တွက် အဖွ ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ာ အစီအြ ံ

ြ ာ်းက ို စီစဉ်ထာ်း ှ ဖ ို ့် လ ိုအပ်ပါသည။် ယင််းက ို SIS စနစ် စတငလ်ညပ်တ်မခင််းြမပ ြီ ကက  တင ်

စီစဉ်ထာ်းရနလ်ည််း လ ိုအပ်ပါသည။်  

၄.၂။ REDD+ န င့်် ဆက ်ပ်စသာ အမြာ်း သတင််း န ြ် ာ်း၊ ရင််းမြ ြ် ာ်းန င့်် 

ြ  တဆ်ကြ်ှုြ ာ်း 

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်REDD+ အစီအစဉ်၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းအမဖစ် စဆာငရွ်က်လ က် ှ စသာ သတင််း စနစ ်

သ ို ့်ြဟိုတ ် ရင််းမြစ်နစှ်ခို  ှ ပပီ်း SIS စနစ်အတွက် အစရ်းကကီ်းစသာ အစထာက်အကူြ ာ်း စပ်း န ိုငြ်ည့်် 

အလာ်းအလာ ှ ပါသည။် ၎င််းတ ို ့်ြှာ အြ   ်းသာ်းသစ်စတာသယံဇာတစစာင့််ကကည့်် စစ်စဆ်း မခင််းစနစ ်
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(NFMS) နငှ့်် REDD+ M&E တ ို ့် မဖစ်ပပီ်း စအာက်တွငလ်ည််းစကာင််း၊ စနာက်ဆက်တွ  (၃) နငှ့်် (၄) 

တွငလ်ည််းစကာင််း စဆွ်းစန်ွးတငမ်ပထာ်းပါသည။်     

အြ   ်းသာ်းသ စ်တာသယဇံာတစ ာင့်် ကည့််  စ်ဆ်းမြင််း န  ်  

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် အြ   ်းသာ်းသစ်စတာသယံဇာတဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း (NFI) နငှ့်် NFMS တ ို ့်က ို လိုပ် 

စဆာငလ် က်  ှ ပါသည။် NFI/NFMS အတွက် အစီအစဉ်ြ ာ်း စရ်းဆွ ထာ်းသည့််ထ တွင ် SIS စနစ်က ို 

အစထာက်အပံ့်မပ န ိုငြ်ည့်် အပ ိုင််းြ ာ်း ပါဝငြ်ညဟ်ို စြ ာ်ြှန််းရပါသည။် အထ်ူးသမဖင့်် ကာကယွ ်

စစာင့််စ ှာက်ြှု (က)၊ (ခ)၊ (င)၊ (စ) နငှ့်် (ဆ) တ ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉ််းစသာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း အတကွ ်

မဖစ်ပါသည။် သတင််းစနစ်ြ ာ်းနငှ့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်းက ို ဆန််းစစ်စလ့်လာစဉ် အဆ ိုပါခ  တ်ဆက် ြှုြ ာ်းက ို 

ဆန််းစစ်စလ့်လာထာ်းပပီ်းမဖစ်ပါသည ် (အထက်ပါ အပ ိုင််း ၄.၁ တွင ် ကကည့််ပါရန)်။ ဆန််းစစ ်

စလ့်လာြှုရလဒြ် ာ်းထ တငွ ် စနစ်နစှ်ခိုက ို ခ  တဆ်က်မခင််းဆ ိုငရ်ာ အက ဉ််းခ  ပ် ှင််းလင််းခ က်တစ်ခို 

(စနာက်ဆက်တွ  ၃ တွင ် စဖာ်မပစပ်းထာ်းပါသည)် လည််း ပါဝငပ်ပီ်း စအာက်ပါအတ ိုင််း အနစှ်ခ  ပ် 

တငမ်ပအပ်ပါသည ်-   

• အြ   ်းသာ်းသစ်စတာသယဇံာတဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း - NFI မဖင့်် တ ိုင််းတာြည့်် ပါရာြီတာ 

အြ ာ်းအမပာ်းသည ် SIS စနစ်အတွက် အဆ ိုမပ ထာ်းသည့်် ညွှနက် န််းြ ာ်းနငှ့်် ဆစီလ ာ်အပ်စပ်ြှု 

 ှ ပါသည။် န ိုငန် ိုငန်င််းနင််း စီြံစဆာငရွ်က်န ိုငြ်ည့်် NFI ပါရာြီတာြ ာ်း (စမြဆလီွှာတွင််း ှ  

စအာ်ဂ နစ်ကာဗွန၊် အပငြ်   ်းစ တ်ြ   ်းကွ ြ ာ်း၊ စသည)် က ို SIS ညွှနက် န််းြ ာ်းနငှ့်် က ိုက်ညသီည့်် 

စနရာြ ာ်းတွင ် SIS စနစအ်တွက် အသံို်းမပ ရန ်စရွ်းခ ယ်န ိုငပ်ါသည။် NFI ရလဒြ် ာ်း ရ ှ န ိုငြ်ှုက ို 

အစမခခံ၍ အမခာ်း SIS ညွှနက် န််းြ ာ်း ထပ်ြံထည့််သငွ််းန ိုငရ်နလ်ည််း စဉ််းစာ်းန ိုင ်ပါသည ် (ဥပြာ 

ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ ြ ာ်းနငှ့်် ဆက်စပ်စနသည့်် သစ်စတာဖွ ွဲ့စည််းပံိုပါရာြတီာ ြ ာ်း)။ NFI နငှ့်် REDD+ 

အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ြှုြ ှ စလ့်လာစတွွဲ့  ှ ရသည့်် အစမပာင််းအလ ြ ာ်း ကကာ်း 

ခ  တ်ဆက်စနြှုြ ာ်းက ို စ စစ်စလ့်လာန ိုငစ်ရ်းအတကွ် သင့််စတာ်သည့်် နည််းလြ််း တစ်ခိုက ို 

စရွ်းခ ယ်ရန ်လ ိုအပ်ပါသည ်(ဥပြာ REDD+ စဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာ်း လိုပ်စဆာငစ်န သည့်် စနရာနငှ့်် 

အမခာ်းစနရာြ ာ်းကကာ်း အစမပာင််းအလ ြ ာ်း မဖစ်စပေါ်စနပံိုက ို နှု င််းယှဉ်စလ့် လာြှုြ ာ်း အစပေါ် 

အစမခခံ၍)။  

• စာရင််းအင််းဆ ိုငရ်ာနငှ့်် နယ်စမြစဒသဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း - ကာဗွနထ်ိုတ် လွှတ်ြှု 

စလ ာ့်ခ မခင််း/ ကာဗွနစ်ိုပ်ယူမခင််းနငှ့််စပ်လ ဉ််းသည့်် REDD+ ရလဒြ် ာ်းက ို ခန် ့်ြှန််း 
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တွက်ခ က်မခင််းအမပင ် NFMS သည ် သစ်စတာဖံို်းလွှြ််းြှု အစမပာင််းအလ ြ ာ်းအတွက် နယ်စမြ 

စဒသဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းနငှ့်် သစ်စတာမပ န််းတီ်းြှုနငှ့်် သစစ်တာအတန််းအစာ်း 

က ဆင််းြှုက ို မဖစ်စစစသာ အစကကာင််းြ ာ်း၏ သက်စရာက်ြှုြ ာ်း ြညသ် ို ့် စလ ာ့်ပါ်းသာွ်းသည ်

သ ို ့်ြဟိုတ် စမပာင််းလ သာွ်းသညက် ို ဆန််းစစ်စလ့်လာရာတွင ် အသံို်းမပ န ိုငြ်ည့်် အမခာ်းသတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စီြံစဆာငရွ်က်ြ စဝစပ်းန ိုငြ်ညဟ်ို စြ ာ်ြနှ််းပါသည။် အဆ ိုပါ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စာရင််းအင််းက န််းဂဏန််းြ ာ်းအရစသာလ်ည််းစကာင််း၊ စမြပံို 

ြ ာ်းမဖင့််စသာ်လည််းစကာင််း တငမ်ပစပ်းန ိုငဖ်ယွ် ှ ပပီ်း SIS စနစ်က ို အစထာက်အကူမပ န ိုင ်ပါသည။် 

ဥပြာ သစ်စတာဖံို်းလွှြ််းြှု စမပာင််းလ မခင််းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

သစ်စတာြ ာ်း၏ ကာဗနွန်ငှ့််ြသက်ဆ ိုငသ်ည့်် အမခာ်းတနဖ် ို်းြ ာ်းအစကကာင််း သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း (နယ်စမြစဒသ ဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းပံိုစံမဖင့်် ရ ှ န ိုငပ်ါက) REDD+ စဆာင ်

ရွက်ခ က်ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းနငှ့်် စပါင််းစပ်၍  အသံို်းမပ န ိုငပ်ပီ်း တွ ဖက ်

ရ ှ ထာ်းသည့်် အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းထ ြှ အခ   ွဲ့က ို ဆန််းစစ်န ိုငပ်ါသည။် သဘာဝသစ်စတာြ ာ်း ၏ 

ဖံို်းလွှြ််းြှုနငှ့်် အရညအ်စသ်ွးအစပေါ် REDD+ လိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်း၏ သက်စရာက်ြှုက ို 

ဆန််းစစ်အက မဖတ်ရန ်NFMS  အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ န ိုငြ်ည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်းက ို လည််း 

 ှာစဖွမပ စိုန ိုငပ်ါသည။် ထ ိုနည််းစနစ်ြ ာ်းမဖင့်် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု (င) ၏ 

သဘာဝသစ်စတာြ ာ်းနငှ့်် သက်ဆ ိုငစ်သာ အပ ိုင််းကဏ္ဍြ ာ်းက ို လ ိုကန်ာက င့််သံို်းစနပံိုက ို 

စဖာ်မပန ိုငသ်ည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ရ ှ ြညမ်ဖစ်သည။်  

• SIS နငှ့်် သက်ဆ ိုငစ်သာ NFMS လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း - ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု (စ) နငှ့်် (ဆ) တ ို ့်က ို 

န ိုငင်၏ံ အစမခအစနြ ာ်းနငှ့်် က ိုကည်စီအာင ် ဖငွ့််ဆ ို ှင််းလင််းထာ်းခ က်တငွ ် REDD+ ၏ 

စအာငမ်ြငြ်ှုရလဒြ် ာ်း နဂ ိုြူလအတ ိုင််း မပနမ်ဖစ်သွာ်းမခင််း (reversals) နငှ့်် ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ ်

ြှုြ ာ်း စနရာစရွှွဲ့စမပာင််းမဖစ်စပေါ် မခင််း (displacements) တ ို ့်က ို NFMS ြှ အခ က်အလက်ြ ာ်း 

အသံို်းမပ ၍ စဖာ်ထိုတ် သ  ှ န ိုငြ်ည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်း  ှာစဖွမပ စိုရန ် ပါ ှ ပါသည။် ထ ို ့်မပင ် ထ ို 

က စစြ ာ်းက ို မဖစ်စပေါ်စစန ိုငသ်ည့်် အစကကာင််းရင််းြ ာ်းက ို နာ်းလညသ်  ှ န ိုငြ်ည့််၊ ထ ိုက စစြ ာ်း 

မဖစ်စပေါ်ြှုက ို စဖာ်ထိုတ်သ  ှ ပါက စီြံအိုပ်ခ  ပ်စရ်းအရ အစရ်းယူစဆာငရွ်က်ြှုြ ာ်း မပ လိုပ်န ိုင ်

ြည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို ခ ြှတ်စဆာငရွ်က်ရနလ်ည််း ပါ ှ ပါသည။် သ ို ့်ပါစသာစကကာင့်် NFMS က ို 

စနစ်တက  ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ စဆာငရွ်က်ြညဆ် ိုပါက အဆ ိုပါကာကွယ် စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်း က ို 

စီြစံဆာငရွ်က်မခင််းနငှ့်် လ ိုက်နာက င့််သံို်းမခင််းတ ို ့်တငွ ် န ိုငင်အံတွက် အစထာကအ်ကူ မဖစ် န ိုငပ်ပီ်း 
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(တစ်ခ  နတ်ည််းတွင ် REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်း၏ ထ စရာက်ြှုက ို တ ို်းတကစ်စပါြည)် SIS 

စနစ်တွငလ်ည််း အဆ ိုပါသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ပါဝငသ်င့််ပါသည။် သ ို ့်စသာ် reversal 

ြ ာ်းနငှ့်် displacement ြ ာ်းက ို ြညြ် အတ ိုင််းအတာအထ  စဖာထ်ိုတ်သ  ှ န ိုငြ်ညဆ် ိုသညြ်ှာ  

၎င််းတ ို ့်၏ နယ်စမြစဒသဆ ိုငရ်ာ အပ ိုင််းြ ာ်းနငှ့်် ပ ံွဲ့ နှံ ့်မဖစ်စပေါ် ပံိုြ ာ်းအစပေါ်တငွလ်ည််း ြူတည ်

စနပါသည။် အစမပာင််းအလ မဖစ်သည့်် နယ်စမြဧရ ယာ စသ်းငယ်စလ၊ ပ ံွဲ့ နှံ ့်မဖစ်စပေါ်ြှု ပ ိုြ ို 

က  မပန် ့်စလ၊ စဖာ်ထိုတ်သ  ှ ရန ်ပ ိုြ ိုခက်ခ စလ မဖစ်ပါသည။်  

• REDD+ ရလဒြ် ာ်း - FRL တွင ် အစီရငခ်တံငမ်ပထာ်းသည့်် ကာဗနွထ်ိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း/ 

ဖယ်ထိုတ်ြှုြ ာ်းနငှ့်် နှု င််းယှဉ်၍ စမြအသံို်းခ ြှုစမပာင််းလ မခင််းစကကာင့်် ကာဗနွထ်ိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း 

(သစ်စတာမပ န််းတီ်းမခင််း)၊ တည ်ှ စနစသာ သစ်စတာြ ာ်း (သစ်စတာအတန််းအစာ်း က ဆင််း မခင််း၊ 

နဂ ိုြူလအတန််းအစာ်းသ ို ့် မပနလ်ညစ်ရာက် ှ စအာင ် စဆာငရွ်က်မခင််း) သ ို ့်ြဟိုတ် သစ် 

စတာအသစ်ြ ာ်း (သစ်စတာပ   ်းစထာငမ်ခင််း/ မပနလ်ညပ်   ်းစထာငမ်ခင််း)၊ စသည့်် သက်ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို NFMS ြှ အခ ကအ်လက်ြ ာ်းစပေါ်တွင ် အစမခခံ၍ အြ   ်းသာ်း 

ြှနလ်ံိုအ ြ်ဓာတ်စငွွဲ့စာရင််းစကာက်ယူမခင််း နငှ့်် REDD+ ရလဒြ် ာ်း အစီရငခ်ံတငမ်ပမခင််းတ ို ့် 

အတွက် စိုစဆာင််းမပ စိုရြညမ်ဖစ်သည။် အဆ ိုပါသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည် ကာကွယ ်

စစာင့််စ ှာက်ြှု (က) အတွက် အသံို်းဝငြ်ညမ်ဖစ်ပပီ်း သက်ဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

နယ်စမြစဒသဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ပံိုစံြ ာ်းမဖင့်် အတ အက  ရ ှ ပါက ကာကယွ်စစာင့်် စ ှာကြ်ှု 

(စ) နငှ့်် (ဆ) တ ို ့်အတွက်လည််း အသံို်းဝငန် ိုငြ်ညမ်ဖစ်ပါသည။်  

REDD+ စ ာင့်် ကည့််  စ်ဆ်းမြင််းန င့်် အကွဲမဖတသ်ံို်းသပ်မြင််း  

သတင််းစနစ်ြ ာ်းနငှ့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်း ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုအရ မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ SIS စနစ်အတွက် လ ိုအပ် စသာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််း (အထ်ူးသမဖင့်် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု ြ ာ်းက ို ြညသ် ို ့် 

လ ိုက်နာက င့််သံို်းစကကာင််းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍) က ို အခ က်အလက်သစ်ြ ာ်း စကာက်ယ ူ

စိုစဆာင််းမခင််းြှတစ်ဆင့််သာ ရ ှ န ိုငြ်ညမ်ဖစ်စကကာင််း စတွွဲ့  ှ ရပါသည။် ထ ိုအခ က်အလက်ြ ာ်း အတွက ်

မဖစ်န ိုငစ်မခအ ှ ဆံို်းရင််းမြစ်ြှာ န ိုငင်တံငွ််း ှ  REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်းအတွက် စဆာငရွ်က်ရန ်စီစဉ်ထာ်းစသာ 

စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််းနငှ့်် အက မဖတ်မခင််း (M&E) စနစ်ပင ်မဖစ်ပါသည။်  

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ REDD+အတွက် M&E စနစ်က ို အစသ်းစ တ် စရ်းဆွ စနဆ မဖစ်စသာစကကာင့်် ထ ိုစနစ် တွင ်

REDD+ အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်စဆာငရွ်က်ြှုဆ ိုငရ်ာနငှ့်် REDD+ ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ အခ က ်
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အလက်နစှ်ြ   ်းစလံို်းက ို စကာက်ယူစိုစဆာင််းန ိုငရ်န ် စီစဉ်န ိုငြ်ညဟ်ို စြ ာ်ြနှ််းရပါသည။် ထ ိုအခ က ်

အလက်အြ   ်းအစာ်းသည ်SIS စနစ်အတွက် စအာကပ်ါနည််းလြ််းနစ်ှြ   ်းမဖင့်် အသံို်းဝငန် ိုငပ်ါသည ်-  

• REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်းက ို ကာကွယ်စစာင့််စ ာှကြ်ှုြ ာ်းနငှ့််အည ီ အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်စန 

မခင််းမဖစ်စကကာင််း (ဥပြာ စနရာစဒသ၊ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်းနငှ့်် က င့််သံို်းြှုြ ာ်းအရ)နငှ့်် လူြှု 

စရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ စကာင််းက   ်းရလဒြ် ာ်း ရ ှ ခ ့်စကကာင််း တ ိုက်ရ ိုက်မပသန ိုငမ်ခင််း၊  

• အမခာ်းရင််းမြစ်ြ ာ်းြှ လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အဓ ပပါယ်ဖွင့်် 

ဆ ိုစကာက်ယူရာတငွ ် ကညူစီပ်းန ိုငမ်ခင််း၊ ဥပြာ ဆင််းရ နြွ််းပါ်းြှုနှုန််းြ ာ်း၊ စရအရညအ်စသ်ွး၊ 

ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ ြ ာ်း၊ စသညတ် ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ စလ့်လာစတွွဲ့  ှ ရသည့်် အစမပာင််းအလ ြ ာ်း အတကွ ်

REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်းက တစ်ဖက်တစ်လြ််း ပါဝငအ်စထာက်အကူမပ န ိုငခ် ့်မခင််း  ှ /ြ ှ  

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု မပ လိုပ်ရန ်ကူညပံီ့်ပ ို်းစပ်းမခင််းအာ်းမဖင့််။  

ြ ာ်းစသာအာ်းမဖင့်် တူညစီသာ အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို M&E စနစ်နငှ့်် SIS စနစ် နစှ်ခိုစလံို်းအတွက ်

အသံို်းမပ န ိုငပ်ါသည။် ဥပြာ REDD+ PaM ြ ာ်းတွင ်က င့််သံို်းစသာ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းနငှ့်် စပ်လ ဉ််း သည့်် 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည ် ကာဗနွထ်ိုတ်လွှတ်ြှုက ို အြ ာ်းဆံို်းစလ ာ့်ခ န ိုငသ်ည့််/ 

သစ်စတာကာဗနွပ်ြာဏက ို အြ ာ်းဆံို်း တ ို်းမြ င့််န ိုငသ်ည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအာ်း သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ ်

ရာတွငလ်ည််းစကာင််း၊ PaM ြ ာ်း၏ ဒဇီ ိုင််းနငှ့်် အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ြှုအစအီစဉ်ြ ာ်းတွင ် ပတ်ဝန််း 

က ငန်ငှ့်် လူြှုစရ်းဆ ိုငရ်ာ ရညရွ်ယ်ခ က်ြ ာ်းက ို ထည့််သငွ််းခ ြှတ်ထာ်းပပီ်းမဖစ်စကကာင််း လက်စတွွဲ့ 

မပသရာတွငလ်ည််းစကာင််း အသံို်းဝငန် ိုငပ်ါသည။်   

တစ်ခါတစ်ရံတငွြ်ူ M&E သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည ် SIS အတွက် ပ ိုြ ိုအသံို်းတည့််စစရန ် ြတှ ်

တြ််းတငသ်ည့်် ပါရာြီတာြ ာ်းနငှ့်် က ိုက်ညစီအာင ် အနည််းငယ်မပငဆ်ငည်  နှု င််းစပ်းရန ် လ ိုအပ်န ိုင ်

ပါသည။် ဥပြာ REDD+ M&E တွင ် လိုပ်ငန််းအခ   ွဲ့၌ ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ကကသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် အက   ်း 

ခံစာ်းခွင့်် ရ ှ သည့်် လအူစရအတွက်က ို ြှတ်တြ််းတငပ်ါလ ြ့််ြည။် အဆ ိုပါအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

အသက်အရွယ်၊ က ာ်း/ြ၊ တ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းစို၊ စသညအ်လ ိုက် အိုပ်စိုခွ ၍ စကာကယ်ူစိုစဆာင််း 

ြညဆ် ိုပါက SIS စနစ်အတွက် ထ ိုအခ က်အလက်ြ ာ်း၏တနဖ် ို်းသည် ပ ိုြ ို မြင့််ြာ်းလာန ိုငပ်ါသည။်  

REDD+ M&E စနစ်နငှ့်် SIS စနစ်နစှ်ြ   ်းစလံို်းအတွက် အထ်ူးသင့််စလ ာ်အသံို်းတည့််ြည့်် သတင််းအ 

ခ က်အလက်အြ   ်းအစာ်းြ ာ်းအမဖစ် စအာက်ပါတ ို ့်က ို သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းပါသည် (စနာက် ဆက် 

တွ  (၄) တွင ်ပ ိုြ ိုအစသ်းစ တ် ဖတ်ရှုစလ့်လာန ိုငပ်ါသည)် -  
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• REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာငရွ်က်စနသည့်် စနရာစဒသြ ာ်း၊  

• အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ြှုအတ ိုင််းအတာ (ဥပြာ ြူလအစမခအစနသ ို ့် မပနလ်ညစ်ရာက် ှ စအာင ်

ပ   ်းစထာငစ်နစသာ သစ်စတာဧရ ယာအက ယ်အဝန််း၊ သန် ့် ငှ််းစသာ စွြ််းအငက် ို လကလ်ှြ််း 

ြီအသံို်းမပ န ိုငစ်အာင ်ပံ့်ပ ို်းစပ်းစနသည့်် အ ြ်စထာငစ်ိုအစရအတွက်)၊  

• ပါဝငပ်တ်သက်စသာ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်း၊ 

• က င့််သံို်းသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း/ လ ိုက်နာစဆာငရွ်ကသ်ည့်် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်း၊  

• ပတ်ဝန််းက ငန်ငှ့်် လူြှုစရ်းဆ ိုငရ်ာ ရလဒြ် ာ်း၊  

• စအာငမ်ြငမ်ခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် က ရှု ံ်းမခင််း၏ အစကကာင််းရင််းြ ာ်း၊  

REDD+ M&E စနစ်နငှ့်် SIS စနစ်နစှ်ြ   ်းစလံို်းအတွက် အက   ်း ှ စစရန ် ပူ်းစပါင််းစဆာငရွ်ကန် ိုငစ်ရ်း 

အတွက် စ ှွဲ့ဆက်စဆာငရွ်က်သင့််သည့်် စအာက်ပါလိုပ်ငန််းအဆင့််ြ ာ်း က ို အကကံမပ ပါသည ်-  

• REDD+ အတွက် M&E ြူစဘာငက် ို စရ်းဆွ စဉ်တငွ ် SIS စနစ်အတွက် လ ိုအပ်စသာ သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း/ ညွှနက် န််းြ ာ်းက ို အစမခခံ၍ အဆ ိုမပ ထာ်းစသာ ပါရာြီတာြ ာ်းနငှ့်် 

ညွှနက် န််းြ ာ်းက ို စလ့်လာရန ် မဖစ်ပါသည။် SIS အတွက် အစရ်းကကီ်းသည့်် သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း M&E ြူစဘာငတ်ွင ် ပါဝငရ်န ် လ ိုအပ်စနစသ်းစကကာင််း စတွွဲ့  ှ ရပါက အဆ ိုပါ 

ကွာဟခ က်ြ ာ်းက ို မဖည့််ဆည််းစပ်းန ိုငရ်န ် ညွှနက် န််းအသစ်ြ ာ်း ထပ်ြံထည့််သငွ််းန ိုငြ်ည် လာ်း၊ 

သ ို ့်ြဟိုတ် လက် ှ  M&E ြူစဘာငအ်တွင််း ထည့််သငွ််းရန ်စီစဉ်ထာ်းပပီ်း မဖစ်စသာ ညွှနက် န််းြ ာ်းက ို 

မဖည့််စွက်မပငဆ်ငန် ိုငြ်ညလ်ာ်း ဆ ိုသညက် ို ဆန််းစစ်သင့််ပါသည။်  

• M&E အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စကာက်ယူစိုစဆာင််းမခင််း၊ ြ စဝမခင််းနငှ့်် စြီံစဆာငရွ်က်မခင််း 

နည််းလြ််းြ ာ်းက ို စရ်းဆွ ခ ြှတ်ရာတငွ ် စနစ်နစှ်ခိုစလံို်း၏ လ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်းက ို စဉ််းစာ်း၍ 

စဆာငရွ်က်သင့််ပါသည။်  

၅။ SIS သတင််းအြ ကအ်လက ်ဖွွဲ ွဲ့ ည််းပံိုန င့်် အဆ ိုမပ ည န်က န််းြ ာ်း 

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ SIS စနစ ် ဖွ ွဲ့စည််းပံိုသည ် ခနခ်ွန််းကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို န ိုငင်၏ံ အစမခ 

အစနနငှ့််က ိုက်ညစီစရန ် ဖွင့််ဆ ို ှင််းလင််းထာ်းခ က်နငှ့််အည ီ ‘အစမခခံစည််းြ ဉ််းြ ာ်း၊ စံသတ်ြှတ်ခ က ်

ြ ာ်းနငှ့်် ညွှနက် န််းြ ာ်း’ ပါဝငသ်ည့်် နည််းလြ််းက ို အသံို်းမပ ၍ ဖွ ွဲ့စည််းြညမ်ဖစ်သည။် ကာကွယ်စစာင့်် 
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စ ှာက်ြှု အစမခခံစည််းြ ဉ််းတ ိုင််းအတွက် ထ ိုကာကွယ်စစာင့််စ ာှက်ြှုက ို န ိုငင်၏ံ အစမခအစနအရ 

ြညသ် ို ့် နာ်းလညသ်  ှ ထာ်းစကကာင််း မပသသည့်် စံသတ်ြှတ်ခ က်အခ   ွဲ့က ို စဖာ်ထိုတ်ထာ်းပပီ်း 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်စနြှု အစမခအစနက ိုလည််း အဆ ိုပါ စံသတ် 

ြှတ်ခ က်ြ ာ်းမဖင့်် နှု င််းယဉှ်တ ိုင််းတာန ိုငြ်ညမ်ဖစ်သည။် SIS စနစ်တွင ် အဆ ိုပါ စံသတ်ြှတ်ခ က် 

တစ်ခိုခ င််းစီအတကွ် ကာကွယ်စစာင့််စ ာှက်ြှုြ ာ်း၏ အစ တ်အပ ိုင််းအသ်ီးသ်ီးအတွက် ြညသ် ို ့်ြညပံ်ို 

စီြံစဆာငရွ်က်ထာ်းစကကာင််း၊ ြညသ် ို ့်ြညပံ်ို လ ိုက်နာက င့််သံို်းစနစကကာင််း သတင််းအခ က်အလက် ြ ာ်း 

ပါဝငြ်ညမ်ဖစ်သည။် အဆ ိုပါသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့်် စာသာ်းပံိုစံ 

မဖင့််လည််းစကာင််း၊ ညွှနက် န််းြ ာ်း ပံိုစံမဖင့််လည််းစကာင််း (အဓ ကအာ်းမဖင့်် စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းက ို 

ြညသ် ို ့် ‘လ ိုက်နာက င့််သံို်းစကကာင််း’) စဖာ်မပစပ်းြညမ်ဖစ်သည။်  ှင််းလင််းတငမ်ပည့်် စာသာ်းပံိုစံမဖင့်် 

စဖာ်မပစပ်းရမခင််း၏ ရညရွ်ယ်ခ က်ြှာ ဆက်စပ်စနသည့်် စနာက်ခံအစမခအစန အစကကာင််းခ င််းရာ ြ ာ်းက ို 

တငမ်ပစပ်းရန၊် ညွှနက် န််းြ ာ်းက ို အဓ ပပါယ်စကာကယ်ူဖွင့််ဆ ိုန ိုငစ်အာင ် ကညူစီပ်းရနန်ငှ့်် ညွှန ် က န််းြ ာ်း 

ြစဖာ်ထိုတ်ရစသ်းသည့်် အခါြ   ်း သ ို ့်ြဟိုတ် ညွှနက် န််းြ ာ်းအတွက် လ ိုအပ်စသာ အခ က် အလက်ြ ာ်း 

ြရ ှ န ိုငစ်သ်းသည့်် အခါြ   ်းတွင ် အသံို်းမပ ရန ် မဖစ်ပါသည။် ကနဦ်းညွှနက် န််းြ ာ်း စာရင််းက ို 

အဆ ိုမပ ထာ်းပပီ်း၊ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းနငှ့်် စဆွ်းစန်ွးပပီ်း မဖစ်ပါသည။် ထ ိုစာရင််းက ို 

ထပ်ြံမပငဆ်ငြ်ွြ််းြံြညမ်ဖစ်သည။် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ SIS စနစ်က ို ကာလအပ ိုင််းအမခာ်းအလ ိုက် 

တစ်ဆင့််ခ င််းစီအစကာငအ်ထညစ်ဖာ်သာွ်းရန ် ဆံို်းမဖတ်ထာ်းပပီ်းမဖစ်ရာ  SIS စနစ်က ို စတငလ်ည ်

ပတ်စဆာငရွ်က်သည့်် ကနဦ်းအဆင့််တွင ် ဦ်းစာ်းစပ်းအစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ြည့်် ညွှနက် န််းြ ာ်းက ို 

အဆ ိုပါစာရင််းြှ စရွ်းခ ယြ်ညမ်ဖစ်ပါသည ်(အပ ိုင််း ၆.၂ က ို ကကည့််ပါရန)်။ 

အစမခခံစည််းြ ဉ််းြ ာ်း၊ စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းနငှ့်် အဆ ိုမပ ထာ်းစသာ ညွှနက် န််းြ ာ်းက ို စနာက်ဆက် တွ  (၂) 

 ှ  ဇယာ်းတွင ် တငမ်ပထာ်းပါသည။် ထ ို ့်မပင ် ညွှနက် န််းြ ာ်းအတကွ် လ ာထာ်းသည့်် အခ က ်

အလက်ရင််းမြစ်ြ ာ်းအစကကာင််း ြှတ်ခ က်ြ ာ်းနငှ့််  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့်် စာသာ်းြ ာ်းတွင ် ပါဝငရ် ြည့်် 

အခ က်ြ ာ်းအတွက် လြ််းညွှနခ် က်ြ ာ်းက ိုလည််း စဖာ်မပစပ်းထာ်းပါသည။်   

စအာက်ပါပံိုတွင ် SIS စနစ်အတွက် အဆ ိုမပ ထာ်းစသာ သတင််းအခ က်အလက်ဖွ ွဲ့စည််းပံိုက ို မပသ 

ထာ်းပါသည ်(ပံို ၂)။  
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ပံို ၂ - အဆ ိုမပ စသာ SIS သတင််းအခ က်အလက် ဖွ ွဲ့စည််းပံို 

 

 

  

မြန်ြာ SIS သတင််း  န ် 

အစမြြံ ည််း

ြ ဉ််း က 

အစမြြ ံ

 ည််းြ ဉ််း ြ 

 

အစမြြ ံ

 ည််းြ ဉ််း ဂ 

အစမြြံ ည််း

ြ ဉ််း ဃ 

အစမြြံ ည််း

ြ ဉ််း င 

အစမြြ ံ

 ည််းြ ဉ််း   

အစမြြံ ည််း

ြ ဉ််း ဆ 

 ံသတြ် တြ် က် 

က.၁ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်သံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 ံသတြ် တြ် က် 

က.၁ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့်သ် ံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

ြ.၂ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့်သ် ံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

ြ.၁ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့်သ် ံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

ဂ.၁ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 
 ံသတြ် တြ် က် 

ဃ.၂ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့်သ် ံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

ဃ.၁ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့်သ် ံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

ဂ.၂ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့်သ် ံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 
 ံသတြ် တြ် က် 

ြ.၃ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့်သ် ံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

  ံသတြ် တြ် က် 

ြ.၄ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း-ညွှနက် န််း 

(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

ဂ.၆ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း-ညွှနက် န််း 

(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 ံသတြ် တြ် က် 

ဂ.၅ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း-ညွှနက် န််း 

(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

ဂ.၄ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း-ညွှနက် န််း 

(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

ဂ.၃ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း- ညွှနက် န််း 

(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

ဃ.၃ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့်သ် ံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

င.၁ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 
 ံသတြ် တြ် က် 

င.၂ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့််

သံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

င.၆ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း-ညွှနက် န််း 

(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 ံသတြ် တြ် က် 

င.၅ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း-ညွှနက် န််း 

(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

င.၄ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း-ညွှနက် န််း 

(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

င.၃ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း-ညွှနက် န််း 

(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

 .၂ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့်သ် ံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

 .၁ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့်သ် ံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

 .၃ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း-ညွှနက် န််း 

(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

 .၄ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း-ညွှနက် န််း 

(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

ဆ.၂ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့်သ် ံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

ဆ.၁ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့်သ် ံို်း 

ညွှနက် န််း(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

ဆ.၃ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း-ညွှနက် န််း 

(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 

 

 ံသတြ် တြ် က် 

ဆ.၄ 

 ီြံစဆာငရွ်က် 

 ှင််းတင််းတငမ်ပ 

လ ိုက်နာက င့် ်

သံို်း-ညွှနက် န််း 

(ြ ာ်း)နငှ့်် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပ 

 

 

 

 

 

အြ   ွဲ့ ည နက် န််းြ ာ်း 

 ံသတြ် တြ် က် 

တ ်ြိုြက 

န င့်ြ်  တဆ်က ်
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၆။ အဖွွဲွဲ့အ ည််းဆ ိုငရ်ာန င့်် နည််းပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အ ီအြံြ ာ်း  

၆.၁။ အဖွွဲွဲ့အ ည််းဆ ိုငရ်ာ အြန််းကဏ္ဍြ ာ်းန င့်် တာဝန်ြ ာ်း  

SIS စနစ်တစ်ခို ထစူထာငမ်ခင််း၊ လညပ်တ်စဆာငရွ်က်မခင််းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ အခ က်အလက်ြ ာ်း 

စတာင််းခံမခင််းြှအစမပ ကာ အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စီြံစဆာငရွ်က်မခင််းနငှ့်် စ တ်မဖာစ စစ်စလ့်လာ မခင််း၊ 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းထ ံ ြ စဝစပ်းမခင််းအထ  လိုပ်ငန််းတာဝနအ်ြ   ်းြ   ်း  ှ ပါသည။် SIS နငှ့်် 

ဆက်စပ်သက်ဆ ိုငစ်သာ သတင််းစနစ်ြ ာ်းနငှ့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်းက ို ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု ရလဒြ် ာ်းအရ 

လက် ှ တွင ် မြနြ်ာန ိုငင် ံ SIS စနစ်အတွင််း ှ  သတင််းအခ က်အလက်အြ ာ်းစိုက ို အဓ ကပံ့်ပ ို်းစပ်း ြည့်် 

သတင််းစနစ် သ ို ့်ြဟိုတ် ရင််းမြစ်တစ်ခို  ှ ြစနစကကာင််း စတွွဲ့  ှ ရပါသည။် ထ ို ့်မပင ် database တစ်ခို 

စီြံခန် ့်ခွ ြှုအတွက ် စွြ််းစဆာငရ်ညြ် ာ်း၊ လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််နငှ့်် တာဝနြ် ာ်း၊ IT အစမခခံအစဆာက ်

အအံိုြ ာ်းြှာလည််း အဖွ ွဲ့အစည််းအခ   ွဲ့တွင ် ခွ မဖန် ့်တည ်ှ စနပါသည။် SIS စနစ်အတွက် အဖွ ွဲ့အစည််း 

ဆ ိုငရ်ာ တာဝနြ် ာ်းနငှ့်် အခန််းကဏ္ဍြ ာ်းက ို အဆ ိုမပ ရနအ်တွက် ထည့််သငွ််းစဉ််းစာ်းထာ်းသည့်် 

အခ က်အလက်အခ   ွဲ့  ှ ပါသည ်-    

• REDD+ က ို အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ရန ်နငှ့်် ကာကွယစ်စာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို က င့််သံို်းရန ်ြညသ်ည့်် 

အဖွ ွဲ့အစည််းတငွ ်တာဝန ်ှ သနည််း။   

• REDD+ နငှ့်် SIS အတကွ် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စိုစဆာင််းရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် database 

ြ ာ်းက ို တညစ်ဆာက်ထ န််းသ ြ််းစဆာငရွ်က်ရန ် လ ိုအပ်သည့်် လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််နငှ့်် တာဝနြ် ာ်း သည ်

ြညသ်ည့်် အဖွ ွဲ့အစည််း(ြ ာ်း) တွင ် ှ ထာ်းပပီ်း မဖစ်သနည််း။   

• UNFCCC သ ို ့် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအစကကာင််း အခ က်အလက်အနစှ်ခ  ပ်အစီရငခ်ံစာ က ို 

တငသ်ငွ််းရန ်ြညသ်ည့််ဌာနတွင ်တာဝန ်ှ သနည််း။   

• ြညသ်ူ ့်ထတံွင ် database နငှ့်် ဝက်ဆ ိုက်တစ်ခိုက ို သင့််စလ ာ်သလ ို တညစ်ထာငလ်ညပ်တရ်န ်

နည််းပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ စွြ််းရညန်ငှ့်် ဘတ်ဂ က်က ို ပ ိုငဆ် ိုငထ်ာ်းပါသနည််း။   

• ြညသ်ူ ့်ထတံွင ်သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ြှနက်နစ်ွာ စ စစ်စလ့်လာ၍ အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ို န ိုငရ်န ်

လ ိုအပ်သည့်် ကျွြ််းက ငြ်ှုနငှ့်် အစတွွဲ့အကကံ ြ ာ်း  ှ ပါသနည််း။  
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• အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းကကာ်းတွင ်သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ြ စဝမခင််းနငှ့်် ဆက်သယွ်မခင််းတ ို ့် အတကွ ်

ြညသ်ည့်် စပါင််းစပ်ည  နှု င််းစရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း လ ိုအပ်ပါြညန်ည််း။ သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၏ တ က ြှုက ို ြညသ် ို ့် သံို်းသပ်စ စစ်အတညမ်ပ သင့််ပါသနည််း။  

သတင််းစနစ်ြ ာ်းနငှ့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်း ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုနငှ့်် အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်း၊ အဓ ကက စသာ 

အစ ို်းရက ိုယ်စာ်းလယှ်ြ ာ်းနငှ့်် တ ိုငပ်ငစ်ဆွ်းစန်ွးခ ့်ြှုြ ာ်းစပေါ်တွင ် အစမခခံ၍ မြနြ်ာန ိုငင် ံ SIS စနစ်က ို 

စီြံစဆာငရွ်က်န ိုငရ်နအ်တကွ် စအာက်ပါ အဖွ ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ာ အခန််းကဏ္ဍြ ာ်းနငှ့်် တာဝနြ် ာ်းက ို 

အဆ ိုမပ ပါသည ်(ဇယာ်း ၃)။  

ဇယာ်း ၃- မြနြ်ာန ိုငင် ံှ  SIS စနစ်အတွက် အခန််းကဏ္ဍြ ာ်း နငှ့်် တာဝနဝ်တတ ရာ်းြ ာ်း  

SIS လိုပ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်း/ 

အြန််းကဏ္ဍြ ာ်း  
အဖွွဲွဲ့အ ည််း/ြ ာ်း 

SIS က ို ‘ကြက မပ ြည့်် 

အဖွွဲွဲ့အ ည််း’  

(SIS စနစ ် တည်ထာငရ်န ် အဆင့်် 

မြင့််ပ ိုင််းြှ ပံ့်ပ ို်းကူညီြှု၊ ဥပြာ 

လ ိုအပ်သည့်် လိုပ်ပ ိုငခွ်င့်် နငှ့်် 

တာဝနြ် ာ်း၊ အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း 

ကကာ်း စီစဉ်စဆာငရွ်က ်ထာ်းရ ြည့်် 

အစီအြံြ ာ်းနငှ့်် လိုပ်ငန််းစဉ် ြ ာ်း 

ခ ြှတ်ထာ်း ှ  စဆာငရွ်က် ရန)် 

ဝနက်ကီ်းဌာနအဆင့်် - MONREC - အခ က်အလက ်စတာင််းခံြှုြ ာ်းက ို 

ဝနက်ကီ်းက ိုယ်စာ်း MONREC ၏ အပြ တြ််းအတွင််းဝနြ်ှ စာထိုတ်၍ 

စတာင််းခံန ိုငပ်ါသည်။  
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ကာကယွစ် ာင့််စ  ာကြ်ှုြ ာ်း န င့်် 

SIS   န ်က ို ဦ်းစဆာင ်အစကာင ်

အ ည်စဖာြ်ည့်် အဖွွဲွဲ့အ ည််း 

(ြ ာ်း)  

(REDD+ ကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို က ိုငတ်ယွ်စမဖ 

 ှင််း၊ စလ်းစာ်းလ ိုက်နာစအာင ်

စဆာငရွ်ကရ်န ် နငှ့်် လည်ပတ် 

စနစသာ SIS စနစတ်စ်ခို  ှ လာ 

စအာင ် လိုပ်စဆာငရ်န ် အလံို်းစံို 

တာဝန ်ှ သည့်် အဖွ ွဲ့အစည််း)  

သစ်စတာဦ်းစ်ီးဌာန (MONREC) သည် လက် ှ တွင ် REDD+ အစကာငအ် 

ထည်စဖာ်မခင််း၊ စပါင််းစပ်ည  နှု င််းမခင််းြ ာ်းနငှ့်် စပ်လ ဉ််းသည့််လိုပ်ငန််း 

ြ ာ်းအာ်းလံို်းက ို ဦ်းစဆာငစ်နစသာ ဌာနမဖစ်ပါသည်။  ထ ို ့်စကကာင့်် 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် ခ ဉ််းကပ်စဆာငရွ်က်ြည့်် နည််းလြ််း 

စရ်းဆွ မခင််းနငှ့်် SIS စနစ ် တည်စထာငမ်ခင််းြ ာ်းက ိုလည််း ဦ်းစဆာင ်

စနရပါသည်။ NRS တွင ် န ိုငင်အံဆင့်် REDD+ စပါင််းစပ် ည  နှု င််းြှုအဖွ ွဲ့ 

(National Coordination Unit - NCU) က ို ဖွ ွဲ့စည််းရန ် အဆ ိုမပ ထာ်းပပီ်း 

ထ ိုအဖွ ွဲ့တွင ်ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းနငှ့်် SIS စနစ ်ဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ငန််းြ ာ်းက ို 

ဦ်းစဆာငရ်နတ်ာဝန ်ှ သည့်် အရာထြ််းြ ာ်း ပါဝငြ်ည် မဖစ်သည်။ 

SIS database အာ်း လကြ် ံ

စဆာငရွ်ကစ်ပ်းြည့်် အဖွွဲွဲ့အ ည််း  

(ပါဝငစ်ဆာငရွ်ကသ်ည့်် အဖွ ွဲ့အ 

စည််းြ ာ်းအာ်းလံို်းထြံှ အခ က ်

အလက်ြ ာ်း စိုစဆာင််းမခင််း 

အပါအဝင ်SIS database နငှ့်် 

ဝက်ဆ ိုက်စာြ က်နာှက ို 

စီြံခန် ့်ခွ ြည့်် အဖွ ွဲ့အစည််း)  

SIS Database အာ်း လက်ခံစဆာငရွ်က်စပ်းြည့်် အဖွ ွဲ့အစည််း (SIS Host 

Institution) သည် ကာကွယ်စစာင့်် စ ှာက်ြှုြ ာ်း နငှ့်် SIS စနစ်က ို ဦ်းစဆာင ်

အစကာင ် အထည်စဖာသ်ည့်် အဖွ ွဲ့အစည််း (သ ို ့်ြဟိုတ်) အမခာ်းအဖွ ွဲ့အစည််း 

(သ ို ့်ြဟိုတ်) အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခို၏ ဌာနခွ  နစ်ှခိုြှ ယင််းတာဝနန်စှ်ခိုလံို်းအာ်း 

တာဝနယ်ူလိုပ်က ိုငြ်ှုလည််းမဖစ်န ိုငပ်ါသည်။ SIS Database အာ်း 

လက်ခံစဆာငရွ်က်စပ်းြည့် ် အဖွ ွဲ့အစည််းအာ်း စဆွ်းစန်ွးရာတွင ်

စအာက်စဖာ်မပပါ အခ က်ြ ာ်းအာ်း ထည််းသငွ််းစဉ််းစာ်း ပါသည်။ 

• SIS Database အာ်း စီြံစဆာငရွ်က်ြည့်အ်ဖွ ွဲ့အစည််းနငှ့် ်ကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှုြ ာ်း နငှ့်် SIS စနစက် ို ဦ်းစဆာင ် အစကာင ် အထည်စဖာ်သည့် ်

အဖွ ွဲ့အစည််းကကာ်း ခ  တ်ဆကြ်ှုြ ာ်း။ 

• SIS   သည် န ငင်အံဆင့် ်သစ်စတာစစာင့်က်ကည့််စလ့်လာမခင််းစနစ် (National 

Forest Monitoring System) က သ ို ့်စသာ အမခာ်းစနစ်ြ ာ်းနငှ့် ်

တရာ်းခ  နဆ်က်ြှု။ ယင််းအခ က်သည် SIS Database အာ်း 

လက်ခံစဆာငရွ်က်စပ်းြည့်အ်ဖွ ွဲ့အစည််းအမဖစ် သတ်ြှတ်ရာတငွ ်

သက်စရာက်ြှု  ှ န ိုငပ်ါသည်။  
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• အခ က်အလက်ြ ာ်း စီြထံ န််းသ ြ််းြှုအတွက် နည််းပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ 

ကျွြ််းက ငြ်ှုနငှ့် ် ဝနထ်ြ််းလံိုစလာက်ြှု  ှ ြ ှ ။ နည််းပညာလ ိုအပ်ခ ကန်ငှ့် ်

လ ိုအပ်စသာ က ရ ယာြ ာ်းစထာက်ပံ့်စပ်းန ိုငြ်ှု။  

• အမခာ်းစသာ အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းြှ အခ က်အလက်ြ ာ်း စတာင််းဆ ိုရန ်

လိုပ်ပ ိုငခွ်င့် ်ှ ြှု။ 

• SIS database အာ်း လက်ခ ံ စဆာငရွ်က်စပ်းြည့်် အဖွ ွဲ့အာ်း 

ယင််းလိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာငရွ်က်ြှုအာ်း အစထာက်အကူမပ ရန ်

လိုပ်ငန််းအဖွ ွဲ့(သ ို ့်ြဟိုတ်) စကာ်ြတီအာ်း ဖွ ွဲ့စည််းရန ်လ ိုအပ်ြှု ှ ြ ှ ။  

ဗဟ ိုစာ်းရင််းအင််းအဖွ ွဲ့အာ်း SIS database လက်ခံ စဆာငရွ်က်စပ်းြည့်် 

အဖွ ွဲ့အမဖစ် REDD+ Task Force  နငှ့် ် ဆက်စပ်ပတသ်က်သူြ ာ်း ြှ 

အဆ ိုမပ ကကပါသည်။ ဗဟ ိုစာ်းရင််းအင််းအဖွ ွဲ့သည် လက် ှ တငွ ်

ဌာနအသ်ီးသ်ီးြှ data ြ ာ်း စိုစဆာင််းမခင််းနငှ့် ် ပတ်သက်စသာ 

လိုပ်ပ ိုငခွ်င့်ြ် ာ်း  ှ ပပီ်းမဖစ်ပပီ်း data ြ ာ်း စီြံထ န််းသ ြ််းမခင််းနငှ့် ်

မဖန ့်စ်ဝမးစးင််းနငှ့် ် ပတ်သက်စသာ 

စွြ််းစဆာငရ်ည်ြ ာ်းလည််း ှ ပပီ်းမဖစ်ပါသည်။  ဗဟ ိုစာရင််းအင််းအဖွ ွဲ့အာ်း 

SIS Host အမဖစ်စဆာငရွ်ကရ်န ် သယံဇာတနငှ့် ်

သဘာ၀ပတ်ဝန််းက ငထ် န််းသ ြ််းစရ်း ဝနက်ကီ်းဌာနြ ှ စီြံက န််း၊ဘးာစရ်းနငှ့် ်

စက်ြှုဝနက်က်ီးဌာန သ ို ့် ည  နှု င််းစြတတ ာရပ်ခံခ က် စပ်းပ ို ့်ရန ်လ ိုအပ်ပါသည်။ 

အြ ကအ်လကပံ့််ပ ို်းစပ်းသ ြ ာ်း  

(ကဏ္ဍအြ   ်းြ   ်းြှ အဖွ ွဲ့အစည််း 

အြ   ်းြ   ်းက စဆာငရွ်က်စပ်း 

ရနမ်ဖစ်ပပီ်း န ိုငင်အံဆင့််၊ တ ိုင််း 

စဒသကက်ီး/ မပည်နဘအ်ဆင့််နငှ့်် 

စဒသနတရ/စီြံခ က်စနရာ 

အဆင့််တ ို ့်ြှ မဖစ်န ိုငပ်ါသည်။ ) 

SIS စနစအ်တွက ်အခ က်အလက်ပံ့်ပ ို်းစပ်းြည့်် အဓ ကအဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း 

အမဖစ် စအာက်ပါတ ို ့်က ို သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းပါသည် -  

• သစ်စတာဦ်းစ်ီးဌာန / MONREC (အြ   ်းသာ်းသစ်စတာသယံဇာတ 

စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းသည့််စနစ် (NFMS) ြှတစ်ဆင့််အပါအဝင)်  

• ECD / MONREC 

• စ ိုက်ပ   ်းစရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ လယ်ယာစမြစီြံခန် ့်ခွ စရ်းနငှ့််စာရင််းအင််း 

ဦ်းစီ်းဌာန၊ စက ်းလက်စဒသဖံွွဲ့ ပဖ  ်းစရ်းဦ်းစီ်းဌာန/ MOALI  

• အစထစွထအွိုပ်ခ  ပ်စရ်းဦ်းစီ်းဌာန (GAD)၊ စဒသနတရအဆင့််ြှ GAD 

ရံို်းြ ာ်းအပါအဝင၊်   

• ဗဟ ိုစာရင််းအင််းအဖွ ွဲ့ / MOPF 
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• တ ိုင််းရင််းသာ်းအခွင့််အစရ်းြ ာ်း ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်စရ်း ဦ်းစ်ီးဌာန/ 

တ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းြ ာ်းစရ်းရာ ဝနက်က်ီးဌာန (MoEA) 

• အပူပ ိုင််းဇိုနစ် ြ််းလန််းစ ိုစမပစရ်းဦ်းစ်ီးဌာန / MONREC 

• အဂတ လ ိုက်စာ်းြှုတ ိုက်ဖ က်စရ်းစကာ်ြ ှင ် 

• မပည်တွင််းအငအ်ာ်းဦ်းစ်ီးဌာန၊ လူြှုဖူလံိုစရ်းအဖွ ွဲ့ / အလိုပ်သြာ်း၊ 

လူဝငြ်ှုကကီ်းကကပ်စရ်းနငှ့်် မပည်တွင််း အငအ်ာ်းဦ်းစ်ီးဌာန (MOLIP) 

• လူြှုဝနထ်ြ််းဦ်းစီ်းဌာန၊ စဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စီြံခန် ့်ခွ ြှုဦ်းစီ်း ဌာန/ 

လူြှုဝနထ်ြ််း၊ ကယ်ဆယ်စရ်းနငှ့်် မပနလ်ည်စနရာခ ထာ်း စရ်းဝနက်ကီ်းဌာန  

• နယ်စပ်စဒသနငှ့်် တ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းြ ာ်း ဖံွွဲ့ ပဖ  ်းတ ို်းတကစ်ရ်း ဦ်းစီ်းဌာန/ 

နယ်စပ်စရ်းရာ ဝနက်ကီ်းဌာန  

• ြ ို်းစလဝသနငှ့်် ဇလစဗဒဦ်းစ်ီးဌာန/ ပ ို ့်စဆာငစ်ရ်းနငှ့်် ဆက်သွယ်စရ်း 

ဝနက်ကီ်းဌာန  

• NGO ြ ာ်း 

• One Map စီြံက န််း (အစမခခံအခ က်အလက်ြ ာ်းနငှ့် ်SIS System 

ြူလအစပ ိုင််းကာလအတွက်) 

SIS ၏ ပထြအဆင့််တွင ်အဖွ ွဲ့အစည််းအနည််းငယ် (MONREC၊ MOALI၊ 

GAD၊ CSO နငှ့်် MoEA) ထြံ ှအခ က်အလက်ြ ာ်းက ိုသာ အဓ ကထာ်း 

စိုစည််းရယူသွာ်းြည်မဖစ်သည်။   

SIS design နငှ့် ် ပတသ်က်၍ ဝနက်ကီ်းဌာနြ ာ်း၏ ပူ်းစပါင််းပါဝငြ်ှု 

စတာင််းခံမခင််းက စစရပ်ြ ာ်းအာ်း ၂၀၁၉ ခိုနစှ်ြ ှ စ၍စဆွ်းစန်ွးခ ့်ကကပပီ်း 

စဆွ်းစန်ွးြှုြ ာ်းဆက်လက် လိုပ်စဆာငန် ိုငပ်ါြည်။ 

SIS ပထြအဆင့်အ်တွက် ဆက်စပ်ပတ်သက်သြူ ာ်းြ ှ

ဦ်းစာ်းစပ်းစရွ်းခ ယ်ထာ်းသည့် ် သတင််းအခ က်အလက်အခ   ွဲ့တွင ် REDD+ 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်စဆာငရွ်ကသ်ည့်် စနရာြ ာ်း၊ သစ်စတာနငှ့် ်

ရာသဦတိုစမပာင််းလ ြှုဆ ိုငရ်ာ ြူဝါဒြ ာ်းအပေါ် သက်စရာက်န ိုငြ်ှုြ ာ်းအာ်း 

 ှာစဖွမခင််း၊ စမြအသံို်းခ မခင််းဆ ိုငရ်ာ အခွင့်အ်စရ်းြ ာ်းနငှ့်သ်က်ဆ ိုငသ်ည့် ်

မဖစ်န ိုငစ်မခ ှ သည့်် အက   ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်း၊ တ ိုင််းရင််းသာ်း လူနည််းစိုြ ာ်း၏ 

ပူ်းစပါင််းပါဝငြ်ှု ြ ာ်း ပါဝငပ်ါသည်။ 
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အြ ကအ်လကြ် ာ်း  ီြံစဆာင ်

ရွကမ်ြင််း၊ ဆန််း  ်စလ့်လာ 

မြင််းန င့်် အဓ ပပါယမ်ပနဆ် ို 

စကာကယ် မြင််း  

(အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စြီ ံ

စဆာငရွ်ကမ်ခင််း၊ အဓ ပပါယ ်

စကာက်ယူမခင််းနငှ့်် database / 

ဝက်ဆ ိုက်အတွက် ထိုတမ်ပန ်

စပ်းမခင််း) 

REDD+ က ို ဦ်းစဆာငစ်သာ အဖွ ွဲ့အစည််းသည် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု 

ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ဆန််းစစ်စလ့်လာသည့်် စနရာတွင ်

အဓ ကအခန််းကဏ္ဍြှ ပါဝငရ်ြည်မဖစ်သည်။ ဦ်းစဆာင ် ကြကထမပ ြည့်် 

အဖွ ွဲ့အစည််းနငှ့်် SIS စနစ်က ို စီြံခန် ့်ခွ ြည့်် အဖွ ွဲ့ အစည််းကကာ်း 

အလိုပ်တာဝနြ် ာ်း တ က စွာခွ စဝရနန်ငှ့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စြီ ံ

စဆာငရွ်က်မခင််းနငှ့်် ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း နည််းစနစ်ြ ာ်းက ို 

ဆံို်းမဖတ်သတြ်ှတ်ရြည်မဖစသ်ည်။ အဆ ိုပါလိုပ်ငန််းတာဝနြ် ာ်းက ို 

အသစ်ဖွ ွဲ့စည််းြည့်် SIS လိုပ်ငန််းအဖွ ွဲ့က ပံ့်ပ ို်းကူညီစပ်းရန ် အဆ ိုမပ ထာ်း 

ပါသည်။ အဘယ်စကကာင့််ဆ ိုစသာ် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည် ကဏ္ဍစံိုြ ှ

လာြည်မဖစ်သမဖင့်် အခ က်အလက်ြ ာ်း ဆန််းစစရ်နအ်တွက် ကဏ္ဍအလ ိုက ်

ကျွြ််းက ငြ်ှုြ ာ်း လ ိုအပ်ြည်မဖစ်စသာစကကာင့််ပင။်    

အြ ကအ်လကြ် ာ်း န င့််/သ ို ့် 

ြဟိုတ ် ာသာ်းြ ာ်းက ို     ် 

သံို်းသပ်မြင််း/ အတည်မပ မြင််း  

(သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၏ 

မပည့််စံိုြှု၊ တညီတညွတ်တည််း 

မဖစ်ြှု၊ ြှနက်နတ် က ြှု နငှ့်် ထ ို 

အခ က်အလက်ြ ာ်းြှ ဆွ ယ ူ

ထာ်းစသာ စကာက်ခ က်ြ ာ်း၏ 

သင့််စလ ာ်ြှုတ ို ့်က ို ဆန််းစစ်မခင််း)  

SIS စနစအ်တွင််းြှ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စ စစသ်ံို်းသပ်ရန ် သင့််ပါ 

သည်။ ထ ိုတာဝနက် ို တ ိုင််းရင််းသာ်းအဖွ ွဲ့ြ ာ်းြှ က ိုယ်စာ်းလှယ် ြ ာ်းအပါအဝင ်

အစ ို်းရနငှ့်် အစ ို်းရြဟိုတ်စသာ အက   ်းသကဆ် ိုငသ်ူ အြ   ်းြ   ်းက ထြ််းစဆာင ်

သင့််ပါသည်။ ဥပြာ ဝနက်ကီ်းဌာနြ ာ်းက ၎င််းတ ို ့်၏ အခ က်အလက်ြ ာ်း 

အသံို်းမပ ြှုက ို အတည်မပ စပ်းသင့််ပါ သည်။ SIS စနစ်အတွင််း ှ  သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၏ ရင််းမြစ်ြ ာ်း က ို  ငှ််း ှင််းလင််းလင််း မဖစ်စစရန ်

ရည်ညွှန််းက ို်းကာ်းခ က်ြ ာ်းက ို မပည့််မပည့််စံိုစံို ထည့််သငွ််းစပ်းရပါြည်။ SIS 

လိုပ်ငန််းအဖွ ွဲ့သည် အခ က်အလက်ြ ာ်း၏ အရည်အစသွ်းနငှ့်် ညီညွတ်ြှုက ို 

စစ်စဆ်းရန ် ကူညီစပ်းသင့််ပပီ်း အနာဂတ်တွင ် တငသ်ွင််းြည့်် SOI ြ ာ်းက ို 

စရ်းသာ်း မပ စိုရာတွငလ်ည််း ပါဝငန် ိုငပ်ါသည်။  
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SoI အပါအဝင ်အ ီရငြ်ံ ာြ ာ်း 

စရ်းသာ်း ိုတမ်ပန်မြင််း  

SIS စနစသ်ည် အစရီငခ်ံစာတငသ်ွင််းြှု လိုပ်ငန််းစဉ်အခ   ွဲ့က ို ပံ့်ပ ို်းကူညီ 

စပ်းရန ်စြ ာ်ြှန််းထာ်းပါသည်။ အစီရငခ်ံစာတငသ်ွင််းြှုြ ာ်းက ို အဆ ိုမပ  

ထာ်းစသာ REDD+ NCU က စပါင််းစပ်ည  နှု င််းစပ်းရနမ်ဖစ်ပါသည်။ 

• UNFCCC သ ို ့်တငသ်ွင််းရန ်SoI ြ ာ်း စရ်းသာ်းမပ စိုမခင််း၊   

• UNFCCC အတွက်ပင ်နစှ်နစှတ်စ်ကက ြ ်အစရီငခ်စံာြ ာ်း (Biennial 

Update Reports - BURs) တွင ်ထည့််သွင််းရန ်ကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှုြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း   

• REDD+ အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုဆ ိုငရ်ာ ပံိုြှနတ်ငသ်ငွ််းရြည့်် 

န ိုငင်အံဆင့်် အစရီငခ်ံစာြ ာ်း  

SIS  န ်စပေါ်တငွ ်တငြ်ည့်် 

အစ ကာင််းအြ ကြ် ာ်းန င့်် 

အ ီရငြ်ံ ာြ ာ်းက ို 

အတည်မပ မြင််း  

ထိုတ်စဝြည့်် (ဥပြာ အနွလ် ိုင််းတငွ ် သ ို ့်ြဟိုတ် အစီရငခ်ံစာြ ာ်းတွင ်

မဖန် ့်စဝစပ်းြည့််) SIS သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စနာက်ဆံို်းအပပီ်း 

သတ်အတည်မပ မခင််းအာ်း MONREC ြှ တာဝနယ်ူစဆာငရွ်က်ြည်။ 

UNFCCC သ ို ့် SoI တငသ်ငွ််းမြင််း လက် ှ တွင ်ထ ိုလိုပ်ငန််းသည် MONREC ၏ တာဝနမ်ဖစ်သည်။ 

SIS လိုပ်ငန််းစဆာငရွ်ကြ်ှု ြ ာ်းက ို 

သံို်းသပ် စလ့်လာမြင််း န င့်် 

ပ ိုစကာင််းစအာင ်လိုပ် 

စဆာငရ်ြည့်် နယပ်ယြ် ာ်းက ို 

သတြ် တစ်ဖာ ်ိုတမ်ြင််း  

ဤလိုပ်ငန််းစဉ်က ို ဦ်းစဆာငသ်ည့််အဖွ ွဲ့အစည််းက စပါင််းစပ်ည  နှု င််းစပ်း 

သင့််ပပီ်း သက်ဆ ိုငရ်ာ အစ ို်းရဌာနအဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းနငှ့်် အက   ်းသက်ဆ ိုင ်သူ 

က ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်သင့််ပါသည်။  
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စအာက်စဖာ်မပပါ ပံို ၃ တွင ် SIS စနစ်အတကွ် စြ ာ်ြှန််းထာ်းစသာ လိုပ်ငန််းစဉ်အဆင့််ဆင့််နငှ့်် 

အလိုပ်တာဝနြ် ာ်း ခွ မဖန် ့်ထြ််းစဆာငပံ်ိုက ို စတွွဲ့  ှ ရြညမ်ဖစ်ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDD+  ံို ်းြ  

MONREC သ ို ့် 

တငသ်ငွ််းစသာ 

ြ  ကြ််းြ ာ်းက ို 

အပပ ်းသတ ်

အတည်မပ မြင််း  

SIS data ြ ာ်းက ို တာဝနယ်    န််းသ ြ််းစပ်းြည့်် အဖွွဲွဲ့အ ည််း (SIS host)  

 ှင််းလင််းတ က စသာ ToR/ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်းစပေါ် အစမခခံ၍ - က) 

အခ က်အလက်စပ်းသူြ ာ်းနငှ့် ်ခ) အမခာ်း အခ က်အလက်ရင််းမြစ်ြ ာ်းြှ 

လက်ခံရယူမခင််း၊ ဥပြာ REDD+ M&E၊ NFMS၊ အခ ကအ်လက်ြ ာ်းက ို 

လ ိုအပ်သလ ို စီြံစဆာငရွ်က်မခင််း၊ ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု ဦ်းစဆာငဌ်ာနြ ာ်းနငှ့် ်

စ စစ်စလ့်လာြှု၊ အဓ ပပါယ်ဖငွ့်ဆ် ိုြှု၊  ှင််းလင််းတငမ်ပခ က်ြ ာ်း မပ စိုြှုအတွက် 

ဆက်သွယ်၊ database တည်စဆာက်၊ စီြံ၊ အခ က်အလက်ြ ာ်း 

သံို်းသပ်ပပီ်းစနာက် စနာက်ဆံို်းရအခ က်ြ ာ်း မဖည့််း ့်စွက်မပငဆ်င၊်  

MONREC (ဝန်ကကီ်း/အပြွဲတြ််းအတငွ််းဝန်)  

လ ိုအပ်လ င ်SIS က ို တာဝနယ်ူ စဆာင ်ရွက်စပ်းြည့်် 

host ခန် ့်အပ်/ အတည်မပ  

အခ က်အလက်စတာင််းခံန ိုငသ်ည့်် အခွင့်အ်ာဏာ ှ ၊  

SIS သတင််းြ ာ်း/ အစီရငခ်ံစာြ ာ်း ထိုတ်မပနရ်န ်

အပပ ်းသတ်အတည်မပ    

ကာကွယစ် ာင့််စ  ာက်ြှုြ ာ်း ဦ်းစဆာငအ်ဖွွဲွဲ့ (NCU – အတည်မပ ရန်) 

ကာကွယ်စစာင့်စ် ှာက်ြှုြ ာ်းက ို က င့််သံို်းစကကာင််း စသခ ာစစမခင််း၊ 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းနငှ့် ်ခ  နထ် ို်း၍ တ ို်းတက်ြှုြ ာ်းက ို 

ဆန််းစစ်ပပီ်း အခ က် အ လက်ြ ာ်းက ို စီြံစဆာငရွ်က်ရန၊် 

စ စစ်စလ့်လာ သံို်း သပ်ရန ်ကူညီမခင််း၊  ငှ််းလင််းတငမ်ပခ က် 

(narrative) မပ စိုမခင််း၊ SIS နငှ့်စ်ပါင််းစပ်ည  နှု င််းမခင််းနငှ့် ်

သက်ဆ ိုငရ်ာအစရီငခ်ံစာြ ာ်းမပ စိုမခင််း၊  

SIS လိုပ်ငန််းအဖွွဲွဲ့ 

အခ က်အလက်ပံ့်ပ ို်းသူြ ာ်း၊ CSOs 

က ိုယ် စာ်းလှယ်ြ ာ်း ပါဝငြ်ည်၊ SIS 

host က ို ပံ့်ပ ို်း၊ 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စ စစ်၊ 

သံို်းသပ်၊ အဓ ပပါယ်ဖွင့်ဆ် ို၊ စနာက် 

ဆံို်းရအခ က်ြ ာ်း မဖည့််စွက်မပင ်

ဆငရ်ာတငွဦ််းစဆာင၊် အစီရငခ်ံ 

စာြ ာ်း မပ စိုရာတွင ်ကူညီ၊ 

အဓ ကဌာနအဖွွဲွဲ့အ ည််းြ ာ်း (ဥပြာ MOALI၊ GAD၊  CSO၊ 

FD၊ ECD၊ NGOs၊ MoEA၊ GRM၊  သည်) 

SIS စနစ်က ို တာဝနယူ်စဆာငရွ်ကသ်ူထံ အခ က်အလက်ြ ာ်း 

ပံ့်ပ ို်းစပ်းမခင််း၊  

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို သံို်းသပ်အဓ ပပါယ်ဖွင့်း် ့်ဆ ိုရနန်ငှ့် ်SIS 

လိုပ်ငန််းြ ာ်းက ို လြ််းညွှနရ်န ်SIS လိုပ်ငန််းအဖွ ွဲ့တငွ ်ပါတင ်

စဆာငရွ်က်မခင််း (စအာကတ်ွင ်ကကည့််ရန၊်  

သစဘာတ  ာ်းသည့်် 

ပံို ံမဖင့် ်host   ံ

အြ ကအ်လက်ြ ာ်း စပ်းပ ို ့် 

SIS အွနလ် ိုင််း 

database 

သတင််းအခ က် 

အလက်အနစ်ှခ  ပ် 

အစီရငခ်ံစာ(SoI) 

အမခာ်းအစီရငခ်ံ

ြှုြ ာ်း (ဥပြာ 

BUR, REDD+ 

)အစီရင ်ခံမခင််း) 

 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်  ြ   ်း ံို 

ပါဝငသ်ည့်် SoI မပ  ို၊ 

    ်အတည်မပ ြှု လိုပ်ငန််း ဉ်  

 

ပံို ၃ - SIS  န ် လည်ပတစ်ဆာငရွ်ကစ်ရ်း 

အ ီအြံြ ာ်း  

SIS လိုပ်ငန််းအဖွွဲွဲ့ 

န င့်အ်တ  နည််းပညာ 

သံို်းသပ်ြှု၊အဓ ပပါယ ်

ဖွင့်ဆ် ိုြှု မပ လိုပ် 
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၆.၂။  ည့််သငွ််း ဉ််း ာ်းရြည့်် နည််းပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာန င့်် လိုပ်ငန််းလညပ်တ ်

စဆာငရွ်ကြ်ှုပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အြ ကြ် ာ်း   

SIS စနစ်၏ နည််းပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ဖွ ွဲ့စည််းပံိုအတွက် စရွ်းခ ယ်န ိုငြ်ည့်် နည််းလြ််းအြ   ်းြ   ်းက ို 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းနငှ့််လည််းစကာင််း၊ TWG-SES နငှ့််လည််းစကာင််း စဆွ်းစန်ွးခ ့်ပါသည။် အထ်ူး 

သမဖင့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အြ ာ်းမပညသ်ထူ ံ ြညသ် ို ့်ြညပံ်ို တငမ်ပသင့််သည ် ဟူသည့်် 

ရှုစထာင့််ြှ စဆွ်းစန်ွးခ ့်ကကမခင််း မဖစ်ပါသည။် ထ ိုစဆွ်းစန်ွးြှုြ ာ်းတွင ် စအာက်ပါအတ ိုင််း အဓ က 

အခ က်အခ   ွဲ့က ို သစဘာတူညြီှု ရ ှ ခ ့်ပါသည။်  

မြန်ြာန ိုငင် ံSIS သတင််း န က် ို ကာလအပ ိုင််းအမြာ်းအလ ိုက ်တ ဆ်င့််ြ င််း  ီတညစ် ာငသ်ာွ်းြည ် 

UNFCCC တငွ ် ခ ြှတ်ခ ့်စသာ ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းက ို မပနက်ကည့််လ င ် SIS စနစ်တစ်ခိုက ို အခ  နက်ာလ 

တစ်ခိုအတွင််း တမဖည််းမဖည််းခ င််း စဉ်ဆက်ြမပတ် တ ို်းတက်စကာင််းြွနစ်အာင ် လိုပ်စဆာငသ်ာွ်းရန ်

ခွင့််မပ ထာ်းစကကာင််း အတ အလင််း စဖာ်မပထာ်းသညက် ို စတွွဲ့  ှ ရြညမ်ဖစ်ပါသည ်(အထက်ပါ ဇယာ်း ကွက် 

၁ တွင ် ကကည့််ပါရန)်။ စဉ်ဆက်ြမပတ် ကက  ်းပြ််းအာ်းထိုတ်သာွ်းမခင််းမဖင့်် SIS စနစ်က ို 

ပ ိုြ ိုမပည့််စံိုလာစအာင၊် ပါဝငသ်ည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း တ ို်းတက်စကာင််းြနွလ်ာစအာင ်

လိုပ်စဆာငန် ိုငစ်ကကာင််း လက်ခံအသ အြှတ်မပ ထာ်းသညန်ငှ့််အည ီ SIS စနစ်က ို တညစ်ထာငစ်သာ 

န ိုငင်အံြ ာ်းစိုသည ် တစ်ဆင့််ခ င််းစီ သ ို ့်ြဟိုတ် အခ  နက်ာလအပ ိုင််းအမခာ်းအလ ိုက် စဆာငရွ်က်သည့်် 

နည််းလြ််းက ို အသံို်းမပ ကကပါသည။် မြနြ်ာန ိုငင်အံစနမဖင့််လည််း လတတ်စလာတွင ် SIS စနစ် 

တညစ်ထာငရ်ာ၌ စအာကပ်ါကာလအပ ိုင််းအမခာ်း နစ်ှခိုမဖင့်် စဆာငရွ်က်သာွ်းရန ်ရညြ်ှန််းထာ်း ပါသည ်-  

အပ ိုင််း ၁ (၂၀၁၉-၂၀၂၁) - ဤကာလအပ ိုင််းအမခာ်းအတွင််းတငွ ် UNFCCC ၏ အန ြ့််ဆံို်းအစနမဖင့်် 

လ ိုက်နာရြည့်် သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း မပည့််ြီစစရနအ်တွက် ကာကွယ်စစာင့််စ ာှက်ြှုြ ာ်းအာ်းလံို်းနငှ့်င ်

သက်ဆ ိုငစ်သာ အစမခခံအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ပံ့်ပ ို်းစပ်းန ိုငသ်ည့်် SIS စနစ်တစ်ခိုက ို တညစ်ထာင ်န ိုငစ်ရ်း 

ဦ်းတညလ်ိုပ်စဆာငသ်ာွ်းြညမ်ဖစ်သည။် စအာက်တွင ် စဖာ်မပထာ်းသက ့်သ ို ့်ပင ် (လံိုစလာက် စသာ 

အရင််းအမြစ်ြ ာ်းက ို ရ ှ န ိုငြ်ညဆ် ိုပါက) အွနလ် ိုင််း database တစ်ခိုက ို တညစ်ဆာက်သာွ်း 

ြညမ်ဖစ်ပါသည။် သ ို ့်စသာ် ထ ို database တွင ် ပထြအဆင့််အစနမဖင့်် အထက်ပါ အပ ိုင််း (၄) တငွ ်

သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ အဓ ကအဖွ ွဲ့အစည််း စမခာကခ်ို (MONREC၊ MOSWARR။ MOALI၊ GAD၊ 

CSO နငှ့်် MoEA) ထြံှ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ိုသာ ဦ်းစွာ စိုစည််းသာွ်းြညမ်ဖစ်သည။် 
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ဤကာလအပ ိုင််းအမခာ်း တွင ်အဆ ိုမပ ထာ်းစသာ ညွှနက် န််းြ ာ်းနငှ့်် စနစ်ဖွ ွဲ့စည််းပံိုအမပည့််အစံိုအတ ိုင််း SIS 

စနစ်က ို တည ် စထာငသ်ာွ်းြညမ်ဖစ်စသာလ်ည််း လတ်တစလာတွင ် လ ိုအပ်စသာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း အာ်းလံို်းက ို ြရ ှ န ိုငစ်သ်းမခင််းနငှ့်် SIS စနစ်က ို လညပ်တ်စဆာငရွ်ကရ်ာြ ှ

ရ ှ လာသည့်် အစတွွဲ့ အကကံ ြ ာ်းနငှ့်် အသ အမြငြ် ာ်းစပေါ်တွင ် အစမခခံ၍ စရွ်းခ ယ်ထာ်းစသာ 

ဦ်းစာ်းစပ်းညွှနက် န််းြ ာ်းက ို ည  နှု င််းမပငဆ်ငသ်ာွ်းရြညဟ်ူစသာ အခ က်ြ ာ်းက ို 

လက်ခံအသ အြှတ်မပ ထာ်းပါသည။် ကာကွယ် စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတကွ ်

စီြံစဆာငရွ်က်စနပံိုနငှ့််စပ်လ ဉ််းစသာ အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အဓ က ထာ်း စိုစဆာင််းသာွ်းဖွယ ်

 ှ စသာ်လည််း ကာကယွ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို လ ိုက်နာက င့််သံို်းမခင််းနငှ့်် စပ်လ ဉ််းသည့်် 

ညွှနက် န််းြ ာ်းက ိုလည််း စဆာငရွ်က်န ိုငစ်အာင ် လိုပ်စဆာငသ်ာွ်းြညမ်ဖစ်ပပီ်း သက် ဆ ိုငရ်ာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ိုလည််း ရ ှ န ိုငပ်ါက စိုစဆာင််းသာွ်းြညမ်ဖစ်ပါသည။်  

အပ ိုင််း ၂ (၂၀၂၂-၂၀၂၅) – ဤကာလအပ ိုင််းအမခာ်းတွင ် SIS စနစ်တွင ် ပါဝငသ်ည့်် သတင််းအခ က ်

အလက်ြ ာ်းက ို အဆင့််မြ င့််တငမ်ခင််းနငှ့်် တ ို်းတက်စကာင််းြွနစ်အာင ် စဆာငရွ်က်မခင််းတ ို ့်က ို ဦ်းတည ်

လိုပ်စဆာငသ်ာွ်းြညမ်ဖစ်ပပီ်း ဤအတွက် ဦ်းစာ်းစပ်းြ ာ်းက ို မြနြ်ာန ိုငင် ံ SIS စနစ်အတွက် ထပ် 

စဆာင််းခ ြှတ်သည့်် ရညရွ်ယ်ခ က်ြ ာ်းစပေါ်တငွ ်ြူတည၍် စရွ်းခ ယ်န ိုငပ်ါသည ်(အထက်စဖာ်မပပါ အပ ိုင််း 

၂ က ို ကကည့််ပါရန)်။ ဥပြာ အဓ ကရညရွ်ယ်ခ က်တစ်ခိုအမဖစ် သက်ဆ ိုငရ်ာရနပံ်ိုစငရွင််းမြစ် ြ ာ်းအလ ိုက ်

ဆစီလ ာ်က ိုက်ညသီည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ထည့််သငွ််းရန ် သ ို ့်ြဟိုတ ်

သက်စသအစထာက်အထာ်း အစမခခံသည့်် ကဏ္ဍအလ ိုက် ြူဝါဒြ ာ်း ခ ြတှ်ရာတငွ ် ပံ့်ပ ို်းစပ်းန ိုငြ်ည့်် 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ထည့််သငွ််းရနဟ်ူ၍ ရညရွ်ယ်ခ က် ခ ြှတန် ိုငပ်ါသည။် စနာက်ပ ိုင််း တငွ ်

REDD+ အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ြှုြ ာ်းက ို စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််း၊ NFMS စနစ်၊ စသည ်တ ို ့်ြှတစ်ဆင့်် 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ပ ိုြ ို ရ ှ လာစသာအခါတွင ် အထက်ပါရညရွ်ယ်ခ က် အတ ိုင််း 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် ြညသ် ို ့် စီြံစဆာငရွ်က်စနစကကာင််း သတင််းအခ က ်

အလက်ြ ာ်းသာြက ြညသ် ို ့် လ ိုက်နာက င့််သံို်းစနစကကာင််း သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ နယ်စမြ 

စဒသဆ ိုငရ်ာနငှ့်် စာရင််းအင််းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ ကအ်လက်ြ ာ်း ပ ိုြ ို ပံ့်ပ ို်းစပ်းမခင််းမဖင့်် SIS စနစ်က ို ပ ိုြ ို 

မပည့််စံို လာစအာင ်လိုပ်စဆာငန် ိုငပ်ါသည။်   
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SIS  န တ်ငွ ်အြ ာ်းမပညသ် လကလ် ြ််းြီန ိုငစ်သာ အန်ွလ ိုင််း database တ ြ်ို ပါဝငပ်ါြည ် 

SIS စနစ်အတွက် အဓ ကဆက်သယွ်စရ်းနည််းလြ််းသည ်အွနလ် ိုင််း database တစ်ခို မဖစ်သင့််ပပီ်း ထ ို 

database ြှ မပညတ်ွင််းနငှ့်် န ိုငင်တံကာ ှ  REDD+ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းနငှ့်် မပညသ်ြူ ာ်းက ို 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ပွင့််လင််းမြငသ်ာစွာ ြ စဝစပ်းရြညဟ်ူသညက် ို TWG အဖွ ွဲ့ဝငြ် ာ်းနငှ့်် 

အမခာ်းစသာ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းက သစဘာတူညခီ ့်ကကပါသည။် SIS စနစ်အတွင််းသ ို ့် ထည့်် 

သငွ််းရြည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းသည ် အသံို်းြမပ ြ ီ စီြံစဆာငရွ်က်ရြည့်် လိုပ်ငန််းပြာဏ ကကီ်းြာ်း 

စသာအခါတွငလ်ည််းစကာင််း (ဥပြာ တစ်န ိုငင်လံံို်းအတ ိုင််းအတာအတွက် သတ်ြှတ်ထာ်းစသာ 

ညွှနက် န််းတစ်ခိုက ို လိုပ်ငန််းအစကာငအ်ထညစ်ဖာ်သည့်် စနရာစဒသအဆင့််ြှ အြ   ်းြ   ်းစသာ dataset 

ြ ာ်းက ို အစမခခံ၍ တွက်ခ က်ရြညဆ် ိုလ င)်၊ အြ ာ်းမပညသ်ကူ ို ြ စဝစပ်းရန ် ြသင့််စသာ အပ ိုင််းြ ာ်း 

ပါဝငစ်နလ င ် (ဥပြာ လ   ွဲ့ ဝှက်ထ န််းသ ြ််းြှု သ ို ့်ြဟိုတ် လံိုမခံ စရ်းနငှ့်် ဆက်န ွှယ်စနစသာ အခ က ်

အလက်ြ ာ်း) အွနလ် ိုင််း  database တွင ် အခ က်အလက်ြညြ်  ထည့််သငွ််းရြညဆ် ိုသညက် ို 

မဖစ်ရပ်တစ်ခိုခ င််းစီအလ ိုက် ဆံို်းမဖတ်ရန ်လ ိုအပ်ပါလ ြ့််ြည။် ြူလစာရင််းအင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (raw 

data)/ အခ က်အလကအ်မပည့််အစံိုက ို တငမ်ပမခင််းမဖင့်် ပွင့််လင််းမြငသ်ာြှု အာ်းစကာင််းစစရန ်

အစထာက်အကူမပ ြညဆ် ိုလ င ် သ ို ့်ြဟိုတ် ြူလအခ က်အလက်ြ ာ်းက ိုယတ် ိုငက် ကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှုြ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ စဖာ်မပစပ်းန ိုငြ်ညဆ် ိုလ င ် အရင််းအတ ိုင််း တငမ်ပစပ်းမခင််းက ပ ိုစကာင််း 

ပါလ ြ့််ြည။်  

ပထြကာလအပ ိုင််းအမခာ်းအတွင််းတငွ ် အွနလ် ိုင််းစနစ်တစ်ခိုက ို ြညသ်ည့််အတ ိုင််းအတာအထ  

အမပည့််အဝ တညစ်ထာငန် ိုငြ်ညဆ် ိုသညြ်ှာ အရင််းအမြစ်ြ ာ်း ရ ှ န ိုငြ်ှုအစမခအစနနငှ့်် အခ က်အ 

လက်ြ ာ်း စိုစဆာင််းရန/် လက်လှြ််းြီရ ှ ရန ်လ ိုအပ်စသာ အခ  နစ်ပေါ်တွင ်ြတူညြ်ညမ်ဖစ်ပါသည။် SIS 

၏ အွနလ် ိုင််းမဖင့်် ကကာ်းခံဆက်သယွ်စပ်းစသာ စနစ်က ို REDD+ မြနြ်ာဝက်ဆ ိုက် (လတ်တစလာ တွင ်

ဤဝက်ဆ ိုက်လင့််ခ်မဖင့်် ဝငစ်ရာကန် ိုင ် - http://www.myanmar-redd.org/) နငှ့်် ခ  တ်ဆက်ရန ်

အဆ ိုမပ ပါသည။် SIS တစ်ခိုတည််းြှ လွှြ််းမခံ ြည့်် အတ ိုင််းအတာထက် ပ ိုြ ို ကကီ်းြာ်းသည ်ြှနစ်သာ် လည််း 

စယဘိုယ အာ်းမဖင့်် REDD+ ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ အတ အက အာ်းမဖင့်် 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ ကအ်လက်ြ ာ်းက ို စဝ်းလံစခါငသ်စီသာ စဒသြ ာ်း  ှ  

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းက ို ဘာသာစကာ်းအြ   ်းြ   ်းမဖင့်် ြညသ် ို ့် ြ စဝစပ်းန ိုငြ်ညန်ည််းဟူသည့်် က စစက ို 

ထည့််သငွ််းစဉ််းစာ်းရန ်လ ိုအပ်ြညမ်ဖစ်သည။်  

http://www.myanmar-redd.org/
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SIS  န တ်ငွ ်  ာရင််းအင််းအြ ကအ်လက် အြ   ်းအ ာ်း အြ   ်းြ   ်း (အရညအ်စသ်ွးဆ ိုငရ်ာ၊ 

အစရအတကွဆ် ိုငရ်ာ၊ နယစ်မြစဒသဆ ိုငရ်ာ) ပါဝငြ်ညမ်ဖ သ်ည ် 

အပ ိုင််း ၅ တွင ် စဖာ်မပခ ့်သည့််အတ ိုင််း မြနြ်ာန ိုငင် ံ SIS  စနစ်တွင ် ‘အစမခခံစည််းြ ဉ််းြ ာ်း၊ 

စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းနငှ့်် ညွှနက် န််းြ ာ်း’ ပါဝငသ်ည့်် နည််းလြ််းမဖင့်် စဆာငရွ်က်သာွ်းြညမ်ဖစ်သည။် 

 ှင််းလင််းတငမ်ပထာ်းသည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ပါဝငြ်ညမ်ဖစ်သလ ို ညွှနက် န််းြ ာ်းလည််း 

ပါဝငြ်ညမ်ဖစ်ပပီ်း အခ   ွဲ့က ို က န််းဂဏန််းြ ာ်း/ စာရင််းအင််းဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းမဖင့်် တငမ်ပ 

သာွ်းြညမ်ဖစ်သည။် ထ ို ့်စကကာင့်် SIS စနစ်တွင ်အရညအ်စသ်ွးဆ ိုငရ်ာ အခ ကအ်လက်ြ ာ်း (ဥပြာ PLR 

အခ   ွဲ့သည ်ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် စြီံစဆာငရွ်က်မခင််းဆ ိုငရ်ာ စံသတ်ြှတ်ခ က် ြ ာ်းနငှ့်် 

ြညသ် ို ့် ဆစီလ ာ်က ိုက်ညြီှု ှ သညဟ်ူစသာ အခ က်အလက်ြ ာ်း)၊ အစရအတွက်ဆ ိုငရ်ာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ REDD+ စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု အကကံမပ စဆွ်းစန်ွးပွ ြ ာ်းတွင ် တက်စရာကသ် ူ

အစရအတွက် သ ို ့်ြဟိုတ် REDD+ အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်စနသည့်် စနရာစဒသြ ာ်း ှ  လူြှုစီ်းပွာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

အစမပာင််းအလ ြ ာ်းက ို စဖာ်မပစသာ စာရင််းအင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း) နငှ့်် သက်ဆ ိုငြ်ှု  ှ ပါက 

နယ်စမြစဒသဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ REDD+ အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်သည့်် 

စနရာစဒသြ ာ်း၏ တညစ်နရာ သ ို ့်ြဟိုတ် သဘာဝသစ်စတာြ ာ်း ပ ံွဲ့ နှံ ့်စပါက်စရာက်စနပံိုက ို မပသ စသာ 

စမြပံိုြ ာ်း) အပါအဝင ် စာရင််းအင််းအခ က်အလက် အြ   ်းအစာ်း အြ   ်းြ   ်းက ို တငမ်ပစပ်းသာွ်း 

ြညမ်ဖစ်သည။်  

SIS database ထ တွင ်နယ်စမြစဒသဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ထည့််သငွ််းစပ်းမခင််းနငှ့််စပ် လ ဉ််း၍ 

ယခိုစလာစလာဆယ်တငွ ်One Map ဝက်ဆ ိုက် သ ို ့်ြဟိုတ် အနာဂတ်တငွ ်NFMS ဝက်ဆ ိုက် စပေါ်တယ ်

သ ို ့်ြဟိုတ ် နစ်ှခိုစလံို်းသ ို ့် လင့််ခ်ြ ာ်း ခ  တ်ဆက၍် စမြပံိုအခ   ွဲ့က ို ြ စဝစပ်းြညဟ်ို နာ်းလည ်

သ  ှ ထာ်းပါသည။် သ ို ့်စသာ် အမခာ်းစသာ နယ်စမြစဒသဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလကြ် ာ်းြှာြူ SIS စနစ် နငှ့်် 

သင့််စလ ာ်စစရနအ်တွက ် အခ က်အလက်စီြံစဆာငရွ်က်ြှုြ ာ်း (data processing) ထပ်စဆာင််း 

မပ လိုပ်ရန ် လ ိုအပ်စကာင််း လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည။် ထ ိုသ ို ့် မပ လိုပ်ရြည်ဆ ိုပါက ြူရင််းဖ ိုငြ် ာ်းနငှ့်် 

စီြံစဆာငရွ်က်ထာ်းစသာ စမြပံိုြ ာ်းက ို SIS database ထ တွင ်သ ြ််းဆည််းထာ်းြညမ်ဖစ်ပါသည။်   

နည််း န ပ် ိုင််း/နည််းပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ သတြ် တြ် ကြ် ာ်း  

SIS စနစ်တစ်ခိုက ို လညပ်တ်စဆာငရွ်ကန် ိုငစ်ရ်းတွင ် အစရ်းကကီ်းစသာ လိုပ်ငန််းအဆင့််တစ်ခိုြှာ 

database ဒဇီ ိုင််း၊ ဆာဗာ အစမခခံအစဆာက်အအံို၊ လိုပ်ငန််းတညရ်ာဌာနြ ာ်း၊ network bandwidth၊ 
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အခ က်အလကလ်ံိုမခံ စရ်းတ ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉ််းသည့်် သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း (system requirements) က ို စဖာ ်

ထိုတ်သတ်ြှတ်စပ်းရန ် မဖစ်ပါသည။် တညစ်ဆာက်ြည့်် database ဒဇီ ိုင််းသည ် အသံို်းမပ ြည့််သြူ ာ်း 

အသံို်းမပ ရန ်စြ ာ်လင့်် ထာ်းသည့်် case ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် function ြ ာ်းစပေါ်တွင ်ြူတညပ်ါသည။် ဥပြာ 

database သည ် နစှ်အလ ိုက်/ စနရာစဒသအလ ိုက် အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို တငမ်ပန ိုငမ်ခင််း  ှ /ြ ှ ၊ 

နစ်ှတစ်နစ်ှနငှ့်် တစ်နစှ်ကကာ်း နှု င််းယှဉ်ခ က်ြ ာ်း မပ လိုပ်န ိုငမ်ခင််း  ှ /ြ ှ  တ ို ့် မဖစ်ပါသည။် SIS စနစ်က ို 

လညပ်တ် စဆာငရွ်ကလ်ာသည့်် ကာလတစစ်လ ာက်တငွ ် အခ  နက်ာလအသစ်ြ ာ်းအတကွ် 

အခ က်အလက် ြ ာ်း database ထ တွင ် ထပ်ြံထည့််သငွ််းမခင််းနငှ့်် အခ ကအ်လက်ကွာဟခ က်ြ ာ်းက ို 

မဖည့််ဆည််းမခင််းြ ာ်း မပ လိုပ်သာွ်းြညမ်ဖစ်သညန်ငှ့််အည ီ သ ိုစလှာငသ် ြ််းဆည််းရန ် လ ိုအပ်ြည့်် 

အခ က်အလက် ပြာဏသည ် တ ို်းပွာ်းလာန ိုငဖ်ွယ်  ှ ပါသည။် သ ို ့်စသာ် စိုစိုစပါင််း သ ိုစလှာငသ် ြ််း 

ဆည််းရနစ်နရာ (storage space) လ ိုအပ်ခ က်သည ် အတနအ်သင့််သာ  ှ လ ြ့််ြညဟ်ို စြ ာ်လင့်် 

ထာ်းပါသည။်6 SIS စနစ်က ို လညပ်တ်စဆာငရွ်က်သည့်် အဆင့််တွင ် beta version တစ်ခိုက ို ြထိုတ ်

မပနြ် ီကနဦ်း ခန် ့်ြှန််းထာ်းသည့်် ဆာဗာလ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်းက ို ဦ်းစွာစြ််းသပ်စစ်စဆ်းရန ်အကကံမပ  ပါသည။်     

အမခာ်းစသာ hardware လ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ြူ SIS စနစ်က ို ဦ်းစဆာငြ်ည့်် အဖွ ွဲ့အစည််း 

သ ို ့်ြဟိုတ ် တာဝနယ်ူစီြစံဆာငရွ်က်ြည့်် အဖွ ွဲ့အစည််း သ ို ့်ြဟိုတ ် ထ ိုအဖွ ွဲ့အစည််းနစှ်ခိုစလံို်းတငွ ်

သစဘာတူသတ်ြှတ်ထာ်းစသာ လိုပ်ငန််းတာဝနခ်ွ စဝြှုြ ာ်းစပေါ် ြူတည၍် နယ်စမြစဒသဆ ိုငရ်ာနငှ့်် 

စာရင််းအင််းဆ ိုငရ်ာ စ စစ်စလ့်လာြှုြ ာ်း၊ ဝကဆ် ိုက်စပေါ်တွင ် တငြ်ည့်် အစကကာင််းအရာြ ာ်းက ို 

တည််းမဖတ်မခင််းြ ာ်း၊ database စီြံခန် ့်ခွ မခင််းြ ာ်း မပ လိုပ်န ိုငရ်န ်သင့််စလ ာ်သည့်် software နငှ့်် အခ က ်

အလက်စီြံစဆာငရွ်က်ြှု စွြ််းရည ်(processing capacity) ြ ာ်း ှ စသာ လိုပ်ငန််းဌာန ၁ ခို သ ို ့်ြဟိုတ် ၂ ခို 

လ ိုအပ်လ ြ့််ြညဟ်ို ခန် ့်ြှန််းထာ်းပါသည။်   

SIS လညပ်တ်စဆာငရွ်က်စရ်းစီြံက န််းတစ်ခိုက ို စရ်းဆွ မခင််းမဖင့်် system requirement ြ ာ်းနငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းသည့်် စြ ာ်လင့််ခ က်ြ ာ်းနငှ့်် လ ိုအပ်ခ ကြ် ာ်းက ို  ှင််း ှင််းလင််းလင််းမဖစ်စအာင ် လိုပ်စဆာင ်

ရာတွင ်အစထာက်အကူမဖစ်ပါလ ြ့််ြည။်  

 
6 အမခာ်းန ိုငင်ြံ ာ်းြှ ရ ှ န ိုငစ်သာ ခန် ့်ြှန််းခ က်ြ ာ်းအရ သ ိုစလှာငသ် ြ််းဆည််းရန ်စနရာသည် ၄၀ နငှ့်် ၁၀၀ GB ကကာ်း 

 ှ ပါသည်။  
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၆။ စ  ွဲ့လိုပ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း 

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ SIS သတင််းစနစ်က ို အမပည့််အဝလညပ်တ်စဆာငရွ်ကန် ိုငစ်ရ်းအတွက် စအာက်ပါ 

လိုပ်ငန််းစဉ်အခ   ွဲ့က ို အဆ ိုမပ ပါသည ်-  

(က) SIS ဒဇီ ိုင််း အပပီ်းသတစ်ရ်းဆွွဲမြင််း 

• အဆ ိုမပ  SIS ဒဇီ ိုင််းက ို REDD+ လိုပ်ငန််းအဖွ ွဲ့သ ို ့် တငမ်ပမခင််း၊ SIS ဒဇီ ိုင််းက ို အတညမ်ပ မခင််းနငှ့်် SIS 

database က ို တာဝနခ်ံ စီြံစဆာငရွ်က်စပ်းြည့်် အဖွ ွဲ့အစည််းက ို အတညမ်ပ မခင််း၊ 

• SIS ကနဦ်းဗာ်း ှင််းအတကွ် ဦ်းစာ်းစပ်းညွှနက် န််းြ ာ်းက ို အတညမ်ပ မခင််းနငှ့်် ညွှနက် န််းစဖာ်မပ 

ခ က်နြူနာစာရွကအ်ခ   ွဲ့ မပ စိုမခင််း၊  

(ြ) SIS  န လ်ညပ်တစ်ဆာငရွ်ကစ်ရ်း  ြံီက န််း စရ်းဆွွဲမြင််း7 

• မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် ကာကယွ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက် စီြံစဆာငရွ်က်မခင််းနငှ့်် လ ိုက်နာ 

က င့််သံို်းမခင််းြ ာ်းက ို ြညြ်  ထ စရာက်စွာ စဆာငရွ်ကန် ိုငစ်ကကာင််း စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းရာ တွင ်

အစထာက်အကူမဖစ်စစရနအ်လ ို ့်ငာှ ကာကယွ်စစာင့််စ ှာက်ြှု စံသတြ်ှတ်ခ က်တစခ်ို 

ခ င််းစီအတွက် ညွှနက် န််းြ ာ်းက ို ြူကကြ််းမပ စိုထာ်းပပီ်းမဖစ်သည ် (စနာက်ဆက်တွ  ၂)။ အဆ ိုပါ 

ညွှနက် န််းြ ာ်းက ို စအာက်ပါလိုပ်ငန််းြ ာ်းအပါအဝင ် မပနလ်ညြွ်ြ််းြံမခင််းနငှ့်် လက်စတွွဲ့ 

အသံို်းမပ ရန ်စဆာငရွ်က်မခင််းတ ို ့်က ို မပ လိုပ်ရန ်လ ိုအပ်ပါလ ြ့််ြည ်-  

o ညွှနက် န််းြ ာ်းစာရင််းြူကကြ််းက ို စအာက်ပါအခ က်ြ ာ်းနငှ့်် ခ  နထ် ို်း၍ စစ်စဆ်းမခင််း - (၁) 

တ ိုင််းတာရန ် မဖစ်န ိုငစ်မခနငှ့်် လက်စတွွဲ့က ြှု (ဥပြာ နည််းပညာအရ၊ စငစွကက်းအရ၊ 

အခ က်အလက် ရ ှ န ိုငြ်ှုအရ)၊ (၂) မပညစ်ံိုြှု (ဥပြာ ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို 

လွှြ််းမခံ န ိုငြ်ှု)၊ (၃) ညွှနက် န််းြ ာ်းက ို စပါင််းစပ်န ိုငြ်ည့််၊ ထ စရာက်မြနဆ်နစ်ာွ စဆာင ်

ရွက်န ိုငြ်ှုက ို တ ို်းတက်စစြည့်် အခွင့််အလြ််းြ ာ်းနငှ့်် (၄) SIS ၏ ကာလအပ ိုင််းအမခာ်း 

အလ ိုက် ဦ်းစာ်းစပ်းရြည့်် ညွှနက် န််းြ ာ်းက ို ထပ်ြံစရွ်းခ ယ်သတ်ြှတ်မခင််း (ဥပြာ န ိုငင် ံ၏ 

 
7 SIS စနစ် လည်ပတ်စဆာငရွ်က်စရ်းစီြံက န််း စရ်းဆွ ြည့်် ဤလိုပ်ငန််းစဉ်သည် ၆ လြှ ၉ လအထ  အခ  နယ်ူရဖွယ် ှ ပါ သည် 

(မြနြ်ာန ိုငင် ံှ  UN-REDD အစီအစဉ် ြပပီ်းဆံို်းြီ မြနြ်ာန ိုငင် ံSIS စနစ်က ို တရာ်းဝင ်စတငန် ိုငြ်ည့်် အလာ်းအလာ  ှ ပါသည်)။    
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အစမခအစနစပေါ်ြူတည၍် ြညသ်ည့််ညွှနက် န််းြ ာ်းသည် တ ိုင််းတာရန ်အစရ်းအကကီ်း ဆံို်းနငှ့်် 

မဖစ်န ိုငစ်မခ အ ှ ဆံို်းနည််း)။  

o အပပီ်းသတ်စရွ်းခ ယ်လ ိုကစ်သာ ညွှနက် န််းတစ်ခိုခ င််းစီအတွက် metadata set ြ ာ်း 

မပ စိုမခင််း (အခ က်အလကြ် ာ်း အစီရငခ်ံတငမ်ပရန ်တာဝနြ် ာ်း၊ အဓ ပပါယဖ်ွင့််ဆ ိုခ က် ြ ာ်း/ 

အစမခခံသစဘာတရာ်းြ ာ်း၊ အခ က်အလက်ရင််းမြစ်ြ ာ်းနငှ့်် စိုစဆာင််းသည့်် နည််း စနစ်ြ ာ်း၊ 

အခ က်အလက်အရညအ်စသ်ွးနငှ့်် ရ ှ န ိုငြ်ှု၊ အသံို်းမပ သည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်း နငှ့်် ညြီ မခင််းြ ာ်း 

အသံို်းမပ ြှု၊ စသညတ် ို ့် ပါဝငြ်ညမ်ဖစ်သည)်။  

• SIS စနစ်အတွက် အခ က်အလက်ြ ာ်း စိုစဆာင််းရန ် အဖွ ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ာ အစီအြံြ ာ်းက ို 

သတ်ြှတ်မခင််း၊ အခ က်အလက်ြ စဝြှု လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း၊ စနာက်ဆံို်းရအခ ကအ်လက်ြ ာ်း က ို 

စိုစဆာင််းမဖည့််စွက်ြည့်် ကက ြ်နှုန််းြ ာ်းအပါအဝင ် SIS စနစ်က ို တာဝနယ်ူစီြံစဆာင ် ရွက်ြည့်် 

အဖွ ွဲ့အစည််းအစနမဖင့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို လက်ခံရယူြည့်် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ြ ာ်းက ို 

ဆ ိုလ ိုပါသည။် ထ ို ့်မပင ် SIS၊ NFI/NFMS နငှ့်် REDD+ M&E စနစ်ြ ာ်းကကာ်း ထ စရာက် စွာ 

ခ  တ်ဆက်စဆာငရွ်ကန် ိုငြ်ည့်် အခွင့််အလြ််းြ ာ်းက ို ဆက်လက်ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း နငှ့်် 

ခ  တ်ဆက်န ိုငြ်ည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းက ို သတ်ြှတ်မခင််းြ ာ်းလည််း ပါဝငပ်ါသည။်  

• Database နငှ့်် ဝက်ဆ ိုက်စာြ က်နာှအတွက် အသံို်းမပ ြည့်် (ဝက်ဆ ိုက်အစမခခံစသာ) technical 

platform ြ ာ်းက ို သတ်ြှတ်မခင််းနငှ့်် SIS စနစ် တညစ်ထာငမ်ခင််း၊ ထ န််းသ ြ််း 

စဆာငရွ်က်မခင််းြ ာ်းအတကွ် (လ ိုအပ်စသာ စွြ််းရညမ်ြ င့််တငြ်ှုြ ာ်းအတကွ် အပါအဝင)် 

ကိုနက် စရ တ်ြ ာ်း၊ ရ ှ န ိုငသ်ည့်် ရနပံ်ိုစငရွင််းမြစ်ြ ာ်းက ို ခန် ့်ြှန််းမခင််း၊     

(ဂ) န ိုငင်ြံ  ကာကယွစ် ာင့််စ  ာကြ်ှုြ ာ်းအတကွ ် ြ ဉ််းကပ်စဆာငရွ်ကြ်ှုနည််းလြ််းက ို အပပီ်းသတ ်

စရ်းဆွွဲမြင််း8 

• စွြ််းရညမ်ြ င့််တငြ်ှုအပါအဝင ် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ငန််းြ ာ်း/ အစထာက ်

အကူြ ာ်းက ို အပပီ်းသတ်စရ်းဆွ မခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် လ ိုအပ်သလ ို ထပ်ြံစရ်းဆွ မခင််း (ဥပြာ REDD+ 

 
8 မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းအတွက ်ခ ဉ််းကပ်စဆာငရွ်က်ြှုနည််းလြ််းက ို သ်ီးမခာ်းစာရွက်စာတြ််း တစ်ခိုတွင ်

ဖတ်ရှုန ိုငပ်ါသည်။ ထ ိုစာရွက်စာတြ််းတွင ် အဆ ိုပါနည််းလြ််းအစကကာင််း အစသ်းစ တ်အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ထ ိုနည််းလြ််းက ို 

စရ်းဆွ မပ စိုခ ့်ပံိုနငှ့်် စ ှ ွဲ့ဆက်စဆာငရွ်က်ရြည့်် လိုပ်ငန််းြ ာ်း ပါ ှ ပါသည်။  
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က ို အစကာငအ်ထညစ်ဖာြ်ည့်် အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းအတွက် ကာကွယ်စစာင့််စ ာှက်ြှု ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

လြ််းညွှနြ် ာ်း၊ FPIC လြ််းညွှနခ် က်ြ ာ်း၊ GRM လိုပ်ငန််းစဉ်တ ို ့်က ို စရ်းဆွ မပ စို မခင််း မဖစ်ပါသည)်။ 

• PLR ြူစဘာငအ်တွင််း ှ  အဓ ကက စသာ ကွာဟခ က်ြ ာ်း/ အာ်းနည််းခ က်ြ ာ်းက ို က ိုငတ်ယွ ်

စမဖ ှင််းရနန်ငှ့်် လက်စတွွဲ့က င့််သံို်းန ိုငရ်န ် PLR အာ်းစကာင််းစရ်းနငှ့်် မပ မပငစ်မပာင််းလ စရ်း တ ို ့်က ို 

စဆာငရွ်က်မခင််း၊  

• NCU  ှ  ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ တာဝနခ်ံအရာ ှ  (Safeguards Officer) က ို 

စွြ််းရညမ်ြ င့််တငစ်ပ်းမခင််းနငှ့်် အရင််းအမြစ်ြ ာ်း ပံ့်ပ ို်းစပ်းမခင််း။  

(ဃ) SIS database န င့်် ဝကဆ် ိုက ်ာြ ကန် ာ၏ ပ ြဗာ်း  င််းက ို တညစ် ာငမ်ြင််း  

• Database ဒဇီ ိုင််းနငှ့်် ဝက်ဆ ိုက်စာြ က်နာှ ဖွ ွဲ့စည််းပံိုတ ို ့်က ို စရ်းဆွ မခင််းနငှ့်် (သတင််းစနစ် သည ်

စြ ာ်ြှန််းထာ်းသည့်် လိုပ်ငန််းစဆာငတ်ာြ ာ်း (functions) က ို မဖည့််ဆည််းစဆာငရွ်က ်

န ိုငစ်ွြ််း ှ စကကာင််း စသခ ာစစရနအ်တွက်) အဓ ကဌာနအဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ် ူ

ြ ာ်းထြံှ အကကံမပ ခ က်ြ ာ်း ရယူ၍ ြွြ််းြံမပငဆ်ငမ်ခင််း၊  

• ညွှနက် န််းတ ိုင််းအတကွ် အစမခခံအခ က်အလက်ြ ာ်း (baselines) (နစှ်/ အခ  နက်ာလနငှ့်် 

တနဖ် ို်းြ ာ်း) က ို စိုစဆာင််းမခင််းနငှ့်် SIS database အတွက် ( ှင််းလင််းတငမ်ပခ က်စာသာ်းြ ာ်း 

အပါအဝင)် ပထြဆံို်းစသာ သတင််းအခ က်အလကြ် ာ်းက ို စိုစည််းထည့််သငွ််းမခင််း၊  

• SIS database နငှ့်် ဝက်ဆ ိုက်စာြ က်နာှ၏ စ ှွဲ့စမပ်းစြ််းသပ်သည့်် ဗာ်း ှင််းက ို ထိုတ်မပန ်မခင််းနငှ့်် 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းနငှ့်် စြ််းသပ်ကကည့််မခင််း၊  

• SIS စနစက် ို တာဝနယ်ူစီြံစဆာငရွ်က်စပ်းြည့်် အဖွ ွဲ့အစည််း၊ ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်း 

အတွက် ဦ်းစီ်းဦ်းစဆာငမ်ပ ြည့်် အဖွ ွဲ့အစည််း၊ အခ ကအ်လက် ပံ့်ပ ို်းစပ်းြည့််အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း နငှ့်် 

SIS လိုပ်ငန််းအဖွ ွဲ့တ ို ့်အတကွ် ကနဦ်း စွြ််းရညမ်ြ င့််တငြ်ှုြ ာ်း စဆာငရွ်က်စပ်းမခင််း။  
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စနာကဆ်ကတ်ွွဲ (၁) - ြန်ြွန််းကာကယွစ် ာင့််စ  ာကြ်ှုြ ာ်း (Cancun Safeguards) 

[REDD+] လိုပ်ငန််းြ ာ်းက ို စဆာငရွ်က်စသာအခါတွင ် စအာက်ပါ ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို 

အာ်းစပ်းမြ င့််တငမ်ခင််းနငှ့်် ပံ့်ပ ို်းမခင််းြ ာ်း မပ လိုပ်စပ်းသင့််ပါသည် -  

(က) ထ ိုလိုပ်ငန််းြ ာ်းသည် န ိုငင်အံဆင့်် သစ်စတာအစအီစဉ်ြ ာ်း၏ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း၊ 

သက်ဆ ိုငရ်ာန ိုငင်တံကာကွနဗ်င််း ငှ််းြ ာ်း၊ သစဘာတညီူခ က်ြ ာ်းက ို မဖည့််စွက်စထာက်ပံ့် စပ်းမခင််း 

သ ို ့်ြဟိုတ် က ိုက်ညီစစမခင််း၊  

(ခ) န ိုငင်၏ံ ဥပစဒြ ာ်းနငှ့်် အခ  ပ်အမခာအာဏာက ို ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းလ က် ပွင့််လင််းမြငသ်ာ  ှ ပပီ်း 

ထ စရာက်စသာ န ိုငင်အံဆင့်် သစ်စတာစီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှုဖွ ွဲ့စည််းပံိုြ ာ်း ထာ်း ှ မခင််း၊ 

(ဂ) သက်ဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်တံကာတာဝနဝ်တတ ရာြ ာ်း၊ န ိုငင်အံစမခအစနြ ာ်းနငှ့်် ဥပစဒြ ာ်းက ို 

ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းလ က်၊ ကိုလသြဂ္အစထစွထညီွလာခံကကီ်းြှ ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်း လူြ   ်းြ ာ်း၏ 

အခွင့််အစရ်းြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ စကကညာစာတြ််းက ို စထာက်ခံအတည်မပ ထာ်း မခင််းအာ်း သ  ှ သတ မပ ၍ 

ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းြ ာ်းနငှ့်် စဒသခံမပညသ်ူြ ာ်း၏ အသ  ပညာဗဟိုသိုတြ ာ်းနငှ့်် အခွင့််အစရ်းြ ာ်းက ို 

အစလ်းထာ်းစလ်းစာ်းမခင််း၊  

(ဃ) ဆစီလ ာ်ဆက်စပ်သည့်် အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၊ အထ်ူးသမဖင့်် ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်း ြ ာ်းနငှ့်် 

စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၏ အမပည့််အဝနငှ့်် ထ စရာကစ်ွာ ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ြှု  ှ မခင််း၊  

(င) အဆ ိုပါလိုပ်ငန််းြ ာ်းသည် သဘာဝသစ်စတာြ ာ်းနငှ့်် ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ ြ ာ်း ထ န််းသ ြ််းစစာင့်် စ ှာက်သည့်် 

လိုပ်ငန််းြ ာ်းနငှ့်် လ ိုက်စလ ာညီစထြွှု ှ ပပီ်း [REDD+] လိုပ်ငန််းြ ာ်းက ို အသံို်း မပ ၍ သဘာဝစတာြ ာ်းက ို 

စမပာင််းလ အသံို်းမပ မခင််း ြမပ စအာင ်စဆာငရွ်က်ရနန်ငှ့်် ထ ိုလိုပ် ငန််းြ ာ်းက ို သဘာဝစတာြ ာ်းနငှ့်် ၎င််းတ ို ့်၏ 

စဂဟစနစ်ဝနစ်ဆာငြ်ှုြ ာ်းအာ်း ထ န််းသ ြ််း ကာကွယ်ရနန်ငှ့်် အမခာ်း လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း တ ို်းမြ င့််ရ ှ  စစစရ်းအတကွ်သာ မဖစ်စစမခင််း၊*  

(စ) ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှုစလ ာ့်က သွာ်းြှုြ ာ်း ြူလအစမခအစနသ ို ့် မပနလ်ည်စရာက ်ှ န ိုငြ်ှု (reversals) က ို 

က ိုငတ်ွငစ်မဖ ှင််းသည့်် လိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်း၊ 

(ဆ) ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စနရာစမပာင််းစရွှွဲ့ မဖစ်စပေါ်ြှု (displacement) က ို က ိုငတ်ွယ်စမဖ  ှင််းသည့်် 

လိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်း၊  

*ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းြ ာ်း၏ အခွင့််အစရ်းြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ ကိုလသြဂ္စကကညာစာတြ််းနငှ့်် အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ 

ြ ခငက်ြ္ာစမြစန ့်တ ို ့်တွင ် ပါ ှ သည့််အတ ိုင််း န ိုငင်အံြ ာ်းစို ှ  ဌာစနတ ိုင််းရင််း သာ်းလူြ   ်းြ ာ်းနငှ့်် စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၏ 

စရ ှည်လိုပ်က ိုငစ်ာ်းစသာက်န ိုငြ်ည့်် အသက်စြွ်းဝြ််း စက ာင််းြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်းနငှ့်် ၎င််းတ ို ့်၏ သစ်စတာြ ာ်းအစပေါ် 

အမပနအ်လှနြီှ်ခ ိုစနြှုြ ာ်းက ို ထည့််သွင််း စဉ််းစာ်းရန ်မဖစ်ပါသည်။  

ရည်ညွှန််း - UNFCCC ဆံို်းမဖတ်ခ က်အြှတ် 1/CoP 16 



48 
 

စနာကဆ်ကတ်ွွဲ (၂) န ိုငင်၏ံ အစမြအစနန င့်် က ိုကည်စီအာင ်အဓ ပပါယဖွ်င့််ဆ ို  င််းလင််း ာ်းစသာ ကာကယွစ် ာင့််စ  ာက ်

ြှုြ ာ်း၊  သံတြ် တြ် ကြ် ာ်းန င့်် အဆ ိုမပ ည န်က န််းြ ာ်းဇယာ်း  

 ံသတြ် တ ်ြ က ် Information needs  ီြံစဆာငရွ်က/် 

လ ိုကန်ာက င့််သံို်း 

အဆ ိုမပ ည န်က န််း/   င််းလင််းတငမ်ပသည့်် ပံို ံ 

အစမြြံ ည််းြ ဉ််း က - မြန်ြာန ိုငင် ံ   REDD+ ြ ဝါဒြ ာ်း န င့် ်နည််းလြ််းြ ာ်း (Policies and Measures – PaMs) သည် န ိုငင်အံဆင့် ်သ ်စတာအ ီအ ဉ်ြ ာ်းန င့် ်သကဆ် ိုင ်ရာ 

န ိုငင်တံကာ ကနွ်ဗင််း  င််းြ ာ်း၊ သစဘာတ ညီြ ကြ် ာ်း ၏ ရည်ရွယြ် ကြ် ာ်းက ို အစ ာက်အပံ့်မပ မြင််း သ ို ့်ြဟိုတ ်က ိုကည်ီမြင််း    သင့်ပ်ါသည်။ 

စံသတ်ြှတ်ခ က် က-၁။ မြနြ်ာ 

န ိုငင် ံှ  REDD+ ြူဝါဒြ ာ်း နငှ့် ်

နည််းလြ််း ြ ာ်းအာ်း 

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ၊ 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ရာ တွင ်

သစ်စတာလိုပ်ငန််း၊ ရာသဦတို 

စမပာင််းလ ြှု၊ ပတ်ဝန််းက င ်

စီြံအိုပ် ခ  ပ်ြှု၊ စမြအသံို်းခ ြှု၊ 

ဇီဝြ   ်းစံို ြ   ်းကွ ြ ာ်းအာ်း 

ထ န််းသ ြ််း စစာင့်စ် ှာက်ြှု၊ စဘ်း 

အနတရာယ်စကကာင့် ်ထ ခ ိုက် 

ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခ စလ ာ့်ခ မခင််း၊ 

စဉ်ဆက် ြမပတ်စသာ ဖွံွဲ့ ပဖ  ်း 

တ ို်းတက်ြှု၊ လူ ့်အခွင့်အ်စရ်း၊ 

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းသည် အမခာ်းြူဝါဒ 

ရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်းက ို မဖည့််စွက်စထာက် 

ကူစပ်းန ိုငြ်ှု တ ို်းပွာ်းစစပပီ်း ဆန ့်က် င ်

ဘက်မဖစ်မခင််းြ ာ်းက ို စ ှာင ်ှာ်းန ိုငစ်စ ြည့်် 

နည််းလြ််းမဖင့် ်ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ၊ အ 

စကာငအ်ထည်စဖာ်န ိုငစ်စရန ်က င့်သ်ံို်း ြည့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်း/ ခ ြှတ်ြည့်် လိုပ် ငန််းစဉ်ြ ာ်း/ 

က င့်သ်ံို်းြည့်် တည်ဆ  PLR ြ ာ်းအစကကာင််း 

စဖာ်မပခ က်   (ဥပြာ န ိုငင်အံဆင့် ်REDD+ 

ြဟာ ဗ ြူဟာအတွက် ကဏ္ဍစံိုပါဝငစ်သာ 

တ ိုငပ်ငစ်ဆွ်းစန်ွးြှုြ ာ်း၊ PaM ြ ာ်းက ို ြည်သ ို ့် 

လက်စတွွဲ့ အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်ြည်ဆ ိုသည်က ို သစဘာတူ 

ခ ြှတ်ထာ်းစသာ လြ််းညွှနခ် က်ြ ာ်း) 

❖ စံသတ်ြှတ်ခ က်ထ တွင ်ပါဝငစ်သာ 

နယ်ပယ်ြ ာ်း (သစ်စတာ၊ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့်် ပံိုစံမဖင့််သာ (Narrative text) 
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အလိုပ် သြာ်း အခွင့်အ်စရ်း၊ 

ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာြှုနငှ့် ်က ာ်းြ 

တန််းတူညီြ  ြှုတ ို ့်အပါအဝင ်

သက် ဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်အံဆင့် ်

ြူဝါဒြ ာ်း၊ အစီအစဉ် ြ ာ်းနငှ့် ်

က ိုက်ညီြှု  ှ စအာင ်စရ်းဆွ  

စဆာငရွ်က်သင့်ပ်ါသည်။ 

အြ   ်းသာ်း ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့်် 

အစီအစဉ်ြ ာ်း၏ ရည်ရွယ် 

ခ က်ြ ာ်းနငှ့်် REDD+ PaM 

ြ ာ်းကကာ်း ဆန် ့်က ငဘ်က် 

မဖစ်န ိုငစ်မခ ြ ာ်းက ို 

 ှာစဖွစဖာ်ထိုတ်၍ 

စမဖ ှင််းသင့််သည်။  

ရာသဦတိုစမပာင််းလ ြှု၊ ပတ်ဝန််းက င ်

စီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှု၊ စမြအသံို်းခ ြှု ၊ ဇီဝြ   ်းစံို 

ြ   ်းကွ ြ ာ်း ထ န််းသ ြ််းစစာင့်စ် ှာက်ြှု၊ 

စဘ်းအနတရာယ်စကကာင့် ်ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်း န ိုငစ်မခ 

စလ ာ့်ခ မခင််း၊ စဉ်ဆက်ြမပတ် စသာ 

ဖွံွဲ့ ပဖ  ်းတ ို်းတက်ြှု၊ လူ ့်အခွင့် ်အစရ်းြ ာ်း၊ 

ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာြှုနငှ့် ်က ာ်းြ တန််းတူညီြ ြှု) 

နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း သည့်် အြ   ်းသာ်းြူဝါဒြ ာ်း၊ 

အစီအစဉ် ြ ာ်းအတွင််း ှ  သက်ဆ ိုငရ်ာ 

ရည်ရွယ် ခ က်ြ ာ်းက ို စဖာ်မပခ က်  

❖ REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််းြ ာ်း (နငှ့် ်

န ိုငင်အံဆင့် ်REDD+ြဟာဗ ြူဟာ 

ကကီ်းတစ်ခိုလံို်း) သည် အထက်စဖာ်မပပါ 

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းအာ်း ြည်သ ို ့် မဖည့်် 

စွက်စထာက်ပံ့်သည် သ ို ့်ြဟိုတ် ြည်သ ို ့် 

က ိုက်ညီြှု ှ သည်က ို စဖာ်မပခ က်၊ (ဥပြာ 

REDD+ PaM ြ ာ်း စရွ်းခ ယ်ရာ တွင ်

ြည်သည့်် PaM အြ   ်းအစာ်းြ ာ်း သည် 

အဆ ိုပါ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းနငှ့် ်အက ိုက်ညီဆံို်း 

မဖစ်စကကာင််း ထည့််သွင််း စဉ််းစာ်းခ ့်ပါသလာ်း 

သ ို ့်ြဟိုတ် REDD+ အတွက် 

ဦ်းစာ်းစပ်းနယ်ပယ်ြ ာ်းအာ်း စရွ်းခ ယ်ရာတွင ်

အမခာ်းြူဝါဒ ရည်ြှန််း ခ က်ြ ာ်းက ို 

ကူညီပံ့်ပ ို်းရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် 
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ဆန ့်က် ငဘ်က်မဖစ်န ိုငစ်မခြ ာ်းက ို စ ှာင ်ှာ်းရန ်

ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းကာ စရွ်းခ ယ်ခ ့်ပါသလာ်း) 

❖ မြနြ်ာန ိုးင်င်တံွင ်REDD+ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်

နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း ြညသ်ည့််စနရာ တွင၊် 

ြည်သ ို ့် အစကာငအ်ထည်စဖာ် ြည်ဆ ိုသည့်် 

သတင််းအခ က်အလက် ြ ာ်းနငှ့် ်ယင််းသည် 

သတ်ြှတ်စဖာ် ထိုတ်ထာ်းစသာ 

အစထာက်အကူမပ  ြူဝါဒရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်းနငှ့် ်

က ိုက်ညီမခင််း  ှ /ြ ှ  ဆန််းစစ်ခ က် (ဥပြာ 

REDD+ PaM ြ ာ်းအာ်း ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ ြ ာ်း 

အတွက် အစရ်းကကီ်းသည့်် စနရာစဒသ ြ ာ်းက ို 

ထ န််းသ ြ််းစစာင့်စ် ှာက်ရန ်

အသံို်းမပ ခ ့်ပါသလာ်း၊ ဆင််းရ နြ်ွ်းပါ်း သည့်် 

စဒသြ ာ်းက ို အစထာက်အပံ့်မဖစ် 

စစြည့််နည််းလြ််းမဖင့် ်အစကာင ်

အထည်စဖာ်ခ ့်ပါသလာ်း) 

❖ သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ ြူဝါဒ 

ရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် 

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်အစကာငအ်ထည် စဖာ်စသာ 

REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််း လြ််းြ ာ်း၏ 

ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ စာရင််း အင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ ြူလ အစမခအစန 

မပနစ်ရာက်စအာင ်ပ   ်း စထာငထ်ာ်းစသာ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း NBSAP က ို အစထာက်အကူမပ  -  

က.၁.၁။ REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် ထ န််းသ ြ််းစစာင့််စ ှာက် 

ြှုြ ာ်း စဆာငရွ်က်စနသည့်် ဦ်းစာ်းစပ်းထ န််းသ ြ််းစစာင့််စ ှာက် 

ရြည့်် စနရာြ ာ်း ၏ ဧရ ယာ (သတ်ြှတ်ရနလ် ို၊ KBA/PA 

သ ို ့်ြဟိုတ် အလာ်းတူ မဖစ်န ိုင)်၊ (င.၄.၅ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း NBSAP က ို အစထာက်အကူမပ  - 

က.၁.၂. REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် တည်စထာငထ်ာ်းသည့်် 

သဘာဝထ န််းသ ြ််းစရ်းနယ်စမြြ ာ်း (လူထိုြှ ထ န််းသ ြ််းစစာင့်် 

စ ှာက်ထာ်းစသာ ဧရ ယာြ ာ်းအပါအဝင)် ၏ ဧရ ယာ 

(ဟက်တာမဖင့််) နငှ့်် န ိုငင်ြှံ ရည်ြှန််းထာ်းသည့်် သဘာဝ 

ထ န််းသ ြ််းနယ်စမြြ ာ်း၏ လွှြ််းမခံ ြှုတွင ်အဆ ိုပါ ဧရ ယာြ ာ်း 

ပါဝငြ်ှု အခ   ်းအစာ်း 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း NBSAP က ို အစထာက်အကူမပ  - 

က.၁.၃။ စနရာစဒသအစမခမပ သည့်် REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်း 

စဆာငရွ်က်စနသည့်် ဧရ ယာအတွင််းမပင ်ှ  NFI အကွက်ြ ာ်း 

စပေါ်  ှ  biodiversity metrics ြ ာ်း၏ အစမပာင််းအလ ြ ာ်း  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း မြနြ်ာန ိုငင် ံအြ   ်းသာ်းအဆင့်် ရာသဦတိုစမပာင််းလ ြှုဆ ိုငရ်ာ 

ြဟာဗ ြူဟာနငှ့်် ပငြ်လိုပ်ငန််းအစီအစဉ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၃၀၊ 

မြနြ်ာန ိုငင် ံရာသဦတိုစမပာင််းလ ြှုဆ ိုငရ်ာြူဝါဒ (၂၀၁၉)နငှ့််DRR 
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သစ်စတာ အရွယ် အစာ်း၊  

ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ ညွှနက် န််းြ ာ်း တွင ်

တ ို်းတက်လာြှုြ ာ်း၊REDD+စဒသ ြ ာ်း ှ  

စီ်းပွာ်းစရ်းဖွံွဲ့ ပဖ  ်းတ ို်းတက်ြှုြ ာ်း) 

လိုပ်ငန််း စီြံခ က်တ ို ့်က ို အစထာက်အကူမပ  - 

က.၁.၄။ REDD+ ဧရ ယာြ ာ်း ှ  ပြ  ွဲ့နယ်ထ ခ ိုက်လွယ်ြှု အညွှန််း 

က န််းဆ ိုငရ်ာ အစမပာင််းအလ ြ ာ်း [အညွှန််းက န််းက ို ပံိုြှန ်

စကာက်ယူစနသည်ဆ ိုပါက] 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း မြနြ်ာန ိုငင် ံအြ   ်းသာ်းအဆင့်် ရာသဦတိုစမပာင််းလ ြှုဆ ိုငရ်ာ 

ြဟာဗ ြူဟာနငှ့်် ပငြ်လိုပ်ငန််းအစီအစဉ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၃၀၊ 

မြနြ်ာန ိုငင် ံရာသဦတိုစမပာင််းလ ြှုဆ ိုငရ်ာြူဝါဒ (၂၀၁၉)နငှ့််DRR 

လိုပ်ငန််း စီြံခ က်တ ို ့်က ို အစထာက်အကူမပ  - 

က.၁.၅။ မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ န ိုငြ်ှု 

တွင ်REDD+ GHG ရလဒြ် ာ်း၏ ပါဝငအ်စထာက်အကူမပ ြှု 

(က.၂/NDC နငှ့်် ခ  တ်ဆက်စန၊ စအာက်တွင ်ကကည့််ပါရန)် 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း မြနြ်ာန ိုငင် ံအြ   ်းသာ်းအဆင့်် ရာသဦတိုစမပာင််းလ ြှုဆ ိုငရ်ာ 

ြဟာဗ ြူဟာနငှ့်် ပငြ်လိုပ်ငန််းအစီအစဉ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၃၀၊ 

မြနြ်ာန ိုငင် ံရာသဦတိုစမပာင််းလ ြှုဆ ိုငရ်ာြူဝါဒ (၂၀၁၉)နငှ့််DRR 

လိုပ်ငန််း စီြံခ က်တ ို ့်က ို အစထာက်အကူမပ  - 

က.၁.၆။ REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် စ ိုက်ပ   ်းစရ်းနငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းစသာ ပံ့်ပ ို်းကူညီြှုြ ာ်း လက်ခံရ ှ သည့်် စတာငသ်ူ 

လယ်သြာ်းြ ာ်း အစရအတွက် (ဥပြာ ရာသဦတိုနငှ့်် 

သဟဇာတမဖစ်စစစသာ စ ိုက်ပ   ်းစရ်း)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း မြနြ်ာ့်သစ်စတာြူဝါဒက ို အစထာက်အကူမပ  -  

က.၁.၇။ အပြ တြ််းသစ်စတာနယ်စမြ (PFE) ဧရ ယာ၊ စိုစိုစပါင််း 
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နငှ့်် အစမပာင််းအလ ြ ာ်း [REDD+ ၏ ပါဝငက်ူညီြှု က ို 

သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ရန ်လ ိုအပ် သ ို ့်ြဟိုတ် PFE တ ို်းခ  ွဲ့ရန ်

ကက  ်းပြ််းအာ်းထိုတ်ြ ာ်းအာ်းလံို်းသည် REDD+ စအာက်တွင ်

လိုပ်စဆာငမ်ခင််းမဖစ်စကကာင််း ယူဆ] 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း မြနြ်ာ့်သစ်စတာြူဝါဒက ို အစထာက်အပံ့်မပ  -  

က.၁.၈။ စဒသခံမပည်သူအစိုအဖွ ွဲ့ ပ ိုငသ်စ်စတာဧရ ယာ၊ 

စိုစိုစပါင််းနငှ့်် အစမပာင််းအလ ြ ာ်း [REDD+ ၏ ပါဝငက်ူညီြှု က ို 

သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ရန ်လ ိုအပ် သ ို ့်ြဟိုတ် စဒသခံမပည်သူအစို 

အဖွ ွဲ့ ပ ိုငသ်စ်စတာြ ာ်း တ ို်းခ  ွဲ့ရန ်ကက  ်းပြ််းအာ်းထိုတ်ြ ာ်း 

အာ်းလံို်းသည် REDD+ စအာက်တွင ်လိုပ်စဆာငမ်ခင််း 

မဖစ်စကကာင််း ယူဆ] 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း MSDP က ို အစထာက်အပံ့်မပ  - 

က.၁.၉။ REDD+ ြှတစ်ဆင့်် ပံ့်ပ ို်းသည့်် စရ ှည်လိုပ်က ိုင ်

စာ်းစသာက်န ိုငစ်သာ/ အစာ်းထ ို်းလိုပ်က ိုငန် ိုငစ်သာ အသက် 

စြွ်းဝြ််းစက ာင််းြှု လိုပ်ငန််း ပံ့်ပ ို်းြှုြ ာ်း ရ ှ သည့်် အက   ်းခံစာ်း 

ခွင့်် ှ သူအစရအတွက်   

လ ိုက်နာက င့််သံို်း MSDP က ို အစထာက်အပံ့်မပ  - 

က.၁.၁၀။ REDD+ အစကာငအ်ထည်စဖာ်စသာ စနရာစဒသ 

ြ ာ်း ှ  ဆင််းရ နြ်ွ်းပါ်းစသာ အ ြ်စထာငစ်ို အခ   ်းအစာ်း (င.၄.၂ နငှ့်် 

ခ  တ်ဆက်) 
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လ ိုက်နာက င့််သံို်း MSDP က ို အစထာက်အပံ့်မပ  - 

က.၁.၁၁။ (ကိုြပဏ/ီအ ြ်စထာငစ်ိုြှ) အစသ်းစာ်းစငစွရ်းစကက်း 

စရ်း/စခ ်းစင ွလက်လှြ််းြီရ ှ ြှုဆ ိုငရ်ာ အစမပာင််းအလ ြ ာ်း 

(အစသ်းစာ်းစငစွရ်းစကက်းစရ်းဆ ိုငရ်ာ PaM စပေါ်တွင ်အစမခခံ၍) 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း MSDP က ို အစထာက်အပံ့်မပ  - 

က.၁.၁၂။ ခိုတ်လှ ထိုတ်ယူမခင််းြဟိုတ်သည့်် သစ်စတာ 

အသံို်းမပ ြှု/လိုပ်ငန််းစဆာငတ်ာြ ာ်း၏ စီ်းပွာ်းစရ်းတနဖ် ို်း 

အစမပာင််းအလ ြ ာ်း ('ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ စာရင််း’ PaM 

စပေါ်တွင ်အစမခခံ၍) 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း MSDP က ို အစထာက်အပံ့်မပ  - 

က.၁.၁၃။ မပည်နယ်ြ ာ်း/ တ ိုင််းစဒသကကီ်းြ ာ်း၏ သစ်နငှ့်် 

သစ်စတာထကွ်ပစစည််းြ ာ်း စရာင််းခ ရာြှ ရ ှ သည့်် အခွန ်

ဘဏ္ဍာစငပွြာဏ အစမပာင််းအလ ြ ာ်း (အခွနဘ်ဏ္ဍာ ခွ စဝြှု စနစ် 

PaM စပေါ်တွင ်အစမခခံ၍) 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း အြ   ်းသာ်းစမြအသံို်းခ ြှုြူဝါဒ (၂၀၁၆) - 

က.၁.၁၄။ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံက န််းစရ်းဆွ မခင််းနငှ့်် စမြအသံို်းခ ြှု 

အခွင့််အစရ်းြ ာ်း  ှင််း ှင််းလင််းလင််းမဖစ်စစရန ်စဆာငရွ်က် 

မခင််းတ ို ့်အပါအဝင ်NLUP အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုက ို ပံ့်ပ ို်း 

ကူညီသည့်် REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက် လ ာထာ်းစသာ ရနပံ်ိုစင ွ

ပြာဏ (သ ို ့်ြဟိုတ် လွှြ််းမခံ သည့်် ဧရ ယာ) (င.၄.၁ နငှ့်် 

ခ  တ်ဆက်)  
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လ ိုက်နာက င့််သံို်း အြ   ်းသာ်းစမြအသံို်းခ ြှုြူဝါဒ (၂၀၁၆) - 

က.၁.၁၅။ REDD+ ၏ ပံ့်ပ ို်းြှုမဖင့်် ICCA အမဖစ်၊ စဒသခံမပည်သူ 

အစိုအဖွ ွဲ့ ပ ိုငသ်စ်စတာြ ာ်းအမဖစ် စကကညာသတ်ြှတ်ပပီ်းမဖစ် 

စသာ နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် စမြလိုပ်ပ ိုင ်ခွင့််မပ လက်ြှတ် ထိုတ် 

စပ်းပပီ်းမဖစ်စသာ ဧရ ယာ (ဂ.၂.၅၊ င.၄.၆ တ ို ့်နငှ့်် ခ  တ်ဆက်)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း အြ   ်းသာ်းပတ်ဝန််းက ငစ်ရ်းရာြူဝါဒ (၂၀၁၈) -  

က.၁.၁၆။ ထ ခ ိုက်ြှုဆန််းစစ်မခင််းအတွက် ပံ့်ပ ို်းကူညီြှု - 

ထ ခ ိုက်ြှုဆန််းစစ်မခင််းဆ ိုငရ်ာ အစကာင််းဆံို်းအစလ့်အထြ ာ်း နငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့်် င.၂.၂ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း အြ   ်းသာ်းပတ်ဝန််းက ငစ်ရ်းရာြူဝါဒ (၂၀၁၈) - 

က.၁.၁၇။ REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် ထ န််းသ ြ််းစစာင့်် 

စ ှာက်ြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာငရွ်က်စနစသာ ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ  ြ ာ်း၊ 

စဂဟစနစ်ဝနစ်ဆာငြ်ှုြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် ပတ်ဝန််းက င ်

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုအတွက် ဦ်းစာ်းစပ်းဧရ ယာြ ာ်း၏ 

အတ ိုင််းအတာ (ဟက်တာမဖင့််)၊ (က.၁.၂ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်)  

စံသတ်ြှတ်ခ က် က-၂။ 

မြနြ်ာန ိုငင် ံှ  REDD+ ြူဝါဒ 

ြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််းြ ာ်းက ို 

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ၊ အစကာင ်

အထည်စဖာ်ရာတွင ်CBD၊ 

UNCCD၊ UNFCCC၊ CITES ၊ 

• REDD+ PaM ြ ာ်းသည် အမခာ်းြူဝါဒ 

ရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်းက ို မဖည့််စွက်စထာက် 

ကူစပ်းန ိုငြ်ှု တ ို်းပွာ်းစစပပီ်း ဆန ့်က် င ်

ဘက်မဖစ်မခင််းြ ာ်းက ို စ ှာင ်ှာ်းန ိုငစ်စ ြည့်် 

နည််းလြ််းမဖင့် ်ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ၊ အ 

စကာငအ်ထည်စဖာ်န ိုငစ်စရန ်က င့်သ်ံို်း ြည့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်း/ ခ ြှတ်ြည့်် လိုပ် ငန််းစဉ်ြ ာ်း/ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပြှု ပံိုစံမဖင့််သာ 
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ရြ်ဆာ ကွနဗ်င််း ှင််း၊ CEDAW ၊ 

UNDRIP၊ အဂတ  လ ိုက်စာ်းြှု 

တ ိုက်ဖ က်စရ်း ဆ ိုငရ်ာ UN 

ကွနဗ်င််း ှင််း  က ့်သ ို ့်စသာ 

သက်ဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်တံကာ 

ကွနဗ်င််း ှင််း ြ ာ်းနငှ့် ်

သစဘာတူညီခ က် ြ ာ်း၊ SDGs 

နငှ့်် FLEGT က ့်သ ို ့် န ိုငင်တံကာ 

ြူဝါဒ ြ ာ်းနငှ့်် အစီအစဉ်ြ ာ်း 

အဆ ိုပါသစဘာတူညီခ က် 

ြ ာ်းက ို အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်ရနအ်တွက် စရ်းဆွ  

ထာ်းစသာ န ိုငင်အံဆင့် ်ြဟာ 

ဗ ြူဟာြ ာ်း၊ စီြံက န််း ြ ာ်းနငှ့် ်

က ိုက်ညီြှု ှ စအာင ်

စရ်းဆွ စဆာငရွ်က်သင့်ပ်ါ သည်။  

က င့်သ်ံို်းြည့်် တည်ဆ  PLR ြ ာ်းအစကကာင််း 

စဖာ်မပခ က်   (ဥပြာ န ိုငင်အံဆင့် ်REDD+ 

ြဟာ ဗ ြူဟာအတွက် ကဏ္ဍစံိုပါဝငစ်သာ 

တ ိုငပ်ငစ်ဆွ်းစန်ွးြှုြ ာ်း၊ PaM ြ ာ်းက ို ြည်သ ို ့် 

လက်စတွွဲ့ အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်ြည်ဆ ိုသည်က ို သစဘာတူ 

ခ ြှတ်ထာ်းစသာ လြ််းညွှနခ် က်ြ ာ်း) 

• န ိုငင်တံကာကွနဗ်င််း ှင််းြ ာ်းနငှ့် ်

သစဘာတူညီခ က်ြ ာ်းြှ သင့်စ်လ ာ် သည့်် 

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းနငှ့် ်(ရ ှ န ိုင ်ပါက) အဆ ိုပါ 

ကွနဗ်င််း ှင််းြ ာ်းနငှ့် ်

သစဘာတူညီခ က်ြ ာ်းအတွက် အြ   ်း 

သာ်းြဟာဗ ြူဟာြ ာ်းနငှ့် ်အစကာင ်

အထည်စဖာ်ြှုစီြံက န််းြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က်၊  

• REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််းြ ာ်း (နငှ့် ်

န ိုငင်အံဆင့် ်REDD+ြဟာဗ ြူဟာ 

ကကီ်းတစ်ခိုလံို်း) သည် အထက်စဖာ်မပပါ 

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းအာ်း ြည်သ ို ့် မဖည့်် 

စွက်စထာက်ပံ့်သည် သ ို ့်ြဟိုတ် ြည်သ ို ့် 

က ိုက်ညီြှု ှ သည်က ို စဖာ်မပခ က်၊ 

 
❖ မြနြ်ာန ိုးင်င်တံွင ်REDD+ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်

နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း ြည်သည့််စနရာ တွင၊် 

ြည်သ ို ့် အစကာငအ်ထည်စဖာ် ြည်ဆ ိုသည့်် 

သတင််းအခ က်အလက် ြ ာ်းနငှ့် ်ယင််းသည် 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း NDC & UNCCD က ို အစထာက်အပံ့်မပ  - 

က.၂.၁။ REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် မပနလ်ည်ပ   ်းစထာငထ်ာ်း 

စသာ/ မပနလ်ည်စ ိုက်ပ   ်းထာ်းစသာ သစ်စတာစမြ ဧရ ယာ 

(ဟက်တာမဖင့််) နငှ့်် ယင််းဧရ ယာြှ သစ်စတာြ ာ်း မပနလ်ည် 
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သတ်ြှတ်စဖာ် ထိုတ်ထာ်းစသာ အစထာက် 

အကူမပ  ြူဝါဒရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်းနငှ့် ်က ိုက်ညီ 

မခင််း  ှ /ြ ှ  ဆန််းစစ်ခ က် (ဥပြာ REDD+ 

PaM ြ ာ်းအာ်း ကနတာရမဖစ်သွာ်း န ိုငစ်မခ 

 ှ သည့်် စနရာြ ာ်းက ို 

မပနလ်ည်ထ န််းသ ြ််းရာတွင ်

အသံို်းမပ ခ ့်ပါသလာ်း၊ အြ   ်းသြီ်းြ ာ်းက ို 

ခွ မခာ်း ဆက်ဆြံှုြ ာ်းအာ်း စ ှာင ်ှာ်းန ိုငြ်ည့်် 

နည််းလြ််းမဖင့် ်အစကာငအ်ထည်စဖာ်ခ ့် 

ပါသလာ်း)၊  

❖ သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ ြူဝါဒ ရည်ြှန််း 

ခ က်ြ ာ်းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်

အစကာငအ်ထည် စဖာ်စသာ REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််း လြ််းြ ာ်း၏ ရလဒြ် ာ်း 

ဆ ိုငရ်ာ စာရင််းအင််း အခ က်အလက်ြ ာ်း 

ပ   ်းစထာငစ်ရ်း န ိုငင်ြှံ ရည်ြှန််းထာ်းစသာ NDC / UNCCD 

ရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်း မပည့််ြီစရ်း ပါဝငပံ့််ပ ို်းြှု အခ   ်းအစာ်း (င.၄.၅ 

နငှ့်် ခ  တ်ဆက်)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း NDC & UNCCD က ို အစထာက်အပံ့်မပ  - 

က.၂.၂။ ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ ြှုတွင ်ပါဝငက်ူညီ 

စပ်းသည့်် REDD+ ရလဒြ် ာ်း (က.၁.၅ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်)  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း CBD၊ CITES၊ RAMSAR တ ို ့်က ို အစထာက်အပံ့်မပ  - 

က.၂.၃။ က.၁ စအာက် ှ  NBSAP ညွှနက် န််းြ ာ်းနငှ့်် ခ  တ်ဆက်  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း CBD၊ CITES၊ RAMSAR တ ို ့်က ို အစထာက်အပံ့်မပ  - 

က.၂.၄ - စနရာစဒသအစမခမပ  နည််းလြ််းြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်း ထပ်စဆာင််း လက်ခံရ ှ သည့်် 

ရြ်ဆာစဒသြ ာ်း (နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် အာဆယီံ/န ိုငင် ံအသ အြှတ် 

မပ  စရတ ြ်စရဝပ်စဒသြ ာ်း) အခ   ်းအစာ်းနငှ့်် ဧရ ယာ  (က.၁.၂ 

နငှ့်် ခ  တ်ဆက်)  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း CBD၊ CITES၊ RAMSAR တ ို ့်က ို အစထာက်အပံ့်မပ  - 

က.၂.၅။ REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် မပနလ်ည်ပ   ်းစထာင/် 

မပနလ်ည်စ ိုက်ပ   ်းထာ်းစသာ ဒစီရစတာြ ာ်း ဧရ ယာ (က.၂.၂ နငှ့်် 

ခ  တ်ဆက်)  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း CBD၊ CITES၊ RAMSAR တ ို ့်က ို အစထာက်အပံ့်မပ  - 

က.၂.၆။ သစ်စတာတွင််း ှ  (CITES စာရင််းဝငြ်   ်းစ တ်ြ ာ်းအပါ 

အဝင)် အဓ ကက သည့်် စီ်းပွာ်းစရ်းသံို်း အပငြ်   ်းစ တ်ြ ာ်း 
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စပါြ ာ်းစွာ ှ ြှု အစမပာင််းအလ ြ ာ်း  (NFI ြှတစ်ဆင့််) (င.၄.၅ က ို 

ခ  တ်ဆက်န ိုငြ်ည့်် အလာ်းအလာ ှ )  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း CBD၊ CITES၊ RAMSAR တ ို ့်က ို အစထာက်အပံ့်မပ  - 

က.၂.၇။ REDD+ ြှတစ်ဆင့်် ပံ့်ပ ို်းအာ်းစပ်းြှုမဖင့်် စဒသနတရ အစ ို်းရ၊ 

လူထိုြ ာ်း လိုပ်စဆာငစ်သာ၊ အ ြ်န်ီးခ င််းန ိုငင်ြံ ာ်းနငှ့်် 

ပူ်းစပါင််းစဆာငရွ်က်စသာ နယ်စပ်ထ န််းခ  ပ်စရ်း လိုပ်ငန််းြ ာ်း 

အစရအတွက် (နယ်စပ်ထ န််းခ  ပ်စရ်းလိုပ်ငန််း PaM စပေါ်တွင ်

ြူတည်၍) 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း CEDAW / အြ   ်းသြီ်းြ ာ်း ဖွံွဲ့ ပဖ  ်းတ ို်းတက်စရ်းဆ ိုငရ်ာ အြ   ်း 

သာ်းအဆင့်် ြဟာဗ ြူဟာစီြံက န််းက ို အစထာက်အပံ့်မပ  -  

က.၂.၈။ စက ်းလက်/စတာငစ်ပေါ်စဒသြ ာ်းတွင ်စဆာငရွ်က် 

စပ်းစသာ က ာ်းြတန််းတူညီြ ြှုက ို အာ်းစပ်းန ိုငြ်ည့်် တ ို်းခ  ွဲ့ 

ဝနစ်ဆာငြ်ှု အစရအတွက်၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း CEDAW / အြ   ်းသြီ်းြ ာ်း ဖွံွဲ့ ပဖ  ်းတ ို်းတက်စရ်းဆ ိုငရ်ာ အြ   ်း 

သာ်းအဆင့်် ြဟာဗ ြူဟာစီြံက န််းက ို အစထာက်အပံ့်မပ  - 

က.၂.၉။ ဃ.၁.၁ နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် ဃ.၃.၃ နငှ့်် ခ  တ်ဆက် - REDD+ 

စီြံက န််းစရ်းဆွ မခင််း/ အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််း/ 

စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််းတွင ်အြ   ်းသြီ်းြ ာ်း၏ ပါဝင ်

စဆာငရွ်က်ြှု  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း UNDRIP နငှ့်် ကိုလသြဂ္ လူြှုစရ်း၊ ယဉ်စက ်းြှုနငှ့်် စီ်းပွာ်း 

စရ်းဆ ိုငရ်ာ အခွင့််အစရ်းြ ာ်း ကွနဗ်င််း ှင််း -  
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က.၂.၁၀။ စဒသခံမပည်သူ/ IP ြ ာ်း၏ စမြယာအခွင့််အစရ်း 

ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ ဂ.၂.၅ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း UNDRIP နငှ့်် ကိုလသြဂ္ လူြှုစရ်း၊ ယဉ်စက ်းြှုနငှ့်် စီ်းပွာ်း 

စရ်းဆ ိုငရ်ာ အခွင့််အစရ်းြ ာ်း ကွနဗ်င််း ှင််း - 

က.၂.၁၁။ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနစ်ှြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ ဂ.၃ နငှ့်် 

ခ  တ်ဆက်၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း UNDRIP နငှ့်် ကိုလသြဂ္ လူြှုစရ်း၊ ယဉ်စက ်းြှုနငှ့်် စီ်းပွာ်း 

စရ်းဆ ိုငရ်ာ အခွင့််အစရ်းြ ာ်း ကွနဗ်င််း ှင််း - 

က.၂.၁၂။ ဃ.၁.၁ နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် ဃ.၃.၃ နငှ့်် ခ  တ်ဆက် - REDD+ 

စီြံက န််းစရ်းဆွ မခင််း/ အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််း/ 

စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််းတွင ်ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်း/ တ ိုင််းရင််း 

သာ်းလူြ   ်းစိုြ ာ်း၏ ပါဝင ်စဆာငရွ်က်ြှု  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ကိုလသြဂ္ အဂတ လ ိုက်စာ်းြှုတ ိုက်ဖ က်စရ်း ကွနဗ်င််း ှင််း/ 

မြနြ်ာန ိုငင် ံအဂတ လ ိုက်စာ်းြှုတ ိုက်ခ က်စရ်းဥပစဒ -  

က.၂.၁၄။ ပွင့််လင််းမြငသ်ာြှုဆ ိုငရ်ာ ခ.၁.၁ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ကိုလသြဂ္ အဂတ လ ိုက်စာ်းြှုတ ိုက်ဖ က်စရ်း ကွနဗ်င််း ှင််း/ 

မြနြ်ာန ိုငင် ံအဂတ လ ိုက်စာ်းြှုတ ိုက်ခ က်စရ်းဥပစဒ - 

က.၂.၁၅။ REDD+ ြှတစ်ဆင့်် ပံ့်ပ ို်းကူညီခ ့်စသာ အဂတ လ ိုက် 

စာ်းြှု တ ိုက်ဖ က်စရ်း ြဟာဗ ြူဟာြ ာ်း/ စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််း 

ြ ာ်း/ စဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာ်း အစရအတွက် (ACC PaM စပေါ်တွင ်

အစမခခံ၍) 



59 
 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း SDGs / MSDP - 

က.၂.၁၆။ NRS ၏ SDG ပန််းတ ိုငြ် ာ်းက ို ရည်ညွှန််းခ က်ြ ာ်း စပေါ် 

အစမခခံ၍ - SDG ပန််းတ ိုင ်၁ (ဆင််းရ နြ်ွ်းပါ်းြှု ပစပ ာက် စရ်း - 

က.၁ စအာက် ှ  MSDP ညွှနက် န််းြ ာ်းနငှ့်် ခ  တ်ဆက်)၊ SDG 

ပန််းတ ိုင ်၅ (က ာ်းြတန််းတူညီြ ြှု - အထက်စဖာ်မပပါ CEDAW 

ညွှနက် န််းြ ာ်းနငှ့်် ခ  တ်ဆက်)၊ SDG ပန််းတ ိုင ်၁၃ 

(ရာသဦတိုဆ ိုငရ်ာ လိုပ်စဆာငခ် က် - အထက်စဖာ်မပပါ NDC 

ညွှနက် န််း၊ က.၁ စအာက် ှ  ရာသဦတိုစမပာင််းလ ြှုဆ ိုငရ်ာ 

ြဟာဗ ြူဟာ ညွှနက် န််းြ ာ်းနငှ့်် ခ  တ်ဆက်)၊ SDG ပန််းတ ိုင ်၁၅ 

(စမြစပေါ်  ှ  သက် ှ ြ ာ်း - က.၁ စအာက် ှ  NBSAP ညွှနက် န််း 

ြ ာ်းနငှ့်် ခ  တ်ဆက်)  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း FLEGT - 

က.၂.၁၇။ ‘မပည်နယ်ြ ာ်း/ တ ိုင််းစဒသကကီ်းြ ာ်း သစ်နငှ့်် သစ် 

စတာထကွ်ပစစည််းြ ာ်း စရာင််းခ မခင််းြှ ရ ှ စသာ အခွနဘ်ဏ္ဍာ 

စငပွြာဏ အစမပာင််းအလ ြ ာ်း’ ဆ ိုငရ်ာ က.၁.၁၃ စအာက် ှ  

ညွှနက် န််းနငှ့်် ခ  တ်ဆက် (အခွနဘ်ဏ္ဍာ ခွ စဝြှု စနစ် PaM စပေါ် 

တွင ်အစမခခံ) 

 
FLEGT - 

က.၂.၁၈။ တရာ်းဝငထ်ိုတ်လိုပ်စသာ သစ်ြ ာ်းအတွက် ခ  ပ်ဆ ို 

န ိုငခ် ့်စသာ ကိုနသ်ွယ်ြှု သစဘာတူစာခ  ပ်ြ ာ်း အစရအတွက် 

(ကိုနသ်ွယ်ြှုသစဘာတူစာခ  ပ်ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ PaM စပေါ်တွင ်

အစမခခံ၍) 
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လ ိုက်နာက င့််သံို်း FLEGT - 

က.၂.၁၉။ အထက်စဖာ်မပပါ က.၂.၇ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်  

အစမြြံ ည််းြ ဉ််း ြ။ မြန်ြာန ိုငင် ံ   REDD+ ြ ဝါဒြ ာ်းန င့် ်နည််းလြ််းြ ာ်းသည် န ိုငင် ံ   ဥပစဒြ ာ်းန င့် ်န ိုငင်၏ံ အြ  ပ်အမြာအာဏာက ို  ည့််သငွ််း ဉ််း  ာ်းကာ ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာ 

   ပပီ်း   စရာက်သည့်် သ ်စတာအိုပ်ြ  ပ်စရ်းဖွွဲွဲ့ ည််းပံိုြ ာ်း က ို ပံ့်ပ ို်းစပ်းသည့်် ြ ဝါဒြ ာ်းန င့် ်နည််းလြ််းြ ာ်း မဖ ်သင့်ပ်ါသည်။ 

စံသတ်ြှတ်ခ က် ခ-၁။ 

မြနြ်ာန ိုငင် ံှ  REDD+ ြူဝဒါ 

ြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််း ြ ာ်းအာ်း 

ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာြှု ှ စွာ 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်သင့် ်

ပါသည်။ ဆ ိုလ ိုသည်ြှာ 

လိုပ်ငန််းြ ာ်းနငှ့် ်လိုပ် စဆာင ်

ြည့်် စနရာစဒသြ ာ်းက ို 

စရွ်းခ ယ်မခင််း၊ အက   ်းသက် 

ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းနငှ့် ်ဆက်သွယ် 

ည  နှု င််းစဆာငရွ်က်မခင််း၊ 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနငှ့် ်

တာဝနြ် ာ်းက ို ခွ စဝစပ်း 

မခင််းတ ို ့်နငှ့် ်စပ်လ ဉ််းစသာ 

ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းသည် 

 ှင််းလင််းစွာ ခ ြှတ်ထာ်း စသာ 

❖ ဆံို်းမဖတ်ခ က်ခ ြှတ်ြှုနငှ့် ်သတင််း 

အခ က်အလက် ြ စဝြှုတ ို ့် ပွင့်လ်င််း 

မြငသ်ာြှုနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းစသာ ဥပစဒ 

စကကာင််းအရ သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း/ 

မပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က်  

❖ စအာက်ပါတ ို ့်နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် ဆံို်း 

မဖတ်ခ က်ြ ာ်းတွင ်ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာ 

 ှ စကကာင််း စသခ ာစစရန ်ခ ြှတ် ထာ်း ှ သည့်် 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က် -  

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းနငှ့် ်စနရာစဒသ ြ ာ်းအာ်း 

စရွ်းခ ယ်မခင််း၊  

❖ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၏ ပါဝင ်

စဆာငရွ်က်ြှု/ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ ြ ာ်းနငှ့် ်

စပါင််းစပ်ည  နှု င််းြှု  

❖ အက   ်းခံစာ်းခွင့်ြ် ာ်းနငှ့် ်ဝနထ်ိုပ်ဝနပ် ို်း ြ ာ်း/ 

ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်းအာ်း ခွ စဝစပ်းြှု၊  

❖ REDD+လိုပ်ငန််းြ ာ်းတွင ်ဘဏ္ဍာစရ်း 

တာဝနခ်ံြှု ှ စစရန ်ခ ြှတ်ထာ်း ှ စသာ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပြှုပံိုစံမဖင့််သာ 
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စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းစပေါ် တွင ်

အစမခခံသင့်ပ်ပီ်း ြှတ်တြ််း 

ြှတ်ရာမဖင့် ်စနစ်တက  

ြှတ်တြ််း တငထ်ာ်း ှ  

သင့်ပ်ါသည်။ စငစွရ်း 

စကက်းစရ်းအရ တာဝနခ်ံြှု ှ  

စကကာင််း စသခ ာစအာင ်

စဆာငရွ်က်သင့်ပ်ပီ်း စီြံက န််း 

စရ်းဆွ စဉ် နငှ့် ်အစကာင ်

အထည်စဖာ်စဉ် အတွင််းတွင ်

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း 

အတွက် မပည့််စံိုစသာ သတင််း 

အခ က်အလက် ြ ာ်းက ို 

သင့်စ်လ ာ်သည့်် ပံိုစံမဖင့် ်ရ  ှ

း စအာင ်

စဆာငရွ်က်စပ်းသင့်ပ်ါသည်။ 

ြ စဝစပ်း သင့်သ်ည့် ်သတင််း 

အခ က် အလက်ြ ာ်းတွင ်

စအာက်ပါတ ို ့် ပါဝငပ်ါသည် - 

အစီအစဉ်စရ်းဆွ ထာ်းစသာ 

နည််းလြ််းြ ာ်း (ရည်ရွယ်ခ က်၊ 

သက်ဆ ိုငရ်ာ တည်ဆ  PLR ြ ာ်းအပါ အဝင ်

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က်၊  

❖ REDD+လိုပ်ငန််းြ ာ်းအတွက် အစီ 

အစဉ်စရ်းဆွ စဉ်နငှ့် ်အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်စဉ် ကာလနစ်ှခိုစလံို်းတွင ်အက   ်း 

သက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းသည် သင့်စ်လ ာ်သည့် ်

သတင််းအခ က်အလက်က ို မပည့််စံိုစွာ 

ရ ှ စစရန ်ခ ြှတ်ထာ်း ှ စသာ လိုပ်ငန််း 

စဉ်ြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က်၊   

❖ ြည်သူတ ို ့်အာ်း သင့်စ်လ ာ်သည့် ်

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းအမဖစ် 

သတ်ြှတ်သည်ဟူသည့်် 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

❖  ခ ြှတ်ထာ်းစသာ လြ််းညွှနြ် ာ်း၊ 

လိုပ်ငန််းစဉ် ြ ာ်း၊ စသည်အာ်း 

လက်စတွွဲ့က င့်သ်ံို်းစနသည့်် အတ ိုင််းအတာနငှ့် ်

ရလဒဆ် ိုငရ်ာ သတင််း အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ ြည်သည့်် တ ိုငပ်ငစ်ဆွ်းစန်ွးြှုြ ာ်းက ို 

မပ လိုပ်ခ ့်သနည််း၊ စငစွာရင််းြ ာ်းအာ်း 

ြည်သည့််အခ  နတ်ွင ်စာရင််းစစ်ခ ့်သနည််း၊ 

ြည်သည့်် သတင််း အခ က်အလက် 

အြ   ်းအစာ်းြ ာ်းက ို ထိုတ်မပန ်ခ ့်သနည််း၊ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ခ.၁.၁။ အဓ ကက သည့်် ပွင့််လင််းမြငသ်ာြှုဆ ိုငရ်ာ စည််းကြ််း 

သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း လ ိုက်နာန ိုငြ်ှုက ို ြှတ်တြ််းတငထ်ာ်းသည့်် 

REDD+ PaM ြ ာ်း၏ ရာခ ိုငန်ှုန််း (ဥပြာ ထိုတ်စဝထာ်းစသာ 

အစည််းအစဝ်းအစီရငခ်ံစာြ ာ်း၊ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနငှ့်် အလိုပ် 

တာဝနြ် ာ်း ခွ စဝမခင််းဆ ိုငရ်ာ ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်း ခ ြှတ်ရာတွင ်

အစမခခံစဉ််းစာ်းစသာ စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း (ြှတ်တြ််းြှတ်ရာ 

မဖင့််ထာ်း ှ )၊ ထိုတ်စဝထာ်းစသာ ဘဏ္ဍာစရ်းဆ ိုငရ်ာ အစီရငခ်ံ 

စာြ ာ်း၊ စဆာငရွ်က်ထာ်းစသာ စာရင််းစစ်စဆ်းမခင််းြ ာ်း၊ 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းက ို ခွ စဝစပ်းခ ့်စသာ ရလဒြ် ာ်း)  
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စြ ာ်ြှန််းစသာ 

အက   ်းရလဒြ် ာ်း၊ 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း၊ 

ရနပံ်ိုစငြွ ာ်း၊ 

စဆာငရွ်က်ြည့််လိုပ်ငန််းြ ာ်း၊ 

အနတရာယ်မဖစ်န ိုငစ်မခစလ ာ့် 

ခ ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း၊ စသည)်၊ 

လက် ှ စမြအသံို်းခ ြှုနငှ့် ်

စြ ာ်ြှန််း ထာ်းစသာ 

အစမပာင််းအလ ၊ သက်ဆ ိုငရ်ာ 

PLR ြ ာ်း၊ REDD+ 

သစဘာတရာ်းဆ ိုငရ်ာ 

အစထစွထ ွ

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

တ ိုငက်ကာ်းြှုနငှ့် ်အကကံမပ ြှု 

ယနတရာ်း ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း 

မဖစ်ပါသည်။ REDD+ ြူဝါဒ 

သ ို ့်ြဟိုတ် နည််းလြ််း အတွက် 

တာဝန ်ှ စသာ 

အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းက ထ ိုအခ က် 

အလက်ြ ာ်းက ို အြ ာ်းမပည်သူ 

အက   ်းခံစာ်းခွင့်ြ် ာ်းနငှ့် ်ဝနထ်ိုပ် ဝနပ် ို်းြ ာ်းက ို 

ြည်သ ို ့် ခွ စဝစပ်းခ ့်သနည််း၊ စသည်။  

❖ ဘဏ္ဍာစရ်းတာဝနခ်ံြှု  ှ ရန ်စဆာငရွ်က်သည့်် 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှု 

ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ REDD+ PaM ြ ာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ် 

ရာတွင ်ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာြှုနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း၍ 

လက်ခံရ ှ စသာ နစ်နာဆံို်းရှု ံ်းြှုြ ာ်းအတွက် 

တ ိုငတ်န််းခ က်ြ ာ်းနငှ့် ်ြည်သ ို ့် စမဖ ှင််းစပ်း 

သည်ဟူသည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ခ.၁.၂။ REDD+ PaM ြ ာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ်ရာတွင ်

ပွင့််လင််းမြငသ်ာြှုနငှ့်် စပ်လ ဉ််း၍ လက်ခံရ ှ သည့်် နစ်နာြှု 

တ ိုငက်ကာ်းခ က်ြ ာ်းနငှ့်် စမဖ ှင််းစပ်းခ ့်စသာ နစ်နာြှုြ ာ်း 

အစရအတွက်၊ 
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ရ ှ န ိုငစ်အာင ်

စဆာငရွ်က်စပ်းရန ်မဖစ်ပါသည်။  

စံသတ်ြှတ်ခ က် ခ-၂။ 

မဖစ်န ိုငသ်ည့်် စနရာြ ာ်းတွင ်

REDD+ ြူဝါဒြ ာ်း နငှ့် ်

နည််းလြ််းြ ာ်း၌ စအာက်ပါ 

တ ို ့်နငှ့် ်ဆက်စပ်သည့်် 

လိုပ်ငန််းြ ာ်း အပါအဝင ်

သစ်စတာအိုပ်ခ  ပ်စရ်း 

လိုပ်ငန််းစဉ်အတွင််း ပွင့်လ်င််း 

မြငသ်ာြှု၊ တာဝနခ်ံြှုနငှ့် ်တရာ်း 

ဥပစဒစ ို်းြ ို်းစရ်းတ ို ့်က ို 

အာ်းစကာင််း စစြည့်် 

လိုပ်ငန််းြ ာ်းက ို ထည့််သွင််း 

သင့်ပ်ါသည် - သစ်စတာ 

လိုပ်ငန််းြ ာ်း၊ စမြအသံို်းခ ြှု 

စီြံက န််း စရ်းဆွ မခင််း နငှ့် ်

စီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှု စီြံက န််း 

စရ်းဆွ မခင််း၊ လိုပ်က ိုငခ်ွင့်ြ် ာ်း 

ခ စပ်းမခင််း၊ EIA နငှ့် ်SEA 

က ့်သ ို ့်စသာ ဥပစဒအရ 

စဆာငရွ်က်ရန ်လ ိုအပ်သည့်် 

❖ သစ်စတာအိုပ်ခ  ပ်စရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်တွင ်

ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာြှု၊ တာဝနခ်ံြှုနငှ့်တ်ရာ်း 

ဥပစဒစ ို်းြ ို်းစရ်းအတွက် REDD+ PaM ြ ာ်းြှ 

ပါဝငက်ူညီန ိုငြ်ည့်် နည််းလြ််း ြ ာ်းက ို 

 ှာစဖွစဖာ်ထိုတ်ရန ်စဆာငရွ်က် သည့်် 

လိုပ်ငန််းအဆင့်ဆ်င့်အ်ာ်း စဖာ်မပ ခ က် (ဥပြာ 

စလ့်လာြှုြ ာ်း၊ တ ိုငပ်င ်

စဆွ်းစန်ွးအကကံမပ ခ က် ရယူြှုြ ာ်း၊ စသည)်။  

❖ သစ်စတာအိုပ်ခ  ပ်စရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်တွင ်

ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာြှု၊ တာဝနခ်ံြှုနငှ့်တ်ရာ်း 

ဥပစဒစ ို်းြ ို်းစရ်း အာ်းစကာင််းစစရန ်

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ထာ်းစသာ REDD+ PaM 

ြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က် (ဥပြာ 

FLEGT/VPA နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း၍) 

❖ သစ်စတာအိုပ်ခ  ပ်စရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်ဆ ိုင ်ရာ 

ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်း (ဥပြာ သစ်စတာ 

လိုပ်ငန််းစဆာငရွ်က်ြှု၊ စီြံခန ့်ခ်ွ ြှု အစီ အစဉ် 

စရ်းဆွ မခင််း၊ ခွင့်မ်ပ ခ က်ြ ာ်း ခ  စပ်းမခင််း)နငှ့် ် 

ပ ိုြ ိုက ယ်မပန ့်စ်သာ စမြ 

အသံို်းခ စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု (ဥပြာ EIA/ SEA)၊ 

ပတ်ဝန််းက ငစီ်ြံအိုပ်ခ  ပ် လိုပ်က ိုငြ်ှုဆ ိုငရ်ာ 

ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်း  ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာ 

စီြံစဆာငရွ်က် ခ.၂.၁။ စအာက်ပါတ ို ့်အပါအဝင ်သစ်စတာစီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှုတွင ်

ပွင့််လင််းမြငသ်ာြှု၊ တာဝနခ်ံြှုနငှ့်် တရာ်းဥပစဒစ ို်းြ ို်းစရ်း 

တ ို ့်အတွက် ပံ့်ပ ို်းကူညီရန ်ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ထာ်းစသာ (စိုစိုစပါင််း PaM 

ြ ာ်းထ ြှ) REDD+ PaM ြ ာ်း အစရအတွက် -  

- သစ်စတာလိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာငရွ်က်ြှု၊ 

- စမြအသံို်းခ ြှုနငှ့်် စီြံခန် ့်ခွ ြှု အစီအစဉ်ြ ာ်း စရ်းဆွ မခင််း၊  

- ခွင့််မပ ခ က်ြ ာ်း ခ စပ်းမခင််း၊  

- EIA နငှ့်် SEA က ့်သ ို ့် စည််းကြ််းဥပစဒြ ာ်းက ို လ ိုက်နာ 

က င့််သံို်းြှု၊   
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သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းက ို 

စဆာငရွ်က်မခင််း၊   

 ှ စစစရ်းအတွက် ဥပစဒစကကာင််းအရ 

သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန််း ခ က်ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း  ှ ပါက ယင််းတ ို ့်အာ်း 

စဖာ်မပခ က် နငှ့် ်REDD+ PaM ြ ာ်း/ 

န ိုငင်အံဆင့် ်REDD+ ြဟာဗ ြူဟာသည် 

အဆ ိုပါ မပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း/လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတွင ်

စပါင််းစပ်ထည့််သွင််း ပံ့်ပ ို်းသည့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊ 

❖ မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်သစ်စတာအိုပ်ခ  ပ်စရ်း 

လိုပ်ငန််းစဉ် တ ို်းတက်စကာင််းြွနလ်ာစစရန ်

REDD+ PaM ြ ာ်းြှ အစထာက်အကူမပ ြှု 

ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ 

PLR ြူစဘာင ်စမပာင််းလ ြှုြ ာ်း၊ အစကာင ်

အထည်စဖာ်န ိုငြ်ှု စွြ််းရည်မြင့်ြ်ာ်းလာြှု၊ 

စသည်၊  

❖ စအာငမ်ြငခ် ့်သည့်် ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ သစ်စတာ 

လိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာငရွ်က်ရာ၌ ဥပစဒအာ်း 

စလ်းစာ်းလ ိုက်နာြှုအစနအထာ်းြ ာ်း၊ EIA 

ြ ာ်းနငှ့် ်SEA ြ ာ်း၏ လွှြ််းမခံ န ိုငြ်ှု၊ အရည် 

အစသွ်းနငှ့် ်follow-up မပ လိုပ်ြှု 

အစနအထာ်း၊ 

သစ်စတာစီြံအိုပ်ခ  ပ်လိုပ်က ိုငြ်ှု စီြံက န််းြ ာ်း 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ခ.၂.၁ တွင ်ပါ ှ သည့်် PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် မပည့််စမြာက် စအာင ်

စဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ ညွှနက် န််းြ ာ်း၊  

ဥပြာ -  

ခ.၂.၂။ သစ်စတာကဏ္ဍ ှ  စည််းြ ဉ််းဥပစဒခ   ်းစဖာက်ြှုြ ာ်း 

အတွက် ဥပစဒစကကာင််းအရ သင့််စလ ာ်သည့်် အစရ်းယူအမပစ် 

စပ်းြှုြ ာ်းက ို စအာငမ်ြငစွ်ာ စဆာငရွ်က်န ိုငခ် ့်သည့်် အစရ 

အတွက်နငှ့်် တ ို်းပွာ်းလာြှု  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ခ.၂.၃။ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံက န််းြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ ညွှနက် န််း ခ.၃.၃ နငှ့်် 

ခ  တ်ဆက်၊  
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တွင ်အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း ပါဝငစ်ဆာင ်

ရွက်ြှု အစနအထာ်းြ ာ်း၊  စသည်၊ 

စံသတ်ြှတ်ခ က် ခ-၃။ REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်း နငှ့် ်နည််း လြ််း 

ြ ာ်းသည် စမြအသံို်းခ  ြှု နငှ့် ်

ဆက်န ွှယ်စသာ ြူဝါဒ ြ ာ်းနငှ့် ်

စီြံက န််းြ ာ်း နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း၍ 

ကဏ္ဍြ ာ်း ကကာ်း၊ အစ ို်းရအဆင့် ်

အြ   ်းြ   ်းကကာ်းနငှ့် ်နယ်ပယ် 

ြ ာ်းကကာ်း/ EAO ြ ာ်းနငှ့် ်

စပါင််းစပ်ည  နှု င််းစဆာင ်

ရွက်ြှုြ ာ်း အာ်းစကာင််း 

စစရနအ်တွက် (လက် ှ  

စပါင််းစပ်ည  နှု င််းစရ်း အဖွ ွဲ့ြ ာ်းက ို 

အမပည့််အဝ လည်ပတ် 

န ိုငစ်အာင ်ပံ့်ပ ို်း စပ်းမခင််း 

နည််းလြ််း မဖင့် ်အပါအဝင)် 

စဆာငရွ်က်စပ်း သင့်ပ်ပီ်း 

လိုပ်ငန််းစဉ် အတွင််းတွင ်

လူြှုစရ်းနငှ့် ်ပတ်ဝန််းက င ်

ဆ ိုငရ်ာ ရည ်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းက ို 

❖ စမြအသံို်းခ ြှု/ REDD+နငှ့် ်ဆက်စပ် စသာ 

ကဏ္ဍြ ာ်း/ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ ြ ာ်း 

စပါင််းစပ်ည  နှု င််းစရ်းအတွက် န ိုငင် ံ

အဆင့်/်မပည်နယ်-တ ိုင််းစဒသကကီ်း အ ဆင့် ်

စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ာ်းနငှ့်/်သ ို ့် ြဟိုတ် 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းယနတရာ်းြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ REDD+အတွက် န ိုငင်အံဆင့်/် မပည ်နယ်-

တ ိုင််းစဒသကကီ်းအဆင့် ်ကဏ္ဍစံိုနငှ့် ်

နယ်စပ်မဖတ်စက ာ် စပါင််းစပ်ည  နှု င််းြှု ြ ာ်း 

မပ န ိုငရ်နအ်တွက် အဆ ိုပါယနတရာ်း ြ ာ်းက ို 

အသံို်းမပ ရန၊် တ ို်းတက်စအာင ်မပ လိုပ်ရန ်နငှ့်/် 

သ ို ့်ြဟိုတ် အမခာ်း ယနတရာ်းြ ာ်း ထစူထာငရ်န ်

စီစဉ်ထာ်း စသာ နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း 

စဖာ်မပခ က်၊  

❖ ကဏ္ဍြ ာ်းကကာ်းနငှ့် ်အစ ို်းရအဆင့်ြ် ာ်း ကကာ်း၊ 

န ိုငင်ြံ ာ်းကကာ်း/ EAO ြ ာ်းနငှ့် ်

စပါင််းစပ်ည  နှု င််းြှုြ ာ်း တ ို်းတက်စကာင််း 

ြွနစ်စရန ်ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ထာ်းစသာ REDD+ 

PaM ြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊  

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းြှ ပံ့်ပ ို်းကူညီသည့်် 

စပါင််းစပ်ည  နှု င််းစရ်းလိုပ်ငန််းယနတရာ်း ြ ာ်း/ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့်် စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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အစလ်းထာ်း စဆာငရွ်က်ြှု 

လံိုစလာက်စွာ  ှ သင့်ပ်ါသည်။ 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတွင ်လူြှုစရ်းနငှ့် ်

ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း အာ်း 

ြည်သ ို ့် ထည့််သွင််းထာ်းသည်/ 

ထည့််သွင််းြည်ဆ ိုသည်နငှ့် ်စပ်လ ဉ််း သည့်် 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

❖ စပါင််းစပ်ည  နှု င််းြှုြ ာ်း တ ို်းတက်စကာင််းြွန ်

စစရန ်သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ 

လိုပ်ငန််းယနတရာ်းြ ာ်း အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်ြှုဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း 

(ဥပြာ တည်စထာငထ်ာ်းစသာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အာ်းစကာင််းစအာင ်စဆာငရွ်က်ထာ်းစသာ 

စပါင််းစပ်ည  နှု င််းစရ်းအဖွ ွဲ့ြ ာ်း၊ က င််းပခ ့် စသာ 

အစည််းအစဝ်းြ ာ်း၊ က ိုက်ညီစအာင ်

ည  နှု င််းထာ်းစသာ ကဏ္ဍအလ ိုက်စီြံက န််း 

စရ်းဆွ ြှု စာရွက်စာတြ််းြ ာ်း၊ စရ်းဆွ  

ထာ်းစသာ ဘက်စံိုစပါင််းစပ်ထာ်းသည့်် 

စီြံက န််းြ ာ်း)၊  

❖ စပါင််းစပ်ည  နှု င််းစရ်း လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတွင ်

လူြှုစရ်းနငှ့် ်ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ ရည်ရွယ် 

ခ က်ြ ာ်းအာ်း စပါင််းစပ်ထည့််သွင််းြှု ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ လူြှု 

စရ်းနငှ့် ်ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ ရည်ရွယ်ခ က် 

ြ ာ်းအာ်း စပါင််းစပ်  ထည့််သွင််းရနအ်တွက် 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ခ.၃.၂။ REDD+ PaM ြ ာ်း၏ ကူညီပံ့်ပ ို်းြှုြှတစ်ဆင့််/မဖင့်် ဘက်စံို 

စမြအသံို်းခ ြှုစီြံက န််းြ ာ်းနငှ့်် သဘာဝထ န််းသ ြ််းစရ်း နယ်စမြ 

စီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှုအစီအစဉ်ြ ာ်းအပါအဝင ်စီြံက န််းြ ာ်း 

စရ်းဆွ ထာ်းြှု အစရအတွက်နငှ့်် လွှြ််းမခံ ြှု (ဟက်တာမဖင့််)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ခ.၃.၃။ REDD+ PaM ြ ာ်း၏ ကူညီပံ့်ပ ို်းြှုြှတစ်ဆင့််/မဖင့်် 

စရ်းဆ ထာ်းပပီ်း လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ ရည်ရွယ် 

ခ က်ြ ာ်းက ို ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းထာ်းစကကာင််း မပသန ိုငစ်သာ 

ဘက်စံိုစမြအသံို်းခ ြှု စီြံက န််းြ ာ်း အစရအတွက်နငှ့်် လွှြ််းမခံ ြှု 

(ဟက်တာမဖင့််)၊ (ဥပြာ စမြအသံို်းခ ြှုဇိုနြ် ာ်း 

သတ်ြှတ်စသာအခါ လက် ှ  စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််း 

က ငထ် န််းသ ြ််းစရ်းအရ အစရ်းပါစသာ နယ်စမြစဒသြ ာ်းက ို 

ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းခ ့်စကကာင််း ြှတ်တြ််းြ ာ်း  ှ မခင််း)။  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ခ.၃.၄။ စမြအသံို်းခ ြှုနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ တ ိုင််းရင််းသာ်းလက်နက် 

က ိုင ်အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းနငှ့််စသာ်လည််းစကာင််း၊ တ ိုင််းရင််းသာ်း 

အိုပ်စိုြ ာ်းနငှ့််စသာ် လည််းစကာင််း၊ နစ်ှြ   ်းစလံို်းမဖင့််စသာ် 

လည််းစကာင််း အတူတကွ စရ်းဆွ သည့်် လိုပ်ငန််းစီြံခ က်ြ ာ်း 

နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် ပူ်းစပါင််းစဆာငရွ်က်သည့်် လိုပ်ငန််းြ ာ်း အစရ 
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ကဏ္ဍအလ ိုက်စီြံက န််းြ ာ်းနငှ့် ်ြူဝါဒြ ာ်း အာ်း 

မပငဆ်ငြွ်ြ််းြံြှု အတ ိုင််းအတာ) 

အတွက် (PaM ၄၄ နငှ့််ခ  တ်ဆက်) [ဤညွှနက် န််းြှ လွှြ််းမခံ  ြည့်် 

လိုပ်ငန််းစီြံခ က်/လိုပ်စဆာငြ်ှု အြ   ်းအစာ်းြ ာ်းက ို 

သတ်ြှတ်စပ်းရန ်လ ိုအပ်ပါလ ြ့််ြည်] (သ ို ့်ြဟိုတ်) လိုပ်ငန််း 

စီြံခ က်ြ ာ်းထ ြှ အစကာငအ်ထည်စဖာ်လ က် ှ သည့််/ အနည််း 

ဆံို်း လိုပ်ငန််းြ ာ်း၏ သံို်းပံိုတစ်ပံိုက ို အစကာငအ်ထည်စဖာ်စန 

သည့်် တ ိုင််းရင််းသာ်းလက်နက်အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် 

တ ိုင််းရင််းသာ်းအိုပ်စိုြ ာ်းနငှ့်် စရ်းဆွ ထာ်းစသာ လိုပ်ငန််းစီြံ 

ခ က်ြ ာ်း အခ   ်းအစာ်း၊  

စံသတ်ြှတ်ခ က် ခ-၄။ REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််း ြ ာ်းက ို 

စရ်းဆွ စသာအခါတွင ်အခ က် 

အလက်ြ ာ်း ရ ှ န ိုငြ်ှုနငှ့် ်

အဖွ ွဲ့အစည််း  ြ ာ်း/အက   ်း 

သက်ဆ ိုင ်သူြ ာ်း၏ ၎င််းတ ို ့်အာ်း 

ထ စရာက်စွာ အစကာငအ် 

ထည်စဖာ်န ိုငစွ်ြ််း တ ို ့်က ို 

ထည့််သွင််း စဉ််းစာ်းသင့်ပ်ပီ်း 

စဖာ်ထိုတ်စတွွဲ့  ှ စသာ 

အာ်းနည််းခ က်ြ ာ်းက ို 

❖ REDD+ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််းြ ာ်း အာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ရနအ်တွက် 

အခ က်အလက်ြ ာ်းနငှ့် ်အဖွ ွဲ့အစည််း/ 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၏ စွြ််းစဆာင ်

ရည်ြ ာ်းတွင ် ှ စနသည့်် လ ိုအပ်ခ က် 

ြ ာ်းအာ်း သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ရနန်ငှ့် ်

က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််းရန ်လိုပ်စဆာငသ်ည့်် 

လိုပ်ငန််းအဆင့်ဆ်င့်အ်စကကာင််း 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းအတွက ်REDD+နငှ့် ်

သက်ဆ ိုငစ်သာ လိုပ်ငန််း စဉ်ြ ာ်းတွင ်

ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်န ိုငစွ်ြ််း  ှ စစရန ်

အစထာက်အပံ့်မပ ြည့်် ဥပစဒ/ ြူဝါဒ 

မပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် စီြံ က န််းြ ာ်း/ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့်် စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 



68 
 

က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််းစပ်း 

သင့်ပ်ါသည်။ 

အစီအစဉ်ြ ာ်းအစကကာင််း 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအစကာငအ်ထည်စဖာ်ရန ်

အတွက် အခ က်အလက်ြ ာ်း ရ ှ န ိုငြ်ှုနငှ့် ်

စွြ််းရည်ြ ာ်းက ို ဆန််းစစ်အက မဖတ်ရန ်

စဆာငရွ်က်စသာ နည််းလြ််းြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းသည့်် အခ က်အ 

လက် ရ ှ န ိုငြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဖွ ွဲ့အစည််း/ 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ စွြ််းရည်တ ို ့်တွင ် ှ စန 

သည့်် အဓ ကလ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ အခ က်အ 

လက် သ ို ့်ြဟိုတ် စွြ််းစဆာငရ်ည် လ ိုအပ်ခ က် 

ြ ာ်းက ို က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််းသည့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုဆ ိုငရ်ာ သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ REDD+ PaM ြ ာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ် 

ရနအ်တွက် ရ ှ န ိုငစ်သာ အခ က်အလက် 

ြ ာ်းနငှ့် ်အဖွ ွဲ့အစည််း/အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ 

စွြ််းရည်ြ ာ်း၏ အစနအထာ်း (ဥပြာ 

အခ   ွဲ့အစကကာင််းအရာြ ာ်းနငှ့် ်စပ်လ ဉ််းစသာ 

စာရင််းအင််းြ ာ်းနငှ့် ်စမြပံိုြ ာ်း ရ ှ န ိုငသ်ည့်် 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ခ.၄.၁။ REDD+ PaM ြ ာ်းက ို ထ စရာက်စွာ အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်န ိုငစ်ရ်းအတွက် အဖွ ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ာ/အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ 

ြ ာ်းဩ စွြ််းစဆာငရ်ည်နငှ့်် အခ က်အလက် ရ ှ န ိုငြ်ှုတ ို ့်က ို 

ဆန််းစစ်ထာ်းစသာ စလ့်လာဆန််းစစ်ြှု အစရအတွက် (ဥပြာ 

န ိုငင်အံဆင့််၊ မပည်နယ်/တ ိုင််းစဒသကကီ်းအဆင့််၊ လိုပ်ငန််း 

စဆာငရွ်က်သည့်် စနရာအဆင့််ဟူ၍ အဆင့််လ ိုက် ခွ မခာ်းရ ှ  န ိုငြ်ှု)  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ခ.၄.၂။ ဆန််းစစ်ြှုရလဒြ် ာ်းစပေါ် အစမခခံ၍ အခ က်အလက် ြ ာ်း 

ထပ်စဆာင််းစကာက်ယူရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် လက်လှြ််းြီရ ှ  ရန ်

ခ ြှတ်စဆာငရွ်က်သည့်် နည််းလြ််းအစရအတွက်၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ခ.၄.၃။ စဖာ်ထိုတ်စတွွဲ့  ှ သည့်် စွြ််းစဆာငရ်ည် လ ိုအပ်ခ က် 

ြ ာ်းက ို မဖည့််ဆည််းစပ်းရန၊် REDD+ PaM ြ ာ်းက ို ပံ့်ပ ို်းန ိုငစ်ရ်း/ 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်န ိုငစ်ရ်း စွြ််းရည်မြ င့််တငစ်ပ်းရန ်အတွက် 

အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းအာ်း ခွ စဝစပ်းစသာ ရနပံ်ိုစင ွပြာဏ၊  

 
ခ.၄.၄။ စွြ််းရည်မြ င့််တငြ်ှုအစီအစဉ်ြ ာ်း (ဥပြာ အလိုပ်ရံို 

စဆွ်းစန်ွးပွ ၊ သငတ်န််း၊ စ ှ ွဲ့စမပ်းစြ််းသပ်စဆာငရွ်က်ြှု) သ ို ့် 

တက်စရာက်သည့်် သူြ ာ်း [သငတ်န််းလက်ခံရ ှ သူအိုပ်စို 

(အစ ို်းရဝနထ်ြ််း၊ စဒသခံမပည်သူ၊ စသည)်၊ က ာ်း/ြ၊ စဆာင ်

ရွက်သည့်် နည််းလြ််းအလ ိုက် ခွ မခာ်း၍]နငှ့်် တက်စရာက်သည့်် 

စန ့်ရက်ြ ာ်းက ို စမြ ာက်မခင််းမဖင့်် ရ ှ စသာ အစရအတွက်၊ ဥပြာ 



69 
 

စဒသြ ာ်း၊ သင့်စ်လ ာ်သည့် ်ကျွြ််းက ငြ်ှုြ ာ်း 

ရ ှ စအာင ်စလ့်က င့်သ်ငတ်န််းစပ်းထာ်းစသာ 

ဝနထ်ြ််းအစရအတွက်) 

စန ့်တစ်ဝက်က င််းပသည့်် အသ ပညာမြ င့််တငြ်ှု အစီ 

အစဉ်တစ်ခိုအတွက်ဆ ိုလ င ်တက်စရာက်သူ အစရအတွက်က ို 

၀.၅ မဖင့်် စမြ ာက်ရပါြည်။ ၅ ရက်တကာ သငတ်န််းတစ်ခို 

ဆ ိုလ င ်၅ မဖင့်် စမြ ာက်ရြည်။  

အစမြြံ ည််းြ ဉ််း ဂ - မြန်ြာန ိုငင် ံ   REDD+ ြ ဝါဒြ ာ်းန င့် ်နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွွဲ၊ အစကာငအ် ည်စဖာ် ရာတငွ ်ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်း ြ ာ်း*န င့် ်စဒသြံလ  ို**၏ 

အသ ပညာ ဗဟိုသိုတန င့် ်အြွင့်အ်စရ်းြ ာ်းက ို စလ်း ာ်းရန် စရ်းဆွွဲအစကာငအ် ည်စဖာ်သင့်ပ်ါသည်။  

*ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းြ ာ်း’ အတွက်  ှင််းလင််းတ က စသာ အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ိုခ က်က ို အဓ ကက စသာ အစ ို်းရဌာနြ ာ်းနငှ့်် တ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းြ ာ်း၏ က ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း 

ပါဝငစ်သာ မပည့််စံိုသည့်် အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း စဆွ်းစန်ွးဖလှယ်ြှု လိုပ်ငန််းစဉ်တစ်ခိုမဖင့်် သစဘာတူသတ်ြှတ်ဖ ို ့် လ ိုအပ်ပါသည်။ ထ ိုအဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ိုခ က်က ို 

အစသ်းစ တ်ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု၊ သံို်းသပ်ြှုအစပေါ်တွင ်အစမခခံ၍ ဖွင့််ဆ ိုသတ်ြှတ်သင့််ပပီ်း သဘာဝပတ်ဝန််းက ငန်ငှ့််စသာ်လည််းစကာင််း၊ ယဉ်စက ်းြှုနငှ့််စသာ်လည််းစကာင််း 

ဆက်န ွှယ်ြှုြ ာ်းက ို ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းသင့််ပါသည်။ သစဘာခ င််းြတ ိုငဆ် ိုငြ်ှုြ ာ်း  ှ ပါက က ိုယ်ပ ိုငမ်ပဋ္ဌာန််းခွင့်် စံသတ်ြှတ်ခ က်က ို ဦ်းစာ်းစပ်းသင့််ပါသည်။ 

ဤအဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ိုခ က်အတွက် စနာက်ဆက်တွ  အစီအစဉ် သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ငန််းစဉ်က ို ြသတ်ြှတ်ရစသ်းပါ။ 

** ‘စဒသခံမပည်သူြ ာ်း’ က ို သတ်ြှတ်စသာအခါတွင ်ပဋ ပကခ သ ို ့်ြဟိုတ် သဘာဝစဘ်းအနတရာယ်စကကာင့်် စနရပ်စွန် ့်ခွာစရွှွဲ့စမပာင််းရသူြ ာ်းက ို ဖယ်ခ နြ်ထာ်းြ စစရန ်

သတ မပ စဆာငရွ်က်သင့််ပါသည်။ 

စံသတ်ြှတ်ခ က် ဂ-၁။ REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့်် နည််းလြ််း 

ြ ာ်းသည် ဆနဒြပါစသာ 

စနရာစရွှွဲ့စမပာင််း ရြှုြ ာ်း 

ြမဖစ်စအာင ်စ ှာင ်ှာ်းသင့်် ပပီ်း 

ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်းြ ာ်း နငှ့်် 

စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၏ 

❖ မပနလ်ည်စနရာခ  ထာ်းြှုဆ ိုငရ်ာ ဥပစဒ/ 

ြူဝါဒမပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း  

❖ ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်း ြ ာ်းနငှ့်် စဒသခံမပည် 

သူြ ာ်း၏ စမြယာနငှ့်် အရင််းအမြစ်ြ ာ်း 

အသံို်းခ ြှုဆ ိုငရ်ာ အခွင့််အစရ်းြ ာ်းအ စကကာင််း 

သတင််းအ ခ က်အလက်ြ ာ်းနငှ့်် 

စမြအသံို်းခ ြှုဆ ိုငရ်ာ ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းတွင ်

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့်် စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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စမြယာနငှ့်် သယံဇာတြ ာ်း 

အသံို်းမပ ခွင့််က ို စလ်းစာ်း 

သင့််သည် (ယင််းသည် ဥပစဒက 

မပဋ္ဌာန််းစပ်း ထာ်းစသာ 

အခွင့််အစရ်း ြ ာ်းနငှ့််သာြက 

စဒသခံလူြှု အသ ိုင််းက 

အသ အြှတ်မပ  ထာ်းသည့်် 

ြ ရ ို်းဖလာ ရ ို်းရာ 

အခွင့််အစရ်းြ ာ်းနငှ့််လည််း 

သက်ဆ ိုငပ်ါသည်)။ 

အဆ ိုပါအခွင့််အစရ်း ြ ာ်း စလ်းစာ်း လ ိုက် နာြှုက ို 

အာ်းစပ်း သည့်် ဥပစဒ/ ြူဝါဒ မပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း 

❖ အဆ ိုပါ မပဋ္ဌာန််းခ က် ြ ာ်း/ အခွင့််အစရ်း ြ ာ်းက ို 

REDD+ အတွက် စီြံက န််းြ ာ်း နငှ့်် လြ််းညွှနခ် က် 

ြ ာ်း (ဥပြာ န ိုငင် ံအဆင့်် REDD+ ြဟာ ဗ ြူဟာ၊ 

ရင််းနှ်ီးမြ  ပ်နှ ံြှုစီြံက န််း) တွင ်ြည်သ ို ့် ထည့််သွင််း 

ထာ်းစကကာင််း သတင််း အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ မပနလ်ည် စနရာခ ထာ်းစပ်းမခင/် 

အခွင့််အစရ်းြ ာ်း ဆံို်းရှု ံ်းြှုတ ို ့်က ို စ ှာင ် ှာ်းရန ်

နည််းလြ််း ြ ာ်း၊ သင့််စလ ာ်သည့်် 

စလ ာ်စကက်းြ ာ်းက ို သစဘာတူသတ်ြှတ်ရန ်

လိုပ်ထံို်းလိုပ်  နည််းြ ာ်း၊ GRM 

❖ REDD+ နငှ့််ဆက်စပ်၍ 

မပနလ်ည်စနရာခ ထာ်းစပ်း မခင််းြ ာ်း မဖစ်စပေါ်ြှုနငှ့်် 

ထ ိုသ ို ့် မဖစ်စပေါ်ပါက သက် ဆ ိုငရ်ာ 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း (ဥပြာ 

FPIC ၊ စလ ာ်စကက်းစပ်း မခင််း) က ို 

လ ိုက်နာြှုဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း 

❖ REDD+ အစကာငအ်ထည် စဖာ်ရာတွင ်

ဌာစနတ ိုင််း ရင််းသာ်းြ ာ်းနငှ့်် စဒသခံ 

မပည်သူြ ာ်း၏ အခွင့််အရ စးး်းြ ာ်းက ို 

စလ်းစာ်းစစရန ်ခ ြှတ်ထာ်းသည့်် လိုပ်ထံို်း 

လိုပ်နည််းြ ာ်းက ို က င့််သံို်း မခင််း ဆ ိုငရ်ာ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၁.၁။ FPIC ဆ ိုငရ်ာ စည််းကြ််းသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းက ို 

လ ိုက်နာရန ်လ ိုအပ်ပပီ်း စနစ်တက  စဆာငရွ်က်ရြည့်် FPIC 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းအဆင့််ဆင့််က ို မပည့််စံိုစွာ စရ်းသာ်းထာ်းစသာ 

စာရွက်စာတြ််းြ ာ်း  ှ သည့်် PaM ြ ာ်း ရာခ ိုငန်ှုန််း၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၁.၂။ REDD+ PaM ြ ာ်းနငှ့််ဆက်စပ်၍ မပနလ်ည်စနရာခ  

ထာ်းစပ်းရြှု အစရအတွက်၊ မပနလ်ည်စနရာခ ထာ်းစပ်းရြှု 

မဖစ်ရပ်ြ ာ်း  ှ ပါက FPIC လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်းနငှ့်် စလ ာ် 

စကက်းစပ်းသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို သစဘာတူညီခ က် ရယူ 

စဆာငရွ်က်ထာ်းစကကာင််း မပသန ိုငသ်ည့်် ြှတ်တြ််း အမပည့်် အစံို 

 ှ စသာ မဖစ်ရပ် အစရအတွက်  
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သတင််းအ ခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ 

တ ိုငပ်ငစ်ဆွ်းစန်ွးြှုြ ာ်း 

မပ လိုပ်ထာ်းသည့််ြှတ်တြ််းြ ာ်း၊ သစဘာတူညီြှု 

ရယူ စပ်းအပ်ထာ်းစသာ စလ ာ် စကက်းြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

ြှတ် တြ််းြ ာ်း၊ စသည်၊  

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းစကကာင့်် စမြယာနငှ့်် 

အရင််းအမြစ် ြ ာ်း အသံို်းခ ပ ိုငခ်ွင့််ြ ာ်း အစပေါ် 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ အခ   ွဲ့ စနရာစဒသြ ာ်းတွင ်

အသံို်း ခ ခွင့်် ကန် ့်သတ်ခ က်ြ ာ်း က င့််သံို်းသည့်် 

PaM အစရ အတွက်၊ စဒသခံမပည်သူ ြ ာ်းက ို 

အရင််းအမြစ်ြ ာ်း အသံို်းမပ န ိုငစ်အာင ်ပံ့်ပ ို်း 

စပ်းသည့်် (ဥပြာ စဒသခံ အစိုအဖွ ွဲ့ ပ ိုငသ်စ်စတာ 

လိုပ်ငန််းြှတစ်ဆင့််) PaM အစရအတွက်၊ စသည် 

မပနလ်ည်စနရာခ ထာ်း စပ်းြှု/ စမြယာနငှ့်် အရင််း 

အမြစ်ြ ာ်း အသံို်းခ ြှုအခွင့်် အစရ်းြ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််း 

သည့်် နစ်နာြှုြ ာ်း အစကကာင််း သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၁.၃ REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းစကကာင့် ်စဒသခံြ ာ်း၏ အသံို်းမပ ခွင့် ်

(ယင််းစဒသြှ အသ အြှတ်မပ ထာ်းမခင််း နငှ့် ်ြ ရ ို်းဖလာ ရပ ိုင ်

ခွင့်ြ် ာ်းအပါအဝင)် ကန် ့်သတ်မခင််းခံရစသာ စမြဧရ ယာ 

(ဟက်တာ)  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၁.၄ စမြနငှ့်သ်ယံဇာတြ ာ်း အသံို်းမပ ခွင့်န်ငှ့် ်

မပနလ်ည်စနရာခ ထာ်းမခင််းဆ ိုငရ်ာ နစ်နာခ က်/ 

ြစက နပ်ခ က်ြ ာ်း လက်ခံရ ှ စသာ အစရအတွက်နငှ့် ်

စမဖ ှင််းစပ်းပပီ်းစသာအစရအတွက် (ဤအခ က်သည် အမခာ်း 

ြ ာ်းစွာစသာ စံြူြ ာ်းအတွက် တ ိုင််းတာစသာ အညွှန််းက န််း 

အမဖစ်စတွွဲ့  ှ န ိုငပ်ါသည်။) 

စံသတ်ြှတ်ခ က် ဂ-၂။ REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််း 

ြ ာ်းတွင ်လက် ှ  စမြအသံို်း 

ခ ြှုြ ာ်းက ို ထည့််သွင််းစဉ််း 

စာ်းသင့်ပ်ပီ်း စမြယာနငှ့် ်

❖ စမြနငှ့် ်အရင််းအမြစ်ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အခွင့် ်

အစရ်းြ ာ်းအာ်း ြှတ်တြ််းတငမ်ခင််း ဆ ိုင ်ရာ 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််း ြ ာ်း၊ 

ြ ရ ို်းဖလာ စမြယာလိုပ်က ိုငခ်ွင့်/် 

ြ ရ ို်းဖလာစမြအသံို်းခ ြှုနငှ့် ်အသံို်းခ ြှု 

အခွင့်အ်စရ်းြ ာ်းအာ်း တရာ်းြ တစွာနငှ့် ်

စီြံစဆာက်ရွက်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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အရင််းအမြစ်ြ ာ်းက ို အသံို်း 

ခ ခွင့်မ်ပ သည့်် တရာ်းဝင ်

စာရွက်စာတြ််းြ ာ်း ြ ှ စသာ 

ထ ခ ိုက်လွယ်သည့်် အက   ်း 

သက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း (ဥပြာ 

ြ ရ ို်းဖလာ စမြယာလိုပ် 

က ိုငခ်ွင့်သ်ာ ှ စသာ 

လူြှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းြ ာ်း) အစပေါ် 

ဆ ို်းက   ်းသက်စရာက် ြှုြ ာ်း 

ြ ှ ရစလစအာင ်

စ ှာင ်ှာ်းသင့်ပ်ါသည်။ ထ ို ့်မပင ်

မဖစ်န ိုငလ် င ်စမြယာ 

လက်ဝါ်းကကီ်းအိုပ် သ ြ််းပ ိုက်ြှု 

ြ ာ်းက ို စ ှာင ်ှာ်းန ိုငရ်န ်အတွက် 

အသံို်းခ ပ ိုငခ်ွင့် ်ြ ာ်းက ို 

တရာ်းြ တ၍ ပွင့်လ်င််း 

မြငသ်ာစွာ ဖွင့်ဆ် ို 

 ှင််းလင််းြှုြ ာ်း မပ န ိုငစ်အာင ်

ပံ့်ပ ို်းကူညီ သင့်ပ်ါသည်။ 

လ ိုအပ်သည့်် စနရာြ ာ်းတွင ်

REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက် 

EIA/SEA က ို စဆာငရွ်က် 

သင့််ပါသည်။  

ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာစွာ ဖွင့်ဆ် ို ှင််းလင််းြှု အတွက် 

အမခာ်းစသာ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း 

အစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ ရည်ရွယ်ခ က်အြ   ်းြ   ်းအတွက် စမြ ယာ 

ခွ စဝခ ထာ်းစပ်းြှုဆ ိုငရ်ာ ဆံို်းမဖတ် 

ခ က်ြ ာ်းတွင ်‘လက် ှ စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း’ အာ်း 

ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းမခင််းနငှ့် ်စပ်လ ဉ််းသည့်် 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်စည််းြ ဉ််း စည််းကြ််းြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း (REDD+ 

နငှ့်သ်က်ဆ ိုင ်ပါက၊ ဥပြာ စ ိုက်ခင််းြ ာ်း၊ 

သဘာဝ ထ န််းသ ြ််းနယ်စမြြ ာ်း၊ အစိုအဖွ ွဲ့ ပ ိုင ်

သစ်စတာလိုပ်ငန််း၊ ရင််းနှ်ီးမြ  ပ်နှြံှု 

စီြံခ က်ြ ာ်း၊ ြ ရ ို်းဖလာစမြယာဆ ိုငရ်ာ 

က င့်သ်ံို်းြှုအစဉ်အလာြ ာ်း၊ စသည်)  

❖ အသံို်းခ ြှုအခွင့်အ်စရ်းြ ာ်းအာ်း တရာ်း 

ြ တစွာနငှ့် ်ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာစွာ ဖွင့်ဆ် ို 

 ှင််းလင််းစစရန ်ခ ြှတ်ထာ်း ှ သည့်် REDD+ 

နငှ့်သ်က်ဆ ိုငသ်ည့်် လိုပ်ထံို်း လိုပ်နည််းြ ာ်း၊ 

အသံို်းခ ြှုအခွင့်အ်စရ်း ြ ာ်း/ စမြယာ 

လိုပ်က ိုငခ်ွင့်ြ် ာ်းအာ်း ဖွင့်ဆ် ို ှင််းလင််းြှုက ို 

အစထာက်အပံ့် မပ စသာ PaM 

ြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊   

❖ PaM ြ ာ်း စရ်းဆွ ရာတွင ်လက် ှ  စမြ 

အသံို်းခ ြှုြ ာ်းအာ်း ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်း 

စစရနန်ငှ့် ်ထ ခ ိုက်လွယ်စသာ အက   ်း 
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သက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းအစပေါ် ဆ ို်းက   ်းသက် 

စရာက်ြှုြ ာ်းအာ်း စ ှာင ်ှာ်းန ိုငရ်န ်

ခ ြှတ်ထာ်း ှ စသာ REDD+ နငှ့် ်သက် 

ဆ ိုငသ်ည့်် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်းအာ်း 

စဖာ်မပခ က် (ဥပြာ အက   ်းသက်ဆ ိုင ်

သူြ ာ်းနငှ့် ်စဆွ်းစန်ွးည  နှု င််းြှုနငှ့် ်လူထို 

ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်စသာ စီြံက န််းစရ်း 

ဆွ ြှုဆ ိုငရ်ာ လြ််းညွှနခ် က်ြ ာ်း၊ နစ်နာ 

ခ က်ြ ာ်းအာ်း တရာ်းသမဖင့်မ်ဖစ်စစရန ်

စဆာငရွ်က်စပ်းသည့်် လိုပ်ငန််းယနတရာ်း 

(GRM)) 

❖ ြည်သူြ ာ်းအာ်း ‘ထ ခ ိုက်လွယ်စသာ 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူအိုပ်စိုြ ာ်း’ ဟို 

ယူဆြည်ဟူသည်နငှ့်သ်က်ဆ ိုငစ်သာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းတွင ်လက် ှ စမြအသံို်းခ ြှု 

ြ ာ်းအာ်း ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းစစရနန်ငှ့် ်စမြ 

အသံို်းခ ြှုအခွင့်အ်စရ်းြ ာ်းအာ်း 

တရာ်းြ တစွာ၊ ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာစွာ 

ဖွင့်ဆ် ို ှင််းလင််းစစရန ်ခ  ြှတ်ထာ်းစသာ 

(တည်ဆ  သ ို ့်ြဟိုတ် အသစ် မဖစ်စသာ) 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်းအာ်း 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၂.၁။ စမြယာလိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််ြ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််းသည့်် န ိုငင်တံွင ်

မဖစ်စပေါ်စမပာင််းလ စနြှုြ ာ်း  

-  သစ်စတာြ ာ်းနငှ့်် စမြယာလိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််အြ   ်းအစာ်း အြ   ်းြ   ်း 

စအာက် ှ  အမခာ်း စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း၏ အခ   ်းအစာ်း (ဥပြာ 

အသံို်းမပ ခွင့်် ခ စပ်းမခင််း၊ ပူ်းတွ စီြံအိုပ်ခ  ပ်မခင််း၊ စဒသခံ 

မပည်သူအစိုအဖွ ွဲ့ ပ ိုငသ်စ်စတာြ ာ်း)၊  

- အသံို်းခ ပ ိုငခ်ွင့်် အစထာက်အထာ်းစာရွက်စာတြ််းြ ာ်း ြ ှ ဘ  
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အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ စဆာင ်

ရွက်ထာ်းစသာ စစ်တြ််းြ ာ်း၊ လူထိုပါဝင ်

စဆာငရွ်က်သည့်် စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု လိုပ်ငန််း 

စဉ်ြ ာ်း၏ ြှတ်တြ််းြ ာ်း၊ REDD+ PaM 

စကကာင့် ်လက် ှ စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်းက ို ထ ခ ိုက် 

စစခ ့်သည့်် နယ်ပယ်၊  

❖ အသံို်းခ ြှုဆ ိုငရ်ာ အခွင့်အ်စရ်းြ ာ်း/ စမြယာ 

လိုပ်က ိုငခ်ွင့်တ် ို ့်အာ်း အဓ ပပါယ် ှင််းလင််းဖွင့်ဆ် ို 

ြှုက ို သ်ီးမခာ်း ပံ့်ပ ို်းစပ်းသည့်် PaM ြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််းနငှ့် ်ရလဒြ် ာ်း 

ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ 

စမြအသံို်းခ ြှုလက်ြှတ်ြ ာ်း (သ ို ့်) အမခာ်း စာ 

ရွက်စာတြ််းြ ာ်း ထိုတ်စပ်းသည့်် နယ်ပယ်၊ 

စမြနငှ့် ်စမြအရင််းအမြစ်ြ ာ်း အသံို်းခ ခွင့် ်

အစထာက်အထာ်း စာရွက်စာတြ််းြ ာ်း ြ ှ  

သည့်် ထ ခ ိုက်လွယ်စသာ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ 

အိုပ်စိုြ ာ်း (ဥပြာ တ ိုင််းရင််းသာ်းလူနည််းစို 

ြ ာ်း) နငှ့် ်ဖွင့်ဆ် ို ှင််းလင််းထာ်းစသာ စမြယာ 

လိုပ်က ိုငခ်ွင့်၊် အသံို်းမပ ခွင့် ်ှ သည့်် အက   ်း 

သက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ စာရင််းအင််းနငှ့် ်

စနရာဆ ိုငရ်ာအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

ြ ရ ို်းဖလာစမြယာလိုပ်က ိုငခ်ွင့်၊် 

စဒသခံအက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း အသံို်းမပ စနသည့်် စမြဧရ ယာ၊ 

တ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းစိုအလ ိုက် ခွ မခာ်း၍မပရန။်  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၂.၃။ REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက် စဆာငရွ်က်ခ ့်သည့်် EIA/SEA 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း အစရအတွက်နငှ့်် လွှြ််းမခံ သည့်် ဧရ ယာ 

(စိုစိုစပါင််းနငှ့်် EIA/SEA စဆာငရွ်က်ရန ်လ ိုစသာ PaM ြ ာ်းက ို 

စဆာငရွ်က်သည့်် ဧရ ယာ၏ ရာခ ိုငန်ှုန််းမဖင့််) (င.၂.၁ 

နငှ့််ခ  တ်ဆက်)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၂.၄။ စနရာစဒသအလ ိုက် စဆာငရွ်က်စသာ REDD+ PaM ြ ာ်း 

(သ ို ့်ြဟိုတ် သ်ီးမခာ်းလိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်း) ထ ြှ လက် ှ  

စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း (စမြအသံို်းမပ ခွင့််လက်ြှတ် သ ို ့်ြဟိုတ် အမခာ်း 

တရာ်းဝငစ်ာရွက်စာတြ််းြ ှ ဘ  အသံို်းခ ြှုြ ာ်းအပါ အဝင)် က ို 

စဖာ်ထိုတ်သ  ှ ရန၊် ထ ိုစမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်းက ို 

စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှုြ ာ်းထ တွင ်ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းရနန်ငှ့်် 

စမြအသံို်းခ ြှု စမပာင််းလ မခင််းြ ာ်းစကကာင့်် မဖစ်စပေါ် န ိုငသ်ည့်် 

ဆ ို်းက   ်းြ ာ်းက ို စ ှာင ်ှာ်းရန ်လိုပ်စဆာငစ်သာ 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်းက ို က င့််သံို်းခ ့်စကကာင််း မပသသည့်် 

စာရွက်စာတြ််းြှတ်တြ််းြ ာ်း  ှ သည့်် REDD+ PaM ြ ာ်း 

ရာခ ိုငန်ှုန််း၊   

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၂.၅။ REDD+ PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် လူထိုပါဝငစ်ဆာငရွ်က် 

စသာ၊ အာ်းလံို်းအက ံ ်းဝငစ်သာ လိုပ်ငန််းစဉ်မဖင့်် စဒသခံ 

မပည်သူြ ာ်း၏ စမြအသံို်းခ ြှုအခွင့််အစရ်းြ ာ်း (စဒသခံလူြှု 



75 
 

❖ အသံို်းမပ ခွင့်ြ် ာ်း 

ဖွင့်ဆ် ို ှင််းလင််းြှုနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း၍ GRM  သ ို ့် 

အသ စပ်းတ ိုငက်ကာ်းလာစသာ အြှုက စစြ ာ်းနငှ့် ်

ရလဒြ် ာ်းအစကကာင််း သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းြှ အသ အြှတ်မပ ထာ်းစသာ၊ ြ ရ ို်းဖလာ 

အခွင့််အစရ်းြ ာ်း အပါအဝင)် က ို  ှင််း ှင််းလင််းလင််း မဖစ်စစ 

မခင််း၊ မြ င့််တငစ်ပ်းမခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် တရာ်းဝငအ်သ အြှတ်မပ  

မခင််းြ ာ်း စဆာငရွ်က်စပ်းခ ့်သည့်် စမြဧရ ယာ (ဟက်တာမဖင့််) 

(က န််းဂဏန််းြ ာ်းက ို စမြယာလိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််အြ   ်းအစာ်း၊ က ာ်း/ြ၊ 

တ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းအလ ိုက် ခွ မခာ်းမပသသင့််သည်)။  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၂.၆  --- ဂ.၁.၃ နငှ့်် ခ  တ်ဆက် (အခွင့််အစရ်းြ ာ်း 

ကန် ့်သတ်မခင််း)  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၂.၇  ---- ဂ.၁.၄ (နစ်နာြှုြ ာ်း) နငှ့်် ခ  တ်ဆက်  

စံသတ်ြှတ်ခ က် ဂ-၃။ REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််း 

ြ ာ်းအာ်း ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ၊ 

အစကာငအ်ထည် စဖာ်ရာ တွင ်

ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်း ြ ာ်းနငှ့် ်

စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၏ 

ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနစ်ှြ ာ်း  နငှ့် ်

ြ ရ ို်းဖလာအစဉ်အလာ 

က င့်သ်ံို်းြှုြ ာ်းက ို စလ်းစာ်း 

ြှုမဖင့် ်စဆာငရွ်က်သင့်ပ်ါ သည်။ 

❖ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနစ်ှနငှ့် ်ြ ရ ို်းဖလာ 

အစဉ်အလာြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ ြူဝါဒြ ာ်း၊ 

ဥပစဒြ ာ်းနငှ့် ်စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််း 

ြ ာ်းအစကကာင််း သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း၊  

❖ စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၏ ယဉ်စက ်းြှုအစြွ 

အနစ်ှြ ာ်းနငှ့် ်ြ ရ ို်းဖလာအစဉ်အလာ ြ ာ်း 

(စဒသအလ ိုက် လက်ခံက င့်သ်ံို်းစန ကကစသာ 

က င့်သ်ံို်းြှုအစဉ်အလာြ ာ်း အပါအဝင)်က ို 

စလ်းစာ်းြှု  ှ စစရန ်ခ ြှတ် ထာ်း ှ စသာ 

REDD+နငှ့် ်သက် ဆ ိုငသ်ည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း/ 

လိုပ်ထံို်း လိုပ်နည််းြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က် 

(ဥပြာ လူထိုပါဝငစ်ဆာငရွ်က်စသာ စီြံက န််း 

စရ်းဆွ ြှု၊ စကာင််းစွာကက  တငအ်သ စပ်း ၍ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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မဒပ် ှ မဒပ်ြ ့် အစြွအနစ်ှြ ာ်း၊ 

တည်စနရာက ို အစမခခံသည့််၊ 

စရွှွဲ့စမပာင််းန ိုငစ်သာ၊ 

ြစရွှွဲ့စမပာင််းန ိုငစ်သာ 

အစြွအနစ်ှြ ာ်းနငှ့်် 

ယံိုကကည်ခ က်ြ ာ်း အပါအဝင ်

လွတ်လပ်စသာ သစဘာထာ်း ရယူ မခင််း၊ 

GRM)  

❖ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနစ်ှြ ာ်း ထ န််းသ ြ််း 

စစာင့်စ် ှာက်စရ်း အာ်းစပ်းကူညီစသာ PaM 

ြ ာ်းအစကကာင််း သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ ြ ရ ို်းဖလာအသ  ပညာဗဟိုသိုတြ ာ်းက ို 

အာ်းစပ်းစသာ PaM ြ ာ်း၊ 

❖ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနစ်ှ၊ ြ ရ ို်းဖလာက င့်သ်ံို်း 

ြှုအစဉ်အလာြ ာ်းနငှ့် ်စပ်လ ဉ််းသည့်် ြူဝါဒ 

ြ ာ်း၊ ဥပစဒြ ာ်းနငှ့် ်စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််းနငှ့် ်ရလဒြ် ာ်း 

အစကကာင််း သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ န ိုငင်တံကာကွနဗ်င််း ှင််း အစီရငခ်ံစာ 

ြ ာ်း၊ ြ ရ ို်းဖလာအစဉ်အလာြ ာ်းက ို က င့်သ်ံို်း 

စနြှုအစနအထာ်းြ ာ်း၊  

❖ REDD+ အာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်

ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း 

- ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနစ်ှ/ ြ ရ ို်းဖလာအစဉ် 

အလာြ ာ်းက ို စလ်းစာ်းရန ်သ်ီးသန ့်ခ် ြှတ ်

ထာ်းသည့်် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်း၊ ဥပြာ 

က င််းပခ ့်သည့်် တ ိုငပ်ငစ်ဆွ်းစန်ွးြှုြှတ်တြ််း 

ြ ာ်း၊ ရယူခ ့်သည့်် FPIC ြ ာ်း၊ စဒသခံြ ာ်းက 

၎င််းတ ို ့်၏ ဘဝအစပေါ် REDD+၏ အက   ်း 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း စအာက်ပါက ့်သ ို ့် ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနစ်ှြ ာ်းက ို ပံ့်ပ ို်းမခင််းက ို 

သ်ီးမခာ်းလိုပ်စဆာငသ်ည့်် PaM ြ ာ်းအတွက် ရလဒည်ွှနက် န််း ြ ာ်း 

(Outcome indicators) က ို သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည် -  

ဂ.၃.၁။ တည်စထာငထ်ာ်းသည့်် ICCA ြ ာ်းအစရအတွက် - ဂ.၂.၅ 

နငှ့်် ခ  တ်ဆက်၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၃.၂။ REDD+ ြှတစ်ဆင့်် ပံ့်ပ ို်းထာ်းသည့်် ထံို်းတြ််းစဉ်လာ 

အသ ပညာဗဟိုသိုတနငှ့်် အစလ့်အထြ ာ်းက ို စရ ှည်အသံို်း 

မပ ြှုြ ာ်း ပါဝငစ်သာ သဘာဝထ န််းသ ြ််းစရ်း နယ်စမြ စီြံ 

အိုပ်ခ  ပ်ြှုအစီအစဉ်ြ ာ်း အစရအတွက် (သဘာဝထ န််းသ ြ််း စရ်း 

နယ်စမြ စီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှုအစီအစဉ်ြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ PaM စပေါ် တွင ်

အစမခခံ၍)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၃.၃။ REDD+ သည် ၎င််းတ ို ့်၏ ဘဝအဆငစ်မပသာယာစရ်း က ို 

စကာင််းက   ်းမပ ခ ့်သည်ဟို ဆ ိုစသာစဒသခံမပည်သူ ရာခ ိုငန်ှုန််း 

(င.၄.၂ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်)၊ (အဓ ကက စသာ အိုပ်စို ြ ာ်းအလ ိုက် 

ခွ မခာ်းမပထာ်းစသာ ရာခ ိုငန်ှုန််းြ ာ်းအပါအဝင)် စစ်တြ််းတွင ်မဒပ်ြ ့် 
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သက်စရာက်ြှုြ ာ်းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် 

သစဘာထာ်းအမြငြ် ာ်း၊  

❖ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနစ်ှ သ ို ့်ြဟိုတ် ြ ရ ို်းဖလာ 

က င့်သ်ံို်းြှုြ ာ်းအာ်း ပံ့်ပ ို်းစပ်းသည့်် PaM ြ ာ်း 

အာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်ရလဒြ် ာ်း 

ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

❖ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနစ်ှြ ာ်း၊ ြ ရ ို ်းဖလာ က င့် ်

သံို်းြှုြ ာ်းက ို စလ်းစာ်းြှုနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း၍ GRM 

သ ို ့် တ ိုငက်ကာ်းစသာ အြှုက စစြ ာ်းနငှ့် ်ထကွ်စပေါ် 

လာစသာရလဒြ် ာ်းအစကကာင််း သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

အစြွအနစ်ှြ ာ်းနငှ့်် အထတွ်အမြတ်ထာ်း ရာ စနရာြ ာ်းအစပေါ် 

REDD+ ၏ သက်စရာက်ြှုြ ာ်းအစကကာင််း စြ်းခွန််းတစ်ခို 

ထည့််သွင််းမခင််းမဖင့်် ပ ိုြ ို တ က စအာင ်လိုပ်န ိုင ်ပါသည ်(ဥပြာ 

စကာင််းက   ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်း  ှ သည်ဟို ဆ ိုစသာ 

စနရာစဒသအစမခမပ လိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်း အစရ အတွက် 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၃.၄။ ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနစ်ှနငှ့်် ြ ရ ို်းဖလာအစလ့်အထြ ာ်း 

အတွက် နစ်နာြှုြ ာ်းက ို တ ိုငက်ကာ်းြှုြ ာ်း လက်ခံရ ှ သည့်် 

အစရအတွက်နငှ့်် စမဖ ှင််းစပ်းခ ့်သည့်် အစရအတွက်၊  

စံသတ်ြှတ်ခ က် ဂ-၄။ 

ြူဝါဒတစ်ခို သ ို ့်ြဟိုတ် 

နည််းလြ််း တစ်ခိုအာ်း 

စအာငမ်ြငစွ်ာ စဆာငရွ်က် 

န ိုငရ်နအ်တွက် ဌာစနတ ိုင််း 

ရင််းသာ်းြ ာ်းနငှ့် ်စဒသခံ 

မပည်သူြ ာ်း၏ အခွင့်အ်စရ်း 

ြ ာ်းအစပေါ် သက်စရာက်ြှု 

ြ ာ်းက ို ြစ ှာင ်ှာ်းန ိုငပ်ါက 

စကာင််းစွာ ကက  တင ်အသ 

း စပ်း၍ လွတ်လပ်သည့်် 

❖ စလ ာ်စကက်း၊ FPIC ၊ စသည်နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း ၍ 

ြူဝါဒ/ဥပစဒသတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန််းခ က် ြ ာ်း 

 ှ ပါက ယင််းတ ို ့်အစကကာင််း သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း (န ိုငင်တံကာလူ ့် 

အခွင့်အ်စရ်းသစဘာတူညီခ က်ြ ာ်းနငှ့် ်

န ိုငင်တံွင််း ှ  သက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပစဒြ ာ်း အရ 

ထြ််းစဆာငရ်စသာ တာဝန ်  ြ ာ်းအပါအဝင)်   

❖ သင့်စ်လ ာ်သည့််စလ ာ်စကက်းရရနန်ငှ့် ်FPIC က ို 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ရန ်စဆာငရွ်က်သည့်် 

REDD+ နည််းလြ််း ြ ာ်း/ 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း ှ ပါက ယင််းတ ို ့် 

အစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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သစဘာထာ်းရယူသည့်် (FPIC) 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း ြှတစ်ဆင့်် 

သစဘာတူညီြှု ရယူမခင််း၊ 

သင့်စ်လ ာ်သည့်် 

စလ ာ်စကက်းစပ်းစလ ာ်ြှု 

ပံိုစံြ ာ်းက ို အသ စပ်း၍ 

သစဘာတူညီြှုရယူ စပ်းအပ် 

မခင််းြ ာ်း မပ လိုပ်သင့်ပ်ါသည်။ 

❖ REDD+အတွက် က င့်သ်ံို်းသည့် ်စကာင််းစွာ 

ကက  တငအ်သ စပ်း၍ လွတ် လပ်စသာ 

သစဘာထာ်းစတာင််းခံြှု ဆ ိုငရ်ာ 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က်၊ 

 
❖ သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ အြ   ်းသာ်း 

ြူဝါဒြ ာ်း/ဥပစဒြ ာ်း/ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း 

ြ ာ်းအာ်း က င့်သ်ံို်းမခင််းနငှ့် ်ရလဒြ် ာ်း 

အစကကာင််း သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ REDD+အတွက် သ်ီးမခာ်းခ ြှတ်ထာ်း ှ စသာ 

နည််းလြ််းြ ာ်း/ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို အစကာင ်

အထည်စဖာ်မခင််းနငှ့် ်ထကွ်စပေါ်လာစသာ 

ရလဒြ် ာ်း ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက် 

ြ ာ်း၊ ဥပြာ စဆာငရွ်က်ခ ့်စသာ FPIC နငှ့် ်

စလ ာ်စကက်းစပ်းြှုလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်း၊ 

စပ်းအပ်ခ ့်စသာ စလ ာ်စကက်းြ ာ်း၊  

❖ FPIC သ ို ့်ြဟိုတ် အခွင့်အ်စရ်းြ ာ်း ကန ့်သ်တ ်

ခံရမခင််းစကကာင့် ်စလ ာ်စကက်းစပ်းြှုြ ာ်းနငှ့် ်

စပ်လ ဉ််း၍ GRM သ ို ့် တ ိုငက်ကာ်းစသာ အြှု 

က စစြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၄.၁ --- FPIC ဆ ိုငရ်ာ ဂ.၁.၁ နငှ့်် ခ  တ်ဆက် 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၄.၂။ စဒသခံ ရပ ိုငခ်ွင့်် ှ သူြ ာ်း/ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း ထ ံ

စပ်းအပ်စသာ စလ ာ်စကက်းပြာဏ (စလ ာ်စကက်းအြ   ်းအစာ်း 

(ဥပြာ စငစွကက်းမဖင့််၊ စငစွကက်းြဟိုတ်စသာ အမခာ်းပံိုစံမဖင့််)၊ 

က ာ်း/ြနငှ့်် တ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းစိုအလ ိုက် ခွ မခာ်းစဖာ်မပရန)်၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၄.၃။ REDD+ PaM ြ ာ်းစကကာင့်် ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်းြ ာ်းနငှ့်် 

စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၏ အခွင့််အစရ်းြ ာ်းအစပေါ် ဆ ို်းက   ်းသက် 

စရာက်ြှုြ ာ်းနငှ့်် စပ်လ ဉ််းသည့်် နစ်နာြှုြ ာ်းက ို တ ိုငက်ကာ်း 

ြှုြ ာ်းအာ်း လက်ခံရ ှ သည့်် အစရအတွက်နငှ့်် စမဖ ှင််းစဆာင ်

ရွက်စပ်းသည့်် အစရအတွက်။  

စံသတ်ြှတ်ခ က် ဂ-၅။ 

ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်းြ ာ်းနငှ့် ်

❖ REDD+ြှ စြ ာ်ြှန််းထာ်းစသာ အက   ်း 

စက ်းဇူ်းြ ာ်းက ို စဖာ်မပခ က် (စငစွကက်း 

ဆ ိုငရ်ာနငှ့် ်စငစွကက်းနငှ့် ်ြသက်ဆ ိုင ်စသာ)၊  

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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စဒသခံ မပည်သူြ ာ်းသည် 

REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်

နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ရာတွင ်

ပါဝငက်ူညီပါက သ ို ့်ြဟိုတ ်

REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်းသည် ၎င််းတ ို ့်၏ 

နယ်စမြစဒသြ ာ်း စပေါ်တွင ်

သက်စရာက်ြှု  ှ ပါက 

၎င််းတ ို ့်အာ်း ရ ှ  လာသည့်် 

အက   ်းစက ်းဇူ်း ြ ာ်းက ို တရာ်း 

ြ တစွာ၊ ပွင့််လင််းမြငသ်ာြှု  ှ စွာ 

ခွ စဝစပ်းသင့်ပ်ါသည်။  

 

❖ REDD+နငှ့် ်နှ်ီးန ွှယ်၍ အက   ်းစက ်းဇူ်း 

ြ စဝမခင််း နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် ြူဝါဒြ ာ်း၊ 

ဥပစဒြ ာ်းနငှ့်စ်ည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ာ်း  ှ ပါက 

ထ ိုသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ (ဥပြာ 

စဒသခံမပည်သူအစိုအဖွ ွဲ့ ပ ိုင ်

သစ်စတာလိုပ်ငန််းဆ ိုငရ်ာ ညွှနက်ကာ်း 

ခ က်ြ ာ်း၊ စမြယာအာ်း ပတ်ဝန််းက ငက် ို 

ြထ ခ ိုက်စစစသာ နည််းမဖင့် ်စီြံလိုပ် 

က ိုငစ်သာ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း အတွက် 

စငစွကက်းဆ ိုငရ်ာနငှ့် ်စငစွကက်း 

နငှ့်ြ်သက်ဆ ိုငစ်သာ အက   ်းစက ်းဇူ်း ြ ာ်း 

ြ စဝစမခင််းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း၍ မပဋ္ဌာန််း 

ထာ်းသည်ြ ာ်း  ှ သည့်် အမခာ်း PLR ြ ာ်းနငှ့် ်

ယင််းတ ို ့်အာ်း  REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက် 

က င့်သ်ံို်းရန ်အစီအစဉ်ြ ာ်း  ှ ပါက 

ထ ိုသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

❖ REDD+အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း (စငစွကက်း 

ဆ ိုငရ်ာနငှ့် ်စငစွကက်းနငှ့်ြ်သက်ဆ ိုင ်စသာ) 

အာ်း တရာ်းြ တစွာ ခွ စဝြှု  ှ စစရန ်

ခ ြှတ်ထာ်း ှ သည့်် လိုပ်ငန််း စဉ်ြ ာ်း/ 

ယနတရာ်းြ ာ်း  ှ ပါက ယင််းတ ို ့် အစကကာင််း 

စဖာ်မပခ က်၊ 



80 
 

❖ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ စဝြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ တ ိုင််းရင််း 

သာ်းြ ာ်းနငှ့် ်စဒသခံမပည်သူြ ာ်းက ို ကူညီပပီ်း 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ စဝစပ်းသည့်် အစီအြံြ ာ်း 

ပါ ှ သည့်် REDD+ PaM ရာခ ိုငန်ှုန််း၊ ြ စဝစပ်း 

စသာ အက   ်းစက ်းဇူ်း အြ   ်းအစာ်းနငှ့် ်

ပြာဏ၊ စဒသခံအက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းက 

၎င််းတ ို ့်၏ သက်သာစခ ာငခ်  စရ်း REDD+ ြှ 

အစထာက် အကူမပ ြှုနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် 

သစဘာထာ်း အမြငြ် ာ်း၊  

❖ ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်းြ ာ်း၊ စဒသခံမပည်သူြ ာ်း 

အာ်း ပံ့်ပ ို်းစပ်းသည့််/ လက်လှြ််းြီသည့်် 

REDD+ ြှ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း ြ စဝစပ်းြှု 

အခ   ်းအစာ်းအာ်း အမခာ်းအက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ 

ြ ာ်း ရ ှ သည့််/ လက်လှြ််းြီသည့်် အခ   ်း 

အစာ်းနငှ့် ်နှု င််းယှဉ်မပစသာ သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊ 

❖ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ စဝြှုနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း၍ GRM 

သ ို ့် တ ိုငက်ကာ်းစသာ 

အြှုက စစြ ာ်းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၅.၁ - ဂ.၃.၃ နငှ့်် ခ  တ်ဆက် (ဘဝသာယာအဆငစ်မပြှု ဆ ိုငရ်ာ 

စစ်တြ််း)  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၅.၂။ လူထိုနငှ့်် ပူ်းစပါင််းစဆာငရွ်က်စသာ စစာင့််ကကည့််စစ် 

စဆ်းစရ်း အစီအစဉ်ြ ာ်းတွင ်ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်စသာ၊ ထ ိုအစီ 

အစဉ်ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် ဆွ စဆာငအ်ာ်းစပ်းြှုြ ာ်းက ို လက်ခံရ ှ  

စသာသူ အစရအတွက် (လူထိုစစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းစရ်း အစီ 

အစဉ်ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ PaM စပေါ်တွင ်အစမခခံ၍ - ဤအခ က်အ 

လက် က ို စိုစဆာင််းပါက ဆွ စဆာငအ်ာ်းစပ်းြှု ပြာဏက ို လည််း 

ထည့််သွင််းစပ်းစိုစဆာင််းန ိုငသ်ည်)  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၅.၃။ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ စဝြှု/ ခွ စဝြှုနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ နစ်နာြှု 

ြ ာ်း တ ိုငက်ကာ်းြှုက ို လက်ခံရ ှ စသာ အစရအတွက်နငှ့်် 

စမဖ ှင််းစဆာငရွ်က်စပ်းစသာ အစရအတွက်  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၅.၄။ ခွ စဝစပ်းသည့်် အက   ်းစက ်းဇူ်း အြ   ်းအစာ်းနငှ့်် 

အတ ိုင််းအတာ၊ အက   ်းခံစာ်းခွင့်် ှ သူ အစရအတွက်နငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းစသာ ညွှနက် န််း (က ာ်း/ြ၊ တ ိုင််းရင််းသာ်း လူြ   ်းစို၊ 

စသည်အလ ိုက် ခွ မခာ်းမပရန)် - အက   ်းစက ်းဇူ်း ခွ စဝြှု အစီအ 

စဉ်ြ ာ်းနငှ့်် PaM အြ   ်းြ   ်းက ို လွှြ််းမခံ ြှုအတ ိုင််းအတာ/ 

အက ံ ်းဝငြ်ှုတ ို ့်က ို  ှင််းလင််းသွာ်းလ င ်သတ်ြှတ်ရန၊်  

❖  ှ စနသည့်် GRM ြ ာ်း နငှ့်/်သ ို ့်ြဟိုတ် 

တရာ်းြ တြှု လက်လှြ််းြီစရ်းဆ ိုငရ်ာ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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စံသတ်ြှတ်ခ က် ဂ-၆။ REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်

နည််းလြ််းြ ာ်းစကကာင့် ်

ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်း ြ ာ်းနငှ့် ်

စဒသခံမပည်သူ ြ ာ်း၏ 

အခွင့်အ်စရ်းြ ာ်း အစပေါ် 

သက်စရာက်ြှု ြ ာ်းနငှ့် ်

စပ်လ ဉ််းသည့်် 

အစရ်းက စစြ ာ်းက ို 

က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််းစပ်းရန ်

အတွက် လက်စတွွဲ့ အသံို်း 

ခ န ိုငစ်သာ နစ်နာြှုြ ာ်း 

စမဖ ှင််းစပ်းစရ်း ယနတရာ်း 

တစ်ခိုက ို ဌာစနတ ိုင််းရင််း 

သာ်းြ ာ်းနငှ့် ်စဒသခံမပည် 

သူြ ာ်း၏ သစဘာတူညီ 

ခ က်မဖင့်် ထစူထာင ်

ထာ်း ှ စပ်းသင့်ပ်ါသည်။ 

ြူဝါဒြ ာ်း၊ ဥပစဒြ ာ်းနငှ့် ်စည််းြ ဉ််းစည််း 

ကြ််းြ ာ်းအစကကာင််း သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊   

❖ REDD+အစကာငအ်ထည်စဖာ်ရာတွင ်

အသံို်းမပ န ိုငသ်ည့်် နစ်နာြှုြ ာ်းအာ်း 

တရာ်းသမဖင့် ်မဖစ်စအာင ်စဆာငရွ်က် 

စပ်းသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်အစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊  

❖ GRM ြှ တစ်ဆင့် ်က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််း စပ်းြည့်် 

စြ ာ်ြှန််းထာ်းသည့်် REDD+ ြှ 

စပေါ်ထကွ်လာန ိုငဖ်ွယ် ှ စသာ 

နစ်နာြှုြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊ 

❖ REDD+အတွက် နစ်နာြှုြ ာ်းက ို တရာ်းသမဖင့် ်

မဖစ်စစရန ်စဆာငရွ်က်စပ်းစသာ 

လိုပ်ငန််းစဉ်အာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ - တ ိုငက်ကာ်းစသာ အြှုက စစြ ာ်း၊  

❖ - စမဖ ှင််းစပ်းလ ိုက်စသာ အြှုက စစြ ာ်း၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၆.၁။ နစ်နာြှုြ ာ်းအတွက် တ ိုငက်ကာ်းြှုြ ာ်း လက်ခံရ ှ သည့်် 

အစရအတွက်နငှ့်် စမဖ ှင််းစဆာငရွ်က်စပ်းသည့်် အစရအ တွက်၊ 

အစကကာင််းအရာအလ ိုက် (ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု ြ ာ်းအတွက် 

သင့််စလ ာ်သည့်် စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းအလ ိုက် 

အိုပ်စိုခွ စပ်းန ိုငသ်ည်) နငှ့်် တ ိုငက်ကာ်းသည့်် လူအိုပ်စိုအလ ိုက် 

(ဥပြာ က ာ်း/ြ၊ တ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းစို) ခွ မခာ်းမပရန၊်  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၆.၂။ တ ိုငက်ကာ်းြှုြ ာ်းက ို စမဖ ှင််းရန ်ပ ြ််းြ ကကာခ  န၊် 

အစကကာင််းအရာအလ ိုက်၊ တ ိုငက်ကာ်းသူအိုပ်စိုအလ ိုက် (ဥပြာ IP 

ြ ာ်း၊ စဒသခံမပည်သူြ ာ်း၊ အြ   ်းသြီ်းြ ာ်း၊ စသည)် ခွ မခာ်းမပရန၊်  
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❖ - အြ   ်းအစာ်းအလ ိုက်ခွ မခာ်းစဖာ်မပခ က်ြ ာ်း 

(ဥပြာ က ာ်း/ြ၊ တ ိုငက်ကာ်းြှုအြ   ်းအစာ်း၊ 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူအိုပ်စို၊ စသည)်၊ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဂ.၆.၃။ နစ်နာြှုစမဖ ှင််းသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်၏ ရလဒအ်စပေါ် 

တ ိုငက်ကာ်းသူြ ာ်း၏ ပ ြ််းြ  စ တ်စက နပ်ြှုအဆင့််၊ အစကကာင််း 

အရာအလ ိုက်၊ တ ိုငက်ကာ်းသူအိုပ်စိုအလ ိုက် ခွ မခာ်းမပရန၊် 

အစမြြံ ည််းြ ဉ််း ဃ။ မြန်ြာန ိုငင် ံ   REDD+ ြ ဝါဒြ ာ်းန င့် ်နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွွဲ၊ အစကာငအ် ည်စဖာ် ရာတငွ ်သင့်စ်လ ာ်စသာ အက   ်းသကဆ် ိုငသ် ြ ာ်း၊ 

အ  ်းသမဖင့် ်ဌာစန တ ိုင််းရင််းသာ်းြ ာ်းန င့် ်စဒသြံမပည်သ ြ ာ်း၏   စရာက်သည့်် အမပည့််အဝ ပါဝငစ်ဆာငရွ်ကြ်ှုမဖင့် ်စရ်းဆွွဲစဆာငရွ်ကသ်င့်ပ်ါသည်။ြ ဝါဒြ ာ်းန င့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်း၏ သက်စရာက်ြှုက ို ြံရန ိုငစ်မြ   စသာ အိုပ် ိုြ ာ်းအာ်းလံို်းက ို သင့််စလ ာ်သည့်် အက   ်းသကဆ် ိုငသ် ြ ာ်းအမဖ ် ယ ဆသင့််ပါသည်။   

စံသတ်ြှတ်ခ က် ဃ-၁။ 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည်လ်းြ််းြ ာ်း 

အာ်း အစီအစဉ် စရ်းဆွ မခင််းနငှ့် ်

အစကာင ်အထည်စဖာ်မခင််းတွင ်

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း 

ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်လာစအာင ်

တက်ကကစွာ လိုပ်စဆာင ်သင့်ပ်ပီ်း 

ပါဝငစ်ဆာငရွ်က် န ိုငစွ်ြ််း 

နည််းပါ်းစသာ 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူအိုပ်စိုြ ာ်း 

(ဥပြာ အြ   ်းသြီ်းြ ာ်း၊ 

ဆင််းရ နြ်ွ်းပါ်းသူြ ာ်း၊ 

တ ိုင််းရင််းသာ်း လူြ   ်းစိုငယ် ြ ာ်း၊ 

စမြယာအသံို်းခ ခွင့် ်တရာ်းဝင ်

စာရွက်စာတြ််း ြ ှ သူြ ာ်း) က ို 

❖ REDD+နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် နယ်ပယ် ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ သဘာဝသယံဇာတစီြံ ခန ့်ခ်ွ ြှု၊ 

စမြအသံို်းခ ြှုစီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု၊ EITI ၊ FLEGT 

တ ို ့်တွင ်အက    ်းသက် ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း 

ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်မခင််း နငှ့် ်စပ်လ ဉ််းသည့်် 

ဥပစဒသတ်ြှတ်ခ က် ြ ာ်း/မပဋ္ဌာန််းခ က်ြ ာ်း 

 ှ ပါက ထ ိုသတင််း အခ က်အလက်ြ ာ်း၊    

❖ REDD+အတွက် ြည်သူြ ာ်းအာ်း 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းအမဖစ် ယူဆ ြည်၊ 

၎င််းတ ို ့်အာ်း ြည်သ ို ့် သတ်ြှတ် စဖာ်ထိုတ်ြည်၊ 

ြည်သူြ ာ်းတွင ်ပါဝင ်စဆာငရွ်က်န ိုငစွ်ြ််း 

နည််းပါ်းစနသည် တ ို ့်နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းစသာ 

သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း၊  

❖ REDD+ တွင ်အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း 

ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ရန ်အသံို်းမပ စနစသာ 

လက် ှ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအစကကာင််း 

စဖာ်မပခ က်၊   

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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သင့်စ်လ ာ် သည့်် အစီအြံြ ာ်း 

(ဥပြာ ဘာသာစကာ်း အခက် 

အခ ြ ာ်းနငှ့်် ဓစလ့်ထံို်းတြ််း 

စဉ်လာြ ာ်းက ို ထည့််သွင််း 

စဉ််းစာ်း၍ စွြ််းရည်မြ င့်တ်င ်

စပ်းမခင််း၊ သင့်စ်လ ာ်စသာ 

ဆက်သွယ်စရ်းပံိုစံ 

နည််းလြ််းြ ာ်း စရွ်းခ ယ်မခင််း) 

မဖင့် ်ကူညီပံ့်ပ ို်းစပ်း သင့်ပ်ါသည်။ 

❖ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၊ အထ်ူးသမဖင့် ်

ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်န ိုငစွ်ြ််းနည််းပါ်းသူြ ာ်းသည် 

REDD+ စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှုနငှ့် ်

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုြ ာ်းတွင ်

ထ စရာက်စွာ ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်

ထာ်း ှ စသာ အမခာ်းသင့်စ်လ ာ်သည့်် 

အစီအြံြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊ 

❖ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း ပါဝငစ်ဆာငရွ်က် 

ရနအ်တွက် သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှု 

နငှ့် ်ထကွ်စပေါ်လာစသာ ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ - 

❖ - က င််းပခ ့်စသာ အစည််းအစဝ်းြ ာ်း/ 

အခြ််းအနာ်းအစီအစဉ်ြ ာ်း၊  

❖ - ထစူထာငထ်ာ်းစသာ Platform ြ ာ်း၊  

❖ - ရ ှ ခ ့်စသာ သံို်းသပ်ခ က်ြ ာ်း၊ ရလဒြ် ာ်း 

❖ - အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၏ ပါဝငြ်ှုမဖင့် ်

စဆာငရွ်က်ခ ့်စသာ လိုပ်ငန််းြ ာ်း၊  

❖ ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်န ိုငစွ်ြ််း နည််းပါ်းစသာ 

အက   ်း သက်ဆ ိုငသ်ူအိုပ်စိုြ ာ်း 

ပါဝငန် ိုငစ်စရန ်လိုပ် စဆာငစ်ပ်းသည့်် 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဃ.၁.၁။ စဖာ်ထိုတ်သ  ှ သည့်် လူထိုပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ြှု 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတွင ်ပါဝငစ်သာ လူအစရအတွက် (က ာ်း/ြ၊ 

တ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းစို၊ စမြယာလိုပ်ပ ိုငခ်ွင့်် အဆင့််အတန််း 

အလ ိုက် ခွ မခာ်း၍)  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဃ.၁.၂။ PaM အတွက် စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုတွင ်အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း ပါဝင ်

စဆာငရွ်က်န ိုငစ်အာင ်ပံ့်ပ ို်းစပ်းသည့်် စွြ််းရည်မြ င့််တငြ်ှု 

လိုပ်ငန််းြ ာ်းက ို အစီအစဉ်စရ်းဆွ ထာ်းစသာ နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် 

စဆာငရွ်က်ခ ့်စသာ PaM ြ ာ်း ရာခ ိုငန်ှုန််း (ဃ.၃.၄ နငှ့်် 

ခ  တ်ဆက်န ိုငြ်ည့်် အလာ်းအလာ ှ )၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဃ.၁.၃။ စွြ််းရည်မြ င့််တငြ်ှုြ ာ်းတွင ်တက်စရာက်သူြ ာ်းနငှ့်် 

တက်စရာက်သည့်် စန ့်ရက်က ို စမြ ာက်ထာ်းစသာ အစရအ တွက်၊ 

စွြ််းရည်မြ င့််တငြ်ှုြ ာ်း ရ ှ သူအိုပ်စိုအလ ိုက် (က ာ်း/ြ၊ 
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လိုပ်ငန််းြ ာ်းနငှ့် ်ထကွ်စပေါ် လာစသာ 

ရလဒြ် ာ်းအစကကာင််း သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ (ဥပြာ ရ ှ စသာ 

သငတ်န််းြ ာ်းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း၍ သငတ်န််းသာ်း 

ြ ာ်း၏ စ တ်စက နပ်ြှု၊ တ ိုငပ်ငစ်ဆွ်းစန်ွးြှုြ ာ်း 

သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ငန််းြ ာ်းတွင ်ပါဝငစ်ဆာငရွ်က် 

န ိုငြ်ှု နှုန််း စမပာင််းလ လာြှုြ ာ်း)၊  

❖ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းနငှ့် ်စဆွ်းစန်ွးည  နှု င််း 

စဆာငရွ်က်ြှုြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ နစ်နာြှုြ ာ်း၊ ြစက  

နပ်ြှုြ ာ်းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် သတငအ်ခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊ စွြ််းစဆာငရ်ည်နည််းပါ်းသည့်် 

အိုပ်စိုြ ာ်း (ဥပြာ အြ   ်းသြီ်းြ ာ်း) ၏ ပါဝင ်

စဆာငရွ်က်န ိုငြ်ှု အခွင့်အ်လြ််းြ ာ်းနငှ့် ်

စပ်လ ဉ််းသည့်် နစ်နာြှုြ ာ်းအပါအဝင၊် 

တ ိုင််းရင််းသာ်း၊ စမြယာလိုပ်ပ ိုငခ်ွင့်် အဆင့််အတန််း) ခွ မခာ်း၍။ 

(ခ.၄.၄ နငှ့််ခ  တ်ဆက်)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဃ.၁.၄။ သငတ်န််းရ ှ သူြ ာ်းစပ်းသည့်် ပ ြ််းြ  စ တ်စက နပ်ြှု 

အဆင့်် သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း၊ သငတ်န််းလက်ခံရ ှ သူအိုပ်စို 

အလ ိုက် ခွ မခာ်း၍  

 ံသတြ် တြ် က ်ဃ-၂။ ြူဝါဒ 

သ ို ့်ြဟိုတ် နည််းလြ််းတစ်ခို အာ်း 

အစီအစဉ်စရ်းဆွ ရာ တွင ်

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း 

တ ိုက်ရ ိုက်ပါဝငစ်ဆာငရွ်က် ရန ်

ြမဖစ်န ိုငစ်သာ စနရာြ ာ်း (ဥပြာ 

PaM က ို အစကာင ်

အထည်စဖာ်ြည့်် ဧရ ယာ 

❖ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းက ို က ိုယ်စာ်း မပ ရန ်

လက်ခံအသ အြှတ်မပ ခံရသည့်် 

က ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်းက ို သတ်ြှတ်စဖာ် 

ထိုတ်ရနန်ငှ့် ်အက   ်းသက်ဆ ိုင ်သူြ ာ်း ထ ံ

အခ က်အလက်ြ ာ်း မပနစ်ပ်းရန၊် ၎င််းတ ို ့်ြှ 

တံို ့်မပနြ်ှုြ ာ်းက ို မပနလ်ည် 

စိုစည််းစပ်းရနအ်ပါအဝင ်၎င််းတ ို ့်၏ 

တာဝနဝ်တတ ရာ်းြ ာ်းက ို သတ်ြှတ်ရန ်

ထာ်း ှ စဆာငရွ်က်သည့်် လိုပ်ထံို်း 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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ကကီ်းြာ်းမခင််းစကကာင့်)် သက် 

ဆ ိုငရ်ာအိုပ်စိုြ ာ်းြှ ၎င််းတ ို ့် အာ်း 

က ိုယ်စာ်းမပ ရနအ်တွက် 

သင့်စ်လ ာ်သည့်် နည််းလြ််း မဖင့် ်

စရွ်းခ ယ်ခန ့်အ်ပ် စပ်းစသာ 

အက   ်းသက်ဆ ိုင ်သ ူ

က ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း၏ 

ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ြှုက ို ရ ှ စအာင ်

စဆာငရွ်က် သင့်ပ်ပီ်း 

ထ ိုက ိုယ်စာ်းလှယ် ြ ာ်း၏ 

၎င််းတ ို ့်နငှ့်သ်က် ဆ ိုငရ်ာ 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ 

အိုပ်စိုအစပေါ် စက ပပနရ်ြည့်် 

တာဝနဝ်တတ ရာ်းြ ာ်းက ို 

သတ်ြှတ်သင့်ပ်ါသည်။  

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ က ိုယ်စာ်း 

လှယ်ြ ာ်းသည် ၎င််းတ ို ့်၏ 

လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့်ြ် ာ်းနငှ့် ်တာဝန ်

ြ ာ်းက ို စကာင််းစွာ သ  ှ စန 

စအာင ်စဆာငရွ်က် စပ်းသင့် ်

ပါသည်။ ၎င််းတ ို ့် သည် ၎င််းတ ို ့်၏ 

အက   ်းသက်ဆ ိုင ်

သူအိုပ်စိုြ ာ်းအာ်း သတင််း 

လိုပ်နည််းြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က် (ဥပြာ ToR 

ြ ာ်း စရ်းသာ်းမပ စိုစပ်းမခင််းမဖင့်)်၊ 

❖ REDD+ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််းြ ာ်းအတွက် 

အစီအစဉ်စရ်းဆွ ရာတွင ်အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ 

က ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း၏ ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ြှု 

(၎င််းတ ို ့်အာ်း ြည်သ ို ့် သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ် 

သည်၊ ၎င််းတ ို ့်၏ တာဝနြ် ာ်းအာ်း ြည်သ ို ့် 

သတ်ြှတ်သည်၊ ြည်သ ို ့် ထြ််းစဆာငသ်ည်၊ 

ဥပြာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းထံ ြည်သ ို ့် 

မပနလ်ည်အစီရငခ်ံသည်တ ို ့်အပါအဝင)်  

❖ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းနငှ့် ်စဆွ်းစန်ွးည  နှု င််းြှု/ 

က ိုယ်စာ်းမပ ပါဝငြ်ှုြ ာ်းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် 

နစ်နာြှုြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဃ.၂.၁။ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ က ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း ပါဝငစ်ဆာင ်

ရွက်သည့်် PaM စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းထ ြှ အက   ်း 

သက်ဆ ိုငသ်ူက ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်းက ို စရွ်းခ ယ်မခင််းနငှ့််  ှင််းလင််း 

တငမ်ပစပ်းမခင််းဆ ိုငရ်ာ လြ််းညွှနခ် က်ြ ာ်းက ို လ ိုက်နာစဆာင ်

ရွက်ထာ်းစကကာင််းမပသသည့်် စာရွက်စာတြ််းြှတ်တြ််းြ ာ်း 

 ှ သည့်် လိုပ်ငန််းစဉ် ရာခ ိုငန်ှုန််း၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဃ.၂.၂။ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ က ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း ပါဝငစ်ဆာင ်

ရွက်သည့်် PaM စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းထ ြှ က ိုယ် 

စာ်းလှယ်ြ ာ်းနငှ့်် ၎င််းတ ို ့်၏ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ အိုပ်စိုြ ာ်း ကကာ်း 

နစ်ှလြ််းသွာ်း ဆက်ဆစံမပာဆ ိုစဆွ်းစန်ွးြှုြ ာ်း  ှ စကကာင််း 

မပသသည့်် စာရွက်စာတြ််းြှတ်တြ််းြ ာ်း  ှ စသာ လိုပ်ငန််းစဉ် 

ရာခ ိုငန်ှုန််း၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဃ.၂.၃။ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ က ိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း စရွ်းခ ယ်ြှု၊ 

၎င််းတ ို ့်၏ လိုပ်စဆာငြ်ှုြ ာ်းနငှ့်း် ့်စပ်လ ဉ််းသည့်် တ ိုငက်ကာ်းြှုြ ာ်း 

လက်ခံရ ှ သည့်် အစရအတွက်နငှ့်် စမဖ ှင််းစဆာငရွ်က်စပ်း 

ခ ့်သည့်် အစရအတွက်၊  
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အခ က်အလက်ြ ာ်း ြ စဝစပ်း 

ပပီ်း ၎င််းတ ို ့်ထံြှ တံို ့်မပန ်အကကံ 

မပ ြှုြ ာ်းက ို ရယူသင့်ပ်ါသည်။ 

 ံသတြ် တြ် က ်ဃ-၃။ 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၊ အထ်ူး 

သမဖင့် ်စဒသခံမပည်သူြ ာ်းသည် 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််း ြ ာ်းက ို 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််း 

နငှ့်/်သ ို ့်ြဟိုတ ်စစာင့်က်ကည့် ်

စလ့်လာမခင််းတ ို ့်တွင ်(ြူဝါဒနငှ့်် 

နည််းလြ််း၏ သဘာဝက ို 

ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်း၍) 

ထ စရာက်စွာ ပါဝငစ်ဆာငရွ်က် 

န ိုငသ်ည်ဆ ိုပါက ၎င််းတ ို ့်အာ်း 

ပါဝင ်စဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်

အခွင့်အ်စရ်းစပ်းသင့် ်ပါသည ်

(ယင််းအတွက် 

ဘာသာစကာ်းအခက်အခ နငှ့်် 

ဓစလ့်ထံို်းစံြ ာ်းက ို 

ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်း၍ 

စွြ််းရည်မြ င့်တ်ငြ်ှု၊ 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ယနတရာ်းြ ာ်း၊ 

❖ REDD+အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုတွင ်

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၏ ပါဝငစ်ဆာင ်

ရွက်ြှုက ို အာ်းစပ်းသည့်် ဥပစဒသတ် 

ြှတ်ခ က်ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် မပဋ္ဌာန််းခ က် 

ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း 

(ဥပြာ သဘာဝထ န််းသ ြ််းနယ်စမြ ြ ာ်းအာ်း 

ပူ်းတွ စီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှု၊ စဒသခံ မပည်သူ 

အစိုအဖွ ွဲ့ ပ ိုင ်သစ်စတာ 

လိုပ်ငန််းအစီအစဉ်ြ ာ်း)၊  

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအာ်း အစကာငအ် 

ထည်စဖာ်ြှု နငှ့်/်သ ို ့်ြဟိုတ် စစာင့်က်ကည့်် 

စလ့်လာြှုတွင ်အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း 

ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ရန ်စြ ာ်ြှန််းထာ်း စသာ 

အခန််းကဏ္ဍြ ာ်း  ှ ပါက ယင််းတ ို ့်အစကကာင််း 

စဖာ်မပခ က်၊ 

❖ REDD+အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်

စစာင့်က်ကည့််စလ့်လာြှုတွင ်အက   ်း 

သက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ြှုက ို 

အာ်းစပ်းရနန်ငှ့် ်လ ိုအပ်ပါက ပါဝင ်

စဆာငရွ်က်န ိုငြ်ည့်် စွြ််းရည်ြ ာ်း 

မြ င့်တ်ငစ်ပ်းရန ်ခ ြှတ်ထာ်း ှ စသာ 

စီြံစဆာငရွ်က် ဃ.၃.၁။ အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှု နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် စစာင့််ကကည့်် 

စစ်စဆ်းြှုတ ို ့်တွင ်အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းက ို တက်ကကစွာ 

ပါဝငခ်ွင့််မပ ရန ်ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ထာ်းစသာ PaM ြ ာ်း အစရ အတွက် 

(စိုစိုစပါင််းထ ြှ)၊  
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ကွနရ်က်ြ ာ်း၊ စသည ်

တည်စထာငြ်ှုတ ို ့် 

လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည်)။ 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းအစကကာင််း သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

❖ REDD+တွင ်ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ြှုက ို အာ်းစပ်း 

ရန ်အသံို်းမပ စနစသာ အစီအစဉ်ြ ာ်းအာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှု/ ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၏ ပါဝငြ်ှုမဖင့် ်

စဆာင ်ရွက်စနစသာ REDD+ 

အစကာငအ်ထည် စဖာ်ြှုနငှ့် ်

စစာင့်က်ကည့််စလ့်လာြှု လိုပ်ငန််း ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ 

ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်စသာ အက   ်းသက် 

ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း အစရအတွက်နငှ့် ်၎င််းတ ို ့်၏ 

က ိုယ်စရ်းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ၎င််းတ ို ့် ပါဝင ်

စဆာငရွ်က်စသာ အခန််းကဏ္ဍြ ာ်း၊  

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းနငှ့် ်၎င််းတ ို ့်အာ်း စစာင့် ်

ကကည့််စလ့်လာြှုြ ာ်းတွင ်ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ရန ်

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းအာ်း စွြ််းရည်မြ င့်စ်ပ်း 

သည့်် လိုပ်ငန််းြ ာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှု 

နငှ့် ်ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက် 

ြ ာ်း၊ ဥပြာ စွြ််းရညမ်ြ င့်တ်ငြ်ှု အြ   ်းအစာ်း၊ 

တက်စရာက်သူြ ာ်း အစရအတွက်နငှ့် ်၎င််းတ ို ့် 

၏ က ိုယ်စရ်းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ရ ှ စသာ 

သငတ်န််းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း၍ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဃ.၃.၂။ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း တက်ကကစွာ ပါဝငစ်ဆာင ်

ရွက်န ိုငသ်ည့်် အလာ်းအလာ  ှ ပပီ်း လက်စတွွဲ့ ပါဝငစ်ဆာင ်

ရွက်န ိုငပ်ပီ်း ထ ိုစဆာငရွ်က်ြှုြ ာ်းက ို ြှတ်တြ််းတငထ်ာ်းစသာ 

REDD+ လိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်း ရာခ ိုငန်ှုန််း၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဃ.၃.၃။ PaM ြ ာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှု နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် 

စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းြှုတွင ်ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်သူ အစရအတွက် 

(ပါဝငသ်ည့်် အခန််းကဏ္ဍ၊ က ာ်း/ြ၊ တ ိုင််းရင််းသာ်း၊ စမြယာ 

လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််အဆင့််အတန််း၊ စသည်အလ ိုက် ခွ မခာ်း၍)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဃ.၃.၄။ PaM ြ ာ်းတွင ်ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ရန ်စွြ််းရည်မြ င့််တင ်

ြှုြ ာ်း လက်ခံရ ှ သည့််သူ (အထက်ပါ ဃ.၁ တွင ်ကကည့််ပါရန)် 

အစရအတွက်နငှ့်် အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှု နငှ့််/စစာင့််ကကည့်် 

စစ်စဆ်းြှုတွင ်ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်န ိုငခ် ့်စသာသူ အခ   ်း  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဃ.၃.၅။ ြ ာ်း စီြံက န််းစရ်းဆွ မခင််းနငှ့်် အစကာငအ်ထည်စဖာ် 

မခင််းတ ို ့်တွင ်ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ြှုြ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််းသည့်် 

တ ိုငက်ကာ်းြှုြ ာ်း လက်ခံရ ှ သည့်် အစရအတွက်နငှ့်် စမဖ ှင််း 

စဆာငရွ်က်စပ်းခ ့်သည့်် အစရအတွက်၊  
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တက်စရာက်သူြ ာ်း၏ စ တ်စက နပ်ြှု၊ 

လက်ခံရ ှ သည့်် 

အရည်အခ င််းသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း၊ REDD+ 

PaM ြ ာ်းတွင ်ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်သူြ ာ်းထ ြှ 

သငတ်န််းရ ှ ပပီ်း ပါဝငလ်ာသည့််သူ ရာခ ိုငန်ှုန််း၊ 

အစမြြံ ည််းြ ဉ််း - င။ မြန်ြာန ိုငင် ံ   REDD+ ြ ဝါဒြ ာ်းန င့် ်နည််းလြ််းြ ာ်းသည် သဘာဝ သ ်စတာ ြ ာ်းန င့် ်ဇီဝြ   ်း ံို ြ   ်းကွွဲြ ာ်းက ို   န််းသ ြ််းစ ာင့်စ်  ာကသ်ည့်် လိုပ်ငန််းြ ာ်း 

န င့် ်က ိုကညီ်ြှု   သင့်ပ်ပီ်း သဘာဝသ ်စတာြ ာ်းအာ်း စမပာင််းလွဲအသံို်းြ မြင််းြ ာ်း ြမဖ ်စပေါ်စအာင ်စဆာငရွ်ကက်ာ အဆ ိုပါ ြ ဝါဒြ ာ်းန င့် ်နည််းလြ််းြ ာ်းက ို အသံို်းြ ၍ 

သဘာဝသ ်စတာြ ာ်းန င့် ်စဂဟ န ်ဝန်စဆာငြ်ှုြ ာ်း အာ်း ကာကယွ ် န််းသ ြ််းြ ငလ်ာစအာင ်ဆွွဲစဆာငအ်ာ်းစပ်း မြင််းန င့် ်အမြာ်းစသာ လ ြှုစရ်းန င့် ်ပတဝ်န််းက ငဆ် ိုငရ်ာ 

အက   ်းစက ်းဇ ်းြ ာ်း တ ို်းမြြှင့်ရ်   စ မြင််းတ ို ့်က ို လိုပ်စဆာငသ်င့်ပ်ါသည်။ 

စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၁။ သဘာဝ 

သစ်စတာြ ာ်းအစပေါ် 

သက်စရာက် ြှု  ှ န ိုငစ်သာ 

REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််း 

လြ််းြ ာ်းက ို အစကာင ်အထည် 

ြစဖာ်ြီ PaM က ို စဆာင ်

ရွက်ြည့်် စနရာ စဒသအတွင််း ှ  

သဘာဝ သစ်စတာြ ာ်း ပ ံွဲ့ နှံ ့် 

စပါက်စရာက်စနြှုက ို အပြ တြ််း 

သစ်စတာ ဧရ ယာြ ာ်း မပငပ် ှ  

သစ်စတာြ ာ်းအာ်း အထ်ူး 

အစလ်းစပ်းကာ ယံိုကကည် 

❖ စအာက်ပါတ ို ့်နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််း၍ ဥပစဒ 

သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် မပဋ္ဌာန််း 

ခ က်ြ ာ်း ှ လ င ်ထ ိုသတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း -  

❖ - သစ်စတာအဓ ပပါယ်ဖွင့်ဆ် ိုခ က် (ရန ိုငလ် င ်

သဘာဝသစ်စတာ အတွက်)၊  

❖ - စမြအသံို်းခ ြှု/သစ်စတာအသံို်းခ ြှု 

နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် နည််းလြ််း ြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည်ြစဖာ်ြီ 

သက်စရာက်ဆန််းစစ်ခ က်/ စလ့်လာြှုြ ာ်း 

(ဥပြာ EIA)၊  

❖ - အပြ တြ််းသစ်စတာဧရ ယာြ ာ်း 

အတွင််းနငှ့် ်အမပင ်ှ  သစ်စတာ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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စ တ်ခ ရသည့်် စလ့်လာ 

ြှတ်တြ််းတငြ်ှုြ ာ်းက ို 

မပ လိုပ်သင့်ပ်ါသည်။ အဆ ိုပါ 

သစ်စတာြ ာ်းအာ်း အမခာ်း စသာ 

စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း (စ ိုက်ခင််းြ ာ်း 

အမဖစ်သ ို ့် အပါအဝင)် သ ို ့် 

စမပာင််းလ  မခင််းက ို 

လံို်းဝခွင့်ြ်မပ သင့်ပ်ါ။ သွယ် 

ဝ ိုက်စမပာင််းလ  ပစ်မခင််းြ ာ်း 

(ဥပြာ စမြ အသံို်းခ ြှုြ ာ်းက ို 

စနရာ စရွှွဲ့စမပာင််း မပ လိုပ်မခင််းြှ 

တစ်ဆင့်)် က ိုလည််း 

နည််းန ိုငသ်ြ  နည််းစအာင ်

စလ ာ့်ခ သင့်ပ်ါသည်။ 

သယံဇာတြ ာ်း စလ့်လာ ြှတ် တြ််းတငြ်ှု/ 

စာရင််းမပ စိုထာ်းြှု၊  

❖ - သစ်စတာအာ်း အမခာ်းစမြ 

အသံို်းခ ြှုြ ာ်းအတွက် စမပာင််းလ အသံို်းခ ြှု၊  

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအာ်း ြစဆာငရွ်က်ြီ 

ဆန််းစစ်ြှု/စလ့်လာြှု (သ ို ့်ြဟိုတ် သင့် ်

စလ ာ်သည့်် စမြပံိုြ ာ်းက ို စလ့်လာြှု) တ  ို ့် 

မပ လိုပ်ရန ်ခ ြှတ်ထာ်း ှ စသာ 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ သဘာဝသစ်စတာြ ာ်းအာ်း စမပာင််းလ  

အသံို်းမပ မခင််းြ ှ စစရနန်ငှ့် ်သွယ်ဝ ိုက် 

စမပာင််းလ  အသံို်းမပ ြှု မဖစ်စပေါ် န ိုငစ်မခ ြ ာ်းက ို 

သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ကာ 

အနည််းဆံို်းမဖစ်စအာင ်စလ ာ့်ခ ရန ်ထာ်း 

 ှ စသာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်း အစကကာင််း 

သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း၊ 

❖ သဘာဝသစ်စတာြ ာ်း ပ ံွဲ့ နှံ ့်စပါက်စရာက် 

ြှုဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (စာရင််း 

အင််းြ ာ်း/စမြပံိုြ ာ်း)၊  

❖ သဘာဝသစ်စတာဖံို်းလွှြ််းြှု/ အရည်အစသွ်း 

ဆ ိုငရ်ာ အစနအထာ်းြ ာ်း၊ အနာဂတ်အလာ်း 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၁.၁။ စနရာစဒသအစမခမပ စသာ REDD+ စဆာငရွ်က်ခ က် 

ြ ာ်းထ ြှ တရာ်းဝငသ်စ်စတာဧရ ယာအမပငဘ်က်ြှ သစ်စတာ 

ြ ာ်းအပါအဝင ်သဘာဝစတာြ ာ်းက ို စလ့်လာစမြပံိုထိုတ်ြှု 

ြ ာ်းက ို PaM အစကာငအ်ထည်ြစဖာ်ြီ ကက  တင၍် စဆာင ်

ရွက်ခ ့်စကကာင််း နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် အသံို်းမပ ခ ့်စကကာင််း မပသသည့်် 
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အလာြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက် 

ြ ာ်း၊ (အထ်ူးသမဖင့် ်REDD+ စဒသြ ာ်း 

အတွင််း/တစ်ဝ ိုက် အတွက် ရ ှ န ိုငပ်ါက)၊ 

❖ သစ်စတာြ ာ်း စမပာင််းလ အသံို်းမပ  ြ ှ ရန၊် 

သွယ်ဝ ိုက်စမပာင််းလ ြှုမဖစ်န ိုငစ်မခြ ာ်း စလ ာ့်ခ  

ရန ်ခ ြှတ်ထာ်း ှ စသာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း 

ြ ာ်းအာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ  

❖ - စဆာငရွ်က်ထာ်းစသာ Mapping ြ ာ်း၊ 

❖ - ပံ့်ပ ို်းကူညီစသာ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံက န််း 

စရ်းဆွ ြှု လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း၊  

❖ - သွယ်ဝ ိုက်စမပာင််းလ ြှုမဖစ်န ိုငစ်မခြ ာ်း စလ ာ့် 

ခ ရန ်စဆာငရွ်က်သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း (ဥပြာ 

လက် ှ  စ ိုက်ပ   ်းစမြြ ာ်းစပေါ်တွင ်အထကွ်တ ို်း 

ရန ်စဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာ်း၊ 

စမြအသံို်းခ ြှုဇိုနြ် ာ်း သတ်ြှတ်မခင််း၊ 

အစာ်းထ ို်းအသက်စြွ်းဝြ််း 

စက ာင််းြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်းက ို အာ်းစပ်းမခင််း)၊  

❖ PaM ြ ာ်း၏ သဘာဝသစ်စတာြ ာ်းအစပေါ် 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် 

အရည်အစသွ်းစံမပ  သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း/ ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က်ြ ာ်း 

(ဆ ိုလ ိုသည်ြှာ တ ိုက်ရ ိုက် သ ို ့်ြဟိုတ် 

သွယ်ဝ ိုက် စမပာင််းလ ြှုြ ာ်း မဖစ်ပွာ်းခ မခင််း 

စာရွက်စာတြ််းြှတ်တြ််းြ ာ်း  ှ သည့်် စဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာ်း 

ရာခ ိုငန်ှုန််း၊    

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၁.၂။ စနရာစဒသအစမခမပ စသာ REDD+ စဆာငရွ်က်ခ က် 

ြ ာ်းထ ြှ သဘာဝစတာြ ာ်း တ ိုက်ရ ိုက်စမပာင််းလ အသံို်းမပ မခင််း 

က ို တာ်းဆ်ီးကာကွယ်ရနန်ငှ့်် သွယ်ဝ ိုက်စမပာင််းလ မခင််း မဖစ် 

စပေါ် န ိုငစ်မခြ ာ်းက ို စလ ာ့်ခ ရန ်ကက  တငက်ာကွယ်ြှုြ ာ်း 

မပ လိုပ်ခ ့်စကကာင််း မပသသည့်် စာရွက်စာတြ််းြှတ်တြ််းြ ာ်း 

 ှ သည့်် REDD+ စဆာငရွ်က်ခ က် ရာခ ိုငန်ှုန််း   

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၁.၃။ REDD+ PaM ြ ာ်းစကကာင့်် သဘာဝစတာြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမခာ်း စဂဟစနစ်ြ ာ်း ဆံို်းရှု ံ်းခ ့်သည့်် မဖစ်ရပ် အစရအတွက်နငှ့်် 

ဧရ ယာ --- ဆ.၃.၁ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်န ိုငြ်ည့်် အလာ်းအလာ ှ ၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၁.၄။ REDD+ PaM ြ ာ်း၏ စနာက်ဆက်တွ  အက   ်းဆက် 

အမဖစ် သဘာဝစတာြ ာ်း (တ ိုက်ရ ိုက် သ ို ့်ြဟိုတ် သွယ်ဝ ိုက်) 

စမပာင််းလ အသံို်းမပ ြှုနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ နစ်နာြှုြ ာ်းအတွက် 

တ ိုငက်ကာ်းြှုြ ာ်း လက်ခံရ ှ သည့်် အစရအတွက်နငှ့်် စမဖ ှင််း 

စဆာငရွ်က်စပ်းခ ့်သည့်် အစရအတွက်  
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 ှ /ြ ှ ၊  ှ ပါက ြည်သည့််စနရာစဒသတွင ်

မဖစ်ပွာ်းသနည််း)၊ 

စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၂။ REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်း နငှ့် ်

နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း အစီအစဉ် 

စရ်းဆွ မခင််း (REDD+ 

ြဟာဗ ြူဟာြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် 

အစီအစဉ်ြ ာ်းအဆင့်တ်ွင ်

လည််းစကာင််း ြူဝါဒ သ ို ့်ြဟိုတ် 

နည််းလြ််း တစ်ခိုခ င််းစီ 

အဆင့်တ်ွင ်လည််းစကာင််း) 

သည် ၎င််းတ ို ့်၏ လူြှုစရ်းနငှ့် ်

ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ 

စကာင််းက   ်း သ ို ့်ြဟိုတ် ဆ ို်းက   ်း 

သက်စရာက် န ိုငြ်ှုြ ာ်းနငှ့် ်

စပ်လ ဉ််းသည့်် ြှနက်နစ်သာ 

သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း 

စပေါ်တွင ်အစမခခံသင့် ်ပါသည်။ 

ထ ိုအတွက် အခ က်အလက် ြ ာ်း 

ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း 

နငှ့်အ်ခ က်အလက်အသစ် 

ြ ာ်းက ို စိုစဆာငမ်ခင််းတ ို ့် 

❖ REDD+အတွက် သက်ဆ ိုငစ်သာ 

လိုပ်ငန််းအြ   ်းအစာ်းြ ာ်း၏ စပါင််းစို 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းအပါအဝင ်လူြှုစရ်း နငှ့် ်

ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ သက်စရာက် ြ ာ်း 

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုဆ ိုငရ်ာ ဥပစဒ 

သတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် မပဋ္ဌာန််း 

ခ က်ြ ာ်း  ှ ပါက စဖာ်မပရန ်(ဥပြာ EIA, SEA) 

❖ လူြှုစရ်းနငှ့် ်ပတ်ဝန််းက င ်သက်စရာက် 

ြှုြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက် ြ ာ်း 

အလံိုအစလာက်ရ ှ ရနန်ငှ့် ်ယင််း တ ို ့်အာ်း 

REDD+စီြံက န််း စရ်းဆွ ြှုတွင ်အသံို်းမပ ရန ်

ခ ြှတ်ထာ်း ှ စသာ အမခာ်း 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 

❖ လူြှုစရ်းနငှ့် ်ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း အလံိုအစလာက်ရ ှ ရန ်

နငှ့် ်ယင််း တ ို ့်အာ်း REDD+စီြံက န််း စရ်းဆွ ြှု 

တွင ်အသံို်းမပ ရန ်ခ ြှတ်ထာ်း ှ စသာ လိုပ်ငန််း 

စဉ်ြ ာ်း နငှ့်/်သ ို ့်ြဟိုတ် ဥပစဒသတ်ြှတ်ခ က် 

ြ ာ်းက ို အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်ရလဒြ် ာ်း 

ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၂.၁။ REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက် စဆာငရွ်က်ခ ့်သည့်် လူြှုစရ်း 

နငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ သက်စရာက်ြှုြ ာ်း* ဆန််းစစ်စလ့် 

လာြှုအစရအတွက်၊ အဆင့််အလ ိုက် (ဥပြာ န ိုငင်အံဆင့််၊ 

တ ိုင််းစဒသကကီ်း/မပည်နယ်အဆင့််၊ လိုပ်ငန််း စဆာငရွ်က်သည့်် 

စနရာအဆင့််)နငှ့်် လွှြ််းမခံ သည့်် ဧရ ယာအလ ိုက်  ခွ မခာ်း၍  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၂.၂။ လူြှုစရ်း နငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ သက်စရာက်ြှုြ ာ်း* 

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုြ ာ်းထ ြှ စအာက်ပါတ ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ 
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လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည်။ ဆန််းစစ် 

စလ့်လာြှုြ ာ်းတွင ်ဆက်စပ် 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း 

(Cumulative effects)၊ 

landscape တစ်ခိုလံို်း 

အတ ိုင််းအတာမဖင့် ်သက် 

စရာက်ြှုြ ာ်းနငှ့် ်သွယ်ဝ ိုက် 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းက ိုလည််း 

ထည့််သွင််းဆန််းစစ် 

သင့်ပ်ါသည်။ 

❖ - စဆာငရွ်က်ခ ့်သည့်် 

ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က်ြ ာ်း၊  

❖ - ဆန််းစစ်စလ့်လာခ ့်သည့်် သက်စရာက်ြှု 

အြ   ်းအစာ်းြ ာ်း၊  

❖ - စိုစဆာင််းခ ့်သည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ - PaM ဒဇီ ိုင််းအတွင််းသ ို ့် သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း စပါင််းစပ်ထည့််သွင််းမခင််း (ဥပြာ 

စနရာနငှ့် ်နည််းစနစ်ြ ာ်း 

စကာင််းြွနစ်သာ အစလ့်အထစံနှုန််းြ ာ်းက ို လ ိုက်နာက င့််သံို်း 

ခ ့်စကကာင််း ြှတ်တြ််းြှတ်ရာြ ာ်း  ှ သည့်် ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု 

ရာခ ိုငန်ှုန််း - 

- အခ က်အလက်စိုစဆာင််းမခင််းနငှ့်် စ စစ်စလ့်လာမခင််း (ဇီဝ 

ြ   ်းစံိုြ   ်းကွ ြ ာ်းနငှ့်် စဂဟစနစ်ဝနစ်ဆာငြ်ှုြ ာ်းအတွက် အစရ်း 

ကကီ်းစသာ စနရာြ ာ်းအစပေါ် သက်စရာက်န ိုငြ်ှုြ ာ်း၊ ဆက်စပ် 

သက်စရာက်ြှု/ထ ခ ိုက်ြှုြ ာ်း(cumulative effects)၊ ကိုန််းတွင််း 

နယ်စမြ တစ်ခိုလံို်းအတ ိုင််းအတာမဖင့်် (landscape-scale) 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းနငှ့်် သွယ်ဝ ိုက်သက်စရာက်ြှုြ ာ်းက ို စ စစ် 

စလ့်လာမခင််းအပါဝင)်၊ 

- ရ ှ န ိုငစ်မခ ှ သည့်် လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ အက   ်း 

စက ်းဇူ်းြ ာ်းက ို လံိုစလာက်စွာ ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းမခင််း (စံ 

သတ်ြှတ်ခ က် င.၄ တွင ်စဖာ်မပထာ်းစသာ ဦ်းစာ်းစပ်း အက   ်း 

စက ်းဇူ်းြ ာ်းက ို အဓ ကဦ်းတည်၍)၊  

- စဖာ်ထိုတ်စတွွဲ့  ှ သည့်် အက   ်းသက်စရာက်န ိုငစ်မခြ ာ်းစပေါ် 

အစမခခံ၍ PaM စဆာငရွ်က်ရြည့်် စနရာြ ာ်းနငှ့်် အစကာင ်

အထည်စဖာ်ြှုြ ာ်းအတွက် တ က  ှင််းလင််းစသာ အကကံမပ ခ က် 

ြ ာ်း စပ်းအပ်မခင််း၊  

စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၃။ REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််း 

ြ ာ်းအာ်း စရွ်းခ ယ်မခင််း၊ 

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ မခင််းနငှ့် ်

❖ အဆ ိုမပ ထာ်းစသာ REDD+ PaM ၏ 

သက်စ်ရာက်န ိုငစ်မခ ှ စသာ လူြှုစရ်းနငှ့် ်

ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ စကာင််းက   ်းြ ာ်း နငှ့် ်

ဆ ို်းက   ်းြ ာ်းက ို သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ် ရန ်

ခ ြှတ်ထာ်း ှ သည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 



93 
 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််း 

တ ို ့်တွင ်ဆ ို်းက   ်းြ ာ်းက ို 

စ ှာင ်ှာ်းန ိုငြ်ည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်

အနည််းဆံို်း မဖစ်စစန ိုငြ်ည့်် 

အမပင ်စကာင််းက   ်းြ ာ်း 

တ ို်းပွာ်းရ ှ စစန ိုငြ်ည့်် နည််း 

လြ််းမဖင့် ်စဆာငရွ်က်သင့် ်

ပါသည်။ ထ ိုအတွက် အခ   ွဲ့ PaM 

ြ ာ်းက ို အခ   ွဲ့ PaM ြ ာ်း ထက် 

ဦ်းစာ်းစပ်းရမခင််းြ ာ်း 

 ှ န ိုငပ်ါသည်။ သ ို ့်ြဟိုတ် PaM 

ြ ာ်းက ို အမပနအ်လှနမ်ဖည့်် 

စွက်စထာက်ပံ့်စပ်းန ိုငရ်န ်

စပါင််းစပ်စဆာငရွ်က်ရမခင််း ြ ာ်း 

 ှ န ိုငပ်ါသည်။ REDD+ ၏ 

စကာင််းက   ်းသက်စရာက် 

ြှုြ ာ်းက ို တ ို်းပွာ်းစစန ိုငြ်ည့်် 

အစကာင််းဆံို်း နည််းလြ််း 

ြ ာ်းအာ်း  ှာစဖွစဖာ်ထိုတ်ရာ 

တွင ်သက်ဆ ိုငရ်ာကဏ္ဍြ ာ်း 

အာ်းလံို်းြှ အက   ်းသက်ဆ ိုင ်

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (င-၂ က ိုလည််း 

ကကည့််ပါ)၊  

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအာ်း စရွ်းခ ယ်မခင််း၊ 

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ မခင််း၊ အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်မခင််းတ ို ့်အာ်း စကာင််းက   ်းြ ာ်း တ ို်း 

ပွာ်းစစပပီ်း ဆ ို်းက   ်းြ ာ်း စလ ာ့်နည််းစစ သည့်် 

နည််းမဖင့် ်စဆာငရွ်က်စစန ိုငရ်န ်

ခ ြှတ်ထာ်းသည့်် ထ ိုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း 

အစကကာင််းနငှ့် ်ထ ိုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတွင ်

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း ပါဝငစ်ဆာင ်ရွက်ြှု 

(ြည်သည့််အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ ြ ာ်း ြည်သ ို ့် 

ပါဝငစ်နသည်/ ပါဝငြ်ည်) 

အစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းြှ အက   ်းစက ်းဇူ်း ြ ာ်း 

တ ို်းပွာ်းရန/် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခ ြ ာ်း 

စလ ာ့်ခ ရန ်သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ် ထာ်းသည့်် 

အမခာ်းနည််းလြ််းြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအာ်း စကာင််းက   ်းြ ာ်း တ ို်း 

ပွာ်းစစပပီ်း ဆ ို်းက   ်းြ ာ်း စလ ာ့်နည််းစစ သည့်် 

နည််းမဖင့် ်စရွ်းခ ယ်၊ ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ၊ အစီအစဉ် 

စရ်းဆွ န ိုငစ်စြည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း အစကာင ်

အထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််း 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၃.၁။ PaM စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းထ ြှ စလ့်လာ 

ဆန််းစစ်ြှု၏ ရလဒြ် ာ်း/ အကကံမပ ခ က်ြ ာ်းက ို စီြံက န််း အတွင််း 

စပါင််းစပ်ထည့််သွင််းခ ့်စကကာင််း မပသန ိုငသ်ည့်် 

စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှုလိုပ်ငန််းစဉ် ရာခ ိုငန်ှုန််း၊ ဥပြာ 

စအာက်ပါနည််းလြ််းြ ာ်းမဖင့်် -  
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သူြ ာ်းက ို ပါဝငစ်ဆာင ်

ရွက်စစသင့်ပ်ါသည်။ 

အခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ စဆာငရွ်က်ခ ့် 

စသာ ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုြ ာ်း၊ တ ိုငပ်ငစ်ဆွ်း 

စန်ွးြှုြ ာ်း၊ ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်သည့်် အက   ်း 

သက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၊ စဖာ်ထိုတ်စတွွဲ့  ှ သည့်် 

အဓ ကသက်စရာက်န ိုငစ်မခြ ာ်း၊ အက   ်း 

စက ်းဇူ်းြ ာ်း ရ ှ ရန/် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်း 

စ ှာင ်ှာ်းရန ်အစီအစဉ်ြ ာ်းအာ်း ည  နှု င််းမပင ်

ဆငခ် ့်ြှုြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် ထပ်စဆာင််းစဆာင ်

ရွက်သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း)၊  

❖ PaM ြ ာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်စီြံ 

က န််းစရ်းဆွ ြှု လိုပ်ငန််းစဉ်ြှ 

အကကံမပ ခ က်ြ ာ်း နငှ့် ်က ိုက်ညီစအာင ်

ည  နှု င််းစဆာငရွ်က်ပံိုြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ အဓ ကက စသာ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း နငှ့်/် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်း နငှ့် ်

စပ်လ ဉ််းသည့်် REDD+ PaM ြ ာ်း၏ အက   ်း 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း -  

❖ - PaM ြ ာ်း က ိုယ်တ ိုင၏် 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း၊  

❖ - ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်းက ို စလ ာ့်ခ  ရန/် 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း တ ို်းပွာ်းရန ်

က) ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်းက ို စလ ာ့်ခ ရနန်ငှ့်် ရ ှ န ိုငစ်မခ ှ  သည့်် 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းက ို တ ို်းမြ င့််ရ ှ စစရန ်PaM ြ ာ်းက ို 

စရွ်းခ ယ်မခင််း၊ ဦ်းစာ်းစပ်းမခင််း နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် စပါင််းစပ်မခင််း၊  

ခ)  PaM ြ ာ်း၏ ဒဇီ ိုင််းအတွင််း ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခ စလ ာ့်ခ ြှု/ 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း မြ င့််တငြ်ှု အပ ိုင််းြ ာ်းက ို 

စပါင််းစပ်ထည့််သွင််းမခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခ 

စလ ာ့်ခ ရန/် အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း မြ င့််တငရ်န ်စထာက်ပံ့်မဖည့်် 

စွက်စပ်းသည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း ြ တ်ဆက်ထည့််သွင််းမခင််း၊  

ဂ) အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း မြ င့််တငရ်န/် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်း 

စလ ာ့်ခ ရန ်ရည်ရွယ်၍ စနရာစဒသြ ာ်းက ို စရွ်းခ ယ်မခင််း (ဥပြာ 

ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ တနဖ် ို်း မြင့််ြာ်းစသာ စဒသြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် 

ထ ခ ိုက်လွယ်စသာ အိုပ်စိုြ ာ်း  ှ သည့်် စဒသြ ာ်းက ို 

အဓ ကဦ်းတည်မခင််း)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၃.၂။ PaM စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းထ တွင ်REDD+ ြှ 

စကာင််းက   ်းရလဒြ် ာ်း တ ို်းပွာ်းစစြည့်် အစကာင််းဆံို်း 

နည််းလြ််းြ ာ်းနငှ့် ်စပ်လ ဉ််း၍ သက်ဆ ိုငရ်ာကဏ္ဍြ ာ်းအာ်းလံို်း ၏ 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းထြှံ အမြငြ် ာ်းက ို ရယူခ ့်စကကာင််း၊ 

ထ ိုအမြငြ် ာ်းက ို စီြံက န််းထ တွင ်ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းခ ့် စကကာင််း 

စပေါ်လွငစ်အာင ်မပသန ိုငသ်ည့်် စာရွက်စာတြ််းြ ာ်း  ှ သည့်် 

စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု လိုပ်ငန််းစဉ် ရာခ ိုငန်ှုန််း၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၃.၃။ REDD+ စဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာ်းထ တွင ်စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြှ စကာင််းက   ်းရလဒြ် ာ်း မြ င့််တငရ်နန်ငှ့်် ဆ ို်းက   ်း 
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သ်ီးမခာ်းစဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာ်း၏ 

အက   ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်း၊  

(အခ   ွဲ့သည် င-၄ နငှ့် ်ထပ်စနပါသည်) 

ြ ာ်း အနည််းဆံို်းမဖစ်ရန ်အကကံမပ ခ က်ြ ာ်းက ို လ ိုက်နာ၍ 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်စကကာင််း မပသန ိုငသ်ည့်် စာရွက်စာတြ််း 

ြ ာ်း  ှ စသာ စဆာငရွ်က်ခ က် ရာခ ိုငန်ှုန််း၊ ဥပြာ သစဘာတူ 

ညီထာ်းစသာ အက   ်းစက ်းဇူ်း မြ င့််တငြ်ှု/ ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခ 

စလ ာ့်ခ ြှု နည််းလြ််းြ ာ်းက ို အစကာငအ်ထည်စဖာ်ခ ့်မခင််း၊  

စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၄။ REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်း နငှ့် ်နည််းလြ််း 

ြ ာ်းအာ်း သင့်စ်လ ာ်စွာ 

စရွ်းခ ယ်မခင််း၊ ဒဇီ ိုင််းစရ်း 

ဆွ မခင််းနငှ့် ်အစကာင ်

အထည်စဖာ်မခင််း တ ို ့်ြှ တစ်ဆင့် ်

ဦ်းစာ်းစပ်း ပံ့်ပ ို်းရြည့် ်အက   ်း 

ရလဒ ်ြ ာ်းထ တွင ်စမြယာ 

အခွင့်် အစရ်းြ ာ်းက ို 

မြ င့််တငမ်ခင််း၊ ဆင််းရ စသာ၊ 

ထ ခ ိုက်လွယ် စသာ 

နငှ့်/်သ ို ့်ြဟိုတ ်အာ်း 

နည််းခ   ွဲ့တ ့်စသာ အိုပ်စိုြ ာ်း ၏ 

ဘဝအဆငစ်မပ သာယာ စရ်း 

မြ င့်တ်ငစ်ပ်းမခင််း၊ 

ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်းြ ာ်းနငှ့်် 

စဒသခံမပည်သူြ ာ်းအတွက် 

❖ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ REDD+အတွက် 

ဦ်းစာ်းစပ်း အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းက ို ြည်သ ို ့် 

သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်/ ဦ်းစာ်း 

စပ်းအဆင့်သ်တ်ြှတ်သည်၊ န ိုငင် ံအဆင့် ်

REDD+ြဟာဗ ြူဟာတွင ်ြည်သ ို ့် ထည့််သွင််း 

စဉ််းစာ်းသည်၊  

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအာ်း စရွ်းခ ယ်၊ 

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ၊ အစကာငအ်ထည်စဖာ် ရာတွင ်

ဦ်းစာ်းစပ်းအမဖစ် သတ်ြှတ်စဖာ် 

ထိုတ်ထာ်းစသာ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းက ို 

အာ်းစပ်းမြ င့်တ်ငန် ိုငြ်ည့်် နည််းလြ််းမဖင့် ်

လိုပ်စဆာငရွ်က်န ိုငစ်စရန ်အသံို်းမပ  သည့်် 

ခ ဉ််းကပ်နည််းအစကကာင််း 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ အသံို်းမပ  သည့်် 

အဓ ပပါယ်ဖွင့်ဆ် ိုခ က်ြ ာ်း၊ သ ို ့်ြဟိုတ် PaM 

ြ ာ်းနငှ့် ်ဦ်းစာ်းစပ်း အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းကကာ်း 

ခ  တ်ဆက်ြှု ြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက် ြ ာ်း ပါဝငန် ိုငပ်ါသည် 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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စရ ှည်လိုပ်က ိုင ်စာ်းစသာက် 

န ိုငစ်သာ အသက်စြွ်းဝြ််း 

စက ာင််းြှု လိုပ်ငန််းြ ာ်းက ို 

ပံ့်ပ ို်းစပ်းမခင််း၊ က ာ်းြတန််း 

တူညီြ ြှုက ို အာ်းစပ်းမခင််း၊ လူြှု 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတွင််း စအ်းခ ြ််း 

တည်ပင ြ်စရ်း အာ်းစပ်းမခင််း၊ 

ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်း ကွ ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် 

စဂဟစနစ် ဝနစ်ဆာငြ်ှုြ ာ်း 

အတွက် တနဖ် ို်း မြင့်ြ်ာ်းစသာ 

စဒသ ြ ာ်းက ို ကာကွယ်စစာင့် ်

စ ှာက်မခင််း (အထ်ူးသမဖင့် ်

စမြနငှ့်စ်ရသယံဇာတြ ာ်းက ို 

ထ န််းသ ြ််း စစာင့်စ် ှာက ်မခင််း)၊ 

စနရင််းစဒသြ ာ်း 

တစ်ခိုနငှ့်တ်စ်ခို တစ်ဆက် 

တစ်စပ်တည််း ှ ြှု တ ို်းတက် 

စစမခင််း၊ ကိုန််းစမြ ထ ခ ိုက် 

ပ က်စီ်းြှု စလ ာ့်ခ မခင််း 

သ ို ့်ြဟိုတ် မပနလ်ည်စကာင််း 

ြွနစ်စမခင််း၊ ညစ်ညြ််းြှု 

စလ ာ့်ခ မခင််း၊ အစ ို်းရဝနထ်ြ််း 

(ဥပြာ ြည်သည့်် PaM ြ ာ်းသည် 

ဆင််းရ နြ်ွ်းပါ်းသူြ ာ်း အတွက် 

စကာင််းက   ်းြ ာ်း ရ ှ စစြည် ဟို 

စြ ာ်ြှန််းထာ်းသနည််း၊ စမြဆလီွှာ 

ထ န််းသ ြ််းြှုက ို ြ ာ်းစွာ အစထာက် 

အကူမပ ြည်ဟို စြ ာ်ြှန််းထာ်းသနည််း၊ 

စသည်)၊  

(အခ   ွဲ့သည် င-၂၊ င-၃ တ ို ့်နငှ့် ်ထပ်စနပါသည်။) 

❖ ဦ်းစာ်းစပ်းအမဖစ် သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ် 

ထာ်းစသာ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းက ို အာ်း 

စပ်းမြ င့်တ်ငန် ိုငစ်စရန ်PaM ြ ာ်းအာ်း ြည်သ ို ့် 

စရွ်းခ ယ်၊ ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ၊ 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်စကကာင််း 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  ဥပြာ 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနငှ့် ်ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုင ်

စမခြ ာ်း ဆန််းစစ်ခ က်စပေါ် အစမခခံ၍ PaM 

ြ ာ်းအာ်း ည  နှု င််းမပငဆ်ငမ်ခင််း၊ သ ို ့်ြဟိုတ် PaM 

ြ ာ်းအာ်း အစကာင ်အထည်စဖာ်ရနအ်တွက် 

လြ််းညွှနြ် ာ်း မပ စိုမခင််း၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အခ   ွဲ့စသာ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းအတွက် 

ဦ်းတည် ကာ PaM ြ ာ်း စရွ်းခ ယ်မခင််း/ ဒဇီ ိုင််း 

ဆွ မခင််း၊ (ဥပြာ သဘာဝထ န််းသ ြ််း 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၄.၁။ စမြယာအခွင့််အစရ်းြ ာ်း/  ှင််းလင််းသည့်် စမြယာလိုပ် 

ပ ိုငခ်ွင့််ြ ာ်းက ို အာ်းစပ်းမြ င့််တငမ်ခင််း၊   

--- ဂ.၂.၄ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်၊ 

--- ဂ.၂.၅ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၄.၂။ ဆင််းရ နြ်ွ်းပါ်းစသာ/ ထ ခ ိုက်လွယ်စသာ အိုပ်စိုြ ာ်း၏ 

ဘဝအဆငစ်မပသာယာစရ်းအပါအဝင ်စရ ှည် လိုပ်က ိုင ်

စာ်းစသာက်န ိုငစ်သာ အသက်စြွ်းြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်း -  

--- ဂ.၃.၄ နငှ့်် ခ  တ်ဆက် (REDD+ စဒသြ ာ်း ှ  စစ်တြ််းစမဖဆ ို 

သူြ ာ်း ၏ ဘဝသာယာအဆငစ်မပစကကာင််း ထငမ်ြငယ်ူဆခ က် 

ြ ာ်း (က ာ်း/ြ၊ တ ိုင််းရင််းသာ်း၊ စမြယာလိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််အဆင့်် အတန််း၊ 

စသည ်အလ ိုက်ခွ မခာ်း၍))၊   

--- REDD+ စဒသြ ာ်း၏ အတွင််းအမပင ်ှ  အ ြ်စထာငစ်ိုြ ာ်း၏ 

ပ ြ််းြ  ဝငစ်ငဆွ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း၊  
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ြ ာ်း နငှ့် ်စဒသခံအက   ်းသက် 

ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းအာ်း (ဥပြာ 

တည်ဆ ဥပစဒြ ာ်းက ို 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ရန/် 

လ ိုက်နာရန၊် ဆံို်းမဖတ်ခ က် 

ခ ြှတ်ြှုတွင ်ပါဝငန် ိုငရ်နန်ငှ့် ်

စရ ှည်တည်တံ့်စစြည့်် 

စမြအသံို်းခ ြှု အစလ့်အထ 

ြ ာ်းက ို က င့်သ်ံို်းန ိုငရ်န)် 

စွြ််းရည်မြ င့်တ်ငစ်ပ်းမခင််းတ ို ့် 

ပါဝငြ်ည် မဖစ်သည်။ 

နယ်စမြြ ာ်း စီြံအိုပ်ခ  ပ်လိုပ်က ိုငြ်ှုက ို 

ပံ့်ပ ို်းအာ်းစပ်းသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် EAO ြ ာ်းနငှ့် ်

ဆက်ဆစံရ်းြ ာ်းက ို တ ို်းတက် 

စကာင််းြွနစ်စရန ်အာ်းစပ်းသည့်် PaM ြ ာ်း)၊  

❖ ဦ်းစာ်းစပ်းအက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း တ ို်းပွာ်း စစရန ်

သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ နည််းလြ််းြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ် ြှုဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ PaM 

ြ ာ်းအာ်း အကကံမပ ထာ်း စသာ နည််းစနစ်ြ ာ်း 

အသံို်းမပ ကာ သ ို ့်ြဟိုတ် သတ်ြှတ်ထာ်းစသာ 

ဦ်းစာ်းစပ်းစနရာစဒသြ ာ်းတွင ်

အစကာငအ်ထည်စဖာ်စနမခင််း)၊  

❖  န ိုငင်/ံတ ိုင််းစဒသကကီ်း/မပည်နယ်အဆင့် ်

နငှ့်/်သ ို ့်ြဟိုတ် PaM တစ်ခိုခ င််းစီ အဆင့်တ်ွင ်

ဦ်းစာ်းစပ်းအမဖစ်သတ် ြှတ်ထာ်းစသာ 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနငှ့် ်စပ်လ ဉ််းသည့်် 

REDD+ ရလဒြ် ာ်းအစကကာင််း 

အစီရငခ်ံစာြ ာ်း၊  

❖ - ဆင််းရ စသာ၊ ထ ခ ိုက်လွယ်စသာ 

နငှ့်/်သ ို ့်ြဟိုတ် ဖယ်ကကဉ်ခံရစသာ 

အိုပ်စိုြ ာ်း၏ သက်သာစခ ာငခ်  စရ်း၊  

❖ - က ာ်းြတန််းတူညီြ ြှု၊  

❖ - ရပ်ရွာတည်ပင ြ်စအ်းခ ြ််းြှု၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၄.၃။ က ာ်းြစရ်းရာ တန််းတူညီြ စရ်း -  

--- ဃ.၁.၁ နငှ့်် ခ  တ်ဆက် (REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်းတွင ်ပါဝငသ်ူ 

ြ ာ်းအာ်း က ာ်း/ြ ခွ မခာ်းစဖာ်မပ)၊  

--- ဂ.၃.၄ နငှ့်် ခ  တ်ဆက် (က ာ်း/ြအလ ိုက် ဘဝသာယာ 

အဆငစ်မပြှုဆ ိုငရ်ာ ထငမ်ြငယ်ူဆခ က်)  

--- အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း ခွ စဝြှုဆ ိုငရ်ာ ဂ.၅ နငှ့်် ခ  တ်ဆက် 

(အက   ်းစက ်းဇူ်းခွ စဝြှုလိုပ်ငန််းစဉ်က ို စရ်းဆွ စနဆ )၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၄.၄။ လူြှုအဖွ ွဲ့အစည််း၏ စအ်းခ ြ််းတည်ပင ြ်ြှု -   

--- ခ.၃.၄ နငှ့်် ခ  တ်ဆက် (EAO ြ ာ်းနငှ့်် အတူ စရ်းဆွ စသာ 

စီြံက န််းြ ာ်း)၊  

--- ဂ.၆.၁ နငှ့်် ခ  တ်ဆက် (နစ်နာြှုြ ာ်း စမဖ ှင််းစပ်းမခင််း)၊  

--- PaM ြ ာ်းြှ လူထိုစစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းစရ်း၊ တရာ်း ဥပစဒ  

စ ို်းြ ို်းစရ်း/ စလ်းစာ်းလ ိုက်နာစရ်းဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ လူထိုစစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းစရ်းအစီအစဉ်ြ ာ်းြှ 

စဖာ်ထိုတ်စပ်းသည့်် တရာ်းြဝငလ်ိုပ်စဆာငြ်ှုြ ာ်း အစရအတွက်၊ 

တရာ်းစွ ဆ ိုန ိုငသ်ည့်် အြှု အစရအတွက်၊   

--- REDD+ စဒသ အတွင််း/အမပင ်ှ  တရာ်းရံို်းသ ို ့် စွ တငစ်သာ 

စမြအသံို်းခ ြှုဆ ိုငရ်ာ အြှုြ ာ်း နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် အကကြ််းဖက် 

ပဋ ကခ မဖစ်ပွာ်းြှုြ ာ်း၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၄.၅။ ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ /စဂဟစနစ်ဝနစ်ဆာငြ်ှု တနဖ် ို်း 

မြင့််ြာ်းစသာ စဒသြ ာ်း ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု၊    

--- န ိုငင်၏ံ သဘာဝထ န််းသ ြ််းစရ်းနယ်စမြြ ာ်း လွှြ််းမခံ န ိုငြ်ှု 
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❖ - ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် စဂဟစနစ် 

ဝနစ်ဆာငြ်ှုြ ာ်းအတွက် တနဖ် ို်းမြင့်ြ်ာ်း စသာ 

စဒသြ ာ်း၊  

❖ - စနရင််းစဒသြ ာ်း တစ်ဆက်တစ်စပ်တည််း 

 ှ ြှုအစမခအစန၊  

❖ - ကိုန််းစမြထ ခ ိုက်ပ က်စီ်းြှု၊  

❖ - ပတ်ဝန််းက ငည်စ်ညြ််းြှု 

❖ - အစ ို်းရဝနထ်ြ််းြ ာ်းနငှ့် ်စဒသခံ အက   ်း 

သက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၏ စွြ််းစဆာငရ်ည်ြ ာ်း၊  

❖ - ဦ်းစာ်းစပ်းအမဖစ်သတ်ြှတ်ထာ်းစသာ 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း တ ို်းပွာ်းစစရန ်

ခ ြှတ်ထာ်းစသာ နည််းလြ််းြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုြှ ရလဒြ် ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ - REDD+အာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ်ပံို 

နည််းလြ််းြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊ ဆ ိုလ ိုသည်ြှာ PaM ြ ာ်းသည ်

ဦ်းစာ်းစပ်းအက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း ရ ှ စအာင ်

အစထာက်အပံ့်မပ မခင််း/ 

အာ်းစပ်းမြ င့်တ်ငမ်ခင််း၊ 

အစမပာင််းအလ ြ ာ်း၊  

--- သဘာဝထ န််းသ ြ််းစရ်းနယ်စမြြ ာ်းနငှ့်် KBA ြ ာ်း၏ 

အတွင််းအမပငစ်ဒသြ ာ်းအပါအဝင ်REDD+ စဒသြ ာ်း ှ  

သစ်စတာဖံို်းလွှြ််းြှု/ အရည်အစသွ်း တ ို်းတက်လာြှုြ ာ်း 

(အမခာ်းအစရ်းပါသည့်် စနရာြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်သ  ှ လ င ်

ထည့််သွင််းန ိုင၊် ဥပြာ ခိုတ်လှ ထိုတ်ယူမခင််းြဟိုတ်သည့်် 

သစ်စတာတနဖ် ို်းြ ာ်းအတွက် အစရ်းကကီ်းစသာ စနရာြ ာ်း၊ 

သစ်ပငြ်   ်းကွ ြ ာ်း/ အမခာ်း ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ ြ ာ်း အြ ာ်းအမပာ်း 

 ှ သည့်် စနရာြ ာ်း(NFI ြှ))၊  

--- REDD+ PaM ြ ာ်းြှ တစ်ဆင့်် ထ န််းသ ြ််းစစာင့််စ ှာက်စန 

သည့်် ဦ်းစာ်းစပ်း ထ န််းသ ြ််း ရြည့်် စနရာြ ာ်း၏ ဧရ ယာ 

(သတ်ြှတ်ရန ်လ ိုအပ်၊ KBA/PA သ ို ့်ြဟိုတ် အလာ်းတူမဖစ်န ိုင)်၊  

--- စနရာစဒသအစမခမပ  REDD+ လိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာငရွ်က်စန 

သည့်် ဧရ ယာအတွင််းအမပင ်ှ  NFI အကွက်ြ ာ်းစပေါ်  ှ  bio-

diversity metrics  ြ ာ်းတွင ်စတွွဲ့ရသည့်် အစမပာင််းအလ ြ ာ်း၊ 

ဥပြာ သစ်စတာတွင််း ှ  စီ်းပွာ်းစရ်းသံို်း အဓ ကအပငြ်   ်းစ တ် ြ ာ်း 

(CITES စာရင််းတွငပ်ါစသာ ြ   ်းစ တ်ြ ာ်းအပါအဝင)် စပါ ြ ာ်းစွာ 

 ှ ြှု အစမခအစန အစမပာင််းအလ ြ ာ်း၊ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၄.၆။ မပနလ်ည်ပ   ်းစထာငမ်ခင််း၊ ကိုန််းစမြပ က်စီ်းြှု စလ ာ့်ခ  

မခင််းနငှ့်် စနရင််းစဒသြ ာ်း တစ်ဆက်တစ်စပ်တည််းမဖစ်ြှု၊  

--- သဘာဝထ န််းသ ြ််းစရ်းနယ်စမြြ ာ်းနငှ့်် KBA ြ ာ်း၏ 

အတွင််းအမပငအ်ပါအဝင ်ကိုန််းစမြပ က်စီ်းြှု/တ ိုက်စာ်းြှု 
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အနတရာယ် ှ စသာ စဒသြ ာ်း ှ  REDD+ က ို အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်စနစသာ စဒသြ ာ်း ှ  မပနလ်ည်ပ   ်းစထာငထ်ာ်းစသာ 

သစ်စတာြ ာ်း၏ ဟက်တာ (င.၄.၅ က ို ကကည့််ပါရန)်၊ 

--- ကိုန််းစမြပ က်စီ်းြှု/တ ိုက်စာ်းြှု အနတရာယ် ှ စသာ စဒသြ ာ်း 

တွင ်စဆာငရွ်က်စသာ သစ်စတာထ န််းသ ြ််းစစာင့််စ ှာက်ြှု 

လိုပ်ငန််းြ ာ်း (ဥပြာ စဒသခံမပည်သူ အစိုအဖွ ွဲ့ ပ ိုငသ်စ်စတာ 

ြ ာ်းနငှ့်် ICCA ြ ာ်း တည်စထာငြ်ှု)  

(သတ မပ ရန ်- NFMS အလွှာြ ာ်းက ို ထပ်စဆာင််းစီြံစဆာင ်

ရွက်ြှုအခ   ွဲ့ ြှ ဤညွှနက် န််းစအာက် ှ  သတင််းအခ က်အလက် 

ြ ာ်းက ို ထပ်ြံ ရ ှ န ိုငပ်ါသည်။ ဥပြာ စမြဆလီွှာတ ိုက်စာ်းြှု 

အနတရာယ် စလ ာ့်နည််းသွာ်းြှုြ ာ်း)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၄.၇။ ပတ်ဝန််းက ငည်စ်ညြ််းြှု စလ ာ့်ခ မခင််းနငှ့်် အမခာ်း 

ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းက ို 

အာ်းစပ်းမြ င့််တငမ်ခင််း၊  

--- REDD+ အစကာငအ်ထည်စဖာ်စသာ စနရာစဒသြ ာ်း ှ  

လ ပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ရ ှ စသာ အ ြ်စထာငစ်ိုြ ာ်း အစရအတွက်၊  

--- REDD+ စဒသြ ာ်း ှ  စရ ှည်တည်တံ့်စစစသာ စ ိုက်ပ   ်း 

စရ်းအစီအစဉ်ြ ာ်း တွင ်ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်သည့်် အ ြ်စထာင ်

စိုြ ာ်း အစရအတွက်/ လယ်စတာြ ာ်းတွင ်အသံို်းမပ စသာ 

ဓာတ်စမြကသဇာ/ပ ို်းသတ်စဆ်း ပ ြ််းြ သွင််းအာ်းစိုြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်း (စစ်တြ််းတွင ်ထည့််သွင််းြှုအစပေါ်တွင ်

ြူတည်န ိုင?်) 
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လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၄.၈။ ဝနထ်ြ််းြ ာ်းနငှ့်် အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းအာ်း 

စွြ််းရည်မြ င့််တငြ်ှု၊  

--- ခ.၄ စအာက် ှ  ညွှနက် န််းြ ာ်းအာ်းလံို်းနငှ့်် ခ  တ်ဆက်၊ 

အထ်ူးသမဖင့်် ခ.၄.၃၊ ၄.၄ (စွြ််းရည်မြ င့််တငြ်ှု)၊  

စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၅။ 

စမြအသံို်း ခ ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

စီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှု စီြံက န််းြ ာ်း 

စရ်းဆွ မခင််းနငှ့် ်သက်ဆ ိုင ်စသာ 

REDD+ ြူဝါဒြ ာ်း နငှ့် ်

နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း စွြ််းရည ်

မြ င့်တ်ငစ်ပ်းမခင််းနငှ့် ်ပွင့်လ်င််း 

မြငသ်ာြှုက ို အာ်းစပ်းမခင််း 

တ ို ့်မဖင့် ်ပံ့်ပ ို်းကူညီစပ်းသင့် ်

ပါသည်။ သ ို ့်ြှသာ ပတ်ဝန််း က င ်

နငှ့် ်လူြှုစရ်း ဆ ိုငရ်ာ 

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းက ို သင့် ်

စလ ာ်သလ ို ထည့််သွင််းစဉ််း 

စာ်းန ိုငစ်စြည် မဖစ်ပပီ်း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ အသ  

ပညာြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ်နာ်းလည် 

သစဘာစပါက်ြှုြ ာ်း ြ ှ မခင််း 

❖ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံက န််းစရ်းဆွ မခင််း/ စီြံ 

အိုပ်ခ  ပ်ြှုအစီအစဉ် စရ်းဆွ မခင််းတ ို ့် 

ပါဝငစ်သာ PaM ြ ာ်းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် 

စွြ််းရည်မြ င့်တ်ငြ်ှုနငှ့် ်ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာြှု 

လ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်းအာ်း စဖာ်မပခ က်၊  

❖ အဆ ိုပါလ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်း မပည့််ြီရန ်

အစထာက်အကူမဖစ်န ိုငသ်ည့်် ခ ြှတ် 

ထာ်းစသာ ြူဝါဒြ ာ်း၊ စဆာငရွ်က်ခ က် ြ ာ်း 

သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ NLUP၊ 

EITI၊ OneMap၊ MIMU၊ အဂတ လ ိုက်စာ်းြှု 

တ ိုက်ဖ က်စရ်း စကာ်ြ ှင)်၊  

❖ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံက န််းစရ်းဆွ မခင််း/ စီြံ 

အိုပ်ခ  ပ်ြှုအစီအစဉ် စရ်းဆွ မခင််းတ ို ့် 

ပါဝငစ်သာ PaM ြ ာ်းအာ်း ပွင့်လ်င််း 

မြငသ်ာစွာ စဆာငရွ်က်န ိုငရ်နန်ငှ့် ်ပတ် 

ဝန််းက ငန်ငှ့် ်လူြှုစရ်းဆ ိုငရ်ာ ရည်ရွယ် 

ခ က်ြ ာ်းက ို ထည့််သွင််း စဉ််းစာ်းရန ်လံို 

စလာက်စသာ စွြ််းရည/် ဗဟိုသိုတြ ာ်း 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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သ ို ့်ြဟိုတ် စရတ ို စီ်းပွာ်းစရ်း 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းက ို ဦစာ်း 

စပ်းရမခင််းတ ို ့်စကကာင့် ်

လ စ်လ ြူရှုထာ်းမခင််းြ ာ်း 

ြမဖစ်ရစအာင ်စဆာင ်

ရွက်န ိုငြ်ည်မဖစ်သည်။ 

 ှ စစရန ်စဆာငရွ်က်သည့်် နည််းလြ််း 

ြ ာ်းအစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

❖ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံက န််းစရ်းဆွ မခင််း/ စီြံ 

အိုပ်ခ  ပ်ြှုအစီအစဉ် စရ်းဆွ မခင််းတ ို ့် အတွက ်

စွြ််းရည်မြ င့်တ်ငြ်ှုနငှ့် ်ပွင့်လ်င််း မြငသ်ာြှု 

ြ ာ်းက ို အာ်းစပ်းသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်ရလဒြ် ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ 

ရ ှ စအာင ်စဆာငရွ်က်စပ်းထာ်းစသာ၊ 

အသံို်းမပ စနစသာ ပတ်ဝန််းက င ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

လူြှုစရ်း ဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

လူထိုပါဝငစ်ဆာငရွ်က် သည့်် 

စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှုြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ သငတ်န််း ြ ာ်း 

စပ်းထာ်းမခင််းနငှ့် ်လက်စတွွဲ့အသံို်းခ မခင််း၊ 

ထိုတ်မပနထ်ာ်းစသာ၊ က င့်သ်ံို်းစနစသာ စီြံ 

က န််းစရ်းဆွ ြှုလိုပ်ငန််းစဉ်အတွင််း ပွင့်လ်င််းမြင ်

သာ ှ စစစရ်း လြ််းညွှနြ် ာ်း၊   

❖ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံက န််းစရ်းဆွ မခင််း/ 

စီြံအိုပ်ခ  ပ် ြှုအစီအစဉ် 

စရ်းဆွ မခင််းတ ို ့်နငှ့်သ်က်ဆ ိုငစ်သာ 

PaMြ ာ်းတွင ်ပွင့်လ်င််းမြငသ်ာြှုနငှ့် ်စွြ််းရည ်

မြ င့်တ်ငြ်ှုက ို အာ်းစပ်းရနအ်တွက် REDD+ 

နငှ့် ်သက်ဆ ိုငစ်သာ နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၅.၁။ REDD+ စဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာ်းထ တွင ်ပတ်ဝန််းက ငန်ငှ့်် 

လူြှုစရ်းဆ ိုငရ်ာ ရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်းက ို ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းန ိုင ်ရန ်

စွြ််းရည်မြ င့််တငစ်ပ်းြှုြ ာ်း ထည့််သွင််းလိုပ်စဆာငခ် ့်သည့်် 

စမြအသံို်းခ ြှု စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှု အစီ 

အစဉ်စရ်းဆွ ြှုြ ာ်း ပါ ှ သည့်် စဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာ်း ရာခ ိုငန်ှုန််း၊ 

အစကကာင််းအရာအလ ိုက် ခွ မခာ်း၍ (ဥပြာ ပတ်ဝန််းက င ်

သ ို ့်ြဟိုတ် လူြှုစရ်း ဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း လက်လှြ််းြီ 

ရယူတ ိုငြ်ှု၊ အြ ာ်းပါဝငစ်သာ စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု၊ ပွင့််လင််း 

မြငသ်ာြှု)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၅.၂။ သက်ဆ ိုငရ်ာစွြ််းရည်မြ င့််တငြ်ှုအစီအစဉ်ြ ာ်းတွင ်

တက်စရာက်ခ ့်သူြ ာ်းနငှ့်် တက်စရာက်သည့်် စန ့်ရက်က ို 

စမြ ာက်ထာ်းစသာ အစရအတွက် --- ခ.၄.၄ နငှ့်် ခ  တ်ဆက် 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၅.၃။ ပတ်ဝန််းက ငန်ငှ့်် လူြှုစရ်းဆ ိုငရ်ာ အခ က်ြ ာ်းက ို (ဥပြာ 

ဇိုနသ်တ်ြှတ်ြှုြ ာ်းတွင)် ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းထာ်း စသာ 

စမြအသံို်းခ ြှုစီြံက န််း သ ို ့်ြဟိုတ် စီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှု အစီ အစဉ်ြ ာ်း 

အစရအတွက်နငှ့်် လွှြ််းမခံ ြှု (ဟက်တာမဖင့််)  --- ခ.၃.၃ နငှ့်် 

ခ  တ်ဆက်၊ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၅.၄။ ပွင့််လင််းမြငသ်ာြှု ရ ှ စရ်းနည််းလြ််းြ ာ်း က င့််သံို်း 

ထာ်းစသာ စမြအသံို်းခ ြှု စီြံက န််း သ ို ့်ြဟိုတ် စီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှု 
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အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်ရလဒြ် ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

❖ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံက န််းစရ်းဆွ မခင််း/ စီြံ အိုပ် 

ခ  ပ်ြှုအစီအစဉ် စရ်းဆွ မခင််းတ ို ့် နငှ့်သ်က်ဆ ိုင ်

စသာ PaMြ ာ်း၏ စီြံက န််းြ ာ်းတွင ်ပတ်ဝန််း 

က ငန်ငှ့် ်လူြှုစရ်း ဆ ိုငရ်ာ ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း 

အာ်း ထည့််သွင််း 

စဉ််းစာ်းမခင််းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် 

ရလဒြ် ာ်းအစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက် 

ြ ာ်း၊ ဥပြာ - ဇိုနသ်တ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းသည် 

သဘာဝပတ်ဝန််းက ငက် ို ထ ခ ိုက်လွယ်စသာ 

စဒသြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် ဝြ််းစရ်းဖူလံိုရန ်

အသံို်းမပ ဖ ို ့် လ ိုအပ်စသာ စနရာစဒသြ ာ်းက ို 

သင့်စ်လ ာ်စွာ ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းသတ်ြှတ် 

ထာ်းမခင််း  ှ /ြ ှ ၊ 

အစီအစဉ် စရ်းဆွ ြှုြ ာ်း လိုပ်စဆာငစ်သာ REDD+ 

စဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာ်း ရာခ ိုငန်ှုန််း --- ခ.၁.၁ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်၊  

စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၆။ REDD+ 

က င့်သ်ံို်းြှုအာ်း စဉ်ဆက် ြမပတ် 

တ ို်းတက်စစရန ်အတွက် 

အစမခခံ တစ်ခို အမဖစ် REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််းြ ာ်းက ို 

စစာင့် ်ကကည့််စလ့်လာြှုတွင ်(စီြံ 

က န််းစရ်းဆွ သည့်် အဆင့်် 

အတွင််း သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ် 

❖ REDD+အတွက် ခ ြှတ်ထာ်း ှ စသာ 

စစာင့်က်ကည့််စလ့်လာြှုနငှ့် ်သတင််း 

အခ က်အလက် စိုစဆာင််းြှု လိုပ်ငန််း 

စဉ်ြ ာ်းအစကကာင််း စဖာ်မပခ က်၊ အြ   ်း 

သာ်းသစ်စတာစစာင့်က်ကည့််စလ့်လာြှု စနစ်နငှ့် ်

SIS၊ စနရာအစမခမပ  လိုပ်ငန််း 

ြ ာ်းစစာင့်က်ကည့််စလ့်လာြှုအတွက် 

အစီအစဉ်စရ်းဆွ ထာ်းစသာ လိုပ်ငန််း စဉ်ြ ာ်း 

အပါအဝင၊်  

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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ထာ်းသည့်် ရ ှ န ိုငစ်မခ  ှ စသာ 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနငှ့်် 

ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်းက ို 

ထည့််သွင််းစဉ််း၍) စီြံခ က် အာ်း 

အစကာငအ်ထည် ြစဖာ်ြီ 

ြူလ ှ စနစသာ အစမခအစနြ ာ်း 

(baseline) နငှ့် ်နှု င််းယှဉ်ကာ 

လူြှုစရ်းနငှ့် ်

ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ အက   ်း 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းက ို ပံိုြှန ်

စစာင့်က်ကည့််မခင််း လိုပ်ငန််း 

လည််း ပါဝငသ်င့်ပ်ါသည်။ 

❖ REDD+၏ လူြှုစရ်းနငှ့် ်ပတ်ဝန််းက င ်ဆ ိုငရ်ာ 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းက ို ြ က် မခည်ြမပတ် 

ြှတ်တြ််းတငသ်ည့်် အစီ အစဉ်ြ ာ်း 

(baseline တစ်ခို ရ ှ ရန ်စဆာငရွ်က်သည့်် 

နည််းလြ််းအပါ အဝင)် အစကကာင််း 

သတင််းအခ က် အလက်ြ ာ်း၊   

❖ REDD+အတွက်  ှ စနစသာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အစီအစဉ် ှ စသာ သံို်းသပ်စလ့်လာြှု/ 

မပနလ်ှနစ်စ်စဆ်းအက မဖတ်ြှု လိုပ်ငန််း 

စဉ်ြ ာ်းအစကကာင််း သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ REDD+ က င့်သ်ံို်း 

လိုပ်စဆာငြ်ှုြ ာ်း တ ို်းတက်စကာင််းြွန ်စစရန ်

စစာင့်က်ကည့််စလ့်လာြှုဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းအာ်း ြည်သ ို ့် 

အသံို်းမပ ြည်နည််း၊ 

• လူြှုစရ်းနငှ့် ်ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ သက် 

စရာက်ြှုြ ာ်းက ို ြ က်မခည်ြမပတ် ြှတ်တြ််း 

တငမ်ခင််းအပါအဝင ်REDD+ အတွက် 

စစာင့်က်ကည့််စလ့်လာြှု လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်ရလဒြ် ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊  

• REDD+အတွက် သံို်းသပ်စလ့်လာြှု/ 

မပနလ်ှနစ်စ်စဆ်းအက မဖတ်ြှု လိုပ်ငန််းစဉ် ြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်ရလဒ ်ြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း င.၆.၁။ REDD+ ၏ လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ အက   ်း 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းက ို စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းသည့်် REDD+ M&E 

ြူစဘာင၏် ညွှနက် န််းြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် အစ တ်အပ ိုင််းြ ာ်း 

အစရအတွက်နငှ့်် အခ က်အလက်ြ ာ်း စိုစဆာင််းသည့်် 

အစရအတွက်၊  
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သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ 

ပ ိုြ ိုတ ို်းတက်စကာင််းြွနလ်ာစအာင ်

စဆာငရွ်က်န ိုငြ်ှုြ ာ်း၊ 

အစမြြံ ည််းြ ဉ််း  ။ မြန်ြာန ိုငင် ံ   REDD+ ြ ဝါဒြ ာ်းန င့် ်နည််းလြ််းြ ာ်းက ို ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွွဲ၊ အစကာင ်အ ည်စဖာ်ရာတငွ ်reversal *ြ ာ်း မဖ ်န ိုငစ်မြက ို စ  ာင ် ာ်းန ိုငရ်န် 

သ ို ့်ြဟိုတ ်အနည််းဆံို်းမဖ ်စအာင ်စလ ာ့်ြ န ိုငရ်န် စရ်းဆွွဲ စဆာငရွ်ကသ်င့်ပ်ါသည်။  

‘reversal’ ဟူသည်ြှာ REDD+ PaM တစ်ခိုသည် ကနဦ်းတွင ်စအာငမ်ြငြ်ှု ရ ှ စသာ် လည််း စနာက်ပ ိုင််းတွင ်ြူလအစမခ အစနသ ို ့် မပနစ်ရာက်ကာ ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း 

နဂ ိုအတ ိုင််း မပနမ်ဖစ်သည့်် အစမခအစနတစ်ခိုက ို စဖာ်ညွှန််းပါသည်။ ထ ိုအစမခအစန က ို မဖစ်စပေါ်စစန ိုငစ်သာ အရာတစ်ခိုက ို ဥပြာမပရလ င ်REDD+ နည််းလြ််းတစ်ခိုမဖင့် ်

ထ န််းသ ြ််းထာ်းစသာ သ ို ့်ြဟိုတ ်ြူလအစမခအစနသ ို ့် မပနလ်ည်စရာက် ှ စအာင ်မပ စိုပ   ်းစထာငထ်ာ်းစသာ သစ်စတာတစ်ခို မပနလ်ည် ပ က်စီ်းသွာ်းမခင််းြ   ်း မဖစ်ပါသည်။ REDD+ 

PaM ြ ာ်း၏ စအာငမ်ြငြ်ှုက ို စမပာင််းမပန ်မပနမ်ဖစ်စစစသာ reversal ြ ာ်းသည် မပငပ်ပစယာဂြ ာ်း (ဥပြာ လူဦ်းစရတ ို်းမခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် ရာသဦတိုစမပာင််းလ ြှု) စကကာင့် ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

PaM ြ ာ်း၏ ဒဇီ ိုင််းတွင ်အာ်းနည််းခ က်ြ ာ်း ပါ ှ စနမခင််း စကကာင့် ်(ဥပြာ လိုပ်စဆာငခ် က်အာ်း စရ ှည်စဉ်ဆက်ြမပတ် စဆာငရွ်က်သွာ်းန ိုငြ်ည့်် ဘဏ္ဍာစရ်းအစမခအစန ြ ှ မခင််း) 

မဖစ်န ိုငပ်ါသည်။ 

စံသတ်ြှတ်ခ က် စ-၁။ 

အဆ ိုမပ ထာ်းစသာ REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််း ြ ာ်း၏ 

မဖစ်န ိုငစ်မခ ှ ြှုနငှ့် ်

အက   ်းသက်စရာက်န ိုင ်

စမခြ ာ်းက ို စလ့်လာဆန််း 

စစ်စသာအခါတွင ်စကာင််း 

က   ်းြ ာ်း စရ ှည်ြခံဘ  

ဆ ို်းက   ်းြ ာ်း မပနလ်ည်မဖစ် 

စပေါ် န ိုငသ်ည့်် (non-

permanence) အနတရာယ် 

❖ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွက် သင့်စ်လ ာ်သည့်် reversal 

ြ ာ်းနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းစသာ 

အဓ ပပါယ်ဖွင့်ဆ် ိုခ က်(ြ ာ်း) ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ 

ကာကွယ်စစာင့်စ် ှာက်ြှုြ ာ်းအာ်း 

 ှင််း ှင််းလင််းလင််းမဖစ်စစရန ်ဖွင့်ဆ် ိုြှု၊ 

အမခာ်းစသာ ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခ 

စလ ာ့်ပါ်းစရ်း လိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်းြှ)၊  

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက် reversal ြ ာ်း၏ 

မဖစ်န ိုငစ်မခနငှ့် ်ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုင ်စမခြ ာ်းက ို 

ဆန််းစစ်စလ့်လာရန ်အသံို်း မပ စသာ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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ြ ာ်းက ိုလည််း ထည့််သွင််း 

ဆန််းစစ်သင့်ပ်ါသည်။ 

ထ ိုသ ို ့်ဆန််းစစ်ရာတွင ်

ြရည်ရွယ်ဘ  မဖစ်စပေါ်လာ 

န ိုငစ်မခ ှ စသာ ဆွ စဆာင ်

အာ်းစပ်းြှုြ ာ်း (ဥပြာ 

စမြအသံို်းခ ြှုြှ အက   ်း အမြတ် 

ပ ိုြ ို မဖစ်ထနွ််း လာမခင််းစကကာင့််) 

အမပင ်စရ ှည်တွင ်ရနပံ်ိုစင ွ

ရ ှ န ိုငြ်ှု၊ ဥပစဒအရ 

အာြခံခ က် ှ ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်

ရာသဦတို စမပာင််းလ မခင််း 

သ ို ့်ြဟိုတ် လူြှုစီ်းပွာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

အစမပာင််းအလ  ြ ာ်း က ့်သ ို ့်စသာ 

မပငပ် ပစယာဂြ ာ်းနငှ့် ်စပ်လ ဉ််း 

သည့်် အနတရာယ်ြ ာ်း က ိုလည််း 

ထည့််သွင််း စဉ််းစာ်းသင့် ်

ပါသည်။  

ခ ဉ််းကပ်နည််းြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (ဆန််းစစ် 

စလ့်လာြှုြ ာ်းအာ်း ြည်သ ို ့် စဆာငရွ်က် 

စနသည်/ စဆာငရွ်က်ြည် အပါအဝင)်၊ 

❖ Non-permanence မဖစ်န ိုငစ်မခအနတရာယ်ြ ာ်း 

ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််းအာ်း အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်မခင််းနငှ့် ်ရလဒြ် ာ်းအစကကာင််း သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း (စရ ှည်ရနပံ်ိုစငစွပ်းအပ် 

ြှုနငှ့် ်ဆက်န ွှယ်စသာ အနတရာယ်ြ ာ်း၊ စမြ 

ယာဥပစဒြ ာ်း၊ ြူဝါဒြ ာ်း၊ စီြံက န််းြ ာ်း၊ သစ် 

စတာနငှ့် ်စ ိုက်ပ   ်း ထိုတ်ကိုနြ် ာ်းအတွက် စစ ်း 

ကွက်ြ ာ်းနငှ့် ်စစ ်းနှုန််းြ ာ်းအပါအဝင ်ဥပစဒ 

စကကာင််းအရာ အာြခံခ က် ှ ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

မပငပ်ြှ ကသဇာလွှြ််းြ ို်းြှုြ ာ်း၊ စသည်)၊ ဥပြာ 

ြည်သည့််အခ  န၊် ြည်သည့်် PaM ြ ာ်း/ 

ြည်သည့််စနရာြ ာ်းအတွက် မဖစ်န ိုငစ်မခ 

အနတရာယ် ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က်ြ ာ်းအာ်း 

ြည်သ ို ့် စဆာငရွ်က်ခ ့်သနည််း၊ ြည်သည့်် 

မဖစ်န ိုငစ်မခအနတရာယ်ြ ာ်းက ို သတ်ြှတ်စဖာ် 

ထိုတ်န ိုငခ် ့်သနည််း၊    

လ ိုက်နာက င့််သံို်း စ.၁.၂။ ြရည်ရွယ်ဘ  မဖစ်စပေါ်စစသည့်် ဆွ စဆာငအ်ာ်းစပ်းြှု ြ ာ်း၊ 

စရ ှည်ရနပံ်ိုစငရွ ှ န ိုငြ်ှု၊ စစ ်းကွက်ြ ာ်းနငှ့်် မပငပ်ြှ 

အစကကာင််းအခ က်ြ ာ်းနငှ့်် ဆက်န ွှယ်စသာ ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်း 

န ိုငစ်မခြ ာ်း ( ှင််းလင််းတငမ်ပထာ်းသည့်် စာသာ်းထ တွင ်ပါ ှ  သည့်် 

အဓ ကက သည့်် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်း) အပါအဝင ်non-

permanence မဖစ်စပေါ်ြှုစကကာင့်် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခ ြ ာ်းက ို 

စဖာ်ထိုတ်သ  ှ ရန ်နငှ့်် စ စစ်စလ့်လာရန ်စဆာငရွ်က် စသာ 

ဆန််းစစ်ြှုြ ာ်း/လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း အစရအတွက်  

စံသတ်ြှတ်ခ က် စ-၂။ Non-

permanence မဖစ်န ိုငစ်မခ 

❖ PaM ြ ာ်းအတွက် အစီအစဉ်စရ်းဆွ  သည့်် 

အဆင့်အ်တွင််း reversal ြ ာ်း 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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အနတရာယ်က ို စဖာ်ထိုတ် 

စတွွဲ့  ှ စသာ စနရာြ ာ်းတွင ်

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််း 

ြ ာ်းအာ်း သင့်စ်လ ာ်သည့် ်

ပံိုစံမဖင့် ်စရွ်းခ ယ်မခင််း၊ ဒဇီ ိုင််း 

စရ်းဆွ မခင််းနငှ့် ်အစကာင ်

အထည်စဖာ်မခင််းတ ို ့်ြှ တစ်ဆင့် ်

ယင််းတ ို ့်အာ်း က ိုင ်

တွယ်စမဖ ှင််းသင့်ပ်ါသည်။ 

မဖစ်န ိုငစ်မခအနတရာယ်ြ ာ်းက ို သတ်ြှတ် 

စဖာ်ထိုတ်ကာ ထ ိုအနတရာယ်ြ ာ်းက ို 

စလ ာ့်ခ သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း စဖာ ်

ထိုတ်ရန ်ခ ြှတ်ထာ်းသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ် 

( ှ လ င)် အစကကာင််း သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း (သင့်စ်လ ာ်သည့် ်PaM ြ ာ်း 

စရွ်းခ ယ်မခင််း၊ ဒဇီီိုင််းဆွ မခင််း၊ 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််းြ ာ်းြှ တစ်ဆင့် ်

အပါအဝင)် (စ-၁ နငှ့် ်ထပ်စနပါသည်)၊ 

❖ Reversal  မဖစ်န ိုငစ်မခ အနတရာယ်ြ ာ်းက ို 

စလ ာ့် ခ သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း 

သတ်ြှတ်ဖွင့်ဆ် ို သည့်် လိုပ်ငန််းစဉ် 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဆ ိုလ ိုသည်ြှာ 

PaM ြ ာ်း စရွ်းခ ယ်ြှု၊ ဒဇီ ိုင််း စရ်းဆွ ြှု၊ 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုအတွက် ြည်သည့်် 

အကကံမပ ခ က် အြ   ်းအစာ်းြ ာ်း 

မပ လိုပ်ြည်နည််း၊ reversal မဖစ်န ိုငစ်မခြ ာ်းက ို 

က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််းရန ်အဆ ိုမပ ထာ်းစသာ 

အမခာ်းနည််းလြ််းြ ာ်း  ှ ပါသလာ်း၊   

❖ Reversal  မဖစ်န ိုငစ်မခ အနတရာယ်ြ ာ်းက ို 

စလ ာ့် ခ ရန ်သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း စ.၂.၁။ reversal မဖစ်န ိုငစ်မခြ ာ်းက ို စလ ာ့်ခ ရန ်ည  နှု င််းမပငဆ်င ်

ြှုြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် တွ ဖက်စဆာငရွ်က်ရြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းက ို 

စဖာ်ထိုတ်ခ ့်သည့်် PaM ြ ာ်း ရာခ ိုငန်ှုန််း၊ (reversal ြ ာ်း မဖစ် 

စပေါ် န ိုငစ်မခ ှ စကကာင််း ဆန််းစစ်စတွွဲ့  ှ သည့်် စိုစိုစပါင််း PaM 

အစရအတွက်ထ ြှ)၊ ဤညွှနက် န််းက ို စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု 

လိုပ်ငန််းစဉ်တစ်ခိုခ င််းစီအတွက် သ်ီးမခာ်းစီ အစီရငခ်ံသင့်် သည် 

(ဥပြာ NRS၊ မပည်နယ်/တ ိုင််းစဒသကကီ်း အဆင့်် REDD+ 

စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု၊ စသည်)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း စ.၂.၂။ အစကာငအ်ထည်စဖာ်စဉ်ကာလအတွင််း reversal  ြ ာ်း 

မဖစ်စပေါ် န ိုင ်စမခြ ာ်းက ို စလ ာ့်ခ ရန ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းသည့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်းက ို စဆာငရွ်က်ခ ့်စကကာင််း ြှတ်တြ််းြ ာ်း ှ သည့်် 

PaM ြ ာ်း ရာခ ိုငန်ှုန််း၊   
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နည််း လြ််းြ ာ်းအာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဆ ိုလ ိုသည်ြှာ 

PaM ြ ာ်းအာ်း အကကံမပ ခ က်ြ ာ်းနငှ့်အ်ညီ 

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ၊ အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််း 

 ှ /ြ ှ ၊ အမခာ်းအကကံမပ ထာ်းစသာ နည််းလြ််း 

ြ ာ်းအာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််း  ှ /ြ ှ ၊  

❖ Reversal ြ ာ်း မဖစ်စပေါ် ခ ့်မခင််း  ှ ခ ့်ပါက ယင််း 

နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (အတ ိုင််းအတာ၊ 

စနရာစဒသ၊ မဖစ်န ိုငစ်မခ ှ  စသာ 

အစကကာင််းရင််းြ ာ်း) 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း စ.၂.၃။ စရ်းဆွ ထာ်းစသာ စမြအသံို်းခ ြှု စီြံက န််းအစရ 

အတွက်နငှ့်် လွှြ််းမခံ သည့်် ဧရ ယာ (ခ.၃.၂ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်)၊  

စံသတ်ြှတ်ခ က် စ-၃။ 

န ိုငင်အံဆင့် ်

သစ်စတာစစာင့်က်ကည့်် 

စလ့်လာြှု စနစ်က ို 

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ရာတွင ်Reversal 

ြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်သ  ှ ၍ 

စီြံက ိုငတ်ွယ်န ိုငစ်သာ စနစ်ြ   ်း 

မဖစ်စအာင ်စရ်းဆွ သင့်ပ်ါသည်။ 

❖ စအာက်ပါတ ို ့်အပါအဝင ်အြ   ်းသာ်း 

သစ်စတာစစာင့်က်ကည့််စလ့်လာြှုစနစ်ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း -  

❖ သစ်စတာသယံဇာတြ ာ်းစာရင််းအပါအဝင ်

NFMS ၏ အစ တ်အပ ိုင််းြ ာ်း/ ဒဇီ ိုင််း၊  

❖ လက် ှ တွင ်NFMS အာ်း reversal 

မဖစ်ပွာ်းြှုြ ာ်း (မဖစ်ပွာ်းန ိုငစ်မခ ှ စသာ 

reversal ြ ာ်း) က ို စထာက်လှြ််းသ   ှ ရန ်

အသံို်းမပ န ိုငပ်ါြည်လာ်း၊  အသံို်း 

ြမပ န ိုငစ်သ်းပါက အသံို်းမပ န ိုငသ်ည် အထ  

တ ို်းတက်စကာင််းြွနလ်ာ စအာင ်

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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လိုပ်စဆာငရ်န ်အစီအစဉ် ြ ာ်း  ှ ပါသလာ်း၊ 

 ှ ပါကြည်သ ို ့်နည််း၊  

❖ Reversal ြ ာ်း မပဿနာအာ်း စီြံ 

စဆာငရွ်က်ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအတွက် 

လ ိုအပ်စသာ အခ က်အလက်ြ ာ်း ရ ှ န ိုငရ်န ်

NFMS ြှ/ စနာက်ဆက်တွ  အစီရငခ်ံြှုနငှ့် ်

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုြ ာ်းြှ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်း 

မပ န ိုငရ်န ်စီစဉ်ထာ်းသည့်် နည််းလြ််း 

သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ငန််းစဉ်ဆ ိုငရ်ာ သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း 

❖ Reversal ြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်သ  ှ ရနန်ငှ့် ်၎င််း 

တ ို ့်အာ်း စီြံက ိုငတ်ွယ်ရနအ်တွက် NFMS  စနစ် 

စဆာငရွ်က်ြှုဆ ိုငရ်ာ သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ ြည်သည့်် မဖစ် 

ပွာ်းြှု ( ှ ခ ့်လ င)် အြ   ်းအစာ်းြ ာ်းက ို စဖာ ်

ထိုတ်စတွွဲ့  ှ ခ ့်ပပီ်း ြည်သ ို ့် စီြံက ိုငတ်ွယ် 

သနည််း၊ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း စ.၃.၁။ စဖာ်ထိုတ်သ  ှ သည့်် reversal မဖစ်စပေါ်ြှု အစရအ 

တွက်နငှ့်် ထ ခ ိုက်သည့်် ဧရ ယာ၊ စနာက်ဆက်တွ  စီြံအိုပ် 

ခ  ပ်ြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််းခ ့်သည့်် reversal 

အစရအတွက်/ ယင််းသ ို ့် စဆာငရွ်က်ခ ့်သည့်် ဧရ ယာ  

စံသတ်ြှတ်ခ က် စ-၄။ 

Reversal ြ ာ်းက ို 

စဖာ်ထိုတ်စတွွဲ့  ှ  ရာြှ 

ရ ှ ခ ့်စသာ သငခ်န််းစာြ ာ်းအာ်း 

အနာဂတ် ြူဝါဒြ ာ်း နငှ့် ်

❖ စဖာ်ထိုတ်စတွွဲ့  ှ စသာ reversal ြ ာ်း 

မဖစ်ပွာ်းရမခင််း၏ အစကကာင််းရင််းြ ာ်းက ို 

ဆန််းစစ်စလ့်လာကာ အနာဂတ် PaM ြ ာ်းတွင ်

အလာ်းတူမပဿနာြ ာ်းက ို စ ှာင ်ှာ်းန ိုငသ်ည့်် 

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ရန ်ခ  ြှတ်ထာ်းစသာ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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နည််းလြ််းြ ာ်းက ို 

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ရာတွင ်ထည့််သွင််း 

စဉ််းစာ်းကာ စရ်းဆွ သင့်ပ်ါသည်။  

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု/ မပန ်

လှနသ်ံို်းသပ်စစ်စဆ်းြှုလိုပ်ငန််းစဉ် 

အစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

❖ Reversal ြ ာ်း စဖာ်ထိုတ်စတွွဲ့  ှ ြှုြှ ရ ှ သည့်် 

သငခ်န််းစာြ ာ်းနငှ့် ်ယင််းတ ို ့်အာ်း PaM ြ ာ်း၏ 

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ြှု နငှ့်/်သ ို ့်ြဟိုတ် အစကာင ်

အထည်စဖာ်ြှုတွင ်အစမပာင််းအလ ြ ာ်း 

မပ လိုပ်ရန ်ြည်သ ို ့် အသံို်းမပ စကကာင််း 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း စ.၄.၁။ အနာဂတ်တွင ်reversal ြ ာ်း မဖစ်စပေါ်ြှုက ို စ ှာင ်ှာ်း 

န ိုငရ်န ်PaM ြ ာ်း နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် REDD+ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို 

မပငဆ်ငစ်မပာင််းလ ြှုြ ာ်း မပ လိုပ်ခ ့်သည့်် အစရအတွက်၊  

အစမြြံ ည််းြ ဉ််း ဆ။ မြန်ြာန ိုငင် ံ   REDD+ ြ ဝါဒြ ာ်းန င့် ်နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွွဲ၊ အစကာငအ် ည်စဖာ် ရာတငွ ်ကာဗွန် ိုတလ် တြ်ှုြ ာ်း စနရာစ  ွဲ့စမပာင််း 

မဖ ်စပေါ်ြှု*က ို စ  ာင ် ာ်း န ိုငရ်န် သ ို ့်ြဟိုတ ်အနည််းဆံို်းမဖ ် စအာင ်စလ ာ့်ြ န ိုငရ်န် စရ်းဆွွဲစဆာငရွ်ကသ်င့်ပ်ါသည်။   

*ကာဗွန ်ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စနရာစရွှွဲ့စမပာင််းမဖစ်စပေါ် မခင််း (Displacement of emissions) ဆ ိုသည်ြှာ REDD+ PaM တစ်ခိုသည် ရင််းမြစ်တစ်ခို သ ို ့်ြဟိုတ် စနရာ တစ်စနရာြှ 

ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှု ြ ာ်းက ို စအာငမ်ြငစွ်ာ စလ ာ့်ခ န ိုငစ်သာ်လည််း တစ်ခ  နတ်ည််းတွင ်အမခာ်း ရင််းမြစ်တစ်ခို သ ို ့်ြဟိုတ် စနရာတစ်စနရာြှ ကာဗွန ်ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း 

တ ို်းလာစစသည့်် အစမခအစန မဖစ်ပါသည်။ 

စံသတ်ြှတ်ခ က် ဆ-၁။ 

အဆ ိုမပ ထာ်းစသာ REDD+ 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််း ြ ာ်း၏ 

မဖစ်န ိုငစ်မခ ှ ြှုနငှ့် ်

အက   ်းသက်စရာက်န ိုင ်

စမခြ ာ်းက ို စလ့်လာဆန််း 

စစ်စသာအခါတွင ်

❖ မြနြ်ာန ိုငင်နံငှ့် ်ဆစီလ ာ်က ိုက်ညီသည့်် 

displacement ၏ အဓ ပပါယ်ဖွင့်ဆ် ို 

ခ က်(ြ ာ်း) ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း၊ (ဥပြာ ကာကွယ်စစာင့် ်

စ ှာက်ြှုြ ာ်းအာ်း  ှင််း ှင််းလင််းလင််း 

မဖစ်စစရန ်ဖွင့်ဆ် ိုြှု၊ အမခာ်းစသာ 

ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခ စလ ာ့်ပါ်းစရ်း 

လိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်းြှ)၊  

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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displacement of emission 

ြ ာ်း မဖစ်န ိုငစ်မခက ို ထည့်် 

သွင််းဆန််းစစ်သင့်ပ်ါသည်။ 

ထ ိုသ ို ့်ဆန််းစစ်ရာတွင ်စမြ 

အသံို်းခ ြှုြ ာ်း သွယ်ဝ ိုက် 

စမပာင််းလ န ိုငစ်မခ (ဥပြာ စမြ 

အသံို်းခ ြှုသည် စနရာ တစ် 

စနရာြှ အမခာ်းတစ်စနရာသ ို ့် 

ကူ်းစမပာင််း သွာ်းမခင််း) နငှ့် ်PaM 

တစ်ခို၏ ြှနလ်ံိုအ ြ် 

ဓါတ်စငွွဲ့ထိုတ်လွှတ်ြှု စိုစို 

စပါင််းအစပေါ် သက်စရာက်ြှု 

(ဥပြာ - သစ်စတာမပ န််း 

တီ်းြှုအာ်း စအာငမ်ြငစွ်ာ 

စလ ာ့်ခ န ိုငစ်သာ PaM ြ ာ်း 

ပငလ် င ်စမြအသံို်းခ ြှုသည် 

ကာဗွနက်ကယ်ဝစသာ အမခာ်း 

စဂဟစနစ်ြ ာ်းသ ို ့် ကူ်းစမပာင််း 

သွာ်းမခင််းြ   ်း  ှ ပါက ကာဗွန ်

ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်းအစပေါ် ဆ ို်းက   ်း 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း  ှ န ိုငပ်ါသည်၊ 

ဥပြာ သစ် စဆွ်းစမြ သ ို ့်ြဟိုတ ်

သစ် အစမခခံစသာ 

❖ REDD+ PaM ြ ာ်းအတွက် displacement 

မဖစ်န ိုငစ်မခနငှ့် ်ထ ခ ိုက် ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်းက ို 

ဆန််းစစ်စလ့်လာ ရန ်အသံို်းမပ စသာ 

ခ ဉ််းကပ်နည််းြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း 

(ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုြ ာ်းအာ်း ြည်သ ို ့် 

စဆာငရွ်က်စနသည်/ စဆာငရွ်က်ြည် 

အပါအဝင)်၊ 

❖ Displacement မဖစ်န ိုငစ်မခအနတရာယ်ြ ာ်းက ို 

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုအာ်း စဆာငရွ်က်ြှုနငှ့် ်

ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း 

(စစ ်းကွက်ဆ ိုငရ်ာ အစကကာင််းအခ က်ြ ာ်း၊ 

ခွ တြ််းစနစ်ြ ာ်း သ  ို ့် စမြယာနငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းစသာ 

ြူဝါဒြ ာ်း၊ သစ်စတာြဟိုတ်စသာ စဂဟစနစ် 

ြ ာ်းသ ို ့် ဖ အာ်းြ ာ်း စမပာင််းလ က စရာက်ြှု၊ 

ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှု ရင််းမြစ်အြ   ်းြ   ်းကကာ်း 

စမပာင််းလ ြှုြ ာ်းစကကာင့် ်စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း 

သွယ်ဝ ိုက်စမပာင််းလ ြှုနငှ့်ဆ်က်န ွှယ်သည့်် 

အနတရာယ်မဖစ်န ိုငစ်မခြ ာ်းအပါအဝင)်၊ ဥပြာ   

အနတရာယ်မဖစ်န ိုငစ်မခ ဆန််းစစ်စလ့်လာခ က် 

ြ ာ်းအာ်း ြည်သည့််အခ  နတ်ွင ်ြည်သည့််PaM 

ြ ာ်း/ ြည်သည့််စနရာြ ာ်း၌ ြည်သ ို ့် စဆာင ်

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဆ.၁.၁။ စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း သွယ်ဝ ိုက်စမပာင််းလ ြှု၊ သစ်စတာ 

ြဟိုတ်စသာ စဂဟစနစ်ြ ာ်းသ ို ့် ဖ အာ်းြ ာ်း စမပာင််းလ က  

စရာက်ြှု၊ ရိုပ်ကကင််းစလာငစ်ာြ ာ်းက ့်သ ို ့် စမြအစမခမပ မခင််း 

ြဟိုတ်သည့်် ရင််းမြစ်ြ ာ်းြှ ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စမပာင််း 

လ မဖစ်စပေါ် မခင််းတ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉ််းသည့်် displacement  

မဖစ်န ိုငစ်မခြ ာ်းအပါအဝင ်displacement မဖစ်စပေါ် မခင််းစကကာင့်် 

ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်း (နငှ့််  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်း 

ထ တွင ်ပါဝငသ်ည့်် အဓ ကထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်း) က ို 

စဖာ်ထိုတ်ရနန်ငှ့်် စလ့်လာစ စစ်ရန ်စဆာငရွ်က်ခ ့်စသာ 

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု/ လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း အစရအတွက်၊  
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စလာငစ်ာြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ ်

ထိုတ်ကိုန ်ပစစည််းြ ာ်းက ို 

အစာ်းထ ို်း စသာ အရာြ ာ်း 

က ိုယ်တ ိုငက် 

ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှု 

မြင့်ြ်ာ်းစနမခင််း) တ ို ့်က ို 

ထည့််သွင််း ဆန််းစစ်သင့် ်

ပါသည်။ 

ရွက်ခ ့်သနည််း၊ အဓ ကစဖာ်ထိုတ်စတွွဲ့  ှ စသာ 

အနတရာယ်ြ ာ်းြှာ အဘယ်နည််း၊ 

စံသတ်ြှတ်ခ က် ဆ-၂။ ကာဗွန ်

ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း 

စနရာစရွှွဲ့စမပာင််း မဖစ်န ိုငစ်မခ 

အနတရာယ်က ို စဖာ်ထိုတ် 

စတွွဲ့  ှ စသာ စနရာ ြ ာ်းတွင ်

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််း 

ြ ာ်းအာ်း သင့်စ်လ ာ်သည့် ်

ပံိုစံမဖင့် ်စရွ်းခ ယ်မခင််း၊ 

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ မခင််းနငှ့် ်

အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််း 

တ ို ့်ြှတစ်ဆင့် ်ယင််းတ ို ့်အာ်း 

က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််း သင့်ပ်ါသည်။ 

❖ PaM ြ ာ်းအတွက် အစီအစဉ်စရ်းဆွ  သည့်် 

အဆင့်အ်တွင််း displacement 

မဖစ်န ိုငစ်မခအနတရာယ်ြ ာ်းက ို သတ်ြှတ် 

စဖာ်ထိုတ်ကာ ထ ိုအနတရာယ်ြ ာ်းက ို 

စလ ာ့်ခ သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း စဖာ ်

ထိုတ်ရန ်ခ ြှတ်ထာ်းသည့်် လိုပ်ငန််းစဉ် 

( ှ လ င)် အစကကာင််း သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း (သင့်စ်လ ာ်သည့် ်PaM ြ ာ်း 

စရွ်းခ ယ်မခင််း၊ ဒဇီီိုင််းဆွ မခင််း၊ 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််းြ ာ်းြှ တစ်ဆင့် ်

အပါအဝင)် (ဆ-၁ နငှ့် ်ထပ်စနပါသည်)၊ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 

❖ ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှု စနရာစမပာင််းလ မဖစ်စပေါ် 

န ိုငစ်မခ အနတရာယ်ြ ာ်းက ို စလ ာ့်ခ သည့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း သတ်ြှတ်ဖွင့်ဆ် ိုသည့်် 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဆ.၂.၁။ displacement မဖစ်န ိုငစ်မခြ ာ်းက ို စလ ာ့်ခ ရန ်ည  နှု င််း 

မပငဆ်ငြ်ှုြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် တွ ဖက်စဆာငရွ်က်ရြည့်် နည််းလြ််း 

ြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်ခ ့်သည့်် PaM ြ ာ်း ရာခ ိုငန်ှုန််း၊ (displacement 
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လိုပ်ငန််းစဉ် အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့် ်

ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဆ ိုလ ိုသည်ြှာ 

PaM ြ ာ်း စရွ်းခ ယ်ြှု၊ ဒဇီ ိုင််း စရ်းဆွ ြှု၊ 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုအတွက် ြည်သည့်် 

အကကံမပ ခ က် အြ   ်းအစာ်းြ ာ်း 

မပ လိုပ်ြည်နည််း၊ displacement မဖစ်န ိုငစ်မခ 

ြ ာ်းက ို က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််းရန ်အဆ ိုမပ ထာ်း 

စသာ အမခာ်းနည််းလြ််းြ ာ်း  ှ ပါသလာ်း၊   

❖ Displacement  မဖစ်န ိုငစ်မခ အနတရာယ်ြ ာ်းက ို 

စလ ာ့်ခ ရန ်သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းစသာ 

နည််းလြ််းြ ာ်းအာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှု 

ဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဆ ိုလ ို 

သည်ြှာ PaM ြ ာ်းအာ်း အကကံမပ ခ က်ြ ာ်းနငှ့် ်

အညီ ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ၊ အစကာငအ်ထည်စဖာ် 

မခင််း  ှ /ြ ှ ၊ အမခာ်းအကကံမပ ထာ်းစသာ နည််း 

လြ််းြ ာ်းအာ်း အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််း 

 ှ /ြ ှ ၊  

❖ Displacement ြ ာ်း မဖစ်စပေါ် ခ ့်မခင််း  ှ ခ ့်ပါက 

ယင််း နငှ့်စ်ပ်လ ဉ််းသည့်် သတင််းအခ က် 

အလက်ြ ာ်း (အတ ိုင််းအတာ၊ စနရာစဒသ၊ 

မဖစ်န ိုငစ်မခ ှ  စသာ အစကကာင််းရင််းြ ာ်း) 

ြ ာ်း မဖစ် စပေါ် န ိုငစ်မခ ှ စကကာင််း ဆန််းစစ်စတွွဲ့  ှ သည့်် စိုစိုစပါင််း 

PaM အစရအတွက်ထ ြှ)၊ ဤညွှနက် န််းက ို စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု 

လိုပ်ငန််းစဉ်တစ်ခိုခ င််းစီ အတွက် သ်ီးမခာ်းစီ အစီရငခ်ံသင့်် သည် 

(ဥပြာ NRS၊ မပည်နယ်/တ ိုင််းစဒသကကီ်း အဆင့်် REDD+ 

စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု၊ စသည်)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဆ.၂.၂။ အစကာငအ်ထည်စဖာ်စဉ်ကာလအတွင််း displacement  

ြ ာ်း မဖစ်စပေါ် န ိုင ်စမခြ ာ်းက ို စလ ာ့်ခ ရန ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းသည့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်းက ို စဆာငရွ်က်ခ ့်စကကာင််း ြှတ်တြ််းြ ာ်း ှ သည့်် 

PaM ြ ာ်း ရာခ ိုငန်ှုန််း၊   

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဆ.၂.၃။ အစာ်းထ ို်းလိုပ်က ိုငန် ိုငစ်သာ/ စရ ှည်လိုပ်က ိုငစ်ာ်း 

စသာက်န ိုငစ်သာ အသက်စြွ်းဝြ််းစက ာင််းြှုလိုပ်ငန််း အစီ အစဉ် 

(င.၄.၂ နငှ့််ခ  တ်ဆက်)၊  

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဆ.၂.၄။ စရ်းဆွ ထာ်းသည့်် စမြအသံို်းခ ြှုစီြံက န််းြ ာ်း 

အစရအတွက်နငှ့်် လွှြ််းမခံ သည့်် ဧရ ယာ (ခ.၃.၂ နငှ့်် ခ  တ်ဆက်)၊  
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စံသတ်ြှတ်ခ က် ဆ-၃။  

န ိုငင်အံဆင့် ်သစ်စတာ 

စစာင့်က်ကည့်် စလ့်လာြှု စနစ်က ို 

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ရာတွင ်

စမြအသံို်းခ ြှု သွယ်ဝ ိုက် 

စမပာင််းလ မခင််းစကကာင့် ်

မဖစ်စပေါ်လာစသာ ကာဗွန ်

ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စနရာ 

စရွှွဲ့စမပာင််း မဖစ်စပေါ်ြှုက ို 

စဖာ်ထိုတ်သ  ှ ၍ စီြံ 

က ိုငတ်ွယ်န ိုငသ်ည့်် စနစ် 

ြ   ်းမဖစ်စအာင ်

စရ်းဆွ သင့်ပ်ါသည်။ 

❖ စအာက်ပါတ ို ့်အပါအဝင ်အြ   ်းသာ်း 

သစ်စတာစစာင့်က်ကည့််စလ့်လာြှုစနစ်ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း -  

❖ သစ်စတာသယံဇာတြ ာ်းစာရင််းအပါအဝင ်

NFMS ၏ အစ တ်အပ ိုင််းြ ာ်း/ ဒဇီ ိုင််း၊  

❖ လက် ှ တွင ်NFMS အာ်း reversal 

မဖစ်ပွာ်းြှုြ ာ်း (မဖစ်ပွာ်းန ိုငစ်မခ ှ စသာ 

displacement ြ ာ်း) က ို စထာက် လှြ််းသ  

 ှ ရန ်အသံို်းမပ န ိုငပ်ါြည် လာ်း၊  

အသံို်းြမပ န ိုငစ်သ်းပါက 

အသံို်းမပ န ိုငသ်ည်အထ  တ ို်းတက် 

စကာင််းြွနလ်ာစအာင ်လိုပ်စဆာင ်ရန ်

အစီအစဉ်ြ ာ်း  ှ ပါသလာ်း၊ 

 ှ ပါကြည်သ ို ့်နည််း၊ 

❖ သွယ်ဝ ိုက်စမပာင််းလ ြှုြ ာ်းအပါအဝင ်

စမြအသံို်းခ ြှု စမပာင််းလ မခင််းြ ာ်းက ို 

မဖစ်စပေါ်စစစသာ အစကကာင််းရင််း ြ ာ်းအာ်း 

ြည်သ ို ့် ဆန််းစစ်စလ့်လာြည်နည််း၊  

❖ Displacement မပဿနာအာ်း စီြံ 

စဆာငရွ်က်ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းအတွက် 

လ ိုအပ်စသာ အခ က်အလက်ြ ာ်း ရ ှ  န ိုငရ်န ်

NFMS ြှ/ စနာက်ဆက်တွ  အစီ ရငခ်ံြှုနငှ့် ်

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှုြ ာ်းြှ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်း 

မပ န ိုငရ်န ်စီစဉ်ထာ်းသည့်် နည််းလြ််း 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 
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သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ငန််းစဉ်ဆ ိုငရ်ာ သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း 

❖ Displacement ြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်သ  ှ ရနန်ငှ့် ်

၎င််း တ ို ့်အာ်း စီြံက ိုငတ်ွယ်ရနအ်တွက် NFMS  

စနစ် စဆာငရွ်က်ြှုဆ ိုငရ်ာ သတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ ဥပြာ ြည်သည့်် မဖစ် 

ပွာ်းြှု ( ှ ခ ့်လ င)် အြ   ်းအစာ်းြ ာ်းက ို စဖာ ်

ထိုတ်စတွွဲ့  ှ ခ ့်ပပီ်း ြည်သ ို ့် စီြံက ိုငတ်ွယ် 

သနည််း၊ 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဆ.၃.၁။ စဖာ်ထိုတ်သ  ှ သည့်် displacement မဖစ်စပေါ်ြှု အစရ 

အတွက်နငှ့်် ထ ခ ိုက်သည့်် ဧရ ယာ၊ စနာက်ဆက်တွ  စီြံအိုပ် 

ခ  ပ်ြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််းခ ့်သည့်် 

displacement အစရအတွက်/ ယင််းသ ို ့် စဆာငရွ်က်ခ ့်သည့်် 

ဧရ ယာ 

စံသတ်ြှတ်ခ က် ဆ-၄။ ကာဗွန ်

ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စရွှွဲ့စမပာင််း 

မဖစ်စပေါ်ြှုက ို 

စဖာ်ထိုတ်စတွွဲ့  ှ ရာြှ ရ ှ ခ ့်စသာ 

သငခ်န််းစာြ ာ်းအာ်း အနာဂတ် 

ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့် ်နည််းလြ််း ြ ာ်းက ို 

ဒဇီ ိုင််း စရ်းဆွ ရာတွင ်

ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းကာ 

စရ်းဆွ သင့် ်ပါသည်။ 

 

❖ စဖာ်ထိုတ်စတွွဲ့  ှ စသာ displacement ြ ာ်း 

မဖစ်ပွာ်းရမခင််း၏ အစကကာင််းရင််း ြ ာ်းက ို 

ဆန််းစစ်စလ့်လာကာ အနာဂတ် PaM ြ ာ်းတွင ်

အလာ်းတူမပဿနာြ ာ်း က ို စ ှာင ်ှာ်းန ိုငသ်ည့်် 

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ရန ်ခ  ြှတ်ထာ်းစသာ 

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု/ မပန ်

လှနသ်ံို်းသပ်စစ်စဆ်းြှုလိုပ်ငန််းစဉ် 

အစကကာင််းသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

စီြံစဆာငရွ်က်  ှင််းလင််းတငမ်ပသည့််စာသာ်းပံိုစံမဖင့််သာ 

❖ Displacement ြ ာ်း စဖာ်ထိုတ်စတွွဲ့  ှ ြှုြှ 

ရ ှ သည့်် သငခ်န််းစာြ ာ်းနငှ့် ်ယင််းတ ို ့်အာ်း 

PaM ြ ာ်း၏ ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ြှု နငှ့်/်သ ို ့်ြဟိုတ် 

အစကာင ်အထည်စဖာ်ြှုတွင ်

အစမပာင််းအလ ြ ာ်း မပ လိုပ်ရန ်ြည်သ ို ့် 

လ ိုက်နာက င့််သံို်း ဆ.၄.၁။ အနာဂတ်တွင ်displacement ြ ာ်း မဖစ်စပေါ်ြှုက ို 

စ ှာင ်ှာ်း န ိုငရ်န ်PaM ြ ာ်း နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် REDD+ 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို မပငဆ်ငစ်မပာင််းလ ြှုြ ာ်း မပ လိုပ်ခ ့်သည့်် 

အစရအတွက်၊  
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အသံို်းမပ စကကာင််း 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း၊ 

❖ စဖာ်ထိုတ်စတွွဲ့  ှ သည့်် displacement ြ ာ်း၏ 

အစကကာင််းရင််းခံြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ 

သစ်ခိုတ်မခင််း၊ စမြအသံို်းခ ြှု စမပာင််းလ မခင််း၊ 

ြူလအစကကာင််းရင််းခံြ ာ်း)၊ 
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စနာကဆ်ကတ်ွွဲ (၃) – NFI၊ NFMS န င့်် SIS တ ို ့် ကာ်း ြ  တဆ်က၍် ရန ိုငစ်မြ   စသာ 

အလာ်းအလာြ ာ်း 

SIS စနစ်အတွက် လ ိုအပ်သည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စလ့်လာသံို်းသပ်မခင််းြှ စတင၍် 

NFI/NFMS နငှ့်် SIS စနစ်တ ို ့်ကကာ်း ခ  တ်ဆက်စဆာငရွ်ကန် ိုငြ်ည့်် အခငွ့််အလြ််းြ ာ်းက ို  ာှစဖွခ ့် 

ကကပါသည။်  

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် သတင််းလ ိုအပ်ခ က်အခ   ွဲ့က ို NFI/NFMS ြှ 

တစ်ဆင့်် မဖည့််ဆည််းစပ်းန ိုငစ်ကကာင််း စတွွဲ့  ှ ပါသည။် သ ို ့်စသာ် ထ ိုအတွက် အခ က်အလက ်

စိုစဆာင််းမခင််း၊ အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စီြံစဆာငရွ်က်မခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် နည််းစနစ်ြ ာ်း၊ လိုပ်ငန််း 

လြ််းညွှနြ် ာ်းနငှ့်် လ ိုက်နာရြည့််က င့််ဝတ်ြ ာ်းက ို မပ စိုမခင််းတ ို ့်တွင ် အပ ိုထပ်စဆာင််းလိုပ်စဆာင ်

ြှုြ ာ်း လ ိုအပ်ြညမ်ဖစ်သည။်  

NFI/NFMS ြှတစ်ဆင့်် သတင််းအခ က်အလကြ် ာ်း ရ ှ စအာင ် စဆာငရွ်က်ရာတငွ ် ြညြ်  

ခက်ခ ြညဆ် ိုသည့််အစပေါ်တွင ်ြူတည၍် သတင််းလ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်းက ို အိုပ်စိုနစှ်စို ခွ ထာ်းပါသည။်  

စဆွ်းစန်ွးြှုြ ာ်းြှ ရလဒြ် ာ်းက ို စအာက်ပါဇယာ်းြ ာ်းတွင ် တငမ်ပထာ်းပပီ်း အနာဂတ်တငွ ် စဆာင ်

ရွက်ြည့်် SIS ဒဇီ ိုင််းပံိုစံ စရ်းဆွ မခင််း/ လညပ်တ်စဆာငရွ်က်မခင််း လိုပ်ငန််းြ ာ်းတွင ် အသံို်းမပ န ိုင ်

ပါသည။် SIS စနစ် (ပ ို၍က ယ်မပန် ့်စွာဆ ိုရလ င ် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာကြ်ှုြ ာ်းက ို အစကာင ်

အထညစ်ဖာ်မခင််း) အတွက ်သတင််းလ ိုအပ်ခ က်ြ ာ်း၏ အစရ်းပါြှုြ ာ်းက ို နှု င််းယှဉ်၍ လည််းစကာင််း၊ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း ရ ှ ရန ် အာ်းထိုတ်ရြည့်် အတ ိုင််းအတာစပေါ်တငွ ်

အစမခခံ၍လည််းစကာင််း ြညသ်ည့််သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စိုစည််းတငမ်ပြညဆ် ိုသညက် ို 

ဦ်းစာ်းစပ်းအဆင့််ြ ာ်း သတ်ြှတ်၍ စဆာငရွ်ကရ်န ိုငဖ်ွယ် ှ ပါသည။်  

(၁) NFI/NFMS  အတကွ ် လက ်  စရ်းဆွွဲ ာ်းစသာ အ အီ ဉ်ြ ာ်းအရ အနည််းငယ ် အာ်း ိုတ ်

လိုပ်စဆာင ံ်ိုြ မဖင့်် မဖည့််ဆည််းစပ်းန ိုငစ်မြ   စသာ သတင််းလ ိုအပ်ြ ကြ် ာ်း  

လ ိုအပ်စသာ အြ က ်

အလက် 

NFI/NFMS ြ  က ညီပံ့်ပ ို်းစပ်းန ိုငစ်မြ န င့်် 

ဆကလ်ကလ်ိုပ်စဆာငရ်န် လ ိုအပ်သည့်် 

လိုပ်ငန််းြ ာ်း  

စ  ွဲ့လိုပ်ငန််း ဉ်အတကွ ်အ ကမံပ ြ က ်

သစ်စတာြူဝါဒ 

ရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်း နငှ့်် 

ဆက်န ွှယ်စသာ 

NFI ြှ တ ိုင််းတာသည့်် ပါရာြီတာ အြ ာ်း 

အမပာ်းက ို ဤစနရာတွင ်အသံို်းမပ န ိုင ်ပါ သည်။ 

လိုပ်စဆာငရ်န ်က န ်ှ သည့်် အဓ ကလိုပ်ငန််းြှာ 

• စနာက်ဆံို်းခ ြှတ်ထာ်းသည့်် 

သစ်စတာြူဝါဒ စာရွက်စာတြ််း 
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REDD+ ရလဒြ် ာ်း၊ 

ဥပြာ အပြ တြ််း 

သစ်စတာနယ်စမြ 

အတွင််း စရာက် ှ  

စနစသာ သစ်စတာ 

ြ ာ်း၏ ဧရ ယာ၊ 

အစရ်းကကီ်းသည့်် 

သစ်စတာအြ   ်း 

အစာ်းြ ာ်း (ဥပြာ 

ကျွန််းစတာ) ၏ 

ကကီ်းထာွ်းနှုန််း၊  

သစ်ြ ာ်း၏ အစရ 

အတွက်နငှ့်် အရည ်

အစသွ်း  

အသံို်းအဝငဆ်ံို်း ပါရာ ြီတာြ ာ်းက ို 

စရွ်းခ ယ်ရနန်ငှ့်် စလ့်လာ စတွွဲ့  ှ ရသည့်် 

အစမပာင််းအလ ြ ာ်းက ို REDD+ 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုနငှ့်် 

ခ  တ်ဆက်စပ်းန ိုငြ်ည့်် သင့််စလ ာ်သည့်် 

နည််းလြ််းတစ်ခိုက ို စဖာ်ထိုတ်သတ်ြှတ် 

စပ်းရန ်မဖစ်သည် (ကျွြ််းက ငသ်ူြ ာ်းြှ 

စဆာငရွ်က်သည့်် အရည်အစသွ်းစံမပ  

ဆန််းစစ်စလ့်လာြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အစရ 

အတွက်စံမပ  စလ့်လာစ စစ်ြှုတစ်ခို မဖစ် န ိုငပ်ပီ်း 

စ ှ ွဲ့ယခငက်  ှ ခ ့်သည့်် မဖစ်စပေါ် စမပာင််းလ ြှု 

ပံိုစံြ ာ်းနငှ့်် နှု င််းယှဉ်ကကည့်် မခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် 

စနရာစဒသအလ ိုက် 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်သည့်် PaM ြ ာ်း 

အတွက်ဆ ိုလ င ်REDD+ က ို အစကာငအ် 

ထည်စဖာ်စနစသာ စနရာြ ာ်းနငှ့်် REDD+ 

လိုပ်ငန််းြ ာ်း လိုပ်စဆာငစ်နမခင််း ြ ှ  သည့်် 

စနရာြ ာ်း နှု င််းယှဉ်ကကည့််မခင််းတ ို ့် 

မပ လိုပ်န ိုငပ်ါသည်)။ 

ြ ာ်းထ ြှ ရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်းက ို 

ထိုတ်နှုတ်မခင််း၊   

• SIS တွင ်အသံို်းမပ ရနအ်တွက် 

စသ်းငယ်သည့််/ န ိုငန် ိုငန်င််းနင််း 

လိုပ်စဆာငန် ိုငြ်ည့်် NFI ပါရာ 

ြီတာြ ာ်းက ို စရွ်းခ ယ်မခင််း၊  

• အစမပာင််းအလ ြ ာ်းက ို REDD+ နငှ့်် 

ခ  တ်ဆက်စပ်းန ိုငြ်ည့်် နည််းလြ််း က ို 

စရွ်းခ ယ်မခင််း (SIS သတင််း စနစ်၏ 

ပထြကာလအပ ိုင််းအမခာ်း အတွက် 

အရည်အစသွ်းစံမပ  ဆန််း 

စစ်စလ့်လာြှုသည် အသင့််စလ ာ် 

ဆံို်းမဖစ်ဖွယ် ှ ပါသည်)။  

ရာသဦတိုစမပာင််းလ  ြှု 

စလ ာ့်ပါ်းစရ်း 

ြူဝါဒရည်ြှန််းခ က် 

ြ ာ်းနငှ့်် ဆက်န ွှယ် 

သည့်် REDD+ 

ရလဒြ် ာ်း  

NFMS ြှ အခ က်အလက်ြ ာ်းစပေါ်တွင ်

အစမခခံ၍ အြ   ်းသာ်းြှနလ်ံိုအ ြ်ဓာတ်စငွွဲ့ 

စာရင််းစကာက်ယူမခင််းနငှ့်် REDD+ အစီ 

ရငခ်ံတငမ်ပမခင််းြ ာ်းအတွက် ဆီစလ ာ် သည့်် 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း (FREL နငှ့်် 

နှု င််းယှဉ်၍ သစ်စတာြ ာ်းြှ ကာဗွန ်

ထိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း) မပ စိုသွာ်းြည်မဖစ် သည်။  

• ဤအဆင့််တွင ်ြည်သည်က ိုြ  

ထပ်ြံစဆာငရွ်က်ရန ်ြလ ိုစသ်းပါ။ 

အစီရငခ်ံတငမ်ပြှုစက်ဝန််းြ ာ်း၏ 

အခ  နက်ာလက ့်သ ို ့်စသာ logistic 

ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ က စစြ ာ်းက ို စနာက် 

ပ ိုင််းတွင ်ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းရ ပါြည်။  

ရာသဦတိုစမပာင််းလ  

ြှုနငှ့်် လ ိုက်စလ ာ 

ညီစထမွဖစ်စစစရ်း 

ြူဝါဒရည်ြှန််းခ က် 

ြ ာ်းနငှ့်် ဆက်န ွှယ် 

သည့်် REDD+ 

ရလဒြ် ာ်း  

ရာသဦတိုစမပာင််းလ ြှုနငှ့်် လ ိုက်စလ ာညီ 

စထမွဖစ်စစစရ်းဆ ိုငရ်ာ ြူဝါဒစာရွက်စာ 

တြ််းြ ာ်းတွင ်သစ်စတာြ ာ်း (သ ို ့်ြဟိုတ် 

သ်ီးမခာ်းသစ်စတာဧရ ယာြ ာ်း/ သစ်စတာ 

အြ   ်းအစာ်းြ ာ်း) နငှ့််စပ်လ ဉ််းစသာ ရည် 

ရွယ်ခ က်ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ ်လိုပ်စဆာငခ် က် 

ြ ာ်းက ို ထည့််သွင််းစရ်းဆွ ထာ်းြည် ဆ ိုပါ က 

• ရာသဦတိုစမပာင််းလ ြှုနငှ့်် 

လ ိုက်စလ ာညီစထမွဖစ်စစစရ်း 

ြူဝါဒစာရွက်စာတြ််းြ ာ်းက ို 

စလ့်လာဆန််းစစ်၍  သက်ဆ ိုငရ်ာ 

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း/ လိုပ်စဆာင ်

ခ က်ြ ာ်းက ို   ှာစဖွရပါြည်။  

• အကယ်၍ သစ်စတာနငှ့််စပ်လ ဉ််း စသာ 

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် 
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REDD+ သည် အဆ ိုပါရည်ရွယ်ခ က် 

ြ ာ်း/လိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်းက ို ကူညီပံ့်ပ ို်း 

န ိုငမ်ခင််း ှ /ြ ှ  မပသရနအ်တွက် REDD+ 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှုဆ ိုငရ်ာ အခ က် 

အလက်ြ ာ်းနငှ့်် စပါင််းစပ်၍ NFMS 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အလွယ်တကူ 

အသံို်းမပ န ိုငြ်ည်မဖစ်သည်။  

လိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်း  ှ ပါက REDD+ ြှ 

ပါဝငက်ူညီန ိုငြ်ှုြ ာ်း က ို မပသန ိုငြ်ည့်် 

နည််းလြ််းက ို စရွ်းခ ယ်ရပါြည်။  

ပတ်ဝန််းက ငစ်ရ်းရာ 

ြူဝါဒ ရည်ြှန််းခ က် 

ြ ာ်းနငှ့်် ဆက်န ွှယ် 

စသာ REDD+ 

ရလဒြ် ာ်း  

လက် ှ အစီအစဉ်စရ်းဆွ ထာ်းစသာ NFI 

ပါရာြီတာအခ   ွဲ့ (ဥပြာ စမြဆီလွှာ အတွင််း ှ  

စအာ်ဂ နစ်ကာဗွန)် သည် 

ဆစီလ ာ်အသံို်းတည့််န ိုငပ်ပီ်း NFI ဒဇီ ိုင််း တွင ်

ဆစီလ ာ် အသံို်းတည့််ြည့်် ပါရာ ြီတာြ ာ်း 

(ဥပြာ မဖစ်ပွာ်းလ က်  ှ သည့်် 

စမြဆလီွှာတ ိုက်စာ်းြှု၊ စရအရည်အစသွ်း) 

ထပ်ြံ ထည့််သွင််းန ိုငပ်ါသည်။ သ ို ့်စသာ် 

နြူနာသ ပ်သည််းဆ (sample density) သည် 

REDD+ ၏ အက   ်းသက်စရာက်ြှု 

ြ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ စကာက်ခ က်ဆွ န ိုင ်

စလာက်သည့်် အတ ိုင််းအတာအထ  မြင့််ြာ်းမခင််း 

ြ ှ ဟို ယူဆန ိုငဖ်ွယ် ှ  ပါသည်။  

အထ်ူးကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု လ ိုအပ် သည့်် 

ဧရ ယာြ ာ်းက ို သတ်ြှတ် စဖာ ်

ထိုတ်ထာ်းသည်ြ ာ်း  ှ လ င ်ရာသဦတို 

စမပာင််းလ ြှုနငှ့်် လ ိုက်စလ ာညီစထမွဖစ် 

စရ်းအတွက် အသံို်းမပ သည့်် နည််းလြ််း အတ ိုင််း 

REDD+ သည် ပတ်ဝန််းက င ်အစမခအစနက ို 

ထ န််းသ ြ််းရာတွင ်(ဥပြာ 

သစ်စတာဖံို်းလွှြ််းြှုက ို ထ န််းသ ြ််းမခင််း 

သ ို ့်ြဟိုတ် ြူလအတ ိုင််းမပနမ်ဖစ်စအာင ်

စဆာငရွ်က်မခင််း) ပါဝငက်ူညီစနစကကာင််း 

မပသန ိုငရ်နအ်တွက် NFMS ြှ အခ က်အ 

လက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ န ိုငပ်ါသည်။  

• SIS အတွက် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ NFI 

ပါရာြီတာြ ာ်းက ို အသံို်းမပ  န ိုငြ်ည့်် 

အစမခအစနက ို သ  ှ ရန ်အတွက် NFI 

sample density ၏ 

အက   ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်းက ို ဆန််း 

စစ်မခင််း (ဦ်းစာ်းစပ်းအဆင့်် န ြ့််ပါ 

သည်)။  

• အထ်ူးကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု 

လ ိုအပ်စသာ ဧရ ယာြ ာ်းနငှ့်် စပ် 

လ ဉ််းသည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်း (ဥပြာ 

စရစဝစရလ စဒသ 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်သည့်် 

ဧရ ယာြ ာ်း) သ ို ့်ြဟိုတ် ထ ိုက ့်သ ို ့် စသာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို မပ စို 

စိုစဆာင််းရန ်အစီအစဉ်ြ ာ်း ECD 

သ ို ့်ြဟိုတ် FD တွင ် ှ /ြ ှ  ဆန််းစစ်မခင််း   

• အကယ်၍ အထ်ူးကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှု လ ိုအပ်စသာ ဧရ ယာ ြ ာ်းနငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းသည့်် အခ က် အလက်ြ ာ်း 

 ှ ပါက ထ ိုဧရ ယာြ ာ်း 

ထ န််းသ ြ််းစစာင့််စ ှာက်ရာတွင ်REDD+ 

ြှ ပါဝငက်ူညီန ိုငြ်ှုြ ာ်း က ို မပသန ိုငြ်ည့်် 

နည််းလြ််းက ို စရွ်းခ ယ်ရပါြည်။ 
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စဂဟစနစ်ဝန ်

စဆာငြ်ှု တနဖ် ို်း 

မြင့််ြာ်းစသာ 

ဧရ ယာြ ာ်းအစပေါ် 

REDD+ ၏ 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း 

(အထ်ူးသမဖင့်် 

စမြဆလီွှာနငှ့်် စရ 

အရင််းအမြစ်ြ ာ်းက ို 

ထ န််းသ ြ််းစစာင့်် 

စ ှာက်မခင််း)၊  

အထက်စဖာ်မပပါ အထ်ူးကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှု လ ိုအပ်စသာ ဧရ ယာြ ာ်းနငှ့်် ြ ာ်းစွာ 

ဆက်စပ်စနပါသည်။ အဓ ကက  သည့်် 

သစ်စတာစဂဟစနစ် ဝနစ်ဆာငြ်ှု ြ ာ်း 

စပ်းစနစသာ ဧရ ယာြ ာ်းက ို စနစ် တက  

သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းပပီ်းမဖစ် လ င ်

အဆ ိုပါဧရ ယာြ ာ်းအစပေါ် REDD+ ၏ 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းက ို မပသရန ်အတွက် NFMS 

ြှ အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ န ိုငပ်ါသည်။  

• ECD သ ို ့်ြဟိုတ် FD တွင ်

အထ်ူးကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု 

လ ိုအပ်စသာ ဧရ ယာြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်း  ှ /ြ ှ နငှ့်် 

စဂဟစနစ်ဝနစ်ဆာငြ်ှုတနဖ် ို်း 

မြင့််ြာ်းစသာ ဧရ ယာြ ာ်းက ို 

က ိုယ်စာ်းမပ ြည့်် စနရာြ ာ်းအာ်း 

စဉ််းစာ်းစပ်းန ိုငမ်ခင််း  ှ /ြ ှ  

ဆန််းစစ်ရပါြည်။  

• အစရ်းကကီ်းသည့်် စဂဟစနစ်ဝန ်

စဆာငြ်ှုြ ာ်း စပ်းစနစသာ စနရာ 

ြ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််းသည့်် အခ က်အ 

လက်ြ ာ်းက ို စပ်းန ိုငစ်သာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

မပ စိုစပ်းန ိုငစ်သာ 

အမခာ်းသင့််စလ ာ်သည့်် dataset ြ ာ်း 

 ှ /ြ ှ  ဆန််းစစ်ရပါြည် (ဥပြာ 

အနာဂတ်တွင ်အစရ်းကကီ်း သည့်် NTFP 

ြ ာ်းက ို ပံ့်ပ ို်းစပ်းသည့်် စနရာြ ာ်းက ို 

သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ် ရန ်NFI က ို 

အသံို်းမပ န ိုငသ်ည်။ 

သဘာဝအစမခခံခရီ်းသွာ်းလိုပ်ငန််း 

အတွက် သင့််စလ ာ်သည့်် စနရာ 

ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း MTE 

တွင ် ှ စကာင််း ှ န ိုငသ်ည်)။  

• အကယ်၍ စဂဟစနစ်ဝနစ်ဆာင ်ြှု 

တနဖ် ို်း မြင့််ြာ်းစသာ ဧရ ယာြ ာ်း 

အစကကာင််း သင့််စလ ာ်သည့်် 

အခ က်အလက်ြ ာ်း  ှ လ င ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

မပ စိုထိုတ်မပနန် ိုငြ်ည် ဆ ိုလ င ်

အဆ ိုပါဧရ ယာြ ာ်းအစပေါ် REDD+ ၏ 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်းက ို မပသန ိုငြ်ည့်် 

နည််းလြ််းတစ်ခိုက ို  ှာစဖွရပါြည်။  

ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ  ဆ ိုငရ်ာ 

ြူဝါဒ 

ရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်း နငှ့်် 

REDD+ သည် ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ ြ ာ်းအတွက် 

အဓ ကက သည့်် စနရာြ ာ်း ှ  သစ်စတာ ြ ာ်းက ို 

ထ န််းသ ြ််းစစာင့််စ ှာက်မခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြူလအတ ိုင််းမပနမ်ဖစ်စအာင ်

ထ န််းသ ြ််းလိုပ်စဆာငမ်ခင််းတ ို ့်တွင ်ပါဝင ်

• ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ ြ ာ်းအတွက် အစရ်း 

ကကီ်းစသာ ဧရ ယာြ ာ်းက ို စဖာ်မပ သည့်် 

ြည်သည့်် စမြပံိုြ ာ်းက ို အစ ို်းရြှ 

အသ အြှတ်မပ စကကာင််း 

စလ့်လာဆန််းစစ်ရပါြည်။  
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စပ်လ ဉ််းသည့််  

REDD+ ရလဒြ် ာ်း 

ကူညီစနစကကာင််း မပသရနအ်တွက် NFMS ြှ 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ န ိုင ်ပါသည်။  

လက် ှ  NFI ဒဇီ ိုင််းတွင ်အပငြ်   ်းကွ ြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်း ပါဝငပ်ါ သည်။ 

သစ်စတာဖွ ွဲ့စည််းပံို ပါရာြီတာ ြ ာ်းြှ 

ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ  ဆ ိုငရ်ာ အခ က် အလက်ြ ာ်းက ို 

တွက်ထိုတ်ယူသည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်းက ို 

မပ စိုန ိုငပ်ါသည်။ သ ို ့်စသာ် 

အာ်းထိုတ်ကက  ်းပြ််းြှုအခ   ွဲ့ လ ိုအပ်ပါလ ြ့််ြည် 

(ဥပြာ စံက ိုက်ခ  န ်ည  မခင််း (calibration)၊ 

အပြ တြ််းနြူနာ ကွက်ြ ာ်း)၊ 

တ ရစဆာနြ်   ်းကွ ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်း 

စိုစဆာင််းစရ်း အတွက် ဆ ိုလ င ်ြ ာ်းစွာ ပ ိုြ ို 

အာ်းထိုတ် ရန ်လ ိုြည်မဖစ်ပပီ်း NFI အတွင််း 

ထည့််သွင််းရန ်ခက်ခ ြည်မဖစ်သည်။ 

• အဆ ိုပါဧရ ယာြ ာ်း ထ န််းသ ြ််း 

စစာင့််စ ှာက်ြှုတွင ်REDD+ ၏ 

ပါဝငက်ူညီြှုြ ာ်းက ို မပသန ိုငြ်ည့်် 

နည််းလြ််းတစ်ခိုက ို စရွ်းခ ယ်ရ ပါြည်။  

• NFI sample density သည် အပင ်

ြ   ်းကွ ြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက် 

ြ ာ်းက ို SIS အတွက် ညွှနက် န််း အမဖစ် 

အသံို်းမပ န ိုငြ်ည့်် အတ ိုင််း အတာ  ှ /ြ ှ  

ဆန််းစစ်ရြည်။ 

• သစ်စတာဖွ ွဲ့စည််းပံိုစပေါ်တွင ်အစမခမပ ၍ 

ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ  ဆ ိုငရ်ာ ညွှနက် န််းြ ာ်းက ို 

မပ စိုန ိုငစ်ရ်း အတွက် 

အာ်းထိုတ်လိုပ်က ိုငရ်န ်လ ိုအပ်ြည့်် 

အတ ိုင််းအတာက ို ဆန််းစစ်ရြည်။  

စနရင််းစဒသြ ာ်း 

တစ်ဆက်တစ်စပ် 

တည််း ှ ြှုအစပေါ် 

REDD+ ၏ 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း  

လက် ှ  မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်စနရပ်စဒသ ြ ာ်း 

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည််း  ှ ြှုအတွက် 

အစရ်းပါစသာ စနရာစဒသြ ာ်းနငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းသည့်် အစပ်အဟပ်ြ စသာ dataset 

ြ ှ စသ်းပါ။ သ ို ့်စသာ် ထ ိုစနရာ စဒသြ ာ်းက ို 

စလ့်လာထာ်းသည့်် စလ့်လာ ြှုြ ာ်း  ှ ခ ့်လ င ်

အဆ ိုပါစနရာြ ာ်း ှ  သစ်စတာြ ာ်းက ို 

ထ န််းသ ြ််းမခင််း သ ို ့်ြဟိုတ ်ြူလအစန အထာ်းသ ို ့် 

မပန ်လည်စရာက် ှ စအာင ်လိုပ်စဆာငမ်ခင််း 

တ ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ REDD+ ၏ သက် 

စရာက်ြှုြ ာ်းက ို မပသန ိုငရ်နအ်တွက် NFMS ြှ 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အလွယ် တကူ 

အသံို်းမပ န ိုငြ်ည်မဖစ်သည်။ သင့််စလ ာ်သည့်် 

နည််းစနစ်တစ်ခိုက ို စဖာ်ထိုတ်န ိုငခ် ့်ပါက NFMS 

ြှ အခ က်အ လက်ြ ာ်းက ို 

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည််း ှ ြှု အညွှန််းက န််း 

(connectivity index) တွက် 

ခ က်ရာတွငလ်ည််း အသံို်းမပ န ိုငပ်ါသည်။  

• စနရင််းစဒသြ ာ်း တစ်ဆက် 

တစ်စပ်တည််း မဖစ်ြှု အတွက် 

အစရ်းပါစသာ စနရာြ ာ်းက ို 

စဖာ်ထိုတ်သတ်ြှတ်န ိုငစ်သာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

စနရင််းစဒသြ ာ်း 

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည််း မဖစ်ြှု 

အညွှန််းက န််း တွက်ခ က်န ိုငစ်သာ 

သင့််စလ ာ်သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းနငှ့်် 

လ ိုအပ်စသာ အခ က်အလက်ြ ာ်း 

(ဥပြာ စနရင််းစဒသအြ   ်းြ   ်း 

ပ ံွဲ့ နှံ ့်တည် ှ စနပံိုဆ ိုငရ်ာ အခ က် 

အလက်ြ ာ်း)  ှ /ြ ှ  ဆန််းစစ်ရ ပါြည်။ 

နြူနာယူန ိုငြ်ည့်် စဒသ တွင််း ှ  

အမခာ်းန ိုငင်ြံ ာ်းြှ လိုပ် 

စဆာငထ်ာ်းသည့်် လိုပ်ငန််းြ ာ်း 

 ှ န ိုငစ်ကကာင််းက ို သတ မပ ရပါြည် 

(ဥပြာ ဗီယက်နြ်န ိုငင်၏ံ သစ်စတာြ ာ်း 

အစ တ်စ တ် အပ ိုင််း ပ ိုင််းမဖစ်မခင််း ဆ ိုငရ်ာ 

အညွှန််းက န််း အတွက် 

စဉ််းစာ်းသံို်းသပ်ပံိုြ ာ်း)။  
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• စနရင််းစဒသြ ာ်း တစ်ဆက် 

တစ်စပ်တည််း မဖစ်ြှု အတွက် 

အစရ်းပါစသာ စနရာြ ာ်း၏ 

စမြပံိုြ ာ်းက ို စရ်းဆွ ရန၊် သ ို ့်ြဟိုတ် 

စနရင််းစဒသြ ာ်း တစ်ဆက်တစ် 

စပ်တည််းမဖစ်ြှု အညွှန််းက န််း 

တွက်ခ က်ရန ်အာ်းထိုတ်လိုပ် 

စဆာငရ်ြည့်် အတ ိုင််းအတာက ို 

ဆန််းစစ်ရပါြည်။  

စဘ်းအနတရာယ် 

စကကာင့်် ထ ခ ိုက် 

ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခ စလ ာ့် 

ပါ်းစရ်း ြူဝါဒြ ာ်း နငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းသည့်် 

REDD+ရလဒြ် ာ်း  

အကယ်၍ စဘ်းအနတရာယ်စကကာင့်် ထ  

ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခ စလ ာ့်ပါ်းစရ်းအတွက် 

အစရ်းပါစသာ သစ်စတာဧရ ယာြ ာ်းက ို 

သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ်ထာ်းသည်ြ ာ်း  ှ လ င ်

ရာသဦတို စမပာင််းလ ြှုနငှ့်် လ ိုက်စလ ာ 

ညီစထမွဖစ်စရ်းအတွက် အသံို်းမပ သည့်် 

နည််းလြ််းအတ ိုင််း REDD+ သည် အဆ ိုပါ 

ဧရ ယာြ ာ်း ှ  ပတ်ဝန််း က င ်အစမခအစန က ို 

ထ န််းသ ြ််းရာတွင ်(ဥပြာ သစ်စတာ 

ဖံို်းလွှြ််းြှုက ို ထ န််းသ ြ််းမခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြူလအတ ိုင််းမပနမ်ဖစ်စအာင ်စဆာငရွ်က် မခင််း) 

ပါဝငက်ူညီစနစကကာင််း မပသန ိုငရ်န ်အတွက် 

NFMS ြှ အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

အသံို်းမပ န ိုငပ်ါသည်။ 

• စဘ်းအနတရာယ် စကကာင့်် ထ ခ ိုက် 

ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခ စလ ာ့် ပါ်းစရ်း 

ြူဝါဒစာရွက်စာတြ််းြ ာ်းတွင ်

သစ်စတာြ ာ်းနငှ့်် စပ်လ ဉ််းစသာ 

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် 

လိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်း ပါဝငမ်ခင််း  ှ /ြ ှ  

ဆန််းစစ်ရပါြည်။  

• သစ်စတာနငှ့်် စပ်လ ဉ််းစသာ 

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် 

လိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်း  ှ စနလ င ်REDD+ 

၏ ပါဝငက်ူညီြှုက ို မပသန ိုငြ်ည့်် 

နည််းလြ််းတစ်ခိုက ို စရွ်းခ ယ်ရပါြည်။ 

ကိုန််းစမြထ ခ ိုက် ပ က် 

စီ်းမခင််းနငှ့်် သ ကနတာရ 

မဖစ်မခင််း ဆ ိုငရ်ာ ြူဝါဒ 

ရည် ြှန််းခ က်ြ ာ်းနငှ့်် 

ဆက်န ွှယ်သည့်် 

REDD+ ရလဒြ် ာ်း၊  

သစ်စတာအတန််းအစာ်းက ဆင််းစသာ 

ဧရ ယာြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် သ ကနတာရမဖစ်မခင််း နငှ့်် 

ကိုန််းစမြထ ခ ိုက်ပ က်စီ်းမခင််း အနတရာယ် ှ စသာ 

သစ်စတာဧရ ယာြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ရ ှ န ိုငပ်ါက 

ရာသဦတို စမပာင််းလ ြှုနငှ့်် 

လ ိုက်စလ ာညီစထမွဖစ်စရ်းအတွက် အသံို်း 

မပ သည့်် နည််းလြ််းအတ ိုင််း REDD+ သည် 

အဆ ိုပါ ဧရ ယာြ ာ်း ှ  ပတ်ဝန််းက င ်

အစမခအစနက ို ထ န််းသ ြ််းရာတွင ်(ဥပြာ 

သစ်စတာ ဖံို်းလွှြ််းြှုက ို ထ န််းသ ြ််းမခင််း 

• သစ်စတာအတန််းအစာ်းက ဆင််း စသာ 

ဧရ ယာြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် 

သ ကနတာရမဖစ်မခင််း နငှ့်် ကိုန််းစမြ 

ထ ခ ိုက်ပ က်စီ်းမခင််း အနတရာယ် ှ  စသာ 

သစ်စတာဧရ ယာြ ာ်းက ို 

စဖာ်ထိုတ်သတ်ြှတ်ထာ်းမခင််း  ှ /ြ ှ  

ဆန််းစစ်ရပါြည် (IUCN နငှ့်် FD ြှ 

မပ စိုထာ်းသည့်် သစ်စတာ ြ ာ်း 

ြူလအစမခအစန မပနလ်ည် 

စရာက် ှ စအာင ်ပ   ်းစထာငန် ိုငြ်ည့်် 

အခွင့််အလြ််းြ ာ်းမပ စမြပံိုအတွက် 

အသံို်းမပ သည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်း 
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သ ို ့်ြဟိုတ် ြူလအတ ိုင််းမပနမ်ဖစ်စအာင ်

စဆာငရွ်က် မခင််း) ပါဝငက်ူညီစနစကကာင််း 

မပသန ိုငရ်နအ်တွက် NFMS ြှ အခ က်အ 

လက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ န ိုငပ်ါသည်။ 

သစ်စတာြ ာ်း၏ ဖွ ွဲ့စည််းပံိုအတန််းအစာ်း 

က ဆင််းြှုက ို ဆန််းစစ်ြည့်် နည််းစနစ် ြ ာ်းက ို 

NFI အတွက် မပ စိုန ိုငပ်ါသည်။ သ ို ့်စသာ် 

အာ်းစ ိုက်ထိုတ်ြှုအခ   ွဲ့ လ ိုအပ် ပါလ ြ့််ြည်။  

သည် ဤစနရာတွင ်အသံို်းဝငန် ိုင ်

ပါသည)်။  

• ထ ိုက ့်သ ို ့်စသာ ဧရ ယာြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်း  ှ ပါက ၎င််းတ ို ့် က ို 

ထ န််းသ ြ််းစစာင့််စ ှာက်ရာ တွင ်

REDD+ ြှ ပါဝငက်ူညီြှုက ို မပသန ိုငြ်ည့်် 

နည််းလြ််းတစ်ခိုက ို စရွ်းခ ယ်ရပါြည်။  

• NFI အကွက်ြ ာ်း ှ  သစ်စတာြ ာ်း ၏ 

ဖွ ွဲ့စည််းပံို အတန််းအစာ်းက ဆင််း ြှုက ို 

ဆန််းစစ်ရန ်နည််းစနစ်ြ ာ်း မပ စိုန ိုငစ်ရ်း 

လ ိုအပ်ြည့်် အာ်းထိုတ် လိုပ်က ိုငြ်ှု 

အတ ိုင််းအတာက ို ဆန််း စစ်ရပါြည်။  

သဘာဝစတာြ ာ်း ၏ 

ဖံို်းလွှြ််းြှုနငှ့်် 

အရည်အစသွ်းတ ို ့် နငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းစသာ 

REDD+ ရလဒြ် ာ်း  

NFI နငှ့်် NFMS တ ို ့်သည် သဘာဝစတာ ြ ာ်း 

ဖံို်းလွှြ််းြှု၏ အစမပာင််းအလ ြ ာ်း၊ 

အနာဂတ်အလာ်းအလာြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်း အလွယ်တကူ ပံ့်ပ ို်း 

စပ်းန ိုငပ်ါသည်။ သ ို ့်စသာ် သဘာဝစတာ ြ ာ်းနငှ့်် 

သစ်စတာစ ိုက်ခင််းြ ာ်းကကာ်း ခွ မခာ်းန ိုငရ်န ်

အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ိုခ က်ြ ာ်း လ ိုအပ်ပါသည်။ 

ြူလအစမခအစန မပနစ်ရာက်စအာင ်

မပနလ်ည်ပ   ်းစထာင ်ထာ်းစသာ 

သစ်စတာြ ာ်းအတွက် ဆ ိုလ င ်

အထ်ူးခက်ခ န ိုငစ်မခ ှ ပါသည်။ ‘သဘာဝ စတာ’ 

၏ အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ိုခ က်က ို NFI 

သစ်စတာအြ   ်းအစာ်းြ ာ်းစပေါ်တွင ်အစမခ ခံ၍ 

ဖွင့််ဆ ိုြည်ဆ ိုလ င ်မဖစ်န ိုငစ်မခ  ှ ပါ သည် 

(ဥပြာ သစ်စတာစ ိုက်ခင််းအမဖစ် 

အြ   ်းအစာ်းသတ်ြှတ်ထာ်းမခင််း ြ ှ စသာ 

သစ်စတာဧရ ယာြ ာ်းအာ်းလံို်းက ို သဘာဝ 

စတာဟို ယူဆန ိုငသ်ည်၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

သစ်စတာအြ   ်းအစာ်းတစ်ခိုအမဖစ် သတ် 

ြှတ်ထာ်းမခင််း ြ ှ စသာ သစ်စတာြ ာ်း 

အာ်းလံို်းသည် သဘာဝစတာ ြဟိုတ်ဟို 

ယူဆန ိုငပ်ါသည်)။ အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ိုခ က် 

ြ ာ်းသည် ‘သစ်စတာြ ာ်းအမပငဘ်က် ှ  

• ‘သဘာဝစတာ’ အတွက် အလိုပ် 

မဖစ်ြည့်် အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ိုခ က်ြ ာ်း က ို 

အဆ ိုမပ တငမ်ပပပီ်း ကာကွယ် 

စစာင့််စ ှာက်ြှု (င) နငှ့်် ဆက်စပ်၍ 

အသံို်းမပ သင့််သည့်် အဓ ပပါယ်ဖွင့်် 

ဆ ိုခ က်က ို အြ ာ်းသစဘာတူညီ ခ က် 

ရယူသတ်ြှတ်ရပါြည် (REDD+ 

လိုပ်ငန််းစဉ် အတွင််း 

အမပငန်စ်ှြ   ်းစလံို်းတွင ်အမခာ်း စသာ 

mapping လိုပ်ငန််းြ ာ်း၊ 

စာရင််းအင််းြ ာ်းအတွက် တွ ဖက် 

အသံို်းမပ န ိုငရ်န ်လ ိုအပ်သည့်် 

အခ က်က ိုလည််း ြစြ့်ြစလ ာ့် 

 ှ ရပါြည်)။  

• သဘာဝစတာြ ာ်း ဖံို်းလွှြ််းြှုက ို 

တ ိုင််းတာမခင််းနငှ့်် အစီရငခ်ံတငမ်ပ 

မခင််းအတွက် နည််းလြ််းတစ်ခိုက ို 

စရွ်းခ ယ်ရပါြည်။  

• NFI/NFMS ြှတစ်ဆင့်် သဘာဝ 

စတာြ ာ်း၏ အရည်အစသွ်းက ို 

စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းြည့်် နည််း 

စနစ်ြ ာ်း မပ စိုစရ်းအတွက် အာ်း 

စ ိုက်ထိုတ်ရြည့်် အတ ိုင််းအတာက ို 

ဆန််းစစ်ရပါြည်။  
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သစ်ပငြ် ာ်း’ အတွက်လည််း အက ံ ်းဝင ်သည့်် 

ဖွင့််ဆ ိုခ က်ြ ာ်း မဖစ်ရန ်လ ိုအပ် 

စကကာင််းက ိုလည််း သတ မပ ရပါြည်။  

သဘာဝစတာြ ာ်း၏ အရည်အစသွ်း 

စမပာင််းလ ြှုြ ာ်း (ဥပြာ အတန််းအစာ်း 

က ဆင််း/ အနည််းငယ်က ဆင််း/ က ဆင််း 

မခင််းြ ှ ) က ို NFI/NFMS ြှတစ်ဆင့်် 

စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းရနအ်တွက် အသံို်း 

မပ ရြည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်းက ို ထပ်ြံမပ စိုရန ်

လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည်။  

 

NFI/NFMS အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို REDD+ 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်ြှု ဆ ိုငရ်ာ အခ က် 

အလက်ြ ာ်း နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် သစ်စတာ 

ြဟိုတ်သည့််ကိုန််းစမြဖံို်းလွှြ််းြှု/ စမြ 

အသံို်းခ ြှုဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းနငှ့်် 

စပါင််းစပ်လ ိုက်ြည်ဆ ိုလ င ် 

သဘာဝစတာြ ာ်း၏ အရည်အစသွ်းနငှ့်် 

ဖံို်းလွှြ််းြှုအစပေါ် REDD+ PaM ြ ာ်း၏ 

သက်စရာက်ြှု (အထ်ူးသမဖင့်် REDD+ PaM 

ြ ာ်းသည် သဘာဝစတာြ ာ်းက ို 

စမပာင််းလ အသံို်းမပ ြှုြ ာ်း မဖစ်စပေါ်စစမခင််း 

ြ ှ စကကာင််း မပသန ိုငရ်န)် က ို စစာင့််ကကည့်် 

စစ်စဆ်းရန ်မဖစ်န ိုငပ်ါသည်။ သ ို ့်စသာ် 

ထ ိုအတွက် အသံို်းမပ ရြည့်် နည််းစနစ် ြ ာ်းက ို 

ထပ်ြံမပ စိုရန ်လ ိုအပ်ပါလ ြ့််ြည် (ဥပြာ 

ဧရ ယာြ ာ်းတွင ်သဘာဝစတာ ြ ာ်း စမပာင််းလ  

အသံို်းမပ သည့်် မဖစ်ရပ် ြ ာ်း 

စဖာ်ထိုတ်စတွွဲ့  ှ ရပါက အစကကာင််း ရင််းြ ာ်းက ို 

ဆန််းစစ်စလ့်လာရန ်လိုပ်ငန််း လြ််းညွှနြ် ာ်း 

မပ စိုမခင််း၊ အဆင့််ြ ာ်း (thresholds) 

သတ်ြှတ်မခင််း) 

• သဘာဝစတာြ ာ်းအစပေါ် REDD+ PaM 

ြ ာ်း၏ အက   ်းသက်စရာက်ြှု က ို 

ဆန််းစစ်န ိုငြ်ည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်း 

မပ စိုန ိုငစ်ရ်း အာ်းစ ိုက်ထိုတ်ရြည့်် 

အတ ိုင််းအတာက ို အက မဖတ်ရပါ ြည်။ 

အထ်ူးသမဖင့််REDD+ PaM ြ ာ်းက ို 

အသံို်းမပ ၍ သဘာဝစတာ ြ ာ်းက ို 

စမပာင််းလ အသံို်းမပ သည့်် မဖစ်ရပ်ြ ာ်းက ို 

စဖာ်ထိုတ်သ  ှ ရန ်ရည်ရွယ်ခ က်မဖင့်် 

လိုပ်စဆာငရ် ပါြည်။  

• သဘာဝစတာြ ာ်းအစပေါ် REDD+ PaM 

ြ ာ်း၏ သက်စရာက်ြှုက ို 

ဆန််းစစ်တ ိုင််းတာရန ်နည််းလြ််း 

တစ်ခိုက ို စရွ်းခ ယ်ရပါြည်။  
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(၂) အသံို်းမပ ြည့််နည််း န ြ် ာ်း မပ  ိုမြင််း၊ NFI/NFMS  ဒဇီ ိုင််းက ို ညြှ နှု င််းမပငဆ်ငမ်ြင််း 

န င့််/သ ို ့်ြဟိုတ ်ရန်ပံိုစင ွြ ာ်း  ပ်စဆာင််းပံ့်ပ ို်းမြင််းတ ို ့်တငွ ်ြ ာ်းမပာ်းသည့်် အငအ်ာ်း  ိုက ်ိုတြ်ှုြ ာ်း 

မပ လိုပ်၍ မဖည့််ဆည််း စပ်းန ိုငြ်ည့်် သတင််းလ ိုအပ်ြ ကြ် ာ်း  

လ ိုအပ်စသာ အြ က ်

အလက် 

NFI/NFMS ြ  က ညီပံ့်ပ ို်းစပ်းန ိုငစ်မြ န င့်် 

ဆကလ်ကလ်ိုပ်စဆာငရ်န် လ ိုအပ်သည့်် 

လိုပ်ငန််းြ ာ်း  

စ  ွဲ့လိုပ်ငန််း ဉ်အတကွ ်အ ကမံပ ြ က ်

စဉ်ဆက်ြမပတ် 

ဖွံွဲ့ ပဖ  ်းတ ို်းတက်စရ်း 

ရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်း 

နငှ့််စပ်လ ဉ််းစသာ 

REDD+ ရလဒြ် ာ်း  

NFI နငှ့်် NFMS နစ်ှခိုစလံို်းတွင ်လူြှု စီ်းပွာ်း 

ဆ ိုငရ်ာ အပ ိုင််းကဏ္ဍက ို ထည့်် သွင််းရန ်

လတ်တစလာ အစီအစဉ် ြ ှ  စသ်းပါ။ 

ထ ိုအပ ိုင််းသာ ပါဝငြ်ည် ဆ ိုပါက SIS အတွက် 

သင့််စလ ာ်ြည့်် ပါရာြီတာြ ာ်းက ို 

ထည့််သွင််းရန ်လွယ် ကူြည်မဖစ်သည်။ ဥပြာ 

အ ြ်စထာငစ်ို ြ ာ်း၏ ဝငစ်ငြွ ာ်း၊ NTFP 

ြ ာ်းက ို လက်လှြ််းြီြှု၊ အဓ က 

အသက်စြွ်းဝြ််း စက ာင််းြှု လိုပ်ငန််းြ ာ်း၊ 

ပတ်ဝန််းက င ်နငှ့််ဆက်န ွှယ်စသာ 

က န််းြာစရ်းက စစ ြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်း မဖစ်ပါ သည်။ 

ရလဒြ် ာ်း၏ ခ ိုငြ်ာြှုအတွက် sample 

density ၏ သက်စရာက်ြှုြ ာ်း က ို 

ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်းရန ်လ ိုအပ်ပါ လ ြ့််ြည်။  

• NFI/NFMS တွင ်လူြှုစီ်းပွာ်းဆ ိုငရ်ာ 

အပ ိုင််းက ို ထည့််သွင််းသင့််စကကာင််း 

တငမ်ပစဆွ်းစန်ွးရာတွင ်SIS နငှ့်် SoI 

အတွက် အခ က်အလက်ြ ာ်း 

လ ိုအပ်စသာစကကာင့််ဟူသည့်် 

အစကကာင််းမပခ က်က ိုလည််း 

ထည့််သွင််းတငမ်ပန ိုငပ်ါသည်။   

• လူြှုစီ်းပွာ်းဆ ိုငရ်ာ အပ ိုင််းက ို ထည့်် 

သွင််းန ိုငပ်ပီဆ ိုလ င ်မဖစ်န ိုငစ်မခ ှ ပပီ်း 

အဓ ပပါယ်မပည့််ဝသည့်် ပါရာြီတာ ြ ာ်း 

သစဘာတူ ထည့််သွင််းန ိုငစ်ရ်း 

စပါင််းစပ်ည  နှု င််းရပါြည်။  

ဆင််းရ နြ်ွ်းပါ်းပပီ်း 

ထ ခ ိုက်လွယ်စသာ 

နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ ်ပစ် 

ပယ်ခံရစသာ အိုပ်စို 

ြ ာ်း၏  ဘဝအဆင ်

စမပစရ်း၊ သက်သာ 

စခ ာငခ်  စရ်း အစပေါ် 

REDD+ ၏ အက   ်း 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း၊  

အထက်စဖာ်မပပါ စဉ်ဆက်ြမပတ်ဖွံွဲ့ ပဖ  ်း 

တ ို်းတက်စရ်း ရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်းနငှ့်် 

ြ ာ်းစွာဆက်စပ်ြှု  ှ ပါသည်။ NFI သ ို ့်ြဟိုတ် 

NFMS အတွက် လူြှုစီ်းပွာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

အပ ိုင််းကဏ္ဍက ို မပ စိုြည်ဆ ိုပါက 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အိုပ်စိုအလ ိုက် ခွ မခာ်း၍ 

အလွယ်တကူ စကာက်ယူန ိုင ်

ြည်မဖစ်စသာစကကာင့်် ဆင််းရ နြ်ွ်းပါ်း စသာ၊ 

ထ ခ ိုက်လွယ်စသာ နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပစ်ပယ်ခံရစသာ အိုပ်စိုြ ာ်း၏ ဘဝ 

အဆငစ်မပြှုနငှ့််စပ်လ ဉ််းသည့်် အစမပာင််း 

• လူြှုစီ်းပွာ်းဆ ိုငရ်ာ အပ ိုင််းက ို 

ထည့််သွင််းန ိုငပ်ပီဆ ိုလ င ်ဆင််းရ  

နြ်ွ်းပါ်းစသာ၊ ထ ခ ိုက်လွယ်စသာ၊ 

ပစ်ပယ်ခံရစသာ အိုပ်စိုြ ာ်း ၏ 

အဓ ပပါယ်ြ ာ်းက ို ဖွင့််ဆ ိုသတ်ြှတ် ပပီ်း 

SIS အတွက် အိုပ်စိုအလ ိုက် 

ခွ မခာ်းစကာက်ယူထာ်းစသာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်း အသံို်းဝငန် ိုင ်ြည့်် 

နယ်ပယ်ြ ာ်းအတွက် 

စပါင််းစပ်ည  နှု င််းစဆာငရွ်က် ရပါြည်။ 
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အလ ြ ာ်း စဖာ်ထိုတ်သ  ှ န ိုငြ်ည်မဖစ် သည်။ 

ဆင််းရ နြ်ွ်းပါ်းစသာ၊ ထ ခ ိုက် လွယ်စသာ၊ 

ပစ်ပယ်ခံရစသာ အိုပ်စိုြ ာ်း အတွက် 

အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ိုခ က်ြ ာ်း လ ိုအပ် ပါလ ြ့််ြည်။  

က ာ်းြတန််းတူညီ 

ြ စရ်းဆ ိုငရ်ာ 

ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာ်းနငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းသည့်် REDD+ 

ရလဒြ် ာ်း  

NFI သ ို ့်ြဟိုတ် NFMS တွင ်လူြှုစီ်းပွာ်း 

ဆ ိုငရ်ာ အပ ိုင််းကဏ္ဍက ို ထည့််သွင််းြည် 

ဆ ိုလ င ်အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို က ာ်း/ြ 

အလ ိုက် ခွ မခာ်းစကာက်ယူန ိုငစ်အာင ်

ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ န ိုငပ်ါသည်။  

• လူြှုစီ်းပွာ်းဆ ိုငရ်ာ အပ ိုင််းက ို 

ထည့််သွင််းန ိုငပ်ပီဆ ိုလ င ်က ာ်း/ြ 

ခွ မခာ်းစကာက်ယူထာ်းစသာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်း အသံို်းဝငန် ိုင ်ြည့်် 

နယ်ပယ်ြ ာ်းအတွက် စပါင််း 

စပ်ည  နှု င််းစဆာငရွ်က်ရပါြည်။ 

သစ်စတာ စီြံအိုပ် 

ခ  ပ်ြှု၏ ပွင့််လင််း 

မြငသ်ာြှု၊ တာဝနခ်ံ 

ြှုနငှ့်် တရာ်းဥပစဒ 

စ ို်းြ ို်းစရ်းတ ို ့်နငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းစသာ REDD+ 

ရလဒြ် ာ်း၊  

NFI နငှ့်် NFMS နစ်ှခိုစလံို်းတွင ်အိုပ်ခ  ပ် စရ်း 

ဆ ိုငရ်ာ အပ ိုင််းကဏ္ဍက ို ထည့််သွင််း ရန ်

ယခိုအခ  နအ်ထ  အဆ ိုမပ ထာ်းမခင််း ြ ှ စသ်းပါ။ 

သ ို ့်စသာ် စနာငတ်ွင ်ထ ို အပ ိုင််းက ို 

ထည့််သွင််းရန ်နည််းပညာအရ မဖစ်န ိုငစ်မခ 

 ှ ပါသည်။ ဥပြာ သစ်စတာ 

အိုပ်ခ  ပ်လိုပ်က ိုငြ်ှု ညွှနက် န််းြ ာ်း (ဥပြာ 

တရာ်းြဝင ်သစ်ခိုတ်မခင််း၊ 

စမြအသံို်းခ ြှုဆ ိုငရ်ာ ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်း 

ခ ြှတ်မခင််း၊ သစ်စတာဦ်းစီ်းဌာန၏ စီြံ 

အိုပ်ခ  ပ်စရ်းအရ လက်လှြ််းြီန ိုငြ်ှု) က ို 

သတ်ြှတ်ရနအ်တွက် ကြ္ာ့်ဘဏ/် 

FAO/Chatham House ြူစဘာငတ် ို ့်က ို 

အသံို်းမပ မခင််း၊  

• NFI/NFMS တွင ်အိုပ်ခ  ပ်စရ်း 

ဆ ိုငရ်ာအပ ိုင််းက ို ထည့််သွင််းသင့်် 

စကကာင််း တငမ်ပစဆွ်းစန်ွးရာတွင ်SIS 

အတွက် အခ က်အလက်ြ ာ်း 

လ ိုအပ်စသာစကကာင့််ဟူသည့်် 

အစကကာင််းမပခ က်က ိုလည််း 

ထည့််သွင််းတငမ်ပန ိုငပ်ါသည်။  

• အိုပ်ခ  ပ်စရ်းဆ ိုငရ်ာ အပ ိုင််းက ို 

ထည့််သွင််းန ိုငပ်ပီဆ ိုလ င ်မဖစ်န ိုင ်စမခ ှ ပပီ်း 

အဓ ပပါယ်မပည့််ဝသည့်် ပါရာြီတာြ ာ်း 

သစဘာတူ ထည့််သွင််းန ိုငစ်ရ်း စပါင််းစပ် 

ည  နှု င််းရပါြည်။ 

ဌာစနတ ိုင််းရင််းသာ်း 

ြ ာ်း၏ ယဉ်စက ်းြှု 

အစြွအနစ်ှ၊ ြ ရ ို်း ဖလာ 

အစဉ်အလာ 

ြ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််း စသာ 

REDD+ ရလဒြ် ာ်း၊  

NFI သ ို ့်ြဟိုတ် NFMS တွင ်လူြှုစီ်းပွာ်း 

ဆ ိုငရ်ာ အပ ိုင််းကဏ္ဍက ို ထည့််သွင််းြည် 

ဆ ိုလ င ်ယဉ်စက ်းြှုအစြွအနစ်ှဆ ိုငရ်ာ 

ညွှနက် န််းြ ာ်း (ဥပြာ သစ်စတာ၏ 

ယဉ်စက ်းြှုတနဖ် ို်းြ ာ်း) သ ို ့်ြဟိုတ် ြ ရ ို်း 

ဖလာအစဉ်အလာြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ ညွှနက် န််း ြ ာ်း 

(ဥပြာ ြ ရ ို်းဖလာစမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်း) က ို 

ထည့််သွင််းဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ န ိုငပ်ါသည်။  

• လူြှုစီ်းပွာ်းဆ ိုငရ်ာ အပ ိုင််းက ို 

ထည့််သွင််းန ိုငပ်ပီဆ ိုလ င ်မဖစ်န ိုင ်စမခ ှ ပပီ်း 

အဓ ပပါယ်မပည့််ဝသည့်် ပါရာြီတာြ ာ်း 

သစဘာတူ ထည့််သွင််းန ိုငစ်ရ်း စပါင််းစပ် 

ည  နှု င််းရပါြည်။ 



 

126 
 

ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ် 

ြှုြ ာ်း ြူလအတ ိုင််း 

မပနလ်ည်ထိုတ်လွှတ် ြှု  

သ ို ့်ြဟိုတ ်

ကာဗွနပ်ြာဏ 

တ ို်းမြင့််လာပပီ်းြှ 

ြူလအတ ိုင််း မပန ်

လည်စလ ာ့်က  သွာ်းြှု 

(reversals) တ ို ့် 

မဖစ်ပွာ်းမခင််း၊  

reversal ြ ာ်း မဖစ်စပေါ်ြှုက ို စဖာ်ထိုတ် သ  ှ ရန ်

NFMS အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

အသံို်းမပ န ိုငပ်ါသည်။ သ ို ့်စသာ် အဓ ပပါယ် 

ဖွင့််ဆ ိုခ က်ြ ာ်း (ဥပြာ လူတ ို ့်ဖနတ်ီ်း၍ 

ြဟိုတ်ဘ  ‘သဘာဝ’ အစကကာင််းြ ာ်း စကကာင့်် 

မဖစ်ပွာ်းစသာ reversal ြ ာ်းက ို 

ထည့််သွင််းသင့််ပါသလာ်း?) နငှ့်် အသံို်းမပ  ြည့်် 

နည််းစနစ်ြ ာ်းက ို မပ စိုရန ်လ ိုအပ် ပါြည်။ 

န ိုငင်အံဆင့််အတွက် နည််းစနစ် ြ ာ်း 

မပ စိုမခင််းသည် စအာက်အဆင့််ြ ာ်း အတွက် 

မပ စိုမခင််းထက် ပ ိုြ ို လွယ်ကူ ပါြည်။ 

ကာဗွနပ်ြာဏ တ ို်းမြင့််မခင််း အတွက် 

နည််းစနစ်ြ ာ်း မပ စိုမခင််းသည် 

ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ မခင််း ထက် 

ပ ိုြ ိုလွယ်ကူန ိုငဖ်ွယ်  ှ ပါသည်။ 

(စလ ာ့်ခ န ိုငခ် ့်သည့်် ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ် ြှုြ ာ်း 

ြူလအတ ိုင််း မပနမ်ဖစ်လာြှုက ို 

အစရ်းယူစဆာငရွ်က်န ိုငမ်ခင််းြ ှ ၍ 

ပံိုြှနတ် ို်းလာသည့်် ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှု ြ ာ်း 

(business-as-usual emissions) သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်းက ို 

ဆက်လက်စလ ာ့်ခ န ိုငြ်ှုြ ှ စတာ့်မခင််းြ ာ်း နငှ့်် 

ြည်သ ို ့် ခွ မခာ်းသ  ှ န ိုငြ်ည်နည််း)။ PaM 

တစ်ခိုခ င််းစီအတွက် လိုပ်စဆာင ်သည့်် M&E 

စနစ်ြှ စနရာစဒသအလ ိုက် 

အစမခခံအခ က်အလက်ြ ာ်း (area specific 

baselines) ရ ှ စအာင ်ကူညီ စပ်းန ိုငပ်ါသည်။ 

• အသံို်းမပ ြည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်းက ို 

မပ စိုရနန်ငှ့်် အစကာငအ်ထည်စဖာ် ရန ်

အာ်းစ ိုက်ထိုတ်ရြည့်် ပြာဏ က ို 

ဆန််းစစ်ရြည်မဖစ်ပပီ်း ရနပံ်ိုစင ွြ ာ်းက ို 

 ှာစဖွသတ်ြှတ်ရပါြည်။  

• ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု (စ) က ို 

က င့််သံို်းန ိုငရ်န ်အဓ ပပါယ်မပည့််ဝ သည့်် 

အခ က်အလက်ြ ာ်း ရ ှ  

န ိုငစ်လာက်သည့်် အတ ိုင််းအတာ အထ  

reversal ြ ာ်း မဖစ်ပွာ်းြှုက ို 

စဖာ်ထိုတ်သ  ှ န ိုငစ်သာ အဓ ပပါယ် 

ဖွင့််ဆ ိုခ က်ြ ာ်းနငှ့်် နည််းစနစ်ြ ာ်း/ 

လိုပ်ငန််းလြ််းညွှနြ် ာ်းက ို မပ စိုရ ပါြည်။  

reversal ြ ာ်းက ို 

မဖစ်ပွာ်းစစသည့်် 

အစကကာင််းြ ာ်း 

reversal ြ ာ်းက ို မဖစ်ပွာ်းစစသည့်် 

အစကကာင််းရင််းြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်သတ် 

ြှတ်န ိုငသ်ည့်် နည််းစနစ်တစ်ခိုက ို မပ စိုရန ်

လ ိုအပ်ြည်မဖစ်ပပီ်း အမခာ်း ရင််းမြစ်ြ ာ်းြှ 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ ရန ်

လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည် (ဥပြာ 

သစ်စတာြဟိုတ်သည့်် စမြဖံို်းလွှြ််းြှု/ 

• အသံို်းမပ ြည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်းက ို 

မပ စိုရနန်ငှ့်် အစကာငအ်ထည်စဖာ် ရန ်

အာ်းစ ိုက်ထိုတ်ရြည့်် ပြာဏ က ို 

ဆန််းစစ်ရြည်မဖစ်ပပီ်း ရနပံ်ိုစင ွြ ာ်းက ို 

 ှာစဖွသတ်ြှတ်ရပါြည်။ 

• reversal ြ ာ်းက ို မဖစ်ပွာ်းစစသည့်် 

အစကကာင််းရင််းြ ာ်းက ို စလ့်လာစ  
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စမြအသံို်းခ ြှုဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက် ြ ာ်း၊ 

လိုပ်ငန််းအစကာငအ်ထည်စဖာ် သည့်် 

စနရာအဆင့််တွင ်စကာက်ယူ စသာ 

စစ်တြ််းြ ာ်းြှ အခ က်အလက် ြ ာ်း)။ 

ြည်သည့််အတ ိုင််းအတာအထ  

မဖစ်ပွာ်းလာလ င ်မဖစ်ပွာ်းစစသည့်် 

အစကကာင််းရင််းြ ာ်း စတငဆ်န််းစစ်ရ 

ြည်ဟူသည့်် အဆင့််ြ ာ်း (Thresholds) 

သတ်ြှတ်ထာ်းသင့််ပါသည်။   

စစ်ရနအ်တွက် အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ို 

ခ က်ြ ာ်းနငှ့်် နည််းစနစ်ြ ာ်း/ 

လိုပ်ငန််းလြ််း ညွှနြ် ာ်းက ို မပ စို 

ရပါြည်။ အနည််းဆံို်းအစနမဖင့်် 

အစရ်းကကီ်းသည့််၊ ကကီ်းြာ်းသည့်် 

မဖစ်ရပ်ြ ာ်းအတွက် စဆာငရွ်က်ရ 

ြည်မဖစ်သည်။  

ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ် 

ြှုြ ာ်း စနရာစရွှွဲ့ 

စမပာင််းမဖစ်စပေါ်ြှု 

ြ ာ်းနငှ့်် မဖစ်စစသည့်် 

အစကကာင််းြ ာ်း  

ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ် ြှုြ ာ်း စနရာစရွှွဲ့ စမပာင််း 

မဖစ်စပေါ်ြှုက ို စဖာ်ထိုတ်သ  ှ ရန ်NFMS 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ  န ိုငပ်ါသည် 

(န ိုငင်မံဖတ်စက ာ် မဖစ်ပွာ်းြှု ြ ာ်းြှလွ ၍)။ 

သ ို ့်စသာ် အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ို ခ က်ြ ာ်း နငှ့်် 

အသံို်းမပ ြည့်် နည််းစနစ် ြ ာ်းက ို မပ စိုရန ်

လ ိုအပ်ပါြည်။  စ စစ် စလ့်လာြှု 

မပ လိုပ်ရနအ်တွက် အမခာ်း ရင််းမြစ်ြ ာ်းြှ 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ ရန ်

လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည် (ဥပြာ 

သစ်စတာြဟိုတ်သည့်် စမြဖံို်းလွှြ််းြှု/ 

စမြအသံို်းခ ြှုဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက် ြ ာ်း၊ 

PaM ြ ာ်းြှ အဓ ကစရွ်းခ ယ်ထာ်း သည့်် 

စမြအသံို်းခ ြှုြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အခ က် 

အလက်ြ ာ်း)။ ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း 

စနရာစရွှွဲ့စမပာင််းမဖစ်စပေါ်သည့်် စနရာစဒ 

သြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်သ  ှ န ိုငရ်နအ်တွက် time 

series အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

စက်မဖင့််အလ ိုအစလ ာက် စ စစ်စလ့်လာ မခင််း 

(automated analysis) စနစ်က ို 

အသံို်းမပ န ိုငပ်ပီ်း ဆက်လက်စလ့်လာ 

သံို်းသပ်သွာ်းသင့််ပါသည်။  

• အသံို်းမပ ြည့်် နည််းစနစ်ြ ာ်းက ို 

မပ စိုရနန်ငှ့်် အစကာငအ်ထည်စဖာ် ရန ်

အာ်းစ ိုက်ထိုတ်ရြည့်် ပြာဏ က ို 

ဆန််းစစ်ရြည်မဖစ်ပပီ်း ရနပံ်ိုစင ွြ ာ်းက ို 

 ှာစဖွသတ်ြှတ်ရပါြည်။ 

• ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း စနရာစရွှွဲ့ 

စမပာင််းမဖစ်စပေါ်ြှုက ို မဖစ်ပွာ်းစစ သည့်် 

အစကကာင််းရင််းြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်ရနန်ငှ့်် 

စလ့်လာစ စစ် ရနအ်တွက် 

အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ိုခ က် ြ ာ်းနငှ့်် 

နည််းစနစ်ြ ာ်း/ လိုပ်ငန််း 

လြ််းညွှနြ် ာ်းက ို မပ စိုရပါြည်။ 

အနည််းဆံို်းအစနမဖင့်် အစရ်းကကီ်း သည့််၊ 

ကကီ်းြာ်းသည့်် မဖစ်ရပ်ြ ာ်း အတွက် 

စဆာငရွ်က်ရြည် မဖစ်သည်။  
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စနာကဆ်ကတ်ွွဲ (၄) - မြန်ြာန ိုငင် ံ   REDD+ M&E န င့်် SIS သတင််း န  ်ကာ်း 

ြ  တဆ်က၍်ရန ိုငစ်မြ   စသာ အလာ်းအလာြ ာ်း 

စနာက်ခံအစကကာင််းအရာ 

အမခာ်းန ိုငင်အံစတာ်ြ ာ်းြ ာ်းြှာက ့်သ ို ့်ပင ် မြနြ်ာန ိုငင်သံည ် REDD+ PaM ြ ာ်း အစကာငအ်ထည ်

စဖာ်ြှုက ို စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်း၊ အက မဖတ်သံို်းသပ်သည့်် စနစ်တစ်ခို ထာ်း ှ စဆာငရွ်ကန် ိုငစ်ရ်း 

နည််းလြ််းြ ာ်းက ို စဉ််းစာ်းသံို်းသပ်စနပါသည။် REDD+ အတွက် စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်း၊ အက မဖတ် 

သံို်းသပ်ြှု (M&E) စနစ်တစ်ခိုက ို စအာက်ပါတ ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉ််းသည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း 

စိုစဆာင််းရ ှ ရနအ်ပါအဝင ်ရညရွ်ယ်ခ က်အခ   ွဲ့ မဖင့်် စဆာငရွ်က်ကကပါသည ်-    

o PaM ြ ာ်း အစကာငအ် ညစ်ဖာ်စဆာငရွ်ကသ်ည့်် အြ  န်ကာလန င့််အတ ိုင််းအတာသည ်

ြဟာဗ ြူဟာြ ာ်းနငှ့်် စီြံက န််းြ ာ်းတွင ် စြ ာ်ြနှ််းထာ်းသည့််အတ ိုင််း စဆာငရွ်က်န ိုငမ်ခင််း  ှ /ြ ှ  

(ဥပြာ ြူဝါဒစာတြ််းြ ာ်းတွင ်ခ ြှတ်ထာ်းစသာ ရညြ်ှန််းခ က်ြ ာ်း မပည့််ြီမခင််း  ှ /ြ ှ )၊  

o PaM ြ ာ်း အစကာငအ် ညစ်ဖာ်စဆာငရွ်ကရ်န်အတကွ် သစဘာတူခ ြှတ်ထာ်းစသာ 

လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ ် ြံ  န် ညံ န််းြ ာ်းအတ ိုင််း လ ိုက်နာစဆာငရွ်က်စနမခင််း  ှ /ြ ှ  

(ဥပြာ FPIC လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း စဆာငရွ်က်ရန ် လ ိုအပ်စသာ PaM ြ ာ်းအတွက် 

ထ ိုလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းက ို စဆာငရွ်က်စနမခင််း  ှ /ြ ှ )၊  

o PaM ြ ာ်းြှ ရညြ် န််း ာ်းသည့်် ရလဒြ် ာ်း ထကွ်စပေါ်လာမခင််း  ှ /ြ ှ  (ဥပြာ ထင််းခိုတ် သည့်် 

နှုန််းနငှ့်် ယင််းနငှ့်် ဆက်စပ်သည့်် သစ်စတာအတန််းအစာ်းက ဆင််းြှုအဆင့််ြ ာ်း 

စလ ာ့်နည််းသာွ်းမခင််း  ှ /ြ ှ ) နငှ့််  

o စလ့်လာစတွွဲ့    ရသည့်် စအာငမ်ြငြ်ှုြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ ် က  ှု ံ်းြှုြ ာ်းက ို မဖစ်စပေါ်စစသည့်် 

အစကကာင််းအခ က်ြ ာ်း (ဥပြာ စမြအသံို်းခ သြူ ာ်းသည ်စီြံက န််းစရ်းဆွ သည့်် လိုပ်ငန််းစဉ် ြှ 

တစ်ဆင့်် သစဘာတူညထီာ်းစသာ ဇိုနသ်တ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်းက ို လ ိုက်နာရန ် ပ က်ကွက်ပါ က 

မဖစ်န ိုငစ်မခ ှ သည့်် အစကကာင််းရင််းြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်မခင််း) 

REDD+ အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ြှု၏ အာ်းသာခ က်ြ ာ်းနငှ့်် အာ်းနည််းခ က်ြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ ်

သတ်ြှတ်န ိုငရ်နအ်တွက် အဆ ိုပါသတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ န ိုငပ်ါသည။် သ ို ့်ြှသာ 

အခက်အခ ြ ာ်းက ို က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််းန ိုငပ်ပီ်း စအာငမ်ြငြ်ှုြ ာ်း ရ ှ စအာင ် စဆာငရွ်က်န ိုငြ်ည ်

မဖစ်သည။်  

လတ်တစလာတငွ ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ REDD+ အတွက် M&E စနစ်က ို အစသ်းစ တ် (စစာင့််ကကည့်် 

စစ်စဆ်းရြည့်် ပါရာြီတာြ ာ်း/ အစကကာင််းအရာြ ာ်း၊ တာဝနခ်ွ စဝြှုြ ာ်း၊ အဖွ ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ာ 
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အစီအြံြ ာ်း၊ စသည)် စရ်းဆွ စနဆ  မဖစ်ပါသည။် (ဥပစဒမပ မပငစ်မပာင််းလ ြှုြ ာ်း၊ အဖွ ွဲ့အစည််း ြ ာ်း 

အာ်းစကာင််းခ ိုငြ်ာစရ်းတ ို ့်က ို ဦ်းတညစ်ဆာငရွ်က်ြည့်် န ိုငင်အံဆင့်် PaM ြ ာ်းက ့်သ ို ့်ြဟိုတ် ဘ ) 

စနရာစဒသအလ ိုက် စဆာငရွ်က်သာွ်းြည့်် PaM ြ ာ်းအတွက် စမြမပငတ်ွင ် လက်စတွွဲ့ 

အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ြည့််သြူ ာ်းက ၎င််းတ ို ့်၏ လိုပ်စဆာငြ်ှုြ ာ်း၊ သက်ဆ ိုငရ်ာ ရလဒြ် ာ်းနငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းသည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စကာက်ယူစိုစဆာင််း၍ အစီရငခ်ံတငမ်ပလ ြ့်် ြညဟ်ို 

ခန် ့်ြှန််းရပါသည။်  အစ ို်းရဘက်ြှဆ ိုလ င ်PaM တစ်ခိုခ င််းစီက ို ဦ်းစဆာငသ်ည့်် အဖွ ွဲ့ အစည််း(ြ ာ်း) က 

အခ က်အလက်ြ ာ်း ပံ့်ပ ို်းစပ်းရန ်တာဝန ်ှ ြညမ်ဖစ်ပပီ်း အခ က်အလက်ြ ာ်း အတညမ်ပ စရ်းအတွက ်

စဒသခ ံCSO ြ ာ်းက ို ဖ တ်ကကာ်း၍ သင့််စလ ာ်သလ ို စဆာငရွ်က်န ိုင ်ပါသည။်  

REDD+ M&E စနစ်နငှ့်် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုသတင််းစနစ ် (SIS) တ ို ့်ကကာ်း 

အက   ်း ှ စွာ ပူ်းစပါင််းစဆာငရွ်က်န ိုငြ်ည့်် အလာ်းအလာ ှ သည့်် နယ်ပယြ် ာ်း 

SIS စနစ်နငှ့််စပ်လ ဉ််းသည့်် UNFCCC ဆံို်းမဖတ်ခ က်ြ ာ်းအရ န ိုငင်ြံ ာ်းသည ် စအာက်ပါသတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အစီရငခ်ံတငမ်ပရန ်လ ိုပါသည ်-  

• ကာကယွစ် ာင့််စ  ာကြ်ှုြ ာ်းအတကွ ်  ြံီစဆာငရွ်ကစ်နပံို - (ဥပြာ ကာကယွ်စစာင့််စ ှာက ်

ြှုြ ာ်းအတွက် အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်စဆာငရွ်က်န ိုငစ်ရ်း အစထာက်အပံ့်မဖစ်စစရန ်

ြညသ်ည့််အဖွ ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ာ အစီအြံြ ာ်း၊ စွြ််းစဆာငရ်ညြ် ာ်းနငှ့်် အရင််းအမြစ်ြ ာ်း 

 ှ စနသနည််း သ ို ့်ြဟိုတ်  ှ လာစအာင ်စဆာငရွ်က်စနသနည််း)၊  

• ကာကယွစ် ာင့််စ  ာကြ်ှုြ ာ်းက ို လ ိုကန်ာက င့််သံို်းပံို - (ဆ ိုလ ိုသညြ်ှာ REDD+ PaMs ြ ာ်းက ို 

လက်စတွွဲ့ အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်စဆာငရွ်က်စသာအခါတွင ် ကာကယွ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်း 

နငှ့််အည ီ အြှနတ်ကယ ် စဆာငရွ်က်စနမခင််း  ှ /ြ ှ ၊ လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း ရ ှ ရနန်ငှ့်် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်းက ို စ ှာင ်ာှ်းန ိုငရ်နဟ်ူသည့်် 

စြ ာ်ြှန််းရလဒြ် ာ်းက ို စြ ာ်ြှန််းထာ်းသည့််အတ ိုင််း မပည့််ြီစအာင ်စဆာငရွ်ကန် ိုငမ်ခင််း  ှ /ြ ှ )။ 

REDD+ M&E စနစ်နငှ့်် SIS စနစ်အတွက် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း စိုစဆာင််းရာတွင ်ပူ်းစပါင််း 

စဆာငရွ်က်မခင််းမဖင့်် အက   ်းြ ာ်းန ိုငသ်ည့်် အလာ်းအလာသည ် ဒိုတ ယကဏ္ဍမဖစ်သည့်် ကာကွယ် 

စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို ‘လ ိုက်နာက င့််သံို်းပံို’ နငှ့်် ပ ို၍ ဆက်န ွှယ်ြှု  ှ ပါသည။်  

REDD+ PaM ြ ာ်း အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်မခင််းနငှ့်် ရလဒြ် ာ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်း 

သည ်SIS စနစ်အတွက် နည််းလြ််းနစ်ှြ   ်းမဖင့်် အသံို်းဝငန် ိုငပ်ါသည ်-  

• PaM ြ ာ်းက ို ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းနငှ့််အည ီအစကာငအ်ထညစ်ဖာ်စနစကကာင််း (ဥပြာ 

စနရာစဒသအရစသာ်လည််းစကာင််း၊ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်းနငှ့်် က င့််သံို်းသည့်် 
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အစလ့်အထြ ာ်းအရစသာလ်ည််းစကာင််း) နငှ့်် လြူှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ စကာင််း 

က   ်းရလဒြ် ာ်း ရ ှ စကကာင််း တ ိုက ် ိုကမ်ပသန ိုငမ်ြင််း၊  

• အမြာ်းအြ ကအ်လကရ်င််းမြ ြ် ာ်းြ  လ ြှုစရ်းန င့်် ပတဝ်န််းက ငဆ် ိုငရ်ာ အြ ကအ်လက ်

ြ ာ်းက ို အဓ ပပါယမ်ပန်ဆ ိုစကာကယ် ရာတငွ ် အစထာက်အပံ့်မဖစ်စစမခင််း၊ ဥပြာ ဆင််းရ  

နြွ််းပါ်းြှု၊ လူြှုစရ်းတညပ်င ြ်ြှု၊ စရအရညအ်စသ်ွး၊ ဇီဝြ   ်းစံိုြ   ်းကွ ြ ာ်း၊ စသညတ် ို ့်နငှ့်် 

စပ်လ ဉ််း၍ စလ့်လာစတွွဲ့  ှ ရသည့်် အစမပာင််းအလ ြ ာ်းတွင ် REDD+ PaM ြ ာ်းက တစ်ဖက ်

တစ်လြ််းြ ှအစထာက်အကူမပ ခ ့်မခင််း  ှ /ြ ှ  စလ့်လာဆန််းစစ်ရာ၌ ကူညစီပ်းန ိုငမ်ခင််း၊   

ြ ာ်းစသာအာ်းမဖင့်် M&E စနစ်နငှ့်် SIS စနစ် နစှ်ခိုစလံို်း၏ ရညရွ်ယ်ခ က်ြ ာ်းအတွက် တူညစီသာ 

သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ န ိုငပ်ါသည။် ဥပြာ REDD+ PaM ြ ာ်းတွင ် (သ်ီးနှသံစ ်

စတာစရာစနာှစ ိုက်ပ   ်းစသာ စနစ်ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် သစ်စတာစ ိုက်ခင််းြ ာ်း ထစူထာငရ်န ် သ ို ့်ြဟိုတ ်

မပနလ်ညမ်ပည့််ပဖ  ်းပြ စွြ််းအင ် လက်လှြ််းြီအသံို်းမပ န ိုငြ်ှုက ို အာ်းစပ်းမြ င့််တငရ်န၊် စသညအ်တွက်) 

က င့််သံို်းစသာ အစလ့်အထြ ာ်းနငှ့်် စပ်လ ဉ််းသည့်် သတင််းအခ ကအ်လက်ြ ာ်း သည ်

ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ်ြှုက ို အြ ာ်းဆံို်းစလ ာ့်ခ န ိုငသ်ည့််/ ကာဗွနပ်ြာဏက ို အြ ာ်းဆံို်း တ ို်းမြ င့်် န ိုငသ်ည့်် 

အစလ့်အထြ ာ်း၊ က င့််သံို်းြှုြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတသ်  ှ ရနအ်တွကလ်ညစ်ကာင််း၊ PaM ြ ာ်း၏ 

ဒဇီ ိုင််းပံိုစံနငှ့်် အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ြှုြ ာ်းတွင ် ပတ်ဝန််းက ငန်ငှ့်် လူြှုစရ်းဆ ိုငရ်ာ 

ရညရွ်ယ်ခ က်ြ ာ်းက ို ထည့််သငွ််းစဉ််းစာ်းစဆာငရွ်က်ထာ်းစကကာင််း လက်စတွွဲ့ မပသရနအ်တွက ်

လည််းစကာင််း အသံို်းမပ န ိုငသ်မဖင့်် စနစ်နစှ်ြ   ်းစလံို်းအတွက် အသံို်းဝငစ်သာ သတင််းအခ က ်

အလက်ြ ာ်း မဖစ်ပါသည။်  

တစ်ခါတစ်ရံတငွြ်ူ M&E အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို SIS အတွက် ပ ိုြ ို အသံို်းဝငစ်စရန ် ြတှ ်

တြ််းတငထ်ာ်းစသာ ပါရာြီတာြ ာ်းက ို အနည််းငယ်မပငဆ်ငစ်မပာင််းလ စပ်းန ိုငပ်ါသည။် ဥပြာ 

REDD+ M&E တွင ်အခ   ွဲ့စသာ PaM ြ ာ်းတွင ်ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ခ ့်စသာ သ ို ့်ြဟိုတ် PaM ြ ာ်းြ ှ

အက   ်းစက ်းဇူ်းခံစာ်းရစသာ လူအစရအတွက် (ဥပြာ ပ ိုြ ိုစကာင််းြွနစ်သာ စ ိုက်ပ   ်းစရ်းအစလ့် 

အထြ ာ်းက ို စလ့်က င့််စပ်းသည့်် သငတ်န််းြ ာ်း ရ ှ ခ ့်သ ူ အစရအတွက် သ ို ့်ြဟိုတ် စလာငစ်ာ 

သက်သာစသာ ြီ်းဖ ိုြ ာ်း ပံ့်ပ ို်းစပ်းခ ့်သအူစရအတွက်) က ို စိုစဆာင််းမခင််းြ ာ်း  ှ န ိုငပ်ါသည။် ထ ို 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်း၏ အစရအတွက်က ို ြတှ်တြ််းတငသ်ည့််ပါရာြတီာြ ာ်းတငွ ် အသက ်

အရွယ်၊ က ာ်း/ြ သ ို ့်ြဟိုတ် တ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းတ ို ့်က ို ထပ်စဆာင််းထည့််သငွ််း ြှတ်တြ််းတင ်

ြညဆ် ိုပါက ရလဒြ် ာ်းက ို လူအိုပ်စိုအလ ိုက်ခွ မခာ်းပပီ်း နှု င််းယှဉ်ကကည့််န ိုငြ်ညမ်ဖစ်သမဖင့်် အဆ ိုပါ 

အခ က်အလက်ြ ာ်းသည ်SIS စနစ်အတွက် တနဖ် ို်း ပ ိုြ ို မြင့််ြာ်းလာန ိုငပ်ါသည။်   

ဤစာတြ််းတွင ် REDD+ M&E နငှ့်် SIS စနစ်ကကာ်း ခ  တ်ဆက်ြှုြ ာ်းက ို အဓ ကထာ်းစဆွ်းစန်ွးထာ်း 

စသာ်လည််း REDD+ အစီအစဉ်က ို စဆာငရွ်က်စနသည့်် အစမခအစနတွင ် အြ   ်းသာ်းသစ်စတာ 
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သယံဇာတ ဆန််းစစ်စလ့်လာမခင််း (NFI) နငှ့်် အြ   ်းသာ်းသစ်စတာသယံဇာတ စစာင့််ကကည့််စစ် 

စဆ်းမခင််းစနစ် (NFMS) တ ို ့်ြှ သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ရညရွ်ယ်ခ က်အြ   ်းြ   ်းနငှ့်် အသံို်း 

မပ န ိုငသ်ည့်် အလာ်းအလာြှာလည််း ကကီ်းြာ်းပါသည ် (FAO နငှ့််ပူ်းစပါင််း၍ သ်ီးမခာ်းမပ စိုထာ်း စသာ 

NFI/NFMS/SIS ကကာ်း ခ  တ်ဆက်ြှုြ ာ်းအာ်း ဆန််းစစ်စလ့်လာခ ကက် ို ဖတ်ရှုပါရန)်။   

မြနြ်ာန ိုငင် ံှ  စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််းနငှ့်် အခ က်အလက်စီြံခန် ့်ခွ ြှုနယ်ပယ်ြ ာ်းတငွ ် အစ ို်းရ 

အဖွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း၏ အရင််းအမြစ်ြ ာ်းနငှ့်် စွြ််းစဆာငရ်ညြ် ာ်းသည ် လတ်တစလာ၌ အကန် ့် 

အသတ် ှ စနပပီ်း အာ်းမပ န ိုငြ်ည့်် သတင််းစနစ်ြ ာ်းနငှ့်် စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းြှုအစီအစဉ်ြ ာ်း လည််း 

နည််းပါ်းစနစသ်းသည့်် အစမခအစနတွင ် REDD+ M&E၊ SIS စနစ်နငှ့်် NFI/NFMS တ ို ့်ကကာ်း 

ပူ်းစပါင််းခ  တ်ဆက၍် အက   ်းအ ှ ဆံို်း အသံို်းခ န ိုငစ်ရ်းက စစသည ်အလွနပ်င ်အစရ်းကကီ်းပါသည။်     

• “REDD+ ဆ ိုငရ်ာ က င့််သံို်းြှုအစလ့်အထြ ာ်း စဉ်ဆက်ြမပတ် တ ို်းတက်စစစရ်း၏ 

အစမခခံအမဖစ် REDD+ ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့်် နည််းလြ််းြ ာ်းက ို စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းရာတွင ်

အစကာငအ်ထညြ်စဖာ်စသ်းခငက်ာလက အစမခခံအခ က်အလက်ြ ာ်းနငှ့်် နှု င််းယှဉ်၍  

လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ အက   ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်းက ို ပံိုြှနစ်စာင့််ကကည့်် ြှတ် 

တြ််းတငမ်ခင််းြ ာ်း ထည့််သငွ််းမပ လိုပ်သင့််ပါသည။်” (စံသတ်ြှတ်ခ က် င-၆)  

• “ကာဗနွထ်ိုတ်လွှတ်ြှုြ ာ်း နဂ ိုြူလအတ ိုင််း မပနမ်ဖစ်မခင််း/ စနရာစရွှွဲ့စမပာင််းမဖစ်စပေါ် မခင််း 

ြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်သ  ှ ရာြှ ရ ှ သည့်် သငခ်န််းစာြ ာ်းက ို အနာဂတ် ြူဝါဒြ ာ်းနငှ့်် နည််း 

လြ််းြ ာ်းအာ်း ဒဇီ ိုင််းစရ်းဆွ ရာတွင ်စပါင််းစပ်ထည့််သငွ််းသင့််ပါသည။်” (စံသတ်ြှတ် ခ က် စ-

၄ နငှ့်် ဆ-၄)။  

စအာက်စဖာ်မပပါဇယာ်းြ ာ်းတွင ်REDD+ M&E နငှ့်် SIS စနစ်နစှ်ခိုစလံို်းအတွက် တစ်ပပ  ငန်က် တည််း 

စကာက်ယူစိုစဆာင််းန ိုငသ်ည့်် သတင််းအခ က်အလက် အြ   ်းအစာ်းြ ာ်း၊ ထ ိုအခ က်အ လက်ြ ာ်းက 

ထ ိုစနစ်ြ ာ်းအတကွ် အစထာက်အကူမပ န ိုငစ်မခ ှ သည့်် ပံိုစံြ ာ်း၊ အခ က်အလက် ြ ာ်း စိုစဆာင််းရန ်

စ ိုက်ထိုတ်ကက  ်းပြ််းရြည့်် အတ ိုင််းအတာစပေါ်ြတူည၍် မဖစ်န ိုငစ်မခ ှ သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း၊ 

စ ှွဲ့ဆက်စဆာငရွ်က်ရြည့်် လိုပ်ငန််းြ ာ်းအတွက် အကကံမပ ခ က်ြ ာ်းက ို တငမ်ပ ထာ်းပါသည။် SIS နငှ့်် 

REDD+ M&E တ ို ့်အတွက် ဒဇီ ိုင််းပံိုစံြ ာ်းက ို စရ်းဆွ ရာတွင ် ကာလတ ိုနငှ့်် ကာလလတ်တငွ ်

စဆာငရွ်က်ရြည့်် လိုပ်ငန််းအဆင့််ြ ာ်းက ို ဦ်းစာ်းစပ်းအဆင့််ြ ာ်း သတ်ြှတ ်

စဆာငရွ်က်သာွ်းရြညမ်ဖစရ်ာ ထ ိုအတွက် အနာဂတ်တွင ် စဆွ်းစန်ွးြှုြ ာ်း မပ လိုပ်စသာအခါ 

အသံို်းဝငန် ိုငြ်ည့်် အခ ကအ်လက်ြ ာ်းက ို တငမ်ပစပ်းရန ်ရညရွ်ယ်မခင််း မဖစ်ပါသည။်  

(က)  သတင််းအြ ကအ်လက ်အြ   ်းအ ာ်း - REDD+ PaM ြ ာ်းက ို 

အစကာငအ် ညစ်ဖာ်သည့်် စနရာစဒသြ ာ်း 
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REDD+ PaM ြ ာ်းက ို အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ရြည့်် အတ ိုင််းအတာြာှ အြ   ်းြ   ်း ှ ြညမ်ဖစ်ပါ သည။် 

အခ   ွဲ့လိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်း (ဥပြာ ဥပစဒြ ာ်းက ို မပငဆ်ငစ်မပာင််းလ မခင််း) သည ် တစ်န ိုငင် ံ

လံို်းအတ ိုင််းအတာမဖင့်် သက်စရာက်ြှု ှ န ိုငပ်ပီ်း အခ   ွဲ့ ြှာြူ (ဥပြာ စဒသခံမပညသ်အူစိုအဖွ ွဲ့ ပ ိုင ်

သစ်စတာအသစ်ြ ာ်း ထစူထာငမ်ခင််း) စနစ်တက  စရွ်းခ ယ်သတ်ြှတ်ထာ်းသည့်် စနရာစဒသြ ာ်း 

တွငသ်ာ အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်သာွ်းရြညမ်ဖစ်သည။် ထ ို ့်စကကာင့်် ‘REDD+ က ို စဆာငရွ်က်စန သည့်် 

စဒသနငှ့်် စဆာငရွ်က်စနမခင််းြ ှ သည့််စဒသ’ ဟူ၍ ခွ မခာ်းရန ် ကက  ်းပြ််းမခင််းသည ် ြ ာ်းစွာ 

အဓ ပပါယ် ှ ြညြ်ဟိုတ်ပါ။ ြညသ်ည့််စနရာစဒသြ ာ်းတွင ် ြညသ်ည့်် လိုပ်ငန််းြ ာ်းက ို စဆာင ်

ရွက်စနသနည််း သ ို ့်ြဟိုတ် စဆာငရွ်က်ပပီ်းစီပပီနည််းဟသူညက် ို သ  ှ မခင််းသည ်REDD+ M&E နငှ့်် SIS 

စနစ်နစှ်ခိုစလံို်းအတွက် အလွနပ်င ်အသံို်းဝငြ်ညမ်ဖစပ်ါသည။်  

SIS အတကွ ်ြည်သ ို ့် အသံို်း 

ဝငန် ိုငသ်နည််း 

REDD+ M&E အတကွ ်

ြည်သ ို ့် အသံို်းဝငန် ိုင ်

သနည််း 

အြ ကအ်လက ်ိုစဆာင််းန ိုင ်

ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း 

စ  ွဲ့လိုပ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း အာ်း 

အဆ ိုမပ ြ က ်

• အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း 

ရ ှ ရနန်ငှ့်် ထ ခ ိုက် 

ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်းက ို 

စ ှာင ်ှာ်းန ိုငရ်န ်

အတွက် စနရာစဒသ 

အလ ိုက ်စဆာငရွ်က် 

ရစသာ REDD+ PaM 

ြ ာ်းက ို သင့််စလ ာ် သည့်် 

စနရာစဒသ ြ ာ်းတွင ်

စဆာငရွ်က် စနမခင််း 

 ှ /ြ ှ  မပသ 

န ိုငပ်ပီ်းအက   ်းစက ်းဇူ်း 

ြ ာ်း ရ ှ ြှု အတ ိုင််း 

အတာက ို ဆန််းစစ် 

န ိုငစ်စြည် မဖစ်သည် 

(ဥပြာ သက်ဆ ိုငရ်ာ  

PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့််  

ကာကွယ်ထ န််းသ ြ််း 

ထာ်းစသာ စနရာြ ာ်း 

ထ တွင ်အထ်ူးကာ 

ကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု 

လ ိုအပ်စသာ ဧရ ယာ 

• PaM ြ ာ်းအစကာင ်

အထည်စဖာ်စနြှု 

သည် စရ်းဆွ ထာ်း 

သည့်် အစီအစဉ် 

ြ ာ်းအတ ိုင််း တ ို်း 

တကြ်ှု  ှ /ြ ှ  

စစ်စဆ်းန ိုငြ်ည်၊  စ န ်

စခေါ်ြှုြ ာ်းက ို 

က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််း ရန ်

လ ိုအပ်ြည့်် 

စနရာြ ာ်းက ို စဖာ ်

ထိုတ် သ  ှ န ိုငြ်ည်။  

• ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ် 

ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ မခင််း 

သ ို ့်ြဟိုတ ်ကာဗွန ်

ပြာဏတ ို်းမြ င့််မခင််း 

နငှ့်် PaM ြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်ြှုကကာ်း ခ  တ် 

ဆက်ြှုက ို ဆန််းစစ် 

န ိုငြ်ည် (ဥပြာ 

အထ်ူးစအာငမ်ြငြ်ှု 

အာ်းစ ိုက်ထိုတ်ြှု ြ ာ်းစွာ 

ြလ ိုအပ်ဘ  လိုပ်စဆာငန် ိုင ်ြည့်် 

နည််းလြ််း 

PaM ြ ာ်း စဆာငရွ်က်စန သည့်် 

စနရာစဒသြ ာ်း အစကကာင််း 

အခ က်အလက် ြ ာ်းက ို 

စီြံအိုပ်ခ  ပ်စရ်းဌာန 

ြ ာအဆင့််တွင ်(ဥပြာ Excel 

format မဖင့််) ြှတ် 

တြ််းတငန် ိုငပ်ါသည်။ ထ ို Excel 

format က ို အနည််း ငယ်ြ  

အာ်းထိုတ်ရံို မဖင့်် offline 

interactive map 

တစ်ခိုအမဖစ်လည််းစကာင််း 

အတနအ်သင့််အာ်းထိုတ်၍ 

(အြ ာ်းမပည်သူ ကကည့််ရှုန ိုင ်

စအာင ်လိုပ်စဆာငစ်ပ်းန ိုင ်

သည့််) အွနလ် ိုင််း interactive 

map  အမဖစ်လည််းစကာင််း  

စမပာင််းလ န ိုငပ်ါသည်။   

• ကာလတ ို (သ ို ့်) 

ကာလလတ်တွင ်

စနရာစဒသ 

အတ အက က ို 

ြှတ်တြ််း တင ်ရန ်

မဖစ်န ိုငစ်မခ  ှ /ြ ှ   

ဆန််းစစ် ပပီ်း 

မဖစ်န ိုငစ်မခ  ှ ပါက 

အသံို်းမပ  ြည့်် 

နည််းလြ််း က ို  

 ှာစဖွစဖာ် 

ထိုတ်ရပါြည်။ 

ြမဖစ်န ိုငပ်ါက SIS 

အတွက် သင့်် 

စလ ာ်သည့်် 

အခ က်အလက် 

ြ ာ်းက ို ရ ှ န ိုင ်ြည့်် 

အမခာ်း 

နည််းလြ််းြ ာ်း 

 ှာစဖွရပါြည်။  
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ြည်ြ  ပါဝငစ်ကကာင််း 

ဆန််းစစ်မခင််းမဖင့််)) 

• စလ့်လာစတွွဲ့  ှ ရ သည့်် 

ပတ်ဝန််းက င ်နငှ့်် 

လူြှုစီ်းပွာ်းဆ ိုင ်ရာ 

အစမပာင််းအလ  ြ ာ်းနငှ့်် 

PaM ြ ာ်းက ို 

အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်စဆာငရွ်က်ြှု 

တ ို ့်ကကာ်း ခ  တ်ဆက်ြှု 

က ို ဆန််းစစ်န ိုငစ်စ ြည်။ 

(ဥပြာ အ ြ်စထာငစ်ို 

သန််းစခါငစ်ာရင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း က ို 

စဒသခံြ ာ်း၏ 

သက်စြွ်းြှုလိုပ် 

ငန််းြ ာ်းက ို ပံ့်ပ ို်းရန ်

စဆာငရွ်က်သည့်် PaM 

ြ ာ်း၏ တည် စနရာက ို 

စဖာ်မပ စသာ အခ က်အ 

လက်ြ ာ်းနငှ့်် နှု င််း 

ယှဉ်ကကည့််မခင််းမဖင့််)  

ရ ှ သည့်် PaM 

အြ   ်းအစာ်းြ ာ်းက ို 

စဖာ်ထိုတ်သ  ှ ရန ်

သ ို ့်ြဟိုတ်အခ   ွဲ့ PaM 

ြ ာ်းသည ်

အခ   ွဲ့စဒသြ ာ်းတွင ်

အမခာ်း စဒသြ ာ်း 

ထက် ပ ိုြ ို ထ  စရာက် 

အလိုပ်မဖစ် မခင််းြ ာ်း 

 ှ လ င ်

စဖာ်ထိုတ်သ  ှ ရန)်  

အာ်းနည််းခ က် - စမြပံိုြ ာ်း 

သည် ကကည်လငမ်ပတ်သာ်း ြှု 

အာ်းနည််းပါက REDD+ ၏ 

ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ အက   ်း 

သက်စရာက်ြှုြ ာ်း 

(ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု (က)၊ 

(င) နငှ့်် (ဆ)) နငှ့်် စပ်လ ဉ််း စသာ 

စြ်းခွန််း အြ ာ်းစိုအတွက် အစမဖ 

ရ ှ န ိုငြ်ည် ြဟိုတ်ပါ။   

အတနအ်သင့်် အာ်းထိုတ်ရန ်

လ ိုအပ်ြည့်် နည််းလြ််း  

စနရာစဒသက ို အစမခမပ  

စဆာငရွ်က်သည့်် REDD+ PaM 

ြ ာ်းက ို အစကာငအ် 

ထည်စဖာ်စနသူြ ာ်းအာ်း 

စမြပံိုတစ်ခိုစပေါ်တွင ်၎င််းတ ို ့် 

လိုပ်ငန််းြ ာ်း စဆာငရွ်က်စန 

သည့်် စနရာအတ အက က ို 

ြှတ်တြ််းတငစ်ပ်းရန ်

စတာင််းဆ ိုန ိုငပ်ါသည်။ 

ထ ိုအတွက် စွြ််းရည်မြ င့််တင ်

ြှုအခ   ွဲ့ လ ိုအပ်န ိုငသ်လ ို 

အသံို်းမပ ရန ်အသင့််စတာ် ဆံို်း 

မဖစ်ြည့်် နည််းပညာ (ဥပြာ 

mapping app တစ် 

ခိုအသံို်းမပ မခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် 

စာရွက်စပေါ်ြှ စမြပံိုြ ာ်းက ို 

ဒစ်ဂ စ်တယ်ပံိုစံ စမပာင််းလ  

မခင််း) က ို သတ်ြှတ်စပ်းရန ်

လ ိုအပ်ပါလ ြ့််ြည်။ 
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(ြ) သတင််းအြ ကအ်လကအ်ြ   ်းအ ာ်း - PaM ြ ာ်း အစကာငအ် ညစ်ဖာ်ြှု 

အတ ိုင််းအတာ 

REDD+ PaM ြ ာ်းက ို ြညသ်ည့််အတ ိုင််းအတာအထ  အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ပပီ်းမဖစ်စကကာင််း 

စဖာ်မပသည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းသည ် ၏ စနရာစဒသြ ာ်းဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ပ ိုြ ို 

အသံို်းဝငလ်ာစအာင ်လိုပ်စပ်းန ိုငပ်ါသည ်(အထ်ူးသမဖင့်် စနရာစဒသြ ာ်းက ို ြှတ်တြ််းတငထ်ာ်း စသာ 

ြှတ်တြ််းြ ာ်းသည ် ကကညလ်ငမ်ပတ်သာ်းြှုအာ်းနည််းလ င ် မဖစ်သည။် ဥပြာ စီြံအိုပ်ခ  ပ် 

စရ်းဌာနြ ာ်းအဆင့််တွင ် ြှတ်တြ််းတငမ်ခင််းစကကာင့်် - အထက်တွင ် ကကည့််ပါရန)်။ ထ ို ့်မပင ် REDD+ 

အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ြှုသည ် တ ို်းတက်ြှု  ှ /ြ ှ  မခံ ငံိုသ  ှ န ိုငရ်နလ်ည််း အဆ ိုပါအခ က်အလက ်

ြ ာ်းက ကူညစီပ်းန ိုငပ်ါသည။် ြှတ်တြ််းတငရ်ြည့်် ပါရာြီတာြ ာ်းက ို စရွ်းခ ယ်ရာတွင ် PaM 

အြ   ်းအစာ်းစပေါ်တငွ ် ြူတည၍ သင့််စလ ာ်သည့်် ပါရာြီတာက ို စရွ်းခ ယ်ရြညမ်ဖစ်သည။် ဥပြာ 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ထာ်းစသာ သ ို ့်ြဟိုတ် မပနလ်ညပ်   ်းစထာငထ်ာ်းစသာ သစ်စတာအစရ 

အတွက်၊ အမခာ်းထနွယ်က်စ ိုက်ပ   ်းြှုအစလ့်အထြ ာ်းက ို စလ့်က င့််သငတ်န််းစပ်းထာ်းစသာ လယ် 

သြာ်းအစရအတွက်၊ လထူိုပါဝငစ်ရ်းဆွ စသာ စမြအသံို်းခ ြှုစီြံက န််းမဖင့်် အသံို်းခ စနစသာ စမြ 

ဟက်တာစပါင််း၊ မပညလ်ညမ်ပည့််ပဖ  ်းပြ စွြ််းအငက် ို လက်လှြ််းြီအသံို်းမပ န ိုငစ်အာင ် ကူညပံီ့်ပ ို်း 

စပ်းထာ်းစသာ အ ြ်စထာငစ်ိုအစရအတွက်၊ စသညတ် ို ့် မဖစ်ပါသည။်  

SIS အတကွ ်ြည်သ ို ့် အသံို်း 

ဝငန် ိုငသ်နည််း 

REDD+ M&E အတကွ ်

ြည်သ ို ့် အသံို်းဝငန် ိုင ်

သနည််း 

အြ ကအ်လက ်ိုစဆာင််းန ိုင ်

ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း 

စ  ွဲ့လိုပ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း 

အာ်း အဆ ိုမပ ြ က် 

• PaM ြ ာ်းက ို စရွ်းခ ယ် 

မခင််းနငှ့်် ဦ်းစာ်းစပ်း အဆင့်် 

သတ်ြှတ်မခင််း ြ ာ်းသည် 

တွ ဖက်ရ ှ  ရန ်

စြ ာ်ြှန််းထာ်းစသာ 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း  

ရ ှ စအာင ်အစထာက် 

အပံ့်မပ /ြမပ   ှ /ြ ှ  

မပသစပ်းန ိုငပ်ါသည်။ 

(အထ်ူးသမဖင့််ကာကွယ ်

စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို 

န ိုငင်၏ံ အစမခအစန နငှ့်် 

က ိုက်ညီစအာင ်

အဓ ပပါယ် ှင််းလင််း 

• PaM ြ ာ်းအစကာင ်

အထည်စဖာ်စနြှု 

သည် စရ်းဆွ ထာ်း 

သည့်် အစီအစဉ် 

ြ ာ်းအတ ိုင််း တ ို်း 

တက်ြှု  ှ /ြ ှ  

စစ်စဆ်းန ိုငြ်ည်၊  စ န ်

စခေါ်ြှုြ ာ်းက ို 

က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််း ရန ်

လ ိုအပ်ြည့်် 

စနရာြ ာ်းက ို စဖာ ်

ထိုတ်သ  ှ န ိုငြ်ည်။ 

• ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ် 

ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ မခင််း 

အာ်းစ ိုက်ထိုတ်ြှု ြ ာ်းစွာ 

ြလ ိုအပ်ဘ  လိုပ်စဆာငန် ိုင ်

ြည့်် နည််းလြ််း 

REDD+ PaM ြ ာ်းက ို 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်စန 

သူြ ာ်းသည် အစကကာင််း 

အြ   ်းြ   ်းစကကာင့်် ၎င််းတ ို ့်၏ 

လိုပ်စဆာငခ် က်ြ ာ်းက ို 

ြှတ်တြ််းမပ စိုထာ်းဖ ို ့် 

လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည် (ဥပြာ 

တာဝနခ်ံြှုဆ ိုငရ်ာ သတ် 

ြှတ်ခ က်ြ ာ်း၊ ပံိုြှန ်လိုပ် 

စဆာငရ်ြည့်် လိုပ်ငန််း 

• အစီရငခ်ံတင ်

မပရန ်တာဝန ်ြ ာ်း 

သတ်ြှတ် စပ်းပပီ်း 

အဆ ိုမပ   PaM 

ြ ာ်း အတွက် သင့်် 

စလ ာ်သည့်် 

လိုပ်စဆာင ်ခ က် 

ပါရာ ြီတာြ ာ်းက ို 

စရွ်းခ ယ်ရပါ 

ြည်။  
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ဖွင့််ဆ ိုခ က်တွင ်ဦ်းစာ်း 

စပ်းအမဖစ် သတ်ြှတ် 

စဖာ်မပထာ်းစသာ 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း 

အတွက် မဖစ်ပါသည်)  

• စနရာစဒသဆ ိုငရ်ာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်း တွင ်

အာ်းစ ိုက်ထိုတ် 

စဆာငရွ်က်သည့်် 

ပြာဏက ို တ ိုင််းတာြှု 

တစ်ခို ထပ်စပါင််း 

ထည့််စပ်းမခင််းမဖင့်် 

(အထက်တွင ်ကကည့််ပါ ရန)်  

REDD+ PaM ြ ာ်း က ို 

သင့််စလ ာ်သည့်် 

စနရာြ ာ်းတွင ်

အစကာငအ်ထည်စဖာ် 

စနမခင််း  ှ /ြ ှ  ဆန််း 

စစ်ရာတွင ်လည််း စကာင််း၊ 

PaM ြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်စနြှုနငှ့်် လူြှု-

စီ်းပွာ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက င ်

ဆ ိုငရ်ာ အစမပာင််းအလ  

ြ ာ်းကကာ်း ခ  တ်ဆက်ြှု 

ြ ာ်းက ို စလ့်လာစ စစ် 

ရာတွငလ်ည််းစကာင််း 

အသံို်းမပ န ိုငြ်ည့််အခ က် 

အလက်ြ ာ်း ပ ိုြ ို ြ ာ်း 

မပာ်းလာစစြည်။  

သ ို ့်ြဟိုတ် ကာဗွန ်

ပြာဏတ ို်းမြ င့််မခင််း 

နငှ့်် PaM ြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်ြှုကကာ်း ခ  တ် 

ဆက်ြှုက ို ဆန််းစစ် 

ရာတွင ်အသံို်းမပ  

န ိုငြ်ည့်် သတင််း 

အခ က်အလက် ြ ာ်း 

ပ ိုြ ို ြ ာ်းမပာ်း 

လာစစပါြည်။ 

တ ို်းတက်ြှု အစီရငခ်ံမခင််း 

ြ ာ်းအတွက်) ဤအခ က် 

အလက်ြ ာ်းက ို PaM ြ ာ်း 

စဆာငရွ်က်စနသည့်် 

စနရာစဒသြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်းနငှ့်် 

ခ  တ်ဆက်န ိုငပ်ပီ်း ဗဟ ိုြှ 

စိုစဆာင််းန ိုငပ်ါသည်။ သ ို ့်စသာ် 

အခ က်အလက် ြ ာ်းက ို 

စနစ်တက နငှ့်် အက   ်း ှ  ှ  

စိုစည််းစပါင််းစပ် န ိုငရ်နအ်တွက် 

အစီရငခ်ံ တငမ်ပရြည့်် 

ပါရာြီတာ ြ ာ်း၏ 

စံအဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ို ခ က်ြ ာ်းက ို 

သစဘာတူ သတ်ြှတ်ရန ်

လ ိုအပ် စကကာင််း သတ မပ သင့်် 

ပါသည်။  

 

(ဂ) သတင််းအြ ကအ်လကအ်ြ   ်းအ ာ်း - PaM ြ ာ်း အစကာငအ် ညစ်ဖာ်ရာတငွ ်

ပါဝငပ်တသ်ကြ်ှု   သည့်် အက   ်းသကဆ် ိုငသ် ြ ာ်း  

PaM ြ ာ်းက ို အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်စဆာငရွ်က်ရာတွင ် အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းသည် အခန််း 

ကဏ္ဍအြ   ်းြ   ်းြှ ပါဝငပ်တ်သက်န ိုငပ်ါသည။် စွြ််းရညမ်ြ င့််တငြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် အမခာ်း ပံ့်ပ ို်းြှုြ ာ်း ၏ 
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အက   ်းခံစာ်းခွင့်် ှ သြူ ာ်း မဖစ်န ိုငပ်ါသည။် PaM လိုပ်ငန််းတစ်ခိုတငွ ် လိုပ်ခလစာမဖင့်် အလိုပ် 

လိုပ်စနသြူ ာ်း မဖစ်န ိုငပ်ါသည။် တ ိုငပ်ငစ်ဆွ်းစန်ွးြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စီြံက န််းစရ်းဆွ ြှု လိုပ်ငန််းစဉ် ြ ာ်းတငွ ်

ပါဝငစ်ဆွ်းစန်ွးန ိုငပ်ါသည။် ၎င််းတ ို ့် စဒသတွင ် စဆာငရွ်က်ြည့်် လိုပ်ငန််းတစ်ခိုအတွက ်

သစဘာတူညြီှု စပ်းန ိုငသ်ည ် သ ို ့်ြဟိုတ် သစဘာြတူစကကာင််း စမပာန ိုငသ်ည။် စည််းြ ဉ််း စည််း 

ကြ််းအသစ်ြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် စီြံက န််းအသစ်ြ ာ်းက ို လ ိုက်နာစဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည် (သ ို ့်ြဟိုတ ်

ြလ ိုက်နာဘ  စနန ိုငသ်ည)်။ လူထိုအစမခမပ စီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် လူထိုနငှ့်် ပူ်းစပါင််းစဆာင ်

ရွက်ြှုြ ာ်းတငွ ် တာဝနဝ်တတ ရာ်းအသစ်ြ ာ်းက ို ထြ််းစဆာငန် ိုငသ်ည။် စစာင့််ကကညစ်စ်စဆ်းမခင််း နငှ့်် 

အစီရငခ်ံတငမ်ပမခင််း လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းတွင ် အခ ကအ်လက်ြ ာ်းက ို ပံ့်ပ ို်းစပ်းန ိုငသ်ည။် ထ ို ့်စကကာင့်် 

‘ပါဝငပ်တ်သက်ြှု ှ စသာ အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်း’ အာ်းလံို်း၏ အစရအတွက်က ို 

ြှတ်တြ််းတငမ်ခင််းသည ် အဓ ပပါယ် ှ ြညြ်ဟိုတပ်ါ။ ြညသ်ည့်် ပါဝငပ်တ်သက်ြှုအြ   ်းအစာ်း 

ြ ာ်းသည ် ြှတ်တြ််းတငရ်န ်အသင့််ဆံို်း မဖစ်စကကာင််း ဆံို်းမဖတ်ရာတွငြ်ူ ြညသ်ည့်် PaM  ြ ာ်းက ို 

အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်စနသနည််း၊ က န််းဂဏန််းြ ာ်းက ို ြညသ် ို ့် အသံို်းမပ ရန ် ရညရွ်ယ်ထာ်း 

သနည််းဟူသည့််စပေါ်တငွ ် ြူတညပ်ါလ ြ့််ြည။် ဤစနရာတငွ ် ထည့််သငွ််းစဉ််းစာ်းရန ် အစရ်းကကီ်း 

သည့််အခ က်ြှာ REDD+ M&E တွင ် အဆင့််မြင့််အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်စရ်း စီြံက န််းြ ာ်း စရ်းဆွ  

သည့််အဆင့််က ိုပါ ထည့််သငွ််းသင့််/ြသင့််ဟူစသာ အခ က် မဖစ်ပါသည ်(ဥပြာ စနရာစဒသတစ်ခို တွင ်

အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ရြည့်် PaM ြ ာ်းက ို စရွ်းခ ယ်စသာ သ ို ့်ြဟိုတ် သ်ီးမခာ်း လိုပ်စဆာင ်

ခ က်တစ်ခိုခ င််းစီအတွက ် စနရာစရွ်းခ ယ်စသာ အဆင့််၊ လူပိုဂ္  လ်/ဌာနအဖွ ွဲ့အစည််း အသ်ီးသ်ီး၏ 

အခန််းကဏ္ဍြ ာ်းက ို သတ်ြှတ်စသာအဆင့််)။ ဤစနစ်တွင ် အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်းနငှ့်် စဆွ်းစန်ွး 

ည  နှု င််းစဆာငရွ်က်မခင််းသည ် PaM ြ ာ်းအတွက် အာ်းစပ်းစထာက်ခံြှု ရ ှ သမဖင့်် စအာငမ်ြငစ်ွာ 

စဆာငရွ်က်န ိုငစ်မခ မြင့််ြာ်းလာစစစရ်းအတကွ်သာြက REDD+ ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်း 

(အထ်ူးသမဖင့်် ကာကွယစ်စာင့််စ ှာက်ြှု (ဃ)) က ို လ ိုက်နာစဆာငရွ်ကစ်စစရ်းအတွက်လည််း 

အလွနအ်စရ်းကကီ်းပါသည။်   

SIS အတကွ ်ြည်သ ို ့် အသံို်း 

ဝငန် ိုငသ်နည််း 

REDD+ M&E 

အတကွ ်ြည်သ ို ့် 

အသံို်းဝငန် ိုငသ်နည််း 

အြ ကအ်လက ်ိုစဆာင််းန ိုင ်

ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း 

စ  ွဲ့လိုပ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း 

အာ်း အဆ ိုမပ ြ က် 

• REDD+ PaM ြ ာ်း 

အတွက် စီြံက န််းစရ်းဆွ  

ရာတွင ်အက   ်းသက် 

ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၏ ပါဝင ်

စဆာငရွ်က်ြှုအဆင့််က ို 

စဖာ်မပန ိုငစ်သာ အခ က် 

• REDD+ PaM 

ြ ာ်း၏ စအာင ်

မြငန် ိုငြ်ှု 

အလာ်းအလာ က ို 

ညွှနမ်ပန ိုင ်သည့်် 

အခ က် တစ်ခ က် 

အာ်းစ ိုက်ထိုတ်ြှု ြ ာ်းစွာ 

ြလ ိုအပ်ဘ  လိုပ်စဆာငန် ိုင ်ြည့်် 

နည််းလြ််း 

REDD+ PaM ြ ာ်းက ို 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်သူ 

ြ ာ်းသည် ပံိုြှနလ်ိုပ်စဆာင ်

• အစီရငခ်ံတင ်

မပရန ်တာဝန ်ြ ာ်း 

သတ်ြှတ် စပ်းပပီ်း 

အဆ ိုမပ   PaM 

ြ ာ်း အတွက် ြှတ် 

တြ််းတငရ်ြည့်် 
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အလက်ြ ာ်းက ို ရ ှ စစ 

ြည်မဖစ်သည ်

(ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက ်ြှု 

(ဂ)၊ (ဃ) တ ို ့်နငှ့်် အြ ာ်းဆံို်း 

သက်ဆ ိုငြ်ှု  ှ ပါသည်)။  

• PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း က ို 

ပံ့်ပ ို်းစပ်းစသာ 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း 

အစကကာင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

ရ ှ စစြည်။ ဥပြာ 

စွြ််းရည်မြ င့််တငြ်ှု၊ 

အသက်စြွ်းဝြ််းစက ာင််း ြှု 

လိုပ်ငန််းြ ာ်း အတွက် 

ပံ့်ပ ို်းကူညီြှု (ကာကွယ် 

စစာင့််စ ှာက်ြှု (ဃ)၊ (င) 

တ ို ့်နငှ့်် သက်ဆ ိုင)်။  

• PaM ြ ာ်းအတွက် 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ ြ ာ်း၏ 

ပါဝငက်ူညီြှု အစကကာင််း 

အခ က် အလက်ြ ာ်း 

ရ ှ စစြည် (ထ ိုသ ို ့် 

ပါဝငက်ူညီြှု ြ ာ်းအတွက် 

ြ စဝစပ်း ရန ်

သစဘာတူညီထာ်း စသာ 

အက   ်းစက ်းဇူ်း ြ ာ်းနငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းသည့်် သတင််း 

အခ က်အလက် ြ ာ်းနငှ့်် 

စပါင််းစပ်အသံို်း မပ ရန ်

မဖစ်သည်)။ 

(ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက ်ြှု 

(ဂ)၊ (ဃ)၊ (င) တ ို ့်နငှ့်် 

သက်ဆ ိုင)်။ 

• PaM ြ ာ်း အစကာငအ် 

ထည်စဖာ်ြှုနငှ့်် ရလဒ ်

ြ ာ်းက ို စစာင့််ကကည့်် 

မဖစ် သည့်် အက   ်း 

သက်ဆ ိုငသ်ူ 

ြ ာ်း၏ ပါဝင ်

စဆာငရွ်က်ြှု နငှ့်် 

က ိုယ်ပ ိုင ်လိုပ်ငန််း 

အမဖစ် 

ခံယူလိုပ်စဆာင ်

ြှုအဆင့််တ ို ့်က ို 

ဆန််းစစ်န ိုင ်ြည ်

မဖစ်သည်။  

ရသည့်် လိုပ်ငန််းတစ်ခို 

အမဖစ်မဖစ်စစ၊ တာဝနခ်ံြှု 

ဆ ိုငရ်ာ စည််းကြ််းသတ် 

ြှတ်ခ က်ြ ာ်း အရမဖစ်စစ 

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၏ 

ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်ြှု ပံိုစံ အခ   ွဲ့က ို 

ြှတ်တြ််းတငထ်ာ်း  ှ ဖ ို ့် 

လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည်။ (ဥပြာ 

စွြ််းရည်မြ င့််တငြ်ှု 

အစီအစဉ်ြ ာ်း၊ အစည််းအ 

စဝ်းြ ာ်းသ ို ့် တက်စရာက်သူ 

ြ ာ်း၏ စာရင််း၊ လိုပ်သာ်း 

ြ ာ်းက ို စပ်းရသည့်် လိုပ်ခ 

စငြွ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် စငစွကက်း 

ြဟိုတ်သည့်် အမခာ်းပံိုစံြ ာ်း မဖင့်် 

စပ်းအပ်မခင််းြ ာ်းက ို 

ြှတ်သာ်းထာ်းသည့်် ြှတ် 

တြ််းြ ာ်း)။ ဤသတင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို ဗဟ ို ြှ 

စကာက်ယူ စိုစဆာင််းန ိုင ်

ပါသည်။  

 

အတနအ်သင့်် အာ်းထိုတ်ရန ်

လ ိုအပ်ြည့်် နည််းလြ််း  

REDD+ PaM ြ ာ်းက ို 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်စနသူ 

ြ ာ်းအာ်း ၎င််းတ ို ့်၏ အက   ်း 

သက်ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း ပါဝင ်

စဆာငရွ်က်ြှုဆ ိုငရ်ာ ြှတ် 

တြ််းြ ာ်းက ို သင့််စလ ာ် သည့်် 

စံသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း (ဥပြာ 

က ာ်း/ြ၊ တ ိုင််းရင််း 

သာ်းလူြ   ်းစို၊ စမြယာ လိုပ် 

အက   ်းသက် 

ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၏ 

ပါဝငပ်တ်သက် ြှု 

အြ   ်းအစာ်း 

ြ ာ်းက ို ဆံို်းမဖတ် 

သတ်ြှတ်ရြည် 

မဖစ်သလ ို 

အိုပ်စိုအလ ိုက် 

ခွ မခာ်းြှတ်တြ််း 

တငရ်န ်အသံို်း 

မပ ရြည့်် စံ 

သတ်ြှတ်ခ က် 

ြ ာ်းက ိုလည််း 

ဆံို်းမဖတ်သတ် 

ြှတ်စပ်းရပါ ြည်။   
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စစ်စဆ်းမခင််းနငှ့်် အစီ 

ရငခ်ံတငမ်ပမခင််းတ ို ့်တွင ်

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ူ ြ ာ်း၏ 

ပါဝငစ်ဆာင ်

ရွက်ြှုအစကကာင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

ရ ှ စစြည် (ကာကွယ် 

စစာင့်် စ ှာက်ြှု (ခ)၏ 

ပွင့််လင််းမြငသ်ာြှု 

အပ ိုင််းနငှ့်် သက်ဆ ိုင)်  

• စလ့်လာစတွွဲ့  ှ ရသည့်် 

လူြှုစီ်းပွာ်းဆ ိုငရ်ာ 

အစမပာင််းအလ ြ ာ်း (ဥပြာ 

သန််းစခါင ်စာရင််း 

အခ က်အလက် ြ ာ်းြှ) 

သည ်PaM ြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ် ြှုနငှ့်် 

ခ  တ်ဆက်ြှု  ှ /ြ ှ  

ဆန််းစစ်န ိုငြ်ည်။  

ပ ိုငခ်ွင့််အစမခအစန၊ စနထ ိုင ်ြှု 

အစမခအစန၊ အဓ က 

သက်စြွ်းြှု လိုပ်ငန််း၊ စသည်) 

နငှ့်် အညီ အိုပ်စို ြ ာ်းခွ မခာ်း၍ 

ြှတ်တြ််းတင ်စပ်းရန ်

စတာင််းဆ ိုန ိုငပ်ါ သည်။ ထ ို ့်မပင ်

အက   ်းသက် ဆ ိုငသ်ူြ ာ်း၏ 

တ ိုက်ရ ိုက် ြဟိုတ်သည့်် 

ပါဝငပ်တ် သက်ြှု ပံိုစံြ ာ်း 

နငှ့််စပ်လ ဉ််း သည့်် 

အခ က်အလက်ြ ာ်း က ို 

စိုစည််းစပ်းရနလ်ည််း 

စတာင််းဆ ိုန ိုငပ်ါသည်။  ဥပြာ 

လိုပ်စဆာငြ်ှုတစ်ခို က ို 

သွယ်ဝ ိုက်၍ စထာက်ခံ 

ပံ့်ပ ို်းသည့်် စမြအသံို်းခ သူ ြ ာ်း 

(ဆ ိုလ ိုသည်ြှာ လိုပ် စဆာငြ်ှုက ို 

ကန် ့်ကွက်ခ ့် မခင််း ြ ှ ဘ  

ထ ိုလိုပ်စဆာငြ်ှု 

နငှ့််စပ်လ ဉ််းသည့်် စည််း 

ကြ််းသတ်ြှတ်ခ က်ြ ာ်း 

က ိုလည််း လ ိုက်နာ စဆာင ်

ရွက်ကကသူြ ာ်း)၊ သစဘာတူ 

စဆာငရွ်က်သည့်် လိုပ် 

စဆာငြ်ှုတစ်ခို၏ အက   ်း 

သက်စရာက်ြှုက ို ခံရသည့်် 

စမြအသံို်းခ သူ အစရအ တွက်၊ 

စသည်။ 

(ဃ) သတင််းအြ ကအ်လကအ်ြ   ်းအ ာ်း - REDD+ PaM ြ ာ်းြ တ ဆ်င့်် အာ်းစပ်းမြြှင့််တင ်

စသာ အစလ့်အ ြ ာ်း 

REDD+ PaM အြ ာ်းအမပာ်းအတွက် ထ စရာက်ြှု ှ /ြ ှ နငှ့််ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းနငှ့််အည ီ

လိုပ်စဆာငန် ိုငမ်ခင််း  ှ /ြ ှ ဟူသည ် ၎င််းတ ို ့် က င့််သံို်းစသာ သ ို ့်ြဟိုတ ် အာ်းစပ်းမြ င့််တငစ်သာ 

က င့််သံို်းြှု/အစလ့်အထြ ာ်းစပေါ်တွင ်ြူတညစ်နပါသည။် ဥပြာ သစ်စတာစီြံအိုပ်ခ  ပ် လိုပ်က ိုင ်ြှု၊ 
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သ်ီးနှသံစ်စတာစရာစနာှ စ ိုက်ပ   ်းသည့််စနစ်၊ ထင််းစ ိုက်ခင််းြ ာ်း ပ   ်းစထာငမ်ခင််း၊ ြီ်းစသ်ွး 

ထိုတ်လိုပ်မခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် မပနလ်ညမ်ပည့််ပဖ  ်းပြ စွြ််းအင ် ထိုတ်လိုပ်မခင််းတ ို ့်တငွ ် ြညသ်ည့်် အစလ့် 

အထြ ာ်းက ို က င့််သံို်းရန ်အာ်းစပ်းသနည််းဟူသည့််အခ က်စပေါ်တငွ ်ြူတညပ်ါသည။် မြနြ်ာ န ိုငင်တံငွ ်

PaM ြ ာ်းက ို အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ြည့််သြူ ာ်းအာ်း ြညသ်ည့်် အစလ့်အထစကာင််း ြ ာ်းက ို 

အာ်းစပ်းမြ င့််တငသ်င့််သည ်သ ို ့်ြဟိုတ် က င့််သံို်းရြညဟ်ူ၍ သတ်ြှတ်စပ်းသည့်် လြ််းညွှန ်ခ က်ြ ာ်း 

ထိုတ်စပ်း/ြစပ်းဆ ိုသညြ်ှာ  ှင််းလင််းစွာ ြသ ရစသ်းပါ။ သ ို ့်စသာ် (ရနပံ်ိုစင ွ ပံ့်ပ ို်းစပ်း ြည့်် 

အဖွ ွဲ့အစည််းစပေါ်တငွ ်ြူတည၍်) ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခ စလ ာ့်ခ စရ်း နည််းလြ််းြ ာ်းတွင ်အခ   ွဲ့ စသာ 

အစလ့်အထစကာင််းြ ာ်းက ို ထည့််သငွ််းစပ်းန ိုငပ်ါသည ် (ဥပြာ GCF သ ို ့်ြဟိုတ် ကြ္ာ့်ဘဏ ် တ ို ့်ြှ 

ရနပံ်ိုစငပံွ့်ပ ို်းလ င ် ပတ်ဝန််းက ငန်ငှ့်် လူြှုစရ်းဆ ိုငရ်ာ စီြံခန် ့်ခွ ြှု ြူစဘာငြ် ာ်းထ တငွ ် ထည့်် 

သငွ််းန ိုငသ်ည)်။ က င့််သံို်းစနစသာ အစလ့်အထြ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််းသည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

စိုစဆာင််းြညဆ် ိုလ င ် ထ ိုအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ ၍ ပါရာြီတာြ ာ်းနငှ့်် အဓ ပပါယ်ဖငွ့််ဆ ို 

ခ က်ြ ာ်းက ို တစ်စမပ်းညမီဖစ်စအာင ် စံသတ်ြှတ်စပ်းမခင််းမဖင့်် ရလဒြ် ာ်းက ို စိုစည််းမခင််းနငှ့်် 

နှု င််းယှဉ်မခင််းတ ို ့်က ို မပ လိုပ်န ိုငြ်ညမ်ဖစ်ပါသည။်  

SIS အတကွ ်ြည်သ ို ့် 

အသံို်းဝငန် ိုငသ်နည််း 

REDD+ M&E အတကွ ်

ြည်သ ို ့် အသံို်းဝငန် ိုင ်

သနည််း 

အြ ကအ်လက ်ိုစဆာင််းန ိုင ်ြည့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်း 

စ  ွဲ့လိုပ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း အာ်း 

အဆ ိုမပ ြ က ်

• REDD+ ြှ အက   ်း 

စက ်းဇူ်းြ ာ်း တ ို်း 

မြ င့်် ရ ှ ရနန်ငှ့်် 

ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုင ်

စမခြ ာ်း စ ှာင ်

 ှာ်းန ိုငရ်န ်လိုပ် 

စဆာငသ်ည့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်း 

အစကကာင််း 

အခ က်အလက် ြ ာ်း 

ရ ှ န ိုငပ်ါ ြည်။ 

(ကာကွယ် 

စစာင့််စ ှာက်ြှု (က)၊ 

(ဂ) နငှ့်် (င)) 

• REDD+ PaM ြ ာ်း 

စရ ှည် စဆာင ်

ရွက် သွာ်းန ိုငရ်န ်

• REDD+ က ို 

အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်စနသူြ ာ်း သည် 

PaM ြ ာ်း အာ်း 

စရ ှည်လိုပ် 

စဆာငသ်ွာ်းန ိုငြ်ှု (သ ို ့်) 

ထ စရာက်ြှု 

တ ို်းတက်စစရန ်

အကကံမပ ထာ်း သည့်် 

(သ ို ့်) လိုပ်စဆာင ်

ရြည်ဟို စည််း 

ကြ််းသတ်ြှတ် 

ထာ်းသည့်် အစလ့် 

အထြ ာ်းက ို လ ိုက် 

နာလိုပ်စဆာငစ်န မခင််း 

 ှ /ြ ှ  

စစ်စဆ်းန ိုငြ်ည်။  

အာ်းစ ိုက်ထိုတ်ြှု ြ ာ်းစွာ 

ြလ ိုအပ်ဘ  လိုပ်စဆာငန် ိုင ်ြည့်် 

နည််းလြ််း 

PaM ြ ာ်းြှ ရ ှ န ိုငစ်သာ 

အက   ်းအမပစ်ြ ာ်းက ို လက် ှ  

ဆန််းစစ်ထာ်းခ က်ြ ာ်း၊ အနာ 

ဂတ်တွင ်ထပ်ြံမပ လိုပ်ြည့်် 

ဆန််းစစ်ခ က်ြ ာ်းစပေါ်တွင ်

အစမခခံ၍ PaM ြ ာ်းက ို 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်စနသူ 

ြ ာ်းအာ်း လ ိုက်နာက င့််သံို်း ရြည့်် 

အစလ့်အထစကာင််း ြ ာ်းနငှ့်် 

စပ်လ ဉ််း၍ လြ််းညွှန ်

ခ က်ြ ာ်း(PaM တစ်ခိုခ င််းစီအ 

လ ိုက်) စပ်းန ိုငသ်ည် (မဖစ်န ိုင ်ပါက 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက် ြှုြ ာ်းက ို 

• REDD+ M&E တွင ်

အစလ့်အထ 

စကာင််းြ ာ်း 

အစကကာင််း အစီ 

ရငခ်ံတငမ်ပမခင််း က ို 

ထည့််သွင််း ရန ်

မဖစ်န ိုင ်စမခ  ှ /ြ ှ  

ဆံို်းမဖတ် ရပါြည်။ 

• မဖစ်န ိုငစ်မခ ှ  ပါက 

ြည်သည့်် 

အစလ့်အထ 

စကာင််းြ ာ်းက ို 

M&E တွင ်ဦ်းစာ်း 

စပ်းထည့််သွင််း 

ရြည်ဆ ို သည်က ို 

ဆံို်းမဖတ်ရပါြည်။  
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လိုပ်စဆာငသ်ည့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်း 

အစကကာင််း 

အခ က်အလက် ြ ာ်း 

ရ ှ ပါြည် 

(ကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှု (စ) နငှ့်် 

(ဆ))၊ 

• PaM ြ ာ်း 

အစကာငအ် 

ထည်စဖာ်စနြှု နငှ့်် 

လူြှု-စီ်းပွာ်း နငှ့်် 

ပတ်ဝန််းက င ်

ဆ ိုငရ်ာအစမပာင််း 

အလ ြ ာ်းကကာ်း 

ခ  တ်ဆက်ြှုြ ာ်း က ို 

စလ့်လာစ စစ် 

ရာတွင ်အသံို်းမပ  

န ိုငြ်ည့််အခ က် 

အလက်ြ ာ်း ပ ိုြ ို 

ြ ာ်းမပာ်းလာစစ 

ြည်။ 

• ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ် 

ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ မခင််း 

သ ို ့်ြဟိုတ ်ကာဗွန ်

ပြာဏတ ို်းမြ င့််မခင််း 

နငှ့်် PaM ြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်ြှုကကာ်း ခ  တ် 

ဆက်ြှုက ို ဆန််းစစ် 

ရာတွင ်အသံို်းမပ  

န ိုငြ်ည့်် သတင််း 

အခ က်အလက် ြ ာ်း 

ပ ိုြ ို ြ ာ်းမပာ်း 

လာစစပါြည်။ (ဥပြာ 

အလွန ်

စအာငမ်ြငသ်ည့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ြစအာင ်

မြငသ်ည့်် အစလ့်အ 

ထြ ာ်းက ို စဖာ ်

ထိုတ်သ  ှ န ိုငရ်န)်။  

န ိုငင်၏ံ အစမခအစန 

နငှ့််က ိုက်ညီစအာင ်အဓ ပပါယ် 

ဖွင့််ဆ ို ှင််းလင််းထာ်းခ က်တွင ်

ပါ ှ သည့်် ဦ်းစာ်းစပ်းအက   ်း 

စက ်းဇူ်းြ ာ်းက ို ထည့််သွင််း 

စဉ််းစာ်း၍ လြ််းညွှနခ် က် ြ ာ်း 

စပ်းသင့််သည်)။ အခ   ွဲ့စနရာ 

ြ ာ်းတွင ်လက် ှ  သတ်ြှတ် 

စပ်းထာ်းသည့်် အရည်အစသွ်း 

စံခ  နစံ်ညွှန််းြ ာ်းစပေါ်တွင ်

အစမခခံ၍ လြ််းညွှနခ် က်ြ ာ်း 

ခ ြှတ်စပ်းန ိုငြ်ည်မဖစ်သည်။ 

ထ ို ့်စနာက် အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်စနသူြ ာ်းက ို လြ််းညွှန ်

အကကံမပ ထာ်းသည့်် အစလ့် 

အထြ ာ်းအာ်း က င့််သံို်းစန မခင််း 

 ှ /ြ ှ  သက်စသ 

အစထာက်အထာ်းြ ာ်းနငှ့်် တကွ 

 ှင််းလင််းတငမ်ပသည့်် ပံိုစံမဖင့်် 

အစီရငခ်ံရန ်စတာင််း 

ဆ ိုန ိုငပ်ါသည်။  

အတနအ်သင့်် အာ်းထိုတ်ရန ်

လ ိုအပ်ြည့်် နည််းလြ််း  

အစလ့်အထစကာင််းြ ာ်းက ို 

အစီရငခ်ံတငမ်ပမခင််းတွင ်

စံသတ်ြှတ်ထာ်းသည့်် ပါရာ 

ြီတာြ ာ်း/ စြ်းခွန််းြ ာ်းနငှ့်် 

အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ိုခ က်ြ ာ်း စပ်း ၍ 

တငမ်ပစစမခင််းမဖင့်် နှု င််း ယှဉ်န ိုငြ်ှု 

ပ ို ှ စစပပီ်း စိုစည််း မခင််းနငှ့်် 

အဓ ပပါယ်စကာက် ယူမခင််းတ ို ့်က ို 

ပ ိုြ ို လွယ်ကူစွာ 

မပ လိုပ်န ိုငစ်စြည်မဖစ်ပါသည်။ 

• အစလ့်အထ 

စကာင််းြ ာ်းက ို 

အစီရငခ်ံတငမ်ပ 

ရာတွင ်အသံို်းမပ  

ရြည့်် လြ််းညွှန ်

စြ်းခွန််းြ ာ်း၊ 

စံပါရာြီတာြ ာ်း 

နငှ့််/ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ို 

ခ က်ြ ာ်းက ို မပ စို 

စပ်းြည်ဆ ိုလ င ်

လက်စတွွဲ့ အသံို်း 

ဝင/်ြဝင ်ဆံို်း 

မဖတ်ရပါြည်။  
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(ဥပြာ သ်ီးနှသံစ်စတာ စရာ 

စနာှစ ိုက်ပ   ်းသည့်် စနစ်က ို 

အာ်းစပ်းစသာ PaM တစ်ခိုက ို 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်စနသူ အာ်း 

၎င််းတ ို ့် စဆာငရွ်က်သည့်် 

လိုပ်ငန််းအဆင့််ဆင့််က ို အစီ 

ရငခ်ံတငမ်ပစပ်းရန ်စတာင််း 

ဆ ိုန ိုငပ်ါသည်။ ဤနည််းမဖင့်် 

စ ိုက်ပ   ်းရန ်အာ်းစပ်းသည့်် 

အပငြ်   ်းစ တ်ြ ာ်းသည် ထ ို 

စဒသနငှ့်် သင့််စလ ာ်သည့်် 

ြ   ်းစ တ်ြ ာ်း မဖစ်စကကာင််း 

စသခ ာစအာင ်လိုပ်စဆာင ်

န ိုငြ်ည်မဖစ်သည်။ ထ ိုနည််း 

လြ််းက ို လယ်သြာ်းြ ာ်း 

စအာငမ်ြငစွ်ာ လက်ခံက င့််သံို်း 

န ိုငစ်ကကာင််း စသခ ာစစရန ်

အတွက်ြူ လယ်သြာ်းြ ာ်းက ို 

ပ ို ့်ခ စသာ သငတ်န််းြ ာ်း၏ ပံိုစံ၊ 

ပ ို ့်ခ စသာအစကကာင််း အရာြ ာ်းနငှ့်် 

ဘာသာစကာ်း တ ို ့်က ို အစီရငခ်ံ 

တငမ်ပစပ်းရန ်

စတာင််းဆ ိုန ိုငပ်ါသည်)။ 

 

(င) သတင််းအြ ကအ်လက ်အြ   ်းအ ာ်း - REDD+ PaM ြ ာ်းြ  လ ိုကန်ာက င့််သံို်းစသာ 

လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်း 

PaM ြ ာ်းက ို အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်သြူ ာ်းအာ်း PaM ြ ာ်းြှတစ်ဆင့်် အာ်းစပ်းမြ င့််တငသ်င့််သည့်် 

စမြအသံို်းခ ြှုနငှ့်် အမခာ်းစသာ က င့််သံို်းြှု/အစလ့်အထြ ာ်းအတွက် လြ််းညွှနခ် က်ြ ာ်းအမပင ်

အက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်း ပါဝငစ်စြှု၊ ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခ ဆန််းစစ်ြှု၊ စွြ််းစဆာငရ်ည ် လ ိုအပ် 

ခ က်ြ ာ်း စလ့်လာဆန််းစစ်ြှု၊ စီြံက န််းစရ်းဆွ ရာတငွ ် စနာက်ဆံို်းရအခ က်အလက်ြ ာ်း အသံို်းမပ  ြှု 

သ ို ့်ြဟိုတ ် အက   ်းစက ်းဇူ်းခွ စဝစပ်းြှုက ့်သ ို ့်စသာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ က စစြ ာ်း 

အတွက်လည််း လြ််းညွှနြ်ှုြ ာ်း စပ်းန ိုငပ်ါသည။် အခ   ွဲ့စသာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းဆ ိုငရ်ာ လြ််းညွှန ်
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ြ ာ်းက ို မပ စိုစနပပီမဖစ်သည။် ဥပြာ FPIC အတကွ် လြ််းညွှနခ် က်ြ ာ်း။ ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု 

ြ ာ်းက ို န ိုငင်၏ံ အစမခအစနနငှ့်် က ိုက်ညစီသာ အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ို ငှ််းလင််းခ ကထ် တွင ်အမခာ်း စသာ 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ သတ်ြှတ်ခ က်အခ   ွဲ့ ပါ ှ ပပီ်း ၎င််းတ ို ့်အတွက် လြ််းညွှနခ် က် ြ ာ်း 

မပ စိုထာ်းမခင််း ြ ှ စသ်းပါ။ ဥပြာ ကာဗွနထ်ိုတလ်ွှတ်ြှုြ ာ်း ြူလအစမခအစနသ ို ့် မပနလ်ည ်

စရာက် ှ သာွ်းန ိုငစ်မခြ ာ်း (reversal risks) က ို ဆန််းစစ်မခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် PaMြ ာ်းက ို စီြံက န််း 

စရ်းဆွ သည့်် အဆင့််တွင ်သဘာဝစတာြ ာ်းက ို စလ့်လာစမြပံိုထိုတ်မခင််းတ ို ့် မဖစ်ပါသည။်  

 

SIS အတကွ ်ြည်သ ို ့် 

အသံို်းဝငန် ိုငသ်နည််း 

REDD+ M&E အတကွ ်

ြည်သ ို ့် အသံို်းဝငန် ိုင ်

သနည််း 

အြ ကအ်လက ်ိုစဆာင််းန ိုင ်ြည့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်း 

စ  ွဲ့လိုပ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း အာ်း 

အဆ ိုမပ ြ က ်

• PaM ြ ာ်းသည ်

ကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှုြ ာ်း၏ 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း 

ဆ ိုငရ်ာ အပ ိုင််း 

ြ ာ်းနငှ့်် က ိုက်ညီ ြှု 

 ှ စစရနစ်ဆာင ်

ရွက်စသာ နည််း 

လြ််းြ ာ်းအ 

စကကာင််း အခ က် 

အလက်ြ ာ်း 

ရ ှ န ိုငပ်ါြည် (ဥပြာ 

ကာကွယ် 

စစာင့််စ ှာက်ြှု (ခ) 

အရ ပွင့််လင််း 

မြငသ်ာြှုဆ ိုငရ်ာ 

သတ်ြှတ်ခ က် ြ ာ်း၊ 

(ဃ) အရ 

လထူိုပါဝင ်

စဆာငရွ်က်ြှု 

ဆ ိုငရ်ာ သတ်ြှတ် 

ခ က်ြ ာ်း၊ (င) အရ 

ပတ်ဝန််း က င ်

ထ ခ ိုက်န ိုင ်

• REDD+ က ို 

အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်စနသူြ ာ်း သည် 

PaM ြ ာ်း အာ်း 

အြ ာ်းလက်ခံ န ိုငြ်ှု၊ 

စရ ှည်လိုပ် 

စဆာငသ်ွာ်းန ိုငြ်ှု၊ 

ထ စရာက်ြှုတ ို ့် 

တ ို်းတက်စစရန ်

အကကံမပ ထာ်းသည့်် 

(သ ို ့်) လိုပ်စဆာင ်

ရြည်ဟို စည််း 

ကြ််းသတ်ြှတ် 

ထာ်းသည့်် လိုပ်ထံို်း 

လိုပ်နည််းြ ာ်းက ို 

လ ိုက်နာလိုပ် 

စဆာငစ်န မခင််း  ှ /ြ ှ  

စစ်စဆ်း န ိုငြ်ည်။ 

• ကာဗွနထ်ိုတ်လွှတ် 

ြှုြ ာ်း စလ ာ့်ခ မခင််း 

သ ို ့်ြဟိုတ ်ကာဗွန ်

ပြာဏတ ို်းမြ င့််မခင််း 

နငှ့်် PaM ြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည် 

အာ်းစ ိုက်ထိုတ်ြှု ြ ာ်းစွာ ြလ ို 

အပ်ဘ  လိုပ်စဆာငန် ိုငြ်ည့်် 

နည််းလြ််း 

အက   ်းအမပစ် ဆန််းစစ်ခ က် 

ရလဒြ် ာ်း၊ ကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို န ိုငင်၏ံ 

အစမခအစနနငှ့်် က ိုက်ညီ စအာင ်

အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ို 

 ှင််းလင််းထာ်းခ က်ြ ာ်းက ို 

ထည့််သွင််းစဉ််းစာ်း၍ PaM ြ ာ်းက ို 

အစကာငအ်ထည်စဖာ် 

စနသူြ ာ်းအာ်း PaM ြ ာ်း အတွက် 

စီြံက န််းစရ်းဆွ မခင််း နငှ့်် 

အစကာငအ်ထည်စဖာ် 

မခင််းြ ာ်းတွင ်အသံို်းမပ ရြည့်် 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ 

လြ််းညွှနခ် က်ြ ာ်းက ို စပ်းန ိုင ်

ပါသည်။ (PaM အြ   ်းအစာ်း 

အြ ာ်းအမပာ်းအတွက် 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းပ ိုင််း ဆ ိုငရ်ာ 

လြ််းညွှနခ် က်ြ ာ်းသည် 

ဆငတ်ူန ိုငစ်သာ်လည််း စနရာ 

• REDD+ M&E တွင ်

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း 

ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ က စစ 

ြ ာ်းအစကကာင််း 

အစီရငခ်ံတငမ်ပ 

မခင််းက ို ထည့််သွင််း ရန ်

မဖစ်န ိုငစ်မခ  ှ /ြ ှ  

ဆံို်းမဖတ် ရပါြည်။ 

• ြည်သည့်် လိုပ်ထံို်း 

လိုပ်နည််းြ ာ်းက ို 

M&E တွင ်ဦ်းစာ်း 

စပ်းထည့််သွင််းရ 

ြည်ဆ ိုသည်က ို 

ဆံို်းမဖတ်ရပါြည်။  

• လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း 

ဆ ိုငရ်ာ က စစြ ာ်းက ို 

အစီရငခ်ံတငမ်ပ 

ရာတွင ်အသံို်းမပ ရ 

ြည့်် လြ််းညွှန ်

စြ်းခွန််းြ ာ်း၊ စံ 

ပါရာြီတာြ ာ်း နငှ့််/ 

သ ို ့်ြဟိုတ် 

အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ို 

ခ က်ြ ာ်းက ို မပ စို 
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စမခြ ာ်းအတွက် 

ကက  တငက်ာကွယ် 

ရြည့်် အရာြ ာ်း) 

စဖာ်ြှုကကာ်း ခ  တ် 

ဆက်ြှုက ို ဆန််းစစ် 

ရာတွင ်အသံို်းမပ  

န ိုငြ်ည့်် သတင််း 

အခ က်အလက် ြ ာ်း 

ပ ိုြ ို ြ ာ်းမပာ်း 

လာစစပါြည်။ (ဥပြာ 

PaM ြ ာ်း၏ 

စအာငမ်ြငြ်ှုက ို 

အနည််းနငှ့်် အြ ာ်း 

ပံ့်ပ ို်းစထာက်ကူစပ်း 

စနသည့်် လိုပ်ထံို်း 

လိုပ်နည််း ြ ာ်းက ို စဖာ ်

ထိုတ်သ  ှ  န ိုငရ်န)်။  

စဒသအလ ိုက် စဆာငရွ်က် သည့်် 

PaM ြ ာ်းနငှ့်် န ိုငင် ံအဆင့််တွင ်

စဆာငရွ်က်သည့်် PaM ြ ာ်းကကာ်း 

လြ််းညွှန ်ခ က်ြ ာ်း ကွ မပာ်းဖ ို ့် 

လ ိုအပ် စကာင််း 

လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည်။ ထ ို ့်စနာက် 

အစကာငအ်ထည် 

စဖာ်စနသူြ ာ်းက ို လြ််းညွှန ်

အကကံမပ ထာ်းသည့်် လိုပ်ထံို်း 

လိုပ်နည််းြ ာ်းအာ်း လ ိုက်နာ 

က င့််သံို်းစန မခင််း  ှ /ြ ှ  

သက်စသအစထာက်အထာ်း 

ြ ာ်းနငှ့််တကွ  ှင််းလင််းတငမ်ပ 

သည့်် ပံိုစံမဖင့်် အစီရငခ်ံရန ်

စတာင််းဆ ိုန ိုငပ်ါသည်။  

အတနအ်သင့်် အာ်းထိုတ်ရန ်

လ ိုအပ်ြည့်် နည််းလြ််း  

လ ိုက်နာရန ်သစဘာတူသတ် 

ြှတ်ထာ်းစသာ လိုပ်ထံို်းလိုပ် 

နည််းြ ာ်းက ို အစီရငခ်ံတငမ်ပ 

မခင််းတွင ်စံသတ်ြှတ်ထာ်း သည့်် 

ပါရာြီတာြ ာ်း/ စြ်းခွန််းြ ာ်းနငှ့်် 

အဓ ပပါယ်ဖွင့်် ဆ ိုခ က်ြ ာ်း စပ်း၍ 

တငမ်ပစစ မခင််းမဖင့်် နှု င််းယှဉ်န ိုငြ်ှု 

ပ ို ှ  စစပပီ်း စိုစည််းမခင််းနငှ့်် 

အဓ ပပါယ်စကာက်ယူမခင််း တ ို ့်က ို 

ပ ိုြ ို လွယ်ကူစွာ မပ လိုပ် 

န ိုငစ်စြည်မဖစ်ပါသည်။ (ဥပြာ 

အစကာငအ်ထည် စဖာ်သူြ ာ်းက ို 

FPIC လိုပ်ငန််း စဉ်ြ ာ်းအတွင််း 

သတင််း အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

ပံ့်ပ ို်း စပ်းသည့်် အခ  န၊် အသံို်းမပ  

သည့်် ဘာသာစကာ်းနငှ့်် ပံ့်ပ ို်း 

စပ်းြည်ဆ ိုလ င ်

လက်စတွွဲ့ အသံို်း 

ဝင/်ြဝင ်ဆံို်း 

မဖတ်ရပါြည်။  
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စပ်းသည့်် ပံိုစံ တ ို ့်က ို အစီရငခ်ံ 

တငမ်ပရန ်စတာင််းဆ ိုန ိုင ်သည်။ 

သ ို ့်ြဟိုတ် စီြံက န််း ြစရ်းဆွ ြီ 

သဘာဝစတာ ြ ာ်းနငှ့်် လက် ှ  

စမြအသံို်းခ  ြှုြ ာ်းက ို 

စလ့်လာစမြပံိုထိုတ် ရနအ်တွက် 

အသံို်းမပ သည့်် 

အခ က်အလက်ရင််းမြစ်ြ ာ်း နငှ့်် 

နည််းစနစ်ြ ာ်းက ို 

အစီရငခ်ံတငမ်ပရန ်

စတာင််းဆ ိုန ိုငပ်ါသည်။) 

 

( ) သတင််းအြ ကအ်လကအ်ြ   ်းအ ာ်း - REDD+ PaM ြ ာ်း၏ ပတဝ်န််းက ငန် င့်် 

လ ြှုစရ်း ဆ ိုငရ်ာ ရလဒြ် ာ်း 

REDD+ PaM ြ ာ်းြှ အြှနတ်ကယ် ရ ှ စသာ လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ ရလဒြ် ာ်းနငှ့်် 

စပ်လ ဉ််းသည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည ် ရ ှ လာသည့်် အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းအစကကာင််း 

စဒသခံအက   ်းသက်ဆ ိုငသ်ြူ ာ်း နငှ့််/သ ို ့်ြဟိုတ် ရနပံ်ိုစငပံွ့်ပ ို်းသြူ ာ်းထ ံ အသ စပ်းရန ် (စထာက်ခံ 

ပံ့်ပ ို်းြှုြ ာ်း ပ ိုြ ို ရ ှ န ိုငစ်ရ်း) အတွက် လည််းစကာင််း၊ လ ိုက်စလ ာညစီထ ွ မပ မပငစ်မပာင််းလ  စီြ ံ

လိုပ်က ိုငရ်န ် (adaptive management) အတွကလ်ည််းစကာင််း အလွနတ်နဖ် ို်း ှ စသာ အခ က်အ 

လက်ြ ာ်း မဖစ်ပါသည။် သ ို ့်စသာ် ရလဒြ် ာ်းက ို စဖာ်မပသည့်် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းသည ်

လိုပ်စဆာငြ်ှုြ ာ်းက ို စဖာ်မပသည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းထက် ရ ှ ရနန်ငှ့်် စ စစ်စလ့်လာရန ် ပ ိုြ ို 

ခက်ခ ပါသည။် အဘယ်စကကာင့််ဆ ိုစသာ် ရလဒြ် ာ်းက ို ြှတ်တြ််းတငန် ိုငရ်နအ်တွက် 

က ိုယ်စာ်းမပ န ိုငစ်သာ အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အကက ြ်ကက ြ် စကာက်ယူစိုစဆာင််းရန ် လ ိုအပ်တတ ်

စသာစကကာင့်် မဖစ်သည။် ထ ို ့်မပင ် စလ့်လာစတွွဲ့  ှ ရစသာ အစမပာင််းအလ ြ ာ်းသည ် အစကာငအ် 

ထညစ်ဖာ်စဆာငရွ်က်ခ ့်စသာ PaM ြ ာ်းစကကာင့်် (အနည််းဆံို်း တစ်စ တ်တစ်စဒသအာ်းမဖင့််) မဖစ် 

စပေါ်လာမခင််း ဟိုတ်/ြဟိုတ် သ ို ့်ြဟိုတ် အမခာ်း (မပငပ်ြှ) အစကကာင််းအခ ကြ် ာ်းက ပ ိုြ ို အစရ်းပါ 

စနမခင််း  ှ /ြ ှ  စလ့်လာစ စစ်ြှု ပံိုစံအခ   ွဲ့က ို မပ လိုပ်ရနလ်ည််း လ ိုအပ်ပါသည။် စနာက်ထပ်စ န ်

စခေါ်ြှုတစ်ခိုြှာ စနရာစဒသအြ   ်းြ   ်း သ ို ့်ြဟိုတ် PaM အြ   ်းြ   ်းအတွက ် ရလဒည်ွှနက် န််းြ ာ်း 

(outcome indicators) က ို တစ်စမပ်းညမီဖစ်စအာင ် မပ လိုပ်ရန ် လွယ်ကူြညြ်ဟိုတ်ပါ။ ဥပြာ 

ယဉ်စက ်းြှုဆ ိုငရ်ာ တနဖ် ို်းြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် သစ်စတာြ ာ်း ပကတ အတ ိုင််း ြပ က်ြယွင််း ှ စနြှု 

(intactness) တ ို ့်အတွက် သင့််စလ ာ်သည့်် ညွှနက် န််းြ ာ်းသည ် စဒသတစ်ခိုနငှ့််တစ်ခိုကကာ်း ကွ  
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မပာ်းန ိုငပ်ပီ်း PaM ြ ာ်းြှ ရ ှ န ိုငသ်ည့်် အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ ် PaM ြ ာ်းစကကာင့်် မဖစ်စပေါ် 

န ိုငသ်ည့်် ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်းန ိုငစ်မခြ ာ်းြှာ တစ်ခိုနငှ့််တစ်ခို အနည််းနငှ့််အြ ာ်း ကွာမခာ်းြညသ်ာ မဖစ် သည။် 

လိုပ်စဆာငခ် က်အလ ိုက ် သ်ီးမခာ်းညွှနက် န််းြ ာ်းက ို အသံို်းမပ ြညဆ် ိုလ ငပ်င ် လိုပ်စဆာင ်

ခ က်အသ်ီးသ်ီးအတွက် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စိုစည််းန ိုငသ်ည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း  ှ န ိုင ်

ပါသည။် သ ို ့်စသာ် PaM ြ ာ်းက ို အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်စနသြူ ာ်းအာ်းလံို်းတငွ ် မဖစ်န ိုငစ်မခ ှ  သည့််၊ 

သင့််စလ ာ်သည့််၊ အဓ ပပါယ် ှ သည့်် ညွှနက် န််းြ ာ်းက ို သတ်ြှတ်ဖွင့််ဆ ိုရန ် လ ိုအပ်သည့်် စွြ််း 

စဆာငရ်ညြ် ာ်း အဆငသ်င့််  ှ ခ ငြ်ှ ှ စပလ ြ့််ြည။်   

REDD+ ရလဒြ် ာ်းက ို M&E စဆာငရွ်က်ရာတငွ ် ကကံ စတွွဲ့ရသည့်် နည််းစနစပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ စ နစ်ခေါ်ြှု 

ြ ာ်းနငှ့်် အရင််းအမြစ်အကန် ့်အသတ် ှ မခင််းတ ို ့်က ို စက ာ်လွှာ်းန ိုငရ်န ် အကကံမပ ထာ်းသည့်် ် နည််း 

လြ််းအခ   ွဲ့  ှ ပါသည ်-  

• စဆာငရွ်က်ထာ်းသည့်် စစတ်ြ််းြ ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ် စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းစရ်းအစီအစဉ်ြ ာ်း ြှ 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ မခင််း၊  

• အခ က်အလက်ြ ာ်း စိုစဆာင််းရာတငွ ် စဒသခံမပညသ်ြူ ာ်းက ို စစတနာ့်ဝနထ်ြ််းအမဖစ် 

မဖစ်စစ၊ စငစွကက်း သ ို ့်ြဟိုတ် စငစွကက်းြဟိုတ်သည့်် အမခာ်းပံိုစံြ ာ်းမဖင့်် ဆိုစကက်းြ ာ်း 

စပ်းအပ်၍ မဖစ်စစ ပါဝငစ်ဆာငရွ်က်စစမခင််း၊  

• PaM လိုပ်ငန််းြ ာ်း အစကာငအ်ထညစ်ဖာ်ရာတွင ် အခ က်အလက်စကာကယ်ူစိုစဆာင််းြှု 

က ိုပါ တစ်ပါတည််း ထည့််သငွ််းလိုပ်စဆာငမ်ခင််း (ဥပြာ  သစ်စတာတွင််း ကင််းလှည့််ထ န််း 

သ ြ််းမခင််း စဆာငရွ်က်သြူ ာ်းသည ်  ြ   ်းစ တ်စတွွဲ့  ှ ြှုြ ာ်း (species sightings) က ို ြှတ် 

တြ််းတငန် ိုငပ်ါသည။် သ ို ့်ြဟိုတ် တ ို်းခ  ွဲ့ပညာစပ်းအရာ ှ ြ ာ်းသည ်အ ြ်စထာငစ်ိုြ ာ်း အတွက် 

အကကံဉာဏြ် ာ်းစပ်းရင််း တစ်ခ  နတ်ည််းတွင ် အ ြ်စထာငစ်ို၏ လူြှုစီ်းပွာ်းအစမခ အစနက ို 

စြ်းမြန််းန ိုငပ်ါသည)်၊  

• သက်ဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ငန််းြ ာ်းက ို စီြံစဆာငရွ်က်ရန ် လ ိုအပ်သည့်် အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

စိုစဆာင််းရင််း လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ ရလဒြ် ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််းသည့်် အခ က်အ 

လက်ြ ာ်း စိုစဆာင််းမခင််းက ို တစ်စပါင််းတည််း ထည့််သငွ််းစဆာငရွ်က်မခင််း၊ ဥပြာ 

ကာဗွနပ်ြာဏနငှ့်် စပ်လ ဉ််းစသာ အခ က်အလကြ် ာ်း သ ို ့်ြဟိုတ ် စွြ််းစဆာငရ်ညဆ် ိုငရ်ာ 

အခ က်အလက်ြ ာ်းသည ် အက   ်းအမြတ်ခွ စဝမခင််း၊ လ ိုက်စလ ာညစီထမွပငဆ်ငစ်မပာင််းလ  

စီြံခန် ့်ခွ မခင််း သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ငန််းတ ို်းတက်ြှုြ ာ်းက ို စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််း တ ို ့် အတွက် 

လ ိုအပ်စသာ အစမခခံအခ က်အလက်ြ ာ်း မဖစ်သည)်၊  
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• အတ အက  တ ိုက်ရ ိုက်တ ိုင််းတာမခင််းြ ာ်းထက် တ ိုင််းတာရလွယ်ကူစသာ proxy အခ က်  

အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပ မခင််း (ဥပြာ သဘာဝဝန််းက ငန်ငှ့်် စဂဟစဗဒစနစအ်စပေါ် သက် 

စရာက်ြှု ှ စသာ ြ   ်းစ တ်ြ ာ်း (keystone species) ၏ ပြာဏက ို စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်း ရန ်

ကက  ်းပြ််းမခင််းထက် သစ်စတာြ ာ်း၏ ဖွ ွဲ့စည််းပံို ြပ က်ြယွင််း ှ ြှု (structural intactness) က ို 

စစာင့််ကကည့််စလ့်လာမခင််းက ပ ိုြ ို လွယ်ကူန ိုငပ်ါသည)်။   

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်အစမခက ခ ိုငြ်ာသည့်် စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းစရ်းအစီအစဉ်ြ ာ်း  ှာ်းပါ်းစနြှု စကကာင့်် 

ရလဒြ် ာ်းက ို အဓ ကထာ်း ြှတ်တြ််းတငသ်ည့်် SIS စနစ်၏ အစ တ်အပ ိုင််းြ ာ်းအတွက် REDD+ 

M&E စနစ်နငှ့်် ပူ်းစပါင််းစဆာငရွ်က်၍ ရန ိုငသ်ည့်် အလာ်းအလာြ ာ်းက ို အစကာင််းဆံို်း 

အသံို်းခ န ိုငစ်ရ်းသည ်အလနွပ်ငအ်စရ်းကကီ်းြညမ်ဖစ်ပါသည။်    

SIS အတကွ ်ြည်သ ို ့် 

အသံို်းဝငန် ိုငသ်နည််း 

REDD+ M&E 

အတကွ ်ြည်သ ို ့် 

အသံို်းဝငန် ိုင ်

သနည််း 

အြ ကအ်လက ်ိုစဆာင််းန ိုင ်ြည့်် 

နည််းလြ််းြ ာ်း 

စ  ွဲ့လိုပ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း အာ်း 

အဆ ိုမပ ြ က ်

• ကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှုြ ာ်းဆ ိုင ်ရာ 

စည််းကြ််း သတ် 

ြှတ်ခ က်ြ ာ်း နငှ့်် 

စပ်လ ဉ််း၍ 

မပည့််စမြာက်စအာင ်

စဆာငရွ်က်န ိုင ်

သည့််ရလဒြ် ာ်း 

အစကကာင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း 

ပံ့်ပ ို်းစပ်းန ိုငသ်ည်။ 

(ဥပြာ ြူဝါဒ 

ရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်း က ို 

ပံ့်ပ ို်း ကူညီြှု ြ ာ်း 

(ကာကွယ် 

စစာင့််စ ှာက်ြှု (က) 

နငှ့််အရ)၊ 

အက   ်းအမပစ် 

ဆန််းစစ်ခ က် ြ ာ်းတွင ်

စတွွဲ့  ှ  ထာ်းစသာ 

အဓ က က သည့်် 

• PaM ြ ာ်း၏ 

စအာငမ်ြငြ်ှု က ို 

ပခ ြ််း စမခာက်န ိုင ်

စသာ လူြှု စရ်း 

နငှ့်် ပတ် 

ဝန််းက င ်ဆ ိုငရ်ာ 

သက် 

စရာက်ြှုြ ာ်း က ို 

စဖာ်ထိုတ် န ိုင ်

ပပီ်း လ ိုက် 

စလ ာညီစထ ွ

မပငဆ်င ်

စမပာင််းလ  စီြံ 

လိုပ်က ိုငရ်န ်

လ ိုအပ်စသာ 

အခ က်အ 

လက်ြ ာ်းက ို 

ရ ှ စစပါြည်။   

အတနအ်သင့်် အာ်းထိုတ်ရန ်

လ ိုအပ်ြည့်် နည််းလြ််း  

 ှ နငှ့််ပပီ်းမဖစ်စသာ ရင််းမြစ်ြ ာ်း (ဥပြာ 

သန််းစခါငစ်ာရင််း 

အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ GAD (သ ို ့်) ြှ 

DALMS ြှတ်တြ််းြ ာ်း) ြှ ရ ှ  

န ိုငြ်ည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် REDD+ လိုပ် 

ငန််းစဉ်၏ အမခာ်းသတ်ြှတ် ခ က်ြ ာ်း 

(ဥပြာ ကာဗွနစ်စာင့်် 

ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််း၊ အက   ်း 

စက ်းဇူ်းြ ာ်း ခွ စဝမခင််း၊ တာဝန ်ခံြှု) 

နငှ့်် တစ်စပါင််းတည််း မပ စို န ိုငြ်ည့််၊  

က ယ်မပန် ့်စွာ အသံို်းမပ  န ိုငစ်သာ 

စံညွှနက် န််းအခ   ွဲ့က ို 

စဖာ်ထိုတ်န ိုငပ်ါသည်။ အခ   ွဲ့က စစ 

ြ ာ်းတွင ်PaM တစ်ခို၏ အဓ က 

ရည်ရွယ်ခ က်သည် မြနြ်ာန ိုငင် ံ၏ 

ဦ်းစာ်းစပ်းအမဖစ် ရ ှ လ ိုသည့်် 

အက   ်းစက ်းဇူ်းြ ာ်းနငှ့်် တူညီ 

• REDD+ M&E တွင ်

လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််း 

က ငဆ် ိုငရ်ာ ရလဒ ်

ြ ာ်းအစကကာင််း အစီ 

ရငခ်ံတငမ်ပမခင််းက ို 

ထည့််သွင််းရန ်မဖစ် 

န ိုငစ်မခ  ှ /ြ ှ  ဆံို်း 

မဖတ်ရပါြည်။ 

•  ှ ပါက ြည်သည့်် 

လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််း 

က ငဆ် ိုငရ်ာ 

အစကကာင််းအရာ 

ြ ာ်းသည ်အတန ်

အသင့််အာ်းစ ိုက် 

ထိုတ်ရံို မဖင့်် ထည့်် 

သွင််းန ိုငြ်ည် ဆ ို 

သည်က ို ဆန််းစစ်ပပီ်း 

မဖစ်န ိုငစ်မခ ှ စသာ 

ညွှနက် န််းြ ာ်း စာရင််း 

ြူကကြ််းက ို မပ စို၍ 

ဦ်းစာ်းစပ်း ြ ာ်းက ို 



 

147 
 

ထ ခ ိုက ်ဆံို်းရှု ံ်း န ိုငစ်မခ 

ြ ာ်းက ို စ ှာင ်ှာ်း 

န ိုငြ်ှု (သ ို ့်) န ိုငင်၏ံ 

အစမခအစနနငှ့်် 

က ိုက်ညီစစရန ်

အဓ ပပါယ်ဖွင့််ဆ ို 

 ှင််းလင််းခ က်တွင ်

စဖာ်မပထာ်းသည့်် 

ဦ်းစာ်းစပ်းအက   ်း 

စက ်းဇူ်းြ ာ်း ရ ှ ြှု 

(ကာကွယ်စစာင့်် 

စ ှာက်ြှု (င) အရ)  

တ ိုက်ဆ ိုငစ်နန ိုငပ်ါသည် (ဥပြာ 

သစ်စတာစီြံအိုပ်ခ  ပ်ြှုက ို တ ို်း 

တက်စစရန ်ရည်ရွယ်စသာ PaM 

ြ ာ်း၏ ရည်ြှန််းရလဒြ် ာ်းသည် 

ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှု (ခ) က ို 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်မခင််းနငှ့်် လည််း 

သက်ဆ ိုငစ်နန ငပ်ါသည်။ 

စမြယာလိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််ြ ာ်းက ို  ှင််း 

 ှင််းလင််းလင််း မဖစ်စစရန ်ရည ်

ရွယ်စသာ PaM ြ ာ်း၏ အဓ က 

ရလဒြ် ာ်းထ တွင ်ကာကွယ် 

စစာင့််စ ှာက်ြှု (ဂ)၊ (င) တ ို ့်နငှ့်် 

သက်ဆ ိုငစ်သာ အက   ်းစက ်းဇူ်း ြ ာ်း 

ပါဝငန် ိုငပ်ါသည်)။ 

အာ်းထိုတ်ြှုြ ာ်းစွာ လ ိုအပ်ြည့်် 

နည််းလြ််း 

လက် ှ  အခ က်အလက် 

စိုစဆာင််းြှုြ ာ်း (အထက်တွင ်

ကကည့််ပါရန)် ထ တွင ်ြပါဝင ်

စသ်းသည့်် အစရ်းကကီ်းစသာ လူြှု 

စရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုငရ်ာ 

စြ ာ်ြှန််းရလဒြ် ာ်းက ို သ  ှ  စအာင ်

စဖာ်ထိုတ်ပပီ်း PaM ြ ာ်း 

အစကာငအ်ထည်စဖာ်စနသူြ ာ်း က ို 

အဆ ိုပါရလဒြ် ာ်းအတွက် 

စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်း၊ အစီရငခ်ံ 

န ိုငသ်ည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း  ှာစဖွ 

လိုပ်စဆာငန် ိုငစ်အာင ်ကူညီမခင််း 

မဖစ်ပါသည် (၎င််းတ ို ့် စရွ်းခ ယ် န ိုငရ်န ်

ညွှနက် န််းြ ာ်းက ို အဆ ိုမပ  

စပ်းန ိုငပ်ါသည်)။  

ဆံို်းမဖတ် 

စရွ်းခ ယ်ရပါြည်။  
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(ဆ) သတင််းအြ ကအ်လကအ်ြ   ်းအ ာ်း - စအာငမ်ြငရ်မြင််း သ ို ့်ြဟိုတ ်က  ှု ံ်းရမြင််း 

အစ ကာင််းရင််းြ ာ်း 

စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းမခင််းနငှ့်် အက မဖတ်မခင််းြှနသ်ြ ၏ စနာက်ဆံို်းပန််းတ ိုငြ်ှာ အနာဂတ်တငွ ်

က င့််သံို်းသာွ်းြည့်် အစလ့်အထြ ာ်း တ ို်းတက်စကာင််းြွနလ်ာစစစရ်းအတကွ် လိုပ်စဆာငြ်ှုတစ်ခို ၏ 

စအာငမ်ြငြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် က ရှု ံ်းြှုက ို မဖစ်စစစသာ အစကကာင််းရင််းြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်သတ်ြှတ် ရန ်

မဖစ်ပါသည။် SIS စနစ်အတွက်လည််း အလာ်းတူပင ် မဖစ်သညဟ်ို ဆ ိုရပါြည။် SIS စနစ်ြ ှ

အခ က်အလက်ြ ာ်းအရ ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်းက ို လ ိုက်နာက င့််သံို်းစနမခင််းြ ှ  သ ို ့်ြဟိုတ ်

REDD+ ၏ အက   ်းသက်စရာက်ြှုြ ာ်းသည ် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာက်ြှုြ ာ်း၏ ရညရွ်ယ်ခ က်နငှ့်် 

ဆန် ့်က ငစ်နစကကာင််း မပသပါက ယင််းတ ို ့်က ို က ိုငတ်ွယ်စမဖ ှင််းန ိုငရ်နအ်တကွ် မဖစ်န ိုငစ်မခ ှ စသာ 

အစကကာင််းရင််းြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်ရန ် အစရ်းကကီ်းလာြညမ်ဖစ်ပါသည။် ကာကွယ်စစာင့််စ ှာကြ်ှု 

ြ ာ်းက ို က င့််သံို်းရာတွင ်စအာငမ်ြငြ်ှုြ ာ်း ရ ှ သညဆ် ိုလ ငလ်ည််း ရ ှ သည့်် သငခ်န််းစာြ ာ်းစပေါ် တွင ်

အစမခမပ ၍ စကာင််းသထက်စကာင််းစအာင ် စဆာငရွ်က်သာွ်းရြညမ်ဖစ်ပါသည။် စ ှွဲ့ ပ ိုင််း ှ  အပ ိုင််း 

(က) ြှ (င) အထ  တငမ်ပခ ့်စသာ သတင််းအခ က်အလက်အြ   ်း အစာ်းြ ာ်းအာ်းလံို်းသည ်

စလ့်လာစတွွဲ့  ှ ရသည့်် စအာငမ်ြငြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် က ရှု ံ်းြှု ပံိုစံြ ာ်း၏ စနာက်ကွယ်ြှ အစကကာင််း 

တရာ်းြ ာ်းက ို စဖာထ်ိုတရ်ာတွင ် အသံို်းဝငန် ိုငစ်သာ အခ က်အလက်ြ ာ်း မဖစ်ပါသည။် သ ို ့်စသာ ်

လိုပ်စဆာငြ်ှုတစ်ခို၏ ရလဒြ် ာ်းက ို အဆံို်းအမဖတစ်ပ်းသည့်် အစကကာင််းအခ က်ြ ာ်းထ တငွ ် မပငပ်ြ ှ

အစကကာင််းအခ က် သ ို ့်ြဟိုတ် M&E အတကွ် စရွ်းခ ယ်ထာ်းစသာ ပါရာြီတာြ ာ်းြ ှ

ြှတ်တြ််းတငန် ိုငမ်ခင််း ြ ှ သည့်် အစကကာင််းအခ က်ြ ာ်းလည််း စမြာက်ြ ာ်းစွာ  ှ န ိုငပ်ါသည။်    

ထ ို ့်စကကာင့်် စစာင့််ကကည့််စစ်စဆ်းြှုဆ ိုငရ်ာ အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို စမပာင််းလွယ်မပငလ်ွယ်ြှု ပ ို ှ  စသာ 

နည််းလြ််းမဖင့်် စိုစဆာင််းထာ်းသည့်် အခ က်အလကြ် ာ်းမဖင့်် ထပ်စဆာင််းမဖည့််စွက်စပ်း ြညဆ် ိုလ င ်

အက   ်း ှ န ိုငပ်ါသည။် ဥပြာ လူြ ာ်းက ို စတွွဲ့ဆံိုစြ်းမြန််း၍ လွတ်လပ်စွာ စမဖဆ ိုန ိုင ်စသာ စြ်းခွန််းြ ာ်း 

(open questions) ြှတစ်ဆင့်် အမြငြ် ာ်းက ို စိုစဆာင််းမခင််း သ ို ့်ြဟိုတ ်စပ်း ထာ်းစသာ စာရင််းထ ြ ှ

ဆက်စပ်သက်ဆ ိုငန် ိုငစ်မခ ှ စသာ အစကကာင််းအခ က်ြ ာ်းက ို စရွ်းခ ယ် ခ ိုင််းမခင််း နည််းလြ််းြ ာ်း 

မဖစ်ပါသည။်  

SIS အတကွ ်ြည်သ ို ့် 

အသံို်းဝငန် ိုငသ်နည််း 

REDD+ M&E အတကွ ်

ြည်သ ို ့် အသံို်းဝငန် ိုင ်သနည််း 

အြ ကအ်လက ်ိုစဆာင််းန ိုင ်

ြည့်် နည််းလြ််းြ ာ်း 

စ  ွဲ့လိုပ်ငန််း ဉ်ြ ာ်း 

အာ်း အဆ ိုမပ ြ က် 

• အနာဂတ်တွင ် ကာ 

ကွယ်စစာင့်် စ ှာက် 

ြှုြ ာ်းအတွက် ‘စီြံ 

စဆာငရွ်က်ြှု’ ြ ာ်း က ို 

ြည်သည့်် စနရာ ြ ာ်း၌ 

• ပ ိုြ ိုစကာင််းြွနသ်ည့်် 

လူြှုစရ်းနငှ့်် ပတ်ဝန််း 

က ငဆ် ိုငရ်ာ ရလဒြ် ာ်း 

ရ ှ န ိုငရ်န ် PaM ြ ာ်းက ို 

အစကာငအ်ထည်စဖာ် 

အတနအ်သင့်် အာ်း ထိုတ်ရန ်

လ ိုအပ်ြည့်် နည််းလြ််း   

စအာငမ်ြငြ်ှုနငှ့်် က ရှု ံ်းြှုြ ာ်း 

၏ မဖစ်န ိုငစ်မခ  ှ သည့်် ပံိုစံ 

• REDD+ M&E တွင ်

အစကကာင််း ရင််းြ ာ်း 

စ စစ် 

စလ့်လာမခင််းက ို 

ထည့််သွင််းရန ်
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ပ ိုစကာင််း စအာင ်

လိုပ်စဆာင ်

န ိုငြ်ည်ဆ ိုသည်က ို 

စဖာ်ထိုတ်သ  ှ န ိုင ်ြည်။  

• အမခာ်း ြ ာ်းနငှ့်် နှု င််း စာလ င ်

ကာကွယ် စစာင့််စ ှာက်ြှု 

ြ ာ်းနငှ့််အညီ လိုပ် 

စဆာငရ်န ် ပ ိုြ ို 

လွယ်ကူသည့်် PaM 

အြ   ်းအစာ်းြ ာ်းက ို 

သတ်ြှတ်စဖာ်ထိုတ် ၍ 

‘ထ ခ ိုက်ဆံို်းရှု ံ်း န ိုငစ်မခ’ 

အလွန ် ြ ာ်း မပာ်းစကကာင််း 

စတွွဲ့  ှ  ရသည့်် PaM 

ြ ာ်းက ို မပငဆ်ငစ်မပာင််းလ  

ရန ်အဆ ိုမပ န ိုင ်ပါသည်။  

ရာတွင ် က င့််သံို်းသည့်် 

အစလ့်အထြ ာ်းနငှ့်် 

PaM ြ ာ်းက ို 

(ဦ်းစာ်းစပ်း) 

စရွ်းခ ယ်ြှုအာ်း ပ ို 

စကာင််းစအာင ် ြည်သ ို ့် 

မပ လိုပ်ရြည် ဆ ို 

သည်က ို စဖာ်ထိုတ် 

သ  ှ န ိုငပ်ါြည်။  

ြ ာ်းက ို စဖာ်ထိုတ်သ  ှ န ိုင ်

ရန ် ရ ှ န ိုငသ်ည့်် M&E 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

စ စစ်စလ့်လာပပီ်း PaM ြ ာ်း 

တွင ် ပါဝငစ်ဆာငရွ်က် 

ခ ့်ကကသည့်် အက   ်းသက် 

ဆ ိုငသ်ူြ ာ်းထံြှ အမြငြ် ာ်း 

က ို ထပ်စဆာင််း 

ရယူန ိုငပ်ါသည်။  

မဖစ်န ိုငစ်မခ  ှ / ြ ှ  

ဆံို်းမဖတ်ရ ပါြည်။ 

မဖစ်န ိုင ် စမခ ှ ပါက 

တာဝနြ် ာ်း 

သတ်ြှတ်စပ်းပပီ်း 

နည််းလြ််းြ ာ်း 

ခ ြှတ်စပ်း 

ရပါြည်။  

 


