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အကျဉ်းချုပ ်

  ြမန်မာနိင်ငသည ် ကလသမဂ္ဂဇီဝမျို းစမျို းကွဲများဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းသိ ့

လက်မှတ် ရးထိး ဝင် ရာက်ခဲ့သည့် နိင်ငြဖစ်သည်နှင့်အညီ နိင်င၏ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် 

ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများကိ ကွန်ဗင်းရှင်းသ ဘာတူညီချက်များ၊ နိင်ငအဆင့် မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ 

တိန့ှင့်အည ီ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ် ရှိပါသည်။ ကွန်ဗင်းရှင်းြပ ာန်းချက် 

အခန်း (၂၆) အရ အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငတိင်းသည် မိမိတိန့ိင်ငအလိက် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲထိန်းသိမ်း ရး 

ဆိင်ရာ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များအား သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအလက်ိ အစီရင်ခစာ 

ရးသားြပုစရမည် ြဖစ် ကာင်း ဖာ်ြပထားပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် ပထမအကိမ် 

နိင်ငအဆင့်အစီရင်ခစာကိ ၁၉၉၄ ခနှစ်တင်ွ လည်း ကာင်း၊ တတိယအကိမ် အစီရင်ခစာကိ 

၂၀၀၅ ခနှစ်တွင်လည်း ကာင်း၊ စတတ္ထအကိမ် အစီရင်ခစာကိ ၂၀၀၉ ခနှစ်တင်ွ လည်း 

ကာင်း အသီးသီး ြပုစတင်သွင်းခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခစာသည ် ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ 

အာက်တိဘာလ (၁၈-၂၉) ရက်များအတွင်း ဂျပန်နိင်င၊ နာဂိယာ မို၌့ ကျင်းပခဲ့သည့် CBD 

၏ (၁၀) ကိမ် ြမာက ် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ အစည်းအ ဝး ဆးြဖတ်ချက ် (X/10) အရ တင် 

သွင်းရမည့် ပဉ္စမအကိမ် ြမာက ် နိင်ငအဆင့် အစီရင်ခစာအြဖစ် ရးသားြပုစြခင်း ြဖစ် 

ပါသည်။ 

  ဤအစီရင်ခစာတွင် အဓိကအားြဖင့် အပိင်း (၃) ပိင်း ပါဝင်ပါဝင် ပီး၊ ၂၀၀၉ 

ခနစ်ှတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် စတတ္ထအကိမ် နိင်ငအဆင့်အစီရင်ခစာ ရးသားြပုစခ့ဲသည့် 

နာကပ်ငိး်ကာလများတွင် အဓိက ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် လပ်ငန်းစဉ်များကိ အ လးထား 

ဖာ်ြပထားပါသည်။ အစီရင်ခစာ အပိင်း(၁) တွင် ြမန်မာနိင်င၏ လက်ရိှ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ 

အ ြခအ န၊ ြပာင်းလဲမများနှင့် ခိမ်း ြခာက်ခရ နမများကိ ရးသား ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

အပိင်း (၂) တွင် ြမန်မာနိင်င၏ နိင်ငအဆင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လပ်ငန်း 

စီမချက ် (NBSAP) ပါ  လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ပီးစီးမ အ ြခ 

အ နများ နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာအား ဆက်စပ်က များတွင် ထည့်သွင်း ဆာင်ရွက် န 

မ အ ြခအ နများကိ ရးသား ဖာ်ြပထားပါသည်။ အပိင်း(၃) တွင် NBSAP လပ်ငန်းစဉ် 

များအား ၂၀၂၀ အာအိချိ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ရည်မှန်းချက်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အ ကာင ်

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မ အ ြခအ နများ၊ ထာင်စနှစ် မ ာ်မှန်းချက်များတွင ် ပါဝင် 

သည့် ပန်းတိင်များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်နိင်မ အ ြခအ နများကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

  ြမန်မာနိင်ငရှိ ကွဲြပားြခားနား သာ ကန်းတွင်း ဒသ နှင့် ပင်လယ်ြပင်တိသ့ည် 

ကျက်စားနယ် ြမ အများအြပား နှင့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၏ ခိလရာ ြဖစ်ပါသည်။ 
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သိ ့ သာ ် သဘာဝအပင် နှင့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များအ ပ  တစ်နိင်ငလးအဆင့်အ နြဖင့် 

ပီးြပည့်စစွာ စာရင်း ကာက်ယူထားနိင်ြခင်း မရှိပါ။ လက်ရိှတွင် သိပ္ပနည်းကျ လ့လာမ 

အများစသည ် နရာအလိက် ဆာင်ရက်ွ သာ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ စီမကိန်းများြဖစ် သာ်လည်း 

မျို းစိတ်အများ အြပားအား ဖာ်ထတ်နိင်ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခနှစ်အတွင်း အပင်၊ 

နိတ့ိက်သတ္တ ဝါ၊ တွားသွားသတ္တ ဝါ နှင့် ကန်း န ရ နမျို းစိတ်များ အပါအဝင် မျို းစိတ် 

အ ြမာက်အြမားကိ ထပ်မ တွ ရိှ့ မှတ်တမ်းတင်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ 

ြမန်မာနိင်င အတွင်း အပင်မျို းစိတ် (၁၁၈၂၄) မျို း၊ နိတ့ိက်သတ္တ ဝါမျို းစိတ် (၂၅၂) မျို း၊ 

ငှက်မျို းစိတ် (၁၀၅၆) မျို း၊ တွားသွားသတ္တ ဝါမျို းစိတ် (၂၉၃) မျို း၊ ကန်း န ရ နမျို းစိတ ်

(၁၃၉) မျို းနှင့် ငါးမျိုးစိတ် (၇၇၅) မျို းတိက့ိ တွရ့ှိ မှတ်တမ်းတင်ထား ပီး ြဖစ်ပါ သည်။ 

စတတ္ထအကိမ် နိင်ငအဆင့် အစီရင်ခစာနှင့် နင်းယှဉ်ပါက အပင်မျိုးစိတ် (၂၄) မျို း၊ နိတ့ိက် 

သတ္တ ဝါ (၁) မျို း၊ တွားသွား သတ္တ ဝါ (၂၁) မျိုး နှင့် ကန်း န ရ နသတ္တ ဝါ (၅၇) မျိုး တိက့ိ 

ထပ်မတိးြမင့် မှတ်တမ်းတင် နိင်ခ့ဲပါသည်။ အဆိပါ ထပ်မ တွ ရိှ့ခဲ့သည့် မျို းစိတ ်များအနက် 

တွားသွားသတ္တ ဝါ (၂၂)  မျိုး နှင့် ကန်း န ရ န သတ္တ ဝါ (၆) မျို းတိမှ့ာ ြမန်မာနိင်ငအတွင်း 

၌သာ တွရိှ့ရသည့် မျို းစိတ ်(Endemic species) များ အြဖစ် မှတ်တမ်း တင်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

နိင်င၏ မျိုးစိတ် ကယ်ဝမများကိ ပိမိ တိကျစွာ သိရှိနိင်ရန်အတွက် နိင်င အဆင့် 

ကွင်းဆင်းစာရင်း ကာက်ယူြခင်းများ ြပုလပ်ရန် လိအပ်လျက်ရှိ ကာင်း တွရိှ့ရ ပါသည်။ 

  ြမန်မာနိင်ငတွင ်ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအား သဘာဝနယ် ြမများတည် ထာင်ြခင်း၊ 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင် စြခင်း နှင့် တရားဥပ ဒစိးမိးမလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် 

ြခငး်တိြ့ဖင့် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်လျက်ရှိပါသည်။ သိ ့ သာ ်စိန် ခ မ အများအြပား ကျန်ရှိဆဲ 

ြဖစ်ပါသည်။ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ြပာင်းလဲမအား နိင်ငအဆင့် အကဲြဖတ် လ့လာထားြခင်းမရှိ 

သာ်လည်း ရရှိထား သာ သတင်းအချက်အလက်များအရ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ အများစမှာ 

၂၀၀၉ ခနှစ ် နာက်ပိင်းတွင ် ကျဆင်းလျက်ရှိ ကာင်း ဖာ်ြပလျက်ရှိပါသည်။ သဘာဝ 

သစ် တာများသည ် ဆယ်စနှစ် ပါင်းများစွာ အရည်အ သွး နှင့် အ ရအတွက ် ကျဆင်း 

လျက်ရှိ ပီး၊ အထူးသြဖင့် ဒီ ရ တာ ဧရိယာအများအြပား ြပုန်းတီးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

သစ် တာများက ိပျက်စီးြပုန်းတီး စသည့် အဓိကအ ကာင်းအရင်းများမှာ လူဦး ရ တိးပွား 

လာမ ကာင့် သယဇာတအသးြပုမ ြမင့်မားလာြခင်း နှင့် အိမ်နီးချင်းနိင်ငများတွင် သစ်ခတ် 

မ ရပ်ဆိင်း ပီး နာက် သစ်လိအပ်ချက်ြမင့်တက်လာြခင်းတိ ့ြဖစ်ပါသည်။ 

  ြမန်မာလူမျိုးများသည် အပင်မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ်များ၏ တန်ဖိးကိ ကာင်း 

စွာသိရှိ အ လးထားခ့ဲ ပီး တာင်သူလယ်သမားများ၏ မိရိးဖလာ စိက်ပျို းနည်းစနစ်များနှင့် 
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အသိပညာများက အပင်မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ်များ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းကိ ရာစနှစ ်

ပါင်းများစွာ အ ထာက်အကူြပုခဲ့ပါသည်။ သိ ့ သာ ်မိရိးဖလာ ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့် နှစား 

သီးနှမျို းများ အသးချစိက်ပျို းလျက်ရှိသည့် နရာတွင ် ခတ်သစ ် အထွက် ကာင်းမျို းများ၊ 

စပ်မျို းများြဖင့် ြပာင်းလဲစိက်ပျို းလျက်ရှိပါသည်။ထိအ့တူ သီးနှမျို းရိင်းများ ပျနှ့ရှ့င်သန်ရာ 

နရာများြဖစ် သာ သစ် တာအစပ် နရာ ဒသများ၊ ကားလမ်း ဘး နရာများမှာ သယ်ယူ 

ပိ ့ ဆာင် ရးစနစ်များနှင့် အ ြခခအ ဆာက်အဦများ ဖွ ဖိ့ုးတးိတက်လာမ ကာင့် လျာ့ပါး 

ပျက်စီးဆးရး လျက်ရိှ နပါသည်။ ရန်ပ ငွ နှင့် လူအ့ရင်းအြမစ် အကန ့်အသတ်များ ကာင့် 

နိင်ငအဆင့် ပီးြပည့်စ သာ ငှက်စာရင်း ကာက်ယူြခင်းအား မြပုလပ်နိင်ခဲ့ သာ်လည်း 

ရတိမ် ဒသသဘာဝနယ် ြမများတွင် ဆာင်ရွက်သည့် ပမှန်စာရင်း ကာက်ယူြခင်းများမ ှ

၂၀၁၃ ခနစ်ှတွင် အင်း လးကန် ဒသ၌  ရ ့ ြပာင်းကျက်စားတတ် သာ ငှက်မျိုးစိတမ်ျား 

များြပားလာပီး မိးယွန်းကီး ရတိမ် ဒသ ဘးမ့ဲ တာ၌ ဌာ နငှက်များ ပိမိ ကျက်စားလာ 

ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

  ြမန်မာနိင်ငတွင ်ငါးမျို းစိတ်များ ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ အညန်းကိန်းတစ်ခမှာ နှစ် 

ပါင်း (၄၀) အတွင်း ငါးဖမ်းဆီးရမိမ ကျဆင်းလာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်မှ 

ငါးဖမ်းဆီးရမိမနန်းသည် ၁၉၈၀ ြပည့်နှစ်တွင် တစ်နာရီ ကီလိဂရမ် ၂၀၀ ရိှခ့ဲရာမှ လက်ရှိ 

တွင် တစ်နာရ ီကီလိဂရမ ်၇၅-၈၀ ကီလဂိရမ်ခန ့သ်ာ ရှိနိင် ကာင်း ခန ့မ်ှန်းရပါသည်။ ယင်း 

ကဲ့သိ ့ကျဆင်းရြခင်းသည ်လူတိ၏့ ပ ယာဂ ကာင့် သိမ့ဟတ် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲလာမ 

ကာင့် နရင်း ဒသများ (ဒီ ရ တာ၊ သန္တာ ကျာက်တန်း နှင့် ပင်လယ်ြမက်များ) အဆင့် 

အတန်းကျ ဆင်းလာြခင်း ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

  ြမန်မာနိင်ငရှိ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  အဓိက ခိမ်း ြခာက်လျက်ရှိ သာ 

အချက်များမှာ စနစ်တကျ ြမအသးချမ အားနည်းြခင်း၊ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များအား တရား 

မဝင် အမဲလိက်ြခင်းနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ်ြခင်း၊ ြပင်ပမျို းစိတ်များ ဝင် ရာက်လာြခင်း၊ 

အ ြခခအ ဆာက်အဦများ တိးတက်ဖွ ဖ့ို းလာြခင်း နှင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်းတိ ့ ြဖစ် 

ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ထိအ့ြပင် ယင်းတိက့ိ အဓိကြဖစ် စသည့် အ ကာင်းအရင်းများမှာ 

ဆင်းရဲမ၊ စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာြခင်းနှင့်အတူ သယဇာတ သးစွဲမ တိးပွားလာြခင်း၊ 

အိမ်နီးချင်းနိင်ငများ၏ သယဇာတ လိအပ်ချက ် ြမင့်မားလာြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ 

လြခုမအစီအမများ ဆာင်ရွက်နိင်မ အားနည်းြခင်း၊ တိကျ သာ ြမအသးချမ မူဝါဒများ 

နှင့် စီမချက်များ မရှိြခင်း၊ ဖွ ဖိ့ုး ရး စီမကိန်းများတွင ် ဂဟစနစ်များ၊ ဂဟစနစ်ဆိင်ရာ 

ဝန် ဆာင်မများနှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ၏တန်ဖိးများက ိ ထည့်သွင်းတွက်ချက်မ အားနည်း 
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ြခငး်နငှ့် ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရး လပ်ငန်းများတွင ် ဒသခြပည်သူများ၏ ထာက်ခအား 

ပးမ နည်းပါးြခင်းတိ ့ ကာင့် ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

  NBSAP အား နိင်ငအဆင့်တွင် သီးြခားအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

မြပုနိင် သး သာ်လည်း NBSAP တွင် ထည့်သွင်း ရးဆွဲထား သာ လပ်ငန်းစမီချက်များ 

အား ဌာန ပါင်းစ၊ အဖွဲအ့စည်း ပါင်းစမှ ပါဝင် အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရှိပါသည်။  

ြမန်မာနိင်င၏ NBSAP တွင် မဟာဗျူဟာ ဦးတည်ချက ် (၉) ခ ချမှတ်ထား ပီး ယင်း ဦး 

တည်ချက်များအလိက ် အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရမည့် (၅) နှစ ် လပ်ငန်းစမီချက ်

များကိ ရးဆွဲြပ ာန်းထားလျက်ရှိရာ အဆိပါ (၅) နှစ ်စီမချက်များပါ လပ်ငန်းစဉ်များသည ်

သက်ဆိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနအလိက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နသည့် လပ်ငန်းစဉ ်

များနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ 

များအား သစ် တာက ၊ စိက်ပျိုး ရးက ၊ သတ္တ ုတွင်းက ၊ ကန်သွယ်မက ၊ ကျန်းမာ 

ရးက ၊ ပညာ ရးက ၊ သိပ္ပနှင့်နည်းပညာက  အစရိှသည့် ဆက်စပ်က  အသီးသီး 

တွင် ထည့်သွင်း ဆာင်ရွက်လျက် ရှိ ကာင်း လ့လာ တွ ရိှ့ရ သာ်လည်း NBSAP ပါ  

လပ်ငန်းစီမချက်များကိ သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနအလိက် ြပ ာန်းထားသည့် စီမချက်များ 

တွင် ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရန ်လိအပ်လျက်ရှိ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 

  ြမန်မာနိင်င၏ NBSAP ကိ ၂၀၀၉ ခနှစ်တင်ွ စတင် ရးဆွဲခဲ့ြခင်းြဖစ်ရာ ၂၀၁၀ 

ခနစ်ှတွင် CBD မှ ထတ်ြပန်ခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲရည်မှန်းချက်များကိ ထည့်သွင်း 

ရးဆဲွ နိင်ခဲ့ြခင်း မရှိပါ။ သိရ့ာတွင် NBSAP ပါ  လပ်ငန်းစဉ် အများစမှာ ၂၀၂၀ ဇီဝမျို းစ 

မျို းကွဲ ရည်မှန်းချက်များပါ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိင်အချို နှ့င့် ကိက်ညီမရှိ ကာင်း တွရိှ့ရပါ  

သည်။ လက်ရိှကာလတွင် ြမန်မာနိင်င၏ NBSAP အား ၂၀၂၀ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ရည်မှန်း 

ချက်များ နှင့်အည ီြပင်ဆင် ထည့်သွင်း ရးဆွဲနိင် ရး စီစဉ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

  ြမန်မာနိင်ငအတွင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ် ရှိ သာ ဇီဝမျို းစ 

မျို းကွဲ ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းစဉ်အချို သ့ည် ထာင်စနှစ်ရည်မှန်းချက်များတွင ် ပါဝင် သာ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ရရှည်တည်တ့ စ ရး ရည်မှန်းချက ် ြဖစ်သည့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိင ်

(၇) ပါ  လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ကိက်ညီမရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အဆိပါ ရည်မှန်းချက ်

ပန်းတိင် (၇) အား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မကိ တိင်းတာရာတွင ်အဓိကအသး 

ြပုသည့် ညန်းကိန်းများမှာ သစ် တာဖးလမ်းလျက်ရှိသည့် ဧရိယာပမာဏ၊ ကန်းတွင်းနှင့် 

အ ဝါ  သဘာဝနယ် ြမများ အချို းအစား နှင့် မျို းသဉ်းမည့် အန္တရာယ်နှင့် ကု တွ ့ နရ 

သည့် မျို းစိတ်ပမာဏတိ ့ြဖစ်ပါသည်။ 
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  ၁၉၉၀ ြပည့်နှစ်မှ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်အတွင်း သစ် တာဖးလမ်းမ ဧရိယာများ 

သိသာ ထင်ရှားစွာ လျာ့နည်းလာ ကာင်း တွရ့ှိရ သာ်လည်း သစ် တာ ကိုးဝိင်း နှင့် 

ကို းြပင်ကာကွယ် တာများ၏ စစ ပါင်းဧရိယာမှာ ၂၀၀၅ ခနှစ်တွင် နိင်ငဧရိယာ၏ 

(၂၂.၇၅) ရာခိင်နန်း မှ ၂၀၁၃ ခနှစ်တင်ွ နိင်ငဧရိယာ၏ (၂၅.၀၁) ရာခိင်နန်း အထ ိ

တိးြမင့်လာ ကာင်း တွရ့ှိရ ပါသည်။ ထိအ့ြပင် ၂၀၁၄ ခနှစ ်မတ်လ အထိ သဘာဝနယ် ြမ 

(၃၈) ခ (နိင်ငဧရိယာ၏ ၅.၆၁ ရာခိင်နန်း) ကိ တိးတက်ဖွဲ စ့ည်းနိင်ခဲ့ ပီး၊ ထပ်မ၍ ဧရိယာ 

(၇) ခ (နိင်ငဧရိယာ၏ ၁.၁၉ ရာခိင်နန်း) ကိ  သဘာဝနယ် ြမများ အြဖစ် ဖဲွ စ့ညး်နိင်ရန် 

အဆိြပုတင်ြပထား ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိင်င၏ မျို းသဉ်းရန် အန္တရာယ်နှင့် ကု တွ ့ နရ 

သာ မျို းစိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိင်ြခင်း မရှိ သာ်လည်း 

IUCN ၏ ဖာ်ြပချက်များအရ ြမန်မာနိင်ငအတွင်း ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ မျို းသဉ်းရန် 

အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိင် နရ သာ အပင်နှင့် သတ္တ ဝါမျို းစိတ် စစ ပါင်း (၃၅၆) မျိုး ပျနှ့တ့ည်ရိှ 

လျက် ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ထိကဲ့သိ ့ နိင်ငရိှ မျို းသဉ်းရန် အန္တရာယ်ရှိ သာ မျို းစိတ် 

များ နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများကိ ထိ ရာက်စွာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိင်ရန်အတွက် ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ် ရး လပ်ငန်းများနှင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များ ရရှည်တည်တ့ စ ရး စနစ်တကျ 

ထတ်ယူသးစွဲြခင်းများ ကျင့်သးနိင်ရန် ဒသခြပည်သူများ၏ ပူး ပါင်း ပါဝင် ဆာင်ရွက်မ 

များမှာ အဓိက မရှိမြဖစ ်အ ရးပါလျက်ရှိ ကာင်း သးသပ် တွ ရိှ့ရပါသည်။ 

  ဤ ပဉ္စမအကိမ် ြမာက ်နိင်ငအဆင့် အစီရင်ခစာသည် ြမန်မာနိင်င၏ ဇီဝမျို းစ 

မျို းကွဲ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းအ ပ  ပီးြပည့်စ သာ သးသပ်ချက်တစ်ခြဖစ်ပါသည်။ 
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အပိင်း ၁။ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲ အ ြခအ န၊ ြပာင်းလဲမနှင့် ကျ ရာက် န သာ အန္တရာယ်များ  
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အခန်း ၁။ နိဒါန်း 

  ြမန်မာနိင်ငသည ် စတရန်း ကီလိမီတာ ၆၇၆၅၇၇ (၂၆၁၂၂၈ စတရန်းမိင်) 

ကျယ်ဝန်း ပီး အ ရှ ့ တာင်အာရှ ကန်းတွင်းပိင်းတွင် အကျယ်ဝန်းဆးနိင်ငြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာနိင်ငသည ် ြမာက်ဘက်တွင် စီနိဟိမဝန္တာ ဒသ၊ အ ရှဘ့က်တွင် အင်ဒိချို င်းနား 

ဒသ၊ တာင်ဘက်တွင ် မ လးရှားကန်းဆွယ်စသည့် ကွဲြပားြခားနားသည့် ဒသ(၃) ခ 

အကား တည်ရှိပါသည်။ ၎င်းအြပင် မိး ရချိန်၊ အပူချိန်၊ ြမမျက်နှာ သွင်ြပင် ကွဲြပားြခားနား 

ြခင်း နှင့် ြမစ်၊ ချာင်းများ ပါများကျယ်ြပန ့ြ်ခင်းတိ ့ ကာင့် ြမန်မာနိင်ငတွင် ြမာက်ဘက်ရှိ 

သမပိင်း သစ် တာများမှ တာင်ဘက်ရှိ အပူပိင်းမိးသစ် တာအထိ ပါဝင်သည့် အမျိုးအစား 

စလင် သာ သဘာဝသစ် တာများ ပါက် ရာက်လျက်ရှိပါသည်။ (ပ ၁)။ 
g yp y

Source: A Checklist of the Trees, Shrubs, Herbs, and Climbers of 
Myanmar. Contributions from the United States National 
Herbarium. Volume 45: 1-590

 

ပ ၁။  ြမန်မာနိင်ငရှိ အဓိက သဘာဝ သစ် တာအမျိုးအစားများြပ ြမပ။ 

  နိင်ငရှိ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ရရှည်တည် မဲ ရးသည ်အန္တမပန်းတိင်ြဖစ် ပီး နိင်င 

ရိှ လူစ့ွမ်းအားအရင်းအြမစ်၊ ရန်ပ ငွ နှင့် နည်းပညာအရင်းအြမစ်များအ ပ  အ ြခခ၍ 

အဆိပါ ပန်းတိင်သိ ့ ရာက်ရိှရန် အ ကာင်းဆး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဇီဝမျို းစမျို း 

ကွဲများ ရရှည်တည်တ့ စရန် သဘာဝနယ် ြမများ စီမအပ်ချုပ်ြခင်း၊ သ တသနြပုလပ ်

ြခင်း၊ စီမကိန်း လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်းတိက့ိ ြပည်တွင်းအင်အားြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 
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နိင်ငတကာအဖွဲအ့စည်းများနှင့်ပူး ပါင်း၍လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သိရ့ာ 

တွင် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရးဆိင်ရာ နိင်ငတကာ အ ထာက်အပ့ရရှိမတွင ်

ဒသတွင်း အြခား သာ နိင်ငများနှင့် နင်းယှဉ်လ င် ြမန်မာနိင်ငမှ ရရှိသည့် အကူအညီသည ်

အလွန်ပင် နည်းပါးပါသည်။ 

  အ ြခခအားြဖင့် သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအား ထိန်းသိမ်း ကာ 

ကွယ် စာင့် ရှာက် ရးသည ် ယဉ် ကျးမအရလည်း ကာင်း၊ ဓ လ့ထးတမ်းစဉ်လာအရ 

လည်း ကာင်း၊ ဘာသာ ရးအရ လည်း ကာင်း ြမန်မာနိင်ငသူ/သားများ၏ စိတ်ဆန္ဒတွင် 

အြမစ်တွယ် ပီးသားြဖစ်ပါသည်။ ဗဒ္ဓဘာသာ ဘန်း တာ်ကီးများသည ် နိင်ငအနှရိှ့ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရာတွင် အဓိကကျသူများ 

ြဖစ် ပီး၊ သဘာဝနယ် ြမြပင်ပရိှ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ထိန်းသိမ်း ရးကိ အများဆးအ ထာက ်

အကူြပုလျက်ရှိပါသည်။ 

  ြမန်မာနိင်ငတွင ် ကမ္ဘာ့အနှမှ့ ဆာင်းခိငှက်များ ြပာင်း ရက့ျက်စား သာ 

နရာ အများအြပားရှိ ပီး၊ ငှက်မျို းစိတ်အများစမှာ ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ ကာင် ရ ကျဆင်း 

လျက်ရိှရာ IUCN RedList ၏ မျို းသဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိ သာ မျို းစိတ်များ (Critically 

endangered species) အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခထားရပါသည ် (ပ ၂)။ သဘာဝနယ် ြမများ 

ြပင်ပတွင် ဆာင်းခိငှက်များ ြပာင်း ရ  ့ ကျက်စား သာ နရာအများအြပား တည်ရှိ ပီး၊ 

၎င်း နရာများတွင် ဆာင်းခိငှက်များ နှစ်စဉ်အမဲ ကျက်စား နြခင်းသည် ြမန်မာြပညသ် ူ

များ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ အ လ့အကျင့် ကာင်းကိ ထင်ဟပ် စ 

ပါသည်။  

  

ပ ၂။  သဘာဝနယ် ြမြပင်ပတွင် တွရ့ှိရ သာ ဆာင်းခိငှက်များ၊ က: Nordmann's 
Greenshank (Tringa guttifer) ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၊ ငမန်း သာင်တွင ်
တွရ့ှိရပါသည်၊ ခ: ရ ညာင့်နတ်ဝိင်းငှက် (Spoon-billed sand piper) 
ရခိင်ြပည်နယ်၊ နသ့ာကန်းတွင ် တွရ့ှိရပါသည်။  

က ခ
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   ြမန်မာနိင်ငသည ် ကမ္ဘာ ပ တွင ် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ အကယ်ဝဆးနိင်ငများတွင် 

ပါဝင် ကာင်း အသိအမှတ်ြပုထားြခင်းခရပါသည်။ သိ ့ သာ ်ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအား စာင့် 

ကည့် လ့လာြခင်း၊ အကဲြဖတ်ြခင်းအား ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်းမရှိ သးပါ၊ အထူး 

သြဖင့် ရ နသက်ရှိမျို းစိတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များ အလွန်နည်းပါးဆဲ 

ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအြပင် မျို းစိတ်အများအြပား၊ အထးူသြဖင့် ြမန်မာနိင်င ြမာက်ပိင်းရှိ 

မျို းစိတ်များသည ်သိပ္ပဆိင်ရာ မျို းခွဲြခား ဖာ်ထတ်မှတ်တမ်းတင်ရန ်လအိပ်ဆဲြဖစ်ပါသည။် 
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အခန်း ၂။  ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲ အ ြခအ နနှင့် ြပာင်းလဲမများ 

၂-၁။ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲ အ ြခအ န 

 ြမန်မာနိင်ငရှိ ကန်းတွင်းနယ် ြမ ဒသများနှင့် ပင်လယ်ြပင် ဒသတိသ့ည် 

အမျို းအစားစလင် သာ သဘာဝအပင် နှင့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်မျို းစိတ်များ ခိလကျက်စားရာ 

ြဖစ်ပါသည်။ သဘာဝအပင်နှင့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်မျို းစိတ်များဆိင်ရာ နိင်ငအဆင့် ပီးြပည့်စ 

သာ စာရင်း ကာက်ယူမအား အ ကာင်းအမျို းမျို း ကာင့် ြပုလပ်နိင်ြခင်း မရှိ သးပါ။  ဇီဝ 

မျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ သိပ္ပနည်းကျ ဆာင်ရွက်မများအနက် အများစမှာ စီမကိန်း နရာ တစ်ခ 

ချင်းစီတွင် မျို းစိတ်များ လ့လာစာရင်း ကာက်ယူြခင်း ြဖစ် ပီး၊ ယင်းကဲ့သိ ့ ဆာင်ရွက်မ 

များမှ မျို းစိတ်သစ ်အများအြပားအား ဖာ်ထတ်မှတ်တမ်းတင ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခနှစ် 

နာက်ပိင်းတွင် ဖာ်ထတ်မှတ်တမ်းတင်နိင်ခဲ့ သာ မျို းစိတ်အချို အ့ား အာက်တွင ် ဖာ်ြပ 

ထားပါသည် ဇယား (၁)။ 

ဇယား ၁။ ၂၀၀၉ ခနှစ ် နာက်ပိင်းတငွ် ဖာထ်တ်မှတ်တမ်းတင်နိင်ခဲ့ သာ မျိုးစိတ ်
အချို ။့  

 

 ြမန်မာ့နှာ ခါင်းလန် မျာက ်(Rhinopithecus 
strykeri). 

 ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်တွင် တရတန်ယ်စပ်အနီး ြမန်မာ 
နိင်င ြမာက်ပိင်းတွင် ဖာ်ထတ် တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 Globba sherwoodiana W.J.Kress & 
V.Gowda 

 ြမန်မာနိင်ငတွင ် နရာအနှ ့ ပါက် ရာက် သာ မျိုး 
စိတ်များ ြဖစ်ပါသည်။  

Source: PhytoKeys 13: 5–14 (2012), doi: 
10.3897/ phytokeys.13.2670, www. 
phytokeys.com 
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 Curcuma arracanensis W.J.Kress & 
V.Gowda 

 ရခိင်ရိးမရှိ အမဲစိမ်း တာများတွင် ပါက် ရာက ်
ပါသည်။  

Source:PhytoKeys 13: 5–14 (2012), doi: 
10.3897/ phytokeys.13.2670, www. 
phytokeys.com 

  ၂၀၀၉ ခနှစ်တွင် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ကွန်ဗင်းရှင်းဆိင်ရာ စတတ္ထအကိမ် ြမာက ်

နိင်ငအဆင့်အစီရင်ခစာအား တင်သွင်း ပီး နာက ်မျို းစိတ်သစ်များ တွရိှ့ရမ၊ လက်ရိှ နိင်င 

၏ ဇီဝ မျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ မျို းစိတ်များ နှင့် ဒသရင်းမျို းစိတ်များ တွရ့ှိရမကိ ဇယား (၂) 

နှင့် (၃) တိတွ့င် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား ၂။  ြမန်မာနိင်ငရှိ အပင်နှင့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ 

မျိုးစိတ်အပ်စ မျိုးစိတ် အ ရအတွက ် မှတ်ချက ်
လက်ရှိ ယခင ်အစီရင်ခ 

စာတွင ် ဖာ်ြပမ 
အပင်မျို းစိတ်များ (Gymnosperms 
and Angiosperms) 

၁၁၈၂၄ ၁၁၈၀၀ (+၂၄) 

နိတ့ိက်သတ္တ ဝါ   ၂၅၂ ၂၅၁ (+ ၁) 
ငှက ်  ၁၀၅၆ ၁၀၅၆ − 

တွားသွား မ ၁၇၄ ၁၅၃ (+ ၂၁) 
 ပတ်သင်မျိုးနွယ် ၈၇ ၈၇ − 

 လိပ် ၃၂ ၃၂ − 

 မိ ကျာင်း ၂ ၂ − 

ကန်း န ရ န ဖား ၁၃၆ ၇၉ (+ ၅၇) 
 လာ ၂ ၂ − 

 ရပတ်သင်မျို းနွယ် ၁ ၁ − 

ငါး ရချို မျို းစိတ ် ၃၁၀ ၃၁၀ −

 ရငန်မျို းစိတ ် ၄၆၅ ၄၆၅ −
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ဇယား ၃။  ြမန်မာနိင်ငရှိ ဒသရင်းမျိုးစိတ်များ။ 

မျိုးစိတ်အပ်စ မျိုးစိတ် အ ရအတွက ် မှတ်ချက ်
လက်ရှိ ယခင ်အစီရင်ခ 

စာတွင ် ဖာ်ြပမ 
အပင်မျို းစိတ်များ (Gymnosperms 
and Angiosperms) 

၈ ၈ −

နိတ့ိက်သတ္တ ဝါ ၁ ၁ −

ငှက ် ၄ ၄ −

တွားသွား ၂၉ ၇ (+ ၂၂) 
ကန်း န ရ န ၆ − (+ ၆) 
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Box ၁။        အ ဝါ ဂဟစနစ်စာရငး် ကာက်ယူြခင်း  

ြမန်မာနိင်ငသည ် ရှည်လား သာ ကမ်းရိးတန်း နှင့် ကျယ်ြပန ့် သာ ပင်လယ်ြပင်အား ပိင်ဆိင် 
လျက်ရှိ ပီး အ ဝါသယဇာတအရင်းအြမစ်များသည ် နိင်င၏ စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ အတွက် 
အလွန်အ ရးပါလှပါသည်။ သဘာဝသယဇာတအရင်းအြမစ်များအား ထတ်ယူသးစွဲရာတွင် စဉ် 
ဆက်မြပတ် ထတ်ယူသးစွဲနိင် သာ စီမအပ်ချုပ်မ ြဖစ်ရန် လိအပ် ပီး၊ ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် 
သဘာဝသယဇာတအရင်းအြမစ်များ၏ အချက်အလက်များအား တိကျမှန်ကန်စွာ သိရှိရန် 
လိအပ်ပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် အ ဝါသယဇာတအရင်းအြမစ်များအား လွန်ခဲ့ သာ 
နှစ် ပါင်း (၃၀) ကျာ်မ ှ ကာက်ယူခဲ့ သာ အချက်အလက်များအ ပ  အ ြခခ၍ ထတ်လပ် လျက ်
ရှိရာ အ ဝါသယဇာတအရင်းအြမစ်များ၏ လက်ရှိအ ြခအ နကိ သိရှိနားလည်ရန် လိအပ် 
လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းလိအပ်ချက်အား ြဖည့်ဆည်းြခင်းအြဖစ်၊ ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည ် နာ် ဝ 
နိင်င၏ နည်းပညာနှင့် ရန်ပ ငွ အ ထာက်အပ့ြဖင့် နာ် ဝနိင်င၏ သ တသနသ ဘာ “Dr. 
Fridtjof Nansen” အား အသးြပု၍ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၁၃ ရက် နမ့ှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ 
ရက် နအ့ထ ိ ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်တွင ် အ ဝါ ဂဟစနစ ် စာရင်း ကာက်ယူြခင်းအား ြပုလပ ်
ခဲ့ပါသည်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ငါးမျို းစိတ်များ အပါအဝင် ဇီဝမျို းစိတ်မျို းကွဲများ တည်ရှိမ၊ 
ပါများမတိအ့ား သိရှိရန်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ဆိင်ရာအချက်အလက်များအား တိင်းတာရန်၊ 
စွမ်း ဆာင်ရည ် တည် ဆာက်ရန ် နှင့် အ ရးပါ သာ မျို းစိတ်အချို ၏့ မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ်နှင့် 
ဦး ရတိအ့ား သိရှိရန် တိြ့ဖစ်ပါသည်။ ကာက်ယူရရှိ သာ အချက်အလက်များအား ကမ်းကျင ်
ပညာရှင်များမ ှ လ့လာဆန်းစစ်လျက်ရှိရာ ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်မှ သယဇာတထတ်လပ်နိင်မစွမ်းအား 
နှင့် အ ဝါ ဂဟစနစ်ဆိင်ရာ လက်ရှိအ ြခအ နတိအ့ား မကာမီ သိရှိနိင် တာ့မည ် ြဖစ် ပးီ 
ရရှည်တည်တ့စွာ စီမအပ်ချုပ် ရးနှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖ့ိုး ရး အစီအစဉ်များ ချမှတ်ရာတွင ်
အသးြပုနိင်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၂-၂။ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ ြပာင်းလဲမများ 

  ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထိန်းသိမ်းြခင်းအား သဘာဝနယ် ြမများ 

ဖွဲ စ့ည်းသတ်မှတ်၍ စီမအပ်ချုပ်ြခင်း၊ ဆက်စပ်ပတသ်က်သမူျား ပါဝင်ြခင်း၊ ဥပ ဒ၊ နည်း 

ဥပ ဒများ ြပ ာန်း၍ တရားဥပ ဒစိးမိးမ ဆာင်ရွက်ြခင်းတိြ့ဖင့် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ 

ပါသည်။ သိ ့ သာ ်အြခား သာ ဖွ ဖ့ို းဆဲနိင်ငများနည်းတူ ြမန်မာနိင်ငသည ် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ 

များအ ပ  ကျ ရာက် န သာ အန္တရာယ်များကိ ရှာင်လဲနိင်ြခင်းမရှိပါ။ နိင်ငရှိ ဇီဝမျို းစ 

မျို းကွဲများ ြပာင်းလဲမအား ပီးြပည့်စစွာ လ့လာမှတ်တမ်းတင ် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း မရှိ 

သာ်လည်း အဓိကကျ သာ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ၏ ၂၀၀၉ ခနစ် နာက်ပိင်းတင်ွ ြပာင်းလဲမ 

ကိ အာကပ်ါအတိင်း သိရှိနိင်ပါသည်။  

၂-၂-၁။ သစ် တာဖးလမ်းမ ြပာင်းလဲြခင်း  
  ြမန်မာနိင်ငသည ် အ ရှ ့ တာင်အာရှ ဒသတွင် သစ် တာဖးလမ်းမအများဆး 

နိင်ငများအနက် တစ်နိင်ငြဖစ်ပါသည်။ ထာဝစဉ် တညတ့် သာ သစ် တာ အပ်ချုပ်လပ်ကိင် 

မ (Sustainable Forest Management-SFM) တွင် ြမန်မာ့ ရွးချယ်ထတ်ယူြခင်းစနစ ်

Myanma Selection System -MSS) ကိ အဓိကအသးြပုပါသည်။ အကျိုးဆက်အားြဖင့် 

ြမန်မာနိင်ငသည ် သစ်တင်ပိ ့ သာ အဓိကနိင်င တစ်နိင်ငအြဖစ ် ရာစနှစ်နှင့်ချီ၍ ရပ်တည ်

လျက်ရှိပါသည်။ သိ ့ သာ် ဆယ်စနှစ် ပါင်းများစွာအတွင်း ြမန်မာနိင်ငတွင ် သဘာဝ သစ် 

တာများသည ် အ ကာင်းအမျို းမျို း ကာင့် အ ရအတွက်နှင့် အရည်အ သွး ကျဆင်း 

လျက် ရှိပါသည်။ အဓိက အ ကာင်းအရင်းများမှာ လူဦး ရတိးပွားလာမနှင့်အတ ူသဘာဝ 

သယဇာတ အသးြပုမများြပားလာမ နှင့် အိမ်နီးချင်းနိင်ငအချို တ့ွင် သစ်ထတလ်ပ်မ ရပ ်

ဆိင်း ပီး နာက် သစ်လိအပ်ချက ်ြမင့်တက်လာြခင်းတိ ့ြဖစ်ပါသည်။  

  ၁၉၉၀ ြပည့်နှစ်တွင် နိင်ငဧရိယာ၏ (၅၈) ရာခိင်နန်း ရှိ သာ သစ် တာ ဖးလမ်း 

မသည ် ၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်တွင် (၅၁.၅) ရာခိင်နန်း၊ ၂၀၀၅ ခနှစ်တင်ွ (၄၉.၂) ရာခိင်နန်း နှင့် 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်တွင် (၄၇) ရာခိင်နန်း အသီးသီး ကျဆင်းခဲ့ ပီး၊ နှစ်စဉ်ပျမ်းမ  တာြပုန်းတီးမ 

နနး်မာှ (၁) ရာခိင်နန်း ခန ့ရ်ှိပါသည် (ပ ၃) (FAO 2010)။ ြမန်မာနိင်ငရှိ သစ် တာများ 

သည ် အ ရအတွက်အားြဖင့် ကျဆင်းရမမက အရည်အ သွးအားြဖင့်ပါ ကျဆင်းလျက်ရှိ 

ပါသည်။ ရွက်အပ်ပိတ် တာ (Closed Forest- ရွက်အပ်ဖးလမ်းမ ၄၀ရာခိင်နန်း 

နှင့်အထက်) ဖးလမ်းမသည ်၁၉၉၀ ြပည့်နှစ် တွင် (၄၅.၆) ရာခိင်နန်း ရိှခ့ဲရာမှ ၂၀၀၀ ြပည့် 

နှစ်တွင် (၃၄.၇) ရာခိင်နန်း၊ ၂၀၀၅ ခနှစ်တင်ွ (၂၇.၃၂) ရာခိင်နန်း နှင့် ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်တွင် 

(၁၉.၉) ရာခိင်နန်း အထိ အသီးသီးကျဆင်းခဲ့ပါသည် (ဇယား ၄)။ ယင်းကဲ့သိ ့သစ် တာများ 
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အရည်အ သွး နှင့် အ ရအတွက ် ကျဆင်းြခင်းသည ် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ များစွာ 

ထိခိက်မ ရှိနိင်ပါသည်။  
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ပ ၃။ ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်အကား သစ် တာဖးလမ်းမနှင့် နှစ်စဉ် ပျမ်းမ  
တာြပုန်းတီးမနန်း၊ (က) ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်အကား သစ် တာ ဖး 
လမ်းမ၊ (ခ) ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်အကား နှစစ်ဉ် ပျမ်းမ တာြပုန်း 
တီးမနန်း။ 

 
ဇယား ၄။  ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ြမန်မာနိင်င သစ် တာဖးလမ်းမ။  

အမျိုးအစား ဧရိယာ (,၀၀၀ ဟက်တာ) နိင်ငဧရိယာ၏ ရာခိင်နန်း 

ရွက်အပ်ပိတ် တာ ၁၃၄၄၅ ၁၉.၈၇ 

ရကွအ်ပပ်င့်ွ တာ ၁၈၃၂၈ ၂၇.၀၉ 

စစ ပါင်း ၃၁၇၇၃ ၄၆.၉၆ 

အြခားသစ် တာ ြမ ၂၀၁၁၃ ၂၉.၇၃ 

အြခား ၁၃၈၆၉ ၂၀.၅၀ 

ရြပင်  ၁၉၀၃ ၂.၈၁ 

စစ ပါင်း ၆၇၆၅၈ ၁၀၀ 
ရင်းြမစ်၊ Remote Sensing and GIS ဌာနစိတ်၊ စီမကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန၊ သစ် တာ 

ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၁။ 

၂-၂-၂။ ဒီ ရ တာများ ြပာင်းလဲြခင်း 
  ဒီ ရ တာများသည် ၂၈၃၂ ကီလိမီတာ ရှည်လျား သာ ြမန်မာ့ကမ်းရိးတန်း၏ 

အဆင်တန်ဆာြဖစ် ပီး၊ ၎င်းသစ် တာများသည ် ဒသခြပည်သူများ၏ အ ြခခလိအပ်ချက ်

များကိ ြဖည့်ဆည်းြခင်း၊ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ် ပးြခင်းတိက့ိ ဆာင်ကဉ်း ပး 
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သည့် သဘာဝ၏ လက် ဆာင်မွန် ြဖစ်ပါသည်။ သိ ့ သာ် ဒီ ရ တာများသည် ရရှည်တည ်

တ့ြခင်းကိ အ ြခခြခင်းမြပုသည့် ြမအသးချမ (Unsustainable Landuses) များ ကာင့် 

ထိခိက်ပျက်စီးလျက်ရှိ ပီး၊ ဒီ ရ တာပျက်စီးမနန်းသည် သဘာဝသစ် တာများ ပျက်စီးမတွင် 

အြမန်ဆး နှင့် အြမင့်ဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ နှစ် ပါင်း (၄၀) အတွင်း ြမန်မာ့ ဒီ ရ 

တာများ၏( ၅၇.၅) ရာခိင်နန်း မှာ ကွယ် ပျာက်သွားခဲ့ရ ပီး ြဖစ်ပါသည် (ပ ၄)။  

 

ပ ၄။  ၁၉၈၀ နှင့် ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်တိအ့တွင်း ြမန်မာနိင်ငရှ ိ ဒီ ရ တာများ ပျက်စီး 

ဆးရးမ။ 

၂-၂-၃။ ငှက်မျို းစိတ်များ ကျက်စားမ ြပာင်းလဲြခင်း  
  ြမန်မာနိင်ငတွင ် ငှက်မျိုးစိတ် ပါင်း (၁၀၅၆) မျိုး တွရိှ့ရကာ အ ရှ ့ တာင် 

အာရှ ဒသတွင ် ငှက်မျိုးစိတ ် အကယ်ဝဆးနိင်ငများအနက် တစ်နိင်ငြဖစ်ပါသည်။ နည်း 

ပညာ၊ ရနပ် ငွ နှင့် လူအ့ရင်းအြမစ်ကန ့်သတ်ချက်များ ကာင့် ငှက်မျို းစိတ်များ စာရင်း 

ကာက်ယူြခင်းကိ တစ်နိင်လး အတင်ိးအတာြဖင့် ပီးြပည့်စစွာ ဆာင်ရွက်ြခင်း မြပုနိင် 

သး သာ်လည်း ရတိမ် ဒသ သဘာဝနယ် ြမများတွင ် ကျက်စား သာ ငှက်မျို းစိတ်များ 

အား ပမှန် စာရင်း ကာက ် မှတ်တမ်းတင်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၂ ခနှစ ် နှင့် ၂၀၁၃ ခနှစ် 

နိဝင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလတိတွ့င် အင်း လးကန် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် ဘးမဲ့ တာ နှင့် မိးယွန်း 

ကီး ရတိမ် ဒသ ဘးမ့ဲ တာတိတွ့င် ငှက်ကျက်စားမသည ် သိသိသာသာ ြပာင်းလဲြခင်း 

မရှိခဲ့ပါ။  ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် အင်း လးကန် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် ဘးမဲ့ တာ၌ ဆာင်းခိငှက် 
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မျို းစိတ်များ ပိမိ ကျက်စား ကာင်း နှင့် မိးယွန်းကီး ရတိမ် ဒသ ဘးမဲ့ တာ၌ ဌာ န 

ငှက်မျို းစိတ်များ ပိမိ ကျက်စား ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်(ပ ၅)။  

         

 

ပ ၅။  ြမန်မာနိင်ငရှိ ရတိမ် ဒသ သဘာဝနယ် ြမများအတွင်း ငှကမ်ျိုးစိတ်များ 

ကျက်စားမ။ 

၂-၂-၄။ ကန်း န ရ နနှင့်တွားသွားသတ္တ ဝါမျို းစိတ်များ ြပာင်းလဲြခင်း 
 သစ် တာဦးစီးဌာနသည် အ မရိကန်ြပည် ထာင်စ၊ စမစ်ဆိးနီးယမ်းအင်စတီ 

ကျူးရှင်းနှင့်ပူး ပါင်း၍ ြမန်မာ့ ကန်း န ရ န နှင့် တွားသွားသတ္တ ဝါ စာရင်း ကာက ်

ယူြခင်း စီမကိန်းအား ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငရှိ ကန်း န ရ န နှင့် တွားသွား 

မျို းစိတ ်အ ရအတွက် တိးြမင့်လာခဲ့ပါသည(်ပ ၆)။ 
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ပ ၆။  ြမန်မာနိင်ငရှိ ကန်း န ရ န နှင့် တွားသွားမျိုးစိတ ် အ ရအတွက ် တိးတက် 

မှတ်တမ်းတင်နိင်မ။  

၂-၂-၅။ စိက်ပျို း ရး ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ြပာင်းလဲြခင်း 
 နိင်င၏ ကယ်ဝလှသည့် စိက်ပျို း ရးဆိင်ရာသဘာဝ ဂဟစနစ်များအတွင်း 

အပူပိင်း၊ သမပိင်းနှင့် အ အးပိင်း ဒသအပင်မျို းစိတ်များ ပျန့ှ ့ ပါက် ရာက်လျက်ရှိ ပီး 

အဆိပါအပင်မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ်များသည် လယ်ယာစိက်ပျို း ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ အ ြခခ 

အရငး် အြမစ်များအြဖစ် နှစ် ပါင်းများစွာ အ ထာက်အကူ ြပုလျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာလူမျို း 

များသည် အပင်မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ်များ၏ တန်ဖိးကိ ကာင်းစွာသရိှိ အ လးထားခ့ဲ ပီး 

တာင်သူလယ်သမားများ၏ မိရိးဖလာ စိက်ပျို းနည်းစနစ်များနှင့် အသိပညာများက အပင ်

မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ်များ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းကိ ကီးစွာအ ထာက်အကူြပုခဲ့ပါသည်။ 

သိရ့ာတွင် ြမန်မာနိင်င၊ စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာနရှိ မျို း စ့ဘဏ ် နှင့် အြပည်ြပည် 

ဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများပူး ပါင်း၍ စိတ်ဝင်စားသည့် နရာ ဒသများတွင ် မိရိးဖလာ ဒသ 

မျို းများ၊ တာင်သူလယ်သမားများ လက်ဝယ်၏ထိန်းသိမ်းထားရှိသည့်  သီးနှမျို းများအား 

ကွင်းဆင်း လ့လာြခင်း၊ တွဆ့ မးြမန်း ဆွး နွးြခင်းနှင့် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက် စြခင်း 

နည်းလမ်းများ သးစွဲ၍ လ့လာစ ဆာင်းမှတ်တမ်းြပုစြခင်း၊ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းများ 

ကိ ၁၉၉၀ ြပည့်နှစ်မှ စတင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာတွင ် ြမန်မာနိင်င၏ 

အပင် မျို းရိးဗီဇ အရင်းအြမစ်များ၏ ပျန့ှတ့ည်ရှိ နပနှင့် အတင်ိးအတာပမာဏမှာ 

ြပာင်းလဲလျက ် ရှိ ကာင်း တွရ့ှိ ရပါသည်။ ဥပမာ ြမန်မာနိင်င အ ရှ ပိ့င်းကန်းြမင့် ဒသ၊ 

ရမှး်ြပည်နယ်တွင် မိရိးဖလာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် နှစားသီးနှမျို းများ အသးချစိက်ပျို း 

လျက်ရှိသည့် နရာတွင ် ခတ်သစ်အထွက် ကာင်းမျို းများ၊ စပ်မျို းများြဖင့် ြပာင်းလ ဲ စိက် 

ပျို းလျက်ရှိပါသည်။ ထိအ့တ ူသီးနှမျို းရိင်းများ ပျန့ှရ့ှင်သန်ရာ နရာများြဖစ် သာ သစ် တာ 
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အစပ် နရာ ဒသများ၊ ကားလမ်း ဘး နရာများမှာ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးစနစ်များနှင့် 

အ ြခခအ ဆာက်အဦများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာမ ကာင့် လျာ့ပါးပျက်စီးဆးရး လျက်ရှိ န 

ပါသည်။ ဥပမာ- 

စပါးသီးနှ        - စပါးရိင်းမျို းများ (Oryza ridleyi, O. granulata, O. officinalis, O. 
nivara, and O. rufipogon ) 

ပဲမျို းစသီးနှ    - Wild Vigna spp., Sword bean  

နှစားသီးနှ      - Finger millet, Fox' tail millet, small millets, and wild and 

cultivated Job' tear (Coix spp.)  

ဆထွီကသီ်းနှ    - Perilla 

၂-၂-၆။ ရ န ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ြပာင်းလဲြခင်း 
  ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်ရိှ ရ နသတ္တ ဝါမျို းစိတ်များမှာ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲြခင်း 

ကာင့် လည်း ကာင်း၊ လူသားများ၏ပ ရာဂ ကာင့် ငါး နငါးထိင် ဒသများြဖစ် သာ 

ဒီ ရ တာများ၊ သန္တာ ကျာက်တန်းများ၊ ပင်လယ်ြမက်ခင်းြပင်များ ထိခိက်ပျက်စီးမ ကာင့် 

သ က ပျက်စီး သာမျို းစိတ်များ၊ မူလ နရာထက် ရာသီဥတပိမိ အးချမ်း သာ ဒသများ 

သိ ့ ြပာင်း ရွ သွ့ား သာ ကာင့် ြပာင်းလဲမများရိှပါသည်။ 

 ြမန်မာနိင်င၏ အထက်ပိင်းရိှ ြမစ်များ၊ ချာင်းများ၊ အင်းများနှင့် ြမန်မာြပည ်

ြမာကပ်ငိး် ဒသရိှ လူသူအ ရာက် အ ပါက်မရှိသည့် ရခဲများ အမဲတည်ရိှ သာ တာင ်

တန်း ဒသများရှိ ြမစ်များ၊ ချာင်းများတွင် နထိင်ကျက်စားက သာ ငါးမျို းစိတ်များ ရ န 

သတ္တ ဝါများမှာလည်း လူသားများ နှင့် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ ပ ရာဂ ကာင့် ြပာင်းလဲမ၊ 

မျို းသဉ်း ပျာက်ကွယ်မများ ရှိပါသည်။ ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်မှ ငါးဖမ်းဆီးရမိမနန်းသည် 

၁၉၈၀ ြပည့်နှစ်တွင် တစ်နာရီတွင ် ကီလိဂရမ် (၂၀၀) ရှိခဲ့ရာမှ လက်ရိှတွင် တစ်နာရီ (၇၅-

၈၀) ကလိီဂရမ်ခန ့သ်ာ ရှိနိင် ကာင်း ခန ့မ်ှန်းရပါသည်။  

 ြမန်မာနိင်ငတွင ် တည်ရှိ နက သာ သယဇာတများကိ စူးစမ်း လ့လာမများ၊ 

သ တသနများ မြပုလပ်နိင် သာ ကာင့် ရ နသတ္တ ဝါမျို းစိတ်ဆိင်ရာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ 

များ နှင့် အချက်အလက်များ အားနည်းဆဲြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာပင်လယ်ြပင်တွင် မကာ သးမ ီ

က စူးစမ်း လ့လာခဲ့ သာ သ တသနခရီးစဉ်တွင် ငါးသယဇာတ မျို းစိတ်အသစ်များက ိ

ရှာ ဖွ ဖ ထတ် တွ ရိှ့ခဲ့ရ သာ ကာင့် တရားဝင် အစီရင်ခစာများထတ်ြပန် ပီး သာအခါတွင ်

မျို းစိတ်အသစ်များ ြပာင်းလဲြဖစ် ပ လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ အလားတူ အြခားနယ်ပယ်များ 
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တွင်လည်း သ တသနြပုလပ် ဖ ထတ်ချက်များအရ မျို းစိတ်များ ြပာင်းလဲြဖစ် ပ မများ 

ရှိလာမည်ြဖစ်ပါသည်။  

Box ၂။   မျိုးသဉ်းမည့် အန္တရာယ်နှင့်ရင်ဆိင် နရ သာ ဆာင်းခိငှက် တိးတက်ကျက်စားမ 

တစ်ကမ္ဘာလးတွင် ကာင် ရ (၄၀၀) အာက်သာ ကျန်ရှိ တာ့ ပီး၊ မျိုးသဉ်းမည့် အန္တရာယ် နှင့် 

ရင်ဆိင် နရ သာ မျိုးစိတ်ြဖစ်သည့် ရ ညာင့်နတ်ဝိင်းငှက် (Spoon-billed Sandpiper 

−Eurynorhynchus pygmeus) သည် ြမန်မာနိင်ငသိ ့ လာ ရာက ် ဆာင်းခိ လ့ရှိရာ 

မတ္တ မပင်လယ် ကွသ့ည် အဓိက နရာတစ်ခြဖစ်ပါသည်။ ြပည်တွင်းမှ အစိးရ မဟတ် သာ အဖွဲ  ့

အစည်းတစ်ခြဖစ်သည့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွ ဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်း ရးအသင်း (Biodiversity and 

Nature Conservation Association-BANCA) သည် ရ ညာင့်နတ်ဝိင်းငှက် ဆာင်းခိမ 

စာရင်း ကာက်ယူြခင်းအား ၂၀၀၈ ခနှစ်မှ စတင်၍ နှစ်စဉ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

  

 

ကွင်းဆငး်စာရင်း ကာက်ယူမအရ ရ ညာင့် 

နတ်ဝိင်းငှက်များ၏ နရင်း ဒသမှ ကီလိ 

မီတာ ၈၀၀၀ ကျာ်ရှည်လျား သာ ပျသန်း 

လမ်း ကာင်းတစ် လာက ် မတ္တ မပင်လယ် 

ကွန့ှင့် ရခိင်ြပည်နယရ်ှိ နသ့ာကန်းတိသ့ည် 

ကမ္ဘာလးဆိင်ရာအ ရးပါ သာ ဆာင်းခိရာ 

နရာများ ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ n.a  – စာရင်း ကာက်ယူြခင်း မြပုလပ်နိင်ြခင်း 
ကာင့ ်အချက်အလက်များ မရှိပါ။ 
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အခန်း ၃။ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများအ ပ  ကျ ရာက်လျက်ရှိ သာ အန္တရာယ်များ  
  ြမန်မာနိင်ငတွင ် ဂဟစနစ်များ နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများသည ်တွန်းအား အများ 

အြပားနှင့် ယင်းတိ၏့ နာက်ခအ ကာင်းအရာများ ကာင့် အန္တရာယ် အများအြပား နှင့် 

ရင်ဆိင် နရပါသည်။  ဂဟစနစ်များနှင့်ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  ကျ ရာက်လျက်ရိှ သည့် 

အန္တရာယ်များနှင့် ယင်းတိက့ိ ြဖစ် စသည့် နာက်ခအ ကာင်းအရင်းများက ိ လ့လာ ဖာ ်

ထတ်ရန ် လိအပ်ဆဲ ြဖစ်ပါသည်။  အန္တရာယ်များနှင့် ြဖစ် စသည့်အ ကာင်းအရင်းများကိ 

ြပည့်စစွာ လ့လာနိင်ြခင်း မရိှ သး သာ်လည်း ြမန်မာနိင်ငရိှ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  

ကျ ရာကလ်ျက်ရိှ သာ အန္တရာယ်များကိ အာက်ပါအတင်ိး လ့လာ တွ ရိှ့နိင်ပါသည်။ 

၃-၁။ ြမအသးချမများ 

 ြမန်မာနိင်ငသည ် စိက်ပျို း ရးကိ အ ြခခ သာ နိင်ငြဖစ် သာ်လည်း သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ထိခိက်မနည်းပါး စသည့် စိက်ပျို းနည်းစနစ်များအား ကျင့်သးမ အားနည်း 

ဆ ဲ ြဖစ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် တာင်တန်း ဒသများတင်ွ ဆာင်ရွက် သာ ရ ့ ြပာင်း 

တာင်ယာလပ်ငန်းများ၊ စိက်ပျို း ရးအတွက် ြမ အာက် ရ အလွန်အက  သးစဲွြခင်းတိ ့

သည ် ဂဟစနစ်များ နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  ဆိးကျို းြဖစ် စပါသည်(ပ ၇)။   

 
ပ ၇။  ရ ့ ြပာင်း တာင်ယာလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ ကာင့် ြမဆီလာြပုန်းတီးမ ြဖစ် 

ပ နပ။ 
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 ဂဟစနစ်များ နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  ထိခိက်ပျက်စီး စြခင်းများအား 

နိင်ငအဆင့် ပီးြပည့်စစွာ လ့လာဆန်းစစ်မမရှိ သး သာ်လည်း နရာ ဒသအချို တ့ွင ်

လ့လာ တွ ရိှ့မများအရ ဂဟစနစ်များ နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ထိခိက်ပျက်စီး စြခင်းများ 

သည ်လူတိ၏့ပ ယာဂများ ကာင့် အဓိကြဖစ်ရသည်ဟ ြပသလျက်ရိှပါသည်။  စိက်ပျို း ရး 

လပ်ငန်းများ တိးချဲ ရ့န်၊ ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် သဘာဝသစ် တာ ကီးများ 

အား ရှင်းလင်းြခင်းသည ် ကျား၊ တာဆင်ရိင်းအပါအဝင် ရှားပါး တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၏ 

ကျက်စားနယ် ြမများက ိပျက်စီး စပါသည် (ပ ၈)။  

  

ပ ၈။  စိက်ပျိုး ြမတိးချဲ ရ့န် သဘာဝသစ် တာကီးများအားရှင်းလင်း နပ။  

 ထိခိက်မကိနည်းပါး စသည့် နည်းလမ်းများအား အသးမြပုသည့် ဓာတ်သတ္တ ု 

တူး ဖာ်ြခင်းများသည် ဂဟစနစ်များနှင့်ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ြမစ်၊ ချာင်းများ၊ ရဦး ရဖျား 

များစသည်တိက့ိ ညစ်ညမ်းအဆိပ်သင့် စ ပီး အထးူသြဖင့် ရ နမျို းစိတ်များ အ ပ ထိခိက် 

စြခင်း နှင့် လူသားတိ၏့ ကျန်းမာ ရးကိ ဆိးကျို းသက် ရာက် စြခင်းတိက့ိ ြဖစ် စပါသည် 

(ပ ၉)။ နာက်ဆက်တွဲအားြဖင့် ရ န ဂဟစနစ်များကိ ယိယွင်းပျက်စီး စ ပီး၊ ကျးလက ်

နြပည်သူများ၊ သဘာဝအရင်းအြမစမ်ျားအ ပ  မှီခိ နရသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါး သာသမူျား 

အ ပ  ကာလရှည်ကာစွာ ထိခိက် စပါသည်။  
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ပ ၉။  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိက် လျာညီ ထွြဖစ် အာင် ဆာင်ရွက်ထားြခင်းမရှိ 
သည့် သတ္တ ုတူး ဖာ်မ၊ ရကျင်မတိ ့ ကာင့် ချင်းတွင်းြမစ်၏ အကီးဆးြမစ် 
လက်တက် တစ်ခြဖစ်သည့် ဥရြမစ်တွင်း ရထညစ်ညမ်း နပ။ 

 အထက် ဖာ်ြပပါ ြမအသးချမများသည် သဘာဝပတဝ်န်းကျင်အ ပ တွင် 

သာမက ဒသခြပည်သူတိ၏့ လူမစီးပွား ရးကိပါ တိက်ရိက် သိမ့ဟတ် သွယ်ဝိက်၍ ဆးိ 

ကျို းသက် ရာက် စပါသည်။ ထိြ့ပင်သဲနးသယ် ဆာင်မ၊ ပိခ့ျမများြပား စြခင်းမှတစ်ဆင့် 

ြမစ် ကာင်း ရလမ်းများကိလည်း ပျက်စီး စပါသည်။ အထးူသြဖင့် ရ ဝ ရလဲ ဒသ 

အာက်ပိင်းရှိ လယ် ြမများကိ ပျက်စီး စပါသည် (ပ ၁၀)။ အကျိုးဆက်အားြဖင့် တာင်သ ူ

လယ်သမားများအား သစ် တာများအ ပ  ပိမိတိက်ရိက်မှီခိ စရန် တွန်းအား ပးလျက်ရှိ ပီး၊ 

ဂဟစနစ်များနှင့် ဇီဝမျိုးစမျိုး ကွဲများ ပိမိ ပျက်စီးဆးရးြခင်းကိ ြဖစ် စပါသည်။  

  

ပ ၁၀။ ရ ဝ ရလဲ ဒသအ ပ ပိင်းတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိက် လျာညီ ထ ွ
မရှိသည့် ြမအသးချမများ ကာင့် ရ ဝ ရလ ဲ အာက်ပိင်း ဒသရှိ လယ် ြမ 
များ ထိခိက် ပျကစ်ီး နပ။ 
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Box ၃။ ငါးသ လာက်မျိုးစိတ်များအား လ့လာသ တသနြပုြခင်း 
ြမန်မာနိင်ငတွင် နရာအများအြပားတွင် တွရ့ှိရ ပီး၊ အဓိကအားြဖင့် ကမ်းရိးတန်းနှင့် ပင်လယ ်
ြပင်တွင် ကျက်စား လ့ရှိပါသည်။ ငါးသ လာက် ဖမ်းဆီး 
ြခင်းသည ် ရလပ်ငန်းတွင ်အ ရးပါ သာလပ်ငန်း ြဖစ် ပီး၊ 
နှစ် ပါင်းများစွာကပင် တည်ရှိခဲ့ကာ ပင်လယ ် ကမ်းရိး 
တန်း ဒသတွင် နထိင် သာ ဒသခများ၏ အဓိက အ 
သက် မွးမလည်း ြဖစ်ပါသည်။ ငါးသ လာက် ဖမ်းဆီး 
ြခင်းသည ် နိင်င၏ စီးပွား ရး၊ အလပ်အကိင် နှင့် ြပည်ပ 
ပိက့န်တိက့ိ အ ထာက်အကူြပုလျက် ရှိပါသည်။ သိ ့ သာ် 
ငါးသ လာက်မျိုးများ တည်ရှိမ၊ ပါများမနှင့် ပတ်သက်၍ 
ခိင်မာတိကျ သာ အချက်အလက်များ လိအပ် နဆဲြဖစ်ပါ 
သည်။  ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ  ့ (FAO) နှင့် ပူး ပါင်း 
ဆာင်ရွက် သာ “Bay of Bengal Large Marine Ecosystem” စီမကိန်းတွင် ငါးသ လာက ်
မျိုးများအား လ့လာဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ သ တသနအား ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် ထည့်သွင်း ဆာင်ရွက် 
ခဲ့ပါသည်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရလပ်ငန်း စီမအပ်ချုပ်ြခင်း ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရးကိ အ ထာက ်
အကူြပုရန် ငါးသ လာက်ဖမ်းဆီးြခင်းဆိင်ရာ ဇီဝ-စီးပွား ရး မိဒယ်လ်အား ရးဆွဲရန်ြဖစ် ပီး 
အာက် ဖာ်ြပပါတိအ့ား ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည-်  
 ငါးသ လာက်မျိုးများ ထာဝစဉ်ည ီထတ်လပ်နိင်မအား တွက်ချက်ြခင်း၊ 

 လက်ရှိငါးဖမ်းဆီးမအ ြခအ နအား ဆန်းစစ်ြခင်း၊ 

 လက်ရှိ ဖမ်းဆီးထတ်လပ်မအား ထာဝစဉ်ည ီ ထတ်လပ်ြခင်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန ် လူမ ရးနှင့် 

စီးပွား ရးအရ သင့် တာ်မည့ ်နည်းလမ်းများကိ လ့လာြခင်း၊ 

ဤသ တသနြပု လ့လာြခင်းမ ှငါးသ လာက်ဖမ်းဆီးြခင်းဆိင်ရာ ဇီဝ-စီးပွား ရး မိဒယ်လ် ရးဆဲွ 

ရန ် အ ြခခအချက်အလက်များ ရရှိမည ် ြဖစ်ပါသည်။ ငါးသ လာက်မျိုးများ ြပန်လည်တိးပွားလာ 

ရးအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်နိင် ရးအတွက် အကြပုချက်များ ပ့ပိး ပးနိင်မည ်

ြဖစ်ပါသည်။ တွရ့ှိချက်၊ အကြပုချက်များအ ပ  အ ြခခ၍ ြမန်မာနိင်ငရှိ ငါးသ လာက်မျိုးများ 

ဆိင်ရာ ဂဟအ ြခအ နနှင့် စီးပွား ရးအရ ကျဆင်းြခင်းအ ပ  တားဆီးကာကွယ်နိင်မည့်  ထာဝ 

စဉ်ည ီထတ်လပ်နိင်မ ရးဆွဲချမှတ် ရးကိ အ ထာက်အကူြပုမည ်ြဖစ်ပါသည်။  
 



20 

 ၃-၂။ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန ်တရားမဝင ်သတ်ြဖတမ်၊ ရာင်းဝယ်မ 
  အိမ်နီးချင်းနိင်ငများတွင် ကီးထွားကျယ်ြပန ့်လာ သာ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် 

မှာင်ခိ ဈးကွက်သည် လက်ရှိတွင ် ရှားပါးလျက်ရှိ သာ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ ရရှည ်

တည်တ့မကိ လျင်ြမန်စွာ ခိမ်း ြခာက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ၊ အြခား သာ ရွး 

ချယ်စရာ သက် မွးဝမ်း ကျာင်းမရှိမတိသ့ည်လည်း တာရိင်းတရိ စ္ဆာန် တရားမဝင် သတ် 

ြဖတ်မ၊ ရာင်းဝယ်မတိက့ိ ြဖစ် စ သာ အဓိက အ ကာင်းအရင်းများ ြဖစ်ပါသည်။  
၃-၃။ ကျုး ကျာ်ဝင် ရာက်လာ သာ မျိုးစိတ်များ 

   ြမန်မာနိင်ငတွင ် ကျုး ကျာ်ဝင် ရာက်လာ သာ မျို းစိတ်များ၏ အကျို းသက ်

ရာက်မကိ ြပည့်စစွာ လ့လာထားြခင်းမရှိ သာ်လည်း ၎င်းမျို းစိတ်များကာင့် သဘာဝ 

သစ် တာများ၏ မျို းဆက်မ နှင့် ရတမ်ိ ဒသ ဂဟစနစ်များအ ပ  သသိာထင်ရှား သာ 

ထိခကိမ်များကိ ကု တွလ့ျက် ရှိပါသည်။ 

၃-၄။ စိက်ပျိုး ရးဆိင်ရာ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများအ ပ  ကျ ရာက်လျက်ရှိ သာ 
အန္တရာယ်များ 

 ြမန်မာနိင်င၏စိက်ပျို း ရးဆိင်ရာဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  ကျ ရာက်လျက ်

ရှိ သာ အန္တရာယ်များမှာ ဒသသီးနှမျို းများ နရာတွင ် ခတ်သစ်သီးနှမျို းအြဖစ် အစားထိး 

စိက်ပျို းလာမ၊ စိက်ပျို း ြမဧရိယာချဲ ထ့ွင်မ၊ စားကျက် ြမသးစွဲမ၊ ဆည် ြမာင်းတာတမများ 

တည် ဆာက်မ၊ မို ြ့ပဧရိယာ ကျယ်ြပန်လ့ာမ၊ သဘာဝ ဘး အန္တရာယ်များနှင့် ရာသ ီ

ဥတ ြပာင်းလဲလာမစသည့် လူ၏ပ ယာဂများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာအန္တရာယ်များ ြဖစ်ပါ 

သည်။ ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် အပင်မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ်များ စူးစမ်း လ့လာစ ဆာင်းမ 

လပင်နး်များသည် ဒသအလိက်နှင့်ရည်မှန်းချက်ထားရှိသည့် သီးနှမျို းများကိ သာအထူးြပု 

လ့လာ စ ဆာင်းြခင်းများြဖစ်၍ နိင်ငတစ်ခလး၏ အပင်မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ်များကိ 

ြပည့်စ စွာ လ့လာ စူးစမ်းမှတ်တမ်းြပုစသွားရန် လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထိသိ့လ့ပ် ဆာင်ရာ 

တွင် ကမ်းကျင် ပညာရှင်များလ လာက်မမရိှြခင်း၊ ရန်ပ ငွအြပည့်အဝသးစွဲနိင်မ မရှိြခင်း 

တိမှ့ာ အဓိက အခက်အခဲများြဖစ် နပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် နိင်င၏ဧရိယာများစွာ အထးူသြဖင့် 

ဝးလ ခါင်းပါး သာ တာင်တန်း ဒသများ၊ နယ်စပ် ဒသများသိ ့ သွား ရာက ် လ့လာ 

စူးစမ်းနိင်ြခင်း မြပုနိင် သးပဲ အဆိပါ ဒသများရှိ မိရိးဖလာအပင်မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ်များ 

နှင့် အသိပညာများက ိ ထိန်းသိမ်းစ ဆာင်းြခင်း၊ မှတ်တမ်းြပုစကာကွယ်ြခင်းများ မြပုနိင် 

သးပါ။  
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၃-၅။ အန္တရာယ်ကျ ရာကမ်များကိ ြဖစ် စသည့် နာက်ခအ ကာင်းအရင်းများ 

 ဂဟစနစ်များ နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  ကျ ရာက်လျက်ရှိသည့် 

အန္တရာယ်များကိ ြဖစ် စသည့် နာက်ခအ ကာင်းအရင်းများအား အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း 

လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။ 

၃-၅-၁။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ 

  နိင်ငလူဦး ရ အများအြပားသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါး သာသူများ ြဖစ် ပီး၊ အသက ်

ရှင် ရပ်တည် ရးအတွက ် သဘာဝအရင်းအြမစ်များအ ပ  အဓိကမှီခိ နရပါသည်။ အထးူ 

သြဖင့် တာင်တန်း ဒသများရိှ အဓိက အသက် မွးလပ်ငန်းများြဖစ်သည့် ရ ့ ြပာင်း တာင ်

ယာ လပ်ကိင်ြခင်း၊ အမဲလိက်ြခင်းတိသ့ည ်မျိုးစိတမ်ျား ပျက်စီးဆးရးမကိ ြဖစ် စပါသည်။ 

ြမန်မာနိင်ငသည ်ဆင်းရဲမ လာ့ချြခင်းတွင် သိသိသာသာ အာင်ြမင်မရရှိ သာ်လည်း နိင်င 

လူဦး ရ၏၂၆ ရာခိင်နန်းမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးဆဲြဖစ်ပါသည် (MDG report 2013)။ ရရှည ်

မတည ် တ့နိင်သည့် သဘာဝသယဇာတများ ထတ်ယူြခင်းအ ပ  အဓိကမှီခိ နရမသည် 

အလွန်အမင်း ဆင်းရဲသည့် အ ြခအ နတွင် ရှိ န သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ အကျို းဆက် 

အားြဖင့် တာင်တန်း ဒသများရိှ ဒသခြပည်သူများသည ် အထးူသြဖင့် သဘာဝအရင်း 

အြမစ်များအ ပ  အဓိက မှီခိ နရပါသည်။ အများအားြဖင့် ကျးလက် ဒသ န ြပည်သူများ၏ 

သဘာဝ သယဇာတ သးစွဲမသည် ရရှည်တည်တ့သည့် အလားအလာရှိသည်ဟ ဆိနိင်ပါသည်။ 

သိရ့ာ တွင် ြပင်ပမှ စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းမ တွန်းအားများ၊ လူဦး ရတိးပွားလာမနှင့် ြမရှားပါးလာမ 

စသည့် အမျိုးမျို း သာ အ ကာင်းရင်းတိ ့ ကာင့် သဘာဝသယဇာတသးစွဲမသည် ရရှည်တည် 

တ့မ မရှိဘဲ သဘာဝ နရင်း ဒသများ ယိယွင်းပျက်စီး ပျာက်ကွယ်မကိ ြဖစ် ပ စနိင်ပါသည်။ 

ဆယ်စနှစ်ချီ၍ လက်နက် ကိင်တိက်ပွဲများ ြဖစ် ပ နသည့် နရာ ဒသများတွင် ထာင် သာင်း 

ချီ သာ ြပည်သူများသည ်၎င်းတိ၏့ လယ်ယာ ြမများကိ စွန်လ့တ်ထွက် ြပး နရမသည် ြပဿ 

နာများအား ပိမိဆိးရွား စပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမနှင့် ြမန်မာနိင်င တာင် ပ ဒသများ၌ 

ြမယာပျက်စီးမ (Land degradation) သည် အြပနအ်လှန် ဆက်စပ်လျက်ရှိ ပီး အဆိပါ ကွင်း 

ဆက်အား ြဖတ် တာက်ရန်မှာ အလွန်ပင်ခက်ခဲပါသည်။ 

၃-၅-၂။ စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာမ နှင့် သးစွဲမများြပားလာမ  

စီးပွား ရးတိးတက်လာြခင်းနှင့် လူဦး ရများြပားလာြခင်း ကာင့် သယဇာတ 
သးစဲွမ များြပားလာြခင်းသည ် အြခား သာဖွ ဖ့ိုးဆဲ နိင်ငများကဲ့သိပ့င် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ 
ဆးရးြခင်းကိ ကု တွ ့ စပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငသည် အပ်ချုပ်မစနစ် တိးတက် ြပာင်းလ ဲ
ကျင့်သးမ ကာင့် နိင်ငတကာမှ လာ ရာက်ရင်းနီှး ြမုပ်နှမများ ြမင့်မားလျက်ရှိ ပီး စီးပွား 
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ရးဖွ ဖ့ို းမ ပိမိတိးတက်ရန် မာ်လင့်ရပါသည်။ နာက်ဆက်တွဲအ နြဖင့် သဘာဝအရင်း 
အြမစ်များအ ပ  ပိမိအသးြပုမ ြမင့်မားလာမည ် ြဖစ်ပါသည်။ တည် ဆာက် ရး လပ်ငန်း 
များ တိးတက်များြပားလာသည်နှင့်အမ   သဲ အပါအဝင် သယဇာတပစ္စည်း ထတယူ်မလညး် 
ြမင့်မားလာပါသည်။ သယဇာတထတ်လပ်မများအား  စည်းစနစ်တကျ ဆာင်ရွက်မ မရိှ 
ြခင်း၏ ဆိးကျို းရလာဒ်များသည် ရထ၊ လထ နှင့် ြမထမှတစ်ဆင့် ဂဟစနစ ် နှင့် ဇီဝ 
မျို းစမျို းကွဲများကိ ထိခိက် စနိင်ပါသည်။ 

၃-၅-၃။ အိမ်နီးချင်းနိင်ငများ၏ သဘာဝသယဇာတလိအပ်ချက ်ြမင့်တက်လာမ 

 အိမ်နီးချင်းနိင်ငအချိုတ့င်ွ သစ်ထတလ်ပ်မ ရပ်ဆိင်းမ နှင့် ကီးထွား ကျယ် 

ြပန ့်လာ သာ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် နှင့် အစိတ်အပိင်းများ၏ မှာင်ခိ ဈးကွက်များ ကာင့် 

နိင်င၏ သဘာဝသစ် တာများနှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  အန္တရာယ်ကျ ရာက်မများ ပိမိ 

များြပားလျက ်ရှိပါသည်။ 

၃-၅-၄။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ လြခုမအစီအမ အကန ့်အသတ်ြဖင့် သာရိှမ  
  ြမန်မာနိင်ငတင်ွ ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ မတ်လ၌ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ 

ြပ ာန်း ပီး နာက ် ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငန်းများတွင် ထည့်သွင်း ဆာင်ရွက်ရမည့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိင်ရာ လြခုမ အစီအမ (Environmental Safeguard) အထိက်အ လျာက် တိးတက် လာ 

သာ်လည်း ပိမိြပည့်စ ကာင်းမွန် ရန် လအိပ်ဆဲြဖစ်ပါသည။်  

၃-၅-၅။ ခိင်မာသည့် ြမအသးချမူဝါဒမရိှမ 
 ြမန်မာနိင်ငတွင ်သဘာဝ တာများ ြပုန်းတီးြခင်း၊ ကျက်စားနယ် ြမများ ပျက ်

စီးြခင်း နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ဆးရးြခင်းတိ ့ ြဖစ် စသည့် အဓိက အ ကာင်းအရင်းများအနက် 

တစ်ခမှာ နိင်ငအဆင့် ခိင်မာသည့် ြမအသးချမူဝါဒ နှင့် စီမချက်မရိှြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်တည် ငိမ် ရးနှင့် လူမ စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးတိအ့ား ဟန်ချက် 

ညီစွာ ဆာင်ရွက် ရးအတွက် နိင်င တာ်သမ္မတကီး၏ လမ်းညန်မှာကားချက်အရ ြမ 

အသးချမ မူဝါဒ(Land Use Policy) နှင့် ြမအသးချမစီမခန ့ခ်ွဲ ရးစီမချက် (Land Use 

Management Plan) တိ ့ ရးဆဲွ ရးကိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာ 

ဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးက ဥက္က ဌအြဖစ်တာဝန်ယူထားသည့် ြမယာစိစစ် ဆာင် 

ရွက် ရး ကာ်မတီမှ ကီးကပ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 
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၃-၅-၆။ ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငန်းများအတွက် အစီအစဉ်များချမှတ်ရာတွင် ဂဟစနစ်များ၊ ဂဟ 
စနစ်ဝန် ဆာင်မများ နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကဲွများတန်ဖိးတိအ့ား ထည့်သွင်းြခင်း 
အားနည်းမ 

   ကမ္ဘာ့ နရာအနှအ့ြပားတွင် သဘာဝသယဇာတတန်ဖိးအား တိက်ရိက်အသးြပု 

နငိသ်ည့် တန်ဖိးအ ပ တွင်သာ သတ်မှတ် လ့ရိှ ပီး သွယ်ဝိက်တန်ဖိးများ၊ အြခားတန်ဖိးနှင့် 

အသက်ရှင်သန်ရပ်တည် ရးဆိင်ရာ တန်ဖိးများကိ လျစ်လျူရထား လ့ရှိပါသည်။ ြမန်မာ 

နိင်ငတွင် ပမှန်အားြဖင့် သစ် သိမ့ဟတ် ရအားလပ်စစ်မှ ရရှိမည့် ဝင် ငွက့ဲသိ ့ သာ ၎င်း 

တိ၏့ တိက်ရိက် အသးချနိင်သည့် တန်ဖိး ပ တွင်သာ အ ြခခစဉ်းစား လ ့ ရှိပါသည်။ 

ယဘယျအားြဖင့် သဘာဝသယဇာတများ ထတ်ယူြခင်း ကာင့် လတ်တ လာ ရရှိမည့် 

အကျို းအြမတ်သည် သယဇာတထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့် ရ ဝ ရလဲ ဒသများ အကာအကွယ ်

ပးြခင်း၊ ြမဆီတိက်စားမကိ ထိန်းသိမ်း ပးြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားဝန် ဆာင်မများရရှိြခင်း 

စသည့် ရရှည ် တြဖည်းြဖည်း ရရှိမည့် အကျို း ကျးဇူးများထက ် ပိ၍ ဆဲွ ဆာင်မ ရိှ စ 

ပါသည်။ ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ရတိအကျို းအြမတ်ရရှိ ရးကိသာ 

အဓိကဦးတည် လ့ရှိ ပီး၊ ဂဟစနစ ် နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ တန်ဖိးများကိ ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားမ အားနည်းသြဖင့် ရရှည်တွင် ပျက်စီးဆးရးြခင်း၊ ရည်မှန်းချက/်လျာထားချက ်

မ အာငြ်မင်ြခင်းတိက့ိ ြဖစ် စ ပီး ဂဟစနစ်နှင့်ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  အထးူသြဖင့် 

ြပန်လည်ကစားရန် ရန်ပ ငွမရှိသည့်အခါ (သိ)့ မလ လာက်သည့်အခါ ဆိးရွားစွာ ထိခိက် 

စပါသည်။  
၃-၅-၇။ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများအ ပ  ြပည်သူလူထ၏ ထာက်ခ 

အား ပးြခင်း နည်းပါးမ 

 အများအားြဖင့် ြမန်မာနိင်ငသားများသည် ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်း ရည်ရွယ် 

ချက်များကိ ထာက်ခအား ပးက သာ်လည်း ြပည်သူများက ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထိန်းသိမ်း ရး 

လပ်ငန်းများကိ အား ပးကူညီမ မြပုနိင်ကပါ။ အဓိက အ ကာင်းရင်းမှာ ထန်ိးသမ်ိး ရး 

လပင်နး် ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်သူများ၏ သိြမင်နိးကားမ နည်းပါးြခင်း၊ 

ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထိန်းသိမ်း ရးမှ ရရှိသည့် အကျို း ကျးဇူးများကိ ဒသခများ ခစားနိင်ရန် 

သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများမရှိြခင်း၊ ထန်ိးသမ်ိး ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာ 

တွင် အများြပည်သူ ဒသခများ ပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးြခင်း 

တိ ့ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  
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၃-၆။ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ ကာင့ ်ထိခိက်နိင်မ 

 ြမန်မာနိင်ငတွင ် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ ကာင့် ထ ိ

ခိက်နိင်မကိ ြပည့်စသည့် လ့လာမမြပုလပ်ရ သး သာ်လည်း အပူချိန်ြမင့်တက်လာမ 

ကာင့် ထိခိက်နိင်မများ ရှိနိင်သည်ဟ ခန ့မ်ှန်းထားကပါသည်။ နှစ် ပါင်း ၁၀၀ (၂၀၀၁ -

၂၁၀၀) အတွင်း ြမန်မာနိင်ငအတွင်း ရာသီဥတ ြပာင်းလဲနိင်မကိ အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း 

ခန ့မ်ှန်းထားကပါသည် (NAPA 2013)။  

 နိင်ငအနှ၊့ အထူးသြဖင့် ဒီဇင်ဘာလမှ မလအထိ အပူချိန်ြမင့်မားနိင် ပီး၊ 

အလယ်ပိင်းနှင့် ြမာက်ပိင်းတိတ့ွင် အြမင့်ဆးြဖစ်ပါမည်။ 

 ြခာက် သွက့ာလ ပိမိရှည်ကာလာမည်။ 

 မိးရွာသွန်းမ ြပာင်းလဲလာမည် (မတလ်နှင့် နိဝင်ဘာလအကား ပိမိရွာသွန်း 

ပီး၊ ဒီဇင်ဘာလနှင့် ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင် ပိမိနည်းပါးလာမည်၊ နိင်င ြမာက် 

ပိင်းတွင် မိးပိလာမည)်။ 

 မတ်သ နာက်ကျဝင် ရာက်ြခင်း၊ စာစီးစွာ ဆတ်ခွာြခင်းတိ ့ ကာင့် ရ ကီး 

မများ များြပားလာမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ထူးကဲ သာ အပူချိန် အတိးအ လျာ့၊ မန်တိင်းဝင် ရာက်မတိ ့ ြဖစ် ပ လာပါ 

မည်။  

 နရာ ဒသအလိက ် အ သးစိတ် လ့လာထားမ မရှိ သာ ကာင့် ရာသီဥတ 

ြပာင်းလဲမ၏ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  ထိခိက်နိင်မအား တိကျစွာ ဖာ်ြပရန် ခက်ခဲ သာ် 

လည်း ကိုတင်ြပင်ဆင်မများ ဆာင်ရွက်သွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတ ြပာင်းလ ဲ

လာမ နှင့် လိက် လျာညီ ထွြဖစ် စမည့် ငါးလပ်ငန်း နှင့် ရလပ်ငန်းတိ ့ တိးတက်ြဖစ် ပ  

လာ စရန် မူဝါဒ နှင့် ဥပ ဒပိင်းဆိင်ရာအား ြမင့်တင်ြခင်း၊ ထိခိက်လွယ် သာ ပင်လယ ်

ကမ်းရိးတန်းနှင့် ကန်းတွင်း ရြပင်များတွင် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲလာမနှင့် လိက် လျာ ည ီ

ထွြဖစ်သည့် ငါးလပ်ငန်းအား လက် တွက့ျင့်သးြခင်းကိ ြမင့်တင်ြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက် 

နိင်ရန် ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာရန်ပ ငွအဖွဲ  ့ (GEF) သိ ့ရန်ပ ငွ 

လာက်ထားရန် ြပင်ဆင်လျက်ရှိပါသည်။  
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အပိင်း ၂။ နိင်ငအဆင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် လပ်ငန်းစီမချက်များ 
အ ကာင်အထည် ဖာ်မ နှင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာအား အြခား သာ ဆက်စပ် 
က များတွင ်ထည့်သွင်းြခင်း  
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အခန်း ၄။ နိင်ငအဆင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် လပ်ငန်းစီမချက်များ 
အ ကာင်အထည် ဖာ်မ 

၄-၁။ နိင်ငအဆင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် လပ်ငန်းစီမချက်များ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ သစ် တာဦးစီး 

ဌာနသည ် ကလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ် (United Nations Environment 

Programme-UNEP) နှင့် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အ ထာက်အပ့အဖွဲ  ့ (Global 

Environment Facility-GEF) တိ၏့ ငွ ကး၊ နည်းပညာပ့ပိးမတိြ့ဖင့် နိင်ငအဆင့် 

ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့်လပ်ငန်းစီမချက် (National Biodiversity 

Strategy and Action Plan-NBSAP) ကိ ရးဆွဲခဲ့ပါသည်။  ၂၀၀၉ ခနှစ်မှ စတင်၍ 

ဆက်စပ်အစိးရဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများ၊ တက္က သိလ်များ၊ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်း 

များမှ ကမ်းကျင်ပညာရှင် အကြပုပါဝင်မြဖင့် လပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ၊ လပ်ငန်း ကာ်မတ ီ

အစည်းအ ဝးများြပုလပ်၍ ရးဆွဲခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၁ ခနှစ်တွင် အပီးသတ် ရးဆွဲနိင်ခဲ့ ပီး ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ မလ ၃ ရက် နတ့ွင ်

ြပုလပ် သာ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲအ့စည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၁၆/၂၀၁၂) မှ NBSAP 

အားအတည်ြပုခဲ့ပါသည်။ NBSAP ကိ အခန်း(၆) ခန်းြဖင့် ရးသားထား ပီး ဇီဝမျို းစ 

မျို းကွဲများဆိင်ရာ ယဘယျအချက်အလက်များနှင့် ထိ ရာက်သည့် ထိန်းသိမ်း ရး ဆာင ်

ရကွြ်ခငး် နှင့် ရရှည် တည်တ့သည့် ထတ်ယူအသးချ ရးတိအ့တွက် မဟာဗျူဟာ ရးသား 

ဖာ်ြပထားပါသည်။ NBSAP တွင် ၂၀၁၁ ခနှစ်မှ ၂၀၃၀ ြပည့်နှစ်အထ ိဆက်စပ် က များ 

က အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းစီမချက်များအား ထည့်သွင်း ရးဆဲွ 

ထားပါသည်။ 

 NBSAP သည ် ြမန်မာနိင်င၏ ပါကယ်လှသည့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ရရှည် 

တည်တ့ စရန် ထိ ရာက် သာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ရန် လမ်းညန် မ ပး 

နငိမ်ည့် မူ ဘာင်ြဖစ် ပီး ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအား စီမအပ်ချုပ်ြခင်း နှင့် အသးြပုြခင်း တိ ့

အတွက် စီမချက ် ရးဆွဲရာတွင် ထိန်း ကျာင်း ပးမည့် အ ြခခမူ ဘာင်တစ်ခအြဖစ ်အသး 

ြပုနိင်ရန်အတွက ်ဆက်စပ်ဌာနအဖွဲအ့စည်းများထသိ ့ြဖန ့်ချိ ပးထား ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄-၂။ NBSAP အား အ ကာင်အထည် ဖာ်မအား ဆန်းစစ်ြခင်း 
 NBSAP တွင် ရးဆွဲထား သာ မဟာဗျူဟာ (၁၀) ခ အာင်ြမင် ရးအတွက ်

ရး ဆွဲထား သာ လပ်ငန်းစီမချက ်(၉) ခ အ ကာင်အထည် ဖာ်မကိ အာက် ဖာ်ြပအတိင်း 

တင်ြပထားပါသည်။  

၄-၂-၁။ ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲ စ သာ သစ် တာအပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ လပ်ငန်းစီမချက် 
စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 

( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 
၁။ ြပာင်းလဲလာ သာ လူမစီးပွား ရးဆိင်ရာ 

လိအပ်ချက်များ နှင့် သဘာဝ ဝန်းကျင် နှင့် 
သစ် တာ ြပုစပျို း ထာင်မဆိင်ရာ ထည့် 
သွင်းစဉ်းစားထားြခင်းများအ ပ  အ ြခ 
ြပု၍ နှစ်စဉ်ခွင့်ြပု တာထွက် (AAC) 
အား သတ်မှတ်ရန် နှင့် သစ်မျို းအားလး 
ထတ်ယူြခငး်အား AAC ြဖင့် ကန ့သ်တ် 
ြခင်း၊   

 သစ် တာ သယဇာတ စာရင်း ကာက်ယူ 
ြခင်း နှင့် နှစ်စဉ်ခွင့်ြပု တာထွက် တွက ်
ချက်ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 ၂၀၁၅-၁၆ ဘ ာ ရးနှစ်မှစ၍ သစ်ထတ် 
လပ်ြခင်းကိ နှစ်စဉ်ခွင့်ြပု တာထွက ် အ 
တိင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီး 
ဌာန) 
 ထာဝစဉ် တည်တ့ သာ သစ် တာစီမအပ် 
ချုပ်မအတိင်း ဆာင်ရွက်ရန ် ြမန်မာသစ် 
ထာက်ခချက ် ကာ်မတ ီ (Myanmar 

Forest Certification Committee-
MFCC) အား ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ (ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာဝန် 
ကီးဌာန) 

၂။ စဉ်ဆက်မြပတ် ရရှည်တည်တ့ သာ သစ် 
တာ အပခ်ျုပ်မြဖစ်ရန် သစ် တာ အပ်ချုပ် 
လပ်ကိင်မ စီမချက်များတွင် ဖာ်ြပထား 
ချက်များအား  စစ် ဆး သးသပ်ြခင်း၊   

 အမျို းသား သစ် တာက နှစ် (၃၀) ပင်မ 
စီမကိန်းနှင့် ခရိင်သစ် တာအပ်ချုပ် လပ် 
ကိင်မ စီမချက်တိအ့ား ြပာင်းလဲ လာ သာ 
အ ြခအ နများနှင့်ညီညွတ် စရန်ြပန်လည် 
သးသပ် ရးဆွဲြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 

၃။ သစ် တာအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ စီမချက် ရး 
ဆွဲြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင ်
ြခင်း နှင့် အကဲြဖတ်ြခင်းတိတ့ွင် နိင်ငတ 
ကာနှင့် ြပည်တွင်းအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ဒသ 
ခများ နှင့် အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲအ့ 
စည်းများ ပါဝင်နိင်သည့် လပ်ငန်းစဉ် တစ် 
ရပ်အား ပ့ပိး ပးြခငး်၊    

 MFCC သည ်  သစ် နှင့် သစ် တာထွက် 
ပစ္စည်းများသည် SFM နှင့် အညီ စီမ 
အပ်ချုပ်ထား သာ သစ် တာများမှ ထတ် 
လပ်ထားြခင်း ြဖစ် ကာင်း ထာက်ခချက ်
ပးြခင်း (Forest Management 

Certification) နှင့် အဆိပါ သစ် တာများ 
မှ ထတ်ယူ သာ သစ်ကန်ကမ်းမှစ၍ အ ချာ 
ထည် ထတ်လပ်ပီး ဝယ်ယူသူ လက်ဝယ် 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 
ရာက်သည်အထိ စနစ်တကျအဆင့် ဆင့် 
လဲ ြပာင်း ပိင်ဆိင်မ ကွင်းဆက်ဆိင်ရာ 
ထာက်ခချက ် ပးြခင်း (Chain of 

Custody-COC Certification) များကိ 
ကီးကပ် ဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ြခင်း၊ 
(MOECAF)  
 ြမန်မာနိင်ငမ ှ တရားဝင်သစ် ြဖစ် ကာင်း 
အာမခသည့် စနစ် (Timber Legality 
Assurance System-TLAS) အား 
European Forest Institute (EFI)၊ 
NGO၊ INGO တိန့ှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိြခင်း၊ (ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
နှင့် သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန) 

၄။ သစ် တာဆိင်ရာ စီမကိန်းများတွင် ပတ ်
ဝန်းကျင်အ ပ  ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း 
(EIA) ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 သစ် တာနယ် ြမများအတွင်း ဆာင်ရွက် 
မည့် ဖွ ဖ့ိုး ရးလပ်ငန်းများဆိင်ရာ သဘာ 
ဝဝန်းကျင် နှင့် လူမူအဖွဲ အ့စည်းတိအ့ ပ  
ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခစာများ 
အား သးသပ်ြခင်း၊ အတည်ြပုြခင်း၊ (ပတ ်
ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန) 
 ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင် 
ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများတွင ် ကီးမား 
ကျယ်ြပန ့် သာ စိက်ခင်းများတည် ထာင် 
ြခင်းအတကွ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ ဆန်း 
စစ်ြခငး် ဆာင်ရွက်ရန် ထည့်သွင်း ရးဆွဲ 
ထားြခင်း၊ (ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦး 
စီးဌာန) 

၅။ National Code of Harvesting အား 
ထာက်ခ ပ့ပိးြခင်း နှင့် အ ကာင် အထည် 
ဖာ်ြခင်း၊ 

 သစ်ထတ်လပ်ြခင်းတွင် National Code 
of Harvesting ပါအတိင်း Reduced 
Impact Logging (RIL) အား အသးြပု 
ြခင်း၊ (ြမနမ်ာသ့စ်လပင်နး်) 

၆။ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် နှင့် သစ် တာထွက် 
ပစ္စည်းများ တရားမဝင် ရာင်းဝယ်မအား 
တားဆီးနိင်ရန ် နိင်ငတကာ နယ်နိမိတ် 
တစ် လျာက် ထိ ရာက်စွာ စာင့် ကည့ ်

 နယ်စပ်ြဖတ် ကျာ် တာရိင်းတရိ စ္ဆာန ် နှင့် 
သစ် တာထွက ် ပစ္စည်းများ တရားမဝင် 
ရာင်းဝယ်မဆိင်ရာ သတင်းအချက်အ 
လက် ဖလှယ် ရးအတွက် အိန္ဒယ နှင့် ြမန ်
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

ရး နှင့် တရားမဝင် သစ်ခတ်ြခင်း၊ သစ် 
တာထွက်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်ထတ် 
ယူြခင်း၊ အမဲလိက်ြခင်း နှင့်  ကျူး ကျာ်ဝင် 
ရာက်ြခင်းတိအ့ား တားဆီးနိင်ရန ် ထိ 
ရာက် သာ ဥပ ဒအာဏာစိးမိးမအား 
ဖာ ် ဆာင်ြခင်း၊ 

မာနိင်ငတိအ့ကား Nodal Points ခန ့် 
အပ်ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 ဆက်စပ်ဌာနများ ပူး ပါင်း ပါဝင်မြဖင့် 
တာရိင်း တိရ စ္ဆာန် နှင့် သစ် တာထွက် 
ပစ္စည်းများ တရားမဝင် ရာင်းဝယ်မအား 
အ ရးယူ တိက်ဖျက်ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီး 
ဌာန)  
 TRAFFIC နှင့် ပူး ပါင်း၍ ဥပ ဒ စိးမိး 
ရးဆိင်ရာ ဆက်စပ်ဌာနများမှ သင်တန်း 
သားများ ပါဝင်တက် ရာက်သည့့်် မျို းစိတ် 
ခွဲြခားြခင်းဆိင်ရာ သင်တန်း (၂) ကိမ် ြပု 
လပ်ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 သစ် တာရဲတပ်ဖွဲ အ့ား ဖွဲ စ့ည်း၍ တရား 
မဝင ်သစ်ခိးထတ်မ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မ 
အား တိးြမင့်ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 

၇။ အ ရးပါ သာ ရ ဝ ရလဲ ဒသများတွင် 
သစ် တာဖးလမ်းမများ ြပန်လည် တိးပွား 
စ ရး သစ် တာများ ြပန်လည်တည ်
ထာင်ြခင်း၊ 

 ၂၀၁၀-၁၂ ခနှစ်အတွင်း ရ ဝ ရလဲ ဒသ 
များတွင် သစ် တာထိန်းသိမ်း ရး ဆိင်ရာ 
ဆာင်ရွက်မများမှာ အာက်ပါ အတိင်း 
ြဖစ်ပါသည်- 
• သဘာဝ တာထိန်းြခင်းအြဖစ် ၂၀၁၀ 
ြပည့်နှစ်တွင် (၈၆,၃၉၂) ဟက်တာ၊ 
၂၀၁၁ ခနှစ်တွင် (၇၉,၄၃၅) ဟက်တာ၊ 
၂၀၁၂ ခနှစ် တွင် (၇၉,၈၉၄) ဟက်တာ၊ 

• တန်ဖိးြမင့်စိက်ပျိုးြခင်းအြဖစ် ၂၀၁၀ 
ြပည့်နှစ်တွင် (၃,၂၁၇) ဟက်တာ၊ ၂၀၁၁ 
ခနှစ်တွင ် (၃,၁၇၇) ဟက်တာ၊ ၂၀၁၂ 
ခနှစ်တွင ်(၃,၁၃၆) ဟက်တာ၊ 

• ဓမ္မတာမျိုးဆက်ြခင်းအြဖစ် ၂၀၁၀ ြပည့် 
နှစ်တွင် (၁၂,၆၇၁) ဟက်တာ၊ ၂၀၁၁ 
ခနှစ်တွင ် (၁၁,၈၆၅) ဟက်တာ၊ ၂၀၁၂ 
ခနှစ်တွင ်(၁၀,၄၂၉) ဟက်တာ၊ 

• သစ် တာစိက်ခင်းတည် ထာင်ြခင်း အ 
ြဖစ် ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်တွင် (၈,၄၅၀) ဟက် 
တာ၊ ၂၀၁၁ ခနှစ်တွင ် (၅,၅၅၄) ဟက် 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 
တာ၊ ၂၀၁၂ ခနှစ်တငွ် (၃,၀၇၆) ဟက် 
တာ၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 

• နာ် ဝနိင်ငနှင့်ပူး ပါင်း၍ ဆက်စပ်ဌာန 
အဖွဲ  ့အစည်းများမှ ပါဝင် တက် ရာက်မ 
ြဖင့် ရသယဇာတ အရင်းအြမစ်များ 
ဘက်စ စီမအပ်ချုပ်ြခင်းဆိင်ရာ စွမ်း 
ဆာင်ရည် ြမင့်တငြ်ခငး် သင်တန်း ြပု 
လပ်ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 

 ြမန်မာနိင်င၊ အလယ်ပိင်း ဒသတွင် ဆည်၊ 
ရ လှာင်တမ နှင့် ြမစ် ချာင်းများထိန်း 
သိမ်း ရးတိအ့တွက် ရ ဝ ရလဲသစ် တာ 
စိက်ခင်းများ တည် ထာင်ြခင်း၊ (အပူပိင်း 
ဒသ စိမ်းလန်းစိ ြပ ရး ဦးစီးဌာန) 

 နာ် ဝနိင်ငအ ထာက်အပ့ြဖင့် အင်း လး 
ကန ်ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရး နှင့် ြပန်လည် 
ထူ ထာင် ရး ဆာင်ရွက် ြခင်း (UNDP)၊ 
 နာ် ဝနိင်ငအ ထာက်အပ့ြဖင့် အင်း လး 
ကန ်ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရး အနာဂတ ်စီ 
မချက ် ရးဆွဲြခင်း၊ (နိင်ငတကာ ဖွ ဖ့ိုး ရး 
သိပ္ပအဖွဲ -့Institute for International 
Development (IID)) 
 နာ် ဝနိင်င အ ထာက်အပ့ြဖင့် အင်း လး 
ကန ် အဓွန ့်ရှည် ရး အလိင့ှာ ြပန်လည် 
ဆယ်ယူ ရး နှင့် ထိနး်သိမ်း ရး ရရှည ်
စီမချက် ရးဆွဲ ြခင်း၊ (United Nations 
Human Settlements Programme-
UN-HABITAT)) 
 သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း နှင့် အဆင့်အတန်း 
ကျဆင်းြခင်းတိမ့ှ ကာဗွန် ထတ်လတ်မ 
လာ့ချြခင်း (Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest 
Degradation+ (REDD+)) ဆာင် 
ရွက်ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 

၈။ ခိင်မာ သာ သ ဘာတူညီမများ နှင့်  Regional Community Forestry 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

အြခား သာဥပ ဒ ကာင်းဆိင်ရာများ ပ့ 
ပိးမများြဖင့် ဒသခြပည်သူ အစအဖွဲ ပ့ိင် 
သစ် တာ အစီအစဉ်များတွင် အကျိုး 
အြမတ် ခွဲ ဝ ရး လပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်အား 
တည် ဆာက်ြခင်း။ 

Training Center (RECOFTC) နှင့် 
ပူး ပါင်း၍ ဒသခြပည်သူ အစအဖွဲ ပ့ိင် 
သစ် တာဆိင်ရာ သ တသနြပုလပ်ြခင်း၊ 
(သစ် တာဦးစီးဌာန) 

၄-၂-၂။ ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲ စ သာ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ထိန်းသိမ်း ရး နှင့်  သဘာဝ 
နယ် ြမများ အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ လပ်ငန်းစီမချက် 

စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ပညာ ပး 
လပ်ငန်းများကိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 သဘာဝနယ် ြမများအား စီမအပ်ချုပ် 
ရာတွင ် လူထပညာ ပးြခငး်မှာ အဓိက 
လပ်ငန်း တစ်ခြဖစ် ပီး၊ ၂၀၀၉ နှင့် ၂၀၁၃ 
ခနှစ်အတွင်း လူထပညာ ပး (၂၉၆) ကိမ် 
ြပုလပ်ခဲ့ြခင်း (သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ ပညာ ပးလပ်ငန်း 
များနှင့် ပတ်သက် သာ သင်ရိးများကိ 
တက္က သိလ်အဆင့်တွင် ထည့်သွင်းြခင်း၊ 
(ဒဂတက္ကသိလ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန) 
 ြမန်မာ့အသ၊ ရဒီယိအစီအစဉ်မှ ၂၀၁၃ 
ခနှစ်၊ ဧ ပီလ (၁) ရက် နမ့ှ စ၍ အပတ်စဉ် 
တနဂ န ွ နှင့် တနလာ နမ့ျားတွင် ပတ ်
ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 
အ ကာင်းတိအ့ား ပမှန် ထတ်လင့်လျက် 
ရှိ ပီး၊ အ ကာင်းအရာ ပါင်း (၃၉) မျိုး 
ထတ်လင့် ပးီ ြဖစ်ြခင်း၊ (ြမန်မာ့အသနှင့် 
ရပ်ြမင်သကား) 
 ြမန်မာ့ ရပ်ြမင်သကား အစီအစဉ်မ ှ သစ် 
တာ/ပတ်ဝန်းကျင်/ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲတိန့ှင့် 
ပတ်သက် သာ အစီအစဉမ်ျားအြဖစ် 
- ဇာတ်လမ်း ၇ ပဒ် 
- တးသီချင်း ၁၈ ပဒ် 
- TV Spot ၁ ပဒ် 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

- ပညာ ပး ၁၆ ပဒ် 
 စစ ပါင်း ၄၂ ပဒ် 
တိက့ိ ထတ်လင့်ြခင်း၊ (ြမန်မာ့အသ နှင့် ရပ် 
ြမင်သကား) 
 နစ့ဉ်ထတ် သတင်းစာများတွင် ဇီဝမျိုးစ 
မျို းကွဲဆိင်ရာ သတင်း (၅၅) ပဒ်၊ ဆာင်း 
ပါး (၂၃) ပဒ်တိအ့ား ၂၀၁၃ ခနှစ်အတွင်း 
ဖာ်ြပခဲ့ြခင်း၊(သတင်း နှင့် စာနယ်ဇင်းလပ် 
ငန်း) 
 ငါးမျိုးစိတ် ထိန်းသိမ်း ရး၊ ဧရာဝတီလင်း 
ပိင် ထိနး်သိမ်း ရးတိအ့ား ပညာ ပး ဟာ 
ြပာြခင်း၊ (ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန) 

၂။ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ရရှည်တည်တ့ ရး 
နှင့် ဒသခြပည်သူများ ထာဝစဉ်ဖွ  ့ ဖိုး 
တိးတက်မတွင် လိက် လျာညီ ထွ ရှိ စ 
ရန်အတွက် သဘာဝနယ် ြမများ ဝန်း 
ကျင်တွင် ကားခနယ် ြမ အပ်ချုပ်မစနစ် 
ကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် နှင့် သဘာဝအပင်များ 
ကာကွယ် ရး နှင့် သဘာဝနယ် ြမများ 
ထိန်းသိမ်း ရး နည်းဥပ ဒ (၂၀၀၂) သဘာ 
ဝနယ် ြမများ၏ နယ်နိမိတ် အစပ်တွင် 
လည်း ကာင်း၊ အတွင်းတွင် လည်း ကာင်း 
လိအပ်ပါက ကားခနယ် ြမ သတ်မှတ် 
ြခင်း၊ ယင်းကားခနယ် ြမမှ သစ် တာ 
ထွက်ပစ္စည်းများကိ အကန ့်အသတ်ြဖင့် 
ထတ်ယူသးစွဲခွင့်ရှိြခင်းတိအ့ား ထည့်သွင်း 
ထားြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန)  
 တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် နှင့် သဘာဝအပင်များ 
ကာကွယ် ရး နှင့် သဘာဝ နယ် ြမများ 
ထိန်းသိမ်း ရး နည်းဥပ ဒ (၂၀၀၂)တွင် 
သဘာဝနယ် ြမများရှိ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် 
နှင့် သဘာဝအပင်များ ရရှည်တည်တ့ စ 
ရန ် သဘာဝနယ် ြမအတွင်း  အမာခ 
ထိန်းသိမ်း ရးနယ် ြမ နှင့် ကားခနယ် ြမ 
များ သတ်မှတ်၍ နယ် ြမပိင်းြခား ထိန်း 
သိမ်း စာင့် ရှာက်ရန ် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း 
အားထည့်သွင်းထားြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီး 
ဌာန)  
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

 ကားခနယ် ြမများ ဖွဲ စ့ည်း ဆာင်ရွက်နိင် 
ရန ် သဘာဝနယ် ြမအချိုတ့ွင ် ကျးရွာအ 
ြခြပု သစ် တာသယဇာတ စီမအပ်ချုပ်မ 
အား စမ်းသပ်လပ်ကိင်ြခင်း၊ (သစ် တာဦး 
စီးဌာန နှင့် သားငှက်ထိန်းသိမ်း ရးအဖွဲ )့ 
 ဒသခြပည်သူများနှင့် ဂဟစနစ်နှင့် ဇီဝ 
မျိုးစမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စီမအပ်ချုပ် 
ြခင်းဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မအား သ 
ဘာဝနယ် ြမများတွင် ရှ ့ ြပး ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန နှင့် ဆက်စပ် 
ြပည်ပ အဖွဲ အ့စည်းများ) 

၃။ ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ် နှင့် တိရ စ္ဆာန် ဥယျာဉ် 
များတွင် သ တသနလပ်ငန်း များ နှင့် 
ကျက်စား ဒသြပင်ပ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် 
ြခင်းကိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် အ ရအတွက်အား (၂) 
ခမှ (၄) ခ သိ ့ တိးချဲ တ့ည် ထာင်ြခင်း၊ 
(သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 ဝန်ထမ်းများအား စွမ်း ဆာင်ရည် ြမင့်တင် 
ြခင်း၊(သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 နိင်ငတကာရှ ိ ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်များနှင့် ပူး 
ပါင်း ဆာင်ရွက်မ ြမင့်တင်ြခင်း၊ (သစ် 
တာဦးစီးဌာန) 

 နိင်ငအနှတ့ွင် ပရ ဆးဥယျာဉ် (၉) ခ တည ်
ထာင်၍ ဆးဖက်ဝင် အပင်မျိုးရိးဗီဇ 
အရင်းအြမစ် ထိန်းသိမ်းြခင်း နှင့် လူထ 
သိြမင်နိးကားမ ြမင့်တင်ြခင်း၊ (တိင်းရင်း 
ဆးပညာဦးစီးဌာန) 

၄။ ဦးစား ပး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် မျိုး 
စိတ်များအ ြခအ နအား စာရင်း ကာက ်
ယူရန်၊ ပျန့ှတ့ည်ရှိမအား လ့လာရန ်နှင့ ်
တွရ့ှိချက်များကိ ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ 
စီမအပ်ချုပ်မနှင့် ချိတ်ဆက်ြခင်း၊ 

 ြမန်မာ့ပင်လယ်ြပင်ရှိ ရသယဇာတ အရင်း 
အြမစ်များအား စဉ်ဆက်မြပတ် ထတ်ယူ 
သးစွဲရန်နှင့် ထိ ရာက်စွာ ထိန်းသိမ်း ကာ 
ကွယ်နိင်ရန် နာ် ဝနိင်ငနှင့်ပူး ပါင်း၍ ပင် 
လယ်ြပင် ရသယဇာတ ဆန်းစစ် လ့လာ 
ြခင်း၊ (ငါးလပင်န်းဦးစးီဌာန) 
 ရတိမ် ဒသသဘာဝနယ် ြမများတွင် ငှက် 
မျိုးစိတ်စာရင်း ကာက်ယူြခင်း၊ ရလဒ်များ 
အ ပ  အ ြခခ၍ ထိန်းသိမ်း ရး အစီအမ 
များချမှတ်ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

 ြမန်မာနိင်ငတွင်သာ ကျက်စား နထိင် သာ 
ြမန်မာ့ ရသမင ် နှင့် ြမန်မာ့ကယ်လိပ် တိ ့
အား ပမှန် စာရင်း ကာက်ယူြခင်း နှင့် 
ထိန်းသိမ်း ရး အစီအမများ ချမှတ်ြခင်း၊ 
(သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 ဗိတိန် အသလင့်ဌာနနှင့် ပူး ပါင်း၍ သ 
ဘာဝနယ် ြမများ အတွင်း နှင့် ြပင်ပတိ ့
တွင် ရှားပါး ပီး မျိုးသဉ်းရန် အန္တရာယ် ကျ 
ရာက် န သာ မျိုးစိတ်များအား ကင်မ 
ရာ ထာင် ချာက်များ အသးြပု၍ လ့ 
လာြခငး်၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 ဆက်စပ်ဌာနအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း 
၍ ငါးမျိုးစိတ်များဆိင်ရာ သ တသနလပ် 
ငန်းများ ဆာင်ရွက် ပးီ တွရ့ှိချက်များ 
အား ထိန်းသိမ်းြခငး် နှင့် ထတ်ယူသးစွဲ ရး 
ဆိင်ရာ စီမအပ်ချုပ်မတွင ်ထည့်သွင်းြခင်း၊ 
(ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန) 

၅။ သဘာဝနယ် ြမ ြပင်ပတွင် ဇီဝမျို းစမျို း 
ကွဲများ ပျက်စီးဆးရးြခင်းကိ စစ် ဆး 
ြခင်း၊ 

 ဧရာဝတီြမစ် တစ် လာက်ကျက်စား သာ 
ဧရာဝတီလင်းပိင်များအား လ့လာြခင်း၊ 
(ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ သားငှက်ထိန်း 
သိမ်း ရးအဖွဲ )့ 

၆။ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စီမ 
အပ်ချုပ်ြခင်း နှင့် ဇီဝအရင်းအြမစ်များ 
အား ရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ် အသးြပု 
ြခင်းတိက့ိ နိင်င တာ် မူဝါဒများ နှင့် 
ဇီဝမျိုးစမျိုးကွ ဲ များဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း 
(CBD) တိန့ှင့်အညီ  တိးြမင့် ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊ 

 သဘာဝ နယ် ြမများ တည် ထာင်မအား 
တိးြမင့်ြခင်း၊ ၂၀၀၉ခနှစ်တွင် (၂၆၂၁၄.၂၉) 
စတရန်းကီလိမီတာ၊နိင်ငဧရိယာ၏(၃.၈၇)
ရာခိင်နန်းရှိ သာ သဘာဝနယ် ြမ (၃၅) 
ခမှ ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင ် (၃၇၉၃၂.၂၃) စတ 
ရန်းကီလိမီတာ၊ နိင်ငဧရိယာ၏ (၅.၆၁) 
ရာခိင်နန်းရှိ သာ သဘာဝနယ် ြမ (၃၈) ခ 
တိးြမင့် တည် ထာင်ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီး 
ဌာန) 
 နိင်ငအဆင့် မူဝါဒ၊ မူ ဘာင ် နှင့် မဟာဗျူ 
ဟာများြဖစ်သည့် ထာင်စနှစ် ဖွ ဖ့ိုး ရး 
ပန်းတိင်၊ စီပွား ရး နှင့် လူမ ရး ြပုြပင် 
ြပာင်းလဲ ရး မဟာဗျူဟာ၊ အာဆီယ လူမ 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

ယဉ် ကျးမအသိင်းအဝိင်း၊ နိင်ငအဆင့် 
ရာသီဥတ ြပာင်းလဲလာမအ ပ  လိက် 
လျာညီ ထွြဖစ် ရး အစီအစဉ်တိတ့ွင် ဇီဝ 
မျိုးစမျိုးကွဲ ဆိင်ရာအား ထည့်သွင်းြခင်း၊ 
(ဌာန ပါင်းစ) 
 REDD+ ကဲ့သိ ့ သာ စီမကိန်းများတွင် 
ဇီဝမျိုးစမျိုးကွ ဲထိန်းသိမ်း ရး နှင့် သဘာဝ 
အရင်းအြမစ်များ စဉ်ဆက်မြပတ် အသးြပု 
ရးတိက့ိ ထည့်သွင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 ြမန်မာနိင်င၊ ြမာက်ပိင်း ဒသမှ ဆက်စပ် 
ပါဝင်သည့် ြဗဟ္မပတ္တ ရသလွင် ဒသ ထိန်း 
သိမ်း ရး နှင့် ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး လပ်ငန်း 
အစီအစဉ်များ ချမှတ် ရးအတကွ်  ြဖစ်နိင် 
ြခ လ့လာြခင်း အစီရင်ခစာအား ဆက်စပ် 
ပတ်သက်သူများ အကြပု ဆွး နွးမြဖင့် 
ြပုစြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 ြမန်မာနိင်င အမျို းသား မျို း စ့ဘဏ ် နှင့် 
နိင်ငတကာ အဖွဲအ့စည်းများ၏ ပူး ပါင်း 
သ တသန လပ်ငန်းများအရ ဝးလ ခါင်း 
ပါး သာ တာင် ပ ဒသများ အပါအဝင် 
နိင်ငအနှအ့ြပားရှိ ဒသသီးနှမျို းများ နှင့် 
သီးနှမျို းရိင်းများအား လ့လာစ ဆာင်း၍ 
ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ (စိက်ပျို း ရး 
သ တသနဦးစီးဌာန) 
 မျိုး စ့ဘဏ်တွင် ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းထား 
သာ မျို းများအား နာ် ဝနိင်ငရှိ အြပည် 
ြပည်ဆိင်ရာ မျို း စ့ဘဏ ် နှင့် ကိရီးယား 
သမ္မတနိင်ငရှိ မျိုးဗီဇဘဏ်တိတ့ွင် ပွားများ 
ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းြခင်း နှင့် အပင ်မျိုးရိး 
ဗီဇ အရင်းအြမစ်များ၏ ဗီဇစရိက် လက္ခ 
ဏာများ နှင့် လယ်ယာ စိက်ပျိုး ရး 
အတွက် အကျို းရှိ အသးချနိင်မည့် မျို းဗီဇ 
များ ပါ / မပါ လ့လာ အကဲြဖတ်၍ သီးနှ 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

မျိုး မွးြမူ ရး လပင်န်းများတွင် တိးြမင့် 
အသးချနိင်ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (စိက်ပျို း 
ရးသ တသနဦးစီးဌာန) 

  လက်ရှိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ လပ်ငန်း 
များတွင် ဒသယာစပါးမျို းများ၊ ပဲပပ်မျိုး 
များအား အကဲြဖတ် လ့လာ သ တသန 
ြပု၍ အလားအလာ ကာင်း သာ မျိုးများ 
ရွးချယ်ြခင်း နှင့် စိက်ပျိုးနည်းစနစ်များ 
တိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (စိက်ပျို း 
ရးသ တသနဦးစီးဌာန) 

 တာင်သူ လယ်သမားများ ထိန်းသိမ်းထား 
ရှိ သာ ဒသစပါးမျိုးများအား စ ဆာင်း 
ပွားများ၍ အထွက်နန်း နှင့် ရာဂါပိးမား 
ဒဏ ် ခနိင်ရည ် ရှိမရှိကိ တာင်သူလယ်သ 
မားများ ကိယ်တိင်ပါဝင် မျိုး ရွးချယ်ြခင်း 
နည်းလမ်း အသးြပု ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (စိက် 
ပျို း ရးသ တသန ဦးစီးဌာန) 
 သီးနှအရည်အ သးွ၊ အထွက်နန်း နှင့် 
ရာသီဥတ ဆိးဝါးမဒဏ ် ခနိင်ရည်ရှိ စရန် 
အတွက် မျိုးဗီဇ ြမင့်တင်ြခင်း လပ်ငန်းများ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (စိက်ပျိုး ရးသ တသန 
ဦးစီးဌာန)  

၇။ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်း ရးတွင် 
ဒသခြပည်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင်လာ စ 
ရန ်နှင့် သဘာဝနယ် ြမများ နှင့် ဇီဝမျိုး 
စမျို းကွဲများထိန်းသိမ်း ရးတိအ့ား ဒသ 
ခြပည်သူများမှ အြပု သ ဘာ ဆာင ်
သာ သ ဘာထား နှင့် သိြမင်မများ 
တိးပွား လာ စ ရး စီမအပ်ချုပ်ြခင်းတွင် 
ဒသခ ြပည်သူများအတွက ်အကျိုးရှိ ရး 
အား ထည့်သွင်း စဉ်းစားြခင်း၊ 

 သဘာဝနယ် ြမ အချိုတ့ွင ် ကျးရွာ အ ြခ 
ြပု သဘာဝ အရင်းအြမစ် စီမအပ်ချုပ်မ 
အား စမ်းသပ်လပ်ကိင်ြခင်း၊ (သစ် တာ 
ဦးစီးဌာန) 
 ဒသခြပည်သူများနှင့် ဂဟစနစ်နှင့် ဇီဝ 
မျိုးစမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စီမအပ်ချုပ် 
ြခင်းဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မအား သ 
ဘာဝနယ် ြမများတွင် ရှ ့ ြပး ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 ဒသခြပည်သူများ အပါအဝင် ဆက်စပ် 
ပတ်သက်သူများ အကြပု ဆွး နွးမြဖင့် 
လန်ပိအ ဝါ အမျိုးသား ဥယျာဉ် အပ်ချုပ် 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

လပ်ကိင်မ စီမချက်အား အီတလီနိင်င၊ 
Istituto Oikos နှင့် ပူး ပါင်း ရးဆွဲြခင်း၊ 
(သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 သဘာဝနယ် ြမ ဝန်းကျင်ရှိ ဒသခြပည် 
သူများ အ ထာက်အပ့ ရရှိနိင်မည့် အစီ 
အစဉ်များ ြဖစ်သည့် သဘာဝ အ ြခခခရီး 
သွားလပ်ငန်း၊ ဒသခြပည်သူ အစအဖွဲ ပ့ိင် 
သစ် တာ နှင့် သီးနှသစ် တာ ရာ နှာစိက် 
ခင်းတိအ့ား အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲအ့ 
စည်းများ နှင့် ပူး ပါင်းြမင့်တင်ြခင်း၊ (သစ် 
တာဦးစီးဌာန) 

 ထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်းများတွင် ဒသခ 
ြပည်သမူျား ပူး ပါင်းပါဝင်မူအား ြမင့်တင် 
ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 

၈ NBSAP အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း 
အား ကီးကပ်ရန် နှင့် ဆက်စပ်ဌာန 
အဖွဲ အ့စည်းများ ပါဝင်မူြဖင့် NBSAP 
အား အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း၊ 

 NBSAP အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းအား 
ကီးကပ်မည့် အဖွဲအ့စည်း မရိှ သး သာ် 
လည်း ဌာနအဖွဲ အ့စည်းများမှ ဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိ သာ လပ်ငန်းအများအြပားသည် 
NBSAP နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိြခင်း၊  

၉။ အာဆီယအ မွအနှစ် ဥယျာဉ်များ 
(ASEAN Heritage Parks-AHPs) 
အား ထိနး်သိမ်း ကာကွယ်ရာတွင် ဒသ 
တွင်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မများ တိး 
ြမင့်ြခင်း၊ 

 အာဆီယ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ဗဟိဌာန 
(ASEAN Centre for Biodiversity -
ACB) ၏ အာဆီယ အ မွအနှစ် ဥယျာဉ် 
ဆိင်ရာ အစီအစဉ်များြဖစ်သည့် Bio− 
diversity and Climate Change 
Project (BCCP) နှင့် Small Grant 
Program (SGP) တိတ့ွင် ပါဝင် ပီး နိင်ငရှိ 
AHP များတွင် ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် ဖွ ဖ့ိုး 
ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (သစ် 
တာဦးစီးဌာန) 

၁၀။ နိင်ငတကာ နယ်နိမိတ်တစ် လာက် သစ် 
တာထွက်ပစ္စည်းများ၊ တာရိင်းတိရ 
စ္ဆာန် နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ ၎င်းတိ၏့ 
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တရားမဝင် ရာင်း 
ဝယ်မများကိ အိန္ဒိယ၊ တရတ်၊ ထိင်း၊ 

 အိန္ဒိယနိင်ငနှင့်ပူးတွဲ၍ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန ်
များအား တရားမဝင်သတ်ြဖတ်မနှင့် ရာင်း 
ဝယ်မ တိက်ဖျက်ြခင်းကိ တိးြမင့် ဆာင ်
ရွက်နိင်ရန် နှစ်နိင်င ဆကသွ်ယ် ဆာင ်
ရွက်မည့် ပဂ္ဂိုလ် (Nodal Point) များခန ့် 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

ဘဂလား ဒ့ရှ် နှင့် CITES အဖွဲ ဝ့င် 
နိင်ငများ နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

အပ် ပီး အချက်အလက်များ ဖလှယ်ြခင်း၊ 
(သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ တာင်တန်း ဒသ 
ဘက်စဖွ ဖ့ို း ရး ဗဟိအဖွဲ  ့ (International 
Centre for Integrated Mountain 
Development -ICIMOD) ၏ ပါင်းစပ် 
ညိနင်းမြဖင့် အိန္ဒိယ၊ တရတ် နှင့် ြမန်မာ 
နိင်ငတိ ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မည့်  ြဗဟ္မ 
ပတ္တ ရ သလွင် ဒသ (Brahmaputra 
Salween Landscape-BSL) ထိန်း သိမ်း 
ရး နှင့် ဖွ ဖ့ိုး ရး ဒသအဆင့် အစီ 
အစဉ်များတွင ် တာရိင်း တိရ စ္ဆာန်များက ိ
နယ်စပ်ြဖတ် ကျာ် တရားမဝင ် ရာင်းဝယ ်
ြခင်းအား ပူး ပါင်း နှိမ်နှင်းရန် အဆိြပု 
ထားြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 
  CITES မ ှ ဆာင်ရွက်သည့် တာရိင်း 
တိရ စ္ဆာန် တရားမဝင် ရာင်းဝယ်မအား 
တိက်ဖျက် ရး လပ်ငန်းစဉ်တစ်ခြဖစ်သည့် 
“Operation COBRA” တွင ် ပါဝင် 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 

 ဆက်စပ်ဌာနအဖွဲ အ့စည်းများအကား 
တာရိင်း တိရ စ္ဆာန်ဆိင်ရာ တရားမဝင် 
ကိစ္စရပ်များအား ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ 
တိးြမင့်နိင်ရန် အာက်ပါ အဖွဲအ့စည်းများ 
ြဖင့် တာရိင်း တိရ စ္ဆာန ် ထိနး်သိမ်း ရး 
ဥပ ဒ အာဏာစိးမိး ရး နိင်ငအဆင့် လပ် 
ငန်းအဖွဲ အ့ား ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊  
• သစ် တာဦးစီးဌာန 
• နယ်စပ် ဒသ နှင့် တိင်းရင်းသား 
လူမျို းစများ ဖွ ဖ့ို း ရးဦးစီးဌာန 

• ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖွဲ  ့
• အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန 
• ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 
• ကန်သွယ်မ ညန်ကားမဦးစီးဌာန 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

• အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန 
၁၁။ နိတ့ိက်သတ္တ ဝါများ၊ ကန်း န ရ န နှင့် 

တွားသွားသတ္တ ဝါများ၊ ငှက်များ နှင့် 
အပင်များအတွက ် ဦးစား ပးလိအပ်မ 
များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 နိင်င၏ ဒသရင်း မျိုးစိတ်များြဖစ်သည့် 
ြမန်မာ့ ရသမင ် နှင့် ကယ်လိပ်၊ မျိုးသဉ်း 
ရန ် အန္တရာယ်ကျ ရာက် န သာ မျို းစိတ် 
များ (ကျား၊ဆင်) နှင့် ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ အ 
ရးပါ သာ ဆာင်းခိငှက်များအ ပ  ထိန်း 
သိမ်း ရးအား ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  
 ဆးဘက်ဝင်သစ်ခွမျို းများအား တစ်ရှူး 
မျိုးပွားနည်းြဖင့် မျို းပွားြခင်း၊ သဘာဝ 
သစ်ခွများအား အလွန်အက  စ ဆာင်းမ 
အား တားဆီးနိင်ရန် ဒသခြပည်သူများ 
သိ ့မျို းများ ပး၍ ၎င်းတိ၏့ ဥယျာဉ်ြခ နှင့် 
အိမ်ဝင်းများအတွင်း ဆးဘက်ဝင် သစ်ခွ 
များ စိက်ပျိုးရန် အား ပးြခင်း၊ (သစ် တာ 
ဦးစီးဌာန) 

၁၂။ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများအ ပ  IAS ၏ 
အကျိုးသက် ရာက်မအား စာင့် ကည့ ်
လ့လာြခင်း၊ 

 ကျုး ကျာ်ဝင် ရာက်လာ သာ အပင်မျိုး 
စိတ်များအား တားဆီး နှိမ်နှင်းနိင် ရး 
နည်းလမ်းများ ဖာ်ထတ်ြခင်း၊  
  Mimosa diplotricha အား ထိန်းချုပ် 
နိင်မည့် နည်းလမ်းများအား လ့လာြခင်း၊ 
(သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 အပူပိင်း ဒသတွင် Prosopis juliflora ၏ 
ဒသခြပည်သူများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  
အကျိုး သက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း၊ 
(သစ် တာဦးစီးဌာန) 

၁၃။ IAS များအား ထိန်းသိမ်းစီမ ရး လပ် 
ငန်းများ ရးဆွဲြခင်း၊ 

 ကျုး ကျာ ် ဝင် ရာက်လာ သာ အပင်မျိုး 
စိတ်များအား ကာကွယ် တားဆီးနိင် ရး 
လပ်ငန်းစီမချက ် ရးဆွဲ ရး စွမ်း ဆာင် 
ရည ် ြမင့်တင်ြခင်း အစီအစဉ်အား ရးဆွဲ 
ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 
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BOX ၄။      ြမန်မာ့ကယ်လိပ် (Geochelone platynota) အား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း 
ြမန်မာနိင်င အလယ်ပိင်း အပူပိင်း ဒသ၏ ဒသရင်းမျို းစိတ်ြဖစ်သည့် ြမန်မာ့ကယ်လိပ်သည် 
မျိုးသဉ်းလနီးပါးအန္တရာယ်ကျ ရာက် န သာ မျို းစိတ်အြဖစ် သတ်မှတ်ခထားရ ပီး၊ အိမ် မွး 
တိရ စ္ဆာန်အြဖစ် ရာင်းချနိင်ရန် နှစ် ပါင်းများစွာ ဖမ်းဆီးစ ဆာင်းမ ကာင့် သဘာဝအ နအထား 
တွင် တွရ့ှိရမ မရှိနိင် ပီဟ ယူဆခထားရပါသည်။ သဘာဝ ကာင် ရ ကျဆင်းလျက်ရှိ သာ်လည်း 
ြခ လှာင် မွးြမူြခင်းမ ှ ြမန်မာ့ကယ်လိပ်များအား  အာင်ြမင်စွာ မျို းပွားလျက်ရှိ ပီး၊ လက်ရှိတွင် 
ကာင် ရ ၃၀၀၀ ကျာ ် ရှိကာ နှစ်စဉ်တိးတက်လျက်ရှိပါသည်။ ြခ လှာင် မွးြမူြခင်း၏ အဓိက 
ရည်ရွယ်ချက်မှာ သဘာဝ တာတွင် ရှင်သန် နထိင်နိင်သည့် ကာင် ရအား ြပန်လည ် တည် 
ဆာက် ပးရန ် ြဖစ်သြဖင့် မင်းစ တာင် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် ဘးမဲ့ တာတွင် ကယ်လိပ်များအား 

ြပန်လည် စလတ်မည့် အစီအစဉ်ကိ 
၂၀၁၁ ခနှစ်တွင် ရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ အဆိ 
ပါ  အစီအစဉ်အား ကိုတင်ြပင်ဆင် ြခင်း 
အြဖစ် ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ 
တွင် လာကနန္ဒာ ဘးမဲ့ တာဥယျာဉ်၌ 
နိင်ငအဆင့် ကယ်လိပ် ထိန်းသိမ်း ရး 
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 
ထိအ့ြပင်  ၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၃ ခနှစ်များ 
အတွင်း Disney Worldwide 

Conservation Fund မ ှ ထာက်ပ့ ငွအား အသးြပု၍ မင်းစ တာင် ဘးမဲ့ တာဝန်းကျင်ရှိ 
ကျးရွာများတွင် ပညာ ပးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဘးမဲ့ တာအတွင်း တရားမဝင ်
သစ်ခတ်ြခင်း၊ ထင်း လာင်စာ စ ဆာင်းြခင်း နှင့် အမဲလိက်ြခင်းတိက့ိ သတင်းရယ ူ စ ဆာင်း 
ပးမည့ ် ဒသခြပည်သူများ စိတ်ဆန္ဒအ လျာက ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရးအဖွဲ  ့ (Community 

Conservation Volunteers - CCV) အား ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ပါသည်။ ြခ လှာင် မွးြမူထား သာ 
ကယ်လိပ်များထဲမ ှအ ကာင် ၁၅၀ အား သဘာဝ တာအတွင်း ြပန်လည်လတ်ရန် ရးချယ်ခဲ့ ပီး၊ 
ကျန်းမာ ရးစစ် ဆးြခင်း ြပုလပ် ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ယင်း ကယ်လိပ်များအား ဒသခများထ အပ်နှ 
လှူဒါန်းသည့် အခမ်းအနားအား ဘန်း တာ်ကီးများ၊ ဒသခ နတ်ထိန်းများ ရှ တ့ွင ်ကျင်းပြပုလပ် 
ခဲ့ပါသည်။ ကယ်လိပ်များအား ကာင် ရ ၅၀ စီ (၃) သတ်ခွဲကာ ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ဧပ ီနှင့် နိဝင်ဘာလ၊ 
၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဧပီလတိတွ့င် သ ဘာဝ တာအတွင်း ြပန်လည ်လတ်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ ကယ်လိပ်၏ 
ြမင့်မား သာ တန်ဖိး ကာင့် တရားမဝင် ရာင်းဝယ်မြပုလပ်ရန ် ဖမ်းဆီးြခင်းသည် သဘာဝ တာ 
အတွင်း ြပန်လည်လွတ်သည့ ်အစီအစဉ်အတွက် ကီးမား သာ အဟန ့်အတား ြဖစ်လာနိင်ပါသည်။ 
ကယ်လိပ်များ၏ လြခု ရးကိ ဘးမဲ့ တာဝန်ထမ်းများမှ အမဲတမ်း စာင့် ရှာက်ရန် စီစဉ်ထားပါ 
သည်။ ကယ်လိပ်များအား သဘာဝ တာအတွင်း ြပန်လည်လတ်သည်နှင့်တစ် ပိုင်နက ် ဘးမ့ဲ 
တာဝန်ထမ်းများမှ ကင်းလှည့်ထိန်းသိမ်းမ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ပီး ဒသရှိ ြမန်မာနိင်င 
ရဲတပ်ဖွဲ မ့ှလည်း တရားမဝင ် ဆာင်ရွက်မများအား အ လး ပးကပ်မတ် အ ရးယူမည်ြဖစ်ပါ 
သည်။ 
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 ၄-၂-၃။ ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲ စ သာ ရချို အရင်းအြမစ ်အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ  လပ်ငန်း 
စီမချက ်

စဉ ် NBSAP ပါ  လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲ အ့စည်း) 

၁။ ြမစ်ဝှမ်းလွင်ြပင်ကိ အ ြခခထားသည့ ် ရ 
အရင်းအြမစ် ပါင်းစည်း စီမ အပ်ချုပ်ြခင်း 
အား ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 မဲ ခါင်ြမစ် ကာ်မရှင်၏ ဆွး နွးဘက် 
နိင်ငအြဖစ် မဲ ခါင်ြမစ် ကာ်မရှင်နှင့် နည်း 
ပညာဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
( ရအရင်းအြမစ် နှင့် ြမစ် ချာင်းများ 
ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဦးစီးဌာန) 
 တစ်နိင်ငလး  လမ်းြခုသည့် ြမစ်ဝှမ်း အ 
ြခြပု ဘက်စ ရအရင်းအြမစ်  စီမခန်ခ့ွဲမ 
အား စီမကီးကပ်နိင်ရန် အမျိုးသား ရ အ 
ရင်းအြမစ် ကာ်မတီအား ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ 
(ြပည် ထာင်စအစိးရ) 
 နာ် ဝနိင်င၊ Norwegein Institute of 
Water Reources (NIVA) ရသယဇာ 
တ အရင်းအြမစ်များ ဘက်စစီမအပ်ချုပ် 
ြခင်းဆိင်ရာ စွမ်း ဆာင်ရည် ြမင့်တင်ြခင်း၊ 
(သစ် တာဦးစီးဌာန) 

၂။ ြမစ် ကာင်းထိန်းသိမ်း ရး တိးြမင့် ဆာင် 
ရွက်ြခင်း၊ 

 အ ရးပါ သာ ြမစ်ကီးများြဖစသ်ည့် ဧရာ 
ဝတီ၊ ချင်းတွင်း၊ စစ် တာင်းြမစ်တိတ့ွင် 
ြမစ် ကာင်း ထိန်းသိမ်း ရးများ တိးြမင့် 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ( ရအရင်းအြမစ်နှင့်ြမစ် 
ချာင်းများဖွ ဖ့ိုး တိးတက် ရးဦးစီးဌာန) 

 ြမစ် ကာင်း ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လူ ့
စွမ်းအား အရင်းအြမစ်များ ြမင့်တငြ်ခင်း၊ 
( ရအရင်းအြမစ်နှင့်ြမစ် ချာင်းများဖွ ဖ့ိုး 
တိးတက် ရးဦးစီးဌာန) 
 ြမစ် ကာင်းထိန်းသိမ်း ရးတွင် နည်းပညာ 
ပိင်း တိးြမင့် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် အ 
ြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဘာသာရပ် ကမ်းကျင် 
အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ပူးတွဲ လ့လာမများ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  ( ရအရင်းအြမစ် နှင့် 
ြမစ် ချာင်းများ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး ဦးစီး 
ဌာန) 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲ အ့စည်း) 

၃။ သင့် လျာ် သာ စွန ့်ပစ်အညစ်အ ကး သန ့် 
စင် ပးသည့်စနစ်များ တည် ဆာက်ြခင်း၊ 

 သင့် လျာ် သာ စွန ့်ပစ်အညစ်အ ကး သန ့် 
စင် ပးသည့် စနစ်များအား မို ့ကီးများ 
တွင် တည် ဆာက်ြခင်း၊ (ရန်ကန် နှင့် 
မန္တ လး မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရးဦးစီး 
ဌာန)  

၄။ သင့် တာ် သာ မို က့ီးများ နှင့် နရာ 
ဒသများတွင ် ရဆိး ရညစ်များ သန ့စ်င် 
ပးသည့်အစီအစဉ်များ တည် ဆာက ်
ြခင်း၊ 

 ရန်ကန် မို ရ့ှိ မို လ့ယ် (၆) မို န့ယ်ရှိ လူဦး 
ရ (၃၂၅၀၀၀) မ ှ ထွက်ရှိ သာ ရဆိး 
ကဗမီတာ (၁၂၃၀၀) သန ့စ်င်နိင်သည့် ရ 
ဆိး သန ့စ်င် စက်ရ တည် ဆာက်လည် 
ပတ်ြခင်း၊ (ရန်ကန် မို ့ တာ ် စည်ပင်သာ 
ယာ ရးဦးစီးဌာန) 

၅။ ရတိမ် ဒသများအား နိင်ငတကာ အဆင့် 
အ ရးပါ သာ အာဆီယ၏ ရတိမ် ဒသ 
များ စာရင်းတွင်  ပိမိပါဝင် စြခင်း၊ 

 ACB ၏ ဒသ တွင်းအစီအစဉ်များြဖစ် 
သည့် BCCP နှင့် SGP တိတ့ွင် ြမန်မာ 
နိင်င၏ AHPs စာရင်းဝင် ရတိမ် ဒသ 
သဘာဝ နယ် ြမများအား ထည့်သွင်း 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 

၆။ မဲ ခါင်ြမစ် ကာ်မရှင်၏ ရအရင်း အြမစ် 
များအစီအစဉ်တွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်မ 
အား တိးြမင့်ြခင်း၊ 

 မဲ ခါင်ြမစ် ကာ်မရှင်၏ ဆွး နွးဘက် 
နိင်ငအြဖစ် မဲ ခါင်ြမစ် ကာ်မရှင်နှင့် 
နည်းပညာဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊ ( ရအရင်းအြမစ်နှင့်ြမစ် ချာင်းများ 
ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဦးစီးဌာန) 
 ကွန်ဖရင့်များ၊ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများနှင့် 
Flood ဖိရမ်များတွင် တက် ရာက်ြခင်း၊ 
ဘာသာရပ်ဆိင်ရာ စာတမ်းများ တင်သွင်း 
ြခင်း၊ ( ရအရင်းအြမစ်နှင့်ြမစ် ချာင်းများ 
ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဦးစီးဌာန) 
 မဲ ခါင်ြမစ် ကာ်မရှင်၏ ြမစ်ဝှမ်းအ ြခြပု 
ရအရင်းအြမစ် စီမခန ့်ခွဲမ လပင်နး်၏ 
နည်းပညာဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင် 
ြခင်း၊ Junior Raparian Professonial 
အစီအစဉ်တွင ်ပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ( ရ 
အရင်းအြမစ်နှင့်ြမစ် ချာင်းများ ဖွ ဖ့ိုးတိး 
တက် ရးဦးစီးဌာန)  
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၄-၂-၄။ ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲ စ သာ ကမ်းရိးတန်း၊ အ ဝါ  နှင့် ကန်းစ ဂဟစနစ ်
များ အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ  လပ်ငန်းစီမချက် 

စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

၁။ ြမန်မာ့ကမ်းရိးတန်း ဒသများတွင် ပတ ်
ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ထိခိက်မများကိ စိစစ် 
ြခင်း နှင့် ကာကွယ်ြခင်း၊ 

 ြမစ်ဝကန်း ပ နှင့် ကမ်းရိးတန်း ဒသ 
များတွင် ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် ပိမိတိးတက ်
ကာင်းမွန် ရးတိ ့ ဆာင်ရွက်နိင်မည့် အ 
စီအစဉ်များ ချမှတ်နိင် ရးအတွက် စူးစမ်း 
လ့လာမများ ြပုလပ်ြခင်း၊ ( ရအရင်း 
အြမစ်နှင့်ြမစ် ချာင်းများ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် 
ရး ဦးစီးဌာန) 

 ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ  ့ (FAO) ၏ ဘဂ 
လား ပင်လယ် အာ် ဂဟစနစ် စီမကိန်း 
(Bay of Bengal Large Marine 
Ecosystem Project - BOBLME 
Project) ြဖင့် မိတ်ကန်းစ ဒသအတွင်း 
ရှ ိ ငါးများကျက်စားရာ နရာ ဒသများ 
ြဖစ် သည့် ဒီ ရ တာများ၊ ပင်လယ်ြမက် 
ခင်းြပင်များ၊ သန္တာ ကျာက်တန်းများကိ 
သ တသနြပုလပ်ြခင်း၊ စာရင်း ကာက ်
ယူြခင်း၊ ပညာ ပးြခင်း နှင့် ဒသခ 
ြပည်သူများနှင့်ပူး ပါင်း၍ ထိန်းသိမး် 
ကာကွယ်ြခင်း၊ (ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန) 
 ြမစ်ဝကန်း ပ  နှင့်  ကမ်းရိးတန်း ဒသ 
များတွင် ြမစ် ကာင်း ရလမ်း ထိန်းသိမး် 
ရးနှင့် ရအရင်းအြမစ်စီမခန်ခ့ွဲမ လပ် 
ငန်းများ ပိမိတိးတက် ကာင်းမွန် ရးတိ ့
ဆာင်ရွက်နိင်မည့် အစီအစဉ်များ ချမှတ ်
နိင် ရးအတွက် အြပညြ်ပည်ဆိင်ရာ ဘာ 
သာရပ်ကမ်းကျင်အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ပူး 
တွဲ၍ စူးစမ်း လ့လာမများ ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊ ( ရအရင်းအြမစ်နှင့်ြမစ် ချာင်းများ 
ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဦးစီးဌာန) 
 သဲထတ်လပ်မ စနစ်တကျ ဆာင်ရွက်ရန ်
စီမကွပ်ကဲြခင်း၊( ရအရင်းအြမစ်နှင့်ြမစ် 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 
ချာင်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဦးစီးဌာန) 

၂။ အန္တရာယ်ကု တွ ့ နရသည့ ် ငါးမျိုး စိတ် 
များအား ပမှန်အ ကာင် ရ နှင့် အ ြခအ 
န ြပန်လည် ရာက်ရှိြခင်း မတိင်မ ီ ငါး 
ဖမ်းဆီးမ ရပ်တန ့်ထားြခင်း၊ 

 မျိုးသဉ်းမည့် ဘးအန္တရာယ်ကု တွ ့ နရ 
သာ ငါးမျိုးစိတမ်ျား နထိင်ကျက်စား 
သည့် နရာ ဒသများ၊ ရြပင်များတွင် 
ငါးဖမ်းဆီးမ တားြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်း၊ မွး 
ြမူ ရးစခန်းများတွင် ငါးသား ဖာက် ပီး 
ရြပင်အတွင်း မျိုးစိက်ထည့်ြခင်း၊ ဒသခ 
ငါး မွးသူ ြပည်သူများကိ ပညာ ပးြခင်း၊ 
ငါးမျိုးစိတ်များ ြဖန ့်ြဖူးြခင်း၊ (ငါးလပ် 
ငန်းဦးစီးဌာန) 

၃။ ပျက်စီးဆးရး စ သာ ငါးဖမ်းနည်းများ 
ြဖစ်သည့် မိင်းခွဲြခင်း၊ အဆိပ်ချြခင်း၊ လပ် 
စစ်ြဖင့် ရှာ့တိက်ြခင်း၊ ခွင့်ြပုမထားသည့် 
နည်းများ နှင့် ပိက်များြဖင့် ငါးဖမ်းြခင်း 
တိက့ိ တားြမစ်ြခင်း နှင့်  သင့် လျာ်သည့်  
ငါးဖမ်း နည်းစနစ်များြဖင့် အစားထိးရန် 
နည်းလမ်းသစ်များ ရှာ ဖွြခင်း၊ 

 ရချိုငါးလပ်ငန်းဥပ ဒ၊ ရငန်ငါးလပ် 
ငန်းဥပ ဒ၊ ညန်ကားချက်များ၊ အမိန ့် 
များ၊ တားြမစ်ချက်များ ထတ်ြပန်၍ ဆက် 
စပ်ဌာနအဖွဲ အ့စည်းများ ပူး ပါင်းပါဝင ်
မြဖင့် ငါးဖမ်းဆီးြခင်းအား ကီးကပြ်ခင်း၊ 
ဂဟစနစ်အား ထိခိက်ပျက်စီးြခင်း မြဖစ် 
စ သာ ငါးဖမ်းနည်းလမ်းများအား အ 
သးြပု ရး ဟာ ြပာပိခ့ျြခင်း၊ သင်တန်း 
ပးြခင်းတိအ့ား ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ငါး 
လပ်ငန်းဦးစီးဌာန) 

၄။ ပမှန်ကင်းလှည့်မြပုလပြ်ခင်း၊ သ တသန 
နှင့် တရားမဝင် ငါးဖမ်းနည်းများအ ပ  
ရရှည် စာင့် ကည့်ြခင်းတိအ့ား ြမင့်တင် 
ြခင်း၊     

 ဧရာဝတီလင်းပိင် ထိန်းသိမး် ရးနယ် ြမ 
အတွင်း ပမှန်ကင်းလှည့်ြခင်း၊ ပညာ ပး 
ြခင်း၊တရားမဝင ် ဆာင်ရွက်မများအ ပ  
အ ရးယူြခင်းတိက့ိ ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖွဲ ၊့ 
ဒသအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ တ့ိန့ှင့် ပူး ပါင်း 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ငါးလပင်န်းဦးစးီဌာန) 

၅။ အ ဝါသိပ္ပဆိင်ရာ တက္က သိလ်အား ဗဟိ 
ြပု၍ ကမ်းရိးတန်း နှင့် အ ဝါဆိင်ရာ 
သ တသနဌာနတစ်ခ  တည် ထာင်ြခင်း၊ 

 အ ဝါသိပ္ပဆိင်ရာ တက္က သိလ် တစ်ခ 
တည် ထာင်၍ ကမ်းရိးတန်း နှင့် အ ဝါ 
ဆိင်ရာ သ တသနဌာနတစ်ခ  ဖွဲ စ့ည်း 
ြခင်း မြပုလပ်ရ သး သာ်လည်း မာ်လ 
မိုင်တက္က သိလ်၊ အ ဝါသိပ္ပဌာနမှ  အ  
ဝါဆိင်ရာ သ တသနလပ်ငန်းများ ဆာင ်
ရွက်ြခင်း၊(အ ဝါသိပ္ပဌာန၊ မာ်လမိုင် 
တက္က သိလ်၊ ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန)  
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

၆။ ငါးမျိုးစိတ်များဆိင်ရာ စာရင်း ကာက ်
ယူြခင်း၊ 

 နာ် ဝနိင်င၏ အ ထာက်အပ့ြဖင့် ြမန်မာ့ 
ပင်လယ်ြပင်ရှိ ငါးမျိုးစိတ်များအား စာ 
ရင်း ကာက်ယူြခင်း၊ (ငါးလပ်ငန်းဦးစီး 
ဌာန) 
 အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ တာရိင်း တိရ စ္ဆာန် 
နှင့် သဘာဝအပင် အဖွဲ  ့ (Fauna and 
Flora International-FFI) ၏ ထာက် 
ပ့မြဖင့် ဆက်စပ်ဌာနအဖွဲ အ့စည်းများမှ 
ကမ်းကျင်ပညာရှင်များပါဝင်မြဖင့် ကန်း 
တွင်း ရချိုကန်ကီးြဖစ်သည့် အင်း တာ် 
ကီးကန်အတွင်းရှိ ငါးမျိုးစိတ်များအား 
စာရင်း ကာက်ယူြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီး 
ဌာန) 

၇။ ဒသခြပည်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင် သာ 
ငါးမျိုးစိတ်များ ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် စီမ 
အပ်ချုပ် ရး နည်းလမ်းများကိ ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊ 

 ရှားပါး ငါးမျိုးစိတမ်ျားကိ ငါးသား ဖာက ်
စခန်းတွင် မျိုး ဖာက်၍ သား ပါက်ထတ် 
လပ် ပီး၊ သဘာဝ ရြပင်များအတွင်း မျိုး 
စိက်ထည့်ြခင်းကိ ဒသခြပည်သူများ၊ ရ 
လပ်ငန်းလပ်ကိင်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင်မ 
ြဖင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ငါးလပ်ငန်းဦးစီး 
ဌာန) 

၄-၂-၅။ ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲ စ သာ ြမသယဇာတ အရင်းအြမစ်များ  အပ်ချုပ် လပ် 
ကိင်မလပ်ငန်းစီမချက် 

စဉ ် NBSAP ပါ လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

၁။ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖိုးတိးတက် ရး နှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင ် ရရှည ် တည်တ့ခိင် မဲမကိ 
ရည်ရွယ် သာ ရှင်းလင်း ြပတ်သားသည့် 
ြမအသးချမဆိင်ရာမူဝါဒ ချမှတ်ြခင်း၊ 

 အမျို းသား ြမအသးချမ မူဝါဒအား ဆက် 
စပ်ဌာန၊အဖွဲ အ့စည်းများပါဝင်မြဖင့် ရး 
ဆွဲလျက်ရှိြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 
 ြမအသးချမ မူဝါဒ ရးဆွဲ ရးအား အ 
ဆင့် (၇) ဆင့် ပါသည့် လမ်းြပ ြမပြဖင့် 
ဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီး 
ဌာန) 

၂။ သိပ္ပနည်းကျ ခွဲြခားသတ်မှတ်ထား သာ 
ကွဲြပားြခားနားသည့် ြမအသးချမများအ 

 ဥပ ဒ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အည ီ ြမ 
အသးချမဆိင်ရာ စီမချက်အား ရးဆွဲ 



46 

စဉ ် NBSAP ပါ လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

ပ  အ ြခြပုထား သာ ရည်မှန်းချက် 
များ နှင့် နိင်ငအဆင့် ဦးစား ပးများ ထည့် 
သွင်းစဉ်းစားထား သာ ြမအသးချမ 
ဘက်စစီမချက် ရးဆွဲြခင်း၊ 

နိင်ရန် ဆက်စပ်ဌာနအဖွဲ အ့စည်းများ ပါ  
ဝင်မြဖင့် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်း၊ (သစ် 
တာဦးစီးဌာန) 

 နိင်ငအဆင့် ြမအသးချမဆိင်ရာ စီမ 
ချက် ရးဆွဲနိင် ရး အတွက် တာင်ငူခရိင် 
အား ရှ ့ ြပးနမူနာအြဖစ် ဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 

၃။ နိင်ငအဆင့် ြမအသးချမဆိင်ရာ ကာ်မ 
ရှင ်ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ 

 ဆက်စပ်ဌာန အဖွဲအ့စည်းများ၊ ြပင်ပ 
ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ ပါဝင်မြဖင့် ြမ 
ယာ ခွဲ ဝအသးချမ စိစစ် ဆာင်ရွက် ရး 
ကာ်မတီအား ဖွဲ စ့ည်းထားြခင်း၊ (သစ် 
တာဦးစီးဌာန) 

၄။ ြမသယဇာတများ ြပာင်းလဲအသးချမ 
တွင် EIA ကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက် နတ့ွင် 
ြပ ာန်းခဲ့ သာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း 
ရး ဥပ ဒအရ ြမသယဇာတများ 
ြပာင်းလဲအသးချမ အပါအဝင် ဖွ ဖ့ိုး ရး 
လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်ပတ်ဝန်း 
ကျင် နှင့် လူမစီးပွား ရးအ ပ  ထိခိကမ် 
ဆန်းစစ်ြခင်း (Environmental and 
Social Impact Assesssment-ESIA) 
ထည့်သွင်း ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထား 
ြခင်း၊ (ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီး 
ဌာန) 

၅။ သဲကန္တာရ နှင့် တာင် ပ ဂဟစနစ်များ 
နှင့် ပတ်သက်သည့် နားလည်သ ဘာ 
ပါက်မများ ြမင့်တင်ြခင်း နှင့် ရကီး 
ြခင်း၊ ြမဆီလာတိက်စားြခင်း အစရှိ သာ 
အန္တရာယ်များ အများဆးြဖစ် ပ နိင်သည့် 
နရာ ဒသများအား ခွဲြခားသတ်မှတ် 
ြခင်း၊  

 ကယ်ဆယ် ရး နှင့် ြပန်လည် နရာချထား 
ရးဦးစီးဌာနနှင့် ကလသမဂ္ဂဖွ ဖ့ိုးမအစီ 
အစဉ် (United Nations Development 
Programme - UNDP) တိပ့ူး ပါင်း၍ 
ရခိင်ြပည်နယ်၏ အန္တရာယ်အမျိုးမျိုး ထိ 
ခိက် ဆးရးနိင် ြခ ဆန်းစစ်ချက် (၂၀၁၁) 
နှင့် ဧရာဝတ ီ ြမစဝ်ကနး် ပ ဒသတငွ် 
ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ ကာင့် ြဖစ် ပ  
လာနိင်သည့် ဘးအန္တရာယ် အမျိုးမျို း 
အ ကာင်း (၂၀၁၀) တိအ့ား ြပုစထတ် 
ဝြခင်း၊ (ကယ်ဆယ် ရးနှင့်ြပန်လည် န 
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စဉ ် NBSAP ပါ လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

ရာချထား ရးဦးစီးဌာန) 
၆။ အပူပိင်း ဒသတွင် သင့် လျာ်သည့် ရ အ 

ရင်းအြမစ် စီမအပ်ချုပ်မစနစ်အား အား 
ပးြမင့်တင်ြခင်း၊ 

 အပူပိင်း ဒသ စိမ်းလန်းစိြပည် ရးဦးစီး 
ဌာန၏ အဓိက လပ်ငန်းကီး (၄) ရပ် အ 
နက ်တစ်ခမှာ အပူပိင်း ဒသရှိ ရ အရင်း 
အြမစ် စီမအပ်ချုပ်ြခင်း နှင့် ဖွ ဖ့ိုးတိး 
တက် အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း တိြ့ဖစ်ပါ 
သည်။ အာက် ဖာ်ြပပါတိအ့ား ဆာင ်
ရွက်လျက် ရှိပါသည် - 
• ရကန်ငယ်များ၊ နန်းတားဆည်များ 

နှင့် လ ိုပိတ်ဆည် / တစ်ဖက်ယပ် 
ဆည်များ တည် ဆာက်ြခင်း၊ 

• ြမ အာက် ရ စနစ်တကျ ထတ်ယူ 
အသးြပု ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

• ြမစ် ရတင်စနစ်တည် ဆာက်ြခင်း၊ 
• မိး ရစကန်များတည် ဆာက်ြခင်း၊ 

 ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင ်
ရွက် ရး အဂျင်စီ (Japan International 
Cooperation Agency-JICA) ၏ 
အကူအညီြဖင့် ြမန်မာနိင်င အလယ်ပိင်း 
အပူပိင်း ဒသတွင်  ရကိ ခတာသးစွဲ 
စိက်ပျိုးနိင်သည့် စိက်ပျိုးနည်းစနစ်များ 
ဖွ ဖ့ိုး တိးတက်လာ စ ရး ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊ (စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန) 

 ြမစ် ရတင် စီမကိန်းများအတွက် လိအပ် 
သည့် ြမစ် ရအသးချနိင်ရန် ြမစ် ကာင်း 
ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများ ဆာင ်
ရွက်ြခင်း၊ ( ရအရင်းအြမစ်နှင့်ြမစ် ချာင်း 
များ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး ဦးစီးဌာန) 

၇။ ရ ့ ြပာင်း တာင်ယာလပ်ကိင်ြခင်း ကာင့် 
ထိခိက်မရှိသည့် ဒသများတွင် အမဲတမ်း 
စိက်ပျိုး ရး လပ်ကိင်မအား ြမင့်တင်ြခင်း၊ 

 ရ ့ ြပာင်း တာင်ယာမှ အမဲတမ်း စိက် 
ပျို းြခင်း (Permanent Agriculture) ကိ 
ကျင့်သးြခင်း၊ တာင် စာင်း ဒသများ 
တွင် လှခါးထစ် လယ်ယာစနစ် စိက်ပျိုး 
ြခင်းစသည့် ြမယာ ထိန်းသိမ်းသည့် စနစ် 
များြဖင့် ဂဟစနစ် တိးတက် ကာင်းမွန် 



48 

စဉ ် NBSAP ပါ လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 
အာင် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊ (စိက်ပျိုး ရး ဦးစီးဌာန) 
 သီးနှသစ် တာ ရာ နှာစိက်ပျိုးြခင်း နှင့် 
ဒသခြပည်သူ အစအဖွဲ ပ့ိင် သစ် တာ 
တည် ထာင်ြခင်းတိအ့ား ြမင့်တင်ြခင်း၊ 
(သစ် တာဦးစီးဌာန) 

၄-၂-၆။ ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲ စ သာ စိက်ပျို း ရး၊ မွးြမူ ရး နှင့် ငါးလပ်ငန်း အပ် 
ချုပ်လပ်ကိင်မ လပ်ငန်းစီမချက ် (စိက်ပျိုး ရး နှင့် မွးြမူ ရး ဇီဝမျို းစမျို း 
ကွဲများအား ချိတ်ဆက်ြခင်း) 

စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

၁။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရ အ ရးပါ သာ 
နရာများ နှင့် ထိခိက်လွယ် သာ နရာ 
များအား လယ် ြမများအြဖစ် ကျူး 
ကျာ ် ဝင် ရာက်မ မရှိ စရန် နှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  ဆိးကျိုးထိခိက်မ 
များ ရှာင်ရှားနိင်မည့် ြမအသးချမ 
စီမချက် ရးဆွဲ ရး အစိတ်အပိင်း 
အြဖစ်  ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ လ့လာ 
ဆန်းစစ်မ ြပုလပ်ြခင်း၊  

 ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် Environmental 
Performance Assessment (EPA) အား 
၂၀၀၈ ခနှစ် နှင့် ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်တိ ့ တွင် 
ြပုလပ်ခဲ့ ပီး ဖွ ဖ့ိုး ရး လပ်ငန်းများ၏ 
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  ထိခိက်မများ၊ 
ဆာင်ရွက်သင့်သည့် လပ်ငန်းများစသည် 
တိက့ိ လ့လာဆန်းစစ်ြခငး်၊ (ပတ်ဝန်း 
ကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန) 
 ြမန်မာနိင်င၏ ပထမဦးဆး ပတ်ဝန်းကျင် 
အ ြခြပ အစီရင်ခစာ (State of Envi-
ronment Report-SoER) အား UNDP 
နှင့် UN-Habitat တိ၏့ ပ့ပိးမြဖင့် ဆက်စပ် 
ဌာနအဖွဲ အ့စည်းများပါဝင်ြပု စ ရးသား 
လျက်ရှိြခင်း၊ (ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဦးစီးဌာန) 

၂။ သစ် တာြပုန်းတီးမ၊ ြမဆလီာ အတန်း 
အစားကျဆင်းမ နှင့် ကန္တာရ ြဖစ်ထွန်းမ 
တိက့ိ ြဖစ် စ သာ ရရှည်တည်တ့ မခိင် 
မဲနိင်သည့် စိက်ပျိုးနည်းစနစမ်ျား နှင့် 
အြခား ြမ အသးချမများကိ ရပ်တန ့် 
ြခင်း နှင့် တာင် စာင်းများ၌ စိက်ပျိုး 
ရး နည်းစနစ် (SALT) ကဲ့သိ ့ သာ 

 ြမန်မာနိင်င အလယ်ပိင်း ဒသတွင် သစ် 
တာြပုန်းတီးမ၊ ြမဆီလာအတန်းအစား 
ကျဆင်းမ နှင့် ကန္တာရြဖစ်ထွန်းမတိက့ိ 
လာ့ချနိင် ရးအတွက် ကျးရွာသးထင်း 
စိက်ခင်း၊ တာင်တန်း ဒသ သစ် တာ 
စိက်ခင်း၊ အြခား သစ် တာစိက်ခင်းများ 
တည် ထာင်ြခင်း၊ (အပူပိင်း ဒသစိမ်းလန်း 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

ရရှည ် တည်တ့ခိင် မဲသည့် စိက်ပျိုး 
နည်းစနစ်များ ဖာ်ထတ်ြခင်း နှင့် ၎င်း 
နည်းလမ်း များ အ ကာင်အထည် ဖာ ်
ြခင်းအြဖစ် သင့် လျာ် သာ သီးနှစိက် 
ပျို းြခင်း စနစ်များကျင့်သးြခင်း၊ 

စိ ြပ ရးဦးစီးဌာန) 

၃။ ြမဆီလာ နှင့် ရထညစ်ညမ်းမ နှင့ ်
အလွန်အက  အသးြပုမတိအ့ား တား 
ဆီးနိင်ရန် ဓာတ် ြမဩဇာ နှင့် ပိးသတ် 
ဆးအသးြပုမ နှင့် ပျက်စီးဆးရး စ 
သာ ငါးဖမ်းဆီးမတိအ့ား ကပ်မတ ်
ြခင်း၊ 

 ပိးသတ် ဆးများ မှတ်ပတင်ြခင်း၊ တင် 
သွင်းြခင်း၊ သးစွဲြခင်းတိအ့ား ကပ်မတ် 
ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး၊ ြမသဇာအသးြပုမ 
လာ့ချနိင်ရန ်Water Management and 

Soil Management များ စမ်းသပ် 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (စိက်ပျို း ရးဦးစီးဌာန) 

 သဘာဝသယဇာတများအား ထိခိက်ပျက် 
စီး စ သာ ပိးသတ် ဆးများ၊ ဓာတ် ြမသ 
ဇာများ အသးြပုမနှင့် ပျက်စီးဆးရး စ 
သာ ငါးဖမ်းဆီးြခင်းများအား ရှာင်ကဉ် 
ရန ် ပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ (ငါးလပ်ငနး် 
ဦးစီးဌာန) 

၄။ ငါးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ၊ အမိန ့်၊ နည်း 
ဥပ ဒများ နှင့် ညန်ကားချက်များ လိက ်
နာနိင် ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊   

 ကမ်း ြခ စာင့်တပ်ဖွဲ မ့ျား၊ တပ်မ တာ် ရ၊ 
ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖွဲ ၊့ ဒသအပ်ချုပ် ရးအ 
ဖွဲ တ့ိ ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မြဖင့် ထိန်းသိမ်း 
ကပ်မတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ငါးလပ်ငနး်ဦး 
စီးဌာန) 

၅။ ရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖိုးတိး တက ်
မအတွက် ငါးထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်း 
များ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ရချိုငါးလပ်ငန်းဥပ ဒ၊ ရငန်ငါးလပ်ငန်း 
ဥပ ဒ၊ ညန်ကားချက်များ၊ အမိန ့မ်ျား၊ 
တားြမစ်ချက်များ ထတ်ြပန်၍ ဆက်စပ် 
ဌာန အဖွဲ အ့စည်းများ ပူး ပါင်းပါဝင်မူြဖင့် 
ငါးဖမ်းဆီးြခင်းအား ကီးကပ်ြခင်း၊ ဂဟ 
စနစ်အား ထိခိက်ပျက်စီးြခင်း မြဖစ် စ 
သာ ငါးဖမ်းနည်းလမ်းများအား အသးြပု 
ရး ဟာ ြပာပိခ့ျြခင်း၊ သင်တန်း ပးြခင်း 
တိအ့ား ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ငါးလပ်ငနး် 
ဦးစီးဌာန) 

၆။ စဉ်ဆက်မြပတ် သာ စားနပ်ရိက္ခာ ထတ ်
လပ်ြခင်းအတွက ် တာင်သူ လယ်သမား 

 Farmer Channel TV နှင့် အပတ်စဉ် 
ထတ် The Farmer Journal တိမ့ှတစ်ဆင့် 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

များ အချင်းချင်း နည်းပညာ ြဖန ့်ြဖူး 
ဖလှယ်သည့် လပ်ငန်းများအား ပ့ပိး 
ြခင်း၊ 

စြပ တာင်သူများ၏ နည်းပညာများအား 
ြဖန ့် ဝြခင်း၊ (စိက်ပျိုး ရးဦးစီးဌာန) 

၇။ လယ်၊ ယာ ြမ အသစ်များ ဖာ်ထတ် ပီး 
စိက်ပျိုးထတ်လပမ် ြမင့်တင်ြခင်းထက် 
လက်ရှိ လယ်၊ ယာ ြမများမှ ထတ ်
လပ်မ ြမင့်တင်ြခင်းြဖင့် လယ်ယာ စိက် 
ပျိုး ရး ကန်ထတလ်ပ်မ ြမင့်တင်ရန်  
တွန်းအား ပးြခင်း၊ 

 Land reform ြပုလပ် ပီး အရည်အ သွးနှင့် 
အထွက်နန်း ကာင်းမွန်သည့် မျိုး ကာင်း 
မျိုးသန ့်မျိုး စ့များကိ စိက်ပျိုးြခငး်ြဖင့် 
တစ်ဧက ထွက်နန်း တိးတက် စရန် ဆာင ်
ရွက်ြခင်း၊ သီးထပ်စွမ်းအား (Cropping 
Index) ရာခိင်နန်း တိးြမင့်ရန် ဆာင်ရွက် 
ြခင်း နှင့် ဈးကွက်ဝင် သီးနှများ စိက်ပျို း 
ြခင်းြဖင့် လယ်ယာစိက်ပျိုး ရး ကန်ထတ် 
လပ်မ ြမင့်တင်ရန် တွန်းအား ပး ဆာင် 
ရွက်ြခင်း၊ (စိက်ပျိုး ရးဦးစီးဌာန) 
 သစ တးလျနိင်င အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ စိက် 
ပျို း ရးသ တသန ဗဟိဌာနနငှ့်ပူး ပါင်း၍ 
ြမန်မာနိင်င အလယ်ပိင်း အပူပိင်း ဒသ နှင့် 
ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတိတ့ွင် လယ်ယာ 
စိက်ပျိုး ရး ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်လာ စရန ် နှင့် 
စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလမရှိ စရန်တိအ့တွက် စိက် 
ပျို း ရးသ တသန ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ လပ် 
ငန်းများတွင် တာင်သူ လယ်သမားများ 
ကိယ်တိင် ပါဝင်ဆးြဖတ် ဆာင်ရွက်နိင် စ 
ရန ် နှင့် ထိ ရာက် သာ တာင်သူလယ်သ 
မား ပညာ ပး ရး မဟာဗျူဟာများ ချမှတ် 
နိင်ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (စိက်ပျိုး ရး 
သ တသနဦးစီးဌာန) 

၈။ သဘာဝ ြမဩဇာသး စိက်ပျိုး ရးအား 
ြမင့်တငြ်ခငး် နှင့် ထာက်ခချက ် ထတ် 
ပး ရးတိအ့တွက်  နိင်ငအဆင့် စ သတ် 
မှတ်ချက် ြပုလပ်ြခင်း၊ 

 ြမန်မာ့ သဘာဝ ြမသဇာ စချိန်စညန်းအား 
ရးဆွဲ ပီး ြဖစ် ပီး၊ ြပည် ထာင်စအစိးရ၏ 
အတည်ြပုချက်ရရိှရန် ဆာင်ရွက်လျက ်
ရိှြခင်း၊ ( စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန) 

၉။ စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာနရှိ 
အမျို းသားသစ် စ့ နှင့် မျို း စ့ဘဏ်တိ ့
တွင် အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ နှင့် 

 JICA ၏ အ ထာက်အပ့ြဖင့် မျိုး စ့သိ 
လှာင်ခန်းသး၊ ဓာတ်ခွဲခန်းသး နှင့် ကွင်း 
ဆင်း လပ်ငန်းသး အ ထာက်အကူြပု 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

အဖွဲအ့စည်းစွမ်း ဆာင်ရည်တိအ့ား  ြမင့် 
တင်ြခင်း၊ 

ပစ္စည်းများအား မွမ်းမြခင်း၊ အသစ်ဝယ်ယူ 
ြခင်း၊ (စိက်ပျိုး ရး သ တသနဦးစီးဌာန) 
 မျိုး စ့ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်း ဆာင် 
ရည်အား ြမင့်တင်ြခင်းအြဖစ် အပင်မျိုးရးိ 
ဗီဇ အရင်းအြမစ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း 
နှင့် အကျို းရှိစွာ အသးြပုြခင်းဆိင်ရာ သင် 
တန်းအား နှစ်စဉ် ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ (စိက်ပျို း 
ရးသ တသနဦးစီးဌာန) 

 အပင်မျိုးရိး ဗီဇအရင်းအြမစ် ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယ်ြခင်း နှင့် အသးြပုြခင်းဆိင်ရာ 
ြပည်ပသင်တန်းများအား စလွတ်ြခင်း၊ 
(စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန) 
 ြမန်မာနိင်င အမျိုးသားမျိုး စ့ဘဏ ် နှင့် အ 
ြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲ အ့စည်းများ ပူး ပါင်း 
သ တသနလပ်ငန်းအစီအစဉ်များ အရ ဝး 
လ ခါင်းပါး သာ တာင် ပ ဒသများ 
အပါအဝင် နိင်ငအနှအ့ြပားရှိ ဒသသီးနှ 
မျိုးများ နှင့် သီးနှမျိုးရိင်းများအား လ့လာ 
စ ဆာင်း၍ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ (စိက် 
ပျိုး ရးသ တသနဦးစီး ဌာန) 
 မျိုး စ့ဘဏ်တွင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထား 
သာမျိုးများအား နာ် ဝနိင်ငရှိ ကမ္ဘာ့မျိုး 
စ့ဘဏ် နှင့် ကိးရီးယားနိင်ငမျိုးဗီဇဘဏ် 
တိတ့ွင် ပွားများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် 
အပင်မျိုးဗီဇအရင်းအြမစ်များ၏ ဗီဇစရိက် 
လက္ခဏာများ နှင့် လယ်ယာစိက်ပျိုး ရး 
အတွက် အကျိုးရှိ အသးချနိင်မည့် မျို းရိး 
ဗီဇများ ပါ /မပါ  လ့လာအကြဲဖတ်၍ 
သီးနှမျို း မွးြမူ ရး လပ်ငန်းများတွင် 
တိးြမင့် အသးချနိင်ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
(စိက်ပျို  ရးသ တသနဦးစီးဌာန) 
 လက်ရှိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာလပ်ငန်းများ
တွင် ဒသ ယာစပါးမျိုးများ၊ ပဲပပ်မျိုးများ 
အား အကဲြဖတ် လ့လာ သ တသနြပု၍ အ 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

လားအလာ ကာင်း သာ မျို းများ ရွးချယ် 
ြခင်း နှင့် စိက်ပျိုးနည်းစနစ်များ တိးတက် 
အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (စိက်ပျို း ရးသ 
တသနဦးစီးဌာန) 

 တာငသူ်လယသ်မားများ ထိန်းသိမ်းထား 
ရှိ သာ ဒသစပါးမျိုးများအား စ ဆာင်း 
ပွားများ၍ အထွက်နန်း နှင့် ရာဂါပိးမား 
ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိမရှိကိ တာင်သူလယ်သမား 
များ ကိယ်တိင်ပါဝင် မျိုး ရွးချယ်ြခင်း နည်း 
လမ်းအသးြပု ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (စိက်ပျို း 
ရးသ တသနဦးစီးဌာန) 

 သီးနှအရည်အ သးွ၊ အထွက်နန်း နှင့် ရာသီ 
ဥတဆိးဝါးမဒဏ် ခနိင်ရည်ရှိ စရန်အတွက် 
မျိုးဗီဇြမင့်တင်ြခင်း လပ်ငန်းများ ဆာင် 
ရွက်ြခင်း၊ (စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီး 
ဌာန) 

၁၀။ အပင်မျိုးရိးဗီဇအရင်းအြမစ် (PGR) 
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းအ ပ  လူထ 
သိြမင်နိးကားမ ြမင့်မားလာ စရန ်
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 နိင်ငအနှတ့ွင် ပရ ဆးဥယျာဉ် (၉) ခ တည ်
ထာင်၍ ဆးဖက်ဝင် အပင်မျိုးရိးဗီဇ 
အရင်းအြမစ်ထိန်းသိမ်းြခင်း နှင့် လူထ 
သိြမင် နိးကားမြမင့်တင်ြခင်း၊ (တိင်းရင်း 
ဆးပညာဦးစီးဌာန) 

 ရပ်ြမင်သကား အစီအစဉ်များနှင့် အပတ် 
စဉ်ထတ်စာ စာင်များတွင ် ြပည်သူလူထ 
အတွင်း အပင်မျိုးရိးဗီဇ အရင်းအြမစ်များ 
၏ အ ရးပါပကိ နားလည်သ ဘာ ပါက် ပီး 
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းတွင်ပူး ပါင်းပါဝင်
စရန ်  ပညာ ပးြခင်း၊ အပင်မျိုးဗီဇအရင်း 
အြမစ် (PGR) ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း 
အ ပ  လူထသိြမင်နိးကားမ ြမင့်မားလာ စ 
ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အပင်မျိုးဗီဇ အရင်း 
အြမစ်များဆိင်ရာ အမျိုးသား သတင်းအ 
ချက်အလက် ြဖန် ့ ဝ ပး ရး ကွန်ရက်စနစ် 
(National Information Sharing 
Mechanism on the Implementation 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

of Global Plan of Action for the 
Conservation and Sustainable 
Utilization of Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture  
NISM-GPA, www.pgrfa.org/gpa/ 
mmr/mmrwelcomeil.html) တွင် ြပည ်
သူလူထအတွင်း အပင်မျိုးရိးဗီဇအရင်းအ 
ြမစ်များ၏ အ ရးပါပကိ နားလည်သ ဘာ 
ပါက် ပီး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းတွင် ပူး 
ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်လာနိင် စရန် ပညာ 
ပးြခင်း၊ (စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီး 
ဌာန)  
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BOX ၅။       ြမန်မာဇ့ီဝမျိုးစမျိုးကွဲ ထနိး်သိမ်း ရး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ရရှည် မ ာ်မှန်းချက်  
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန နှင့် သားငှက်ထိန်းသိမ်း ရးအဖွဲ  ့
(Wildlife Conservation Society-WCS) တိသ့ည် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထိန်းသိမ်း ရး ရင်းနှီး 

ြမုပ်နှမ ရရှည် မ ာ်မှန်းချက်အား ပူး ပါင်း ရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ 
အစိးရဌာနအဖွဲ အ့စည်းများ၊ တက္ကသိလ်များ၊ ြပည်တွင်း နှင့် 
နိင်ငတကာ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းများမှ ဆက်စပ်ပတ် 
သက်သူ (၉၅) ဦးကိ သတ်မှတ်ထား သာ မးခွန်းပစများအား 
အသးြပု၍ မးြမန်းခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ြဖကားချက်များကိ 
ဆန်းစစ်၍ ြမန်မာ့ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထိန်းသိမ်း ရး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

ရရှည ် မာ်မှန်းချက် (Myanmar Biodiversity 
Conservation Investment Vision - MBCIV) ကိ ၂၀၀၃ 
ခနှစ်တွင် ထတ် ဝနိင်ခဲ့ပါသည်။  
အာက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းစဉ်များြဖင့ ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါ 
သည-် 
(က) ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများဆိင်ရာ မူဝါဒ၊ လူမစီးပွား ရး 

နှင့် လူမအဖွဲအ့စည်းအား ဆန်း စစ်ြခင်း၊ 
(ခ)  ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများအ ပ  ကျ ရာက် န သာ အန္တရာယ်များအား ဦးစား ပးအဆင့် သတ်မှတ် 

ြခင်း နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ဆးရးြခင်းကိ ြဖစ် စသည့် အ ကာင်းရင်းများအား 
ဆန်းစစ်ြခင်း၊ 

(ဂ)  ရာသီဥတ ြပာင်းလဲလာမ လျာ့နည်းသက်သာ စ ရး နှင့် လိက် လျာညီ ထွြဖစ် ရးတိအ့ ပ  
သ တသနြပုလပ်ြခင်း ရလဒ်များအား ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများအတွက် မဟာဗျူဟာ 
များနှင့်  ဇီဝ ဗဒဆိင်ရာ ဦးစား ပးလပ်ငန်းများအား ဆန်းစစ်ရာတွင် ထည့်သွင်းြခင်း၊ 

(ဃ) ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ ရန်ပ ငွများ ကျခသးစွဲလျက်ရှိသည့် နိင်ငရှိ အစိးရအဖွဲ အ့စည်းများ၊ 
အြခားအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ဖာင် ဒးရှင်းများ အပါအဝင် အဖွဲ အ့စည်းများ၏ ကျခသးစွဲမ 
ပစအား လ့လာ ဖာ်ထတ်ြခင်း၊  

(င) ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့် ပါဝင်မြဖင့် ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ နိင်ငအဆင့် 
ဦးစား ပးလပ်ငန်းများအတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ အ ပ အများမ ှ လက်ခသည့် သ ဘာ 
တူညီချက် နှင့် ဘ မာ်မှန်းချက်တိအ့ား သတ်မှတ်ြခင်း၊ နှင့်  

(စ) ြမန်မာ ့ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထိန်းသိမ်း ရးအတွက်  ရင်းနှီးြမုပ်နှမအခွင့်အလမ်းများ (၂၀၀၅) 

(Myanmar: Investment Opportunities for Biodiversity Conservation 2005) 
ြပင်ဆင်မွမ်းမြခင်းအြဖစ် ြမန်မာ့ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်း ရး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ရရှည ်

မာ်မှန်းချက် (MBCIV) အား ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် ထတ် ဝြခင်း။  
MBCIV အား ရးဆွဲထတ် ဝြခင်းသည ် နိင်ငအဆင့်ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် 
လပ်ငန်းစီမချက် ((National Biodiversity Strategies and Action Plan - NBSAP) အား 
အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်မွမ်းမြခင်းတိက့ိ အ ထာက်အကူြပု ပီး၊ ြမန်မာနိင်င၏ သဘာဝ 
နယ် ြမစနစ် ြမင့်တင်ြခင်းကိ ပ့ပိး ပးပါသည်။  



55 

 

၄-၂-၇။ ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲ စ သာ သဘာဝအ ြခခခရီးသွားလပ်ငန်း လပ်ငန်း 
စီမချက ်

စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

၁။ ဟိတယ် နှင့် ခရီးသွားလာ ရးလပ်ငန်း 
ဝန်ကီးဌာန နှင့် အြခားဆကစ်ပဝ်န်ကီး 
ဌာနများမှ ြပုလပ် သာ ခရီးသွားလပ်ငန်း 
ဆိင်ရာ သင်တန်းများတွင် ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယ် ရးဆိင်ရာ သိြမင်နိးကားမ နှင့ ်
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ပညာ ပးမများအား 
သင်ရိးများတွင် ထည့်သွင်းြခင်း၊ 

 ြပုလပ် သာ ခရီးသွားလပ်ငန်း ဆိင်ရာ 
သင်တန်းများတွင် ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် 
ရးဆိင်ရာ သိြမင်နိးကားမ နှင့် ပတ ်
ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ပညာ ပးမများအား 
ထည့်သွင်းပိခ့ျြခင်း၊ (ဟိတယ်နှင့်ခရီးသွား 
ညန်ကားမဦးစီးဌာန) 
 ခရီးသွားလပ်ငန်းဆိင်ရာ သင်တန်းများ 
တွင် သဘာဝအ ြခခ ခရီးသွားလပ်ငန်း 
ဘာသာရပ်အား ပိခ့ျြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီး 
ဌာန) 

၂။ ဒသခြပည်သူများအတွက ်သဘာဝ အ ြခ 
ခခရီးသွားလပ်ငန်းဆိင်ရာ မူဝါဒအား ရး 
ဆွဲြခင်း၊ 

 Myanmar Tourism Master Plan 
(၂၀၁၃-၂၀) တွင် သဘာဝအ ြခခ ခရီး 
သွားလပ်ငန်း ဖွ ဖ့ိုး ရး ထည့်သွင်း ထား 
ြခင်း၊ (ဟိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ ရးလပ ်
ငန်းဝန်ကီးဌာန) 
 မဲ ခါင် ဒသခွဲ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ရးဗဟိဌာန (GMS-Environment 

Operations Center (EOC))  မ ှ
အာက် ဖာ်ြပပါများအတွက် Concept 

Note များ ရးဆွဲလျက်ရှိြခင်း 
• Preparation of an Ecotourism 

Development Strategy for 
Protected Areas 

• Preparation of a Regulation on 
the Distribution of Ecotourism 
Benefits 

၃။ သဘာဝအ ြခခခရီးသွားလပ်ငန်းသည် 
ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရးအား အ ထာက် 
အကူြပုမ သချာ စရန် သဘာဝ အ ြခ 
ခခရီးသွားလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာ 
တွင် လိအပ်ချက်များ နှင့် အဓိက သာ့ 

 ဌာနတွင်းသင်တန်းများြပုလပ်၍ သဘာဝ 
အ ြခခ ခရီးသွားလပင်န်းများဆိင်ရာ ဝန် 
ထမ်းများ၏ သိြမင်နိးကားမ ြမင့်တင် 
ြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပင်နး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲအ့စညး်) 

ချက်များအား နားလည်သ ဘာ ပါက ် စ 
ရန ် သစ် တာဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ 
အား သင်တန်းများပိခ့ျြခင်း၊ 

၄။ ခရီးသွားဧည့်လမ်းညန်များအား   သဘာ 
ဝအ ြခခ ခရီးသွားလပ်ငန်းများကိ ဆာင ်
ရွက်ရာတွင်  သဘာဝနယ် ြမများ၏ ဥပ 
ဒများ နှင့် ညန်ကားချက်များကိ လိက်နာ 
စရန ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 သဘာဝနယ် ြမများတွင ် လိက်နာရမည့် 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ခရီးသွား 
လပ်ငန်းများအား အသိ ပးအ ကာင်း 
ကားြခင်း၊ (သစ် တာဦးစီးဌာန) 

၄-၂-၈။ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အ သးွဆိင်ရာ စီမအပ်ချုပ်မ ြမင့်တင်ြခင်း နှင့် ဇီဝ လြခုမ 
လပ်ငန်းစီမချက် 

စဉ ် NBSAP ပါ  လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲ အ့စည်း) 

၁။ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးဆိင်ရာ စီမ 
အပ်ချုပ်မ ြမင့်တင်ြခင်း နှင့် ဇီဝ လြခုမ 
တိအ့တွက် အထးူလပင်နး် အဖွဲ  ့ ဖွဲ စ့ည်း 
ြခင်း၊  

 ဇီဝလြခုမဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊ GMO ဟတ်မဟတ် စစ် ဆးြခင်း၊ 
Non GMO Certificate ထတ် ပးြခင်း၊ 
(စိက်ပျိုး ရးဦးစီးဌာန) 
 ဌာနတွင်းမွမ်းမသင်တန်းများ၊ မွးြမူ ရး 
သင်တန်းများတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်း 
သိမ်း ရး နှင့် အရည်အ သွးမပျက်စီး ရး၊ 
ဇီဝလြခုမ ထိန်းသိမ်း ရးတိအ့ား ထည့် 
သွင်း ပိခ့ျြခင်း၊ (ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန) 

၂။ ြမန်မာ့ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ 
ဒ မူကမ်းအား ြပ ာန်းြခင်း၊ 

 ြမန်မာ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒ 
အား ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက ် န ့
တွင် ြပ ာန်းြခင်း၊ (ြပည် ထာင်စအစိးရ 
အဖွဲ )့ 

၃။ အြခား သာ အာဆီယနိင်ငများ၏ ပတ ်
ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ စချိန်စညန်းများအား 
ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပီး နိင်ငအဆင့် လထ 
အရည်အ သွး စသတ်မှတ်ချက်များ သတ် 
မှတ်ြခင်း၊  

 ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ စချိန်စညန်း ရးဆွဲ 
ြခင်း ပထမအဆင့်အ နြဖင့် စက်မစွန ့ပ်စ် 
ရ စချိန်စညန်းအား ရးဆွဲြခင်း၊ (သိပ္ပ 
နှင့် နည်းပညာဝန်ကီးဌာန) 

၄။ လထညစ်ညမ်းမ တိင်းတာ ရး ဒသ 
များ သတ်မှတ်ြခင်း၊  

 ရန်ကန် မိုတ့ွင် တိင်းတာ ရးစခန်း အချို  ့
တည် ထာင်၍ လထညစ်ညမး်မအား 
တိင်းတာြခင်း၊ (ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင် 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲ အ့စည်း) 

သာယာ ရး ကာ်မတ)ီ 
၅။ စွန ့်ပစပ်စ္စည်းများ စွန ့်ပစ်ြခင်း နှင့် စာင့် 

ကည့်ကီးကပ်ြခင်းတိတ့ွင်  ပူး ပါင်းပါ 
ဝင်မအား ြမင့်တင်ရန်ပညာ ပးလပ်ငန်း 
များ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ရန်ကန် မိုတ့ွင် စွန ့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန ့်ပစ် 
ြခင်း ပညာ ပးလပ်ငန်းများအား ၂၀၁၂ ခ 
နှစ်၊ ဧ ပီလမှစ၍ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ရန်ကန် 
မို ့ တာ် စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတ)ီ 

 ပလတ်စတစ်အိတ် လာ့ချသးစွဲ ရးပညာ 
ပး အစီအစဉ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ရန် 
ကန ် နှင့်မန္တ လး မို ့ တာ ် စည်ပင်သာယာ 
ရး ကာ်မတ)ီ 

၆။ စွန ့်ပစပ်စ္စည်းများအတွက ် စီမအပ်ချုပ်မ 
စနစ်များ နှင့် သန ့်စင်မ နည်းလမ်းများ 
အား (အထူးသြဖင့် မို ့ကီးများတငွ်) တိး 
တက် အာင်ြပုလပ်ြခင်း၊ 

 မို က့ီးများတွင်  စွန ့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် 
စီမအပ်ချုပ်မ စနစ်များ နှင့် သန ့စ်င်မ 
နည်းလမ်းများ တိးတက် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
အမက်သိမ်း စနစ်တွင် ပဂ္ဂလိက အခန်း 
က မှ ပါဝင်မ ြမင့်တင်ြခင်း၊ စွန ့်ပစ် 
ပစ္စည်းများဆိင်ရာ လူထပညာ ပးြခင်း တိး 
ြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ရန်ကန် နှင့်မန္တ 
လး မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မ 
တ)ီ 

၇။ လာ့ချသးစွဲြခင်း၊ ြပန်လည်သးစွဲြခင်း 
နှင့် ဆွး ြမ့ စြခင်းတိပ့ါဝင်သည့် ပတ ်
ဝန်းကျင်နှင့် သင့်တင့်မတ သာ စွန ့်ပစ် 
ပစ္စည်းများ စီမအပ်ချုပ်မအား ြမင့်တင် 
ရန ်အများြပည်သူအား ပညာ ပးြခင်း၊ 

 စွန ့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ Recycle စက်ရများ 
အတွက် ကန်ကမ်းအြဖစ်အသးြပုနိင် ရး 
ပညာ ပးြခင်း၊ Recycle စက်ရများ 
အတွက် စွန ့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ၂၀၁၂-၁၃ 
တွင် ကန်ကမ်း (၇၃) တန ်နှင့် ၂၀၁၃-၁၄ 
(ဒီဇင်ဘာလအထိ) တွင် ကန်ကမ်း (၅၂) 
တန ် ပ့ပိးနိင်ြခင်း၊ (ရန်ကန် မို ့ တာ်စည် 
ပင်သာယာ ရး ကာ်မတ)ီ  

၈။ ရအရည်အ သွး စီမအပ်ချုပ်မ တိးြမင့် 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ဆည်/တာတမများနှင့် အဓိက ြမစ်ကီးများ 
တွင် ရအရည်အ သွးအား ဆန်းစစ်ြခငး်၊ 
(ဆည် ြမာင်းဦးစီးဌာန) 
 သာက်သး ရများ၏ အရည်အ သွးအား 
စစ် ဆးြခင်း နှင့် ထိန်းချုပ်ြခင်း၊ (ကျန်း 
မာ ရးဝန်ကီးဌာန)  
 ရတွင်းတူး ဖာ်ြခင်းအတွက ် ထာက်ခ 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲ အ့စည်း) 

ချက်ထတ် ပးြခင်း၊ ပဂ္ဂလိက နှင့် စက်မ 
လပ်ငန်းများရှိ ရတွင်းများ၏ ရအရည် 
အ သးွအား စစ် ဆးြခင်း၊ (ကျန်းမာ ရး 
ဝန်ကီးဌာန) 
 သတ္တ ုတွငး်များ ကာင့် ြမစ် ရ ညစ်ညမ်းမ 
မြဖစ် ပ စ ရး ကပ်မတ်ြခင်း၊ (သတ္တ ု 
တွင်းဝန်ကီးဌာန) 
 မို ြ့ပ ညစ်ညမ်း ရ စွန ့်ပစ်ြခင်းအား ကီး 
ကပ်ြခငး်၊ (ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာ 
ယာ ရး ကာ်မတီ) 
 စက်မလပ်ငန်းများမှ ထွက် သာ ညစ်ညမ်း 
ရများအား ြပန်လည် သန ့စ်င်ြခင်းအား 
ကီးကပ်ြခင်း၊ (စက်မဝန်ကီးဌာန) 

 အဓိကြမစ်များ၏ ြမစ် ရ အရည်အ သးွ 
အား စာင့် ကည့်ြခင်း၊ (ပိ ့ ဆာင် ရးဝန် 
ကီးဌာန) 

၉။ ဆွးြမည့်ရန် မလွယ် သာ အာ်ဂင်းနစ် 
အညစ်အ ကးများ (Persistence 
Organic Pollutants-POPs) နှင့် ပတ ်
သက်၍ အများြပည်သူ သိြမင်နိးကားမ 
တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ဆွးြမည့်ရန် မလွယ်ကူ သာ အာ်ဂင်းနစ် 
အညစ်အ ကးများ (POPs) နှင့် စပ် 
လျဉ်း၍ ပိးသတ် ဆး သးစွဲမများ လာ့ချ 
ရန ် Integrated Pest Management 
(IPM) စနစ်များ ကျင့်သးြခင်း၊ ပိးမားနှင့် 
ရာဂါဒဏ ် ခနိင်ရည်ရှိသည့် မျိုးများ 
ထတ်လပ်စိက်ပျိုးြခင်းတိအ့ား ပညာ ပး 
ြခင်း၊ (စိက်ပျို း ရးဦးစီးဌာန) 

၁၀။ ၂၀၀၆ ခနှစ်တွင် ြပ ာန်းခဲ့ သာ ရ 
အရင်းအြမစ်များ နှင့် ြမစ် ချာင်းများ 
ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒအား အာဏာသက် 
ရာက် စြခင်း၊ 

 ရအရင်းအြမစ်များ နှင့် ြမစ် ချာင်းများ 
ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒကျင့်သးမအား အ 
ထာက်အကူြပု စရန် နည်းဥပ ဒအား 
၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် ြပ ာန်းခဲ့ ပီး၊ အမိန ့၊် 
ညန်ကားချက ် နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ 
ကိ ထတြ်ပန်ကျင့်သးြခင်း၊ ( ရအရင်းအ 
ြမစ်နှင့်ြမစ် ချာင်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး 
ဦးစီးဌာန) 

၁၁။ အာဆီယနိင်ငများနှင့်  ြမစ် ရ အရည်  ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်မှစတင်၍ ဧရာဝတီနှင့် ချင်း 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲ အ့စည်း) 

အ သွးဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊   တွင်းြမစ်တစ် လာက် စခန်း (၅၂) နရာ 
သတ်မှတ် ပီး ြမစ် ရ အရည်အ သွး အား 
နှစ်စဉ် ဖ ဖာ်ဝါရ ီ နှင့် မတ်လ အတွင်း 
ပမှန် တိင်းတာ၍ သတင်း အချက်အလက် 
များ ဖလှယ်ြခင်း၊ ( ရအရင်းအြမစ်နှင့်ြမစ် 
ချာင်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးဦးစီးဌာန) 

၁၂။ ဇီဝလြခုမ ဥပ ဒ ထတ်ြပန်နိင်ရန် အား 
ပးတိက်တွန်းြခင်း၊ 

 ဇီဝလြခုမ ဥပ ဒအား တတိယမူကမ်း 
အထိ ရးဆွဲထား ပီး လက်ရှိအ ြခအ န 
နှင့် ကိက်ညီ စရန် ဆက်စပ်ဌာနများ၏ 
အကြပု ဆွး နွးမများြဖင့် ထပ်မြပင်ဆင် 
ပီး အတည်ြပု ြပ ာန်းနိင် ရး ဆာင်ရွက် 
ရန ် လိအပ်ြခင်း၊ (စိက်ပျိုး ရးစီမကိန်းဦး 
စီးဌာန) 

၁၃။ ဇီဝလြခုမ နှင့် အစားအစာ ဘးကင်း 
မတိက့ိ အများြပည်သူ သိရှိနားလည် စ 
ရန ်ြမင့်တင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ြမန်မာ့ရပ်ြမင်သကားမှ ဇီဝလြခုမ နှင့ ်
အစားအစာ ဘးကင်းမဆိင်ရာ Public 
Talk ြပုလပ်ြခင်း၊ (စိက်ပျိုး ရးဦးစီးဌာန) 

၄-၂-၉။ ဓာတ်သတ္တ ု အရင်းအြမစ ်ထတ်ယူသးစွဲြခင်းအတွက်  ရရှည်တည်တ့ ခိင် မဲ စ 
သာ စီမ အပ်ချုပ်မဆိင်ရာ    လပ်ငန်းစီမချက် 

စဉ ် NBSAP ပါ  လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲ အ့စည်း) 

၁။ စူးစမ်းရာှ ဖွ သာ လပ်ငန်းများတငွ် ပတ ်
ဝန်းကျင်ဆိင်ရာထိခိက်မ လ့လာဆန်း 
စစ်ြခငး် (EIA) အား ထည့်သွင်းြခင်း၊ 

 စူးစမ်းရာှ ဖွ သာ လပ်ငန်းများအပါအဝင် 
ဖွ ဖ့ိုး ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မည့် 
အစီအစဉ်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ 
ဘဝ နှင့် ကျန်းမာ ရး ထိခိက်မဆန်းစစ် 
ြခင်းတိအ့ား ထည့်သွင်း စြခင်း၊ (သတ္တ ု 
တွင်းဦးစီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ရးဦးစီးဌာန) 

၂။ ဓာတ်သတ္တ ုတူး ဖာ်ထတ်လပ်သည့် နရာ 
ဒသများတွင ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း၊ 
ြပန်လည်ထူ ထာင်ြခင်း နှင့် မူလအ န 
အထား ြပန်လည် ရာက်ရှိရန်တိ ့အတွက်  
ရှ ့ ြပး စီမကိန်းများ ဆာင ်ရွက်ြခင်း၊ 

 ြမစ်ကမ်းပါးအနီးတွင် သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်း 
အား ရအရင်းအြမစ် နှင့် ြမစ် ချာင်းများ 
ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ/နည်းဥပ ဒတိန့ှင့်အ 
ည ီ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (သတ္တ ုတွငး်ဝန်ကီး 
ဌာန၊( ရအရင်းအြမစ် နှင့် ြမစ် ချာင်းများ 
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲ အ့စည်း) 
ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဦးစီးဌာန) 
 သတ္တ ုတွငး် ဘးအန္တရာယ် စီမခန်ခ့ွဲမနှင့် 
ြပန်လည် ထူ ထာင် ရးဆိင်ရာ စွမ်း 
ဆာင်ရည် ြမင့်တင်ြခင်း၊ (သတ္တ ုတွင်း  
ဝန်ကီးဌာန) 
 ဓာတ်သတ္တ ု တူး ဖာ်သည့ ် နရာများတွင ်
ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ြခင်း၊ ြပန်လည ် ထူ 
ထာင်ြခင်း၊ မူလအ နအထား ြပန်လည် 
ရာက်ရှိြခင်းဆိင်ရာ ရှ ့ ြပးလပ်ငန်းများ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (သတ္တ ုတွငး်ဝန်ကီး 
ဌာန) 
 ဓာတ်သတ္တ ု တူး ဖာ်ခွင့် လာက်ထားရာ 
တွင် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမဘဝနှင့် ကျန်းမာ 
ရး ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း၊ သတ္တ ုတွင်း 
ပိတ်သိမ်းမည့် အစီအမများအား ထည့် 
သွင်း စြခင်း၊ (သတ္တ ုတငွ်းဝန်ကီးဌာန)  

၃။ ဓါတ်သတ္တ ုထတ်လပ်တူး ဖာ်ြခင်း လပ် 
ငန်းများတွင် နည်းပညာဆိင်ရာ ကမ်း 
ကျင်မများ အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊ 

 နည်းပညာဆိင်ရာ အဆင့်ြမင့်တင်ရန် ဝန် 
ထမ်းများ၏ စွမ်း ဆာင်ရည ် ြမင့်တင ်
ြခင်း၊ (သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန) 

၄။ ထိ ရာက် သာ စာင့် ကည့် လ့လာြခင်း 
လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန ် ကမ်းကျင် 
ပညာရှင်များအား တာဝန် ပးြခင်း၊ 

 ဓာတ်သတ္တ ုသန ့စ်င်/ကျိုချက/်ဆင့်တက်ြပု 
ြပင်သည့် စက်ရများတွင် စွန ့်ပစ်အရည် 
များ စနစ်တကျစွန ့ပ်စ်ြခင်း၊ ြပင်ပ နှင့် 
လထသိ ့ မပျလ့ွင့် စရန် ဆာင်ရွက်ရန ်
ပညာ ပးြခင်း၊ စွမ်း ဆာင်ရည် ြမင့်တင် 
ြခင်း၊ စစ် ဆးကပ်မတ်ြခင်း၊ (သတ္တ ုတွင်း 
ဝန်ကီးဌာန) 

၅။ အစိင်အခဲစွန ့ပ်စ်ပစ္စည်းများ စီမအပ်ချုပ် 
ြခင်းအတကွ် သင့် လျာ် သာ နရာ ဒသ 
များအား သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 ဓာတ်သတ္တ ု တူး ဖာ်မည့ ် အစီအစဉ်တွင် 
အစိင်အခဲ စွန ့်ပစ်ပစ္စည်းများ သတ်မှတ် န 
ရာတွင ် စွန ့်ပစ် ရးအတွက ် အစီအမများ 
အား ထည့်သွင်းြခင်း၊ (သတ္တ ုတွငး်ဝန်ကီး 
ဌာန) 
 ဓာတ်သတ္တ ု တူး ဖာ်မည့ ် လပင်နး်များ 
အဆိြပုလာများတွင် ပတ်ဝန်းကျင် နှင့ ်
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စဉ ် NBSAP ပါ  လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 
( ဆာင်ရွက်သည့် ဌာနအဖွဲ အ့စည်း) 
လူမစီးပွား ရးအ ပ  ထိခိက်မ ဆန်းစစ် 
ချက်များအ ပ  အစိင်အခဲ စွန ့်ပစပ်စ္စည်း 
များဆိင်ရာ အစီအမများအား ထည့်သွင်း 
ဖာ်ြပ စြခင်း၊ (ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ရးဦးစီးဌာန) 
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BOX ၆။       သတ်ြဖတ်သူအြဖစ်မ ှထိနး်သိမ်းကာကယွသ်ူအြဖစ်သိ ့
ဇီဝမျိုးစမျိုးကွ ဲထိန်းသိမ်းြခင်းတွင် ဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့် ပညာ ပးြခင်းတိသ့ည် အဓိကလပ်ငန်း 
များြဖစ်ပါသည်။ ဥပ ဒစိးမိး ရးလပ်ငန်းတစ်ခတည်းြဖင့် ထိန်းသိမ်း ရးတွင် လ လာက်မမရှိ 
သည့်အတွက် ပညာ ပးလပ်ငန်းများကိပါ အားြဖည့် ဆာင်ရွက်ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ပညာ ပး 

လပ်ငန်းသည ် ဒသခြပည ်
သူများ၏ ထိန်းသိမ်း ရး 
အ ပ  သိြမင်နိးကားမ 
အား ြမင့်မားလာ စ သာ် 
လည်း ၎င်းတိ၏့ အ လ့ 
အထကိ ြပာင်းလဲ စရန ်

ခက်ခဲသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  ထိခိက်မ နည်း 
ပါး စသည့် အသက် မွးလပ်ငန်းများ ြဖည့်စွက် ပ့ပိး ပး 
ြခင်းြဖင့် ထိန်းသိမ်း ရး အာင်ြမင် နိင်သည်ကိ လက် တွ ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့သည။် 
တစ်ကမ္ဘာလးတွင် ကာင် ရ (၄၀၀) အာက်တွင်သာ ကျန်ရှိ ပီး၊ မျိုးသဉ်း ပျာက်ကွယ်မည့် 
အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိင် နရသည်ဟ သတ်မှတ်ြခင်း ခထားရသည့် ရ ညာင့်နတ်ဝိင်းငှက် 
(Spoon-billed Sandpiper - SBS) သည် ြမန်မာနိင်င တာင်ပိင်းရှိ  မတ္တ မ ပင်လယ် ကွတ့ွင် 
နှစ်စဉ် ဆာင်းခိ လ့ရှိပါသည်။ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်တွင် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်း 
ရးအသင်း (BANCA) မှ SBS ကျက်စားရာ နရာများတွင ် ဒသအပ်ချုပ် ရး အဖွဲ အ့စည်း 
များ၊ ငှက်မဆိးများနှင့် တွဆ့၍ အကြပု ဆွး နွးမများ ြပုလပ်ကာ အြခား သာ အသက် 
မွးလပ်ငန်းများ (တငါလပ်ငန်း၊ စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရး) များ ပ့ပိး ပးြခင်းြဖင့် ငှက် 
ဖမ်းဆီးြခင်းအား စွန ့်လွတ်ရန် သ ဘာတူညီမများ ရရှိခဲ့ပါသည်။  ကျန် ဒသခများကိ ပညာ ပး 

စည်းရးြခင်းများြပုလပ် ခဲ့သည်။ 
လ့လာမများအရ ငှက်ဖမ်းဆီးြခင်းများ ကျဆင်းသွားခဲ့ ပးီ ငှက် 
မဆိးများမှာ အြခား သာ အသက် မွးလပ်ငန်းများအား ဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ငှက် ကာင်ကျက်စားမမှာလည်း 
တိးပွားလျက်ရှိပါသည်။ ထိ ရာက် သာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းအား 

ဥပ ဒစိးမိးမ၊ ပညာ ပးမနှင့် လူမဘဝြမင့်တင်မတိြ့ဖင့် အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် 
ဖာ်နိင် ကာင်း ြပသြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ 
သဘာဝအ ြခခ ခရီးသွားလပ်ငန်းနှင့် ငှက်ကည့်ြခင်း 
တိတ့ွင် ဒသခများအား ငှက်မျိုးစိတ်များဆိင်ရာ 
အ တွအ့ကု၊ ဗဟသတတိြ့ဖင့် ဧည့်လမ်းညန်များ 
အြဖစ် ဆာင်ရွက်နိင် ရး လ့ကျင့်သင်ကား ပးမည် 
ဆိပါက ငှက်မဆိးများအား ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်သူ 
များအြဖစ်သိ ့ ြပာင်းလဲနိင် စမည ်ြဖစ်ပါသည်။
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အခန်း ၅။ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာအား အြခား သာ ဆက်စပ ် က များတွင ် ထည့်သွင်း 

ြခငး် 

 ြမန်မာနိင်ငသည ် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ လာ့ 

ချ ရး၊ ထာင်စနှစ ်ဖွ ဖ့ိုး ရးပန်းတိင် ြပည့်မီ ရး၊ စီးပွား ရး ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ နှင့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင် တည် ငိမ် ရး ဟန်ချက်ညီ အာင ် ဆာင်ရွက် ရးတိတ့ွင် စိန် ခ မ အများ 

အြပားနှင့် ရင်ဆိင် နရပါသည်။ အထူးသြဖင့် နိင်င ရး အ ြခအ န တးိတက် ြဖစ် ပ လာ 

ြခင်း ကာင့် ဖွ ဖ့ို း ရးဆိင်ရာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ တိးြမင့်လာသည့် အ ြခအ နတွင် စီးပွား 

ရး ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တည် ငိမ် ရး ဟန်ချက်ညီ အာင် ဆာင ်

ရွက်မအား ပိမိအားထတ်ရလျက ်ရှိပါသည်။ 

 အြခား သာ နိင်ငများ၏ စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအား ဦးစား ပး ဆာင ်

ရကွရ်ာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်တည် ငိမ်မက ိလျစ်လျူရခဲ့ြခင်း ကာင့် တန်ဖိးကီးမားစွာ 

ြပန်လည် ပးဆပ်ရသည့် ြဖစ်ရပ်များကိ သင်ခန်းစာယူ ပီး ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မကိ ဟန်ချက်ညီစွာ ဆာင်ရွက် 

ရးကိ အ လး ပးလျက်ရှိပါသည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် စီးပွား ရး ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မကိ ဟန်ချက်ညီ 

စွာ ဆာင်ရွက် ရးကိ နိင်ငအဆင့် မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ နှင့် လပ်ငန်းစီမချက်များတွင် ထည့် 

သွင်း ရးဆွဲထား ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် စီးပွား ရး နှင့် 

လူမ ဖွ ဖ့ို း ရးဆိင်ရာ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ မူ ဘာင် (Framework for Economic and 

Social Reforms-FESR) အား ရးဆဲွ ကျင့်သးလျက်ရှိပါသည်။ ထိသိ့ ့ ကျင့်သးြခင်းကိ 

ကမ္ဘာ့အဆင့်၊ ဒသအဆင့် နှင့် နိင်ငအဆင့် မဟာဗျူဟာများြဖစ်သည့် ထာင်စနှစ ် ဖွ ဖိ့ုး 

ရး ရည်မှန်းချက ် (Millennium Development Goals-MDGs) ၊ အမျို းသား ဘက်စ 

ဖွ ဖ့ို း ရးစီမချက ် (National Comprehensive Development Plan-NCDP) နှင့် 

အာဆီယ လူမ ရး-ယဉ် ကျးမ အသိက်အဝန်း အ ြခြပ ြမပ (ASEAN Socio-Cultural 

Community Blueprint-ASCC) တိ ့ နှင့် ဆက်စပ်ထား ပီး ၎င်းမဟာဗျူဟာများသည ်

စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် တည် ငိမ် ရးတိက့ိ အ လး 

ပးထားပါသည်။ 
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၅-၁။ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာအား ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် သစ် တာက တငွ် ထည့်သွင်း 

ြခငး် 

 ၁၉၉၅ ခနှစ်တွင် ထတ်ြပန်ြပ ာန်းခဲ့ သာ ြမန်မာ့သစ် တာမူဝါဒ၏ ပဓါနကျ 

သာ အချက်(၆) ချက်အနက် တစ်ချက်မှာ ရ၊ ြမ၊ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၊ ဇီဝမျို းစနှင့် 

သဘာဝဝန်းကျင်ကိ ကာကွယ်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ အမျို းသားဥယျာဉ် 

များ၊ သဘာဝကို းဝိင်းများနှင့် ဘးမ့ဲ တာများဆိင်ရာ စနစ်တစ်ခတည် ထာင်၍ တာရိင်း 

တိရ စ္ဆာန် စီမအပ်ချုပ်ြခင်းလပ်ငန်းကိ ခိင်မာ စ ရးအတွက် တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါ 

သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာနသည် သစ် တာက  

ဆိင်ရာ နိင်ငအဆင့် အစီအစဉ်အြဖစ ် အမျို းသားသစ် တာက  နှစ ် (၃၀) ပင်မစီမကိန်း 

(၂၀၀၁-၀၂ မှ ၂၀၃၀-၃၁ အထိ) ရးဆွဲခဲ့ ပီး ဇီဝမျို းစမျို းကွဲထိန်းသိမ်းြခင်းအား အခန်း တစ ်

ခန်းအြဖစ ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ အမျို းသား သစ် တာက  ပင်မစီမကိန်းအရ သဘာဝ 

နယ် ြမ တည် ထာင်ြခင်းရည်မှန်းချက်က ိ ြမန်မာ့သစ် တာမူဝါဒပါ  ရည်မှန်းချက ်၏ (၂) 

ဆ ြဖစ်သည့် နိင်ငဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိင်နန်းအား သဘာဝနယ် ြမအြဖစ် သတ်မှတ်ရန် တိးချဲ  ့

ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ အမျို းသား သစ် တာက ပင်မ စီမကိန်းအား အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း 

အြဖစ် ခရိင်သစ် တာအပ်ချုပ်လပ်ကိင်မစီမချက်များအား ရးဆွဲကရပီး၊ ၎င်းတွင် သဘာဝ 

နယ် ြမအလပ်တိက်နယ်အား ထည့်သွင်းရပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒ 

(၂၀၁၂) သည ် ဖွ ဖ့ို း ရးဆိင်ရာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများအတွက ် စီမချက် ရးဆွဲရာတွင ် ဂဟ 

စနစ်များနှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲလြခုမအတွက် ဥပ ဒပိင်းဆိင်ရာ အဓိက ကျာရိးြဖစ်ပါသည်။  

၅-၂။  ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာအား စိက်ပျိုး ရးက တွင် ထည့်သွင်းြခင်း 

စိက်ပျို း ရးက တွင် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းဆိင်ရာ လပ ်

ငန်းများ  ပါင်းစပ်ထည့်သွင်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ် လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့်ဆည် ြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာနသည့် အပင် မျို းရိးဗီဇ အရင်းအြမစ်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း၊ လယ်ယာ 

စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းမှ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  ထိခိက် စနိင် သာ အန္တရာယ်များမှ 

ကိုတင ်ကာကွယ်နိင်ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထိန်းသိမ်းြခင်းကိ ထာက်ပ ့

ပးနိင်သည် ့ စိက်ပျိုးနည်းစနစ်များ ကျင့်သး စြခင်းစသည့် လပ်ငန်းများကိ အ ကာင ်

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

အပင်မျို းရိး ဗီဇအရင်းအြမစ်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း နြဖင့် ြမန်မာနိင်င 

တွင် မျို း စ့ဘဏ်အား ၁၉၉၀ ြပည့်နှစ်မှ စတင်တည် ထာင်ခဲ့ ပီး၊ အပင်မျို းရိး ဗီဇအရင်း 

အြမစ်များကိ နိင်င၏ ဒသအနှအ့ြပားသိ ့သွား ရာက ် လ့လာစ ဆာင်း၍ ကာကွယ် ထိနး် 
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သိမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထ ိအပင်မျို းစိတ ်စစ ပါင်း ၂၄ မျိုး ၏ 

ဗဇီကွဲမျို း (Accessions) စစ ပါင်း (၁၁,၉၁၆) မျို းကိ အ အးခန်းအတွင်း သိ လှာင် 

ထိန်းသိမ်းထားရှိ ပီး၊ သီးနှမျို းကွဲ ပါင်း(၁၁၂) မျို း၏ လက္ခဏာရပ်များ (Passport Data) 

များကိ မှတ်ပတင်ထားရှိပါသည်။ ထိအ့တူ သီးနှမျို းကွဲ ပါင်း၂၂ မျို း၏ (Accessions) 

စစ ပါင်း(၉,၆၀၉) ၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာမှတတ်မ်း   (Characterization data) များ 

ကိ မှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းထားရိှပါသည်။ 

စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် လယ်ယာစိက်ပျို း ရး ဖွ ဖိ့ုးတးိတက်မအတွက် မျို း စ့ဘဏ်ရှိ 

အပင်မျို းဗီဇ အရင်းအြမစ်များအား သ တသနြပုလပ်ြခင်း၊ အပင်မျို းသစ ် မွးြမူ ရးလပ ်

ငန်းများတွင ် အသးချ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် ြပည်တွင်းြပည်ပ အဖွဲအ့စည်းများသိ ့ စချ 

မှတ်ထားသည့် မျို းဖလှယ် ရးဆိင်ရာ သ ဘာတူညီချက(်Standard Material Transfer 

Agreement, SMTA) အသးြပု၍ ြဖန် ့ ဝ ပးလျက်ရိှရာ ယ နအ့ထိ သးီနှဗီဇမျိုး ကွဲ ပါင်း 

(၁၇,၁၈၃) အား ြဖန် ့ ဝ ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ အပင် မျို းရိးဗီဇ အရင်းအြမစ်များအား ရယူအသး 

ချြခငး်မှ ရရိှလာသည့် အကျို းအြမတ်များအား အကျို းတူမ ဝသွားနိင်မည့် နည်းလမ်းများ 

အား ြပုစ ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

မျို း စ့ဘဏ်တွင ်ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် သီးနှမျို းများအနက် စပါး၊ 

စပါးရိင်း၊ ထာပတ်ပဲနှင့် ငှက် ပျာမျို းများအား လြခုစိတ်ချမရှိ စရန်အတွက် ပွားများ၍ 

နာ် ဝနိင်ငရှိ ကမ္ဘာ့မျိုး စ့ဘဏ်(Global Seed Vault, Norway)၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

ဆန်စပါး သ တသနဌာန၊ မျို း စ့ဘဏ(်International Rice Research Institute, IRRI 

Gene Bank)၊ ကိရီးယားသမ္မတနိင်င မျိုးဗီဇဘဏ် (RDA Gene Bank)၊ ကိလဘီယာ 

နိင်ငရှိ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအပူပိင်း ဒသ စိက်ပျို း ရးသ တသနဌာန (CIAT, Colombia) 

တိတွ့င် ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်းများ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ြမန်မာနိင်င၏ အပင်မျိုးရိးဗီဇ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း လပ်ငန်းရပ်များအား 

အများြပည်သ ူပိမိသိရှိ နားလည်လာပီး ပါဝင် ဆာင်ရွက် လာနိင် စရန်အတွက ် FAO နှင့် 

ပူး ပါင်း၍ အပင်မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ်များဆိင်ရာ အမျို းသားသတင်းအချက်အလက်ြဖန် ့

ဝ ပး ရး ကွန်ယက်စနစ်ထူ ထာင်ြခင်း (National Information Sharing Mechanism 

on the Implementation of Global Plan of Action for the Conservation and 

Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture  

NISM-GPA, www.pgrfa.org/gpa/mmr/mmrwelcomeil.html)၊ တာင်သူလယ်သ 

မားရပသ်လိင်း (Farmers’ Channel)၊ တာင်သူလယ်သမားဂျာနယ် (Farmer’s 
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Journal) နှင့် လယ်ယာစီးပွားဂျာနယ်စသည့် သတင်း၊ မီဒီယာများအသးြပု၍ အသိပညာ 

ပးြခင်းများကိလည်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ထိအ့ြပင် စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းများမှ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  ထိခိက် စနိင် 

သည့် အန္တရာယ်များမ ှကိုတင်ကာကွယ်နိင်ရန်အလိငှ့ာ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများြပ ာန်းြခင်း၊ 

ြပင်ဆင်ြပုြပင်ြခင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စိက်ပျို း ရးက  

တွင် အသးြပုသည့် ပိးသတ် ဆးများတွင် ပါဝင်သည့် ဓာတပစ္စည်းများမှ ဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွနှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  ထိခိက်မများ လျာ့နည်းကျဆင်း စရန်ရည်ရွယ်၍ ပိးသတ် 

ဆးဥပ ဒ(၁၉၉၀)ကိလည်း ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငအတွင်းသိ ့ မလလိားအပ် သာ ြပန ့်ပွား 

ဖျက်ဆီးတတ်သည့် မျို း စ့များ၊ အပင်အစိတ်အပိင်းများ နှင့် ပိးမား ရာဂါများဝင် ရာက်မမ ှ

ကာကွယ်နိင်ရန်အတွက် အပင်ပိးမား ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ရးဥပ ဒ(၂၀၁၁) နှင့် မျို း စ ့

ဥပ ဒ (၂၀၁၁) တိက့ိ ြပ ာန်းြခင်းနှင့် စိက်ပျို း ြမများနှင့် သးစွဲသူ တာင်သလူယ်သမား 

များ၏ ကျန်းမာ ရးက ိထိခိက် စနိင်သည့် အရည်အ သွးမြပည့်မှီ သာ ဓာတ် ြမဩဇာများ 

အား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိင်ရန်အလိငှ့ာ ြမဩဇာဥပ ဒ (၂၀၀၂)ကိ ြပ ာန်းအ ကာင် 

အထည ် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ဇီဝမျို းစမျို းကွဲထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းကိ ထာက်အပ့ ပးနိင်သည့် စိက်ပျိုး 

ရး နည်းစနစ်များအ နြဖင့် ရွ ့ ြပာင်း တာင်ယာစနစ်မှ အမဲတမ်းလယ်ယာစိက်ပျို းနညး် 

စနစ်များသိ ့ ြပာင်းလဲကျင့်သး စြခင်း၊ ပျက်စီးြပုန်းတီးလျက်ရှိ သာ ြမဆီလာများအား 

ြပန်လည် ကာင်းမွန် စရန် ြမယာထိန်းသိမ်းသည့် နည်းစနစ်များ ကျင့်သးြခင်းအားြဖင့် 

ြမဆီလာအတွင်းရှိ အဏဇီဝပိးမားများြပန်လည်တိးပွားလာ စြခင်း၊ မိး ခါင် ရရှား ဒသ 

များတွင် ရကိ ခတာသးစွဲနိင်သည့် စိက်ပျို းနည်းစနစ်များ ဖာ်ထတ်ြခင်း၊ ဇီဝလြခုမဆိင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များအတွက် မျို းရိးဗီဇ ြပုြပင်ထားသည့် GMO များဟတ်မဟတ်ဟတ ်စစ် ဆးြခင်း 

နှင့် Non-GMO Certificate များ ထတ် ပးြခင်းနှင့် အပင်မျို းအကာအကွယ် ပး ရးဥပ ဒ 

(Plant Variety Protection Law) ရးဆွဲြပ ာန်း နိင်ရန် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

၅-၃။  ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာအား မွးြမူ ရး နှင့် ရလပ်ငန်း က တွင် ထည့်သွင်း 

ြခငး် 

 မွးြမူ ရးက တွင် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထန်ိးသိမ်းြခင်း လပ်ငန်းများကိ ပါင်းစပ် 

ဆာင်ရွက်သည့်အ နြဖင့် မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ို း ရးဝန်ကီး 

ဌာန အ နြဖင့် က ဲနွားသတ်ြဖတ်ြခင်းမှ တားဆီးကာကွယ်သည့်ဥပ ဒ (Cattle Slaughter 
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Prohibition Act ၁၉၄၇) ကိ လည်း ကာင်း၊ တိရ စ္ဆာန်ကျန်းမာ ရးနှင့် ဖွ ဖ့ို း ရးဥပ ဒကိ 

၁၉၉၃ ခနစ်ှတွင် လည်း ကာင်း ြပ ာန်း၍ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 မွးြမူ ရးနှင့်ကသ ရးဦးစီးဌာနမှ အိမ် မွး/ြခ မွး တရိ စ္ဆာန်မျိုးစိတမ်ျား 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ ြပည်တွင်းြပည်ပ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်းကာ 

ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ နရင်း ဒသအတွင်း ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း 

(In-situ Conservation) အ နြဖင့် ြမန်မာနိင်င၏ အဓိကအ ရးပါ သာ အိမ် မွးတိရ စ္ဆာန် 

မျို းစိတ ် ြဖစ်သည့် ဒသရင်း ရနီကီးနွားမျို းစိတ်ကိ မ ကွးတိင်း ဒသကီး၊ စလင်း 

မို န့ယ်တွင် လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာ့မျို းရင်း ကက်မျို းစိတ်များကိ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ 

ညာင်ဦး မို န့ယ ် နှင့် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ လှည်းကူး မို န့ယ်များတွင် လည်း ကာင်း 

ထိန်းသိမ်းကာ ကွယ် ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

 နရင်း ဒသြပင်ပတွင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း (Ex-situ Conservation 

အ နြဖင့် နွား နာက်ထီးမှ သတ်ရည်ကိ စ ဆာင်း၍ ရန်ကန် မို ရိှ့ ြခ မွးတိရ စ္ဆာန်များ မျိုး 

အဆင့်ြမင့်တင် ရးဌာနစိတ် (Artificial Insemination Section) ရိှ သတ်ရည်ဘဏ်တွင ်

အ အး ပးထိန်းသိမ်းသည့် နည်းြဖင့် ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ထားရိှပါသည်။ 

 ထိအ့ြပင် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဏြမူစွမ်းအင် အဂျင်စ ီ(IAEA) နှင့် ပူး ပါင်း 

၍ ဒသရင်း က ဲနွားမျို းစိတ်များ၊ ဆိတ်မျို းစိတ်များနှင့် ကက်မျို းစိတ်များ၏ မျို းရိးဗီဇနှင့် 

သွင်ြပင်လက္ခဏာ ထိန်းသိမ်းြခင်း (Phenotypic and Genotypic Characterization)  

လပ်ငန်းစဉ်များကိ မ ကွးတိင်း ဒသကီး၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးနှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တိတ့ွင် 

အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။  မွးြမူ ရးနှင့်ကသ ရးဦးစီးဌာနမှ ဝန ်

ထမ်းများ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ အသိစိတ်ဓါတ်များ ပိမိသိြမင်နားလည်လာ စရန် အတွက် 

ဌာနတွင်း မွမ်းမသင်တန်းများ၊ မွးြမူ ရးသင်တန်းများတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရး၊ 

သဘာဝအရင်းအြမစ်များ အရည်အ သွး မပျက်စီး စ ရး နှင့် ဇီဝလြခုမ ထိန်းသိမ်း ရး 

ဆိင်ရာ သင်ခန်းစာများ ထည့်သွင်းပိခ့ျ ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

 ရလပ်ငန်းက မှ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ငါးလပ် 

ငန်းဦးစီးဌာနအ နြဖင့် ြမန်မာနိင်င ပင်လယ်ငါးဖမ်းဥပ ဒ (၁၉၉၀) နှင့် ရချိုငါးလပ်ငန်း 

ဥပ ဒ (၁၉၉၁) တိအ့ပါအဝင် ညန်ကားချက်များ၊ အမိန ့မ်ျား၊ တားြမစ်ချက်များ ထတ်ြပန်၍ 

ဆက်စပ်ဌာန အဖွဲအ့စည်းများပူး ပါင်းပါဝင်မြဖင့် ငါးဖမ်းဆီးြခင်းအား ကီးကပ်ြခင်း၊ 

မျို းသဉ်းရန် အန္တရာယ်ရှိသည့် ငါးမျို းစိတ်များအား အလန်ွအကဖမ်းဆီးြခင်းမှ ကာကွယ် ပး 

ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် လိအပ်သည့် ငါးမျို းစိတ်များ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ ဂဟစနစ ်
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အား ထိခိက်ပျက်စီးြခင်း မြဖစ် စ သာ ငါးဖမ်းနည်းလမ်းများအား အသးြပု ရး ဟာ ြပာ 

ပိခ့ျြခင်း၊ သင်တန်း ပးြခင်းတိက့ိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါ  သည်။ 

 ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာနရှိ ငါးသား ဖာက်စခန်းများတွင ် ရှားပါးငါးမျို းစိတ်များ 

မျို းဆက်ပျက်သဉ်းြခင်း မရှိ စရန် မျို း ဖာက်၍ သား ပါက်ထတ်လပ် ပီး သဘာဝ ရြပင် 

များအတွင်း ငါးမျို းစိက်ထည့်ြခင်း၊ ဒသခငါး မွးသူ ြပည်သူများနှင့် ရလပ်ငန်း လပ်ကိင် 

သူများသိ ့ငါးမျို းစိတ်များ ြဖန ့်ြဖူး ပးြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ အထူးသြဖင့် 

ကမ္ဘာနငှ့်အဝှမ်း မျို းသဉ်းရန်အန္တရာယ်နှင့် ကု တွ ့ နရ သာ ပင်လယ်လိပ်မျို းစိတ်များ 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း လပ်ငန်းများကိ နိင်ငတကာအဖဲွအ့စည်းများ နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင် 

ရွက်လျက်ရှိ ပီး၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၊ ငပ တာ မိုန့ယ်ရိှ သမီးလှကန်း ဘးမ့ဲ တာတွင ်

ပင်လယ်လိပ် ထိန်းသိမ်း မွးြမူ ရးစခန်းကိ ဖွင့်လှစ်ကာ ပင်လယ်လိပ်များ သား ဖာက ်

ြခင်း၊ သဘာဝ နရင်း ဒသသိ ့ ြပန်လည် စလတ်ြခင်းနှင့် ယင်းတိ ့ ကျက်စားရာ ဒသများ 

အား သ တသနြပု လ့လာြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

 ြမန်မာနိင်ငရှိ ရှားပါးမျို းစိတ်တစ်ခြဖစ် သာ ဧရာဝတီလင်းပိင်မျို းစိတ်များ 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်အတွက် ဧရာဝတီြမစ ် အထက်ပိင်း ဒသတွင် ဧရာဝတီလင်းပိင ်

ထိန်းသိမ်း ရး နယ် ြမကိ ၂၀၀၅ ခနှစ်တင်ွ သတ်မှတ်ခဲ့ ပီး၊ ပမှန်ကင်းလှည့်ြခင်း၊ ပညာ 

ပးြခင်း၊ တရားမဝင် ဆာင်ရွက်မများအ ပ  အ ရးယူြခင်းတိက့ိ ြမန်မာနိင်င ရဲတပ်ဖဲွ ၊့ 

ဒသအပ်ချုပ် ရးအဖဲွတ့ိန့ှင့် ပူး ပါင်း၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ထိအ့တ ူ ြမန်မာ့ငါးမန်းမျို းစိတ်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်၍ တနသာရီ ကမ်းရိး 

တန်း ဒသရှိ ရာစ်က န်းမှ လန်ပိကန်းအထ ိ ဒသအား ငါးမန်းထိန်းသိမ်းနယ် ြမ အြဖစ် 

သတ်မတ်ှကာကွယ်ထားရိှပါသည်။  

၅-၄။  ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာအား ပညာ ရးက တွင ်ထည့်သွင်းြခင်း 

 ပညာ ရးဝန်ကီးဌာနအ နြဖင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ အသိ 

ပညာများအား အ ြခခပညာအဆင့်မှစ၍ အဆင့်ြမင့်ပညာအဆင့်အထိ ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် 

လ့လာ သင်ယူနိင်ရန်အတွက် သင်ရိးများတွင် ထည့်သွင်းသင်ကား စြခင်း၊ စာတမ်းများ 

ဖတ်ကားြခင်းနှင့် ဆွး နွးပွဲများ ကျင်းပြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပညာ ရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ အ ြခခပညာဦးစီးဌာန အာက်ရိှ ကျာင်းများတွင် မူလတန်းအဆင့်မှ စ၍ 

ဂဟစနစ်ဆိင်ရာ အ ြခခဘာသာရပ်များ၊ ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ရာ ဘာသာရပ်များက ိသင်ရးိ 

ညန်းတမ်းများတွင ်ထည့်သွင်း၍ သင်ကားပိခ့ျလျက ်ရှိပါသည်။ 
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 ထိအ့တ ူပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန အာက်ရိှ တက္က သိလ ်

/ဒီဂရီ ကာလိပ်များတွင် သတ္တ ဗဒဘာသာရပ် မဟာသိပ္ပသင်ရိးတွင် Environmental 

Studies and Conservation and Management ဘာသာရပ်ကိလည်း ကာင်း၊ ဘဲွ ့ကို 

သင်တန်းများတွင် Ecology နှင့် Biodiversity ဘာသာရပ်များကိလည်း ကာင်း ထည့် 

သွင်း သင်ကားလျက်ရိှပါသည်။ သတ္တ ဗဒနှင့် ရက္ခ ဗဒဌာနများတွင် မဟာဘွဲ ၊့ မဟာ 

သ တသနဘွဲ ၊့ ပါရဂူဘွဲ မ့ျားနှင့်ပတ်သက်သည့် သ တသနစာတမ်းများ ြပုစရာတွင ် ဇီဝမျိုး 

စမျို းကွဲများဆိင်ရာ သ တသနြပု လ့လာြခင်းများက ိနှစ်စဉ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

၅-၅။  ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာအား ကန်သွယ် ရးက တွင် ထည့်သွင်းြခင်း 

 ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာအား ကန်သွယ် ရးက တွင် ထည့်သွင်းြခင်းအ နြဖင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာနမ ှထတ်ြပန်ထားသည့် သစ် တာ 

ဥပ ဒ (၁၉၉၂) နှင့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် အပင်များကာကွယ် ရးနှင့် သဘာဝနယ် ြမများ 

ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ (၁၉၉၄) တိန့ှင့်အည ီသစ် တာထွက်ပစ္စည်းများ၊ အပင်နှင့် တာရိင်း 

တိရ စ္ဆာန်များနှင့် ယင်းတိ၏့ အစိတ်အပိင်းများ တရားမဝင် ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မများက ိ

ထိန်းချုပ် ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ ထိအ့ြပင် ြပည်နယ်/တိင်း ဒသကီးအသီးသီး၌ တာ 

ရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ တရားမဝင် ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မများအား ထိ ရာက ်

စွာ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့် ဌာနဆိင်ရာ (၇) ခမှ ကိယ် 

စားလှယ်များ ပါဝင်သည့် "နိင်ငအဆင့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ တရား 

မဝင် ရာင်းဝယ်မများအား ဥပ ဒအရ ထိ ရာက်စွာ အ ရးယူတားဆီး ရးအဖဲွ  ့ (National 

Wildlife Law Enforcement Taskforce)" ကိ ၂၀၀၇ ခနှစ်တင်ွ စတင် ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ ပီး၊ 

၂၀၁၁ ခနစ်ှတွင် ြပန်လည်ဖွဲ စ့ည်း၍ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

 စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာနအ နြဖင့် အပင်နှင့် တာရိင်း 

တိရ စ္ဆာန်ထွက ်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိြ့ခင်းများအတွက် ခွင့်ြပုချက ်လိင်စင်များ 

ထတ် ပးရာတွင ်ကာကွယ်ထားသည့် အပင်နှင့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊ မျို းဆက်ပျက်သဉ်း 

လဆဲ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များစာရင်းတွင် ပါဝင်ြခင်းရှိ/မရိှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် 

သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန၏ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ ရယူ၍ လည်း ကာင်း၊ စိက်ပျိုး 

ရးထွက်ကန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်း/တင်ပိခွ့င့်ြပုရာတွင် လယ်ယာစိက်ပျို း ရး နှင့် ဆည် 

ြမာင်းဝန်ကီးဌာန၏ ထာက်ခချက်ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ အိမ် မွး/ြခ မွး တိရ စ္ဆာန်များ၊ ရ 

ထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်း/တင်ပိရ့ာတွင် မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသ 

ဖွ ဖ့ို း ရးဝန်ကီးဌာန၏ ထာက်ခချက်များြဖင့် လည်း ကာင်း ခွင့်ြပု ပးလျက ်ရှိပါသည်။ 
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 ထိအ့တ ူအပင်နှင့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများအား နိင်ငတကာသိ ့တင ်

ပိြ့ခင်း၊ တင်သွင်းြခင်းများကိ မျို းဆက်ပျက်သဉ်းလဆဲ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်း 

မန်များ နိင်ငတကာကန်သွယ်မဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (CITES) ၏ ြပ ာန်းချက်များနှင့် 

အညီ CITES Export Permit များ၊ Import Permit များ ထတ် ပးြခင်းအားြဖင့် 

စိစစ်ထိန်းချုပ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

BOX ၇။      ြမန်မာတ့ိက်လိပ် (Batagur trivittata) အား သဘာဝ နငှ့် ြခ လှာင်စနစ်တိြ့ဖင့် မွး 
ြမူြခင်းြဖင့် ထနိ်းသိမ်းြခင်း 

ြမန်မာ့တိက်လိပ်သည် ဧရာဝတီ၊ ချင်းတွင်း၊ စစ် တာင်း နှင့် သလွင်ြမစ်တိတွ့င်သာ တွရ့ှိရ ပီး၊ 
ဥအ သာ နရာများ စိက်ပျိုး ြမအြဖစ် ြပာင်းလဲသွားြခင်း၊ ဥများ ရှာ ဖွစ ဆာင်းြခင်း နှင့် 
အရွယ် ရာက်လိပ်များ နှစ် ပါင်းများစွာ ဖမ်းဆီးြခင်းတိ ့ ကာင့် ကာင် ရကျဆင်းလျက်ရှိ ပီး 
မျိုးသဉ်းလနီးပါး အန္တရာယ်ကျ ရာက် န သာ မျို းစိတ်အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်း ခထားရပါသည်။ 
ြမန်မာ့တိက်လိပ်အား မျိုးသဉ်း ပျာက်ကွယ်သွား ပီဟ ၁၉၇၀ ြပည့်နှစ်များမတိင်မီကတည်းက ယူ 
ဆထားခဲ့ြခင်းသည ်  ၂၀၀၁ ခနှစ်တွင ် သား 
ငှက်ထိန်းသိမ်း ရးအဖွဲ မ့ှ ဒဌဝတီြမစ်၌ ြပန ်
လည် တွရ့ှိသည့် အချိန်အထိ ြဖစ်ပါသည်။ 
ချင်းတွင်းြမစ်နှင့် ဘရား ရကန်များမှ ရရှ ိ
သာ တိက်လိပ်များအား ရတနာပတိရ စ္ဆာန ်
ဥယျာဉ်၌ ြခ လှာင်မျိုးပွားခဲ့ပါသည်။ ချင်း 
တွင်းြမစ်အထက်ပိင်းတွင် တိက်လိပ်များအား 
နရင်း ဒသတွင် ထိန်းသိမ်းသည့် အစီအစဉ် 
အား ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ယင်းအစီ 
အစဉ်အား လင်းဖား ကျးရွာတွင် ဆာင်ရွက ်
နြခင်းြဖစ် ပီး ဥ အ သာ နရာများအား ဒသခဝန်ထမ်းများမှ ကာကွယ်ြခင်း၊ စာင့် ကည့်ြခင်း၊ 
ဥများအား သား ဖာက်စခန်းသိ ့ သယ်ယူ၍ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သား ဖာက်ြခင်း နှင့် ပညာ ပး 
လပ်ငန်းများပါဝင်ပါသည်။ တိက်လိပ် ၇၀၀ ကျာ်အား အာင်ြမင်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိင်ပါသည်။ 
တိက်လိပ်များအား နရင်း ဒသတွင ်ထိန်းသိမ်းသည့် အစီအစဉ်အား ချင်းတွင်းြမစ်အထက်ပိင်း 
တွင် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည ် ြဖစ် ပီး အမဲတမ်း ဝန်ထမ်း (၃) ဦး ထားရှိကာ သား ပါက်ြခင်း၊ 
ငါးဖမ်းဆီးြခင်း ကာင့် တိက်လိပ်များအ ပ  ထိခိက်မမရှိ စရန် တငါများနှင့် ဆက်သွယ်ညိနင်း 
ြခင်း၊ ကမ်း ြခများအား စာင့် ကည့်ြခင်းအ ပ  ကီးကပ်ြခင်း၊ လိပ်ဥများအား သား ပါက်စခန်း 
သိ ့သယ် ဆာင်ြခင်းတိအ့ား ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ သဘာဝအ ြခအ နတွင် တိက်လိပ်အမ 
အ ရအတွက်သည ်၂၀၀၆ ခနှစ်မှစ၍ အ ြပာင်းအလဲ မရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ မကာ သးမီ 
က ြပုလပ်ခဲ့ သာ ကွင်းဆင်းစာရင်း ကာက်မအရ နမ့်သလတ် ချာင်းတွင ် နာက်ထပ ် အမ 
တစ် ကာင် တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်။ သဘာဝအ ြခအ နရှိ တိက်လိပ်အမအ ရအတွက်သည် ၁၀ 
ကာင်ထက် မပိသည့်အတွက် သဘာဝတွင် ရှင်သန်နိင်မည့် ကာင် ရအား ြပန်လည်ရရှိရန် 
ထိန်းသိမ်း ရးအား ပိမိအားစိက် ဆာင်ရွက်ရပါမည်။  
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၅-၆။  ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာအား ကျန်းမာ ရးက တငွ ်ထည့်သွင်းြခင်း 

 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲထိန်းသိမ်းြခင်းဆိင်ရာ 

များကိ ကျန်းမာ ရးက နှင့် ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန 

နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအမျို းသား ကာ်မရှင်တိပူ့း ပါင်း၍ အမျို းသား ပတ်ဝန်း 

ကျင်နှင့် ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းစီမချက ် (National Environment and Health Action 

Plan) ကိ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်တွင် ရးဆွဲြပ ာန်း၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရှိပါသည်။ ထိအ့ြပင် ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနအ နြဖင့် ြမစ် ချာင်းများနှင့် ရတွင်း ရ 

အိင်များအတွင်းရှိ ရ န ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများကိ အဓိက ထိခိက်လျက်ရှိ သာ အာဆင်းနစ် 

ဓါတ်စင် ပါဝင်မပမာဏကိ ပမှန်တိင်းတာ၍ ဒသခြပည်သူများ၏ ကျန်းမာ ရးအ ပ  

ထိခိက်ြခင်း ရိှ/မရိှ စိစစ် ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

 ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန အာက်ရှိ တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာန အ နြဖင့် 

ြမန်မာနိင်ငရှိ ဒသရင်း ဆးဖက်ဝင်အပင်မျို းစိတ်များ နှင့် ရှားပါး ဆးဘက်ဝင်အပင် 

မျို းစိတ်များ၏ မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်နှင့် ြပည်သလူထူမှ သိြမင် 

နိးကားလာ စရန် ရည်ရွယ်၍ နြပည် တာ်၌ အမျို းသားပရ ဆးဥယျာဉ်ကိ လည်း ကာင်း၊ 

ြပည်နယ်/တိင်း ဒသကီး အသီးသီးတွင် ပရ ဆးဥယျာဉ်စစ ပါင်း (၈) ခကိ တည် ထာင်၍ 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ထားရိှပါသည်။  ထိအ့ြပင် ြမန်မာ့ တိင်းရင်း ဆးများ ဖာ်စပ်ရာတွင် 

အသးြပုသည့် ဆးဖက်ဝင်အပင်များ၏ မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ်များကိ အရှည်သြဖင့် 

မှတ်တမ်း တင်ထားရှိနိင်ရန် ရည်ရွယ၍် နြပည် တာ်တွင ် ဆးပစ္စည်းနှင့် ပင် ြခာက်နမူနာ 

ြပတိက ် နှင့် ြမန်မာ့တိင်းရင်း ဆးြပတိက်ကိ လည်း ကာင်း၊ မန္တ လး မို ရ့ှိ တိင်းရင်း ဆး 

တက္က သိလ်တွင ် တိင်းရင်း ဆးတက္ကသိလ်ြပတိက်ကိ လည်း ကာင်း တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်၍ 

မှတ်တမ်းတင်ထားရှိပါသည်။ ဆးဖက်ဝင်အပင်များ၏ မိရိးဖလာ အသးချမများ ရရှည် 

တည်တ့စွာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိင်ရန်အတွက် ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ တိင်းရင်း ဆး 

ပညာဦးစီးဌာနနှင့် ဆးသ တသနဦးစီးဌာနတိမ့ှ ြမန်မာ့ ဆးဖက်ဝင် အပင်များ နှင့် 

မိရိးဖလာအသးချမဆိင်ရာ ကျမ်း (၈) ကျမ်းကိ ရးသားြပုစ၍ ထတ် ဝ မှတ်တမ်းတင ်

ထား ရှိပါသည်။ 

၅-၇။  ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာအား သတ္တ ုတးူ ဖာ်ြခင်းက တွင ်ထည့်သွင်းြခင်း 

သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်းက အ နြဖင့် သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာနအ နြဖင့် ြမန်မာ 

သတ္တ ုတွင်း ဥပ ဒ (၁၉၉၄) ကိ ြပ ာန်းထားရှိ ပီး ဓါတသ်တ္တ ု တူး ဖာ်ြခင်းလပ်ငန်းများမှ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  ထိခိက်မမရှိ စ ရးအတွက် ဓာတ်သတ္တ ုတူး ဖာ်သည့် နရာ 
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များတွင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း၊ ြပန်လည်ထူ ထာင်ြခင်း၊ မူလအ နအထား ြပန်လည ်

ရာက်ရှိြခင်းဆိင်ရာ ရှ ့ ြပးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဓာတ်သတ္တ ုတူး ဖာ်ခွင့် 

လာကထ်ားရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမဘဝနှင့် ကျန်းမာ ရး ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း၊ သတ္တ ု 

တွင်း ပိတ်သိမ်းမည့် အစီအမများအား ထည့်သွင်း စြခင်း စသည်တိက့ ိ အ ကာင်အထည ်

ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။  

 လက်ရိှကာလတွင် ဓါတ်သတ္တ ု စူးစမ်းရှာ ဖွ သာ လပ်ငန်းများအပါအဝင် 

ဖွ ဖ့ို း ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များတွင ် သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးစ 

မျို းကွဲ များအ ပ  ထိခိက်မများ လျာ့နည်း စရန်အတွက ် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မဆန်း 

စစ်ြခငး် လပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အစိမ်း ရာင် သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်း (Green Mining) လပ်ငန်း 

စဉ်များကိ ခတ်နှင့်အညီ ထည့်သွင်းြပ ာန်းနိင်ရန်အတွက် ြမန်မာ့သတ္တ ု တင်ွးဥပ ဒ 

(၁၉၉၄) ကိ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

 ထိအ့တ ူ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့် ကျာက်မျက်ရတနာ တူး ဖာ်သည့် 

ဒသများတွင် သစ် တာြပုန်းတီး စြခင်း၊ ရစီး ရလာ ပျက်စီး စြခင်းနှင့် ြမဆီလာ 

ပျက်သဉ်း စြခင်း တိမှ့ ကာကွယ်နိင်ရန်အတွက် ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ဥပ ဒ (၁၉၉၅) တွင် 

လည်း ကာင်း၊ ကမ်းရိးတန်း ဒသများတွင် ပလဲထတ်လပ်ြခင်းမှ ခရကမာများ မျို းသဉ်း 

ပျာက်ကွယ်ြခင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးနိင်ရန် ြမန်မာ့ပလဲဥပ ဒ (၁၉၉၅) တွင်လည်း ကာင်း 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရး အစီအမများကိ ထည့်သွင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရှိပါသည်။  

၅-၈။  ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာအား သိပ္ပနှင့်နည်းပညာက တငွ် ထည့်သွင်းြခင်း 

 ဇီဝမျို းစမျို းကွဲထိန်းသိမ်းြခင်းဆိင်ရာများအား သိပ္ပနှင့် နည်းပညာက တွင ်

ထည့်သွင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းအ နြဖင့် သိပ္ပနှင့် နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသည ်အဏဇီဝမျို းစိတ် 

များအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း (Microbial Conservation)၊ တစ်သူးမျို းပွားြခင်းမှ 

ထပ်ဆင့် အပင်မျို းစိတ်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း၊ နွား နာက်မျို းစိတ်များအား သိပ္ပ 

နည်းကျသားစပ်ြခင်းမှတစ်ဆင့် မျို းစိတ်ပျက်သဉ်းြခင်းမရှိ စရန် ကာကွယ်ြခင်းတိက့ိ 

ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

 အဏဇီဝမျို းစိတ်များအား ဇီဝဓါတ် ြမသဇာ (Biofertilizer)၊ ဇီဝပိးသတ် 

ဆးများ (Biofungicide and Biopesticide)၊ အပင်ကီးထွား စသည့် ဟာ်မန်းများ နှင့် 

အပင်ဇီဝကမ္မြဖစ်စဉ်ကိ တွန်းအား ပးသည့် ဇီဝပစ္စည်းများအြဖစ် ထတ်ယူသးစွဲနိင်ရန် 
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အတွက် သ တသနလပ်ငန်းများကိ ဝန်ကီးဌာန အာက်တွင် သ တသန အထူးအဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်း 

၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။  

 ထိအ့ြပင် သိပ္ပနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကီးဌာန၊ ဇီဝနည်းပညာဌာနရိှ အပင ်

တစ်သူးမျို းပွားြခင်းဆိင်ရာ ဓါတ်ခွဲခန်းတစ်ခကိ ၁၉၉၈ ခနှစ်မှစတင်၍ တည် ထာင်ထား 

ရှိ ပီး၊ တစ်သူးမျို းပွားြခင်း နည်းပညာများက ိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရှိပါသည်။ ဓါတ်ခဲွခန်း တည် ထာင်သည့် အ စာပိင်းကာလများတွင ်သစ်ခွအပါအဝင် အလှ 

စိက်ပျို းသည့် အပင်များကိသာ တစ်သူးမျို းပွားြခင်းစနစ်ြဖင့် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ် 

လည်း ၂၀၀၉ ခနှစ် နာက်ပိင်းကာလများတင်ွ ဥယျာဉ်ြခသးီနှများြဖစ်သည့် ငှက် ပျာ၊ 

လိ မ္မာ်၊ နဂါး မာက်၊ နာနတ် စသည့ ်အပင်မျို းစိတ်များကိ တစ်သူးမျို းပွားြခင်း စနစ်များ 

ြဖင့် မျို းပွားထတ်လပ် ပးကာ အပင်မျို းရိးဗီဇများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရှိပါသည်။ ထိအ့ြပင် ဆးဖက်ဝင်အပင်မျို းစိတ်များ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ြခင်းကိ အ ထာက် 

အကူြပု စရန်အတွက ်မိရိးဖလာ ဆးဖက်ဝင်ပင် မျို းစိတ်အချို မှ့ ဆးဖက်ဝင် ဓါ တပစ္စည်း 

များကိ အပင်ဆဲလ်မျို းပွားစိက်ပျို းြခင်းစနစ် (Plant cell culture techniques) များ 

အသးြပု၍ ထတ်လပ် ပးလျက် ရှိပါသည်။ 

 တိရ စ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ မျို းသဉ်း ပျာက်ကွယ်ြခင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးသည့် 

လပ်ငန်းစဉ် တစ်ခအ နြဖင့် သိပ္ပနှင့် နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ကျာက်ဆည်နည်းပညာ 

တက္က သိလ်မ ှသ တသနပညာရှင်များသည် ြမန်မာနိင်င၊ တာင် ပ ဒသများတင်ွ သဘာဝ 

အ လျာက ် မွးြမူလျက်ရှိ သာ နွား နာက် (Bos frontalis) မျို းစိတ ်များ တြဖည်းြဖည်း 

လျာ့နည်းရှားပါးလာြခင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက ်သိပ္ပနည်းကျ သားစပ်ြခင်း နည်းပညာြဖင့် 

အိမ် မွးတိရ စ္ဆာန်ကဲ့သိ ့ မွးြမူထတ်လပ်နိင်ရန် စမ်းသပ ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
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BOX ၈။   ကျးရွာ အ ြခြပု သဘာဝအရင်းအြမစ် စမီအပခ်ျုပမ် (COMMUNITY BASED 

NATURAL RESOURCE MANAGEMENT - CBNRM) 
 သဘာဝနယ် ြမစီမအပ်ချုပ်ြခင်းတွင် ဒသခြပည်သူများပါဝင်မ နှင့် ဒသခြပည်သူများမှ 

သဘာဝသယဇာတများအား  ရရှည်တည်တ့စွာ အသး 
ြပုမတိအ့ား ြမင့်တင်ရန် သစ် တာဦးစီးဌာနနှင့် သားငှက် 
ထိန်းသိမ်း ရးအဖွဲ  ့ (WCS) တိသ့ည ် ကျးရွာ အ ြခြပု 
သဘာဝအရင်းအြမစ် စီမအပ်ချုပ်မကိ (Community 
Based Natural Resource Management −CBNRM) 
ပူး ပါင်းအ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရှိပါသည်။ CBNRM 
အား သဘာဝ တာရိင်း တိရ စ္ဆာန်နှင့်သဘာဝ အပင်များ 
ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် သဘာဝနယ် ြမများ ဥပ ဒ (၁၉၉၄)/ 
နည်းဥပ ဒ (၂၀၀၂) တိန့ှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ပါ 
သည်။ ကျးရွာများမှ ပူး ပါင်းပါဝင်သည့် ြမအသးချမ 
စီမချက် ရးဆွဲရာတွင် ဆက်စပ် ဆာင်ရွက်ရ သာ လပ ်
ငန်းစဉ် (၃) ခြဖစ်သည့် အကြပု ဆွး နွးြခင်း၊ ကျးရွာ 
ြမအသးချမ ဖာ်ထတ်ြခင်း နှင့် သဘာဝအရင်းအြမစ် 
စီမအပ်ချုပ်ြခင်းတိအ့ား ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပူး 

ပါင်းပါဝင်မြဖင့် ဆာင်ရွက်ပါသည်။ အကြပု ဆွး နွးြခင်းတွင် ကျးရွာနှင့်ပတ်သက် သာ 
သတင်းအချက်အလက်များ၊ အသးြပု လျက်ရှိ သာ သဘာဝအရင်းအြမစ်များ နှင့် အ ြခအ န၊ 
အိမ် ထာင်စ ဝင် င ွ နှင့် ထွက် ငွ၊ လူဦး ရ တိးတက်မ ခန်မ့ှန်းချက် စသည်တိကိ့ မှတ်တမ်း 
တင်ပါသည်။ ထိ ့ နာက် ကာက်ယူထား သာ အချက်အလက်များအား အသးြပု၍ ကျးရွာ 
ဆိင်ရာ ပကမ်း (Village profile) အား ြပုလပ် ပီး၊ နာင်တွင် ြပာင်းလဲမည့ ်လူမ စီးပွား ရး 
အား အကဲြဖတ်သးသပ်ရန် အ ြခခ အချက်အလက်များအြဖစ် အသးြပုပါသည်။  
ကျးရွာ ြမအသးချမ ဖာ်ထတ်ြခင်းတွင် ဒသခများ ပူး ပါင်းပါဝင်မြဖင့် ြမပများ ရးဆွဲကာ 
ကျးရွာမိရိးဖလာ နယ်နိမိတ် နှင့် လက်ရှိ ြမအသးချမများအား မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ အဓိက 
ြမအသးချမများအား ဒသခများပါဝင်မြဖင့် ြမြပင်တွင် ကွင်းဆင်းစစ် ဆးပါသည်။  ရရှည ်
တည်တ့ သာ သဘာဝအရင်းအြမစ် စီမအပ်ချုပ်မအတွက် ဒသခများပါဝင်မြဖင့်  စာရင်း 
ကာက်ယူ ပီး ထတ်လပ်နိင်မ နှင့် ထတ်ယူမ မတ စ ရးအ ပ  အ ြခခထားသည့်  စီမအပ်ချုပ် 
မည့် နရာအား သတ်မှတ်ပါသည်။ ရရှိထား သာ အချက်အလက်များအ ပ  အ ြခခ၍ ကျးရွာ 
ြမအသးချမ စီမချက်အား ဒသခများပါဝင်မြဖင့် ရးဆဲွပါသည်။ ကျးရွာပိင ်ပျိုးဥယျာဉ်များ 
တည် ဆာက်ြခင်း နှင့် တစ်ဦးချင်း သီးနှသစ် တာ ရာ နှာစိက်ခင်း တည် ထာင် ရး စီမချက် 
ရးဆွဲြခင်းတိကိ့ ြပုလပ်ပါသည်။ CBNRM အား ခါကာဘိရာဇီအမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် ကျး 
ရွာ (၁၇) ရွာ၊ ဟူး ကာင်းချို င့်ဝှမ်း တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် ဘးမဲ့ တာတွင် (၃၂) ရွာ၊ ထမသီ တာ 
ရိင်းတိရ စ္ဆာန် ဘးမဲ့ တာတွင် (၁၉) ရွာ နှင့် မင်းစ တာင် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် ဘးမဲ့ တာတွင် 
(၈) ရွာ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး၊ အြခား သာ သဘာဝနယ် ြမများတွင ် တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်သွား 
မည ်ြဖစ်ပါသည်။  
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အပိင်း ၃။ ၂၀၂၀ အာအိချိ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ ရည်မှန်းချကမ်ျား နှင့် ထာင်စနှစ ်
ဖွ ဖ့ိုး ရးပန်းတိင်အ ပ  အ ကာင်အထည ် ဖာန်ိင်မ  
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အခန်း ၆။ ၂၀၂၀ အာအိချိ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ ရည်မှန်းချကမ်ျားအ ပ  အ ကာင ်

အထည် ဖာ်နိင်မ 

 ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် NBSAP အား ၂၀၀၉ ခနှစ်၊ ဧပီလတွင ်စတင် ရးဆွဲခဲ့ 

ပါသည်။ ၂၀၂၀ အာအိချိ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များအား ၂၀၁၀ြပည့်နှစ်၊ 

အာက်တိဘာလတွင ်ဂျပန်နိင်ငနာဂိယာ မို ၌့ ကျင်းပသည့် CBD COP (၁၀) တွင် စတင် 

ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာနိင်င၏ NBSAP တွင် ၂၀၂၀ အာအိချိ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ 

ရည်မှန်းချက်များအား တိက်ရိက် ဆက်စပ် ဖာ်ြပထားြခင်း မရှိ သာ်လည်း ထည့်သွင်း ရး 

ဆွဲထား သာ လပ်ငန်းစီမချက်များသည ်အာအိချိဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်အများ 

စ နှင့် ကိက်ညီပါသည်။ 

၆-၁။ ၂၀၂၀ အာအိချိ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ နှင့် NBSAP ပါ  
လပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ဆက်စပ်မ 

အာအိချိ ရည်မှန်းချက ် NBSAP လပင်န်းစဉ်များ 
မဟာဗျူဟာပန်းတိင ် (၁) အစိးရဌာနအဖွဲ အ့စည်းများ နှင့် လူမအူဖွဲ အ့စည်းများအတွင်း ဇီဝ 
မျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာအား ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆးရးမအား ြဖစ် စသည့် နာက်ခ 
အ ကာင်းအရင်းများအား ြဖရှင်းြခငး် 
၁၊ အနိမ့်ဆး ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် မတိင် 

မ ီ ြပည်သူလူထမှ ဇီဝ မျို းစ 
မျို းကွဲ တန်ဖိးများကိ သိရှိနား 
လည်ြခင်း နှင့်  ထိန်းသိမ်းကာ 
ကွယ်မ နှင့် ရရှည ်တည်တ့ခိင် 
မဲ ရး အသးြပုမတွင် ြပည်သူ 
များ ပါဝင်နိင် ရး လပ်ငန်းစဉ် 
များ ချမှတ် ပီး ြဖစ်ရန်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ပညာ ပး လပင်နး်များ 
ကိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  
 အပင်မျိုးရိးဗီဇအရင်းအြမစ် (PGR) ထိနး်သိမ်းကာ 
ကွယ်ြခင်းအ ပ  လူထသိြမင်နိး ကားလာမရှိ စရန ်
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ဟိတယ် နှင့် ခရီးသွားလာ ရးလပ်ငန်း ဝန်ကီးဌာန 
နှင့် အြခားဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများမှ ြပုလပ် သာ 
ခရီးသွားလပ်ငန်းဆိင်ရာ သင်တန်းများတွင် ထိန်း 
သိမ်းကာကွယ် ရးဆိင်ရာ သိြမင်နိးကားမ နှင့် ပတ ်
ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ပညာ ပးမများအား သင်ရိးများတွင် 
ထည့်သွင်းြခင်း၊ 
 လာ့ချသးစွဲြခင်း၊ ြပန်လည်သးစွဲြခင်း နှင့် ဆွး ြမ့ 
စြခင်းတိပ့ါဝင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သင့်တင့်မ  
တ သာ စွန ့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမအပ်ချုပ်မအား ြမင့်တင် 
ရန ်အများ ြပည်သူအား ပညာ ပးြခင်း၊ 
 ဆွးြမည့့်ရန် မလွယ် သာ အာ်ဂင်းနစ် အညစ် 
အ ကးများ (POPs) နှင့် ပတ်သက်၍ အများြပည်သူ 
သိြမင်နိးကားမ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
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အာအိချိ ရည်မှန်းချက ် NBSAP လပင်န်းစဉ်များ 
 ဇီဝလြခုမ နှင့် အစားအစာ ဘးကင်းမတိက့ိ အများ 
ြပည်သူ သိရှိနားလည် စရန ်ြမင့်တင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

၂၊ အနိမ့်ဆး ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် မတိင် 
မ ီ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲ တန်ဖိးများ 
အား နိင်င နှင့် ဒသအဆင့် 
ဖွ ဖ့ိုး ရး နှင့် ဆင်းရဲမ လာ့ချ 
ရး မဟာဗျူဟာများ နှင့် စီမ 
ချက် ရးဆွဲြခင်းတွင် ပါင်း 
စည်းြခင်း နှင့် နိင်ငအဆင့် စာ 
ရင်းအင်း နှင့် အစီရင်ခြခင်းတိ ့
တွင် သင့်တင့်သလိ  ထည့် 
သွင်း ပီး ြဖစ်ရန်။ 

 

 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ရရှည်တည်တ့ ရးနှင့် ဒသခ 
ြပည်သမူျား ထာဝစဉ်ဖွ ဖ့ိုး တိးတက်မတွင် လိက် 
လျာညီ ထွ ရှိ စရန်အတွက ် သဘာဝထိန်းသိမ်း ရး 
နယ် ြမများဝန်းကျင်တွင ်  ကားခနယ် ြမ အပ်ချုပ်မ 
စနစ်ကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများထိန်းသိမ်း ရးတွင် ဒသခြပည်သူ 
များ ပူး ပါင်းပါဝင်လာ စရန ် နှင့် သဘာဝထိန်း 
သိမ်း ရးနယ် ြမများ နှင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်း 
သိမ်း ရးတိအ့ား ဒသခြပည်သူများမှ အြပုသ ဘာ 
ဆာင် သာ သ ဘာထား နှင့် သိြမင်မများ တိးပွား 
လာ စ ရး စီမအပ်ချုပ်ြခင်းတွင် ဒသခြပည်သူများ 
အတွက် အကျိုးရှိ ရးအား ထည့သ်ွင်း စဉ်းစားြခင်း၊ 
 ဒသခြပည်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင် သာ ငါးမျိုးစိတ် 
များ ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် စီမအပ်ချုပ်မ နည်းလမ်းများ 
ကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 ြမသယဇာတများ ြပာင်းလဲအသးချမတွင် EIA ကိ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

၃၊ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများအား ထိန်း 
သိမ်းကာကွယ်ြခင်း နှင့် ရ 
ရှည်တည်တ့စွာ အသးြပုြခင်း 
တိ ့ ြဖစ် ပ ရန်အတွက် အြပု 
သ ဘာ ဆာင် သာ အကူအ 
ညီများ ပးရန် နှင့် ဆိးကျို း 
သက် ရာက်မ ရှာင်ရှားရန် 
သိမ့ဟတ် အနည်းဆး ြဖစ် စ 
ရန ်  အနိမ့်ဆး ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် 
မတိင်မီ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ 
အား အန္တရာယ် ြဖစ် စ သာ 
အကူအညီများ ပ ပျာက် ရး၊ 
ြပန်လည် ြပင်ဆင် ရးတိအ့ား 
နိင်င၏ လူမစီးပွား ရး အ ြခ 
အ နများ နှင့် အညီ ထည့်သွင်း 
စဉ်းစား ပီး CBD၊ အြခား 

 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ရရှည်တည်တ့ ရးနှင့် ဒသခ 
ြပည်သမူျား ထာဝစဉ်ဖွ ဖ့ိုး တိးတက်မတွင် လိက် 
လျာညီ ထွ ရှိ စရန်အတွက ် သဘာဝထိန်းသိမ်း ရး 
နယ် ြမများဝန်းကျင်တွင ်  ကားခနယ် ြမ အပ်ချုပ်မ 
စနစ်ကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စီမအပ်ချုပ်ြခင်း 
နှင့် ဇီဝအရင်းအြမစ်များအား ရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ် 
အသးြပုြခင်းတိက့ိ နိင်င တာ ် မူဝါဒများ နှင့် CBD 
တိန့ှင့် အညီ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 ြမဆီလာ နှင့် ရထညစ်ညမ်းမ နှင့် အလွန်အက  
အသးြပုမတိအ့ား တားဆီး နိင်ရန် ဓာတ် ြမဩဇာ နှင့် 
ပိးသတ် ဆး အသးြပုမ နှင့် ပျက်စီးဆးရး စ သာ 
ငါးဖမ်းဆီးမတိအ့ား ကပ်မတ်ြခင်း၊ 
 သဘာဝ ြမဩဇာသး စိက်ပျိုး ရးအား ြမင့်တင်ြခင်း 
နှင့် ထာက်ခချက ် ထတ် ပး ရးတိအ့တွက်  နိင်င 
အဆင့် စသတ်မှတ်ချက် ြပုလပ်ြခင်း၊ 
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အာအိချိ ရည်မှန်းချက ် NBSAP လပင်န်းစဉ်များ 
ဆက်စပ်လျက်ရှိ သာ နိင်င 
တကာဆိင်ရာ  လိက်နာရမတိ ့
နှင့် ကိက်ညီ စရန ် ဆာင်ရွက် 
ပီး ြဖစ်ရန်။ 

 ဒသခြပည်သူများအား အကျိုးြပုမည့ ်  သဘာဝ 
အ ြခခ ခရီးသွားလပ်ငန်းဆိင်ရာ မူဝါဒအား ရးဆွဲ 
ြခင်း၊ 
 ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အ သွးဆိင်ရာ စီမအပ်ချုပ်မ ြမင့် 
တင်ြခင်း နှင့် ဇီဝလြခုမတိအ့တွက်  အထူးလပ်ငန်း 
အဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ 
 ြမန်မာ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ မူကမ်း 
အား ြပ ာန်းြခင်း၊ 

၄၊ ဆက်စပ်နယ်ပယ် အသီးသီး ရှိ 
အစိးရဌာနများ၊ စီးပွား ရး 
လပ်ငန်းများ နှင့် ဆက်စပ် ပတ ်
သက်သူများသည် စဉ်ဆက် 
မြပတ် ထတ်လပမ် နှင့် သးစွဲမ 
တိအ့တွက် အနိမ့်ဆး ၂၀၂၀ 
ြပည့်နှစ်တွင် အာင်ြမင ် ရရှိ 
အာင် ဆာင်ရွက် ပီးြခင်း (သိ)့ 
စီမချက်များ အ ကာင်အထည် 
ဖာ်ြခင်း နှင့် သဘာဝ အရင်း 
အြမစ်များကိ ထတ်ယူ သးစွဲ 
ြခင်း ကာင့် ထိခိက်မသည် 
ဂဟ ဗဒအရ လြခု စိတ်ချရမ 
အတွင်းရှိရန်။ 

 

 ြပာင်းလဲလာ သာ လူမစီးပွား ရးဆိင်ရာ လိအပ် 
ချက်များ နှင့် သဘာဝဝန်းကျင် နှင့် သစ် တာြပုစ 
ပျို း ထာင်မဆိင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားြခင်းများ 
အ ပ  အ ြခြပု၍ နှစ်စဉ်ခွင့်ြပု တာထွက် (AAC) 
အား သတ်မှတ်ရန် နှင့် သစ်မျိုးအားလး ထတ်ယူြခင်း 
အား AAC ြဖင့် ကန ့်သတ်ြခင်း၊ 
 စဉ်ဆက်မြပတ် ရရှည်တည်တ့ သာ သစ် တာအပ် 
ချုပ်မြဖစ်ရန် သစ် တာအပ်ချုပ် လပ်ကိင်မစီမချက် 
များတွင် ဖာ်ြပထားချက်များအား  စစ် ဆးသး 
သပ်ြခင်း၊ 
 တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် နှင့် သစ် တာထွက် ပစ္စည်းများ 
တရားမဝင် ရာင်းဝယ်မအား တားဆီးနိင်ရန ် နိင်င 
တကာ နယ်နိမိတ် တစ် လာက် ထိ ရာက်စွာ စာင့် 
ကည့် ရး နှင့် တရားမဝင် သစ်ခတ်ြခင်း၊ သစ် တာ 
ထွက်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်ထတ်ယူြခင်း၊ အမဲလိက် 
ြခင်း နှင့်  ကျူး ကျာ်ဝင် ရာက်ြခင်းတိအ့ား တားဆီး 
နိင်ရန် ထိ ရာက် သာ ဥပ ဒအာဏာစိးမိးမအား 
ဖာ် ဆာင်ြခင်း၊ 

 အန္တရာယ်ကု တွ ့ နရသည့ ်ငါးမျိုးစိတ်များအား ပမှန် 
အ ကာင် ရ နှင့် အ ြခအ န ြပန်လည် ရာက်ရှိြခင်း 
မတိင်မီ ငါးဖမ်းဆီးမ ရပ်တန ့်ထားြခင်း၊  
 ပျက်စီးဆးရး စ သာ ငါးဖမ်းနည်းများြဖစ်သည့် မိင်း 
ခွဲြခင်း၊ အဆိပ်ချြခင်း၊ လပ်စစ်ြဖင့် ရှာ့တိက်ြခင်း၊ 
ခွင့်ြပုမထားသည့်နည်းများ နှင့် ပိက်များြဖင့် ငါးဖမ်း 
ြခင်းတိက့ိ တားြမစ်ြခင်း နှင့်  သင့် လျာ်သည့်  ငါးဖမ်း 
နည်းစနစ်များြဖင့် အစားထိးရန် နည်းလမ်းသစ်များ 
ရှာ ဖွြခင်း၊ 
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အာအိချိ ရည်မှန်းချက ် NBSAP လပင်န်းစဉ်များ 
 စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖိုးတိးတက် ရး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 
ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲမကိ ရည်ရွယ် သာ ရှင်းလင်း 
ြပတ်သားသည့ ် ြမအသးချမဆိင်ရာ မူဝါဒချမှတ်ြခင်း၊ 
 ရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖိုးတိးတက်မအတွက ် ငါး 
ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 စဉ်ဆက်မြပတ် သာ အစားအစာထတ်လပ်ြခင်း၊ ထပ် 
ပိးြခင်း နှင့် အသးချြခင်းတိအ့တွက် သ တသနြပု 
လပ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 စဉ်ဆက်မြပတ် သာ စားနပ်ရိက္ခာ ထတ်လပ်ြခင်း 
အတွက် တာငသူ်လယသ်မားများ အချင်းချင်း နည်း 
ပညာ ြဖန ့်ြဖူးဖလှယ်သည့် လပ်ငန်းများအား ပ့ပိး 
ြခင်း၊ 
 လယ်၊ ယာ ြမ အသစ်များ ဖာ်ထတ် ပီး စိက်ပျို း 
ရးထတ်လပ်မ ြမင့်တင်ြခင်းထက် လက်ရှိ လယ်၊ 
ယာ ြမများမ ှထတလ်ပ်မ ြမင့်တင်ြခင်းြဖင့် လယ်ယာ 
စိက်ပျိုး ရး ကန်ထတ်လပ်မ ြမင့်တင်ရန်  တွန်း 
အား ပးြခင်း၊ 
 ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲ စသည့် စားကျက် ြမ အသးချ 
မဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ ဖာ်ထတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

မဟာဗျူဟာပန်းတိင ် (၂) ဇဝီမျိုးစမျိုးကွဲများအ ပ  တိက်ရိက် ခိမး် ြခာက်မများအား လာခ့ျ 
ြခင်း နငှ့် စဉ်ဆက်မြပတ်ထတ်ယူသးစွဲမအား ြမင့်တင်ြခငး် 
၅၊ ၂၀၂၀ြပည့်နှစ် မတိင်မီ သစ် 

တာများ အပါအဝင် သဘာဝ 
ကျက်စား နယ် ြမများ ပျက်စီး 
နန်း အနိမ့်ဆး တစ်ဝက ် ကျ 
ဆင်းသွားြခင်း၊ ြဖစ်နိင်ပါက 
ပျက်စီးမ လးဝ မရှိ တာ့ြခင်း 
နှင့် အဆင့်အတန်း ကျဆင်း 
ြခင်း နှင့် အစိတ်စိတ် အမာမာ 
ြဖစ်ြခင်းတိ ့ သိသိသာသာ ကျ 
ဆင်းရန်။ 

 အ ရးပါ သာ ရ ဝ ရလဲ ဒသများတွင် သစ် တာ 
ဖးလမ်းမများ ြပန်လည်တိးပွား စ ရး သစ် တာများ 
ြပန်လည် တည် ထာင်ြခင်း၊ 
 ြမန်မာ့ကမ်းရိးတန်း ဒသများတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ဆိင် 
ရာ ထိခိက်မများကိ စိစစ်ြခင်း နှင့် ကာကွယ်ြခင်း၊ 
 စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖိုးတိးတက် ရး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 
ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲမကိ ရည်ရွယ် သာ ရှင်းလင်း 
ြပတ်သားသည့ ် ြမအသးချမဆိင်ရာမူဝါဒ ချမှတ်ြခင်း၊ 
 သိပ္ပနည်းကျ ခွဲြခားသတ်မှတ်ထား သာ ကွဲြပားြခား 
နားသည့် ြမအသးချမများအ ပ  အ ြခြပုထား သာ 
ရည်မှန်းချက ် များ နှင့် နိင်ငအဆင့် ဦးစား ပးများ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားထား သာ ြမအသးချမ ဘက်စစီမ 
ချက ် ရးဆွဲြခင်း၊ 
 နိင်ငအဆင့် ြမအသးချမဆိင်ရာ ကာ်မရှင် ဖွဲ စ့ည်း 
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အာအိချိ ရည်မှန်းချက ် NBSAP လပင်န်းစဉ်များ 
ြခင်း၊ 
 ြမသယဇာတများ ြပာင်းလဲအသးချမတွင် ESIA ကိ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ရ ့ ြပာင်း တာင်ယာ လပ်ကိင်ြခင်း ကာင့် ထိခိက်မ 
ရှိသည့် ဒသများတွင် အမဲတမး် စိက်ပျိုး ရး လပ် 
ကိင်မအား ြမင့်တင်ြခင်း၊ 
 သစ် တာြပုန်းတီးမ၊ ြမဆီလာ အတန်းအစား 
ကျဆင်းမ နှင့် ကန္တာရြဖစ်ထွန်းမ တိက့ိ ြဖစ် စ သာ 
ရရှည်တည်တ့ မခိင် မဲနိင်သည့် စိက်ပျိုးနည်းစနစ် 
များ နှင့် အြခား ြမ အသးချမများကိ ရပ်တန ့်ြခင်း နှင့် 
တာင် စာင်းများ၌ စိက်ပျိုး ရး နည်းစနစ် (SALT) 
ကဲ့သိ ့ သာ ရရှည ် တည်တ့ခိင် မဲသည့် စိက်ပျိုးနည်း 
စနစ်များ ဖာ်ထတြ်ခင်း နှင့် ၎င်းနည်းလမ်းများ အ 
ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းအြဖစ် သင့် လျာ် သာ သီးနှ 
စိက်ပျိုးြခငး်စနစ်များ ကျင့်သးြခင်း၊ 

၆၊ ငါး အလွန်အက  ဖမ်းဆီးမကိ 
ရှာင်ရှားနိင်ရန ်၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် 
မတိင်မီ ငါးမျိုးစိတ် အားလး 
နှင့် ကျာရိးမဲ့ ရထွက်ပစ္စည်း 
များ နှင့် ရ နအပင်များအား 
ရရှည ် တည်တ့ စရန် တရား 
ဝင် နှင့် ဂဟစနစ် အ ြခခကိ 
အသးြပု ပီး  စီမအပ်ချုပ်ြခင်း၊ 
ထတ်ယူ သးစွဲရန၊်  ကျဆင်း 
လျက်ရှိ သာ မျိုးစိတ်များ 
အတွက် လိအပ် သာ အ ရး 
ယူမ နှင့် ြပန်လည်တိးပွားလာ 
ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  ငါးဖမ်း 
ဆီးြခင်းသည် ထိခိက်လွယ် 
သာ ဂဟစနစ်များ နှင့် မျိုး 
သဉ်းရန် အန္တရာယ် ကျ ရာက ်
န သာ မျိုးစိတ် များအ ပ  
ဆိးကျိုးထိခိက်မ မရှိြခင်း နှင့ ်
ငါးဖမ်းဆီးမ ကာင့် ထတ်ကန် 
များ၊ မျိုးစိတ်များ နှင့် ဂဟ 

 ြမန်မာ့ကမ်းရိးတန်း ဒသများတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ဆိင် 
ရာ ထိခိက်မများကိ စိစစ်ြခင်း နှင့် ကာကွယ်ြခင်း၊ 
 အန္တရာယ်ကု တွ ့ နရသည့ ် ငါးမျိုးစိတမ်ျားအား 
ပမှန်အ ကာင် ရ နှင့် အ ြခအ န ြပန်လည် ရာက ်
ရှိြခင်း မတိင်မီ ငါးဖမ်းဆီးမ ရပ်တန ့်ထားြခင်း၊ 
 ပျက်စီးဆးရး စ သာ ငါးဖမ်းနည်းများ ြဖစ်သည့် 
မိင်းခွဲြခင်း၊ အဆိပ်ချြခင်း၊ လပ်စစ်ြဖင့် ရှာ့တိက် 
ြခင်း၊ ခွင့်ြပုမထားသည့် နည်းများ နှင့် ပိက်များြဖင့် 
ငါးဖမ်းြခင်းတိက့ိ တားြမစ်ြခင်း နှင့်  သင့် လျာ်သည့်  
ငါးဖမ်းနည်းစနစ်များြဖင့် အစားထိးရန် နည်းလမ်း 
သစ်များ ရှာ ဖွြခင်း၊ 
 ပမှန်ကင်းလှည့်မြပုလပြ်ခင်း၊ သ တသန နှင့် တရား 
မဝင ် ငါးဖမ်းနည်းများအ ပ  ရရှည် စာင့် ကည့်ြခင်း 
တိအ့ား ြမင့်တင်ြခင်း၊ 
 အ ဝါသိပ္ပဆိင်ရာ တက္က သိလ်အား ဗဟိြပု၍ ကမ်းရိး 
တန်း နှင့် အ ဝါဆိင်ရာ သ တသနဌာန တစ်ခ  
တည် ထာင်ြခင်း၊ 
 ငါးမျိုးစိတ်များဆိင်ရာ စာရင်း ကာက်ယူြခင်း၊ 
 ဒသခြပည်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင် သာ ငါးမျိုးစိတ် 
များ ထိနး်သိမ်း ရး နှင့် စီမ အပ်ချုပ် ရး နည်းလမ်း 
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အာအိချိ ရည်မှန်းချက ် NBSAP လပင်န်းစဉ်များ 
စနစ်များအ ပ  ထိခိက်မသည် 
ဂဟ ဗအရ လြခု စိတ်ချရမ 
အတွင်း ရှိရန်။  

များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 ြမဆီလာ နှင့် ရထညစ်ညမ်းမ နှင့် အလွန်အက  
အသးြပုမတိအ့ား တားဆီး နိင်ရန် ဓာတ် ြမဩဇာ နှင့် 
ပိးသတ် ဆး အသးြပုမ နှင့် ပျက်စီးဆးရး စ သာ 
ငါးဖမ်းဆီးမတိအ့ား ကပ်မတ်ြခင်း၊ 
 ငါးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ၊ အမိန ့၊် နည်းဥပ ဒများ နှင့် 
ညန်ကားချက်များ လိက်နာနိင် ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 ရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖိုးတိးတက်မအတွက ် ငါး 
ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

၇၊ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် မတိင်မီ သစ် 
တာ၊ စိက်ပျိုး ရး နှင့် မွးြမူ 
ရးက ရှိ ြမအသးချမများ 
သည် ဇီဝ မျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်း 
သိမ်းကာကွယ်ြခင်းကိ သချာ 
စသည့် ထာဝစဉ် ခိင် မဲတည် 
တ့စွာ စီမအပ်ချုပ်မနှင့်အညီ 
ြဖစ်ရန်။ 

 စဉ်ဆက်မြပတ် ရရှည်တည်တ့ သာ သစ် တာ အပ် 
ချုပ်မြဖစ်ရန် သစ် တာ အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ စီမချက ်
များတွင် ဖာ်ြပထားချက်များအား  စစ် ဆးသးသပ် 
ြခင်း၊ 
 တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် နှင့် သစ် တာထွက် ပစ္စည်းများ 
တရားမဝင် ရာင်းဝယ်မအား တားဆီးနိင်ရန ် နိင်င 
တကာ နယ်နိမိတ် တစ် လာက် ထိ ရာက်စွာ စာင့် 
ကည့် ရး နှင့် တရားမဝင် သစ်ခတ်ြခင်း၊ သစ် တာ 
ထွက်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်ထတ်ယူြခင်း၊ အမဲလိက် 
ြခင်း နှင့်  ကျူး ကျာ်ဝင် ရာက်ြခင်းတိအ့ား တား 
ဆီးနိင်ရန် ထိ ရာက် သာ ဥပ ဒ အာဏာစိးမိးမအား 
ဖာ် ဆာင်ြခင်း၊ 

 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ရရှည်တည်တ့ ရးနှင့် ဒသခ 
ြပည်သမူျား ထာဝစဉ်ဖွ ဖ့ိုး တိးတက်မတွင် လိက် 
လျာညီ ထွ ရှိ စရန်အတွက ် သဘာဝထိန်းသိမ်း ရး 
နယ် ြမ များဝန်းကျင်တွင ်  ကားခနယ် ြမ အပ်ချုပ် 
မစနစ်ကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 အန္တရာယ်ကု တွ ့ နရသည့ ်ငါးမျိုးစိတ်များအား ပမှန် 
အ ကာင် ရ နှင့် အ ြခအ န ြပန်လည် ရာက်ရှိြခင်း 
မတိင်မီ ငါးဖမ်းဆီးမ ရပ်တန ့်ထားြခင်း၊ 
 လယ်၊ ယာ ြမ အသစ်များ ဖာ်ထတ် ပီး စိက်ပျိုး ရး 
ထတ်လပ်မ ြမင့်တင်ြခင်းထက် လက်ရှိ လယ်၊ယာ 
ြမများမှ ထတ်လပ်မ ြမင့်တင်ြခင်းြဖင့် လယ်ယာ 
စိက်ပျိုး ရး ကန်ထတ်လပ်မ ြမင့်တင်ရန်  တွန်းအား 
ပးြခင်း၊ 

 ရရှည်တည်တ့ခိင် မဲ စသည့် စားကျက် ြမ အသးချ 
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အာအိချိ ရည်မှန်းချက ် NBSAP လပင်န်းစဉ်များ 
မဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ ဖာ်ထတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

၈၊ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် မတိင်မီ  အာ 
ဟာရ ဓာတ်များ ပိလ ြခင်း 
အပါအဝင် ညစ်ညမ်းမများ 
သည် ဂဟစနစ်လပ် ဆာင်မ 
များ နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ 
အား ထိခိက်မမရှိ သာ အဆင့် 
သိ ့ ရာက်ရှိရန်။ 

 ESIA ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 သင့် လျာ် သာ စွန ့်ပစ်အညစ်အ ကး သန ့်စင် ပး 
သည့်စနစ်များ တည် ဆာက်ြခင်း၊ 
 သင့် တာ် သာ မို ့ကီးများ နှင့် နရာ ဒသများတွင် 
ရဆိး ရညစ်များ သန ့စ်င် ပးသည့် အစီအစဉ်များ 
တည် ဆာက်ြခင်း၊ 
 ရတိမ် ဒသများအား နိင်ငတကာအဆင့် အ ရး 
ပါ သာ အာဆီယ၏ ရတိမ် ဒသများစာရင်းတွင ် ပိမိ 
ပါဝင် စြခင်း၊ 
 မဲ ခါင်ြမစ် ကာ်မရှင်၏ ရအရင်းအြမစ်များ အစီ 
အစဉ်တငွ် ပါဝင် ဆာင်ရွက်မအား တိးြမင့်ြခင်း၊ 
 ြမဆီလာ နှင့် ရထညစ်ညမ်းမ နှင့် အလွန်အက  
အသးြပုမတိအ့ား တားဆီးနိင်ရန် ဓာတ် ြမဩဇာ နှင့် 
ပိးသတ် ဆး အသးြပုမ နှင့် ပျက်စီးဆးရး စ သာ 
ငါးဖမ်းဆီးမတိအ့ား ကပ်မတ်ြခင်း၊ 
 သဘာဝ ြမဩဇာသး စိက်ပျိုး ရးအား ြမင့်တင်ြခင်း 
နှင့် ထာက်ခချက ် ထတ် ပး ရးတိအ့တွက်  နိင်င 
အဆင့် စသတ်မှတ်ချက် ြပုလပ်ြခင်း၊ 
 ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အ သွးဆိင်ရာ စီမအပ်ချုပ်မ ြမင့် 
တင်ြခင်း နှင့် ဇီဝလြခုမတိ ့အတွက်  အထူးလပ်ငန်း 
အဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ 
 ြမန်မာ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ မူကမ်း 
အား ြပ ာန်းြခင်း၊ 
 အြခား သာ အာဆီယနိင်ငများ၏ ပတ်ဝန်းကျင် 
ဆိင်ရာ စချိန်စညန်းများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပးီ 
နိင်င အဆင့် လထ အရည်အ သွး စသတ်မှတ် 
ချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊  
 လထညစ်ညမ်းမ တိင်းတာ ရး ဒသများ သတ်မှတ် 
ြခင်း၊ 
 လထ အရည်အ သွး စီမအပ်ချုပ်မ နည်းပညာ သင် 
တန်း ဆာင်ရွက်နိင် ရး အား ပး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 စွန ့်ပစပ်စ္စည်းများ စွန ့်ပစ်ြခင်း နှင့် စာင့် ကည့်ကီး 
ကပ်ြခငး်တိတ့ွင်  ပူး ပါင်း ပါဝင်မအား ြမင့်တင်ရန် 
ပညာ ပးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
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 စွန ့်ပစပ်စ္စည်းများအတွက ်စမီအပခ်ျုပမ် စနစ်များ နှင့် 
သန ့စ်င်မ နည်းလမ်းများအား (အထူးသြဖင့် မို ့ကီး 
များတွင်) တိးတက် အာင် ြပုလပ်ြခင်း၊  
 သန ့ရ်ှငး် သာ ထတ်လပ်မ နည်းပညာများ ဝမရရှ ိ
ရးအတကွ် အာဆီယနိင်ငများ နှင့် ချိတ်ဆက်ြခင်း၊  

 လာ့ချသးစွဲြခင်း၊ ြပန်လည်သးစွဲြခင်း နှင့် ဆွး ြမ့ 
စြခင်းတိပ့ါဝင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သင့်တင့်မ  
တ သာ စွန ့်ပစပ်စ္စည်းများ စီမ အပခ်ျုပ်မအား 
ြမင့်တငရ်န် အများြပည်သူအား ပညာ ပးြခင်း၊ 
 ရအရည်အ သွး စီမအပ်ချုပ်မ တိးြမင့် ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊ 
 POPs နှင့် ပတ်သက်၍ အများြပည်သူ အသိတရား 
နိးကားမ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  
 ၂၀၀၆ ခနှစ်တွင် ြပ ာန်းခဲ့ သာ ရ အရင်းအြမစ် များ 
နှင့် ြမစ် ချာင်းများ ထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒအား 
အာဏာ သက် ရာက် စြခင်း၊ 
 အာဆီယနိင်ငများနှင့်  ြမစ် ရ အရည်အ သွးဆိင်ရာ 
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  
 ဓါတ်သတ္ထ ု ထတလ်ပ်တူး ဖာ်ြခင်း လပင်န်းများတွင် 
နည်းပညာဆိင်ရာ ကမ်းကျင်မများ အဆင့်ြမင့် 
တင်ြခင်း၊ 
 အစိင်အခဲစွန ့ပ်စ်ပစ္စည်းများ စီမအပ်ချုပ်ြခင်းအတွက် 
သင့် လျာ် သာ နရာ ဒသများအား သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

၉၊ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် မတိင်မီ  ကျူး 
ကျာ်ဝင် ရာက်လာ သာ မျိုး 
စိတ်များ နှင့် လမ်း ကာင်းများ 
အား သတ်မှတ်ြခင်း၊ ဦးစား 
ပးအဆင့် ခွဲြခားြခင်း၊ အ ရး 
ကီး သာ မျိုးစိတ်များအား 
ထိန်းချုပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ဖယ် 
ရှားြခင်း၊ မျို းစိတ်များ ဝင ်
ရာက်လာမ နှင့် ပျန့ှမ့ကိ တား 
ဆီးရန် ဝင် ရာက်သည့် လမ်း 
ကာင်းများကိ စီမအပ်ချုပ်မ 

အား ဆာင်ရွက်ရန်။  

 နိင်ငတကာ နယ်နိမိတ်တစ် လာက် သစ် တာထွက် 
ပစ္စည်းများ၊ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် နှင့် သစပ်ငပ်နး်မန် 
များ၊ ၎င်းတိ၏့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တရားမဝင် 
ရာင်းဝယ်မများကိ အိန္ိဒယ၊ တရတ်၊ ထိင်း၊ ဘဂလား 
ဒ့ရှ်၊ CITES အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ နှင့် ပူး ပါင်း 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 နိတ့ိက်သတ္တ ဝါများ၊ ကန်း န ရ န နှင့် တာွးသွား 
သတ္တ ဝါများ၊ ငှက်များ နှင့် အပငမ်ျားအတွက် ဦးစား 
ပးလိအပ်မများကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများအ ပ  IAS ၏ အကျိုး သက် 
ရာက်မအား စာင့် ကည့် လ့လာြခင်း၊ 

 IAS များအား ထိန်းသိမ်းစီမ ရးလပ်ငနး်များ ရး 
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ဆွဲြခင်း၊ 

၁၀၊ သန္တာ ကျာက်တန်းများနှင့် 
အြခား ထိခိက်လွယ် သာ ဂဟ 
စနစ်များ၏ လပ် ဆာင်မများ 
နှင့် အ ရးပါမတိအ့ား ထိန်း 
သိမ်းထားနိင်ရန် လူတိ၏့ 
သန္တာ ကျာက်တန်းများအ ပ  
ထိခိက်မ နှင့် ရာသီဥတ ြပာင်း 
လဲမ နှင့် ပင်လယ် ရြပင်တွင် 
အက်ဆစဓ်ာတ ် လွန်ကဲလာမ 
တိ၏့ အြခား သာ ဂဟစနစ် 
များအ ပ  ထိခိက်မတိက့ိ 
၂၀၁၅ ခနှစ် မတိင်မီ အနိမ့်ဆး 
ြဖစ်ရန်။   

 ြမန်မာ့ကမ်းရိးတန်း ဒသများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင် 
ရာ ထိခိက်မများကိ စိစစ်ြခင်း နှင့် ကာကွယ်ြခင်း၊   
 ပျက်စီးဆးရး စ သာ ငါးဖမ်းနည်းများ ြဖစ်သည့် 
မိင်းခွဲြခင်း၊ အဆိပ်ချြခင်း၊ လပ်စစ်ြဖင့် ရှာ့တိက် 
ြခင်း၊ ခွင့်ြပုမထားသည့်နည်းများ နှင့် ပိက်များြဖင့် 
ငါးဖမ်းြခင်းတိ ့ကိ တားြမစ်ြခင်း နှင့်  သင့် လျာ်သည့်  
ငါးဖမ်းနည်းစနစ်များြဖင့် အစားထိးရန် နည်းလမ်း 
သစ်များ ရှာ ဖွြခင်း၊ 
 ပမှန်ကင်းလှည့်မြပုလပြ်ခင်း၊ သ တသန နှင့် တရား 
မဝင ် ငါးဖမ်းနည်းများအ ပ  ရရှည် စာင့် ကည့်ြခင်း 
တိအ့ား ြမင့်တင်ြခင်း၊ 
 အ ဝါသိပ္ပဆိင်ရာ တက္က သိလ်အား ဗဟိြပု၍ ကမ်း 
ရိးတန်း နှင့် အ ဝါဆိင်ရာ သ တသနဌာနတစ်ခ  
တည် ထာင်ြခင်း၊ 
 ြမဆီလာ နှင့် ရထညစ်ညမ်းမ နှင့် အလွန်အက  
အသးြပုမတိအ့ား တားဆီးနိင်ရန် ဓာတ် ြမဩဇာ နှင့် 
ပိးသတ် ဆး အသးြပုမ နှင့် ပျက်စီးဆးရး စ သာ 
ငါးဖမ်းဆီးမတိအ့ား ကပ်မတ်ြခင်း၊ 
 ငါးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ၊ အမိန ့၊် နည်းဥပ ဒများ နှင့် 
ညန်ကားချက်များ လိက်နာနိင် ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 စူးစမ်းရာှ ဖွ သာ လပ်ငန်းများတွင် ESIA အား 
ထည့်သွင်းြခင်း၊ 

မဟာဗျူဟာပန်းတိင ်(၃) မျိုးရိးဗဇီများ၊ မျို းစိတ်များနှင့် ဂဟစနစ်များဆိင်ရာ လြခုစိတ်ချရမ 
အစီအမများ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ဇဝီမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ အ ြခအ နများ တိးတက် ကာင်းမွန ်
စြခငး် 
၁၁၊ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်မတိင်မ ီ အနိမ့် 

ဆးအားြဖင့် ကမ္ဘာ့ကန်း ြမ နှင့် 
ကန်းတွင်း ရြပင် ဧရိယာ၏ 
(၁၇) ရာခိင်နန်း နှင့် ပငလ်ယ် 
ရြပင် နှင့် ကမ်းရိးတန်းဧရိယာ 
၏ (၁၀) ရာခိင်နန်း တိအ့ား 
သဘာ၀နယ် ြမများ အြဖစ် တိး 
ြမင့် တည် ထာင် ပီး ြဖစ်ြခင်း၊ 
ဂဟစနစ် နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ 

 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ရရှည်တည်တ့ ရးနှင့် ဒသခ 
ြပည်သမူျား ထာဝစဉ်ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မတွင် လိက် 
လျာညီ ထွ ရှိ စရန်အတွက ် သဘာဝထိန်းသိမ်း ရး 
နယ် ြမများဝန်းကျင်တွင ် ကားခနယ် ြမအပ်ချုပ်မ 
စနစ်ကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 ဦးစား ပး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် မျိုးစိတ်များ 
အ ြခအ နအား စာရင်း ကာက်ယူရန်၊ ပျန့ှတ့ည်ရှိမ 
အား လ့လာရန် နှင့် တွရ့ှိချက်များကိ ထိန်းသိမ်း 
ရးဆိင်ရာ စီမအပ်ချုပ်မနှင့် ချိတ်ဆက်ြခင်း၊ 
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အာအိချိ ရည်မှန်းချက ် NBSAP လပင်န်းစဉ်များ 
တိအ့တွက် အ ရးပါ သာ နယ် 
ြမများအား ထိ ရာက်စွာ စီမ 
အပ်ချုပ်ြခင်း၊ ဂဟစနစ်ဆိင် 
ရာ ကိယ်စားြပု သာ ထိန်း 
သိမ်း ရး နယ် ြမများအား ထိ 
ရာက်စွာ ထိန်း သိမ်းကာကွယ် 
မြဖင့် ကျယ်ြပန ့် သာ ဒသ နှင့် 
ပင်လယ်ြပင် တိသိ့ ့စစည်းထည့် 
သွင်းရန်။ 

 သဘာဝထနိ်းသိမ်း ရးနယ် ြမ ြပင်ပတွင် ဇီဝမျို းစ 
မျိုးကွဲများ ပျက်စီးဆးရးြခင်းကိ စစ် ဆးြခင်း၊ 
 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်း ရးတွင် ဒသခြပည် 
သူများ ပူး ပါင်းပါဝင် လာ စရန် နှင့် သဘာဝနယ် ြမ 
များ နှင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်း ရးတိအ့ား 
ဒသခြပည်သူများမှ အြပုသ ဘာ ဆာင် သာ သ 
ဘာထား နှင့် သိြမင်မများ တိးပွားလာ စ ရး စီမ 
အပ်ချုပ်ြခင်းတွင် ဒသခြပည်သူများအတကွ် အကျိုး 
ရှိ ရးအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း၊ 
 AHPs အား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရာတွင် ဒသတွင်း 
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မများ တိးြမင့်ြခင်း၊ 

၁၂၊ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်မတိင်မီ သိရှိ ပီး 
သား အန္တရာယ် ကျ ရာက် န 
သာ မျိုးစိတ်များအား မျိုး 
ပျက်သဉ်းမမှ တားဆီး ပီးြဖစ် 
ြခင်း၊ အထူးသြဖင့် အများဆး 
ကျဆင်း န သာ မျိုးစိတ်များ 
အား ထိနး်သိမ်း ကာကွယ်မ 
အဆင့်အား  တိးတက် ပီး ြဖစ် 
ရန်။ 

 တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် နှင့် သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများ 
တရားမဝင် ရာင်းဝယ်မအား တားဆီးနိင်ရန ် နိင်င 
တကာ နယ်နိမိတ်တစ် လာက ် ထိ ရာက်စွာ စာင့် 
ကည့် ရး နှင့် တရားမဝင် သစ်ခတ်ြခင်း၊ သစ် တာ 
ထွက်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်ထတ်ယူြခင်း၊ အမဲလိက် 
ြခင်း နှင့်  ကျူး ကျာ်ဝင် ရာက်ြခင်းတိအ့ား တားဆီး 
နိင်ရန် ထိ ရာက် သာ ဥပ ဒအာဏာစိးမိးမအား ဖာ ်
ဆာင်ြခင်း၊ 

 ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ် နှင့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်များတွင် 
သ တသနလပ်ငန်းများ နှင့် ကျက်စား ဒသ ြပင်ပ 
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းကိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း 
 ဦးစား ပး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် မျိုးစိတ်များ 
အ ြခအ နအား စာရင်း ကာက်ယူရန်၊ ပျန့ှတ့ည်ရှိမ 
အား လ့လာရန် နှင့် တွရ့ှိချက်များကိ ထိန်းသိမ်း 
ရးဆိင်ရာ စီမအပ်ချုပ်မနှင့် ချိတ်ဆက်ြခင်း၊  

 သဘာဝထနိ်းသိမ်း ရးနယ် ြမ ြပင်ပတွင် ဇီဝမျို းစ 
မျိုးကွဲများ ပျက်စီးဆးရးြခင်းကိ စစ် ဆးြခင်း၊ 
 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်း ရးတွင ် ဒသခ ြပည ်
သူများ ပူး ပါင်းပါဝင်လာ စရန် နှင့် သဘာဝနယ် ြမ 
များ နှင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်း ရးတိအ့ား 
ဒသခြပည်သူများမှ အြပုသ ဘာ ဆာင် သာ သ 
ဘာထား နှင့် သိြမင်နိးကားမများ တိးပွားလာ စ 
ရး စီမအပ်ချုပ်ြခင်းတွင် ဒသခြပည်သူများအတွက ်
အကျိုးရှိ ရးအား ထည့်သွင်း စဉ်းစားြခင်း၊ 
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အာအိချိ ရည်မှန်းချက ် NBSAP လပင်န်းစဉ်များ 
 AHPs အား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရာတွင် ဒသတွင်း 
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မများ တိးြမင့်ြခင်း၊ 
 နိင်ငတကာ နယ်နိမိတ်တစ် လာက် သစ် တာထွက် 
ပစ္စည်းများ၊ တာရိင်း တိရ စ္ဆာန် နှင့် သစ်ပင်ပန်း 
မန်များ၊ ၎င်းတိ၏့ ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ တရားမဝင် 
ရာင်းဝယ်မများကိ အိန္ိဒယ၊ တရတ်၊ ထိင်း၊ ဘဂလား 
ဒ့ရှ်၊ CITES အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင် 
ရွက်ြခင်း၊ 
 နိတ့ိက် သတ္တ ဝါများ၊ ကန်း န ရ န နှင့် တွားသွား 
သတ္တ ဝါများ၊ ငှက်များ နှင့် အပငမ်ျားအတွက် ဦးစား 
ပး လိအပ်မများကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ငါးမျိုးစိတ်များဆိင်ရာ စာရင်း ကာက်ယူြခင်း၊  
၁၃၊ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်မတိင်မီ ဓ လ့ 

ထးတမ်းစဉ်လာ နှင့် လူမစီးပွား 
ရးအရ အ ရးပါ သာ မျို းစိတ် 
များအပါအဝင် စိက်ပျိုး မွးြမူ 
ထား သာ အပင် နှင့် တိရ စ္ဆာန် 
များ၊ သဘာဝအရိင်းမျိုးများနှင့် 
ဆက်စပ် သာမျိုးများ၏ မျို းရိး 
ဗီဇ ကွဲြပားမကိ ကာကွယ် ပီး 
ြဖစ်ြခင်း နှင့် မျို းရိးဗီဇ ယတ် 
လျာ့ြခင်း အနည်းဆး ြဖစ် စ 
ရန်နှင့်  မျိုးရိးဗီဇ ကွဲြပားမ 
လြခု စိတ်ချရ စရန ် မဟာဗျူ 
ဟာများအား ရးဆွဲအ ကာင် 
အထည် ဖာ် ပီး ြဖစ်ရန်။ 

 ရက္ခ ဗဒ ဥယျာဉ် နှင့် တိရ စ္ဆာန် ဥယျာဉ်များတွင် 
သ တသနလပ်ငန်းများ နှင့် ကျက်စား ဒသ ြပင်ပ 
ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ြခင်းကိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 စဉ်ဆက်မြပတ် သာ စားနပ်ရိက္ခာ ထတ်လပ်ြခင်း 
အတွက် တာငသူ်လယသ်မားများ အချင်းချင်း နည်း 
ပညာ ြဖန ့်ြဖူးဖလှယ်သည့် လပ်ငန်းများအား ပ့ပိးြခင်း 
 မျိုးရိး ဗီဇဆိင်ရာ လ့လာ ရး နှင့် ဒသမျိုးရင်း 
တိရ စ္ဆာန်များ မွးြမူြခင်းဆိင်ရာ ထိန်းသိမ်းကာ 
ကွယ် ရးတိအ့တွက် ကာ်မရှင်ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ 
 ရဆင်း စိက်ပျိုး ရး သ တသနဦးစီးဌာနရှိ အမျို း 
သားသစ် စ့ နှင့် မျိုး စ့ဘဏ်တိတ့ွင် အ ထာက်အကူ 
ြပုပစ္စည်းများ နှင့် အဖွဲအ့စည်း စွမ်း ဆာင်ရည်တိ ့
အား  ြမင့်တင်ြခင်း၊ 
 PGR ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းအ ပ  လူထသိြမင် 
နိးကားမ ြမင့်မားလာ စ ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 ြမန်မာ့ PGR များအား ကာကွယ်ရာတွင် sui generis 
စနစ်အား ဖာ်ထတအ်သးချြခင်း၊ 

မဟာဗျူဟာပန်းတိင ် (၄) ဇဝီမျို းစမျို းကွဲများနှင့် ဂဟစနစ်ဝန် ဆာင်မများမှ ရရှိ သာ 
အကျိုးအြမတ်များကိ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူအားလးခစားနိင်ရန် ြမင့်တင်ြခင်း 
၁၄၊ အမျိုးသမးီများ၊ ဌာ နတိင်း 

ရင်းသားများ၊ ဒသခြပည်သူ 
အစအဖွဲ မ့ျား နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါး 
သာသူများ၏ လိအပ်ချက်ကိ 

 သစ် တာအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ စီမချက ် ရးဆွဲြခင်း၊ 
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ြခင်း နှင့် အကဲြဖတ်ြခင်း 
တိတ့ွင် နိင်ငတကာနှင့် ြပည်တွင်းအဖွဲ အ့စည်းများ၊ 
ဒသခများ နှင့် အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းများ 
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အာအိချိ ရည်မှန်းချက ် NBSAP လပင်န်းစဉ်များ 
ြဖည့်ဆည်းရန် ရရရှိမ၊ ကျန်း 
မာ ရးအ ထာက်အကူြပုမ နှင့် 
အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း နှင့် 
လူမဘဝသာယာဝ ြပာမစသည့် 
အ ရးပါ သာ ဝန် ဆာင်မများ 
ကိ ထာက်ပ့ ပးသည့်  ဂဟ 
စနစ်များ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် မတိင် 
မ ီ ြပန်လည် ကာင်းမွန်လာ ပီး 
ြဖစ်ြခင်း နှင့် လြခုမရှိရန် 
ဆာင်ရွက် ပီး ြဖစ်ရန်။ 

 

ပါဝင်နိင်သည့် လပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အား ပ့ပိး ပးြခင်း၊ 
 ခိင်မာ သာ သ ဘာတူညီမများ နှင့် အြခား သာ 
ဥပ ဒ ကာင်းဆိင်ရာများ ပပိးမများြဖင့် ဒသခ ြပည် 
သူအစအဖွဲ ပ့ိင်သစ် တာ အစီအစဉ်များတွင် အကျိုး 
အြမတ် ခွဲ ဝ ရး လပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်အား တည ်
ဆာက်ြခင်း၊ 

 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ရရှည်တည်တ့ ရးနှင့် ဒသခ 
ြပည်သမူျား ထာဝစဉ် ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မတွင် လိက် 
လျာညီ ထွ ရှိ စရန်အတွက် သဘာဝနယ် ြမများ 
ဝန်းကျင်တွင်  ကားခနယ် ြမ အပ်ချုပ်မ စနစ်ကိ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်း ရးတွင် ဒသခ 
ြပည်သမူျား ပူး ပါင်းပါဝင် လာ စရန ် နှင့် သဘာဝ 
နယ် ြမများ နှင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများ ထိန်းသိမ်း ရး 
တိအ့ား ဒသခြပည်သူများမှ အြပုသ ဘာ ဆာင် 
သာ သ ဘာထား နှင့် သိြမင်မများ တိးပွားလာ စ 
ရး စီမအပ်ချုပ်ြခင်း တွင ် ဒသခြပည်သူများအတွက ်
အကျိုးရှိ ရးအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း၊ 
 ဒသခြပည်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင် သာ ငါးမျိုးစိတ် 
များ ထိနး်သိမ်း ရး နှင့် စီမအပ်ချုပ် ရး နည်းလမ်း 
များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 ဒသခြပည်သူများအကျိုးရှိမည့်  သဘာဝအ ြခခခရီး 
သွားလပင်န်းဆိင်ရာ မူဝါဒအား ရးဆွဲြခင်း၊ 

၁၅၊ သဲကန္တာရ ြဖစ်ထွန်းမ တိက ်
ဖျက် ရး၊ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲ 
မ လျာ့နည်းသကသ်ာ ရး နှင့် 
လိက် လျာညီ ထွြဖစ် ရးတိ ့
အား အ ထာက်အကူ ြပုရန် 
ပျက်စီးလျက ် ရှိ သာ ဂဟ 
စနစ်များ၏ အနည်းဆး ၁၅ 
ရာခိင်နန်းအား ြပန်လည် 
ကာင်းမွန်လာ အာင် ြပုလပ် 
ြခင်း အပါအဝင်  ထိန်းသိမ်း 
ြခင်း နှင့် ြပန်လည် ြပုြပင်ြခင်း 
တိြ့ဖင့် ဂဟစနစ်ပ့ပိးနိင်စွမ်း 

 အ ရးပါ သာ ရ ဝ ရလဲ ဒသများတွင် သစ် တာ 
ဖးလမ်းမများ ြပန်လည်တိးပွား စ ရး သစ် တာများ 
ြပန်လည်တည် ထာင်ြခင်း၊ 
 သဲကန္တာရ နှင့် တာင် ပ  ဂဟစနစ်များနှင့် ပတ ်
သက်သည့် နားလည် သ ဘာ ပါက်မများ ြမင့်တင် 
ြခင်း နှင့် ရကီးြခင်း၊ ြမဆီလာ တိက်စားြခင်း အစ 
ရှိ သာ အန္တရာယ်များ အများဆး ြဖစ် ပ နိင်သည့် 
နရာ ဒသများအား ခွဲြခားသတမ်ှတ်ြခင်း၊ 

 ရ ့ ြပာင်း တာင်ယာလပ်ကိင်ြခင်း ကာင့် ထိခိက် 
မရှိသည့် ဒသများတွင် အမဲတမ်း စိက်ပျို း ရးလပ် 
ကိင်မအား ြမင့်တင်ြခင်း၊ 
 သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အရ အ ရးပါ သာ နရာများ 
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အာအိချိ ရည်မှန်းချက ် NBSAP လပင်န်းစဉ်များ 
နှင့် ဇီဝမျို းစ မျိုးကွဲများ၏ 
ကာဗွန ်တိးပွားမကိ အ ထာက် 
အကူြပုမတိအ့ား ၂၀၂၀ ြပည့် 
နှစ် မတိင်မီ ြမင့်တင် ပီး ြဖစ် 
ရန်။ 

နှင့် ထိခိက်လွယ် သာ နရာများအား လယ် ြမများ 
အြဖစ် ကျူး ကျာ် ဝင် ရာက်မ မရှိ စရန် နှင့် ပတ် 
ဝန်းကျင်အ ပ  ဆိးကျို းထိခိက်မများ ရှာင်ရှားနိင် 
မည့် ြမအသးချမ စီမချက ် ရးဆွဲ ရး အစိတ်အပိင်း 
အြဖစ်  ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာ လ့လာ ဆန်းစစ်မြပု 
လပ်ြခင်း၊ 
 သစ် တာြပုန်းတီးမ၊ ြမဆီလာ အတန်းအစား 
ကျဆင်းမ နှင့် ကန္တာရြဖစ်ထွန်းမတိက့ိ ြဖစ် စ သာ 
ရရှည်တည်တ့ မခိင် မဲနိင်သည့် စိက်ပျိုးနည်းစနစ် 
များ နှင့် အြခား ြမ အသးချမများကိ ရပ်တန ့်ြခင်း နှင့် 
SALT ကဲ့သိ ့ သာ ရရှည်တည်တ့ခိင် မသဲည့် စိက် 
ပျိုးနည်းစနစ်များ ဖာ်ထတ်ြခင်း နှင့် ၎င်းနည်းလမ်း 
များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းအြဖစ် သင့် လျာ် သာ 
သီးနှ စိက်ပျိုးြခင်းစနစ်များ ကျင့်သးြခင်း၊ 
 ဓာတ်သတ္တ ု တူး ဖာ်ထတ်လပ်သည့် နရာ ဒသများ 
တွင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း၊ ြပန်လည်ထူ ထာင် 
ြခင်း နှင့် မူလအ နအထား ြပန်လည် ရာက်ရှိလာရန် 
တိအ့တွက်  ရှ ့ ြပးစီမကိန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

၁၆၊ မျိုးရိးဗီဇ အရင်း အြမစ်များ 
အား အသးချြခင်းမှ ရရှိ သာ 
အကျိုးအြမတ်များကိ အကျိုး 
တူမ ဝ ခစားြခင်း ဆိင်ရာ 
ဇီဝမျိုးစမျိုးကွ ဲ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ 
နာဂိယာ နာက်ဆက်တွဲ စာ 
ချုပ်အား နိင်င၏ မူဝါဒ၊ ဥပ ဒ 
တိန့ှင့်အညီ ၂၀၁၅ ခနှစ် မတိင် 
မ ီလက်ခကျင့်သး ပီး ြဖစ်ရန်။ 

 ခိင်မာ သာ သ ဘာတူညီမများ နှင့် အြခား သာ 
ဥပ ဒ ကာင်းဆိင်ရာများ ပ့ပိးမများြဖင့် ဒသခ 
ြပည်သူ အစအဖွဲ ပ့ိင် သစ် တာ အစီအစဉ်များတွင် 
အကျိုးအြမတ် ခွဲ ဝ ရး လပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အား 
တည် ဆာက်ြခင်း၊ 
 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ရရှည်တည်တ့ ရးနှင့် ဒသခ 
ြပည်သမူျား ထာဝစဉ် ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မတွင် လိက် 
လျာညီ ထွ ရှိ စရန်အတွက ် သဘာဝ နယ် ြမများ 
ဝန်းကျင်တွင် ကားခနယ် ြမ အပ်ချုပ်မစနစ်ကိ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်း ရးတွင ် ဒသခ ြပည ်
သူများ ပူး ပါင်းပါဝင်လာ စရန် နှင့် သဘာဝနယ် ြမ 
များ နှင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲ ထိနး်သိမ်း ရးတိအ့ား ဒသ 
ခြပည်သူများမှ အြပု သ ဘာ ဆာင် သာ သ ဘာ 
ထား နှင့် သိြမင်မများ တိးပွားလာ စ ရး စီမ အပ်ချုပ် 
ြခင်းတွင် ဒသခြပည်သူများ အတွက် အကျို းရှိ ရး 
အား ထည့်သွင်း စဉ်းစားြခင်း၊ 
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အာအိချိ ရည်မှန်းချက ် NBSAP လပင်န်းစဉ်များ 
 ဒသခ ြပည်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင် သာ ငါးမျို းစိတ် 
များ ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် စီမ အပ်ချုပ် ရး နည်း 
လမ်းများကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 မျိုးရိး ဗီဇဆိင်ရာ လ့လာ ရး နှင့် ဒသ မျိုးရင်း 
တိရ စ္ဆာန်များ မွးြမူြခင်းဆိင်ရာ ထိန်းသိမ်း ကာ 
ကွယ် ရးတိအ့တွက် ကာ်မရှင်ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ 
 စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာနရှိ အမျို းသားသစ် စ့ 
နှင့် မျို း စ့ဘဏ်တိတ့ွင် အ ထာက်အကူြပု ပစ္စည်း 
များ နှင့် အဖွဲ အ့စည်း စွမ်း ဆာင်ရည်တိအ့ား  ြမင့်တင် 
ြခင်း၊ 
 ဒသခြပည်သူများအား အကျိုးြပုမည့် သဘာဝ 
အ ြခခခရီးသွားလပ်ငန်းဆိင်ရာ မူဝါဒအား ရးဆွဲ 
ြခင်း၊  

မဟာဗျူဟာပန်းတိင ် (၅) စမွး် ဆာငရ်ည ် ြမင့်တင်ြခင်း၊ ဗဟသတဆိင်ရာ ဖလှယ်ြခင်း နငှ့် 
ပးူ ပါငး်ပါဝငမ်ြဖင့် စမီချက် ရးဆွဲြခင်းတိြ့ဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်မအား တိးြမင့်ြခင်း 
၁၇၊ ၂၀၁၅ ခနှစ်မတိင်မီ အဖွဲ ဝ့င်နိင် 

ငတိင်းသည် NBSAP အား 
ြပင်ဆင် မွမ်းမြခင်း၊  ပူး ပါင်း 
ပါဝင်မြဖင့် ထိ ရာက်စွာ အ 
ကာင်အထည် ဖာ်မ စတင် ပီး 
ြဖစ်ြခင်း၊ မူဝါဒပိင်းဆိင်ရာ အ 
ြဖစ် ရးဆွဲကျင့်သးရန် အတည် 
ြပု ပးီ ြဖစ်ရန်။  

 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စီမ အပ်ချုပ်ြခင်း 
နှင့် ဇီဝအရင်းအြမစ်များအား ရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ် 
အသးြပုြခင်းတိက့ိ နိင်င တာ ် မူဝါဒများ နှင့် CBD 
တိန့ှင့် အညီ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 NBSAP အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းအား ကီးကပ် 
ရန ် နှင့် ဆက်စပ်ဌာန အဖွဲအ့စည်းများ ပါဝင်မြဖင့် 
NBSAP အား အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း၊ 

၁၈၊ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများအား ထိန်း 
သိမ်းြခင်း နှင့် ရရှည်တည်တ့ 
စွာ အသးြပုြခင်းတိဆ့ိင်ရာ ဒ 
သခ နှင့် လူမျိုးစများ၏ ဗဟ 
သတ အသိပညာများ၊ လပ်ကိင် 
မ ဓ လ့များအား နိင်ငဥပ ဒ၊ 
အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ သ ဘာတ ူ
ညီချက်များ နှင့်အညီ ၂၀၂၀ 
ြပည့်နှစ် မတိင်မီ  အသိအမှတ် 
ြပု ပးီြဖစ်ြခငး်၊ ထိသိ ့ ဆာင် 
ရွက်ြခင်းကိ CBD အား 
အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင ်

 သစ် တာ အပ်ချုပ်မဆိင်ရာ စီမချက ် ရးဆွဲြခင်း၊ 
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ြခင်း နှင့် အကဲြဖတ်ြခင်း 
တိတ့ွင် နိင်ငတကာ နှင့် ြပည်တွငး် အဖွဲ အ့စည်းများ၊ 
ဒသခများ နှင့် အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲအ့စည်းများ 
ပါဝင်နိင်သည့် လပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အား ပ့ပိး ပးြခင်း၊ 
 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ရရှည်တည်တ့ ရးနှင့် ဒသခ 
ြပည်သမူျား ထာဝစဉ်ဖွ ဖ့ိုး တိးတက်မတွင် လိက် 
လျာညီ ထွ ရှိ စရန်အတွက် သဘာဝနယ် ြမများ 
ဝန်းကျင်တွင်  ကားခနယ် ြမ အပ်ချုပ်မစနစ်ကိ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်း ရးတွင် ဒသခြပည် 
သူများ ပူး ပါင်းပါဝင်လာ စရန် နှင့် သဘာဝနယ် 
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အာအိချိ ရည်မှန်းချက ် NBSAP လပင်န်းစဉ်များ 
ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများမှ 
အဆင့်တိင်းတွင် တက်ကစွာပါ 
ဝင်မြဖင့် ထည့်သွင်းရန်။ 

ြမများ နှင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများထိန်းသိမ်း ရး တိအ့ား 
ဒသခ ြပည်သူများမှ အြပုသ ဘာ ဆာင် သာ 
သ ဘာထား နှင့် သိြမင်မများ တိးပွားလာ စ ရး 
အတွက် စီမ အပ်ချုပ်ြခင်းတွင် ဒသခြပည်သူများ 
အကျိုးရှိ ရးအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း၊ 
 စဉ်ဆက်မြပတ် သာ စားနပ်ရိက္ခာ ထတ်လပ်ြခင်း 
အတွက် တာငသူ်လယသ်မားများ အချင်းချင်း နည်း 
ပညာ ြဖန ့်ြဖူးဖလှယ်သည့် လပ်ငန်းများအား ပ့ပိး 
ြခင်း၊ 

၁၉၊ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွ ဲတန်ဖိးများ၊ ရှင ်
သန်လည်ပတ်မ၊ အဆင့်အ 
တန်း၊ ြပာင်းလဲမ နှင့် ပျက်စီး 
ဆးရးမ၏ အကျိုးဆက်များ စ 
သည်တိန့ှင့် ပတ်သက်သည့် အ 
သိပညာများ၊ သိပ္ပဆိင်ရာနည်း 
ပညာများ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် မ 
တိင်မီ ဖွ ဖ့ိုး ပီးြဖစ်ရန်၊ ကျယ် 
ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ဝမရန်၊ လဲ 
ြပာင်းြခင်း  နှင့် အသးချရန။်  

  

၂၀၊ ၂၀၁၁-၂၀၂၀ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ 
ဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာ စီမချက် 
အား ထိ ရာက်စွာ အ ကာင် 
အထည် ဖာ်နိင်ရန် ဌာနအဖွဲ  ့
အစည်းများမ ှ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ 
အတွက် အသးြပုလျက်ရှိ သာ 
ရန်ပ ငွအရင်းအြမစ်များ ကိ အ 
နိမ့်ဆးအားြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် 
မတိင်မီ စစညး် ပးီ ြဖစ်ရန်၊ 

 ဤရည်မှန်းချက်သည် အဖွဲ ဝ့င် 
နိင်ငများ၏ အရင်းအြမစ် လိ 
အပ်ချက် ဆန်းစစ်ြခင်းအ ပ  မ ူ
တည်၍ ြပာင်းလဲနိင်ပါ သည်။ 
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၆-၂။ ၂၀၂၀ အာအိချိ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ ရည်မှန်းချကမ်ျားအား ြပည့်ဝစွာ 
အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးဆိင်ရာ လိအပ်ချက်များ 

 

  ြမန်မာနိင်င၏ NBSAP တွင် ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ အာက်တိဘာလတွင် ဂျပန် 

နိင်င၊ နာဂိယာ မို၌့ ကျင်းပခဲ့ သာ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ၏ (၁၀) ကိမ် ြမာက ်

ညီလာခ (CBD COP 10) တွင် ပ ထွက်လာခ့ဲ သာ ၂၀၂၀ အာအိချိ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ 

ရည်မှန်းချက်များ (သိမ့ဟတ်)  ၂၀၂၀ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ရည်မှန်းချက်များအား ထည့်သွင်းြခင်း 

မြပုနိင်ခဲ့ပါ။  ြမန်မာနိင်င၏ NBSAP ပါ  လပ်ငန်း စီမချက်အများအြပားမှာ အာအိချိ 

ရည်မှန်းချက်များနှင့် ကာင်းစွာချိတ်ဆက်မ ရှိသည်ကိ အပိင်းခွဲ ၆-၁ တွင် ဖာ်ြပချက်အရ 

သိရှိနိင်ပါသည်။ 

  သိ ့ သာ ် ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် အာအိချိ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ရည်မှန်းချက်များနှင့် 

ပိမိချိတ်ဆက်နိင် ရးအတွက် NBSAP အား ြပင်ဆင်မွမ်းမရန် လအိပ်လျက်ရိှပါသည်၊ 

အထူးသြဖင့် ရည်မှန်းချက ် ၁၉ (ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ တန်ဖိးများ၊ ရှင်သန်လည်ပတ်မ၊ အဆင့် 

အတန်း၊ ြပာင်းလဲမ နှင့် ပျက်စီးဆးရးမ၏ အကျို းဆက်များ စသည်တိန့ှင့် ပတ်သက်သည့် 

အသိပညာများ၊ သိပ္ပဆိင်ရာ နည်းပညာများ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် မတိင်မီ ဖွ ဖိ့ုး ပီး ြဖစ်ရန်၊ ကျယ် 

ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ဝမရန်၊ လဲ ြပာင်းရန ်  နှင့် အသးချရန် နှင့် ရည်မှန်းချက ် (၂၀၁၁-၂၀၂၀ 

ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမချက်အား ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ရန ်

ဌာနအဖွဲအ့စည်းများမှ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲအတွက် အသးြပုလျက်ရှိ သာ ရန်ပ ငွ အရင်းအြမစ် 

များကိ အနိမ့်ဆးအားြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့် နှစ ်မတိင်မီ စစည်း ပီး ြဖစ်ရန)် တိအ့ား ချိတ်ဆက ်

ထည့်သွင်းရန ် လိအပ်ပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် NBSAP ြပင်ဆင် မွမ်းမြခင်းအား 

NBSAP ကိ စတင် ရးဆွဲခဲ့သည့်အတိင်း ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အကြပု ဆွး နွးမ 

များြဖင့် ဆာင်ရွက်ရန် ြပင်ဆင်လျက်ရှိပါသည်။ 

   NBSAP အား ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ မတ်လ (၃) ရက် နတွ့င် ကျင်းပသည့် 

ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲ  ့အစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၁၆/၂၀၁၂) မှ အတည်ြပုခဲ့ ပီး ြဖစ်သ 

ြဖင့် ြပင်ဆင်မွမ်းမသည့် NBSAP အား အသစ်ြပန်လည်ြပုစြခင်းထက် လက်ရိှ ရးဆဲွထား 

သာ NBSAP တွင် အာအိချိ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ရည်မှန်းချက်များဆိင်ရာ လိအပ်ချက်များက ိ

ဆန်းစစ် ပီး၊ နာက်ဆက်တွဲြဖင့် ထတ် ဝမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

  ြမန်မာနိင်င၏ NBSAP အား ြပင်ဆင်မွမ်းမရာတွင် အ ရးတကီး ဆာင်ရွက ်

ရမည်မှာ က အလိက် နိင်ငအဆင့် ရည်မှန်းချက်များ (National Tragets) နှင့် ယင်း 
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ရည်မှန်းချက်များ ပါက် ြမာက် အာင်ြမင်မက ိ တိင်းတာနိင်မည့် အညန်းကိန်းများ 

(Indicator) ရးဆဲွ ထည့်သွင်းရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

BOX ၉။       နာွး နာက် (Bos frontalis) ထိန်းသိမ်းြခင်း 
နွား နာက(်Bos frontalis) သည ် တာင် ပ ဒသ၏ 
က ဲ၊နွား တစ်မျိုးြဖစ် ပီး ြမန်မာနိင်င၊ အ နာက် ြမာက် ပိင်း 
အထူးသြဖင့် ချင်းြပည်နယ်ရှ ိ တာင် ပ ဒသများ တွင် 
မွးြမူထား သာ တိရ စ္ဆာန်များတွင ် အပါအဝင် ြဖစ်ပါ 
သည်။ နွား နာက်သည် ဒသခဌာ နလူမျို းများ အတွက် 
လူမ ရး၊ စီးပွား ရးအရ အလွန်အ ရးပါပါသည်။ သိ ့ သာ် 

အသားထတ်လပ်ြခင်း ကာင့် နွား နာက် ကာင် ရသည ် တြဖည်းြဖည်းကျဆင်း လျက် 
ရှိပါသည်။ ယင်း ဒသတွင် စနစ်တကျ ဆာင်ရွက် သာ 
နွား နာက ် သား ဖာက်မျိုးပွားြခင်းလည်း မရှိပါ။ 
ကျာက်ဆည်တက္ကသိလ်၊ တိရ စ္ဆာန ် ဇီဝနည်းပညာဌာန 
သည ် နွား နာက် ၁၅ ကာင ် (ထီး ၂၊ မ ၁၃) ြဖင့် 
သားစပ်မျို း ဖာက်ြခင်းကိ ၂၀၀၈ ခနှစ်တွင် စတင် 
ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ နွား နာက်များအား 
မန္တ လး၊ မ ကွး နှင့် မာ်လမို င်တိရ့ှိ လယ်သမားများ 

အား ြဖန ့် ဝ ပးခဲ့ကာ ယင်း ဒသများရှိ ဇီးြဖူ နှင့် အြခားနိစ့ားနွားများကဲ့သိ ့ ထားရှိပါသည်။ 
အမ ြခာက် ကာင်အား Holstein straws အား အသးြပု၍ မထန်မဲ့ သား ဖာက်ြခင်းအား 
ဆာင်ရွက်ပါသည်။ သား ဖာက်ြခင်း နှင့် မျို းစပ်ြခင်း 
တိအ့ား ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ သား ပါက်အ ကာင် (၆၀) အား 
ရရှိခဲ့ ပီး မျိုးစပ်ထား သာ အထီး (၃) ကာင ်နှင့် အမ 
(၃) ကာင်ပါဝင်ပါသည်။ အားလး သာ သား ပါက်များ 
သည ် နွား နာက်၏သွင်ြပင်လက္ခဏာများအား ပိင်ဆိင် 
ြခင်း ကာင့် နွား နာက်များသည် Heterosis ပါဝင်မ 
အလွန်ြမင့်မား ကာင်း ြပသလျက်ရှိပါသည်။ နိထ့ွက်ရှိမ 
အား လ့လာနိင်ရန် သား ပါက်များအား ထပ်မမျို းစပ ်ထား ပီး ရလဒ်များအား စာင့်ဆိင်းဆဲ 
ြဖစ်ပါသည်။ ယဘယျအားြဖင့် သီးသန ့်သား ဖာက်သည့် နွား နာက်နှင့် မျိုးစပ်ြခင်းမ ှ ပါက် 
ဖွား သာ နွား နာက်တိသ့ည ်မတူညီ သာ သဘာဝအ ြခအ နတွင် အလိက်သင့် နထိင်နိင်စွမ်း 
ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အပူချိန် ကာင့် တစ်စတစ်ရာ ထိခိက်ခစားရမ မ တွရ့ပါ။ 
ထိ ့ ကာင့် နွား နာက်များအား အပူပိင်း ဒသတွင် တစ်ဝက်တစ်ပျက ် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း 
မွးြမူသည့် နည်းြဖင့် အာင်ြမင်စွာ မွးြမူနိင် ကာင်း သးသပ်ရပါသည်။ 
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အခန်း ၇။ ထာင်စနှစ ် ဖွ ဖ့ိုး ရးပန်းတိင်အ ပ  ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ အ ကာင ်
အထည် ဖာ်နိင်မ 

   ြမန်မာနိင်ငသည ် ထာင်စနှစ ် သ ဘာတူညီချက် ကညာစာတမ်း 

(Millennium Declaration) ကိ ၂၀၀၀ ြပည့်နှစ် စက်တင်ဘာလတွင ် ပါ၀င်လက်မှတ် 

ရးထိးခဲ့သည့် နိင်ငတစ်ခ ြဖစ်သည့်အ လျာက ် ထာင်စနှစ ် ဖွ ဖိ့ုး ရး ရည်မှန်းချက်များ 

ြပည့်မီ ရးအတွက် ကို းပမ်းရန် ဆးြဖတ်သန္နိ ာန် ချမှတ်ထားပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငအစိးရ 

သည ် ထာင်စနှစ်သ ဘာတူညီချက ် ကညာစာတမ်း၏ အ ြခခတန်ဖိးထားမများကိ လး 

စားလိက်နာရန် ဆးြဖတ်ထား ပီး ြမန်မာ့ စီးပွား ရးနှင့် လူမ ရး ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ လပ်ငန်း 

မူ ဘာင ် (Framework for Economic and Social Reform - FESR) တွင် ပါ၀င် 

အာင် ထည့်သွင်း ရးဆွဲထားပါသည်။ 

ထာင်စနှစ်ဖွ ဖ့ို း ရးပန်းတိင်အား ရာက်ရှိ ရးအတွက် ရည်မှန်းချက ်

ပန်းတိင် (၈) ခ ချမှတ်ထား ပီး ရည်မှန်းချက ်ပန်းတိင်အမှတ်စဉ် (၇) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ရရှည် တည်တ့ရန် ထိန်းသိမ်းြခင်းတွင် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းများ 

အား အာက်ပါအတိင်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။ 

ရည်မှန်းချက ်ပန်းတိင် အညန်းကိန်း 
ပန်းတိင် ၇ (က) 
နိင်င တာ်၏ မူဝါဒနှင့်အစီအစဉ်များတွင် ရ 
ရှည်တည်တ့ သာ ဖွ ဖ့ို းမဆိင်ရာ အ ြခခ 
သ ဘာတရားများ ပါ၀င် စရန် နှင့် သဘာ၀ 
ပတ်၀န်းကျင် သယဇာတများ ဆးရးမ လျာ့ 
နည်း စရန်။ 

သစ် တာ ဖးလမ်း နသည့် ြမဧရိယာ 
အချိုး၊ 

ပန်းတိင် ၇ (ခ) 
ဇီ၀မျို းစမျို းကွဲများ မျို းသဉ်း ပျာက်ကွယ်မကိ 
လာ့ချရန၊် ၂၀၁၀ခနှစ်တွင ်မျို းသဉ်း ပျာက ်
ကွယ်မ နန်းထား သိသာစွာ လျာ့ကျ စရန်။ 

ထိန်းသိမ်းထား သာ ြမြပင် နှင့် ရြပင် 
ဧရိယာ အချိုး၊ 
မျို းသဉ်း ပျာက်ကွယ်ရန် ခိမ်း ြခာက်ခ န 
ရသည့် မျို းစိတ ်အ ရအတွက် အချို း၊ 

၇-၁။ သစ် တာ ဖးလမ်း နသည့် ြမဧရိယာ အချိုး 
 သစ် တာဦးစီးဌာန၏ ခန်မှ့န်းချက်အရ ၁၉၇၅ ခနှစ်နှင့် ၁၉၈၉ ခနှစ်တိတ့ွင် 

သစ် တာ ဖးလမ်း နသည့် ဧရိယာမှာ စစ ပါင်း ြမ အကျယ်အ၀န်း၏ (၆၁) ရာခိင်နန်း နှင့် 

(၅၉) ရာခိင်နန်း အသီးသီး ြဖစ်ပါသည်။ သစ် တာဖးလမ်းမမှာ ၁၉၇၅ ခနှစ် နှင့် ၁၉၈၉ ခနှစ် 

များအတွင်း နိင်ငဧရိယာ၏ (၂) ရာခိင်နန်း လျာ့ကျခဲ့ပါသည ် (၁၉၈၉ သစ် တာဖးလမ်းမ 

ဆန်းစစ်ချက်၊ သစ် တာဦးစီးဌာန)။ ၂၀၁၀ခနှစ ်ကလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိက်ပျိုး ရး 
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အဖွဲ  ့(FAO) နှင့် သစ် တာဦးစီးဌာနတိ၏့ ခန်မှ့န်းချက်အရ သစ် တာဖးလမ်း သာ ဧရိယာ 

စစ ပါင်းမှာ ၁၉၉၀၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၅ နှင့် ၂၀၁၀ ခနှစ်တိတ့င်ွ (၅၈) ရာခိင်နန်း၊ (၅၂) ရာခိင် 

နန်း၊ (၄၉) ရာခိင်နန်း နှင့် (၄၇) ရာခိင်နန်း အသးီသးီရိှကပါသည်။ ထိ ကိန်းဂဏန်းများက 

၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ကာလအတွင်း သစ် တာဖးလမ်းမ သိသိသာသာ (၁၁) ရာခိင် 

နန်း လျာ့ကျလာခ့ဲ ကာင်း ဖ ြပ နပါသည်။ 

 သစ် တာများြပုန်းတီးလာရြခင်း အဓိက အ ကာင်းရင်းများတွင် တိးတက်လာ 

သည့်လူဦး ရနှင့်အတူ သစ်၊ ထင်း လိအပ်ချက ် များြပားလာြခင်း၊ စိက်ပျို း ြမများ ချဲ ထွ့င် 

လာြခင်း၊ မို ြ့ပဧရိယာများတိးချဲ လ့ာြခင်း၊ ဖွ ဖိ့ုး ရးလပ်ငန်းများ နှင့် ဆည်၊ တာတမ၊ လမ်း 

စသည့် အ ြခခ အ ဆာက်အဦများ တိးချဲ တ့ည် ဆာက်လာြခင်း စသည်တိပ့ါဝင်ပါသည်။ 

ြမန်မာနိင်င၏ လူဦး ရသည ် ၁၉၉၈ ခနှစ်တင်ွ (၄၇.၂၅) သန်း ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၃ ခနှစ်တငွ ်

သန်း (၆၀) ခန်အ့ထ ိတိးတက်လာခ့ဲပါသည။် 

 သစ် တာြပုန်းတီးမကိ လာ့ချရန ် နှင့် သစ် တာဖးလမ်းမဧရိယာများ တိး 

ပွားလာ စရန်အတွက ်စဉ်ဆက်မြပတ် သစ် တာစီမအပ်ချုပ်မကိ ကို းပမ်းအ ကာင်အထည် 

ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အမဲတမ်းသစ် တာနယ် ြမများ တိးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းြခင်း၊ သစ် တာစိက်ခင်း 

များ တည် ထာင်ြခင်း နှင့် ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ပိ့င် သစ် တာလပ်ငန်း ပိမိဖွ ဖ့ို းတိးတက် 

အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ြမန်မာ့ ရွးချယ်ထတ်လပ်ြခင်းစနစ်ကိ တိကျစွာ လိက်နာ ဆာင ်

ရွက်ရန် တွန်းအား ပးြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

   ကို းဝိင်း တာ နှင့် ကို းြပင်ကာကွယ် တာ ဧရိယာများအား တိးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်း 

လျက်ရိှရာ  ၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်တွင် နိင်ငဧရိယာ၏ (၁၉.၁၂) ရာခိင်နန်း နှင့် ၂၀၀၅ ခနှစ်တွင်  

နိင်ငဧရိယာ၏  (၂၂.၇၅) ရာခိင်နန်း ရိှခ့ဲရာမှ ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင်  နိင်ငဧရိယာ၏ (၂၅.၀၁) 

ရာခိင်နန်းအထိ တိးချဲ  ့ ဖွဲ စ့ည်းနိင်ခဲ့ပါသည်။  ြမန်မာ့သစ် တာမူဝါဒ ရည်မှန်းချက်အရ 

ကို းဝိင်း တာ နှင့် ကို းြပင်ကာကွယ် တာအား နိင်ငဧရိယာ၏ (၃၀) ရာခိင်နန်း အထိ  

တိးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

   သဘာဝသစ် တာများမှ သစ်ထတ်လပ်မ လာ့ချနိင်ရန် နှင့် သစ် တာများ 

ပျက်စီးသွား သာ နရာများအား သစ် တာဖးလမ်းမ ပိမိ ကာင်းမွန်လာ စရန် သစ် တာ 

စိက်ခင်းများ တည် ထာင်လျက်ရှိရာ ၁၉၈၁-၈၂ ခနှစ်မှ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ခနှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် 

ပျမ်းမစိက်ခင်း (၃၀,၈၄၂) ဟက်တာ တည် ထာင်နိင်ခဲ့ရာမ ှ  ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ခနှစ်မ ှ၂၀၁၃-

၁၄ ခနှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် ပျမ်းမစိက်ခင်း (၃၃,၄၉၉) ဟက်တာ အထ ိတိးချဲ တ့ည် ထာင်နိင်ခဲ့ 

ပါသည်။ သစ် တာစိက်ခင်းများက ိ အဓိကအားြဖင့် စီးပွား ရးသစ် တာစိက်ခင်း၊ 
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ရ ဝ ရလဲ သစ် တာစိက်ခင်း၊ စက်မူကန်ကမ်းသစ် တာစိက်ခင်း နှင့် ကျးရွာသး 

ထင်းစိက်ခင်းစသည်ြဖင့် ခွဲြခားတည် ထာင်ပါသည်။ သစ် တာစိက်ခင်းတည် ထာင်ြခင်း 

လပ်ငန်းများကိ ပိမိထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အတွက် ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခနှစ်မှ စတင်၍  

ပဂ္ဂလိက ရင်းနှီးြမုပ်နှမကိ ခွင့်ြပု ပးခဲ့ပါသည်။ 

   ယခင်ကာလများအတွင်း နိင်ငလိအပ်ချက်အရ နှစ်စဉ်ခွင့်ြပု တာထွက်ထက် 

ပိမိထတ်လပ်ကာ နိင်ငြခားသိ ့ သစ်အလးလိက် တင်ပိမ့များရှိခဲ့ သာ်လည်း  ၂၀၁၄ ခနှစ် 

ဧပီလမ ှ စတင်၍ သစ်အလးလိက် တင်ပိမ့ကိ ရပ်နားသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိအ့တ ူ

သစ်ထတ်လပ်မအား လာ့ချ ပီး နှစ်စဉ်ခွင့်ြပု တာထွက်နှင့်အည ီ ထတ်လပ်သွားရန ် သတ ်

မှတ်ထား ပီး ြဖစ်ပါသည်။  

၇-၂။  ထိန်းသိမ်းထား သာ ြမြပင ်နှင့် ရြပင ်ဧရိယာအချို း  

   ၁၉၉၅ ခနှစ်တွင် ထတ်ြပန်ြပ ာန်းခဲ့ သာ ြမန်မာ့သစ် တာမူဝါဒ၏ ပဓါနကျ 

သာ အချက (၆) ချက်အနက် တစ်ချက်မှာ ရ၊ ြမ၊ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၊ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲနှင့် 

သဘာဝဝန်းကျင်ကိ ကာကွယ်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ အမျို းသားဥယျာဉ် 

များ၊ သဘာဝကို းဝိင်းများနှင့် ဘးမ့ဲ တာများဆိင်ရာ စနစ်တစ်ခတည် ထာင်၍ တာရိင်း 

တိရ စ္ဆာန် စီမအပ်ချုပ်ြခင်းလပ်ငန်းကိ ခိင်မာ စ ရးအတွက် တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါ 

သည်။ ထိအ့ြပင် နှစ ် (၃၀) အမျို းသားသစ် တာက ပင်မစီမကိန်းအရ ၂၀၃၀ ခနှစ်တငွ် 

နိင်ငဧရိယာ၏ (၁၀) ရာခိင်နန်းကိ သဘာဝနယ် ြမအြဖစ် သတ်မှတ်ရန် ရည်မှန်းထား 

ပါသည်။ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲထိန်းသိမ်းမတိးြမင့်လာ စရန် ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ မတ်လအထ ိ စစ ပါင်း 

နိင်င ြမ အကျယ်အဝန်း၏ (၅.၆၁) ရာခိင်နန်းရိှ သာ ဧရိယာ (၃၈) ခကိ သဘာဝနယ် ြမ 

အြဖစ် သတ်မှတ်ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ နာက်ထပ်ဧရိယာ (၇) ခ (၁.၁၉) ရာခိင်နန်း ကိ 

လည်း သဘာဝနယ် ြမများအြဖစ် သတ်မှတ်တည် ထာင်ရန ် အဆိြပု ကညာချက ် ထတ ်

ြပန်ထား ပီး ြဖစ်ပါသည် (ဇယား၅)။  

   တည် ထာင် ပီး နှင့်အဆိြပု သဘာဝနယ် ြမ (၄၅) ခအနက ်(၄) ခသာ  အ ဝါ 

သဘာဝနယ် ြမများ ြဖစ်သည့် အ လျာက ် ရှည်လျား သာ ပင်လယ်ကမ်းရိးတန်း နှင့် 

ကျယ်ြပန ့် သာ ပင်လယ်ြပင်တိအ့ား ပိင်ဆိင်လျက်ရှိ သာ ြမန်မာနိင်ငတွင် အ ဝါသဘာဝ 

နယ် ြမများ တိးချဲ တ့ည် ထာင်သွားရန ်လိအပ်လျက်ရှိပါသည်။  
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ဇယား ၅။ ြမန်မာနိင်ငရှိ တည် ထာင် ပီး နှင့် အဆိြပုသဘာဝနယ် ြမများ။ 

စဉ ် သဘာဝနယ် ြမ 

အမျိုးအစား 

အ ရအတွက ် စစ ပါင်းဧရိယာ      

(စတရန်းကီလိမီတာ) 

နိင်ငဧရိယာ၏ 

ရာခိင်နန်း 

၁။ တည် ထာင် ပီး ၃၈ ၃၈၀၂၉. ၂၃ ၅.၆၁ 

၂။ အဆိြပု ၇ ၈၀၆၂.၈၉ ၁.၁၉ 

 စစ ပါင်း ၄၅ ၄၆၀၉၂.၁၂ ၆.၈၀ 

၇-၃။   မျိုးသဉ်း ပျာက်ကယွ်ရန ် ခိမ်း ြခာက်ခ နရသည့် မျို းစိတ်အ ရအတွက်အချို း  

   အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ သဘာဝ ထိန်းသိမ်း ရးအဖွဲ  ့ (International Union for 

Conservation of Nature - IUCN) ၏ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မျို းသဉ်းရန် အန္တရာယ်ရှိသည့် 

မျို းစိတ်များစာရင်း (Red List) တွင် ြမန်မာနိင်ငမှ သဘာဝအပင်နှင့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် 

မျို းစိတ် ပါင်း (၃၅၆) မျိုး ပါရှိပါသည ်(ဇယား  ၆)။  

ဇယား ၆။ ြမန်မာနိင်ငရှိ မျိုးသဉ်းရန် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိင် နရ သာ မျိုးစိတ်များ။ 

မျို းစိတ်အပ်စ မျိုးသဉ်းလနးီ မျိုးသဉ်းရန် 
အန္တရာယ်ရှိ 

မျိုးသဉ်းရန်အန္တရာယ် 
ကျ ရာက်နိင် 

စစ ပါငး် 
 

နိတ့ိက်သတ္တ ဝါများ ၂ ၁၈ ၂၉ ၄၉ 
ငှက်များ ၈ ၁၀ ၂၇ ၄၅ 
တွားသွားသတ္တ ဝါများ ၅ ၇ ၁၀ ၂၂ 
ကန်း န ရ နသတ္တ ဝါ များ ၀ ၀ ၀ ၀ 
ငါးများ ၇ ၁၁၆ ၁၄ ၁၃၇ 
ကျာရိးမဲ့ ရ နသတ္တ ဝါများ ၀ ၃ ၄၄ ၄၇ 
အပင်များ ၁၄ ၁၃ ၂၉ ၅၆ 
စစ ပါင်း ၃၆ ၁၆၇ ၁၅၃ ၃၅၆ 
ရင်းြမစ်၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ သဘာဝ ထိန်းသိမ်း ရးအဖွဲ  ့

  ခိမ်း ြခာက် နရ သာ မျို းစိတ်များအား သဘာဝ နရင်း ဒသ နှင့် နရင်း 

ဒသြပငပ်တွင် ထိန်းသိမ်းြခင်းတိအ့ား ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၁၉၃၆ ခနှစ်တင်ွ ထတ ်

ြပနခ်ဲ့ သာ သားငှက်ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရးဥပ ဒကိ ၁၉၉၄ ခနှစ်တင်ွ တာရိင်း တိရ စ္ဆာန ်

နှင့် သဘာဝအပင်များကာကွယ် ရးနှင့် သဘာဝနယ် ြမများ ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒြဖင့် 

အစားထိးခ့ဲပါသည်။ ထိဥပ ဒမှာ အဓိကအားြဖင့် သဘာဝနယ် ြမများ သတ်မှတ်ဖွဲ စ့ည်း 

ြခင်း၊ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၊ အပင် နှင့် နရင်း ဒသများကိ တိးြမင့် ကာကွယ်ြခင်း နှင့် 
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ထိ ရာက်စွာ ထိန်းသိမ်းြခင်းတိအ့တွက် ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် မျို းသဉ်းရန် 

အန္တရာယ်ကျ ရာက် န သာ မျို းစိတ်များအား ထိ ရာက်စွာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မ၊ 

ဒသခြပည်သူများအား ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများ၌ ပူး ပါင်းပါဝင် စမနှင့် ဂဟစနစ် 

များကိ မထိခိက် စဘဲ သဘာဝသယဇာတများက ိ ရရှည ်ထတ်ယူသးစွဲနိင် ရး စီမခန်ခဲွ့မ 

တိအ့ား တိးြမင့် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
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ပူးတွဲ (၁) ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ ပဉ္စမကိမ် ြမာက် နိင်ငအဆင့် အစီရင်ခစာ ြပုစ ရး နှင့် 
NBSAP Update ြပုလပ် ရးအတွက် လပ်ငန်းကီးကပ် ရး ကာ်မတ ီ 

 ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ ပဉ္စမကိမ် ြမာက ်နိင်ငအဆင့် အစီရင်ခစာ ြပုစ ရး နှင့် 
NBSAP Update ြပုလပ် ရးအတွက ် လပ်ငန်းကီးကပ် ရး ကာ်မတီအား အာက ်
ဖာ်ြပပါ ဆက်စပ်ဌာနများမှ ပဂ္ဂ လ်များပါဝင်မြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ပါသည်။  

စဉ ် အမည်/ရာထူး ဌာန မတှခ်ျက ်

၁ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် စီမကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် 
သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 

ဥက္က  

၂ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် သစ် တာဦးစီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း 
သိမ်း ရး နှင့် သစ် တာ ရးရာဝန်ကီး 
ဌာန 

ဒဥက္က  

၃ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန၊ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် သစ် 
တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၄ ညန်ကား ရးမှူး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန၊ 
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် 
တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၅ ညန်ကား ရးမှူး အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန၊ြပည်
ထဲ ရးဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၆ ညန်ကား ရးမှူး စိက်ပျိုး ရးစီမကိန်းဦးစီးဌာန၊ လယ ်
ယာစိက်ပျိုး ရး နှင့် ဆည် ြမာင်းဝန်ကီး 
ဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၇ ညန်ကား ရးမှူး ကးတိင်နှင့် ြမစာရင်းဦးစီးဌာန၊ 
လယ်ယာစိက်ပျိုး ရး နှင့် ဆည် ြမာင်း 
ဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၈ ညန်ကား ရးမှူး ြပည်သူ ့ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်း၊ 
ဆာက်လပ် ရးဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၉ ညန်ကား ရးမှူး မို ရ့ွာနှင့်အိးအိမ်ဖွ ဖ့ိုး ရးဦးစီးဌာန၊ 
ဆာက်လပ် ရးဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 



99 

 

စဉ ် အမည်/ရာထူး ဌာန မတှခ်ျက ်

၁၀ ညန်ကား ရးမှူး စီမကိန်း ရးဆွဲ ရးဦးစီးဌာန၊ အမျို း 
သားစီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိး 
တက်မဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၁၁ ညန်ကား ရးမှူး တိရ စ္ဆာန်ကျန်းမာ ရးနှင့်ဖွ ဖ့ိုး ရးဌာန 
ခွဲ၊ မွးြမူ ရး နှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာန၊ 
မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်း နှင့် ကျးလက် 
ဒသဖွ ဖ့ိုး ရးဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၁၂ ညန်ကား ရးမှူး ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ မွးြမူ ရး၊ ရ 
လပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ိုး ရး 
ဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၁၃ ညန်ကား ရးမှူး ရအရင်းအြမစ် နှင့် ြမစ် ချာင်းများ 
ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရးဦးစီးဌာန၊ ပိ ့ ဆာင ်
ရးဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၁၄ ညန်ကား ရးမှူး ဟိတယ် နှင့် ခရီးသွားညန်ကားမဦးစီး 
ဌာန၊ ဟိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ ရးလပ် 
ငန်းဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၁၅ ညန်ကား ရးမှူး စက်မညန်ကား ရးဦးစီးဌာန၊ 
စက်မဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၁၆ ပါ မာက္ခ သတ္တ ဗဒဌာန ၊ရန်ကန်တက္ကသိလ်၊ 
ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၁၇ ပါ မာက္ခ  ရက္ခ ဗဒဌာန၊ ရန်ကန်တက္ကသိလ်၊ 
ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၁၈ ပါ မာက္ခ  အ ဝါသိပ္ပဌာန၊ မာ်လမို င်တက္ကသိလ်၊ 
ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၁၉ ညန်ကား ရးမှူး ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာ ရး 
ဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၂၀ ပါ မာက္ခ မန္တ လးနည်းပညာတက္ကသိလ်၊ သိပ္ပနှင့် 
နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၂၁ ညန်ကား ရးမှူး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သန ့ရ်ှင်း အဖွဲ ဝ့င် 



100 

စဉ ် အမည်/ရာထူး ဌာန မတှခ်ျက ်

ရးဌာန၊ နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ 
ရး ကာ်မတီ 

၂၂ ညန်ကား ရးမှူး ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး 
ကာ်မတီ  

အဖွဲ ဝ့င် 

၂၃ ညန်ကား ရးမှူး စိက်ပျိုး ရးနှင့် မွးြမူ ရးဌာန၊မန္တ လး 
မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတ ီ

အဖွဲ ဝ့င် 

၂၄ ညန်ကား ရးမှူး (ငိမ်း) ဂဟစနစ ် ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် ြပည်သူ 
အစအဖွဲ  ့ဖွ ဖ့ို း ရးအသင်း 

အဖွဲ ဝ့င် 

၂၅ ဌာ နတာဝန်ခ သားငှက်ထိန်းသိမ်း ရးအဖွဲ  ့ အဖွဲ ဝ့င် 

၂၆ ညန်ကား ရးမှူး ဝန်းကျင်/သားငှက်ဌာန၊ သစ် တာဦးစီး 
ဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် 
သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 

အတွင်း ရးမှူး
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ပူးတွဲ (၂) ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ ပဉ္စမအကိမ် ြမာက ် နိင်ငအဆင့် အစီရင်ခစာ ရးသား 
ရး လပ်ငန်းစဉ ်အကျဉ်းချုပ ်

  ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ ပဉ္စမအကိမ် ြမာက ် နိင်ငအဆင့် အစီရင်ခစာအား 
အစီရင်ခစာ ရးသားြခင်းကိ လပ်ငန်း ကာ်မတီများ ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ ဦး ဆာင် ရးသားမည့ ်
အဖွဲအ့စည်း သတ်မှတ်ြခင်း၊ အချက်အလက် ကာက်ယူမည့် မးခွန်းပစအား အကြပု 
ဆွး နွးြခင်း၊ အချက်အလက်များ ကာက်ယူြခင်း၊ မူကမ်းများ ရးသားြခင်း၊ မူကမ်းများ 
အ ပ  ဆက်စပ်ဌာနအဖွဲအ့စည်းများ၏ အကြပုချက်၊ ြဖည့်စွက်ချက်နှင့် အတည်ြပုချက် 
များ ရယူြခင်း၊ အဂလိပ်ဘာသာသိ ့ ြပန်ဆိြခင်း၊ အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရး 
ကာ်မတီဥက္က ဌ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင ်
စဝန်ကီးထ တင်ြပ၍ အတည်ြပု ချက်ရယူြခင်း နှင့် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ အတည်ြပု 
ချက်ရယူြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
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ပူးတွဲ (၃) CBD လပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မ 

သဘာဝနယ် ြမဆိင်ရာ လပ်ငန်းအစီအစဉ် (Programme of Work on Protected 
Areas-PoWPA) အား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နမ 

ရည်မှန်းချကမ်ျား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ 
လပင်နး်အစအီစဉ ် ၁။ သဘာဝနယ် ြမများဆိင်ရာ စမီချကခ်ျမတှြ်ခငး်၊ ရွးချယ်ြခင်း၊ 
တည် ထာင်ြခင်း၊ ြမင့်တငြ်ခငး် နှင့ ်စမီလပက်ိင်ြခင်း  
ရည်မှန်းချက ်

၁ 
အပင်မျိုးစိတ်များ ထိန်းသိမ်း ရး 
ကမ္ဘာလးဆိင်ရာမဟာဗျူဟာ၊ ထာင ်
စနှစ်ဖွ ဖ့ိုး ရးပန်းတိင် (၇) နှင့် 
ထာဝစဉ်ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး ထိပ်သီး 
ညီလာခပါ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် မတိင်မီ 
ဇီဝမျိုးစမျိုးကွ ဲ ဆးရးမ သိသာစွာ 
ကျဆင်း ရးတိက့ိ ြဖည့်ဆည်းြခင်း 
အြဖစ် ထိ ရာက်စွာ အပ်ချုပ်ထား 
သာ နိင်င နှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် သဘာဝ 
နယ် ြမစနစ် နှင့် ပီးြပည့်စ ပီး လ 
လာက်စွာ ကိယ်စားြပု သာ ကမ္ဘာ့ 
ကွန်ရက် တည် ဆာက်ရန်၊ (ကန်း ြမ 
ဧရိယာများအတွက် ၂၀၁၀ ြပည့်နစ်ှ 
မတိင်မီ နှင့် အ ဝါ ဧရိယာများ 
အတွက် ၂၀၁၂ ခနှစ် မတိင်မီ)။ 

 ြမန်မာနိင်ငတွင် သဘာဝနယ် ြမများ 
အား နိင်ငရှိ ဂဟစနစ်များ နှင့် 
သဘာဝ တာ အမျို းမျိုးတွင် တည ်
ထာင် ပီး ြဖစ် သာ်လည်း လ 
လာက် သာ ကိယ်စားြပုမ ရှ/ိမရှိ ကိ 
ဆန်းစစ်ရန် လိအပ်လျက်ရှိြခင်း၊  
 ြမန်မာ့သစ် တာမူဝါဒ (၁၉၉၅) အရ 
နိင်င ဧရိယာ၏ (၅) ရာခိင်နန်းအား 
သဘာဝနယ် ြမအြဖစ် ဖွဲ စ့ည်းရန် နှင့် 
၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်တွင် ရးဆွဲခဲ့ သာ 
အမျို းသား သစ် တာ က  ပင်မစီမ 
ကိန်း (၂၀၀၁ -၂၀၃၁) အရ (၁၀) 
ရာခိင်နန်းအထိ တည် ထာင်ရန် တိး 
ချဲ သ့တ်မှတ်ခဲ့ြခင်း၊ 
 သဘာဝနယ် ြမများသည ်၂၀၀၉ ခနှစ် 
တွင် ၃၄ ခ (၃.၈၆) မ ှ ၂၀၁၄ ခနှစ် 
မတ်လကန်တွင် ၃၈ ခ (၅.၆၁ ရာခိင် 
နန်း) တိးတက်လာြခင်း၊  

ရည်မှန်းချက ်
၂ 

ဂဟ ဗဒအရ ဆက်စပ်မ နှင့် 
ဂဟ ဗဒကွန်ရက်များကိ ထည့် 
သွင်းထားသည့် ဂဟ အ ြခခ သာ 
နည်းလမ်းများကိ အသးြပုြခင်းြဖင့် 
သဘာဝနယ် ြမများ နှင့် သဘာဝ 
နယ် ြမစနစ်များအား ကီးမားကျယ် 
ြပန ့် သာ ကန်း ြမ နှင့် ပင်လယ်ြပင ်
တွင် ၂၀၁၅ ခနှစ်မတိင်မီ ထည့်သွင်း 
ရန်။ 

 သဘာဝနယ် ြမ (၅) ခ ဆက်စပ် 
ပါဝင် န သာ ြမာက်ဖျား ဆက်စပ် 
သစ် တာနယ် ြမတွင် ထိန်းသိမ်း ရး 
လပ်ငန်းများအား တိးြမင့် ဆာင်ရွက ်
ြခင်း၊  
 ကလသမဂ္ဂ ဖွ ဖ့ိုးမ အစီအစဉ် 
(UNDP) နှင့် သားငှက်ထိန်းသိမ်း ရး 
အဖွဲ  ့ (WCS) တိ ့ ပူး ပါင်း ပီး ကမ္ဘာ့ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာရန်ပ ငွ (GEF) 
၏ ငွ ကး ထာက်ပ့မြဖင့် ြမန်မာ 
နိင်င ြမာက်ပိင်းရှိ သဘာဝနယ် ြမ 



103 

 

ရည်မှန်းချကမ်ျား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ 
များတွင် ဆာင်ရွက်မည့် 
Strengthening Sustainability of 
Protected Area Management in 
Myanmar စီမကိန်းဆိင်ရာ အဆိြပု 
လာအား ရးဆွဲြခင်း၊ 
 FFI နှင့် ပူး ပါင်း၍ သန္တာ ကျာက ်
တန်းမှ တာင်တန်းသိ ့အစီအစဉ်အား 
အ ကာင်အထည် ဖာ် လျက်ရှိြခင်း၊  
 ယင်းအစီအစဉ်တွင် အ ဝါ နှင့် ကန်း 
ြမ သဘာဝနယ် ြမများပါဝင်သည့် 
ပထမဦးဆး သာ ကန်း ြမ နှင့် ပင ်
လယ်ြပင် ပါင်းစည်းထား သာ ထိန်း 
သိမ်း ရးအစီအစဉ် ြဖစ်ြခင်း၊  

ရည်မှန်းချက ်
၃ 

ဇီဝအရင်းအြမစ်များအား ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယ်မ နှင့် စဉ်ဆက်မြပတ် အ 
သးြပုနိင်မအား ဂဟစနစ် အ ြခခ 
သည့် နည်းလမ်းအား အသးြပုြခင်း 
နှင့် နိင်ငတကာနှင့် တိးြမင့်ပူး ပါင်း 
ြခင်းတိြ့ဖင့် ြမင့်တင်ရန် နယ်နိမိတ ်
ဆက်စပ် သဘာဝနယ် ြမများ၊ အိမ် 
နီးချင်းနိင်ငများအကား အြခားပူး 
ပါင်း ဆာင်ရွက်မများ နှင့် ဒသ 
အဆင့် ကွန်ရက်တိအ့ား တည ်
ထာင်ြခင်း နှင့် ပိမိအား ကာင်း 
လာ အာင်ြပုလပ်ရန်။ 
  

 နိင်ငရှိ တည် ထာင်ထား သာ သဘာဝ 
နယ် ြမ (၃၈) ခ နှင့် အဆိြပု သဘာဝ 
နယ် ြမ (၇) ခ၊ စစ ပါင်း (၄၅) ခ 
အနက် (၇) ခမှာ အိမ်နီးချင်း နိင်င 
များ၏ နယ်နိမိတ်နှင့် ထိစပလ်ျကရ်ှိ 
ြခင်း (ထိင်းနိင်င နှင့် ၄ ခ၊ အိန္ဒယ 
နိင်ငနှင့် ၂ ခ၊ တရတ်နိင် ငနှင့် ၁ ခ)၊ 
 အိန္ဒိယ၊ တရတ်နိင်ငတိန့ှင့် ဆက်စပ ်
လျက်ရှိ သာ ြမန်မာနိင်င ြမာက်ဘက ်
ရှ ိသဘာဝနယ် ြမများတွင် ထိနး်သိမ်း 
ရး နှင့် ဖွ ဖ့ိုး ရး အစီအစဉ်များ 
ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 
တာင်တန်း ဒသ ဘက်စဖွ ဖ့ို း ရး 
ဗဟိအဖွဲ  ့(International Centre for 
Integrated Mountain Develop-
ment - ICIMOD) ၏ ြဗဟ္မပတ္တ ရ 
သလွင် ဒသ (Brahmaputra-
Salween Landscape - BSL) ထိန်း 
သိမ်း ရး နှင့် ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး ဒ 
သအဆင့် လပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် ပါ  
ဝင ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်း၊ 
 ထိင်းနိင်ငနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိ သာ 
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ရည်မှန်းချကမ်ျား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ 
သဘာဝ နယ် ြမများတွင် ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယ်မကိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်နိင် 
ရန ် Capacity Building for 
Strengthening Transboundary 
Biodiversity Conservation of the 
Taninthayi Range in  Myanmar 
စီမကိန်းအတွက ် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 
အပူပိင်း ဒသသစ်အဖွဲ  ့ (ITTO) သိ ့
ရန်ပ ငွ လာက်ထားြခင်း၊  

ရည်မှန်းချက ်
၄ 

ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲဆိင်ရာ ရည်မှန်း ချက်၊ 
ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမအပ်ချုပ်မ မဟာ 
ဗျူဟာ၊ စာင့်ကည့် လ့လာသည့် အ 
စီအစဉ်တိက့ိ ပါင်းစည်း ပီး ဆက် 
စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင်မြဖင့် ရး 
ဆွဲထားသည့် သဘာဝနယ် ြမ စီမ 
အပ်ချုပ်မများ ၂၀၁၂ ခနှစ်မတိင်မီ 
ြဖစ် ပ ရန်။ 
  

 သဘာဝနယ် ြမ (၂၀) တွင် အပ်ချုပ ်
ရးရးများ ဖွင့်လှစ်ထား ပီး သိပ္ပနည်း 
ကျ ရးဆွဲထား သာ ဥယျာဉ် အပ် 
ချုပ ်လပ်ကိင်မ စီမချက်များ မရှိ သး 
သာ်လည်း ငါးနှစ်လပ်ငန်း စီမချက ်
များ ရးဆွဲကာ စီမအပ်ချုပ်လျက ်
ရှိြခင်း၊ 
 အီတလီနိင်င၊ Istituto Oikos နှင့် 
သစ် တာဦးစီးဌာနတိ ့ ပူး ပါင်း၍ 
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အကြပု 
ပါဝင်သည့် နည်းလမ်းများြဖင့် လန်ပ ိ
အ ဝါ အမျိုးသားဥယျာဉ ် အပခ်ျုပ် 
လပ်ကိင်မ စီမချက် (မူကမ်း) ရးဆဲွ 
ထား ပီး အပီးသတ် ရးဆွဲ ရး နှင့် 
အတည်ြပုချက်ရရှိ ရး ဆာင်ရွက ်
လျက်ရှိြခင်း၊ 
 သစ် တာဦးစီးဌာနသည် IUCN 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအ ပ  အ ြခ 
ခ၍ ဥယျာဉ်အပခ်ျုပ်လပ်ကိင်မ စီမ 
ချက ် မူ ဘာင် ရးဆွဲထားရှိ ပီး၊ ဥ 
ယျာဉ် အပ်ချုပ ် လပ်ကိင်မ စီမချက ်
များ ရးဆွဲရန် လူစ့ွမ်းအား ဖွ ဖ့ိုးမ 
နှင့် ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့ ပးမတိ ့လိအပ် 
ြခင်း၊  

ရည်မှန်းချက ် 
၅ 

သဘာဝနယ် ြမများတွင ် ကျ ရာက ်
န သာ အန္တရာယ်များ၏ ဆိးကျို း 

 သဘာဝနယ် ြမ အပ်ချုပ် ရးမှူးရး 
များသည် တရားမဝင်အမဲလိက်ြခင်း 
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ရည်မှန်းချကမ်ျား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ 
သက် ရာက်မများကိ လ့လာြခင်း၊ 
ကာကွယ်ြခင်း နှင့် လျာ့နည်းသက် 
သာ စြခင်းဆိင်ရာ ထိ ရာက် သာ 
လပ်ငန်းစဉ်များ ၂၀၀၈ ခနှစ်မတိင်မ ီ
ရှိရန်။ 

နှင့် သစ်ခတ်ြခင်း၊ ရရှည်မတည်တ့ 
နိင် သာ ြမအသးချမများြဖစ်သည့် 
ရ ့ ြပာင်း တာင်ယာ၊ ရတူး ဖာ ်
ြခင်းစသည့် ခိမ်း ြခာက်မများဆိင်ရာ 
အစီရငခ်စာအား ြပုစတင်ြပရြခင်း၊ 
 အန္တရာယ်ကျ ရာက်မများ လျာ့နည်း 
စရန ်ဥပ ဒစိးမိးမ ြမင့်တင်ြခင်း၊ လူ 
ထပညာ ပး နှင့် ဆက်ဆ ရး တိးြမင့် 
ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်း ရးတွင ် ဒသခြပည ်
သူများပါဝင်လာ စ ရး အား ပးြခင်း 
နှင့် ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ပ့ိင် သစ် 
တာ နှင့် သီးနှသစ် တာ ရာ နှာစိက် 
ခင်းများ တည် ထာင်ရန် ပ့ပိးြခင်း၊ 

လပင်နး်အစအီစဉ ်၂။ အပခ်ျုပ်မ၊ ပါဝင် ဆာင်ရကွ်မ၊ ညမီမ နငှ့် အကျိုးအြမတ်ခွဲ ဝမ  
ရည်မှန်းချက ်

၆ 
သဘာဝနယ် ြမတည် ထာင်ြခင်း၊ စီ 
မအပ်ချုပ်ြခင်းဆိင်ရာ ကန်ကျစရိတ်၊ 
အကျိုးအြမတ်များအား ညီမစွာ ခဲွ 
ဝသည့် စနစ်များအား ၂၀၀၈ ခနှစ် 
မတိင်မီ ဖွဲ စ့ည်းထားရန်။ 

 ြမန်မာနိင်ငတွင် သဘာဝနယ် ြမများ 
သည် ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲ၏့ စီမ 
အပ်ချုပ်မ အာက်တွင် ရှိ ပီး ကန်ကျ 
စရိတ် (၁၀၀) ရာခိင်နန်း အား 
ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲ မ့ှ ပ့ပိး ပး 
လျက်ရှိ ပီး၊  သဘာဝနယ် ြမဆိင်ရာ 
ကန်ကျစရိတ်၊ အကျိုးအြမတမ်ျားအား 
ညီမစွာ ခွဲ ဝသည့် စနစ်များ မရှိ သး 
ြခင်း၊ 
 REDD+ နှင့် PES တိသ့ည် သဘာဝ 
နယ် ြမများအတွက် စဉ်ဆက်မြပတ် 
ရန်ပ ငွရရှိ ရးနှင့် ဒသခြပည်သူများ 
အား ထိန်းသိမ်း ရး၏ အကျိုးအြမတ် 
အား ခွဲ ဝ ရးဆိင်ရာ အခွင့အ်လမ်း 
များအြဖစ် ယူဆထားြခင်း၊  

ရည်မှန်းချက ်
၇ 

နိင်ငဥပ ဒ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတိန့ှင့် ကိက်ညီ 
သာ ဌာ နလူမျိုးစများ၊ ဒသခ 
ြပည်သူများ၏အခွင့်အ ရးကိ အြပည့် 
အဝ အ လးထားကာ၊ ၎င်းတိ၏့ တာ 
ဝန်ရှိမကိ အသိအမတှ်ြပု ပီး တည ်

 သဘာဝနယ် ြမများအား စီမအပ်ချုပ ်
ရာတွင ် ဌာ နလူမျိုးစများ၊ ဒသခ 
ြပည်သူများ၏အခွင့်အ ရးကိ အြပည့် 
အဝ အ လးထား သာ်လည်း လက်ရှိ 
ဥပ ဒအရ သဘာဝနယ် ြမ စီမအပ် 
ချုပ်ြခင်းတွင ် ဒသခ ြပည်သူများ 
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ရည်မှန်းချကမ်ျား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ 
ထာင် ပီး နှင့် အဆိြပု သဘာဝ 
နယ် ြမများ စီမအပ်ချုပ်မတွင် ဆက် 
စပ်ပတ်သက်သူများအား ၂၀၀၈ ခနှစ် 
မတိင်မီ  အြပည့်အဝပါဝင်ရန်။  

ပါဝင်နိင်မ မရှိ သးြခင်း၊ 
 လက်ရှိ နိင်င တာ်မှ တိက်တွန်းလျက ်
ရှိ သာ ြပည်သူဗဟိြပု နည်းလမ်းများ 
ကျင့်သး ရးသည် သဘာဝနယ် ြမ 
စီမ အပ်ချုပ်ြခင်းတွင် ဌာ န လူမျို းစ 
များ၊ ဒသခြပည်သူများ ပါဝင်ရန် 
အခွင့်အလမ်း ကာင်း ြဖစ်ြခင်း၊ 
 လန်ပိအ ဝါအမျိုးသားဥယျာဉ် အပ် 
ချုပ်လပ်ကိင်မ စီမချက် (မူကမ်း) 
တွင် ဖာ်ြပထားသည့် ဇန်များ ဒသခ 
ြပည်သမူျား အပါအဝင် ဆက်စပ်ပတ ်
သက်သူများ အကြပုပါဝင်မြဖင့် ခဲွ 
ြခား သတ်မှတ်ြခင်း၊  

လပင်နး်အစအီစဉ ်၃။ ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းများ  
ရည်မှန်းချက ်

၈ 
သဘာဝနယ် ြမများ နှင့် သဘာဝနယ် 
ြမစနစ် တည် ထာင်ြခင်း နှင့် စီမ 
အပ်ချုပ်ြခင်းဆိင်ရာ အ ြခအ နတိး 
တက် ကာင်းမွန် ရး လူမစီးပွား ရး 
တန်ဖိးများနှင့် ဆွဲ ဆာင်မများအား 
အသးြပုြခင်းကိ ထည့်သွင်းြခင်း 
အပါအဝင် မူဝါဒများအား ြပန်လည ်
သးသပ်ြခင်း နှင့် ြပန်လည ် ြပင်ဆင် 
ရန်။ 

 သဘာဝနယ် ြမများအား ြမန်မာ့သစ် 
တာမူဝါဒ (၁၉၉၅)၊ သဘာဝ တာ 
ရိင်း တိရ စ္ဆာန ်နှင့် သဘာဝအပင်များ 
ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် သဘာဝနယ် ြမ 
များ ဥပ ဒ (၁၉၉၄) / နည်းဥပ ဒ 
(၂၀၀၂) တိအ့ ပ  အ ြခခ ပီး စီမ 
အပ်ချုပ်ြခင်း၊ 
 ဖာ်ြပပါ မူဝါဒ နှင့် ဥပ ဒ/နည်းဥပ ဒ 
များသည် သဘာဝနယ် ြမများ စီမ 
အပ်ချုပ်ြခင်းတွင် လူမ ရး ဆိင်ရာ 
အား ထည့်သွင်းထား ပီး ြဖစ် သာ် 
လည်း စီးပွား ရးတန်ဖိးများအား 
ထည့်သွင်းထားြခင်း မရှိ သးြခင်း၊  

ရည်မှန်းချက ်
၉ 

လူတစ်ဦးချင်း၊ ဒသခအဖွဲ အ့စည်း 
နှင့် ဌာနအဖွဲ အ့စည်းတိ၏့ စွမ်းရည် 
အား ပ ရာ်ဖက်ရှင်နယ်လ်အဆင့်ထိ 
တိးတက် စရန် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့် 
တင် ရး ဘက်စ အစီအစဉ် နှင့် လပ ်
ငန်းများကိ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်မတိင်မီ 
ဆာင်ရွက်ရန်။ 

 စွမ်း ဆာင်ရည် တည် ဆာက် ရး 
ဆိင်ရာ လိအပ်ချက်အား အကဲြဖတ်မ 
ြပုလပ်ရန် လိအပ်လျက်ရှိြခင်း၊  
 နိင်ငတကာ အဖွဲအ့စည်းများ နှင့်ပူး 
ပါင်း၍ သင်တန်းများ၊ သ တသန 
များ၊ စာရင်း ကာက်လပ်ငန်းများ ပူး 
ပါင်း ဆာင်ရွက် ပီး စွမ်း ဆာင်ရည် 
တည် ဆာက်ြခင်း၊ 
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ရည်မှန်းချကမ်ျား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ 
 နာ် ဝနိင်င၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင ်
ဆိင်ရာ အဂျင်စီ (Norwegian 
Environment Agency) နှင့် ပူး 
ပါင်း၍ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲ နှင့် သဘာဝ 
နယ် ြမ စီမအပ်ချုပ်ြခင်း သင်တန်း 
ဆိင်ရာ ဆရာြဖစ် သင်တန်းအား ြပု 
လပ်ြခင်း၊  

ရည်မှန်းချက ်
၁၀ 

အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများ၏ ညီလာခတွင် ဆး 
ြဖတ်ခဲ့ သာ နည်းပညာဖလှယ် ရး 
နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး ြပုလပ် 
ရန ် နှင့်အည ီ သဘာဝနယ် ြမ ထိ 
ရာက်စွာ စီမအပ်ချုပ်ြခင်းဆိင်ရာ 
နည်းပညာများနှင့် နည်းလမ်းသစ် 
များကိ ဖာ်ထတ်ြခင်း၊ အတည်ြပု 
ြခင်း နှင့် ြဖန ့် ဝြခင်းတိအ့ား ၂၀၁၀ 
ြပည့်နှစ်မတိင်မီ ြပုလပ် ပီး ြဖစ်ရန်။  

 ြမန်မာနိင်င အ နြဖင့် ဤ ရည်မှန်း 
ချက်အား အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 
အားနညး်ြခင်း၊  
 

ရည်မှန်းချက ်
၁၁ 

နိင်င နှင့် ဒသအဆင့် သဘာဝ 
နယ် ြမစနစ်များအား ထိ ရာက်စွာ 
အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်၊ စီမအပ် 
ချုပ်ရန် လိအပ်ချက်များအား ြပည့်မီ 
ရန ် ရန်ပ ငွ၊ နည်းပညာ နှင့် အြခား 
အရာများအား နိင်င နှင့် နိင်ငတကာ 
ပ့ပိးမတိြ့ဖင့် ၂၀၀၈ ခနှစ်မတိင်မီ 
ြပည့်စ စရန်၊ အထူးသြဖင့် ဖွ ဖ့ိုးဆဲ 
နိင်ငများ၊ စီးပွား ရး အသွင်ကူး 
ြပာင်းနိင်ငများ နှင့် ကန်းနိင်ငများ 
၏ လိအပ်ချက်ကိ ပ့ပိး ပးရန်၊ 
အတွက် ဆာင်ရွက်ရန်။ 

 ြမန်မာနိင်ငတွင် သဘာဝနယ် ြမများ 
အား ြပည် ထာင်စအစိးရမှ တာဝန်ယူ 
ထာက်ပ့ ပးလျက်ရှိ ပးီ အဓိက အား 
ြဖင့် ဝန်ထမ်းလစာစရိတ ် နှင့် အ 
ဆာက်အဦြပင်ဆင်စရိတ် တိအ့တွက် 
ြဖစ်ြခင်း၊ 
 အြခား သာ ဖွ ဖ့ိုးဆဲနိင်ငများနှင့် နင်း 
ယှဉ်လင် ြမန်မာနိင်ငသည ်ထိန်းသိမး် 
ရးဆိင်ရာ နိင်ငတကာ အကူအညီရရှိ 
မ နည်းပါးြခင်း၊  

ရည်မှန်းချက ်
၁၂ 

သဘာဝနယ် ြမများ၏ အ ရးပါပနှင့် 
အကျိုးအြမတ်များအ ပ  နားလည ်
ြခင်း၊ လူထသိြမင်နိးကားြခင်းတိ ့
၂၀၀၈ ခနှစ်အတိင်မီ သိသိသာ သာ 
ြမင့်မားလာရန်။ 

 ြမန်မာနိင်ငတွင် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထိန်း 
သိမ်းြခင်း နှင့် သဘာဝနယ် ြမ စီမ 
အပ်ချုပ်ြခင်းတိတ့ွင် ကင်းလှည့် ထိနး် 
သိမ်းြခင်းနှင့် ပညာ ပးြခင်းတိသ့ည ်
အဓိက နည်းလမ်းများြဖစ်ြခင်း၊ 
 ၂၀၀၉ ခနှစ် နှင့် ၂၀၁၃ခနှစ်အကား 
သဘာဝ နယ် ြမများတွင် ပညာ ပး 
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ရည်မှန်းချကမ်ျား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ 
လပ်ငန်း (၂၉၆) ကိမ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ 
ြခင်း၊ 
 ၎င်းအြပင် ဘရားပွဲများ၊ ကမ္ဘာ့ ရတိမ ်
ဒသ န၊့ သစ် တာရက်သတ္တ ပတ် နှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင် ထိနး်သိမ်း ရး န ့ စ 
သည့် နိင်ငတကာ နမ့ျားတွင် ပညာ 
ပးလပ်ရှားမများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

လပင်နး်အစအီစဉ ်၄။ စသတ်မှတ်ချက်များ၊ အကဲြဖတ်ြခင်း နငှ့် စာင့် ကည့်ြခင်း  
ရည်မှန်းချက ်

၁၃ 
သဘာဝနယ် ြမများဆိင်ရာ နိင်င နှင့ ်
ဒသအဆင့် စီမချက် ရးဆွဲြခင်း၊ 
ရွးချယ်ြခင်း၊ တည် ထာင်ြခင်း၊ စီမ 
ြခင်း နှင့် အပ်ချုပ်ြခင်းဆိင်ရာ စသတ ်
မှတ်ချက်များအား ၂၀၀၈ ခနှစ် 
မတိင်မီ ရးဆွဲ၊ ကျင့်သး ပီး ြဖစ်ရန်။ 

 ြမန်မာနိင်ငတွင် သဘာဝ တာရိင်း 
တိရ စ္ဆာန် နှင့် သဘာဝအပင်များ ထိန်း 
သိမ်း ရး နှင့် သဘာဝနယ် ြမများ ဥပ 
ဒ/နည်းဥပ ဒတိက့ိ အ ြခခထား 
သာ သဘာဝနယ် ြမများ ရွးချယ် 
ြခင်း၊ တည် ထာင်ြခင်းဆိင်ရာ လပ ်
ထးလပ်နည်းများ ရှိ ပီးြဖစ်ြခင်း၊  
 သဘာဝနယ် ြမအပ်ချုပ်မမှာ ဝန်ကီး 
ဌာနမ ှဥယျာဉ်အပ်ချုပ် ရးမှူးရးအထိ 
အဆင့်ဆင့် အပ်ချုပ် သာစနစ်ြဖစ် ပီး 
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင်သည့် 
အပ်ချုပ်မစနစ်မှာ အစပျို းအဆင့်သာ 
ရှိ သးြခင်း၊  

ရည်မှန်းချက ်
၁၄ 

နယ်နိမိတ် ထိစပ် န သာ သဘာဝ 
နယ် ြမများ၊ နိင်ငနှင့် ဒသအဆင့် 
စနစ်များ၊ သဘာဝနယ် ြမများတွင ်
စီမအပ်ချုပ်ြခင်း ထိ ရာက်မ အ ပ  
စာင့် ကည့် ြခင်း၊ အကဲြဖတ်ြခင်း နှင့် 
အစီရငခ်ြခင်းများဆိင်ရာ မူ ဘာင် 
များအား ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်မတိင်မီ ရး 
ဆွဲြခင်း နှင့် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများမှ အ 
ကာင်အထည် ဖာ်ရန်။ 

 လပ်ငန်းစီမချက်များ အ ကာင်အ 
ထည် ဖာ်နိင်မအ ပ  အ ြခခ၍  စီမ 
အပ်ချုပ်ြခင်း၏ထိ ရာက်မအား အကဲ 
ြဖတ်သးသပ်ြခင်း၊ 
 သဘာဝနယ် ြမများသည ်လစဉ် ကင်း 
လှည့် ထိန်းသိမ်းြခင်း အစီရင်ခစာ 
ပးပိရ့ြခင်း၊ 

 သဘာဝနယ် ြမများတွင ် စီမအပ်ချုပ ်
ြခင်း ထိ ရာက်မ အ ပ  စာင့်ကည့် 
ြခင်း၊ အကဲြဖတ်ြခင်း နှင့် အစီ ရင်ခ 
ြခင်းများဆိင်ရာ မူ ဘာင်များအား 
ရးဆွဲထားြခင်း မရှိ သး သာ်လည်း 
သဘာဝနယ် ြမ အချိုတ့ွင် သဘာဝ 
နယ် ြမ၏ ထိ ရာက်မအား စာင့် 
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ရည်မှန်းချကမ်ျား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ 
ကည့်ြခင်း နှင့် အကဲြဖတ်ြခင်းတိ ့ ြပု 
လပ်နိင်သည့် SMART နည်းပညာ 
အား အသးြပုလျက်ရှိြခင်း၊ 

ရည်မှန်းချက ်
၁၅ 

ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ရည ်
မှန်းချက်များအား အကဲြဖတ်ြခင်းကိ 
ပ့ပိးနိင်ရန် နိင်င၊ ဒသ နှင့် ကမ္ဘာ့အ 
ဆင့် သဘာဝနယ် ြမ အ ြခအ န၊ 
ဖးလမ်းမ၊ ြပာင်းလဲမတိက့ိ ထိ 
ရာက်စွာ စာင့် ကည့်နိင်သည့် နိင်င 
နှင့် ဒသအဆင့် စနစ်များအား ၂၀၁၀ 
ြပည့်နှစ်မတိင်မီ တည်ရှိရန်။ 

 သဘာဝနယ် ြမ အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ 
စီမချက် မရှိ သးြခင်း ကာင့် သဘာဝ 
နယ် ြမ အ ြခအ န၊ ဖးလမ်းမ၊ 
ြပာင်းလဲမတိက့ိ ထိ ရာက်စွာ စာင့် 
ကည့်နိင်မ မရှိြခင်း၊ 

 သဘာဝနယ် ြမ အတွင်းနှင့်ြပင်ပတွင် 
တာြပုန်းတီးြခင်း နှင့် တာအဆင့်အ 
တန်းကျဆင်းြခင်း လ့လာမအား န 
ရာအချိုတ့ွင်ြပုလပ်နိင် သာ်လည်း 
လ့လာမအ ရအတွက်မှာ နည်းပါး 
ြခင်း၊ 

ရည်မှန်းချက ်
၁၆ 

သဘာဝနယ် ြမ နှင့် သက်ဆိင်ရာ 
သိပ္ပနည်းကျ အသိအြမင်များအား 
ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် စ ပီး တည် ထာင်မ၊ 
ထိ ရာက်မ နှင့် စီမအပ်ချုပ်မတိတ့ွင် 
အသးြပုရန်။ 

 သစ် တာဦးစီးဌာနသည် နိင်ငတကာ 
အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း၍ 
သ တသန နှင့် ကွင်းဆင်း စာရင်း 
ကာက်ယူြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက် န ပီး 
တွရ့ှိချက်များကိ သဘာဝနယ် ြမ 
စီမအပ်ချုပ်မ နှင့် ချိတ်ဆက်ြခင်း၊  

သဘာဝနယ် ြမများြဖင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မ 

 ြမန်မာနိင်ငသည ် ဂဟစနစ်များနှင့်ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများက ိ ကိယ်စားြပုထိန်း 

သိမ်းကာကွယ်ရန် နှင့် CBD အ ပ ထားရိှသည့် ကတိကဝတ်များကိ ြဖည့်ဆည်းရန ်

သဘာဝနယ် ြမများကိ တည် ထာင် ပီး ဇီဝမျို းစမျို းကွဲ ထန်ိးသမ်ိးြခင်းဆိင်ရာ အဓိက 

လပ်ငန်းအြဖစ ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၉ ခနှစ်တွင ် စတတ္ထအကိမ် ြမာက ် နိင်င 

အဆင့် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲဆိင်ရာ အစီရင်ခစာ တင်သွင်း ပီး နာက်ပိင်းတွင် သဘာဝနယ် ြမ 

(၃၅) ခ (၂၆,၂၁၄.၂၉ စတရန်းကီလိမီတာ) မှ ၃၈ ခ (၃၇,၉၃၂.၂၃ စတရန်းကီလိမီတာ) 

အထိ တိးတက်တည် ထာင်နိင်ခဲ့ပါသည ်(ပ ၁၁)။ 

 ြမန်မာ့သစ် တာမူဝါဒ (၁၉၉၅) အရ နိင်ငဧရိယာ ၏ (၅) ရာခိင်နန်းကိ သဘာဝ 

နယ် ြမများ အြဖစ် တည် ထာင်ရန ် သတ်မှတ်ထား ပီး အမျိုးသားသစ် တာက  နှစ ်(၃၀) 

ပင်မ စီမကိန်းတွင် နိင်ငဧရိယာ၏ (၁၀) ရာခိင်နန်းအား သဘာဝနယ် ြမများအြဖစ ်သတ် 

မှတ်ရန် တိးချဲ ခ့ျမှတ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် နိင်ငဧရိယာ၏ (၅.၆၁) ရာခိင်နန်း ရိှ ပီး ဂဟ 
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စနစ်မျို းစကိ ကိယ်စားြပုသည့် သဘာဝနယ် ြမ (၃၈) ခ အား တည် ထာင် ပီး ြဖစ်ကာ 

ြမန်မာ့သစ် တာမူဝါဒပါ ရည်မှန်းချက်အား ြပည့်မီ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ပ ၁၁။ ၁၉၂၀ ြပည့်နှစ်မှ ၂၀၁၄ခနှစ်၊ မတ်လအထ ိသဘာဝနယ် ြမများ တည် ထာင ်

ထားရှိမ။ 

 ြမန်မာနိင်ငရှိ သဘာဝနယ် ြမများသည ် ြမာက်ဘက်ပိင်းသမပိင်း သစ် တာ 

များမှ တာင်ဘက်ပိင်း ဒီ ရ တာ နှင့် အပူပိင်းမိးသစ် တာများအထိ ကိယ်စားြပု သည် (ပ 

၁၂)။ သဘာဝနယ် ြမများအနက် (၇) ခမှာ အာဆီယအ မွအနှစ်စာရင်းဝင် ဥယျာဉ်များ 

(ASEAN Heritage Parks) ြဖစ် ပီး နိင်ငအလိက်အားြဖင့် အများဆး သတ်မှတ် 

ခရြခင်းြဖစ်သည်။ ဆက်လက်၍ နိင်ငဧရိယာ၏ (၁.၁၉) ရာခိင်နန်း ရှိ သာ နရာ (၇) ခ 

(၈,၀၆၂.၉ စတရန်းကီလိမီတာ၊ ၈၀၆,၂၉၀.၂ ဟက်တာ) အား သဘာဝနယ် ြမများအြဖစ် 

တည် ထာင်ရန ် အဆိြပု ကညာချက ် ထတ်ြပန်ထား ပီး အတည်ြပု ဖွဲ စ့ည်းနိင် ရး 

ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 
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ပ ၁၂။   ြမန်မာနိင်ငရှိ သဘာဝနယ် ြမနှင့် အာဆီယအ မွအနှစ်ဥယျာဉ်များ တည ်
နရာြပ ြမပ။ 
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 တည် ထာင် ပီး သဘာဝနယ် ြမများအနက် (၂၀) တွင် အပ်ချုပ် ရးမှူ း 

ရးများကိ ဖွင့်လှစ်ထား ပီး ဝန်ထမ်းအင်အားများ ြဖည့်တင်း၍ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များက ိ

အမဲလိက် သတ်ြဖတ်ြခင်းမ ှ ကာကွယ်ရန် ကင်းလှည့်ထိန်းသိမ်းြခင်းကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ 

ပါသည်။ ဥယျာဉ်/ ဘးမဲ့ တာများ အနီးရှိ ဒသခြပည်သူများ၏ ပူး ပါင်းပါဝင်မကိ ရရှိရန် 

ပညာ ပးစည်းရးလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ အတွင်း သဘာဝ နယ် ြမ 

များမှ ဆာင်ရွက်ခ့ဲ သာ ကင်းလှည့်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်ပညာ ပးလပ်ငန်းများမှာ အာက်ပါ 

အတိင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ပ ၁၃။  သဘာဝနယ် ြမများအတွင်း ဆာင်ရွက် သာ စီမအပ်ချုပ်မများ။ 

ဥယျာဉ် / ဘးမဲ့ တာများအတွင်း ဂဟစနစ်များ ရှင်သန် ြဖစ်ထွန်း ရး၊ 

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ ရှင်သန် ပါက်ပွား ရးတိအ့တွက ် နိင်ငတကာ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် 

ပူး ပါင်း၍ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  
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BOX ၁၀။ SPATIAL MONITORING AND REPORTING TOOL (SMART) အား 
သဘာဝနယ် ြမများ၏ ဥပ ဒ စိးမိးမအား စာင့်ကည့်ရာတွင ်အသးြပုြခင်း  

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) 
သည ် ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းများ အချက်အလက် ကာက်ယူ 
သာ စနစ်တစ်ခြဖစ် ပးီ သဘာဝနယ် ြမများရှ ိ ကင်းလှည့ ်
ထိန်းသိမ်းြခင်းအား အကဲြဖတ်ရန်၊ စာင့် ကည့်ရန ်  အကူ 
အညီ ပး သာ စနစ်လည်းြဖစ်ပါသည်။ ထိန်းသိမ်း ရး 
ဆာင်ရွက် နသူများ ရင်ဆိင် နရသည့် ြပဿနာများ နှင့် 
ဇီဝမျို းစမျို းကွဲများအ ပ  အန္တရာယ်ကျ ရာက်မ ြမင့်တက် 
လာြခင်းတိအ့ား ြဖရှင်းရာတွင ်ဥပ ဒစိးမိးမ၏ အ ရးပါပ 
ကိ သိရှိနားလည်ြခင်း ကာင့် SMART အား ကွဲြပား သာ 
ဘာသာရပ ် နယ်ပယ်များမ ှ ထိန်းသိမ်း ရး ပညာရှင်များ 
စ ပါင်း တီထွင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါ သည်။  SMART သည် 

အချက်အလက်များ ကာက်ယူရန ် ပ့ပိး ပးသည့်အြပင် စီမအပ်ချုပ်မအား အကဲြဖတ်ြခင်း၊ 
ထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်းတိက့ိပါ ြပုလပ်နိင်သြဖင့် တိးတက် ကာင်းမွန် 
သာ အပ်ချုပ်မ (Good governance) အား တိးြမင့်ရန်  အ ထာက်အကူြပုပါသည်။ 

SMART အား လက်ရှိတွင ်ဟူး ကာင်းချို င့်ဝှမ်း တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် ဘးမဲ့ တာ၊ ခါကာဘိရာဇ ီ
အမျိုးသားဥယျာဉ်၊ ထမသီ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် ဘးမဲ့ တာ၊  တနသာရီ သဘာဝကို းဝိင်း၊ 
အ လာင်း တာ်ကဿပ အမျိုးသားဥယျာဉ်၊ ရခိင်ရိးမ ဆင် ဘးမဲ့ တာ နှင့် ဧရာဝတီလင်းပိင် 
ထိန်းသိမ်း ရးနယ် ြမတိ၌့ အသးြပုလျက်ရှိပါသည်။ 
သစ် တာဦးစီးဌာနသည ် သားငှက်ထိန်းသိမ်း ရးအဖွဲ  ့ (WCS) နှင့် ပူး ပါင်း၍ ြပုလပ်သည့် 
သင်တန်းများြဖင့်လည်း ကာင်း၊ နိင်ငြခားတိင်းြပည်များတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများသိ ့
ဝန်ထမ်းများ စလတ်ြခင်း ြဖင့်လည်း ကာင်း ဝန်ထမ်းများအား SMART အသးြပု ရးဆိင်ရာ 
စွမ်း ဆာင်ရည ် တည် ဆာက်မ ြပုလပ် ပးလျက်ရှိ ပီး၊ ဝန်ထမ်း ပါင်း (၅၀) ကျာ်အား လ ့
ကျင့်သင်ကား ပီး ြဖစ်ပါသည်။ SMART အား ကျန်ရှိ သာ သဘာဝနယ် ြမများတွင်ပါ ကျင့် 
သးနိင်ရန် ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။  
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အပင်မျိုးစိတ်များ ထိန်းသိမ်း ရး ကမ္ဘာလးဆိင်ရာမဟာဗျူဟာ ၂၀၁၁-၂၀၂၀ ရည်မှန်းချက် 
များ (Global Strategy for Plant Conservation - GSPC 2011-2020 Targets) အား 
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နမ  

ရည်မှန်းချကမ်ျား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ၊ 
တိးတက်မ 

ရည်ရွယ်ချက် ၁။ အပငမ်ျိုးစမျို းကွဲများအား ကာင်းစွာ မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်း၊ သိရှိနား 
လည်ြခင်း နှင့ ်အသိအမှတ်ြပုြခင်း  
ရည်မှန်းချက ်၁    မှတ်တမ်းတင် ပီးသား အပင်စာရင်း 

အား online တွင ်ရရှိရန်။ 
 ြမန်မာနိင်ငရှိ မှတ်တမ်းတင်ထား 
သာ အပင်မျိုးစိတ်စာရင်းအား 

http://botany.si.edu/ 
Myanmar/ commonNames. 
cfm တွင ်ရရှ ိနိင်ြခင်း၊ 

ရည်မှန်းချက ်၂    ထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်းဆိင်ရာ လမ်း 
ညန်ချက်များအား ြပုစနိင်ရန် မှတ ်
တမ်း တင်ထား သာ အပင်မျိုးစိတ် 
များ အ ြခအ နကိ သးသပ်အကဲ 
ြဖတ်ရန်။ 

 အပင်မျို းစမျို းကွဲများ၏ ထိန်း 
သိမ်း ရးဆိင်ရာ သးသပ်အကဲ 
ြဖတ်ြခင်းများမှာ နည်းပါး ပီး၊ 
ဆာင်ရွက်သည့် လပ်ငန်းအများ 
စမှာ သစ်ခွမျိုးများနှင့်သာ သက် 
ဆိင်ြခင်း၊  

ရည်မှန်းချက ်၃    GSPC အား အ ကာင်အထည် 
ဖာ်ရန ် လိအပ် သာ သတင်းအချက် 
အလကမ်ျား သ တသန တွရ့ှိချက ်
များ နှင့ ် နညး်ပညာများအား ရှာ ဖ ွ
ဖာ်ထတ်ရန ်နှင့် ဝမရန်။ 

 အပင်မျိုးစိတ်များဆိင်ရာ သ တ 
သန ဆာင်ရွက်မမှာ အကန ့်အ 
သတ်ြဖင့်သာရှိ ပီး၊ အများစမှာ အ 
သးစား လ့လာမသာြဖစ်ြခင်း၊  

 အပင်မျိုးစိတ်များဆိင်ရာ လ့ 
လာ တွရ့ှိချက်များအား ဆက်စပ် 
ဌာနများသိ ့ြဖန ့် ဝြခင်း၊  

ရည်ရွယ်ချက် ၂။ အပင်မျိုးစမျို းကွဲများအား ချကခ်ျင်းလက်ငင်း နငှ့် ထိထိ ရာက် ရာက ်
ကာကယွထ်ိနး်သိမ်းရန်  
ရည်မှန်းချက ်၄    ဂဟစနစ ် (သိ)့ သစ် တာအမျိုး အ 

စား တစ်ခစီ၏ အနည်းဆး (၁၅) 
ရာခိင်နန်းအား ထိ ရာက်စွာ ထိန်း 
သိမ်းြခင်း (သိ)့ ြပန်လည ် ကာင်းမွန် 
အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ကာ 
ကွယ် ပီး ြဖစ်ရန်။ 

 တည် ထာင် ပီး နှင့ ် အဆိြပု 
သဘာဝနယ် ြမများသည ် ြမန်မာ 
နိင်ငရှိ ဂဟစနစ်များ နှင့် သစ် 
တာအမျိုးအစားများတွင ် တည် 
ရှိြခင်း၊ 

 သိ ့ သာ ်လ လာက်စွာ ကိယ် စား 
ြပုမ ရှိမရှ ိ ဆန်းစစ်ချက် ဆာင ်
ရွက်ရန် လိအပ်လျက်ရှိြခင်း၊  
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ရည်မှန်းချကမ်ျား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ၊ 
တိးတက်မ 

ရည်မှန်းချက ်၅    ဂဟ ဒသတစ်ခစီရှိ အပင်မျိုးစမျိုး 
ကွဲအရ အ ရးပါဆး နရာများ၏ အ 
နည်းဆး (၇၅) ရာခိင်နန်း တွင ်အပင် 
မျို းစိတ် များနှင့ ် မျိုးရိးဗီဇများအား 
ထိ ရာက်စွာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း 
ရန်။  

 ြမန်မာနိင်ငရှိ အပင်မျိုးစိတ်များ 
ဆိင်ရာ အ ရးပါဆး နရာများ 
ြဖစ်သည့် ကချင်ြပည်နယ်၊ စစ် 
ကိင်း နှင့ ် တနသာရီ တိင်း ဒသ 
ကီးတိတ့ွင် တည် ထာင် ပီး နှင့ ်
အဆိြပု သဘာဝနယ် ြမ (၂၀) ခ 
တည်ရှိ ပီး နိင်ငဧရိယာ ၏ 
(၅.၈၆) ရာခိင်နန်း နှင့ ် တည် 
ထာင် ပီး နှင့် အဆြိပု သဘာဝ 
နယ် ြမအားလး၏ (၈၆.၂၃) 
ရာခိင်နန်း ရှိြခင်း၊  

ရည်မှန်းချက ်၆    က အသီးသီးရှိ ထတ်လပ် ရး ဧရ ိ
ယာများ၏ အနည်းဆး (၇၅) ရာခိင် 
နန်းအား အပင်မျိုးစိတ်များ ထိန်း 
သိမ်း ကာကွယ်ြခင်း နှင့် ညီညွတ်စွာ 
ထာဝစဉ်တည်တ့ရန ်စီမအပ်ချုပ်ရန်။  

 ၂၀၁၃ ခနှစ်အထိ နိင်ငဧရိယာ၏ 
(၂၅.၀၁) ရာခိင်နန်း ရှိ သာ ကို း 
ဝိင်း တာ (၈၁၂) ခ၊ ကို းြပင်ကာ 
ကွယ် တာ (၃၂၆) ခ ဖွဲ စ့ည်း ပီး 
ြဖစ် ပီး၊ စစ ပါင်း သစ် တာ ဖး 
လမ်းမ ဧရိယာ ၏ (၅၀) ရာခိင် 
နန်း ကျာ ်ရှိြခင်း၊ 

 ကို းဝိင်း တာများ နှင့် ကိုးြပင် 
ကာကွယ် တာများတွင် သစ် 
တာထွက် ပစ္စည်းများ ထတ်လပ် 
ြခင်းကိ ြမန်မာ့ ရွးချယ် ထတ်ယူ 
ြခင်းစနစ်၊ နှစ်စဉ် ခွင့်ြပု တာ 
ထွက် နှင့် အြခား သာ နည်းလမ်း 
များကိ အသးြပု၍ စဉ်ဆက်မ 
ြပတ် ထတ်ယူနိင် ရး ဆာင်ရွက် 
ြခင်း၊ 

ရည်မှန်းချက ်၇    မှတ်တမ်းတင်ထား သာ အန္တရာယ် 
ကျ ရာက် နသည့ ် အပင်မျိုးစိတ်များ 
၏ အနည်းဆး (၇၅) ရာခိင်နန်းအား 
နရင်း ဒသတွင် ထိန်းသိမ်းကာ 
ကွယ်ထားရန်။ 

 ြမန်မာနိင်ငရှိ အပင်မျိုးစိတ်များ 
တွင် မျိုးသဉ်းလနီးပါး အန္တရာယ် 
ကျ ရာက် န သာ မျိုးစိတ် (၁၄) 
မျို း၊ မျိုးသဉ်းရန် အန္တရာယ်ကျ 
ရာက် န သာ မျိုးစိတ ် (၁၃) 
မျိုး နှင့် မျိုးသဉ်းရန်  အန္တရာယ် 
ကျ ရာက်နိင် သာ မျို းစိတ် 
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(၁၉) မျိုး တိအ့ား သဘာဝနယ် 
ြမများအပါအဝင် နရင်း ဒသ 
တွင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထား 
ြခင်း၊ 

ရည်မှန်းချက ်၈    အန္တရာယ် ကျ ရာက် နသည့ ် အပင် 
မျိုးစိတ်များ၏ အနည်းဆး (၇၅) 
ရာခိင်နန်းအား နရင်း ဒသ ြပင်ပ 
တွင ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်း နှင့ ်
အနည်းဆး (၂၀) ရာခိင်နန်းအား ြပန ်
လည် ကာင်းမွန်လာ ရး အစီအစဉ် 
များ ြပုလပ်ရန်။  

 ခိမ်း ြခာက်မခ နရ သာ မျိုး 
စိတ်များအား အမျို းသား ကန ်
တာ်ကီး ဥယျာဉ်၊ အမျို းသား 
ပရ ဆး ဥယျာဉ် နှင့် နိင်ငအနှရ့ှိ 
ပရ ဆးြခများတွင် ထိန်းသိမ်း 
ထားြခင်း၊ 

ရည်မှန်းချက ်၉    သဘာဝ အရိင်းပင်များနှင့် အြခား 
သာ လူမစီးပွား ရးအရ အ ရးပါ 
သာ အပင်မျိုးစိတ်များ အပါအဝင် 
သီးနှများ မျို းရိးဗီဇ ကွဲြပားမ၏ (၇၀) 
ရာခိင်နန်းအား ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် 
ဒသခြပည်သူများ နှင့် ဌာ နတိင်း 
ရင်းသား လူမျိုးစများ၏ အသိပညာ 
အား ကာကွယ်ရန်။ 

 ၂၀၁၃ ခနှစ်အထိ ြမန်မာနိင်င မျိုး 
စ့ဘဏ်တွင ် သီးနှ မျိုး ပါင်း 

(၂၄) မျို း၏ နမူနာ ပါင်း 
(၁၁,၉၁၆) အား သိ လှာင ် သိမး် 
ဆည်းထား ြခင်း၊ 

 နိင်ငတကာရှ ိ မျိုးရိး ဗီဇဘဏ် 
များတွင် ြမန်မာနိင်ငမှ သီးနှ 
(၁၄) မျိုး၏ နမူနာ (၂,၂၃၃) အား 
သိမ်းဆည်း ကာကွယ်ထားြခင်း၊ 

 Biotechonology နှင့် 
Biochemical analysis တိက့ိ 
အသးြပု၍ စပါးမျိုးများ၏ 
Germplasm ကိ ထိန်းသိမ်း 
ြခင်း၊ 

ရည်မှန်းချက ်၁၀    ဇီဝ ဗဒအရ ကျူး ကျာ်ဝင် ရာက ်
ြခင်းအား တားဆီးရန် ထိ ရာက် 
သာ စီမအပ်ချုပ်မအား ချမှတ်ြခင်း 
နှင့် ကျူး ကျာ်ဝင ် ရာက်ခရ သာ 
အပင်မျိုးစိတ်များ အတွက်  အ ရး 
ပါ သာ နရာများအား စီမ အပ်ချုပ ်
ရန်။ 

 IAS များအား ထိန်းချုပ်ရန ်လပ ်
ငန်းစီမချက်များတွင် ထည့်သွင်း 
ထားြခင်း၊ 

 ကျုး ကျာ ် ဝင် ရာက်လာ သာ 
အပင် မျိုးစိတ်များအား တားဆီး 
နှိမ်နှင်းနိင် ရး နည်းလမ်းများ 
ဖာ်ထတ်ြခင်း၊  

 Mimosa diplotricha အား 
ထိန်းချုပ်နိင်မည့ ် နည်းလမ်းများ 
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အား လ့လာြခင်း၊  
 အပူပိင်း ဒသတွင် Prosopis 
juliflora ၏ ဒသခြပည်သူများ 
နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  အကျိုး 
သက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း၊  

 ကျုး ကျာ ် ဝင် ရာက်လာ သာ 
အပင်မျိုးစိတ်များအား ကာကွယ် 
တားဆီးနိင် ရး လပ်ငန်း စီမ 
ချက် ရးဆွဲ ရး စွမ်း ဆာင်ရည် 
ြမင့်တငမ်ည့် အစီအစဉ် ရးဆွဲ 
ြခင်း၊ 

ရည်ရွယ်ချက် ၃။ အပငမ်ျိုးစိတ်စမျို းကွဲမျာအား ရရှညတ်ည်တ့ စရန ်နှင့ ်မတစွာ အသးြပုရန် 
ရည်မှန်းချက ်၁၁    အြပည်ြပည်ဆိင်ရာသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်း 

ချမ ကာင့် သဘာဝ အပင်မျိုးစိတ် 
များ မျိုးသဉ်းမည့် အန္တရာယ် ကျ 
ရာက်မ မရှိရန်။ 

 ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် CITES ၏ 
အဖွဲ ဝ့င် နိင်ငြဖစ်သည့် အား 
လျာ်စွာ မျို းစိတ်များ ြပည်ပသိ ့
တင်ပိမ့အား သဘာဝအ ြခအ န 
အား ထိခိက်မမရှိ စသည့် နည်း 
လမ်းများကိ အသးြပု၍ ထတ်ယူ 
သည့် မျိုးစိတ်များကိသာ ခွင့်ြပု 
ြခင်း၊ 

ရည်မှန်းချက ်၁၂    သဘာဝအ လျာက် ထတ်ယူ သာ 
အပင်မျိုးစိတ်များ၏ အရင်းအြမစ် 
များ ရရှည် တည်တ့ စရန်။ 

 သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများ ထတ် 
လပ်ြခင်းကိ ြမန်မာ့ ရွးချယ် 
ထတ်ယူြခငး် စနစ်၊ နှစ်စဉ် ခွင့်ြပု 
တာထွက် နှင့် အြခား သာ 
နည်းလမ်းများကိ အသးြပု၍ စဉ် 
ဆက်မြပတ် ထတ်ယူ နိင် ရး 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 သစ် တာဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ နှင့ ်
ြမန်မာ့ သစ် တာ မူဝါဒ တိန့ှင့် 
အညီ သစ် တာများအား သစ် 
တာထွက်ပစ္စည်း စဉ်ဆက် 
မြပတ် ထတ်ယူရရှိနိင် ရး အပ် 
ချုပ်ြခင်း၊ 

ရည်မှန်းချက ်၁၃    ရရှည်တည်တ့ စ သာ အသက်  အပင်သယဇာတများဆိင်ရာ ဌာ 
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မွးလပ်ငန်း၊ ြပည်သူများ၏ ကျန်း 
မာ ရး နှင့် အစားအစာ လြခုစိတ ်
ချရမ၊ မိရိးဖလာအသးြပုြခင်း စသည် 
တိက့ိ တိးြမင့်ြခင်း အပါအဝင် အြခား 
သာ သင့် တာ်သည့် နည်းများကိ 
အသးြပု၍ အပင်သယဇာတများ ဆိင် 
ရာ ဌာ နလူမျိုးစများနှင့ ် ဒသခ 
တိ၏့ တီထွင်ကဆမနှင့် အသးြပုမ 
တိအ့ား ထိန်းသိမ်းရန် (သိ)့ ြမင့တ်င် 
ရန်။  

နလူမျို းစများနှင့် ဒသခတိ၏့ 
တီထွင ် ကဆမနှင့် အသးြပုမ 
တိအ့ား နိင်ငအဆင့် ပီးြပည့်စ 
သာ စစ်တမ်း ကာက်ယူ ထား 
ြခင်း မရှိ သးပါ၊တစ်ဦးချင်း လ ့
လာမအချို  ့သာရှိပါသည်။ 

 ဤရည်မှန်းချက်အား အ ကာင ်
အထည် ဖာ်ရန ် ြမန်မာနိင်ငသည ်
ငွ ကး နှင့် နည်းပညာ အ 
ထာက်အပ့များ လိအပ်ပါသည်။  

ရည်ရွယ်ချက် ၄။ အပငမ်ျိုးစမျို းကွဲများသည ်ထာဝစဉတ်ည်တ့သည့် လူမဘဝ နငှ့် ကမ္ဘာ ပ ရှိ 
သက်ရှိအားလးအတွက်အ ရးကီးပကိ ပညာ ပးြခငး်၊ သိြမင်နိးကားမြမင့်တင်ြခင်း တိးြမင့ ်
ဆာင်ရွက်ရန ် 
ရည်မှန်းချက ်၁၄    အပင်မျိုးစိတ်များ၏ အ ရးပါပ နှင့် 

ထိန်းသိမ်းရန ် လိအပ်ပကိ ဆိင်ရာ 
လူထဆက်ဆ ရး၊ ပညာ ပး နှင့် 
သိြမင်နိးကားမ ြမင့်တင် ရး အစီ 
အစဉ်များတွင ်ထည့်သွင်းရန်။ 

 သဘာဝ နယ် ြမများတွင် ပညာ 
ပးြပခန်း ဖွင့်လှစ်၍ လည်း 
ကာင်း၊ နီးစပ်ရာ ဘရားပွဲများ 
တွင် ပညာ ပးြပခန်း ဖွင့်လှစ်၍ 
လည်း ကာင်း၊ လှည့်လည်ပညာ 
ပးအဖွဲ  ့ (Mobile Education 

Team) ဖွဲ စ့ည်းကာ နှစ်စဉ် 
ပညာ ပး အစီအစဉ် ရးဆွဲကာ 
ပတ်ဝန်းကျင် ကျးရွာများသိ ့
သွား ရာက်၍ လည်း ကာင်း 
ပညာ ပး လပ်ငန်းများ ဆာင ်
ရွက်ြခင်း၊ 

 ပရ ဆးဥယျာဉ်များသိ ့ လာ 
ရာက် သာ ဧည့်သည်များအား 
ပညာ ပးြခင်း၊  

 ရပ်ြမင်သကားအစီအစဉ်များ နှင့် 
အပတ်စဉ်ထတ် စာ စာင်များ 
တွင် ြပည်သူလူထ အတွင်း အပင် 
မျိုးရိးဗီဇ အရင်းအြမစ်များ၏ 
အ ရးပါပကိ နားလည ် သ ဘာ 
ပါက် ပီး ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် 
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ရည်မှန်းချကမ်ျား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ၊ 
တိးတက်မ 

ြခင်းတွင် ပူး ပါင်းပါဝင်ရန် ပညာ 
ပးြခင်း၊ 

ရည်ရွယ်ချက် ၅။ GSPC အား အ ကာင်အထည် ဖာရ်န ်လိအပ် သာ စမွး် ဆာင်ရည်နှင့် 
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပူး ပါင်းပါဝင်မ ဆာင်ရွက်ရန်  
ရည်မှန်းချက ်၁၅    ဤမဟာဗျူဟာပါ ရည်မှန်းချက် များ 

အာင်ြမင်ရန ် နိင်င၏ လိအပ်ချက ်
နှင့်အညီ ြဖည့်ဆည်း ပးထား သာ 
လပ်ငန်းခွင်တွင် တာဝန ်ထမ်း ဆာင ်
လျက်ရှိ သာ ဝန်ထမ်းများ အ ရ 
အတွက်။ 

 အပင် မျိုးရိးဗီဇ အရင်းအြမစ် 
ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ြခင်း နှင့် အ 
ကျို းရှိစွာ အသးြပုြခင်း ဆိင်ရာ 
မျို း စ့ဘဏ် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်း 
ဆာင်ရည်အား ြမင့်တင်ြခင်း၊ 

 အပင် မျိုးရိးဗီဇ အရင်းအြမစ် 
ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ြခင်း နှင့် အ 
သးြပုြခင်းဆိင်ရာ ြပည်ပသင် 
တန်းများသိ ့ စလတ်ြခင်း၊  

 ြပည်တွင်း / ြပည်ပ ကမ်းကျင် 
ပညာရှင်များနှင့် ပူး ပါင်း၍ အ 
ပင်စာရင်း ကာက်ယူြခင်း၊ မျိုး 
ခွဲြခားြခင်း၊ ပန်းပစြပုလပ်ြခင်း 
တိအ့ား လက် တွ  ့ ဆာင်ရွက် 
ြခင်းြဖင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်း 
ဆာင်ရည်အား ြမင့်တင်ြခင်း၊ 

ရည်မှန်းချက ်၁၆    ဤမဟာဗျူဟာပါ  ရည်မှန်းချက ်
များ အာင်ြမင်ရန် နိင်င၊ ဒသနှင့် 
နိင်ငတကာ အဆင့်ရှိ တည် ထာင ်
ထား သာ အပင်မျိုးစိတ်များ ထိန်း 
သိမ်းကာကွယ်မဆိင်ရာ အဖွဲအ့ စည်း၊ 
မိတ်ဖက်အဖွဲ မ့ျား နှင့် ကွန်ရက်များ။ 

 ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် 
သစ် တာ ရးရာ ဝန်ကီးဌာန၊ 
လယ်ယာစိက်ပျိုး ရး နှင့် ဆည် 
ြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ကျန်းမာ ရး 
ဝန်ကီးဌာန၊ ပညာ ရးဝန်ကီး 
ဌာန၊ Flora of Myanmar 
Institutional Consortium၊ 
ြမန်မာ့ ပန်းဝါသနာရှင်များ အ 
သင်း၊ မာကီနိရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်၊ 
National Institute of 
Biological Resources၊ 
Smithsonian Institution၊ 
Singapore Botanic Gardens၊ 
Queen Sirikit Botanical 
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ရည်မှန်းချကမ်ျား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ၊ 
တိးတက်မ 

Garden၊ Royal Botanic 
Garden Edinburgh၊ Royal 
Botanic Gardens, Kew၊ 
Kunming Institute of 
Botany၊ Institute of Botany-
Chinese Academy of 
sciences၊ Xishuangbanna 
Tropical Botanical Garden 

 
ဇီဝလြခု ရးဆိင်ရာ ကာတာဂျီးနား နာက်ဆက်တွဲစာချုပ ် (Cartagena Protocol on 

Biosafety) အား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နမ  

 ြမန်မာနိင်ငသည ်ဇီဝလြခု ရး နာက်ဆက်တွဲစာချုပ်ကိ ၂၀၀၁ ခနှစ် မလ ၁၁ 

ရက် နတ့ွင် လက်မှတ် ရးထိးခဲ့ ပီး ၂၀၀၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက် နတ့ွင် ထပ်မ 

အတည်ြပုခဲ့ပါသည်။ ဇီဝလြခု ရး နာက်ဆက်တဲွစာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အရ ြမန်မာနိင်င 

သည ်၂၀၀၈ ခနှစ် မလ ၁၃ ရက ် နတ့င်ွ အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငတစ်နိင်င ြဖစ်လာပါသည်။ 

 လယ်ယာနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ စိက်ပျို း ရးစီမကိန်းဦးစီးဌာနမှ ဆက် 

စပ်ဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများပါဝင်မြဖင့် ဇီဝလြခု ရး နိင်ငအဆင့်မူ ဘာင်နှင့် ဇီဝလြခု ရး 

ဥပ ဒတိအ့ား မူကမ်းအဆင့်ထိ ရးဆွဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် ဇီဝလြခု ရး 

ဆိင်ရာ ကာတာဂျီးနား နာက်ဆက်တွဲစာချုပ်အ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ 

အားနည်း နဆဲြဖစ် ပီး လက်ရှိ ဆာင်ရွက်မများမှာ ကာတာဂျီးနား နာက်ဆက်တွဲစာချုပ ်

ဆိင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်း ဆာင်ရည် တည် ဆာက်ြခင်းနှင့် လူထပညာ ပးလပ်ငန်းအချို  ့

ဆာင်ရွက်ြခင်းတိ ့ ြဖစ်ပါသည်။ သိ ့ သာ ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် တည် ငိမ် ရးနှင့် ြပည်သ ူ

လူထ ကျန်းမာက့ခိင် ရးတိအ့ ပ  ဇီဝလြခု ရး၏ အ ရးပါပအား သိရှိနားလည်သ ဘာ 

ပါကသ်ည့်အ လျာက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန လက ်

အာက်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန နှင့် လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့် ဆည် ြမာင်း 

ဝန်ကီးဌာန လက် အာက်ရှ ိ စိက်ပျို း ရးစီမကိန်းဦးစီးဌာနတိ ့ ပူး ပါင်း၍ ဇီဝလြခု ရး 

နိင်ငအဆင့် မူ ဘာင ် (တတိယမူကမ်း) နှင့် ဇီဝလြခု ရး ဥပ ဒ (တတယိမူကမ်း) တိအ့ား 

အပီးသတ် ရးဆဲွနိင် ရး နှင့် အြခားဆက်စပ်လပ်ငန်းများတွင ် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက ်

ရှိပါသည်။ 
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ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ နာဂိယာ နာက်ဆကတ်ွဲစာချုပ ် (Nagoya Protocol on 

Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits 

Arising from their Utilization to the Convention on Biological 

Diversity)”အား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နမ  

 နာဂိယာ နာက်ဆက်တွဲ စာချုပ်တွင် ြမန်မာနိင်ငမှ  အတည်ြပု ပါဝင်ရန် ၂၀၁၃ 

ခနှစ ် နဝိင်ဘာလ (၂၈) ရက် နတ့ွင် ကျင်းပသည့် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ  ့အစည်းအ ဝး 

အမှတ်စဉ်(၃၂/၂၀၁၃) မှ သ ဘာတူ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ 

 ြမန်မာနိင်ငသည ် ဇီဝမျို းစမျို းကွဲကွန်ဗင်းရှင်း၏ မျို းရိးဗီဇ အရင်းအြမစ်များ 

ထတ်ယူ သးစဲွြခင်း နှင့် ၎င်းတိက့ိ အသးြပုရာမ ှ ရရှိလာ သာအကျို းအြမတ်များ မတစာွ 

ခွဲ ဝ ခစားြခင်း နာဂိယာ နာက်ဆက်တွဲ စာချုပ ်(The Nagoya Protocol on Access to 

Genetic Resources and the Fair and Equitable  Sharing of Benefit Arising 

from their Utilization to the Convention on Biological Diversity)  သိ ့ ၂၀၁၃ 

ခနှစ ်ဒဇီင်ဘာလ (၃၁) ရက် နတ့ွင် အတည်ြပု လက်မှတ် ရးထိးခဲ့ ပီး ၂၀၁၄ ခနှစ ်ဇန်နဝါရ ီ

လ (၉) ရက် နတ့ွင် အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ နာဂိယာ နာက်ဆက်တွဲ စာချုပ်ဆိင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များကိ  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး နှင့် သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာနမ ှ အဓိက 

တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 လတ်တ လာတွင် ြမန်မာနိင်ငသည ် အာဆီယဇီဝမျိုးစမျိုးကဲွဗဟိ ဌာန 

(ASEAN Centre for Biodiversity-ACB) ၏ မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ်များ ထတယူ်သး 

စွဲြခင်း နှင့် အကျို းအြမတ်ခွဲ ဝခစားြခင်းဆိင်ရာ ဒသအဆင့်အစီအစဉ်တွင် ပါဝင် ဆာင ်

ရွက်လျက်ရိှ ပီး ၎င်းအစီအစဉ်အား ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၂၆) ရက် နမ့ှ ၂၀၁၄ ခနှစ် 

မတ်လ (၃၁) ရက် နအ့ထိ ဆာင်ရွက်မည ် ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်မှ ဆက်စပ်ပတ် 

သက် သာ ဌာနအဖဲွအ့စည်းများ၏ မျို းရိးဗီဇ အရင်းအြမစ်များ ထတ်ယူသးစွဲြခင်း နှင့် 

အကျိုးအြမတ် ခဲွ ဝခစားြခင်းဆိင်ရာ  စွမ်း ဆာင်ရည ်တည် ဆာက်ြခင်း နှင့် ြပည်သူလူထ 

သိြမင်နိးကားမြမင့်တင်ြခင်းတိအ့ား ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သိ ့ သာ ် ြမန်မာနိင်ငသည်  

နာဂိယာ နာက်ဆက်တွဲစာချုပ်အား ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန် ကိစ္စရပ်အများ 

အြပားအား ြပင်ဆင်ရန်လိအပ် နဆဲြဖစ် ပီး အဓိကအားြဖင့် သဘာဝ အရင်းအြမစ်များအား 

ရရှည်တည်တ့စွာ အသးြပုြခင်းဆိင်ရာ မိရိးဖလာ အသိပညာ နှင့် မျို းရိးဗီဇအရင်းအြမစ် 

များအား မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ သဘာဝအရင်းအြမစ်များအား ထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ြခင်း နှင့် 
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ရရှည်တည်တ့စွာ အသးြပုြခင်းဆိင်ရာ ဒသခဌာ နလူမျို းများ ၏ အသိပညာ နှင့် မိရိး 

ဖလာ ဓ လ့ထးတမ်းများကိ ဥပ ဒအရ ကာကွယ်ြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။  
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အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိချက် 

ရွက်အပ်ပိတ် တာ : အပင်အြမင့် (၅) မီတာနှင့်အထက်၊ ရွက်အပ်ဖးလမ်းမ (၄၀) 
ရာခိင်နန်း နှင့်အထက်၊ ဧရိယာ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ၀.၅ 
ဟက်တာထက်များ ပီး အြခား ြမအသးချမ မရှိသည့် သစ် တာ 
ဖးလမ်းလျက်ရှိ သာ ြမ 

ရကွအ်ပပ်င့်ွ တာ : အပင်အြမင့် (၅) မီတာနှင့်အထက်၊ ရွက်အပ်ဖးလမ်းမ (၄၀) 
ရာခိင်နန်း နှင့် (၁၀) ရာခိင်နန်း အကား၊ ဧရိယာ တစ်ဆက် 
တစ်စပ်တည်း ၀.၅ ဟက်တာထက်များ သာ အြခား ြမအသး 
ချမ မရှိသည့် သစ် တာဖးလမ်းလျက်ရှိ သာ ြမ၊ ယဘယျ 
အားြဖင့် အဆင့်အတန်းကျဆင်းလျက်ရှိ သာ သစ် တာ  

အြခားသစ် တာ ြမ 
(ချုနှင့် ြမက်ခင်းများ)  

: အများအားြဖင့် ြမက်ခင်း၊ အပင်ပ၊ ချု တာ နှင့် ရွက်အပ်ဖး 
လမ်းမ (၁၀) ရာခိင်နန်း အာက်ရှိ သာ နရာများ နှင့် ရ  ့
ြပာင်း တာင်ယာလပ်ကိင် သာ နရာများ  

အြခား : အြခား နရာများ (နှင်း၊ ကျာက် ဆာင်၊ လွင်တီး ခါင်၊ သဲခ၊ 
စိက်ပျို း ြမ)  

ရြပင် : ကန်းတွင်း ရြပင်၊ ကန်၊ ဆည်/တာတမ၊ ြမစ်/ ချာင်း  
သဘာဝနယ် ြမ  တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် နှင့် သဘာဝအပင်များ၊ သက်ရိှ သက်မ့ဲဖဲွ  ့

စည်းမများ သိမ့ဟတ် ထင်ရှား သာ ပထဝီအ နအထားများ 
တည်ရိှသည့် ဒသများက ိ အရှည်တည်တ့ ရးအတွက် ကာ 
ကွယ်ထိန်း သိမ်းရန် အလိငှ့ာ သတ်မှတ်ထားသည့် နယ် ြမ 

ဂဟစနစ်ဝန် ဆာင်မ  : ဂဟစနစ်ဝန် ဆာင်မများသည် ဂဟစနစ်များ ရှင်သန်လည ်
ပတ်ရာမှ ထွက် ပ လာ သာ လူအ့ဖဲွအ့စည်းအတွက် တန်ဖိးရိှ 
သည့် ဝန် ဆာင်မများြဖစ်သည် (Daily ၁၉၉၇)။ 
ထာင်စနှစ ် ဂဟစနစ် စစ် ဆးအကဲြဖတ်ချက် (Millennium 

Ecosystem Assessment - MEA) အရ ဂဟစနစ်ဝန် 
ဆာင်မများကိ ယဘယျအားြဖင့် (၄) မျို းခွဲြခားထား ပီး ၎င်း 
တိမှ့ာ ပ့ပိး ပးြခင်း၊ အ ထာက်အကူြပုြခင်း၊ သန ့စ်င် ပးြခင်း 
နှင့် ယဉ် ကျးမဓ လ့ထးစ ထိန်းသိမ်းြခင်းတိ ့ြဖစ်သည် (MEA 
၂၀၀၅)။ 

 
 
 
 
 
 
 


