
 



    
 
 

နိုငင်အံဆင့်နိုငင်အံဆင့်နိုငင်အံဆင့်နိုငင်အံဆင့်    ဇဝီမျိုးစုံမျို းကဲွဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကဲွဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကဲွဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကဲွဆိုင်ရာ    မဟာဗျူဟာမဟာဗျူဟာမဟာဗျူဟာမဟာဗျူဟာ    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    လပုင်န်းစမီခံျက်လပုင်န်းစမီခံျက်လပုင်န်းစမီခံျက်လပုင်န်းစမီခံျက် 

မျကနှ်ာဖံုးပံုမျကနှ်ာဖံုးပံုမျကနှ်ာဖံုးပံုမျကနှ်ာဖံုးပံု    

ရခုိငရ်ိုးမဆင်ေဘးမ့ဲေတာရိှရခုိငရ်ိုးမဆင်ေဘးမ့ဲေတာရိှရခုိငရ်ိုးမဆင်ေဘးမ့ဲေတာရိှရခုိငရ်ိုးမဆင်ေဘးမ့ဲေတာရိှ    အာရှေတာဆင်ရိုင်းအာရှေတာဆင်ရိုင်းအာရှေတာဆင်ရိုင်းအာရှေတာဆင်ရိုင်း    ((((Elephas maximusElephas maximusElephas maximusElephas maximus) ) ) ) များများများများ    
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နုိင်ငံတစနိ်င်ုငံ၏ ထာဝစဉ်ဖွံ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား ေရရှည် 

ေမ8ာမှ်န်း5ပီး ထန်ိးသိမ်းြခင်း၊ စီမံအုပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် အသံုးြပုြခင်းတိုအ့ေပ; များစာွ တညမီှ်ပါသည်။ 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများအား အခကအ်ခြဲပဿနာများ၊ အထူးသြဖင့် လက်ရိှပစ@ု ပAန်နှင့်  အနာဂတ် 

မျိုးဆက်များ၏ လမူCဘဝ သာယာဝေြပာေရးအတွက် ေြဖရှင်းေပးနုိင်ေသာအရာအြဖစ်  ကျယက်ျယ် 

ြပန်ြ့ပန် ့ရCြမင်Eကပါသည်။ သုိြ့ဖစ်၍ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ေရရှညတ်ညတ်ံ့5ပီး လူအ့ဖဲွ အ့စည်းအတကွ် 

ထာဝစဉ်ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရး ရညမ်န်ှးချက်များကိုပါေရာက်ရိှေစမည့် 5ပီးြပည့်စုံသည့် မူေဘာင် 

တစခု်အား ချမတှနိ်င်ုရန် ေကာင်းမန်ွမှန်ကနေ်သာ မဟာဗျူဟာနှင့် လပ်ုငန်းစမံီချက်တိုကုိ့ 

ေဖာ်ထတု်သွားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤ နုိင်ငံအဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် 

လပ်ုငန်းစမံီချက် (National Biodiversity Strategy and Action Plan - NBSAP) 

စာအုပ်သည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထခုိိက်ပျက်စီးမCမရိှဘဲ ထာဝစဉ်ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးကို ရရိှေစ 

နုိင်မည့် လမ်းေEကာင်းေပ;သုိ ့ေဆာင်Eကဉ်းေပးသွားမည့် မူေဘာင်ပင် ြဖစပ်ါသည်။  

ြမန်မာနုိင်ငံကို အာရှ နှင့် ပစဖိိတေ်ဒသအတင်ွး ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ အXကယဝ်ဆံုး နုိငငံ်တစန်ိုင်ငံ 

အြဖစ် အသိအမှတြ်ပုEကပါသည်။ သုိေ့စကာမူ ေကာင်းမွန်မှန်ကနသ်ည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ြခင်းတိုအ့တက်ွ နှစေ်ပါင်းများစာွ ပူးေပါင်းYကိုးပမ်း 

အားထတုနိ်င်ုမC မရိှခ့ဲြခင်းေEကာင့် နုိင်ငံ၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ယတုေ်လျာ့ခ့ဲရ5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ 

အမှန်စင်စစ် ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွများသည် သက်ရိှများအား ေထာက်ပ့ံေပးေသာစနစ၏် အဓိက အစတိ် 

အပုိင်းြဖစသ်ည့်အေလျာက် လူအ့ဖဲွအ့စည်း၏ သာယာဝေြပာေရးအတွက် အလန်ွပင် အေရးပါလှ 

ပါသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများသည် အေြခခံလိုအပ်ချကမ်ျားြဖစသ်ည့် အစားအစာ၊ ေနရာထိုင်ခင်း၊ 

အဝတအ်စား၊ အလကုှန်ပစ@ည်း၊ ေဆးဝါးနှင့် အပန်းေြဖြခင်း အစရိှသည်တိုကုိ့ ပ့ံပုိးေပးသည့် 

အတက်ွ ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများကုိ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းနှင့် မှန်ကန်စွာ အသံုးချြခင်းသည် 

ြမန်မာနုိင်ငံအတက်ွ ပဓာနကျပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ရာသီဥတု တည်5ငိမ်မ8တရန် ထန်ိးညှိြခင်းသည် 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများအေပ; လုံးလုံးလျားလျား တညမီှ်ေနသည့်အေလျာက် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ၏ 

တန်ဖုိးသည် ပုိ၍ ပုိ၍ ြမင့်မားလာခ့ဲပါသည်။  

ဥေယျာဇဉ်ဥေယျာဇဉ်ဥေယျာဇဉ်ဥေယျာဇဉ် 
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ဤစာအုပ်သည် အစိုးရအဖဲွအ့စည်းများ၊ တက] သိုလနှ်င့် သုေတသနဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ် 

ေသာ အဖဲွအ့စည်းများမှ အချန်ိယကူာ စေုပါင်းေရးဆဲွထားြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ ဤ နုိင်ငံအဆင့် 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လပ်ုငန်းစမံီချက်ကို ြပုစုေရးဆဲွနုိင်ြခင်းသည် ဇီဝမျိုးစုံ 

မျိုးကဲွများအား ထေိရာက်စာွ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်း၊ ထာဝစဉ်ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရး စမံီအုပ်ချုပ် 

ြခင်း နှင့် မှန်ကန်စာွ အသံုးချြခင်းတိုကုိ့ လက်ေတွက့ျင့်သံုး ေဖာ်ေဆာင်နုိင်ရန်အတွက် ြမန်မာနုိင်ငံ 

တင်ွ က_သစတ်စ်ရပ်ကို  ဖွင့်လစှလ်ိုက်ြခင်းပင် ြဖစပ်ါသည်။ 

နုိင်ငံတစနိ်င်ုငံ၏ ထာဝစဉ်ဖွံ ့5ဖိုးတိုးတက်မCသည် ယင်း၏ စီးပွားေရးတိုးတက်မC 

တစခု်တည်းထက် အဓိပAါယ် ပုိမုိကျယဝ်န်း5ပီး လမူCေရးနင့်ှ ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မC 

များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ထာဝစဉ်ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မCကုိ ရရှေိစရန်  ယင်းနယပ်ယ် သံုးရပလ်ုံးတင်ွ 

ဟန်ချကည်ညီီ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးမာှ  အဓိကကျပါသည်။ နုိငငံ်အဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဆုိင်ရာ 

မဟာဗျူဟာနှင့် လပ်ုငန်းစမံီချက်က နုိင်ငံ၏ စီးပွားေရး၊ လမူCေရး နှင့် ပတဝ်န်းကျင်နယပ်ယ် 

များတွင် ဟန်ချက်ညညီီ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်လာေစေရးအတက်ွ အခွင့်အလမ်းများကုိ ြဖည့်ဆည်း 

ေပးလမ့်ိမည် ြဖစပ်ါသည်။ ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွXကယဝ်မCကို အစဉ်သြဖင့် ထန်ိးသိမ်းထားနုိင်ေရး 

ေမ8ာမှ်န်းလျက် နယပ်ယ်အားလုံးက ဤ နုိင်ငံအဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် 

လပ်ုငန်းစမံီချကတ်င်ွ ေဖာ်ြပထားသည့် လပ်ုငန်းများကုိ ထေိရာက်စာွ အေကာင်အထညေ်ဖာ်နုိငေ်ရး 

အတက်ွ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်Eကရန် အေလးအနက် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။  

 

 

 

ဦးဝင်းထန်ွး 

ြပညေ်ထာင်စုဝန်Yကီး 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာန 

ဥက] ဌ၊ ပတ်ဝန်းကျငထ်န်ိးသိမ်းေရးေကာ်မတီ 

ြပညေ်ထာင်စုသမaတြမန်မာနုိင်ငံ 
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ေကျးဇူးတင်လbာေကျးဇူးတင်လbာေကျးဇူးတင်လbာေကျးဇူးတင်လbာ    

နုိင်ငံအဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွဆိင်ုရာ မဟာဗျူဟာနှင့်လပ်ုငန်းစမံီချက် (NBSAP) ေရးဆဲွေရးဆုိင်ရာ 

အမျိုးသားအဆင့် လပ်ုငန်းYကီးEကပ်ေရးေကာ်မတီေနြဖင့် NBSAP ေရးဆဲွေရးအတက်ွ ေငွေEကး 

ေထာက်ပံေ့ပးေသာ ကမcာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာေထာက်ပ့ံမC (Global Environment Facility - 

GEF) အား အထူးပင်ေကျးဇူးတင်ရှပိါသည်။ အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ တက] သုိလမ်ျား 

နှင့် အစိုးရဌာန အဖဲွအ့စည်းများမှ ပုဂgို လမ်ျား၏ ပ့ံပုိးမC နှင့် ေထာက်ခံမCတိုကုိ့ ရရိှသည့်အတက်ွ 

အထူးပင် ဝမ်းေြမာက်မပိါသည်။ ၎င်းပုဂgို လမ်ျား၏ မှတခ်ျက်များ၊ သံုးသပ်ချက်များ၊ အEကံြပုချက် 

များ နှင့် အချက်အလက်များ ေထာက်ပ့ံေပးမC မရရိှဘဲ NBSAP အား 5ပီးေြမာက်ေအာင် 

ေရးဆဲွနုိငမ်ည် မဟုတပ်ါ။ NBSAP စတင်ေရးဆဲွသည်မှ 5ပီးေြမာက်သညအ်ထိ ကူညေီဆာင်ရွက် 

ေပးEကေသာ NBSAP ေရးဆဲွေရးစမံီကိန်း အမျိုးသားအEကံေပးြဖစသ်ူ ဦးဝင်းမျိုးသူ၊ ဥက] ဌ၊ 

ေဂဟစနစ် နှင့် စီးပွားေရးဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးအဖဲွ  ့ နှင့် အဖဲွ ဝ့င်များအားလည်း ေကျးဇူးအထူး 

တင်ရိှပါသည်။ GEF မှ ေထာက်ပ့ံေပးေသာ ရန်ပံုေငွရရိှေရးကူညပ့ံီပုိးေပးြခင်း၊ NBSAP 

ေရးဆဲွြခင်းအေပ;တွင် လမ်းညbန်ချက်များေပးြခင်း၊ အေရးပါေသာ အEကံြပုချက်များေပးြခင်းနှင့် 

ကူညတီည်းြဖတေ်ပးြခင်းတိုအ့တက်ွ ကမcာ့ကုလသမဂgပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာအစအီစဉ်(UNEP)အား 

အထူးပင် ေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ ဒုတယိညbန်Eကားေရးမှူးချုပ်၊ ေဒါက်တာ 

ညညီေီကျာ်၏ အစဉ်သြဖင့် YကီးEကပ်ြခင်း နှင့် ေထာက်ခံအားေပးြခင်းမရရိှဘဲ NBSAP အား 

5ပီးစီးေအာင် ေရးဆဲွနိင်ုမည်  မဟုတ်ပါ။ NBSAP အား 5ပီးစီးေအာင် ေရးဆဲွေရးအား အေထာက် 

အကူြပုသည့် အလပ်ုရုံေဆွးေနွးပဲွများ နှင့် လပ်ုငန်းေကာမ်တီ အစည်းအေဝးများ ကျင်းပရာတင်ွ 

နည်းပညာ၊ ေငွေEကးအေထာက်အကူေပးသည့် သစေ်တာဦးစီးဌာနအား အမျိုးသားအဆင့် လပ်ုငန်း 

YကီးEကပ်ေရးေကာ်မတီမှ ေကျးဇူးတင်ရှပိါသည်။ သားငှက်ထနိ်းသိမ်းေရးအဖဲွမ့ှ နည်းပညာဆိုင်ရာ 

အEကံေပးပဂုgုိ လ် Mr. Robert J. Tizard အား NBSAP အေပ; သံုးသပ်ြခင်း၊ အEကံြပုြခင်း နှင့် 

အဂrလပိဘ်ာသာ အေရးအသား တည်းြဖတေ်ပးြခင်းတိုအ့တက်ွ အထူးပင် ေကျးဇူးတင်ရိှပါသည်။ 

 

 

စန်းလင်ွ 

ညbန်Eကားေရးမှူးချုပ်၊ စမံီကိန်း နှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး နှင့် သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာန 

ဥက] ဌ၊ NBSAP ေရးဆဲွေရးဆုိင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် လပ်ုငန်းYကီးEကပ်ေရးေကာ်မတီ 
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အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်    

ကမcာ့ကုလသမဂg ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (UNCBD) သည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ 

များအား နုိငငံ်အလိက်ုထန်ိးသိမ်းရန်၊ မိမိတိုနုိ့င်ငံရိှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား ေရရှညတ်ညတ်ံ့စွာ 

အသံုးြပုနုိင်ရန်နှင့် မျိုးရိုးဗီဇအရင်းအြမစ်များအား အသုံးချြခင်းမှထကွေ်ပ;လာသည့် အကျိုးရလဒ် 

များအား ကမcာ့နိုင်ငံများအEကား ညမီ8စာွခံစားနုိင်ရန်တိုအ့တက်ွ  အေြခခံမူေဘာင်ြဖစပ်ါသည်။  

UNCBD ၏ အာတီကယ် (၆) အရ အဖဲွ ဝ့င်နုိင်ငံတိုင်းသည် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွထန်ိးသမ်ိးေရး နှင့် 

စဉ်ဆက်မြပတ် အသံုးချနုိင်ေရးတိုအ့ား ေပါင်းစည်းနုိင်ရန် မိမိတိုန့ိုင်ငံအလိုက် နုိငငံ်အဆင့် ဇီဝမျိုးစုံ 

မျိုးကဲွဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် လပ်ုငန်းစမံီချက်  (National Biodiversity Strategy and 

Action Plan - NBSAP) အား ေရးဆဲွသွားရမည် ြဖစပ်ါသည်။ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ အဖဲွဝ့င်နုိင်ငံ 

အေနြဖင့် လိုက်နာရမည့် ကတကိဝတကုိ် ြဖည့်ဆည်းသည့်အေနြဖင့် NBSAP ေရးဆဲွေရးအား 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ နုိင်ငံအဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် လပ်ုငန်း 

စမံီချက် ေရးဆဲွေရးအား ၂၅-၅-၂၀၀၆ ရက်ေနတ့င်ွ ကျင်းပေသာ ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် အစိုးရအဖွဲ  ့

အစည်းအေဝး အမှတစ်ဉ် (၁၇/၂၀၀၆) မှ သေဘာတူ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။  ြမန်မာနုိင်ငံ၏ နုိင်ငံအဆင့် 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် လပ်ုငန်းစမံီချက်အား ေရးဆဲွရာတင်ွ ကမcာ့ကုလသမဂg 

ပတဝ်န်းကျင်အစအီစဉ် (UNEP) နှင့် ကမcာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာေထာက်ပ့ံမC (Global 

Environment Facility - GEF) တိုမှ့ နည်းပညာနှင့် ရန်ပံုေငွ ေထာက်ပ့ံေပးရန် သေဘာတူခ့ဲ 

ပါသည်။ ၁၉-၃-၂၀၀၉ ရက်ေနတ့င်ွ ကျင်းပြပုလပ်ုေသာ အစိုးရအဖဲွအ့စည်းအေဝး အမှတစ်ဉ် 

(၁၁/၂၀၀၉) ၏ သေဘာတူ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် နုိင်ငံအဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် 

လပ်ုငန်းစမံီချက် (NBSAP) ေရးဆဲွေရး စမံီကိန်းအား အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန် 

အတက်ွ စမံီကိန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မC သေဘာတူညခီျက် (Project Cooperation Agreement 

- PCA) ကုိ သစေ်တာဦးစီးဌာန နှင့် GEF မှ ေငွေEကးပ့ံပုိးေပးေသာ စမံီကိန်းလပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် YကီးEကပ်ေဆာင်ရွက်ေရး အဖဲွ ြ့ဖစသ်ည့် UNEP တို ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဧ5ပီလ (၁၀) 

ရက်ေနတ့င်ွ လက်မတှေ်ရးထိုးခ့ဲပါသည်။  

NBSAP သည် စုံလင်ေသာ သတင်းအချကအ်လက်များ နှင့် ကိန်းဂဏန်းများအား စစုည်း 

ြခင်း၊ ဆန်းစစြ်ခင်း နှင့် အလပုရ်ုံေဆွးေနွးပဲွများ နှင့် လပ်ုငန်းေကာ်မတီအစည်းအေဝးများတွင် 

အစိုးရမဟတုေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ တက] သုိလ်များ နှင့် အစိုးရဌာန အဖဲွအ့စည်းများမှ ပုဂgုိ လ် 

များ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်းတိုမှ့ ထက်ွေပ;လာြခင်းြဖစပ်ါသည်။ နိင်ုငံ၏ သဘာဝအရင်းအြမစမ်ျား၊ 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွဆုိင်ရာ အချကအ်လက်များ၊ အEကံြပုချက်များ၊ သံုးသပ်ချက်များ နှင့် ေဆွးေနွးချက် 

များအေပ; အေြခခံ၍ NBSAP အား ပါဝင်ပတ်သက်ေသာသူများမှ အတညြ်ပု5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ 



v 

 

ပွင့်လင်းြမင်သာမC၊ တာဝန်ယမူC နှင့် ညမီ8မCတိုအ့ေပ; အေြခခံ၍ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ နှင့် သဘာဝ 

သယဇံာတအရင်းအြမစမ်ျားအား ထေိရာက်စာွ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်း နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ြခင်း 

တိုတ့င်ွ မဟာဗျူဟာေရးဆဲွေရးမူေဘာင်တစ်ခု ပ့ံပုိးေပးေရး ရည်ရွယသ်ည့် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ 

ေပါXကယလ်သှည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာ စမံီချက်ေရးဆဲွရန် 

ထန်ိးေကျာင်းေပးမည့် အဓိကလမ်းညbန်ချက်အြဖစ် NBSAP မှ ေဆာင်ရွက်မညြ်ဖစပ်ါသည်။ ၂၀၁၂ 

ခုနှစ်၊ ေမလ ၃ ရက်ေနတ့င်ွ ြပုလပ်ုေသာ ြပညေ်ထာင်စအုစိုးရအဖဲွအ့စည်းအေဝးအမှတစ်ဉ် 

(၁၆/၂၀၁၂)မှ ြမန်မာ NBSAP အား အတည်ြပုခ့ဲသည်။    NBSAP အား အခန်း(၆)ခန်းြဖင့် 

ေရးသားထား5ပီး အေရှ ပုိ့င်းတင်ွ ြမန်မာနုိင်ငံ နှင့် နုိငငံ်၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများဆုိင်ရာ ေယဘယုျ 

အချက်အလက်များအား ေဖာ်ြပ၍ အေနာက်ပုိင်းတင်ွ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား ထေိရာကစ်ာွ 

ထန်ိးသိမ်းေရး နှင့် ေရရှညတ်ညတ်ံ့စာွ ထတုယ်ူအသံုးချေရးတိုအ့တက်ွ မဟာဗျူဟာ စမံီချက် 

များကုိ ေရးသားေဖာ်ြပထားပါသည်။       

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၁၁၁))))    တင်ွ    ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ပထဝီ နှင့် ရာသီဥတအုေြခေနများကုိ ေယဘယုျ မိတဆ်က် 

တင်ြပထား5ပီး NBSAP ေရးဆဲွရြခင်း၏ ရည်ရွယခ်ျက်များ နှင့် ေရးဆဲွမC လပ်ုငန်းစဉ်များအား 

တင်ြပထားပါသည်။    အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၂၂၂၂) ) ) ) တင်ွ ြမန်မာနုိင်ငံတွင်ရှိသည့် မျိုးစတိမ်ျား၊ ေနရင်းေဒသများ၊ 

ေဂဟစနစမ်ျား၊ ြမန်မာနိုင်ငံတွင်သာ ေတွ ရိှ့ရသည့် မျိုးစတိမ်ျား၊ 5ခိမ်းေြခာက်ခံေနရသည့် မျိုးစတ်ိ 

များနှင့် ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာကလ်ာသည့် မျိုးစတိမ်ျားဆုိင်ရာအချက်များအား ေရးသားေဖာြ်ပထား 

ပါသည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၃၃၃၃) ) ) ) တင်ွ    ြမန်မာနုိင်ငံရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွထန်ိးသမ်ိးေရးဆုိင်ရာ မူဝါဒများ၊ ဥပေဒများ၊ 

အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ြမန်မာနုိင်ငံမှ လက်မတှေ်ရးထိုးထားသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ဇီဝမျိုးစုံ 

မျိုးကဲွထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ေဒသတွင်းနှင့် အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ စာချုပ်များ၊ သေဘာတညူီချက် 

များနှင့် ကွန်ဗင်းရှင်းများအား ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၄၄၄၄) ) ) ) တင်ွ    ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ ထန်ိးသိမ်းေရး 

လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဓိကဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည့် ေနရာများနှင့် မျိုးစတိမ်ျား 

အား ဆန်းစစေ်လလ့ာြခင်း၊  ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေရးအတက်ွ ေတွ ့Eကုံေနရသည့် 

5ခိမ်းေြခာက်မCများ နှင့် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ဇီဝအရင်းအြမစမ်ျားအား ေရရှည်တညတ်ံ့စာွနှင့်ညီမ8စာွ 

အသံုးချနုိင်ေရး၏ အေရးYကီးပံုတိုကုိ့ ေရးသားေဖာ်ြပထားပါသည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၅၅၅၅))))    တင်ွ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများအား ထေိရာကစ်ာွ ထန်ိးသိမ်းကာကယွေ်ရး နှင့် ေရရှည်တညတ်ံ့စာွ အသံုးချေရး 

တိုအ့တက်ွ (၅)နှစ် စမံီချက်များြဖင့် ေဆာင်ရွက်မည့် အမျိုးသားအဆင့မ်ဟာဗျူဟာနှင့် လပ်ုငန်းစဉ် 

များအား ြပည့်စုံစာွ ေရးသားေဖာြ်ပထားပါသည်။ ၎င်းမဟာဗျူဟာ နှင့် လပ်ုငန်းစဉ်များတင်ွ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးအတက်ွ အေရးပါသည့် ဦးစားေပးေနရာများ တိုးချဲသ့တ်မှတြ်ခင်း နှင့် 

အဆင့်ြမှင့်တင်ြခင်း၊ နုိင်ငံေတာ်၏ ေပ;လစမီျား နှင့် အြခားက_များတင်ွ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးအား ထည့်သွင်းြခင်း၊ ဦးစားေပးထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရမည့် မျိုးစတိမ်ျား 
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အား ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းများ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများတွင် အစိုးရ 

မဟုတေ်သာ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် အြခားလူမCအဖဲွအ့စည်းများ ပူးေပါင်းပါဝင်လာေစရန် ေဆာင်ရွက် 

ြခင်း၊ ဇီဝလုံြခုံမC နှင့် ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့် နုိင်ငံြခားမျိုးစတိမ်ျားနှင့် ပတသ်က်၍ 

ကာကယွထ်န်ိးသိမ်းေရး လပ်ုငန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ 

ဆုိင်ရာ ဥပေဒြပုလပ်ုငန်းစဉ်များ ပုိမိေုကာင်းမန်ွလာရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ထန်ိးသိမ်းေရးအတကွ် 

အတညြ်ပုချက်များအား အဆင့်ြမှင့်တင်ေရးေဆာင်ရွက်ြခင်း နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထန်ိးသိမ်းေရး 

ဆုိင်ရာ အသိတရားနုိးEကားမC ြမင့်မားလာေရး ေဆာင်ရွက်ြခင်းတို ့ ပါဝငပ်ါသည်။ ထိုအ့ြပင် 

သဘာဝသယဇံာတများ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေစမည့် စမံီအုပ်ချုပ်မCနှင့် သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလပ်ုငန်း 

ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးဆုိင်ရာများကုိလည်း ေရးသားေဖာ်ြပထားပါသည်။ အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၆၆၆၆) ) ) ) တင်ွ    အခန်း(၅)၌ 

ေဖာ်ြပထားသည့် ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွများအား ထေိရာက်စာွ ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး နှင့် ေရရှည် 

တညတ်ံ့စာွ အသံုးချေရးတိုအ့တက်ွ (၅) နှစ် စီမံချကမ်ျားြဖင့် ေဆာင်ရွက်မည့် အမျိုးသားအဆင့် 

မဟာဗျူဟာ နှင့် လပ်ုငန်းစဉ်များအား အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရွက်ရမည့် ဌာန၊ အဖွဲအ့စည်း 

များနှင့် NBSAP ေရရှညတ်ညတ်ံ့နုိင်ေရးအတက်ွ မဟာဗျူဟာ နှင့် လပ်ုငန်းစဉမ်ျား 

အေကာင်အထညေ်ဖာ်မCအား ေစာင့်Eကည့ြ်ခင်း နှင့် အကဲြဖတြ်ခင်းတိုကုိ့ စဉ်ဆက်မြပတြ်ပုလုပ်ရန် 

လိုအပ်မCတိုအ့ား ေရးသားေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 NBSAP သည် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ေပါXကယလ်သှည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွမဲျား ေရရှညတ်ညတ်ံ့ 

ေစရန် ထေိရာက်ေသာ ထန်ိးသိမ်းကာကယွြ်ခင်းကုိ ေဆာင်ရွက်ရန် လမ်းညbန်မCေပးနိင်ုမည့် 

မူေဘာင်ြဖစ5်ပီး ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်း နှင့် အသံုးြပုြခင်းတိုအ့တွက် စမံီချက် 

ေရးဆဲွရာတွင် ထန်ိးေကျာင်းေပးမည့် အေြခခံမူေဘာင်တစ်ခုအြဖစ် အသံုးြပုနုိင်မည် ြဖစပ်ါသည်။  
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ပုံ(၁၀)    ၂၀၀၅ ခနုစ်ှ နငှ့် ၂၀၀၇ ခနုစ်ှတိုအ့Eကား ရုိက်ကူးခဲ့ေသာ Landsat  5ဂို ဟတ်ဓုာတ်ပုံများမှ 
ထတ်ုယူထားသည့် ြမနမ်ာနိုငင်၏ံ သစ်ေတာဖံုးလbမ်းမCအေြခအေန။ 

ပုံ (၁၁)    ဧရာဝတီြမစ်ဝက�န်းေပ;ေဒသတငွ် ဒီေရေတာများ ေြပာင်းလမဲC။ 

ပုံ (၁၂) ၁၉၇၀ ြပည့်နစ်ှ နငှ့် ၂၀၃၉ ခနုစ်ှအတငွ်း ြမနမ်ာနိုငင်တံငွ် အပခူျနိြ်မင့်တက်လာနုိငမ်C 
အလားအလာ။ 

ပုံ (၁၃) ၂၀၀၄ ခနုစ်ှတငွ် ြမနမ်ာနိုငင်ံရှိ ကမcာလံုးဆုိင်ရာ 5ခမိ်းေြခာက်မC ခေံနရေသာ မျို းစိတမ်ျား။ 

ပုံ (၁၄)    ြမနမ်ာနိုငင်ံရှိ ေတာရုိင်းတိရ စ�ာနမ်ျား ြဖတသ်န်းလမ်း နငှ့် ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကွယ် 
ရမည့် ေနရာများ။ 

ပုံ (၁၅)    ြမနမ်ာနိုငင်တံငွ် ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန် ြဖတသ်န်းလမ်းများ 
နငှ့် ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွ ထနိ်းသိမ်းေရးအတက်ွ ထပေ်ဆာင်းဦးစားေပးသင့်သည့်ေနရာများ။ 

 

 

BOXBOXBOXBOX    

Box Box Box Box ((((၁၁၁၁)))) ြမနမ်ာနုိငင်ံရှိ ပတဝ်န်းကျငထ်နိ်းသိမ်းေရးနငှ့် ဆက်နယ်ွသည့် ဥပေဒများ    
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ဇယားများဇယားများဇယားများဇယားများ    

ဇယား (၁)  ြမနမ်ာနိုငင်၏ံ ကမ်းရိုးတန်းဧရယိာများနငှ့်  ပငလ်ယ်ြပငတ်ိုတ့ငွ် ေလ့လာေတွရ့ှိရေသာ 
အ�ဝါနိုတ့ိုက်သတ� ဝါမျို းစိတမ်ျားစာရင်း 

ဇယား (၂)  ြမနမ်ာနိုငင်ံရှိ ငါးမန်းမျို းစိတမ်ျားစာရင်း 

ဇယား (၃)  ြမနမ်ာနိုငင်ံရှိ သန�ာေကျာက်တန်းမျို းစိတမ်ျားစာရင်း 

ဇယား (၄) ြမနမ်ာနိုငင်၏ံ အဓကိ စုိက်ပျို းေရး ရာသီဥတု အပိုင်းအြခားေဒသများ 

ဇယား (၅) ြမနမ်ာနိုငင်အံတငွ်း အပင်မျို းကဲွ သဘာဝအရင်းအြမစ်များ စုေဆာင်းထားရှိမC ၊ ex-situ 

နည်းြဖင့် ထနိ်းသိမ်းထားရှိမCနငှ့် ပျံန့ှံမ့Cများ၏ လက်ရှိအေြခအေန 

ဇယား (၆)  ြမနမ်ာနိုငင်အံတငွ်း ေမွးြမူေသာ အိမေ်မွးတိရ စ�ာနမ်ျား 

ဇယား (၇)   ြမနမ်ာနိုငင်ံရှိ IAS  မျို းစိတမ်ျား၏ လက�ဏာများ 

ဇယား (၈)  ြမနမ်ာနိုငင်၏ံ အဓကိ IAS မျိုးစိတမ်ျားစာရင်း 

ဇယား (၉)  ြမနမ်ာနိုငင်မံှ လက်မတှေ်ရးထိုးထားေသာ ကွနဗ်င်းရှင်းများနငှ့် သေဘာတူညခီျက်များ 

ဇယား (၁၀)   ြမနမ်ာနိုငင်၏ံ တညေ်ထာင5်ပီး သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများနငှ့် အဆုိြပု သဘာဝ 
ထနိ်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများဆုိင်ရာ သတင်းအချက်လက်များ  

ဇယား (၁၁)  ေနရင်းေဒသများအလိုက် သဘာဝနယ်ေြမများတည်ေထာင်ထားမC 

ဇယား (၁၂)  ၂၀၀၄-၂၀၁၀ ခနုစ်ှအတငွ်း ကမcာမ့ျို းသုဉ်းေပျာက်ကွယ်ရန် အန�ရာယ်ရှိေသာ မျို းစိတ် 
များတွင် ပါဝငမ်Cရာခိုငန်Cန်း 

ဇယား (၁၃)  သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ နစ်ှစဉ်ေငေွEကးအသံုးြပုမC (၁၉၈၈ ခနုစ်ှ အေြခခတံနဖ်ိုး) 

ဇယား (၁၄) မူရင်းေဒသြပင်ပ၌ ထိန်းသိမ်းြခင်း (ex-situ conservation) အတွက် အမျို းသား 
မျို းေစ့ဘဏတွ်င် ထနိ်းသိမ်းထားသည့် အပငမ်ျား 

ဇယား (၁၅) ၂၀၀၅-၂၀၀၇ ခနုစ်ှအတငွ်း ရုိက်ကူးထားသည့် Landsat 5ဂို ဟတု်ဓါတပ်ုံများမှ 
ထတ်ုလပုထ်ားသည့် ြမနမ်ာနိုငင်သံစ်ေတာဖံုးလbမ်းမCအေြခအေန  

ဇယား (၁၆) ြမနမ်ာနိုငင်၌ံသာ ေတွရ့ှိရသည် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရှိသည့် 
မျို းစိတမ်ျား 

ဇယား (၁၇)  ကမcာလံုးဆုိင်ရာ မျို းသုဉ်းရနအ်န�ရာယ်ရှိ ြမနမ်ာေ့ဒသရင်းမျို းစိတမ်ျား ကျက်စားရာ 
KBA များ 

ဇယား (၁၈)  ြမနမ်ာနိုငင်ံရှိ ထနိ်းသိမ်းေရးဆက်စပဧ်ရယိာများ 

ဇယား (၁၉) ထနိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမCအတက်ွ ဦးစားေပး ေဆာင်ရက်ွရမည့် ထနိ်းသိမ်း 
ေရး ဆက်စပဧ်ရယိာများနငှ့် ကျက်စားေဒသများ 
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ဇယား (၂၀)  ြမနမ်ာနိုငင်ံရှိ ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွထနိ်းသိမ်းေရးအတက်ွ ဦးစားေပး မျို းစိတမ်ျား 

ဇယား (၂၁) ြမနမ်ာနိုငင်ံရှိ ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွထနိ်းသိမ်းေရးအတက်ွ ထပမ်လံျာထားဦးစားေပး မျို းစိတ် 

များ 

ဇယား (၂၂) မဟာဗျုဟာဦးတည်ချက် နငှ့် ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ွရမည့် လုပင်န်းများ။ 

ဇယား (၂၃) ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွထနိ်းသိမ်းေရး မဟာဗျူဟာ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတငွ်  တာဝန်ယူ 
ေဆာင်ရက်ွရမည့် အဖွဲ အ့စည်းများ 

ဇယား (၂၄) အလယ်အလတက်ာလ လုပင်န်းမေူဘာငအ်ား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရက်ွရမည့် 
အဖွဲ အ့စည်းများ။ 

    

အတိုေကာက်အတိုေကာက်အတိုေကာက်အတိုေကာက်    စစစစကားလုံးများကားလုံးများကားလုံးများကားလုံးများ    

AAC  နှစစ်ဉ်ခွင့်ြပုေတာထက်ွ 

AD   ဧရာဝတီ ြမစဝ်က�န်းေပ;ေဒသ 

AHP  အာဆယီံ အေမွအနှစ်ဥယျာဉ် 

ARDC စိုက်ပျို းေရးသုေတသန နှင့် ဖံွ ့5ဖိုးေရးေကာ်ပုိေရးရှင်း 

ASL   ပင်လယေ်ရမျက်နာှြပင်အြမင့် 

BANCA ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ နှင့် သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးအသင်း 

CARI  စိုက်ပျို းေရးဗဟုိသုေတသနဌာန 

CAS  ကယလ်ဖုိီးနီးယား အကယ်ဒမီသိပAံ 

CBD  ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း 

CBNRM  ေဒသခံြပညသူ်များအား အေြခြပုထားသည့် သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအြမစ် စီမံ 
အုပ်ချုပ်ြခင်း 

CFI   ေဒသခံြပညသူ် အစအုဖဲွ ပုိ့င် သစေ်တာလပ်ုငန်းဆိုင်ရာ ညbန်Eကားချက်များ 

CHM  ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ သတင်းအချကအ်လက် ြဖန ့်ချိေရးကွန်ယက်စနစ် 

CITES မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းလုဆဲ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်နှင့် သစပ်င်ပန်းမန်များ နုိင်ငံတကာ 

ကုန်သွယမ်Cဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း 

DAD-IS ေမွးြမူထားေသာ တိရ စ�ာန်မျိုးများဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များစနစ် 

DAR   စိုက်ပျို းေရး သုေတသနဦးစီးဌာန  

DDA  စညပ်င်သာယာေရးဦးစီးဌာန  

DISI  စက်မCလပုင်န်းYကီးEကပေ်ရး နှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန 

DOF  ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန  

DSWF  ေဒးဗစ်ရှက်ပက်ဒ် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ရန်ပံုေငွ 

DWIRS ေရအရင်းအြမစ် နှင့် ြမစေ်ချာင်းများ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန 
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EBAs  ေဒသရင်း ငှက်မျိုးစတိမ်ျား ဧရိယာ 

ECODEV ေဂဟစနစန်င့်ှ စီးပွားဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးအဖဲွ  ့

EIA  သဘာဝဝန်းကျင်အေပ; အကျိုးသက်ေရာက်မCကို အကဲြဖတြ်ခင်း 

EP   အေရှဘ့က် ကုန်းြမင်ေ့ဒသ 

EPA   သဘာဝဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်မCကုိ အကဲြဖတြ်ခင်း  

FAO   စားနပ်ရိက�ာ နှင့် စိုက်ပျိုးေရးအဖဲွ  ့

FD  သစေ်တာဦးစီးဌာန 

FREDA သစေ်တာသယဇံာတ၊ ပတဝ်န်းကျင် ဖံွ ့5ဖိုးေရး နှင့် ထန်ိးသိမ်းေရးအဖဲွ  ့

FSWG စားနပ်ရိက�ာ လုံြခုံေရးလပ်ုငန်းအဖဲွ  ့

FUG   သစေ်တာ သယဇံာတ အသံုးြပုသူများအဖဲွ  ့

GAD  အေထေွထအုွပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန 

GCDT ကမcာ့ သီးနံှမျိုးစတိမ်ျားအဖဲွ  ့

GDP   ြပညတ်င်ွးအသားတင်ထုတလ်ပ်ုမC 

GEF  ကမcာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာေထာက်ပ့ံမC  

IAS  ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာေသာမျိုးစတိမ်ျား 

IBAs  ငှက်မျိုးစတိမ်ျားဆုိင်ရာ အေရးပါေသာ ေနရာများ 

ITPGRFA စားနပ်ရိက�ာ နှင့် စိုက်ပျိုးေရးအတက်ွ အပင်မျိုးရိုးဗီဇဆုိင်ရာ အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာ 
စာချုပ် 

ITTA  အြပညအ်ြပညဆုိ်င်ရာ အပူပုိင်းသစ် သေဘာတညူီချက် 

IUCN  သဘာဝဝန်းကျင် ထန်ိးသိမ်းေရး အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာအဖွဲ  ့

JICA  ဂျပန် အြပညအ်ြပညဆိ်င်ုရာ ပူးေပါင်းေရးအဖဲွ  ့

KBA  အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ တည်ရိှနယေ်ြမ 

LBVD တိရ စ�ာန်ေမွးြမူေရး နှင့် ေဆးကုသေရး ဦးစီးဌာန 

MAB  Man and the Biosphere 
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 ပုံပုံပုံပုံ    ၁၊၁၊၁၊၁၊ အင်ဒုိချိုင်းနားက�န်းဆွယ်ရိှ ြမန်မာနုိင်ငံတည်ေနရာ။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၁၁၁))))    

နိဒါန်းနိဒါန်းနိဒါန်းနိဒါန်း    

၁၁၁၁....၁၁၁၁    ြမန်မာနိုငငံ်ြမန်မာနိုငငံ်ြမန်မာနိုငငံ်ြမန်မာနိုငငံ်ရှိ ရှိ ရှိ ရှိ သဘာဝသယဇံာတများသဘာဝသယဇံာတများသဘာဝသယဇံာတများသဘာဝသယဇံာတများ    

 ြမန်မာနုိင်ငံသည် အေရှ ေ့တာင်အာရှ ကုန်းတွင်းပုိင်းေဒသအတငွ်း ဧရိယာအကျယ်ဆံုးနုိင်ငံ 

ြဖစ5်ပီး ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ ၂၆၁၂၂၈ စတုရန်းမိုင် (၆၇၆၅၇၇ စတုရန်းကလီိုမီတာ) ြဖစပ်ါ 

သည်။ ြမန်မာနုိင်ငံသည် ေြမာက်လတ� ီကျူ ၉ ဒီဂရီ ၂၈ မိနစ် နှင့် ၂၈ ဒီဂရီ ၂၉ မိနစအ်Eကား၊ အေရှ  ့

ေလာင်ဂျီကျူ ၉၂ ဒီဂရီ ၁ဝ မိနစ် နှင့် ၁ဝ၁ ဒီဂရီ ၁ဝ မိနစ် အEကားတင်ွ တည်ရိှပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံသည် ေြမာက်ဘက် နှင့် အေရှ ေ့ြမာက်ဘက်တင်ွ တရတုြ်ပညသူ်သ့မaတနုိင်ငံ၊ အေရှဘ့က် 
တင်ွ လာအုိြပညသူ်ဒီ့မုိကရက်တစသ်မaတနိုင်ငံ နှင့် အေရှ ေ့တာငဘ်က်တွင် ထိုင်းနုိင်ငံ၊ အေနာက် 

ဘက်တင်ွ ဘဂrလားေဒ့ရ်ှနုိငငံ်၊ 

အိန�ိယနုိင်ငံတိုနှ့င့် အြပညြ်ပည် 

ဆုိင်ရာ နယနိ်မိတ်ချင်း ထစိပ်လျက် 

ရိှပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံသည် ေြမာက် 

မှ ေတာငသုိ် ့ကီလိုမီတာ ၂၁ဝဝ ရှည် 

လျား5ပီး အေရှ မှ့ အေနာက်သို ့

ကီလိုမီတာ ၉၂၅ ရိှပါသည်။ ြမန်မာ 

နုိင်ငံသည် ဘမိူရပ်ုသင်ွ အေနအထား 

အရ မတေ်စာက်ေသာ ေတာင်ကုန်း 

ေတာင်တန်းများ၊ ကုန်းြမင့ေ်ဒသ 

များ၊ အေရှဘ့က်၊ ေြမာက်ဘက် နှင့် 

အေနာက်ေြမာက်ဘက် ပုိင်းတွင် 

ြမင့်မားေသာ ေတာငတ်န်းများသည် 

ြမန်မာနုိင်ငံအလယ်ပုိင်း ေြခာက်ေသွ ့

ေဒသကို ဝန်းရံလျက်ရိှ5ပီး အေနာက် 

ဘက် ကမ်းရိုးတန်းေဒသ၊ ေြမနိမ့် 

ြမစဝှ်မ်းေဒသ နှင့် ကမ်းရိုးတန်း 

ေဒသမှ တစဆ်င့် ေတာင်ဘက်ရှိ 

ယိုးဒယားက�န်းဆွယ် နှင့် ဆက်စပ် 

လျက်ရှပိါသည်။ ေြမာက်မှ ေတာင်သို ့

အဓိကြမစY်ကီး ေလးသွယ် ြဖစေ်သာ 

ဧရာဝတီ၊ ချင်းတွင်း၊ စစ်ေတာင်း 

နှင့် သံလင်ွြမစမ်ျား ေပါင်းစည်း5ပီး ြမစလ်က်တက်ခဲွများ နှင့် ကျယြ်ပန ့် ေသာ ြမစဝှ်မ်းေဒသများကုိ 

ေနြပညေ်တာ်ေနြပညေ်တာ်ေနြပညေ်တာ်ေနြပညေ်တာ်    



ြမန်မာြမန်မာြမန်မာြမန်မာ    NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP     
2 

ြဖစေ်ပ;ေစသည်။ ဟိမဝန�ာေတာင်တန်း၏ အေရှဘ့က်အစတိအ်ပိုင်းြဖစ်ေသာ ဆီးနှင်းဖံုးလbမ်း 

လျက်ရှသိည့် ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင်ထတွသ်ည် ပင်လယေ်ရမျက်နာှြပင်အြမင့် ၅၈၈၁ မီတာ 

ြမင့်မား5ပီး နုိင်ငံ၏ေြမာက်ဖျား၌ တည်ရိှကာ ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွသာမက အေရှ ေ့တာင်အာရတှင်ွပါ 

အြမင့်ဆံုးေတာင်ထတွ် ြဖစပ်ါသည်။ အေနာက်ဘက် နတြ်မစ်ဝ    နှင့် ေတာင်ဘက်    ဝိတိုရိယ 

က�န်းဆွယ် ကမ်းရိုးတန်းတစေ်လျာက်မှာ ဘဂrလားပင်လယေ်အာ်နှင့်အ5ပိုင် တည်ရိှကာ အက်ဒမန် 

ကမ်းရိုးတန်းအထိ ကီလိုမီတာ ၂၈၃၂ ရှညလ်ျားပါသည်။ နုိင်ငံ၏ေြမာက်ဖျား ကုန်းြမင့်ေဒသ 

များမှလွဲ၍ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ရာသီဥတုကုိ အပူပုိင်းမုတသု်န်ရာသအီြဖစ် သတမှ်တေ်သာ်လည်း 

အချို ေ့ဒသများ၌ ြခားနားချက်များရိှပါသည်။ တစနှ်စပ်တလ်ုံးတငွ် ဥတသံုုးပါးရိှ5ပီး ေနွဥတသုည် 

မတလ်မှ ေမလအထိ လည်းေကာင်း၊ မုိးဥတသုည် ဇွန်လမှ ေအာကတ်ိုဘာလအထိ လည်းေကာင်း၊ 

ေဆာင်းဥတုသည် နုိဝင်ဘာလမှ ေဖေဖာ်ဝါရီလအထလိည်းေကာင်း ြဖစပ်ါသည်။ ရာသီဥတကုို 

လိုက်၍ နုိင်ငံအနံှအ့ြပား၌ ေနွဥတတုွင် ေနအ့ပခူျိန် ၃၂ ဒီဂရီစငတ်ဂီရိတ်မှ ၃၈ ဒီဂရီစင်တီဂရတ်ိ 

အတင်ွးလည်းေကာင်း၊ မုိးရာသီတွင် ေနအ့ပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီ စင်တဂီရိတ်မှ ၃၅ ဒီဂရီစင်တဂီရိတ်အထိ 

လည်းေကာင်း၊ ေဆာင်းရာသီတွင် ေနအ့ပူချိန် ၁ဝ ဒီဂရီ စင်တဂီရိတ်မှ ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ 

လည်းေကာင် ေတွ ရိှ့ရပါသည်။ နှစစ်ဉ်ပျမ်းမ8မုိးေရချန်ိ အြမင့်ဆံုးမှာ ကမ်းရိုးတန်းေဒသများတင်ွ 

၂၅ဝဝ မီလမီီတာအထြိဖစ5်ပီး အနိမ့်ဆံုးအေနြဖင့် နုိင်ငံအလယပုိ်င်း အပူပုိင်းေြခာကေ်သွေ့ဒသ၌ 

၅ဝဝ မီလမီီတာြဖစပ်ါသည်။ 

ပထဝီအေနအထား နှင့် ေြမမျက်နှာသွင်ြပင်အရ ြမန်မာနုိင်ငံသည် သဘာဝသယဇံာတများ 
ေပါXကယလ်ပှါသည်။ ပူအုိက်စိုစတွေ်သာ ေတာင်တန်းများတငွ် အဖုိးတန်သစမ်ျိုးြဖစသ်ည့် က�န်း 

အပါဝင် သစမ်ျိုးများစာွေပါက်ေရာက်လျက်ရှပိါသည်။ အေနာက်ဘက် သက်နုေတာင်တန်းများတွင် 

ဓါတသ်တ� ုရိုင်းများမေတွ ရိှ့ရေသာ်လည်း  အေရှဘ့က် သက်ရင့်ေတာင်တန်းများတွင်  ေဘာ်တင်ွးမှ 

ဇင့်၊ ေမာ်ချီးမှ တန်စတင်တိုအ့ပါအဝင် ေငွ၊ ခဲစသည့် ေြမာက်များစာွေသာ ဓါတသ်တ� ုရိုင်းများကုိ 

ေတွ ရိှ့ရပါသည်။ ထိုအ့ြပင် တန သrာရီေတာင်ပုိင်းသည ်အေရှ ေ့တာင်အာရှ သံြဖူဇုန်၏ အစိတ်အပုိင်း 

တစခု်ြဖစသ်ည်။ ထိုသတ� ုများထက် ပုိမုိအေရးYကီးေသာ ချင်းတင်ွး နှင့် ြမစသ်ာြမစဆ်ုံအနီးရိှ 

ကေလးဝတင်ွ ေကျာက်မီးေသွးအရင်းအြမစမ်ျားေတွ ရိှ့ရ5ပီး ေရနံ နှင့် သဘာဝဓါတေ်ငွမ့ျားကုိ 

ဧရာဝတြီမစ်အလယပုိ်င်း ေြမနိမ့်လင်ွြပင်ေဒသ၌ ေတွရ့သည်။ ေရနံလပုင်န်းမှာ ကမcာ့လုံးဆုိင်ရာ 

အတိုင်းအတာြဖင့် ပမာဏ မများြပားေသာ်လည်း ကမ်းနီး နှင့် ကမ်းလန်ွေရနံရှာေဖွေရးတွင် 

ြပညပ်မပူှးေပါင်းေဆာင်ရွက်မC ပုိမုိများြပားလာမCေEကာင့် ၁၉၉ဝ ြပည့်နှစ် အေစာပုိင်းမှစ၍ ေရနံ 

လပ်ုငန်းမှာ များစာွတိုးလာပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံသည် စိုက်ပျိုးေရးလပ်ုငန်းဆိင်ုရာ သယဇံာတေပါများစာွ ပုိင်ဆုိင်5ပီး ဆန်ေစျး 

နCန်း ြမင့်မားမC၊ မျိုးေကာင်းမျို းသန ့်များရရှမိC နှင့် ေရရရှိြခင်း ပုိမိုေကာင်းမွန်မCတိုေ့Eကာင့် ဧရာဝတီ 

ြမစဝ်က�န်းေပ;ေဒသသည် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ဆန်အုိးYကီးသဖွယ် ြဖစလ်ာပါသည်။ ဆညေ်ြမာင်း 

တာတမံစနစ် တိုးတက်ဖံွ ့5ဖို းလာြခင်းေEကာင့် ြမန်မာနုိင်ငံအလယပုိ်င်း အပူပုိင်းေဒသသည် 

ဆီထက်ွသီးနံှ နှင့် ဝါဂွမ်းတိုကုိ့ အဓိကထတုလ်ပ်ုေသာ ေဒသြဖစပ်ါသည်။ တနသrာရီေဒသအေနြဖင့် 
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ရာဘာ နှင့် သီးနံှများ စိုက်ပျိုးရန်အတက်ွ အထူးသင့်ေတာ်ပါသည်။ ကျယြ်ပန ့ေ်သာ စိုက်ပျိုးေြမများ 

အြပင် ြမန်မာနုိင်ငံသည် ကီလိုမီတာ ၂၈ဝဝ ေကျာ် ရှညလ်ျားေသာ ကမ်းရိုးတန်းများ၊ ဟက်တာ ၈.၂ 

သန်းရိှေသာ ကုန်းတင်ွး ေရချိုအုိငမ်ျား နှင့် ဟက်တာ ဝ.၅ သန်းရိှေသာ စမ့်ိအုိင်များစသည့် 

များစွာေသာ ေရချို နှင့် အ�ဝါ အရင်းအြမစ်များကုိ ပုိင်ဆုိင်ထားသည်။ 

တရားဝင်ထတုြ်ပန်ထားေသာ ခန ့်မှန်းချက်များအရ ပင်လယြ်ပင် ငါးလပ်ုငန်းမှ ေရရှည် 

ထက်ွကုန်အြဖစ် အများဆံုး တန်ေပါင်း(၁.ဝ၅) သန်းခန ့်ကုိ နှစစ်ဉ် ထုတ်လပ်ုရရိှနိင်ုပါသည်။ ၂ဝဝ၅ 

ခုနှစ် နှင့် ၂၀၀၆ ခုနှစအ်တင်ွး ြမန်မာနုိင်ငံသည် ေရချို  နှင့် ေရငန်အရင်းအြမစမ်ျားမှ ငါး နှင့် ပုစန်ွ 

(၂,၅၈၅,၅၃၈) မက်ထရစတ်န် ထတုလ်ပ်ုခ့ဲပါသည် (CSO ၂၀၀၇)။ ငါးလပ်ုငန်းအြပင် ြမန်မာ့ 

ကုန်းတွင်းေရြပင်များတင်ွ ေရအားလ8ပ်စစ် အေြမာက်အြမားထတုလ်ပ်ုနုိင်သည့် အလားအလာရိှ5ပီး 

ယခုအထိ(၁%)ကုိသာ ထတုယ်ူ အသံုးချနိင်ုေသးပါသည်။ ကဲွြပားြခားနားေသာ ေြမမျက်နာှသွင်ြပင် 

အေြခေနတိုေ့Eကာင့်  ထူးြခားေသာ ေဂဟစနစမ်ျားရိှ5ပီး ၎င်းတုိသ့ည် ေြမာက်ြမားလစှာွေသာ 

အပငနှ်င့် တိရ စ�ာန်မျိုးစတိတ်ို၏့ မီှခုိရာ ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံအား အာရှေဒသ၏ ဇီဝမျိုးစုံ 

မျိုးကဲွများဆုိင်ရာ ေနာက်ဆံုးအစွန်အဖျားနယေ်ြမတစခု်အြဖစ် သတမှ်တေ်ခ;ဆုိ5ပီး နုိတ့ိုက် 

သတ� ဝါမျို းစတိ် (၂၅၁) မျိုး၊ တာွးသွားသတ� ဝါ (၂၇၂) မျိုး၊ ငှက်မျို းစတိ် (၁ဝဝဝ) ေကျာ် နှင့် 

အပငမ်ျိုးစတိ် (၁၁ဝဝဝ) ေကျာ် ရိှပါသည်။ 

နုိင်ငံ စစုုေပါင်းလဦူးေရ သန်း (၅ဝ)ေကျာ်၏ သံုးပံုနှစ်ပံုမှာ ေကျးလက်ေဒသများ၌ ေနထိုင် 

လျက်ရှပိါသည်။ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယစ်ေုပါင်း (၁ဝဝ) ေကျာ်ရိှ5ပီး အများစမှုာ ဗမာလူမျိုးြဖစ5်ပီး  
စစုေုပါင်းလဦူးေရ၏ (၇ဝ %) ခန ့်ရိှပါသည်။ လဦူးေရစစုေုပါင်း၏ (၉ဝ %) မှာ ဗုဒ�ဘာသာဝင်များ 

ြဖစ5်ပီး ခရစယ်ာန်၊ မူဆလင် နှင့် ဟိန�ူဘာသာဝင်များလည်း ေနထိုင်လျက်ရိှEကပါသည်။ အထက်ပါ

ေဖာ်ြပချက်များသည် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ လမူCေရး၊ ယဉ်ေကျးမC၊ စီးပွားေရး၊ ေဂဟစနစ် နှင့် ဇီဝရပူ 

ကဲွြပားြခားနားြခင်းများကုိ သိသာထင်ရှားေစပါသည်။ နုိင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားအား 

အြမင့်ဆံုး ရရိှရန်အတွက် ယင်းက့ဲသုိ ့ ကဲွြပားြခားနားြခင်းများမှ ေရရှညတ်ည5်မဲေသာ ဇီဝမျိုးစုံ 

မျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်း နှင့် စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်းအား လိုအပ်ေEကာင်း ေဖာ်ထုတြ်ပသ 

လျက် ရိှပါသည်။ 

၁၁၁၁....၂၂၂၂    ြမန်မာ ြမန်မာ ြမန်မာ ြမန်မာ NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP     ၏ ၏ ၏ ၏ ရည်ရယွခ်ျက်ရည်ရယွခ်ျက်ရည်ရယွခ်ျက်ရည်ရယွခ်ျက်    နှင့် နှင့် နှင့် နှင့် အေြခခံအေြခခံအေြခခံအေြခခံအချကမ်ျားအချကမ်ျားအချကမ်ျားအချကမ်ျား    

ြမန်မာ NBSAP သည် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွကွန်ဗင်းရှင်း (CBD) အဖဲွဝ့င်နုိင်ငံအေနြဖင့်  

တာဝန်ရိှမCကုိ လိုက်နာြဖည့်ဆည်းေရး နှင့် ဇီဝအရင်းအြမစမ်ျားအား ေရရှညစ်ဉ်ဆကမ်ြပတ် 

သံုးစွဲနုိငေ်ရးတိုအ့တက်ွ နုိင်ငံေတာအ်စိုးရ နှင့် ြပညသူ်များ၏ ကတကိဝတတ်စခု် ြဖစပ်ါသည်။ 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွအား ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းသည် ြပညသူ်အများစ၏ု အသက်ေမွးမCအား လုံြခုံ  

စတိခ်ျေစရန်သာမက နုိင်ငံ၏ထာဝစဉ်ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မC နှင့် စီးပွားေရးဖွံ ့5ဖိုးမCတိုတ့ွင် အလားအလာ 

ေကာင်းများ တိုးတက်လာေရးအတွက်ပါ ြဖစပ်ါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် NBSAP ၏ ရည်ရွယခ်ျက်မှာ 

ပွင့်လင်းြမင်သာမC၊ တာဝန်ယမူC နှင့် ညမီ8မCတိုအ့ေပ; အေြခခံ၍ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ နှင့် သဘာဝ 
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သယဇံာတအရင်းအြမစမ်ျားအား ထေိရာကစ်ာွထနိ်းသိမ်းကာကွယြ်ခင်းနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ြခင်းတိုတ့ွင် 

မဟာဗျူဟာေရးဆဲွေရးမူေဘာင်တစခ်ု ပ့ံပုိးေပးေရးကုိ ရည်ရွယသ်ည့် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ေပါXကယ် 

လသှည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာ စမံီချက်ေရးဆွဲရန် ထန်ိးေကျာင်းေပး 

မည့် အဓိကလမ်းညbန်ချက်အြဖစ် NBSAP မှ ပ့ံပိုးေရး ြဖစပ်ါသည်။ NBSAP ၏ အဓိက 

ရည်ရွယ်ချက်(၂)ခုမှာ- 

 (၁) ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ စမံီအုပခ်ျုပ်ြခင်းအတက်ွ ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်း ေဆာင်ရွက်မည့် 

ရင်းနှီးြမှုပ်နံှမCများ ြပုလပ်ုရာတင်ွ ဦးစားေပးအဆင့်အတန်းများသတ်မှတ်ရန် နှင့် 

 (၂) ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွဆုိင်ရာကိစ@ရပ်များကုိ ေြဖရှင်းရာတင်ွ ေရွးချယေ်ဆာင်ရွက်သင့်သည့် 

နယပ်ယမ်ျားဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေစရန်တို ့ြဖစE်ကသည်။  

ြမန်မာ NBSAP ကုိ ြပဌာန်း5ပီးြဖစသ်ည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပတဝ်န်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရး 

မူဝါဒများ၊ လပ်ုငန်းအစီအစဉ်များ နှင့် စဉ်ဆက်မြပတဖံွ် ့5ဖို းတိုးတက်ေရး ရည်ရွယခ်ျက်များကုိ 

အာမခံချက်ရရှိေစေရးအတက်ွ ေရးဆဲွခဲပ့ါသည်- 

(က) အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်မူဝါဒ (Myanmar National Environmental Policy) 

( ခ) ြမန်မာလုပ်ငန်းစဉ် - ၂၁ (Myanmar Agenda 21) 

( ဂ) အမျိုးသားထာဝစဉ်ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးမဟာဗျူဟာများ (National Sustainable 

Development Strategy for Myanmar) 

 ြမန်မာနိုင်ငံတွင်  ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးသည် ေရှးအစဉ်အဆက်ကပင် တင်ွကျယစ်ာွ 
ေဆာင်ရွက်လာခ့ဲပါသည်။ မန�ေလး5မိုအ့နီးအနားတင်ွ တိရ စ�ာန်ေဘးမဲ့ေတာတစခု်ကို တိရ စ�ာန် 

များ ခုိလCံရာအြဖစ် ၁၈၅၉ ခုနှစတ်ွင် မင်းတန်ုးမင်းYကီးမှ အမိန ့ေ်တာြ်ပနတ်မ်းထတု၍် ပထမဦးဆံုး 

ြပဌာန်းကာကွယ်ခ့ဲပါသည်။ စိတပုိ်င်းဆိင်ုရာ နှင့်  လက်ေတွန့ယပ်ယတ်ိုတ့င်ွ စွဲထင်လျက်ရိှသည့်  

ယဉ်ေကျးမCထုံးတမ်းစဉ်လာအရ တည်ရိှေသာ ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးအေပ; အေြခြပု၍ ြမန်မာ 

NBSAP ေရးဆဲွေရးအတက်ွ အေြခခံမူ(၅) ရပ်အား ချမှတ်ခ့ဲပါသည်။ ထုိအေြခခံမူ (၅) ရပ်မှာ- 

 (၁) ြမန်မာနုိင်ငံရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ နှင့် ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ေဂဟစနစမ်ျား အဓွန ့်ရှည် 

တညတ်ံ့ေရးမှာ နုိငငံ်၏ ေရရှညဖံွ် ့5ဖို းတိုးတက်ေရးအတက်ွ အေရးYကီးရုံမ8မက 

ကမcာ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်း အေရးပါလှေပသည်။ ဇီဝသယဇံာတများကုိ 

အေြမာ်အြမင်ရိှရိှ အသံုးချရန် လိုအပ်5ပီး ၎င်းအတွက် လက်ရှိေရာ အနာဂတတ်င်ွပါ 

ပတသ်ကသူ်များအားလုံး စတိပ်ါဝင်စားစာွ ဟန်ချက်ညညီီ ေဆာင်ရွက်ရန်မှာလည်း 

လိုအပ်ပါသည်။ 

 (၂) ြမန်မာ့လူအ့ဖွဲ အ့စည်းသညလ်ည်း ပတဝ်န်းကျင်ကုိ ထခုိိက်မCမရိှေစဘဲ သဘာဝတရား 

နှင့် ဟန်ချက်ညစီာွ ေနထိုင်မCဘဝပံုစကိံု Yကိုက်နှစသ်က်Eကပါသည်။ ထိုက့ဲသုိ ့

ေကာင်းြမတသ်ည့် အစဉ်အလာ နှင့် လပ်ုကိင်ုေဆာင်ရွက်သည့် လမူCေရးဆုိင်ရာ 
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အရင်းအနီှးကုိ မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထန်ိးသိမ်း ေစာင့်ေရာှက်ေမွးြမူသွားEကရန် 

လိုအပ်5ပီး ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထန်ိးသမ်ိးေရးလပ်ုငန်း၌ ထေိရာကစ်ာွ အသံုးြပုEကရမည် 

ြဖစသ်ည်။ အထူးသြဖင့် ေဒသခံနှင့် တိုင်းရင်းသားလမူျိုးတို၏့ အခွင့်အေရးများအား 

ေစာင့်ေရှာကေ်ပးြခင်းသည် ၎င်းတို၏့ ေဂဟစနစနှ်င့် သဟဇာတြဖစစ်ာွ ယှဉ်တွဲ 

ေနထိုင်နုိင်ေရးအတက်ွ အလန်ွအေရးYကီးပါသည်။ 

 (၃) ထေိရာက5်ပီး က�မ်းကျင်ေသာ ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၌ 

ေအာက်ေြခ အဆင့်ရိှ သက်ဆုိင်သမူျားအားလုံး ပူးေပါင်းပါဝငမ်Cရိှမသှာ ေအာင်ြမင်မC 

ရရိှနုိငမ်ည် ြဖစသ်ည်။ ေဒသခံအစအုဖဲွ မ့ျားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းက_ကုိ 

အသိအမှတြ်ပု5ပီး ဇီဝသယဇံာတများစမံီအုပခ်ျုပ်ရာ၌ ၎င်းတို၏့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

မCကုိ ြမှင့်တင်၍ ပုဂgလိကက_နှင့် ြပညသူ်လူထတုို၏့ တက်တက်XကXက ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မCများ ခုိင်မာအားေကာင်းလာေစရန် အစိုးရအေနြဖင့် အားေပး 

ကူညီရပါမည်။ 

 (၄) ေရရှည်၌ ဇီဝသယဇံာတများကုိ ထာဝစဉ်ဖံွ ့5ဖို းေရးမှာ အသံုးချရာတွင် တန်းတညူမီ8 

ေရးသည် အေရးအYကီးဆံုးအရာပင် ြဖစသ်ည်။ ဝင်ေငွနည်းပါးသူများ နှင့် စီးပွားေရး 

အရ အကျို းအြမတမ်ရရိှေသာ ြပညသူ်များအတွက် ဘုံသယဇံာတများ ထတုယ်သံုူးစဲွ 

ခွင့် ရရှေိရးအား အထူးအေလးထား ေဆာင်ရွက်ေပးရပါမည်။ 

 (၅) သဘာဝသယဇံာတ စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်း နှင့် ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွ ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်း 
ေအာငြ်မင်ရန် မညသ်ည့်Yကိုးပမ်းအားထတုမ်Cမျို း၌မဆုိ စွမ်းေဆာင်ရညြ်မင့်မား 

ေရးမှာ အထူးလိုအပ်ပါသည်။ 

၁၁၁၁....၃၃၃၃    NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP ေရးဆဲွြခင်း နည်းစနစမ်ျားေရးဆဲွြခင်း နည်းစနစမ်ျားေရးဆဲွြခင်း နည်းစနစမ်ျားေရးဆဲွြခင်း နည်းစနစမ်ျား    

    NBSAP    ကုိ လပ်ုငန်းအဖဲွအ့စည်းအေဝးများ နှင့်  အလပ်ုရုံေဆွးေနွးပဲွများ၌ ပါဝင် 

တက်ေရာက်ခ့ဲသည့် သက်ဆုိင်သမူျား၏ နီှးေနှာဖလယှြ်ခင်း၊ အEကံြပုသံုးသပ်ြခင်းတိုြ့ဖင့် ေရးဆဲွခ့ဲ 

ပါသည်။ ဆက်စပ်ဌာနများမှ ေပးပုိရ့ရိှေသာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကုိ ပတဝ်န်းကျင် 

ထန်ိးသိမ်းေရး နှင့် သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာန၊ သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ သဘာဝဝန်းကျင် နှင့် 

သားငှက်တိရ စ�ာနထ်န်ိးသိမ်းေရးဌာနမှ ေကာက်နုတစ်စုည်းြခင်း၊ စစိစ်တည်းြဖတြ်ခင်း နှင့် 

အကျဉ်းချုပ်ြခင်းတိုကုိ့ ြပုလပ်ုခ့ဲပါသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် လပ်ုငန်းစမံီချက် 

ေရးဆဲွေရးဆုိင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်  လပ်ုငန်းYကီးEကပ်ေရးေကာမ်တီ (National Steering 

Committee)ကုိ သက်ဆုိင်ရာ အစိုးရဌာနအသီးသီးမှ ပုဂgို လမ်ျားြဖင့် ဖဲွ စ့ည်းခ့ဲကာ ၎င်းေကာ်မတီ 

၏ ဦးေဆာင်YကီးEကပ်မCြဖင့်    NBSAP အား ေရးဆွဲခ့ဲပါသည် (ေနာက်ဆက်တွဲ က)။ 

 လပ်ုငန်းအဖဲွ မ့ျား နှင့် အစည်းအေဝးများအတွက် အမျိုးသားအဆင့် လပ်ုငန်းYကီးEကပ်မC 

ေကာ်မတမှီ လိုအပ်ေသာ လမ်းညbနမ်Cများေပး5ပီး လပ်ုငန်းအဖဲွမ့ျားမှ လိုအပ်သည့် ေလလ့ာမC နှင့် 
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ဆန်းစစမ်Cများကုိ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းအဖဲွ  ့ (၃)ဖဲွအ့ား ဖဲွ စ့ည်းခဲ့5ပီး 

၎င်းလပုင်န်းအဖွဲ  ့(၃) ဖဲွ မှ့ာ - 

 (က) သဘာဝသယဇံာတအရင်းအြမစမ်ျားသံုးစွဲေရးဆုိင်ရာလပ်ုငန်းအဖဲွ  ့(သစေ်တာ၊ 

စိုက်ပျို းေရး၊ အပင်၊ ဇီဝနည်းပညာနင့်ှ အမဲလိုက်ြခင်း) 

 ( ခ) ထန်ိးသိမ်းေရးနှင့် ေဂဟေဗဒဆုိင်ရာ လပ်ုငန်းအဖဲွ  ့နှင့် 

 ( ဂ) လမူCေရးနင့်ှ စီးပွားေရးဆုိင်ရာလပ်ုငန်းအဖဲွ  ့ (ထာဝစဉ်ညဖံွီ ့5ဖိုးတိုးတက်မCနှင့် စီးပွား 

ေရးလပ်ုငန်းများ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖဲွအ့စည်းများ၊ ြပညသူ် 

များ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ နုိးEကားထXကမCနှင့် ပညာေပးမCများ) 

လပ်ုငန်းအဖဲွ မ့ျားအား အစိုးရအဖဲွအ့စည်းများ၊ တက] သုိလ်များ နှင့် အစိုးရမဟုတ် 

ေသာ အဖဲွအ့စည်းများမှ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ က�မ်းကျင်သူ ပညာရှင်များြဖင့် 

ဖဲွ စ့ည်းခ့ဲပါသည်။(ေနာက်ဆက်တွဲ ခ) 

 ြမန်မာနုိင်ငံ၌ ပတဝ်န်းကျငထ်န်ိးသိမ်းေရး နှင့် ဖံွ5ဖိုးတိုးတက်ေရးဆုိင်ရာ အစိုးရမဟုတ် 

ေသာအဖဲွမ့ျားအသင်း (BirdLife International နှင့် Conservation International၊ Critical 

Ecosystem Partnership Fund တိုမှ့ ဦးေဆာင်ခ့ဲသည်) မှ ေကျးရွာ၊ ေဒသ နှင့် နုိငငံ်အဆင့်တို၌့ 

အစြပုေဆာင်ရွက်ခဲေ့သာ သက်ဆုိင်ရာများပါဝင်သည့် အEကံြပုေဆွးေနွးပဲွများနှင့် ပူးေပါင်းပါဝင်မC 

ဆုိင်ရာ ဆန်းစစခ်ျက်လပ်ုငန်းများသည် NBSAP တင်ွ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားေသာ ေတွ ရိှ့ချက်များ 

နှင့် အEကံြပုချက်များ၏ မူလအစ ြဖစပ်ါသည်။ NBSAP တင်ွ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရန် သံုးသပ်ချက် 
များ နှင့် အချက်အလက်များ ရရိှေရးတိုအ့တွက် မူEကမ်းများအား အစိုးရအဖွဲအ့စည်းများသုိ ့

ေပးပုိခ့ဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားအဆင့် အလပ်ုရုံေဆွးေနွးပဲွများမှတစဆ်င့် NBSAP အား 5ပီးြပည့်စုံ 

ေစရန် ြပင်ဆင်တည်းြဖတခ့ဲ်ပါသည်။    
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အခန်း အခန်း အခန်း အခန်း ((((၂၂၂၂) 
ြမန်မာ့ြမန်မာ့ြမန်မာ့ြမန်မာ့ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွ    နင့်ှ နင့်ှ နင့်ှ နင့်ှ ၎င်းတို၏့ထူးြခားမC၎င်းတို၏့ထူးြခားမC၎င်းတို၏့ထူးြခားမC၎င်းတို၏့ထူးြခားမC 

 
၂၂၂၂....၁၁၁၁    ေနရင်းေဒသေနရင်းေဒသေနရင်းေဒသေနရင်းေဒသနှင့် ေဂဟစနစ်နှင့် ေဂဟစနစ်နှင့် ေဂဟစနစ်နှင့် ေဂဟစနစ်များများများများ 

         အလန်ွကွဲြပားြခားနားေသာ မုိးေရချိန်၊ အပူချိန်၊ စပ်ယက်ှေနေသာ ြမစေ်Eကာင်းပံုစမံျားနှင့် 
ေြမမျက်နှာြပင် အေနအထားတိုသ့ည် ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ ေဂဟစနစ် အမျိုးမျိုးကုိ ြဖစေ်ပ;ေစပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံ၌ ေတွ ရိှ့ရသည့် ေဂဟစနစ်များမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုး ြဖစပ်ါသည်- 

 (၁)  သစေ်တာ ေဂဟစနစ် 

 (၂) ေတာင်ေပ; ေဂဟစနစ် 

 (၃)  ေြခာက်ေသွ၍့ အနည်းငယစ်ိုထိုင်းေသာ ေဂဟစနစ် 

 (၄) ဒီေရေတာ ေဂဟစနစ် 

 (၅)  ကုန်းတွင်းေရချို ေဂဟစနစ် 

 (၆)  ြမက်ခင်းြပင် ေဂဟစနစ် 

 (၇)  အ�ဝါနင့်ှ ကမ်းရိုးတန်းေဂဟစနစ် 

 (၈)  က�န်းငယမ်ျား ေဂဟစနစ် 

၎င်းေဂဟစနစမ်ျားအနက် သစေ်တာများသည် ြမန်မာနိင်ုငံ၏ သဘာဝပတဝ်န်းကျင် 

တည5်ငိမ်မCအတွက် အေရးပါသည့် ေဂဟစနစ်များ ြဖစပ်ါသည်။ ကမcာေပ;တွင် သစေ်တာများ  

ေလျာ့နည်းသွားေစကာမူ ြမန်မာနုိင်ငံသည် နုိငငံ်ဧရိယာ၏ တစဝ်က်နီးပါးခန ့ကုိ် သစေ်တာဧရိယာ 

များအြဖစ် ထန်ိးသိမ်းထားနုိင်ပါသည် (FAO ၂၀၁၀)။ သစေ်တာဦးစီးဌာနသည် သိပAံနည်းကျ 

သစေ်တာပညာေပ;ထန်ွးလာသည့် ၁၈၅၆ ခုနှစ် ကတည်းက သဘာဝေတာများကို စနစတ်ကျ 

စမံီအုပ်ချုပ်ခ့ဲပါသည်။ သစေ်တာအမျိုးအစားများအနက် စစုေုပါင်း သစေ်တာဧရိယာ၏ ၃၈ 

ရာခုိင်နCန်းမှာ ရွက်ေXကသစေ်တာများြဖစ5်ပီး ၎င်းသစေ်တာများသည် ေကျးလက်ေနြပညသ်မူျား 

အား များြပားလစှာွေသာ သစေ်တာထက်ွပစ@ည်းများြဖင့် အေြခခံလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်း 

ေပးနုိင်သည်သာမက နုိင်ငံေတာ်စီးပွားေရးအတွက် နုိင်ငံြခားဝငေ်ငွ အေြမာက်အများကုိလည်း 

ရှာေဖွြဖည့်ဆည်း ေပးသြဖင့် ြမန်မာြပညသူ်များ၏ လမူCစီးပွားအကျို းေကျးဇူးအတက်ွ အလန်ွ 

အေရးပါလပှါသည်။ ထိုသစေ်တာအမျိုးအစားများ၌ က�န်းအပါအဝင် များြပားလေှသာ စီးပွားေရး 

အရ အသံုးဝငေ်သာ သစမ်ျိုးများ ေပါက်ေရာက်လျက် ရိှပါသည်။ က�န်းသည် ြမန်မာနိုင်ငံ သစေ်တာ 

အုပ်ချုပ်မCတွင် အဓိကအေရးပါသည့် သစမ်ျိုးြဖစပ်ါသည်။ ပျဉ်းကတိုး (Xylia xylocarpa) 

(Myanmar Iron wood)၊ ပိေတာက် (Pterocarpus macrocarpus)၊ ေရမေန (Gmelina 
arborea)၊ သင်းဝင် (Melittia pendula) နှင့် တမလန်း (Dalbergia oliveri) တိုအ့ပါအဝင် 

အြခားေသာ များြပားလသှည့် စီးပွားေရးအသံုးဝင် သစမ်ာမျို းစတိမ်ျားသည် က�န်းသစ်နှင့် 

တွဲဖက်၍ ေရာေနှာေပါက်ေရာက် Eကပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံရှိ ကဲွြပားြခားနားေသာ ရွက်ေXက 
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သစေ်တာများတွင် ဝါးအပါအဝင် များြပားလှစာွေသာ သဘာဝေပါက်ပင်များအား ေတွ ့ြမင်ရ 

ပါသည်။ အြပည့်အဝ အသံုးြပုနုိင်မည့် အရွယ်အစားရိှသည့် သစပ်င်များကုိသာ ထတုယ်ေူသာ 

ြမန်မာ့ေရွးချယ်ခုတလ်ှဲစနစ် (Myanmar Selection System - MSS) သည် သစထ်က်ွရှိမCအား 

စဉ်ဆက်မြပတ် ေရရညှ်တညတ်ံ့ခုိင်5မဲရုံမ8မက ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်နှင့် အပင်မျိုးစတိမ်ျား၏ ေနရင်း 

ေဒသအား အေထာက်အကူြပုြခင်းအပါအဝင် ေြမာက်ြမားလစှာွေသာ ေဂဟစနစ် ရှင်သန်လည်ပတ် 

မCများကိုလည်း ခုိင်5မဲေစပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံ၌ ၁၉၃၉ ခုနှစက် ေနာက်ဆံုး ေတွ ရိှ့မှတတ်မ်းတင် 

ခ့ဲေသာ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယအ်ဆင့်အတင်ွး ပါဝင်သည့် ဂါနီေတာင်ငုံး 

(Gurney’s Pitta) ငှက်မျိုးစတိအ်ား မEကာမီက ြပန်လညေ်တွ ရိှ့မCမှ  ဤအချက်အား သက်ေသ 

ြပလျက်ရိှပါသည်။ ၎င်းငှက်မျိုးစတိအ်ား တနသrာရီတိုင်းေဒသYကီး၏ ေြမြပန ့်သစေ်တာများတွင် 

အစုံ (၁၂၀) ခန ့အ်ထိ ထပ်မံမှတတ်မ်းတင်နုိငခ့ဲ်ပါသည် (BirdLife International ၂၀၀၅)။ 

သုိေ့သာ် ၎င်းေြမြပန ့် သစေ်တာများသည် အင်ဒုိ-မေလး ေဒသတွင် အြခားေသာ ေြမအသံုးချမC 

အြဖစသုိ် ့အားလုံးနီးပါး ေြပာင်းလဲခ့ဲ5ပီးြဖစ5်ပီး  ြမန်မာနုိင်ငံရိှ ၎င်းသစေ်တာများမှာ ကမcာေပ;တွင် 

အလပှဆံုး ငှက်မျိုးစတိတ်စမ်ျိုးြဖစသ်ည့် ဂါနီေတာင်ငံုး ငှက်မျိုးစတိ၏် ကျက်စားေနေြမအား 

ေထာက်ပံေ့ပးလျက်ရှသိည့်  Xကင်းကျန်ေနသည့် သစေ်တာများအြဖစ် မှတ်ယနုိူင်ပါသည်။ 

 

၄
၁၆

၃၇၁၀၅

၂၅

၃ ဒီေရေတာ

အပူပုိင်းအ5မဲစိမ်းေတာ

ရွက်ြပတ်ေရာေနှာေတာ

အပူပုိင်း ေတာေြခာက်

အင်တုိင်းေတာ

ေတာင်ေပ;နှင့် သမပုိင်းအ5မဲစိမ်းေတာ

ေတာနိမ့်

 

ပုံပုံပုံပုံ    ((((၂၂၂၂))))    ြမနမ်ာနိုငင်ံရှိေတာအမျိုးအစားများအလိုက် သစ်ေတာဧရယိာ (စုစုေပါင်းသစ်ေတာ ဧရယိာ၏ 
ရာခိုငန်Cန်း)။ 

ဇစြ်မစ်ဇစြ်မစ်ဇစြ်မစ်ဇစြ်မစ်::::  အေဝးမှစူးစမ်းေလလ့ာြခင်းနှင့် ပထဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်ဌာနစတိ်၊ စမံီကိန်းနှင့် 
စာရင်းအင်းဌာန၊ သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၁။ 
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ြမန်မာနုိင်ငံရှိ မျိုးစတိ်အXကယဝ်ဆံုး သစေ်တာများအနက် တစခု်မှာ အပူပုိင်းအ5မဲစမ်ိး 

သစေ်တာ ြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းသစေ်တာအများစသုည် ကမ်းရိုးတန်းေဒသနှင့်နီး၍ မုိးေရချိန်များ5ပီး 

ရာသီဥတေုြပာင်းလမဲC နည်းပါးသည့် ေနရာများတင်ွ ေပါက်ေရာက်ပါသည်။ Dipterocarpaceae 

မျိုးရင်းဝင်များ အဓိကပါဝင်သည့် သစမ်ျိုးများ ေပါများXကယ်ဝမCသည် ဤသစေ်တာအမျိုးအစား၏ 

လက�ဏာြဖစပ်ါသည်။ အလယွတ်ကူဝင်ေရာကနုိ်င်မCနှင့် တန်ဖုိးြမင့်သစ်မျိုးများ ရရိှနိင်ုမCတိုမှ့ 

အပူပုိင်းအ5မဲစမိ်းသစေ်တာများအား အေရှ ေ့တာင်အာရှ ကုန်းတင်ွးေဒသတင်ွ စီပွားြဖစသ်စထ်တု် 

ြခင်းအတွက် အဓိက အာရုံစိုက်ေစ5ပီး Yကီးမားကျယြ်ပန ့ေ်သာ ဧရိယာများမှာ ြပုန်းတီးလာြခင်းနှင့် 

အေြပာင်ခုတလ်ှဲြခင်းကုိ Eကုံေတွေ့နပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံေတာင်ပုိင်း  တနသrာရီတိုင်းေဒသYကီးရိှ 

သစေ်တာများသည်  ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများအြဖစ် ေြပာင်းလစဲိုက်ပျိုးြခင်း၏ အYကီးအကျယ် 

တိုက်ရိုက်5ခိမ်းေြခာက်မCခံေနရေသာ်လည်း ပကတိအတိုင်း ကျယြ်ပန ့စ်ာွ ကျန်ရိှေနေသာ အပူပိင်ုး 

အ5မဲစမ်ိးသစေ်တာများအား ဤေဒသတငွ် ေတွ ့ြမင်ရပါသည်။ အြခားေသာေြမနိမ့်ေဒသ သစေ်တာ 

အမျိုးအစားမှာ ဒီေရေတာ ြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းသစေ်တာ အမျို းအစားသည် အ5မဲတေစ သုိမ့ဟုတ် 

ရာသီအလိုက် ဒီေရဖံုးလbမ်းေနေသာ ေြမနိမ့်ေဒသ ေနရာများတငွ် ေပါက်ေရာက်5ပီး ြမန်မာနုိင်ငံတွင် 

ဧရာဝတြီမစ်ဝက�န်းေပ;ေဒသ၊ ရခုိငြ်ပည်နယနှ်င့် တနသrာရီတိုင်းေဒသYကီးတိုတ့ငွ် ပျံန့ှံေ့ပါက် 

ေရာကပ်ါသည်။ လဦူးေရများြပားေသာ ေဒသများတင်ွ တည်ရိှမC နှင့် စိုက်ပျို းေြမများအြဖစ် 

ေြပာင်းလြဲခင်းခံရရန် လယွကူ်မCတိုေ့Eကာင့် အေရှ ေ့တာင်အာရှ ကုန်တွင်းပုိင်းေဒသတစခု်လုံးရိှ 

ဒီေရေတာများမာှ ကျယြ်ပန ့စ်ွာ ရှင်းလင်းခုတယ်ူအသံုးြပု5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ ေဒသတွင်း၌ ထိုက့ဲသုိ ့
အYကီးအကျယ် 5ခိမ်းေြခာက်ခံေနရေသာ ေနရင်းေဒသများ၏ ကျန်ရှမိCများမှ အချို ကုိ့ ြမန်မာနုိင်ငံ 

တင်ွ ေတွ ရိှ့ရဆဲ ြဖစပ်ါသည်။ နုိင်ငံအလယပုိ်င်း အပူပုိင်းေြခာက်ေသွေ့ဒသ၏ ေြမနိမ့်ပုိင်းများတင်ွ 

အပူပုိင်း ေတာေြခာက် နှင့် ရွက်ေXကေတာ (Dipterocarp forest)များ ေပါက်ေရာက်ပါသည်။ 

ေတာေြခာက်များတွင် သန်း (Terminalia oliveri)၊ ဒဟတ် (Tectona hamiltoniana) နှင့် ရှား 

(Acacia catechu) စေသာသစမ်ျား ေပါက်ေရာက်ပါသည်။ ကန�ာစမ်ိး (Prosopis juliflora) နှင့် 

Euphorbia spp က့ဲသိုေ့သာ ထိုးေဖာက် ပျံပွ့ားေနှာင့်ယက်ှေသာမျိုးစတိ် (Invasive species) 

များသည် အထူးသြဖင့် သစပ်င်ရှားပါးေသာ အပူပုိင်းေဒသများတင်ွ ပျံန့ှံစ့ာွေပါက်ေရာက်လျက် 

ရိှပါသည်။ အင်တိင်ုးေတာဟု ေဒသခံလူများသိေသာ Deciduous dipterocarp ေတာများသည် 

ေအာက်ေပါင်းြမက်များ၊ အပငနိ်မ့်များ၊ ကျဲပါးေသာ ရွက်အုပ်ဖံုးလbမ်းမC နှင့် အပငမ်ျိုးစတိ် နည်းပါးမC 

စသည့် အသွင်သ_န်ရိှ5ပီး အင် (Dipterocarpus tuberculatus) အဓိက ေပါက်ေရာက် ေသာ 

သစေ်တာအမျိုးအစား ြဖစပ်ါသည်။ နုိင်ငံအလယပ်ိုင်း အပူပိုင်းေြခာက်ေသွေ့ဒသ၏ ေဘးပတလ်ည် 

နှင့် ဝန်းကျင်ရှိ ေတာင်ေပ;ေဒသတိုတ့ွင်ရှိေသာ အဓိက ေတာအမျိုးအစားမှာ ရွက်ြပတေ်ရာေနှာ 

ေတာများ ြဖစပ်ါသည်။ ဤသစေ်တာများတင်ွ က�န်း (Tectona grandis) အဓိက ေပါက်ေရာက် 

ေသာေEကာင့် စီးပွားေရးအရ အလန်ွအေရးပါ5ပီး စီးပွားြဖစ် သစထ်တုြ်ခင်းများအတွက် အဓကိ 

အားထားရာ သစေ်တာများ ြဖစပ်ါသည်။ နုိင်ငံအလယပုိ်င်း အပူပုိင်း ေြခာက်ေသွေ့ဒသဝန်းကျင်ရိှ 

ပင်လယေ်ရမျက်နာှြပင်အြမင့် ြမင့်မားေသာေဒသများတင်ွ စိစုတွ5်ပီး အ5မဲစိမ်း ဆန်ေသာေတာများ 
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ပျံန့ှံတ့ည်ရိှပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ ြပည့်နှစမ်ျားအတွင်း သစေ်တာဖုံးလbမ်းမC 

ေြပာင်းလြဲခင်းကို ေလလ့ာဆန်းစစခ်ျက်အရ နုိင်ငံအလယပုိ်င်း အပူပုိင်း ေြခာက်ေသွေ့ဒသ၏ 

ေြမာက်ဖျားစန်ွး နှင့် ကပ်လျက်ရိှေသာ ေတာင်ကုန်းေဒသများသည် ေတာပျကစ်ီးမCများြပားသည့် 

၎င်းအချိန်ကာလတွင် သစေ်တာဖံုးလbမ်းမC၏ အနည်းဆုံး ၇ ရာခုိင်နCန်း ပျက်စီးခ့ဲပါသည် 

(Leimgruber နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၅)။ ဤက့ဲသုိ ့ ပျကစ်ီးခ့ဲရြခင်း၏ အဓိက အေEကာင်းရင်းမှာ 

ထင်းေလာင်စာအတွက် ထတုယ်သံုူးစွဲြခင်း နှင့် စိုက်ပျိုးေြမများ ချဲထ့င်ွြခင်းဟု ယဆူပါသည်။ 

ပင်လယေ်ရမျက်နာှြပင်အထက် ၉၀၀ မီတာအြမင့်တင်ွ အ5မဲစမ်ိးသစေ်တာများ အများဆံုး 

ေပါက်ေရာက်လျက်ရှ5ိပီး ပင်လယေ်ရမျက်နာှြပင်အထက် ၁၈၀၀ မီတာတင်ွ ေတာင်ေပ;အ5မဲစမ်ိး 

ေတာနှင့် ၎င်းအြမင့်ထက်ေကျာ်သည့် ေနရာတင်ွ သမပုိင်းအ5မဲစိမ်းေတာများ ေပါကေ်ရာက်လျက် 

ရိှပါသည်။ Montane အ5မဲစမ်ိးသစေ်တာများတွင် Fagaceae ၊ Lauraceae ၊ Magnoliaceae 

မျိုးရင်းများ နှင့် Rhododendron မျိုးစတိက့ဲ်သုိေ့သာ Ericaceae မျိုးရင်းများ ေပါက်ေရာက်လျက် 

ရိှပါသည်။ နုိင်ငံ၏ ေြမာက်ဘက်ရိှ ပုိမုိြမင့်မားေသာ ေနရာများတွင် Montane ဝက်သစ်ချ 

သစေ်တာနှင့် ထင်းရှူးေတာများ၊ အြမင့်ဆံုးေနရာများတွင် Sub-alpine နှင့် Alpine ြမက်ခင်းြပင် 

များရိှ5ပီး ထပ်ိဆံုးပုိင်းတွင် ဆီးနင်ှး နှင့် ေရခဲများ အ5မဲဖံုးလbမ်းလျက် ရိှပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ 

ေတာင်ေပ;အ5မဲစမ်ိးသစေ်တာများသည် ေြမနိမ့်ပုိင်း သစေ်တာများထက် ေယဘယုျအားြဖင့် ထခုိိက် 

ခံရမC နည်းပါးပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် စီးဆင်းမCြမန်ေသာ ေတာင်ေပ;ြမစေ်ချာင်းများမှသည် ကျယြ်ပန ့5်ပီး 
စီးဆင်းမCေနှးေသာ အနိမ့်ပုိင်းြမစေ်ချာင်းများ၊ ကန်Yကီးများနှင့် ေရစီးဆင်းမC မရိှေသာ ေရတမ်ိေဒသ 
များအထိ ေရချိုေဂဟစနစ် မျိုးကဲွများစာွ ေတွရ့ပါသည်။ နုိင်ငံ၏ ြမစေ်ချာင်းများ အထက်ပုိင်းရိှ 
သစေ်တာဖံုးလbမ်းေနေသာ ြမစေ်ချာင်းများသည် ေဒသရင်းမျိုးစတ်ိ ြမင့်မားစာွေတွ ရိှ့ရမCကို ပ့ံပုိးေပး 
ပါသည်။ ပျံနံှ့မ့Cအများဆံုး ေရချိုငါးမျိုးစတိမ်ျားမှာ Osteoglossiformes Spp: ၊ Clupeiformes 
Spp: ၊ Cypriniformes Spp: ၊ Siluriformes ၊ Perciformes နှင့် Tetraodontiformes တို ့
ြဖစပ်ါသည်။ သုိေ့သာ်လည်း ဤေဂဟစနစ်၏ ေရချို ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများနှင့်ပတသ်က်၍ နုိင်ငံ 
အတင်ွးရှိ အြခားေရချိုေဂဟစနစကဲ်သုိ့ ့ အနည်းငယမ်8သာ သိရိှရေသးပါသည်။ Yကီးမား5ပီး 
စီးဆင်းမCေနှးေကွးသည့် ေြမနိမ့်ပုိင်း ြမစေ်ချာင်းများသည် ေရနက်သည့် ကန်များ၊ သဲကမ်းပါးများ၊ 
ေသာင်ခံုများ၊ အပင်မျိုးစတိမ်ျားနှင့် ယှဉ်တွဲလျက်ရိှသည့် ေရစီးြမန်ေသာေနရာများ ပါဝင်သည့် 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များ ကျက်စားနယေ်ြမ အေြမာက်အြမားကုိ ပ့ံပုိးေပးလျက် ရိှပါသည်။ 
အြခားအေရးပါသည့် ေနထိုင်ကျက်စားရာ ေနရာများသည် ေြမနိမ့်ပိုင်း ြမစေ်ချာင်းများနှင့် ဆက်စပ် 
လျက်ရှေိသာ အြခားသဘာဝကျက်စားနယေ်ြမများတင်ွ ေရကန်များ နှင့် နုန်းတင်ြမက်ခင်းများ 
ပါဝင်5ပီး အေရှ ေ့တာင်အာရှတင်ွ ၎င်းကျက်စားနယေ်ြမများ အများအြပား ပျက်စီးေပျာက်ဆံုး 
သွား5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ အြခား ေရချိုေဂဟစနစ်များမှာ အင်းေတာ်Yကီး၊ အင်းေလးက့ဲသိုေ့သာ 
Yကီးမားသည့် ေရချိုကနမ်ျား ပါဝင်ပါသည်။ ေဒသတင်ွး အြခားနုိင်ငံများက့ဲသုိ ့အြခားတစဘ်က်တွင် 
လည်း ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ေရချိုေဂဟစနစမ်ျားသည် များြပားလေှသာ လဦူးေရ၏ လေူနမCဘဝများကုိ 
ပ့ံပုိးေပးလျက်ရိှပါသည်။ အကျိုးဆက်အေနြဖင့် လတူို၏့ များစွာေသာ အသံုးြပုမCကုိ မEကာခဏ 
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ခံရ5ပီး ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွမဲျားအတက်ွ ဆုိးကျိုးများ သက်ေရာက်ေစပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစတ်င်ွ 
ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ေရတမ်ိေဒသများ စာရင်းေကာက်ယခူျက်အရ ရbံန့ွံေြမများအပါအဝင် 
ေရတမ်ိေဒသ (၉၉) ခုအား ေဖာ်ထတု်သတ်မှတခ့ဲ်5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ ေရတမ်ိေဒသအများစမှုာ 
ဧရာဝတီ၊ ချင်းတင်ွးြမစတ်စေ်လျာက်တွင် တည်ရိှ5ပီး (၈၅)ခုမှာ ၎င်းြမစ်ဝှမ်းေဒသတွင် တည်ရိှ 
ပါသည်။ သံလင်ွြမစတ်ွင် ေရတမ်ိေဒသ (၆)ခု နှင့် စစ်ေတာင်းြမစတ်င်ွ ေရတမ်ိေဒသ (၅)ခု ေတွ ရိှ့ရ 
ပါသည်။ ရခုိင်ကမ်းရိုးတန်းတင်ွ အြခားေရတိမ်ေဒသ (၃)ခု တည်ရိှပါသည်။ ၎င်းေရတမ်ိေဒသများ 
သည် ေရချိုဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများအတက်ွသာမက ကမcာေပ;ရိှ 5ခိမ်းေြခာက်မCခံေနရေသာ ငှက်မျိုးစတိ် 
များ၏ ကျက်စားနယေ်ြမအတွက်ပါ အေရးYကီးပါသည်။ ြမန်မာနိင်ုငံသည် အေရှ ေ့တာငအ်ာရှ 
ကုန်းတွင်းပုိင်းေဒသတငွ် အကျယြ်ပန ့်ဆံုးနှင့် ထခုိိက်ခံရမC အနည်းဆံုး ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အ�ဝါ 
ေဂဟစနစမ်ျားအနက် အချို ကုိ့ ပုိင်ဆုိငထ်ားပါသည်။ ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ကမ်းရိုးတန်းတင်ွ ေရငန် နှင့် 
ေရချို ရbံ နံွ့ေြမ ဟက်တာ (၅)သိန်း တည်ရိှ5ပီး စီးပွားေရးအရ အေရးပါေသာ ငါး၊ ပုဇွန် နှင့် 
အြခားေရေန သတ� ဝါ နှင့် အပငမ်ျားအတွက် မျိုးဆက်ြပန ့်ပွားရာ နှင့် အစားအစာ ရရိှရာေနရာ 
စသည့် ေဂဟစနစလ်ုပ်ေဆာင်မCများနှင့် ကျကစ်ားေဒသတိုကုိ့ ပ့ံပုိးေပးပါသည်။ ဤေဂဟစနစ်များ 
သညလ်ည်း Yကီးမားေသာ စုိက်ပျိုးေရး နှင့် ငါးေမွးြမူေရး ေနရာများအြဖစ်သုိ ့ေြပာင်းလသွဲားြခင်း 
နှင့် ထင်းေလာင်စာများ စေုဆာင်းထတုယ်ြူခင်းစသည့် ထခုိိက်ေနာက်ယက်ှမCများခံေနရ5ပီး 
အဆင့်အတန်းကျဆင်းြခင်း နှင့် အချို ေ့နရာများတင်ွ ပျက်စီးသွားြခင်းများ ြဖစေ်ပ;ေစပါသည်။ 
ဒီေရေတာများသည် ကမ်းရိုးတန်းေဒသများတွင် အကျယြ်ပန ့်ဆံုး ေပါက်ေရာက်လျက်ရှ5ိပီး 
ေရချို ေရငန်စပ်ေနရာများတင်ွ အဓိကေပါက်ေရာက်ေလ့ ရိှပါသည်။ ကမ်းရိုးတန်းေဒသများတွင် 
အကျယြ်ပန ့်ဆံုး ေပါက်ေရာကလ်ျက်ရိှေသာ ဒီေရေတာများအနက် အချိုအ့ား ရခိင်ုြပညန်ယ်နှင့် 
တနသrာရီတိုင်းေဒသYကီးရိှ ကမ်းရိုးတန်းေဒသများတင်ွ ေတွ ရိှ့ရပါသည်။ အသားတင် သစေ်တာ 
ဆံုးရCံးမCနCန်းမှာ အများဆံုးြဖစေ်သာလ်ည်း ဧရာဝတြီမစဝ်က�န်းေပ;ေဒသသည် ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ 
သစေ်တာပျက်စီးမCနCန်းအြမင့်ဆံုးြဖစ5်ပီး ၁၉၉၀-၂၀၀၀ ြပည့်နှစအ်တင်ွး သစေ်တာဖံုးလbမ်းမC၏ 
၂၀% ပျကစ်ီးခ့ဲရေသာ်လည်း (Leimgruber နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၅) ဒီေရေတာဧရိယာ အများအြပား 
ကျန်ရိှဆဲြဖစ်ပါသည်။ ဒီေရေရာက်ေသာ ရbံနံွ့ေြမ  နှင့် သဲြပင်များ အပါအဝင်  အြခားကမ်းရိုးတန်း 
ေနရင်းေဒသများသည် ေြပာင်းေရb ေ့နထိုင်လျက်ရိှသည့် ေရေပျာ်ငှက်များ နှင့် ကမ်းေြခ နှင့် 
သဲေသာင်ေတာများအတွက် အလန်ွအေရးပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံ၏ သဘာဝေနရင်းေဒသများနှင့် ေဂဟစနစမ်ျား၏ ဇီဝဆုိင်ရာတန်ဖုိးကို 

ကမcာလုံးဆုိင်ရာ ထန်ိးသိမ်းမC ဦးစားေပးချမှတ်သည့် လပ်ုေဆာင်မCများြဖင့် အသိအမှတြ်ပု5ပီး 

ြဖစပ်ါသည်။ ဥပမာအေနြဖင့် ကမcာ့ေတာရိင်ုးတိရ စ�ာန်ရန်ပံုေငွ (WWF) မှ သတမှ်တထ်ားေသာ 

ကမcာ့ေဂဟေဒသ (၂၀၀) အနက် (၇) ခု (ဟိမဝန�ာအေရှ ပုိ့င်း ေတာင်ေပ;ြမက်ခင်း၊ ဟိမဝန�ာ 

အေရှ ပုိ့င်း ရွက်ြပတေ်တာနှင့် ထင်းရှူးေတာများ၊ ကယား-ကရင်/တနသrာရီ စိုစတွသ်စေ်တာများ၊ 

အင်ဒုိချိုင်းနားေြမာက်ပုိင်း အပူေလျာစ့ိုစတွသ်စေ်တာများ၊ အိန�ယိအေရှ ေ့ြမာက်ပုိင်း နှင့် ြမန်မာရိှ 

ေတာင်ေပ;ေတာများ၊ မဲေခါငနှ်င့် သံလင်ွြမစ်များ နှင့် အင်းေလးကန်) သည်  ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ပါဝင် 

ပါသည် (Olson နှင့် Dinerstein ၁၉၉၈၊ Dinerstein နှင့်အဖဲွ  ့၁၉၉၉)။ 
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၂၂၂၂....၂ ၂ ၂ ၂     မျိုးစတိ်မျိုးစတိ်မျိုးစတိ်မျိုးစတိ်များ Xကယဝ်မCနငှ့် ေဒသရင်းမျိုးများ Xကယဝ်မCနငှ့် ေဒသရင်းမျိုးများ Xကယဝ်မCနငှ့် ေဒသရင်းမျိုးများ Xကယဝ်မCနငှ့် ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျား စတိမ်ျား စတိမ်ျား စတိမ်ျား     

နုိင်ငံအတင်ွး လတ� ကီျူ၊ ပင်လယေ်ရမျက်နှာြပင်အြမင့်နှင့် ရာသီဥတုတို ့ ြမင့်မားစာွ 

ေြပာင်းလဲမC များြပားြခင်းေEကာင့် ြမန်မာနုိင်ငံသည် ကဲွြပားြခားနားေသာ ကျက်စားနယေ်ြမများ 

ေထာက်ပံေ့ပးလျက်ရှ5ိပီး အပင်မျိုးစတိမ်ျားစာွ Xကယဝ်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံသည် အိန�ိယ၊ 

မေလးရှား (Sundaic)၊ စီနုိ- ဟိမဝန�ာ နှင့် အင်ဒုိချို င်းနားစေသာ အပင်မျိုးစုံမျိုးကဲွXကယ်ဝရာ 

အဓိကေနရာ(၄)ခု ဆံုရာတင်ွ တည်ရိှပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံ ေြမာက်ပိုင်းသည် အေရှ ေ့တာင်အာရှ 

ကုန်းတွင်းေဒသတင်ွ  အပငမ်ျိုးစတိ် အXကယဝ်ဆံုး နှင့် အကဲွြပားဆံုးေနရာတစခု် ြဖစပ်ါသည်။ 

၁၉၄၀ ခုနှစေ်လာက်ကတည်းက ၎င်းေဒသတငွ် အပင်မျိုးစတိေ်ပါင်း (၆၀၀၀)ခန ့် ရိှသညဟု် 

မှတတ်မ်းတင်ထား5ပီး  ၂၅ % မှာ ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျား ြဖစပ်ါသည် (Kingdon-Ward ၁၉၄၄-

၁၉၄၅)။ နုိင်ငံ၏ အပငမ်ျိုးစတိမ်ျား Xကယဝ်မCသည် ပုိမုိြမင့်မားနုိင်5ပီး ြမန်မာနုိင်ငံရိှ 

gymnosperms and angiosperms မျိုးစတိမ်ျားအား ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းအရ  မျိုးရင်း (၂၇၃)၊ 

မျိုးစု (၂၃၇၁) နှင့် မျိုးစိတေ်ပါင်း ၁၁၈၀၀ ရိှပါသည် (Kress နှင့အ်ဖဲွ  ့၂၀၀၃)။ 

 မျိုးစတိမ်ျားXကယဝ်မCနင့်ှ ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျားေတွ ရိှ့ရမCတိုဆိ့င်ုရာ သတင်းအချက်အလက် 

များအရ ြမန်မာနုိင်ငံသည် အပင် နှင့် ေကျာရိုးရိှသတ� ဝါမျိုးစတိမ်ျား ေတွ ရိှ့ရမCမှာ သာမန်ထက် 
များြပား5ပီး ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျားေတွ ရိှ့ရမCမှာ အင်ဒုိ-ြမန်မာရိှ အြခားနုိင်ငံများနှင့် န�င်းယှဉ် 

နုိင်ပါသည်။ သုိေ့သာ်လည်း မျိုးစတိအု်ပစ်အုများအြပားအတက်ွ အေသးစတိ် အေြခခံကိန်းဂဏန်း 

အချက်အလက်များမှာ လိုအပဆဲ်ြဖစ5်ပီး မျိုးစိတအ်သစမ်ျားအားလည်း ပံုမှန်မှတတ်မ်းတင် 

ေဖာ်ထတုလ်ျက်ရိှပါသည်။ ၎င်းမျိုးစတိမ်ျားတွင် ၁၉၉၇ ခုနှစတ်ွင် ြမန်မာ့ေြမာက်ဖျားဆက်စပ် 

သစေ်တာများအတွင်း ေတွ ရိှ့ခ့ဲသည့် ဖက်ဂျီ (Muntiacus putaoensis) ပါဝင်5ပီး ကမcာေပ;ရိှ 

အေသးဆံုး သမင်မျိုးစတိ် ြဖစသ်ညဟု် ယဆူရပါသည် (Amato နှင့်အဖဲွ  ့ ၁၉၉၉)။ ထိုအ့ြပင် 

လင်းနုိမ့ျိုးစတိအ်သစြ်ဖစ်သည့် Kachin Woolly Bat (Kerivoula kachinensis) မှာ Harrison 

Institute နှင့် ရန်ကုန်တက] သုိလတ်ို ့ ပူးေပါင်းစာရင်းေကာက်ေလလ့ာမCမှ  ေတွ ရိှ့ခ့ဲပါသည် (Bates 

နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၄)။ ြမန်မာ့ ကုန်းေနေရေန နှင့် တာွးသွားသတ� ဝါ စာရင်းေကာက် စမံီကိန်းမှ 

မျိုးစတိသ်စ် (၁၄)မျိုးကုိ မှတတ်မ်းတင်နုိင်ခ့ဲ5ပီး ဖားမျိုးစတိ် (၂)မျိုး (Bufo crocuf ) (Wogan 

နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၃) နှင့် Chirixalus punctatus (Wilkinson နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၃) ၊ ေ�မမျိုးစတိ်(၂)မျိုး 

Naja mandalayensis (Slowinski နှင့် Wuster ၂၀၀၀) နှင့် Lycodon zawy (Slowinski 

နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၁) နှင့် အိမ်ေြမှာင်မျိုးစတိ် (၁၀)မျိုး၊ Cyrtodactoctylus Spp (Bauer နှင့်အဖဲွ  ့

၂၀၀၂၊ ၂၀၀၃) နှင့် Calotes chincollium (Vindum နှင့်အဖဲွ  ့၂၀၀၃) တိုပ့ါဝင်ပါသည်။ ထိုအ့ြပင် 

မEကာေသးမီက ြပုလပ်ုခ့ဲေသာ ေလလ့ာမCများအရ ေရချို ငါးမျိုးစတိအ်သစမ်ျားစာွ ေဖာ်ထတုေ်တွ ရိှ့ 

ခ့ဲ5ပီး ၎င်းတိုတ့ွင် Danio kyathid (Fang ၁၉၉၈)၊ botia kubotai (Kottelat ၂၀၀၄) နှင့် 

Botasio elongatus (Ng ၂၀၀၄) ပါဝင်ပါသည်။ နုိင်ငံအတကွ် မျို းစတိအ်သစမ်ျား ဆက်လက် 

ရှာေဖွေတွ ရိှ့မCနှင့် မှတတ်မ်းအသစ်များ တင်ရိှနုိင်မCသည် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ သိရိှ5ပီးမျိုးစတိမ်ျား နှင့် 

ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျားကုိ  ထပ်မံြမင့်တက်ေစမည် ြဖစပ်ါသည်။ 
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သစေ်တာေဂဟစနစမ်ျားသည် အပင်မျိုးစတိမ်ျားXကယဝ်မC အြမင့်ဆုံးြဖစ5်ပီး ၎င်းတိုအ့နက် 

Montane သစေ်တာ နှင့် အနိမ့်ပုိင်း အ5မဲစမိ်းသစေ်တာများသည် မျိုးစတိအ်Xကယဝ်ဆုံး ြဖစပ်ါ 

သည်။ နုိင်ငံရိှ မျိုးစတိကဲွ်ြပားမCများေသာ အပင်မျိုးရင်းများတွင် Orchidaceae ၊ Zingiberaceae 

နှင့်  Dipterocarpaceae တို ့ပါဝင်ပါသည်။ 

အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးအသင်း (IUCN)၏ ေလလ့ာဆန်းစစခ်ျက်အရ 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် အပင်မျိုးကဲွမCနယေ်ြမ (၄)ခု ခဲွြခားသတ်မှတထ်ားပါသည် (Davis နှင့်အဖဲွ  ့

၁၉၉၅)။ ၎င်းတိုမှ့ာ ြမန်မာနုိင်ငံေြမာက်ပုိင်း (ခန ့်မှန်းမျိုးစတိေ်ပါင်း ၆၀၀၀)၊ တနသrာရီ (ခန ့်မှန်း 

မျိုးစတိေ်ပါင်း ၃၀၀၀)၊ နတမ်ေတာင်အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် ချင်းေတာင်တန်းများ (ခန ့မှ်န်း မျိုးစတိ် 

ေပါင်း ၂၅၀၀) နှင့် ပဲခူးရိုးမေဒသ (ခန ့်မှန်းမျိုးစတိေ်ပါင်း၂၀၀၀) တို ့ြဖစE်ကပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် နုိတ့ိုက်သတ� ဝါမျို းစတိအ်ချို၏့ တည်ရိှမCမှာ လတတ်ေလာတင်ွ အတညြ်ပု 

နုိင်ြခင်း မရှိေတာ့ေသာ်လည်း နုိတ့ိုက်သတ� ဝါမျိုးစိတေ်ပါင်း အနိမ့ဆံု်း(၂၅၁)မျိုးအား မှတတ်မ်းတင် 

ထားပါသည် (Groombridge နှင့် Jenkins ၁၉၉၄)။ နုိတ့ိက်ုသတ� ဝါမျိုးစတိ် (၇) မျိုးမှာ 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင်သာေတွရ့သည့် မျိုးစတိမ်ျားြဖစ5်ပီး (Bates နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၄၊ Groombridge နှင့် 

Jenkins ၁၉၉၄) လင်းနုိမ့ျိုးစတိမ်ျားြဖစသ်ည့် Anthony’s Pipistrelle (Hypsugo Anthonyi) 
နှင့် Joffre’s Pipistrelle (Hypsugo Joffrei) တိုပ့ါဝင်ပါသည်။ များစာွေသာ အြခားနိုတ့ိုက် 

မျိုးစတိမ်ျားသည် အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံများနှင့် ထစိပ်ေနေသာ အလန်ွကျဉ်းေြမာင်းသည့် ကမcာလုံး 

ဆုိင်ရာ ကျက်စားနယေ်ြမများတွင် တည်ရိှပါသည်။ ၎င်းမျိုးစတိမ်ျားတင်ွ Kitti’s Hog-nosed 
Bat (Craseonycteris thonglongyai) လင်းနုိမ့ျိုးစတိပ်ါဝင်5ပီး ြမန်မာနုိင်ငံေတာင်ပုိင်း နှင့် 

ထိုင်းနုိင်ငံအေနာကပုိ်င်းရိှ ေသးငယေ်သာေနရာတွင်သာ ေတွ ရိှ့ရသည့် ကမcာ့အေသးဆံုး နုိတ့ိုက် 

သတ� ဝါ ြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းအြပင် ဖက်ဂျီသညလ်ည်း ြမန်မာနိင်ုငံ ေြမာက်ပုိင်းနှင့် အိန�ိယနုိငငံ် 

အေရှ ေ့ြမာက်ပုိင်းတိုတ့ွင်သာ ေတွ ရိှ့ရပါသည်။  

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ငှက်မျိုးစတိေ်ပါင်း အနည်းဆံုး (၁၀၅၆) ရိှ5ပီး အေရှ ေ့တာင်အာရှ 

ကုန်းတွင်းပုိင်းေဒသတငွ် မညသ်ည့်နုိင်ငံထက်မဆုိ မျိုးစတိ်Xကယဝ်မC ပုိမုိများြပားပါသည် 

(Duckworth နှင့်အဖဲွ  ့ ၁၉၉၉၊ Wells ၁၉၉၉၊ Robson ၂၀၀၀၊ Round ၂၀၀၀)။ မျိုးစိတ် 

Xကယဝ်မCများေသာ်လည်း ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ငှက်မျိုးစတိစ်ာရင်းတွင် နုိင်ငံတွင်းမှာသာ ေတွ ရိှ့ရသည့် 

မျိုးစတိ် (၄)ခုသာရှ5ိပီး ၎င်းတိုမ့ာှ နဖားEကူးငှက် (Hooded Treepie - Crypsirina cucullata)၊ 

မျကခံု်းြဖူငှက်ြပာေြခာက် (White-browed Nuthatch - Sitta victoriae)၊ ေစွ  ့ (White-

throated Babbler - Turdoides gularis) နှင့် ြမန်မာဘလီုံးငှက် (Bumese Bushlark  - 

Mirafra microptera) တိုြ့ဖစပ်ါသည် (Alstrom ၁၉၉၈၊ Stattersfield နှင့်အဖဲွ  ့ ၁၉၉၈) ။ 

မျကခံု်းြဖူငှက်ြပာေြခာက်မှာ ချင်းေတာင်တန်း၏ ေတာင်ဘက်ပိင်ုးတွင် ေတွ ရိှ့ရ5ပီး အြခားမျိုးစတိ် 

(၃)ခုမှာ နုိင်ငံအလယပုိ်င်း အပူပုိင်းေဒသတွင် ေတွ ရိှ့ရပါသည်။ 
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 ထိုအ့ြပင် ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ေဒသရင်းမျိုးစတိကဲွ် အေြမာက်အြမားေတွရ့5ပီး အများစမှုာ 

မျိုးစတိသ်စအ်ြဖစသ်တ်မှတနုိ်ငသ်ည့် အေြခအေနရိှပါသည် (ဥပမာ ငှက်မင်းသား White-bellied 

Minivet - Pericrocotus erythropygius albifrons)။ နုိင်ငံ၏ ေဒသရင်းငှက်မျိုးစတ်ိ 

(၄)မျိုးအြပင် ြမန်မာနိုင်ငံသည် အကန ့အ်သတ်ရိှေသာ ကျက်စားနယြ်မများတင်ွသာ ေတွ ရိှ့ရသည့် 

အြခားငှက်မျိုးစတိအ်နည်းဆံုး (၁၉)မျိုး (ကမcာတစဝှ်မ်း ေပါက်ပွားဧရိယာ ကီလိုမီတာ ၅၀၀၀၀ 

ေအာက်တင်ွ ကျက်စားလျက်ရှေိသာ မျိုးစတိမ်ျား)ကုိ ေတွ ရိှ့ရ5ပီး အများစကုို အြခားေသာ နုိင်ငံ 

များ၏ ေနရာအချိုတ့င်ွ ေတွ ရိှ့ရပါသည်။ ၎င်းကျက်စားနယေ်ြမ ကန ့သ်တ်မCရိှေသာ မျိုးစတိမ်ျား 

သည် ေဒသရင်းငှက်မျိုးစတိမ်ျားနယေ်ြမ (Endemic Bird Areas - EBAs) (၄)ခု နှင့် ဒုတယိ 

အဆင့် ကျက်စားနယေ်ြမ (Secondary Area - SA) (၃)ခုတိုအ့ား သတမှ်တ်ရာတငွ် 

အေထာက်အကူြပုပါသည်။ EBA ဆုိသည်မှာ တစက်မcာလ့ုံးအေနအထားြဖင့် ကျက်စားနယေ်ြမ 

ကန ့်သတမ်Cရိှေသာ မျိုးစတိမ်ျား အနည်းဆံုး (၂) မျိုးရိှ5ပီး SA ဆုိသည်မှာ ကျကစ်ားနယေ်ြမ 

ကန ့်သတမ်Cရိှေသာ မျိုးစတိမ်ျား တစမ်ျိုး သုိမ့ဟုတ် တစမ်ျိုးထက်ပုိ၍ ကျက်စားလျက်ရိှ5ပီး EBA 

အြဖစသ်တမ်တှ်ရန် အဂrါရပ်မြပည့်စုံေသာ ေဒသြဖစပ်ါသည် (Stattersfield နှင့်အဖဲွ  ့၁၉၉၈)။ 

 ြမန်မာ့ေြမာက်ဖျား ဆက်စပ်သစေ်တာများ နှင့် ချင်းေတာင်တန်းေဒသတိုသ့ည် အေရှ  ့

ဟိမဝန�ာ EBA တင်ွ ပါဝင်ပါသည်။ ဤ EBA တင်ွ ကျက်စားနယေ်ြမ ကန ့သ်တ်မCရှိေသာ 

မျိုးစတိမ်ျား အနည်းဆံုး (၁၄) မျိုးအား ေတွ ရိှ့နုိင်ပါသည်။ ၎င်းတိုမှ့ာ Tragopan blythii ၊ 
Lophophorus sclateri ၊ Harpactes wardii ၊ Brachypteryx hyperythra ၊ Garrulax 
virgatus ၊ G. austeni ၊ Sphenocichla humei ၊ Stachyris oglei ၊ Actinodura waldeni ၊ 
Heterophasia gracilis ၊ H. pulchella,Yuhina bakeri နှင့် Tickellia hodgsoni နှင့် Sitta 
victoriae တို ့ ြဖစE်ကပါသည်။ ထိုအ့ြပင် မှတတ်မ်းမှတ်ရာ အတအိကျ မရိှေသာ်လည်း Apus 
acuticauda သည် ေရb ေ့ြပာင်းကျက်စားတတ်ေသာ ငှက်မျိုးအြဖစ် ကျက်စားနုိင်ေြခရိှ5ပီး  

Phylloscopus cantator သည် နုိင်ငံအတွင်း သားေပါကပွ်ားနုိင်ေသာ မျို းစတိြ်ဖစပ်ါသည်။ 

အေရှ ဟိ့မဝန�ာ EBA ရိှ ကျက်စားနယေ်ြမ ကန ့်သတမ်Cရိှေသာ မျိုးစတိမ်ျားသည် ပင်လယ် 

ေရမျက်နှာြပင်အြမင့အ်လိုက် ေရb ေ့ြပာင်း ေနထိုင်ကျက်စားEက5ပီး ြမင့်မားေသာ ေနရာများတွင် 

မျိုးဆက်ေပါက်ပွားကာ မျိုးဆက်ေပါက်ပွားမC မရှိေသာ ရာသီတွင် ပင်လယေ်ရမျက်နှာြပင်အြမင့် 

နိမ့်ေသာေနရာများ၌ ကျက်စားEကပါသည်။  

 ြမန်မာနုိင်ငံအလယ်ပုိင်း အပူပုိင်းေဒသသည် ဧရာဝတလီင်ွြပင် EBA တင်ွ ပါဝင်သည်။ ဤ 

EBA တင်ွ ကျက်စားနယေ်ြမ ကန ့သ်တ်မCရိှေသာ မျိုးစတိ် (၃)မျိုး (နဖားEကူးငှက်၊ ေစွ နှ့င့် ြမန်မာ 

ဘလီုံးငှက်)အား ေတွ ရိှ့ရ5ပီး ၎င်းတိုအ့ားလုံးသည် နုိင်ငံအတင်ွး၌သာ ေတွရ့သည့် ေဒသရင်းမျိုးများ 

ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ အေရှ ေ့ြမာက်ဖျားစန်ွးေနရာများသည် ယနူန်ကုန်းြပင်ြမင့် EBA 

အတင်ွး ကျေရာက်ေန5ပီး ၎င်းေဒသသည် တရတုနုိ်င်ငံ စခီ�မအ်လယပုိ်င်းခရိုင်များ နှင့် ေြမာက်ဘက် 

ယနူန်ေဒသေြမာက်ပုိင်းတို၏့ ဗဟုိတငွ် တည်ရိှပါသည်။ ဤေဒသအား EBA အြဖစသ်တမှ်တေ်စ 

သည့် တစ်မျို းတည်းေသာ ကျက်စားနယေ်ြမ ကန ့သ်တ်မCရှိေသာ မျိုးစတိမှ်ာ လက်ရိှအေြခအေန 
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တင်ွ  ြမန်မာနုိင်ငံ၌ ေတွ ရိှ့သညဟု် သိရှိရေသာ Brown-winged Parrotbill (Paradoxornis 
brunneus) ြဖစပ်ါသည်။ အက်ဒမန်က�န်းစမုျားအတင်ွး တည်ရိှေသာ ကုိကုိးက�န်းစမုျားနှင့် 

ေကာ့စက်�န်းဆွယသ်ည် အဒမမ်န်က�န်းစမုျား EBA တင်ွပါဝင်ပါသည်။ အက်ဒမန် archipelago 

ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျားြဖစ်သည့် ကျကစ်ားနယေ်ြမ ကန ့သ်တ်မCရှေိသာ မျိုးစတိ် (၂)မျိုး (Brown 

Coucal - Centropus andamanensis နှင့်  Andaman Drongo - Dicrurus andamanensis) 

တိုအ့ား ၎င်းက�န်းစုများေပ;တွင် ေတွရ့သည်။  

 ြမန်မာနုိင်ငံတွင်  SA (၃)ခု၏ တစစ်တိတ်စေ်ဒသ သုိမ့ဟုတ် အားလုံး ပါဝငပ်ါသည်။ 

ချင်းတင်ွးအထက်ပိုင်း နှင့် မလခိ ေရေဝေဒသများပါဝင်ေသာ ြမန်မာနုိင်ငံေြမာက်ပိင်ုးေဒသ 

အနိမ့်ပိင်ုး SA တင်ွ ကျက်စားနယေ်ြမ ကန ့သ်တ်မCရိှေသာ မျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့် Chestnut-backed 

Laughingthrush (Garrulax nuchalis) အား ေတွ ရိှ့ရ5ပီး ယင်းမျိုးစတိအ်ား အိန�ိယနုိင်ငံတငွ် 

လည်း ေတွ ရိှ့ရပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ အေရှ ပိ့င်ုး ဗဟုိေဒသ တစစ်တိတ်စပုိ်င်းနှင့် ထိုင်းနုိင်ငံ၏ 

အေနာက်ေြမာက်ဘက် တစစ်တိတ်စပုိ်င်းတိုသ့ည် ထိုင်း-ြမန်မာ ေတာင်တန်းေဒသ SA တင်ွ 

ပါဝင်5ပီး ကျက်စားနယေ်ြမ ကန ့်သတမ်Cရိှေသာ မျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့်  Burmese Yuhina - (Yuhina 
humilis) အားေတွ ရိှ့ရပါသည်။ ထိုင်းက�န်းဆွယ် အနိမ့်ပိင်ုးသစေ်တာ SA တင်ွ တနသrာရီတိင်ုး 

ေဒသYကီး နှင့်  ထိုင်းက�န်းဆွယ် အစတိအ်ပုိင်းများ ပါဝင်5ပီး ကျက်စားနယ်ေြမ ကန ့သ်တ်မCရိှေသာ 

မျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့် ဂါနေီတာင်ငံုး (Pitta gurneyi) အားေတွ ရိှ့ရပါသည်။  

  သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ Smithsonian Institution (SI) နှင့် California Academy of 
Sciences (CAS) တိုမှ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခ့ဲေသာ ြမန်မာနုိင်ငံရိှ ကုန်းေနေရေန နှင့် တာွးသွား 

သတ� ဝါ စာရင်းေကာက်ယြူခင်းအရ တာွးသွားသတ� ဝါမျို းစတိ် (၂၇၉)မျိုး နှင့် ကုန်းေနေရေန 

သတ� ဝါမျို းစတိ် (၈၂)မျိုး စစုေုပါင်းမျိုးစတိ် အနည်းဆံုး (၃၆၁) မျို းကုိ ေတွ ရိှ့ရပါသည်။ ဤမျိုးစတိ် 

စာရင်းတွင် အတညြ်ပုထတုေ်ဝရန် ေစာင့်ဆိင်ုးလျက်ရှေိသာ မျိုးစတိအ်သစ် (၁၂)မျိုး ပါဝင်ြခင်း 

မရိှဘဲ မျိုးစတိအ်သစြ်ဖစ်နုိင်ေြခရိှေသာ အြခား (၅၂)မျိုးအားလည်း အထက်ပါ စာရင်းေကာက်ယူ 

ြခင်းတငွ် မှတတ်မ်းတင်နုိင်ခ့ဲပါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် ြမန်မာနုိင်ငံရိှ စစုုေပါင်း တာွးသွားသတ� ဝါ နှင့် 

ကုန်းေနေရေနမျိုးစတိမ်ျား အေရအတကွသ်ည် စစုုေပါင်း (၄၂၅)အထိ ရိှလာနိင်ုပါသည်။ 

၎င်းမျိုးစတိမ်ျားတင်ွ ေဒသရင်းမျိုးစတိ် အများအြပားပါဝင်5ပီး လပ်ိမျိုးစတိ် (၇)မျိုးလည်း ပါဝင် 

ပါသည်။ ၎င်းတိုမှ့ာ စင်းEကားလပ်ိ (Chitra vandijki) ၊ Eကယလ်ပ်ိ (Geochelone platynota)၊ 

ရခုိင်ေတာင်လိပ် (Heosemys depressa)၊ ြမန်မာ့တိုက်လပ်ိ (Batagur trivitta)၊ စင်းေချာလိပ် 

(Lissemys scutata) ၊ ေဆာက်လိပ် (Morenia ocellata) နှင့် ေလးကွက်လိပ် (Nilssonia 
formosa) တို ့ြဖစE်ကပါသည်။  

 အေရှ ေ့တာင်အာရတှင်ွ  ြမန်မာ့ေရချိုငါးမျိုးစတိမ်ျားသည် အသိအနည်းဆံုးေသာ မျိုးစတိ် 

များတွင် အပါအဝင် ြဖစပ်ါသည် (Kullander နှင့်အဖဲွ  ့၂၀၀၄)။ ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ ေရချိုငါးမျိုးစတ်ိ 

အနည်းဆုံး (၃၅၀) ရိှ5ပီး ၎င်းတိုထ့မဲှ အများအြပားသည် ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျား ြဖစနုိ်ငသ်ည် (S. 
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Kullander နှင့်အဖဲွ  ့ in litt. ၂၀၀၄)။ ၁၉၉၇ ခုနှစမှ်စ၍ ြမန်မာနိင်ုငံတငွ် ေရချို ငါးမျိုးစတိအ်သစ် 

(၂၇)မျိုးေတွ ရိှ့ခ့ဲ5ပီး ၎င်းမျိုးစတိအ်ားလုံးသည် ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျားြဖစ5်ပီး (Kullander နှင့် 

Britz ၂၀၀၂) အနည်းဆံုး မျိုးစတိအ်သစ် (၁၀)မျိုးသည် အတည်ြပုထတုေ်ဝရန် ေစာင့်ဆုိင်းလျက် 

ရိှပါသည် (Kullander နှင့်အဖဲွ  ့  ၂၀၀၂)။ ေဒသရင်းငါးမျိုးစတိမ်ျားတင်ွ ေသးငယေ်သာငါး (D. 
translucida) နှင့် ကမcာ့အေသးဆံုး ေကျာရိုးရှိေရချိုငါးမျိုးစတိ် (D. mirifica) တို ့ ပါဝင်ပါသည် 

(Britz ၂၀၀၃)။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ေရချိုငါးမျိုးစတိမ်ျားသည် အိန�ယိတိုက်ငယ်၏ မျိုးစတိမ်ျားအြဖစ် 

လွဲမှားစာွ လသိူများေသာေEကာင့် ေြမာက်ြမားလစှွာေသာ ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျားသည် သတထိား 

မိြခင်းမရှိဘဲ ေပျာက်ကွယသွ်ား5ပီဟု ယဆူနုိင်ပါသည် (Kullander နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၄)။ ထိုအ့ြပင် 

ေပါင်းစည်းြခင်းမြပုဘဲ ေသးငယေ်သာေနရာများတင်ွ စာရင်းေကာက်ယြူခင်းေEကာင့် ေဒသရင်း 

ငါးမျိုးစတိ် အများအြပားရိှေသာ အင်းေလးကန်အတင်ွးရိှ ငါးမျိုးစတိမ်ျားမှ ေဒသရင်းငါးမျိုးများ 

အား အကဲြဖတြ်ခင်းြပုလုပ်ရန်  ခက်ခဲလှပါသည် (Kullander နှင့်အဖဲွ  ့၂၀၀၄)။ 

  ကမ်းရိုးတန်း နှင့် အ�ဝါေဂဟစနစမ်ျား၏ မျိုးစတိမ်ျားကဲွြပားမCကုိ ေလလ့ာေဖာထ်တ်ု 

နုိင်ြခင်း မရိှေသးပါ။ Dr. Fridtjof Nenson မှ ၁၉၇၈-၁၉၈၀ အတင်ွးြပုလပ်ုခ့ဲေသာ သုေတသန 

များအရ  ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ကမ်းရိုးတန်းေဒသ နှင့် ပင်လယြ်ပင်တွင် အ�ဝါငါးမျိုးစတိ် (၈၀၀) 

ေကျာ်ကုိ အမျိုးအမညခဲွ်ြခား သတမှ်တ်နုိင်ခဲပ့ါသည်။ ၎င်းတိုအ့နက် ေပါများစာွေတွရ့ှိရေသာ 

အ�ဝါငါးမျိုးရင်းမှာ ပင်လယင်ါးခူမျိုး (Ariidae) ၊ Caranx၊ Travelly နှင့် Scad 

(Carangidae)၊ Hilsa shad နှင့် Sardine (Clupeidae)၊ Snapper (Lutjanidae)၊ Goat fishes 
(Mullidae)၊ Pike Conger (Muraensociadae)၊ Threadfin Breams (Nemipteridae)၊ 

Indian Threadfin (Polynemidae)၊ Sea Grant (Pomadasyidae)၊ Croaker (Sciaenidae)၊ 

Mackerels (Scomberiade)၊ Groupers (Serranidae)၊ Pomfrets (Stromatidae)၊ Lizard 

fish (Synodontidae) နှင့် Hairtails (Trichiuridae) တိုြ့ဖစE်ကပါသည်။ ငါးလပ်ုငန်းဦးစီး 

ဌာန၏ လတတ်ေလာ ေလလ့ာေတွရိှချက်များမှ ကမcာနင့်ှ အဝှမ်း 5ခိမ်းေြခာက်မCခံရေသာ 

မျိုးစတိတ်စမ်ျိုးြဖစသ်ည့် Dugong နှင့် အ�ဝါ နုိတ့ိုက်သတ� ဝါ (၁၆)မျိုးအား ေဖာ်ထတုခ်ဲ့ပါသည် 

(ဇယား-၁)။ Dugong ဦးေရသည် ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ေပါများစာွရိှသညဟု် ယဆူရ5ပီး အထူးသြဖင့် 

ရခုိင်ြပည်နယတ်င်ွ ေတွ ရိှ့ရပါသည်။   ေတာငဘ်က်ပုိင်း၊ ဂွ5မို  ့ မှ ေြမာက်ဘက်ပုိင်း ေကျာက်ြဖူနှင့်  

မာန်ေအာင်5မို မ့ျားအထိ လတတ်ေလာေတွ ရိှ့ရေသာ Dugong များနင့်ှအတူ ပင်လယြ်မက်ခင်းြပင် 

များအား သိပ်သည်းစွာေတွ ရိှ့ရပါသည်။ သုိရ့ာတွင် အဆုိပါ ေတွ ရိှ့ချက်များသည် ေရလပ်ုသားများမှ 

မေတာ်တဆ ဖမ်းဆီးရမိမCများအရသာ ြဖစပ်ါသည်။ Dugong သည် ေဒသခံများမှ စားသံုးေလ့ 

မရိှေသာ ေရသတ� ဝါြဖစ5်ပီး မေတာ်တဆ ဖမ်းဆီးရမိြခင်းသုိမ့ဟတု် အမှတ်မထင် ဖမ်းယူရမိြခင်း 

သာ ြဖစပ်ါသည်။ မှတတ်မ်းမှတ်ရာများအရ ရခုိင်ြပညန်ယတ်င်ွ ၁၉၉၄ ခုနှစန်ှင့် ၂၀၀၄ ခုနစှအ်တငွ်း  

Dugong အေသ (၇)ေကာင်အား ဖမ်းယူရရိှခဲ့သည်။ ြမန်မာနုိင်ငံေတာင်ပုိင်း ကမ်းရိုးတန်းေဒသ 

များတွင် အတညမ်ြပုနိင်ုေသာ်လည်း Dugong များ ကျက်စားလျက်ရှေိသာ ေနရာအများအြပား 

အား  ေဒသခံများ၏ မEကာခဏ သတင်းေပးပုိခ့ျက်အရ သိရှိရပါသည်။ 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၁၁၁၁))))    ြမန်မာနိုငငံ်၏ြမန်မာနိုငငံ်၏ြမန်မာနိုငငံ်၏ြမန်မာနိုငငံ်၏    ကမ်းရိုးတန်းကမ်းရိုးတန်းကမ်းရိုးတန်းကမ်းရိုးတန်းေဒသများနှင့်ေဒသများနှင့်ေဒသများနှင့်ေဒသများနှင့်        ပင်လယြ်ပင်တို ့ပင်လယြ်ပင်တို ့ပင်လယြ်ပင်တို ့ပင်လယြ်ပင်တိုတ့ငွ်တငွ်တငွ်တငွ်    ေလလ့ာေလလ့ာေလလ့ာေလလ့ာမတှတ်မ်းတင်မတှတ်မ်းတင်မတှတ်မ်းတင်မတှတ်မ်းတင်    
ထားေသာထားေသာထားေသာထားေသာ    အ�ဝါနုိတ့ိုကသ်တ� ဝါမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းအ�ဝါနုိတ့ိုကသ်တ� ဝါမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းအ�ဝါနုိတ့ိုကသ်တ� ဝါမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းအ�ဝါနုိတ့ိုကသ်တ� ဝါမျိုးစတိမ်ျားစာရင်း။။။။ 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    သိပAံအမည်သိပAံအမည်သိပAံအမည်သိပAံအမည်    အဂrလပိအ်မည်အဂrလပိအ်မည်အဂrလပိအ်မည်အဂrလပိအ်မည်    

၁ Sausa chinensis Indo-pacific Hump-back Dolphin 

၂ Tursiops aduncus Bottlenose Dolphin 

၃ Tursiops truncatus Bottlenose Dolphin 

၄ Stenella longirostris Long-snout Spinner Dolphin 

၅ Stenella attenuata Pan-tropical Spotted Dolphin 

၆ Neophocaena phocaenoides Finless Porpoise 

၇ Orcaella brevirostris Irrawaddy Dolphin 

၈ Physeter macrocephalus Sperm Whale 

၉ Balaenoptera musculus Blue Whale 

၁၀ Balaenoptera physalus Fin Whale 

၁၁ Stenella coeruleoalba Striped Dolphin 

၁၂ Delphinus capensis Long-beaked Common Dolphin 

၁၃ Kogia breviceps Pygmy Sperm Whale 

၁၄ Feresa attenuata Pigmy Killer Whale 

၁၅ Balaenoptera adeni Bryde’s Whale 

၁၆ Dugong dugon Sea Cow 
 
အြခားေသာ အ�ဝါဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွအုပစ်တုစခု်မှာ ငါးမန်းများ ြဖစသ်ည်။ ေစျးကွက် 

ေပါက်ေစျး ြမင့်မားြခင်းနှင့် အသား၊ အေရခွံ၊ ဆူးေတာင်၊ အရိုးနု၊ ေမးရိုးနှင့် အသည်းစသည့် 

ငါးမန်းအစတိအ်ပုိင်းများ ဝယလ်ိုအား ြမင့်မားြခင်းေEကာင့် ငါးမန်းဖမ်းဆီးြခင်းသည် ကမcာ့အနံှ ့

များြပားလာ5ပီး ငါးမန်းေကာငေ်ရမှာ ကမcာတစ်လbားတင်ွ ကျဆင်းလာပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံရိှ 

ငါးမန်းဖမ်းဆီးြခင်းလုပ်ငန်းသည် ြမင်းေကာင်ေရ ၂၅ ေကာင်အားထက်မပုိေသာ သစသ်ားစက်တပ် 

ေလမှျားကုိ အသံုးြပုသည့် အေသးစားလပ်ုငန်းမ8သာ ြဖစပ်ါသည်။ ငါးမန်းများ ကမ်းေပ;သုိ ့

ေသာင်တင်ြခင်းအများစသုည် သာမန်ငါးဖမ်းြခင်းများေEကာင့် ြဖစ်ရသည်။ ငါးမန်းမျိုးစတိမ်ျား 

အYကီးစား ဖမ်းဆီးြခင်းကုိ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ၂၀၀၄ ခုနှစ် ကတည်းက တားြမစထ်ားေသာလ်ည်း 

တရားမဝင် ငါးမန်းဖမ်းဆီးြခင်းသည် ငါးမန်းမျိုးစတိမ်ျားကုိ 5ခိမ်းေြခာက်ဆဲ ြဖစပ်ါသည်။ 

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၀၄ ခုနှစတ်င်ွ ြပုလပ်ုခ့ဲေသာ အကဲြဖတေ်လ့လာြခင်း အရ ြမန်မာ့ 

ပင်လယြ်ပင်တွင် ငါးမန်းမျိုးရင်း (၅) မျိုး နှင့် မျိုးစတိေ်ပါင်း (၂၄) မျိုးကုိ ေတွ ရိှ့ရ5ပီး 

အေသးစတိအ်ား ဇယား (၂) တင်ွ ေဖာ်ြပထားပါသည်။  
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ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၂၂၂၂))))    ြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိ    ငါးမန်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းငါးမန်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းငါးမန်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းငါးမန်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်း။။။။    

မျို းရင်းမျို းရင်းမျို းရင်းမျို းရင်း    သိသသိိသိပAံအမည်ပAံအမည်ပAံအမည်ပAံအမည်    အဂrလိပ်အမည်အဂrလိပ်အမည်အဂrလိပ်အမည်အဂrလိပ်အမည်    ြမန်မာအမည်ြမန်မာအမည်ြမန်မာအမည်ြမန်မာအမည်    
 ၁. HEMISCYLLIDAE   ၁. Chioscyillium griseum   Ray bamboo shark  ငါးမန်းအိမ်ေြမှာင် 

၂. Chioscyillium punctatum  Brown banded 
bamboo shark  

ငါးမန်းကဖုန်း/ 
ငါးမန်းေတာက်တ့ဲ/ 
ငါးမန်း အဖုိးYကီး 

 ၂. STEGOSTOMIDAE  ၁. Stegostoma fasciatum  Zebra shark  ငါးမန်းေတာက်တ့ဲ 
 ၃. HEMIGALEIDAE  ၁. Chaenogaleus 

macrostoma  
Hook tooth shark  ငါးမန်းထုိးဝါး 

 ၄. CARCHARHINDAE  ၁. Carcharhinus 
albimarginatus  

Silvertip shark  ငါးမန်းေခါင်းဝုိင်း 

၂. C. amblyrhynchoides  Graceful shark    
၃. C. borneensis  Borneo shark  ငါးမန်းပု 
၄. C. brivipinna  Spinner shark  ငါးမန်းေတာင်မဲ 
၅. C. dussumieri  White cheek shark  ငါးမန်းေဇာင်းြဖူ 
၆. C. falciformis  Silky shark    
၇. C. leucas  Bull shark  ကျားငါးမန်း 
၈. C. limbatus  Blacktip shark    
၉. C. melanopterus   Blacktip reef shark    
၁၀. C. plumbeus   Sandbar shark    
၁၁. C. sorrah  Spot tail shark  သငဲါးမန်း 
၁၂. Galeocerdo cuvier  Tiger shark    
၁၃. Glyphis gangetis  Ganges shark  လွန်းငါးမန်း 
၁၄. Loxodon macrorhinus  Slit eye shark    
၁၅. Rhizoprionodon acutus Milk shark    
၁၆. R. oligolinx  Gray sharpnose shark   

ဇစြ်မစ်၊ဇစြ်မစ်၊ဇစြ်မစ်၊ဇစြ်မစ်၊ ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန (၂၀၀၄)။  

 လတူို၏့ စီးပွားြဖစ်ရှာေဖွထတုယ်မူCများအရ ပင်လယေ်မ8ာ့ (Sea cucumba) မျိုးစတိတ်ို၏့ 

ဦးေရကျဆင်း လာမCေEကာင့် မEကာေသးမီက ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ ပင်လယေ်မ8ာ့နှင့် ပတသ်က်၍  

ေလလ့ာမCတစခု် ြပုလပ်ုခ့ဲပါသည်။ လက်ရိှအချိန်အထိ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ပင်လယေ်မ8ာ့မျိုးစတိ် (၁၀) 

မျိုးအား မျိုးစတိခဲွ်ြခား မှတတ်မ်းတင်ထား5ပီး ၎င်းတိုမှ့ာ (၁) Black Fish (Actinopyga milia)၊ 

(၂) Stone Fish (Actinopyga lecanora)၊ (၃) Prickly Red Fish (Thelenota anana)၊ (၄) 

Amber Fish (Thelenota an)၊ (၅) Curry Fish (Stichopus variegates)၊ (၆) Green Fish 
(Stichopus chloronotus)၊ (၇) Black Tea Fish (Holothuria nobilis)၊ (၈) Lolly Fish 
(Holothuria atra)၊ (၉) White Teat Fish (Holothuria fuscogilva) နှင့် (၁၀) Leopard/ 

Tiger Fish (Bohadschia argus) တို ့ြဖစE်ကပါသည်။ 
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 အ�ဝါမျိုးစတိမ်ျား ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းအတက်ွ ပင်လယင်ါးမျိုးစတိမ်ျားအြပင် 

အေရးYကီးေသာ အချို မ့ျို းစတိမ်ျားလည်း ရိှပါသည်။ ၎င်းတိုမှ့ာ ပင်လယြ်မက် (Sea grass)၊ သန�ာ 

ေကျာက်တန်းများနှင့် ပင်လယလ်ပ်ိတို ့ ြဖစE်ကပါသည်။ ပင်လယြ်မကမ်ျားသည် ေဂဟေဗဒဆုိင်ရာ 

အေရးပါေသာ အခန်းက_တင်ွ ပါဝင်ေသာ်လည်း ၎င်းတိုအ့ေEကာင်း အနည်းငယမ်8သာ သိရိှပါ 

သည်။ ပင်လယြ်မက်သည် များေသာအားြဖင့် ေရတမ်ိပိင်ုးများတင်ွ ေပါက်ေရာက5်ပီး ငါးမျိုးစတိမ်ျား၊ 

လပ်ိများ၊ ေကျာက်ပုစန်ွများနှင့် dugong များ၏ မျိုးဆက်ေပါက်ပွားရာ နှင့် အစားအစာတိုအ့တက်ွ 

အဓိကအရင်းအြမစမ်ျားအား ြဖစေ်ပ;ေစပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ပင်လယြ်မက်များသည် ေရ၏ အရည် 

အေသွးကုိ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစ5ပီး ၎င်းတို၏့ အြမစက့ဲ်သုိေ့သာ ပင်စညမ်ျားသည် ပင်လယ် 

ေအာက်ေြခEကမ်းခင်းကုိ တည5်ငိမ်ေစပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ဤပင်လယြ်မက်များ နှင့် ပတသ်က် 

သည့် သတင်းအချက်အလက် အများအြပားမရိှေသးပါ။ ပင်လယြ်မက်အများစကုို ရခုိင်နှင့် 

တနသrာရီကမ်းရိုးတန်း ေဒသများတွင် ေတွ ရိှ့ရေသာ်လည်း  အေပ;ဘက် ေရေဝေရလေဲဒသများမှ 

သယေ်ဆာင်လာေသာ အနည်းအနှစ် အများအြပား ပုိခ့ျမCေEကာင့် ေရထညုစည်မ်းမC (Water 

turbidity) ြမင့်မားေသာ ေဒသများြဖစ်သည့် ဧရာဝတြီမစဝ်က�န်းေပ;ေဒသ နှင့် မုတ� မပင်လယေ်ကွ ့

ကမ်းရိုးတန်းေဒသများတွင် ပင်လယြ်မက်အား မေတွ ရိှ့ရပါ။ Istituto Oikos နှင့် BANCA တိုမှ့ 

ထတုြ်ပန်ေသာ စမံီကိန်းအစီရင်ခံစာတွင် လန်ပိက�န်းအ�ဝါအမျိုးသားဥယျာဉ် နှင့် အနီးဝန်းကျင် 

တင်ွ ပငလ်ယြ်မက်မျိုး စတိ် (၁၁) မျိုး ေတွ ရိှ့ရေEကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသည် (Istituto Oikos နှင့် 

BANCA ၂၀၁၁)။ ပင်လယြ်မက် နှင့် အလားတပူင် သန�ာေကျာက်တန်းများသညလ်ည်း အ�ဝါ 
ေဂဟစနစမ်ျားတွင် အ�ဝါမျိုးစတိအ်များအြပားအတက်ွ ရှင်သန်ကျက်စားရာေနရာ နှင့် အစာ 

အာဟာရများကုိ ေထာက်ပ့ံေပးြခင်းြဖင့် အေရးပါေသာ အခန်းက_မှ ရပ်တညလ်ျက် ရိှပါသည်။ 

ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနမှ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် သန�ာမျိုးစတိ် (၅၁)မျိုးကို  မျိုးခွဲြခား5ပီးြဖစေ်သာ်လည်း 

ြမန်မာ့ပင်လယြ်ပင်ရှိ သန�ာေကျာက်တန်းမျိုးစုံမျိုးကဲွများ အေြခအေန နှင့် ေြပာင်းလဲမCကို ပုိမုိသိရိှ 

နုိင်ရန် စနစတ်ကျေလ့လာမCများ လိုအပ်ဆြဲဖစ်ပါသည်။ သန�ာေကျာက်တန်းမျို းစတိမ်ျားအတက်ွ 

ရရိှထားေသာ  သတင်းအချကအ်လက်များကုိ ဇယား (၃) တင်ွ ေဖာြ်ပထားပါသည်။ 

 ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းများသည် ပင်လယလ်ပ်ိများအတက်ွလည်း အသုိက်နှင့် ဥကျင်း ေနရာ 

များအား ပ့ံပုိးေပး5ပီး ကမcာေပ;ရိှ ပင်လယလ်ိပ်မျိုးစတိ် (၇) မျိုးအနက် ြမန်မာနုိင်ငံတွင် (၅) မျိုးကုိ 

ေတွ ရိှ့ရပါသည်။ ၎င်းတိုမှ့ာ (၁) Hawksbill Turtle၊  (၂) Green Turtle၊ (၃) Loggerhead 

Turtle၊ (၄) Olive Turtle နှင့် (၅) LeatherbackTurtle တို ့ ြဖစE်ကပါသည်။ ၎င်းမျို းစတိမ်ျား 

သည် ရခိုင်၊ ဧရာဝတီနှင့် တနသrာရီကမ်းရိုးတန်းေဒသ တစေ်လျာက်တင်ွ ကျက်စားြခင်းနှင့် 

အသုိကမ်ျားြပုလပ်ုြခင်းတို ့ ြပုလပ်ုEကေEကာင်း သိရိှရပါသည်။ ၎င်းမျိုးစတိမ်ျားသည် အလန်ွအက�ံ 

ဖမ်းဆီးခံရြခင်းနှင့် ငါးဖမ်းေလမှျားမှ မေတာ်တဆဖမ်းဆီးမိြခင်း၊ အသုိက်ေနရာများ ညစည်မ်း 

လာြခင်းနှင့် ဖျက်ဆီးခံရြခင်းတိုြ့ဖင့် 5ခိမ်းေြခာက်ခံေနရပါသည်။ အကျိုးဆက်အားြဖင့် ပင်လယ် 

လပ်ိများ၏ ဦးေရမှာ သိသိသာသာ ကျဆင်းလျက်ရိှပါသည်။ 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၃၃၃၃) ) ) ) ြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိ    သန�ာေကျာကတ်န်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းသန�ာေကျာကတ်န်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းသန�ာေကျာကတ်န်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းသန�ာေကျာကတ်န်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်း    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်    အဂrလိပ်အမည်အဂrလိပ်အမည်အဂrလိပ်အမည်အဂrလိပ်အမည်    
၁ Lobophyllia spp. Coral 
၂ Turbinaria bifrons Bowl Coral 
၃ Turbinaria mesenterina Pagoda Coral 
၄ Galaxea fascicutalis  Galaxy Coral 
၅ Galaxea astreta Galaxy Coral 
၆ Heliopora coerulea Blue Coral 
၇ Pavona spp.   Leaf Coral 
၈ Pavona decusata Catcus Coral 
၉ Pavona minuta Catcus Coral 
၁၀ Acropora acuminate Coral 
၁၁ Acropora cytherea Coral 
၁၂ Acropora austere Coral 
၁၃ Acropora digitifera Coral 
၁၄ Acropora gemmifera Coral 
၁၅ Acropora tenuis Coral 
၁၆ Acropora glauca Coral 
၁၇ Podabacia crustacean Cauliflower Coral, Antler Coral 
၁၈ Goniastera favulus Coral 
၁၉ Favia maritime Golfball Coral, Small Star Coral 
၂၀ Favia stelliger Golfball Coral, Small Star Coral 
၂၁ Favia veroni Golfball Coral, Small Star Coral 
၂၂ Portie lutea Boulder / Pore Coral 
၂၃ Fungia scutaria Mushroom Coral 
၂၄ Fungia fungites Mushroom Coral 
၂၅ Pavona descussata Catcus Coral  
၂၆ Acropora aspera Coral 
၂၇ Acropora secale Coral 
၂၈ Acropora hyacinthus Coral 
၂၉ Acropora yongei Coral 
၃၀ Goniastra retiforms Coral 
၃၁ Fungia scutaris Mushroom Coral 
၃၂ Porties solida Boulder / Pore Coral 
၃၃ Millepora platyphtlla Fire / Finger Coral 
၃၄ Heliopora coerulea Blue Coral  
၃၅ Montipora efforescens Velvet Coral 
၃၆ Montipora informis Velvet Coral 
၃၇ Montipora solanderi Velvet Coral 
၃၈ Portie lutea Boulder / Pore Coral 
၃၉ Portie nigrescens Boulder / Pore Coral 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၃၃၃၃) ) ) ) ြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိ    သန�ာေကျာကတ်န်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းသန�ာေကျာကတ်န်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းသန�ာေကျာကတ်န်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းသန�ာေကျာကတ်န်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်း    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    
စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်    အဂrလိပ်အမည်အဂrလိပ်အမည်အဂrလိပ်အမည်အဂrလိပ်အမည်    

၄၀ Pavona frondifera Leaf Coral  
၄၁ Lophyllia hemprichii Coral 
၄၂ Polyphyllia talpina Feather Coral  
၄၃ Goniopora columna  Sunflower Coral  
၄၄ Goniopora fructicosa Sunflower Coral 
၄၅ Goniopora lobata Daisy Coral  
၄၆ Goniopora stuchburyi Coral  
၄၇ Goniopora pectinat Coral  
၄၈ Fungia fungites Mushroom Coral  
၄၉ Favia speciosa Coral  
၅၀ Galaxea fascicularis Tooth Coral  
၅၂ Turbinaria  crater Coral 

 

NBSAP ေရးဆဲွြခင်း လပ်ုငန်းစဉ်အတင်ွး ြမန်မာနုိင်ငံအတင်ွးရိှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများနှင့် 

ပတသ်က၍် သတင်းအချက်အလက်များ အားလုံးကုိ စစုည်းနုိင်ရန် Yကိုးပမ်းခ့ဲေသာလ်ည်း မျို းစတိ် 

စာရင်းေကာကယ်ထူားြခင်းများမှာ တစစိ်တတ်စပုိ်င်းမ8သာရိှ5ပီး မညသ်ည့်ေဂဟစနစ်များအတက်ွ 

မဆုိ ြပည့်စုံြခင်းမရိှပါ။ အဆုိပါ အချက်အလကမ်ျားမှာ နုိငငံ်၏ ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းေရး 

အတက်ွ အေရးပါလှပါသည်။ သတင်းအချက်အလက် အများစမုာှ ေခတနှ်င့်ေလျာ်ညီမCမရိှဘဲ 

မျိုးစတိမ်ျိုးကွမဲျား၏ အေြခအေနကုိ ြပည့်ြပည့်စုံစုံ နားလညနုိ်င်ရန်နှင့် ၎င်းတို၏့ ေရှ အ့လားအလာ 

များကုိ ခန ့မှ်န်းနိုင်ရန်အတက်ွ လုံေလာက်မC မရိှေပ။ ထိုေ့Eကာင့် တစနုိ်င်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် 

ထေိရာကေ်သာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းြခင်းအား ထေိရာက်စွာ အေကာင်အထညေ်ဖာ် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်  သိပAံနည်းကျ သတင်းအချက်အလက်များ လိုအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးေရး 

အတက်ွ မျိုးစတိစ်ာရင်းေကာကယ်ြူခင်းအား ရင်းနီှးြမှုပ်နံှေဆာင်ရွက်ရန် အေရးတYကီး လိုအပ် 

လျက် ရိှပါသည်။ 

၂၂၂၂....၃ ၃ ၃ ၃     ကမcာလ့ုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယအ်ဆင့်အတငွ်းရိှ မျိုးစိတမ်ျားကမcာလ့ုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယအ်ဆင့်အတငွ်းရိှ မျိုးစိတမ်ျားကမcာလ့ုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယအ်ဆင့်အတငွ်းရိှ မျိုးစိတမ်ျားကမcာလ့ုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယအ်ဆင့်အတငွ်းရိှ မျိုးစိတမ်ျား    

 IUCN/SSC (၁၉၉၄)၏ စခံျိန်စညံbန်းများအရ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အပငနှ်င့်တိရ စ�ာန် 

မျိုးစတိအ်များအြပားမှာ ကမcာ့လုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယအ်ဆင့်အတွင်းရိှ မျိုးစတိမ်ျား 

အြဖစ် ေတွ ရိှ့ရပါသည်။ သုိေ့သာလ်ည်း အင်ဒုိ-ြမန်မာေဒသတင်ွ 5ပီးြပည့်စုံေသာ ကမcာ့လုံးဆိုင်ရာ 

မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယအ်ဆင့်အတွင်းရိှ မျိုးစတိမ်ျားအား ေလလ့ာဆန်းစစခ်ျက်များမှာ နုိတ့ိုက် 

သတ� ဝါများ၊ ငှက်များ၊ ကုန်းေနေရေနသတ� ဝါများနှင့် အချို ေ့သာ တာွးသွားသတ� ဝါအုပ်စမုျား 

အတက်ွသာ ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများနှင့် ပတသ်က်သည့် အေြခခံ 
သတင်းအချက်အလကမ်ျားမှာ မျိုးစတိအု်ပစ်အုများစအုတက်ွ ြပည့်စုံြခင်းမရိှပါ။ နုိင်ငံ၏ ဇီဝမျိုးစံု 

မျိုးကဲွများဆုိင်ရာ လက်ရိှရရိှနိုင်ေသာ အချက်အလက်များမှာ အဓိကအားြဖင့် IUCN ၏ ၂၀၁၁ 

ခုနှစအ်တက်ွ ထတုြ်ပန်ထားေသာ IUCN RedList of Threatened Species version 2011 
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တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့် ကမcာ့လုံးဆုိင်ရာ မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယအ်ဆင့်အတင်ွးရှိ မျိုးစတိမ်ျားမှ  

ရရိှပါသည် (IUCN ၂၀၁၁၊ ေနာက်ဆက်တွဲ- ဂ)။  

နိုတ့ိုကသ်တ� ဝါများနိုတ့ိုကသ်တ� ဝါများနိုတ့ိုကသ်တ� ဝါများနိုတ့ိုကသ်တ� ဝါများ    

 ြမန်မာနုိင်ငံ၌  ၂၀၁၀ ခုနှစတ်င်ွ အ�ဝါနုိတ့ိုက်သတ� ဝါမျိုးစတိမ်ဟုတသ်ည့် နုိတ့ိုက်သတ� ဝါ 

(၄၅)မျိုးမှာ ကမcာ့လုံးဆိုင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယအ်ဆင့အ်တွင်းရိှ မျိုးစတိမ်ျားအြဖစ် မှတတ်မ်း 

တင်ခံရပါသည် (IUCN ၂၀၁၁၊ ေနာကဆ်က်တွဲ- ဂ)။ ၎င်းတိုအ့နက် မျိုးစတိ်(၂)မျိုးမာှ ြမန်မာနုိင်ငံ 

အတင်ွး၌သာေတွရ့သည့် Anthory’s Pipistrelle နှင့် Ioffre’s Pipistrelle လင်းနုိမ့ျို းစတိတ်ို ့

ြဖစE်ကပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံရိှ ေဒသရင်းမျိုးစတိကဲွ် တစမ်ျိုးြဖစသ်ည့် ေရbသမင် (Eld’s Deer -

Rucervus eldii thamin) သည် မျိုးသုဉ်းရန်အန�ရာယ်ရိှေနေသာ မျိုးစတိ် (Endangered) 

စာရင်းထတဲွင် ပါရိှပါသည်။ ၎င်းမျိုးစတိအ်ား ြမန်မာ့ေရbသမင်ဟု သိရိှEက5ပီး ြမန်မာနုိင်ငံအလယ်ပုိင်း 

အပူပုိင်းေဒသတွင် ေတွ ရိှ့ရပါသည် (McShea နှင့်အဖဲွ  ့ ၁၉၉၈၊ Wammer ၁၉၉၈)။ ြမန်မာနုိင်ငံ 

တင်ွ အင်ဒုိ-ြမန်မာေဒသတင်ွး ကျယြ်ပန ့စ်ာွ ကျက်စားလျက်ရိှေသာ မျိုးစတိမ်ျားအား ကမcာ့လုံး 

ဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယအ်ဆင့အ်တွင်းရိှ မျိုးစတိ်များအြဖစ် ေတွ ရိှ့ရ5ပီး ၎င်းတိုတ့င်ွ 

မျိုးသုဉ်းရနအ်န�ရာယ်ရိှေနေသာ မျိုးစတိမ်ျားြဖစသ်ည့် အာရှဆင် (Elephas maximus) နှင့် ကျား 

(Panthera tigris)၊ နှင့် မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယက်ျေရာက်နုိင်ေသာမျိုးစတိ် (Vulnerable) များ 

ြဖစသ်ည့် ေြပာင် (Gaur - Bos gaurus)၊ အင်းကျား (Clouded Leopard - Neofelis 
nebulosa)၊ ေEကာင်တံငါ (Fishing Cat - Prionailurus viverrinus)၊ ေတာေခွး (Dhole - 
Cuon alpinus) နှင့် ဟိမဝန�ာဝက်ဝံ (Himalayan Black Bear- Ursus thibetanus) တုိ ့

ပါဝင်ပါသည်။ အြခားေသာ ေနရာေဒသတင်ွက့ဲသုိ ့ ၎င်းမျိုးစတိ် အများစအုား တစဝ်မ်းတစခ်ါး 

အတက်ွ အမဲလိုက်ြခင်းမှ 5ခိမ်းေြခာက်လျက် ရိှပါသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငံေြမာက်ပုိင်း ေတာင်တန်းေဒသများတွင် ဟိမဝန�ာအေရှ ပုိ့င်း၏ အဂrါရပ်များ 

ြဖစေ်သာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယက်ျေရာက်နိုင်ေသာမျိုးစတိ် (Vulnerable) များ ြဖစသ်ည့် ပန်ဒါနီ 

(Ailurus fulgens) ၊ သားမင်း (Budorcas taxicolor) နှင့် ေတာင်ဆိတန်ီ (Naemorhedus 
baileyi) များအပါအဝင် နုိတ့ိုကသ်တ� ဝါမျိုးစတိအ်များအြပားအား ေတွ ရိှ့ရပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံ 

တင်ွ ၎င်းမျိုးစတိမ်ျား၏ လက်ရိှ ဦးေရအေရအတွက်အား အနည်းအကျဉ်းသာ သိရိှရ5ပီး 5ပီးြပည့်စုံ 

ေသာ အေရအတွက် စာရင်းေကာက်ယြူခင်းအား ဦးစားေပး လပ်ုေဆာင်သင့်ပါသည်။ 

 မျိုးသုဉ်းလနီုးပါး အန�ရာယ်ရိှေသာမျိုးစတိ် (critically endangered) များတင်ွ ပါဝင်သည့် 

ချိုတစေ်ချာင်းEက့ံ (Lesser One-horned Rhinoceros - Rhinoceros sondaicus) နှင့် 

အေမbးပါEက့ံ (Hairy Rhinoceros - Dicerorhinus sumatrensis) တိုအ့ပါအဝင် အချို ေ့သာ 

ကမcာလုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန်အန�ရာယအ်ဆင့်အတင်ွးရှိ နုိတ့ိက်ုသတ� ဝါမျိုးစတိမ်ျားသည် 

လတတ်ေလာနှစမ်ျားအတင်ွး အတညြ်ပုေတွ ရိှ့ မှတတ်မ်းတငနုိ်င်ြခင်း မရိှပါ။ ၎င်းမျိုးစတိမ်ျား 

ြမန်မာနုိင်ငံအတင်ွးရှိ ေနရင်းေဒသများတင်ွ ကျက်စားေနထိုင်ြခင်း ရိှေနဆဲ ဟုတမ်ဟုတ်အား 
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သိရိှရန် ကွင်းဆင်းစာရင်းေကာက်ယြူခင်း ြပုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းမျို းစတိမ်ျားအားလုံး 

သုိမ့ဟုတ် အချို မှ့ာ ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ ဆက်လက်တည်ရိှနုိင်ေသာေEကာင့် ကျားမျိုးစတိမ်ျားကုိ 

အဓိကထား၍ နုိင်ငံအဆင့် စာရင်းေကာကယ်ြူခင်းြပုလပ်ုေနသက့ဲသို ့ အြခားေသာ နုိတ့ိုက်သတ� ဝါ 

မျိုးစတိမ်ျားကုိလည်း နုိင်ငံအဆင့် ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန် ့ စာရင်းေကာက်ယြူခင်းြပုလပ်ုရန် လိုအပ်ပါ 

သည်။  

 ြမန်မာနုိင်ငံအတင်ွးရှိ ေမျာက်မျိုးစတိ် (၁၀)မျိုးမှာ IUCN ၏ ၂၀၁၁ ခုနှစအ်တက်ွ 

ထတုြ်ပန်ထားေသာ ကမcာ့လုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယအ်ဆင့်အတင်ွးရိှ မျိုးစတိမ်ျားစာရင်း 

တင်ွ ပါဝင်5ပီး ၎င်းတိုအ့နက် မျိုးစတိ်(၄)မျိုးမှာ မျိုးသုဉ်းရန်အန�ရာယ်ရိှေနေသာ မျို းစတိမ်ျား 

ြဖစ5်ပီး ကျန်ရိှေသာ မျိုးစတိ် (၆) မျို းမှာ မျိုးသုဉ်းရနအ်န�ရာယက်ျေရာက်နုိင်ေသာ မျိုးစတိမ်ျား 

ြဖစE်ကပါသည် (ေနာက်ဆက်တွဲ- ဂ)။ 

 အာရှေတာဆင်ရိင်ုးများအြပင် ြမန်မာနုိင်ငံသည် ကမcာေပ;တင်ွ အိမ်ေမွးဆင်အများဆံုး 

ပုိင်ဆုိင်ေသာ နုိငငံ်များအနက် တစနုိ်င်ငံြဖစပ်ါသည်။ စစုေုပါင်းအမ်ိေမွးဆင် (၃၀၀၀) ခန ့်ရိှ5ပီး 

၎င်းတိုကုိ့ အစိုးရနှင့် ပုဂgလကိမှ ပုိင်ဆုိင်Eကပါသည်။ ၎င်းအိမ်ေမွးဆင်များမှာ သစေ်တာက_တငွ် 

သစထ်တုလ်ပ်ုြခင်း၏ အဓိကလပ်ုအားစမုျား ြဖစE်ကသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံရိှ သစေ်တာများတင်ွ 

ေတာဆင်ရိုင်းအေကာင် (၃၀၀၀) ခန ့် ရိှမညဟု် ခန ့်မှန်းထားပါသည်။ ေတာဆင်ရိင်ုးဖမ်းဆီးြခင်းကုိ 

ဥပေဒအရ ကာကွယတ်ားြမစထ်ားေသာ်လည်း မEကာေသးမီနှစ်များအတွင်း ေတာဆင်ရိုင်းဖမ်းဆီး 

မCသည် ကျန်ရိှေသာ အာရှေတာဆင်ရိင်ုးေကာင်ေရအေပ; သိသာေသာ သက်ေရာက်မCများ 
ြဖစေ်ပ;ေစပါသည်။  

ငကှ်ငကှ်ငကှ်ငကှ်မျိုးစတိ်မျိုးစတိ်မျိုးစတိ်မျိုးစတိ်များများများများ    

 ၂၀၁၀ ခုနှစတ်ွင် ြမန်မာနုိင်ငံ၌ ကမcာလ့ုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်အဆင့်အတွင်းရိှ 

မျိုးစတိမ်ျားစာရင်းတငွပ်ါရိှသည့် ငှက်မျိုးစတိ် (၃၆)မျိုးရိှပါသည် (IUCN ၂၀၁၁၊ ေနာက်ဆက်တွဲ- 

ဂ)။ ၎င်းတိုအ့နက် အများစမှုာ သစေ်တာေဂဟစနစမ်ျား၏ ဝိေသသလက�ဏာများ ြဖစE်က5ပီး 

အဓိက သစေ်တာအမျိုးအစားအများစသုည် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်ခံေနရေသာ မျိုးစတိ် 

အများအြပားအား ေထာက်ပ့ံေပးလျက်ရိှပါသည်။ မျိုးသုဉ်းရနအ်န�ရာယ်ရိှေနေသာမျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့် 

မျကခံု်းြဖူငှက်ြပာေြခာက် (Sitta victoriae) နှင့် မျို းသုဉ်းရန်အန�ရာယက်ျေရာက်နုိင်ေသာ 

မျိုးစတိမ်ျားြဖစE်ကသည့် Nuthatch (Sitta formosa)၊ Giant Nuthatch (S. magna) နှင့် 

Blyth’s Tragopan (Tragopan blythii) တိုပ့ါဝငသ်ည့် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်ခံေန 

ရေသာ Passerines မျိုးစတိမ်ျား အများအြပားအတွက် ေတာငေ်ပ;ေတာများနှင့် သမပုိင်း 

ေတာများသည် အေရးပါလပှါသည်။ အဆုိပါသစ်ေတာများသည် မျို းသုဉ်းရန်အန�ရာယက်ျေရာက် 

နုိင်ေသာမျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့် ေအာက်ချင်းငှက် မျိုးစတိမ်ျား အများဆံုးကျက်စားရာ ေနရာများလည်း 

ြဖစပ်ါသည်။ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး အန�ရာယ်ရှေိသာမျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့်  ငဟစဝ်မ်းြဖူ (White-bellied 

Heron - Ardea insignis) နှင့် အေရှ ေ့တာင်အာရှကုန်တွင်းပိုင်းတွင် ေကာင်ေရ သိသိသာသာ 
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ကျဆင်းလျက်ရှ5ိပီး မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေနေသာ မျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့် ေဒါင်း (Green Peafowl - 

Pavo muticus) (BirdLife International 2001) တိုအ့တွက် ကျက်စားရာေနရာများအား 

အနိမ့်ပိင်ုး အ5မဲစမိ်းဆန်သည့် ရွက်ြပတေ်ရာေနှာေတာများ နှင့် အင်တိုင်းရွက်ေXကေတာများမှ 

ေထာက်ပံေ့ပးလျက် ရိှပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံေတာင်ပုိင်းရှိ အနိမ့်ပုိင်း စိုစွတေ်သာ အ5မဲစမ်ိးေတာ 

များမှာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေနေသာမျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့် ဂါနီေတာင်ငံုး (Gurney’s Pitta - Pitta 
gurneyi)နှင့် မျိုးသုဉ်းရန်အန�ရာယက်ျေရာက်နုိင်ေသာ မျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့် ေအာက်ချင်းငက်ှ (Plain-

pouched Hornbill - Aceros subruficollis) တို ့အပါအဝင် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်ခံေန 

ရေသာ ငှက်မျိုးစတိအ်ေြမာက်အြမား ကျက်စားရာေနရာများ ြဖစပ်ါသည်။ သဘာဝအရင်းအြမစ် 

များအား မဆင်မြခင် ထတုယ်သံုူးစွဲမCများေEကာင့် ေနရင်းေဒသများ ပျက်စီးေပျာက်ဆံုးြခင်းသည် 

သစေ်တာများ၏ အဓိကအဂrါရပ်များြဖစသ်ည့် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်ခံေနရေသာ ငှက်မျိုး 

စတိအ်များစအုား အဓိက 5ခိမ်းေြခာက်ေနေသာ အချက်ြဖစပ်ါသည်။ ထိုအ့ြပင် အလန်ွအက�ံ ထတုယူ် 

သံုးစွဲမCများသည် အေကာင်Yကီးမျိုးများြဖစသ်ည့် ေအာငေ်လာင်၊ ေဒါင်းနှင့် ခုိမျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ 

အဓိက 5ခိမ်းေြခာက်မC ြဖစပ်ါသည်။   

ြမန်မာနုိင်ငံ၏ 5ခိမ်းေြခာက်မCအများဆံုးခံေနရေသာ မျိုးစတိအ်ချိုအ့ပါအဝင် ကမcာလုံး 

ဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန်အန�ရာယ်ရိှေသာ အဆင့်အတွင်း ပါဝင်ေနေသာ ငှက်မျိုးစတိ် အေြမာက်အြမား 

သည် ေရတမိေ်ဒသေဂဟစနစမ်ျား၏ အဓိကလက�ဏာများ ြဖစE်ကပါသည်။ ၎င်းမျိုးစတိ် 

အများအြပားမှာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရှေိနေသာမျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့် ေြခစမ်ိးေရေညာှင့် (Spotted 
Greenshank - Tringa guttifer) က့ဲသုိ ့ကမ်းရိုးတန်းကျက်စားနယေ်ြမများ၏ အဓိကလက�ဏာ 

ြဖစပ်ါသည်။ သုိေ့သာ် မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေနေသာမျိုးစတိမ်ျားြဖစ်သည့် ေတာဘမဲန်ဒါလီ 

(White-winged Duck - Cairina scutulata)၊  ေရဗလုံ (Masked Finfoot - Heliopais 
personata) နှင့် မျိုးသုဉ်းရနအ်န�ရာယက်ျေရာက်နုိင်ေသာ မျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့် Indian Skimmer 

(Rynchops albicollis) တိုအ့ပါအဝင် အများစမှုာ ေရချိုေဒသကျကစ်ားနယေ်ြမများ၏ အဓိက 

လက�ဏာ ြဖစပ်ါသည်။ အင်ဒုိ-ြမန်မာေဒသအတင်ွး ေရတမ်ိေဒသေဂဟစနစ်များမှာ ထန်ိးသိမ်းြခင်း 

ဆုိင်ရာ လပ်ုေဆာင်ေပးခံရမCများ နည်းပါး5ပီး သစေ်တာေဂဟစနစမ်ျားထက် 5ခိမ်းေြခာက်ခံေနရမC 

ပုိမိမုျားြပားပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ ေဒသအတင်ွး ကျန်ရိှေသာ ေရတမ်ိေဒသေဂဟစနစ် 

အေကာင်းဆုံးနမနူာများ ကျန်ရှိဆဲြဖစ5်ပီး သိသာထင်ရှားေသာ ေနရာများမှာ အနိမ့်ပိင်ုးေဒသ 

သစေ်တာများရှိ ေရေသ နှင့် ေရရှင်ေရတမ်ိေဒသများ၊ ကျယြ်ပန ့5်ပီး ေရစီးဆင်းမCေနှးေကွးေသာ 

အနိမ့်ပိင်ုးြမစ်များ နှင့် ဒီေရေတာတို ့ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်ခံေန 

ရေသာ ငှက်မျိုးစတိမ်ျားတင်ွ  မျိုးသုဉ်းလနီုးပါး အန�ရာယ်ရှိေသာ မျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့် ေရေညာှင့် 

နCတဝိ်င်ုး (Spoon-billed Sandpiper - Eurynorhynchus pygmeus) ပါဝင်5ပီး မုတ� မပင်လယ် 

ေကွတ့င်ွ ေတွ ရိှ့ရသည့် ေရb ေ့ြပာင်းကျက်စားသည့် ေဆာင်းခုိငက်ှတစ်မျိုး ြဖစပ်ါသည်။ သစေ်တာ 

ေဂဟစနစန်င့်ှ ေရတမိေ်ဒသေဂဟစနစမ်ျားအြပင် ေတာပါးေသာ ကွင်းြပင်ေဂဟစနစ်များသည် 

လည်း လင်းတထပ်ိနီ (Red-headed Vulture - Sarcogyps calvus) က့ဲသုိေ့သာ ကမcာလုံး 



ြမန်မာြမန်မာြမန်မာြမန်မာ    NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP     
25 

ဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်ခံေနရေသာ ငှက်မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ အေရးပါေသာေနရာများ ြဖစပ်ါသည်။ 

၎င်းလင်းတမျိုးစတိမ်ျား၏ ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွရိှေသာ ဦးေရမှာ တစက်မcာလုံးဆုိင်ရာအရ အေရးပါလှ 

ပါသည်။ အဘယ့်ေEကာင့်ဆိေုသာ် ေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းသံုး ေဆးဝါးပစ@ည်းများ၏ အဆိပ်သင့်မC 

(Oaks နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၄) ဆုိးကျိုးေEကာင့် လန်ွခ့ဲေသာ ဆယစ်နှုစအ်တွင်း အိန�ယိတိုက်ငယတ်င်ွ 

ေကာငေ်ရကျဆင်းသည့် (BirdLife International ၂၀၀၁၊ Pain နှင့်အဖွဲ  ့ ၂၀၀၃)  အြဖစမ်ျိုး 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် မရိှေသာေEကာင့် ြဖစပ်ါသည်။  

ေတာပါးေသာ ကွင်းြပင်ေဂဟစနစမ်ျား၏ အဓိကလက�ဏာြဖစသ်ည့် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 

5ခိမ်းေြခာက်ခံေနရေသာ ငှက်မျိုးစတိမ်ျားသည် ေနရင်းေဒသအေပ; ထခုိိက်မCများနှင့် စိုက်ပျိုးေရး 

လပ်ုငန်းသံုး ဓာတုပစ@ည်း ပါဝင်သည့် 5ခိမ်းေြခာက်မCအများအြပားအား ရင်ဆုိင်ေနရပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ေရှးယခင်က မှတတ်မ်းတငနုိ်င်ခ့ဲေသာ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်ခံေနရသည့် 

ငှက်မျိုးစတိ် အများအြပားသည် ယခုနှစ်များတွင် အတညြ်ပုမတှတ်မ်းတင်နုိင်ြခင်း မရှေိတာ့ပါ။ 

၎င်းမျိုးစတိမ်ျားတင်ွ ြမန်မာနုိင်ငံ၌ ယခင်က ေတွ ရိှ့ခ့ဲရ5ပီး ၁၉၄၁ ခုနှစမှ်စ၍ မှတတ်မ်းတင်နုိင်ြခင်း 

မရိှဘဲ ပါကစ@တန်၊ နီေပါ နှင့် အိန�ိယေြမာက်ပိင်ုးတိုရိှ့ ရှညလ်ျားေသာ ြမစက်မ်းြမက်ခင်း များတင်ွ 

ေတွ ရိှ့ရ5ပီး မျိုးသုဉ်းရန်အန�ရာယက်ျေရာက်နုိင်ေသာ မျိုးစတိစ်ာရင်းဝင်ြဖစသ်ည့်  ေစွ  ့ (Jerdon’s 

Babbler - Chrysomma albirostre) နှင့် ြမန်မာနုိင်ငံေြမာက်ပိုင်း နှင့် အိန�ိယနုိင်ငံ 

ေြမာက်ပုိင်းတိုရ့ှိ သစေ်တာများ၏ ေရတမ်ိေဒသများနှင့် ရbံ နံွ့ေြမများ၊ ြမက်ခင်းများတွင် ယခင်က 

ကျက်စားခ့ဲ5ပီး ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ ၁၉၁၀ ြပည့်နှစမှ်စ၍ လည်းေကာင်း၊ အြခားေဒသများတွင်  ၁၉၄၁ 
ခုနှစ်မှ စ၍လည်းေကာင်း အတညြ်ပုမှတတ်မ်းတင်နုိင်ြခင်း မရိှေတာ့ေသာ၊ ကမcာေပ;ရိှ ဆန်းEကယ် 

ေသာ ငှက်မျိုးစတိမ်ျားတင်ွ ပါဝင်5ပီး မျိုးသုဉ်းလနီုးပါး အန�ရာယ်ရိှေသာ မျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့် 

ဘေဲခါင်းပန်းေရာင် (Pink-headed Duck - Rhodonessa caryophyllacea) တို ့ ပါဝင်ပါသည် 

(BirdLife International ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၃)။  

ဘေဲခါင်းပန်းေရာင်ငှက်များ ေတွ ရိှ့ရေEကာင်း လတတ်ေလာတင်ွ အေထာက်အထား ခုိင်ခိငု် 

မာမာ မတင်ြပနုိင်ေသာ်လည်း ချင်းတွင်းြမစ် အထက်ပုိင်းနှင့် ၎င်း၏ အဓိက ြမစလ်က်တက်များ 

ြဖစသ်ည့် တနုိင်းြမစ်၊ တဝမ်ြမစ်၊ ပေလာင်လဘန်ြမစတ်ိုမှ့ာ ၎င်းငှကမ်ျိုးများအတွက် လက်ကျန် 

ကျက်စားနယေ်ြမများဟု ေဒသခံများ၏ အဆိအုရ ယဆူရပါသည် (ဦးထင်လအှား ၂၀၀၄ ခုနှစတ်ွင် 

နုတြ်ဖင့်ဆက်သယွေ်မးြမန်းချက်၊ BirdLife International ၂၀၀၅) ။ 

တာွးသာွးသတ� ဝါများတာွးသာွးသတ� ဝါများတာွးသာွးသတ� ဝါများတာွးသာွးသတ� ဝါများ    

 ၂၀၁၀ ခုနှစ် ထတုေ်ဝေသာ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရနအ်န�ရာယ်ရိှေသာ အဆင့်အတငွ်းရိှ 

တာွးသွားသတ� ဝါမျိုးစတိမ်ျားတွင်  ြမန်မာနိင်ုငံမှ (၂၄)မျိုး ပါရိှ5ပီး အများဆံုးမှာ လပ်ိမျို းစတိမ်ျား 

ြဖစပ်ါသည် (IUCN ၂၀၁၁၊ ေနာက်ဆက်တွဲ ၃)။ အာရှတိုက်ရိှ အြခားေနရာများက့ဲသုိ ့လပ်ိမျိုးစတိ် 

များ ပျံနံှ့ ့ြခင်း နှင့် ေနထိုင်ကျက်စားရန် လိုအပ်ချကမ်ျားကို သိရိှမCနည်းပါးဆဲ ြဖစပ်ါသည်။ 

၎င်းမျိုးစတိမ်ျားနှင့် ပတသ်က်သည့် လတတ်ေလာ မှတတ်မ်းအများစမှုာ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
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ေရာင်းဝယေ်ဖာက်ကားေသာ ေစျးကွက်များမှ တစဆ်င့် ရရှြိခင်း ြဖစပ်ါသည်။ သဘာဝေကာင်ေရ 

များအတက်ွ အဓိက 5ခိမ်းေြခာက်မCမှာ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် ေရာင်းဝယေ်ဖာက်ကားေသာ ေစျးကွက် 

များတွင် လပ်ိမျိုးစတိမ်ျား၏ တန်ဖုိးြမင့်မားြခင်းေEကာင့် အလန်ွအက�ံ ရှာေဖွဖမ်းဆီးြခင်း 

ြဖစပ်ါသည်။ လပ်ိမျိုးစတိမ်ျားသည် မျိုးပွားမCနCန်း အလန်ွေနှးေကွး5ပီး အကျိုးဆက်အားြဖင့် 

အလန်ွအက�ံ ရှာေဖွဖမ်းဆီးသည့် အေြခအေနတွင် ေရရညှခုိ်င်5မဲ တညတ်ံ့နုိငမ်ည် မဟုတ်ပါ။  

ြမန်မာနုိင်ငံရှိ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေသာ အဆင့်အတင်ွးရိှ လပ်ိမျိုးစတိမ်ျား 

အေရအတွက်အား သိရှိရန်နှင့် ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေရး အလျင်အြမန် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပပ်ါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံရှိ အြခားေသာ တာွးသွားမျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ 5ပီးြပည့်စုံေသာ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 

5ခိမ်းေြခာက်ခံရမC ဆန်းစစ်ချက်အား မြပုလပ်ုရေသးပါ။ ြမန်မာနုိင်ငံတွင်ေတွရ့ေသာ အြခား 

တာွးသွားသတ� ဝါ မျိုးစိတမ်ျားကုိ သုေတသနြပု ဆန်းစစနုိ်င်ြခင်း မရိှေသးပါ။ IUCN မျိုးစတိ် 

ေကာ်မတီ (IUCN- Species Survival Committee -SSC) မှ ေဆာင်ရွက်ေသာ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 

တာွးသွားသတ� ဝါမျိုးစတိမ်ျား ေလလ့ာဆန်းစစြ်ခင်းတင်ွ ြမန်မာနုိင်ငံ မပါရိှေသးပါ။ သုိေ့စကာမူ 

ြမန်မာနုိင်ငံအေနြဖင့် IUCN RedList of Threatened Species ver. 2011 တင်ွ ေဖာ်ြပ 

ထားေသာ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေသာအဆင့်အတင်ွး ပါဝင်ေနသည့် တာွးသွား 

သတ� ဝါမျို းစတိမ်ျားထက် ပုိမုိများြပားေသာ အေရအတက်ွအား ပ့ံပုိးေပးနုိင်ပါသည်။  

ကနု်းေနေရေနသတ� ဝါများကနု်းေနေရေနသတ� ဝါများကနု်းေနေရေနသတ� ဝါများကနု်းေနေရေနသတ� ဝါများ    

ြမန်မာနုိင်ငံရှိ ကုန်းေနေရေနသတ� ဝါမျိုးစတိမ်ျားသည် IUCN RedList of Threatened 
Species ver. 2011 ၏ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်မCခံေနရေသာ မျိုးစတိမ်ျားစာရင်းတငွ် 

ပါဝင်ြခင်း မရိှပါ။ သုိေ့သာ် ကုန်းေနေရေန သတ� ဝါမျိုးစတိ်(၄)မျိုးြဖစေ်သာ ဖားြပုတမ်ျိုးစတိမ်ျားမှာ 

5ခိမ်းေြခာက်မCခံရလနုီးပါး အဆင့်သုိေ့ရာက် ရိှေန5ပီး ေကာင်ေရမှာလည်း ကျဆင်းလျက်ရှပိါသည် 

(IUCN ၂၀၁၁)။ ၎င်းမျိုးစိတမ်ျားမှာ Giant Asian River Frog (Limnonectes blythii)၊ 
Bufo pageoti ၊ Glyphoglossus  molossus နှင့် Nanorana arnoldi တိုြ့ဖစE်ကပါသည်။ 

ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်မCခံေနရေသာ ကုန်းေနေရေနသတ� ဝါမျိုးစတိမ်ျား စာရင်းတင်ွ ြမန်မာ 

နုိင်ငံမှ မပါရှိြခင်းသည် နုိင်ငံရှိ ကုန်းေနေရေနသတ� ဝါမျို းစတိအ်ား ထေိရာကစ်ာွ ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွထ်ားြခင်းထက် စနစတ်ကျ စာရင်းေကာက်ယမူC နည်းပါးြခင်းကုိ ေပ;လွင်ေစပါသည်။ 

ကမcာလုံးဆုိင်ရာ မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေသာ အဆင့်အတွင်းပါဝင်သည့် ကုန်းေနေရေနသတ� ဝါ 

မျိုးစတိမ်ျားရိှနုိင်ေသာ်လည်း လက်ရိှအချိန်အထိ မှတတ်မ်းမှတ်ရာ လိုအပ်ဆဲြဖစ်ပါသည်။ 

သုေတသနလုပ်ငန်းများနှင့် စာရင်းေကာက်လပ်ုငန်းများမှ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်မCခံေနရ 

ေသာ မျိုးစတိမ်ျားအြဖစ် သတမှ်တ်နုိင်မည့် ေဒသရင်းမျိုးစတိအ်များအြပား ေဖာ်ထတု်နုိင်မည် 

ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာ့ကုန်းေနေရေန နှင့် တာွးသွားမျိုးစတိစ်ာရင်းေကာက် စမံီကိန်းမှ အမည် 

မေဖာ်ြပနုိင်ေသာ ကုန်းေနေရေနသတ� ဝါမျိုးစတိမ်ျား အများအြပားပါရိှနုိင5်ပီး ဆန်းစစေ်လ့လာရန် 

ြပင်ဆင်လျက်ရိှသည်ဟု ယဆူနုိင်ပါသည်။  
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ငါးငါးငါးငါးမျို းစိတ်မျို းစိတ်မျို းစိတ်မျို းစိတ်များများများများ    

 ကမcာလုံးဆုိင်ရာ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်း ဦးစားေပးမC သတမှ်တ်ရန် ြမန်မာနုိငငံ်ရိှ 

အြခားေသာ မျိုးစတိအု်ပ်စမုျားက့ဲသုိပ့င် ငါးမျိုးစတိမ်ျားအတကွ် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်ခံရမC 

အကဲြဖတ်ချက်အား ြပုလပ်ုရန် လိုအပပ်ါသည်။ စနစမ်ကျေသာငါးဖမ်းမCများ၊ ဆညတ်ာတမံများ 

တညေ်ဆာက်ြခင်း၊ ေရထုညစည်မ်းမC နှင့် မျိုးစတိမ်ျား ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာမCတိုေ့Eကာင့် ြမန်မာ့ 

ေရချို ငါးမျိုးစတိမ်ျား၏ ေနရင်းေဒသများမှာ ြပင်းထန်စာွ 5ခိမ်းေြခာက်ခံေနရပါသည်။ ငါးမျိုးစတ်ိ 

အေြမာက်အြမားသည် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ မျိုးတုံးသွားမCနှင့်အတူ အန�ရာယက်ျေရာက်ေန5ပီး အထူး 

သြဖင့် ထခုိိက်လယွ5်ပီး ေဒသမျိုးရင်းငါးမျိုးများ အေြမာက်အြမားရိှေသာ အင်းေလးကန်အတွင်းရိှ 

မျိုးစတိမ်ျားသည် ယင်းက့ဲသုိေ့သာ ြပဿနာမျိုးကုိ ရင်ဆုိင်ေနရသည်။ သုိေ့သာ် ယေနအ့ချိန်အထိ 

ြမန်မာနုိင်ငံရှိ ေရချိုေနရင်းေဒသများတင်ွ ေတွ ရိှ့ရေသာ ငါးမျိုးစတိမ်ျားအား ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 

5ခိမ်းေြခာက်မCခံေနရေသာ မျိုးစတိမ်ျားစာရင်းတငွ် ပါဝင်ေEကာင်း အတညမ်ြပုနုိငေ်သးပါ။  

ေကျာရိုးမ့ဲသတ� ဝါများေကျာရိုးမ့ဲသတ� ဝါများေကျာရိုးမ့ဲသတ� ဝါများေကျာရိုးမ့ဲသတ� ဝါများ    

 ြမန်မာနုိင်ငံရှိ ေကျာရိုးမဲ့ သတ� ဝါမျို းစတိမ်ျားနှင့် ပတသ်က်၍ ကမcာလုံးဆိင်ုရာ မျိုးသုဉ်းရန် 

အန�ရာယက်ျေရာက်မC အဆင့်အား စနစတ်ကျ ေလလ့ာအကဲြဖတနိ်င်ုြခင်း မရိှေသးသြဖင့် နုိင်ငံတင်ွ 

ကမcာလုံးဆုိင်ရာ ေကျာရိုးမ့ဲသတ� ဝါမျိုးစတိမ်ျား ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းအတက်ွ မျို းစတိအ်လိုက် 

ဦးစားေပးရန် ခက်ခဲပါသည်။ ြမန်မာနုိငငံ်တွင် ေကျာရိုးမ့ဲသတ� ဝါမျိုးစတိမ်ျားအနက် လပ်ိြပာ 

မျိုးစတိ် (Adaman Crowd - Euploea adamensis) တစမ်ျိုးတည်းသာ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ  
မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေသာ အဆင့်အတွင်းရိှ မျိုးစတိမ်ျားစာရင်းတင်ွ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းလိပ်ြပာ 

မျိုးစတိသ်ည် အက်ဒမန် archipelago တင်ွ ေဒသရင်းမျိုးစတိြ်ဖစ5်ပီး ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ကုိကုိး 

က�န်းစ၌ု ေတွ ရိှ့ရပါသည်။  

အပင်များအပင်များအပင်များအပင်များ    

ကမcာလုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှမC အဆင့်အား အကဲြဖတြ်ခင်းတွင် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ 

အပငမ်ျိုးစတိ် အနည်းငယမ်8သာ ပါဝင်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် မျိုးေစဝှ့က် အမျိုးအစား နှင့် 

အချို မ့ျို းေစေ့ဖ;အမျိုးအစား မျိုးရင်းများကုိသာ ေဆာင်ရွက်ထားြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ IUCN ၏ 

၂၀၁၁ ခုနှစ် စာရင်း၌ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ အပင်မျိုးစတိ် (၄၃) မျိုးကုိသာ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် 

အန�ရာယ်ရှေိသာ အဆင့်အတင်ွးရှိ မျိုးစတိမ်ျားအြဖစ် သတမှ်တထ်ားပါသည် (IUCN ၂၀၁၁)။ 

ကမcာလုံးဆုိင်ရာ အန�ရာယက်ျေရာက်ေနေသာ မျို းေစေ့ဖ;ပင်အားလုံးသည် သစပ်င်Yကီးများြဖစ5်ပီး 

သံုးပံုနစှပံု်ေကျာ်သည် Dipterocarpaceae မျိုးရင်းများ ြဖစပ်ါသည်။ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် 

အန�ရာယ်ရှေိသာ အဆင့်အတင်ွးရှိ မျိုးေစဝှ့ကပ်င်များတွင် မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယက်ျေရာက်နုိင် 

ေသာ မျိုးစတိမ်ျားြဖစသ်ည့် Cycas siamensis ၊ Calocedrus macrolepis နှင့် Cephalotaxus 
mannii ၊ Taiwania cryptomerioides နှင့် မျိုးသုဉ်းရန်အန�ရာယ်ရှေိသာမျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့် Picea 
farreri မျိုးစတိမ်ျား ပါဝင်ပါသည်။ ကမcာလုံးဆိုင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေသာ အဆင့်အတင်ွး 
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ပါဝင်ေသာ မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ အဓိက 5ခိမ်းေြခာက်ေနေသာ အချက်များမှာ သယဇံာတ အရင်း 

အြမစမ်ျားကုိ စည်းကမ်းမ့ဲ ထတုယ်သံုူးစွဲြခင်းေEကာင့်  သစ်ေတာများပျကစ်ီးမC နှင့် အဆင့အ်တန်း 

ကျဆင်းမCတို ့ ြဖစပ်ါသည်။ စီးပွားေရးအရ တန်ဖုိးရိှ5ပီး မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ် ကျေရာက်နုိငေ်သာ 

မျိုးစတိြ်ဖစသ်ည့် Aquilaria malaccensis သညလ်ည်း အလန်ွအက�ံ ထတုယ်ြူခင်းေEကာင့်  

အန�ရာယက်ျေရာက်ေန5ပီး ၎င်းမျိုးစတိသ်ည် အေကျာပ်င် (Agarwood)ဟု လသိူများ5ပီး ရနံ ့

ရိှသည့် သစမ်ဟုတေ်သာ အြခားသစေ်တာထက်ွပစ@ည်း  တစမ်ျိုးြဖစပ်ါသည်။ 

 ၂၂၂၂....၄၄၄၄    စိုကပ်ျိုးေရးဆိုစိုကပ်ျိုးေရးဆိုစိုကပ်ျိုးေရးဆိုစိုကပ်ျိုးေရးဆိုင်ငင််င်ရာ ရာ ရာ ရာ ဇီဇီဇီဇီ၀၀၀၀မျိုးစုံမျိုးစုံမျိုးစုံမျိုးစုံမျိုးကဲွမျိုးကဲွမျိုးကဲွမျိုးကဲွများများများများ    

အပငမ်ျားသည် လမူCအဖဲွအ့စည်း၏ အသက်ရှင်ရပ်တည်နုိင်ရန်အတက်ွ မရှမိြဖစ် 

အေရးYကီးေသာ က_တစခု် ြဖစပ်ါသည်။ အပင်၏ မျိုးရိုးဗီဇအရင်းအြမစမ်ျားသည် အစားအစာ 

လုံေလာက်စာွ ရရိှေရး၊ ဇီဝေလာင်စာရရှေိရးနင့်ှ ဇီဝနည်းပညာြဖင့် ထတုယ်ထူားေသာ ေဆးဝါး 

ထတုလ်ပ်ုနိင်ုရန်အတက်ွ များစာွေထာက်ပ့ံနိုင်ေသာ စွမ်းရည်ရိှပါသည်။ ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွများ 

Xကယဝ်5ပီး အန�ရာယ်ကျေရာကမ်C များြပားလာေသာ အေြခအေနတွင် ရိှေသာ ေနရာများအား 

အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာထန်ိးသိမ်းေရးအဖဲွ  ့ (Conservation International - CI) မှ ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွေ်ရးအတွက် ဦးစားေပးရမည့် ေနရာများအြဖစ် ကမcာေပ;ရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများဆုိင်ရာ 

အဓိကေနရာ (biodiversity hotspot) များဟု သတမှ်တထ်ားပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံသည် ဟိမဝန�ာ၊ 

တရတုြ်ပညသူ်သ့မaတနုိင်ငံ၏ အေနာက်ေတာင်ဘက်ေတာင်တန်းများ နှင့် အေရးYကီး ဇီဝမျို းစုံ 

မျိုးကဲွများ ရိှေသာ အင်ဒို-ြမန်မာေဒသတို၏့ ဆံုမှတ်ေနရာတင်ွ တည်ရိှပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ကဲွြပားေသာ ရာသီဥတအုေြခအေနများနှင့် မူလေကျာက်သား အမျိုးအစား 

များသည် ကဲွြပားေသာ ေြမမျက်နာှသွင်ြပင်များနှင့်အတူ အမျိုးစုံလင်ေသာ ေြမဆီလbာအမျိုးအစား 

များအား ြဖစေ်ပ;ေစပါသည်။  သုိေ့သာ်လည်း Fluvisols ၊ Luvisols နှင့် Aerisols 

ေြမအမျိုးအစားများသာ စိုက်ပျို းေရးလပ်ုငန်းအတွက် အေရးပါပါသည်။ သုေတသီများသည် ြမန်မာ 

နုိင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးေရးဆုိင်ရာ ေဂဟဇုန်များအေပ; ြခားနားေသာ ယဆူချက်အမျိုးမျို း ရိှပါသည်။ 

အဓိက ေြမဆီလbာဇုန် (၅)မျိုး (ပံု ၃) နှင့် မုိးရွာသွန်းမC ေနရာ (၃) ခု အေပ;မူတည၍်   ြမန်မာနုိင်ငံ 

တင်ွ စိုက်ပျိုး-ရာသီဇုန် (၁၅) ခု ခဲွြခားထားပါသည် (Virmani နှင့်အဖဲွ  ့၁၉၉၁)။ 

ဆန ့်ကျင်ဘက်အေနြဖင့် Tun နှင့်အဖွဲ  ့ (၂၀၀၅) မှ ြမန်မာနုိင်ငံအနံှရိှ့ မုိးေလဝသ တိုင်းထွာ 

ေရးစခန်း (၃၄) ခုမှ နှစေ်ပါင်း (၃၀) ေကျာ်အတင်ွး လစဉ်တိုင်းထာွ မှတတ်မ်းတငခ့ဲ်ေသာ 

မုိးေရချိန်များ၊ အြမင့်ဆံုး၊ အနိမ့်ဆံုး နှင့် ပ8မ်းမျ အပူချိန်များ၊ ေန ့နှင့် ည အပူချိန်ြခားနားချက်များ၊ 

ေနသာချိန်များ နှင့် အေငွပ့ျံြခင်းများဆုိင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ (FAO ၁၉၈၇) ကုိ 

အသံုးြပု၍ ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ စိုက်ပျိုး-ရာသီဇန်ု (၈) ခုကို ခဲွြခားပါသည်။ ၎င်းတိုမှ့ာ ေြမာက်ဘက် 

ေတာင်တန်းများ (Northern Mountainous - NM))၊ အေရှဘ့က် ကုန်းေြမြမင့်များ (Eastern 

Plateau - EP)၊ အပူပုိင်းဇုန်ေဒသများ (Semi-arid - SAr)၊ အေနာကေ်တာင်တန်းများ (Western 
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Hilly - WH)၊ အေနာက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းများ (Western Coastal - WC) နှင့် ေတာက်ဘက် 

ကမ်းရိုးတန်းများ (Southern Coastal - SC)၊ ေတာင်ပုိင်းလင်ွြပင် (Southern Plain -SP) နှင့် 

ဧရာ၀တီ ြမစဝ်က�န်းေပ;ေဒသ (Ayeyawady Delta - AD) တိုြ့ဖစE်ကပါသည်။ NM၊ EP၊ နင့်ှ 

WH ဇုနမ်ျားသည် ြမင့်မားေသာ ေတာင်ကုန်းများနှင့် နက်ရ�င်းေသာချိုင့်ဝှမ်းများ ရိှေသာေEကာင့် 

ေြမမျက်နှာသွင်ြပင်အရ ကဲွြပားြခားနားမCအများဆံုးြဖစပ်ါသည်။   

 
ပုံပုံပုံပုံ    ၃၊၃၊၃၊၃၊            အဓကိအဓကိအဓကိအဓကိ    ေြမဆလီbာေြမဆလီbာေြမဆလီbာေြမဆလီbာ    ဇုနမ်ျား။ဇုနမ်ျား။ဇုနမ်ျား။ဇုနမ်ျား။ 

 
ပုံပုံပုံပုံ    ၄၊၄၊၄၊၄၊            အဓကိအဓကိအဓကိအဓကိ    မိုးေရချနိ်မိုးေရချနိ်မိုးေရချနိ်မိုးေရချနိ်    ဇနုမ်ျား။ဇနုမ်ျား။ဇနုမ်ျား။ဇနုမ်ျား။ 

 
၂၀၀၉ ခုနှစတ်ွင် ြမန်မာနုိင်ငံစိုက်ပျို းေရးဌာနမှ FAO သုိ ့ ေရးသားေပးပုိခ့ဲ့သည့် 

အစီရင်ခံစာအရ အဓကိ စိုက်ပျို း-ရာသီဇန်ုများကုိ အကျဉ်းေဖ;ြပထားပါသည် (ဇယား ၄)။ ြမန်မာ 

နုိင်ငံ၏ ဤကဲွြပားေသာ စုိက်ပျိုးေဂဟစနစမ်ျားတင်ွ များစာွေသာ အပူပုိင်း နှင့်  အပူေလျာပုိ့င်း 

မျိုးစတိမ်ျား နှင့် စံုလင်ေသာေဂဟစနစမ်ျားကို ေတွရ့ပါသည်။ ခန ့မ်န်ှးေြခအားြဖင့် ကဲွြပားေသာ 



ြမန်မာြမန်မာြမန်မာြမန်မာ    NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP     
30 

သီးနံှမျိုးစတိ် (၆၀) ေကျာကုိ် နုိင်ငံအတွင်း စိုက်ပျို းနုိင်5ပီး ေအာက်ပါအတိင်ုး အုပ်စု (၇) 

စခဲွုြခားနုိငပ်ါသည် (Myint ၁၉၈၉) -  

 (၁) နံှစားသီးနှံ - စပါး၊ ဂျုံ၊ နံှစားေြပာင်း နှင့် ေြပာင်း၊ 

 (၂) ဆီထက်ွသီးနံှများ - ေြမပဲ၊ နှမ်း၊ ေနEကာ နှင့် မုနည်င်း၊ 

 (၃) ပဲမျိုးများ - ေထာပတပ်ဲ၊ ပဲနီ နှင့် ပဲ အမျိုးမျိုး၊ 

 (၄) စက်မCသံုးသီးနံှများ - ဝါ ၊ Eကံ၊ ေဆးရွက်Yကီး၊ ရာဘာ၊  

 (၅) မီးဖုိေချာင်သီးနံှများ - အာလူး၊ Eကက်သွန်၊ ငရတု်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ 

 (၆) နှစ်ရှညသ်ီးနံှများ - လက်ဘက်၊ ေကာ်ဖီ၊ အုန်း၊ ငှက်ေပျာသီး၊ ဆီအုန်း၊ ထန်းနှင့် 

အြခားအသီးများ၊ 

 (၇) အြခားသီးနံှများ - အထက်တင်ွ  ေဖာ်ြပြခင်း မရှိေသာ သီးနံှများ။ 

ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၄၄၄၄))))    ြမန်မာနိုငငံ်၏ြမန်မာနိုငငံ်၏ြမန်မာနိုငငံ်၏ြမန်မာနိုငငံ်၏    အဓိကအဓိကအဓိကအဓိက    စိုကပ်ျိုးစိုကပ်ျိုးစိုကပ်ျိုးစိုကပ်ျိုး----ရာသီဇနု်ရာသီဇနု်ရာသီဇနု်ရာသီဇနု်များ။များ။များ။များ။    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    ေြမမျက်နာှသွငြ်ပင်ေြမမျက်နာှသွငြ်ပင်ေြမမျက်နာှသွငြ်ပင်ေြမမျက်နာှသွငြ်ပင်    စီမံအပ်ုချုပ်မCေဒသစီမံအပ်ုချုပ်မCေဒသစီမံအပ်ုချုပ်မCေဒသစီမံအပ်ုချုပ်မCေဒသ    
အဓိကစုိကပ်ျို းနည်းအဓိကစုိကပ်ျို းနည်းအဓိကစုိကပ်ျို းနည်းအဓိကစုိကပ်ျို းနည်း

စနစ်စနစ်စနစ်စနစ်    
၁။ ပခဲူး၊ ကချင် 

ြမစက်မ်း ေဘး 
ေြမနနုနု်းတငေ်ဒသ 

အထက်ပိုင်း နနု်းတငေ်ြမနု၊ ကချင် 
ေြမြပန ့်၊ဧရာဝတြီမစန်ငှ့် စစေ်တာင်း 
ြမစေ်ဘးတစေ်လျာက် ကျယြ်ပန ့်ေသာ 
နနု်းေြမ ၊ မိုးေရချိန် အသင့်အတင့် 
(၁၀၀၀-၂၅၀၀မလီမီီတာ) 

ဧရာဝတီ၊ စစကုိ်င်း၊ 
မန�ေလး နင့်ှ ပခဲူးတိုင်း 
ေဒသYကီး၊ 
ကချငြ်ပညန်ယ် 

စပါး၊ ေနEကာ၊ ပဲ၊ Eကံ၊ 
ေဆးရွက်Yကီး၊ ကုိင်း/ 
က�န်း စိုက်ပျိုးြခင်း 

၂။ အလယပ်ိုင်း 
ေြခာက်ေသွေ့ဒသ 

အလယပ်ိုင်း ေြခာက်ေသွေ့ဒသ၊ 
မိုးေရချိန်(၁၀၀၀ မလီမီတီာ) 
ေအာက်၊ ေနမွာှ အပခူျိနြ်မင့်မား၊ 
ေြမြပန ့်၊ အချို ေ့ဒသများ၌ မညညီာ 

မေကွး၊ မန�ေလး နငှ့် 
စစကုိ်င်း တိုင်းေဒသYကီး 

အထက်ပိုင်းေဒသ 
သီးနှံများ ေနEကာ၊ ပဲ၊ 
စပါး၊ ဝါ ၊ ေရသငွ်း 
လယယ်ာေြမ၊ ကုိင်း/ 
က�န်း စိုက်ပျိုးြခင်း 

၃။ နနု်းတငေ်ြမနနုငှ့် 
ပငလ်ယက်မ်းနား 
ေြမနမိ့်ေဒသ  

နနု်းေြမ၊ ပငလ်ယက်မ်းနား ြမစဝ် 
က�န်းေပ; ေြမနမိ့်ေဒသ ၊ မိုးေရ 
ချိနြ်မင့်(၂၅၀၀ မလီမီတီာ)အထက် 

ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန်၊ 
ပခဲူးနငှ့် တနသrာရီ 
တိုင်းေဒသYကီး၊ မနွ်၊ 
ကယားနငှ့် ရခိုငြ်ပညန်ယ် 

စပါး၊ ပဲ၊ ေနEကာ၊ 
ဆအုီန်း 

၄။ ကချငြ်ပညန်ယန်ငှ့် 
ပငလ်ယက်မ်းနား 
ကုန်းေြမြမင့်ေဒသ 

ေတာငထ်ထူပ်၊ မက်ေစာကေ်သာ 
ေြမသားနငှ့် မိုးေရချနိြ်မင့် (၂၅၀၀ 
မလီမီတီာ)  အထက် 

တနသrာရီ၊ ရနကု်န် နငှ့် 
ပခဲူး တိုင်းေဒသYကီး 
ကချင်၊ ရခိုင်၊ မန်ွ၊ 
ကရငန်ငှ့် 
ကယားြပညန်ယ် 

သစခ်ွ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ 
သီးပငန်ငှ့် ကုန်းေြမ 
ြမင့် လယယ်ာေြမ 
စိုက်ပျိုးြခင်း 

၅။ ေြမာက်ပိုင်းအေရှ ပ့ိုင်း 
နငှ့် အေနာက်ပိုင်းရိှ 
ေတာငတ်န်းများ 

ေတာငထ်ထူပ်၊ ေြမမျက်နာှြပင် မညီ 
ညာ ၊ မိုးေရချိန် အသင့်အတင့်မှ 
သည်းထန်၊ ကုန်းေြမ မက်ေစာက် 

ကချင်၊ ချင်းနငှ့် 
ရှမ်းြပညန်ယ် 

ကုန်းေြမြမင့် သီးနှံ 
များ၊ ေရb ေ့ြပာင်း 
ေတာငယ်ာ၊ သီးပင် 
စားပငစ်ိုက်ပျိုးြခင်း 

၆။ ြမနမ်ာနုိငင်ံ အထက် 
ပိုင်း၊ ေအာက်ပိုင်းနငှ့် 
ရှမ်းလငွြ်ပငေ်ဒသ 

ေြမြပငက်ျယြ်ပန ့်၊ အလယပ်ိုင်း 
ေြခာက်ေသွေ့ဒသ၏ အြပငဘ်က် 
အနမိ့်ပိုင်းေဒသ၊ ေြမမျက်နာှ သွငြ်ပင် 
တနွ ့ေ်ခါက် 

စစကုိ်င်း၊ ပခဲူး၊ မေကွး၊ 
မန�ေလး နင့်ှ 
ရနကု်န်တိုင်းေဒသYကီး၊ 
ကချငြ်ပညန်ယ် 

အထက်ပိုင်းေဒသ 
သီးနှံ၊ ေနEကာ၊ ပဲ 
နငှ့် ေြပာင်း 
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နုိင်ငံအနံှအ့ြပား၌ စိုက်ပျိုးထားေသာ သီးနံှများ အထူးသြဖင့် စပါး၊ ေြပာင်း၊ နံှစားေြပာင်း၊ 

မုန်ညင်း၊ ေြမပဲ၊ ေနEကာ၊ ဂျင်း၊ နနွင်း၊ Eသဇာ၊ ငရုတ်၊ ငရတ်ုေကာင်း၊ ခရမ်းချဉ်၊ ရုံးပတီ၊ လေိမaာ်၊ 

သံပုရာ၊ ငှက်ေပျာနှင့် ေဆးဖကဝ်င်အပင်များ အစရိှေသာ သီးနံှများတငွ် အချင်းချင်း နှင့် ၎င်းတို ့

အတင်ွး၌ပင် မတေူသာ မျိုးရိုးဗီဇဆိင်ုရာ ကဲွလွဲချက်များ ေတွ ရိှ့ရသည် (Tun နှင့် Than ၁၉၉၅)။  

 ြမန်မာနုိင်ငံကို ဆနစ်ပါး၊ သရက်၊ ငှကေ်ပျာနှင့် Eကံက့ဲသိုေ့သာ အဓိက အေရးYကီးေသာ 

သီးနံှမျိုးစတိမ်ျား၏ မူရင်းေဒသဟု ယူဆထားEကပါသည်။ ထိုစိုက်ပျိုးထားေသာ သီးနံှများ၏ 

နဂုိမျိုးစတိရ်ိုင်းများနှင့် အေလက့ျေပါက်လျက်ရိှေသာ မျိုးစတိမ်ျားသည် ြမန်မာနုိင်ငံအနံှအ့ြပား 

ေပါက်ေရာက် Eကပါသည်။ မျိုးရိုးဗီဇ၊ ေြမမျက်နှာသွင်ြပင်နှင့် ေမာ်လကီျူးများနှင့်ဆုိင်ေသာ 

ေလလ့ာမCများအရ ြမန်မာနုိင်ငံသည် စုိက်ပျိုး၍ရေသာ စပါး (O. sativa indica) မျို းကဲွများ 

ေတွရ့ေသာ အဓိကေနရာတင်ွ ရိှသည်ဟု ယဆူရပါသည် (Londo နှင့်အဖဲွ  ့၂၀၀၆၊ DAR ၂၀၁၁)။ 

Mung bean ၊ Black gram နှင့် Azuki bean က့ဲသိုေ့သာ များစွာေသာ သဘာဝ 

သီးေတာင့ပဲ်မျိုးများသည် ပင်လယက်မ်းရိုးတန်းရှိ သဲဆန်ေသာေြမ၊ ထုံးေကျာက်ေတာင်များ နှင့် 

ရှမ်းကုန်းေြမြမင့် အစရိှေသာ ေနရာများအပါအဝင် နုိင်ငံအနှံ ့ ကဲွြပားေသာ ေဂဟစနစ်များတင်ွ 

ပျံန့ှံေ့ပါက်ေရာကပ်ါသည် (Ye နှင့် Yamaguchi ၂၀၀၇)။ ဤကဲသုိ့ေ့သာ သဘာဝသီးေတာင့်ပဲ 

အရိုင်းမျိုးများသည် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ သီးေတာင့်ပဲသီးနံှ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မCအတက်ွ အေရးပါေသာ 

မျိုးရိုးဗီဇများကုိ ေထာက်ပ့ံေပးနုိင်ပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ြမန်မာနုိင်ငံအတွင်းရိှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု 

တိုသ့ည် များြပားလေှသာ လသံုူးနည်း အပင်မျိုးစတိမ်ျားကုိ စိုက်ပျို းအသံုးြပုEကသည်။ 

 ကမcာYကီးတငွ် ြဖစပ်ျက်ေနသကဲသုိ့ ့ ြမန်မာနုိင်ငံတွင်လည်း မူရင်းေဒသများဖျကဆီ်းခံရမC၊ 

ေဒသ သဘာဝမျိုးများအား  ေခတေ်ပ;မျို းများြဖင့် အစားထိုးမC၊ ရာသီဥတု ေြပာင်းလဲမC (အပူချိန်၊ 

ေြခာက်ေသွမ့C နှင့် ဆားငန်ဓါတ် ြမင့်မားလာမC)၊ လဦူးေရတိုးပာွးလာမCနင့်ှ သဘာဝေဘးအန�ရာယ် 

များ (ဥပမာ နာဂစ် ၂၀၀၈)တိုသ့ည် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ စုိက်ပျိုးေရးဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများအား 

5ခိမ်းေြခာက်လျက် ရိှပါသည်။ စာနပ်ရိက�ာရှားပါးမCကုိ ဟန ့တ်ားရန် နှင့် တိုးတက်ထတုလ်ုပ်ရန် 

အတက်ွ စိုက်ပျိုးထတုလ်ပ်ုမCနှင့် ပတသ်ကသ်ည့် အပင်များ၊ တိရ စ�ာန်များ နှင့် အဏုဇီဝသက်ရိှများ၊ 

၎င်းတိုအ့ား ထန်ိးသိမ်းကာကယွမ်Cနှင့် အသံုးြပုမCတိုအ့ား  စာရင်းေကာက် တိုင်းတာမCြပုလုပ်ရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးေရးကုိ အေြခခံသည့် နုိင်ငံြဖစေ်သာေEကာင့် စိုက်ပျိုးေရးက_သည် 

အဓိကေကျာရိုးြဖစ5်ပီး ြမန်မာနုိင်ငံ၏ အသားတင်ထတုကု်န် စစုေုပါင်း၏ (၃၆%) ရိှပါသည် (CSO 

၂၀၀၇)။ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ လဦူးေရသည် ၂၀၁၅ ခုနစှတ်င်ွ သန်း (၆၀) ခန ့် ရိှလာမညဟု် ခန ့မှ်န်း 

ရသည်။ လဦူးေရ တိုးတက်လာမC၊ လေူနမCပံုစနှံင့် စားေသာက်မC အေလအ့ထများ ေြပာင်းလမဲCတိုမှ့ 

အစားအစာ တိုးြမှင့ထ်ုတလ်ပ်ုရန် နှင့် အမျိုးကဲွြပားေသာ အစားအစာများ ပုိမုိရရိှရန် 

ေတာင်းဆုိလျက်ရိှပါသည်။ ထိုေEကာင့် နုိင်ငံ၏ သဘာဝနှင့် ဇီဝေဗဒဆုိင်ရာ အရင်းအြမစမ်ျား 

ထန်ိးသိမ်းမCနှင့် အသံုးချမC မ8ေြခရိှေစရန်အတွက် အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ နည်းလမ်းများ 

အသံုးြပုရန် အလန်ွအေရးYကီးလပှါသည်။  
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အပငမ်ျိုးရိုးဗီဇ အရင်းအြမစမ်ျား  ( Plant Genetic Resources - PGR) များ၏ တန်ဖုိး 

YကီးမားမCအား အေလးထားြခင်း နှင့် သဘာဝေနရင်းေဒသများ နှင့် လယ်ယာေြမများမှ အပင်မျိုးရိုး 

ဗီဇမျိုးကဲွများ  ဆံုးရCံးမC ြမင့်မားလာြခင်းတိုေ့Eကာင့် MOAI ၏ မျိုးေစဘ့ဏ် (Seed Bank) သည် 

ြမန်မာနုိင်ငံ၏ စုိက်ပျိုးေရး ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများကုိ စေုဆာင်းရန်နှင့် ထန်ိးသိမ်းမCများြပုလပ်ုနုိင်ရန် 

Yကိုးပမ်းလျက်ရိှသည် (ဇယား၅)။ လက်ရိှအေြခအေနတင်ွ အေရအတွက် ၁၀၉၂၂၉ ခု ထက်ပိုေသာ 

အေရးYကီးသည့် စိုက်ပျိုးသီးနံှမျိုးစတိမ်ျားကို ေနရင်းေဒသြပင်ပ (ex-situ)တင်ွ ကုိင်းကူး၊ 

ကုိင်းဆက်နည်းြဖင့် မျိုးပွားနုိင်ေသာ သီးနံှများအတက်ွ အေအးခန်းအတင်ွး ထန်ိးသိမ်းမC နှင့် 

မျိုးရိုးဗီဇဘဏ် (Gene bank) က့ဲသိုေ့သာ နည်းများြဖင့် စနစတ်ကျ သိမ်းဆည်း ထန်ိးသိမ်း 

ထားပါသည်။ ၎င်းအြပင် ထန်ိးသိမ်းထားေသာ သက်ရိှ ေသွးရညE်ကညကုိ် ဇီဝနည်းပညာြဖင့် 

အသံုးချနုိင်ေသာ မျိုးရိုးဗီဇများ ထတုယ်ူရန် Yကိုးပမ်းမCများ ြပုလပ်ုေနEကပါသည်။ အပင်မျိုးရိုးဗဇီ 

မျိုးကဲွများ၏ မျိုးရိုးဗဇီများ၊ မျို းစတိမ်ျား နှင့် ေဂဟစနစမ်ျားအေပ; ပုိမုိသိရိှနားလည်ရန် 

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ သုေတသနလပုင်န်းများသည် PGR များ ထာဝစဉ် တညတ်ခုိံင်5မဲေစရန် 

ကာကယွြ်ခင်းနှင့် ထေိရာက်စာွ အသံုးချြခင်းတိုအ့တက်ွ အကျိုးရိှေစမညြ်ဖစပ်ါသည်။  

 PGR များ ထာဝစဉ် တညတ်ခုိံင5်မဲေစရန် ကာကွယြ်ခင်းနှင့် အသံုးချြခင်းတိုအ့တက်ွ 

ြမန်မာနုိင်ငံ၏ မျိုးေစဘ့ဏ်သည် နုိင်ငံတကာနှင့် ပူးေပါင်း၍ ေအာကပ်ါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်- 

          - အီတလနုိီင်ငံ၊ Global Crop Diversity Trust (GCDT) နှင့် ပူးေပါင်း၍ 
ေနာကဆ်က်တွဲ(၁) သီးနံှများကုိ သရပ်ုခဲွြခားြခင်းနှင့် မျိုးပွားြခင်း၊ 

 - ကုိရီးယားေကျးလက်ေဒသဖံွ ့5ဖိုးေရး အုပ်ချုပ်မCဌာနနှင့် PGR များ နှင့် ဇီဝ 

နည်းပညာတိုတ့ွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

          - အသံုးချမCနည်းေသာ မျိုးစတိမ်ျား ထန်ိးသိမ်းရနနှ်င့် အသံုးချရန်အတက်ွ ဂျပန်နုိင်ငံ၊ 

ဆူကူးဘားတက] သိလု် နှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

           - FAO နှင့် ပူးေပါင်း၍ နုိငငံ်အဆင့် သတင်းအချက်အလက် ြဖန ့ေ်ဝမCစနစကုိ် 

တစ်ကမcာလုံးအဆင့် အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း(NISM-GPA)။ 

 သုိေ့သာလ်ည်း မျိုးရိုးဗီဇဘဏ်အတင်ွးတွင် ေနရင်းေဒသြပင်ပ စုိက်ပျိုးထန်ိးသိမ်းြခင်း 

စနစအ်ား အဆင့ြ်မှင့်တင်ြခင်း၊ သဘာဝအရိုင်းမျိုးများအား လယ်ယာေြမများတင်ွ ထန်ိးသိမ်းြခင်း၊ 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ ပညာေပးအစအီစဉ် ြပုလပ်ုြခင်း၊ သဘာဝသယဇံာတအရင်းအြမစမ်ျား၊ ပတဝ်န်း 

ကျငဆုိ်င်ရာ နှင့် အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မCများအတက်ွ မှန်ကန်ေသာ မူဝါဒ နှင့် 

ဥပေဒများချမတှြ်ခင်းတိုြ့ဖင့် PGR စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်းအတကွ် စမ်ွးေဆာင်ရည် ြမှင့်တင်ရန် ြမန်မာ 

နုိင်ငံတွင် လိုအပ်လျက်ရိှပါသည်။  
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ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၅၅၅၅))))    ြမန်မာနိုငငံ်ြမန်မာနိုငငံ်ြမန်မာနိုငငံ်ြမန်မာနိုငငံ်အတငွ်းအတငွ်းအတငွ်းအတငွ်း    အပငမ်ျိုးကဲွအပငမ်ျိုးကဲွအပငမ်ျိုးကဲွအပငမ်ျိုးကဲွ    သဘာဝအရင်းအြမစမ်ျားသဘာဝအရင်းအြမစမ်ျားသဘာဝအရင်းအြမစမ်ျားသဘာဝအရင်းအြမစမ်ျား    စေုဆာင်းထားရိှမCစေုဆာင်းထားရိှမCစေုဆာင်းထားရိှမCစေုဆာင်းထားရိှမC    ၊၊၊၊    exexexex----

situ situ situ situ နည်းြဖင့်နည်းြဖင့်နည်းြဖင့်နည်းြဖင့်    ထနိ်းသိမ်းထားရိှမCနငှ့်ထနိ်းသိမ်းထားရိှမCနငှ့်ထနိ်းသိမ်းထားရိှမCနငှ့်ထနိ်းသိမ်းထားရိှမCနငှ့်    ပျံန့ှံ ့ပျံန့ှံ ့ပျံန့ှံ ့ပျံန့ှံမ့Cများ၏မCများ၏မCများ၏မCများ၏    လက်ရှိအေြခအေနလက်ရှိအေြခအေနလက်ရှိအေြခအေနလက်ရှိအေြခအေန    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    သီးနံှအပုစ်ုသီးနံှအပုစ်ုသီးနံှအပုစ်ုသီးနံှအပုစ်ု    
စေုဆာင်းထားေသာစေုဆာင်းထားေသာစေုဆာင်းထားေသာစေုဆာင်းထားေသာ        

ဦးေရဦးေရဦးေရဦးေရ    ((((ပမာဏပမာဏပမာဏပမာဏ))))    
ExExExEx----sitsitsitsitu u u u ((((----5555° CCCC))))    
30303030----40%  RH40%  RH40%  RH40%  RH    

ပျံန့ှံ ့ပျံန့ှံ ့ပျံန့ှံ ့ပျံန့ှံတ့ည်ရှိမCတည်ရှိမCတည်ရှိမCတည်ရှိမC    

၁ စပါး ၇၉၀၈ ၆,၈၄၅ ၁၂, ၃၇၅ 

၂ စပါး (အရိုင်း) ၁၈၇ ၁၈၄ ၆၀၀ 

၃ ေြပာင်း ၂၅၀၄ ၁၂၇၃ − 

၄ သီးေတာင့် ၂၂၈၂ ၁၉၄၅ ၂၂၆၈ 

၅ ဆီထက်ွသီးနံှ ၂၃၉၂ ၆၄၀ ၁၀၄ 

၆ အြခား ၁၁၇၄ ၄၂ ၂၄၀ 

    စစုေုပါင်းစစုေုပါင်းစစုေုပါင်းစစုေုပါင်း    ၁၆၄၄၇၁၆၄၄၇၁၆၄၄၇၁၆၄၄၇    ၁၀၉၂၉၁၀၉၂၉၁၀၉၂၉၁၀၉၂၉    ၁၆၂၃၇၁၆၂၃၇၁၆၂၃၇၁၆၂၃၇    

ဇစြ်မစ်- DAR ေလးလပတအ်စီရင်ခံစာ (၂၀၁၁)။ 

၂၂၂၂....၅   ၅   ၅   ၅       ေမွးြမူေရးဇဝီမျို းစံုမျို းကဲွေမွးြမူေရးဇဝီမျို းစံုမျို းကဲွေမွးြမူေရးဇဝီမျို းစံုမျို းကဲွေမွးြမူေရးဇဝီမျို းစံုမျို းကဲွ    

 အသား၊ ဥနှင့် နုိထ့က်ွပစ@ည်းက့ဲသုိေ့သာ ေမွးြမူေရးလပ်ုငန်းထက်ွကုန်များ၏ ေစျးကွက် 

လိုအပ်ချက်များ ြမင့်မားလာမCကို ြဖည့်ဆည်းနုိင်ရန် နုိင်ငံေတာ်အစိုးရသည် ၁၉၄၉ မှစတင်၍ 

ေမွးြမူေရးက_ကုိ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရက်ွခ့ဲပါသည်။ ေမွးြမူေရးထက်ွကုန်တွင် ရင်နီှးြမှုပ်နှံမC 

အကျိုးအြမတ် ြမင့်မားေစရန်အတွက် စီးပွားေရးအရ အကျိုးအြမတေ်ရှးရCလာမCသည်  နုိင်ငံြခား 

တိုင်းြပည်များမှ ေမွးြမူေရးပစ@ည်းများ တင်သွင်းြခင်းြဖစေ်စပါသည်။ ၎င်းမှ ြမန်မာနုိင်ငံအတင်ွးရိှ 

ေမွးြမူေရး ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကဲွများ ကွယေ်ပျာက်ဆံုးရCံးမCများ ြဖစေ်ပ;ေစပါသည်။ 

အဓိက တိရ စ�ာနမ်ျား ေမွးြမူြခင်းနှင့် သက်ဆိင်ုရာေဒသများကုိ ဇယား(၆)တင်ွ ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။ သုိေ့သာ် ေမွးြမူေရးဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများကို နုိင်ငံအဆင့် စနစတ်ကျ ေလလ့ာ 

အကဲြဖတ်မCကုိ ယခုထိ ေဆာင်ရွက်နိုင်မC မရိှေသးပါ။ NBSAP အား ေရးဆဲွစဉ်ကာလအတင်ွး 

သက်ဆုိင်ရာဌာနများမှ က�မ်းကျင်ပညာရင်ှများသည် ြပုလပ်ုခ့ဲEကပါသည်။ ေအာက်တင်ွေဖာ်ြပ 

ထားမC များသည် နုိင်ငံတစ်ဝန်း ေကာင်ေရကျဆင်းမCေEကာင့် အန�ရာယE်ကုံေတွေ့နရေသာ 

မျိုးစတိ်(၂)မျိုး (LBVD ၂၀၁၁) နှင့် ပတသ်က်၍ တင်ြပထားြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းတိုမှ့ာ 

ြမန်မာြမင်းနှင့် အင်ဘင်ဝEကက်တို ့ြဖစE်ကသည်။ 

ြမန်မာြမန်မာြမန်မာြမန်မာြမင်းြမင်းြမင်းြမင်း    

 ြမင်းကုိ ေရှးအခါက အထူးသြဖင့် ြမန်မာနုိင်ငံအလယပုိ်င်းတွင် လညှ်းဆဲွရာ၌ အသံုးြပုခ့ဲ 

Eကပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ြမန်မာ့ရိုးရာပဲွေတာ်များ နှင့် အထူးအခမ်းအနားများတွင် အသံုးြပုရန် 

ေမွးြမူခ့ဲEကပါသည်။ ေကျးလက်ေဒသများတွင် ြမင်းများပုိင်ဆုိင်ြခင်းသည် Xကယဝ်ချမ်းသာမC၏ 

ြပယဂ်ုပင် ြဖစပ်ါသည်။ ယခင်က လယယ်ာထက်ွကုန် ေဘးထက်ွပစ@ည်းများ ေပါများမC နှင့် 
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ေကာင်းမွန်ေသာ ရာသီဥတတုိုေ့Eကာင့် ေကျးလက်ေဒသတွင် ြမင်းေမွးြမူြခင်းသည် ပံုမှန် 

အေလအ့ထြဖစပ်ါသည်။  သုိေ့သာ် ယခုအခါ 5မို ြ့ပတိုးချဲလ့ာြခင်း၊ သယယ်ပုိူေ့ဆာင်ေရးဆုိင်ရာ 

လမ်းများနှင့် ယာဉ်ယန�ရားများ တိုးတက်လာြခင်းတိုေ့Eကာင့်  ြမင်းေမွးြမူမC အေနအထားအား 

ေြပာင်းလေဲစပါသည်။ ေကျးရွာများတွင် ြမင်းေမွးြမူြခင်းများ ရှားပါးလာ5ပီး အကျိုးဆက်အားြဖင့် 

လက်ရိှနှစမ်ျားတွင် ြမင်းေကာင်ေရ ကျဆင်းလာခ့ဲပါသည်။ 

အင်ဘင်ဝEကက်အင်ဘင်ဝEကက်အင်ဘင်ဝEကက်အင်ဘင်ဝEကက်    

 ေမွးြမူေရးလပ်ုငန်းများတင်ွ ြမန်မာမ့ျိုးရင်းEကက်ြဖစေ်သာ အင်ဘင်ဝEကက် ေခ; 5မို Y့ကီး 

Eကက်များ တစနုိ်င်ေမွးြမူြခင်းမှာ ကျဆင်းလျက်ရိှသညဟု် ယဆူရပါသည်။ ဤေဒသရင်း 

Eကက်မျိုးသည် ထူးြခားေသာ အနံ ့ နှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ အသားတိုေ့Eကာင့် စားသံုးသူများအEကား 

Yကိုက်နှစသ်က်မCများသည်။ သုိေ့သာ် စီးပွားြဖစ် အသားတိုး Eကက်ေမွးြမူေရးလပုင်န်း များမှ 

ေဈးကွက်ဆဲွေဆာငမ်C နှင့် ထတုလ်ပ်ုမC အချိန်တိုေတာင်းမCတိုေ့Eကာင့် လန်ွခ့ဲေသာ ဆယစ်နှုစအ်တွင်း 

အသားတိုးEကက်ေမွးြမူေရး လပ်ုငန်းများ တိုးချဲ လ့ပ်ုကုိင်လာရာ အင်ဘင်ဝ Eကက်ေကာင်ေရသည် 

နှစေ်ပါင်းများစာွ တသတ်မတတ်ည်း ကျဆင်းခ့ဲပါသည်။ အင်ဘငဝ်Eကက်များအား ေမွးြမူရာတွင် 

လbတေ်ကျာင်းေမွးြမူသြဖင့် ေရာဂါကျေရာက်မC ထန်ိးချုပ်ရန် ခက်ခဲမCရှိ5ပီး အသားထွက်နCန်း 

မှာလည်း နုိင်ငံြခားမှ တင်သွင်းေသာ အသားစားEကက်မျိုးများထက် အများYကီး ေလျာ့နည်း 

ပါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် အင်ဘင်ဝEကက် ေမွးြမူြခင်းြပုလပ်ုရန် စတိပ်ါဝင်စားမC ေလျာ့နည်းလာ 

ပါသည်။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၆၆၆၆)))) ြမန်မာနိုငငံ်အတငွ်းြမန်မာနိုငငံ်အတငွ်းြမန်မာနိုငငံ်အတငွ်းြမန်မာနိုငငံ်အတငွ်း    ေမွးြမူေသာေမွးြမူေသာေမွးြမူေသာေမွးြမူေသာ    အိမ်အိမ်အိမ်အိမ်ေမွးတိရ စ�ာန်များေမွးတိရ စ�ာန်များေမွးတိရ စ�ာန်များေမွးတိရ စ�ာန်များ    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    မျို းစိတ်မျို းစိတ်မျို းစိတ်မျို းစိတ်    သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်    ေဒသအမည်ေဒသအမည်ေဒသအမည်ေဒသအမည်    
ေနရာေဒသေနရာေဒသေနရာေဒသေနရာေဒသ    

((((တုိင်းေဒသYကီးတုိင်းေဒသYကီးတုိင်းေဒသYကီးတုိင်းေဒသYကီး////ြပည်နယ်ြပည်နယ်ြပည်နယ်ြပည်နယ်))))    
၁ Cattle Bos indicus ြပစိန်၊ ေရbနီ၊ ရမ်ှးနွား၊ 

ကတုိးနွား၊ ေကျာက်ြဖူ 
မန�ေလး၊ မေကွး၊ စစ်ကိုင်း၊ 
ရမ်ှး၊ ကရင်၊ ရခုိင် 

၂ Mythun  Bos frontalis နွားေနာက် ချင်း 
၃ Buffalo  Bubals bubals ြမန်မာက�ဲ၊ ရမ်ှးက�ဲ ဧရာဝတီ၊ စစ်ကုိင်း၊ ရှမ်း 
၄ Horse Equus caballus ြမန်မာြမင်း၊ ရမ်ှးြမင်း မေကွး၊ မန�ေလး၊ စစ်ကိုင်း၊ 

ရမ်ှး။  
၅ Ass Equus asinus ြမန်မာြမည်း ရမ်ှး 
၆ Pig Sus domesticus ဘုိကတ်ိဝက်၊ ချင်းဝက် ပေတာင်း၊ အခါ ၊ ဝက်ေတာင်၊ 

မေကွး၊ မန�ေလး၊ စစ်ကိုင်း၊ ရမ်ှး  
၇ Sheep Ovis aries ြမန်မာသိုး၊ ကလုားသုိး မေကွး၊ မန�ေလး၊ စစ်ကိုင်း 
၈ Goat  

 
Capra hircus ဆိတ်နီ/ ဂျိတ်နီ/ ေညာင်ဦး/ 

ထိန်စန်း / ေခွးဆိတ်  
မေကွး၊ မန�ေလး၊ စစ်ကိုင်း၊ 
ရခုိင် 

၉ Chicken  Gallus gallus တုိကE်ကက်၊ တညင်Eကက်၊ 
Eကက်လင်းတ၊ အင်ဘင်ဝEကက် 

အနံှအ့ြပား 

၁၀ Turkey Meleagris gallopavo Eကက်ဆင် အနံှအ့ြပား 
၁၁ Duck  Anas platyrbynchos ခရမ်းဘဲ၊ ေတာဘဲ အနံှအ့ြပား 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၆၆၆၆)))) ြမန်မာနိုငငံ်အတငွ်းြမန်မာနိုငငံ်အတငွ်းြမန်မာနိုငငံ်အတငွ်းြမန်မာနိုငငံ်အတငွ်း    ေမွးြမူေသာေမွးြမူေသာေမွးြမူေသာေမွးြမူေသာ    အိမ်အိမ်အိမ်အိမ်ေမွးတိရ စ�ာန်များေမွးတိရ စ�ာန်များေမွးတိရ စ�ာန်များေမွးတိရ စ�ာန်များ    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    မျို းမျို းမျို းမျို းစိတ်စိတ်စိတ်စိတ်    သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်    ေဒသအမည်ေဒသအမည်ေဒသအမည်ေဒသအမည်    
ေနရာေဒသေနရာေဒသေနရာေဒသေနရာေဒသ    

((((တုိင်းေဒသYကီးတုိင်းေဒသYကီးတုိင်းေဒသYကီးတုိင်းေဒသYကီး////ြပည်နယ်ြပည်နယ်ြပည်နယ်ြပည်နယ်))))    
၁၂ Duck, 

Muscovy 
Cairina Maschata မန်ဒါလီ အနံှအ့ြပား 

၁၃ Goose Anser cygnoides ငန်း အနံှအ့ြပား 
၁၄ Quail  Coturnix spp ငံုး အနံှအ့ြပား 

 

၂၂၂၂....၆ ၆ ၆ ၆     ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာေသာမျို းစိတမ်ျား ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာေသာမျို းစိတမ်ျား ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာေသာမျို းစိတမ်ျား ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာေသာမျို းစိတမ်ျား ((((Invasive Alien Species    ----    IAS)IAS)IAS)IAS)    

IAS ဆုိသည်မှာ ေဂဟစနစတ်စခု်တင်ွ ေဒသရင်းမျို းစတိမ်ဟုတဘ်ဲ အြခားေဒသများမှ 

အစပျိုးဝင်ေရာက်လာ5ပီး အေြခကျကာ ေနာက်ပုိင်းတင်ွ လတူို၏့ကျန်းမာေရး၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ/ 

တိရ စ�ာန်များ၊ စိုက်ပျိုးေရး နှင့် စီးပွားေရးတိုအ့ေပ; ဆုိးကျိုးသက်ေရာက်ေစေသာ မျိုးစတိမ်ျားကုိ 

ေခ;ဆုိပါသည်။ ၎င်းမျိုးစတိမ်ျားတွင် တိရ စ�ာန်များ၊ အပင်များ၊ မ�များနှင့် အလန်ွေသးငယေ်သာ 

သက်ရှမိျားပါဝင်5ပီး ၎င်းတို၏့ မူလေနထိုငက်ျက်စားရာ ေဒသများမှ တင်သွင်းလာ5ပီး ေဒသရိှ 

မူလမျိုးစတိမ်ျား၊ အစားအစာများ နှင့် ကျက်စားေနရာတို၌့ ယှဉ်5ပိုငနုိ်င်ေသာ စမ်ွးရည်များ 

ရိှEကပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ IAS နှင့်ပတသ်က်၍ အနည်းငယမ်8သာ သိရိှနုိငေ်သာလ်ည်း အချို  ့

IAS များမှာ ကုန်းလမ်း၊ ေရလမ်းနင့်ှ ေလေEကာင်းလိုင်းများမှတစဆ်င့် ြမန်မာနုိင်ငံအတင်ွးသုိ ့

ဝင်ေရာက်လာခ့ဲသည်ကုိ ေလလ့ာေတွ ရိှ့ရပါသည်။ IAS များ၏ နယစ်ပ်ြဖတေ်ကျာ် ေရာက်ရိှ 

လာမCများအား ြမန်မာနုိင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံများြဖစသ်ည့် အိန�ိယ၊ ဘဂrလားေဒ့ရှ်၊ တရတုြ်ပညသ်ူ ့

သမaတနုိင်ငံ၊ လာအုိ၊ ထိုင်းနုိင်ငံတိုနှ့င့် ဆက်စပ်ေနေသာ နယနိ်မိတ် တစေ်လျာက်တင်ွ အများဆံုး 

ေတွ ရိှ့ခ့ဲရပါသည်။ IAS များသည် ကမcာလညှ့ခ်ရီးသညမ်ျား လာေရာက်လညပ်တြ်ခင်း သုိမ့ဟုတ် 

ကုန်ပစ@ည်းများ သယယ်ပုိူေ့ဆာင်ြခင်း သုိမ့ဟုတ် တိရ စ�ာန်များ၊ အပင်အစတိအ်ပုိင်းများ၊ 

သစေ်စမ့ျား၊ စနွ ့ပ်စ် ပစ@ည်းများမှလည်း ရည်ရွယမ်Cမရှိဘဲ ဝင်ေရာက်လာနုိင်ပါသည်။ ၎င်းအြပင် 

သုေတသနလုပ်ငန်းများ၊ ေဆးဝါးများ၊ အလဆှင် အပင်နှင့် အေကာင်များ၊ စက်မCလပ်ုငန်းများ 

အတက်ွ တင်သွင်းြခင်းသည် ရည်ရွယ်မCမရိှဘဲ  IAS များ တင်သွင်းမိြခင်းမျိုး ြဖစနုိ်ငပ်ါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံရှိ သစေ်တာသုေတသနဌာနမှ မှတ်တမ်းများအရ IAS များြဖစE်ကေသာ 

ကန�ာစမ်ိးမျိုးစတိမ်ျား (Prosopis spp:)၊ ေအာ်ရီးရှား (Acacia auriculiformis)၊ Ageratum 
conyzoidis၊ ေဘာစကုိင်း (Leucaena leucocephala)၊ ယကူလစမ်ျိုးစတိမ်ျား (Eucalyptus 

spp;)၊ ပင်လယ်ကဗီွး (Casuarica equisetifolia)၊ ဘစိပ်(Chromolaena odorata)၊ 

ပင်စိမ်းရိုင်း(Hyptis suaveolens)၊ Lantana camara ၊ ထကိရန်ုး (Mimosa diplotricha)၊ 

Mikania micrantha၊ ြမက်ရိုင်း (Sorghum halepeuse)၊ ေြပာင်းြမက် (Paspalum 
conjugatum)၊ သက်ကယ်(Imperata cylindrica)၊ ြမက်ချို (Echinochloa crus-galli)၊ 
ဆင်ငုိြမက်(Eleusine indica)၊ Pennisetum polystachion နှင့် အြခားေသာမျိုးစတိတ်ိုကုိ့ 

ေယဘယုျအားြဖင့် သစေ်တာ စိုက်ခင်းများ၊ စုိက်ပျိုးေြမများ၊ 5မို ြ့ပများ၊ ေရတမ်ိေဒသများ နှင့် 

သဘာဝကုန်းေြမများတွင်  ေတွ ရိှ့ရပါသည်။ 
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IAS မျိုးစတိမ်ျားသည် သစေ်တာေဂဟစနစမ်ျား နှင့် စိုက်ပျိုးေရး ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများကုိ 

5ခိမ်းေြခာက်လျက်ရိှသြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေနရာများတွင် IAS မျို းစတိမ်ျား ရိှေနြခင်းသည် 

ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျားကုိ ေပျာက်ကွယေ်စသည့် အန�ရာယ်ရိှေစပါသည်။ ေဗဒါပင် (Water 

Hyacinth - Eichhornia crassipe) ကုိ အလအှပအတက်ွ ရည်ရွယ5်ပီး ေရကန်များနှင့် 

ေရအုိင်များတွင် ထည့်သွင်းစိုက်ပျိုးခ့ဲEကပါသည်။ သုိရ့ာတင်ွ ေဗဒါပင်များသည် သဘာဝေရြပင် 

တစေ်လျာက် အဆမတန်ပွားများ ပျံန့ှံပ့ါသည်။ ေရကန်များ၊ ေရအုိင်များနှင့် ေချာင်းများတွင်  

ေဗဒါပင်များြဖင့် ပိတ်ဆုိလ့ာကာ အကျိုးဆက်အြဖစ် မူရင်းေရေနပငမ်ျားနှင့် ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွများကုိ 

5ခိမ်းေြခာက်လျက်ရိှပါသည်။ အြခားဥပမာ တစ်ခုအေနြဖင့် IAS တစမ်ျိုးြဖစေ်သာ အာဖရိက 

ခရမုျိုးစတိသ်ည် (Giant African Snail - Achatina fulica) သည် ြမန်မာနုိင်ငံအတင်ွးသုိ ့

ကုန်သွယမ်Cများမှတစဆ်င့် ေရာက်ရိှလာခ့ဲပါသည်။ အာဖရိကခရု မျိုးစတိသ်ည် စိက်ုပျိုးေြမများသုိ ့

ေရာက်ရိှလာ5ပီး ကပ်ပါးသယေ်ဆာင်သူ ြဖစလ်ာပါသည်။ ထိုေ့နာက် မူရင်းေဒသခရမုျိုးစတိမ်ျားကုိ 

တိုက်ခိက်ု Eကပါသည်။ ယခုအခါ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် အဆိုပါခရုမျိုးစတိဦ်းေရများသည် တေြဖးေြဖး 

ေလျာ့နည်းလာ5ပီ ြဖစပ်ါသည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစတ်င်ွ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ပျားေမွးြမူေရးဦးစီးဌာနသည်  

အစ@ေရးနုိင်ငံမှ ပျားမျိုးစတိ် တစ်မျိုးြဖစသ်ည့် Apis mellifera ligustica အား တင်သွင်းခ့ဲရာ 

အကျိုးဆက်အြဖစ် ကပ်ပါးမbား (Varroa jacobsoni) ပါ  ပါရိှလာပါသည်။ ၎င်းမbားများသည် 

(Giant Honey Bee ၊ Hollow Hived Honey Bee နှင့် Bush Hony Bee) အပါအဝင် 

ြပညတ်င်ွး နှင့် ြပညပ်မှ တင်သွင်းလာေသာ ပျားမျိုးစတိမ်ျားကုိ တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးEကပါသည်။ 
IAS များ၏ သဘာဝပတဝ်န်းကျင်အေပ; ထခုိိက်ပျက်စီးမCများအား ပုိမုိသိရိှ နားလည် ေစရန် 

ြမန်မာနုိင်ငံရှိ IAS များ၏  သတင်းအချက်အလက်များစာွကုိ ဇယား(၇) တင်ွ ေဖာ်ြပထားပါသည်။  
    

ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၇၇၇၇)  )  )  )  ြမနမ်ာနုိငင်ံရိှြမနမ်ာနုိငင်ံရိှြမနမ်ာနုိငင်ံရိှြမနမ်ာနုိငင်ံရိှ    IAS  IAS  IAS  IAS  မျိုးစတိမ်ျား၏မျိုးစတိမ်ျား၏မျိုးစတိမ်ျား၏မျိုးစတိမ်ျား၏    လက�ဏာများလက�ဏာများလက�ဏာများလက�ဏာများ    

 

Acacia auriculiformis A.Cunn  

ေအာ်ရီးရာှးအပငသ်ည် Eသစေတးလျနုိငင်မံှ ေလာငစ်ာ၊ ေပျာ့ဖတန်ငှ့် 
စက] ူထတုလု်ပ်ရနအ်တက်ွ တင်သွင်းလာပါသည်။ ပန်းဝတမ်Cံများသည် 
မျက်လုံးယားယံေရာင်ရမ်းြခင်းကုိ ြဖစ်ေစြခင်းနငှ့် ပန်းနာရငက်ျပ် ေရာဂါ 
များကုိ ြဖစ်ေစပါသည်။ 

 

Achatina fulica 

အဆုိပါခရုသည် ြမနမ်ာနိုငင်၏ံ ေနရာများစွာတငွ် ပျံန့ှံလ့ျက်ရှိပါသည်။ 
စုိက်ပျို းသီးနှံများနငှ့် သစ်ေတာပျိုးပငမ်ျားကုိ ထိခိုက်ပျက်ဆီးေစပါသည်။ 
၎င်းတိုသ့ည် ကပပ်ါးများကုိ သယ်ေဆာငက်ာ ရွံရာှဖယ်ွရှိပါသည်။ 
အစာကွင်းဆက်ကို ေြပာင်းလေဲစြခင်းအားြဖင့် မူရင်း ေဂဟစနစ်များကုိ 
ထခိိုက်ပျက်စီးေစပါသည်။ 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၇၇၇၇)  )  )  )  ြမနမ်ာနုိငင်ံရိှြမနမ်ာနုိငင်ံရိှြမနမ်ာနုိငင်ံရိှြမနမ်ာနုိငင်ံရိှ    IAS  IAS  IAS  IAS  မျိုးစိမျိုးစိမျိုးစိမျိုးစိတမ်ျား၏တမ်ျား၏တမ်ျား၏တမ်ျား၏    လက�ဏာများလက�ဏာများလက�ဏာများလက�ဏာများ    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

 

Clarias gariepinus 

အာဖရကိနင်ါးခသူည် ၁၉၉၁ ခနုစ်ှတငွ် အစားအစာအတက်ွ ထုိင်းနိုငင်မံှ 
တငသွ်င်းခဲ့ပါသည်။ ေမွးြမူေရးလပုကုိ်ငသူ်များ၏ ဂရုမြပုမCေEကာင့် 
ငါးေမွးကနမ်ျားအတငွ်းမှ လွတထ်က်ွလာ5ပီး အသားစားငါးြဖစ်သြဖင့် 
အြခားေသာေရေနအပငန်ငှ့် သတ� ဝါမျို းစိတမ်ျားကုိ ဖျက်ဆီး စားသံုးြခင်း 
ေEကာင့် ေရေန ဇီဝမျို းစံု မျို းကဲွများကုိ ဖျက်ဆီးေနပါသည်။ 

 

Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H Robinson 

အဆုိပါြခုံပငမ်ျားသည် ေြမလတ်ွေြမရုိင်းများ၊ စုိက်ခင်းများ၊ သဘာဝ 
ေတာများတွင် ကျယ်ြပန ့စွ်ာ ေပါက်ေရာက်Eက5ပီး တိရ စ�ာနမ်ျားကုိ အဆိပ် 
သင့်ေစပါသည်။ 

 

Cyprinus carpio 

ငါးEကင်းငါးမျို းသည် ၁၉၆၄ ခနုစ်ှတငွ် ပရုိတင်းနှင့် အလအှပအတက်ွ 
ရည်ရယ်ွ5ပီး အင်ဒုိနီးရာှးနိုငင်မံှ တငသွ်င်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းငါးသညေ်ရ၏ 
အရညအ်ေသွးနငှ့် ေရေနပငမ်ျား ေပါက်ေရာက်ြခင်းကုိ ဖျက်ဆီးပါသည်။ 

 

Lantana camara L  

စိနန်ားပနပ်ငကုိ် ဒုတယိကမcာစစ်မတိုငမ်ီ 5ဗတိိသ8ကုိလိုနီ အုပခ်ျုပစ်ဉ် 
ကာလက အလစုိှက်ပန်းပငအ်ြဖစ် ြမနမ်ာနိုငင်သုိံ ့ယူေဆာငလ်ာခ့ဲပါသည်။ 
သုိရ့ာတငွ် စိနန်ားပနပ်င်သည် မူရင်းေဒသေပါက်ပငမ်ျားကုိ ဖယ်ရာှး၍ 
ပိုးမbားလက်ခပံငအ်ြဖစ်  ပျံန့ှံလ့ာခ့ဲပါသည်။ 

 

Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit 

၁၉၇၈ ခနုစ်ှတငွ် ေလာင်စာထင်းအတက်ွ ဟာဝုိင်ရမီှ တငသွ်င်းခဲ့ပါသည်။ 
ေဘာစကုိင်းပငသ်ည် YကီးထာွးမCြမန5်ပီး သစ်ေစ့ထတုလ်ပုမ်C များြပားသည့် 
အတက်ွ အပငပ်တလ်ညတ်ငွ် ေဘာစကုိင်းအပငင်ယ်များ လbမ်းမိုးလျက် 
ရှိ5ပီး စုိက်ပျို းေြမအြဖစ် အသံုးြပု၍ မရေတာ့ေပ။ 

 

Mimosa diplotricha 
အဆုိပါ ထကိရံုးအပငသ်ည် ေြမေလ8ာက်အပငြ်ဖစ်5ပီး လျင်ြမနစွ်ာ ပျံ နံှ့ ့
နိုငသ်ည့်အတက်ွ ေဒသရင်းအပငမ်ျားကုိ လbမ်းမိုးလျက် ရှိပါသည်။ 
ဆူးရှိသြဖင့် စုိက်ခင်းများတငွ် ရငှ်းရခက်ေသာ ေပါင်းပငြ်ဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၇၇၇၇)  )  )  )  ြမနမ်ာနုိငင်ံရိှြမနမ်ာနုိငင်ံရိှြမနမ်ာနုိငင်ံရိှြမနမ်ာနုိငင်ံရိှ    IAS  IAS  IAS  IAS  မျိုးစိမျိုးစိမျိုးစိမျိုးစိတမ်ျား၏တမ်ျား၏တမ်ျား၏တမ်ျား၏    လက�ဏာများလက�ဏာများလက�ဏာများလက�ဏာများ    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

 

Pennisetum polystachion 

အဆုိပါြမက်ပငသ်ည် ၁၉၇၆ ခနုစ်ှတငွ် EသစေEတးလျနုိငင်မံှ က�ဲ၊ နာွး 
စားကျက်အတက်ွ တငသွ်င်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းြမက်သည် သစ်ေတာစုိက်ခင်း 
များကုိ မီးေလာင်လယ်ွေစေသာ မျို းစိတြ်ဖစ်ပါသည်။  

 

Pomacea canaliculata 

ေတာက်ပေသာ ပန်းေရာငဥ်များရှိသည့် ခရုတစ်မျို းြဖစ်5ပီး စပါးပငမ်ျားကုိ 
အလနွထ်ခိိုက် ဖျက်ဆီးသည်။  အင်းေလးကနေ်ဒသတငွ် ေပါများစွာ 
ေတွရ့ပါသည်။ 

 

Prosopis juliflora DC 
၁၉၅၀ ခနုစ်ှဝန်းကျငတ်ငွ် ြမနမ်ာနိုငင်အံလယ်ပိုင်း ေြခာက်ေသွေ့ဒသများ 
စိမ်းလန်းစုိြပညေ်ရးအတွက် စုိက်ပျို းသုေတသနနငှ့် ဖွံ ့5ဖို းေရးအဖွဲအ့စည်း 
(ARDC) မှ စတငထ်ည့်သွင်းခဲ့သည်။ ေြခာက်ေသွမ့Cဒဏကုိ် ေကာင်းစွာ 
ခနံိုင်ရည်ရှိြခင်း၊ ဆားေပါက်ေသာေြမကုိ ခနံိုင်ရည်ရှိြခင်းနငှ့် မျို းဆက် 
ပငေ်ပါက်များ အလနွမ်ျားြပားေသာေEကာင့် ေြခာက်ေသွေ့သာ ေဒသများ 
တငွ် ေကာင်းစွာရငှသ်နန်ိုင5်ပီး ဧရယိာအများအြပားတငွ် လျင်ြမနစွ်ာ 
အစုအဖွဲအ့လိုက် ေပါက်ေရာက် ေနEကသည်။ ၎င်းအပငတ်ငွ် လနူငှ့် 
တိရ စ�ာနတ်ိုကုိ့ ထခိိုက်ဒဏ်ရာရေစသည့် ခ�နထ်က်၍ အဆိပ်ရှိေသာ 
ဆူးများပါရှိသည်။  

 

Teredo sp. Ship worm, Marine borer 

၎င်းသည် ပငလ်ယ်တငွ် ေပါက်ပာွးေသာ ပိုးေကာငြ်ဖစ်5ပီး သစ်ကုိ 
ေဆွးေြမေ့စြခင်း၊ သေဘrာ၊ ကနူးေလှ၊ တံတားနငှ့် ကုနတ်ငခ်ျေနရာ 
တိုတ့ငွ် ရှိသည့် သစ်သားတိုကုိ့ ပျက်စီးေစြခင်းကုိ ြဖစ်ေစသည်။ 

 
 
 ရရိှေသာ အချက်အလက်များအေပ; အေြခခံ5ပီး ြမန်မာနုိင်ငံရိှ အဓိက IAS မျိုးစတိမ်ျားကုိ 

၎င်းတို၏့ သိပAံနာမည်၊ ဝင်ေရာက်လာသည့် လမ်းေEကာင်း၊ ပျံ နံှ့တ့ည်ရိှေနမC နှင့် ၎င်းတို၏့ 

ဆုိးကျိုးသက်ေရာက်မC နှင့် ဖျက်ဆီးမCတိုကုိ့ ဇယား(၈)တင်ွ စာရင်းြပုစေုဖာ်ြပထားပါသည်။ IAS 

၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများနှင့် ပတဝ်န်းကျင်အေပ;တွင် သက်ေရာက်မCများကို သိရိှရန် ေလလ့ာမC နှင့် 

သုေတသနတိုအ့ား လိုအပ်ပါသည်။ IAS ၏ ဆုိးကျိုးသက်ေရာကမ်Cအား အနည်းဆုံးြဖစေ်စရန် 

အလျင်အြမန် ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရးအတက်ွ ဤေဖာ်ြပချက်များမှ  IAS ၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ နှင့် 

ပတဝ်န်းကျင်အေပ;တင်ွ ထခုိိက်နုိင်မC အလားအလာကုိ ဂရြုပုရန် ေတာင်းဆိုထားပါသည်။  
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၈၈၈၈) ) ) ) ြမနမ်ာနိုငငံ်၏ြမနမ်ာနိုငငံ်၏ြမနမ်ာနိုငငံ်၏ြမနမ်ာနိုငငံ်၏    အဓိကအဓိကအဓိကအဓိက    IAS IAS IAS IAS မျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်း 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    မျိုးစတိအ်မည်မျိုးစတိအ်မည်မျိုးစတိအ်မည်မျိုးစတိအ်မည်    
အသုံးများအသုံးများအသုံးများအသုံးများ    

ေသာအမည်ေသာအမည်ေသာအမည်ေသာအမည်    
အမျိုးအမျိုးအမျိုးအမျိုး    
အစားအစားအစားအစား    

တငသ်ငွ်းလာြခင်းတငသ်ငွ်းလာြခင်းတငသ်ငွ်းလာြခင်းတငသ်ငွ်းလာြခင်း/ / / / 
မရည်ရယွဘ်ဲမရည်ရယွဘ်ဲမရည်ရယွဘ်ဲမရည်ရယွဘ်ဲ    

ေရာကလ်ာြခင်းေရာကလ်ာြခင်းေရာကလ်ာြခင်းေရာကလ်ာြခင်း    

ေပါက်ေရာက်ေပါက်ေရာက်ေပါက်ေရာက်ေပါက်ေရာက်    
ေနရာေနရာေနရာေနရာ    

ဆိုးကျို းဆိုးကျို းဆိုးကျို းဆိုးကျို း    

၁ Acacia 
auriculiformis 
A.Cunn 

Acacia 
ေအာေ်ရးရှား 

သစပ်င် သီးနှံသစတ်ာ 
အတွက် တငသ်ငွ်း 

လမ်းေဘးဝယဲာ 
စိုက်ခင်း 

ပန်းဝတမ်Cံမပှန်းနာ 
ရငE်ကပ် နငှ့် ယားယြံခင်း  

၂ Leucaena 
leucocephala 
(Lam.) DeWit 

Leucaena 
ေဘာစကုိင်း 

သစပ်င် ထင်းအတကွ် 
တငသ်ငွ်း 

စိုက်ခင်း၊ ဥယျာဉ် 
ြခံ၊ ေြမကွက်လပ် 
များ 

ေနရင်းေဒသမျိုးများ 
ေနရာတငွ် အစားထိုး 
ဝငေ်ရာက် 

၃ Prosopis 
Juliflora DC. 

Mesquite ြခုံပင်/ 
သစပ်င် 

အရိပ်ရ၊ တိရ စ�ာန် 
အစားအစာ၊ အပူ 
ပိုင်းေဒသစမိ်း 
လန်းစိုြပညေ်ရး 

ေြခာက်ေသွေ့သာ
ေြမ၊ စားကျက်ေြမ 

ေနရင်းေဒသ မျိုးရင်းပင် 
ေနရာတငွ် အစားထိုးဝင် 
ေရာက်မC ြမနဆ်န်၊ အဆပိ် 
ရိှေသာ ဆူးများက လနူငှ့် 
တိရ စ�ာနမ်ျားကုိ ထခိိုက် 

၄ Chromolaena 
odorata (L) 
R.M king & 
HRobinson 

Bitter bush ြခုံပင် အလပှင်အြဖစ် 
တငသ်ငွ်း 

လယေ်ြမ၊ 
လမ်းေဘးဝယဲာ၊ 
စားကျက်ေြမ 

အေရြပား ယားယြံခင်း၊ 
ပန်းနာရငE်ကပ်၊ 
တိရ စ�ာန် များကုိ 
အဆပိသ်င့်၊ ေဒသ 
မျိုးရင်း အပငမ်ျား နှင့် 
မျိုးစတိေ်နရာများတငွ် 
အစားဝငေ်ရာက် 

၅ Hyptis 
suaveolens 
(L.)Poit 

Bush tea ြခုံပင် - စိုက်ခင်း၊ လမ်း 
ေဘးဝယဲာ၊ စား 
ကျက်ေြမ၊ ေြခာက် 
ေသွ  ့ေသာေြမ 

ပန်းနာရငE်ကပ်၊ စိုက်ပျိုး 
နိုငေ်သာ ေြမများကုိ 
ပျက်စီးေစနိုင် 

၆ Lantana 
camara 

Lantana 
စနိန်ားပန် 

ြခုံပင် အလှအပအတကွ် 
တငသ်ငွ်း 

စိုက်ခင်း၊ 
စားကျက်ေြမ၊ 
5မို ြ့ပေဒသ 

က�ဲနာွးများကုိ အဆပိ် 
သင့်၊ ေဒသရင်းမျိုးစတိ် 
ေနရာ များတငွ် 
အစားထိုး ဝငေ်ရာက် 

၇ Echinochloacr
us-galli (L.) P. 
Beauv 

Barnyart 
grass 

ြမက်မျိုး 
ရင်း 

မရည်ရွယဘ်ဲ 
ေရာက်ရိှြခင်း 

စပါးခင်း အထွက်နCန်းေလျာက့ျေစ 
ြခင်း၊ တိရ စ�ာနမ်ျားကုိ 
အဆပိသ်င့်ေစြခင်း 

၈ Imperate 
cylindrical 
(L.) P. Beauv 

Blady grass/ 
Congo grass 

ြမက်မျိုး 
ရင်း 

ကမcာအနှံ ့ပျံနံှ့ ့ြခင်း စိုက်ခင်း/ 
စားကျက်ေြမ/ 
ေြခာက်ေသွ  ့
ေသာေြမ 

သစေ်တာများတငွ် 
သဘာဝ မျိုးဆက်ြခင်းကုိ 
တားဆီး5ပီး ြပင်းထနစ်ာွ 
မီးေလာငက်�မ်း 

၉ Pennisetum 
spp. 

Mission 
grass 

ြမက်မျိုး 
ရင်း 

စားကျက် သစေ်တာနငှ့် 
စိုက်ခင်းများ 

စိုက်ခင်းအပငမ်ျား၏ 
YကီးထာွးမCကုိ တားဆီး၊ 
ယှဉ5်ပို ငေ်နရာလု 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၈၈၈၈) ) ) ) ြမနမ်ာနိုငငံ်၏ြမနမ်ာနိုငငံ်၏ြမနမ်ာနိုငငံ်၏ြမနမ်ာနိုငငံ်၏    အဓိကအဓိကအဓိကအဓိက    IAS IAS IAS IAS မျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်း    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    မျိုးစတိအ်မည်မျိုးစတိအ်မည်မျိုးစတိအ်မည်မျိုးစတိအ်မည်    
အသုံးများအသုံးများအသုံးများအသုံးများ    

ေသာအမည်ေသာအမည်ေသာအမည်ေသာအမည်    
အမျိုးအမျိုးအမျိုးအမျိုး    
အစားအစားအစားအစား    

တငသ်ငွ်းလာြခင်းတငသ်ငွ်းလာြခင်းတငသ်ငွ်းလာြခင်းတငသ်ငွ်းလာြခင်း/ / / / 
မရည်ရယွဘ်ဲမရည်ရယွဘ်ဲမရည်ရယွဘ်ဲမရည်ရယွဘ်ဲ    

ေရာကလ်ာြခင်းေရာကလ်ာြခင်းေရာကလ်ာြခင်းေရာကလ်ာြခင်း    

ေပါက်ေရာက်ေပါက်ေရာက်ေပါက်ေရာက်ေပါက်ေရာက်    
ေနရာေနရာေနရာေနရာ    

ဆိုးကျို းဆိုးကျို းဆိုးကျို းဆိုးကျို း    

၁၀ Mikania 
micrantha H. 
B.K 

Mile-a-
minute 
weed, 
Chinese 
creeper, 
American 
rope 

နယွပ်င် အလှအပ သစေ်တာနငှ့် 
စိုက်ခင်းများ 

အပငမ်ျားကို ရစပ်တ် 
ြခင်းြဖင့် ေသေစ၊ ေရနငှ့် 
အဟာရကုိ လယုူ 

၁၁ Mimosa 
diplotricha 

Sensitive 
Plant  

ြခုံပင် အလှအပ သစေ်တာနငှ့် 
စိုက်ခင်းများ 

ဆူးေပါများ/ လျငြ်မနစ်ာွ 
ပျံန့ှံေ့ပါက်ေရာက်/ အပင် 
များကုိ ေသေစ/ ေပါင်းရှင်း 
ရန် ခက်ခဲ 

၁၂ Eichhornia 
crassipes 
(Mart.) Solms 

Water 
Hyacinth 
(ေဗဒါ) 

ေရေန 
ေပါင်းပင် 

အလှအပ ေရကန်/ အုိငန်ငှ့် 
ေချာင်းများ 

ေရဆီးေEကာင်းကုိ ေနှးေစ၊ 
ေရခန်းေြခာက်  

၁၃ Achatina 
fulica 

Giant 
African 
Snail  
အာဖရိကနခ်ရု 

ခရု အလှအပ ဥယျာဉမ်ျား/ 
ပျိုးဥယျာဉမ်ျား/ 
စိုက်ပျိုးေြမများ 

သီးနှံပငမ်ျားအေပ; 
ဆိုးကျိုး သက်ေရာက်၊ 
ကပပ်ါးေကာငမ်ျားကုိ 
သယေ်ဆာင် 

၁၄ Pomacea 
canaliculata 

Golden 
apple Snail  

ခရု မရည်ရွယဘ်ဲ 
ေရာက်ရိှြခင်း 

စပါးခင်း ဆနစ်ပါးထတုလ်ပုမ်Cကုိ 
အဓကိအန�ရာယြ်ဖစေ်စ 

၁၅ Clarias 
gariepinus  

African Cat 
Fish 
အာဖရိကန် 
ငါးခူ 

ငါးမျိုးရင်း အစားအစာ 
အတွက်တငသ်ငွ်း 

- ေရသန်ရှ့င်းမCကိုေလျာန့ည်း 
ေစ5ပီးအြခား ေရေနသတ� ဝါ 
များကုိ ဖျက်ဆီး 

၁၆ Cyprinus 
carpio  

Carp  ငါးမျိုးရင်း အစားအစာ 
အတွက်တငသ်ငွ်း 

ဆညမ်ျား၊ 
ကနမ်ျား၊ 
ဒေီရေတာများ 

ေရEကည်လငသ်န်ရှ့င်းမCကုိ 
ေလျာန့ည်းေစ၊ ေရေနအပင် 
များကုိ ပျက်စီးေစ5ပီး 
ေနရာဝငယ်ူ 

၁၇ Ctenopharyng 
odon idella  

Grass carp ငါးမျိုးရင်း အစားအစာ 
အတွက်တငသ်ငွ်း 

ဆညမ်ျား၊ 
ကနမ်ျား၊ 

ေရေနအပငမ်ျားကုိ ေလျာ့ 
နည်းေစ၊ အာရှသြံပား 
ေကာငက့ဲ်သိုေ့သာ ကပပ်ါး 
ေကာငမ်ျားကိုသယေ်ဆာင်၊  

၁၈ Oreochrs spp. Tilapia 
တလီားပီးယား 

ငါးမျိုးရင်း အစားအစာ 
အတွက်တငသ်ငွ်း 

ေရေလာှငတ်မံ 
ဆညမ်ျား၊ 
ကနမ်ျား၊ 

ေဒသခံ ငါးမျိုးရင်းများ၏ 
တနဖ်ိုးကို ကျဆင်းေစ/ 
ေရေနသတ� ဝါအစုအေဝး
ကုိအေြပာင်းအလြဲဖစေ်စ 

၁၉ Teredo spp. Ship worm, 
marine 
borer 

ေရငနေ်န
တေီကာင် 

ေရb ေ့ြပာင်း 
ဝငေ်ရာက် 

ပငလ်ယ် /  ဒေီရ 
ေတာ ေဒသ 

သစသ်ား၊ ပျဉ်ြပားများကို 
ေဆွးေြမေ့စနိုင်၊ တတံား 
များ ပျက်စီးေစနိုင် 
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အဓိကအဓိကအဓိကအဓိက    IAS IAS IAS IAS မျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျား    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    တည်ရိှရာတည်ရိှရာတည်ရိှရာတည်ရိှရာ    ေနရာများေနရာများေနရာများေနရာများ    

 IAS များ၏ ဆုိးကျိုးသက်ေရာက်မCများနှင့် ပတ်သက်၍ IAS များတည်ရိှမC နှင့် ၎င်းတို၏့ 

ပတဝ်န်းကျင်၊ ေဒသခံများ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမCများနှင့် သက်ဆုိင်သည့် သိရိှမC အားနည်း 

ေနြခင်းကုိ ြဖည့်ဆည်းရန် ဌာနဆုိင်ရာများနှင့် တက] သုိလ်များမှ  ပညာသင်များ နှင့် သုေတသီများ 

ပါဝင်သည့် က_ေပါင်းစုံ အဖဲွ ဖဲွ့က့ာ  5ပီးြပည့်စုံေသာ သုေတသနြပုလပ်ုရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

နုိင်ငံအဆင့် သုေတသနစမံီကိန်း ေဆာင်ရက်ွရန် မြဖစနုိ်ငပ်ါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေနရာေဒသများ 

တင်ွ IAS များ၏ ဆုိးကျိုးများကုိ ြပန်လညေ်ြဖရှင်းရန် စနစတ်ကျေလ့လာမCအား ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည် -  

 (၁)  ြမန်မာနုိင်ငံ၊ ရှမ်းြပညန်ယ် ေတာငပုိ်င်းတငွ်ရိှေသာ အင်းေလးကန်သည် ဘမူိ 

အေနအထား နှင့် ယဉ်ေကျးမCသမုိင်းေEကာင်းအရ တမူထူးြခားေသာ ေနရာြဖစ5်ပီး 

ြပညတ်င်ွး/ ြပညပ်ခရီးသွားများအား ဆဲွေဆာင်လျက်ရိှပါသည်။ အင်းေလးကန်သည် 

ေရအားလ8ပ်စစ် ထတုလ်ပ်ုြခင်းအတကွ် အဓိက ေရအရင်းအြမစလ်ည်း ြဖစသ်ည်။ 

မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ကျေရာက်ေနေသာ ငှက်မျိုးစတိမ်ျားအား ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွ်ရန် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် ေဘးမ့ဲေတာ တစခု်လည်းရိှပါသည်။ “အင်းသား” 

ဟု ေခ;တွင်ေသာ ေဒသခံများသည် ကန်အနီးဝန်းကျင်တွင် ေနထိုင်Eက5ပီး 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအေနြဖင့်  ခရီးသွားလပ်ုငန်း၊ စုိက်ပျိုးေရး၊ ငါးဖမ်းြခင်း၊ 

လက်မCပစ@ည်း နှင့် ေငွထညပ်စ@ည်းြပုလပ်ုြခင်းတိုတ့င်ွ မီှခို ေနပါသည်။ ယခုအခါ  
အင်းေလးကန်သည် ပတဝ်န်းကျင် ယိုယင်ွးပျက်ြပားလာြခင်းနှင့် ရင်ဆုိင်ေနရ5ပီး 

၎င်း၏ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများမှာလည်း ေဒသခံများအEကား ေြမ နှင့် သဘာဝသယဇံာတ 

အရင်းအြမစမ်ျားအေပ;  5ပိုင်ဆုိင်သုံးစွဲမCများ တိုးြမင့်လာြခင်းမှ 5ခိမ်းေြခာက်လျက် 

ရိှပါသည်။ ယခုနှစပုိ်င်းများတငွ် ခရု (Golden Apple Snail - Pomacea 
canaliculata) အေရအတက်ွ အဆမတန် များြပားလာြခင်းသည် သဘာဝဝန်းကျင် 

ဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်မCများအနက် တစခု်ြဖစပ်ါသည်။ စီးပွားေရး ကုမAဏီတစခု်မှ 

ေဗဒါပင် (Water Hyacinth - Eichhornia crassipes) တိုးပွားလာမCကုိ 

ထန်ိးချုပ်ရန်အတွက် ၎င်းခရမုျိုးစတိကုိ် တင်သင်ွးခ့ဲြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ ယခုအခါ 

ကန်ေရြပငအ်တွင်း ခရအုေရအတွက် အလျင်အြမန်တိုးပွားလာကာ အင်းသား 

များ၏ က�န်းေမျာများတွင် စိုက်ပျိုးထားေသာ သီးနံှများကို ဖျက်ဆီးေသာ အဓိက 

အေEကာင်းရင်း ြဖစလ်ာပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ၎င်းခရကုို ကုိင်တယွေ်သာ လမူျား 

မှာလည်း ကျန်းမာေရး  ြပဿနာများ ြဖစေ်စပါသည်။  

 (၂) ြမန်မာနုိင်ငံ အလယပုိ်င်းတင်ွတည်ရှိေသာ အပပုိူင်းဇုန်သည် IAS များ အများအြပား 

ပျံန့ှံေ့နေသာေဒသြဖစ5်ပီး စမံီအုပ်ချုပမ်Cဆုိင်ရာ တိုးတက်ဖံွ ့5ဖိုးေရးအတွက် အလျင် 

အြမန် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Prosopis juliflora က့ဲသုိေ့သာ IAS 
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များသည် ဓမaတာ မျိုးဆက်နCန်းေကာင်းြခင်း နှင့် အYကီးြမန်ြခင်းတိုေ့Eကာင့် 

လက်ကျန် ေြခာက်ေသွေ့တာများ၊ စားကျက်ေြမ နှင့် လယ်ယာေြမများအတင်ွးသို ့

ကျူးေကျာ် ပျံ နံှ့ေ့ပါက်ေရာကလ်ျက် ရိှပါသည်။ ထုိသုိက့ျူးေကျာ်ပျံန့ှံ ့ြခင်းသည် 

အပူပုိင်းေဒသ၏ ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွများ နှင့် ေြမအသံုးချမCများ အား ထခုိိက်ရုံသာမက 

၎င်း၏ဆူးသညလ်ည်း ေဒသခံများ နှင့် ေမွးြမူထားေသာ တိရ စ�ာန်များကုိ 

ထခုိိက်ဒဏ်ရာရေစပါသည်။ သင့ေ်တာ်ေသာ ထန်ိးချုပ်မC နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မCတုိ ့

မရိှပါက ဤ အပူပုိင်းေဒသ ေဂဟစနစသ်ည် IAS များ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မCကုိ 

Yကီးမားစာွ ခံရဖွယ်ရိှပါသည်။  
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အခန်း အခန်း အခန်း အခန်း (၃၃၃၃) 

ြမန်မာနိုငငံ် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကွဲများ ထနိ်းသမ်ိးမCြမန်မာနိုငငံ် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကွဲများ ထနိ်းသမ်ိးမCြမန်မာနိုငငံ် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကွဲများ ထနိ်းသမ်ိးမCြမန်မာနိုငငံ် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကွဲများ ထနိ်းသမ်ိးမC 

    
၃၃၃၃....၁။ ၁။ ၁။ ၁။     အမျိုးသားပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့်အမျိုးသားပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့်အမျိုးသားပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့်အမျိုးသားပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့်    အစအီစဉ်အစအီစဉ်အစအီစဉ်အစအီစဉ်((((၂၁၂၁၂၁၂၁)))) 

 ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများကုိ လမူCေရး၊ စီးပွားေရး ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မCများနှင့် 

ေပါင်းစည်းနုိင်ေရးအတွက် ၁၉၉၄ ခုနှစက် ေရးဆွေဲဖ;ေဆာင်ခ့ဲသည့် ြမန်မာ့ အမျိုးသား 

ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာမူဝါဒတင်ွ ေအာက်ပါအတိုင်း ေဖ;ြပထားပါသည်- 

 “နုိင်ငံ၏ ချမ်းသာXကယ်ဝမCသည် ထိုနုိင်ငံမှ ြပညသူ်ြပညသ်ားများ၊ ယဉ်ေကျးမC အေမွအနှစ်၊ 
ပတဝ်န်းကျင်နှင့် သဘာဝသယဇံာတများကို ဆုိလိုပါသည်။ ြမန်မာ့ပတ်ဝန်းကျငဆုိ်င်ရာမူဝါဒ၏ 

ရည်ရွယ်ချကမှ်ာ ြပညသူ်ြပညသ်ားများ၏ လေူနမCဘဝတိုးတက်ြမင့်မားေရးအတက်ွ ပတဝ်န်းကျင် 

ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဖံွ ့5ဖိုးမCလပ်ုငန်းများနှင့် ညညီတွမ်8တစာွ ေပါင်းစည်း 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ြဖစသ်ည်။ နုိင်ငံတိုင်းသည် ၎င်း၏သဘာဝသယဇံာတအရင်းအြမစမ်ျား ထတုယ်ူ 

သံုးစွဲရန် ပတ်ဝန်းကျငဆုိ်င်ရာမူဝါဒနှင့်အညီ အခွင့်အေရးရိှEကပါသည်။ သုိေ့သာ် အြခားနိုင်ငံများ၏ 

အမျိုးသားစီးပွားေရးကုိ မထခုိိက်ေစရန်ဂရစုိုက်ရပါမည်။ သဘာဝသယဇံာတအရင်းအြမစမ်ျားအား 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန် နုိင်ငံသားတိုင်းတင်ွ တာဝန်ရိှပါသည်။ ပတဝ်န်းကျင် ထန်ိးသိမ်းကာကွယ် 

ေရးသည် နုိင်ေတာ်၏ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မCလုပ်ငန်းများတင်ွ ပထမဦးစားေပးရည်ရွယခ်ျက်ြဖစ်ပါသည်”  

 ြမန်မာ့အမျို းသားပတ်ဝန်းကျငဆုိ်င်ရာ မူဝါဒနှင့်အညီ ြမန်မာအစီအစဉ်(၂၁)ကုိ ၁၉၉၇ 

ခုနှစတ်ွင် ေရးဆဲွခ့ဲ5ပီး နုိင်ငံေတာ် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် အစိုးရဌာနေပါင်းစံု 

တိုမှ့ ပူးေပါင်းပါဝင်ေရးဆဲွခဲြ့ခင်းလည်း ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာအစအီစဉ်(၂၁)သည် စဉ်ဆက်မြပတ် 

သစေ်တာစမံီအုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်ေရး၊ စဉ်ဆက်မြပတ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ 5့ဖိုးေရးနှင့် သယယူ် 

ပုိေ့ဆာင်ေရး၊ အေဆာက်အဦ တညေ်ဆာက်ေရးလုပ်ငန်းတိုကုိ့ ေဆာင်ရွက်ရာတင်ွ ပတဝ်န်းကျင်ရိှ 

သဘာဝသယဇံာတ အရင်းအြမစမ်ျားနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား ထခုိိက်မCအနည်းဆံုးြဖစေ်စရန် 

ေရးဆဲွထားေသာ လပ်ုငန်းအစအီစဉ်များ ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာအစအီစဉ်(၂၁)တင်ွ ပါရှိသည့် 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများအား ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းတိုကုိ့ ေအာက်ေဖ;ြပပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ေဖ;ြပ 

အပ်ပါသည်- 

 - သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ စမံီအုပ်ချုပ်ေရးအား ပုိမုိကျစလ်စခုိ်င်မာေစေရး၊  

 -  အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မC တိုးြမှင်ေ့ရး၊  

 -  ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများဆုိင်ရာ နုိင်ငံအဆင့် သတင်းအချက်အလက်စနစ် တညေ်ထာင် 

ေရး၊ 

 -  ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းအတွက် နည်းဥပေဒများ ကျစလ်စ် 

ခုိင်မာေစေရး၊  
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 -  မျိုးသုဉ်းေပျာက်ကွယ်ရန် အန�ရာယ်ရိှသည့် အပင်နှင့် တိရ စ�ာန်မျိုးစတိ်များအား 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး၊ 

 -  သဘာဝသယဇံာတများကုိ စဉ်ဆက်မြပတ် အသံုးြပုနုိငေ်ရး၊  

 -  ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်း၏ စမ်ွးေဆာင်ရည် 

နှင့် အသိအြမငနုိ်းEကားမC တိုးပွားေစေရး၊ 

 -  ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်နှင့် အသိအြမင် 

နုိးEကားမC တိုးပွားေစရန် ေဒသခံြပညသူ်များအား ပူေပါင်းပါဝငေ်ဆာင်ရွက်ေရး၊  

 -  ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများနင့်ှ ဆက်နွယေ်နေသာ စီးပွားေရးဆုိင်ရာ ြပဿနာများအား 

စစိစ်ေလလ့ာေရး။ 

 အေကာင်အထညေ်ဖ; ေဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ုငန်းနယပ်ယမ်ျားမှာ ကျယြ်ပန်ပ့ါသည်။ 

သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများအား တိုးချဲသ့ညမှ်လွဲ၍ အြခားလပ်ုငန်းအများစကုို ြပည့်ြပည့်ဝဝ 

အေကာင်အထညေ်ဖ;နုိင်ြခင်း မရိှေသးေချ။ ပတဝ်န်းကျင်ထန်ိးသိမ်းေရးနှင့် သစေ်တာေရးရာ 

ဝန်Yကီးဌာနသည် သဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစမ်ျားနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွေ်ရးတင်ွ တာဝန်အရိှဆံုးဝန်Yကီးဌာနြဖစ5်ပီး လယယ်ာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆညေ်ြမာင်းဝန်Yကီး 

ဌာန၊ ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလပ်ုငန်းဝန်Yကီးဌာနက့ဲသုိေ့သာ ဝနY်ကီးဌာနများသညလ်ည်း တာဝန်မ8ေဝ 

ယEူကရပါမည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းနှင့် ပတဝ်န်းကျငစ်မံီအုပ်ချုပ်လုပ်ကိင်ု 

ြခင်းဆိင်ုရာ အဓိကအဖဲွအ့စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ေနာက်အခန်းများတွင် ေဆွးေနွးေဖ;ြပထား 
ပါသည်။  

၃၃၃၃....၂။၂။၂။၂။    ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများအားဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများအားဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများအားဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား    ထနိ်းသမိ်းကာကယွြ်ခင်းနငှ့် ပတဝ်န်းကျင်စမီအုံပခ်ျုပ်ထနိ်းသမိ်းကာကယွြ်ခင်းနငှ့် ပတဝ်န်းကျင်စမီအုံပခ်ျုပ်ထနိ်းသမိ်းကာကယွြ်ခင်းနငှ့် ပတဝ်န်းကျင်စမီအုံပခ်ျုပ်ထနိ်းသမိ်းကာကယွြ်ခင်းနငှ့် ပတဝ်န်းကျင်စမီအုံပခ်ျုပ်    လပုက်ိုင်လပုက်ိုင်လပုက်ိုင်လပုက်ိုင်    
ြခင်းဆုိင်ရာ တည်ရှိဆဲြခင်းဆုိင်ရာ တည်ရှိဆဲြခင်းဆုိင်ရာ တည်ရှိဆဲြခင်းဆုိင်ရာ တည်ရှိဆဲ    အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ဥပေဒမူေဘာငမ်ျားအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ဥပေဒမူေဘာငမ်ျားအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ဥပေဒမူေဘာငမ်ျားအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ဥပေဒမူေဘာငမ်ျား 

 ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၁ ခုနစှ်၊ မတလ်အထိ ြမန်မာနုိင်ငံအား နုိင်ငံေတာ် 

ေအးချမ်းသာယာေရးနင့်ှ ဖံွ ့5ဖိုးေရးေကာငစ်မှီ တာဝန်ယအုူပ်ချုပ်5ပီး (ယခင်က နုိင်ငံေတာ်5ငမ်ိဝပ် 

ပိြပားေရးေကာင်စီ ဟု ေခ;ပါသည်။) ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတလ်တင်ွ နုိင်ငံေတာ်ေအးချမ်း သာယာေရးနှင့် 

ဖံွ ့5ဖိုးေရးေကာင်စီမှ အေရွးချယ်ခံအစိုးရသုိ ့ နုိင်ငံေတာ်၏ အာဏာအား လbဲေြပာင်းေပးအပ်ခဲ့ 

ပါသည်။ အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ဥပေဒြပုလပ်ုငန်းတာဝန်များသည် ြပညသူ်လ့bတေ်တာ်နှင့် 

ြပညေ်ထာင်စလုbတေ်တာ်၏ အဓိကတာဝန်များ ြဖစပ်ါသည်။ အုပ်ချုပ်ေရးတာဝန်သည် နုိင်ငံေတာ် 

သမaတဦးေဆာင်သည့် အစိုးရအဖဲွ မှ့ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ နုိင်ငံေရးအခင်းအကျင်းသစတ်င်ွ ြမန်မာ 

နုိင်ငံသည် ဗဟုိချုပ်ကုိင်မCေလ8ာ့ချေရးကုိ ကျင့်သံုးလျက်ရိှ5ပီး ြမန်မာနုိငငံ်၏ ြပညန်ယနှ်င့် တိုင်း 

ေဒသYကီး(၁၄)ခုတိုတ့ွင် ကုိယပ်ိုင်အစိုးရအသီးသီးြဖင့် အုပ်ချုပ်လျက် ရိှပါသည်။ အစိုးရသစ် 

လက်ထက်တွင် အဖဲွအ့စည်းဆုိင်ရာ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမCများ ေဆာင်ရွက်ဆြဲဖစေ်သာလ်ည်း 

နုိင်ငံေတာသ်မaတ၏ ပထမဆံုးေသာ မိန်ခွ့န်းတင်ွ သစေ်တာများနှင့် ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ကာကယွေ်ရးလပ်ုငန်းများကုိ အထူးအေလးထား ေဆာင်ရွက်မညြ်ဖစေ်Eကာင်း၊ ေလထု နှင့် ေရထု 
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ညစည်မ်းမC ေလ8ာ့ချေရးလပ်ုငန်းများ၊ စက်မCစွန ့်ပစပ်စ@ည်းများအား ထန်ိးချုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး လပ်ုငန်းများကို ေဆာင်ရွက်မညြ်ဖစေ်Eကာင်းနှင့် 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် လမူCစီးပွားေရး ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးတိုကုိ့ ညညီတွမ်8တေစမည့် 

မူဝါဒအသစ် ချမှတေ်ဆာင်ရွက်မညြ်ဖစေ်Eကာင်း ရှင်းလင်းစာွ ေြပာEကားခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါမိန်ခ့န်ွး 

သည် နုိင်ငံေတာ်စဉ်ဆက်မြပတ် ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မCတင်ွ ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ ထာဝစဉ်တည်ရိှေစေရး 

အတက်ွ ထည့်သွင်းစဉ်းစားေEကာင်း ေဖ;ညbန်းလျက် ရိှပါသည်။  

 ၁၉၈၉ ခုနှစ် မတိုင်ခင်အထိ ပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာ ကိစ@ရပ်များအား တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက် 

မည့် အစိုးရအဖဲွအ့စည်း မရှခ့ဲိပါ။ ၁၉၈၉ ခုနစှတ်င်ွ နုိငငံ်ြခားေရးဝန်Yကီးဌာနသည် ြပညတ်င်ွး 

ပတဝ်န်းကျင်ကာကွယေ်ရးြပဿနာများကို စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့5ပီး အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ ပတဝ်န်း 

ကျငကိ်စ@ရပ်များအား အစိုးရအဖဲွ မှ့ တာဝန်ယေူဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစတ်ွင် ပတဝ်န်းကျင် 

ဆုိင်ရာကိစ@ရပ်များအတွက် ဗဟုိအုပ်ချုပ်မC အဖဲွ ြ့ဖစေ်ြမာက်ရန် နုိင်ငံြခားေရးဝန်Yကီးဌာနက 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး အမျိုးသားေကာ်မရင်ှအဖဲွ ကုိ့ ဖဲွ စ့ည်းခ့ဲပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသိမ်းေရးအမျိုးသားေကာ်မရှင်ကို ဖဲွ စ့ည်းတညေ်ထာင်ြခင်းသည် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ဖံွ ့5ဖိုးမC 

စမံီကိန်းများသုိ ့ ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်များ ေပါင်းစပ်ခ့ဲသည့် ထင်ရှားေသာ 

ေြခလမ်ှးတစ်ရပ် ြဖစပ်ါသည်။ ပတဝ်န်းကျင်ထန်ိးသိမ်းေရးအမျိုးသားေကာ်မရှင်၏ အဓိကလုပ်ငန်း 

တာဝန်များမှာ ပတ်ဝန်းကျင် သယဇံာတများအား စဉ်ဆက်မြပတ်သံုးစွဲရန်၊ စက်မCလုပ်ငန်းနှင့် 

စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းမCစနစေ်ကာင်းများ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ရန် 
ြဖစပ်ါသည်။ သဘာဝသယဇံာတအရင်းအြမစမ်ျား စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိင်ုမC မူဝါဒများ အေကာင် 

အထညေ်ဖ;ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ညစည်မ်းမCထန်ိးချုပ်ြခင်း၊ ေစာင့်Eကည့်ြခင်းနှင့် ဥပေဒသက်ေရာက် 

ေစြခင်း လပ်ုငန်းများအတက်ွ ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာဥပေဒ(စံနှင့်စည်းမျဉ်းများ) ြပင်ဆင်ရန်၊ 

ေဒသခံြပညသူ်လထူုအတွင်း ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာအသိပညာများကုိ တိုးပွားလာေစေရး အတက်ွ 

ေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အြပည်ြပညဆုိ်င်ရာအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်တို ့ြဖစပ်ါသည်။  

 ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအမျိုးသားေကာ်မရှင်တင်ွ ဥက] ¬တစဦ်း၊ အတင်ွးေရးမှူးတစဦ်း 

နှင့် တွဲဖက်အတင်ွးေရးမှူးတစဦ်း ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ ဥက] ¬နှင့် အတငွ်းေရးမှူးတိုမှ့ာ 

နုိင်ငံြခားေရးဝန်Yကီးဌာနြဖစ5်ပီး ဥက] ¬အြဖစ် နုိင်ငံြခားေရးဝန်Yကီးမှ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ နုိင်ငံြခား

ေရးဝန်Yကီးဌာနနှင့် ပတဝ်န်ကျင်ထနိ်းသိမ်းေရးအမျိုးသားေကာမ်ရှင်တို ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွကမ်C 

အလားအလာများ အလန်ွေကာင်းမွန်ခ့ဲပါသည်။ သုိေ့သာ်လည်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်တင်ွ စမံီအုပ်ချုပ်မCအဖဲွ  ့

ဖဲွ စ့ည်းပံုေြပာင်းလခဲဲ့5ပီး ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းေရးနှင့် သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာန၊ ြပည်

ေထာင်စဝုန်Yကီးက ဥက] ¬ြဖစလ်ာခ့ဲ၍ စမံီကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ ညbန်Eကားေရးမှူးချုပ်က 

အတင်ွးေရးမှူးအြဖစ် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း ခံခ့ဲရပါသည်။ ပတဝ်န်းကျင်ထန်ိးသိမ်းေရး အမျိုးသား 

ေကာ်မရှင်ကို ဝန်Yကီးဌာနအသီးသီးမှ ဌာနဆုိင်ရာ အYကီးအကဲများပါဝင်သည့် အဖဲွ ဝ့င်(၉)ဦးြဖင့် 

ဖဲွ စ့ည်းထားပါသည်။ ပတဝ်န်းကျင်ထန်ိးသိမ်းေရးအမျိုးသားေကာ်မရှင်တွင် ဆပ်ေကာ်မတီ(၄)ခု 
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ရိှပါသည်။ ၎င်းတိုမှ့ာ ပတဝ်န်းကျင်ညစည်မ်းမCထိန်းချုပ်ေရးဆပ်ေကာ်မတီ၊ သုေတသနသတင်းနှင့် 

ပညာေရးဆပေ်ကာမ်တီ၊ သဘာဝသယဇံာတအရင်းအြမစမ်ျား ထန်ိးသိမ်းေရးဆပ်ေကာ်မတနှီင့် 

အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးဆပ်ေကာ်မတတီို ့ ြဖစပ်ါသည်။ သက်ဆုိင်ရာဌာန 

များ၏ ညbန်Eကားေရးမှူးချုပ်များက ဆပ်ေကာ်မတအီသီးသီးတွင် ဥက] ¬အြဖစ် ေဆာင်ရွက်Eက 

ပါသည်။ ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအမျိုးသားေကာ်မရှင်၏ လပ်ုငန်းများအား အတင်ွးေရးမှူးရုံး 

အဖဲွ မ့ှ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ အဆုိပါရုံးအဖဲွအ့ား ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ဖဲွ စ့ည်းတညေ်ထာင်ခ့ဲ5ပီး 

ညbန်Eကားေရးမှူးတစဦ်းက ဦးေဆာင်ကာ ပတဝ်န်းကျင်ထန်ိးသိမ်းေရးအမျိုးသားေကာ်မရှင်၏ 

ဥက] ¬နှင့် အတင်ွးေရးမှူးတိုအ့ား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယေ်ဆာင်ရွက်5ပီး တွဲဖက်အတငွ်းေရးမှူး 

တာဝန်ကုိလည်း ထမ်းေဆာင်ပါသည်။ ယခုအခါ အသစြ်ပန်လည်ဖဲွ စ့ည်းလျက် ရိှပါသည်။  

အစိုးရအဖွဲ ့အစိုးရအဖွဲ ့အစိုးရအဖွဲ ့အစိုးရအဖွဲ အ့စည်းများအစည်းများအစည်းများအစည်းများ    

 ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနယပ်ယတ်ွင် အြခားအေရးပါေသာ အဖဲွအ့စည်းများမှာ 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာန နှင့် ကျန်းမာေရးဝန်Yကီးဌာနတို ့

ြဖစပ်ါသည်။ ပတဝ်န်းကျငထ်န်ိးသိမ်းေရးနှင့် သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာနသည် ပတဝ်န်းကျင် 

ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများကုိ ကျယက်ျယြ်ပန်ြ့ပန် ့ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှ5ပီး ေြမအတန်းအစား 

အရညအ်ေသွးကျဆင်းမC ထန်ိးချုပ်ြခင်း (ေရေဝေရလထဲန်ိးသိမ်းြခင်းနှင့် အပူပုိင်း ေဒသစမ်ိးလန်း 

စိုြပညေ်ရးလပ်ုငန်းများ)၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများထိန်းသိမ်းြခင်း (သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ 

နှင့် ဥပေဒစိုးမုိးေရး)၊ သစေ်တာသယဇံာတအရင်းအြမစမ်ျား ထာဝစဉ်သံုးစွဲနုိင်ေရး စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်း 
(စဉ်ဆက်မြပတ် သစေ်တာစမံီအုပ်ချုပ်လုပ်ကိင်ုြခင်း၊ သစေ်တာစိုက်ခင်း တညေ်ထာင်ြခင်း၊ 

အစအုဖဲွ ပုိ့င်သစေ်တာလုပ်ငန်းနှင့် ဥပေဒစိုးမုိးေရး) လပ်ုငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

ဒီေရေတာများ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းနင့်ှ ကမ်းရိုးတန်း ေရေဝေရလေဲဒသ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင် 

ြခင်းက့ဲသုိ ့ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးလပ်ုငန်းများကုိလည်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ကျန်းမာေရး 

ဝန်Yကီးဌာနသည် ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မCလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှ5ပီး အဆိပ် နှင့် အန�ရာယြ်ဖစေ်စသည့် ပစ@ည်းများ၊ ပတဝ်န်းကျင်ညစ်ညမ်းမC၊ သန်ရှ့င်းေသာ 

ေရရရှိမC၊ ကျန်းမာေရးညီညတွမ်C တိုနှ့င်စ့ပ်လျဉ်း၍ YကီးEကပ်စစေ်ဆးသည့် လပ်ုငန်းများကိုလည်း 

ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။  

 ေြမအသံုးချမCေြပာင်းလြဲခင်း၊ ေရအရင်းအြမစမ်ျားရရိှြခင်းတိုနှ့င်ပ့တ်သက်၍ လယယ်ာ 

စိုက်ပျို းေရးနှင့် ဆညေ်ြမာင်းဝန်Yကီးဌာနသည် အလန်ွအေရးYကီးေသာ အဖဲွအ့စည်းတစခု်ြဖစ5်ပီး 

ြမန်မာ့စိုကပ်ျိုးေရးလပ်ုငန်းသည် စဉ်ဆကမ်ြပတ် ေြမအသံုးချမCနည်းပညာအတကွ် တိုးချဲ ပ့ညာ 

ေပးေရးလပ်ုငန်းများကုိ ကျယ်ကျယြ်ပန်ြ့ပန် ့ ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ စက်မCလယယ်ာ 

ဦးစီးဌာနသည် ေြမယာြပုြပင်ြခင်းလပ်ုငန်းကုိ ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ ေရအရင်းအြမစ် 

အသံုးချေရးဦးစီးဌာနနှင့် ဆညေ်ြမာင်းဦးစီးဌာနသည် ေရလုံေလာက်စာွ တိုးတက်ရရိှေစရန် 

ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ ထိုအ့ြပင် လယယ်ာစိုက်ပျို းေရးနှင့် ဆညေ်ြမာင်းဝန်Yကီးဌာန 
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လက်ေအာက်ရှိ သစေ်စဘ့ဏ်သည် သီးနံှမျို းစုံတို၏့  ဆက်စပ်မျိုးစတိမ်ျား ထန်ိးသိမ်းရန်အတွက် 

တညေ်ထာင်ထားရိှပါသည်။ ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာန၊ လယ်ယာ 

စိုက်ပျို းေရးနှင့် ဆညေ်ြမာင်းဝန်Yကီးဌာနတိုအ့ြပင် ေြမအရည်အေသွးနင့်ှ ေြမအတန်းအစားကျဆင်း 

မCတိုက့ို တိုက်ဖျက်ကာကွယသ်ည့် အြခားဌာနများမှာ နယစ်ပ်ေဒသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ 

ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးဝန်Yကီးဌာနနှင့် ေမွးြမူေရးနှင့်ေရလပ်ုငန်းဝန်Yကီးဌာနတို ့ ြဖစပ်ါသည်။ ေမွးြမူ 

ေရးနှင့်ေရလုပ်ငန်းဝန်Yကီးဌာနသည် ငါးသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မCသာမက ေရချိုနှင့် 

ေရငန်ပတ်ဝန်းကျင် နှစခု်စလုံးရိှ ငါးဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းအတွက်ပါ 

တာဝန်ယေူဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။  

 အရင်းအြမစအ်မျိုးမျိုးေEကာင့် ြဖစေ်ပ;လာသည့် ကုန်းတွင်းပုိင်း ေရထနှုင့် ေလထု ညစည်မ်း 

မCများကို တုံ ့ြပန်နုိင်ရန်အတက်ွ ေအာက်ေဖ;ြပပါ အဖဲွအ့စည်းများမှ ေစာင့်Eကည့်စစေ်ဆးြခင်း၊ 

ထန်ိးချုပ်ြခင်းလပ်ုငန်းများကုိ တာဝန်ယေူဆာင်ရွက်ပါသည်- 

စက်မCYကီးEကပ်ေရးနှင့် 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွ  ့

- ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ အရညအ်ေသွး စံသတမှ်တ်ေရးဦးစီးဌာန 

၏ စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ စက်မCဝန်Yကီးဌာန၏ စက်ရုံများကုိ 

စစ်ေဆး5ပီး နှစစ်ဉ်မှတ်ပံုတင်စာရင်းသွင်းြခင်းနှင့် လိုင်စင် 

အသစ် ြပန်လညြ်ပုလပ်ုြခင်း။ 

သိပAံနှင့် နည်းပညာဝန်Yကီး 

ဌာန 

- နည်းပညာဆုိင်ရာေလလ့ာမCများ၊ သုေတသနများ၊ ညစည်မ်းမC 

YကီးEကပ်စစေ်ဆးြခင်းလုပ်ငန်းများ ြပုလပ်ုြခင်း။ 

အိမ်တွင်းစက်မCလပ်ုငန်း 

ဦးစီးဌာန 

- အနံအ့သက်များ မျိုးစုံထုတလ်bတလ်ျက်ရိှ5ပီး အ5မဲတမ်း လေူန 

ဧရိယာအတင်ွးတညေ်ထာင်ထားရှေိသာ အိမတ်င်ွးစက်မCလက်မC 

အေသးစားလပ်ုငန်းများအား စစ်ေဆးြခင်း၊ YကီးEကပ်ြခင်း။ 

ေဒသဆိုင်ရာ စက်မCဇုန် 

YကီးEကပ်ေရးေကာ်မတီ 

- စက်မCဇန်ု ညစ်ညမ်းမCြဖစေ်စသည့် ကိစ@ရပ်များအားလုံးနှင့် 

သက်ဆုိင်5ပီး YကီးEကပ်ြခင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ အစိုးရအဖဲွအ့စည်း 

များနှင့် ဆက်သွယေ်ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

ေဒသဆိုင်ရာစကမ်Cဖံွ ့5ဖိုးေရး 

နှင့် စမံီခန်ခဲွ့ေရး ေကာ်မတီ 

- သတမှ်တ်ဧရိယာအတွင်းရိှ စက်မCလပ်ုငန်းများအားလုံးကုိ စမံီ 

ခန်ခဲွ့ြခင်း။  

ရန်ကုန်5မို ေ့တာ်ဖံွ ့5ဖိုးေရး 

ေကာ်မတီ/မန�ေလး5မို ေ့တာ် 

ဖံွ ့5ဖိုးေရး ေကာ်မတီ 

 အစိုင်အခဲ စွန်ပ့စပ်စ@ည်းအေလအလင့်ွ စမံီခန်ခဲွ့မCအြပင် စန်ွပ့စ် 

ပစ@ည်းများအားလုံးနှင့် သက်ဆုိင်မCအရိှဆံုး အဖဲွအ့စည်းများ 

ြဖစပ်ါသည်။  

ေရအရင်းအြမစ်နှင့် ြမစ် 

ေချာင်းများဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက် 

ေရးဦးစီးဌာန 

- ြမစေ်Eကာင်းများ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်လာေစရန် ေဆာင်ရွက်ရသက့ဲ 

သုိ ့ စွန်ပ့စပ်စ@ည်းများ အဆိပ်ပျံနံှ့ ့ြခင်းနှင့် ကုန်းတွင်းပုိင်း 

ေရထညုစည်မ်းမCကိစ@ရပ်များကုိလည်း ဆက်စပ်ေဆာင်ရွက်ရ 

ပါသည်။   
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  ေလာင်စာဆီသံုးစွဲမCအတွက် မူဝါဒေဖ;ထတုြ်ခင်းနှင့် ယာဉ်များ 

ေEကာင့် ြဖစေ်ပ;လာသည့် ညစည်မ်းမCများကုိ အရညအ်ေသွးရိှ 

ေလာင်စာဆီများြဖင့် အစားထိုးြခင်း လပ်ုငန်းများအတက်ွ 

တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ရပါသည်။ 

ကုန်းလမ်းပုိေ့ဆာင်ေရး 

ဦးစီးဌာန 

- အသံနှင့် ညစ်ညမ်းမCများအပါအဝင် ေမာေ်တာ်ယာဉ်၏ ေြမြပင် 

တန်ဖုိးတိုကုိ့ စစ်ေဆး၍ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးြခင်း လပ်ုငန်း 

များအတက်ွ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ရပါသည်။   

 ေရအရင်းအြမစ်များ စဉ်ဆက်မြပတ် အသံုးြပုနုိင်ေရးနှင့် ပတသ်က်၍ ဌာနဆုိင်ရာ 

အဖဲွအ့စည်းများသည် သီးြခားစေီဆာင်ရက်ွလျက် ရိှပါသည်။  

 - ဆညေ်ြမာင်းဦးစီးဌာနသည် စုိက်ပျိုးေရးလပုင်န်းအတက်ွ ေရရရိှရန် ဆညေ်ြမာင်း 

ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ရပါသည်။ 5မို ြ့ပ ေရရရိှ 

ေရးအတက်ွ ဆညေ်ြမာင်းများမှ အတိုင်းအတာတစခု်အထိ အေထာက်အပ့ံ ြပုပါ 

သည်။ ဆားငန်ေရဝင်ေရာကမ်Cကုိ တားဆီးရန်အတက်ွလည်း ဤဌာနကပင် 

တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ရပါသည်။  

 - ေရအရင်းအြမစ် အသံုးချေရးဦးစီးဌာနသည် စိုက်ပျိုးေရးလပ်ုငန်းအတကွ် ြမစေ်ရ 

တင်ြခင်းလပ်ုငန်းများအား တာဝန်ယူ ေဆာင်ရက်ွရပါသည်။  

 - ေရအရင်းအြမစ်နှင့် ြမစေ်ချာင်းများ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည် ေရေြမာင်း 
များတိုးတက်ေရး၊ ေရအရညအ်ေသွးြမင့်မားေရး၊ အနည်ကျမCနှင့် ဆက်စပ်ေသာ 

လပ်ုငန်းများကို တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။  

 -  ရန်ကုန်5မို ေ့တာ်နှင့် မန�ေလး5မို ေ့တာ် ဖံွ ့5ဖိုးတုိးတက်ေရးေကာ်မတက့ဲီသုိေ့သာ 

စညပ်င်သာယာေရး အဖဲွ မ့ျားအေနြဖင့် 5မို ြ့ပေရေပးေဝမCအတက်ွ တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွက်Eကပါသည်။  

 - ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနသည် 5မို ြ့ပေရေပးေဝမCနှင့် ကျန်းမာေရးအတွက် တစပုိ်င်း 

တစစ် သက်ဆုိင်ပါသည်။  

 ြပညန်ယ်/တိုင်းေဒသYကီး ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့် ဖံွ ့5ဖိုးေရးေကာင်စီက့ဲသုိ ့ ေဒသခံ 

အာဏာပုိင်များသညလ်ည်း ကမ်းရိုးတန်းဇုန် စမံီအုပ်ချုပ်လပုကုိ်င်ေရးတွင် တာဝနတ်စပုိ်င်းတစစ် 

ရိှ5ပီး ေနရာေဒသအေြခြပု5ပီး ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် စမံီအုပ်ချုပ်လပုကုိ်င်ြခင်းများ 

ေဆာင်ရွက်ေသာ သီးြခားအဖဲွအ့စည်းမရိှပါ။ ဥပမာအားြဖင့် သစေ်တာဦးစီးဌာနသည် ဒီေရေတာများ 

ြပန်လညထ်ေူထာင်ေရးနှင့် ထန်ိးသိမ်းြခင်းလပ်ုငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်5ပီး ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန 

သည် ကမ်းရိုးတန်းေဒသ ငါးလပ်ုငန်းနှင့် ေရသတ� ဝါများ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးလပုင်န်းများကုိ 

ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများအား ဦးစားေပးအြဖစ် 

သတမှ်တ်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရး အမျိုးသားေကာ်မရှင်ကုိ ဖဲွ စ့ည်းခ့ဲပါသည်။ 
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သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းေရးကို အဓိကထားေဆာင်ရက်ွနုိင်ရန် ပတဝ်န်းကျင် 

ထန်ိးသိမ်းေရးေကာ်မတီကုိဖဲွ စ့ည်းခ့ဲပါသည်။ ပတဝ်န်းကျင်ထန်ိးသိမ်းေရးေကာ်မတီ ဖဲွ စ့ည်းြခင်း 

သည် ေဒသတွင်းအဆင့်နှင့် နုိင်ငံအဆင့် သဘာဝပတဝ်န်းကျင် ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် Yကိုးစားြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းေကာ်မတကုိီ ပတဝ်န်းကျငထ်န်ိးသိမ်းေရး နှင့် 

သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာနမှ ဦးစီးေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧ5ပီလတင်ွ “ပတဝ်န်းကျင် 

ထန်ိးသိမ်းေရးေကာ်မတီ” ကုိ ဝန်Yကီးဌာန (၁၉)ခုမှ အဖဲွ ဝ့င်(၂၁)ဦးြဖင့် ြပန်လညဖဲွ်စ့ည်းခ့ဲပါသည်။ 

“ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီ” ၏ေအာက်တင်ွ ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းနယ်ပယအ်လိုက် 

ေကာ်မတခွီမဲျားကုိ ဖဲွ စ့ည်းထားပါသည်။ ေကာ်မတခဲွီများ၏ အဓိက လပ်ုငန်းတာဝန်များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစပ်ါသည် -   

 (၁) ေရရှည်မသင့်ေလျာ်ေသာ ေြမအသံုးချမCများေEကာင့် ြဖစေ်ပ;လာသည့် သဘာဝ 

ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ ြပဿနာများကို ေဖ;ထတု်ရန်၊ 

 (၂) ြမစေ်ချာင်းများနှင့် ေရတမ်ိေဒသများတွင် ြဖစေ်ပ;ေနေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ဆုိင်ရာ ြပဿနာများကုိ ေဖ;ထတု်ရန်၊ 

 (၃) စက်မCဇန်ုများနှင့် 5မို ြ့ပဧရိယာများတင်ွ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသိမ်းေရး 

လပ်ုငန်းေဆာင်ရွကမ်Cများကုိ အေကာငအ်ထညေ်ဖ;ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 (၄) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသိမ်းြခင်းဆုိင်ရာ မူဝါဒများ၊ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ၊ 

ဥပေဒများနင့်ှ စည်းကမ်းများချမှတေ်ဆာင်ရွက်ရန်၊  

 (၅) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထန်ိးသိမ်းြခင်းဆုိင်ရာ အသိအြမင်များတိုးပွားလာေစရန်။ 

    

အစိုးရမဟတုေ်သာအဖွဲအ့စည်းများအစိုးရမဟတုေ်သာအဖွဲအ့စည်းများအစိုးရမဟတုေ်သာအဖွဲအ့စည်းများအစိုးရမဟတုေ်သာအဖွဲအ့စည်းများ    (NGO)(NGO)(NGO)(NGO)    

 အစိုးရ အဖဲွအ့စည်းများအြပင် လန်ွခ့ဲေသာ ဆယစ်နှုစအ်လန်ွမှစတင်၍ သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျငထ်န်ိးသိမ်းေရးေဆာင်ရွက်ရန် ေဒသတွင်း NGO နှင့် အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာ NGO အေရအတွက် 

မှာ တိုးပွားလာခ့ဲပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံအတွင်း သဘာဝပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ေဆာင်ရွက်မC 

လပ်ုငန်းများကို အYကီးမားဆံုးအစအီစဉ် နှင့် အေကာင်အထညေ်ဖ; ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဒသတင်ွး 

NGO မှာ သစေ်တာသယဇံာတ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖံွ ့5ဖိုးေရး နှင့် ထန်ိးသိမ်းေရးအဖဲွအ့စည်း 

(FREDA) ြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းအဖဲွအ့စည်းကုိ ပတဝ်န်းကျင်ထန်ိးသိမ်းေရးနှင့် သစေ်တာေရးရာ 

ဝန်Yကီးဌာနနင့်ှ ြမန်မာ့သစလ်ပ်ုငန်းတိုမှ့ အ5ငိမ်းစားသစေ်တာအရာရိှYကီးများက ဖဲွ စ့ည်းတည် 

ေထာင်ခ့ဲပါသည်။ FREDA သည် ဂျပန်နုိင်ငံမှ NGO များနင့်ှ ပူးေပါင်း၍ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ 

သစေ်တာစမံီအုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်ြခင်း၊ ဒီေရေတာများအား ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းနှင့် ြပန်လည် 

ထေူထာင်ြခင်းဆိင်ုရာ စမံီကိန်းများကုိ အေကာင်အထညေ်ဖ; ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

FREDA သည် သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ “Wild aid and David Shepherd Wildlife Foundation 
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(DSWF) နှင့် ပူးေပါင်း၍  အေလာင်းေတာ်ကဿပအမျို းသားဥယျာဉ်တင်ွ အတတူစကွ် ရှင်သန် 

ေနထိုင်ေရး အစအီစဉ်ကုိ အေကာင်အထညေ်ဖ; ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

 ဤအစအီစဉတ်င်ွ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများ အေကာင်အထညေ်ဖ; 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ေဒသခံြပည်သူလထူအုား ဝင်ေငွရရိှေစနုိင်သည့် အခွင့်အလမ်းများကို တိုးပွား 

လာေစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။  

 ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဒသတင်ွး NGO 

ေနာကတ်စဖဲွ် မ့ာှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွနှင့် သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးအဖဲွ  ့ (BANCA) ြဖစပ်ါသည်။ 

BANCA အဖဲွသ့ည် ငှက်ထန်ိးသိမ်းေရးအတွက် ရည်ရွယပ်ါသည်။ BANCA သည် အေရးပါေသာ 

ငှက်များေနထိုင်ရာ ဧရိယာများစာရင်း ေကာက်ယြူခင်းနှင့် ကာကွယထ်န်ိးသိမ်းြခင်းဆုိင်ရာ 

BirdLife International နှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်သည့် စမံီကိန်းများကို အေကာင်အထညေ်ဖ; 

ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ငှကမ်ျားနှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ကွင်းဆင်းလမ်းညbနခ်ျက်များကုိ 

ေဒသသံုး ဘာသာစကားြဖင့် ထတုေ်ဝြခင်းကုိလည်း ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ BANCA သည် 

ရှမ်းြပည်နယအ်တွင်းရှိ လင်းတငှကမ်ျားကို ကွင်းဆင်းစာရင်း ေကာကယ်ခ့ဲူပါသည်။  မEကာေသးမီ 

က BANCA သည် သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ အီတလနုိီင်ငံ Istituto Oikos နှင့် ပူးေပါင်း၍ 

လန်ပိအ�ဝါအမျိုးသားဥယျာဉ် ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်း နှင့် စမံီအုပ်ချုပ်လုပ်ကိင်ုြခင်းဆုိင်ရာ 

စမံီကိန်းတင်ွ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲပ့ါသည်။  

တတယိေြမာက်အေနြဖင့် ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွများထိန်းသိမ်းကာကွယြ်ခင်း ေဆာင်ရွက်ေနေသာ 
NGO မှာ ြမန်မာ့ငက်ှနှင့် သဘာဝအဖဲွ  ့(MBNS)  ြဖစပ်ါသည်။  

၎င်းအဖဲွသ့ည် ငှက်နင့်ှ ပတသ်က်သည့် ထန်ိးသိမ်းကာကယွြ်ခင်းလုပ်ငန်း၊ သုေတသနြပုလပ်ုြခင်း 

နှင့် လထူပုညာေပးြခင်းလပ်ုငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

 MBNS အဖဲွသ့ည် နတ်မေတာင်အမျိုးသားဥယျာဉ်ရိှ မျက်ခံုးြဖူငှက်ြပာေြခာက် ငှက်မျိုး၏ 

ေဂဟေဗဒေလလ့ာြခင်းအပါအဝင် ထန်ိးသိမ်းေရး စမံီကိန်းလပ်ုငန်းများကုိ အေကာင်အထညေ်ဖ; 

ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ရန်ကုန်5မို ရိှ့ မူလတန်းေကျာင်းများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

အသိပညာများေပးေသာ အစအီစဉ်နင့်ှ အမျိုးသားငှက်ြပပဲွကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးခ့ဲပါသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငံရှိ အြခားေဒသတင်ွး NGO အများအြပားရှိEကပါသည်။ NGO အများစသုည် 

ေကျးလက်ကျန်းမာေရး သုိမ့ဟုတ် ေကျးလက်ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးကို အဓိကထား ေဆာင်ရွက်Eက 

ပါသည်။ ဤအဖဲွအ့စည်းများသည် သဘာဝသယဇံာတအရင်းအြမစန်င့်ှ ပတသ်က်ေသာ လပ်ုငန်း 

များကုိ ရည်ရွယေ်ဆာင်ရွက်ပါသည်။  

 “အပူပုိင်း မုိးသစေ်တာချစသူ်များ” အဖဲွသ့ည် သဘာဝပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် 

ြခင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမCေလ8ာ့ချြခင်း၊ ပညာေပးြခင်း၊ ကျန်းမာေရး တိုးတက် ေကာင်းမွန်ေစြခင်းနှင့် 

ြပန်လညြ်ဖည့်ဆည်းနုိင်ေသာ စမ်ွးရညြ်မှင့်တင်ြခင်းဆုိင်ရာ လပ်ုငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။  
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 ြမန်မာနုိင်ငံတွင် “ြပန်လညြ်ဖည့်ဆည်းနုိငေ်သာ စွမ်းအငအ်ဖွဲအ့စည်း” သည် ထင်းအစား 

ထိုးေလာင်စာအသံုးြပုြခင်း နှင့် သဘာဝဓါတေ်ငွအ့သံုးြပုြခင်းက့ဲသိုေ့သာ ြပန်လညြ်ဖည့်ဆည်း 

နုိင်ေသာ စမ်ွးအင်အရင်းအြမစ် တိုးပွားလာေစြခင်းဆုိင်ရာ လပ်ုငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

ဤအဖဲွအ့စည်းသည် သဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစမ်ျား မဆင်မြခင်အသံုးြပုြခင်း ဆုိးကျိုးများ 

ကုိ ေဖ;ထတုေ်ရးသားထားေသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းြခင်း ဆုိင်ရာ ေဆာင်းပါးများကုိ 

ြဖန်ေ့ဝပါသည်။  

 ြမန်မာနုိင်ငံတွင် Safe the Children၊ CARE၊ World Vision၊ Wildlife Conservation 

Society (WCS) က့ဲသုိေ့သာ အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ NGO များလည်း ရိှပါသည်။ ဤအဖွဲအ့စည်း 

အများစသုည် လူစ့မ်ွးအားအရင်းအြမစ် ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးလုပင်န်းများနှင့် အေရးေပ;အကူအညီ 

များေပးနုိင်ရန်အတက်ွ ေဆာင်ရွက်ေနEကပါသည်။ ၎င်းအဖဲွအ့စည်းများသည် သဘာဝပတဝ်န်းကျင် 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ေဆာင်ရွက်ချကမ်ျားကုိ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

အစအီစဉ်၏ လိုအပ်ေသာအစတိအ်ပုိင်းတစခု်အေနြဖင့် ေဆာင်ရက်ွပါသည်။  

 WCS သည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းကာကယွြ်ခင်းနှင့် သဘာဝပတဝ်န်းကျင် 

စမံီအုပ်ချုပ်လပ်ုကုိင်ြခင်းဆုိင်ရာ အစအီစဉ်များအား သီးြခားအေကာငအ်ထညေ်ဖ; ေဆာင်ရွက်နုိင် 

ရန် ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာနနင့်ှ သေဘာတညူမီCရရှထိားသည့် 

တစခု်တည်းေသာ စီးပွားေရးလပ်ုငန်း ြဖစပ်ါသည်။ 

 WCS သည် သစေ်တာဦးစီးဌာန လက်ေအာက်ရှိ သဘာဝဝန်းကျင်နင့်ှ သားငှက် တိရ စ�ာန် 
ထန်ိးသိမ်းေရးဌာန၏ စွမ်းေဆာင်ရည် ပုိမုိတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် အေထာက်အကူေပးပါသည်။ 

အထူးသြဖင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ စမံီအုပ်ချုပ်လပ်ုကုိင်ြခင်းနှင့် သုေတသနလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ွေနေသာ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကုိ ပုိမုိတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် 

အေထာက်အကူေပးပါသည်။ WCS ၏အဓိကေအာင်ြမင်မCများမှာ ကမcာ့အYကီးဆံုး ကျားထနိ်းသိမ်း 

ေရးနယေ်ြမ နှင့် လန်ပိအ�ဝါအမျိုးသားဥယျာဉ် တညေ်ထာင်ရန်အတွက် ကာကွယေ်တာဧရိယာ 

ကျယြ်ပန်ေ့စေရး ကူညေီဆာင်ရွက်မCနှင့် National Tiger Action Plan တစခု် ေရးဆဲွြခင်း 

ြဖစသ်ည်။  

 အြခားေသာပညာေရးအဖဲွအ့စည်းများနှင့် Smithsonian Institution၊ California 

Academy of Sciences ၊ BirdLife International ၊ Flora and Fauna International နှင့် 

Conservation International က့ဲသုိေ့သာ အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ NGO များသည် NGO များ 

ကွန်ယက်ြဖစေ်ပ;လာေစရန် Yကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  

 ဒီေရေတာနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ြပန်လညြ်ပုစထုန်ိးသိမ်းေရးကွန်ယက် (Mangrove and 

Environment Rehibilitation Network - MERN) သည် သဘာဝ ဝန်းကျင်စီမံအုပ်ချုပ် 

လပ်ုကုိင်မCနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထန်ိးသိမ်းေရး လပ်ုငန်းများအား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ် 

သည့် ကွန်ယက်တစ်ခုြဖစပ်ါသည်။ MERN ကွန်ယက်ကို FREDA နှင့် BANCA အဖဲွတ့ိုက့ 

ဦးေဆာင်5ပီး အြခားေဒသတင်ွး အဖဲွအ့စည်း(၁၅)ခုလည်းပါဝင်Eကပါသည်။ ထိုအ့တူ Food 
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Security Working Group (FSWG) သညလ်ည်း ေဒသတွင်းနှင့် နုိင်ငံတကာအစိုးရ 

မဟုတေ်သာ အဖဲွအ့စည်း(၄၅)ခု ပါဝငဖဲွ် စ့ည်းထားေသာ NGO ကွန်ယက်တစခု် ြဖစပ်ါသည်။ 

၎င်းကွန်ယက်သည် ေဒသခံဆင်းရသဲားများ၏ အစာအဟာရ လုံေလာက်စာွ ရရိှမCအတက်ွ အဓိက 

ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းကာကယွေ်ရးနှင့် ဆက်နွယသ်ည့် သဘာဝ သယံ 

ဇာတ အရင်းအြမစ်များ စမံီအုပ်ချုပ်လပ်ုကုိင်မCအေပ; အေြခခံ၍ ေဆာင်ရက်ွသည့် အဖဲွအ့စည်းများ 

ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်လာေစရန်လည်း ေဆာင်ရွက်ပါသည်။  

သဘာဝပတဝ်န်းကျင်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်    ထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဥပေဒဥပေဒဥပေဒဥပေဒ    နှင့်နှင့်နှင့်နှင့်    ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွများထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွများထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွများထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွများထနိ်းသမိ်းကာကွယ်    
ေရးအတကွ်ေရးအတကွ်ေရးအတကွ်ေရးအတကွ်    တရားဥပေဒမေူဘာင်တရားဥပေဒမေူဘာင်တရားဥပေဒမေူဘာင်တရားဥပေဒမေူဘာင်    

    ြမန်မာနုိင်ငံ သဘာဝပတဝ်န်းကျင်ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ဥပေဒ(မူEကမ်း) ေရးဆဲွထား 

ေသာ်လည်း အ5ပီးသတ်သေဘာတညူီမCအေနြဖင့်သာ ရိှေသး5ပီး ဥပေဒ(မူEကမ်း)အား အတညမ်ြပု 

ရေသးပါ။ ယခုအချိန်တွင် စုိက်ပျိုးေရးလပုင်န်း၊ ေမွးြမူေရးလပ်ုငန်း၊ ေရလပ်ုငန်း၊ သစေ်တာ 
လပ်ုငန်းနှင့် စက်မCလပ်ုငန်းကဲ့သုိေ့သာ လမူCစီးပွားေရးဖံွ ့5ဖို းတိုးတက်ေရး လပ်ုငန်းများအတွက် 

က_အသီးသီးအလိုက် ြပဌာန်းထားေသာ ဥပေဒများြဖင့်သာ သဘာဝပတဝ်န်းကျင် ကာကွယ် 

ထန်ိးသိမ်းြခင်းနှင့် စမံီအုပ်ချုပ်လပုကုိ်င်ြခင်းများကုိ ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ သဘာဝ ပတဝ်န်း 

ကျငနှ်င့် သက်ဆုိင်ေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပါဝင်သည့် က_အသီးသီးအတက်ွ ဥပေဒများကုိ 

Box (၁)တင်ွ ေဖ;ြပထားပါသည်။ ဤဥပေဒများသည ် အလန်ွကျယြ်ပန်Y့ကီးမား5ပီး ရCပ်ေထွးေသာ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်းလပ်ုငန်းများကုိ ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် မလုံေလာက်ပါ။ 

စန်ွပ့စ်ပစ@ည်းများ စနစတ်ကျစနွ်ပ့စ်နုိင်ရန် စမံီြခင်း၊ ေြမအသံုးချမCနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းက့ဲသုိေ့သာ လပ်ုငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ဥပေဒြပု/ အတညြ်ပုထား 

ြခင်း မရိှေသးပါ။ သစေ်တာဥပေဒနှင့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များ ကာကွယ်ထန်ိးသိမ်းေရး ဥပေဒများ 

သည် မျိုးစတိမ်ျားနှင့် ေနရင်းေဒသ ကာကွယထ်ိန်းသိမ်းနုိင်ရန်အတွက် ထေိရာကမ်Cရိှေသာ်လည်း 

သက်ရှဘိဝရှင်သန်ေနထိုင်မCကုိ ထခုိိကည်စနွ်မ်းေစြခင်း၊ ေနရင်း ေဒသဆံုးရCံးြခင်းနှင့် Bio-piracy 

ဆံုးရCံးြခင်းတိုအ့ား ကာကွယထ်န်ိးသိမ်းနိင်ုရန်အတက်ွ မလုံေလာက်ပါ။ ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ ေလထနှုင့် 

ေရထညုစည်မ်းမCကုိ ကာကွယထ်န်ိးသိမ်းနိင်ုရန်အတက်ွ သီးြခားဥပေဒမရိှေသးပါ။ ြပညသူ်လထူု 

ကျန်းမာေရးအပုိင်း(၃)မှာ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းဥပေဒအရ ထည့်သွင်းထားေသာ အပုိဒ်တစခ်ု 

ရိှပါသည်။ ၎င်းအပုိဒသ်ည် ကျန်းမာေရးနှင့် ညညီတွေ်သာ ေသာက်ေရသံုးေရးနှင့် အြခား 

ရည်ရွယ်ချကမ်ျားအတွက် ေရအသံုးြပုြခင်း၊ ေရဒီယိုသတ� ိXကြခင်း၊ ေလထေုရထု ညစည်မ်းြခင်းမှ 

ကာကယွြ်ခင်း၊ မိလ ာအညစအ်ေEကးနှင့် အမ�ကမ်ျားကုိ စနစတ်ကျ စန်ွပ့စြ်ခင်း၊ အစားအစာနှင့် 

ေဆးဝါးများ ဖူလုံမCရရှေိစြခင်းက့ဲသိုေ့သာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးနှင့်ပတသ်က် 

သည့် လပ်ုငန်းကိစ@ရပ်များကုိ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေစရန်အတက်ွ အစိုးရအဖဲွ ကုိ့ လပ်ုပုိင်ခွင်ေ့ပးပါသည်။ 

ဤလပ်ုငန်း ကိစ@ရပ်များအားလုံးပါဝင်၍ ပုိမုိထေိရာကမ်Cရိှေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ် 

နုိင်ရန် ဥပေဒတွင် အေသးစတိေ်ဖ;ြပထားေသာ အပုိဒ် မရှိေသးပါ။ 
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BoxBoxBoxBox    ((((၁၁၁၁): ): ): ): သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နငှ့်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နငှ့်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နငှ့်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နငှ့်    ပတသ်က်သည့်ပတသ်က်သည့်ပတသ်က်သည့်ပတသ်က်သည့်    ြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိ    ဥပေဒများဥပေဒများဥပေဒများဥပေဒများ    

((((ကကကက) ) ) )     စမီအုံပခ်ျုပ်မCက_စမီအုံပခ်ျုပ်မCက_စမီအုံပခ်ျုပ်မCက_စမီအုံပခ်ျုပ်မCက_    

၁။ ရန်ကုန်ရဲအက်ဥပေဒ (၁၈၉၉ ခုနှစ်) 

၂။ 5မို မ့ျားဥပေဒ (၁၉၀၇ ခုနှစ်) 

၃။ ေကျးရွာအက်ဥပေဒ (၁၉၀၇ ခုနှစ်) 

၄။ ေပါက်ကဲွေစတတေ်သာ ပစ@ည်းများအက်ဥပေဒ (၁၉၀၈ ခုနှစ်) 

၅။ အဆိပ်အက်ဥပေဒ (၁၉၁၉ ခုနှစ်) 

၆။ ရဲအက်ဥပေဒ (၁၉၄၅ ခုနှစ်) 

၇။ အေရးေပ;စမံီမCဥပေဒ (၁၉၅၀ ခုနှစ်) 

၈။ ပုိင်နကပ်င်လယနှ်င့် ပင်လယဇု်န်များဥပေဒ (၁၉၇၇ ခုနှစ်) 

((((ခခခခ) ) ) )     စိုကပ်ျိုးေရးနင့်ှစိုကပ်ျိုးေရးနင့်ှစိုကပ်ျိုးေရးနင့်ှစိုကပ်ျိုးေရးနင့်ှ    ဆညေ်ြမာင်းဆညေ်ြမာင်းဆညေ်ြမာင်းဆညေ်ြမာင်းက_က_က_က_    

၉။ တာတမံအက်ဥပေဒ (၁၉၀၉ ခုနှစ်) 

၁၀။ ပုိးသတေ်ဆးဥပေဒ (၁၉၉၀ ခုနှစ်) 

၁၁။ ေြမEသဇာဥပေဒ (၂၀၀၂ ခုနှစ်) 

၁၂။ အပငေ်ရာဂါပုိးမbား ကာကွယသ်ည့်ဥပေဒ (၁၉၉၃ ခုနှစနှ်င့် ၂၀၁၁ ခုနှစတ်င်ွ ထပ်မံြဖည့်စက်ွ 

ြပင်ဆင်ခ့ဲပါသည်) 
၁၃။ မျိုးေစဥ့ပေဒ (၂၀၁၁ ခုနှစ်) 

((((ဂဂဂဂ) ) ) )     ယဉေ်ကျးမCက_ယဉေ်ကျးမCက_ယဉေ်ကျးမCက_ယဉေ်ကျးမCက_    

၁၄။ ယဉ်ေကျးမCအေမွအနှစေ်ဒသများ ကာကွယေ်ရးဥပေဒ (၁၉၉၈ ခုနှစ်) 

((((ဃဃဃဃ) ) ) )     5မို ေ့တာ်ဖွံ ့5ဖို းတိုးတက်မCက_5မို ေ့တာ်ဖွံ ့5ဖို းတိုးတက်မCက_5မို ေ့တာ်ဖွံ ့5ဖို းတိုးတက်မCက_5မို ေ့တာ်ဖွံ ့5ဖို းတိုးတက်မCက_ 

၁၅။ ရန်ကုန်ေရေပးေရးလပ်ုငန်းအက်ဥပေဒ (၁၈၈၅ ခုနှစ်) (၁၉၉၁ ခုနှစတ်င်ွ ြပင်ဆင်မမ်ွးမံခ့ဲသည်) 

၁၆။ ရန်ကုန်5မို ေ့တာ်စညပ်င်သာယာေရးဥပေဒ (၁၉၉၀ ခုနှစ်) (၁၉၉၅ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၉၆ ခုနစှတ်ိုတ့င်ွ 

ြပင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့ပါသည်) 

၁၇။ ေြမေအာက်ေရသယံဇာတအရင်းအြမစဥ်ပေဒ (၁၉၃၀ ခုနှစ်) 

၁၈။ မန�ေလး5မို ေ့တာ် စညပ်င်သာယာေရးဥပေဒ (၁၉၉၂ ခုနှစ်) 

((((ငငငင) ) ) )     ဘ_ာေရးနှင့်အခွနေ်တာ်က_ဘ_ာေရးနှင့်အခွနေ်တာ်က_ဘ_ာေရးနှင့်အခွနေ်တာ်က_ဘ_ာေရးနှင့်အခွနေ်တာ်က_ 

၁၉။ ြမန်မာ့အာမခံ ဥပေဒ (၁၉၉၃ ခုနှစ်) 

((((စစစစ) ) ) )     သစေ်တာက_သစေ်တာက_သစေ်တာက_သစေ်တာက_ 

၂၀။ သစေ်တာဥပေဒ (၁၉၉၂ ခုနှစ်) 

၂၁။ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ်ေရးနှင့် သဘာဝနယေ်ြမများ ထန်ိးသိမ်းေရး 

ဥပေဒ (၁၉၉၄ ခုနှစ်) 
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Box (Box (Box (Box (၁၁၁၁): ): ): ): သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နငှ့်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နငှ့်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နငှ့်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နငှ့်    ပတသ်က်သည့်ပတသ်က်သည့်ပတသ်က်သည့်ပတသ်က်သည့်    ြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိ    ဥပေဒများဥပေဒများဥပေဒများဥပေဒများ    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

((((ဆဆဆဆ) ) ) )     ကျန်းမာေရးက_ကျန်းမာေရးက_ကျန်းမာေရးက_ကျန်းမာေရးက_    

၂၂။ အမျိုးသားအစားအေသာက် ဥပေဒ (၁၉၉၇ ခုနှစ်) 

၂၃။ တိုင်းရင်းေဆးဝါးဥပေဒ (၁၉၉၆ ခုနှစ်) 

၂၄။ ကူးစက်ေရာဂါများ ကာကွယနိှ်မ်နှင်းေရး ဥပေဒ (၁၉၉၅ ခုနှစ်) 

၂၅။ အမျိုးသားေဆးဝါးဥပေဒ (၁၉၉၂ ခုနှစ်) 

၂၆။ ြပညသူ်က့ျန်းမာေရးအက်ဥပေဒ (၁၉၇၂ ခုနှစ်) 

၂၇။ ေဆးလပ်ိ နှင့် ေဆးရွက်Yကီးထက်ွပစ@ည်းေသာက်သံုးမC ထန်ိးချုပေ်ရးဥပေဒ (၂၀၀၆ ခုနှစ်) 

((((ဇဇဇဇ) ) ) )     ဟိုတယန်ငှ့်ခရီးဟိုတယန်ငှ့်ခရီးဟိုတယန်ငှ့်ခရီးဟိုတယန်ငှ့်ခရီးသွားက_သွားက_သွားက_သွားက_ 

၂၈။ ြမန်မာနုိင်ငံဟိတုယနှ်င့်ခရီးသွားလာေရးဥပေဒ (၁၉၉၃ ခုနှစ်) 

((((ဈဈဈဈ) ) ) )     စကမ်Cက_စကမ်Cက_စကမ်Cက_စကမ်Cက_    

၂၉။ ေရနံေြမအက်ဥပေဒ (၁၉၁၈ ခုနှစ်) 

၃၀။ ေလာင်စာဆီအက်ဥပေဒ (၁၉၃၄ ခုနှစ်) 

၃၁။ စက်ရုံများအက်ဥပေဒ (၁၉၅၁ ခုနှစ်) 

၃၂။ ေရနံေြမ (အလပ်ုသမားများနှင့် သက်သာေချာငခ်ျိေရး) အက်ဥပေဒ (၁၉၅၁ ခုနှစ်) 

၃၃။ ပုဂgလိကစက်မCလပ်ုငန်းဥပေဒ (၁၉၉၀ ခုနှစ်) 

((((ညညညည) ) ) )     အမိေ်မွးတိရ စ�ာန်နငှ့်အမိေ်မွးတိရ စ�ာန်နငှ့်အမိေ်မွးတိရ စ�ာန်နငှ့်အမိေ်မွးတိရ စ�ာန်နငှ့်    ငါးေမွးြမူေရးက_ငါးေမွးြမူေရးက_ငါးေမွးြမူေရးက_ငါးေမွးြမူေရးက_    

၃၄။ ငါးေမွးြမူေရးဆုိင်ရာဥပေဒ (၁၉၈၉ ခုနှစ်) 

၃၅။ နုိင်ငံြခားငါးဖမ်းေရယာဉ်များ ငါးလပုင်န်းလပ်ုကုိင်ခွင့် ဥပေဒ(၁၉၈၉ ခုနှစ်) 

(၁၉၉၃ ခုနှစတ်င်ွ ြပုြပင်မွမ်းမံခ့ဲပါသည်။ ) 

၃၆။ ြမန်မာနုိင်ငံပင်လယင်ါးလပ်ုငန်းဥပေဒ (၁၉၉၀ ခုနှစ်) (၁၉၉၃ ခုနှစတ်င်ွ ြပုြပင်မွမ်းမံခ့ဲပါသည်) 

၃၇။ ေရချို ငါးလပုင်န်းဥပေဒ (၁၉၉၁ ခုနှစ်) 

၃၈။ တိရ စ�ာန် ကျန်းမာေရး နှင့် ဖံွ ့5ဖိုးေရးဥပေဒ (၁၉၉၃ ခုနှစ်) 

၃၉။ တိရ စ�ာန် ေဆးပညာေကာင်စီ ဥပေဒ (၁၉၉၅ ခုနှစ်) 

((((ဋဋဋဋ) ) ) )     သတ� ုလပုင်န်းက_သတ� ုလပုင်န်းက_သတ� ုလပုင်န်းက_သတ� ုလပုင်န်းက_    

၄၀။ ဆားလပုင်န်းဥပေဒ (၁၉၉၂ ခုနှစ်) 

၄၁။ ြမန်မာ့သတ� ုတင်ွးဥပေဒ (၁၉၉၄ ခုနှစ်) 

၄၂။ ြမန်မာ့ ေကျာက်မျက်ရတနာဥပေဒ (၁၉၉၅ ခုနှစ်) 

၄၃။ ြမန်မာ့ ပုလလဲပ်ုငန်းဥပေဒ (၁၉၉၅ ခုနှစ်) 
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Box (Box (Box (Box (၁၁၁၁): ): ): ): သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နငှ့်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နငှ့်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နငှ့်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နငှ့်    ပတသ်က်သည့်ပတသ်က်သည့်ပတသ်က်သည့်ပတသ်က်သည့်    ြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိ    ဥဥဥဥပေဒများပေဒများပေဒများပေဒများ    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

((((ဌဌဌဌ) ) ) )     သပိAံနှင့်သပိAံနှင့်သပိAံနှင့်သပိAံနှင့်    နည်းပညာက_နည်းပညာက_နည်းပညာက_နည်းပညာက_    

၄၄။ သိပAံနှင့် နည်းပညာဖံွ ့5ဖိုးေရးဥပေဒ (၁၉၉၄ ခုနစှ်) 

၄၅။ အဏုြမူစမ်ွးအင် ဥပေဒ (၁၉၉၈ ခုနှစ်) 

((((ဍဍဍဍ) ) ) )     ပိုေ့ဆာငေ်ရးက_ပိုေ့ဆာငေ်ရးက_ပိုေ့ဆာငေ်ရးက_ပိုေ့ဆာငေ်ရးက_    

၄၆။ တူးေြမာင်းအက်ဥပေဒ (၁၉၀၅ ခုနှစ်) 

၄၇။ ရန်ကုန်5မို ေ့တာ်ဆိပ်ကမ်းဥပေဒ (၁၉၀၅ ခုနစှ်) 

၄၈။ ယာဉ်စည်းကမ်းထန်ိးသိမ်းေရးဥပေဒ (၁၉၀၇ ခုနှစ်) 

၄၉။ ဆိပ်ကမ်းများအကဥ်ပေဒ (၁၉၀၈ ခုနှစ်) 

၅၀။ ြပညတ်င်ွးေရေEကာင်း မီးသေဘrာအက်ဥပေဒ(၁၉၁၇ ခုနှစ်) 

၅၁။ ြမန်မာနုိင်ငံ ေလယာဉ်အက်ဥပေဒ (၁၉၃၄ ခုနှစ်) 

၅၂။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ (၁၉၆၄ ခုနှစ်) (၁၉၈၉ ခုနှစ်တင်ွ ြပုြပင်မွမ်းမံခ့ဲပါသည်။ ) 

၅၃။ လမ်းမYကီးများဥပေဒ (၂၀၀၀ ခုနှစ်) 

၅၄။ ေရအရင်းအြမစ်နှင့် ြမစေ်ချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ (၂၀၀၆ ခုနှစ်) 
 

ယခုနှစမ်ျားအတင်ွးမှာ ယာဉ်ယန�ရားများမှ ထတုလ်bတေ်သာ ေလထညုစည်မ်းမCသည် 

တိုးပွားလာခ့ဲေသာ်လည်း လက်ရိှတရားဥပေဒဆုိင်ရာ တိုင်းတာေသာ ကိရိယာများသည် ယာဉ်များ 

နှစစ်ဉ်မှတပံု်တင်ရန် စစ်ေဆးသည့်အခါ ယာဉ်မှထုတလ်bတေ်သာ ကာဗန်ွဒုိင်ေအာက်ဆုိဒ်ပမာဏကုိ 

စစ်ေဆးEကည့်ရုံမ8သာ ြဖစပ်ါသည်။ နုိင်ငံအတွင်း ေရထညုစည်မ်းမC ထန်ိးချုပ်ေရးကုိ ြမန်မာနုိင်ငံ 

ရင်းနှီးြမှုပ်နံှမC ေကာ်မရှင်၏ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတင်ွ ချမှတ်ခ့ဲသည့် လမ်းညbန်ချက်များနှင့်အညီ 

အေကာင်အထညေ်ဖ; ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ဤလမ်းညbန်ချက်များတွင် ေရဆုိးသန်စ့င်သည့်စကရံု် 
သုိမ့ဟုတ် ေရဆုိးသန်စ့င်သည့် စနစမ်ျား ပါဝင်သင့်ပါသည်။    ပုိးသတေ်ဆးဥပေဒ၏ အချက်အလက် 

အချို မှ့ာ ေရထညုစည်မ်းမCကုိ ထန်ိးချုပ်ရနအ်တွက်  က_ငယတ်စခု်အေနြဖင့်သာ ပါဝင်ပါသည်။ 

မိလ ာအညစအ်ေEကးများ၊ စက်မCလက်မCလုပ်ငန်းမှ စန်ွပ့စပ်စ@ည်းများနှင့် အစိုင်အခဲ စန်ွပ့စပ်စ@ည်း 

များေEကာင့် ြမစေ်ချာင်းနှင့် ကန်များ၏ ေရထုညစည်မ်းမCဆိင်ုရာ စူးစမ်းေလမ့C ပုိမုိလုပ်ေဆာင် 

လာEကပါသည်။ ယခုလက်ရိှြပဌာန်းထားေသာ ဥပေဒများတင်ွ သဘာဝပတဝ်န်းကျင် ညစ်ညမ်းေစ 

သည့် အေEကာင်းအရာများအေပ;တွင် အြပည့်အဝသက်ေရာက်မC မရိှေသးပါ။ စက်မCဝန်Yကီးဌာန၏ 

ညbန်Eကားချက်အမှတ်(၃/၉၅)တင်ွ စက်ရုံစန်ွပ့စ်ပစ@ည်းများအတက်ွ ေရအရညအ်ေသွး စသံတမှ်တ် 

ထားေသာ်လည်း စက်မCဝန်Yကီးဌာနပုိင် စက်ရုံများမှ ထတုလ်bတ်ေသာ စန်ွပ့စေ်ရများ စနစတ်ကျ 

ရိှေစေရးအတွက်သာ အသံုးဝင်ပါသည်။ ဤညbန်Eကားချက်သည် စက်ရုံများမှထတုလ်bတေ်သာ 

ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆုိဒ် ဓါတေ်ငွမ့ျား၊ စန်ွပ့စအ်ညစအ်ေEကးများေEကာင့် ြဖစေ်ပ;လာသည့် 

ေလထညုစည်မ်း ြခင်းကုိ ေလျာ့ကျေစသည့် နည်းလမ်းများအတွက် လိအုပ်ချကမ်ျားကို ေဖ;ြပထား 
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ေသာ်လည်း စံအရည်အေသွးတစခု် ြပည့်မီေအာင် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်ေသာ နည်းလမ်းများကုိ 

အတအိကျသတ်မှတ်မထားပါ။ ြမန်မာအစအီစဉ်(၂၁)၌ ပတ်ဝန်းကျငထ်ခုိိက်မCေလလ့ာဆန်းစစခ်ျက် 

(EIA) ဥပေဒများ လိုအပ်မCကုိ အသိအမှတြ်ပု ေဖ;ြပခ့ဲပါသည်။ အမျိုးသား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ကာကယွထ်န်ိးသိမ်းေရးဥပေဒသည် ယေနအ့ချိန်အထိ မူEကမ်းအဆင့်သာ ရိှပါေသးသည်။ ြမန်မာ 

နုိင်ငံတွင် EIA အတက်ွ စံလပ်ုထုံးလပုန်ည်းများနှင့် နည်းဥပေဒများ အတအိကျ လမ်းညbန်ချက် 

မရိှေသးပါ။  သုိေ့သာ် နုိင်ငံတကာအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ေကာ်ပုိေရးရှင်းအချို၏့ ရင်းနှီးြမှုပ်နံှမCြဖင့် 

ေဆာင်ရွက်ေသာ စမံီကိန်းများအတွက် EIA လပ်ုငန်းများကို အေရးေပ;ေဆာင်ရွက်ခဲမ့Cများ 

ရိှပါသည်။    

ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများကာကွယ်ရန်နှင့် ထန်ိးသိမ်းရန်အတွက် တရားဥပေဒ 

မူေဘာင်အတွင်းမှ ေအာက်ပါ ဥပေဒနှင့် စည်းကမ်းများကုိ ြပဌာန်းထားပါသည်- 

    (၁) ဆင်ကာကွယထ်န်ိးသိမ်းေရးဥပေဒ (၁၈၇၉) 

    (၂) ဆင်ကာကွယထ်န်ိးသိမ်းေရးဥပေဒ ြပင်ဆင်ချကဥ်ပေဒ (၁၈၈၃) 

    (၃) သစေ်တာဥပေဒ (၁၉၀၂) 

    (၄) ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်နှင့် ငှက်များအား ကာကွယထ်ိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ (၁၉၁၂) 

    (၅) ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များအား ကာကွယထ်န်ိးသိမ်းေရးဥပေဒ (၁၉၃၆) 

    (၆) ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များအား ကာကွယထ်န်ိးသိမ်းေရးဥပေဒြပင်ဆင်ချက် (၁၉၃၆) 

    (၇) သစေ်တာဥပေဒ (၁၉၉၂) 
    (၈) ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် နှင့် သဘာဝအပင်များကာကွယေ်ရးနှင့် သဘာဝနယေ်ြမများ 

ထန်ိးသိမ်းေရး ဥပေဒ (၁၉၉၄) 

    (၉) သစေ်တာနည်းဥပေဒများ (၁၉၉၄) 

    (၁၀) သစေ်တာမူဝါဒ (၁၉၉၅) 

    (၁၁) ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် နှင့် သဘာဝအပင်များကာကွယေ်ရးနှင့် သဘာဝနယေ်ြမများ 

ထန်ိးသိမ်းေရး နည်းဥပေဒများ (၂၀၀၂) 

နိုငင်တံနိုငင်တံနိုငင်တံနိုငင်တံကာဥပေဒ၊ကာဥပေဒ၊ကာဥပေဒ၊ကာဥပေဒ၊    သေဘာတညူခီျက်၊သေဘာတညူခီျက်၊သေဘာတညူခီျက်၊သေဘာတညူခီျက်၊    ကနွဗ်င်းရှင်းကနွဗ်င်းရှင်းကနွဗ်င်းရှင်းကနွဗ်င်းရှင်း    

 ြမန်မာနုိင်ငံသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ကာကွယ်ထန်ိးသိမ်းြခင်းနှင့် ထာဝစဉ်တညတ်ံ့ေသာ 

သဘာဝသယဇံာတ အရင်းအြမစမ်ျားအား အသံုးြပုြခင်းနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

သေဘာတညူီချကစ်ာချုပ်များကုိ လက်မှတေ်ရးထိုးထားေသာ အဖဲွဝ့င်နိုင်ငံတစ်ခု ြဖစပ်ါသည်။ 

သေဘာတညူီချကပ်ါ ကတကိဝတ်အများစမှုာ ြမန်မာနုိင်ငံအေနြဖင့် ထေိရာက်မCရိှေသာ ထန်ိးသိမ်း 

ေရးလပ်ုငန်းများကုိ အြပည့်အဝ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ြဖစပ်ါသည်။ ဇယား(၉)တင်ွ ြမန်မာနုိငငံ် 

အေနြဖင့် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့် နုိင်ငံတကာဥပေဒ၊ သေဘာ တညူခီျက်နှင့် ကွန်ဗင်းရှင်း 

များကုိ စာရင်းြပုစထုား5ပီး ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများနှင့် ပတသ်ည်များကုိ ေဆွးေနွးေဖ;ြပထားပါသည်။  
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ဇဇဇဇယားယားယားယား((((၉၉၉၉))))    ြမန်မာနိုငငံ်မှြမန်မာနိုငငံ်မှြမန်မာနိုငငံ်မှြမန်မာနိုငငံ်မှ    လက်မတှေ်ရးထိုးထားေသာလက်မတှေ်ရးထိုးထားေသာလက်မတှေ်ရးထိုးထားေသာလက်မတှေ်ရးထိုးထားေသာ    ကွနဗ်င်းရငှ်းများနှင့်ကွနဗ်င်းရငှ်းများနှင့်ကွနဗ်င်းရငှ်းများနှင့်ကွနဗ်င်းရငှ်းများနှင့်    သေဘာတညူခီျက်များသေဘာတညူခီျက်များသေဘာတညူခီျက်များသေဘာတညူခီျက်များ    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    
နုိင်နုိင်နုိင်နုိင်ငံတငံတငံတငံတကာကာကာကာ    ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ    
ကန်ွဗင်းရင်ှးကန်ွဗင်းရင်ှးကန်ွဗင်းရင်ှးကန်ွဗင်းရင်ှးများများများများ/ / / / စာချုပ်များစာချုပ်များစာချုပ်များစာချုပ်များ/ / / / 

သေဘာတူညီချက်သေဘာတူညီချက်သေဘာတူညီချက်သေဘာတူညီချက်များများများများ    

လကမှ်တ်လကမှ်တ်လကမှ်တ်လကမှ်တ်    
ေရးထုိးေရးထုိးေရးထုိးေရးထုိး    
သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့   

အတည်ြပုအတည်ြပုအတည်ြပုအတည်ြပု    
လကမှ်တ်လကမှ်တ်လကမှ်တ်လကမှ်တ်    
ေရးထုိးေရးထုိးေရးထုိးေရးထုိး    
သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့   

အဖဲွ ဝ့င်အဖဲွဝ့င်အဖဲွဝ့င်အဖဲွဝ့င်    
သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့   

အစုိးရအစုိးရအစုိးရအစုိးရ    
အဖဲွ မ့ှအဖဲွ မ့ှအဖဲွ မ့ှအဖဲွ မ့ှ    

အတည်ြပုအတည်ြပုအတည်ြပုအတည်ြပု        
သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့   

မှတ်မှတ်မှတ်မှတ်    
ချက်ချက်ချက်ချက်    

    ေဒသေဒသေဒသေဒသတွင်းတွင်းတွင်းတွင်း                        

၁။ အေရှ ေ့တာင်အာရှနှင့် အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ေဒသ 
အတွက် အပင်ကာကွယြ်ခင်း သေဘာတူ  
ညီချက်၊ ရုမ်း၊ ၁၉၅၆   

၄-၁၁-၂၀၀၉ ၄-၁၁-၂၀၀၉    

၂။ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ေဒသ လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ 
သေဘာတူညခီျက်၊ ဘန်ေကာက်၊ ၁၉၉၈ 

၂၅-၅-၁၉၉၀     

၃။ အေရှ ေ့တာင်အာရှ နျူကလီးယား လကန်က် 
ကင်းစင်ေရးဇုန်၊ ဘန်ေကာက်၊ ၁၉၉၅ 

၁၆-၇-၁၉၉၆     

၄။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝသယံဇာတ 
များထိန်းသမ်ိးေရးဆုိင်ရာ အာဆီယံသေဘာ 
တူညခီျက်၊ ကွာလာလမ်ပူ၊ ၁၉၈၅ 

၁၆-၁၀-၁၉၉၇     

၅။ နယစ်ပ်ြဖတ်ေကျာ် ညစ်ညမ်းမCဆုိင်ရာ အာဆီယံ 
သေဘာတူညခီျက်၊ 

၁၀-၆-၂၀၀၂ ၁၃-၃-၂၀၀၃  ၇/၂၀၀၃  

 နုိငငံ်တကာနုိငငံ်တကာနုိငငံ်တကာနုိငငံ်တကာ         

၁။ ေလထုနှင့် ေရထုအတွင်း နျူကလီးယားလက်နက ်
စမ်းသပ်ြခင်းအား တားြမစ်ြခင်း စာချုပ် 

     

၂။ နျူကလီးယား လကန်က်များနှင့် အဖျက် 
စွမ်းအားYကီးေသာ အြခားလကန်က်များအား 
ပင်လယ်၊ သမုဒ�ရာEကမ်းြပင်နှင့် ေြမဆီလbာများ၌ 
တပ်ဆင်ချထားမCကို တားဆီးသည့် စာချုပ်၊ 
ေမာ်စကို၊ ဝါရှင်တန်၊ ၁၉၇၁ 

၁၁-၂-၁၉၇၁     

၃။ ဇီဝလကန်က်များ၊ အဆိပ်လကန်က်များ၊ 
ေလှာင်ထားြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ တီထွင်ြခင်းနှင့် 
ဖျက်ဆီးြခင်းအား တားြမစ်ြခင်းဆုိင်ရာ 
ကန်ွဗင်းရှင်း၊ ၁၉၇၂ 

၁၁-၄-၁၉၇၂     

၄။ သေဘrာများေEကာင့် ညစ်ညမ်းမCများတားဆီးေရး 
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကွန်ဗင်းရင်ှး၊ လန်ဒန်၊ ၁၉၇၃ 

     

၅။ သေဘrာများေEကာင့် ညစ်ညမ်းမCများတားဆီးေရး 
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကန်ွဗင်းရင်ှးနှင့်ဆကစ်ပ် 
သည့် ပရုိတုိေကာ၊ ၁၉၇၈  

 ၄-၈-၁၉၉၈    
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ဇဇဇဇယားယားယားယား((((၉၉၉၉) ) ) )     ြမန်မာနိုငငံ်မှြမန်မာနိုငငံ်မှြမန်မာနိုငငံ်မှြမန်မာနိုငငံ်မှ    လက်မတှေ်ရးထိုးထားေသာလက်မတှေ်ရးထိုးထားေသာလက်မတှေ်ရးထိုးထားေသာလက်မတှေ်ရးထိုးထားေသာ    ကွနဗ်င်းရငှ်းများနှင့်ကွနဗ်င်းရငှ်းများနှင့်ကွနဗ်င်းရငှ်းများနှင့်ကွနဗ်င်းရငှ်းများနှင့်    သေဘာတညူခီျက်များသေဘာတညူခီျက်များသေဘာတညူခီျက်များသေဘာတညူခီျက်များ    
((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    
နုိငငံ်တနုိငငံ်တနုိငငံ်တနုိငငံ်တကာကာကာကာ    ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ    
ကန်ွဗင်းရင်ှးကန်ွဗင်းရင်ှးကန်ွဗင်းရင်ှးကန်ွဗင်းရင်ှးများများများများ/ / / / စာချုပ်များစာချုပ်များစာချုပ်များစာချုပ်များ/ / / / 

သေဘာတူညီချသေဘာတူညီချသေဘာတူညီချသေဘာတူညီချက်ကက််က်များများများများ    

လကမှ်တ်လကမှ်တ်လကမှ်တ်လကမှ်တ်    
ေရးထုိးေရးထုိးေရးထုိးေရးထုိး    
သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့   

အတည်ြပုအတည်ြပုအတည်ြပုအတည်ြပု    
လကမှ်တ်လကမှ်တ်လကမှ်တ်လကမှ်တ်    
ေရးထုိးေရးထုိးေရးထုိးေရးထုိး    
သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့   

အဖဲွ ဝ့င်အဖဲွဝ့င်အဖဲွဝ့င်အဖဲွဝ့င်    
သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့   

အစုိးရအစုိးရအစုိးရအစုိးရ    
အဖဲွ မ့ှအဖဲွ မ့ှအဖဲွ မ့ှအဖဲွ မ့ှ    

အတည်ြပုအတည်ြပုအတည်ြပုအတည်ြပု        
သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့   

မှတ်မှတ်မှတ်မှတ်    
ချက်ချက်ချက်ချက်    

၆။ နျူကလီးယားလက်နကမ်ျား တုိးပွားမCမရိှ 
ေစေရး သေဘာတူစာချုပ်၊ လန်ဒန်၊ ေမာ်စကို။ 
ဝါရှင်တန်၊ ၁၉၆၇ 

     

၇။ ကလုသမဂgရာသီဥတု ေြပာင်းလဲမC ဆုိင်ရာ 
ကန်ွဗင်းရှင်း နယူးေယာက်၊ ၁၉၉၂ 

၁၁-၆-၁၉၉၂ ၂၅-၁၁-၁၉၉၄ ၄/၉၄   

၈။ ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွဆုိင်ရာ ကန်ွဗင်းရှင်း 
ရယီိုဒီဂျေနးရုိး၊ ၁၉၉၂ 

၁၁-၆-၁၉၉၂ ၂၅-၁၁-၁၉၉၄ ၄/၉၄   

၉။ ကလုသမဂg ပင်လယ် ဥပေဒ ဆုိင်ရာ 
ကန်ွဗင်းရှင်း 

၁၀-၁၂-၁၉၈၂ ၂၁-၅-၁၉၉၆    

၁၀။ ဓါတုလက်နက်များ တီထွင်ြခင်း၊ ထုတ်လုပ် 
ြခင်း၊ စုေဆာင်းြခင်းနှင့် အသံုးြပုြခင်း၊ 
ဖျက်ဆီးြခင်းအား တားြမစ်ြခင်းဆုိင်ရာ 
ကန်ွဗင်းရှင်း ၁၉၉၃ 

၁၄-၁-၁၉၉၃     

၁၁။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာသစ်နှင့်ပတ်သက်ေသာ 
သေဘာတူညခီျက် ဂျနီီဗာ၊  ၁၉၉၄ 

၆-၇-၁၉၉၅ ၃၁-၁-၁၉၉၆    

၁၂။ အိုဇုန်းလbာကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရင်ှး၊ 
ဗီယက်နမ်၊ ၁၉၈၅ 

 ၂၄-၁၁-၁၉၉၃ ၂၂-၂-၉၄ ၄၆/၉၃  

၁၃။ အိုဇုန်းလbာ ပျကစီ်းေစေသာ ပစ@ည်းများဆုိင်ရာ 
မွန်ထရီရယ်ပရုိတုိေကာ၊ မွန်ထရီရယ်၊ ၁၉၈၇ 

 ၂၄-၁၁-၁၉၉၃ ၂၂-၂-၉၄ ၄၆/၉၃  

၁၄။ အိုဇုန်းလbာ ပျကစီ်းေစေသာ ပစ@ည်းများ ဆုိင်ရာ 
မွန်ထရီရယ် ပရုိတုိေကာဆုိင်ရာ  လန်ဒန် 
ြပင်ဆင်ချက်၊ လန်ဒန်၊ ၁၉၉၀ 

     

၁၅။ ကမcာယ့ဉ်ေကျးမCနှင့် သဘာဝသယံဇာတ 
အေမွအနှစ်များအား ကာကွယသ်ည့် 
ကန်ွဗင်းရှင်း၊ ပဲရစ်၊ ၁၉၇၂ 

 ၂၉-၄-၁၉၉၄  ၆/၉၄ 
၉-၂-၉၄ 

 

၁၆။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 5မို ြ့ပေလေEကာင်း 
ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယေ်ရးကန်ွဗင်းရှင်း၊  
ေနာကဆ်က်တဲွ-၁၆ (အတဲွ-၁။ ေလယာဉ် 
ဆူညံသံ) 
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ဇဇဇဇယားယားယားယား((((၉၉၉၉) ) ) )     ြမန်မာနိုငငံ်မှြမန်မာနိုငငံ်မှြမန်မာနိုငငံ်မှြမန်မာနိုငငံ်မှ    လက်မတှေ်ရးထိုးထားေသာလက်မတှေ်ရးထိုးထားေသာလက်မတှေ်ရးထိုးထားေသာလက်မတှေ်ရးထိုးထားေသာ    ကွနဗ်င်းရငှ်းများနှင့်ကွနဗ်င်းရငှ်းများနှင့်ကွနဗ်င်းရငှ်းများနှင့်ကွနဗ်င်းရငှ်းများနှင့်    သေဘာတညူခီျက်များသေဘာတညူခီျက်များသေဘာတညူခီျက်များသေဘာတညူခီျက်များ    
((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    
နုိငငံ်တနုိငငံ်တနုိငငံ်တနုိငငံ်တကာကာကာကာ    ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ    
ကန်ွဗင်းရင်ှးကန်ွဗင်းရင်ှးကန်ွဗင်းရင်ှးကန်ွဗင်းရင်ှးများများများများ/ / / / စာချုပ်များစာချုပ်များစာချုပ်များစာချုပ်များ/ / / / 

သေဘာတူညီချက်သေဘာတူညီချက်သေဘာတူညီချက်သေဘာတူညီချက်များများများများ    

လကမှ်တ်လကမှ်တ်လကမှ်တ်လကမှ်တ်    
ေရးထုိးေရးထုိးေရးထုိးေရးထုိး    
သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့   

အတည်ြပုအတည်ြပုအတည်ြပုအတည်ြပု    
လကမှ်တ်လကမှ်တ်လကမှ်တ်လကမှ်တ်    
ေရးထုိးေရးထုိးေရးထုိးေရးထုိး    
သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့   

အဖဲွ ဝ့င်အဖဲွဝ့င်အဖဲွဝ့င်အဖဲွဝ့င်    
သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့   

အစုိးရအစုိးရအစုိးရအစုိးရ    
အဖဲွ မ့ှအဖဲွ မ့ှအဖဲွ မ့ှအဖဲွ မ့ှ    

အတည်ြပုအတည်ြပုအတည်ြပုအတည်ြပု        
သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့သည့်ေန ့   

မှတ်မှတ်မှတ်မှတ်    
ချက်ချက်ချက်ချက်    

၁၇။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 5မို ြ့ပေလေEကာင်း 
ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယေ်ရးကန်ွဗင်းရှင်း၊ 
ေနာကဆ်က်တဲွ-၁၆ (အတဲွ-၂။ ေလယာဉ် 
အင်ဂျင်မှ ထုတ်လbတ်မC) 

     

၁၈။ အာကာသအသံုးြပုြခင်းနှင့် စူးစမ်းရာှေဖွ 
ြခင်းများဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ပတ် 
သက်သည့်စာချုပ် (အာကာသ ဆုိင်ရာ စာချုပ်) 
လန်ဒန်၊ ေမာ်စကို၊ ဝါရှင်တန်၊ ၁၉၆၇ 

၂၂-၅-၁၉၆၇ ၁၈-၃-၁၉၇၀    

၁၉။ သကဲန�ာရ ြဖစ်ထွန်းမC တုိက်ဖျက်ေရး 
ကန်ွဗင်းရှင်း၊ ပဲရစ်၊ ၁၉၉၄ 

 ၂-၁-၁၉၉၇ ၂-၄-၉၇ ၄၀/၉၆ 
၄-၁၂-၉၆ 

 

၂၀။ မျိုးသန်ုးရန်အန�ရာယ်ရှိေသာေတာရုိင်းတိရ စ�ာန် 
နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ နုိင်ငံတကာ ကုန်သယွမ်C 
ဆုိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း၊ ဘွန်း၊ ဂျာမနီ၊ ၁၉၇၀ 

 ၁၃-၆-၁၉၉၇ ၁၁-၆-၉၇ ၁၇/၉၇ 
၃၀-၄- ၉၇ 

 

၂၁။ ကလုသမဂg ပင်လယ်ဥပေဒဆုိင်ရာ အတဲွ-၁၁ 
အေကာင်အထည်ေဖ;မCနှင့် ဆက်စပ်သည့် 
သေဘာတူညခီျက် 

 ၂၁-၅-၁၉၉၆    

၂၂။ ပင်လယမ်ျားအတွင်းငါးဖမ်းြခင်းဧရိယာအတွက် 
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စည်းကမ်း များနှင့်အညီ 
ေဆာင်ရက်ွမCများ ြမှင့်တင်ြခင်းဆုိင်ရာ 
သေဘာတူညခီျက်၊ ရုမ်း၊ ၁၉၇၃ 

 ၈-၉-၁၉၉၄    

၂၃။ ဇီဝလံုြခုံမCဆုိင်ရာ ကာတာဂျီးနား ပရုိတုိေကာ၊ 
ကာတာဂျီးနား၊ ၂၀၀၀ 

     

၂၄။ ရာသီဥတု ေြပာင်းလဲမCဆုိင်ရာ ကျိုတုိ 
သေဘာတူညခီျက်၊ ကျိုတုိ၊ ၁၉၉၇ 

 ၁၃-၈-၂၀၀၃  ၂၆/၂၀၀၃ 
၁၆-၇-၂၀၀၃ 

 

၂၅။ ေအာ်ဂင်းနစ် ညစ်ညမ်းမCများဆုိင်ရာ 
ကန်ွဗင်းရှင်း၊ စေတာ့ဟမ်ုး 

 ၁၈-၄-၂၀၀၄ ၁၈-၇-၀၄ ၁-၄-၂၀၀၄  

    

မျိုးသုဉ်းမျိုးသုဉ်းမျိုးသုဉ်းမျိုးသုဉ်းရန်ရန်ရန်ရန်    အန�ရာယ်ရိှေသာအန�ရာယ်ရိှေသာအန�ရာယ်ရိှေသာအန�ရာယ်ရိှေသာ    ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    သစပ်ငပ်န်းမန်သစပ်ငပ်န်းမန်သစပ်ငပ်န်းမန်သစပ်ငပ်န်းမန်များများများများ    နိုငင်တံကာနိုငင်တံကာနိုငင်တံကာနိုငင်တံကာကုနသွ်ယမ်Cကုနသွ်ယမ်Cကုနသွ်ယမ်Cကုနသွ်ယမ်C    

ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဆိုင်ရာဆိုင်ရာ    ကနွဗ်င်းကနွဗ်င်းကနွဗ်င်းကနွဗ်င်းရှင်းရှင်းရှင်းရှင်း    

 မျိုးသုဉ်းရနအ်န�ရာယ်ရိှေသာ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်နှင့် သစပ်ငပ်န်းမန်များ နုိင်ငံတကာ 

ကုန်သွယမ်Cဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (CITES) သည် ၁၉၇၅ ခုနှစတ်ွင် စတင်ခ့ဲ5ပီး ၂၀၁၁ ခုနှစအ်ထိ 
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စာရင်းအရ(၁၇၅)နိင်ုငံက အဖဲွဝ့င်အြဖစ် လက်မှတထ်ိုး5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်နှင့် 

ယင်းတိုမှ့ထွက်ရိှသည့် ပစ@ည်းများ ေရာင်းဝယ်ေဖာကက်ားမCအား ေရရှညစ်မံီအပ်ုချုပ်နုိင်ရန် 

ရည်ရွယ်၍ တညေ်ထာင်ခ့ဲြခင်းြဖစပ်ါသည်။ နုိင်ငံတကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မCများြဖင့် ေတာရိုင်း 

တိရ စ�ာန်ထက်ွပစ@ည်းများ နုိင်ငံတကာ ေရာင်းဝယမ်Cများကုိ ပံုမှန်ြဖစေ်စရန် ရည်ရွယပ်ါသည်။ 

ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များအေပ; နုိင်ငံ၏ အချုပ်အြခာလbမ်းမုိးမCကုိလည်း အသိအမှတြ်ပုရန် ရည်ရွယ် 

ပါသည်။ CITES သည် ေရာင်းဝယမ်Cများကုိ ပံုမှန်ြဖစေ်စေရးအတက်ွ မျိုးစိတစ်ာရင်းများအား 

ေနာကဆ်က်တွဲ(၃)ခုြဖင့် ထတုြ်ပန်ခ့ဲပါသည်။ ေနာက်ဆက်တွဲ (၁)နှင့် (၂)တိုမှ့ာ အဓိက ေနာက်ဆက် 

တွဲများြဖစ5်ပီး ေနာက်ဆက်တွဲ(၁)မှာ စီးပွားေရးအရ ေရာင်းဝယမ်Cမြပုရေသာ မျိုးစတိစ်ာရင်းြဖစ၍် 

(၂)မှာ နုိင်ငံတကာ YကီးEကပ်မCေအာက်မှ ေရာင်းဝယ်ရေသာ မျိုးစတိစ်ာရင်း ြဖစပ်ါသည်။  

ြမန်မာနုိင်ငံသည် CITES သုိ ့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက်ေနတ့ငွ် ဝင်ေရာကခ့ဲ်5ပီး နုိင်ငံအတွင်း 

ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များအား အလန်ွအက�ံသတြ်ဖတမ်Cကုိ တားဆီးရာတင်ွ ထင်ရှားသည့် ေမာင်းနှင် 

အားတစ်ရပ် ြဖစပ်ါသည်။  

ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွဆိုင်ရာ    ကနွဗ်င်းရှင်းကနွဗ်င်းရှင်းကနွဗ်င်းရှင်းကနွဗ်င်းရှင်း    (Conven(Conven(Conven(Conventtttion on Biological Diversity ion on Biological Diversity ion on Biological Diversity ion on Biological Diversity ----    CBD)CBD)CBD)CBD)    

        CBD သည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ စတင် အာဏာသက်ေရာကခ့ဲ်5ပီး၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ 

(၁၉၃) နုိင်ငံမှ ပါဝင်လက်မှတေ်ရးထိုးခ့ဲ5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ ရည်ရယွခ်ျက်များမှာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ 

ကာကယွထ်န်ိးသိမ်းရန်၊ စဉ်ဆက်မြပတ် အသံုးြပုနုိင်ရန်နှင့် မျို းရိုးဗီဇ အရင်းအြမစမ်ျားကုိ 

ညတီညူမီ8အသံုးြပုနိင်ုရန်တို ့ ြဖစပ်ါသည်။ အဖဲွ ဝ့င်နုိင်ငံများ၌ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများဆုိင်ရာ ထင်ရှား 
အေရးပါေသာေဒသများကုိသတ်မှတြ်ခင်း၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ တညေ်ထာင်ြခင်း၊ 

အတန်းအစားေလျာ့ကျေနေသာ ေဂဟစနစတ်ိုကုိ့ ြပန်လညတ်ညေ်ထာင်ြခင်း၊ မျိုးစတိမ်ျား ရှင်သန် 

နုိင်သည့် အေရအတွက်ကို ထန်ိးသိမ်းြခင်း၊ လိုအပ်ေသာတရားဥပေဒေရးဆဲွြပဌာန်းြခင်း သုိမ့ဟတ်ု 

မျိုးသုဉ်းေပျာက်ကွယ်ရန် အန�ရာယ်ရိှေသာ မျိုးစတိမ်ျားအား ကာကွယ်ထန်ိးသိမ်းြခင်းြဖင့် ဇီဝ 

မျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းကုိ အဆင့်ြမှင့်တင်နုိင်ရန် ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံသည် 

CBD ကုိ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေနတ့င်ွ လက်မှတေ်ရးထိုးခ့ဲ5ပီး ယခု NBSAP သည် 

အဆုိပါကွန်ဗင်းရှင်း၏ အပုိဒ် (၆)ပါ ကတကိဝတကုိ် ြဖည့်ဆည်းြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ Clearing 

House Mechanism (CHM) မှာလည်း အဆုိပါကွန်ဗင်းရှင်း အပုိဒ်(၁၈.၃)ပါ ကတကိဝတ်ကုိ 

ြဖည့်ဆည်းြခင်း ြဖစပ်ါသည်။  

ကမcာအ့ေမွအနှကမcာအ့ေမွအနှကမcာအ့ေမွအနှကမcာအ့ေမွအနှစက်နွဗ်င်းရှစက်နွဗ်င်းရှစက်နွဗ်င်းရှစက်နွဗ်င်းရှင်းင်းင်းင်း    (World Heritage Convention (World Heritage Convention (World Heritage Convention (World Heritage Convention ----    WHC)WHC)WHC)WHC)    

 WHC သည် ၁၉၇၅ ခုနှစမှ် စတင်အသက်ဝင်5ပီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ စာရင်းအရ 

(၁၉၂) နုိင်ငံမှ ပါဝင်လက်မှတေ်ရးထိုး5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ ယဉ်ေကျးမCနှင့် သဘာဝဆုိင်ရာ အထမ်ိး 

အမှတ်များ၊ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ ထူးြခားထင်ရှားသည့် တန်ဖုိးများရိှသည့် ေဒသများကုိ ကမcာ့အေမွ 

အနှစေ်ဒသများအြဖစ် သတမှ်တ်၍ ထာဝစဉ်ထန်ိးသိမ်းသွားရန် ရည်ရွယပ်ါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံသည် 

WHC သုိ ့၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဧ5ပီလ ၂၉ ရက်ေန၌့ သေဘာတဝူင်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ ြမန်မာနိင်ုငံအတွင်း၌ 
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ထူးြခားထင်ရာှးသည့် ေနရာေဒသအေတာ်များများသည် ကမcာ့အေမွအနစှေ်ဒသအြဖစ် သတမှ်တ် 

ရန် စခံျိန်စညံbန်းများနှင့် လုံးဝကုိကည်ေီနေသာ်လည်း ယေနအ့ချိနအ်ထိ ြမန်မာနုိင်ငံ၌ ကမcာ့အေမွ 

အနှစအ်ြဖစ် သတမှ်တခံ်ထားရသည့် ေဒသများ မရိှေသးပါ။ 

ရမ်ဆာကနွဗ်င်းရှင်းရမ်ဆာကနွဗ်င်းရှင်းရမ်ဆာကနွဗ်င်းရှင်းရမ်ဆာကနွဗ်င်းရှင်း    (Ramsar Convention)(Ramsar Convention)(Ramsar Convention)(Ramsar Convention)    

ရမ်ဆာကွန်ဗင်းရှင်းသည် ၁၉၇၅ ခုနှစမ်ှ စတင်အသက်ဝင်၍ ေရေပျာ်ငှက်များကျက်စား 

သည့် အေရးYကီးေသာ ေရတမ်ိေဒသများထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းအြဖစလ်ည်း အသိများ 

ပါသည်။ ယခုအထိ အဖဲွ ဝ့င်(၁၄၄)နုိင်ငံ ဝင်ေရာက်လက်မှတ် ေရးထိုး5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ ေရတိမ်ေဒသ 

ထန်ိးသိမ်းေရးနှင့် အေြမာ်အြမင်ရိှစာွ အသံုးြပုနုိင်ေရးအတွက် အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မC မူေဘာင်များ ချမှတေ်ဆာင်ရက်ွပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ အဖဲွ ဝ့င် 

နုိင်ငံများမှ ရမ်ဆာနယေ်ြမ(Ramsar Site)ေပါင်း (၁၄၀၁) ခုကို အဆုိြပုခ့ဲ5ပီး စစုေုပါင်းဧရိယာ 

ဟက်တာ (၁၂၃) သန်းရိှပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံမှ ရမ်ဆာကွန်ဗင်းရင်ှးကုိ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၇ 

ရက်ေနတ့င်ွ လက်မတှေ်ရးထိုးခ့ဲ5ပီး မုိးယန်ွးYကီးအင်းေဘးမ့ဲေတာအား နုိငငံ်၏ ပထမဆံုး ရမ်ဆာ 

နယေ်ြမအြဖစ် သတမှ်တ်ခံခ့ဲရပါသည်။ မုိးယန်ွးYကီးအြပင် ရမ်ဆာနယေ်ြမစာရင်းဝင်ြဖစန်ိုင်သည့် 

အြခားေရတမ်ိေဒသများကုိလည်း ြမန်မာနုိင်ငံမှ ထန်ိးသိမ်းလျက်ရိှပါသည်။  

လူလလူူလူ    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    ဇဝီဇဝီဇဝီဇဝီအလbာအစအီစဉ်အလbာအစအီစဉ်အလbာအစအီစဉ်အလbာအစအီစဉ်    (Man and the Biosphere (Man and the Biosphere (Man and the Biosphere (Man and the Biosphere ----    MAB Programme)MAB Programme)MAB Programme)MAB Programme)    

 MAB အစအီစဉ်သည် ကုလသမဂgပညာေရး၊ သိပAံနည်းပညာနင့်ှ ယဉ်ေကျးမCဆိင်ုရာ 

အဖဲွအ့စည်း၏ အဖဲွဝ့င်နုိင်ငံများအEကား ဆက်သွယ်ရန်တာဝန်ယထူားသည့် ပုဂgို လန်င့်ှအမျိုးသား 

ေကာ်မတတီိုမှ့တစဆ်င့် လပ်ုငန်းများေဆာင်ရွက်ပါသည်။ သဘာဝနှင့် လမူCေရးသိပAံနည်းပညာ 

နယပ်ယအ်တွင်း ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းကာကယွေ်ရးနှင့် စဉ်ဆက်မြပတအ်သံုးြပုနုိငေ်ရး၊ 

လမူCပတ်ဝန်းကျင်ဆက်သွယမ်C တိုးတက်လာေစေရးအတက်ွ အေြခခံများဖံွ ့5ဖိုးလာေစရန် ရည်ရွယ် 

ပါသည်။ MAB အစအီစဉ်၏ အဓိကေဆာင်ရွက်မCမှာ ဇီဝအလbာချိတ်ဆက် ေဆာင်ရွက်မCြဖစ5်ပီး 

ဇီဝအလbာများတင်ွ ကုန်းေြမနှင့်ကမ်းရိုးတန်းေဂဟစနစတ်ိုပ့ါဝင်၍ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွြ်ခင်းနှင့် စဉ်ဆက်မြပတ် အသံုးြပုြခင်းတိုကုိ့ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် 

တညေ်ထာင်ထားေသာ နယေ်ြမများ ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် နုိင်ငံအဆင့် ဇီဝအလbာဆုိင်ရာ 

ေကာ်မတဖဲွီစ့ည်းထားေသာ်လည်း ဇီဝအလbာYကိုးဝုိင်းကုိမူ သတ်မှတ်ဖဲွ စ့ည်းနုိင်ြခင်း မရှေိသးပါ။ 

၃၃၃၃....၃ ၃ ၃ ၃     ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ လိုအပခ်ျက်လိုအပခ်ျက်လိုအပခ်ျက်လိုအပခ်ျက်များနှင့် စမ်ွးေဆာင်မCအကဲြဖတြ်ခင်းများနှင့် စမ်ွးေဆာင်မCအကဲြဖတြ်ခင်းများနှင့် စမ်ွးေဆာင်မCအကဲြဖတြ်ခင်းများနှင့် စမ်ွးေဆာင်မCအကဲြဖတြ်ခင်း    

 ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ေရှးဘုရင်များလက်ထက်ကတည်းက ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထန်ိးသိမ်းေရးကုိ 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့5ပီး ၁၇၇၅ ခုနှစတ်ွင် က�န်းကုိ ေတာ်ဝင်သစအ်ြဖစ် သတမှ်တ်ေEကညာခ့ဲသည်။ ၁၈၅၀ 

ခုနှစတ်ွင် ရတနာပံုဘုရင်နန်းေတာ် ပတဝ်န်းကျင်အား ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမဲ့နယေ်ြမအြဖစ် 

သတမှ်တ်ခ့ဲပါသည်။ ၁၈၇၉ ခုနှစတ်ွင် ဆင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒကုိ ြပဌာန်းခ့ဲ၍ ၁၈၈၃ တင်ွ 

ြပင်ဆင်ခ့ဲပါသည်။ သစေ်တာဦးစီးဌာနသည် ၁၉၀၂ ခုနှစ် ဗမာ့သစေ်တာဥပေဒအရ ေတာရိုင်း 
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တိရ စ�ာန်များအား ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန် တာဝန်ရိှပါသည်။ အဆိုပါ ဥပေဒ၌ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 

များကုိ သစေ်တာထက်ွပစ@ည်းအြဖစ် သတမှ်တ်၍ သစေ်တာYကိုးဝုိင်းများအတင်ွး ငါးဖမ်းြခင်းနှင့် 

အမဲလိုက်ြခင်းတိုကိ့ု ထန်ိးချုပ်သည့် စည်းမျဉ်းများကုိ ြပဌာန်းထားပါသည်။ ပထမဆံုးအမလဲိုက်ရန် 

ခွင့်ြပုထားေသာေတာများကုိ ၁၉၁၁ ခုနှစတ်ငွ် တညေ်ထာင်ခ့ဲပါသည်။ သုိေ့သာ် သဘာဝထနိ်းသိမ်း

ေရးနယေ်ြမများကုိမူ ၁၉၂၀ ခုနှစတ်ိုင်ေအာင် မသတမှ်တ်နုိင်ခ့ဲပါေချ။ ြမန်မာ့ေတာရိင်ုးတိရ စ�ာန် 

များအား ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာဥပေဒကုိ ၁၉၃၆ ခုနှစတ်ွင် ြပဌာန်းခ့ဲပါသည်။ ၁၉၂၇ 

ခုနှစ်၌ သစေ်တာဦးစီးဌာနတွင် အုပ်ချုပေ်ရးမှူ း ရာထူးတစေ်နရာကုိ ဖန်တီးခ့ဲ၍ ဆင်ရိုင်း 

ဖမ်းဆီးြခင်း အပါအဝင် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များအား ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းနှင့် စီမံအုပ်ချုပ် 

လပ်ုကုိင်ြခင်း တာဝနမ်ျားကုိ ထမ်းေဆာင်ေစခ့ဲပါသည်။ ဂျပန်ဝင်ေရာက်ေသာ ၁၉၄၂ ခုနှစတ်င်ွ 

အုပ်ချုပ်ေရးမှူး ရာထူး လစလ်ပ်သွား5ပီး  ေနာင်တင်ွလည်းြပနလ်ည် မခန်အ့ပ်နုိင်ေတာ့ပါ။ စစ်နှင့် 

ေနာကဆ်က်တွဲ လတွလ်ပ်ေရးကိစ@များေEကာင့် သစေ်တာဦးစီးဌာနက ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များအား 

ထန်ိးသိမ်း ကာကွယေ်ရးကိစ@များဆုိင်ရာ အေထေွထတွာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရန် အဖဲွအ့စည်း 

ဝန်ထမ်း မရိှပါေချ။ သုိေ့သာ် ၁၉၈၁ ခုနှစမှ် ၁၉၈၄ ခုနှစအ်တွင်း သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနှင့် 

အမျိုးသားဥယျာဉ်စီမံကိန်း အေကာငအ်ထညေ်ဖ;5ပီးေနာက် သစေ်တာဦးစီးဌာနတွင် သဘာဝ 

ဝန်းကျငနှ်င့် သားငှက်တိရ စ�ာန်ထန်ိးသမ်ိးေရးဌာနကုိ ဖဲွ စ့ည်းခ့ဲပါသည်။ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာနနှ်င့် 

သဘာဝအပင်များ ကာကွယေ်ရးနှင့် သဘာဝနယေ်ြမများ ထန်ိးသိမ်းေရးဥပေဒကုိ ၁၉၉၄ ခုနှစတ်ွင် 

ြပဌာန်း5ပီးေနာက် သဘာဝ ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများ စမံီအုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မCကုိ စတင်ခ့ဲပါသည်။ 
၁၉၉၅ ခုနှစတ်ွင် ြမန်မာ့ သစေ်တာမူဝါဒရညမှ်န်းချက်ကုိ ချမှတ်ခ့ဲ5ပီး ၎င်းမူဝါဒအရ 

သဘာဝထိန်းသိမ်းေရး နယေ်ြမများမှာ နုိင်ငံဧရယိာ၏ (၅%) အနည်းဆုံးရိှရမညြ်ဖစ5်ပီး ၂၀၀၀ 

ြပည့်နှစတ်ွင် ေရးသားေဖ;ြပခ့ဲေသာ နှစ်(၃၀) သစေ်တာက_ပင်မစီမံကိန်း၌ (၁၀%) ရိှရမည်ဟု 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး နှင့် သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာနမှ ရညမှ်န်းချက်ထားပါသည်။  

 အမျိုးသားသစေ်တာမူဝါဒနှင့် နှစ်(၃၀)သစေ်တာက_ပင်မစမံီကိန်းမှ လမ်းညbန်ထားသည့် 

အတိုင်း သစေ်တာဦးစီးဌာနသည် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများကုိ ပုိမိကုျယြ်ပန်လ့ာေစရန် 

လန်ွခ့ဲေသာ (၁၀) စနှုစက်ာလအတွင်း ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ လက်ရှတိင်ွ သဘာဝထန်ိးသမ်ိးေရး 

နယေ်ြမ(၃၆)ခုတညေ်ထာင်5ပီးြဖစ်၍ (၆)ခုမှာအာဆီယံ အေမွအနှစအ်ြဖစ် အသိအမှတြ်ပုခံခ့ဲရပါ 

သည်။ သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ တညေ်နရာကုိ ပံု(၅)တင်ွ ေဖ;ြပထားပါသည်။ အာဆီယံ 

အေမွအနှစေ်ဒသ(၆)ခုမှာ ခါကာဘိုရာဇီအမျိုးသားဥယျာဉ်၊ အင်းေတာ်Yကီးေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 

ေဘးမ့ဲေတာ၊ အေလာင်းေတာ်ကဿပအမျိုးသားဥယျာဉ်၊ အင်းေလးကန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 

ေဘးမ့ဲေတာ၊ မိန်းမလှက�န်းေဘးမ့ဲေတာနှင့် လန်ပိအ�ဝါအမျို းသားဥယျာဉ်တို ့ ြဖစပ်ါသည်။ 

အာဆယီအံေမွအနှစေ်ဒသများသည် ကုလသမဂgပညာေရး၊ သိပAံနည်းပညာနှင့် ယဉ်ေကျးမCအဖဲွ မှ့ 

အသိအမှတြ်ပုသည့် ကမcာ့အေမွအနှစေ်ဒသYကီးအြဖစ် သတမှ်တ်ခံရေရးအတက်ွ အဓကိ အေရးYကီး 

ေသာ အဆင်မ့ျား ြဖစပ်ါသည်။  
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ပုံပုံပုံပုံ    ၅၊၅၊၅၊၅၊ ြမန်မာနုိင်ငံရှိ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရး နယေ်ြမများ နှင့် အာဆီယအံေမအွနှစ် ဥယျာဉ်များ 
တညေ်နရာြပေြမပံု။ 
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ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်မCများကုိ အကဲြဖတမ်ညဆုိ်ပါက မူဝါဒ 

ရညမှ်န်းချက်ြဖစေ်သာ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရနယေ်ြမများ ဧရိယာအား နုိင်ငံဧရိယာ၏ (၁၀%) 

ေရာက်ရိှေရးအတကွ် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ တညေ်ထာငြ်ခင်းလပ်ုငန်းများကို အကဲ 

ြဖတ်ရမည် ြဖစပ်ါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် စာရင်းအရ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ၏ ဧရိယာ 

သည် (၃၇၈၉၄.၄၈) စတုရန်းကလီိုမီတာ ရိှပါသည်။ အဆုိပါ ဧရယိာသည် နုိင်ငံဧရိယာ၏ (၅.၆%) 

ရိှပါသည်။ ၂၀၃၀ ခုနစှတ်င်ွ (၁၀%) အထိ ရိှရမညဟ်ု မူဝါဒရညမှ်န်းချကမ်ျား ချမှတထ်ား 

ေသာေEကာင့် တိုးတက်မCမှာ အလန်ွေကျနပ်အားရဖွယ် ြဖစပ်ါသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ် မတိုင်မီက 

သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများမှာ စစုေုပါင်းဧရိယာ၏ (၁%) ေအာက်သာရှ5ိပီး အရွယအ်စားမှာ 

(၀.၄၇ မှ ၂၁၅၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ) အထသိာရိှပါသည် (ပံု ၆)။ ၁၉၉၆ ခုနှစမ်ျားမှစတင်၍ 

သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများအား တညေ်ထာင်ြခင်းလပုင်န်းများကို မျိုးစတိအ်ချို  ့ သုိမ့ဟုတ် 

ေနရင်းေဒသကုိ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းမှ ေဂဟစနစ် သုိမ့ဟုတ် ေြမယာရCခင်းတစခု်လုံးကုိ 

ထန်ိးသိမ်းသည့်လပုင်န်းအြဖစ် ေြပာင်းလခ့ဲဲပါသည်။ ဧရိယာအကျယအ်ဝန်းအားြဖင့် (၂၃ မှ ၁၁၀၀၂ 

စတုရန်းကီလိုမီတာ)ရိှေသာ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမ အသစ်(၁၂)ခုကုိ ၁၉၉၈ ခုနှစမှ် ၂၀၁၀ 

ခုနှစအ်တင်ွး တိုးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းနုိင်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါကာလသည် WCS ၏ သဘာဝနယေ်ြမ 

ထန်ိးသိမ်းတညေ်ထာငေ်ရးလပ်ုငန်းများ၌ သစေ်တာဦးစီးဌာန၏ စမ်ွးေဆာင်ရညမ်ျားတိုးတကလ်ာ 

ေစေရး လပ်ုေဆာင်ေနမCများနှင့် တိုက်ဆုိင်ေနပါသည်။ ေြမာက်ပိုင်းဆက်စပ်သစေ်တာများသည် 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးလပ်ုငန်းများတင်ွ အစိုးရနင့်ှ NGO များအEကား ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်မC၏ ေအာင်ြမင်မC ြပယဂ်ုတစခု် ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာနုိငငံ်၏ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရး 

နယေ်ြမများကို ဇယား(၁၀)တင်ွ ေဖ;ြပထား၍ အေသးစတိ် သတင်းအချက်အလကမ်ျားကုိ 

ေနာကဆ်က်တွဲ(ဃ)တင်ွ ေဖ;ြပထားပါသည်။ 
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စုစုေပါင်း စုစုေပါင်း စုစုေပါင်း စုစုေပါင်း ((((အေရအတွက်အေရအတွက်အေရအတွက်အေရအတွက်)))) စုစုေပါင်း စုစုေပါင်း စုစုေပါင်း စုစုေပါင်း ((((ရာခုိင်နCန်းရာခုိင်နCန်းရာခုိင်နCန်းရာခုိင်နCန်း))))

 

ပုံပုံပုံပုံ    ၆၊၆၊၆၊၆၊ ၁၉၂၀ နငှ့် ၂၀၁၀ ြပည့်နစ်ှတိုအ့Eကား သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ တိုးတက်လာမC။ 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ၁၀။၁၀။၁၀။၁၀။        ြမန်မာနိုငငံ်၏ြမန်မာနိုငငံ်၏ြမန်မာနိုငငံ်၏ြမန်မာနိုငငံ်၏    တညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီး    သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများနှင့်သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများနှင့်သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများနှင့်သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများနှင့်    အဆုိြပုသဘာဝအဆုိြပုသဘာဝအဆုိြပုသဘာဝအဆုိြပုသဘာဝ    
ထနိ်းသမိ်းေရးနယေ်ြမများဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးနယေ်ြမများဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးနယေ်ြမများဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးနယေ်ြမများဆုိင်ရာ    သတင်းအချက်လက်များသတင်းအချက်လက်များသတင်းအချက်လက်များသတင်းအချက်လက်များ        

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    
တညေ်ထာင်တညေ်ထာင်တညေ်ထာင်တညေ်ထာင်    
သည့်ခနှုစ်သည့်ခနှုစ်သည့်ခနှုစ်သည့်ခနှုစ်    

အမည်အမည်အမည်အမည်    
ဧရယိာဧရယိာဧရယိာဧရယိာ    

တညေ်နရာတညေ်နရာတညေ်နရာတညေ်နရာ    စတုရန်းစတုရန်းစတုရန်းစတုရန်း    
ကီကကီီကီလုိမီတာလုိမီတာလုိမီတာလုိမီတာ    

စတုရန်းမုိင်စတုရန်းမုိင်စတုရန်းမုိင်စတုရန်းမုိင်    

တညေ်ထာင်5ပီးသဘာဝထိန်းသမ်ိးေရးနယ်ေြမများတညေ်ထာင်5ပီးသဘာဝထိန်းသမ်ိးေရးနယ်ေြမများတညေ်ထာင်5ပီးသဘာဝထိန်းသမ်ိးေရးနယ်ေြမများတညေ်ထာင်5ပီးသဘာဝထိန်းသမ်ိးေရးနယ်ေြမများ        

၁။ ၁၉၂၀ ေတာင်Yကီးငှကေ်ဘးမ့ဲေတာ ၁၆.၀၆ ၆.၂၀ ရမ်ှးြပည်နယ် 

၂။ ၁၉၂၇/ 

၂၀၀၆* 

ပိေတာင်ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၁၂၂.၀၇ ၄၇.၁၃ ကချင်ြပည်နယ် 

၃။ ၁၉၂၇ ေရbဥေဒါင်း ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၅၈.၀၄ ၂၂.၄၁ မန�ေလးတုိင်းေဒသYကီး 

ရမ်ှးြပည်နယ်  ၁၉၂၇ ေရbဥေဒါင်း ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၁၁၇.၉၇ ၄၅.၅၅ 

၄။ ၁၉၂၇ ြပင်ဦးလွင်ငှက်ေဘးမ့ဲေတာ ၁၂၇.၂၅ ၄၉.၁၃ မန�ေလးတုိင်းေဒသYကီး 

၅။ ၁၉၂၇ ေမာ့စေကာ့က�န်းေတာရုိင်းတိရ စ�ာန် 

ေဘးမ့ဲေတာ 

၄၉.၁၈ ၁၈.၉၉ တနသrာရီတုိင်း 

ေဒသYကီး 

၆။ ၁၉၂၈ ကဟီးလူ ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန် ေဘးမ့ဲေတာ ၁၆၀.၅၅ ၆၁.၉၉ ကရင်ြပည်နယ် 

၇။ ၁၉၃၅ မူလာရစ် ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန် ေဘးမ့ဲေတာ ၁၃၈.၅၄ ၅၃.၄၉ ကရင်ြပည်နယ် 

၈။ ၁၉၃၉ ဝက်သည်းကန်ငှကေ်ဘးမ့ဲေတာ ၄.၄၀ ၁.၇၀ မေကွးတုိင်းေဒသYကီး 

၉။ ၁၉၄၀ ေရbစကေ်တာ် ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၄၆၄.၂၈ ၁၇၉. ၂၆ မေကွးတုိင်းေဒသYကီး 

၁၀။ ၁၉၄၁ ချပ်သင်း ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၂၆၉.၃၆ ၁၀၄.၀၀ စစ်ကိုင်းတုိင်းေဒသYကီး 

၁၁။ ၁၉၄၂/ 

၂၀၀၂* 

ေကလာသ ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၂၃.၉၃ ၉. ၂၄ မွန်ြပည်နယ် 

၁၂။ ၁၉၇၀ သမီးလှက�န်းေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၀.၈၈ ၀.၃၄ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသYကီး 

၁၃။ ၁၉၇၁ မင်းဝံေတာင်ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၂၀၅.၈၈ ၇၉.၄၉ စစ်ကိုင်းတုိင်းေဒသYကီး 

၁၄။ ၁၉၇၄ ထမံသေီတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၂၁၅၀.၇၃ ၈၃၀.၄၀ စစ်ကိုင်းတုိင်းေဒသYကီး 

၁၅။ ၁၉၈၅/ 
၂၀၀၁* 

အင်းေလးကန်ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၆၄၀.၉၁ ၂၄၇.၄၆ ရမ်ှးြပည်နယ် 

၁၆။ ၁၉၈၈ မုိးယွန်းYကီးအင်းေဘးမ့ဲေတာ ၁၀၃.၆ ၄၀.၀၀ ပဲခူးတုိင်းေဒသYကီး 

၁၇။ ၁၉၈၉ ေလှာက်ားဥယျာဉ်  ၆. ၂၄ ၂.၄၁ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသYကီး 

၁၈။ ၁၉၈၉ အေလာင်းေတာ်ကဿပ အမျို းသားဥယျာဉ်  ၁၄၀၂.၄၉ ၅၄၁.၆၂ စစ်ကိုင်းတုိင်းေဒသYကီး 

၁၉။ ၁၉၈၉ ပုပAါးေတာင်ဥယျာဉ်  ၁၂၈.၅၄ ၄၉.၆၃ မန�ေလးတုိင်းေဒသYကီး 

၂၀။ ၁၉၉၃ မိန်းမလှက�န်းေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၁၃၆.၇၀ ၅၂.၇၈ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသYကီး 

၂၁။ ၁၉၉၅ ေလာကနန�ာေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၀.၄၇ ၀.၁၈ မန�ေလးတုိင်းေဒသYကီး 

၂၂။ ၁၉၉၆ လန်ပိအ�ဝါအမျိုးသားဥယျာဉ် ၂၀၄.၈၄ ၇၉.၀၉ တနသrာရီတုိင်းေဒသYကီး 

၂၃။ ၁၉၉၆ လိွုင်ေမွ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမ ၄၂.၈၄ ၁၆.၅၄ ရမ်ှးြပည်နယ် 

၂၄။ ၁၉၉၆ ပါစာ သဘာဝထိန်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမ ၇၇.၀၃ ၂၉.၇၄ ရမ်ှးြပည်နယ် 

၂၅။ ၁၉၉၈ ခါကာဘုိရာဇီ အမျိုးသားဥယျာဉ် ၃၈၁၂.၄၆ ၁၄၇၂.၀၀ ကချင်ြပည်နယ် 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ၁၀။၁၀။၁၀။၁၀။        ြမန်မာနိုငငံ်၏ြမန်မာနိုငငံ်၏ြမန်မာနိုငငံ်၏ြမန်မာနိုငငံ်၏    တညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီး    သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမသဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမသဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမသဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများနှင့်များနှင့်များနှင့်များနှင့်    အဆုိြပုသဘာဝအဆုိြပုသဘာဝအဆုိြပုသဘာဝအဆုိြပုသဘာဝ    
ထနိ်းသမိ်းေရးနယေ်ြမများဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးနယေ်ြမများဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးနယေ်ြမများဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးနယေ်ြမများဆုိင်ရာ    သတင်းအချက်လက်များသတင်းအချက်လက်များသတင်းအချက်လက်များသတင်းအချက်လက်များ    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    
တညေ်ထာင်တညေ်ထာင်တညေ်ထာင်တညေ်ထာင်    
သည့်ခနှုစ်သည့်ခနှုစ်သည့်ခနှုစ်သည့်ခနှုစ်    

အမည်အမည်အမည်အမည်    
ဧရယိာဧရယိာဧရယိာဧရယိာ    

တညေ်နရာတညေ်နရာတညေ်နရာတညေ်နရာ    စတုရန်းစတုရန်းစတုရန်းစတုရန်း    
ကလုိီမီတာကလုိီမီတာကလုိီမီတာကလုိီမီတာ    

စတုရန်းမုိင်စတုရန်းမုိင်စတုရန်းမုိင်စတုရန်းမုိင်    

တညေ်ထာင်5ပီးသဘာဝထိန်းသမ်ိးေရးနယ်ေြမများတညေ်ထာင်5ပီးသဘာဝထိန်းသမ်ိးေရးနယ်ေြမများတညေ်ထာင်5ပီးသဘာဝထိန်းသမ်ိးေရးနယ်ေြမများတညေ်ထာင်5ပီးသဘာဝထိန်းသမ်ိးေရးနယ်ေြမများ        

၂၆။ ၂၀၀၁ ကျိုက်ထီးရုိးေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၁၅၆. ၂၃ ၆၀.၃၂ မွန်ြပည်နယ် 

၂၇။ ၂၀၀၁ မင်းစံုေတာင်ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၂၂.၆၁ ၆၀.၃၂ မန�ေလးတုိင်းေဒသYကီး 

၂၈။ ၂၀၀၂ ရခုိင်ရုိးမဆင်ေဘးမ့ဲေတာ ၁၇၅၅.၇၀ ၆၇၇.၈၈ ရခုိင်ြပည်နယ် 

၂၉။ ၂၀၀၂ ပန်းေလာင်နှင့် ြပဒါးလင်းဂူ ေတာရုိင်း 
တိရ စ�ာန် ေဘးမ့ဲေတာ 

၃၃၃.၈၀ ၁၂၈.၈၈ ရမ်ှးြပည်နယ် 

၃၀။ ၂၀၀၃ ဖုန်ကန်ရာဇီ ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၂၇၀၃.၉၅ ၁၀၄၄.၀၀ ကချင်ြပည်နယ် 

၃၁။ ၂၀၀၃ အင်းေတာ်Yကီးေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၈၁၄.၉၉ ၃၁၄.၆၇ ကချင်ြပည်နယ် 

၃၂။ ၂၀၀၄ ဟူးေကာင်းချိုင့်ဝှမ်းေတာရုိင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမ့ဲေတာ 

၆၃၇၁.၃၇ ၂၄၆၀.၀၀ ကချင်ြပည်နယ် 

၃၃။ ၂၀၀၄ ဘွမ်ဖာဘမ်ွေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၁၈၅၄.၄၃ ၇၁၆.၀၀ ကချင်ြပည်နယ် 

၃၄။ ၂၀၀၅ တနသrာရီသဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမ ၁၆၉၉.၉၉ ၆၅၆.၃၇ တနသrာရီတုိင်းေဒသYကီး 

၃၅။ ၂၀၁၀ နတ်မေတာင် အမျိုးသားဥယျာဉ် ၇၁၃.၅၄ ၂၇၅.၅၀ ချင်းြပည်နယ် 

၃၆။ ၂၀၁၀ ဟူးေကာင်းချိုင့်ဝှမ်း ေတာရုိင်း တိရ စ�ာန် 
ေဘးမ့ဲေတာ (တုိးချဲ )့ 

၄၃၃၃.၀၅ ၁၆၇၃.၀၀ ကချင်ြပည်နယ် 

 ၂၀၁၀ ဟူးေကာင်းချိုင့်ဝှမ်း ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမ့ဲေတာ (တုိးချဲ )့ 

၆၆၆၉. ၂၂ ၅၇၅.၀၀ စစ်ကိုင်းတုိင်းေဒသYကီး 

        စုစုစုစုစုစုစုစုေပါင်းေပါင်းေပါင်းေပါင်း    ၃၇၈၉၄၃၇၈၉၄၃၇၈၉၄၃၇၈၉၄....၄၂၄၂၄၂၄၂    ၁၄၆၃၁၁၄၆၃၁၁၄၆၃၁၁၄၆၃၁....၁၂၁၂၁၂၁၂        

အဆုိြပုသဘာဝထိန်းသမ်ိးေရးနယ်ေြမများအဆုိြပုသဘာဝထိန်းသမ်ိးေရးနယ်ေြမများအဆုိြပုသဘာဝထိန်းသမ်ိးေရးနယ်ေြမများအဆုိြပုသဘာဝထိန်းသမ်ိးေရးနယ်ေြမများ       

၁။ ၂၀၀၁ ေကျာကပ်န်းေတာင် ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန် 

ေဘးမ့ဲေတာ 

၁၃၂.၆၅ ၅၁. ၂၀ ချင်းြပည်နယ် 

၂။ ၂၀၀၂ မဟာ5မိုင် ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ ၁၁၈၀.၃၉ ၄၅၅.၇၅ စစ်ကိုင်းတုိင်းေဒသYကီး 

၃။ ၂၀၀၂ တနသrာရီ အမျိုးသားဥယျာဉ် ၂၅၈၉.၉၉ ၁၀၀၀.၀၀ တနသrာရီတုိင်းေဒသYကီး 

၄။ ၂၀၀၂ ေလညာအမျိုးသားဥယျာဉ် ၁၇၆၆.၃၇ ၆၈၂.၀၀ တနသrာရီတုိင်းေဒသYကီး 

၅။ ၂၀၀၄ ေလညာအမျိုးသားဥယျာဉ်(တုိးချဲ )့ ၁၃၉၈.၅၉ ၅၄၀.၀၀ တနသrာရီတုိင်းေဒသYကီး 

၆။ ၂၀၀၆ ရင်ှပင်Eကက်ေသာက် ေတာရုိင်း 

တိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာ 

၇၁.၉၀ ၂၇.၇၆ ပဲခူးတုိင်းေဒသYကီး 

၇။ ၂၀၀၈ ေဗာဓိတစ်ေထာင် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရး 

နယေ်ြမ 

၇၂.၅၂ ၂၈.၀၀ စစ်ကိုင်းတုိင်းေဒသYကီး 

        စုစေုပါင်းစုစေုပါင်းစုစေုပါင်းစုစေုပါင်း    ၇၂၁၂၇၂၁၂၇၂၁၂၇၂၁၂....၃၇၃၇၃၇၃၇    ၂၇၈၄၂၇၈၄၂၇၈၄၂၇၈၄....၇၁၇၁၇၁၇၁        

ဇစြ်မစ်။ဇစြ်မစ်။ဇစြ်မစ်။ဇစြ်မစ်။ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တိရ စ�ာန်ထိန်းသိမ်းေရးဌာန၊ သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၁။  
   * ြပန်လညြ်ပငဆ်င်သတမှ်တြ်ခင်း။  
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 ြမန်မာနုိင်ငံသည် လန်ွခ့ဲေသာ ဆယစ်နှုစအ်တွင်း အထက်ပါေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတိုင်း သဘာဝ 

ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများ တညေ်ထာင်ြခင်းကဲ့သုိေ့သာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းေရး လပ်ုငန်း 

များကုိ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ခဲပ့ါသည်။ သုိေ့သာ်လည်း သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရး နယေ်ြမများ 

အချင်းချင်း နုိင်ငံအဆင့်ကွန်ယက်သဖွယ် ချိတဆ်က်ေဆာင်ရွက်မCအရညအ်ေသွး တိုးတက်ရန် 

လိုအပ်ေနေသးသလို ထေိရာကေ်သာ စမံီအုပ်ချုပ်လပ်ုကုိင်မCစနစမ်ျား ပုိမုိတိုးတက်ေကာင်းမနွ် 

ရန်လည်း လိုအပ်ေနပါသည်။ မEကာေသးမီက သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ တိုးပွားလာ 

ေသာ်လည်း အဆုိပါနယေ်ြမများ၌ ကျူးေကျာ်မCများနှင့် ဇီဝသယဇံာတများကုိ အလန်ွအက�ံ 

ထတုယ်မူCများ ရိှေနပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ဧရာဝတတီိုင်းေဒသYကီးရိှ မိန်းမလကှ�န်း ေတာရိုင်း 

တိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာရိှ ဒီေရေတာများသည် လမူျား၏ ေနှာက်ယက်ှဖျက်ဆီးမCများခံရ5ပီး မျိုးစတ်ိ 

များစွာ၏ အေရးYကီးသည့် ေနရင်းေဒသများ ဆံုးရCံးလျက် ရိှပါသည်။ တရားမဝင်သစထ်တု်မC၊ 

ြပညပ်မျိုးစတိမ်ျား ဝင်ေရာကမ်C၊ သယံဇာတအသံုးြပုြခင်းအြငင်းပွားမC၊ ြပညသူ်လထူုပူးေပါင်း 

ပါဝင်၍ စမံီအုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မC၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများထန်ိးသိမ်းြခင်းဆုိင်ရာ ေဒသတင်ွး စီမံမCများ 

က့ဲသုိ ့ စန်ိေခ;မCများကုိ ဆန်းစစ်ရန် လိုအပလ်ျက် ရိှပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၌ တိုက်ခတခ်ဲ့ေသာ 

နာဂစဆုိ်င်ကလုံးမုန်တိုင်းသည် လက်ကျန်ေနရင်းေဒသများကုိ ပုိမုိပျက်စီးေစခ့ဲပါသည်။  

 တညေ်ထာင်5ပီး သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများ ကွန်ယက်၏ အြခား အားနည်းချက် 

တစခု်မှာ ၎င်းတို၏့ ေဂဟစနစနှ်င့် မျိုးစတိမ်ျား ကုိယစ်ားြပုပါဝင်မCပင် ြဖစပ်ါသည်။ သဘာဝ 

ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများတင်ွ ကုန်းေြမေဂဟစနစမ်ျား ပုိမုိများြပား ထင်းရှားလသှည်ကုိ ဇယား 
(၁၁) တင်ွ ေတွ နုိ့င်ပါသည်။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၁၁၁၁၁၁၁၁))))    ေနရင်းေဒသများအလိုက်ေနရင်းေဒသများအလိုက်ေနရင်းေဒသများအလိုက်ေနရင်းေဒသများအလိုက်    သဘာဝသဘာဝသဘာဝသဘာဝထန်ိးသမ်ိးေရးထန်ိးသမ်ိးေရးထန်ိးသမ်ိးေရးထန်ိးသမ်ိးေရးနယေ်ြမများတည်နယေ်ြမများတည်နယေ်ြမများတည်နယေ်ြမများတည်ေထာင်ေထာင်ေထာင်ေထာင်ထားထားထားထားရိှရိှရိှရိှမCမCမCမC    

ေနရင်းေဒသေနရင်းေဒသေနရင်းေဒသေနရင်းေဒသ    
သဘာဝသဘာဝသဘာဝသဘာဝ    

ထနိ်းသိမ်းေရးထနိ်းသိမ်းေရးထနိ်းသိမ်းေရးထနိ်းသိမ်းေရး    
နယ်ေြမအေရတကွ်နယ်ေြမအေရတကွ်နယ်ေြမအေရတကွ်နယ်ေြမအေရတကွ်    

ဧရယိာဧရယိာဧရယိာဧရယိာ    
((((ဟကတ်ာဟကတ်ာဟကတ်ာဟကတ်ာ))))    

သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးသဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးသဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးသဘာဝထနိ်းသိမ်းေရး    
နယ်ေြမနယ်ေြမနယ်ေြမနယ်ေြမ    စုစေုပါင်းစုစေုပါင်းစုစေုပါင်းစုစေုပါင်း    

ဧရယိာ၏ရာခိုငန်Cဧရယိာ၏ရာခိုငန်Cဧရယိာ၏ရာခိုငန်Cဧရယိာ၏ရာခိုငန်Cန်းန်းန်းန်း    

အ�ဝါ သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယ်ေြမ ၄ ၃၉.၁၆၀ ၁.၀၃ 

ကုန်းေြမ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမ ၂၈ ၃၅၉၃.၈၉၂ ၉၄.၈၄ 

ေရတိမေ်ဒသသဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယ်ေြမ ၄ ၁၅၆.၃၉၆ ၄.၁၃ 

စုစေုပါင်းစုစေုပါင်းစုစေုပါင်းစုစေုပါင်း    ၃၆၃၆၃၆၃၆    ၃၇၈၉၄၄၈၃၇၈၉၄၄၈၃၇၈၉၄၄၈၃၇၈၉၄၄၈    ၁၀၀၁၀၀၁၀၀၁၀၀....၀၀၀၀၀၀၀၀    

ဇစြ်မစ်။ဇစြ်မစ်။ဇစြ်မစ်။ဇစြ်မစ်။ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တိရ စ�ာန် ထန်ိးသိမ်းေရးဌာန၊ သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၁။ 
  
 ခန်မှ့န်းအားြဖင့် သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများ၏ (၉၅%)သည် ကုန်းေြမများ ြဖစပ်ါ  

သည်။ ေရတမ်ိေဒသနှင့် အ�ဝါသဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမမှာ(၄.၁၃%) နှင့် (၁.၀၃%) 

အသီးသီး ြဖစပ်ါသည်။ ထိုအ့ြပင် နုိင်ငံအဆင့် မျိုးသုဉ်းေပျာက်ကွယ်ရန်အန�ရာယ်ရိှသည့် မျိုးစတိ် 
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များတွင် တာွးသွားသတ� ဝါများသည် အများဆံုးြဖစ၍် နုိတ့ိက်ုသတ� ဝါနှင့် ငှက်များထက် ပုိမုိ

ေပျာက်ကယွနုိ်င်ပါသည်။ (ဇယား ၁၂၊ ပံု ၁၇)။ ေရတမ်ိေဒသများနှင့် အ�ဝါ ကမ်းရိုးတန်းေဂဟ 

စနစမ်ျားသည် ယင်းမျိုးစတိမ်ျားထိန်းသိမ်းေရးအတက်ွ အေရးပါ5ပီး ၎င်းေဂဟစနစမ်ျားအတင်ွး 

ထန်ိးသိမ်းေရး နယေ်ြမများကုိ ပုိမုိဖဲွ စ့ည်းနုိင်ရန် အာရုံစိုက်လုပ်ကုိင်သင့်ပါသည်။  

 
ဇယားဇယားဇယားဇယား    ၁၂။၁၂။၁၂။၁၂။    ၂၀၀၄၂၀၀၄၂၀၀၄၂၀၀၄----၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ခနုစှအ်တငွ်းခနုစှအ်တငွ်းခနုစှအ်တငွ်းခနုစှအ်တငွ်း    ကမcာမ့ျို းသုဉ်းကမcာမ့ျို းသုဉ်းကမcာမ့ျို းသုဉ်းကမcာမ့ျို းသုဉ်းေပျာက်ကယွ်ရန်ေပျာက်ကယွ်ရန်ေပျာက်ကယွ်ရန်ေပျာက်ကယွ်ရန်    အန�ရာယ်ရှိေသာအန�ရာယ်ရှိေသာအန�ရာယ်ရှိေသာအန�ရာယ်ရှိေသာ    မျိုးစတိ်မျိုးစတိ်မျိုးစတိ်မျိုးစတိ်    

များတငွ်များတငွ်များတငွ်များတငွ်    ပါဝင်မCရာခုိငန်Cန်းပါဝင်မCရာခုိငန်Cန်းပါဝင်မCရာခုိငန်Cန်းပါဝင်မCရာခုိငန်Cန်း    

မျို းစိတအ်ပုစု်မျို းစိတအ်ပုစု်မျို းစိတအ်ပုစု်မျို းစိတအ်ပုစု်    
အကဲြဖတသ်ည့်အကဲြဖတသ်ည့်အကဲြဖတသ်ည့်အကဲြဖတသ်ည့်    

ခုခခုုခုနစ်ှနစ်ှနစ်ှနစ်ှ    

ကမcာ့မျို းသုဉ်းကမcာ့မျို းသုဉ်းကမcာ့မျို းသုဉ်းကမcာ့မျို းသုဉ်းရန်ရန်ရန်ရန်    
အန�ရာယ်အန�ရာယ်အန�ရာယ်အန�ရာယ်ရှိေသာရှိေသာရှိေသာရှိေသာ    
မျို းစိတစု်စေုပါင်းမျို းစိတစု်စေုပါင်းမျို းစိတစု်စေုပါင်းမျို းစိတစု်စေုပါင်း    

မျို းသုဉ်းမျို းသုဉ်းမျို းသုဉ်းမျို းသုဉ်းရန်ရန်ရန်ရန်    
အန�ရာယ်ရှိေသာအန�ရာယ်ရှိေသာအန�ရာယ်ရှိေသာအန�ရာယ်ရှိေသာ    

ြမနမ်ာမ့ျို းစိတမ်ျားြမနမ်ာမ့ျို းစိတမ်ျားြမနမ်ာမ့ျို းစိတမ်ျားြမနမ်ာမ့ျို းစိတမ်ျား    

ြမနမ်ာနငှ့်ကမcာြမနမ်ာနငှ့်ကမcာြမနမ်ာနငှ့်ကမcာြမနမ်ာနငှ့်ကမcာ    
အချို းအချို းအချို းအချို း    

((((ရာခိုငန်Cန်းရာခိုငန်Cန်းရာခိုငန်Cန်းရာခိုငန်Cန်း))))    
နိုတ့ိုက်သတ� ဝါများ ၂၀၀၄ ၁၁၀၁ ၄၀ ၃.၆၃ 

 ၂၀၀၈ ၁၁၄၁ ၄၅ ၃.၉၄ 

 ၂၀၀၉ ၁၁၄၂ ၄၅ ၃.၉၄ 

 ၂၀၁၀ ၁၁၃ ၄၅ ၃.၉၈ 

ငက်ှများ ၂၀၀၄ ၁၂၁၂ ၄၉ ၄.၀၄ 

 ၂၀၀၈ ၁၂၂၂ ၄၁ ၃.၃၆ 

 ၂၀၀၉ ၁၂၂၃ ၃၉ ၃.၁၉ 

 ၂၀၁၀ ၁၂၄၀ ၃၄ ၂.၇၄ 

တာွးသွားသတ� ဝါများ ၂၀၀၄ ၃၀၄ ၂၆ ၈.၅၅ 

 ၂၀၀၈ ၄၂၃ ၂၆ ၆.၁၅ 

 ၂၀၀၉ ၄၆၉ ၂၆ ၅.၅၄ 

 ၂၀၁၀ ၅၉၄ ၂၄ ၄.၀၄ 

ကုန်းေနေရေနသတ� ဝါများ ၂၀၀၄ ၁၇၇၀ ၀ ၀.၀၀ 

 ၂၀၀၈ ၁၉၀၅ ၀ ၀.၀၀ 

 ၂၀၀၉ ၁၈၉၃ ၀ ၀.၀၀ 

 ၂၀၁၀ ၁၈၉၈ ၀ ၀.၀၀ 

အားလုံး ၂၀၀၄ ၃၄၈၇ ၁၁၅ ၂.၄၁ 

 ၂၀၀၈ ၄၆၉၂ ၁၁၂ ၂.၁၀ 

 ၂၀၀၉ ၄၇၂၇ ၁၁၀ ၂.၁၈ 

 ၂၀၁၀ ၄၈၆၃ ၁၀၃ - 

ဇစြ်မစ်။ဇစြ်မစ်။ဇစြ်မစ်။ဇစြ်မစ်။ IUCN ကမcာလုံးဆုိင်ရာမျို းသုဉ်းရန်အန�ရာယ်ရိှသည့် မျို းစတိမ်ျားစာရင်း (၂၀၁၁)  
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ပုံပုံပုံပုံ    ((((၇၇၇၇)))) ၂၀၀၄ ခနုစ်ှ နငှ့် ၂၀၁၀ ခနုစ်ှအEကား ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခမိ်းေြခာက်မC ခေံနရေသာ မျို းစိတ် 

များတွင် ြမနမ်ာနိုငင်မံှ ပါဝငသ်ည့် မျို းစိတမ်ျား ရာခိုငန်Cန်း။  

 ဇစ်ဇစ်ဇစ်ဇစ်ြမစ်ြမစ်ြမစ်ြမစ်:::: IUCN ၂၀၀၄၊ IUCN ၂၀၀၈၊ IUCN ၂၀၀၉၊ IUCN ၂၀၁၀။ 
 

 သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများအေပ; ေလလ့ာဆန်းစစခ့ဲ်မCများအရ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဆုိင်ရာ ရင်းနီှးြမှု ပ်နံှမC နည်းပါးြခင်းသညလ်ည်း ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ 

ထန်ိးသိမ်းေရးကုိ ထေိရာက်မCမရိှြဖစေ်စသည့် ေနာက်ထပ် အေြခခံအေEကာင်းအရင်းတစခ်ု ြဖစပ်ါ  

သည်။ သစေ်တာဦးစီးဌာနတင်ွ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တိရ စ�ာန်ထန်ိးသိမ်းေရးဌာနသည် 

သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ စီမံအပ်ုချုပ်လုပ်ကုိင်ြခင်း၊ ေငွေEကးသံုးစွဲမC စမံီခန်ခဲွ့ ြခင်းများကုိ 

တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ရပါသည်။ ၂၀၀၄-၂၀၀၆ ခုနှစတ်င်ွ ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး အမျိုးသား 

ေကာ်မရှင်၏ ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ အကဲြဖတ်မCများအရ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တိရ စ�ာန် 

ထန်ိးသိမ်းေရးဌာနအတွက် သစေ်တာဦးစီးဌာနမှ ခဲွေဝေပးမCမာှ (၁၉၈၈ ခုနှစ် အေြခခံတန်ဖုိး) 

အဆုိပါကာလအတင်ွး ကျဆင်းခ့ဲပါသည်။ (ဇယား ၁၃) ြမန်မာ့သစေ်တာမူဝါဒ(၁၉၁၅)တင်ွ 

အနည်းဆုံးသစေ်တာက_ဝင်ေငွ၏(၂၅%)ကုိ ထန်ိးသိမ်းေရးရင်းနီှးြမှု ပ်နံှမCအတွက် သံုးစွဲရမညဟ်ု 

ေဖ;ြပပါရိှပါသည်။ သုိေ့သာ် ယေနအ့ချိန်အထိ ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်းမရိှေပ။ မူဝါဒချမှတသူ်များ 

အေနြဖင့် အဆုိပါကိစ@ကုိ အာရုံစိုကသ်င်ပ့ါသည်။  

 အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာအဖဲွအ့စည်းများမှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ ထန်ိးသိမ်းေရးအတွက် ေပးအပသ်ည့် 

အကူအညီများမှာလည်း အနည်းငယ်သာြဖစ5်ပီး အစိုးရမဟတုေ်သာ အဖွဲအ့စည်းများမှတစဆ်င့် 

ကူညြီခင်း ြဖစပ်ါသည်။ 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ၁၁၁၁၃။၃။၃။၃။    သစေ်တာဦးစီးဌာန၏သစေ်တာဦးစီးဌာန၏သစေ်တာဦးစီးဌာန၏သစေ်တာဦးစီးဌာန၏    နစှစ်ဉ်ေငွေEကးအသံုးြပုမCနစှစ်ဉ်ေငွေEကးအသံုးြပုမCနစှစ်ဉ်ေငွေEကးအသံုးြပုမCနစှစ်ဉ်ေငွေEကးအသံုးြပုမC    ((((၁၉၈၈၁၉၈၈၁၉၈၈၁၉၈၈    ခနုစှ်ခနုစှ်ခနုစှ်ခနုစှ်    အေြခခံတန်ဖိုးအေြခခံတန်ဖိုးအေြခခံတန်ဖိုးအေြခခံတန်ဖိုး) ) ) )     
    ((((ကျပသ်န်းကျပသ်န်းကျပသ်န်းကျပသ်န်းေပါင်းေပါင်းေပါင်းေပါင်း))))    

ခနုစ်ှခနုစ်ှခနုစ်ှခနုစ်ှ    Yကို းဝိုင်းYကို းဝိုင်းYကို းဝိုင်းYကို းဝိုင်း    
ဓမaတာမျို းဓမaတာမျို းဓမaတာမျို းဓမaတာမျို း    

ဆက်ြခင်းဆက်ြခင်းဆက်ြခင်းဆက်ြခင်း    
စုိကခ်င်းစုိကခ်င်းစုိကခ်င်းစုိကခ်င်း    သုေတသနသုေတသနသုေတသနသုေတသန    သငတ်န်းသငတ်န်းသငတ်န်းသငတ်န်း    

ဝန်းကျင်ဝန်းကျင်ဝန်းကျင်ဝန်းကျင်    

သားငက်ှသားငက်ှသားငက်ှသားငက်ှ    

ပဂုgုိ လ်ပဂုgုိ လ်ပဂုgုိ လ်ပဂုgုိ လ်    

ေရးရာေရးရာေရးရာေရးရာ    

စီမံစီမံစီမံစီမံ    

ခန်ခ့ွဲေရးခန်ခ့ွဲေရးခန်ခ့ွဲေရးခန်ခ့ွဲေရး    
စုစေုပါင်းစုစေုပါင်းစုစေုပါင်းစုစေုပါင်း    

၁၉၈၈ ၀.၁၁ ၀.၀၈ ၄၈.၃၀ ၄.၇၇ ၀.၀၀ ၁၂.၅၀ ၂၄.၈၆ ၈၄.၆၃ ၁၇၅.၂၅ 

၁၉၉၄ ၀.၀၄ ၀.၀၅ ၂၂.၃၀ ၂.၄၂ ၀.၀၀ ၆.၃၇ ၃၂.၈၄ ၃၅.၃၀ ၉၉.၃၁ 

၁၉၉၅ ၀.၀၇ ၀.၀၄ ၂၂.၇၆ ၂.၅၂ ၁.၂၁ ၅.၅၉ ၂၇.၅၅ ၃၂.၁၆ ၉၁.၈၉ 

၁၉၉၆ ၀.၁၅ ၀.၁၂ ၂၂.၈၉ ၂.၆၄ ၁.၁၂ ၈.၅၄ ၂၃.၆၇ ၃၂.၅၅ ၉၁.၆၈ 

၁၉၉၇ ၀.၆၄ ၀.၄၃ ၃၉.၇၈ ၃.၁၂ ၁.၂၉ ၉.၃၀ ၂၂.၂၈ ၃၉.၄၀ ၁၁၆.၂၄ 

၁၉၉၈ ၀.၄၄ ၀.၂၇ ၃၅.၉၄ ၂.၅၃ ၁.၉၆ ၁၀.၁၅ ၁၇.၁၂ ၃၆.၆၇ ၁၀၅.၀၈ 

၁၉၉၉ ၀.၇၀ ၀.၆၂ ၄၅.၂၅ ၂.၂၃ ၃.၂၄ ၁၉.၉၈ ၁၅.၁၄ ၄၃.၇၅ ၁၃၀.၉၀ 

၂၀၀၀ ၀.၉၈ ၁.၃၀ ၅၆.၄၆ ၄.၈၂ ၄.၁၅ ၁၂.၃၁ ၆၈.၅၁ ၇၅.၉၂ ၂၂၄.၄၅ 

၂၀၀၁ ၀.၆၁ ၂.၉၀ ၄၄.၁၆ ၄.၀၇ ၃.၅၄ ၁၀. ၃၄ ၅၀.၉၄ ၆၃.၂၁ ၁၇၉.၇၆ 

၂၀၀၂ ၀.၄၂ ၂.၃၀ ၄၂.၂၅ ၃.၁၄ ၃.၂၇ ၇.၄၇ ၄၆.၃၄ ၄၅.၇၃ ၁၅၀.၆၅ 

ဇစြ်မစ်ဇစြ်မစ်ဇစြ်မစ်ဇစြ်မစ်    ။။။။ သစေ်တာဦးစီးဌာန (၂၀၀၅)၊ ဗဟိစုာရင်းအင်းအဖဲွ  ့(၂၀၀၂)။ 
 

 ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းေရး၌ အဓိကအဖဲွအ့စည်းြဖစေ်သာ သဘာဝ 

ဝန်းကျငနှ်င့် သားငှက်တိရ စ�ာန် ထန်ိးသိမ်းေရးဌာနသည် ြပညပ်အကူအညီ အေထာက်အပ့ံ            

အနည်းငယ်သာ ရရှခ့ဲိပါသည်။ လသူားအရင်းအြမစ် ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မCတင်ွ ရင်းနှီးြမှုပ်နံှြခင်း အထူး 

သြဖင့် ပညာေရးနှင့် သင်တန်းတိုတ့င်ွ ရင်းနီှးြမှု ပ်နံှမC အလန်ွနည်းပါးခ့ဲပါသည်။ အကျို းဆက် 

အားြဖင့် ပတဝ်န်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွထန်ိးသိမ်းေရး ပညာရှင်များ ြပတလ်ပ်ခ့ဲရပါသည်။ 

  ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွထန်ိးသမ်ိးေရးတင်ွ ဥပေဒေEကာင်းအရ ဟာကွက်များ ရိှပါသည်။ ၁၉၉၄ 

ခုနှစတ်ွင် ထတုြ်ပန်ခ့ဲေသာ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်နှင့် သဘာဝအပင်များကာကယွေ်ရးနှင့် သဘာဝ 

နယေ်ြမများထနိ်းသိမ်းေရးဥပေဒသည် ငါးမျို းစတိမ်ျားနှင့် အ�ဝါမျို းစတိမ်ျားကုိ အကာအကွယ် 

ေပးရာတွင် အကန်အ့သတ်ရိှပါသည်။ ငါးလပ်ုငန်းဥပေဒတင်ွ အဆုိပါ မျို းစတိမ်ျားကုိ ဥပေဒအရ 

အကာအကွယေ်ပးထားေသာ်လည်း ဥပေဒများထပ်ေနြခင်း နှင့် လိုအပ်ချကမ်ျားရှြိခင်းတိုသ့ည် 

လက်ေတွတ့င်ွ ဥပေဒသက်ေရာက်မCကုိ အားေပျာေ့စပါသည်။ မျိုးစတိထ်န်ိးသိမ်းြခင်းသည် 

အြခားြပဿနာရပ်ြဖစ5်ပီး နုိင်ငံ၏ ဥပေဒများသည် CITES က့ဲသုိ ့နုိင်ငံတကာကန်ွဗင်းရှင်းများနှင့် 

ကျိုးေEကာင်းဆီေလျာ်ညီညတွ်ရန် လိုအပပ်ါသည်။ CITES ေနာက်ဆက်တွဲ (၁)နှင့် (၂)တင်ွ ေဖ;ြပ 

ထားေသာ မျိုးစတိစ်ာရင်းသည် ရCပ်ေထွးေန5ပီး ြမန်မာဥပေဒတငွလ်ည်း အြပည့်အဝ ကာကွယ် 

ထားေသာမျိုးစတိနှ်င့် ရာသီအလိုက်ကာကယွထ်ားေသာမျိုးစတ်ိတို ့ ေရာေနှာေနပါသည်။ အဖဲွ ဝ့င် 

နုိင်ငံ တစ်နုိင်ငံအေနြဖင့် CITES နှင့် လိုက်ေလျာညေီထြွဖစေ်စရန် ဥပေဒကုိ လိုအပ်သလို ြပင်ဆင် 

သင့်ပါသည်။  
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 ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်နှင့် သဘာဝအပင်များကာကွယေ်ရးနှင့် သဘာဝနယေ်ြမများ ထန်ိးသိမ်း 
ေရးဥပေဒ (၁၉၉၄) တင်ွ ေဒသခံြပညသူ်များ သုိမ့ဟုတ် ပုဂgလိကနိင်ုငံသားများအား တိရ စ�ာန် 
ဥယျာဉ် သုိမ့ဟုတ် ရကု�ေဗဒဥယျာဉ် တညေ်ထာင်လပ်ုကုိင်ြခင်းကုိ ခွင့်ြပုထားပါသည်။ ထိုအချက်ကုိ 
ေထာက်ရC၍ ေဒသခံြပည်သူများက မိရိုးဖလာအရ စမံီအုပ်ချုပလ်ာေသာ ထန်ိးသိမ်းေရး ဧရိယာ 
များအား သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တိရ စ�ာန်ထန်ိးသိမ်းေရးဌာနက ေဒသခံြပညသူ်များအား 
ဥပေဒအရ ကာကွယေ်ပးမCများ ပုိမုိေပးအပ်သင့်ပါသည်။ သုိေ့သာ်လည်း ထိုကိစ@ရပမ်ျား ြဖစေ်ပ; 
မလာေသးေချ။ ြပညသူ်လထူဦုးေဆာင်ေသာ သဘာဝဝန်းကျငထ်န်ိးသမ်ိးေရးနှင့် အကျိုးအြမတ် 
ခဲွေဝြခင်းလုပ်ငန်းများအတက်ွ ထင်သာြမင်သာရိှ၍ ရှင်းလင်းေသာ စည်းမျဉ်းများ၊ လပ်ုထုံးလပ်ု 
နည်းများ ေပ;ထက်ွလာရန် လိုအပ်ပါသည်။    

၃၃၃၃....၄ ၄ ၄ ၄     စိုကပ်ျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရး နငှ့် ငါးလပုင်န်းက_များမှစိုကပ်ျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရး နငှ့် ငါးလပုင်န်းက_များမှစိုကပ်ျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရး နငှ့် ငါးလပုင်န်းက_များမှစိုကပ်ျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရး နငှ့် ငါးလပုင်န်းက_များမှ    ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများထနိ်းသမ်ိးြခင်းဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများထနိ်းသမ်ိးြခင်းဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများထနိ်းသမ်ိးြခင်းဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများထနိ်းသမ်ိးြခင်း 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းအား အစဉ်အလာအရ 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာနေအာက်ရှိ သစေ်တာဦးစီးဌာနမှ 

တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ သုိရ့ာတွင် စုိက်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရး နှင့် ငါးလပ်ုငန်း 

က_များမှလည်း ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် သက်ဆုိင်ရာ ဝန်Yကီးဌာန 

အလိုက် အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရက်ွမCများရိှပါသည်။ စိုက်ပျိုးေရးဆုိင်ရာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ 

ထန်ိးသိမ်းေရးအတွက် လယယ်ာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆညေ်ြမာင်းဝန်Yကီးဌာနေအာက်ရှိ စိုက်ပျိုးေရး 

သုေတသနဦးစီးဌာနမှ ပျဉ်းမနား၊ ေရဆင်း ဗဟုိစိုက်ပျိုးေရး သုေတသနဌာနတင်ွ ၁၉၈၇ ခုနှစမှ် 

စတင်၍ မျိုးေစဘ့ဏ်တစခု်အား ေအာက်ေဖာြ်ပပါ ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် အေကာင်အထညေ်ဖာ် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်- 

(၁)  ြမန်မာနုိင်ငံတွင် စားနပ်ရိက�ာနှင့် စိုက်ပျိုးေရးအတက်ွ အပင်မျိုးရိုးဗီဇဆုိင်ရာ 

သယဇံာတများအား စနစတ်ကျထနိ်းသိမ်းရန်၊ 

(၂)  ြမန်မာနုိင်ငံတွင် စားနပ်ရိက�ာနှင့် စိုက်ပျိုးေရးအတက်ွ အပင်မျိုးရိုးဗီဇဆုိင်ရာ 

သယဇံာတများအား ေရရှညအ်သံုးချနုိင်ရန်၊ 

(၃) အပငမ်ျိုးရိုးဗီဇဆုိင်ရာ သယဇံာတများနှင့် ၎င်းတိုနှ့င့်ဆက်စပ်သည့် သတင်း အချက် 

အလက်များအား မ8တမCေပ;အြခခံ၍ ဖလယှသွ်ားရန်။ 

စိုက်ပျို းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနမှ ြမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရိှ အပင်မျို းရိုးဗီဇဆုိင်ရာသယဇံာတ 

မျိုးကဲွအမျိုးမျိုးနှင့် landrace များကုိ စုေဆာင်းထားရိှ5ပီး မူရင်းေဒသြပင်ပတင်ွ ထန်ိးသိမ်း 

ထားနုိင်ေရး (ex-situ conservation) အတက်ွ ၎င်းတို၏့ မျိုးပွားနုိငသ်ည့်ဗီဇမျိုး (Germplasm) 

များကုိ ြမန်မာမျို းေစ့ဘဏ်တွင် ထိန်းသိမ်းထား5ပီး ြဖစ်ပါသည် (ဇယား-၁၄)။ သရက်၊ ငှက်ေပျာနင့်ှ 

ြမစဥ် ပါရိှသည့် အပင်က့ဲသုိေ့သာ မျိုးေစဘ့ဏ်တွင် ထန်ိးသိမ်းရန်  ခက်ခဲသည့် မျိုးစတိမ်ျားအား 

ကွင်းအတင်ွး၌ မျိုးရိုးဗီဇဘဏ်အြဖစသ်တ်မှတ်၍ ထန်ိးသိမ်းထားရိှပါသည်။ သုိရ့ာတွင် ေဒသ 

အဆင့်၌ မျိုးရိုးဗီဇြမှင့်တင် ထန်ိးသိမ်းေရးအတွက် မူရင်းေဒသအတင်ွး မျိုးရိုးဗီဇထန်ိးသိမ်းေရး 

လပ်ုငန်း (in-situ conservation) အား ထေိရာက်စာွ ေဆာင်ရွက်နုိင်ြခင်း မရိှေသးပါ။ အမျိုးသား 
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မျိုးေစဘ့ဏ်အား တိုးချဲ ေ့ဆာင်ရွက်သွားသင့်ေသာ်လည်း ထိုသုိ့ ့ေဆာင်ရွက်ရန်အတက်ွ ဗဟုိစိုက်ပျို း 

ေရးသုေတသနဌာနအေနြဖင့် ရန်ပံုေငနှွင့် လအူရင်းအြမစဆုိ်င်ရာ ကန်သ့တခ်ျက်များ ရိှေနဆဲ 

ြဖစပ်ါသည်။ 

ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၁၄၁၄၁၄၁၄))))။။။။ မူရင်းေဒသြပင်ပ၌မူရင်းေဒသြပင်ပ၌မူရင်းေဒသြပင်ပ၌မူရင်းေဒသြပင်ပ၌    ထိန်းသိမ်းြခင်းထိန်းသိမ်းြခင်းထိန်းသိမ်းြခင်းထိန်းသိမ်းြခင်း    ((((exexexex----situ situ situ situ conservation) conservation) conservation) conservation) အတွက်အတွက်အတွက်အတွက်    အမျိုးသားအမျိုးသားအမျိုးသားအမျိုးသား    
မျိုးေစဘ့ဏ်တင်ွမျိုးေစဘ့ဏ်တင်ွမျိုးေစဘ့ဏ်တင်ွမျိုးေစဘ့ဏ်တင်ွ    ထနိ်းသိမ်းထားသည့်ထနိ်းသိမ်းထားသည့်ထနိ်းသိမ်းထားသည့်ထနိ်းသိမ်းထားသည့်    အပင်များအပင်များအပင်များအပင်များ    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အပင်မျိုးစတိ်အပင်မျိုးစတိ်အပင်မျိုးစတိ်အပင်မျိုးစတိ်    အေရအတကွ်အေရအတကွ်အေရအတကွ်အေရအတကွ်    

၁ Arachis hypogaea L. ၆၀၄ 
၂ Cajanus cajan (L.) Millsp. ၁၀၁ 
၃ Cicer arietinum L. ၄၈၂ 
၄ Corchorus capsularis L. ၄၂ 
၅ Glycine max (L.) Merr ၈၀ 
၆ Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. ၂ 
၇ Helianthus annuus L. ၁၆ 
၈ Hibicus esculentus L. ၁၄ 

၉ Lagenaria vulgaris Ser. ၃၆ 
၁၀ Luffa acutangula (L.) Roxb. ၄၃ 
၁၁ Luffa acutangula (L.) Riem. ၄၁ 
၁၂ Momordica charantia L. ၁၅ 
၁၃ Oryza latifolia Desv. ၁ 
၁၄ Oryza nivara S.D. Sharma & Shastry ၄၁ 
၁၅ Oryza officinalis Wall. Ex ၃၈ 
၁၆ Oryza rufipogon Griff. ၇၁ 
၁၇ Oryza sativa L. ၆၈၉၇ 
၁၈ Oryza spontanea  ၃၃ 
၁၉ Pennissetum americanum (L.) Leeke ၁၄၂ 
၂၀ Phaseolus lunata L. ၆၈ 
၂၁ Sesamum indicum L. ၄၁ 
၂၂ Sorghum bicolor (L.) Moench ၃၁၂ 
၂၃ Triticum aestivum L. ၁၅၅၁ 
၂၄ Vigna mungo (L.) Hepper ၁၂၆ 
၂၅ Vigna radiata (L.) R. Wilezek ၁၈၉ 
၂၆ Vigna unguiculata (L.) Walp. ၁၅၁ 
၂၇ Wild vigna ၈၆ 
၂၈ Zea mays L. (ေြပာင်းဖူး) ၇၄ 

 စစုေုပါင်းစစုေုပါင်းစစုေုပါင်းစစုေုပါင်း    ၁၁၁၁၁၁၁၁,,,,၂၉၇၂၉၇၂၉၇၂၉၇    
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ေမွးြမူေရးက_မှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းေရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေမွးြမူေရးနှင့် 

ေရလပ်ုငန်းဝန်Yကီးဌာနေအာက်ရိှ ေမွးြမူေရးနှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှ ြခံေမွးတိရ စ�ာန် မျိုးရိုးဗီဇ 

များထိန်းသိမ်းေရးနင်ှ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးအတက်ွ တာဝန်ယေူဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

ေမွးြမူေရးနှင့်ကသုေရးဦးစီးဌာနသည် ကုလသမဂgစားနပ်ရိက�ာနှင့် စိုက်ပျိုးေရးအဖဲွ နှ့င့် ပူးေပါင်း၍ 

“အာရှပစဖိိတေ်ဒသဆုိင်ရာ တိရ စ�ာန်မျိုးရိုးဗီဇများထန်ိးသိမ်းေရးနင့်ှ အသံုးချေရး ေဒသအဆင့် 

စမံီကိန်း” ေအာက်မှ ေမွးြမူေရးက_ဆုိင်ရာ ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ုငန်းများကို ၁၉၉၃ 

ခုနှစ်မှ စတင်အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါစမံီကိန်းမှ ြခံေမွးတိရ စ�ာန် 

များ၏ သတင်းအချက်အလက် ေနာက်ဆံုးအေြခအေနများကုိြပုစ၍ု စားနပ်ရိက�ာနှင့် စုိက်ပျိုးေရး 

အဖဲွ၏့ “ြခံေမွးတိရ စ�ာန် မျိုးစုံမျိုးကွဲ သတင်းအချက်အလက်စနစ်” အင်တာနက် စာမျက်နာှ 

ေပ;သုိ ့တင်ေပးခ့ဲပါသည်။  

ေမွးြမူေရးနှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရး လပ်ုငန်းများကုိ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ အထူးသြဖင့် ရန်ကုန်နင့်ှ အပူပုိင်းေဒသတိုတ့ွင် ေဒသEကက်မျိုးများြဖစသ်ည့် 

အင်ဘင်ဝEကက် နှင့် တိုက်Eကကမ်ျား မူရင်းေဒသတွင်း ထန်ိးသိမ်းြခင်းလပ်ုငန်းများကုိလည်း 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရိှအေြခအေနတငွ် နာဂစမု်န်တိုင်းဒဏ်ခံ ြမန်မာနုိင်ငံ ေအာက်ပုိင်း 

ဧရာဝတြီမစ်ဝက�န်းေပ;ေဒသ၊ လပွတ� ာ5မို န့ယတ်င်ွ က�ဲေကာင်ေရ တိုးပွားလာေစေရးနှင့် အရည် 

အေသွး တိုးတက်လာေစေရးအတက်ွ က�ဲေမွးြမူထန်ိးသိမ်းေရးနှင့် သုေတသနြပုေရးအစီအစဉ် 

တစခု်ကုိ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ ချင်းြပညန်ယတ်င်ွ ေတွ ရိှ့ရသည့် 
နွားေနာကေ်မွးြမူထန်ိးသိမ်းေရးကုိလည်း အေလးထား ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ ၁၉၉၃ ခုနစှမှ် 

၂၀၀၂ ခုနှစ်အတင်ွး နွားေနာက်ေကာင်ေရ ကျဆင်းလာြခင်းေEကာင့် နွားေနာက်မျိုးအား မူရင်း 

ေဒသတွင်းနှင့် မူရင်းေဒသြပင်ပတင်ွ ထန်ိးသိမ်းြခင်း လပ်ုငန်းအစအီစဉ်တစခု်အား အေကာင် 

အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ မူရင်းေဒသြပင်ပတွင် ထန်ိးသိမ်းရန်အတက်ွ နွားေနာက်ထီးမှ 

သုတ်ရည်ကုိ စေုဆာင်း၍ ရန်ကန်ုရိှ ြခံေမွးတိရ စ�ာန်များ မျိုးအဆင့်ြမှင့်တင်ေရးဌာနစတိ်ရိှ 

သုတ်ရညဘ်ဏ်တွင် အေအးေပးထန်ိးသိမ်းသည့်နည်းြဖင့် ထန်ိးသိမ်းထားရိှပါသည်။ နွားေနာက် 

အမများသည် သဘာဝအေလျာက်သာမကဘဲ အေအးေပးထန်ိးသိမ်းထားသည့် သုတ်ရည်မျို းေချာင်း 

များြဖင့်လည်း မျိုးပွားနိင်ုပါသည်။ နွားေနာကေ်မွးြမူရန်အတက်ွ ချင်းြပည်နယ် ေကျးလက်ေဒသမှ 

အိမ်ေထာင်စမုျားအား ေချးေငွများ ထတုေ်ပးလျက်ရိှရာ နွားေနာက်ေကာင်ေရ တြဖည်းြဖည်း 

ြပန်လည် တိုးတက်လာလျက် ရိှပါသည်။ ေမွးြမူေရးနှင့် ကုသေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ေမွးြမူေရး 

က_မှ ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွထန်ိးသိမ်းေရးကုိ Yကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ်လည်း ြခံေမွးတိရ စ�ာန် 

များ၏ မျိုးရိုးဗီဇသယံဇာတ ဆန်းစစေ်လလ့ာြခင်း၊ ကိန်းဂဏန်း သတင်းအချက်အလက် 

စမံီခန်ခဲွ့ြခင်း၊ YကီးEကပ်ကွပ်ကဲြခင်း နှင့် ဥပေဒများ လက်ေတွအ့ေကာင်အထညေ်ဖာ်ြခင်း စသည့် 

လပ်ုငန်းများအား ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန် ေနာက်ထပ်လိုအပ်ချက်များစာွ ရိှေနဆဲ ြဖစပ်ါသည်။  
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ေရလပ်ုငန်းက_မှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာန 

မှ အဓိက ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နည်းလမ်းများတင်ွ ငါးမျိုးစတိမ်ျားေလလ့ာြခင်း၊ မျို းသုဉ်းမC 

အန�ရာယ်ရှသိည့် ငါးမျိုးစိတမ်ျားအား အလန်ွအက�ံဖမ်းဆီးြခင်းမှ ကာကွယေ်ပးြခင်း၊ ထန်ိးသိမ်းရန် 

မျိုးစတိမ်ျား သတမှ်တ်ထန်ိးသိမ်းြခင်းတို ့ ပါဝင်ပါသည်။ မEကာေသးမီ နှစမ်ျားအတင်ွး အေကာင် 

အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်5ပီးစီးခ့ဲသည့် ထင်ရှားသည့် လပ်ုငန်းများတွင် ဧရာဝတြီမစ် အထက်ပုိင်း 

တင်ွ ဧရာဝတလီင်းပုိင်ကာကယွေ်ရး ဧရိယာသတမှ်တြ်ခင်း၊ တနသrာရီကမ်းရိုးတန်းေဒသတင်ွ 

ေရာ့(စ) က�န်း (ေြမာက်လတ� ကီျူ ၁၂° ၁၃' နှင့် အေရှ ေ့လာင်ဂျီကျူ ၉၈° ၀၅.၂') မှ လန်ပိက�န်း 

(ေြမာက်လတ� ကီျူ ၁၀° ၄၁.၅' နှင့် ၁၀° ၉၅.၃' Eကား၊ အေရှ ေ့လာင်ဂျီကျူ ၉၈° ၄.၉' နှင့် ၉၈° ၁၈.၃' 

Eကား) ထိ ငါးမန်းထန်ိးသိမ်းေရးဧရိယာအြဖစ် သတမှ်တြ်ခင်းတို ့ပါဝင်ပါသည်။ (ပံု-၈) 

 

ပုံပုံပုံပုံ    ((((၈၈၈၈)))) ငမန်းထနိ်းသိမ်းေရးနယ်ေြမ။ 
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ငါးမန်းနှင့် ငါးလပ်ိေကျာက်မျိုးများသည် ခရီးသွားလပ်ုငန်းအတွက် ေရရှည်အသံုးြပုနုိင်5ပီး 

အထူးသြဖင့် ငါးမန်းဖမ်းဆီးမCကုိ တားြမစထ်ားပါက အဆုိပါဧရိယာတွင် ေရငုပ်၍ ငါးမန်း Eကည့်ရC 

သည့်လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရွက်နိင်ုပါသည်။ ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနသည် နုိင်ငံတကာ အဖဲွအ့စည်း 

များနှင့် ပူးေပါင်း၍ သဘာဝအေြခအေနအတိုင်း မပျက်မစီးတည်ရိှဆဲြဖစသ်ည့် ငါးမန်း၊ 

ငါးလပ်ိေကျာက်၊ သန�ာေကျာက်တန်းများနှင့် အြခားပင်လယေ်န သတ� ဝါများ ေပါXကယဝ်သည့် 

5မိတက်�န်းစတုငွ် ေလလ့ာမCများ ေဆာင်ရက်ွခ့ဲပါသည်။ ရန်ပုံေငွ နှင့် နည်းပညာဆုိင်ရာ စမ်ွးေဆာင် 

ရည် ကန်သ့တ်ချက်များေEကာင့် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ၎င်း၏လပုင်န်းများအား 

အြပည့်အဝ အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရွက်ရာတင်ွ အဟန်အ့တားများ ြဖစေ်ပ;ေစပါသည်။ 

ေရလပ်ုငန်းဆုိင်ရာ ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်း၏ အေရးYကီးပံုကို သိရိှနားလည် 

သေဘာေပါက်လာေစေရးအတက်ွ အသိပညာြမှင့်တင်ေပးရန် လိုအပ်သက့ဲသုိ ့ လပ်ုငန်းေအာင်ြမင်မC 

ရရိှေစရန် ထန်ိးသိမ်းေရး လပ်ုငန်းများ၌ ပူးေပါင်းပါဝငေ်ဆာင်ရွက်မCြမှင့်တင်ေရးသညလ်ည်း 

အေရးတYကီး လိုအပ်လျက်ရိှပါသည်။ 

၃၃၃၃....၅ ၅ ၅ ၅     ဇီဇဇီီဇီဝလုံြခုံ ေရးအတက်ွေဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျားဝလုံြခုံ ေရးအတက်ွေဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျားဝလုံြခုံ ေရးအတက်ွေဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျားဝလုံြခုံ ေရးအတက်ွေဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျား 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ဇီဝလုံြခုံေရး၊ ဇီဝနည်းပညာတိုနှ့င့် စပ်လျဉ်းသည့် သီးြခား အမျိုးသား 
မူဝါဒ မရိှေသးပါ။ အစဉ်အလာအရ က_အလိုက် မူဝါဒနှင့် ဥပေဒများတွင် ဇီဝလုံြခုံေရး၊ 
ဇီဝနည်းပညာတိုနှ့င့် သက်ဆုိင်သည့် အချို ေ့သာေဖာ်ြပချက်များပါရိှ5ပီး သက်ဆုိင်ရာ အစိုးရဌာန 
များမှ နုိင်ငံေတာ်၏ ဇီဝလုံြခုံေရးအတွက် က_အလိုက် ၎င်းတို၏့ တာဝနဝ်တ� ရားများကုိ 
အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်Eကပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် လယယ်ာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆညေ်ြမာင်း 
ဝန်Yကီးဌာနသည် စုိက်ပျိုးေရးဓါတပုစ@ည်းများ ပုိမုိလုံြခုံစတိခ်ျစာွ အသံုးြပုနုိငေ်ရး၊ ြမန်မာနုိင်ငံ 
အတင်ွးသို ့မလိုလားအပ်ေသာ ြပန်ပ့ာွးေနာှင့်ယက်ှတတသ်ည့် မျို းေစမ့ျား၊ အပငအ်စတိအ်ပုိင်းများ၊ 
ပုိးမbားေရာဂါများ ဝင်ေရာက်မCမှ ကာကွယ်နုိင်ေရးတိုအ့တက်ွ စိုက်ပျိုးေရးက_ဆုိင်ရာ (၁) ပုိးသတ် 
ေဆးဥပေဒ (၁၉၉၀)၊ (၂) အပင်ပုိးမbားကာကွယေ်ရးဥပေဒ (၁၉၉၃ ထတုြ်ပန်၍ ၂၀၁၁ ခုနှစတ်ွင် 
ြပင်ဆင်ြပဌာန်းသည်)၊ (၃) ဓါတေ်ြမEသဇာဥပေဒ (၂၀၀၂) နှင့် မျိုးေစဥ့ပေဒ (၂၀၁၁) တိုအ့ား 
အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရိှပါသည်။ ထိုအ့တူ ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလပ်ုငန်းဝန်Yကီး 
ဌာနအေနြဖင့် (၁) တိရ စ�ာနက်ျန်းမာေရးနှင့်ဖံွ ့5ဖိုးေရးဥပေဒ (၁၉၉၃)၊ (၂) နုိင်ငံြခားငါးဖမ်း 
ေရယာဉ်များ ငါးလပ်ုငန်းလပ်ုကုိင်ခွင့်ဥပေဒ၊ (၃) ြမန်မာနုိင်ငံပင်လယ်ငါးဖမ်းဥပေဒ (၁၉၉၀)၊ (၄) 
ေရချို ငါးလပုင်န်းဥပေဒ (၁၉၉၁)၊ (၅) ပင်လယေ်ရြပင်ပုိင်နက်နှင့် ေရေEကာင်းသွားလာမCဇုန် ဥပေဒ 
(၁၉၉၇) တိုကုိ့ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှပိါသည်။ တိရ စ�ာနေ်မွးြမူေရး၊ ငါး 
ပုစန်ွ ေမွးြမူေရးလပ်ုငန်းနှင့် ငါးထတုလ်ုပ်မCလုပ်ငန်းများအေပ; ထခုိိက်ေစနုိင်သည့် ေရာဂါပုိး 
ြပန်ပွ့ားမC၊ ညစည်မ်းမCနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမC စသညတ်ိုအ့ား ထန်ိးချုပနုိ်င်ေရးအတွက်  အဆုိပါ 
ဥပေဒများနင့်ှအညီ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ ၎င်းဥပေဒ မူေဘာင်များ 
အတင်ွးမှ လယယ်ာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆညေ်ြမာင်းဝန်Yကီးဌာန နှင့် ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလပ်ုငန်း 
ဝန်Yကီးဌာနတိုသ့ည် နယစ်ပ်စစေ်ဆးေရးစခန်းများ၊ အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာေလဆိပ်များ နှင့် ဆိပ်ကမ်း 
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များတွင် ေရာဂါကာကွယ်ေရးစခန်းများဖွင့်လစှ၍် စစ်ေဆး ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ သုိရ့ာတွင် 
ြမန်မာနုိင်ငံနှင့် ထစိပ်လျက်ရိှသည့် ရှညလ်ျားသည့် နယနိ်မိတတ်စေ်လျာက် သက်ရိှနှင့် သက်မ့ဲ 
ပစ@ည်းများစာွ ြဖတေ်ကျာ်ဝင်ေရာက်လျက်ရိှရာ ဥပေဒအရ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာ 
တင်ွ စန်ိေခ;မCများစွာ ေတွ ့Eကုံ ေနရဆဲ ြဖစပ်ါသည်။ ထိုအ့ြပင် CITES အရ တားြမစထ်ားေသာ 
မျိုးစတိရ်ိုင်းများအား နုိင်ငံြခားသို ့အလန်ွအက�ံ တင်ပုိမ့Cအား ထန်ိးချုပ်ရန်အတက်ွ  သစေ်တာဦးစီး 
ဌာနနှင့် အေကာက်အခွန်ဦးစီးဌာနတို ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မCများရိှေသာ်လည်း နုိင်ငံြခားမှ 
တင်သွင်းလာသည့် အဏုဇီဝပုိးများ၊ အပင်နှင့်တိရ စ�ာန်များအား စစ်ေဆးြခင်း နှင့် လက်မှတ် 
ထတုေ်ပးြခင်းတိုကုိ့ မြဖစမ်ေန ေဆာင်ရွက်ေရးအတွက်မှာမူ တညဆဲ်ဥပေဒေဘာင်အတင်ွးမှ ြပဌာန်း 
ချကမ်ျား ထတုြ်ပန်ထားြခင်း မရှိေသးပါ။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ အားနည်းချက်များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် ဇီဝလုံြခုံမCဆုိင်ရာ 
ကာတာဂျီးနာသေဘာတူစာချုပ်နှင့်အညီ အမျိုးသားဇီဝလုံြခုံေရးမူေဘာင်ေရးဆဲွရန် Yကိုးပမ်း 
အားထတုမ်Cများ ရိှခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစအ်တင်ွး အမျိုးသားဇီဝလုံြခုံမC မူေဘာင် 
ေရးဆဲွေရးအတက်ွ GEF နှင့် ကုလသမဂgဖံွ ့5ဖိုးမCအစအီစဉ် UNDP တိုမှ့ ြမန်မာနိင်ုငံအား 
နည်းပညာနှင့် ရန်ပံုေငွေထာက်ပံေ့ပးခဲ့ပါသည်။ အဆုိပါစမံီကိန်းရလဒ် အေနြဖင့် အမျိုးသားဇဝီ 
လုံြခုံမCမူေဘာင်(မူEကမ်း) အား ေရးဆဲွနုိငခ့ဲ်5ပီး အထက်အဖဲွအ့စည်းများ၏ အတညြ်ပုချက်ရရိှေရး 
တင်ြပထားဆဲ ြဖစပ်ါသည်။ 

၃၃၃၃....၆ ၆ ၆ ၆     ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ် အဓိက5ခိမ်းေြခာက်မCများဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ် အဓိက5ခိမ်းေြခာက်မCများဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ် အဓိက5ခိမ်းေြခာက်မCများဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ် အဓိက5ခိမ်းေြခာက်မCများ 

အင်ဒုိ-ြမန်မာ ေဒသသည် ကမcာေပ;ရိှ ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွ ေပါXကယ်ဝသည့် ေဒသ(၂၅) ခု အနက် 

တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်၍ (Myers နှင့် အဖဲွ ့ ၂၀၀၀) သစ်ေတာြပုန်းတီးမC အကျိုးဆက်အေနြဖင့် 

အပင်နှင့် ေကျာရုိးရိှသတ� ဝါမျိုးစိတ်များ ဆံုးရCံးေပျာက်ကွယ်လျက် ရိှပါသည်။ ေဒသတွင်း လူဦးေရ 

တိုးပွားလာြခင်း၊ စီးပွားေရးဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်လာြခင်း၊ သယဇံာတသံုးစွဲမC များြပားလာြခင်း နှင့် 

ကမcာ့စီးပွားေရးတင်ွ ပါဝင်ေဆာင်ရွကလ်ာြခင်းတိုေ့Eကာင့် ေနရင်းေဒသများနှင့် မျိုးစတိမ်ျား အေပ; 

သက်ေရာက်လျက်ရိှေသာ ဖိအားများမှာ ပုိမုိတိုးပွားလာလျက် ရိှပါသည်။ ထိုအ့တူ ြမန်မာနုိင်ငံ 
အေနြဖင့်လည်း လဦူးေရတိုးတက်လာ5ပီး သယဇံာတသုံးစွဲမC များြပားလာြခင်းေEကာင့် လည်း 

ေကာင်း၊ အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံများ၏ သယဇံာတလိုအပ်ချက် များြပားလာြခင်းေEကာင့် လည်းေကာင်း 

နုိင်ငံ၏ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအေပ; ဖိအားများ တိုးတက်များြပားလာလျက် ရိှပါသည် (ေအာင်နှင့် 

အဖဲွ  ့ ၂၀၀၄)။ အဆုိပါ5ခိမ်းေြခာက်မCများေEကာင့် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ ဆံုးရCံးြခင်းနှင့် ၎င်းတို၏့ ေနရင်း 

ေဒသများ ပျက်စီးြခင်းတိုကုိ့ ြဖစေ်ပ;ေစပါသည်။ ထိုအ့တူ ညစ်ညမ်းမCနှင့် ြပန်ပွ့ား ေနှာင့်ယှက် 

တတသ်ည့် မျိုးစတိမ်ျားသညလ်ည်း အဓိက 5ခိမ်းေြခာက်မCများြဖစ်၍ အထူးသြဖင့်  ၎င်းတို၏့ 

အကျိုးသက်ေရာက်မCအား ေရချိုေဂဟစနစ်များတင်ွ သိသာထင်ရှားစာွ ေတွ ့ြမင်နုိင်ပါသည်။ ြမန်မာ 

နုိင်ငံတွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ဆံုးရCံးေပျာက်ကွယ်ရသည့် အဓိက အေEကာင်းအရင်းများမှာ ဆင်းရဲ 

နွမ်းပါးမC၊ စွမ်းေဆာင်ရညမ်ြပည့်ဝမC၊ ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအတွက် အကာအကွယ် အတား 

အဆီးများမရိှြခင်း၊ 5ပီးြပည့်စုံသည့် ေြမအသံုးချမC မူဝါဒနှင့် စမံီချက်မရိှြခင်း၊ သဘာဝသယံဇာတ 
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တန်ဖုိးအား ေလ8ာ့တွက်ြခင်း၊ ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများအတက်ွ ေအာက်ေြခ သာမနြ်ပညသူ်များ 

အား ေထာက်ပ့ံမCမရှိြခင်း၊ ကမcာ့ရာသဦတု ေြပာင်းလလဲာြခင်းတို ့ြဖစပ်ါသည်။ စိုက်ပျိုးေရး ဇီဝမျိုးစုံ 

မျိုးကဲွများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေခတမီ်နည်းပညာများ အသံုးြပုလာြခင်း၊ မျိုးစိတ်တစ်မျိုးတည်း စုိက်ပျိုး 

ေမွးြမူြခင်း၊ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်း နှင့် သဘာဝေဘးအန�ရာယ် ကျေရာက် ြခင်း(ဥပမာ- ၂၀၀၈ 

ခုနှစတ်ွင် ကျေရာက်ခ့ဲသည့် နာဂစ် ဆုိင်ကလုန်းမုန်တိင်ုး၊ ၂၀၁၀ ခုနစှတ်င်ွ ကျေရာက်ခ့ဲသည့် 

ဂီရိမုနတ်ိုင်း) စသညတ်ိုမှ့ာ မိရိုးဖလာ စိုက်ပျိုးလာသည့် မျိုးစတိမ်ျား၊ မျိုးရိုင်းများနှင့် စုိက်ပျိုးေရး 

ေဂဟစနစမ်ျား ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေရးအတကွ် အဓိက5ခိမ်းေြခာက်မCများ ြဖစပ်ါသည်။ 

၃၃၃၃....၇ ၇ ၇ ၇     သဘာဝသယဇံာတများအလနွအ်က�ံထတုယ်သူုံးသဘာဝသယဇံာတများအလနွအ်က�ံထတုယ်သူုံးသဘာဝသယဇံာတများအလနွအ်က�ံထတုယ်သူုံးသဘာဝသယဇံာတများအလနွအ်က�ံထတုယ်သူုံးစွဲြခင်းစွဲြခင်းစွဲြခင်းစွဲြခင်း 

တိရ စ�ာနမ်ျိုးစတိမ်ျားအားအလနွအ်က�ံထတုယ်သံုူးစွဲြခင်းတိရ စ�ာနမ်ျိုးစတိမ်ျားအားအလနွအ်က�ံထတုယ်သံုူးစွဲြခင်းတိရ စ�ာနမ်ျိုးစတိမ်ျားအားအလနွအ်က�ံထတုယ်သံုူးစွဲြခင်းတိရ စ�ာနမ်ျိုးစတိမ်ျားအားအလနွအ်က�ံထတုယ်သံုူးစွဲြခင်း    

အင်ဒုိ-ြမန်မာ ေဒသတင်ွး၌ ထန်ိးချုပ်မCမရိှေသာ၊ ေရရှညတ်ည်တံ့မCမရိှေသာ ထတုယ်သံုူးစွဲမC 

များနှင့် တရားမဝင်ထုတယ်သံုူးစွဲြခင်းတိုေ့Eကာင့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်မျိုးစတိ် အများအြပားမှာ 

မျိုးသုဉ်းေပျာက်ကွယလ်ုနီးပါး အန�ရာယနှ်င့် ရင်ဆုိင်Eကုံေတွလ့ျက်ရိှ5ပီး အြခားမျို းစတိမ်ျား၏ 

အေရအတွက်အေပ;တွင်လည်း ဆုိးရွားစာွ သက်ေရာက်မC ြဖစေ်ပ;ေစပါသည် (Nash ၁၉၉၇၊ 

Nooren နှင့်  Claridge ၂၀၀၁၊ Oldfield ၂၀၀၃)။ ြမန်မာနုိင်ငံတွင်လည်း အလားတူ ကိစ@ရပ် 
များစွာ ေတွ ့Eကုံ ေနရကာ သဘာဝနယေ်ြမ (၇၀%) တင်ွ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များအား အမဲလိုက် 

ဖမ်းဆီးသတြ်ဖတ်မCများရိှေန5ပီး (Rao နှင့်အဖဲွ  ့၂၀၀၂) နုိင်ငံအဆင့်တွင် မျိုးစတိ် အေတာ်များများ 

မှာ မျိုးသုဉ်းေပျာကကွ်ယ်မC အန�ရာယနှ်င့် ရင်ဆုိင်Eကုံေတွေ့နရပါသည် (Lynam ၂၀၀၃)။ 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်မျိုးစတိမ်ျားအား အလန်ွအက�ံထတု်ယူ သံုးစွဲြခင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ စားသံုးရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊ အပန်းေြဖအနားယူရန် ရည်ရွယခ်ျက်ြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ အခွင့်အေရးရယသူည့်အေနြဖင့်လည်းေကာင်း ထတုယ်သံုူးစွဲမC အပါအဝင် တစခု်နှင့် 

တစခု် အြပနအ်လနှဆ်က်နွယ် ပတသ်က်လျက်ရိှေသာ အေEကာင်းအရင်းများစာွ ရိှပါသည်။ 

ြပညတ်င်ွးြပည်ပေဈးကွက်လိုအပ်ချက်သညလ်ည်း ထတုယ်သံုူးစွဲရြခင်း၏ အဓိကအေEကာင်းအရင်း 

တစ်ရပ်ြဖစ5်ပီး အထူးသြဖင့် တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတလ်ပ်ုရာတငွ် အသံုးြပုသည့် ကျား နှင့် လပ်ိ 

က့ဲသုိေ့သာ မျို းစတိမ်ျားအတက်ွ ပုိမုိသိသာထင်ရှား နုိင်ပါသည် (Rabinowitz ၁၉၉၈၊ Lynam 

၂၀၀၃)၊ (Jenkins ၁၉၉၅၊ Platt နှင်အ့ဖဲွ  ့ ၂၀၀၀)။ တရားမဝင်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် ေရာင်းဝယ် 

ေဖာကက်ားမC ဖမ်းဆီးြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာများတွင် တရတုနှ်င့် ထိုင်းနုိင်ငံတိုမှ့ 

ြမင့်မားသည့် ေဈးကွက်လိုအပ်ချက်သည် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များတရားမဝငထ်တုယ်ြူခင်းကုိ 

တန်ွးအားေပးသည့် အဓိက အေEကာင်းအရင်းြဖစေ်Eကာင်း ေဖ;ြပEကပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံ၌ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် ေရာင်းဝယေ်ဖာက်ကားမCနှင့်ပတသ်က5်ပီး အေသးစတိ် 

အချက်အလက်များကုိ မေတွ ရိှ့ရေသးပါ။ သုိရ့ာတွင် အေရှ ေ့တာင်အာရှေဒသရိှ အြခားနုိင်ငံများ၏ 

အချက်အလက်များအရ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် ေရာင်းဝယေ်ဖာက်ကားမCဖိအားသည်  အြခားနုိင်ငံများ 

၌ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာနဦ်းေရ ေလျာ့နည်းလာချိန်တွင် ြမန်မာနုိင်ငံအေပ; ပုိမိုများြပားလာနုိင်Eကာင်း 
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ခန်မှ့န်းနိင်ုပါသည်။ လအူင်အား၊ စမ်ွးေဆာင်ရည်၊ အရင်းအြမစ်လိုအပ်ချကနှ်င့် ဥပေဒစိုးမုိးေရး 

ေဆာင်ရွက်သည့် အဖဲွအ့စည်းများအတွက် မက်လုံးေပးြခင်း စသည့်အပုိင်းများ၌ ကန်သ့တ်ချက် 

များ ရိှေနေသးသြဖင့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များ ထတုယ်သံုူးစွဲမCကုိ ထေိရာက်စာွထိန်းချုပ်ရာတွင် 

အားနည်းေနဆဲြဖစ၍် သဘာဝနယေ်ြမများအတွင်း၌ပင် ထေိရာက်စာွ ထန်ိးချုပနုိ်င်မCမရိှေသး 

ေEကာင်း ေတွ ရိှ့ရပါသည်။ အြခားတစဘ်ကတ်င်ွလည်း ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များ အမဲလိုကသ်ည့် 

လပ်ုငန်းမှာ ေကျးလက်ြပညသူ်များအတက်ွ မက်လုံးတစခု်ြဖစေ်န5ပီး အထူးသြဖင့် ေဈးကွက် 

လိုအပ်ချက် ြမင့်မားသည့် ေနရာမျို းတင်ွ ပုိမုိေတွ ရိှ့နုိင်ပါသည်။ 

အပင်မျိုးစတိမ်ျားအပင်မျိုးစတိမ်ျားအပင်မျိုးစတိမ်ျားအပင်မျိုးစတိမ်ျား    အလနွအ်က�ံထတုယ်သူုံးစွဲြခင်းအလနွအ်က�ံထတုယ်သူုံးစွဲြခင်းအလနွအ်က�ံထတုယ်သူုံးစွဲြခင်းအလနွအ်က�ံထတုယ်သူုံးစွဲြခင်း    

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် အပင်မျိုးစတိမ်ျား အလန်ွအက�ံထတုယ်သံုူးစွဲြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

အေသးစိတ် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် အနည်းငယ်သာရိှေသးေသာ်လည်း ၎င်း5ခိမ်းေြခာက်မC 

ြပဿနာသည် တိရ စ�ာန်မျိုးစတိမ်ျား ထတုယ်သံုူးစွဲြခင်းက့ဲသိုပ့င် ပမာဏအေနြဖင့် Yကီးမားနုိင် 

ပါသည်။ အပင်များသည် လသူားများအတွက် စားနပ်ရိက�ာ အရင်းအြမစ်၊ ေဆာက်လပ်ုေရးပစ@ည်း၊ 

အဆင်တန်ဆာနှင့် ေဆးဝါးအတွက်သံုးစွဲမC အပါအဝင် အြခားပံုသ_န်အမျိုးမျိုးြဖင့် အသံုးြပု 

နုိင်သြဖင့် ေဒသတင်ွးစားသံုးရန်နှင့် ေရာင်းဝယေ်ဖာက်ကားရန်အတက်ွ ထတုယ်သံုူးစွဲမCများ 

ရိှလာခ့ဲပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ေတာင်ေပ;ေဒသများ၌ လူဦးေရ သိပ်သည်းမCသည် အိမ်နီးချင်း 

နုိင်ငံများနှင့် န�င်းယှဉ်ပါက နည်းပါးေသာ်လည်း လူပ့ေရာဂါေEကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အေပ; 

သက်ေရာက်မCမှာ တစေ်နတ့ြခား များြပားလာလျက် ရိှပါသည် ( Eberhardt ၂၀၀၃)။ 

စီးပွားြဖစ် အပငမ်ျားထုတယ်သံုူးစွဲမCသည် ြမန်မာနုိင်ငံေနရာေဒသ အနံှအ့ြပားတွင် ြဖစေ်ပ; 

ေနသည့် ြပဿနာတစ်ရပ် ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာ့သစ်ေတာများတငွ် က�န်းနှင့် Dipterocarpaceae ၊ 
Leguminosae မျိုးရင်းေအာက်ရိှ မျိုးစတိမ်ျားအပါအဝင် စီးပွားေရးအရ အေရးပါသည့် သစမ်ျို း 

များ စုံလင်စာွ ေပါက်ေရာက်သြဖင့် သစေ်တာများအေပ; စီးပွားြဖစ် သစထ်တုမ်CေEကာင့် အကျိုး 

သက်ေရာက်မCများ ရိှေနေEကာင်း အစီရင်ခံစာများအရ ေလလ့ာေတွ ရိှ့ရပါသည် (Brunner နှင့်အဖဲွ  ့

၁၉၉၈)။ ထိုအ့တူ တညေ်ဆာက်ေရးနင့်ှ ပရိေဘာဂလပ်ုငန်းများအတွက် တရတုနုိ်င်ငံ ေဈးကွက်တွင် 

မျကနှ်ာပန်းလေှနသည့် ပိေတာက်၊ သစေ်မbးထတုနုိ်ငသ်ည့် အေကျာ် (သုိမ့ဟုတ်) သစေ်မbးပင်၊ 

ပရိေဘာဂနှင့် လက်မCပစ@ည်းများ ထတုလ်ပ်ုရာတွင် အသံုးြပုသည့် Yကိမ်မျိုးစတိမ်ျား၊ ြပညတ်င်ွးနှင့် 

တရတုနုိ်င်ငံ ေဈးကွက်သုိ ့ တိုင်းရင်းေဆး ထတုလ်ပ်ုရန် စေုဆာင်း တင်ပုိေ့ရာင်းချ ေနသည့် 

သစခွ်မျိုးစတိမ်ျားမှာလည်း အလန်ွအက�ံ ထတုယ်သံုူးစွဲမC အန�ရာယနှ်င့် ရင်ဆုိင်ေနရေသာ 

စီးပွားေရးအရ အေရးပါသည့် အပင်မျိုးစတိမ်ျားတင်ွ ပါဝင်ပါသည်။ 

အလနွအ်က�ံငါးဖမ်းြခင်းအလနွအ်က�ံငါးဖမ်းြခင်းအလနွအ်က�ံငါးဖမ်းြခင်းအလနွအ်က�ံငါးဖမ်းြခင်း    

ြမန်မာနုိင်ငံ လဦူးေရအများစသုည် စားနပ်ရိက�ာနှင့် ဝင်ေငွရရိှေရးအတက်ွ ေရချို ငါးများ 

အေပ;တွင် မီှခုိေနEကပါသည်။ အေသးစားငါးဖမ်းြခင်းလပ်ုငန်းအား နုိင်ငံေနရာအနှံအ့ြပား 
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လပ်ုကုိင်Eက5ပီး အထူးသြဖင့် အဓိကြမစY်ကီးများတစေ်လျာက်နှင့် ကန်Yကီးများတင်ွ ေတွ ရိှ့နုိင် 

ပါသည်။ ထိုသုိ ့ ငါးဖမ်းသည့်စနစသ်ည် ငါးဦးေရအေပ; မညသုိ်အ့ကျိုးသက်ေရာက်မC ရိှသညကုိ် 

အေသးစတိမ်သိရေသးေသာ်လည်း လက်ရိှအေြခအေနအရ ေရရှညတ်ည်တံ့မCရှနုိိင်မည့် နည်းစနစ် 

အြဖစ် လက်ခံထားEကပါသည်။ သုိရ့ာတွင် စားသံုးရန်အတက်ွ ငါးဖမ်းရာမှ စီးပွားြဖစ် ငါးဖမ်း 

ြခင်းသုိ ့ ေြပာင်းလလဲာြခင်း၊ ေခတ်မီငါးဖမ်းပုိက်များ အသံုးြပုလာြခင်းတိုေ့Eကာင့် ငါးသယဇံာတ 

ေရရှညတ်ညတ်ံ့မCအေပ; သက်ေရာက်မCများစာွ ြဖစေ်ပ;ေစပါသည်။ အြခားနိုင်ငံများတင်ွ ငါးေမွးြမူ 

ေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရွက်လာရာ ေဒသခံများ၏ ဝင်ေငွရရိှမCမာှ သိသိသာသာ ေြပာင်းလလဲာ 

သက့ဲသို ့ ေနရင်းေဒသများ ြပုြပင်ေြပာင်းလြဲခင်း၊ ေရအရင်းအြမစ် ထန်ိးချုပ်ြခင်းများကုိလည်း 

ြဖစေ်ပ;လာေစပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတွင်လည်း အလားတြူဖစစ်ဉ်များအား ေတွ ရိှ့ရမညြ်ဖစပ်ါသည်။  

အဆိပ်ခတ်၍ ငါးဖမ်းြခင်းသည် ြမန်မာနုိင်ငံေနရာ အနံှအ့ြပားရိှ ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများအတက်ွ 

5ခိမ်းေြခာက်မCတစခု်အြဖစ် သတမှ်တထ်ားပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် အေလာင်းေတာ်ကဿပ 

အမျိုးသားဥယျာဉ် နှင့် ထမံသီေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာအတွင်းရိှ ရာသီအလိုက် စီးဆင်း 

သည့် ေချာင်းများအတွင်း၌ ပုိးသတေ်ဆးခတ၍် ငါးဖမ်းသြဖင့် ေရေနသတ� ဝါများကုိ ထခုိိက်ေစနုိင် 

ပါသည်။ ထိုအ့တူ ၎င်းေရများအား ေသာက်သံုးသည့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များကုိ အဆပ်ိသင့်ေစနုိင် 

သက့ဲသို ့ လနှူင့် အိမ်ေမွးတိရ စ�ာန်များအေပ;လည်း ဆုိးကျိုးများ ြဖစေ်ပ;ေစနုိင်ပါသည် (CARE 

Myanmar ၂၀၀၃)။  အဆိပ်နှင့် ေပါက်ကဲွေစတတေ်သာပစ@ည်းများ အသံုးြပု၍ ငါးဖမ်းြခင်းသည် 

အေြခခံအေဆာက်အအံုဖံွ ့5ဖိုးေရး အစအီစဉ်များနှင့်ဆက်စပ်မCရိှ5ပီး အထူးသြဖင့် လမ်းေဖာကလ်ပ်ု 
သည့် အလပ်ုသမားများအေနြဖင့် ဒုိင်းနမုိက်အား အလယွတ်ကူ အသံုးြပုနိုင်သည့် အေြခအေနတင်ွ 

ရိှEကပါသည် (Kullander နှင့်အဖဲွ  ့၂၀၀၄)။ 

၃၃၃၃....၈ ၈ ၈ ၈     ေနရင်းေဒသများယိုယငွ်းပျက်စီးေပျာကကွ်ယြ်ခင်းေနရင်းေဒသများယိုယငွ်းပျက်စီးေပျာကကွ်ယြ်ခင်းေနရင်းေဒသများယိုယငွ်းပျက်စီးေပျာကကွ်ယြ်ခင်းေနရင်းေဒသများယိုယငွ်းပျက်စီးေပျာကကွ်ယြ်ခင်း    

သစထ်တုြ်ခင်းသစထ်တုြ်ခင်းသစထ်တုြ်ခင်းသစထ်တုြ်ခင်း    

သစေ်တာေဂဟစနစမ်ျားသည် ကမcာတစဝှ်မ်း မျိုးသုဉ်းေပျာက်ကွယမ်ည့် အန�ရာယန်င့်ှ 

ရင်ဆုိင်Eကုံေတွေ့နရသည့် အပင်နှင့် တိရ စ�ာန်မျိုးစတိ် အများစအုပါအဝင် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ဇီဝမျို းစုံ 

မျိုးကဲွများ တည်ရိှရာ ြဖစပ်ါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် ပျကစ်ီးယိယုင်ွးမCမရိှေသးေသာ ကျယြ်ပန်သ့ည့် 

သစေ်တာေဂဟစနစမ်ျား ထန်ိးသိမ်းေရးသည် နုိင်ငံအတင်ွး အဓိကထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းအြဖစ် 

ဆက်လက်သတ်မှတ၍် ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစပ်ါသည်။ သုိရ့ာတငွ် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ သစေ်တာများ၌ 

စီးပွားြဖစသ်စထ်တုမ်Cသည် နှစက်ာလ Eကာြမင်စ့ာွကတည်းကပင် တည်ရိှခ့ဲ5ပီး သစေ်တာဧရိယာနှင့် 

အေြခအေနအေပ; သက်ေရာကမ်Cများစာွ ြဖစေ်ပ;ေစပါသည်။ သမုိင်းေEကာင်းအရ က�န်း ေပါများစာွ 

ေပါက်ေရာက်သည့် ရွက်ြပတေ်ရာေနှာေတာများတင်ွ စီးပွားြဖစသ်စထ်တု်မCကုိ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲEက 

ပါသည်။ သုိရ့ာတွင် ခုတလ်ှဲထတုယ်နုိူင်သည့် က�န်းသစမှ်ာ တြဖည်းြဖည်း ရှားပါးလာလျက် 

ရိှပါသည်။  
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သစေ်တာဦးစီးဌာန၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရ သစေ်တာဖံုးလbမ်းမC အေြခအေန 
မှာ တြဖည်းြဖည်းေလျာ့နည်းလာလျက် ရိှပါသည်။ ပံု(၉) တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ၁၉၉၀ 
ခုနှစတ်ွင် သစေ်တာဖံုးလbမ်းမCဧရိယာသည် နုိင်ငံဧရိယာ၏ ၅၈% ရိှခ့ဲရာမှ ၂၀၀၀ ြပည့်နှစတ်ွင် 
၅၁.၅% ၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တင်ွ ၄၉.၂% နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစတ်ွင် ၄၇% သုိ ့ ကျဆင်းခ့ဲပါသည်။ နှစစ်ဉ် 
သစေ်တာြပုန်းတီးမCပမာဏသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၀ ြပည့်နှစအ်ထိ ကာလအတွင်း ဟတတ်ာ 
(၄၃၅,၀၀၀)၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၅ ခုနှစအ်ထိ ကာလအတွင်း ဟတ်တာ (၃၀၉,၀၀၀) နှင့်  ၂၀၀၅ 
ခုနှစ် မှ ၂၀၁၀ ခုနှစအ်ထိ ကာလအတွင်း ဟတတ်ာ (၃၁၀,၀၀၀) ရိှပါသည် (FAO၊ ၂၀၁၀)။ ၁၉၉၀ 
ခုနှစ် မတိုင်မီကာလတွင် နှစစ်ဉ်သစေ်တာ ြပုန်းတီးမCပမာဏသည် ဟတတ်ာ (၁၀၈,၀၀၀) ရိှခ့ဲရာ 
၁၉၉၀ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၀ ြပည့်နှစအ်တွင်း နှစစ်ဉ်သစေ်တာြပုန်းတီးမCပမာဏသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် 
မတိုင်မီက ြပုန်းတီးမCနCန်းထက် ေလးဆခန် ့ ပုိမုိြမင့်မားလာခ့ဲပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ၁၉၈၈ 
ခုနှစ်၌ ေဈးကွက်စီးပွားေရးစနစ် စတင်ကျင့်သံုး ခ့ဲ5ပီး ပုဂgလိကက_မှ နုိင်ငံြခားသစတ်င်ပိုမ့Cအား 
ခွင့်ြပုေပးခ့ဲသည့်အချိန်မှစ၍ သစထ်တုလ်ပ်ုမC ပမာဏမှာ ပုိမိုများြပားလာခ့ဲ5ပီး အထူးသြဖင့် ၁၉၉၀ 
ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ ြပည့်နှစအ်တင်ွး သိသာစာွ ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစတ်င်ွ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် 
ကမcာ့သစေ်တာသယဇံာတ ေလလ့ာဆန်းစစမ်Cအစီရင်ခံစာ၌ ရွက်အုပ်ပိတေ်တာဧရိယာမာှ နုိင်ငံ 
ဧရိယာ၏ ၂၀% သာ ရိှေEကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသည် (ဇယား-၁၅၊ ပံု-၁၀)။ ၂၀၀၆ ခုနှစတ်ွင် 
ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး အမျိုးသားေကာ်မရင်ှမှ ေဆာင်ရက်ွခ့ဲသည့် ပတဝ်န်းကျင်ထန်ိးသိမ်း 
ေရး ေဆာင်ရွက်မC ဆန်းစစ်ေလလ့ာချက်အရ ၁၉၇၅ ခုနှစတ်ငွ် သစေ်တာများမှ ထတုယ်သူည့် 
သစပ်မာဏမှာ ၆၂၄ ကုဗမီတာသာရိှခဲ့ရာမှ ၂၀၀၀ ြပည့်နှစတ်ွင် နှစဆ်ြမင့်တက်ခ့ဲ5ပီး ၁,၂၃၂ 
ကုဗမီတာသုိ ့ ေရာက်ရိှခဲပ့ါသည်။ ၎င်းကိန်းဂဏန်းနှင့် အဆုိပါကာလအတွင်း သစေ်တာြပုန်းတီးမC 
အေြခအေနများကို န�င်းယှဉ်Eကည့်ပါက (ထင်း၊ မီးေသွး အပါအဝင်) သစထ်တုမ်Cပမာဏမှာ 
နှစဆ်ြမင့်တက်လာေEကာင်းနှင့် သစထ်တုမ်Cသည် နှစစ်ဉ် သစေ်တာြပုန်းတီးမCနCန်း ေလးဆြမင့်တက် 
လာြခင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရိှေEကာင်း သိသာထင်ရှား ပါသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစတ်င်ွ ကမcာ့နုိင်ငံများ၏ 
ပျမ်းမ8သစထ်တုလ်ပ်ုမC ပမာဏသည် ၇၆၅ ကုဗမီတာ ရိှသြဖင့် ြမန်မာနုိင်ငံ၏သစထ်တုလ်ုပ်မCမှာ 
သတြိပုရမည့် အေြခအေနြဖစပ်ါသည်။ အလန်ွအက�ံ သစထ်တုမ်Cသည် သစေ်တာြပုန်းတီးမCနှင့် 
သစေ်တာအတန်းအစား ကျဆင်းမCကို ြဖစေ်ပ;ေစသြဖင့် ေနရင်းေဒသများေပျာက်ကွယက်ာ 
ကုန်းတွင်းပုိင်း သစေ်တာေဂဟစနစ၏် ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွများ အေပ; 5ခိမ်းေြခာက်လျက် ရိှပါသည်။ 
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ပုံပုံပုံပုံ    ((((၉၉၉၉))))     ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၁၀ ြပည့်နှစမ်ျားအEကား ြမန်မာနိုင်ငံရိှ (က) သစေ်တာဖံုးလbမ်းမC နှင့်  (ခ) 
နှစစ်ဉ်ပျမ်းမ8 ေတာပျက်စီးနCန်း။ 



ြမန်မာြမန်မာြမန်မာြမန်မာ    NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP     
81 

 

 

ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၁၅၁၅၁၅၁၅)))) ၂၀၀၅၂၀၀၅၂၀၀၅၂၀၀၅----၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇    ခနုစှအ်တငွ်းခနုစှအ်တငွ်းခနုစှအ်တငွ်းခနုစှအ်တငွ်း    ရိုကက်ူးထားသည့်ရိုကက်ူးထားသည့်ရိုကက်ူးထားသည့်ရိုကက်ူးထားသည့်    Landsat Landsat Landsat Landsat 5ဂိုဟတ်ဓုါတပံု်များမှ5ဂိုဟတ်ဓုါတပံု်များမှ5ဂိုဟတ်ဓုါတပံု်များမှ5ဂိုဟတ်ဓုါတပံု်များမှ    
ထတုလ်ပုထ်ားသည့်ထတုလ်ပုထ်ားသည့်ထတုလ်ပုထ်ားသည့်ထတုလ်ပုထ်ားသည့်    ြမနမ်ာနုိငင်သံစေ်တာဖံုးြမနမ်ာနုိငင်သံစေ်တာဖံုးြမနမ်ာနုိငင်သံစေ်တာဖံုးြမနမ်ာနုိငင်သံစေ်တာဖံုးလbမ်းမCအေြခအေနလbမ်းမCအေြခအေနလbမ်းမCအေြခအေနလbမ်းမCအေြခအေန        

အမျိုးအစားအမျိုးအစားအမျိုးအစားအမျိုးအစား    ဧရိယာဧရိယာဧရိယာဧရိယာ((((၁၁၁၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    ဟတတ်ာဟတတ်ာဟတတ်ာဟတတ်ာ))))    နိုငင်ဧံရိယာ၏နိုငင်ဧံရိယာ၏နိုငင်ဧံရိယာ၏နိုငင်ဧံရိယာ၏ရာခုိငန်Cန်းရာခုိငန်Cန်းရာခုိငန်Cန်းရာခုိငန်Cန်း    
ရွက်အုပ်ပိတေ်တာ ၁၃,၄၄၅ ၁၉.၈၇ 

ရွက်အုပ်ပွင့်ေတာ ၁၈,၃၂၉ ၂၇.၀၉ 

စစုေုပါင်းသစေ်တာစစုေုပါင်းသစေ်တာစစုေုပါင်းသစေ်တာစစုေုပါင်းသစေ်တာ    ၃၁၃၁၃၁၃၁,,,,၇၇၃၇၇၃၇၇၃၇၇၃    ၄၆၄၆၄၆၄၆....၉၆၉၆၉၆၉၆    

အြခားသစ်ပင်ဖံုးလbမ်းသည့်ေြမ ၂၀,၁၁၃ ၂၉.၇၃ 

အြခား ၁၃,၈၆၉ ၂၀.၅၀ 

ေရြပင် ၁,၉၀၃ ၂.၈၁ 

စစုေုပါင်းစစုေုပါင်းစစုေုပါင်းစစုေုပါင်း    ၆၇၆၇၆၇၆၇,,,,၆၅၈၆၅၈၆၅၈၆၅၈    ၁၀၀၁၀၀၁၀၀၁၀၀    
ဇစြ်မစ်။ဇစြ်မစ်။ဇစြ်မစ်။ဇစြ်မစ်။ အေဝးမှ စူးစမ်းေလလ့ာြခင်း နှင့် ပထဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်ဌာနစိတ်၊ စီမံကန်ိး 

နှင့်စာရင်းအင်းဌာန၊ သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၁။ 

စိုကပ်ျိုးေြမချဲ ထ့ငွြ်ခင်းစိုကပ်ျိုးေြမချဲ ထ့ငွြ်ခင်းစိုကပ်ျိုးေြမချဲ ထ့ငွြ်ခင်းစိုကပ်ျိုးေြမချဲ ထ့ငွြ်ခင်း    

စုိက်ပျို းေြမချဲထွ့င်ြခင်းတွင် ေကျးလက်ေနြပည်သူများမှ ထိန်းချုပ်မCမ့ဲ စုိက်ပျို းေြမချဲထွ့င်ြခင်း 

နှင့် ေြမပဲက့ဲသုိေ့သာ သီးနံှများအား စီးပွားြဖစစ်ိုက်ပျိုးရန် အေြပာင်ရှင်း၍ ေြမယာချဲထ့ွင်ြခင်း 

တိုလ့ည်း ပါဝင်ပါသည်။ သစေ်တာြပုန်းတီးမCပုံစအံား မျကြ်မငေ်လလ့ာEကည့်ရCစစေ်ဆးချက်အရ 

စိုက်ပျို းေြမချဲထ့ွင်ြခင်းသည် အလယပုိ်င်းအပူပုိင်းဇုန် ေြမာက်ဘက်နယစ်ပ်က့ဲသုိေ့သာ သစေ်တာ 

ဧရိယာ အနားသတတ်စ်ေလျာက်နှင့် ဧရာဝတြီမစ် နှင့် ြမစသ်ာြမစ်ဝှမ်းေဒသများတွင် ြဖစေ်ပ; 

ေEကာင်း ေဖာ်ြပေနပါသည် (Leimgruber နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၅)။ လဦူးေရ တိုးပွားလာြခင်းသည် 

စိုက်ပျို းေြမချဲထ့ွင်ြခင်းကုိ တစ်စတိတ်စပုိ်င်းအားြဖင့် တန်ွးအားေပးလျက်ရှိ5ပီး သဘာဝ ေနရင်း 

ေဒသများအေပ; သက်ေရာကမ်Cများစာွ ြဖစေ်ပ;ေစကာ 5ပီးြပည့်စုံသည့် ေြမအသံုးချမC မူဝါဒနှင့် 

စမံီချက်မရိှြခင်းေEကာင့် ပုိမုိဆိုးရွားေစပါသည်။  

ေရb ့ေရb ့ေရb ့ေရb ေ့ြပာင်းေတာင်ယာစိုက်ပျို းြခင်းေြပာင်းေတာင်ယာစိုက်ပျို းြခင်းေြပာင်းေတာင်ယာစိုက်ပျို းြခင်းေြပာင်းေတာင်ယာစိုက်ပျို းြခင်း    

ေရb ေ့ြပာင်းေတာင်ယာစိုက်ပျိုးြခင်းစနစ်အား ြမန်မာနုိင်ငံေတာင်တန်းေဒသများတင်ွ ေနထိုင် 
သည့် တိုင်းရင်းသားလမူျို းစမုျားက ေဆာင်ရွက်ေလ့ရိှ5ပီး စုိက်ပျိုးေြမ နှင့် ဖုန်းဆုိးေတာ (အနားေပး 
ထားသည့်ေတာ)များ အလညှ့်ကျထားရိှသည့် စနစြ်ဖစပ်ါသည်။ အေရှ ေ့တာင်အာရှပင်မေဒသရိှ 
အြခားေနရာများမှ  သာဓကများအရ လဦူးေရကျဲပါးသည့် ေဒသများတွင် ေရb ေ့ြပာင်းေတာင်ယာ 
စိုက်ပျို းြခင်းသည် စနစတ်ကျ ကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်ပါက ေရရှညတ်ညတ်ံ့၍ အကျိုးရိှေသာ 
ေြမအသံုးချမC စနစတ်စခု်ြဖစ5်ပီး ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွXကယ်ဝမC အေြခအေနကုိလည်း ထန်ိးသိမ်းထား 
ေစနုိင်ပါသည် (Pye-Smit ၁၉၉၇)။ ေရb ေ့ြပာင်းေတာင်ယာစနစေ်Eကာင့် အသားတင် သစေ်တာ 
ြပုန်းတီးမC မြဖစေ်ပ;လ8င်ေသာ်မှ သစေ်တာဧရိယာများ အပုိင်းပိင်ုးအစစကဲွြပားေစကာ ေတာအဆင့် 
အတန်းကျဆင်းမCကုိ ပုိမုိြဖစေ်ပ;ေစနုိင်သြဖင့် အချို ေ့သာမျိုးစတိမ်ျား ထန်ိးသိမ်းေရးအတွက်  
သင့်ေလျာ်မCရိှမည် မဟုတ်ပါ။ 
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ပုံပုံပုံပုံ    ((((၁၀၁၀၁၀၁၀))))        ၂၀၀၅ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစတ်ိုအ့Eကား ရိုက်ကူးခဲ့ေသာ Landsat  5ဂိုဟ်တဓုာတပံု်များမှ 

ထတုယ်ူ ထားသည့် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ သစေ်တာဖံုးလbမ်းမCအေြခအေန။ 

ဇစြ်မစ်၊ဇစြ်မစ်၊ဇစြ်မစ်၊ဇစြ်မစ်၊  အေဝးမှစူးစမ်းေလလ့ာြခင်း နှင့် ပထဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်ဌာနစတိ်၊ စမံီကိန်းနှင့် 
စာရင်းအင်း ဌာန၊ သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၁။ 
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Leimgruber နှင့်အဖဲွ  ့ (၂၀၀၅) ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် ၁၉၉၀ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ် အတငွ်း 

သစေ်တာဖံုးလbမ်းမCေြပာင်းလြဲခင်း ေလလ့ာချက်အရ ေရb ေ့ြပာင်းေတာငယ်ာ အဓိက လပ်ုကိင်ုသည့် 

ချင်းြပညန်ယ်နှင့် စစကုိ်င်းတိုင်းေဒသYကီးေြမာက်ပုိင်း နာဂေဒသတိုတ့ွင် သစေ်တာြပုန်းတီးမCနCန်း 

ြမင့်မားေEကာင်း ေဖာ်ြပခ့ဲပါသည်။ သုိရ့ာတင်ွ ြမန်မာနုိင်ငံ၌ ေရb ေ့ြပာင်းေတာင်ယာ စိုက်ပျိုးြခင်း 

ေEကာင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအေပ; သက်ေရာက်မCနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေသးစတိ် အချက်အလက် 

အနည်းငယ်သာ ရိှပါသည်။ လဦူးေရတိုးပွားမCနCန်းြမင်မ့ား5ပီး သဘာဝသယဇံာတအေပ; မီှခုိမC 

များသည့် ချင်းြပညန်ယေ်တာင်ပုိင်းတွင် ေရb ေ့ြပာင်းေတာင်ယာစိုက်ပျိုးြခင်းေEကာင့် သစေ်တာ 

ြပုန်းတီးြခင်း နှင့် သစေ်တာအတန်းအစားကျဆင်းမCတိုကုိ့ ြဖစ်ေပ;ေစကာ ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ 

ြပဿနာများကုိ ဆုိက်ေရာကေ်စပါသည် (MOPE ၂၀၀၂)။ ချင်းြပညန်ယေ်တာင်ပုိင်းတွင် 

ေရb ေ့ြပာင်းေတာင်ယာ စုိက်ပျိုးြခင်းေEကာင့် ပငလ်ယေ်ရမျက်နှာြပင်အထက် မီတာ ၂၀၀၀ ေအာက်ရိှ 

သစေ်တာ အများ အြပား ပျက်စီးေစ5ပီး နတမ်ေတာင်အမျိုးသားဥယျာဉ်အား 5ခိမ်းေြခာက်လျက် 

ရိှပါသည် (J.C. Eames ၏ ကုိယတ်ိုင်ေတွ ရိှ့ချက်)။ ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ စိုက်ပျိုးနည်းစနစအ်မျိုးမျိုး 

နှင့် ထန်ိးသိမ်းေရး လပ်ုငန်းများအား ဘက်စုံေပါင်းစပ် ေဆာင်ရွက်နိင်ုေရးအတက်ွ ကုန်းြမင့် 

လယယ်ာစိုက်ပျိုး နည်းစနစမ်ျားနှင့် ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းဆက်စပ်မCဆုိင်ရာ ေလလ့ာမCများ 

ထပ်မံေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက် ရိှပါသည်။ 

စိုကခ်င်းတညေ်ထာငြ်ခင်းစိုကခ်င်းတညေ်ထာငြ်ခင်းစိုကခ်င်းတညေ်ထာငြ်ခင်းစိုကခ်င်းတညေ်ထာငြ်ခင်း    

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် သစေ်တာများအား စိုက်ခင်းများအြဖစ် ေြပာင်းလြဲခင်းသည် ေနရင်းေဒသ 

များ ေပျာက်ကွယ်ရသည့် အဓိကအေEကာင်းအရင်းများအနက် တစ်ခုအပါအဝင် ြဖစပ်ါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံအလယ်ပုိင်းတင်ွ သဘာဝေတာများအား ခုတထ်ွင်၍ က�န်းစိုက်ခင်းများ ကျယက်ျယ် 

ြပန်ြ့ပန် ့ စိုက်ပျိုးေနသက့ဲသုိ ့ တနသrာရီတိုင်းေဒသYကီး ေတာင်ပိုင်းတွင် သစေ်တာများအား 

ခုတထ်င်ွ၍ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ တညေ်ထာင်လျက်ရိှပါသည် (Leimgruber နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၅)။ 

စားသံုးဆီကဲ့သုိေ့သာ အချို ေ့သာ စားေသာက်ကန်ုပစ@ည်းများ ဖူလုံေရးနှင့် သဘာဝ ေနရင်းေဒသ 

များ ထန်ိးသိမ်းေရးအEကား ေြမအသံုးချမCမူဝါဒဆုိင်ရာ ဝိေရာဓိများသည် ေရှာင်လွဲ၍ မရဘဲ 

တည်ရိှေနဆဲ ြဖစပ်ါသည်။ အဆုိပါ ြပဿနာများသည် ေဒသအချိုတ့င်ွ ေတွ ့Eကုံ ရ5ပီး အထူးသြဖင့် 

သဘာဝေတာများကုိ ခုတထ်င်ွရှင်းလင်း၍ စိုက်ခင်းများ ကျယက်ျယြ်ပန်ြ့ပန် ့ စုိက်ပျိုးေနသည့် 

နုိင်ငံေတာင်ပုိင်းတင်ွ ေတွ ့Eကုံ ေနရပါသည်။ စိုက်ခင်းတညေ်ထာင်ြခင်းေEကာင့် ေနရင်းေဒသများ 

ြပုန်းတီးမC တိုက်ရိက်ုြဖစ်ေပ;ေစသည့်အြပင် လမ်းေဖာကြ်ခင်း၊  အြခားအေြခခံ အေဆာကအ်အံုများ 

တညေ်ဆာက်ြခင်း၊ အလပ်ုအကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးြခင်းတိုေ့Eကာင့်လည်း လဦူးေရ 

ကျဲပါးသည့် ေဒသများအထသုိိပ့ါ ြပင်ပမှ ခုိလCံသူများဝင်ေရာက်မCကုိ အားေပးသက့ဲသုိြ့ဖစ်ကာ 

သဘာဝသယဇံာတများအေပ; ဖိအားပုိမုိ သက်ေရာက်ေစပါသည်။ 
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ကမ်းရိုးတန်းေနရင်းေဒသများအားကမ်းရိုးတန်းေနရင်းေဒသများအားကမ်းရိုးတန်းေနရင်းေဒသများအားကမ်းရိုးတန်းေနရင်းေဒသများအား    အြခားေြမအသုံးချမCသုိ ့အြခားေြမအသုံးချမCသုိ ့အြခားေြမအသုံးချမCသုိ ့အြခားေြမအသုံးချမCသုိ ့   ေြပာင်းလြဲခေြပာင်းလြဲခေြပာင်းလြဲခေြပာင်းလြဲခင်းင်းင်းင်း    

ြမန်မာနုိင်ငံရှိ ကမ်းရိုးတန်းေဒသများသည် ေဆာင်းခုိေရေပျာ်ငှကမ်ျား၊ (မျိုးသုဉ်းလနီုးပါး 

အန�ရာယနှ်င့် ရင်ဆုိင်ေနရေသာ) ဒီေရေတာအတွင်းရိှ ေရချို လပ်ိများ၊ မိေကျာင်း (Crocodylus 
porosus) များအပါအဝင် များြပားလေှသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများထန်ိးသိမ်းေရးအတက်ွ အလွန်အေရး 

ပါသည့် ေနရင်းေဒသများြဖစပ်ါသည်။ အချို ေ့သာ ဧရိယာများသည် ရမ်ဆာကွန်ဗင်းရှင်း၏ 

ကမcာ့အေရးYကီးေရတိမ်ေဒသအြဖစ် သတမှ်တ်ရန် “စံ”များနှင့် ကုိကည်မီC ရိှပါသည်။ သုိရ့ာတွင် 

ကမ်းရိုးတန်းေဒသများ အထူးသြဖင့် ဒီေရေတာများတင်ွ သစေ်တာြပုန်းတီးမCသည် နုိင်ငံ၏ လက်ရိှ 

ြပုန်းတီးမCနCန်း အြမင့်ဆံုးဧရိယာများတင်ွ ပါဝငလ်ျက် ရိှပါသည် (Leimgruber နှင့်အဖဲွ  ့၂၀၀၅) ။ 

ပံု (၁၁) တင်ွေဖာ်ြပထားသက့ဲသို ့ ဧရာဝတြီမစ်ဝက�န်းေပ;ေဒသရိှ ဒီေရေတာဧရယိာသည် ၁၉၂၄ 

ခုနှစတ်ွင် ၂၅၃,၀၁၈ ဟတတ်ာရိှေသာ်လည်း ၂၀၀၁ ခုနှစတ်ွင် ၁၁၁,၉၃၉ ဟတတ်ာသာ ကျန်ရိှ 

ပါသည်။ 

၂၅၀၀၀၀၂၅၀၀၀၀၂၅၀၀၀၀၂၅၀၀၀၀

၅၀၀၀၀၅၀၀၀၀၅၀၀၀၀၅၀၀၀၀

၃၀၀၀၀၀၃၀၀၀၀၀၃၀၀၀၀၀၃၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၁၀၀၀၀၀၁၀၀၀၀၀၁၀၀၀၀၀

၁၅၀၀၀၀၁၅၀၀၀၀၁၅၀၀၀၀၁၅၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀၂၀၀၀၀၀၂၀၀၀၀၀၂၀၀၀၀၀
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ပုံပုံပုံပုံ    ((((၁၁၁၁၁၁၁၁))))        ဧရာဝတြီမစ်ဝက�န်းေပ;ေဒသတွင် ဒီေရေတာများ ေြပာင်းလဲမC။ 
 

လန်ွခ့ဲသည့် ဆယစ်နှုစ် (၆) ခုအတငွ်း ဒီေရေတာဧရိယာစစုေုပါင်း ၅၆% သည် ပျက်စီး 

ြပုန်းတီးခ့ဲပါသည်။ ဧရာဝတြီမစဝ်က�န်းေပ;ေဒသရိှ ဒီေရေတာများ ြပုန်းတီးရသည့် အေEကာင်း 

အရင်းအချို  ့ ရိှသည့်အနက် ပထမဆံုးအေEကာင်းအရင်းမှာ ြမစည်ာေဒသမှ လမူျားသည် ထင်းခုတ် 

ြခင်း၊ မီးေသွးဖတုြ်ခင်းလပ်ုငန်းများ လပ်ုကုိင်ရန် ဒီေရေတာဧရိယာသုိ ့ ဝင်ေရာက် ခုိလCံလာြခင်း 

ေEကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ သစေ်တာများအား အေြပာင်ရှင်း5ပီးပါက စပါးစိုက်ပျိုး5ပီး စပါးအထက်ွနCန်း 

ကျဆင်းလာပါက ပုဇွန်ကန်အြဖစ် အသံုးြပုEကပါသည်။ ပုဇန်ွကန်များ အက်စစ်ေပါက၍် 
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ေရညစည်မ်းလာေသာအခါ အြခားဒီေရေတာဧရိယာများသုိ ့ ေရb ေ့ြပာင်းေနထိုင်5ပီး အလားတူ 

ဒီေရေတာများ ထတုယ်သံုူးစွဲသည့်ြဖစစ်ဉ်အား ထပ်မံေဆာင်ရွက်Eကပါသည်။ ထိုနည်းြဖင့် 

လပူေရာဂေEကာင့် ဒီေရေတာေဂဟစနစတ်စခု်လုံးအေပ; သက်ေရာက်မCများစာွ ြဖစေ်ပ;ေစ5ပီး 

ဒီေရေတာေနရင်းေဒသ များအား ဆုိးရွားစာွ ပျက်စီးမC ြဖစေ်ပ;ေစပါသည်။ 

အေြခခံအေဆာကအ်အံုများတိုးချဲ ြ့ခင်းအေြခခံအေဆာကအ်အံုများတိုးချဲ ြ့ခင်းအေြခခံအေဆာကအ်အံုများတိုးချဲ ြ့ခင်းအေြခခံအေဆာကအ်အံုများတိုးချဲ ြ့ခင်း    

အေရှ ေ့တာင်အာရပှင်မေဒသရှိ နုိင်ငံအများစတုွင် စီးပွားေရးဖွံ ့5ဖိုးမCနCန်း ြမင့်မားလာြခင်း 

ေEကာင့် 5မို ြ့ပ၊ စက်မCနင့်ှ အေြခခံအေဆာက်အအံု ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မCများသည်လည်း ေEကာက်ခမန်း 

လလိိ တိုးတက်လာခ့ဲပါသည်။ ၎င်းဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မCများသည် လုေံလာက်သည့် ကာကယွတ်ားဆီး 

ေရး အစအီမံများမရိှသည့်အခါတင်ွ ေဒသတငွ်း ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများအေပ; ဆုိးကျိုးသက်ေရာက်မC 

များစွာြဖစေ်ပ;ေစပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် လမ်းေဖာက်လပ်ုြခင်းေEကာင့် သဘာဝေနရင်းေဒသများ 

အစတိစ်တိကဲွ်ြပား၍ ေပျာကကွ်ယေ်စနုိင်5ပီး ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များ ပျံနံှ့ေ့နထိုင်ကျက်စားမCကုိ 

အတားအဆီးြဖစေ်စသက့ဲသုိ ့ ယခင်က ေဝးလ၍ံ လအူေရာက်အေပါက်မရိှသည့် ေဒသများသုိ ့

လမူျားအေြခချေနထိင်ုကာ သဘာဝသယံဇာတများ ထတုယ်ြူခင်း၊ ေရာင်းဝယေ်ဖာက်ကားြခင်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန် ပုိမုိလယွ်ကူေစမည် ြဖစပ်ါသည်။ လမ်းေဖာကလ်ပ်ုြခင်းသည် လက်ရိှအစိုးရ၏ 

မူဝါဒဆုိင်ရာ ဦးစားေပးလပ်ုငန်းတစ်ရပ်ြဖစ5်ပီး အြမန်လမ်းမYကီးများ တညေ်ဆာက်ြခင်းနှင့် 

ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းများ ေဖာကလ်ပ်ုြခင်းလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမCများစာွြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲ 

ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ၌် ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ လမ်းကွန်ယက် အရှညစ်စုေုပါင်း ၅၁,၀၀၀ ကီလိုမီတာရိှရာ 

၁၉၈၈ ခုနှစ်နှင်န့�င်းယှဉ်ပါက ဆယစ်နှုစ် နှစခု်အတွင်း ၄၄% တိုးတက်လာခ့ဲပါသည်။  

ဆညမ်ျား တညေ်ဆာက်ြခင်းသည် အေြခခံအေဆာက်အအံုတိုးချဲ မ့Cတင်ွ တစခု်အပါအဝင် 

ြဖစ်၍ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအေပ; Yကီးမားသည့် သက်ေရာက်မCများ ြဖစေ်ပ;ေစနိုင်ပါသည်။ 

ဆညတ်ညေ်ဆာက်ြခင်းေEကာင့် ြမစည်ာရှိ ြမစ်၊ ေချာင်း ေနရင်းေဒသများတင်ွ ေရလbမ်းမုိးမCများ 

ြဖစေ်ပ;ေစနုိင်သက့ဲသို ့ ေအာက်ပုိင်းေဒသများတွင်လည်း ရာသီအလိုက် ေရစီးဆင်းမCကုိ ေြပာင်းလဲ 

ေစကာ သဲနံုးပုိခ့ျမCများ ြဖစေ်ပ;ေစနိုင်ပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ဆည်အများစုတင်ွ  ေအာက်ပုိင်းေဒသရိှ 

ေရေနသတ� ဝါများ ထန်ိးသိမ်းရန်အတက်ွ ငါးြဖတသ်န်းသွားနုိင်သည့် လမ်းများ မထားရိှသြဖင့် 

ငါးများ ခုိလCံမည့်ေနရာ၊ ဥချမည့် ေနရာသုိ ့ သွားေရာကသ်ည့် လမ်းေEကာင်းများအေပ; တိုက်ရိုက် 

သက်ေရာက်မCြဖစေ်ပ;ေစပါသည် (Dugeon ၂၀၀၀)။ အထူးသြဖင့် ဆည်တညေ်ဆာက်ြခင်းေEကာင့် 

ေရb ေ့ြပာင်းကျက်စားတတ်သည့် ငါးမျိုးစတိမ်ျားြဖစသ်ည့် မျိုးစု Tor, Neolissochilus ၊ 
Barbonymus ၊ Seaphiodonichthys နှင့် Schizothorax ေအာက်မှ cyprinids များ၊ မျိုးစု 
Hemibagrus ၊ Sperata နှင့် Rita ေအာက်မှ large bagrid catfish များအေပ; သက်ေရာက်မC 

ြဖစေ်ပ;ေစနုိင်ပါသည် (Kullander နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၄)။ ဆညမ်ျားတညေ်ဆာက်ြခင်းသည် ဇီဝမျိုးစုံ 

မျိုးကဲွများအေပ;တငွ် သွယဝုိ်က်ေသာ သက်ေရာက်မCများလည်း ြဖစေ်ပ;ေစနုိင်ပါသည်။ ဥပမာ - 

ဆညတ်ညေ်ဆာက်ရန်အတက်ွ လမူျားေြပာင်းေရb ေ့နရာချထားြခင်းေEကာင့် ၎င်းေဒသတငွ် သဘာဝ 
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သယဇံာတအေပ; ေနာက်ထပ်ဖိအားများ သက်ေရာက်ေစနုိင်ပါသည်။ နုိင်ငံ၏စီးပွားေရးမှာ အြခား 

နုိင်ငံများနှင့် န�င်းယှဉ်ပါက တစသီ်းတစြ်ခားရိှလင့်ကစား ြမန်မာနိင်ုငံသညလ်ည်း ေဒသတငွ်း 

အြခားနုိင်ငံများ၏ အေြခခံအေဆာက်အအံု ဖံွ ့5ဖိုးတက်မCလ�င်းနှင့်အတူ လိုက်ပါစီးေမျာခ့ဲပါသည်။ 

ဥပမာ- တရားဝင်ထတုြ်ပန်သည့် ကိန်းဂဏန်းများအရ ၁၉၈၈ ခုနှစမ်တိင်ုမီက ဆညအ်ေရအတက်ွ 

၁၃၈ ခုသာ ရိှခ့ဲရာမှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အကုန်တငွ် (၂၃၃) ခု ရိှခ့ဲသြဖင့် နှစဆ်နီးပါး များြပားလာပါသည် 

(လ�င် ၂၀၁၁)။ သုိရ့ာတင်ွ နုိင်ငံအတငွ်း ေကျးလက်ေဒသဖံွ ့5ဖိုးေရးလပ်ုငန်းအား အရိှန်အဟုန် 

အြမင့်ဆံုးအေနအထားြဖင့် ေဆာင်ရက်ွေနြခင်းေEကာင့် လမ်း၊ ဓါတ်အားလိုင်းနှင့် ဆည်တည်ေဆာက် 

ြခင်း က့ဲသုိေ့သာ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များအေပ; အေနှာင့်အယက်ှြဖစေ်စသည့် အေြခခံအေဆာက် 

အအံု ဖံွ ့5ဖိုးေရးလပ်ုငန်းများသည် ေနရာေဒသအလိုက် အေတာ်များများ တည်ရိှေနပါသည် 

(Lynam ၂၀၀၃)။ ဥပမာ- သဘာဝနယေ်ြမ ၂၅% တင်ွ လမ်းများပါဝင်ေန5ပီး အများစမှုာ ရာသီ 

အလိုက်သာ သွားလာနိုင်သည့် လမ်းများြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံ၏ စီးပွားေရးစတင်ဖံွ ့5ဖိုးလာသည့်အခါ အေြခခံအေဆာက်အအံု တိုးချဲ မ့CနCန်း  

ပုိမိြုမင့်မားလာမည့် အလားအလာ ရိှပါသည်။ ဥပမာ- ြမန်မာ-တရုတ် ဓါတေ်ငွ ပိ့က်ုလိုင်းနှင့် 

မီးရထားလမ်းတိုမ့ာှ တညေ်ဆာက်ေနဆဲြဖစ5်ပီး ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ ေပါXကယဝ်ေသာ အပူပိင်ုး 

မုိးသစေ်တာများ တည်ရိှရာ တနသrာရီတိုင်းေဒသYကီးတင်ွလည်း ထားဝယေ်ရနကဆိ်ပ်ကမ်း နှင့် 

ထိုင်းနုိင်ငံသုိ ့ ဆက်သွယ်မည့် ကားလမ်း၊ ရထားလမ်းတိုေ့ဖာက်လုပ်ရန် စစီဉ်ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်။ သံလင်ွြမစ၏် ေရေဝေရလေဲဒသတင်ွလည်း ေရလbဲရန်နှင့် ေရအားလ8ပ်စစ် ထတုလ်ပ်ုရန် 
ရည်ရွယ်ချကမ်ျားြဖင့် ဆညအ်ေြမာက်အြမား တည်ေဆာက်လျက် ရိှပါသည်။ ဖံွ5ဖိုးေရးစမံီကိန်းများ 

စတင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုမီ မဟာဗျူဟာေြမာက် ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ ဆန်းစစေ်လလ့ာမC 

ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ အစိုးရ၊ အလှူ ရှင်များနှင့် သက်ဆုိင်ရာက_များ အေနြဖင့် ဖံွ ့5ဖိုးေရး 

စမံီကိန်းများ ေရးဆဲွရာ၌ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းေရးကုိ ေပါင်းစည်းထည့်သွင်းနိုင်ေရး လပ်ုငန်း 

စဉ်များအတွက် ဦးစားေပး ရင်းနီှးြမှုပ်နံှရန် လိုအပ်မည် ြဖစပ်ါသည်။ အေြခခံအေဆာက်အအံု 

တိုးချဲ ြ့ခင်းေEကာင့် ြဖစေ်ပ;လာမည့် ဇီမျိုးစုံမျိုးကဲွများအေပ; သက်ေရာက်မCများအား ေလျာ့နည်း 

ေစေရး Yကိုတင်စမံီေဆာင်ရွက်ြခင်းသည် သက်ေရာက်မCများ ြဖစေ်ပ;5ပီးမှ ေလျာ့နည်းသက်သာရန် 

ြပန်လညေ်ဆာင်ရွက်ြခင်းထက် များစာွ ပုိမုိထေိရာက်မCရိှနိုင်ပါသည်။ 

ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့်ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့်ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့်ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့်မျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျား    ြပန်ပ့ာွးြခင်းြပန်ပ့ာွးြခင်းြပန်ပ့ာွးြခင်းြပန်ပ့ာွးြခင်း 

ြမန်မာနုိင်ငံ ေနရာေဒသအနံှအ့ြပားတွင် တမင်ရည်ရွယ၍်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အမှတ်မထင် 

တိုက်ဆိုင်မC အေနြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေဒသမျိုးရင်းမဟုတသ်ည့် မျိုးစတိမ်ျားအား ြပင်ပမှ 

စတင်တင်သွင်း စုိက်ပျိုး၊ ေမွးြမူမCများရိှခ့ဲေသာ်လည်း ယေနအ့ထိ ၎င်းမျိုးစတိမ်ျား၏ 

အကျိုးသက်ေရာက်မCနင့်ှစပ်လျဉ်း၍ သုေတသနဆုိင်ရာ အချက်အလက် အနည်းငယကုိ်သာ ေတွ ရိှ့ရ 

ေသးပါသည်။ ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့် မျိုးစတိမ်ျားသည် အချို ေ့သာ ေရေနေဂဟစနစမ်ျား 

အေပ; Yကီးမားသည့် 5ခိမ်းေြခာက်မCတစခု် ြဖစေ်စပါသည်။ ဥပမာ- ြပင်ပမှ တင်သွင်းလာသည့် 

မျိုးစတိနှ်စခု်ြဖစသ်ည့် Grass Carp (Ctenopharyngodon idellus)  နှင့် ငါးြမစ်ချင်း (Labeo 
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rohita) အား အင်းေလးကန်တငွေ်တွ ရိှ့ရ5ပီး ၎င်းမျိုးစတိ် နှစခု်အနက် Grass Carp မှာ 

အင်းေလးကန်ေဂဟစနစအ်တက်ွ 5ခိမ်းေြခာက်မCအြဖစ် သတမှ်တထ်ားပါသည် (Kullander နှင့် 

အဖဲွ  ့၂၀၀၄)။ ြမန်မာနုိင်ငံအလယပုိ်င်း အပူပိုင်းဇုန်ေဒသတင်ွလည်း ကျူးေကျာဝ်င်ေရာက်လာသည့် 

အပငမ်ျိုးစတိမ်ျားသည် အဓိကေြဖရှင်းရမည့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ကိစ@ရပ်တစခ်ု ြဖစ5်ပီး 

ကန�ာစမ်ိး (Prosopis juliflora)  ၊ Euphorbia spp. စသည့် ြပင်ပမှ တင်သွင်း စိုက်ပျိုးခ့ဲသည့် 

မျိုးစတိမ်ျားသည် အချို ေ့သာ ဧရိယာများတွင် ေနရာအနှံ ့ ပျံ နံှ့ေ့ပါက်ေရာက်လျက် ရိှပါသည်။ 

သုိရ့ာတင်ွ ေယဘုယျအားြဖင့် ၎င်းကျူးေကျာဝ်င်ေရာကလ်ာသည့် မျိုးစတိမ်ျား၏ သက်ေရာက် 

မCသည် ေဒသအလိုက်သာ  ြဖစေ်ပ;ြခင်း ဟုတ်/မဟုတ်၊ အြခား5ခိမ်းေြခာက်မCများနှင့် န�င်းယှဉ်ပါက 

သက်ေရာက်မCပမာဏ ေလျာ့နည်းြခင်း ရိှ/မရိှ နှင့် ကွင်းဆင်းေလလ့ာမCများ လုံေလာက်စွာ မရရိှ 

သြဖင့် အဆုိပါြပဿနာအား ခန်မ့န်ှးတွက်ချက်ရာ၌ ေလ8ာ့၍ တက်ွချက်ထားြခင်း ဟုတ်/မဟုတ် 

တိုနှ့င့် စပ်လျဉ်း၍မူ တတိကိျကျ မသိရေသးပါ။ 

ညစည်မ်းမCြဖစေ်ပ;ေစြခင်းညစည်မ်းမCြဖစေ်ပ;ေစြခင်းညစည်မ်းမCြဖစေ်ပ;ေစြခင်းညစည်မ်းမCြဖစေ်ပ;ေစြခင်း    

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် 5မို ြ့ပများတိုးချဲလ့ာြခင်း၊ စက်မCလုပ်ငန်းများဖံွ ့5ဖိုးလာြခင်းနှင့် စိုက်ပျိုးေရး 

လပ်ုငန်းအား အရိှန်ြမှင့် ေဆာင်ရွက်လာြခင်းတိုေ့Eကာင့် ညစည်မ်းမCကုိ ပုိမုိြဖစေ်ပ;လာေစပါသည်။ 

ညစည်မ်းမCေEကာင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအေပ; သက်ေရာက်မC နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သုေတသနဆုိင်ရာ 

အချက်အလက်များ အနည်းငယသ်ာရိှသြဖင့် အဆုိပါ 5ခိမ်းေြခာက်မC၏ အေရးပါမCကုိ တက်ွချက် 

ရန်မှာ အလန်ွပင် ခက်ခဲပါသည်။ ေဒသတွင်း အြခားနိုင်ငံများအေပ; အေြခခံ၍ ခန်မှ့န်းတကွခ်ျက် 
Eကည့်ပါက ဓါတေုဗဒေဆးဝါးများ အသံုးြပုမC များြပားလာြခင်းသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအေပ; 

အဓိက5ခိမ်းေြခာက်မC တစ်ခုအြဖစ် တက်ွဆနိုင်5ပီး ေကျာရိုးမ့ဲသတ� ဝါများ သိသာစာွ ေလျာ့နည်းလာ 

ေစကာ အကျိုးဆက်အေနြဖင့် စိုက်ပျို းေရးလပ်ုကုိင်သည့် ဧရိယာရိှ ငှက်အေရအတကွ် ကျဆင်း 

လာမCကို ြဖစေ်ပ;ေစမည် ြဖစပ်ါသည်။ ေရb၊ ေကျာက်မျက်ရတနာ နှင့် အြခားသတ� ုများ တူးေဖာ် 

ြခင်းသည် ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ညစည်မ်းမC ြဖစေ်ပ;ေစသည့် အဓိက အေEကာင်းအရင်းများ ြဖစပ်ါသည်။  

Moody (၁၉၉၉) (Eberhardt ၂၀၀၃ ၌ ေဖာြ်ပချက်) သည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အYကီးစားနှင့် 

အေသးစား သတ� ုတင်ွး (၃၅)ခုတင်ွ ညစည်မ်းမCဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်မCရိှေEကာင်း ေဖ;ြပထား 

ပါသည်။ လက်ရိှ သတ� ုတူးေဖ;ြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒအား ပုိမုိခုိငမ်ာေစေရးအတက်ွ ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆုိင်ရာ အကျိုးသက်ေရာက်မC ေလလ့ာဆန်းစစခ်ျက် နှင့် လပ်ုငန်းေဆာင်ရွက်ရာ၌ လိုက်နာရမည့် 

“စံ” များ ပါဝင်ေစရန် ြပန်လည် ြပုြပင်သင်ပ့ါသည်။ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာ၌ 

ဥပေဒပါ ြပဌာန်းသတ်မှတခ်ျက်များအား လိုက်နာမC ရိှ/ မရိှ YကီးEကပ်ကွပ်ကဲမCသညလ်ည်း 

ဥပေဒရCေထာင့်အရ အေရးပါသည့် လပ်ုငန်းတစ်ရပ် ြဖစပ်ါသည်။ အYကီးစား သတ� ုတင်ွးများမှ 

ပတဝ်န်းကျင် ပျက်စီးေစသည့် စန်ွပ့စ@ည်းများနှင့် အဆပ်ိအေတာက်များ ထက်ွရိှသြဖင့် အစိုးရ 

အေနြဖင့် ထန်ိးချုပ်ရန် ေဆာင်ရွက်မCများရှေိသာ်လည်း ဧရာဝတီနှင့် ချင်းတင်ွးြမစ် အထက်ပိုင်း 

တိုတ့င်ွ ေရbကျင်သည့်လပ်ုငန်းမှ မာကျူရီ စွန်ပ့စမ်Cများ ရိှေနဆဲြဖစပ်ါသည် (Eberhardt ၂၀၀၃)။ 
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၃၃၃၃....၉ ၉ ၉ ၉     အေြခခံအေEကာင်းအရင်းများအေြခခံအေEကာင်းအရင်းများအေြခခံအေEကာင်းအရင်းများအေြခခံအေEကာင်းအရင်းများ    

စပီာွးေရးတိုးတကလ်ာြခင်းနှစပီာွးေရးတိုးတကလ်ာြခင်းနှစပီာွးေရးတိုးတကလ်ာြခင်းနှစပီာွးေရးတိုးတကလ်ာြခင်းနှင့်င့်င့်င့်    သယဇံာတသံုးစွဲမCများြပားလာြခင်းသယဇံာတသံုးစွဲမCများြပားလာြခင်းသယဇံာတသံုးစွဲမCများြပားလာြခင်းသယဇံာတသံုးစွဲမCများြပားလာြခင်း    

စီးပွားေရးတိုးတက်လာြခင်းနှင့် လဦူးေရများြပားလာြခင်းေEကာင့် သယဇံာတသံုးစွဲမC 

များြပားလာြခင်းသည် ြမန်မာနုိင်ငံ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ဆံုးရCံးရြခင်း၏ အဓိကအေEကာင်းအရင်း 

များ ြဖစပ်ါသည်။ အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံများမှ စီးပွားေရးဖံွ ့5ဖိုးလာမCနှင့် ဝယလ်ိုအား ြမင့်မားလာြခင်း 

သညလ်ည်း နုိငငံ်၏သဘာဝသယံဇာတများ ထတု်ယမူCကုိ များြပားလာေစပါသည်။  

ေဂဟေြခရာ (Ecological footprint) တိုင်းတာမC သုိမ့ဟုတ် သဘာဝမှ လသူားများ၏ 

လိုအပ်ချက် ေလလ့ာမCအရ ၂၀၀၀ ြပည့်နှစတ်ွင် ကမcာေပ;တင်ွ လတူစ်ဦးအတက်ွ ေဂဟအXကင်း 

(Ecological remainder) ၀.၂၄ ဟတတ်ာကျန်ရိှ5ပီး ြမန်မာနုိင်ငံ၏ သယဇံာတသုံးစွဲမCသည် 

ေဂဟစမ်ွးရည်(Ecological capacity) ေအာက် များစာွေလျာ့နည်း ေနေသးေEကာင်း ေဖာ်ြပခ့ဲ 

ပါသည် (Venetoulis နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၄)။ သုိရ့ာတင်ွ အဆုိပါေဂဟအXကင်းများအား ထန်ိးသိမ်း 

ထားရမည့်အစား ထတုလ်ပ်ု၍ နုိင်ငံြခားတင်ပုိေ့ရာင်းချြခင်းြဖင့် အြခားနုိင်ငံများမှ သံုးစွဲလျက် 

ရိှပါသည်။ ြမန်မာနုိငငံ်တင်ွ သဘာဝဓါတေ်ငွ ၊့ သစေ်တာထက်ွပစ@ည်းများနှင့် အြခားသဘာဝ 

သယဇံာတများအား နုိင်ငံြခားသိုတ့ငပုိ်ေ့ရာင်းချလျက်ရှိရာ အလားတကူိစ@ရပ်များ များစာွေတွ ့Eကုံ  
ေနရပါသည်။ ြမန်မာနိင်ုငံ၏ စီးပွားေရး ဖံွ ့5ဖိုးလာမCသည် နုိင်ငံ၏ သဘာဝသယဇံာတများအေပ; 

ဖိအားများ ပုိမို သက်ေရာက်ေစနုိင်သကဲ့သုိ ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းေရးအတက်ွ လိုအပ်သည့် 

အရင်းအြမစမ်ျားကုိလည်း ပုိမုိ ပ့ံပိုးေပးနိင်ုဖွယ်ရိှေEကာင်း ေမ8ာ်လင့်ရပါသည်။ 

ဆင်းရဲနွဆင်းရဲနွဆင်းရဲနွဆင်းရဲနွမ်းပါးမCမ်းပါးမCမ်းပါးမCမ်းပါးမC    

ြမန်မာနုိင်ငံ လဦူးေရအများစသုည် ေကျးလက်ေဒသများတင်ွေနထိုင်Eက5ပီး အများအားြဖင့် 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမCသတမှ်တ်အဆင့်ြဖစသ်ည့် တစေ်နဝ့င်ေငွ အေမရိကန်ေဒ;လာ တစေ်ဒ;လာ 

ေအာက်သာရရိှ၍ ရပ်တညလ်ျက် ရိှပါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် သဘာဝသယဇံာတများအေပ; မီှခုိမCြမင့်မား 

5ပီး အထူးသြဖင့် ေတာင်ေပ;ေဒသများတွင် ပုိမုိများြပားပါသည်။ အများအားြဖင့် ေကျးလက်ေဒသ 

ေန ြပညသူ်များ၏ သဘာဝသယံဇာတသံုးစွဲမCသည် ေရရှညတ်ညတ်ံ့သည့် အလားအလာရိှသည်ဟု 

ဆုိနိင်ုပါသည်။ သုိရ့ာတွင် ြပင်ပမှ စီးပွားေရးဖံွ 5့ဖိုးမCတန်ွးအားများ၊ လဦူးေရတိုးပာွးလာမCနင့်ှ 

ေြမရှားပါးလာမCစသည့် အမျိုးမျိုးေသာအေEကာင်းအရင်းတိုေ့Eကာင့် သဘာဝသယဇံာတသုံးစွဲမCသည် 

ေရရှညတ်ညတ်ံ့မCမရိှဘဲ သဘာဝေနရင်းေဒသများ ယုိယင်ွးပျက်စီး ေပျာက်ကွယမ်Cကုိ ြဖစေ်ပ;ေစ 

နုိင်ပါသည်။ ဆယစ်နှုစ်ချီ၍ လက်နက်ကုိင်တိုက်ပဲွများ ြဖစေ်ပ;ေနသည့် ဧရိယာများတွင် 

ေထာင်ေသာင်းချီေသာ ြပညသူ်များသည် ၎င်းတို၏့ လယ်ယာေြမများကုိ စန်ွလ့bတထ်ွက်ေြပး 

ေနရသြဖင့် ြပဿနာများအား ပုိမိုဆုိးရွားေစပါသည်။ ဆင်းရနွဲမ်းပါးမCနှင့် ြမန်မာနုိင်ငံ ေတာင်ေပ; 

ေဒသများ၌ ေြမယာပျက်စီးမC (land degradation) သည် အြပနအ်လှန် ဆက်စပ်လျက်ရိှ5ပီး 

အဆုိပါကွင်းဆက်အား ြဖတေ်တာက်ရန်မှာ အလန်ွပင်ခက်ခဲပါသည် (Eberhardt ၂၀၀၃)။ 

ထိုေ့Eကာင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများထိန်းသိမ်းေရး ရည်ရွယခ်ျက်များ ြပည့်ဝ5ပီး ေဒသခံြပညသူ်များ 
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အတက်ွ အကျိုးေကျးဇူးရရိှေစမည့် သဘာဝသယဇံာတ စမံီအုပခ်ျုပ်မCနည်းလမ်းများ ချမှတ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက် ရိှပါသည်။ ကိစ@ရပ်အေတာ်များများတငွ် အဆိုပါ စမံီအုပ်ချုပ်မC 

နည်းလမ်းများသည် အဖဲွအ့စည်းဆုိင်ရာစွမ်းေဆာင်ရည်၊ ေြမအသံုးချမC မူဝါဒနင့်ှ စီမံချက် ေရးဆဲွ 

ြခင်း စသည့် ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ရန် ကိစ@ရပမ်ျားအား တစ်5ပိုင်နက် ေြဖရှင်းမC အေပ;တွင်လည်း 

မီှခိေုနမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

စမွ်းေဆာင်ရညမ်ြပည့်ဝစမွ်းေဆာင်ရညမ်ြပည့်ဝစမွ်းေဆာင်ရညမ်ြပည့်ဝစမွ်းေဆာင်ရညမ်ြပည့်ဝမCမCမCမC    

အစိုးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများသည် ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွများထန်ိးသိမ်းေရးအတက်ွ အဓိက 

တာဝန်ရိှ5ပီး ၎င်းတိုတ့ွင် ရန်ပံုေငွနှင့် နည်းပညာဆုိင်ရာ လိုအပ်ချက်များရိှသြဖင့် လပ်ုငန်း 

အေကာင်အထညေ်ဖ;ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အကန်အ့သတမ်ျားစာွ ရိှပါသည်။ ဥပမာ- သဘာဝ 

ဝန်းကျငနှ်င့် သားငှက်တိရ စ�ာန်ထန်ိးသမ်ိးေရးဌာနသည် ၎င်း၏တာဝန်များ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် 

ရန်ပံုေငွ၊ လနှူင့် ပစ@ည်းအင်အား လုံေလာက်မCမရိှပါ (Clerke ၁၉၉၉)။ ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန်တာဝန်ရိှသည့် အစိုးရအဖဲွအ့စည်းအများစတုင်ွ ဝန်းထမ်းများ၏ စတိဓ်ါတေ်ရးရာ 

ကျဆင်းေနြခင်း၊ လပ်ုငန်းေဆာင်ရွက်မCအတက်ွ မက်လုံးမရှိြခင်း နှင့် ေလက့ျင့်သင်တန်းေပးမCများ 

မေဆာင်ရွက်နုိင်ြခင်းများ စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ေနရပါသည်။ NGO များ၊ 

ပညာေရးဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများအေနြဖင့် ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှသိည့် 

အဓိက အစိုးရအဖွဲအ့စည်းများအတက်ွ စွမ်းေဆာင်ရည် ြမှင့်တင်ေပးသည့် အခန်းက_မှ 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နုိင်သြဖင့် အဆုိပါအခက်အခဲများသည် ၎င်းအဖဲွအ့စည်းများအတက်ွ အခွင်အ့လမ်း 
များပင် ြဖစပ်ါသည်။ 

ပတဝ်န်းကျငထ်နိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာပတဝ်န်းကျငထ်နိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာပတဝ်န်းကျငထ်နိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာပတဝ်န်းကျငထ်နိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ    အကာအကွယအ်တားအဆီးများမရိှြခင်းအကာအကွယအ်တားအဆီးများမရိှြခင်းအကာအကွယအ်တားအဆီးများမရိှြခင်းအကာအကွယအ်တားအဆီးများမရိှြခင်း        

နုိင်ငံြခားေငွရရိှနုိင်သည့် အြခားအရင်းအြမစ်များမရိှြခင်းေEကာင့် ြမန်မာအစိုးရအေနြဖင့် 

သဘာဝသယဇံာတများထတုယ်ြူခင်းသည် နုိင်ငံြခားအရန်ေငွ ထားရိှေရးအတက်ွ အေကာင်းဆံုး 

နည်းလမ်းအြဖစ် ထင်ြမင်ယူဆလာခ့ဲပါသည် (Eberhardt ၂၀၀၃)။ အစိုးရမှ စီးပွားြဖစ် 

သစထ်တုြ်ခင်း၊ ေရအားလ8ပ်စစထ်တုလ်ပ်ုြခင်းနှင့် ငါး၊ ပုစန်ွစသည့် ေရထက်ွပစ@ည်း ေမွးြမူေရး 

လပ်ုငန်းများ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း အပါအဝင် ပုိကု့န် နုိင်ငံြခား တင်ပုိေ့ရးမူဝါဒ 

များစွာ ချမှတေ်ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ ထိုသုိမူ့ဝါဒများ အေကာင်အထညေ်ဖ;ေဆာင်ရွက်ရာ၌ 

သင့်ေလျာ်သည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းေရး အစအီမံများကို အေလးအနက် ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ယခုအခါ ပတဝ်န်းကျင်ထန်ိးသမ်ိးေရးဥပေဒအား မူEကမ်းေရးဆဲွလျက် 

ရိှရာ ၎င်းဥပေဒ ထတုြ်ပန်5ပီးပါက မူဝါဒနှင့် လပ်ုငန်းအစအီစဉမ်ျား ချမှတ်ရာတငွ် လက်ရိှ 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ အကာအကွယအ်တားအဆီးများမရိှသည့် အေြခအေနအား 

ကုစားနုိင်မညဟု် ေမ8ာ်လင့်ရပါသည်။ ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ အကျိုးသက်ေရာက်မC ေလလ့ာဆန်းစစ် 

ချကမ်ျားကို ကျယက်ျယြ်ပန်ြ့ပန် ့ ေဆာင်ရွက်သင့်၍ ေလလ့ာေတွ ရိှ့ချက်များကုိလည်း အေလးထား 
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ထည့်သွင်းစဉ်းစား သင့်ပါသည်။ ထိုအ့တူ အစိုးရအေနြဖင့် ဆံုးြဖတခ်ျက်ချမှတ်ရာတွင်လည်း 

အထူးသြဖင့် စိုက်ပျိုးေရး၊ သစေ်တာ၊ ငါးလုပ်ငန်း၊ သတ� ုတူးေဖ;ြခင်းနင့်ှ စမ်ွးအင် က_များတွင် 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွထန်ိးသမ်ိးေရးကုိ အေရးတYကီး ထည့်သွင်းစဉ်းစား ေဆာင်ရွက်သွားရန် လိုအပ် 

ပါသည်။ 

5ပီးြပည့်စုံသည့်5ပီးြပည့်စုံသည့်5ပီးြပည့်စုံသည့်5ပီးြပည့်စုံသည့်    ေြမအသုံးချမCမဝူါဒနငှ့်ေြမအသုံးချမCမဝူါဒနငှ့်ေြမအသုံးချမCမဝူါဒနငှ့်ေြမအသုံးချမCမဝူါဒနငှ့်    စမီခံျကမ်ရိှြခင်းစမီခံျကမ်ရိှြခင်းစမီခံျကမ်ရိှြခင်းစမီခံျကမ်ရိှြခင်း    

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ေြမအားလုံးသည် နုိင်ငံေတာ်ပိင်ုြဖစ5်ပီး ေြမအသံုးချခင့်ွအား အသံုးချသည့် 

ပံုစေံပ;မူတည်၍ ကာလတစခု်သတမှ်တက်ာ ခွင့်ြပုေပးေလ့ရိှပါသည် (Eberhardt ၂၀၀၃)။ 

ေြမအသံုးချခင့်ွြပုသည့် စနစမ်ျားသည် ေတာငေ်ပ;ေဒသအများစတုင်ွ နုိင်ငံေတာ်မှ ထတုြ်ပန်ထား 

သည့် ဥပေဒများအရ အတညြ်ပုထားြခင်းမရှိသည့် ေဒသအလိုက် သတမှ်တထ်ားေသာ ဓေလ့ 

ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ရပိုင်ခွင့်များအေပ;တငွ် မူတညပ်ါသည် (Eberhardt ၂၀၀၃)။  အကျိုးဆက် 

အေနြဖင့် နုိင်ငံေတာ၏် ကုိယ့်အားကုိယကုိ်းမူဝါဒအရ အြခားအသံုးချမCအတက်ွ ရည်ရွယ်လျက် 

ေြမယာခဲွေဝချထားြခင်း၊ စိုက်ပျို းေရး လပ်ုငန်းရှင်များမှ စီးပွားြဖစစ်ိုက်ခင်းများ တညေ်ထာင်လာ 

ြခင်းတိုေ့Eကာင့် ေကျးလက်ေန ေဒသခံြပညသူ်များမှာ ေြမယာလက်လတွ်ဆံုးရCံးရမည့် အေြခအေန 

နှင့် ရင်ဆိုင်Eကုံေတွရ့နုိင်ပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ေြမယာအြငင်းပွားမC ြပဿနာများအား ေြဖရှင်းရန် 

အတက်ွ ေြမအသံုးချမCမူဝါဒမရှိြခင်းေEကာင့် အေြခအေနကုိ ပုိမိုဆုိးရွားေစပါသည် (Eberhardt 

၂၀၀၃)။ ေဒသခံြပညသူ်များ ေြမယာဆံုးရCံးမCေEကာင့် ေတာင်ယာစိုကပ်ျို းရာတင်ွ ဖုန်းဆိုးသက်တမ်း 

ေလျာ့ကျလာြခင်း သုိမ့ဟုတ် မတေ်စာက်၍ သီးနံှအထက်ွနCန်းနည်းသည့် ေလ8ာေစာကမ်ျားတွင် 
စိုက်ပျို းရြခင်းတိုေ့Eကာင့် ပတဝ်န်းကျင် ယိုယင်ွးပျကစ်ီးမCကုိ ပုိမုိ၍ အလွယတ်ကူ ြဖစေ်ပ;ေစနိုင် 

ပါသည် (Eberhardt ၂၀၀၃)။ ထိုအ့ြပင် ဆီအုန်းနှင့် ပေလာပီနံ က့ဲသုိေ့သာ စီးပွားြဖစ် 

သီးနံှစိုက်ခင်းများ အထန်ိးအချုပ်မရိှ တိုးချဲ စ့ိုက်ပျိုးြခင်းသည် သစေ်တာများ ကျယက်ျယြ်ပန်ြ့ပန် ့

ခုတထ်င်ွြခင်းကုိ ြဖစေ်ပ;ေစပါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် ေကျးလက်ြပညသူ်များ၏ လမူCဘဝ ေရရှညဖံွ် ့5ဖိုး 

တိုးတက်ေရး၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းေရးတိုနှ့င့် လိုက်ေလျာညေီထွရိှမည့် 5ပီးြပည့်စုံသည့် 

ေြမအသံုးချမC မူဝါဒ နှင့် စမံီချက် ေရးဆွေဲဆာင်ရွက်ေရးသည် အေရးတYကီး လိုအပ်ချက်တစ်ခု 

ြဖစပ်ါသည်။ 

သဘာဝသယဇံာတတန်သဘာဝသယဇံာတတန်သဘာဝသယဇံာတတန်သဘာဝသယဇံာတတန်ဖုိးအားဖုိးအားဖုိးအားဖုိးအားေလ8ာ့ေလ8ာ့ေလ8ာ့ေလ8ာ့တကွြ်ခင်းတကွြ်ခင်းတကွြ်ခင်းတကွြ်ခင်း    

ကမcာ့ေနရာအနံှအ့ြပားတွင် သဘာဝသယဇံာတတန်ဖုိးအား တိုက်ရိုက်အသံုးြပုနုိင်သည့် 

တန်ဖုိးအေပ;တင်ွသာ ေဈးကွက်ေပါက်ေဈးအြဖစ် သတမှ်တေ်လ့ရိှ5ပီး သွယဝုိ်က်တန်ဖိုးများ၊ 

အြခားေရွးချယ်အသံုးြပုနုိင်သည့် တန်ဖုိးနှင့် အသက်ရှင်သန်ရပ်တညေ်ရးဆုိင်ရာ တန်ဖိုးများကုိ 

လျစလ်ျူရCထားေလ့ ရိှပါသည်။ ေယဘယုျအားြဖင့် သဘာဝသယဇံာတတန်ဖိုးအား များစာွ 

ေလ8ာ့တွက်ေလ့ရိှပါသည်။ ၎င်းအေြခအေနအား ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ကျယ်ကျယြ်ပန်ြ့ပန် ့ ေတွ ့ြမင် 

ေနရ5ပီး သဘာဝသယံဇာတများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆံုးြဖတ်ချကခ်ျမှတ်ရာတွင် ပံုမှန်အားြဖင့် သစ် 

သုိမ့ဟုတ် ေရအားလ8ပ်စစ်မှ ရရိှမည့် ဝင်ေငွက့ဲသုိေ့သာ ၎င်းတို၏့ တိုက်ရိုက်အသံုးချနုိင်သည့် 
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တန်ဖုိးေပ;တွင်သာ အေြခခံစဉ်းစားေလ့ ရိှပါသည်။ ေယဘယုျအားြဖင့် သဘာဝသယဇံာတများ 

ထတုယ်ြူခင်းေEကာင့် လတတ်ေလာ ရရိှမည့် အကျိုးအြမတ်သည် သယဇံာတထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့် 

ေရေဝေရလေဲဒသများ အကာအကွယေ်ပးြခင်း၊ ေြမဆီတိုကစ်ားမCကုိ ထန်ိးသိမ်းေပးြခင်း သုိမ့ဟုတ် 

အြခားဝန်ေဆာင်မCများရရိှြခင်း စသည့် ေရရှည် တြဖည်းြဖည်းရရှိမည့် အကျိုးေကျးဇူးများထက် 

ပုိ၍ ဆဲွေဆာင်မC ရိှေစပါသည်။ သဘာဝသယံဇာတများ၏ အေရးYကီးဆံုးေသာ တန်ဖုိးအများစု 

အထူးသြဖင့် အသက်ရှင် ရပ်တညေ်ရးဆုိင်ရာ တန်ဖုိးများမှာ အေရအတွက်အားြဖင့် လယွကူ်စာွ 

ေဖ;ြပနုိင်မည် မဟုတ်ပါ။ ကမcာလုံးဆုိင်ရာေလလ့ာမCတစ်ရပ်အရ ရာသီဥတထုန်ိးညှိေပးြခင်း၊ ေရ 

နှင့် စားနပ်ရိက�ာ ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း အပါအဝင် ေဂဟစနစ် (၁၇) ခု၏ စစုေုပါင်းတန်ဖိုးသည် 

နှစစ်ဉ်အေမရိကန်ေဒ;လာ ၁၆ ထရီလယီံ မှ ၅၄ ထရီလယီထံိ ရိှေEကာင်း ခန်မှ့န်းထားပါသည် 

(Costanza  နှင်အ့ဖွဲ  ့ ၁၉၉၇)။ ထိုအ့ြပင် ကေမcာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နုိင်ငံတို၌့ 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးက_တွင် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ၏ အခန်း 

က_အား ြပန်လညသ်ုံးသပ်သည်စ့မံီကိန်း (ICEM ၂၀၀၃) နှင့် တရတုနုိ်င်ငံတွင် သဘာဝ 

သစေ်တာ များ၏ အခန်းက_အား ြပန်လညသံု်းသပ်သည့် စမံီကိန်း (Mack Kinnon နှင်အ့ဖဲွ  ့

၂၀၀၁) အပါအဝင် အာရှတင်ွ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် စမံီကိန်းများစာွက သဘာဝသယံဇာတများ၏ 

စီးပွားေရး ဆုိင်ရာ တန်ဖုိးများကုိ ထင်ထင်ရှားရှား ြပသခ့ဲပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတွင်လည်း 

ဆံုးြဖတ်ချက် ချမှတ်သည့် လပ်ုငန်းစဉ်များ၌ သဘာဝသယံဇာတများ၏ တန်ဖုိးအား အြပည့်အဝ 

ထည့်သွင်း တက်ွချကနုိ်င်ရန် အလားတူ နည်းလမ်းများ အသံုးြပု ေဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ 
အထူးသြဖင့် လက်ရိှနှင့် အနာဂတ် နုိငငံ်ြခားရင်းနီှးြမှုပ်နံှသမူျားမှ ၎င်းတို၏့ ရင်းနှီးြမှုပ်နံှမCအတကွ် 

သဘာဝ သယဇံာတအခွန် ေပးေဆာင်ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ သင့်ေလျာ်သည့် သက်ေရာက်မC 

ေလ8ာ့ချေရး အစအီမံများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း စီးပွားေရးဆုိင်ရာ ကုန်ကျစရိတ် 

အြပည့်အဝကို ေပးေလျာ်ေစနုိင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ြဖစေ်ပ;ေစနုိင်ပါသည်။ ထိုအ့ြပင် 

ြမန်မာနုိင်ငံ ေဂဟစနစမ်ျားမှ ရရိှသည့် ဝန်ေဆာင်မCအမျိုးမျိုးအတက်ွ အကျိုးခံစားခင့်ွရိှသူများမှ 

ထန်ိးသိမ်းေရး လပ်ုငန်းများတွင် ၎င်းတိုကိ့ယုတ်ိုင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် အလိုငှ့ာ “ကာဗွန် 

ေလ8ာ့ချြခင်းအတွက် ေပးေချြခင်း” (Carbon Offset Payments)၊ “ပတဝ်န်းကျင်ဝန်ေဆာင်မC 

အတက်ွ ေပးေချြခင်း” (Payment for Environmental Services) ၊ “သဘာဝအတက်ွ ြပန်လည် 

ေပးဆပြ်ခင်း” (Debt-for-Nature Swaps) က့ဲသုိေ့သာ ရန်ပံုေငွေထာက်ပ့ံမC အစအီစဉ်များ 

ကုိလည်း ချမှတေ်ဆာင်ရွက်နုိင်ပါသည်။ 

ထနိ်းသမိ်းေရးလပုင်န်းများအတကွ်ထနိ်းသမိ်းေရးလပုင်န်းများအတကွ်ထနိ်းသမိ်းေရးလပုင်န်းများအတကွ်ထနိ်းသမိ်းေရးလပုင်န်းများအတကွ်    ေအာက်ေြခသာမန်ြပညသ်မူျားအားေအာက်ေြခသာမန်ြပညသ်မူျားအားေအာက်ေြခသာမန်ြပညသ်မူျားအားေအာက်ေြခသာမန်ြပညသ်မူျားအား    ေထာက်ပံ့မCေထာက်ပံ့မCေထာက်ပံ့မCေထာက်ပံ့မCမရှိြခင်းမရှိြခင်းမရှိြခင်းမရှိြခင်း    

ေယဘယုျအားြဖင့် ြမန်မာလမူျို းများသည် ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်း ရည်ရွယခ်ျက်များကုိ 

ေထာက်ခံအားေပးEကေသာ်လည်း သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမ အနီးပတ်ဝန်းကျငတ်င်ွ ေနထိုင် 

Eကသည့် ေကျးလက်ြပညသူ်များမှာ သဘာဝနယေ်ြမ စမံီအုပခ်ျုပ်မCက့ဲသုိေ့သာ ထိန်းသိမ်းေရး 

လပ်ုငန်း ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ အားေပးကူညမီC မြပုနုိင်Eကေပ (Clarke ၁၉၉၉)။ အေEကာင်းမှာ 
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ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်း ရည်ရွယ်ချကမ်ျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပညသူ်များ၏ အသိနည်းပါးြခင်း၊ 

သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများမှ ရရိှသည့် အကျိုးေကျးဇူးများကုိ ေဒသခံများ ခံစားနိင်ုရန် 

သတမှ်တထ်ားသည့် နည်းလမ်းများမရိှြခင်း၊ ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ေဒသခံများ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နုိငသ်ည့် အခွင့်အလမ်းများ မရိှြခင်းတိုေ့Eကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ NGO 

များနှင့် ပညာေရးဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများအေနြဖင့် ေအာက်ေြခ သာမန်ြပည်သူများအား ေထာက်ပ့ံ 

ေပးနုိင်သည့် နည်းလမ်းများ ရိှပါသည်။ ၎င်းတိုတ့င်ွ အသိပညာေပး လပ်ုငန်းများမှတစ်ဆင့် 

ြပညသူ်များ၏ သေဘာထားခံယခူျက်များ ေြပာင်းလလဲာေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ 

များအေပ; ထခုိိကမ်Cမြဖစေ်စဘဲ ေကျးလက်ြပည်သူများ၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း လပ်ုငန်းများ 

ကုိ အကျို းြပုနုိင်မည့် ထိန်းသိမ်းေရးနည်းလမ်းများကုိ ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အစိုးရမှ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများ (သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမ စမံီအုပ်ချုပ် 

ြခင်းက့ဲသုိေ့သာ) နှင့် ေဒသခံြပညသူ်များအEကား ေပါင်းကူးဆက်စပ်ေပးြခင်း၊ ေအာက်ေြခ 

သာမန်ြပည်သူများ ပူးေပါင်းပါဝငမ်C ြမှင့်တင်ရန်အတက်ွ ေနရာေဒသအလိုက် ထန်ိးသိမ်းေရး 

လပ်ုငန်းများအား သမားရိုးကျမဟုတသ်ည့် နည်းလမ်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်း စသညတ်ို ့ ပါဝင် 

ပါသည်။ 

ကမcာ့ရာသီဥတေုြပာင်းလလဲာြခင်းကမcာ့ရာသီဥတေုြပာင်းလလဲာြခင်းကမcာ့ရာသီဥတေုြပာင်းလလဲာြခင်းကမcာ့ရာသီဥတေုြပာင်းလလဲာြခင်း    

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ကမcာ့ရာသီဥတု ေြပာင်းလြဲခင်းေEကာင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအေပ; 

သက်ေရာက်မCနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သုေတသနြပု ေလလ့ာချက်များ မရိှေသးေသာ်လည်း ေနရာေဒသ 
အေတာ်များများတင်ွ အပူချိန်ြမင့်တက်မCနှင့် ရင်ဆုိင်Eကုံေတွေ့နရပါသည် (ပံု ၁၂)။ ကမcာ့အြခား 

ေနရာေဒသများတင်ွ ေလလ့ာချက်များအရ ရာသီဥတေုြပာင်းလြဲခင်း အကျိုးဆက်ကို အချို ေ့သာ 

ေဂဟစနစမ်ျား ခံစားေနရေEကာင်းနှင့် ြမင့်တက်လာေသာ အေြခအေနနှင့် အေEကာင်းအရာများ 

ေEကာင့် ကာလတစခု်တွင် ရာသီဥတုဆုိင်ရာအြမင့်ဆံုးမ8ေြခတစခု်သုိ ့ ေရာက်ရိှနုိင်ေEကာင်း တင်ြပခ့ဲ 

ပါသည် (IPCC ၂၀၀၁)။ ကမcာ့ရာသီဥတေုြပာင်းလမဲCသည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကဲွများ 

အေပ;တွင်လည်း ြပင်းထန်စာွ ဂယက်ရိုက်ခတ်ေစနုိင်သည့် အလားအလာများရိှသြဖင့် 5ခိမ်း

ေြခာက်မCတစခု်အေနြဖင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။  

ကုလသမဂgရာသီဥတေုြပာင်းလဲမCကွန်ဗင်းရှင်းဆုိင်ရာမူေဘာင်ေအာက်မှ ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် 

ကနဦးအမျိုးသားဆက်သွယေ်ရးစမံီကိန်းမှ ေလလ့ာခန်မှ့န်းချက်အရ ေနာင်နှစေ်ပါင်း(၃၀) အတင်ွး 

ြမန်မာနုိင်ငံ ေဒသအများစတုင်ွ အပူချိန် ၁ ဒီဂရီစင်တဂီရတိ် ြမင့်တက်လာနုိင်5ပီး စုိက်ပျိုးေရး၊ 

သစေ်တာ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ၊ ေရအရင်းအြမစ်များ၊ ကျန်းမာေရးနင့်ှ သဘာဝေဘးအန�ရာယ် 

ြဖစေ်ပ;မCတို ့ အေပ; သက်ေရာက်မC ရိှေစနိင်ုပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစတ်ွင် ြမန်မာနုိင်ငံေအာက်ပုိင်း၌ 

နာဂစ် ဆုိင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မCေEကာင့် ၎င်းသဘာဝ ေဘးအန�ရာယအ်တွင်း လူ 

၁၀၀,၀၀၀ ေကျာ် ေသဆံုးခ့ဲပါသည်။ ဧရာဝတြီမစဝ်က�န်းေပ;ေဒသရှိ ဒီေရေတာများ ထခုိိက် 

ပျကစ်ီး၍ ဇီဝဟန်ချက် ဆုိးရွားစာွ ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့် ေကျးရွာများတင်ွ 
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Xကက်ကျေရာက်မC များြပားလာသြဖင့် စပါးခင်းများ ဖျက်ဆီးခံရ5ပီး စားနပ်ရကိ�ာ မဖူလုံသည့် 

ြပဿနာအား ပုိမုိဆိုးရွားေစခ့ဲပါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် အနာဂတက်ာလတင်ွ ရာသီဥတေုြပာင်းလမဲCနှင့် 

လိုက်ေလျာ ညေီထြွပုမူမCဆုိင်ရာ အလားအလာများ တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေစေရးအတွက် 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွထန်ိးသမ်ိးြခင်း လပ်ုငန်းများအား Yကိုတင်သတြိပု၍ ေဆာင်ရွက်သွားရန် လိုအပ် 

မည် ြဖစပ်ါသည်။ ရာသီဥတု ေြပာင်းလဲမCသည် လက်ရိှနCန်းအတိုင်း ဆက်လက်ြဖစေ်ပ;ေနပါက 

အထူးသြဖင့် အြမင့်ပုိင်း ေနရင်းေဒသများသည်လည်း 5ခိမ်းေြခာက်မC နှင့် ရငဆုိ်င်နုိင်ရဖွယ် 

ရိှပါသည်။ 

၀၀၀၀ ---- ၀၀၀၀....၅၅၅၅

၀၀၀၀....၅၅၅၅ ---- ၀၀၀၀....၇၇၇၇

၀၀၀၀....၇၇၇၇ ---- ၀၀၀၀....၉၉၉၉

၀၀၀၀....၉၉၉၉ ---- ၁၁၁၁....၁၁၁၁

၁၁၁၁....၁၁၁၁ ---- ၁၁၁၁....၃၃၃၃
 

ပုံပုံပုံပုံ    ((((၁၂၁၂၁၂၁၂))))    ၁၉၇၀ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၃၉ ခုနှစအ်တွင်း ြမန်မာနုိင်ငံတွင် အပူချိန်ြမင့်တက်လာနုိင်မC 
အလားအလာ။ 

ဇစြ်မစ်၊ဇစြ်မစ်၊ဇစြ်မစ်၊ဇစြ်မစ်၊ ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအမျိုးသားေကာ်မရှင် (၂၀၁၁)။ 
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အခန်း အခန်း အခန်း အခန်း ((((၄၄၄၄)))) 

““““ထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းေရးေရးေရးေရး    ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးအဆင့်များအဆင့်များအဆင့်များအဆင့်များနင့်ှ အဓိက နင့်ှ အဓိက နင့်ှ အဓိက နင့်ှ အဓိက 5ခမိ်းေြခာက်မCများ5ခမိ်းေြခာက်မCများ5ခမိ်းေြခာက်မCများ5ခမိ်းေြခာက်မCများ”””” 

၄၄၄၄....၁ ၁ ၁ ၁     ထနိ်းသမိ်းေရးထနိ်းသမိ်းေရးထနိ်းသမိ်းေရးထနိ်းသမိ်းေရး    ဦးဦးဦးဦးစားေပးစားေပးစားေပးစားေပးအဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်များများများများ 

 ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများကို ေရရှညတ်ညတ်ံ့စွာ စမံီအုပ်ချုပ်လပုကုိ်င်ရန်အတက်ွ ရင်းနီှးြမှုပနံှ် 

ရာတွင် ရနုိင်သမ8အရင်းအြမစမ်ျားကုိ စနစတ်ကျအသံုးချနုိင်ရန်အတွက် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ 

ထန်ိးသိမ်းေရးဧရိယာများအား မဟာဗျူဟာေြမာက် ဦးစားေပးအဆင့်များ သတမှ်တ်ရန် မြဖစမ်ေန 

လိုအပ်သည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ နုိင်ငံအဆင့် ဇီဝမျိုးစုမံျိုးကဲွ မဟာဗျူဟာနှင့် လပ်ုငန်းစီမံချက် 

(NBSAP) မေရးဆွမီဲ ၂၀၀၃ ခုနှစနှ်င့် ၂၀၀၄ ခုနှစမ်ျားအတင်ွး နယပ်ယမ်ျိုးစုံမှ က�မ်းကျင်သူများ၊ 
အစိုးရမဟတုေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ ပညာရပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ တက] သိုလမ်ျားနှင့် အလှူ ရှင် 

ေအဂျင်စမီျားမှ ကုိယစ်ားလယှမ်ျားပါဝင်ေသာ ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ဦးစားေပးသတ်မှတေ်ရး 

အလပ်ုရုံေဆွးေနွးပဲွ (၂) ခုကုိ ကျင်းပနုိင်ခဲသ့ည် (BirdLife International ၂၀၀၅)။ အဆုိပါ 

အလပ်ုရုံေဆွးေနွးပဲွများသည် နုိင်ငံအတငွ်း ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ အေကာင်း 

ဆံုးနှင့် အြပည့်စုံဆံုး Yကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်မCြဖစ်သည်။ အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပဲွမှရရှေိသာ ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွေ်ရးရလဒမ်ျားအား ြပန်လညသံု်းသပ်၍ ြမန်မာနိင်ုငံ၏ NBSAP ေရးဆဲွရာတင်ွ 

ထည့်သွင်းအသံုးြပုခ့ဲသည်။  

 ထန်ိးသိမ်းေရးရလဒ်များကုိ ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ ထန်ိးသိမ်းေရး ရင်းနီှးြမှုပ်နှံမCအတက်ွ 

ဇီဝဆုိင်ရာဦးစားေပးလပ်ုငန်းများ သတမှ်တ်ရာတွင် အေြခခံအြဖစ် အသံုးြပုခ့ဲသည်။ ထန်ိးသိမ်းေရး 

ရလဒ်များမှာ ကမcာ့ဇဝီမျိုးစံုမျိုးကဲွများ ေရရှညတ်ညတ့ံ်မCကို ြမှင့်တင်ရန်အတက်ွ ကာကွယ်ရမည့် 

မျိုးစတိမ်ျား၊ ကျက်စားရာေဒသများနင့်ှ ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရယိာများတို ့ ပါဝင်သည့် 

အချက်အလက်များ ြဖစ်သည်။ အဆုိပါရလဒ်များြဖင့် ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်များ သတမှ်တ် 

ြခင်းနှင့် သယဇံာတအရင်းအြမစမ်ျား လျာထားြခင်း၊ လပ်ုငန်းေအာင်ြမင်မCကုိ တိုင်းတာနိင်ုမည့် 

စနှံင့် အညbန်းများ သတမှ်တြ်ခင်းတိုကုိ့ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ ထန်ိးသိမ်းေရးရလဒ်များကို 

မျိုးသုဉ်းြခင်းမှေရှာင်ရှားြခင်း(မျိုးစတိ်ရလဒ်)၊ ကျက်စားရာေဒသများကာကွယြ်ခင်း (ကျက်စား 

ေဒသရလဒ်များ) နှင့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာများ ဖန်တီးြခင်း (ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ် 

ဧရိယာရလဒ်) ဟူ၍ အဆင့် (၃) ဆင့် ခဲွြခားထားသည်။ 

 ထန်ိးသိမ်းေရးရလဒ်များကုိ မျိုးစတိ်ရလဒ်၊ ကျက်စားေဒသရလဒ်နှင့် ထန်ိးသိမ်းေရး 

ဆက်စပ်ဧရယိာရလဒ်ဟူ၍ အစအီစဉ်တကျ ခဲွြခားသတ်မှတထ်ားသည်။ မျိုးစတိ်ရလဒမ်ျားမှာ 

ကမcာ့အဆင့် မျိုးသုဉ်းရန်အန�ရာယ်ရိှေသာ မျိုးစတိမ်ျားကုိ (IUCN ၏ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ် 

ရိှမCနှင့် ရှားပါးမC သတမှ်တခ်ျက်နှင့်အညီ) ြပုစုသတမှ်တ် ထားြခင်းြဖစသ်ည်။ ဤသတ်မှတ်ချက် 

တင်ွ သတင်းအချက်အလက် အြပည့်အစုံမရရိှေသာ မျိုးစတိမ်ျားအား ဆက်လက် သုေတသနြပုရန် 

နှင့် ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်တငွ် ထည့်သွင်းြခင်းမြပုေပ။ ထိုအ့ြပင် ကမcာ့အဆင့် မဟုတဘ်ဲ 

ေဒသအဆင့် မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေသာ မျိုးစတိမ်ျားကုိလည်း ဖယထ်ုတထ်ားသည်။ ၎င်းတိုကုိ့ 
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နုိင်ငံအဆင့် သုိမ့ဟတု် ေဒသတွင်းအဆင့် ထန်ိးသိမ်းေရး ဦးစားေပးလုပ်ငန်းတင်ွ ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားသည်။ အေြခခံအားြဖင့် ကမcာ့အဆင့် မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှမCမှ လတွက်င်း သွားပါက 

မျိုးစတိ်ရလဒ်ကုိ ြဖည့်ဆည်းနုိင်မညြ်ဖစ5်ပီး IUCN ၏ မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှ မျိုးစတိစ်ာရင်းမှ 

ပယဖ်ျက်5ပီးလည်း ြဖစသ်ည်။ 

ထန်ိးသိမ်းေရးရလဒ်များသည် ကမcာ့အဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန် 

လျာထားချကမ်ျားြဖစသ်ြဖင့် ၎င်းတိုကုိ့ ကမcာ့အဆင့်အေပ;တငွ် အေြခခံရန် အေရးYကီးသည်။ 

NBSAP မူEကမ်း ြပုစေုရးဆဲွေရးအဖဲွသ့ည် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ မျိုးစတိ်ရလဒ်များကုိ သတမှ်တ်ရာတွင် 

IUCN မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှမျို းစတိစ်ာရင်း (၂၀၀၉) အေပ;တင်ွ အေြခခံ၍ ပျက်စီးြပုန်းတီးမC 

အန�ရာယ်ရှိ မျိုးစတိမ်ျားကုိ သတမှ်တ်ခ့ဲသည်။ အဘယေ်Eကာင်ဆုိ့ေသာ် အလပ်ုရုံေဆွးေနွးပဲွများ 

ြပုလပ်ုစဉ်က ေဖာ်ြပပါ IUCN မျိုးစတိစ်ာရင်းမှာ ကမcာအ့ဆင့် မျိုးစတိမ်ျား ထန်ိးသိမ်းကာကွယ် 

ေရး အဆင့်သတ်မှတ်ရာတင်ွ အေကာင်းဆံုးကုိယစ်ားြပုေသာ အေြခခံသတင်းအရင်းအြမစ် 

ြဖစေ်သာေEကာင့်ြဖစသ်ည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ကမcာ့အဆင့်မျိုးသုဉ်းရန်အန�ရာယ်ရိှေသာ မျိုးစတိမ်ျား 

စာရင်း (မူEကမ်း)ြပုစုရာတင်ွ IUCN မျိုးစတိစ်ာရင်း အေပ;တွင် အေြခခံသတမှ်တ5်ပီးေနာက် 

ြပန်လညသံု်းသပ် အတညြ်ပုခ့ဲသည်။ မျိုးစတိမ်ျားကုိ အေကာင်းဆံုး ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန် 

အတက်ွ ၎င်းတိုရှ့င်သန် ကျက်စားရာ ေဒသကွန်ယက်များကုိ ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန် အလန်ွ 

အေရးYကီးေသာေEကာင့် မျိုးစတိမ်ျား သတမ်တှ5်ပီးေနာက် ဒုတယိအဆင့်အေနြဖင့် အဆိပုါမျို းစတ်ိ 

များကျက်စားရာ အေရးYကီးဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဧရိယာ (KBA)များအား သတမှ်တစ်ာရင်းြပုစုရန် 
ြဖစသ်ည်။ KBA များ သတမှ်တ်ရန်အတက်ွ အေရးအYကီးဆံုး စံမှာ အဆုိပါဧရိယာအတငွ်း 

ကမcာ့အဆင့် ရှားပါးေသာ မျိုးစတိတ်စမ်ျိုး သုိမ့ဟုတ် တစမ်ျိုးထက်ပိ၍ု ပံုမှန်ေတွရ့ြခင်းြဖစသ်ည်။ 

ဦးေရ၊ အရွယ်အစားနှင့် အနည်းဆံုး ဧရိယာလိုအပ်ချက်ဆိုင်ရာ အေသးစတိကိ်န်းဂဏန်း 

အချက်အလက်များ မရရှိနုိင်ေသာ အေြခအေနတင်ွ အဆုိပါမျိုးစတိ၏် ေဂဟဆုိင်ရာ လိုအပ်ချက်၊ 

သိပ်သည်းမC၊ ေနရာအရွယအ်စားနှင့် သင့်ေလျာ်သည့် ေနထိုင်ကျက်စားရာေနရာ ရရိှနုိင်မCတို ့

အေပ;တွင် အေြခခံ၍ ထပ်ေဆာင်းေလလ့ာြခင်းများ ြပုလပ်ုရန် လိအုပ်သည်။ 

 KBA များကုိ အစလုိုက်ကျက်စားေသာ မျိုးစတိမ်ျားနှင့် ကန်သ့တဧ်ရိယာ တည်ရိှမCတို ့

အေပ;တွင် အေြခခံ၍လည်း သတမှ်တ်သည်။ ဧရိယာအကန်အ့သတ်အေပ;တွင်သာ ရှငသ်န် 

ရပ်တည်နုိင်သည့် မျိုးစတိမ်ျားအား သိသိသာသာ ပ့ံပိုးေပးနုိင်သည့် ဧရိယာများကုိ ကမcာ့အဆင့် 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ဦးစားေပးအဆင့်အြဖစ် သတမှ်တသ်ည်။ အဘယ်ေEကာင့်ဆုိေသာ် 

သတမှ်တ်မျိုးစတိမ်ျားကို ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန်အတွက် ကမcာေပ;တွင် အဆုိပါဧရိယာမျိုး 

အများအြပား မေတွ နုိ့င်ေသာေEကာင့်ြဖစသ်ည်။ ဤစအံား ဧရိယာအကျယအ်ဝန်း စတုရန်း 

ကီလိုမီတာ (၅၀၀၀၀)ထက်ငယေ်သာ ဧရိယာအတင်ွးတင်ွသာ မျိုးပွါးနုိင်သည့် ငှက်များအတွက် 

သာ အသံုးြပုသည် (Stattersfield နှင့်အဖဲွ  ့ ၁၉၉၈)။  အဘယ့်ေEကာင့်ဆိေုသာ် ကမcာ့အဆင့် 

ငှက်မျိုးစတိ် တစခု်သည်သာလ8င် ကန်သ့တ်နယ်ေြမဧရိယာအတွင်း အေရအတက်ွ သတမှ်တ်နုိင် 

သည့် အယအူဆ ရိှထား5ပီးေသာေEကာင့်ြဖစသ်ည်။ 
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နှစတ်စနှ်စ၏် သတမ်တှ်ထားေသာ အချိနက်ာလတစခု်အတွင်း ဦးေရစစုေုပါင်း၏ အချိုး 

ြမင့်မားေသာ ဦးေရကုိ ေတွ ရိှ့ရသည့် တစမ်ျိုး သုိမ့ဟုတ် တစမ်ျိုးထက်ပုိေသာ အုပ်စလုိုက်ေန 

မျိုးစတိမ်ျား ေတွ ရိှ့ရသည့် ဧရိယာများကုိ ကမcာ့အဆင့် ဦးစားေပးအြဖစ် သတမှ်တ်သည်။ အဘယ့် 

ေEကာင့်ဆုိေသာ် အဆုိပါမျိုးစတိမ်ျားသည် သတမှ်တဧ်ရိယာများအေပ; ထခုိိက်ပါက ပျက်စီး 

ြပုန်းတီးနုိင်ေသာေEကာင့် ြဖစသ်ည်။ KBA သတမှ်တမ်C စံအား အုပ်စလုိုက်ကျက်စားသည့် ငှက်များ 

အတက်ွသာ အသံုးြပုနုိင်ြခင်းမှာ 5ပီးြပည့်စုံေသာ ဦးေရခန်မှ့န်းြခင်း နည်းစနစသ်ည် ငှက်များ 

အတက်ွသာ အဆင်သင့် တညေ်ဆာက်5ပီး၍ ြဖစသ်ည် (Wetland International ၂၀၀၂)။ 

ေရေပျာ်ငှက်အုပ်စုအတက်ွ အာရှဇီဝေဒသအလိုက် ပျံနံှ့မ့Cဦးေရ၏ ၁ % ကုိ သတမှ်တ်၍ 

ပင်လယေ်ပျာ်ငှက်အုပ်စုအတက်ွ ကမcာ့ဦးေရ၏ ၁ % ကုိ သတမှ်တ် အသံုးြပုသည်။ 

တညေ်နရာရလဒ်ကုိ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ KBA တစ်ခုစအီတက်ွ သတမှ်တထ်ားသည်။ လက်ရိှ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ဧရိယာများအား စမံီအုပ်ချုပ်လုပ်ကိင်ုမC အဆင့်ြမှင့်တင်ြခင်း သုိမ့ဟုတ် 

တိုးချဲ ြ့ခင်းနှင့် ဧရိယာအသစမ်ျားဖနတ်ီးြခင်းတိုြ့ဖင့် KBA များအား  ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်နုိင်ပါ က 

ကျက်စားေနရာရလဒ်များကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးမC ြဖစသ်ည်။ စမံီအုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မC အဆင့်ြမှင့်တင် 

ြခင်းတငွ်  မျိုးစတိမ်ျား၏ ဦးေရနှင့် ေဂဟစနစမ်ျား ေရရှညတ်ညတ်ံ့မC ေသချာေစရန်အတက်ွ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး လပ်ုငန်းစဉ်များ ေြပာင်းလေဲဆာင်ရွက်ြခင်းလည်း ပါဝင်သည်။ လက်ရိှ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ဧရိယာများအား တိုးချဲ ြ့ခင်းဟု ဆုိရာတွင် မျိုးစတိမ်ျားအတွက် 

အေရးYကီးဧရိယာ လိုအပ်ချက်အချိုးအား ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းနှင့် ယခင်က ထည့်သွင်းမေဖာ်ြပ 
ထားသည့် မျိုးစတိမ်ျား၏ ေနရင်းေဒသအား ထည့်သွင်းြခင်းတို ့ ပါဝင်ပါသည်။ ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွေ်ရး ဧရိယာအသစ် ဖန်တီးြခင်းလပ်ုငန်းတင်ွ အေရးYကီးေသာ ဧရိယာတစခု်လုံး သုိမ့ဟုတ် 

အစတိအ်ပုိင်းတစခု်အား ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဧရိယာအြဖစ် သတ်မှတြ်ခင်းနှင့် ေရရှည်အကျို း 

သက်ေရာက်မCရိှသည့် စမံီအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မC အစြပုြခင်းတို ့ ပါဝင်သည်။ ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး 

ဧရိယာများတင်ွ ကာကွယထ်ားေသာ ဧရိယာများနှင့် ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန် အလားအလာရိှေသာ 

ဧရိယာများသာမက ေဒသခံြပည်သူလထူု၊ ပုဂgလကိေြမပိင်ုရှင်များနှင့် အြခားအကျိုးဆက်စပ် 

ပတသ်ကသူ်များက ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းနှင့်  စမံီခန်ခဲွ့ြခင်း လပ်ုငန်းများေဆာင်ရွက်ရန် 

အလားအလာရိှေသာ ဧရိယာများလည်း ပါဝင်သည်။ 

KBA များ သတမှ်တ်ြခင်း၏ ကနဦးလပ်ုငန်းအေနြဖင့် ြမန်မာနိင်ုငံ၏ အေရးYကီး 

ငှက်ဧရိယာ (IBA) များ ကွန်ယက်ကုိလည်း သတမှ်တ5်ပီးြဖစ်သည် (BirdLife International - 

၂၀၀၄)။ IBA များတငွ် ကမcာ့အဆင့် မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေသာ၊ ကျက်စားဧရယိာ အကန် ့

အသတြ်ဖင့်သာရိှေသာ ေဂဟစနစစ်ု (Biome)၊ အကန်အ့သတြ်ဖင့်သာ အုပ်စလုိုကက်ျက်စားသည့် 

ငှက်ထိန်းသိမ်းေရး ဧရိယာများပါဝငသ်ည်။ အကျိုးဆကစ်ပ်ပတသ်က်သူများနှင့် ညှိန�င်းြခင်း၊ 

ပံုနိှပ်ထတုေ်ဝထားေသာ သုိမ့ဟုတ် ပံုနိှပ်မထားေသာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များအား 

သံုးသပ်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်၍ အြခားေသာ အုပ်စလုိုက်ေန မျို းစတိမ်ျား၏ IBA ကွန်ယက်အား 
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တိုးချဲ ရ့န် လိုအပ်သည်။ အချက်အလက်များ ရှားပါးမCေEကာင့် သတ်မှတထ်ားသည့် စံနှင့် 

လိုက်ေလျာညေီထွရိှမည့် ဧရိယာများအေပ;တွင် အေြခခံ၍ ေရှးဦး KBA စာရင်းကုိသာ ြပုစနုိုင်ခ့ဲ 

သည်။ 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ ေရရှညထ်န်ိးသမ်ိးကာကယွ်ရန်အတွက် ဆက်စပ်ေနေသာ နယေ်ြမ 

ဧရိယာများပါဝင်သည့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာ(Corridors)များ လိုအပ်သည်။ ထန်ိးသိမ်း 

ေရးဆက်စပ်ဧရိယာရလဒ်တစခု်ကုိ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာ တစ်ခုချင်း 

အလိုက် သတမှ်တထ်ားသည်။ ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရယိာတစခု်၏ သဘာဝြဖစစ်ဉမ်ျားနှင့် 

ဇီဝဖဲွ စ့ည်းမCများအား မထခုိိက်ေအာင် ထန်ိးသိမ်းနုိင်ပါက ထိုရလဒ်များကုိ ြဖည့်ဆည်းနုိင်မည် 

ြဖစသ်ည်။ ကုန်းေြမမျိုးစတိ် (Landscape Species)  များကုိ ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရာတွင် 

မူလအတိုင်း မပျက်စီးသည့် ဇီဝဖဲွ စ့ည်းမCများအား ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန်မှာ Yကိုတင်လိုအပ်ချက် 

ြဖစသ်ည်။ ေြမအေနအထား အေြခြပုမျိုးစတိမ်ျားသည် ေနထိုင်ကျက်စားရာေဒသ ကျယြ်ပန်ြ့ခင်း၊ 

သဘာဝအေလျာက် ဦးေရသိပသ်ည်းမCနည်းြခင်း၊ ေနရာေရb ေ့ြပာင်းေနထိုင်သည့် သဘာဝရိှြခင်း 

စသည့် အေလအ့ထများေEကာင့် ေနရာေဒသ အေြခခံ၍ ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန် ခက်ခဲသည် 

(Sancleason နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၁)။ အကျိုးဆက်စပ် ပတသ်က်သူများသည် ေအာက်ပါကုန်းေြမ 

မျိုးစတိမ်ျားကုိ ေရွးချယထ်ားသည်။ ၎င်းတိုမှ့ာ သားမင်း၊ အာရှဆင်၊ ဧရာဝတလီင်းပုိင်၊ ကျား၊ 

ေအာက်ချင်းငက်ှမျိုးစတိ်များ၊ ငဟစဝ်မ်းြဖူငှက်၊ Sandbar-nesting birds ၊ လင်းတနှင့် ေရငှက် 

Yကီးမျိုးများ ြဖစသ်ည်။ သဘာဝြဖစစ်ဉ်များကုိ ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန်မှာ ေနရာေရb ေ့ြပာင်း 
ကျက်စားြခင်း၊ မျိုးစတိမ်ျားပျံနံှ့ ့ြခင်းနှင့် နှစစ်ဉ် ေရလbမ်းမုိးမCစက်ဝန်းကဲ့သုိေ့သာ သဘာဝေဂဟ နှင့် 

ေြပာင်းလဲမCြဖစစ်ဉ်များ မပျကစ်ီးဘဲ ေရရှညတ်ည်တံ့ေစရန် လိအုပ်သည်။ 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ တည5်မဲေစေရးေဆာင်ရွက်ရာတွင် ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာများကုိ 

သဘာဝနှင့် လလူပ်ုေနရင်းေဒသများကန်ွယက်၏ ဗဟုိဇုန်တင်ွ အေြခြပုရန် လိုအပ်သည်။ အဆိပုါ 

သီအုိရီအေပ;တွင် အေြခခံ၍ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ေရရှညထ်ိန်းသိမ်းနုိင်ရန် ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ် 

ဧရိယာများကုိ KBA များနှင့် KBA အြဖစ် အလားအလာရှိေသာ ဧရိယာများအေပ;တွင် 

အေြခစိုက် တညေ်ထာင်သင့်သည်။ 

KBA များအား အေြခခံလျက် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် ထန်ိးသိမ်းေရး 

ဆက်စပ်ဧရယိာများ စာရင်းကို ြပုစုခ့ဲသည်။ ပထမဦးစာွ ကုန်းေြမမျိုးစတိမ်ျားအား ေရရှည် 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ၂ ခု သုိမ့ဟုတ် ၂ ခုထက်ပုိေသာ KBA များအား 

အေြခခံ၍ ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရယိာများအား သတမှ်တ်ရန် အကျိုးဆက်စပ်ပတသ်က်သူများ 

အား ေတာင်းဆုိခဲသ့ည်။ ဆက်လက်၍ ေြပာင်းလမဲCြဖစစ်ဉ်များနှင့် ေဂဟြဖစစ်ဉ်များကုိ ထန်ိးသိမ်း 

ရန်အတက်ွ ပုိမုိ၍Yကီးမားေသာ သဘာဝေနရင်းေဒသများကုိ ထန်ိးသိမ်းရန် လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း 

ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာများ ထပ်မံသတမှ်တေ်ပးရန်လည်း ေတာင်းဆုိခ့ဲသည်။ ထန်ိးသိမ်း 

ေရးဆက်စပ်ဧရိယာများ သတမှ်တ်ရာတွင် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ အကန်အ့သတ်ရိှမCနင့်ှ 
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သတမှ်တ်ချက်စံ အေသးစတိမ်ရိှြခင်းတိုေ့Eကာင့် အခက်အခဲEကုံရသည်။ အဆုိပါအခက်အခဲ 

များေEကာင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတသ်က်သူများသည် ကုန်းေြမမျို းစတိမ်ျားနှင့် တိရ စ�ာန်နှင့် အပင် 

အဖဲွအ့စည်းများ၏ အေရအတကွအ်ား ေရရှည်ထန်ိးသိမ်းနုိင်ရန် အလားအလာရိှသည့် အေတာ် 

အတန် တစဆ်က်တစစ်ပ် တည်ရိှေနေသာ သဘာဝေနရင်းေဒသဧရိယာများကုိ သတမှ်တ်ရန် 

အာရုံစိုက် Yကိုးပမ်းခ့ဲသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငံအတင်ွး ကမcာ့ရှားပါးစာရင်း ဆန်းစစမ်Cလပ်ုငန်းကုိ နုိတ့ိုက်သတ� ဝါများ၊ ငှက် 

များ၊ ကုန်းေနေရေနသတ� ဝါများ၊ တာွးသွားသတ� ဝါများ(လပ်ိနှင့်မေိကျာင်း)၊ အပငအ်ချို ၊့ ေကျာရိုးမ့ဲ 

မျိုးစတိအ်ချို နှ့င့် အ�ဝါမျိုးစတိအ်နည်းငယတ်ိုြ့ဖစသ်ည်။ ထိုအ့ြပင် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ လက်ရိှ ကမcာ့ 

ရှားပါးစာရင်းဝင် မျိုးစတိမ်ျား၏ သတင်းအချက်အလက်များမှာ ေနရာအနည်းငယမှ် စာရင်း 

ေကာကယ်ထူားမC မှတတ်မ်းအနည်းငယသ်ာ ရရိှနုိင်သည်။ အမျိုးသားအဆင့် စာရင်းေကာက်ယူမCမှာ 

ကျားအတက်ွသာ ေဆာင်ရွက်ရန် Yကိုးပမ်းခ့ဲEကသည်။ မျို းစတိအ်ေြမာက်အြမားအတွက် ြမန်မာ 

နုိင်ငံတွင် လက်ရိှမှတတ်မ်းမှတ်ရာများ မရိှပါ။ ထိုေ့Eကာင့် ကမcာ့အဆင့် ရှားပါးမျိုးစတိ်၊ KBA နှင့် 

ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာများ၏ စာရင်းကုိသာ Yကိုတင်ြပုစထုားနုိင်ေသးသည်။ သတင်း 

အချက်အလက်များ ပုိမုိရရိှလာပါက ြမန်မာ့ထိန်းသိမ်းကာကွယေ်ရးရလဒ်များကုိ ြပန်လညြ်ပင်ဆင် 

ရန် လိုအပ်လာမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၄၄၄၄....၁၁၁၁....၁၁၁၁    မျိုးစတိ်ရလဒ်များမျိုးစတိ်ရလဒ်များမျိုးစတိ်ရလဒ်များမျိုးစတိ်ရလဒ်များ    
    ၂၀၀၄ ခုနှစ် IUCN မျိုးစတိစ်ာရင်းအရ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် အ�ဝါေဂဟစနစမ်ျားမှအပ 
စစုေုပါင်း ကမcာ့အဆင့် ရှားပါးေသာမျိုးစတိ် (၁၆၃) မျိုးရိှေEကာင်း သိရိှရသည်။ ၎င်းတိုတ့င်ွ (၂၈) 
မျိုးသည် မျို းသုဉ်းလနုီးပါးအဆင်တ့င်ွရိှ5ပီး (၄၂) မျိုးသည် မျိုးသုဉ်းမည့် အန�ရာယနှ်င့် ရင်ဆိင်ု 
ေနရသည့် အဆင့်တွင်လည်းေကာင်း၊ (၈၃) မျိုးသည် မျိုးသုဉ်းမည့် အန�ရာယ်နှင့် Eကုံ ေတွ  ့
နုိင်သည့်အဆင့်တငွလ်ည်းေကာင်း ရိှေနEကသည် (IUCN ၂၀၀၄)။ 

၄၄၄၄ ၅၅၅၅ ၆၆၆၆

၁၃၁၃၁၃၁၃
၁၀၁၀၁၀၁၀

၇၇၇၇

၁၃၁၃၁၃၁၃

၂၂၂၂

၂၆၂၆၂၆၂၆

၃၇၃၇၃၇၃၇

၇၇၇၇

၁၃၁၃၁၃၁၃

၀၀၀၀

၅၅၅၅

၁၀၁၀၁၀၁၀

၁၅၁၅၁၅၁၅

၂၀၂၀၂၀၂၀

၂၅၂၅၂၅၂၅

၃၀၃၀၃၀၃၀

၃၅၃၅၃၅၃၅

၄၀၄၀၄၀၄၀

နုိတုိ့က်သတ� ဝါနုိတုိ့က်သတ� ဝါနုိတုိ့က်သတ� ဝါနုိတုိ့က်သတ� ဝါ ငှက်ငှက်ငှက်ငှက် တွားသွားသတ� ဝါတွားသွားသတ� ဝါတွားသွားသတ� ဝါတွားသွားသတ� ဝါ အပင်အပင်အပင်အပင်

မျို
းစိ

တ်
အ

ေရ
အ
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က်

မျို
းစိ
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အ
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အ
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မျို
းစိ
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အ

ေရ
အ
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မျို
းစိ

တ်
အ

ေရ
အ

တွ
က်

မျိုးစိတ်အုပ်စုမျိုးစိတ်အုပ်စုမျိုးစိတ်အုပ်စုမျိုးစိတ်အုပ်စု

မျို းသုဉ်းလုနီးပါး အန�ရာယ်ရိှေသာ မျိုးစိတ်မျို းသုဉ်းလုနီးပါး အန�ရာယ်ရိှေသာ မျိုးစိတ်မျို းသုဉ်းလုနီးပါး အန�ရာယ်ရိှေသာ မျိုးစိတ်မျို းသုဉ်းလုနီးပါး အန�ရာယ်ရိှေသာ မျိုးစိတ် မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေသာ မျို းစိတ်မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေသာ မျို းစိတ်မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေသာ မျို းစိတ်မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှေသာ မျို းစိတ်
မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ကျေရာက်နုိင်ေသာ မျို းစိတ်မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ကျေရာက်နုိင်ေသာ မျို းစိတ်မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ကျေရာက်နုိင်ေသာ မျို းစိတ်မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ကျေရာက်နုိင်ေသာ မျို းစိတ်  

ပုံပုံပုံပုံ    ((((၁၃၁၃၁၃၁၃)))) ၂၀၀၄ ခနုစ်ှတငွ် ြမနမ်ာနိုငင်ံရှိ ကမcာလံုးဆုိင်ရာ 5ခမိ်းေြခာက်မC ခေံနရေသာ မျို းစိတမ်ျား။ 
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 ကမcာ့အဆင့်ရှားပါးေသာ မျိုးစတိမ်ျားတင်ွ နုိတ့ိုက်သတ� ဝါ (၄၀) မျိုး၊ ငှက် (၄၉) မျိုး၊ 

တာွးသွားသတ� ဝါ (၂၆) မျိုး၊ ေကျာရိုးမ့ဲသတ� ဝါ(၁၀)မျိုးနှင့် အပင်မျိုးစတိ် (၄၃) မျိုးရိှသည်။ 

၎င်းတိုအ့တင်ွးတွင် ြမန်မာနုိင်ငံ၌သာ ေတွ ရိှ့ရသည့် ေဒသရင်းမျိုးစတိ် (၉) မျိုးပါဝငသ်ည်။ 

 တာွးသွားသတ� ဝါများ၊ ငါးများ၊ ေကျာရိုးမဲ့သတ� ဝါများနှင့် အပငမ်ျားအတွက် ယခုေဖာ်ြပ 

ထားေသာ အေရအတက်ွသည် နုိင်ငံအတွင်း အမှန်တကယ် ကမcာ့အဆင့်ရှားပါးသည့် စာရင်းနှင့် 

န�င်းယှဉပ်ါက အလန်ွနည်းသညဟု် ယူဆနိုင်သည်။ အဘယ့်ေEကာင့်ဆုိေသာ် ကမcာ့အဆင့် ရှားပါး 

စာရင်းစစိစမ်Cမှာ အဆိုပါအုပ်စမုျားအတက်ွ မြပည့်စုံ၍ ြဖစသ်ည်။ ငှက်မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ 

ကမcာ့အဆင့် ရှားပါးစာရင်းေကာက်ယမူCအား မEကာမီက အြပည့်အဝေဆာင်ရွက်5ပီး ြဖစေ်သာ်လည်း 

ကမcာ့အဆင့် ရှားပါးေသာ မျိုးစတိမ်ျားရိှသညဟု် အတညြ်ပုနုိင်ြခင်း မရိှေပ (IUCNSSC နှင့် C 1-

CABS ၂၀၀၃)။ 

ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၁၆၁၆၁၆၁၆)))) ြမန်မာနိုငငံ်၌သာြမန်မာနိုငငံ်၌သာြမန်မာနိုငငံ်၌သာြမန်မာနိုငငံ်၌သာ    ေတွ ရိှ့ရသည်ေတွ ရိှ့ရသည်ေတွ ရိှ့ရသည်ေတွ ရိှ့ရသည်    ကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာ    မျို းသုဉ်းရန်မျို းသုဉ်းရန်မျို းသုဉ်းရန်မျို းသုဉ်းရန်    အန�ရာယ်အန�ရာယ်အန�ရာယ်အန�ရာယ်ရှိသည့်ရှိသည့်ရှိသည့်ရှိသည့်    
မျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျား    

မျိုးစတိအ်မည်မျိုးစတိအ်မည်မျိုးစတိအ်မည်မျိုးစတိအ်မည် အန�ရာယ်အန�ရာယ်အန�ရာယ်အန�ရာယ်ရိှမCရိှမCရိှမCရိှမC    အဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့် 
လင်းနို ့(Pipistrellus joffrei) မျို းသုဉ်းလနုီးပါး 
လင်းနို ့(Pipistrellus anthonyi) မျို းသုဉ်းလနုီးပါး 
မျက်ခုံးြဖူငက်ှြပာေြခာက် (Sitta victoriae)  မျို းသုဉ်းမည့် အန�ရာယ်နငှ့်ရငဆုိ်င် 
ြမနမ်ာE့ကယ်လပိ် (Geochelone platynota)  မျို းသုဉ်းလနုီးပါး 
ရခိုငေ်တာင်လပိ် (Heosemys depressa)  မျို းသုဉ်းလနုီးပါး 
တိုက်လပိ် (Kachuga trivitatta)  မျို းသုဉ်းမည့် အန�ရာယ်နငှ့်ရငဆုိ်င် 
ေဆာက်လပိ် (Morenia ocellata)  မျို းသုဉ်းမည့် အန�ရာယ်နငှ့်ရငဆုိ်င် 
စင်းEကားလပိ် (Chitra vandijki) မျို းသုဉ်းမည့် အန�ရာယ်နငှ့်ရငဆုိ်င် 
ေလးကွက်လပိ် (Nilssonia formosa)  မျို းသုဉ်းမည့် အန�ရာယ်နငှ့်ရငဆုိ်င် 

 
 ြမန်မာနုိင်ငံတွင်ရိှေသာ မျိုးသုဉ်းလနီုးပါး တိရ စ�ာန်မျိုးများမှာ ချိုတစေ်ချာင်းEက့ံ၊ အေမbးပါ 

Eက့ံ၊ လင်းနုိမ့ျို းစတိ်(၂)မျိုး တိုြ့ဖစ5်ပီး ၎င်းတိုကုိ့ မEကာေသးမီနှစမ်ျားအထိ မညသ်ည့်မှတတ်မ်း 

တင်ွမှ မေတွ ရိှ့ရဘဲ သမိုင်းအရသာ သိရိှရြခင်းြဖစသ်ည် (Corbet နှင့် Hill ၁၉၉၂)။  အဆုိပါ 

မျိုးစတိ် (၄) မျိုးအတွက် လက်ရိှအေြခအေနနှင့် လက်ကျန်အေရအတွက်အား စာရင်းေကာက်ယူရန် 

ဦးစားေပးအဆင့် သတမှ်တထ်ားသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငံ၏ မျိုးသုဉ်းလနီုးပါး ငှက်များစာရင်းတင်ွ ထိုင်းနုိင်ငံနှင့် ြမန်မာနုိင်ငံေတာင်ပုိင်း 

ေဒသရင်းငှက်မျိုး ဂါနီေတာင်ငံုး ပါဝင်5ပီး ၎င်းသည် ေြမနိမ့်ပိင်ုး အ5မဲစမ်ိးသစေ်တာများ ပျကစ်ီး 
မCေEကာင့် ပုိမုိပျက်သုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှလာသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတငွ် လတတ်ေလာ စာရင်းေကာက် 

ယမူCများအရ အေရအတက်ွ ေတာ်ေတာ်များများ ရိှေသာ်လည်း ကမcာေပ;တင်ွ အေကာင်ေရ 
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သိသိသာသာ ကျဆင်းလျက်ရှေိသာ နCတသီ်းသွယလ်င်းတ နှင့် လင်းတေကျာြဖူသညလ်ည်း 

မျိုးသုဉ်းလနီုးပါး စာရင်းတင်ွ ပါဝင်သည်။ ထိုအ့ြပင် လန်ွခ့ဲသည့် နှစင်ါးဆယအ်တင်ွး ေသချာသည့် 

မှတတ်မ်းမညသ်ည့ေ်နရာတင်ွမှ မေတွရ့ေသာ ြမန်မာနုိင်ငံနှင့် အိန�ိယနိင်ုငံေြမာက်ပုိင်းတိုတ့င်ွ ယခင် 

ကေတွရ့သည့် ဘေဲခါင်းပန်းေရာင်လည်း ပါဝင်သည် (BirdLife International ၂၀၀၃)။ 

ြမန်မာနုိင်ငံ၏ မျိုးသုဉ်းလနီုးပါး တာွးသွားသတ� ဝါများမှာ ေရချို ေရငန်စပ်မိေကျာင်း (Crocodylus 
porosus)၊ Mangrove Terrapin (Bantagur baska)၊ ြမန်မာE့ကယလ်ပ်ိနှင့် ရခုိင်ေတာင်လိပ်များ 

ြဖစE်ကသည်။ တတယိနှင့် စတတု² လပ်ိမျိုးများမာှ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ေဒသရင်းလပ်ိမျိုးများ ြဖစE်က5ပီး 

(၄) မျို းလုံးမှာ အလန်ွအက�ံဖမ်းဆီးသတြ်ဖတ်မCေEကာင့် မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး ြဖစေ်နပါသည်။ 

 မျိုးသုဉ်းလနီုးပါး အပင်မျိုး ၁၃ မျိုးအား ြမန်မာနိုင်ငံတင်ွ ေတွ ရိှ့ရ သည်။ ၎င်းတိုအ့ားလုံးမှာ 

ကညင်/အင် မျိုးရင်းတင်ွ ပါဝင်သည့် Anisoptera Scaphula ၊ Drptercarpus baudii ၊ D. 
dyeri ၊ D. gracilis ၊ D. grandiflorus ၊ D. Kerrii ၊ D. turbinatus ၊ Hopea apiculata ၊ H. 
helferi ၊ H. Sangal ၊ Para shorea stellata ၊ Shorea farinosan နှင့် Vatica Lanceaefolia 

တိုြ့ဖစE်ကသည်။ ၎င်းတိုအ့ားလုံးမှာ အပင်Yကီးမျိုးများြဖစ5်ပီး သစအ်လန်ွအက�ံထတုယ်ြူခင်းနှင့် 

ေြမြပန်သ့စေ်တာများအား အြခားေြမအသံုးချမCသုိ ့ ေြပာင်းြခင်းတိုေ့Eကာင့် မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ် 

အလန်ွYကီးသည်။ 

၄၄၄၄....၁၁၁၁....၂ ၂ ၂ ၂     ကျက်စားေဒသကျက်စားေဒသကျက်စားေဒသကျက်စားေဒသရလဒ်များ ရလဒ်များ ရလဒ်များ ရလဒ်များ (Site Outcomes)(Site Outcomes)(Site Outcomes)(Site Outcomes)    

 KBA (၇၆)ခုအား သတ်မှတထ်ား5ပီးြဖစသ်ည်  (ပံု- ၁၄ နှင့် ေနာက်ဆက်တွဲ- င)။ ၎င်းတို ့

အတင်ွးမှ ၂၉ ခု (စစုုေပါင်း၏ ၃၈%) မှာ ကမcာ့အဆင့် မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှ နုိတ့ိုက် 

သတ� ဝါများအတွက် ကျက်စားေဒသ အတက်ွလည်းေကာင်း၊ ၅၅ (၇၂%) ခုမာှ အစလုိုက်ေန 

ငှက်မျိုးများအတက်ွလည်းေကာင်း၊ ၁၀ ခု (၁၃%)မှာ တာွးသွားသတ� ဝါများအတက်ွ လည်းေကာင်း 

၈ ခု (၁၁%) မှာ အပင်မျိုးများအတွက်လည်းေကာင်း သတမှ်တထ်ားြခင်း ြဖစသ်ည်။ အကယ၍် 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယမ်Cအဆင့်နှင့် မျိုးစတိမ်ျား ပျံနံှ့တ့ည်ရှမိCဆုိင်ရာ အေသးစတိ် အချက်အလက် 

များ ပုိမုိရရိှနုိင်ပါက ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ KBA သတမှ်တ်မC အေရအတွက် ပုိမုိြမင့်တက်လာနုိင် 

ပါသည်။ ရှမ်းြပညန်ယ်၏ ဧရိယာအများစတုင်ွ ဇီဝဆုိင်ရာ စာရင်းေကာကယ်မူCလုပ်ငန်းများ 

မေဆာင်ရွက်ရေသးသြဖင့် KBA သတမှ်တ်မCအေရအတကွ် ပုိမုိြမင့်တကလ်ာနုိင်သည်။ ထိုသို ့

မေဆာင်ရွက်နုိင်ေသးသြဖင့် သတင်းအချက်အလက်မြပည့်စုံမC ကွက်လပ်Yကီး ြဖစေ်ပ;လျက်ရိှသည်။ 

ထိုေ့Eကာင့် ရှမ်းြပည်နယ်အား ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ အေြခခံ သတင်းအချက်အလက် ေကာကယ်ူရန် 

ဦးစားေပးအဆင့် သတမှ်တသ်င့်သည်။ အထူးသြဖင့် တရတုြ်ပညသူ်သ့မaတနုိင်ငံနှင့် လာအုိ 

ဒီမုိကရက်တစ် ြပညသူ်သ့မaတ နုိင်ငံတိုနှ့င့် ဆက်စပ်လျက်ရှေိသာ ဧရိယာများတင်ွြဖစသ်ည်။ KBA 

များ၏ ၃၃% ြဖစေ်သာ ၂၅ ခု၏ အစတိအ်ပုိင်း သုိမ့ဟုတ် တစ်ခုလုံးသာလ8င် တရားဝင် 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဧရိယာအြဖစ် သတမ်တှနုိ်င်5ပီး လက်ကျန် ၅၁ ခု (၆၇%)မှာ တရားဝင် 

ကာကယွ်ရြခင်း မရှေိသးေပ။ ကုိယစ်ားြပုသည့် မျိုးစိတနှ်င့် ေနရင်းေဒသများ ပုိမိမုျားြပားလာေစ 
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ရန်အတက်ွ လိုအပ်ပါက ြပန်လညသံု်းသပ်၍ နုိင်ငံအဆင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရး နယေ်ြမများ 

စနစကုိ် တိုးချဲ ရ့န် လိုအပ်လျက်ရိှေEကာင်း ဤအေြခအေနက ညbန်ြပလျက်ရိှသည်။ ထိုသုိ ့ တိုးချဲ  ့

ြခင်းနှင့်အတူ အချို ေ့သာ မကာကွယ်ရေသးသည့် KBA များကုိ ေဒသခံြပညသူ် ပါဝင်သည့် 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယမ်Cြဖစေ်စရန် ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ခွင့်ြပုချက်များေပးြခင်း နည်းလမ်းများ 

ြဖင့်လည်း ချဉ်းကပ်ေဆာင်ရွက်နိင်ုသည်။ 

 ဇယား (၁၇)တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့် KBA (၁၀)ခုသည် ြမန်မာေ့ဒသရင်း ကမcာ့ရှားပါး 

မျိုးစတိမ်ျားကုိ အေထာက်အကြူပုလျက် ရိှသည်ဟု အသိများသည် ။ ဥပမာအားြဖင့် ကမcာ့ဦးေရ၏ 

၉၀% ြဖစေ်သာ ဂါနီေတာင်ငံုးကုိ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ေတွရ့5ပီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မူ ဆက်လက်ရှင်သန်ရန် 

ခက်ခဲသည့် ဦးေရပမာဏသာရှသိည်။ အဆုိပါ KBA များအား ဦးစားေပးထန်ိးသိမ်းရန် လိုအပ် 

သည်။ ဤသုိထ့ိန်းသိမ်းနုိင်သည့် ဧရိယာမှာ ကမcာေပ;တွင် အနည်းငယ် သုိမ့ဟုတ် မရိှသေလာက် 

ရှားသည်။ ထိုဧရိယာများအနကမှ် (၄)ခု တည်းသာလ8င် တရားဝင်ထိန်းသိမ်းကာကွယေ်ရး ဧရိယာ 

အြဖစ် သတမ်တှထ်ားနိုင်သည်။  

၄၄၄၄....၁၁၁၁....၃ ၃ ၃ ၃     ထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာရလဒမ်ျား ေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာရလဒမ်ျား ေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာရလဒမ်ျား ေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာရလဒမ်ျား (Corridor Outcomes) (Corridor Outcomes) (Corridor Outcomes) (Corridor Outcomes)     

 နုိင်ငံဧရိယာ၏ ၄၃ % ကုိ ကုိယစ်ားြပုေသာ (၂၉၃,၄၀၀) စတုရန်းကီလိုမီတာရိှ ဆက်စပ် 
ထန်ိးသိမ်းေရးဧရိယာ ၁၅ ခုအား အေြခခံစာရင်းြပု5ပီးြဖစသ်ည် (ေနာက်ဆက်တွဲ-စ နှင့် ဇယား 

၁၈)။ အဆုိပါဧရိယာများမှာ (၅,၃၀၀) စတုရန်းကီလိုမီတာ (ဧရာဝတြီမစဝ်က�န်းေပ;ေဒသ) မှ 

(၅၃,၀၀၀) စတုရန်းကီလိုမီတာ (ရခုိင်ရိုးမေဒသ) အထိရိှသည်။ ဆက်စပ်ထန်ိးသမ်ိးေရးဧရိယာ 

များအတင်ွးပါဝင်ေသာ KBA များအား ဇယား (၁၉) တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည်။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၁၇၁၇၁၇၁၇)))) ကမcာလုံးဆုိင်ရာကမcာလုံးဆုိင်ရာကမcာလုံးဆုိင်ရာကမcာလုံးဆုိင်ရာ    မျို းသုဉ်းရန်အန�မျို းသုဉ်းရန်အန�မျို းသုဉ်းရန်အန�မျို းသုဉ်းရန်အန�ရာယ်ရှိရာယ်ရှိရာယ်ရှိရာယ်ရှိ    ြမန်မာ့ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျားြမန်မာ့ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျားြမန်မာ့ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျားြမန်မာ့ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျား    ကျက်စားကျက်စားကျက်စားကျက်စား    ရာရာရာရာ    
KBA KBA KBA KBA များများများများ 

KBAKBAKBAKBA မျိုးစတိ်မျိုးစတိ်မျိုးစတိ်မျိုးစတိ် 
တနသrာရီအလယ်ပုိင်းကမ်းရိုးတန်း ေဆာက်လပ်ိ 

ေချာင်းမန်ွ-ဝေချာင်း  ဂါနေီတာင်ငံုး 

ကုလားတန်ြမစဝ်ေဒသ  ြမန်မာ့တိုက်လပိ် 

ကရသူရိ ဂါနေီတာင်ငံုး 

မင်းစုံေတာင်* ြမန်မာ့Eကယလ်ိပ် 

ြမလပ်ိေတာင် ြမန်မာ့Eကယလ်ိပ် 

နတမ်ေတာင် (ဝိတိုရိယေတာင်)* မျကခံု်းြဖူငှက်ြပာေြခာက် 

ငဝန်ေဒသ ဂါနေီတာင်ငံုး 

ရခုိင်ရိုးမ* ရခုိင်ေတာင်လိပ် 

ေရbစက်ေတာ်* ြမန်မာ့Eကယလ်ိပ် 

* = သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမ 
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 ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၁၈၁၈၁၈၁၈))))    ြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိ    ထနိ်းသိမ်းေရးဆက်စပဧ်ရိယာများထနိ်းသိမ်းေရးဆက်စပဧ်ရိယာများထနိ်းသိမ်းေရးဆက်စပဧ်ရိယာများထနိ်းသိမ်းေရးဆက်စပဧ်ရိယာများ 

ထနိ်းသမိ်းေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာထနိ်းသမိ်းေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာထနိ်းသမိ်းေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာထနိ်းသမိ်းေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာ 
ဧရိဧရိဧရိဧရိယာယာယာယာ    

((((စစစစ////ကလီိုမတီာကလီိုမတီာကလီိုမတီာကလီိုမတီာ)))) 
KBAKBAKBAKBA    

အေရအတကွ်အေရအတကွ်အေရအတကွ်အေရအတကွ် 
ဧရာဝတြီမစ်ဝက�န်းေပ;ေဒသ ၅၃၀၀ ၁ 
ပဲခူးရိုးမ ၁၇၈၀၀ ၂ 
ဧရာဝတြီမစ်အလယပုိ်င်း ၁၈၀၀၀ ၁၃ 
ြမန်မာနုိင်ငံအလယ်ပုိင်း ေြခာက်ေသွေ့တာများ ၁၅၀၀၀ ၂ 
ြမန်မာနုိင်ငံအလယ်ပုိင်း ရွက်ြပတေ်ရာေနာှေတာများ  ၇၆၀၀ ၂ 
သံလင်ွြမစအ်လယ်ပုိင်း ၁၁၀၀၀ ၀ 
ချင်းေတာင်တန်းများ ၂၃၉၀၀ ၅ 
ကယား-ကရင် ေတာင်တန်းေဒသများ ၁၃၀၀၀ ၁ 
ချင်းတင်ွးြမစေ်အာကပုိ်င်း ၈၄၀၀ ၁ 
နာဂေတာင်တန်းများ ၅၅၀၀ ၁ 
နန်းယေုတာင်တန်းေဒသ  ၂၀၅၀၀ ၀ 
ေြမာက်ဖျား ဆက်စပ်သစ်ေတာများ ၂၅၈၀၀ ၃ 
ရခုိင်ရိုးမ ၅၃၀၀၀ ၅ 
တနသrာရီ Sundiac ေဒသခဲွ ၄၄၂၀၀ ၁၂ 
ချင်းတင်ွးြမစ်အထက်ပုိင်း ေြမနိမ့်ေဒသများ ၂၄၄၀၀ ၄ 

 
 ေဖာ်ြပပါ ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရယိာများအတွင်း KBA (၅၂) ခု (စစုုေပါင်း ၆၈% နှင့် 

ညမီ8) ရိှသည်။ ဧရာဝတြီမစအ်လယပုိ်င်းနှင့် တနသrာရီ Sundiac ေဒသခွဲသည် အြခား 

ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာများနှင့် န�င်းယှဉ်ပါ က KBA အေရအတွက် အေတာ်များများကုိ 

အေထာက်အကူြပုထားသည်။ ဧရာဝတြီမစအ်လယပုိ်င်း ထန်ိးသိမ်းေရး ဆက်စပ်ဧရိယာများ၌ 

KBA များသည် လတူို၏့ သက်ေရာက်မCကုိ များစာွခံစားရေသာ်လည်း တနသrာရီ Sundiac ေဒသခဲွ 

မှာမူ အများစမှုာ လူတို၏့ သက်ေရာက်မC အလန်ွနည်းပါးသည့် မပျကစ်ီးေသးေသာ ဧရိယာများ 

ပါဝင်သည်။ ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာ အနည်းနှင့်အများဆုိသလို ကမcာ့အဆင့် ရှားပါး 

စာရင်းဝင်မျိုးစတိမ်ျား အားလုံးနီးပါးကုိ သိသာထင်ရှားသည့် အေရအတွက်ြဖင့် ပံုမှန် ေတွရ့ေလ့ 

ရိှေသာေEကာင့် အေနအထား ေကာင်းမွန်သည်။  နCတသီ်းသယွလ်င်းတ နှင့် ဝန်ပုိ (Haliaeetus 
leucoryphus) ငှက်မျို းစတိ် (၂) မျိုး တို၏့ ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာများအတွင်း ေတွ ရိှ့ရ 

မCမှာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် ြပည့်စုံလုံေလာက်မC မရှိေပ။ အထူးသြဖင့် နCတသီ်းသွယ် 

လင်းတမှာ ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ကမcာ့အဆင့် လုံေလာက်သည့် အေကာင်အေရအတက်ွ မရိှဟု ဆုိနုိင်5ပီး 

ဝန်ပုိငှက် မှာ ဦးစားေပးထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရမည့် မျိုးစတိအ်ြဖစ် ေရွးချယ်သတမှ်တထ်ားသည်။ 
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ပုံပုံပုံပုံ    ((((၁၄၁၄၁၄၁၄))))    ြမနမ်ာနိုငင်ံရှိ ေတာရုိင်းတိရ စ�ာနမ်ျား ြဖတသ်န်းလမ်း နငှ့် ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် 

ေနရာများ။ 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၁၉၁၉၁၉၁၉))))    ထနိ်းသမိ်းေရးဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးဆုိင်ရာ    ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမCအတကွ်ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမCအတကွ်ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမCအတကွ်ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမCအတကွ်    ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပး    ေဆာင်ရကွ်ရမည့်ေဆာင်ရကွ်ရမည့်ေဆာင်ရကွ်ရမည့်ေဆာင်ရကွ်ရမည့်    
ထနိ်းထနိ်းထနိ်းထနိ်းသမိ်းေရးသမိ်းေရးသမိ်းေရးသမိ်းေရး    ဆကစ်ပ်ဧရယိာများနှင့်ဆကစ်ပ်ဧရယိာများနှင့်ဆကစ်ပ်ဧရယိာများနှင့်ဆကစ်ပ်ဧရယိာများနှင့်    ကျက်စားေဒသများကျက်စားေဒသများကျက်စားေဒသများကျက်စားေဒသများ 

ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပး    ထန်ိးထန်ိးထန်ိးထန်ိးသိမ်းေရးသိမ်းေရးသိမ်းေရးသိမ်းေရး    ဆကစ်ပ်ဆကစ်ပ်ဆကစ်ပ်ဆကစ်ပ်    
ဧရယိာများဧရယိာများဧရယိာများဧရယိာများ 

ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပး    ကျက်စားေဒသများကျက်စားေဒသများကျက်စားေဒသများကျက်စားေဒသများ 
ဧရိယာဧရိယာဧရိယာဧရိယာ    

((((စစစစ////ကီလိုမီတာကီလိုမီတာကီလိုမီတာကီလိုမီတာ)))) 
ြမန်မာနုိင်ငံအလယ်ပုိင်း ေြခာကေ်သွ ့
ေတာများ 

ချပ်သင်း၊ ေရbစက်ေတာ် ၁၅၀၀၀ 

ြမန်မာနုိင်ငံအလယ်ပုိင်း 
ရက်ွြပတ်ေရာေနှာ ေတာများ 

အေလာင်းေတာ်ကဿပ၊ မဟာ5မိုင် ၇၆၀၀ 

ချင်းေတာင်တန်းများ ေဗွပါး၊ ကေနဒီေတာင်ထိပ်၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်၊ 
နတ်မေတာင်၊ ဇုိင်းမှူးေတာင်တန်း 

၂၃၉၀၀ 

ချင်းတွင်းြမစ်ေအာက်ပုိင်း ဥရုြမစ် ၈၄၀၀ 
ေြမာက်ဖျားဆက်စပ်သစ်ေတာများ ခါကာဘုိရာဇီ၊ ဖုန်ကန်ရာဇီ၊ ေခါင်လန်ဖူး ၂၅၈၀၀ 
ရခုိင်ရုိးမ ကလုားတန်ြမစ်ဝ၊ နတ်ေရကန်၊ ေငွေတာင်၊ 

ရခုိင်ရုိးမေြမာက်ပုိင်း၊ ရခုိင်ရုိးမ  
၅၃၀၀၀ 

တနသrာရီ Sundiac ေဒသခဲွ တနသrာရီကမ်းရုိးတန်း အလယပုိ်င်း၊ ေချာင်းမွန်-
ဝေချာင်း၊ ေထာင်ပရု၊ ကရသူရိ၊ ေကာေ့သာင်းခရုိင် 
ေအာက်ပုိင်းေဒသများ၊ လန်ပိက�န်း၊ ေလညာ၊ ငဝန်၊ 
ပါချန်၊ ပဲြမစ်ဝှမ်းေဒသ (မင်းသာ တုိးချဲ  ့သစ်ေတာ 
Yကိုးဝုိင်း) ၊ တနသrာရီအမျိုးသားဥယျာဉ်၊ 
တနသrာရီသဘာဝYကိုးဝုိင်း  

၄၄၂၀၀ 

ချင်းတွင်းြမစ်အထက်ပုိင်း 
ေြမနိမ့်ေဒသများ 

ဘွမ်ဖာဘမ်ွ၊ ထမံသီ၊ ဟူးေကာင်းေတာင်Eကား၊ 
တနုိင်းြမစ်  

၂၄၄၀၀ 

ထပ်မံြဖည့်စွက်ထပ်မံြဖည့်စွက်ထပ်မံြဖည့်စွက်ထပ်မံြဖည့်စွက်    ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပး    ကျက်စားေဒသများကျက်စားေဒသများကျက်စားေဒသများကျက်စားေဒသများ 

မရှိ မင်းစံုေတာင် ၂၂ 
မရှိ ြမလိပ်ေတာင် ၅၀ 
မရှိ ေရbဥေဒါင်း ၃၂၆ 

 
၄၄၄၄....၁၁၁၁....၄ ၄ ၄ ၄     ထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းေရးေရးေရးေရးဆုိင်ရာဆုိင်ရာဆုိင်ရာဆုိင်ရာ    ရင်းနီှးြမှုရင်းနီှးြမှုရင်းနီှးြမှုရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမC ဦးစားေပးရလဒ်များပ်နှံမC ဦးစားေပးရလဒ်များပ်နှံမC ဦးစားေပးရလဒ်များပ်နှံမC ဦးစားေပးရလဒ်များ    

 အနာဂတ်၌ ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းနှီးြမှုပ်နံှမCများ အကျိုးသက်ေရာက်မC ေကာင်းေစရန် 

အတက်ွ ထန်ိးသိမ်းေရးရလဒ်အားလုံးကုိ ြပန်လညသံု်းသပ်၍ ဦးစားေပးရလဒ်စု တစခု်အြဖစ် 

သတမှ်တ်ရန်လိသုည်။ အဆုိပါဦးစားေပးရလဒ်များသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတသ်က်သူ အားလုံး၏ 

သေဘာတညူီချကြ်ဖင့် လာမည့်ငါးနစှအ်တငွ်း ြပုလပ်ုမည့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းနီှးြမှုပနံှ်မC 

ရလဒ်များြဖစေ်သာ ဦးစားေပးမျိုးစတိ်၊ ကျကစ်ားေဒသနင့်ှ ထန်ိးသိမ်းေရး ဆက်စပ်ဧရယိာများကုိ 

ကုိယစ်ားြပုသည်။ အဆုိပါ ရလဒ်များကုိ တညေ်နရာနှင့် ေြမေနရာအေနအထားအေြခခံ၍ 

ရင်းနှီးြမှုပ်နံှမC လျာထားချက်များ သတမှ်တ်ရာတင်ွ အသံုးြပုသည်။ 

ဦးစားေပးမျိုးစတိမ်ျားကုိ ကမcာ့အဆင့် ရှားပါးေသာ မျိုးစတိမ်ျားကို ဦးတည၍် ထန်ိးသိမ်း 

ေရး ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမCများ လျာထားရာတွင် အသံုးြပုသည်။ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် 
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ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာများ ေရွးချယ်ရာတွင် စံ (၄)ခုကုိ သတမှ်တ်ခ့ဲသည်။ ၎င်းတိုမှ့ာ (၁) 

မျိုးသုဉ်းလနီုးပါးနှင့် မျိုးသုဉ်းမည့်အန�ရာယ်နှင့် ရင်ဆုိင်ေနရေသာ တိရ စ�ာနမ်ျိုးစတိမ်ျားအား 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရာတွင် အေရးပါမC၊ (၂) ကုန်းေြမမျိုးစတိမ်ျားအား ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရာတွင် 

အေရးပါမC၊ (၃) ထူးြခားေသာ ေဂဟစနစနှ်င့် ေြပာင်းလဲမCြဖစစ်ဉ်များကုိ ထန်ိးသိမ်းကာကယွ် 

ရာတွင် အေရးပါမCနှင့် (၄) ထန်ိးသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ရင်းနီှးြမှုပ်နှံမC ထပ်ေဆာင်းေဆာင်ရက်ွရန် 

လိုအပ်မCတိုြ့ဖစ်သည်။ ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာများ ေရွးချယ်သည့် စမံျားအသံုးြပုမCကုိ 

ေနာကဆ်က်တွဲ(စ)တင်ွ ေလလ့ာနုိင်သည်။ KBA များစာရင်းမှ ဦးစားေပးမျိုးစတိ်၊ ကျက်စားရာ 

ေဒသများ ေရွးချယ်ရာတွင် စသံတမှ်တခ်ျက်(၃)မျိုးကုိ အသံုးြပုသည်။ ၎င်းတိုမှ့ာ (၁) ဦးစားေပး 

ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာအတွင်း ေတွ ရိှ့ရမC၊ (၂) ြမန်မာနိင်ုငံ၏ ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျားြဖစ5်ပီး 

ကမcာ့အဆင့် ရှားပါးေသာမျိုးစတိမ်ျားအား ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရာတငွ် အေရးပါမC (၃) ထပ်ေဆာင်း 

ရင်းနှီးြမှုပ်နံှရန် လိုအပ်မCတိုြ့ဖစသ်ည်။ KBA များ ေရွးချယသ်ည့် စံများ အသံုးြပုမCကုိ ေနာက်ဆက် 

တွဲ (င)တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 အကျိုးဆက်စပ်ပတသ်က်သူများသည် ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ ကမcာ့အဆင့် ရှားပါးေသာ မျို းစတ်ိ 

များအတင်ွးမှ ဦးစားေပးမျိုးစတိမ်ျား ေရွးချယ်ရာတင်ွ စံ(၃)ခုကုိ သတမှ်တ်ခ့ဲသည်။ ၎င်းတိုမ့ာှ (၁) 

ြမန်မာနုိင်ငံအတင်ွးရှိ ဦးေရသည် ကမcာ့အဆင့်တွင် သိသာထင်ရာှးမCရိှြခင်း (ဥပမာ - ေရb ေ့ြပာင်း 

ကျက်စားငှက်များ၊ ေဆာင်းခုိငှက်မျိုးစတိမ်ျားနှင့် ေတွ ရိှ့ရမC အလန်ွနည်းေသာ မျိုးစတိမ်ျားကုိ 

မေရွးချယနုိ်င်ပါ)၊ (၂) မျို းစတိကုိ် ဦးတည၍် ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန်လိုအပြ်ခင်း၊ (၃) ထပ်ေဆာင်း 
ရင်းနှီးြမှုပ်နံှရန် လိုအပ်ချက်ရိှြခင်းတိုြ့ဖစသ်ည်။ 

 ဦးစားေပးရလဒ်အားလုံးအတက်ွ အေရးအပါဆံုးေသာ ေရွးချယမ်Cစမှံာ ထပ်ေဆာင်းရင်းနီှး 

ြမှုပ်နံှမC လိုအပ်ချက်ရိှြခင်းြဖစသ်ည်။ လက်ရှနှိင့် အနာဂတက်ာလ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမCအတက်ွ ၎င်းတို၏့ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယမ်C လိုအပ်ချကမ်ျားကို ြဖည့်ဆည်းနုိင်ရန် ခက်ခဲေသာ မျိုးစိတမ်ျား၊ တညေ်နရာ 

များနှင့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရယိာများကိုသာ ဦးစားေပးရလဒ်များအြဖစ် သတမှ်တသ်ည်။ 

ထန်ိးသိမ်းေရးလိုအပ်ချက်များအား အလျင်အြမန် ြဖည့်ဆည်းေပးရန် လိုအပ်ေသာ ထန်ိးသိမ်းေရး 

ဆုိင်ရာ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမCမှာ ြမန်မာနုိငငံ်တွင် အလန်ွနည်းပါးေသာေEကာင့် ထန်ိးသိမ်းေရးရလဒ် 

အများစမှုာ ထပ်ေဆာင်းရင်းနီှးြမှုပ်နံှရန် အလန်ွအမင်း လိုအပလ်ျက်ရိှေEကာင်း စစိစ်ေတွ ရိှ့ရသည်။ 

 ပထမအYကိမ် အကျိုးဆက်စပ်ပတသ်က်သူများ အလပ်ုရုံေဆွးေနွးပဲွတွင် တက်ေရာက်လာ 

သူများက ဦးစားေပးမျိုးစတိ်၊ တညေ်နရာနှင့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာများကုိ စာရင်းြပုစခဲု့ 

Eကသည်။ အဆုိပါစာရင်းအား မူEကမ်းြပုစသုည့်အဖဲွက့ ပံုနိှပ်ထတုေ်ဝ5ပီးနှင့် မထတုေ်ဝရေသးေသာ 

ကိန်းဂဏန်းအချကအ်လက်များကို မီှြငမ်းြပုစ၍ုလည်းေကာင်း၊ အကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သမူျား 

နှင့် ထပ်မံညှိန�င်း၍လည်းေကာင်း ြပန်လညြ်ပင်ဆင်ခ့ဲEကသည်။ အဆုိပါ ညှိန�င်းြပင်ဆင်5ပီးစာရင်း 

ကုိ ဒုတယိအYကိမ် အလပ်ုရုံေဆွးေနွးပွတဲင်ွ ထပ်မံတင်ြပခ့ဲ5ပီး အကျိုးဆက်စပ်ပတသ်က်သူများနှင့် 

ညှိန�င်း၍ အတညြ်ပုခ့ဲEကသည်။ 
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ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဆက်စပ်ဧရယိာ (၁၅) ခု အနက်မှ (၈) ခုကုိ  ဦးစားေပးအြဖစ် 

ေရွးချယ်ခ့ဲEကသည်(ဇယား ၁၉ နှင့် ပံု ၁၅)။ ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာများသည် 

နုိင်ငံ၏ ၃၀ % ခန်ရိှ့5ပီး စစုေုပါင်း (၂၀၂,၃၀၀) စတုရန်းကလီိုမီတာ ရိှသည်။ 

 
ပုံပုံပုံပုံ    ((((၁၅၁၅၁၅၁၅))))  ြမနမ်ာနိုငင်တံငွ် ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန် ြဖတသ်န်းလမ်း 

များနငှ့် ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွ ထနိ်းသိမ်းေရးအတက်ွ ထပေ်ဆာင်းဦးစား ေပးသင့် သည့် ေနရာများ။    

 ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရယိာများအတွင်းပါဝငေ်သာ KBA များမှာ ဦးစားေပး 

ေနရာများြဖစသ်ည်ဟု အဓိပAါယဖ်င့်ွဆုိနုိငသ်ည်။ ေနရာအေြခြပု ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန် လိုအပ် 

ေသာ ြမန်မာနုိင်ငံရိှ ကမcာ့အဆင့် ရှားပါးေသာ ေဒသရင်းမျိုးစတိမ်ျားကို ပုိမုိထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန် 
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ရည်ရွယ်၍ ထပ်မံြဖည့်စွက် ဦးစားေပးဧရိယာများကုိ ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ေရး ဆက်စပဧ်ရိယာ 

များ၏ ြပင်ပတွင်ပါ ထပ်မံေရွးချယခ့ဲ်သည်။ KBA ၁၁ ခု သည် ကမcာ့အဆင့်ရှားပါးေသာ ေဒသရင်း 

မျိုးစတိမ်ျားကုိ အေထာက်အကြူပုေနသည်ဟုသိရိှရ5ပီး (၈)ခုကုိ ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်းေရးဆကစ်ပ် 

ဧရိယာများအြဖစ် သတမှ်တသ်ည် (ဇယား-၁၇)။ ကျနသ်ည့် (၃) ခုအတွင်းမှ (၂) ခုတွင် တညေ်နရာ 

အေြခြပုထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ေဆာင်ရက်ွရန် ဦးစားေပးအဆင့် သတမှ်တထ်ားေသာ  ြမန်မာ့ 

Eကယလ်ပ်ိ (မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး) များရိှ5ပီး၊ ေနာက်ဆံုးတစခ်မှုာ ေရbဥေဒါင်းေဘးမ့ဲေတာြဖစ5်ပီး 

၎င်းသည် မျိုးသုဉ်းလနီုးပါး အေမbးပါEက့ံ (Dicerohinus sumatreansis) ၏ ေနရင်းေဒသြဖစ5်ပီး 

Eက့ံများ ြပန်လညထ်န်ိးသိမ်းရန် ဦးစားေပးဧရိယာ ြဖစသ်ည်။ 

 ဦးစားေပးေနရာ ၃၇ ခုအနက် ဧရိယာစစုေုပါင်း၏ ၄၉ % ရိှေသာ ၁၈ ခုသာလ8င် တရားဝင် 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဧရိယာ သတမှ်တ5်ပီး သုိမ့ဟုတ် သတမှ်တ်ရန် တရားဝင် အဆုိြပု5ပီး 

ြဖစသ်ည်။ ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရယိာ ၈ ခုသည် (၂၀၂,၃၀၀) စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်း5ပီး 

နုိင်ငံစစုေုပါင်းဧရိယာ၏ ၃၀% ရိှသည်။ ဦးစားေပး ကျက်စားေဒသနှင့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ် 

ဧရိယာများသည် ကျက်စားေဒသအေြခြပုနှင့် ကုန်းေြမေဒသဆုိင်ရာ ထန်ိးသိမ်းေရးေဆာင်ရက်ွရန် 

ကမcာ့အဆင့် ဦးစားေပးရမည့် အေရးYကီးဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ လက�ဏာများ အလုံးစုံပါဝင်သည်ဟု 

မဆုိသာေပ။ ထပ်ေဆာင်းသတင်းအချက်အလက်များ ရရိှလာပါက ဦးစားေပး တညေ်နရာနှင့် 

ဆက်စပ်ထိန်းသိမ်းေရးဧရိယာများ ထပ်မံသတမှ်တ်ရန် လိုအပ်သည်။ 

 ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာ (၈)ခုနှင့် ထပ်မံြဖည့်စက်ွ ဦးစားေပး ကျက်စား 
ေဒသ (၃) ခုတိုသ့ည် ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ အဓိကေဂဟစနစမ်ျားနှင့် ေနရင်းေဒသ အမျိုးအစားများ 

အားလုံးကုိ ကုိယစ်ားြပုသည်။ ၎င်းတိုတ့ငွ် အင်ဒုိ-ြမန်မာ အေရးYကီးဧရိယာ (Indo-Myanmar 

Hotspot) တစခု်လုံး အေကာင်းဆံုးနမူနာအြဖစ် ကျန်ရိှေနသည့် အရှားပါးဆံုး ေဂဟစနစ် (၃) မျိုး 

ြဖစေ်သာ ကမ်းရိုးတန်း၊ ြမစဝ်က�န်းေပ;နင့်ှ ေြမနိမ့်အ5မစဲမ်ိးသစေ်တာေဂဟစနစမ်ျားလည်း ပါဝင် 

သည်။ အဆိုပါ သဘာဝေဂဟစနစမ်ျားကုိ အြခားေသာ ေြမအသုံးချမCသုိ ့ ေြပာင်းလြဲခင်း 

အများအြပား ြဖစေ်ပ;လျက်ရိှသညကုိ် ေတွရ့သည်။ အဘယ့်ေEကာင့်ဆိုေသာ် ၎င်းတိုသ့ည် ထထူပ် 

သိပ်သည်းသည့် ေနရာများနှင့် ထစိပ်လျက်ရိှ5ပီး ေြမြပန်အ့5မဲစိမ်းသစေ်တာများတွင် သီးနံှစိုက်ပျိုး 

ြခင်း ကမ်းရိုးတန်းေဂဟစနစမ်ျားတွင် ပုဇွန်ကန်တညေ်ထာင်ြခင်းများကုိ ြဖစေ်ပ;ေစသည်။ အဆုိပါ 

ေဂဟစနစမ်ျားတွင် နုိင်ငံ၏ သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများစနစ်၌ ပါဝင်ေသာဧရိယာ အလန်ွ 

နည်းပါးေသာေEကာင့် အြခားေြမအသံုးချမCသုိ ့ ေြပာင်းလမဲCနCန်းကုိ ပုိမုိြမင့်တက်ေစသည်။ ထိုအ့ြပင် 

အဆုိပါေဂဟစနစ်များ၏ ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ တန်ဖုိးကုိ နားလညမ်Cအားနည်းြခင်းနှင့် အဆိုပါဧရိယာ 

များတွင် ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဧရိယာ တညေ်ထာင်ြခင်းြဖင့် စီးပွားေရးဖံွ ့5ဖိုး တိုးတက်မCကုိ 

အေနှာင့်အယက်ှြဖစေ်စသညဟု် ယဆူြခင်းများသညလ်ည်း ေြမအသံုးချမC ေြပာင်းလြဲခင်းကို 

များြပားေစသည်။ ေဖာ်ြပပါေဂဟစနစမ်ျားကုိ ကုိယစ်ားြပုေသာ ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်းေရးဆကစ်ပ် 

ဧရိယာများမှာ ချင်းတငွ်းြမစေ်အာကပုိ်င်းေဒသများ၊ ရခိင်ုရိုးမ၊ တနသrာရီ Sundiac ေဒသခဲွ နှင့် 

ချင်းတင်ွးြမစ်အထက်ပုိင်း ေြမနိမ့်ေဒသများ ြဖစသ်ည်။ 
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 ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရယိာများနှင့် ထပ်မံြဖည့စ်က်ွ ဦးစားေပးကျက်စားေဒသ 

များသည် ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ြပုန်းတီးရန် အန�ရာယ်ရိှ5ပီး ထန်ိးသိမ်းကာကွယမ်C အားနည်းေသာ 

လက်ကျန်ေနရင်းေဒသ (၃)မျိုးြဖစသ်ည့် ရွက်ြပတ် အင်/ကညင် သစေ်တာ၊ ေရချိုရbံ နံွ့ေတာနှင့် 

ဒီေရေတာတိုက့ို အေထာက်အကြူပုလျက်ရိှသည်။ အဆုိပါေနရင်းေဒသများကုိ ထန်ိးသိမ်းကာကွယ် 

ရန်အတက်ွ အေရးပါေသာ ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာများမှာ ြမန်မာနုိင်ငံအလယပိ်င်ုးေဒသ 

ေတာေြခာက်များ (ရွက်ြပတအ်င်/ကညင်ေတာများ)၊ တနသrာရီ Sundiac ေဒသခဲွ (ဒီေရေတာ) နှင့် 

ချင်းတင်ွးြမစ်အထက်ပုိင်း ေြမနိမ့်ေဒသများ (ေရချိုရbံ နံွ့ေတာ) တို ့ြဖစE်ကသည်။ 

 ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာ (၂)ခုနှင့် ထပ်မံြဖည့်စက်ွ ဦးစားေပး ကျက်စား 

ေဒသများ၏ အေရးYကီးသည့် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ တန်ဖုိးများကုိ ေအာက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် 

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာ((((၁၁၁၁))))    ----    ြမန်မာနုိငင်အံလယပ်ိုင်းြမန်မာနုိငင်အံလယပ်ိုင်းြမန်မာနုိငင်အံလယပ်ိုင်းြမန်မာနုိငင်အံလယပ်ိုင်း    ေြခာကေ်သွေ့တာေြခာကေ်သွေ့တာေြခာကေ်သွေ့တာေြခာကေ်သွေ့တာများ။များ။များ။များ။  

ဤဆက်စပ် ဧရိယာအတင်ွးတင်ွ ရွက်ြပတ်အင်/ကညင်ေတာများအပါအဝင် ြမန်မာနုိင်ငံ 

အလယပုိ်င်းရိှ အပူပုိင်းေဒသတွင် အနည်းငယ်ကျန်ရိှေနေသာ သဘာဝေနရင်းေဒသများ ပါဝင် 

သည်။ အYကီးဆံုးနမူနာြပစရာ လက်ကျန်သဘာဝေနရင်းေဒသမှာ ချပ်သင်းေဘးမ့ဲေတာ နှင့် 

ပတဝ်န်းကျင် ြဖစသ်ည်။ ဦးစားေပးထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ဆက်စပ်ဧရိယာတင်ွ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 

ေဒသရင်း မျို းစတိမ်ျားြဖစေ်သာ ြမန်မာ့Eကယလ်ပ်ိ (မျိုးသုဉ်းလနုီးပါးအဆင့်)၊ ေစွ ၊့ နဖားEကူးငှက်  

နှင့် ြမန်မာဘလီုံးငှက်တိုကုိ့ ထန်ိးသိမ်းကာကယွထ်ားသည်။ ထိုအ့ြပင် ဤဧရိယာအတွင်းတွင် 
ကမcာေပ;၌ အများဆုံးေသာ ဦးေရအြဖစ် ကျန်ရိှေနသည့် ရှားပါးေသာ ေရbသမင်များကုိလည်း 

ထန်ိးသိမ်းထားသည်။ ဤဧရိယာအတွင်း ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွများြပုန်းတီးရန် 5ခိမ်းေြခာက်ေနေသာ 

ြပဿနာများမှာ သစေ်တာဧရယိာ အများအြပားကုိ ရှင်းလင်း၍ စိုက်ပျို းေြမအြဖစ် ချဲထ့ွင်ြခင်း၊ 

ထင်းသံုးစွဲမC များြပားြခင်းေEကာင့် သစေ်တာများပျက်စီးြခင်း၊ ကုနသွ်ယ်ရန်အလိုငှ့ာ အမလဲိုက်ြခင်း 

နှင့် အေြခခံအေဆာက်အဦများ တညေ်ဆာကြ်ခင်းတိုြ့ဖစသ်ည်။  

ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းေရးေရးေရးေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာဆကစ်ပ်ဧရယိာဆကစ်ပ်ဧရယိာဆကစ်ပ်ဧရယိာ((((၂၂၂၂))))----    ြမန်မာနိုငငံ်အလယပ်ိုင်းြမန်မာနိုငငံ်အလယပ်ိုင်းြမန်မာနိုငငံ်အလယပ်ိုင်းြမန်မာနိုငငံ်အလယပ်ိုင်း    ရက်ွြပတေ်ရာေနာှေတာများ။ရက်ွြပတေ်ရာေနာှေတာများ။ရက်ွြပတေ်ရာေနာှေတာများ။ရက်ွြပတေ်ရာေနာှေတာများ။ 

ြမန်မာနုိင်ငံအလယ်ပုိင်း ေြခာက်ေသွဇု့န်၏ အေနာက်ပုိင်းနှင့် ေြမာက်ပုိင်းတိုရိှ့ ေတာင်တန်း 

များမှာ ရွက်ြပတေ်ရာေနှာေတာများ အများအြပားပါဝင်သည့် ဧရိယာြဖစသ်ည်။ အထူးသြဖင့် 

အေလာင်းေတာ်ကဿပအမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် မဟာ5မိုင်ေဘးမဲေ့တာတိုြ့ဖစသ်ည်။ ဤဧရိယာ 

အတင်ွးတွင် ရှားပါးသည့် ေမျာက်လbဲေကျာ်၊ Capped leaf monkey (Trachypithecus 
pileatus)၊ အာရှဆင်နှင့် စိုင်တိုရိှ့5ပီး ၎င်းတိုအ့ားလုံးမှာ မျိုးသုဉ်းေပျာက်ကွယ်ရန် အန�ရာယ်ရိှ 

မျိုးစတိမ်ျားြဖစသ်ည်။ စိုက်ပျိုးေြမတိုးချဲ ြ့ခင်း၊ ကုန်သွယ်ရန်အလိုငှ့ာ အမဲလိုက်ြခင်း၊ သစမ်ဟုတ် 

ေသာ သစေ်တာထွက်ပစ@ည်း အလန်ွအက�ံ ထတုယ်ြူခင်းနှင့် စားကျက်ချြခင်းတိုမ့ာှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ 

များ ပျက်စီးြပုန်းတီးရန် 5ခိမ်းေြခာက်ေနသည့် လပ်ုငန်းများ ြဖစသ်ည်။  
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ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပး    ထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာ((((၃၃၃၃))))    ----    ချင်းချင်းချင်းချင်းေတာငတ်န်းေဒသေတာငတ်န်းေဒသေတာငတ်န်းေဒသေတာငတ်န်းေဒသ 

ဤဧရိယာတွင် ချင်းြပည်နယ်ရိှ ေတာင်ြမင့်ေဒသများ ပါဝင်သည်။ ချင်းေတာင်တန်းတငွ် 

ေတာင်ေပ;အ5မဲစမ်ိးေတာများရိှ5ပီး ရစငှ်က် နှင့်  ေအာက်ချင်းငက်ှ အပါအဝင် ကမcာ့အဆင့် ရှားပါး 

မျိုးစတိဦ်းေရ အများအြပားတို ့ရပ်တညလ်ျက်ရိှသည်။ အထူးသြဖင့် ချင်းေတာင်ေဒသ ေတာင်ပုိင်း 

သည် မျိုးသုဉ်းမည့် အန�ရာယနှ်င့် ရင်ဆုိင်ေနရေသာ မျက်ခံုးြဖူငှက်ြပာေြခာက် ရှင်သန်ရပ်တည်ရာ 

ေနရာြဖစ5်ပီး ကမcာေပ;တင်ွ ဤတစေ်နရာတည်းသာရှသိည်။ ဤထန်ိးသိမ်းေရး ဆက်စပ်ဧရိယာ 

အတင်ွးတွင် နတမ်ေတာင်အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် အဆုိြပု ေကျာက်ပန်းေတာင်ေဘးမဲေ့တာတို ့

တည်ရိှသည်။ စားသံုးရန် အမဲလိုက်ြခင်း၊ သစမ်ဟုတေ်သာ သစေ်တာထွက်ပစ@ည်း အလနွအ်က�ံ 

ထတုယ်ြူခင်းနှင့် ချင်းြပညန်ယေ်တာင်ပုိင်း ေပ ၂၀၀၀ ေအာက် ဧရိယာများကုိ ေရb ေ့ြပာင်းေတာင်ယာ 

ခုတြ်ခင်းတိုသ့ည် ဤထိန်းသိမ်းေရး ဆက်စပ်ဧရိယာအတကွ် အဓိက5ခိမ်းေြခာက်မCများ ြဖစသ်ည်။  

ဦးစားေပးထနိ်းဦးစားေပးထနိ်းဦးစားေပးထနိ်းဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာ((((၄၄၄၄))))    ----    ချင်းတငွ်းြမစေ်အာကပ်ိုင်းချင်းတငွ်းြမစေ်အာကပ်ိုင်းချင်းတငွ်းြမစေ်အာကပ်ိုင်းချင်းတငွ်းြမစေ်အာကပ်ိုင်း 

ဤဧရိယာအတွင်းတွင် ချင်းတင်ွးြမစ်၏ တစခု်တည်းေသာ ြမစလ်က်တက်ြဖစသ်ည့် ဥရြုမစ် 

နှင့် ထမံသီေဘးမ့ဲေတာမှ ချင်းတင်ွးြမစ်နှင့် ဧရာဝတြီမစတ်ိုဆံု့ရာအထိ ပါဝင်ေသာ ချင်းတွင်းြမစ် 

ေအာက်ပုိင်းနှင့် ဆက်စပ်ဧရိယာများ ပါဝင်သည်။ ြမန်မာနုိင်ငံအလယပုိ်င်းရိှ ချင်းတွင်းြမစ် 

ပတဝ်န်းကျင်မှအပ ကျန်ဧရိယာတွင် မပျက်စီးေသးေသာ ြမစက်မ်းေဘး ေနရင်းေဒသများ တည်ရိှ 

သည်။ ၎င်းတိုမှ့ာ သဲေသာင်ခံုများ၊ သဲကမ်းပါးများ၊ ြမစက်ျိုးအင်းများနှင့် ြမစက်မ်းရိုးသစေ်တာများ 

ြဖစသ်ည်။ ချင်းတင်ွးြမစေ်အာက်ပုိင်းေဒသများသည် ပျက်စီးမCများြပားေသာ ဧရာဝတြီမစက်ဲ့သုိ ့

အများအြပား ေလလ့ာမCမြပုရေသးေသာ်လည်း အေရှ ေ့တာင်အာရှ ပင်မကုန်းေြမရိှ ေရစီးေနှး5ပီး 

ကျယြ်ပန်ေ့သာ ေြမနိမ့်ြမစဝှ်မ်းလင်ွြပင်များတင်ွ ေပျာက်ကွယသွ်ား5ပီြဖစသ်ည့် မျိုးစတိအ်ေတာ် 

များများကုိ ပ့ံပုိးေပးထားသည်။ ဤထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ဆကစ်ပ်ဧရိယာအတွင်းတင်ွ မျိုးသုဉ်း 

ရန် အလန်ွအန�ရာယ်ရိှေသာ လင်းတေကျာြဖူကို ေတွ ရိှ့ရ5ပီး မျိုးသုဉ်းရန်အန�ရာယ်ရှိ စင်းEကားလိပ် 

အပါအဝင် ကမcာ့အဆင့်ရှားပါးစာရင်းဝင် မျို းစတိအ်ေရအတွက် များစာွကုိ ေတွ ရိှ့ရသည်။ 

ချင်းတင်ွးြမစေ်အာကပုိ်င်းသည် ဧရာဝတြီမစအ်လယပုိ်င်း၊ ြမန်မာနုိင်ငံအလယပုိ်င်း အပူပိုင်းဇုနနှ်င့် 

ချင်းတင်ွးြမစ်အထက်ပုိင်း ေြမနိမ်ပုိ့င်းေဒသတိုနှ့င့် ဆက်စပ် ေဂဟစနစဧ်ရိယာအြဖစ် ရပ်တည် 

လျက်ရှသိည်။ အဆုိပါဧရိယာအား ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်း မြပုရေသးသည့်အြပင် ေရbတူးြခင်း၊ 

သဲတာများဖုိြ့ခင်း၊ ငှက်ဖမ်းြခင်း၊ သစနှ်င့် ဝါးထုတြ်ခင်း တိုေ့Eကာင့် ြမစက်မ်းရိုး သစေ်တာများ 

ပျကစ်ီးြခင်း၊ ေရbတူးရာမှ ထက်ွရိှေသာ အညစအ်ေEကးများေEကာင့် ညစ်ညမ်းြခင်း စသညတ်ိုေ့Eကာင့် 

ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာရိှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ၏ ရှင်သန်ရပ်တည်မCကုိ 5ခိမ်းေြခာက် ခံေနရ 

သည်။ 
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ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပး    ထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းေရးေရးေရးေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာဆကစ်ပ်ဧရယိာဆကစ်ပ်ဧရယိာဆကစ်ပ်ဧရယိာ((((၅၅၅၅))))----        ေြမာက်ဖျားေြမာက်ဖျားေြမာက်ဖျားေြမာက်ဖျားဆကစ်ပ်ဆကစ်ပ်ဆကစ်ပ်ဆကစ်ပ်သစေ်တာများ။သစေ်တာများ။သစေ်တာများ။သစေ်တာများ။ 

ြမန်မာနုိင်ငံေြမာက်ပုိင်းအစန်ွးဆံုးရိှ အိန�ိယနှင့် တရုတန်ယစ်ပ်တိုမှ့ ေတာင်တန်းေဒသ 

များနှင့် ေတာင်ဘက်ရိှ ေတာင်Eကားနှင့် ေတာငေ်ြခေဒသများြဖင့် ဖဲွ စ့ည်းထားသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 

အြမင့်ဆံုးေတာင်ထတွြ်ဖစေ်သာ ခါကာဘိုရာဇီအပါအဝင် ေပ ၅၀၀၀ ထက် ြမင့်ေသာ ဧရိယာများ၊ 

ဧရာဝတြီမစ်အတင်ွးစီးဝင်ရာ ေတာင်Eကားေဒသ ြမစလ်က်တက်များပါဝင်သည်။ ဤဧရိယာတွင် 

ေတာင်ေပ;ြမက်ခင်းများ၊ ေတာင်ေပ;ေတာစိမ်းများနှင့် ေြမနိမ့်ေဒသ အ5မဲစမ်ိး သစေ်တာများ 

အပါအဝင် များြပားေသာ သဘာဝေနရင်းေဒသ အမျိုးမျိုးကုိ ေတွရ့သည်။ နုိင်ငံ၏ ေနရင်းေဒသ 

အပငမ်ျိုးစတိ် အများအြပားကိလုည်း ေတွ ရိှ့ရသည် (Kingdom-Ward ၁၉၄၄-၅)။ ဤေဒသတွင် 

ဟိမဝန�ာေဒသခံ တိရ စ�ာန်မျိုးများြဖစေ်သာ ပန်ဒါနီ (မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှ)၊ သားမင်း၊ မုိနာရစ် 

နှင့် ထရာဂုိပန်ရစင်က်ှ (ရှားပါးစာရင်းဝင်များ) အပါအဝင် လသိူနည်းသည့် ဂျီနက် (Muntiacus 
crinifrous) (ရှားပါးစာရင်းဝင်) (Rabinowitz နှင့်အဖဲွ  ့ ၁၉၉၈) နှင့် လတတ်ေလာေတွ ရိှ့ရသည့် 

ဖက်ဂျီ (Amato နှင့အ်ဖဲွ  ့ ၁၉၉၉) တိုကုိ့ ေတွ ရိှ့ရသည်။ ထိုအ့ြပင် မျိုးသုဉ်းမည့် အန�ရာယ်နှင့် 

ရင်ဆုိင်ေနရေသာ မျိုးစတိမ်ျားြဖစသ်ည့် ေမျာက်လbဲေကျာ်နှင့် ငဟစဝ်မ်းြဖူငှကတ်ို၏့ ဦးေရ 

တည်ရိှမCကုိလည်း အေထာက်အပ့ံေပးပါသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငံေြမာက်ပုိင်း ေတာင်တန်းေဒသများသည် ြမန်မာနုိင်ငံ၏တစဆ်က်တစစ်ပ်တည်း 

ဧရိယာ ကျယြ်ပန်စ့ာွရိှသည့် သဘာဝေတာနက်ေဒသYကီးတစခု်ြဖစ5်ပီး အိန�ိယနုိင်ငံ၏ နမ်ဒါးဖား 

အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့်လည်းေကာင်း၊ တရတုြ်ပည၏် သစေ်တာများနှင့်လည်းေကာင်း တစဆ်က် 
တစစ်ပ်တည်း တည်ရိှ5ပီး နယစ်ပ်ြဖတေ်ကျာ် ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးလုပ်ငန်းစဉ်များ ေဆာင်ရွက် 

ရန် အလားအလာေကာင်းများရိှသည်။ ေြမာက်ဖျားသစေ်တာဧရယိာအတွင်း ခါကာဘိုရာဇီ 

အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် ဖုန်ကန်ရာဇီေဘးမ့ဲေတာများ ပါဝင်လျက်ရိှသည်။ အဆုိပါထိန်းသိမ်းေရး 

နယေ်ြမများမာှ ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာ၏ အေနာကေ်ြမာက်ဘက်ပုိင်းတွင် တည်ရိှ5ပီး 

အေရှ ေ့ြမာက်ဘက်ပိုင်းတွင်လည်း ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများ ထပ်မံသတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ေနသည်။ 

အထူးသြဖင့် ယနူန်ေတာင်တန်းေဒသ၏ KBA အတင်ွးပါဝင်5ပီး ြမန်မာနုိင်ငံနှင့် တရတုြ်ပည်သူ ့

သမaတနုိင်ငံနယစ်ပ်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရိှသည့် ဧရိယာများြဖစသ်ည်။ ဤထန်ိးသိမ်းေရး ဆက်စပ် 

ဧရိယာအတင်ွးရိှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား 5ခိမ်းေြခာက်ေနေသာ ြပဿနာများမှာ ေရb ေ့ြပာင်း 

ေတာင်ယာခုတြ်ခင်း၊ အမဲလိုက်ြခင်း၊ သစထ်တုြ်ခင်းနှင့် သစထ်တုလ်မ်းများ ေဖာက်လပ်ုြခင်းများ 

ြဖစသ်ည်။ တရတုြ်ပည်သူသ့မaတနိုင်ငံမှ သစလ်ိုအပ်ချက်သည် သစထ်တုြ်ခင်းနင့်ှ သစထ်တု် 

လမ်းများ ေဖာက်လုပ်ြခင်း ြပဿနာေပ;ေပါက်လာရာ အေြခခံြဖစ်သည်။ 

ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပး    ထနိ်းသိမ်းေရးဆကစ်ပ်ထနိ်းသိမ်းေရးဆကစ်ပ်ထနိ်းသိမ်းေရးဆကစ်ပ်ထနိ်းသိမ်းေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာဧရယိာဧရယိာဧရယိာ    ((((၆၆၆၆))))    ----    ရခုိငရ်ိုးမနယေ်ြမ။ရခုိငရ်ိုးမနယေ်ြမ။ရခုိငရ်ိုးမနယေ်ြမ။ရခုိငရ်ိုးမနယေ်ြမ။ 

ဘဂrလားေဒ့ရ်ှနုိင်ငံနယစ်ပ်နှင့် ဧရာဝတြီမစဝ်က�န်းေပ;ေဒသတို ့ အEကားရိှ  ဘဂrလား 

ပင်လယေ်အာ်၏ ကုန်းတင်ွးပုိင်း ရခိုင်ရိုးမနယေ်ြမဧရိယာ ြဖစသ်ည်။ ရခုိင်ရိုးမေတာင်တန်းများ 

သည် Yကီးမားကျယြ်ပန်ေ့သာ အ5မဲစမိ်းေတာ၊ အ5မဲစမ်ိးေရာေနှာေတာနင့်ှ  ရွက်ြပတေ်ရာေနာှေတာ 
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များ တည်ရိှရာြဖစသ်ည်။ ထိုအ့ြပင် ရှညလ်ျားကျယြ်ပန်ေ့သာ ကမ်းရိုးတန်းေဒသနှင့်  ဒီေရအတက် 

အကျရိှေသာ ရbံနံွ့ြပင်များ၊ ဒီေရေတာများလည်း ရိှသည်။ အထူးသြဖင့် ကုလားတန်ြမစဝ်ေဒသ 

အပါအဝင်ြဖစသ်ည်။ ဤဧရိယာတွင် ေဒသရင်းလပ်ိမျိုး (၂) မျိုးြဖစေ်သာ ရခုိင်ေတာင်လိပ် 

(မျိုးသုဉ်းလနုီးပါး) နှင့် ြမန်မာတ့ိုက်လိပ် (မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရိှ) တိုကုိ့ ေတွ ရိှ့ရသည်။ 

ဤေဒသ၏ ေြမာက်ပုိင်းမဲဟူဧရိယာသည် ြမန်မာနုိင်ငံတွင် အာရှဆင် ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး 

အတက်ွ အေရးအYကီးဆုံးဧရိယာတစ်ခု ြဖစသ်ည်။ ထိုအ့ြပင် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ ရှားပါးတိရ စ�ာန်များ 

ြဖစေ်သာ ေမျာက်လbဲေကျာ်၊ ကျား၊ စိုင် (အားလုံးမျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရှိ) နှင့် ဝက်ဝံ (Asia Black 

Bear)၊ ေEကာင်မင်း၊ ေြပာင် (အားလုံး ရှားပါးစာရင်းဝင်) တိုကုိ့လည်း ေတွ ရိှ့ရသည် (ဦးတင်သန်း -

၂၀၀၄)။ ဤဧရိယာ၏ အများစကုို ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းမြပုရေသးေသာ်လည်း အစတိအ်ပုိင်း 

အချို ကုိ့မူ ရခိုင်ရိုးမဆင်ေဘးမ့ဲေတာအတင်ွး ထည့်သွင်းဖဲွ စ့ည်းထားသည်။ ဒီေရေတာများအား 

ရှင်းလင်း၍ ေြမအသံုးချမC ေြပာင်းလြဲခင်း၊ စိုက်ပျိုးေြမချဲထ့ွင်ြခင်း၊ စီးပွားြဖစ် အမဲလိုက်ြခင်းနှင့် 

သစထ်တုြ်ခင်းတိုမှ့ာ ဤထန်ိးသိမ်းေရး ဆက်စပ်ဧရိယာအတင်ွးရိှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ များကုိ 

5ခိမ်းေြခာက်လျက်ရိှသည်။ 

ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းေရးေရးေရးေရး    ဆကစ်ပ်ဧရယိာဆကစ်ပ်ဧရယိာဆကစ်ပ်ဧရယိာဆကစ်ပ်ဧရယိာ    ((((၇၇၇၇) ) ) ) ----    တနသrာရီတနသrာရီတနသrာရီတနသrာရီ    SundiacSundiacSundiacSundiac    ေဒသခဲွေဒသခဲွေဒသခဲွေဒသခဲွ    

တနသrာရီတိုင်းေဒသYကီး ဧရိယာအများစနှုင့် ကရင်နှင့် မွန်ြပည်နယတ်ို၏့ အစတိအ်ပုိင်း 

များပါဝင်ေသာ ေဒသြဖစ5်ပီး Yကီးမားကျယြ်ပန်ေ့သာ သဘာဝေနရင်းေဒသYကီးတစခု်ြဖစသ်ည်။ 

Sundiac ေဒသခွဲတင်ွ အင်ဒုိ-ြမန်မာ အေရးYကီးေဒသ (Indo-Myanmar Hotsopt) ၌ အYကီး 
မားဆုံး လက်ကျနဧ်ရယိာြဖစေ်သာ ေြမနိမ့်ေဒသ စိုစတွအ်5မဲေတာစမိ်းကုိ ေတွရ့သည်။ ဤေဒသ 

တင်ွ ကျယြ်ပန်ရှ့ညလ်ျားေသာ ကမ်းရိုးတန်း၊ ပင်လယြ်ပင်က�န်း အများအြပားနင့်ှ အဓိကေရတိမ် 

ေနရင်းေဒသများြဖစသ်ည့် ဒီေရအတကအ်ကျရှေိသာ ရbံနံွ့ြပင်များနှင့် ဒီေရေတာများကုိလည်းေတွ ရိှ့ 

ရသည်။ မEကာေသးမီကာလအထိ ဇီဝဆုိင်ရာ ေလလ့ာစူးစမ်းမC အနည်းငယ်မ8သာ ြပုနုိင်ေသးေသာ် 

လည်း ေြမနိမ့်ေဒသ အ5မဲစမ်ိးသစေ်တာဧရိယာ အများအြပားတွင် ကျက်စားေသာ မျိုးစတိမ်ျား နှင့် 

Eက့ံသူေတာ် (Tapirus indicus) နှင့် ေအာက်ချင်း/ေအာင်ေလာင်ငှက် (နှစမ်ျို းလုံးရှားပါး 

စာရင်းဝင်)တိုကုိ့ ေတွ ရိှ့ရသည်။ ဤေဒသတင်ွ တနသrာရီနှင့် ထုိင်းက�န်းစယ်ွ၏ အစတိအ်ပုိင်း 

အချို၏့ ေဒသရင်းမျိုးစတိြ်ဖစေ်သာ ဂါနီေတာင်ငံုး (မျိုးသုဉ်းလနီုးပါး) အေရအတကွ် အများအြပား 

ေတွ ရိှ့ရသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျား (မျိုးသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရှိ)ကုိလည်း အေရအတကွ် ေတာ်ေတာ် 

များများ (အေကာင် ၅၀ေအာက်) ေတွ ရိှ့ရသည် (Lynam ၂၀၀၃) ။ အာရှဆင်၊ ကျားနှင့် 

ေအာက်ချင်းငက်ှ  တိုက့ဲ့သုိေ့သာ ကုန်းေြမမျိုးစတိမ်ျားအား ေရရှညထ်ိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်အတွက် 

ေဒသခွဲ၏ အေနာက်ဘက်ပုိင်းနှင့် ထုိင်းက�န်းစယွတ်ိုတ့င်ွ တစဆ်က်တစစ်ပ်တည်း သဘာဝ 

ကျက်စားဧရိယာများ အများအြပားရိှြခင်းေEကာင့် အလားအလာ ပုိမုိေကာင်းမွန်ေစသည်။ Sundiac 

ေဒသခွဲအတွင်းရိှ ေြမနိမ့်ေဒသအ5မဲစမ်ိးသစေ်တာများမှာ နုိင်ငံ၏ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမ 

စနစအ်တင်ွး ထည့်သွင်းဖဲွ စ့ည်းမCဧရိယာ နည်းသည့်အြပင် ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးရန် ေြမေနရာ လိုအပ်မC 
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များြပားြခင်းတိုနှ့င့်လည်း ရင်ဆိုင်ရလျက်ရိှသည်။ ဒီေရေတာများမှာ ေြမနိမ့်ေဒသ အ5မဲစမ်ိး 

သစေ်တာများကဲသုိ့ ့ ကမcာ့အဆင့်တင်ွ အေရးမပါေသာ်လည်း ပုဇွန်ကန် တညေ်ထာင်ရန်အတကွ် 

ခုတထ်င်ွရှင်းလင်းြခင်းြပဿနာနှင့် ရင်ဆိင်ုရလျက်ရိှသည်။ Sundiac ေဒသခွဲအတွင်းရိှ ဇီဝမျိုးစုံ 

မျိုးကဲွများအေပ; အြခား5ခိမ်းေြခာက်မCများမှာ အမဲလိုက်ြခင်း၊ သတ� ုထတုလ်ပ်ုြခင်း၊ သစထ်တုြ်ခင်း 

နှင့် သစမ်ဟုတေ်သာ သစေ်တာထက်ွ ပစ@ည်း အလွန်အက�ံ ထတုယ်သံုူးစွဲြခင်းတိုြ့ဖစသ်ည်။  

ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပး    ထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာေရးဆကစ်ပ်ဧရယိာ    ((((၈၈၈၈))))    ----    အထက်ချင်းတငွ်းအထက်ချင်းတငွ်းအထက်ချင်းတငွ်းအထက်ချင်းတငွ်း    ေြမနမ့်ိေဒသ။ေြမနမ့်ိေဒသ။ေြမနမ့်ိေဒသ။ေြမနမ့်ိေဒသ။  

ချင်းတင်ွးြမစ်အထက်ပုိင်း ေရေဝေရလေဲဒသ၏ Yကီးမားကျယြ်ပန်သ့ည့် သဘာဝေနရင်း 

ေဒသများ ြဖစသ်ည်။ ချင်းတင်ွးြမစ၏် အထက်ပိင်ုးနှင့် ချင်းတငွ်းြမစအ်တွင်း စီးဝင်ေသာ တနုိင်း၊ 

တဝမ်နှင့် ပေလာင်လန်ဘန်းြမစလ်က်တကမ်ျား ပါဝင်သည်။ အဆုိပါ ြမစမ်ျားသည် သဲေသာင် 

အတင်ွး အသုိက်ဖဲွသ့ည့် ငှက်များအပါအဝင် ငဟစဝ်မ်းြဖူငှက် က့ဲသုိေ့သာ ကုန်းေြမမျို းစတိမ်ျား 

အတက်ွ အေရးပါသည်။ ြမစမ်ျား၏ ဆက်စပ်ဧရိယာများကုိ ေတာဘဲမန်ဒါလီ (မျိုးသုဉ်းရန် 

အန�ရာယ်ရှိ)၊ ေရဗလုံနှင့် ငှက်Yကီးဒံုးစပ် (Leptoptilos javanicus) (နှစမ်ျိုးလုံး ရှားပါးစာရင်းဝင်) 

တိုအ့တက်ွ အေရးပါေသာ ြမစက်ျိုးအင်းများနှင့် ေရ5ငိမေ်ရတိမ်ေဒသများြဖင့် ဖဲွ စ့ည်းထားသည်။ 

ထိုအ့ြပင် အဆိပုါ ေရတိမ်ေဒသများတွင် ဘေဲခါင်းပန်းေရာင် (မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး)များ ဆက်လက် 

ကျက်စားေနသည်ကုိ ေတွ ရိှ့ရေEကာင်း ေဒသခံအချို၏့ သတင်းေပးပုိခ့ျကအ်ရ သိရှိရသည်။ 

ဤေဒသသည် ေမျာက်လbဲေကျာ် အေရအတွက် အေတာ်များများနှင့် အာရဆှင်၊ သစ်ရွက်စားေမျာက် 

(ေမျာက5်မီးရှည်) တိုအ့ပါအဝင် ကမcာ့အဆင့် ရှားပါးစာရင်းဝင်မျို းစတိမ်ျားကုိ  အေထာက်အကူြပု 
လျက်ရှသိည့် ေြမနိမ့်ေဒသ အ5မဲစမ်ိးသစေ်တာ၊ ေရာေနာှအ5မဲစမ်ိးေတာနှင့် ရွက်ြပတေ်ရာေနှာေတာ 

များြဖင့် ဖံုးလbမ်းလျက်ရိှသည်။ လက်ရိှေလလ့ာ ဆန်းစစခ်ျက်များအရ(Mark-recapture studies) 

အဆုိပါေဒသတွင် ပါဝင်ေသာ ဟူးေကာင်းကျားထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမတွင် ကျား (Lynan နှင့်အဖွဲ  ့

၂၀၀၉) ေကာင်ေရ (၇) ေကာင်မှ (၇၁) ေကာငအ်ထိရိှေEကာင်း ညbန်းဆုိလျက်ရိှသည်။ ဆီေလျာ်သည့် 

စမံီခန်ခဲွ့မC လပ်ုေဆာင်နိုင်မည်ဆုိပါက ယခုထက်ပုိမိေုသာ ကျားေကာင်ေရကုိ ထန်ိးသိမ်းနုိင်မည့် 

အလားအလာရိှသည်။ အထက်ချင်းတွင်းေြမနိမ့်ေဒသ ထန်ိးသိမ်းေရး ဆက်စပ်ဧရိယာအတွင်းတင်ွ 

ြမန်မာနုိင်ငံရှိ မညသ်ည့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာထက်မဆို နုိငငံ်၏ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရး 

နယေ်ြမစနစအ်တွင်း ပါဝငသ်ည့် ဧရိယာပိမုိုများြပားသည်။ အသစ်တိုးချဲတ့ညေ်ထာင်ေသာ 

ဟူးေကာင်းကျားထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမတစ်ခုတည်း၏ ဧရိယာမှာ ၂၁,၈၉၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ 

ရိှ5ပီး ြမန်မာနုိငငံ်၏အကျယဆံု်း ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဧရိယာ ြဖစသ်က့ဲသို ့ ကမcာအ့Yကီးဆံုး 

ကျားထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမလည်းြဖစသ်ည်။ ဤေဒသတွင် ဘမ်ွဖာဘွမ်နင့်ှ ထမံသီေဘးမ့ဲေတာ 

များလည်း တည်ရိှသည်။ အဆုိပါ ထန်ိးသိမ်းေရးဧရိယာများမှာ ြမန်မာနုိငငံ်၏ အြခား ထန်ိးသိမ်း 

ေရးဧရိယာများက့ဲသုိပ့င် လူစ့မ်ွးအားအရင်းအြမစ်နှင့် အြခားအရင်းအြမစမ်ျား ေလျာ့နည်းြခင်းနှင့် 

ရင်ဆုိင်ေနရသည်။ ဤထန်ိးသိမ်းေရး ဆက်စပ်ဧရိယာအတင်ွးရိှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ရှင်သန် 

ရပ်တည်မC 5ခိမ်းေြခာက်မCများ တြဖည်းြဖည်း ြမင့်တက်လာလျက်ရိှရာ အမဲလိုက်ြခင်း၊ သတ� ု 
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တူးြခင်းနှင့် စိုက်ပျိုးေြမ ချဲထ့င်ွြခင်းတိုအ့ပါအဝင် ဟူးေကာင်းကျားထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမကုိ 

နှစြ်ခမ်းကဲွေစသည့် လီဒုိကားလမ်းတစေ်လျာက်၌ လေူနအေြခချမCများ တိုးပွားလာြခင်းတိုသ့ည် 

အဓိကြပဿနာများြဖစ်သည်။ 

ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးကျက်ကျက်ကျက်ကျက်စားေဒသစားေဒသစားေဒသစားေဒသ((((၁၁၁၁))))----    မင်းစုံေတာင်မင်းစုံေတာင်မင်းစုံေတာင်မင်းစုံေတာင်ေဘးမ့ဲေတာေဘးမ့ဲေတာေဘးမ့ဲေတာေဘးမ့ဲေတာ    

ဦးစားေပးကျက်စားေဒသများတွင် မင်းစုံေတာင်ေဘးမ့ဲေတာလည်း အပါအဝငြ်ဖစ5်ပီး 

အဆုိပါေဘးမဲ့ေတာသည် ြမန်မာနိုင်ငံအလယ်ပုိင်းေဒသ၏ မပျက်စီးေသးေသာ နမူနာြပ အပူပုိင်း 

ေတာေြခာက်သွင်ြပင်လက�ဏာရိှ  ေဂဟစနစတ်စခု် ြဖစသ်ည်။ ဤ ဦးစာေပးေဒသသည် ေစွ  ့ နှင့် 

နဖားEကူးငက်ှ အပါအဝင် ြမန်မာနုိင်ငံ ေဒသရင်းမျိုးစတိအ်များအြပားကုိ အေထာက်အကူ ြပုေပး 

သည်။ အထူးသြဖင့် ြမန်မာ့Eကယလ်ိပ် (မျိုးသုဉ်းလနီုးပါး)များ သိသာထင်ရှားေသာ အေရအတက်ွ 

ကုိ ပ့ံပုိးေပးေနေသာ နယ်ေြမတစခု်ြဖစသ်ည်။ 

ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးကျကစ်ားေဒသကျကစ်ားေဒသကျကစ်ားေဒသကျကစ်ားေဒသ    ((((၂၂၂၂))))----    ြမလပိေ်တာင်ြမလပိေ်တာင်ြမလပိေ်တာင်ြမလပိေ်တာင်    

မန�ေလး5မိုအ့နီးရိှ စုိက်ပျိုးေြမနှင့် ေတာေြခာက်များ ပါဝင်ေသာ ကျက်စားေဒသတစခု် 

ြဖစသ်ည်။ ဤနယေ်ြမတွင် ြမန်မာ့Eကယလ်ပိအ်ေရအတက်ွ အများဆံုးကုိ ေတွ ရိှ့ရသည်။ ဤနယေ်ြမ 

အား ထန်ိးသိမ်းေရးနယ်ေြမအြဖစ် တရားဝင် မသတမှ်တ်ရေသးေသာ်လည်း ဤလပ်ိမျိုးစတိအ်ား 

သိသာထင်ရှားသည့် အတိုင်းအတာတစခု်အထိ ထန်ိးသိမ်းကာကွယထ်ားနုိင်သညဟု် ေဒသခံများက 

ယုံEကညE်ကသည်။ 

ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးကျကစ်ားေဒသကျကစ်ားေဒသကျကစ်ားေဒသကျကစ်ားေဒသ    ((((၃၃၃၃) ) ) ) ----    ေရbဥေဒါင်းေရbဥေဒါင်းေရbဥေဒါင်းေရbဥေဒါင်းေဘးမ့ဲေတာေဘးမ့ဲေတာေဘးမ့ဲေတာေဘးမ့ဲေတာ    

ေရbဥေဒါင်းေဘးမ့ဲေတာသည် ဦးစားေပးေဒသများတွင် တစခု်အပါအဝငြ်ဖစသ်ည်။ 

ဤနယေ်ြမသည် အေမbးပါEက့ံ (Dicororhinus sumatresensis) များ၏ စားကျက်ေဒသ ြဖစခ့ဲ် 

သည်။ ဤနယေ်ြမ၏ ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ဦးစားေပးမှာ Eက့ံများ ြပန်လညထ်ိန်းသိမ်းရန် 

ြဖစသ်ည်။ ထိုအ့ြပင် ေရbဥေဒါင်းေဘးမ့ဲေတာသည် အာရှဆင်များ၏ ကျက်စားေဒသလည်းြဖစသ်ည်။ 

 အကျိုးဆက်စပ်ပတသ်က်သူများသည် ထန်ိးသိမ်းေရးဆက်စပ်ဧရိယာများနှင့် ကျက်စား 

ေဒသများအြပင် ြမန်မာနုိင်ငံအတင်ွးရိှ ကမcာ့အဆင့် ရှားပါးမျိုးစတိမ်ျား၏ ၃၃% ကုိ ကုိယစ်ား 

ြပုေသာ ဦးစားေပးမျိုးစတိ် (၄၈) မျိုး၏ စာရင်းကုိလည်း ြပုစခ့ဲုသည် (ဇယား-၂၀)။ ဦးစားေပး 

မျိုးစတိမ်ျားတင်ွ နုိတ့ိုက်သတ� ဝါမျို းစတိ် (၂၂) မျိုး၊ ငှက်မျိုးစတိ် (၁၁) မျိုးနှင့် တာွးသွားသတ� ဝါ 

(၁၆) မျိုးတိုြ့ဖစသ်ည်။ ၎င်းတိုတ့ွင် ြမန်မာနုိင်ငံေဒသရင်း ကမcာ့အဆင့်ရှားပါးမျိုးစတိ် (၉) မျိုးသည် 

ြမန်မာနုိင်ငံအတင်ွးသာေတွရ့သညဟု် သိရိှရ5ပီး မျို းသုဉ်းေပျာက်ကွယ်လနီုးပါးရိှသည့် မျိုးစတိ် 

(၁၁) မျို းလည်းအပါအဝင် ြဖစသ်ည်။ ြမန်မာနုိင်ငံအတင်ွးတွင် ကမcာ့အဆင့် ရှားပါးေသာ 

ေကျာရိုးမ့ဲသတ� ဝါနှင့် အပင်မျိုးစတိမ်ျား၏ အေြခအေနနင့်ှ ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး လိုအပ်ချက် 

များဆုိင်ရာ သတင်းအချကအ်လက်များ မရရိှသြဖင့် အဆုိပါမျိုးစတိမ်ျားအနက်မှ ဦးစားေပး 

မျိုးစတိမ်ျားအား မသတ်မှတနိ်င်ုခ့ဲေပ။ 
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 ကျားနှင့် ဝက်ဝံ (Asian Black Bear) အပါအဝင် လပ်ိ (၁၆) မျိုးတိုကုိ့ ဦးစားေပး 
မျိုးစတိမ်ျားအြဖစ် ေရွးချယသ်တမှ်တ်ခ့ဲသည်။ အဘယ့်ေEကာင့်ဆုိေသာ် စီးပွားြဖစ် အမဲလိုက်ြခင်းမှ 
ကာကယွ်ရန်အတကွ် ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးလုပ်ငန်းစဉ်များ ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ေသာေEကာင့် 
ြဖစသ်ည်။ လင်းတမျို းစတိ်(၂)မျိုးနင့်ှ ေရေပျာငှ်က် အမျိုးမျိုးတိုကုိ့လည်း ဦးစားေပးမျိုးစတိမ်ျား 
အြဖစ် သတမှ်တခ့ဲ်သည်။ အဘယေ်Eကာင့်ဆိုေသာ် ၎င်းတိုမှ့ာ အလန်ွကျယြ်ပန်ေ့သာ ဧရိယာ 
အတင်ွးတွင် ေတွ ရိှ့ရသည့်ဦးေရ နည်းပါးြခင်းနင့်ှ မျိုးစတိကုိ်ယစ်ားြပု ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းစဉ် 
များကုိ ၎င်းတို၏့ နယေ်ြမေဒသအတငွ်းေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာြခင်းတိုေ့Eကာင့် အဓိကကျက်စား 
ေဒသများ ပျက်စီးဆံုးရCံးရန် 5ခိမ်းေြခာက်ခံရမCြပဿနာကုိ ေြဖရှင်း ေပးရန် လိုအပ်လာ၍ ြဖစသ်ည်။ 
လက်ရိှအေြခအေနအား ေလ့လာစူးစမ်းမCလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ွရန် အလားအလာေကာင်း 
ေသာေEကာင့် မျို းစတိအ်များအြပားကုိ ဦးစားေပး မျိုးစတိမ်ျားအြဖစ် ေရွးချယခ့ဲ်သည်။ ၎င်းတိုတ့ွင် 
ချိုတစေ်ချာင်းEက့ံ၊ အေမbးပါEက့ံ၊ ဘေဲခါင်းပန်းေရာင်နှင့် ြမန်မာနုိင်ငံအတွင်း တကိျသည့် မှတတ်မ်း 
မှတ်ရာများမရိှသည့် အြခားမျိုးစတိမ်ျားလည်းပါဝင်သည်။ အကျိုးသက်ေရာက်မCရိှေသာ မညသ်ည့် 
ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး လပ်ုငန်းကုိမ8မလပုမီ် အဆုိပါမျိုးစိတမ်ျား၏ အေြခအေနနှင့် ပျံ နံှ့တ့ည်ရှမိC 
တိုနှ့င့်ဆိုင်ေသာ ေနာက်ဆံုးရ တကိျသည့် သတင်းအချက် အလက်များရရိှရန် လိုအပ်သည်။ 

ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၂၀၂၀၂၀၂၀))))    ြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိ    ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ်ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ်ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ်ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ်    ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပး    မျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျား    

ဦးစားေပးမျို းစိတမ်ျားဦးစားေပးမျို းစိတမ်ျားဦးစားေပးမျို းစိတမ်ျားဦးစားေပးမျို းစိတမ်ျား    ထိန်းသမ်ိးေရးလုိအပ်ချက်ထိန်းသမ်ိးေရးလုိအပ်ချက်ထိန်းသမ်ိးေရးလုိအပ်ချက်ထိန်းသမ်ိးေရးလုိအပ်ချက် 

နုိတ့ိုကသ်တ� ဝါများနုိတ့ိုကသ်တ� ဝါများနုိတ့ိုကသ်တ� ဝါများနုိတ့ိုကသ်တ� ဝါများ 

လင်းနုိ ့- Craseonycteris thonglongyai  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
လင်းနုိ ့- Pipistrellus joffrei  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
လင်းနုိ ့- Pipistrellus anthonyi  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
သစ်ရက်ွစားေမျာက် - Trachypithecus pileatus  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ေမျာက်လbဲေကျာ် - Bunipithecus hoolock  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
အာရှဝကဝံ် - Ursus thibetanus  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ပန်ဒါနီ - Ailurus fulgens  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ေEကာင်မင်း - Catopuma temminckii  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
ေEကာင်သလင်း - Pardofelis marmorata  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
အင်းကျား - Neofelis nebulosa  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
ကျား - Panthera tigris  အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
အာရှဆင် - Elephas maximus  လူနှင့်ဆင်ပဋိပက�ေလ8ာ့ချြခင်း 
Eက့ံသေူတာ် - Tapirus indicus  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
ချိုတစ်ေချာင်းEက့ံ - Rhinoceros sondaicus  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
ေရbသမင် - Rucervus eldii  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ဂျီနက် - Muntiacus crinifrons  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
ေတာက�ဲ - Bubalus bubalis  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
သားမင်း - Budorcas taxicolor  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
ေတာင်ဆိတ်နီ - Naemorhedus baileyi  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၂၀၂၀၂၀၂၀))))    ြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိ    ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ်ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ်ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ်ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ်    ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပး    မျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျား    ((((အအအအဆက်ဆက်ဆက်ဆက်))))    

ဦးစားေပးမျို းစိတမ်ျားဦးစားေပးမျို းစိတမ်ျားဦးစားေပးမျို းစိတမ်ျားဦးစားေပးမျို းစိတမ်ျား    ထိန်းသမ်ိးေရးလုိအပ်ချက်ထိန်းသမ်ိးေရးလုိအပ်ချက်ထိန်းသမ်ိးေရးလုိအပ်ချက်ထိန်းသမ်ိးေရးလုိအပ်ချက် 

ငှကမ်ျားငှကမ်ျားငှကမ်ျားငှကမ်ျား 

ေဒါင်းစိမ်း - Pavo muticus  အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ေတာဘဲမန်ဒါလီ - Cairina scutulata  ေနရင်းေဒသ ပျက်စီးဆံုးရCံးမCများ ထိန်းချုပ်ြခင်း  
ဘဲေခါင်းပန်းေရာင် - Rhodonessa caryophyllacea ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
YကိုးEကာ - Grus antigone  ေနရင်းေဒသ ပျက်စီးဆံုးရCံးမCများ ထိန်းချုပ်ြခင်း  
ေရဗလံု - Heliopais personata  ေနရင်းေဒသ ပျက်စီးဆံုးရCံးမCများ ထိန်းချုပ်ြခင်း  
လင်းတေကျာြဖူ - Gyps bengalensis  ေနရင်းေဒသ ပျက်စီးမCများ ထိန်းချုပ်ြခင်း  
နCတ်သီးသွယလ်င်းတ - Gyps tenuirostris  ေနရင်းေဒသ ပျက်စီးမCများ ထိန်းချုပ်ြခင်း  
ငဟစ်ဝမ်းြဖူ - Ardea insignis  ေနရင်းေဒသ ပျက်စီးဆံုးရCံးမCများ ထိန်းချုပ်ြခင်း  
ငှကY်ကီးဒံုးစပ် - Leptoptilos javanicus  ေနရင်းေဒသ ပျက်စီးဆံုးရCံးမCများ ထိန်းချုပ်ြခင်း  
ဂါနီေတာင်ငံုး - Pitta gurneyi  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 
မျက်ခံုးြဖူငှကြ်ပာေြခာက် - Sitta victoriae  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 

တွာသာွးသတ� ဝါများတွာသာွးသတ� ဝါများတွာသာွးသတ� ဝါများတွာသာွးသတ� ဝါများ  

ေရချို ေရငန်စပ်မိေကျာင်း - Crocodylus siamensis, 
Crododylus porosus 

ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 

ြမန်မာE့ကယ်လိပ် - Geochelone platynota  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
လိပ်ဝါ - Indotestudo elongata  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
လိပ်ေမာင်း - Manouria emys  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
လိပ်အက် - Manouria impressa  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ေသာင်လိပ် - Batagur baska  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ရခုိင်ေတာင်လိပ် - Heosemys depressa  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ေနEကာပန်းလိပ် - Heosemys spinosa  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ေခါင်းဝါလိပ် – Hieremys annandalii  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ြမန်မာတုိ့ကလိ်ပ် - Bataga trivittata  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ေဆာက်လိပ် - Morenia ocellata  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ကံလိပ် - Pyxidea mouhotii  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
လိပ်Eကကတူ်ေရွး - Platysternon megacephalum  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ဘီးဝန်းလိပ် - Amyda cartilaginea  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
စင်းEကားလိပ် - Chitra vandijki  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ေလးကွကလိ်ပ် - Nilssonia formosa  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
လိပ်ဝုိင်း - Pelochelys cantorii  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 

 
 အကျိုးဆက်စပ်ပတသ်က်သူများသည် ဇယား (၂၀) တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့် ဦးစားေပး 

မျိုးစတိစ်ာရင်းအြပင် ထပ်ေဆာင်းဦးစားေပးမျိုးစတိ် ၈ မျို းကုိလည်း သတ်မှတထ်ားသည် (ဇယား-

၂၁)။ ထပ်ေဆာင်းဦးစားေပးမျိုးစတိမ်ျားမှာ လက်ရိှအေြခအေနတွင် ကမcာအဆင့် ရှားပါး စာရင်း 

တင်ွ မပါဝင်ေသာ်လည်း (IUCN-၂၀၀၄) ၎င်းမျိုးစတိမ်ျားအားလုံးသည် မျိုးစတိဦ်းတညသ်ည့် 
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ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများေဆာင်ရွက်ေပးရမည့် အေနအထားသုိ ့ ေရာက်ရိှလာသညအ်ထိ ရှားပါး 

လာမည့် စုိးရိမ်ရသည့် အေနအထားရိှသည်။ အကယ၍် အဆုိပါမျိုးစတိ်များအား ကမcာ့အဆင့် 

ရှားပါးမျိုးစတိအ်ြဖစ် ထပ်မံစစိစ်ရရှပိါက ဦးစားေပးမျိုးစတိအ်ြဖစ် သတမှ်တနုိ်ငမ်ည် ြဖစပ်ါသည်။ 

 ထပ်မံလျာထား ဦးစားေပးမျိုးစတိ် (၈)မျို း၌ သစခွ်မျိုးစတိ် (၄)မျိုးမှာ CITES ၏ 

ေနာကဆ်က်တွဲ (၁) နှင့် (၂) တင်ွ ပါဝငသ်ည်။ အဆုိပါ မျိုးစတိ် (၄) မျိုးသည် ြပညတ်င်ွး သံုးစွဲရန် 

နှင့် တရတုြ်ပညသိ်ုတ့င်ပုိရ့န် အလန်ွအက�ံထတုယ်ူမCေEကာင့် သိသာစွာရှားပါးလာလျက် ရိှသည်။ 

ဖက်ဂျီသညလ်ည်း ထပ်ေဆာင်းမျိုးစတိစ်ာရင်းတွင် အပါအဝင်ြဖစ5်ပီး ပသ8ူးဝက်ဝံ (Helarclos 
malayanus)၊ ဧရာဝတီလင်းပုိင် နှင့် Burmese Flap Shell Turtle တုိမှ့ာ သတင်းအချက် 

အလက်မြပည့်စုံဟု  သတမှ်တထ်ားသည် (IUCN -၂၀၀၄)။ 

ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၂၁၂၁၂၁၂၁)))) ြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိြမန်မာနိုငငံ်ရှိ    ဇဝီမျို းစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ်ဇဝီမျို းစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ်ဇဝီမျို းစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ်ဇဝီမျို းစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးအတကွ်    ထပ်မလံျာထားဦးစားေပးထပ်မလံျာထားဦးစားေပးထပ်မလံျာထားဦးစားေပးထပ်မလံျာထားဦးစားေပး    

မျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျား 

ဦးစားေပးမျို းစိတ်ဦးစားေပးမျို းစိတ်ဦးစားေပးမျို းစိတ်ဦးစားေပးမျို းစိတ် ထိန်းသမ်ိးေရးလုိအပ်ချက်ထိန်းသမ်ိးေရးလုိအပ်ချက်ထိန်းသမ်ိးေရးလုိအပ်ချက်ထိန်းသမ်ိးေရးလုိအပ်ချက် 

နုိတ့ိုကသ်တ� ဝါများနုိတ့ိုကသ်တ� ဝါများနုိတ့ိုကသ်တ� ဝါများနုိတ့ိုကသ်တ� ဝါများ     

ပသ8ူးဝကဝံ် - Helarctos malayanus  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 
ဧရာဝတီလင်းပုိင် - Orcaella brevirostris  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း၊ နည်းစနစ်မကျ ဆံုးရCံးမCများ 

ေသာ ငါးဖမ်းမCကို ထိန်းချုပ်ြခင်း 
ဖက်ဂျီ - Muntiacus putaoensis  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 

တွားသာွးသတ� ဝါများတွားသာွးသတ� ဝါများတွားသာွးသတ� ဝါများတွားသာွးသတ� ဝါများ 

Burmese Flapshell Turtle Lissemys scutata  ကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်းနှင့် အမဲလုိက်မCထိန်းချုပ်ြခင်း 

အပင်များအပင်များအပင်များအပင်များ 

Blood Red Orchid - Dendrobium cruentum 
Lindl. 

အလွန်အက�ံထုတ်ယမူC ထိန်းချုပ်ြခင်း  

Lady’s Slipper Orchid - Paphiopedilum wardii 
Summerh. 

အလွန်အက�ံထုတ်ယမူC ထိန်းချုပ်ြခင်း 

Fire Orchid - Renanthera imschootiana Rolfe အလွန်အက�ံထုတ်ယမူC ထိန်းချုပ်ြခင်း 
Blue Vanda - Vanda coerulea Griff.Ex.Lindl. အလွန်အက�ံထုတ်ယမူC ထိန်းချုပ်ြခင်း 

 
၄၄၄၄....၂၂၂၂....၁၁၁၁    ဇဝီသယဇံာတများအားဇဝီသယဇံာတများအားဇဝီသယဇံာတများအားဇဝီသယဇံာတများအား    ေရရှညန်ငှ့် ေရရှညန်ငှ့် ေရရှညန်ငှ့် ေရရှညန်ငှ့် မ8တစာွ အသံုးြပုြခင်း ြပဿနာမ8တစာွ အသံုးြပုြခင်း ြပဿနာမ8တစာွ အသံုးြပုြခင်း ြပဿနာမ8တစာွ အသံုးြပုြခင်း ြပဿနာ    

 ဇီဝသယဇံာတများအား ေရရှည်နှင့် မ8တစွာ အသံုးြပုြခင်း မရိှပါက ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးYကိုးပမ်းမCများ ေအာင်ြမင်နုိင်မည် မဟုတပ်ါ။ စင်စစ် သစေ်တာ နှင့် 

ငါးလပ်ုငန်းက_များတွင် ေရရှညထ်တုလ်ပ်ုရန် အသံုးြပုြခင်း လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းနှင့် ခံယခူျက်များ 

ရိှ5ပီးြဖစသ်ည်။ ဥပမာအားြဖင့် ြမန်မာ့ေရွးချယန်ည်းစနစ် (Myanmar Selection System-MSS) 

ကုိ ၁၈၆၀ ခုနစှမ်ျားမှ စတင်၍ က�န်းေပါက်ေရာက်ေသာ ေတာများမှ ထာဝစဉ်ညီ က�န်းသစ် 
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ထတုလ်ပ်ုရန် သစေ်တာက_တွင် အသံုးြပုခ့ဲသည်။ ရာစုနှစနှ်င့်ချီ၍ အဆုိပါစနစ် ေအာင်ြမင်ရြခင်း 

၏ ေသာ့ချက်မှာ သစေ်တာ၏ ကျန်းမာေရးနှင့် သဘာဝအေလျာက် မျိုးဆက်မCစွမ်းရညတ်ိုကုိ့ 

မထခုိိက်ေစဘဲ လက်ရိှပတဝ်န်းကျင်နှင့် ေဂဟစနစမ်8တမCတိုအ့ေပ; အေြခခံ၍ ထတုယ်နုိူင်သည့် 

ေတာထက်ွကုိ ဗဟုိမှချုပ်ကုိင်မCမရိှဘဲ စမံီချက်ေရးဆဲွထတုလ်ုပ်ခ့ဲမCေEကာင့် ြဖစသ်ည်။ သုိေ့သာလ်ည်း 

ကမcာ့အဆင့် အသိအမှတြ်ပု လက်ခံကျင့်သံုးခ့ဲေသာ ြမန်မာေ့ရွးချယခု်တ်လှဲစနစမှ်ာ ဆုိရှယလ်စ် 

အုပ်ချုပ်ေရးကာလအတွင်း (၁၉၇၄-၁၉၈၈) ဗဟုိဦးစီးစီမံကိန်းစနစေ်Eကာင့် စနစတ်ကျ ေဆာင်ရွက် 

နုိင်ြခင်း မရိှေတာ့ေပ။ ဗဟုိစီးပွားေရးစမံီကိန်းသည် သစေ်တာေဂဟစနစ်မှ ပံုမန်ှထတုလ်ုပ်ေပး 

နုိင်ေသာ ေတာထကွထ်က်ပုိ၍ သစထ်တု်ရန် ေတာင်းဆုိခဲသ့ည်။ အကျိုးဆက်အေနြဖင့် သဘာဝ 

ေတာအတွင်း ပငေ်ထာင်သိပ်သည်းမC ေြပာင်းလသဲွား5ပီး ထာဝစဉည်ေီတာထွက် ရရှိရန် အခက်အခဲ 

များနှင့် ရင်ဆုိင်လာရသည်။ ဤအေြခအေနမှာ ေစျးကွက်စီးပွားေရးစနစ်သုိ ့ ေြပာင်းလကဲျင့်သံုး5ပီး 

ပုဂgလိကက_ကို သစထ်ုတေ်ရာင်းဝယမ်C ခွင့်ြပု5ပီးေနာကပုိ်င်း ပုိမုိဆုိးရာွးခဲ့သည်။ ပုဂgလိကက_မှ 

သစထ်တုေ်ရာင်းဝယ်မC လပ်ုငန်းများတွင် တရားမဝင် ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်  အမှန်ထတုလ်ပုမ်C 

သတင်းအချက်အလကမ်ျား မရရှနုိိင်မCတိုေ့Eကာင့် ေရရှညတ်ညတ်ံ့သည့် သစေ်တာစမံီအုပ်ချုပ် 

လပ်ုကုိင်မC လပ်ုငန်းများ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်မCအေပ; ြပင်းထန်စာွ ထခုိိက်လျက် 

ရိှသည်။ ထိုေ့Eကာင့် သစ်ေတာသယဇံာတများ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေရး ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ရင်ဆိင်ုေနရ 

သည့် စန်ိေခ;မCများကုိ ေကျာ်လbားနုိင်ရန် ြမန်မာ့ေရွးချယ်နည်းစနစ၏် ြပဌာန်းချကမ်ျားအား 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် အေရးတYကီး လိုအပ်လျက်ရိှသည်။ 
 သစေ်တာစမံီအုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မCတွင် ထူးြခားသည့် တိုးတက်မCတစ်ခုမှာ အမျိုးသား 

သစေ်တာမူဝါဒတငွ် ြပညသူ်လထူဗုဟိြုပု သစေ်တာလပ်ုငန်းဆုိင်ရာ အယအူဆအား မိတ်ဆက်ေပး 

ြခင်း နှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ေဒသခံြပညသူ်အစအုဖဲွ ပုိ့င် သစ်ေတာလပ်ုငန်းဆုိင်ရာ လမ်းညbန်ချက်များ 

ထတုြ်ပန်ြခင်းတိုြ့ဖစသ်ည်။ ေဒသခံြပညသူ်အစုအဖွဲ ပုိ့င် သစေ်တာလပ်ုငန်းဆုိင်ရာ လမ်းညbန်ချက် 

များြဖင့် အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ရိှ သစေ်တာများမှ သစေ်တာထက်ွပစ@ည်းများကုိ ညမီ8စာွ ခဲွေဝ 

အသံုးြပုမCကုိ အသိအမှတြ်ပုထားသည်။ အဘယေ်Eကာင့်ဆုိေသာ် ၎င်းတို၏့ လေူနမCဘဝအတွက် 

သစေ်တာထက်ွပစ@ည်းများသည် အေရးပါေသာေEကာင့်ြဖစသ်ည်။ ေဒသခံြပညသူ် အစအုဖွဲ ပုိ့င် 

သစေ်တာလပ်ုငန်း ညbန်Eကားချက်များနှင့်အညီ သစေ်တာအသံုးြပုသူအဖဲွအ့ား နှစ် (၃၀) ေြမငှား 

သည့်လက်မှတထ်တုေ်ပးနုိင်သည်။ ေဒသခံြပည်သူအစအုဖဲွ ပုိ့င် သစေ်တာလပ်ုငန်း လပ်ုပုိင်ခွင့် 

လက်မှတ်ပါ သတမှ်တ်ချကမ်ျားနင့်ှအညီ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် 

သစေ်တာအသံုးြပုသူများအဖဲွသ့ည် ၎င်းတိုကိ့ယုတ်ိုင်ေရးဆဲွထားေသာ အုပ်ချုပ်လပုကုိ်င်မCစမံီချက် 

နှင့်အညီ လပ်ုငန်းများကုိ စနစတ်ကျေဆာင်ရွက်ရသည်။ ယေနအ့ထိ ေဒသခံြပည်သူအစအုဖဲွ ပိ့င်ု 

သစေ်တာအသံုးြပုသူအဖဲွ  ့ ၆၀၀၀ ခန်ကုိ့ သစေ်တာေြမ ဟက်တာ ၅၀,၀၀၀ ခန်တ့ွင် သစေ်တာ 

အေြခခံ ဇီဝသယဇံာတများကုိ ေရရှညန်င့်ှ  ညတီမူ8စာွ အသံုးြပုနုိင်ရန်  သစေ်တာဦးစီးဌာနက 

လbဲေြပာင်းေပးအပ်5ပီး ြဖစသ်ည်။ သုိေ့သာ် အစအုဖဲွ ပုိ့င်သစေ်တာလပ်ုငန်းများကုိ သစေ်တာဥပေဒ 

အရ စမံီခန်ခ့ွဲပုိင်ခွင့်ရိှေသာ ေြမေပ;တငွသ်ာ သစေ်တာဦးစီးဌာနက အတညြ်ပုေပးနုိင်5ပီး အြခားေြမ 
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ေပ;တွင် ေဒသခံြပညသူ်အစအုဖဲွ ပုိ့င် သစေ်တာလုပ်ငန်းေဆာင်ရွကလ်ိုပါက ေဒသခံြပညသူ် အစအုဖဲွ  ့

သည် တညေ်ထာင်ခွင့်ကုိ ေEကးတိုင်နှင့်ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနသုိ ့ ေလ8ာက်ထားရသည်။ အဆုိပါ 

ကိစ@မျိုးတွင် ေဒသခံြပညသူ်လထူအုေနြဖင့် ေြမေနရာရရန် အလန်ွခက်ခဲသည်။ အဘယ့်ေEကာင့် 

ဆုိေသာ် ေEကးတိုင်နှင့်ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန၏ အဓိကရည်ရွယခ်ျက်မှာ သီးနံှထတုလ်ပ်ုရန်နှင့် 

ဆီအုန်းနှင့် ရာဘာကဲ့သုိေ့သာ စီးပွားေရးစိုက်ခင်းများ စုိက်ပျိုးတညေ်ထာင်ရန် ြဖစေ်သာေEကာင့် 

ြဖစသ်ည်။ ထိုေ့Eကာင့် ေဒသခံြပညသူ်အစအုဖဲွ ပုိ့င် သစေ်တာလပ်ုငန်းတည်ေထာင်ြခင်းမှာ နယစ်ပ် 

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများေဒသတွင် အေကာင်အထညေ်ဖာမ်C အားနည်း5ပီး ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းလပ်ုငန်းအား ေဒသခံြပညသူ်အစအုဖဲွ ပုိ့င် သစေ်တာလပ်ုငန်းနှင့် ယှဉ်တွဲ 

ေဆာင်ရွက်ရန် အခက်အခဲများနင့်ှ Eကုံေတွရ့သည်။ ေဒသခံြပညသ်အူစအုဖဲွ ပုိ့င် သစေ်တာလပုင်န်း 

နှင့်အ5ပိုင် သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငက်ှတိရ စ�ာန်ထန်ိးသိမ်းေရးဌာနသည် 

Eကားခံနယေ်ြမစမံီအပ်ုချုပ်လပ်ုကုိင်မC အေြခခံမူများကုိ ချမှတ်ခ့ဲသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ 

ထန်ိးသိမ်းေရးအတွက် ဖဲွ စ့ည်းထားေသာ ထန်ိးသိမ်းေရးဧရိယာအတွင်းတွင် ေဒသခံြပည်သူလထုူ 

က ၎င်းတို၏့ ရှင်သန်ရပ်တညမ်Cအတွက် အေရးပါေသာ ဇီဝသယဇံာတများကုိ ထတုယ်သံုူးစွဲနုိင်ရန် 

သဘာဝဝန်းကျင်နင့်ှ သားငှက်တိရ စ�ာန်ထန်ိးသိမ်းေရးဌာနသည်  Eကားခံနယေ်ြမ တညေ်ထာင်၍ 

သင့်ေလျာ်သည့် အုပ်ချုပ်လပ်ုကိင်ုမCစမံီချက် ေရးဆဲွေဆာင်ရွက်နုိင်သည်။ သဘာဝဝန်းကျင် 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးလပ်ုငန်းများ စမ်ွးေဆာင်ရညြ်မှင်တ့င်ရန်နှင့် အကျိုးသက်ေရာက်မC 

ေကာင်းမွန်ေစရန်အတကွ် ေဒသခံြပညသူ်လထူုသည် Eကားခံနယေ်ြမစမံီအုပ်ချုပ်လပ်ုကုိင်မC 
လပ်ုငန်းများတွင် ပူးေပါင်းပါဝငေ်ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရိှသည်။ အဆုိပါ ေဒသခံြပညသူ်လထူု 

ပါဝင်ေသာ သဘာဝသယဇံာတစမံီအုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မC လပ်ုငန်းစဉ်ကုိ ြမန်မာနုိင်ငံ ေြမာက်ပိုင်း 

သစေ်တာေဒသတင်ွ အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ အစိုးရမဟုတသ်ည့် အဖဲွအ့စည်းတစခု်ြဖစသ်ည့် သားငှက် 

ထန်ိးသိမ်းေရးအဖဲွ  ့ (WCS) က ေအာင်ြမင်စွာ မိတဆ်က်5ပီးြဖစ်ရာ အဆုိပါချဉ်းကပ်ေဆာင်ရွက်မC 

နည်းလမ်းကုိ အြခားထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး ဧရိယာများသုိ ့ပျံ နံှ့ေ့စရန် ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ 

 သစေ်တာဦးစီးဌာနက့ဲသုိပ့င် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် ေရရညှတ်ညတ်ံ့သည့် ေရငန်ထက်ွ 

ပစ@ည်းထတုလ်ပ်ုေရး စမံီအုပ်ချုပ်လပုကုိ်င်မCစနစ်ကုိ မိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲ5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ 

နည်းပညာရပ်ပုိင်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစေ်လလ့ာချက်များအရ အြမင့်ဆံုး ေရရှညထ်တုလ်ုပ်နိုင်မC 

အေရအတွက်မာှ တစနှ်စလ်8င် ေရထက်ွပစ@ည်းတန်ေပါင်း ၁.၀၅ သန်းြဖစသ်ည်။ ေရထက်ွဇီဝ 

သယဇံာတပစ@ည်းများ ေရရှညထ်တုယ်သူုံးစွဲမCကို ေသချာေစရနအ်တွက် နှစစ်ဉ် ေရထက်ွပစ@ည်း 

ထတုလ်ပ်ုမC လိုင်စင်ခွင့်ြပုချက်ကုိ အဆုိပါပမာဏထက် မေကျာေ်စရန် ကန်သ့တထ်ားသည်။ 

သုိေ့သာ် ငါးလပ်ုငန်းဦးစီးဌာနတွင် စမ်ွးေဆာင်ရညနှ်င့် အရင်းအြမစက်န်သ့တခ်ျက်များေEကာင့် 

တရားမဝငင်ါးဖမ်းမCကို ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန် အခကအ်ခဲရိှသည်။ ကုန်းတင်ွးပုိင်း  ေရချိုေရထက်ွ 

ပစ@ည်း ထတုလ်ပ်ုေရးလုပ်ငန်းတင်ွမူ ေဒသခံြပည်သူအစအုဖဲွ မ့ျားအတွက် တစနုိ်င်တပုိင် ငါးဖမ်း 

လပ်ုငန်း ခွင့်ြပုထား5ပီး Yကီးမားေသာလပ်ုငန်းများကုိမူ ပုဂgလကိများသုိ ့ ေလလတံင်၍ လိုင်စင် 

ထတုေ်ပးသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ယိုယင်ွးပျကစ်ီးမC ြမင့်တက်ေနေသာ ဧရိယာများတငွ် 
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အများပုိင် ငါးဖမ်းဧရိယာများမှာ ပုိမိေုသးငယလ်ာ5ပီး တစကုိ်ယေ်ရဖူလုံမCအတက်ွ ငါးသယဇံာတ 

ဖမ်းယူရရိှမC နည်းပါးလာသည့် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ရလျက်ရိှသည်။ ထိုေ့Eကာင့် ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွေ်ရးလပ်ုငန်းစဉ် အကျိုးသက်ေရာက်မCေကာင်းေစရန်နှင့် ငါးသယဇံာတပစ@ည်းများကုိ 

ေရရှည်နှင့် မ8တစွာအသံုးြပုနုိငေ်ရး ေသချာေစရန်အတွက် ဤစနစကုိ် ြပင်ဆင်ေရးဆဲွချမှတ် 

သင့်သည်။ 

 အပငမ်ျိုးရိုးဗီဇ သယဇံာတပစ@ည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာ့မျိုးေစဘ့ဏ်သည် 

“စားနပ်ရိက�ာနှင့် စုိက်ပျိုးေရးအတက်ွ အပင်မျိုးရိုးဗီဇအရင်းအြမစ်ဆုိင်ရာ နုိင်ငံတကာ သေဘာ 

တညူမီCစာချုပ် (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture - ITPGRFA)နှင့်အညီ နုိငငံ်တကာအဖဲွအ့စည်းများနှင့် အပင်မျိုးရိုးဗီဇအရင်းအြမစ် 

များ ေရရညှတ်ညတ်ံ့ေရးနှင့် ညမီ8စာွ ခဲွေဝအသံုးြပုနုိင်ေရးအတွက် ထတုလ်ပ်ုေရးနှင့် အကျိုးအြမတ် 

ခဲွေဝေရး စနစတ်စခု်ြဖစသ်ည့် ပစ@ည်းလbဲေြပာင်းမC စံ သေဘာတူညီချက် (Standard Material 

Transfer Agreement - SMTA) ကုိ ချမှတထ်ားသည်။ 

 

 



ြမန်မာြမန်မာြမန်မာြမန်မာ    NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP     
120 

 

 

အခန်း အခန်း အခန်း အခန်း ((((၅၅၅၅))))    

ြမန်မာနိုငငံ်တငွ် ဇဝီမျို းစံုမျိုးကဲွထိြမန်မာနိုငငံ်တငွ် ဇဝီမျို းစံုမျိုးကဲွထိြမန်မာနိုငငံ်တငွ် ဇဝီမျို းစံုမျိုးကဲွထိြမန်မာနိုငငံ်တငွ် ဇဝီမျို းစံုမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းကာကယွြ်ခင်းအတကွ် မဟာဗျူန်းသိမ်းကာကယွြ်ခင်းအတကွ် မဟာဗျူန်းသိမ်းကာကယွြ်ခင်းအတကွ် မဟာဗျူန်းသိမ်းကာကယွြ်ခင်းအတကွ် မဟာဗျူဟာများ နှင့် ဟာများ နှင့် ဟာများ နှင့် ဟာများ နှင့် 
လပုင်န်းစမံီချက်များလပုင်န်းစမံီချက်များလပုင်န်းစမံီချက်များလပုင်န်းစမံီချက်များ    

 

အခန်း (၄) တင်ွ ေဖာ်ြပထားေသာ ဇီဝအရင်းအြမစမ်ျားအား ညညီတွမ်8တစာွအသံုးြပုေရး 

နှင့် ေရရှညအ်သုံးချနုိင်ေရးတိုအ့ား ေဖာ်ေဆာင်နုိင်မည့် နည်းလမ်းတစခု်မှာ နုိငငံ်အဆင့် ဇီဝမျိုးစံု 

မျိုးကဲွဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် လပ်ုငန်းစမံီချက် (NBSAP) ေရးဆဲွေရးနှင့် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေရးတို ့ ြဖစပ်ါသည်။ ဤအခန်းတွင် အပုိင်း (၂) ပုိင်းပါဝင်5ပီး တစပုိ်င်းမှာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ 
အတက်ွ မဟာဗျုဟာများ နှင့် ကျန်တစ်ပုိင်းမှာ လပ်ုငန်းစမံီချကမ်ျား ြဖစပ်ါသည်။ NBSAP အား 

၂၀၁၂-၂၀၂၀ ခုနှစ် အထိ ေရးဆဲွထားပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁    ဇဝီမျိုးဇဝီမျိုးဇဝီမျိုးဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများဆုိင်ရာ မဟာဗျူစုံမျိုးကဲွများဆုိင်ရာ မဟာဗျူစုံမျိုးကဲွများဆုိင်ရာ မဟာဗျူစုံမျိုးကဲွများဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာများဟာများဟာများဟာများ    

NBSAP တင်ွ မဟာဗျုဟာဦးတည်ချက် ချမှတနုိ်င်ေရး ဦးစားေပးေရွးချယ်နုိင်ရန် ဆကစ်ပ် 

သက်ဆုိင်သူများ အားလုံးပါဝင်သည့် အEကံြပုေဆွးေနွးမCြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စသံတမှ်တခ်ျက် (၅) 

ချကအ်ား သတမှ်တ်ခ့ဲပါသည်- 

(က) ဦးစားေပးရမည့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် ြဖတကူ်းလမ်း၊ ကျက်စားေနရာ သုိမ့ဟုတ် 

မျိုးစတိမ်ျား ထန်ိးသိမ်းကာကယွမ်Cတိုအ့ား ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း၊ 

(ခ) ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများအေပ; လက်ရိှကျေရာက်ေနေသာ 5ခိမ်းေြခာက်မCများအား 

ေြဖရှင်းြခင်း၊ 

(ဂ) အစိုးရ နှင့် အြခားအဖဲွအ့စည်းများမှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဆုိင်ရာ ရင်းနီှးြမှုပ်နှံမC 

လိုအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်းြခင်း၊ 

(ဃ) ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးလပ်ုငန်းများ၌ တက] သုိလမ်ျား နှင့် အစိုးရမဟုတေ်သာ 

အဖဲွအ့စည်းများ နှင့် ထေိရာကစ်ာွ ပူးေပါင်းနုိငေ်ရး အခင့်ွအလမ်းများအား ပ့ံပုိးေပး 

ြခင်း၊ 

 (င) အကျိုးရိှေသာ ကုန်ကျစရိတ် ြဖစြ်ခင်း။ 

 

 မဟာဗျုဟာဦးတည်ချက် နှင့် ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ုငန်းများအား ဇယား (၂၂) 

တင်ွ ေဖာ်ြပထား5ပီး ရှင်းလင်းချက်များကုိ ေနာက်ေဖာ်ြပမည့် အခန်းခဲွတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၂၂၂၂၂၂၂၂)))) မဟာဗျူမဟာဗျူမဟာဗျူမဟာဗျူဟာဦးတညခ်ျက်ဟာဦးတညခ်ျက်ဟာဦးတညခ်ျက်ဟာဦးတညခ်ျက်    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်    လပုင်န်းများလပုင်န်းများလပုင်န်းများလပုင်န်းများ    

မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက် ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်    လုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းများ 
၁၊ ဦးစားေပးထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် 

ေနရာများအား ြမှင့်တင်ြခင်း  

 

 

၁.၁ အေရးYကီးေသာ ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွေနရာများ နှင့် ကမcာလံုးဆုိင်ရာ 
5ခိမ်းေြခာက်မCခံေနရေသာ မျိုးစိတ်များအား ကာကွယနုိ်င်မC 
လုိအပ်ချက်အား ြဖည့်ဆည်းေပးရန် နုိင်ငံ၏ သဘာဝ ထိန်းသိမ်း 
ေရး နယေ်ြမများအား ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း နှင့် တုိးချဲ ြ့ခင်းတုိ ့
ြပုလုပ်ရန်။ 

၁.၂ ဦးစားေပးထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် ေနရာများတွင် သဘာဝ  
ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမ စီမံအပ်ုချုပ်မCအား ြမှင့်တင်ရန်။ 

၁.၃ ဦးစားေပးထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် ေနရာများတွင် အြခားေသာ 
သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမ စီမံအုပ်ချုပ်မCနည်းလမ်းများအား 
ေရှ ေ့ြပးလုပ်ကုိင်ရန်။ 

၁.၄ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမ စီမံအပ်ုချုပ်မC နှင့် မျိုးစိတ်များ 
ကာကွယ်မCတုိအ့တွက် ဥပေဒမူေဘာင်များအား အားေကာင်းလာ 
ေစေရး ေထာက်ပ့ံေပးရန်။ 

၂၊  ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွများအား အြခားေသာ 
မူဝါဒများတွင် ထည့်သင်ွးြခင်း 

 

 

၂.၁ ဦးစားေပးရမည့် ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန် ြဖတ်သန်းလမ်းများတွင် 
ေြမအသံုးချမC နှင့် ဖံွ ့5ဖိုးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ွမC 
များဆုိင်ရာ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ ဇီဝမျိုးစံု 
မျိုးကဲွများအား ေပါင်းစပ်ထည့်သင်ွးရန်။ 

၂.၂ ေကာ်ပုိေရးရှင်းများ၊ ပ့ံပုိးကညီူသည့် အဖဲွအ့စည်းများ နှင့် အစုိးရ 
အဖဲွအ့စည်းများ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်သမူျားအား အသိတရား 
နုိးEကားေရး နှင့် အEကံဉာဏ်ေပးမCများြပုလုပ်ရန်။ 

၂.၃ နုိင်ငံအဆင့် ထာဝစဉ် ဖံွ ့5ဖိုးတုိးတက်ေရး မဟာဗျူဟာတွင် ထည့် 
သင်ွးထားေသာ ဌာနဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ရန်။ 

၂.၄ ေကျးလက်ဖံွ ့5ဖိုးေရး နှင့် ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွ ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်း 
များ ေပါင်းစည်းြခင်းအား ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

၂.၅ ဇီဝမျို းစံုမျိုးကဲွ ထိန်းသိမ်းြခင်း နှင့် ထာဝစဉ် ဖံွ ့5ဖိုးတုိးတက်ေရး 
အEကား ညီညတ်ွမ8တေစေရး အသိတရားြမင့်မားလာေစရန် 
ဆက်စကဌ်ာနများမှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွ်ရန်။ 

၃၊ ဦးစားေပးထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် 
မျိုးစိတ်များအတွက် ထိန်းသမ်ိးေရး 
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရကွြ်ခင်း 

 

၃.၁ ဦးစားေပး ထိန်းသိမ်းကာကယ်ွရမည့် မျိုးစိတ်များအတွက် 
ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန်များ တရားမဝင်ေရာင်းဝယ်မC ေလ့လာ ေစာင့် 
Eကည့်သည့်စနစ်အား တည်ေထာင်ရန်နှင့် ရလဒ်များအား နုိင်ငံ 
နှင့် ေဒသအဆင့်တုိ၌့ ဥပေဒစုိးမုိးမC အားေကာင်းလာေစေရး 
အသံုးြပုရန်။ 

၃.၂  ြပန ့က်ျေဲနေသာ ဦးစားေပးထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် မျိုးစိတ် 
များအတွက် ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ကျယက်ျယ်ြပန ့ြ်ပန ့် 
ေဆာင်ရက်ွရန်။  
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၂၂၂၂၂၂၂၂)))) မဟာဗျူမဟာဗျူမဟာဗျူမဟာဗျူဟာဦးတညခ်ျက်ဟာဦးတညခ်ျက်ဟာဦးတညခ်ျက်ဟာဦးတညခ်ျက်    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်    လပုင်န်းများလပုင်န်းများလပုင်န်းများလပုင်န်းများ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက် ဦးဦးဦးဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်စားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်စားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်စားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်    လုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းများ 

 ၃.၃ ေဂဟစနစ်၊ ပျံ နံှ့ ့ြခင်း နှင့် အေြခအေနတုိဆုိ့င်ရာ သတင်း 
အချကအ်လကမ်ျား လုိအပ်ေနသည့် ဦးစားေပးထိန်းသမ်ိး 
ကာကွယ်ရမည့် မျိုးစိတ်များအတွက် စာရင်းေကာက်ယမူC 
ြပုလုပ်ရန် နှင့် ေတွရ့ှိချက်များအား ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း 
များတွင် ထည့်သင်ွးချိတ်ဆက်ရန်။  

၃.၄ ေရချိုမျိုးစိတ်များအတွက် ဇီဝမျို းစံုမျို းကွဲ စာရင်းေကာက်ယူရန် 
နှင့် ေတွရိှ့ချကမ်ျားအား ထိန်းသိမ်းေရး စီမံချက်များေရးဆဲွရာ 
တွင် အသံုးြပုရန်။ 

၄၊  ြပည်တွင်းမှ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ  ့
အစည်းများနှင့် တက] သိုလ်များအား 
ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွ ထိန်းသိမ်းြခင်းတွင် 
ပါဝင်လာေစေရး ပ့ံပုိးြခင်း  

၄.၁  ြပည်တွင်းမှ အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖဲွအ့စည်းများနှင့် တက] သုိလ် 
များမှ ထိန်းသမ်ိးေရးစီမံကိန်းများ ေရးဆဲွြခင်း နှင့် အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ြခင်းတုိအ့တွက် စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်မားေစေရး 
ြပုလုပ်ေပးရန်။  

၄.၂  ြပည်တွင်းမှ အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖဲွအ့စည်းများနှင့် တက] သုိလ် 
များအEကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ွြခင်းနှင့် သတင်းအချက် 
အလက် ဖလှယြ်ခင်းတုိအ့တွက် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ြပုလုပ်ရန်။ 

၄.၃ တက] သိုလ်များတွင် ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ သင်ရုိးြဖစ်ေပ;လာ 
ေစေရး ပ့ံပုိးရန်။ 

၅၊ ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွများအေပ; ရင်းနီှး 
ြမှုပ်နံှမCများအား ေပါင်းစည်းေစရန် 
စွမ်းေဆာင်ရည် တညေ်ဆာကြ်ခင်း  

၅.၁ ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၏ ရလဒ်များအား ေစာင့်Eကည့်သည့် 
အစီအစဉ်အား ြပုလုပ်ရန်။ 

၅.၂ ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၏ ရလဒ်များ၊ ဦးစားေပး ရင်းနီှး 
ြမှုပ်နံှမCများ နှင့် ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေပါင်းစည်းမCတုိ ့
ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား ကုိင်တွယ်စီမံေရး 
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ြပုလုပ်ရန်။ 

၆၊ စုိကပ်ျို းေရး၊ ေမွးြမူေရး နှင့် ေရလုပ် 
ငန်းဆုိင်ရာ ဇီဝမျို းစံုမျိုးကဲွများအား 
ေနရင်းေဒသ နှင့် ေနရင်းေဒသ ြပင်ပ 
တွင် ထိန်းသိမ်းကာကွယြ်ခင်း နှင့် 
ဗီဇအရင်းအြမစ်ဆုိင်ရာ စီမံအပ်ုချုပ် 
ြခင်းတုိ ့ ေဆာင်ရကွြ်ခင်းအား ြမှင့် 
တင်ြခင်း 

၆.၁  အမျိုးသားအဆင့် မျို းေစ့ဘဏ်နှင့် အပင်မျို းရုိးဗီဇအရင်းအြမစ် 
စီမံအပ်ုချုပ်ြခင်းအား အဆင့်ြမှင့်တင်ရန်။ 

၆.၂ မျိုးစိတ်ေရွးချယ်ေရး၊ လယယ်ာေြမများတွင် ထိန်းသိမ်းေရး နှင့် 
ေရရှည်တညတ့ံ်ေစသည့် အသုံးချေရးအား လုပ်ေဆာင်ရန်။ 

၆.၃ ေမွးြမူထားသည့် တိရ စ�ာန်များအား ေနရင်းေဒသတွင် 
ထိန်းသိမ်းြခင်းအတွက် အေသးစားေချးေငွ အစီအစဉ်အား 
လုပ်ေဆာင်ရန်။ 

၆.၄ ေမွးြမူထားေသာ တိရ စ�ာန်များဆုိင်ရာ မျိုးရုိးဗီဇဘဏ် 
တည်ေထာင်ရန်။ 

၆.၅ ေဒသခံြပညသူ်များအား အေြခခံထားသည့် ေရလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ 
အရင်းအြမစ်များ ထိန်းသိမ်းေရး နှင့် ဖံွ ့5ဖိုးတုိးတက်ေရးတုိအ့ား 
လုပ်ေဆာင်ရန်။ 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၂၂၂၂၂၂၂၂)))) မဟာဗျူမဟာဗျူမဟာဗျူမဟာဗျူဟာဦးတညခ်ျက်ဟာဦးတညခ်ျက်ဟာဦးတညခ်ျက်ဟာဦးတညခ်ျက်    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်    လပုင်န်းများလပုင်န်းများလပုင်န်းများလပုင်န်းများ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက် ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်ဦးစားေပးေဆာင်ရကွ်ရမည့်    လုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းများ 

၇၊ ကျူးေကျာ် ဝင်ေရာက်လာေသာ 
မျိုးစိတ်များ ထိန်းချုပ်စီမံြခင်းအား 
ြမှင့်တင်ြခင်း 

၇.၁ ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာေသာ မျိုးစိတ်များေEကာင့် စီးပွားေရး၊ 
ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရးနှင့် ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွတုိအ့ေပ; ထိခုိက် 
မCကို နုိင်ငံအဆင့် စစ်တမ်းေကာက်ယြူခင်း နှင့် ဆန်းစစ်မC 
ြပုလုပ်ြခင်းတုိအ့တွက် အဖဲွ  ့ဖဲွ စ့ည်းရန်။ 

၇.၂ ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာေသာ မျိုးစိတ်များအား ထိန်းချုပ်စီမံ 
ြခင်း နှင့် တားဆီးြခင်းတုိအ့တွက် ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာကလ်ာ 
ေသာ မျို းစိတ်များဆုိင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ နှင့် 
လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ေရးဆဲွရန်။ 

၇.၃ ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာေသာ မျို းစိတ်များေEကာင့် ထိခုိကမ်C 
များအား ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်သမူျား နှင့် ြပည်သမူျား အသိ 
တရားနုိးEကားလာေစေရး အစီအစဉ်များ ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

၇.၄  ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာေသာ မျိုးစိတ်များအား ထိေရာက်စွာ 
ထိန်းချုပ်နုိင်ေရး စွမ်းေဆာင်ရည် တညေ်ဆာက်ရန် (စကယ်န� 
ရား၊ ဓာတုေဗဒ နှင့် သဘာဝအတုိင်း ထိန်းသိမ်းြခင်းတုိအ့ား 
ေပါင်းစပ်၍) နှင့် လူအ့သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမC၊ ထုတ်လုပ်ေရး 
စနစ် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တုိက့ို ထိခုိက်မCအား နည်းပါးေစေရး 
ေဒသတွင်း ေဆာင်ရက်ွမCများကို ပ့ံပုိးရန်။ 

၇.၅ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာေသာ မျို းစိတ်များ 
အား စီမံြခင်း၊ ထိန်းချုပ်ြခင်း နှင့် ကာကွယြ်ခင်းတုိအ့တွက် 
စီမံကန်ိးများ နှင့် အမျိုးသားအဆင့် မူေဘာင်ြဖစ်ေပ;လာေရး 
အတွက် GEF နှင့် အြခားေသာ ရန်ပံုေငွအရင်းအြမစ်များအား 
တည်ေဆာက်ရန်။ 

၈၊ သဘာဝဝန်းကျင်အေပ; အကျို း 
သက်ေရာကမ်Cကုိ အကဲြဖတ်ြခင်း နှင့် 
သဘာဝဝန်းကျင် ဆုိင်ရာ ကာကွယ် 
ြခင်းတုိအ့တွက် ဥပေဒြပုေရး လုပ် 
ငန်းများအား ြဖည့်ဆည်းြခင်း 

၈.၁ သဘာဝဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ဥပေဒမူေဘာင်အတွက် ဝန်Yကီးဌာန 
များပါဝင်ေသာ အဖဲွအ့ား ဖဲွ စ့ည်းရန်။ 

၈.၂  ြမန်မာ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ဥပေဒနှင့် နည်းဥပေဒများ ြပဌာန်း 
နုိင်ေရးအတွက် အEကံြပုရန်။ 

၈.၃  သဘာဝဝန်းကျင်အေပ; အကျိုးသက်ေရာက်မCကုိ အကဲြဖတ် 
ြခင်းနှင့် ညစ်ညမ်းမCကုိ ထိန်းချုပ်ြခင်းဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းများ ြဖစ်ေပ;လာေစရန်။ 

၈.၄  သဘာဝဝန်းကျင်အေပ; အကျိုးသက်ေရာက်မCကုိ အကဲြဖတ် 
ြခင်းနှင့် ညစ်ညမ်းမCကုိ ထိန်းချုပ်ြခင်းဆုိင်ရာတုိအ့ား ေဆာင် 
ရက်ွနုိင်ေရး စွမ်းေဆာင်ရည်တည်ေဆာက်ရန်။ 

၉၊ ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွ ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် 
ပတ်သက်၍ ဆက်သယွေ်ဆာင်ရက်ွ 
မC၊ ပညာေပးမC နှင့် ြပည်သလူူထု 
အသိတရား နုိးEကားလာမC တုိအ့ား 
ြမှင့်တင်ြခင်း 

၉.၁ သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမC၊ ပညာေပးြခင်း နှင့် ဆကသွ်ယ် 
ေဆာင်ရက်ွမC ဖံွ ့5ဖိုးေအာင်ြပုလုပ်ရန်။ 

၉.၂  ြပည်သလူူထု အသိတရားနုိးEကားလာမCအတွက် စွမ်းေဆာင်ရည် 
နှင့် ကွန်ယက်အား ဖံွ ့5ဖိုးေအာင်ြပုလုပ်ရန်။ 

၉.၃  ြပည်သလူူထု အသိတရားနုိးEကားလာေရး ြမှင့်တင်မC အစီအစဉ် 
များအား  ပ့ံပုိးေပးရန်။ 
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၅၅၅၅----၁၁၁၁----၁၁၁၁    ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကယွ်ရမည့်ေနရာများအားဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကယွ်ရမည့်ေနရာများအားဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကယွ်ရမည့်ေနရာများအားဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကယွ်ရမည့်ေနရာများအား    ြမှင့်တင်ြခင်းြမှင့်တင်ြခင်းြမှင့်တင်ြခင်းြမှင့်တင်ြခင်း    

 ေနရာအလိုက် ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းတွင် အစိုးရ သုိမ့ဟုတ် အြခားအဖဲွအ့စည်းများမှ 

ေထာက်ပံေ့ပးြခင်းသည် အင်ဒုိ-ြမန်မာေဒသရိှ အြခားေသာ နုိငငံ်များနှင့် န�င်းယှဉ်လျင် ြမန်မာနုိင်ငံ 

တင်ွ အလန်ွနည်းပါးပါသည်။ နုိငငံ်၏ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစသ်ည် ဧရယိာအားြဖင့် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထေိရာကစ်ာွစမံီအုပ်ချုပ်ြခင်းအားြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာင်း ဖံွ ့5ဖိုးမC နိမ့်ပါးဆဲ 

ြဖစပ်ါသည် (Rao နှင့အ်ဖဲွ  ့ ၂၀၀၂)။ အြခားေသာ စမံီအုပ်ချုပ်မCနည်းလမ်းများသည် ေဒသတွင်း 

နုိင်ငံများတွင် ေအာင်ြမင်စာွ ကျင့်သံုး5ပီးြဖစေ်သာ်လည်း ြမန်မာနုိင်ငံတွင် သမားရိုးကျ စီမံအုပ်ချုပ်မC 

နည်းလမ်းအစား အြခားေသာ စမံီအုပ်ချုပ်မCနည်းလမ်း အနည်းငယ်မ8သာ ေရးဆဲွထားဆဲ 

ြဖစပ်ါသည်။ 

 အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများ (အဓိကအားြဖင့် WCS) မှ 

နုိင်ငံ၏ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစအ်ား တိုးချဲ န့ိုင်ရန် ကူညီပ့ံပုိးေပးလျက်ရိှ5ပီး BirdLife 

International က့ဲသုိေ့သာအဖွဲ မှ့ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမ စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်း နှင့်  စမံီချကမ်ျား 

ေရးဆဲွြခင်းတိုကုိ့ ပုိမုိဖွံ ့5ဖိုးလာေရးအား အကူအညေီပးပါသည်။ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်း နှင့် 

အြခားေသာ စီမံအုပ်ချုပ်မCနည်းလမ်းများအားေရးဆဲွေရး ေရှ ေ့ြပးစမံီကန်ိးများြပုလပ်ုရန် ထေိရာက် 
ေသာ ပ့ံပိုးမCအား လပ်ုေဆာင်ေရးအတက်ွ ြပည်တင်ွးမှ အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွအ့စည်း များ နှင့် 

အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ အစိုးရမဟုတေ်သာ ဖံွ ့5ဖိုးေရးအဖဲွမ့ျား ေကာင်းစာွတည်ရိှ5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ 

မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်သည် ြမန်မာအစအီစဉ် (၂၁) (NCEA ၁၉၉၇) ပါ  ရညမှ်န်းချက် 

များနှင့် ကုိက်ညီပါသည်။ အထူးသြဖင့် ကုိက်ညီသည့် အချကမ်ျားမာှ ြမန်မာအစအီစဉ် (၂၁) ၏ 

အခန်းခဲွ ၁၅-၁-၃ တင်ွ ‘တည်ရိှသည့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစသ်ည် နုိင်ငံ၏ 

လမူCစီးပွားေရးအရ အေရးပါေသာ သုိမ့ဟုတ် အေရးပါရန်အလားအလာရိှေသာ မျိုးစတိမ်ျား နှင့် 

စုံလင်လေှသာ ေဂဟစနစအ်ားလုံးအား ြခုံငံုမိြခင်း မရိှေသးသည့်အတွက် သဘာဝေဂဟစနစ် 

အားလုံး ကုိယစ်ားြပုပါဝင်သည့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစအ်ား တိုးချဲ ရ့န်’ ေဖာ်ြပထား 

ြခင်းနှင့် အခန်းခွဲ ၁၅-၁-၇ တင်ွ ‘လက်ရိှ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများအား တိုးချဲ ရ့န် နှင့် 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းကို ြမှင့်တင်ရန် သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမအသစမ်ျား 

တညေ်ထာင်ရန်’ ေဖာ်ြပထားြခင်းတို ့ြဖစပ်ါသည်။  

၅၅၅၅----၁၁၁၁----၁၁၁၁----၁၁၁၁     ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွဆိုင်ရာ အဓကိေဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွဆိုင်ရာ အဓကိေဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွဆိုင်ရာ အဓကိေဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွဆိုင်ရာ အဓကိေနရာများနှင့် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်မC ခံေနရေသာ နရာများနှင့် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်မC ခံေနရေသာ နရာများနှင့် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်မC ခံေနရေသာ နရာများနှင့် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 5ခိမ်းေြခာက်မC ခံေနရေသာ 

မျိုးစတိမ်ျားအား ြခုံ ငုံကာကွယ်ရန် မျိုးစတိမ်ျားအား ြခုံ ငုံကာကွယ်ရန် မျိုးစတိမ်ျားအား ြခုံ ငုံကာကွယ်ရန် မျိုးစတိမ်ျားအား ြခုံ ငုံကာကွယ်ရန် နိုငငံ်၏ သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရး နယေ်ြမစနစအ်ား နိုငငံ်၏ သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရး နယေ်ြမစနစအ်ား နိုငငံ်၏ သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရး နယေ်ြမစနစအ်ား နိုငငံ်၏ သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရး နယေ်ြမစနစအ်ား 

သုံးသသုံးသသုံးသသုံးသပ်ြခင်း နှင့် တိုးချဲ ြ့ခင်းအား ပ့ံပိုးေပးရန်ပ်ြခင်း နှင့် တိုးချဲ ြ့ခင်းအား ပ့ံပိုးေပးရန်ပ်ြခင်း နှင့် တိုးချဲ ြ့ခင်းအား ပ့ံပိုးေပးရန်ပ်ြခင်း နှင့် တိုးချဲ ြ့ခင်းအား ပ့ံပိုးေပးရန်    

 လက်ရိှ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစသ်ည် မျိုးစတိမ်ျားအား အြပည့်အဝ မြခုံငံုမိ 

ေEကာင်း နှင့် အဓိက ဦးစားေပးအြဖစ် အာရှေဒသတင်ွ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမ တိုးချဲ ြ့ခင်း 

အား လျင်ြမန်စာွလုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်ေEကာင်း ကမcာလုံးဆုိင်ရာ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမ 
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များ ေလလ့ာဆန်းစစမ်Cမှ ေဖာ်ထတု်ခ့ဲပါသည်။ ၎င်းေတွ ရိှ့ချက်များသည် ပဉ@မအYကိမ်ေြမာက် ကမcာ့ 

ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများ ညလီာခံမှ CBD သုိ ့ ေပးပုိခ့ဲ့သည့် သဝဏ်လbာပါ ကမcာ့သဘာဝ 

ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစ် ဖံွ ့5ဖိုးေရးနှင့်ပတသ်က်၍ များစာွတိုးတက်မCရိှေနစဉ်အတွင်း အေရးပါ 

ေသာ မျိုးစတိမ်ျားနင့်ှ biomes ေဂဟစနစမ်ျားအား အြပည့်အဝ ကာကွယ်ရန်များစာွ လိုအပ်လျက် 

ရိှေEကာင်း ေဖာ်ြပချက်အား ထင်ဟပ်ေစပါသည်  

 ြမန်မာနုိင်ငံတွင် နုိငငံ်ဧရိယာ၏ ၅.၆% အား သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများအြဖစ် 

ဖဲွ စ့ည်းထားပါသည်။ ဦးစားေပးကာကွယ်ရမည့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် ြဖတ်သန်းလမ်း (၈)ခုအနက် 

ေြမာက်ဖျားဆက်စပ်သစ်ေတာများနှင့် အထကခ်ျင်းတင်ွးေြမနိမ့်ေဒသတိုသ့ာ သဘာဝထိန်းသိမ်း 

ေရးနယြ်မများအတင်ွး ေကာင်းစာွကုိယစ်ားြပု ဖဲွ စ့ည်းထားပါသည်။ ၎င်းအြပင် ဦးစားေပး 

ကာကယွ်ရမည့် ေနရာ (၃၇) ခုအနက် (၁၇) ခု သညသ်ာ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယြ်မများအြဖစ် 

ဖဲွ စ့ည်းထားြခင်း သိုမ့ဟုတ် အဆိြုပုထားြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ ေရှးယခင်က တညေ်ထာင်ခဲေ့သာ 

ပိေတာင်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမဲ့ေတာက့ဲသုိေ့သာ ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများသည် ယိုယင်ွး 

ပျကြ်ပားလျက်ရိှ5ပီး လက်ေတွအု့ပ်ချုပ်မCမှာလည်း ထေိရာကမ်Cအနည်းငယသ်ာ ရိှပါသည်။ 

ထိုေEကာင့် လက်ရိှ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစ၏် အကျိုးရိှမC နှင့် ကုိယစ်ားြပုနုိင်မCတိုက့ို 

ြပန်လညသံု်းသပ်ရန် နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဆုိင်ရာ အဓိကေနရာများနှင့် ကမcာလုံးဆုိင်ရာ 

5ခိမ်းေြခာက်မCခံေနရေသာ မျိုးစတိမ်ျားအား အြပည့်အဝကုိယစ်ားြပု ကာကွယနုိ်င်ရန် သဘာဝ 

ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမအား သံုးသပ်ရန် နှင့် တိုးချဲ ရ့န်တိုအ့ား အေရးတYကီးလိုအပ်ပါသည်။    

 CBD ၏ အာတီကယ် (၈) တင်ွ အစိုးရအေနြဖင့် ‘ ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွမဲျားအား ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွမ်Cြပုလပု်ရန် ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများအား တညေ်ထာင်ရမည့် တာဝန်ရိှသည်’ ဟု 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။    ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများ စမံီချက်ေရးဆဲွရာတွင် ပါဝင်ေသာ အစိုးရမဟုတ် 

ေသာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် တက] သုိလ်များအေနြဖင့် အစိုးရများမှ ြဖည့်ဆည်းေပးရမည့် အထက် 

ေဖာ်ြပပါ တာဝန်ရိှမCအား ပါဝငကူ်ညီရန် အခွင့်အလမ်းေကာင်းများ ရိှပါသည်။ သိပAံနည်းကျ 

ေလလ့ာဆန်းစစမ်Cများအေပ; အေြခခံ5ပီး သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစ် တိုးချဲ ြ့ခင်းအား 

ြပုလပ်ုရမည် ြဖစပ်ါသည်။ လာအုိနုိင်ငံတငွ် လာအုိ-ဆီွဒင် သစေ်တာက_ ပူးေပါင်းေရး အစအီစဉ် 

ြဖင့်လည်းေကာင်း(Berkmüller နှင့်အဖဲွ  ့၁၉၉၃၊ ၁၉၉၅)၊ ထိုင်းနုိငငံ်တွင် Kasetsart  တက] သုိလ်မှ 

လည်းေကာင်း(Kasetsart University ၁၉၈၇)၊ ဗီယက်နမ်နုိငံတင်ွ BirdLife International မှ 

လည်းေကာင်း(Wege နှင့်အဖဲွ  ့ ၁၉၉၉) သက်ဆုိင်ရာများနှင့် ပူးေပါင်း5ပီး  သိပAံနည်းကျ ေလလ့ာ 

ဆန်းစစမ်Cများအေပ;အေြခခံ5ပီး အင်ဒုိ-ြမန်မာေဒသရိှ အြခားနုိငငံ်များတင်ွ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရး 

နယေ်ြမစနစတ်ိုးချဲ ြ့ခင်းအား ြပုလပ်ု5ပီးြဖစပ်ါသည်။ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစ် တိုးချဲ  ့

ြခင်းနှင့် နည်းလမ်းများချမှတြ်ခင်းအား နုိင်ငံအဆင့်တငွ် တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ြခင်းသာမက ေနရာ 

ေဒသ တစခု်စအီလိုက် ြဖစနုိ်င်ေြခစူးစမ်းမCများ၊ အုပ်ချုပ်လပုကုိ်င်မC စမံီချက်ေရးဆဲွြခင်း နှင့် ပါဝင် 

ပတသ်ကသူ်များအားလုံး၏ ေထာက်ခံမCရရှိေရးေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုအ့ား ြပုလပ်ုရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
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၅၅၅၅----၁၁၁၁----၁၁၁၁----၂၂၂၂    ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကယွ်ရဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကယွ်ရဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကယွ်ရဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကယွ်ရမည့်မည့်မည့်မည့်    ေနရာများတငွ်ေနရာများတငွ်ေနရာများတငွ်ေနရာများတငွ်    ထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမ    စမံီစမံီစမံီစမံီ    

အပုခ်ျုပ်မCအားအပုခ်ျုပ်မCအားအပုခ်ျုပ်မCအားအပုခ်ျုပ်မCအား    ြမှင့်တင်ြခင်းြမှင့်တင်ြခင်းြမှင့်တင်ြခင်းြမှင့်တင်ြခင်း    

 ြမန်မာနုိင်ငံရှိ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစ်အား ြပန်လညသံု်းသပ်ြခင်း နှင့် တိုးချဲ  ့

ြခင်းတိုအ့ား ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများတွင် ဦးစားေပးရင်းနီှးြမှုပ်နံှမCြဖစ်ေသာ်လည်း သဘာဝ 

ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမ တညေ်ထာင်ြခင်းသက်သက်သည် ထန်ိးသိမ်းေရးအား အာမခံချက် မေပး 

နုိင်ပါ။ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန် အေရးပါေသာ ေနရာအချို  ့

ပါဝင်သည့် ဦးစားေပးကာကွယ်ရမည့် ေနရာ (၁၇) ေနရာအား သဘာဝထိန်းသိမ်းေရး နယေ်ြမများ 

အြဖစ် ဖဲွ စ့ည်းထား5ပီး သုိမ့ဟုတ် ဖဲွ စ့ည်းရန်အဆုိြပုထား5ပီး ြဖစပ်ါသည်။    ၎င်း (၁၇) ေနရာလုံး၌ 

သဘာဝ ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမအုပ်ချုပ်ေရးမှူးများသည် ေငွေEကး၊ ဝန်ထမ်းအင်အား၊ ပစ@ည်း 

ကိရိယာ နှင့် ဝန်ထမ်းစွမ်းေဆာင်ရည် မလုံေလာက်မCတိုနှ့င့် ရင်ဆုိငေ်နရပါသည်။ အကျိုးဆက် 

အေနြဖင့် ထန်ိးသိမ်းေရးရည်ရွယခ်ျက်များြဖင့် သင့်ေလျာ်မCမရိှေသာ သစေ်တာထက်ွပစ@ည်းများ 

စေုဆာင်းြခင်း၊ စားကျက်ချြခင်း၊ ထင်းေလာင်စာ ထတုယ်စူေုဆာင်းြခင်းအစရိှသည့် လတူို၏့ 

အသံုးချမCများနှင့် Eကုံ ေတွရ့ကာ ေတာပျက်စီးြခင်း နှင့် ေတာအဆင့်အတန်းကျဆင်းြခင်းတိုကုိ့ 

ြဖစေ်ပ;ေစပါသည် (Rao နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၀၂ ၊ Htun နှင့်အဖဲွ  ့ ၂၀၁၀)။ အဆိုပါေနရာများတင်ွ 

ရလဒ်များေကာင်းမွန်ေရးအတက်ွ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရး နယေ်ြမစမံီအုပ်ချုပ်မCအား ြမှင့တ်င်ရန် 

အလျင်အြမန် လိုအပ်လျက်ရိှပါသည်။  

 သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမ စမံီအုပခ်ျုပ်မC ြမှင့်တင်ြခင်းအား ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်း 
ကာကယွ်ရမည့ေ်နရာအချို တွ့င် လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှရာ အေလာင်းေတာ်ကဿပအမျို းသားဥယျာဉ် 

တင်ွ သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ FREDA နှင့် WildAid တိုပူ့းေပါင်း၍ Surviving Together 

Programme အားေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ချပ်သင်းေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမ့ဲေတာတင်ွ သစေ်တာဦးစီး 

ဌာန နှင့် စမစဆုိ်းနီးယန်း အင်စတကီျူးရှင်းတိုပူ့းေပါင်း၍ ဝန်ထမ်းများအတက်ွ စမ်ွးဆာင်ရည် 

တညေ်ဆာက်ေရး အစအီစဉ်များ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ခါကာဘိုရာဇီအမျိုးသားဥယျာဉ်၊ ဖုန်ကန်ရာဇီ 

ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမဲ့ေတာ နှင့် ဟူးေကာင်းချိုင့်ဝမ်ှး ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေဘးမဲ့ေတာတိုတ့င်ွ 

သစေ်တာဦးစီးဌာန နှင့် သားငှက်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွတ့ိုပူ့းေပါင်း၍ သုေတသနလပုင်န်းများ နှင့် 

ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းတို ့ ြဖစပ်ါသည်။ ဤက့ဲသုိေ့သာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

မCများ ရိှေသာ်လည်း သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများအြဖစ် ဖဲွ စ့ည်းထား5ပီး သုိမ့ဟုတ် 

ဖဲွ စ့ည်းရန် အဆိြုပုထား5ပီးြဖစေ်သာ ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရမည့် ေနရာအားလုံးတင်ွ 

ထေိရာကေ်သာ စမံီအုပ်ချုပ်မCအား ြမှင့တ်င်ေရးအတက်ွ ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမC 

ြပုလပ်ုေရးအား လိုအပလ်ျက်ရှိပါသည်။ 

 ေလလ့ာေတွ ရိှ့မCများအရ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမတစခု်ချင်း၌ ထေိရာကေ်သာ စမံီ 

အုပ်ချုပ်မCအား တိုးတက်ဖံွ ့5ဖိုးရန် သီးသန ့ေ်နရာေဒသတိုတ့ွင် သင်တန်းများ စဉ်ဆကမ်ြပတြ်ပုလပ်ု 

သင့်ပါသည်။ သင်တန်းအစအီစဉ်များ၏ ထေိရာက်မCအား ေနာကဆ်က်တွဲ အေကာင်အထညေ်ဖာ် 
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ြခင်းနှင့် စမံီကိန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုြ့ဖင့် ြမှင့်တင်နုိင်5ပီး ၎င်းအစအီစဉ်များသည် သင်တန်းသား 

များအား ၎င်းတိုသ့င်ယခ့ဲူေသာအရာများကို လက်ေတွအ့သံုးချြခင်းအြဖစ် ေြပာင်းလနုိဲင်မည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅----၁၁၁၁----၁၁၁၁----၃၃၃၃    ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကယွ်ရမည့်ေနရာများ၌ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကယွ်ရမည့်ေနရာများ၌ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကယွ်ရမည့်ေနရာများ၌ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကယွ်ရမည့်ေနရာများ၌    လက်ရှိလက်ရှိလက်ရှိလက်ရှိကျင့်သုံးေနေသာကျင့်သုံးေနေသာကျင့်သုံးေနေသာကျင့်သုံးေနေသာ    စမီအုံပခ်ျုပ်မCစမီအုံပခ်ျုပ်မCစမီအုံပခ်ျုပ်မCစမီအုံပခ်ျုပ်မC    

အစားအစားအစားအစား    အြခားေသာအြခားေသာအြခားေသာအြခားေသာ    စမံီအပုခ်ျုပမ်Cအားစမံီအပုခ်ျုပမ်Cအားစမံီအပုခ်ျုပမ်Cအားစမံီအပုခ်ျုပမ်Cအား    ေရှ ေ့ြပးေရးဆွဲြခင်းေရှ ေ့ြပးေရးဆွဲြခင်းေရှ ေ့ြပးေရးဆွဲြခင်းေရှ ေ့ြပးေရးဆွဲြခင်း    

 ြမန်မာနုိင်ငံတွင် သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများ တညေ်ထာင်5ပီး စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်းသည် 

ေနရာအလိုက် ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်း၏ အဓိကနည်းလမ်းြဖစ်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် 

ေနရာအလိုကထ်န်ိးသိမ်းကာကယွ်ရာတွင် အဓိကြဖစေ်သာ်လည်း အေြခအေနတိုင်းတာ သင့်ေလျာ်မC 

မရိှနုိင်ပါ။ ဥပမာအားြဖင့် ေနရာတစခု်တွင် လဦူးေရထထူပ်စွာေနထိုင်ြခင်း သုိမ့ဟတု် လ၏ူ 

အသံုးြပုမC ြမင့်မားစွာရိှြခင်း စသညြ်ဖင့်ရိှပါက ပံုမှန်အတိုင်း သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမ 

တညေ်ထာင်ြခင်းသည် ေဒသခံြပညသူ်များအေပ; Yကီးစာွေသာ ဆုိးကျိုးသက်ေရာက်မCရိှမည် ြဖစပ်ါ 

သည်။ ေဒသခံများ၏ ေထာက်ခံမCကုိရရိှရန် ပျက်ြပားြခင်းြဖင့် ေရရှညေ်အာင်ြမင်ေအာင် ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွနုိ်င်မည့် အလားအလာသည် ေမှးမိှန်ေနမည် ြဖစပ်ါသည်။ ပံုမှန် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရး 

နယေ်ြမ စမံီအုပခ်ျုပ်ြခင်းတင်ွ အြခားေသာ နည်းလမ်းများအား ရှာေဖွရန် အလန်ွအမင်းလိုအပ5်ပီး 

သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစြ်ပင်ပရိှ ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရမည့် ေနရာများတင်ွ 

အသံုးြပုနုိင်မည် ြဖစပ်ါသည်။ ဤအချက်အား (၇)Yကိမ်ေြမာက် CBD အဖဲွဝ့င်နုိင်ငံများဆုိင်ရာ 

ညလီာခံမှ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများနှင့်ဆုိင်ေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်တင်ွ ထည့်သွင်းထား5ပီး  
သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ အတင်ွး၌သာမဟုတဘ်ဲ ြပင်ပမှာပါ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်း 

၏ အေရးပါပံုကုိ သတြိပုရန်နှင့် ေဒသခံြပညသူ်များ ကာကွယထ်န်ိးသမ်ိးထားသည့် ေနရာများအား 

ပါဝင် ထည့်သွင်းထားသည့် ကျယြ်ပန ့ေ်သာ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမ အုပ်ချုပ်မCအား 

တိုးြမှင့်လုပ်ကိင်ုရန် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်းကာကယွ်ရမည့် ေနရာ(၂၀)မှာ တညေ်ထာင5်ပီးေသာ သဘာဝ 

ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမတွင် မပါရိှပါ။ ပံုမှန်သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမ တညေ်ထာင်ြခင်းသည် 

ယင်း (၂၀) ေနရာအနက် အချိုတ့င်ွ သင့်ေတာ်မCရိှမည် ြဖစေ်သာ်လည်း အြခားေနရာများတွင် 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာ အြခားနည်းလမ်းများအား အသံုးြပုရန် အခွင့်အလမ်းေကာင်းများ 

ရိှေနပါသည်။ အြခားနည်းလမ်းများတင်ွ ထည့်သွင်းသင့်သည့် အချက်များမှာ ေဒသဆိုင်ရာ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများေရးဆဲွြခင်း၊ ေဒသခံများပါဝင်သည့် 

ကင်းလညှ့်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွဖ့ွဲ ြ့ခင်း၊ ေနရာေဒသထန်ိးသိမ်းြခင်းအား YကီးEကပ်ရန် ေဒသခံြပညသူ် 

များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမAဏီများ၊ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ ရပမိ်ရပ်ဖများ စေုပါင်းပါဝင်5ပီး 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အဓိကမျို းစတိမ်ျားနှင့် ကျက်စားေဒသတိုအ့ား ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရာတငွ် 

ပုဂgလိကေြမပုိင်ရှင်များ၊ ေြမငှားရမ်းလုပ်ကိင်ုသူများ ၎င်းတိုအ့သိစတိ်ဓါတြ်ဖင့် ထန်ိးသိမ်းကာကွယ် 

ြခင်းစသညတ်ို ့ ြဖစE်ကပါသည်။ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာ အြခားေသာ နည်းလမ်းများသည် 



ြမန်မာြမန်မာြမန်မာြမန်မာ    NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP     
128 

 

 

အချို ေ့သာ အေြခအေနမျိုးတင်ွ ပုိမုိသင့်ေတာ်မညြ်ဖစသ်က့ဲသုိ ့ ေဒသခံများ၏ စမ်ွးရညနှ်င့် 

အဖဲွအ့စည်းများေပ;တွင် အေြခခံထားေသာေEကာင့် ပံုမှနသ်ဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမ စမံီ 

အုပ်ချုပ်ြခင်းထက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အကျိုးတက်ွေြခကုိကမ်Cပုိမုိ ေကာင်းမွန်မညြ်ဖစက်ာ ပုိမုိေရရှည် 

နုိင်မည် ြဖစပ်ါသည်။ 

 မEကာေသးေသာနှစမ်ျားတင်ွ အင်ဒုိ - ြမန်မာေဒသ၌ အြခားေသာ ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး 

နည်းလမ်းများအား အသံုးြပုလျက်ရှိရာ လာအုိနုိင်ငံတင်ွ ေကျးရွာမှ ကာကွယထ်ားေသာ 

ငါးထန်ိးသိမ်းေရးဇုန် (Baird ၂၀၀၁) နှင့် ဗီယက်နမ်နုိင်ငံတွင် ေဒသခံများအား အေြခခံထားသည့် 

ေမျာက်မျိုးစတိမ်ျား ထန်ိးသိမ်းေရးအဖဲွ  ့(Swam နှင့် O’Reilly ၂၀၀၄) တို ့ပါဝင်ပါသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငံတွင် သစေ်တာများြပန်လညထ်ေူထာင်ရာတင်ွ ေဒသခံြပည်သူများ ပူးေပါင်း 

ပါဝင်မCအား ြမှင့်တင်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ေဒသခံြပည်သူအစအုဖဲွ ပုိ့င် သစေ်တာ 

တညေ်ထာင်ြခင်း ဆုိင်ရာညbန်Eကားချက်များအား အသံုးြပု၍ အေကာင်အထညေ်ဖာြ်ခင်းစသည့် 

တိုပ့ါဝငသ်ည့် ေဒသခံ ြပညသူ်များအား အေြခခံထားထည့် သဘာဝသယံဇာတ စမံီအုပခ်ျုပ်ြခင်း 

နည်းလမ်းများ ရိှေန5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရမည့် ေနရာများအား 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းြပုလပ်ုရာတငွ် အထက်ေဖာ်ြပပါ နည်းလမ်းများအား အသံုးြပုနိုင်သည့် 

အခွင့်အလမ်းများအတွက် အကျိုးေကျးဇူး ရိှမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅----၁၁၁၁----၁၁၁၁----၄၄၄၄ မျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျားမျိုးစတိမ်ျား    ထနိ်းသိမ်းြခင်းနငှ့်ထနိ်းသိမ်းြခင်းနငှ့်ထနိ်းသိမ်းြခင်းနငှ့်ထနိ်းသိမ်းြခင်းနငှ့်    သဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ    စမံီအပုခ်ျုပ်ြခင်းတို ့စမံီအပုခ်ျုပ်ြခင်းတို ့စမံီအပုခ်ျုပ်ြခင်းတို ့စမံီအပုခ်ျုပ်ြခင်းတို ့   

အတကွ်အတကွ်အတကွ်အတကွ်    ဥပေဒမေူဘာင်ဥပေဒမေူဘာင်ဥပေဒမေူဘာင်ဥပေဒမေူဘာင်    အားေကာင်းလာေစရန်အားေကာင်းလာေစရန်အားေကာင်းလာေစရန်အားေကာင်းလာေစရန်    ပံ့ပိုးေပးြခင်းပံ့ပိုးေပးြခင်းပံ့ပိုးေပးြခင်းပံ့ပိုးေပးြခင်း    

 ြမန်မာနုိင်ငံရှိ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများအား ထေိရာက်စွာစမံီအုပ်ချုပ်ရာတွင် 

ဝန်ထမ်းအငအ်ား၊ ပစ@ည်းကိရိယာများ၊ ေငွးေEကးအရင်းအြမစမ်ျားနှင့် ဝန်ထမ်းများ စမ်ွးေဆာင် 

ရညတ်ို ့အားနည်းသည့်အြပင် တကိျြပည့်စုံေသာ ဥပေဒမူေဘာင်ဆိုင်ရာလည်းမရိှေသးပါ။ သဘာဝ 

ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများ တညေ်ထာင်ြခင်းနှင့် စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်းများတငွ် ဥပေဒမူေဘာင်အြဖစ် 

အဓိကအသံုးြပုေနသည်မှာ ၁၉၉၄ ခုနှစတ်င်ွ ထတုြ်ပန်ခ့ဲသည့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်နင့်ှ သဘာဝအပင် 

များကာကွယေ်ရးနင့်ှ သဘာဝနယေ်ြမများထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းဥပေဒတွင် 

အားနည်းချက်အများအြပားရိှ5ပီး အဓိကအားြဖင့် ကဲွြပားြခားနားေသာ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရး 

နယေ်ြမများအလိုက် တကိျေသချာစာွ ေဖာ်ြပထားြခင်းမရိှမC ြဖစပ်ါသည်။ လက်ရှဥိပေဒသည် 

ြမန်မာနုိင်ငံရှိ မျိုးစတိမ်ျားအား ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရာတငွ် အားနည်းချက် အများအြပားရိှေနဆဲ 

ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံသည် ၁၉၉၇ ခုနှစမှ်စတင်၍ CITES အဖဲွ သုိ့ ့ ဝင်ေရာက်ခ့ဲေသာ်လည်း 

၎င်းကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် ပတသ်က်၍ နုိင်ငံအဆင့် ဥပေဒြပုမCအား လပ်ုေဆာင်နိင်ုြခင်းမရိှေသးပါ။ 

အထူးသြဖင့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်နှင့် သဘာဝအပင် များကာကွယေ်ရးနှင့် သဘာဝနယေ်ြမများ 

ထန်ိးသိမ်းေရးဥပေဒသည် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်နှင့် ၎င်းတို၏့အစတိအ်ပုိင်းများအား နုိင်ငံတကာ 

တရားမဝငေ်ရာင်းဝယေ်ဖာက်ကားမCအား ထေိရာက်သည့် ဥပေဒအာဏာ သက်ေရာက်မC ေဖာ်ေဆာင် 

နုိင်ြခင်းမရိှပါ။ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမ အုပ်ချုပေ်ရးမှူ းများနှင့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
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ကာကယွေ်ရးလပ်ုေဆာင်သူများ အသံုးြပုသည့် ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဆုိင်ရာ ဥပေဒမူေဘာင် 

များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ မရိှပါက မျို းစတိမ်ျားအား ထေိရာက်စာွကာကွယြ်ခင်းနှင့် သဘာဝ 

ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမ စီမံအုပ်ချုပ်မCတွင် ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းနှီးြမှုပ်နံှြခင်းတို၏့ 

အကျိုးရိှမCအား ရရိှမညမ်ဟုတပ်ါ။ ထိုေ့Eကာင့် လက်ရိှ ဥပေဒများအား လိုအပ်ေသာေနရာများတငွ် 

ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေစရန် သက်ဆုိင်ရာ ပုဂgို လမ်ျား၊ အဖဲွအ့စည်းများပါဝင်သည့် ြပန်လညသံု်းသပ်ြခင်း 

အား လပ်ုေဆာင်ရမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅----၁၁၁၁----၂၂၂၂    အြခားေသာမဝူါဒများတငွ်  ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား ထည့်သငွ်းြခင်းအြခားေသာမဝူါဒများတငွ်  ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား ထည့်သငွ်းြခင်းအြခားေသာမဝူါဒများတငွ်  ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား ထည့်သငွ်းြခင်းအြခားေသာမဝူါဒများတငွ်  ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား ထည့်သငွ်းြခင်း    

 လက်ရိှကျင့်သံုးေနေသာ သဘာဝထန်ိးသမ်ိးေရးနယေ်ြမ စီမံအပ်ုချုပ်ြခင်းစနစ်မှြဖစေ်စ 

အြခားေသာ စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်းနည်းလမ်းမှြဖစေ်စ ေနရာေဒသအား ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းသည် 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများေပ;တွင် လက်ရိှ5ခိမ်းေြခာက်ေနမCများအား ေြဖရှင်း5ပီးမှသာ ထေိရာက်မည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

 သုိရ့ာတင်ွ ရံဖန်ရံခါ အြခားေသာမူဝါဒဆိုင်ရာ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မCများေEကာင့် ေနရာ 

ေဒသအလိုက် ထန်ိးသိမ်းကာကယွြ်ခင်း၏ ထေိရာက်မCအား အားနည်းေစပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် 

အေြခခံအေဆာက်အဦများ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်မCသည် ေနရင်းေဒသများအား 
တိုက်ရိုက်ပျက်စီးေစြခင်းနှင့် သဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစမ်ျား ထတုယ်သံုူးစွဲမCကုိ ပ့ံပုိးေပးြခင်း၊ 

ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ တိုးြမှင့်တညေ်ထာင်ရန် ဆံုးြဖတေ်သာ ေြမအသံုးချမCဆုိင်ရာ မူဝါဒသည် 

အနိမ့်ပိင်ုးအ5မဲစမ်ိးသစေ်တာများအား ပျကစ်ီးေစြခင်း၊ ငါးေမွးြမူေရး ကန်များတိုးချဲ  ့ တညေ်ထာင် 

ရန် ဆံုးြဖတေ်သာ ေြမအသံုးချမCဆိုင်ရာ မူဝါဒသည် ဒီေရေတာများအား ပျကစ်ီးေစြခင်းတို ့

ြဖစပ်ါသည်။ ဤက့ဲသို ့ 5ခိမ်းေြခာက်မCများ၏ အဓိက အေEကာင်းအရင်းများမှာ ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ များ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးနှင့် သင့်ေလျာ်မCမရိှေသာ စီးပွားေရးမူဝါဒများနှင့် အစိုးရနှင့် ပ့ံပုိး ေပးေသာ 

အဖဲွအ့စည်းများ၏ မူဝါဒ နှင့် အစအီစဉ်များတင်ွ သဘာဝဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ထခုိိက်မCများကုိ 

ေရှာင်ရှားရန် လုံေလာက်စာွ ထည့်သွင်းထားြခင်း မရိှြခင်းတိုေ့Eကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ ဤအေEကာင်း 

အရင်းများအား မေကျာ်ြဖတနုိ်င်ေသာ အခက်အခဲများဟု မမှတယ်ဘူဲ အြခားေသာ မူဝါဒများတွင် 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွဆုိင်ရာများအား ထည့်သွင်းရန် အလားအလာေကာင်းဟု သံုးသပ်ရပါမည်။ ထိုမှ 

တစဆ်င့် 5ခိမ်းေြခာက်ရန် အလားအလာရိှမCများအား Yကိုတင်ေလျာ့နည်းေစရန် လပ်ုေဆာင်ရမည် 

ြဖစ5်ပီး ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများ ေအာင်ြမင်ရန် လုံေလာက်စွာ ပ့ံပုိးေထာက်ပံမ့Cအား စစုည်း 

ေဖာ်ေဆာင်ရမည် ြဖစပ်ါသည်။ ထိုသုိလ့ုပ်ေဆာင်ြခင်းသည် ကမcာကု့လသမဂg၏ ေထာင်စနှုစ်ဖံွ ့5ဖိုး 

တိုးတက်ေရး ရညမှ်န်းချက် အမှတစ်ဉ် (၇) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် “နုိင်ငံ၏ မူဝါဒများနှင့် 

အစအီစဉ်များတွင် ထာဝစဉ်ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးဆုိင်ရာ အေြခခံမူများအား ေပါင်းစပ်ရန်နင့်ှ သဘာဝ 

ဝန်းကျင် အရင်းအြမစမ်ျား ဆံုးရCံးမCများအား ဟန ့်တားရန်” တိုနှ့င့် ကုိက်ညီ ပါသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငံသည် အာရေှဒသတွင် ြဖစပွ်ားေနေသာ လမူCေရး၊ စီးပွားေရးနှင့် သဘာဝ 

နယေ်ြမများအေပ; လျင်ြမန်စာွေြပာင်းလေဲစသည့် စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်မCများမှ တစစ်ုံတစခု် 
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အတိုင်းအတာအထိ သက်ေရာက်မC နည်းပါးေသာ်လည်း လာမည့်ကာလတင်ွ အလှူ ရှင်များ၏ 

ေထာက်ပံမ့Cနှင့် ပုဂgလိကရင်းနီှးြမှုပ်နံှမCများ သိသိသာသာြမင့်တက်လာမည် ြဖစပ်ါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် 

စီးပွားေရးဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မCနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းကာကွယ်မCတိုကုိ့ ညမီ8ေစမည့် လပ်ုငန်းစဉ် 

များ လိုအပ်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ပင်မစီးပွားေရးသည် သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအြမစမ်ျား 

အေပ;တွင် အဓိကအေြခခံထားေသာေEကာင့် စမ်ွးအင်၊ သတ� ု၊ ေရလုပ်ငန်း၊ သစေ်တာနှင့် 

စိုက်ပျို းေရးက_များတွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဆိုင်ရာတိုအ့ား ထည့်သွင်းရန် အထူးလိုအပ်လျက် 

ရိှပါသည်။ 

၅၅၅၅----၁၁၁၁----၂၂၂၂----၁၁၁၁    ေြမအသံုးချမCဆိုင်ရာေြမအသံုးချမCဆိုင်ရာေြမအသံုးချမCဆိုင်ရာေြမအသံုးချမCဆိုင်ရာ    ဆုံးြဖတခ်ျက်ချြခင်းများတငွ်ဆုံးြဖတခ်ျက်ချြခင်းများတငွ်ဆုံးြဖတခ်ျက်ချြခင်းများတငွ်ဆုံးြဖတခ်ျက်ချြခင်းများတငွ်    ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွဆိုင်ရာများအားဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွဆိုင်ရာများအားဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွဆိုင်ရာများအားဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွဆိုင်ရာများအား    

ေပါင်းစပ်ြခင်းနှင့်ေပါင်းစပ်ြခင်းနှင့်ေပါင်းစပ်ြခင်းနှင့်ေပါင်းစပ်ြခင်းနှင့်    ဦးစားေပးထနိ်းဦးစားေပးထနိ်းဦးစားေပးထနိ်းဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့်သိမ်းကာကွယ်ရမည့်သိမ်းကာကွယ်ရမည့်သိမ်းကာကွယ်ရမည့်    ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်    ကူးသန်းကူးသန်းကူးသန်းကူးသန်း    

လမ်းများအားလမ်းများအားလမ်းများအားလမ်းများအား    တိုးတက်ဖွံ ့5ဖိုးတိုးတက်ဖွံ ့5ဖိုးတိုးတက်ဖွံ ့5ဖိုးတိုးတက်ဖွံ ့5ဖိုးေအာင်ေအာင်ေအာင်ေအာင်    ေဆာင်ရက်ွြခင်းေဆာင်ရက်ွြခင်းေဆာင်ရက်ွြခင်းေဆာင်ရက်ွြခင်း    

 ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများအေပ; အချို ေ့သာ 5ခိမ်းေြခာက်မCများ (ဥပမာ- သစေ်တာများ စိုက်ခင်း 

များအြဖစသုိ် ့ ေြပာင်းလြဲခင်း၊ အေြခခံအေဆာက်အဦများ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း) 

သည် ေဒသခံြပညသ်ူတိုေ့Eကာင့်မဟုတဘ်ဲ နုိင်ငံအဆင့်နှင့် ေဒသအဆင့်များ၌ ြပုလပ်ုေသာ 

ေြမအသံုးချမCဆုိင်ရာ နှင့် အေြခခံအေဆာက်အဦများ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ြခင်းဆိင်ုရာ ဆံုးြဖတ်ချကမ်ျား 

ေEကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာအစအီစဉ် (၂၁) တင်ွ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ ေြမအသံုးချမCအား 

ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းအား YကီးEကပ်ရန်အတွက် အမျိုးသားအဆင့် ေြမယာေကာ်မတီအား ဖဲွ စ့ည်းရန် 

လမ်းညbန်ထားပါသည်။ နုိင်ငံေတာအ်ဆင့်တင်ွ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မCများ၊ အဖဲွအ့စည်းများ ြပန်လည် 
ဖဲွ စ့ည်းြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် နုိင်ငံေရးအရ ေထာက်ခံမCအား လိုအပ်သြဖင့် အမျိုးသားအဆင့် 

ေြမယာေကာမ်တီအားဖွဲ စ့ည်းရန် အချိန်ယူရမညြ်ဖစပ်ါသည်။ ဦးစားေပးထန်ိးသိမ်းရမည့် ေတာရိုင်း 

တိရ စ�ာန် ကူးသန်းလမ်းများတွင် ေြမစမံီခန ့ခွ်မဲC အစအီမံများနှင့် ေြမအသံုးချမCတိုအ့ား ဆက်စပ် 

ပါဝင်ပတသ်က်ေနသူများအEကား ေပါင်းစပ်ညှိန�င်းရနနှ်င့် ဖံွ ့5ဖိုးေရးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် အေြခခံသတင်းအချက်အလက်များအြဖစ် အသံုးြပုနုိငသ်ည့် ေြမအေြခအေန၊ သင့်ေတာ် 

ေသာ ေြမအသံုးချမCဆိင်ုရာ ေြမပံုများ ြပုလပ်ုရန် NBSAP တွင် ထည့်သွင်း အEကံြပုထားပါသည်။ 

အစိုးရမဟတု်ေသာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် တက] သုိလ်များသည် ေကျးရွာအုပ်စအုဆင့်တင်ွ 

ပူးေပါင်းပါဝင်မCအား ြဖည့်ဆည်းေပးရန်နှင့် နည်းပညာပ့ံပုိးမCဆိင်ုရာ ေတာင်းခံရန် အေရးပါေသာ 

အခန်းက_တင်ွ ရိှပါသည်။ အဆိြုပုေသာ ေြမအသံုးချမCနင့်ှ ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွထန်ိးသမ်ိး ကာကွယ် 

ြခင်းတိုတ့ွင် ေဒသခံြပည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅----၁၁၁၁----၂၂၂၂----၂၂၂၂ ကမုAဏမီျားကမုAဏမီျားကမုAဏမီျားကမုAဏမီျား၊၊၊၊    ေထာက်ပံ့ေထာက်ပံ့ေထာက်ပံ့ေထာက်ပံ့ပိုးမည့်အဖွဲအ့စည်းများပိုးမည့်အဖွဲအ့စည်းများပိုးမည့်အဖွဲအ့စည်းများပိုးမည့်အဖွဲအ့စည်းများနှင့် အစိုးရအဖဲွတ့ိုရ့ှိနှင့် အစိုးရအဖဲွတ့ိုရ့ှိနှင့် အစိုးရအဖဲွတ့ိုရ့ှိနှင့် အစိုးရအဖဲွတ့ိုရ့ှိ    ဆုံးဆုံးဆုံးဆုံးြဖတခ်ျက်ြဖတခ်ျက်ြဖတခ်ျက်ြဖတခ်ျက်    

ချမှတသ်မူျား အသိတရားြမင့်မားလာေရးနှင့် အEကံဉာဏ်ေပးမCများ ေဆာင်ရကွြ်ခင်းချမှတသ်မူျား အသိတရားြမင့်မားလာေရးနှင့် အEကံဉာဏ်ေပးမCများ ေဆာင်ရကွြ်ခင်းချမှတသ်မူျား အသိတရားြမင့်မားလာေရးနှင့် အEကံဉာဏ်ေပးမCများ ေဆာင်ရကွြ်ခင်းချမှတသ်မူျား အသိတရားြမင့်မားလာေရးနှင့် အEကံဉာဏ်ေပးမCများ ေဆာင်ရကွြ်ခင်း    

 ကုမAဏီများ၊ ေထာက်ပ့ံ ပ့ံပုိးေပးသည့် အဖဲွအ့စည်းများနှင့် နိင်ုငံေတာ်နှင့် ေဒသအဆင့် 

အစိုးရအဖွဲတ့ိုမှ့ အဓိကဆံုးြဖတ်ချက် ချမတှသူ်များ၊ ဌာနအဖဲွအ့စည်းများ၏ မူဝါဒတွင် ထည့်သင်ွး 

ရန် အလနွအ်မင်းခက်ခဲမည် ြဖစပ်ါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဆုိင်ရာတင်ွ အဓိကဆက်စပ် 
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ဌာန တစခု်ြဖစေ်သာ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့သ်ားငှက်တိရ စ�ာန် ထန်ိးသမ်ိးေရး 

ဌာနမှ ေဒသနင့်ှနုိင်ငံအဆင့် အဓိကဆံုးြဖတခ်ျက် ချမှတသ်မူျားအား အသိတရား ြမှင့်တင်ေပး 

ြခင်းနှင့် အEကံဉာဏ်ေပးမCများ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အEကံဉာဏ်ေပးြခင်းအတက်ွ ထေိရာက်ေသာ 

နည်းလမ်းများမှာ နိင်ုငံအဆင့်နှင့် ေဒသအဆင့်ရိှ ေကာင်းမွန်ေသာစနစ်များ၏ သတင်းအချက် 

အလက်များကုိ ြဖန ့ေ်ဝြခင်း၊ ေဒသအဆင့် ေရှ ေ့ြပးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေအာင်ြမင်မC 

များအား မတှတ်မ်းတင်ြခင်း နှင့် ြဖန ့ေ်ဝြခင်းတို ့ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဆံုးြဖတ်ချကခ်ျမှတ်သူများအား အသိတရားြမှင့်တင်ြခင်းနှင့် အEကံဉာဏ်ေပးြခင်းတိုတ့ွင် 

သဘာဝေဂဟစနစ်များ၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများနှင့် လမူCစီးပွားေရးတန်ဖုိးများ အေရးYကီးပံု နှင့် ၎င်း 

တန်ဖုိးများအား ထန်ိးသိမ်းရန် လက်ေတွေ့ဆာင်ရွက်နုိင်ေသာ လပ်ုငန်းစဉ်များအား အဓိက 

ထည့်သွင်းရမည် ြဖစပ်ါသည်။ ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွဆုိင်ရာများအား အြခားဆက်စပ်ဌာနများတွင်  

ထည့်သွင်းရန် ပ့ံပုိးေပးမည့် အေြခအေနေကာင်းများ ြပုလပ်ုြခင်းအြပင် အသိတရားြမှင့်တင်ြခင်း 

နှင့် အEကံဉာဏ်ေပးြခင်းတိုအ့ား တရားမဝင်သစ်ခုတမ်Cတားြမစြ်ခင်း၊ နိုင်ငံ၏ သဘာဝ ထိန်းသိမ်း 

ေရးနယေ်ြမစနစအ်ား တိုးချဲ ြ့ခင်းနှင့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒအား အာဏာ 

သက်ေရာက်ေစြခင်း အစရိှသည့် ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများဆုိင်ရာ နိုင်ငံေရးအရ ပ့ံပုိးေပးသည့် 

လပ်ုငန်းစဉ်များမှလည်း ရရိှနုိငပ်ါသည်။ အြမင့်မားဆံုးေသာ အကျိုးသက်ေရာကမ်Cအား ရရိှေစရန် 

အEကံဉာဏ်ေပးမCများနှင့် အသိတရား ြမှင့်မားေရးတိုအ့ား ဆက်စပ်ရာ သုေတသနလပုင်န်းများ၏ 

ရလဒ်များြဖင့် တင်ြပ ြပုလပ်ုရမညြ်ဖစ်ပါသည်။ ဤအေြခအေနမျိုးတင်ွ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွမဲျား၏ 
စီးပွားေရးအရ တန်ဖုိးရိှမCအား သုေတသနြပုလုပ်ြခင်း၊ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများ၏ 

လမူCစီးပွားေရး တိုးတက်ဖံွ ့5ဖိုးမCအေပ; အကျိုးြပုမCများအား ေလလ့ာြခင်းတိုသ့ည် အလန်ွအသံုးဝင် 

ပါသည်။ ထေိရာက်ေသာ အEကံေပးမCများနှင့် ဆက်သွယ်မCများအတွက် အစိုးရမဟုတေ်သာ 

အဖဲွအ့စည်းများ၊ တက] သုိလမ်ျားနှင့် မီဒီယာများအား စစုည်းရန် လိုအပ်မည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅----၁၁၁၁----၂၂၂၂----၃၃၃၃ နိုငင်အံဆင့် ထာဝစဉဖ်ွံ ့5ဖို းတိုးတက်မC မဟာဗျူဟာတငွ် ထည့်သငွ်းနိုငင်အံဆင့် ထာဝစဉဖ်ွံ ့5ဖို းတိုးတက်မC မဟာဗျူဟာတငွ် ထည့်သငွ်းနိုငင်အံဆင့် ထာဝစဉဖ်ွံ ့5ဖို းတိုးတက်မC မဟာဗျူဟာတငွ် ထည့်သငွ်းနိုငင်အံဆင့် ထာဝစဉဖ်ွံ ့5ဖို းတိုးတက်မC မဟာဗျူဟာတငွ် ထည့်သငွ်းေရးဆွဲေရးဆွဲေရးဆွဲေရးဆွဲထားေသာ ထားေသာ ထားေသာ ထားေသာ 
က_အလိုက် လပုင်န်းများအား အေကာင်အထညေ်ဖာြ်ခင်း က_အလိုက် လပုင်န်းများအား အေကာင်အထညေ်ဖာြ်ခင်း က_အလိုက် လပုင်န်းများအား အေကာင်အထညေ်ဖာြ်ခင်း က_အလိုက် လပုင်န်းများအား အေကာင်အထညေ်ဖာြ်ခင်း     

 ေရှလ့ာမည့် နုိင်ငံအဆင့် ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မC စမံီချက်များတွင် သဘာဝဝန်းကျင် ဆုိင်ရာ 

များအား ေပါင်းစည်းနိင်ုရန် မူေဘာင်အြဖစ် အသံုးြပုေရးအတက်ွ နုိင်ငံအဆင့် ထာဝစဉ် ဖံွ ့5ဖိုး 

တိုးတက်မCဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ (NSDS) အား ေရးဆဲွ5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ က_အလိက်ု ထာဝစဉ် 

ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မCများ ေသချာေစရနနှ်င့် လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းသည် ဇီဝမျိုးစံု 

မျိုးကဲွများအား ထေိရာက်စာွ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းကုိ အကျိုးြပုေစရန် က_အလိုက် ဖံွ ့5ဖို း 

တိုးတက်ေရးလပုင်န်းစဉ် အများအြပားအား ချမှတထ်ား5ပီးြဖစပ်ါသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်း 

ကာကယွြ်ခင်းနှင့် ဆက်စပ်ေသာ NSDS လပ်ုငန်းစဉ်များမှာ ထာဝစဉ်တညတ်ံ့ေသာ သစေ်တာ 

သယဇံာတစမံီအုပခ်ျုပ်ြခင်း၊ ထာဝစဉ်တညတ်ံ့ေသာ သဘာဝနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ ထန်ိးသမ်ိး 

ကာကယွြ်ခင်း၊ ထာဝစဉ်တညတ်ံ့ေသာ ေရချိုသံယဇာတစမံီအုပ်ချုပ်ြခင်း၊ ထာဝစဉ်တညတ်ံ့ေသာ 
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ကမ်းရိုးတန်း အ�ဝါနှင့် က�န်းစေုဂဟစနစမ်ျား စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်း၊ ထာဝစဉ်တညတ်ံေ့သာ 

ေြမအရင်းအြမစ်များ စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်း၊ ထာဝစဉ်တညတ်ံ့ေသာ သတ� ုအရင်းအြမစမ်ျား အသံုးချေရး 

ဆုိင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်ြခင်း နှင့် ထာဝစဉ်တညတ်ံေ့သာ စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်း 

ဆုိင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်ြခင်းတို ့ြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅----၁၁၁၁----၂၂၂၂----၄၄၄၄ ထခိိုကမ်Cထခိိုကမ်Cထခိိုကမ်Cထခိိုကမ်Cများ ဆက်လကေ်ဆာင်ရကွြ်ခင်း၊ ေပါင်းစပ်စစုည်းြခင်း၊ ေကျးလကေ်ဒသ များ ဆက်လကေ်ဆာင်ရကွြ်ခင်း၊ ေပါင်းစပ်စစုည်းြခင်း၊ ေကျးလကေ်ဒသ များ ဆက်လကေ်ဆာင်ရကွြ်ခင်း၊ ေပါင်းစပ်စစုည်းြခင်း၊ ေကျးလကေ်ဒသ များ ဆက်လကေ်ဆာင်ရကွြ်ခင်း၊ ေပါင်းစပ်စစုည်းြခင်း၊ ေကျးလကေ်ဒသ 
ဖွံ ့5ဖို းေရးလပုင်န်းများနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဖွံ ့5ဖို းေရးလပုင်န်းများနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဖွံ ့5ဖို းေရးလပုင်န်းများနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဖွံ ့5ဖို းေရးလပုင်န်းများနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ    ထနိ်းသမိ်းကာကွယြ်ခင်းတိုအ့ား ပူးေပါင်း ထနိ်းသမိ်းကာကွယြ်ခင်းတိုအ့ား ပူးေပါင်း ထနိ်းသမိ်းကာကွယြ်ခင်းတိုအ့ား ပူးေပါင်း ထနိ်းသမိ်းကာကွယြ်ခင်းတိုအ့ား ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရကွြ်ခင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်း    

 သဘာဝသယဇံာတအေပ; မီှခိုမCသည် ေကျးလက်လထူမုျား၌ ြမင့်မားပါသည်။ 
အထူးသြဖင့် ကန်ုးြမင့်ေဒသများ၌ ြမင့်မား5ပီး ေြမအေနအထားအား ယိုယင်ွးပျက်စီးေစကာ 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ ေပျာက် ပျက်ြခင်းများကုိ ြဖစေ်စပါသည်။ ေနရာေဒသအများအြပားတွင် ထနိ်းသိမ်း 

ေရးလပ်ုငန်းများအား ထိေရာကေ်အာင်ြမင်ေစရန် ေဒသခံြပညသူ်များ၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ဆုိင်ရာ ကိစ@ရပ်များအား ရှင်းလင်းစာွ ေြဖရှင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ များမEကာေသးခင်က 

ြမန်မာနုိင်ငံအေနြဖင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမC ေလျာ့ပါးေရးအတက်ွ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် (၈) ခု ချမတှခ့ဲ်5ပီး   

ေကျးလက်ေဒသများအတက်ွ အထူးရည်ရွယ်ကာ ကုလသမဂg၏ ေထာင်စနှုစ်ရညမှ်န်းချက်၏ 

ရည်ရွယ်ချကမ်ျားအား ေအာငြ်မငေ်စရန် ြဖစ်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမC ေလျာ့ကျေရး 

လပ်ုငန်းစဉ် (၈) ခုသည် ဆင်းရဲေသာြပညသ်မူျား၏ အသကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းမCများ တိုးတက် 

ြခင်းနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းတိုအ့ား ဟန်ချက်ညီေစမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

ထိုေ့Eကာင့် ေဒသခံြပည်သူများအား သိသိသာသာ အကျိုးြဖစထ်န်ွးေစသည့် သဘာဝသယံဇာတ 

စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်း နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်း ရည်ရွယ်ချက်များအား ြပည့်မီေစမည့် 

နည်းလမ်းများအား ပူးေပါင်းေဖာေ်ဆာင်နုိင်ရန် ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများ 

နှင့် ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်မCဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများအား ေပါင်းစည်းရန်မှာ အေရးYကီးပါသည်။ 

 ေကျးလက်ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးအား ဆက်စပ် 
နုိင်သည့် အခွင့်အလမ်းများသည် ေနရာအစတိအ်ပုိင်းအများအြပား တည်ရိှပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် 
မွန် နင့်ှ ကရငြ်ပညန်ယ်တိုရိှ့ လင်းနုိအ့များအြပား ကျက်စားလျက်ရှေိသာ ဂူများအား ေဒသခံများမှ 
လင်းနုိေ့ချးများသည် ၎င်းတိုအ့တွက် စီးပွားေရးအရ အေရးပါေသာေEကာင့် ကာကွယမ်Cြပုလပု် 
ထားြခင်း ြဖစပ်ါသည် (Bates ၂၀၀၄)။ အလားတူ ြမန်မာနုိင်ငံအလယပုိ်င်း အပူပိင်ုးေဒသ၏ 
ေြမာက်ဘက်နင့်ှ ေတာင်ဘက်တိုတ့င်ွ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ ေဒသခံြပည်သူအစအုဖဲွ ပိ့ငု် 
သစေ်တာလပ်ုငန်းနှင့် သစေ်တာြပနလ်ညထ်ေူထာင်ေရးလပ်ုငန်းများသည် ေဒသခံြပညသ်မူျား၏ 
အသက်ေမွးဝမ်ေကျာင်းမCအား အကျို းြပုေစ5ပီး ၎င်းေဒသတိုရိှ့ သစေ်တာများအေပ; လတူို၏့ 
အလန်ွအမင်း မီှခုိေနရမCကုိ ေပျာက်ပျက်ေစပါသည်။ အြခားေသာအခွင့်အလမ်းေကာင်းများမှာ 
UNDP မှ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ က_ေပါင်းစုံပါဝင်သည့် ေကျးလက် 
ေဒသဖွံ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရး ဘက်စုံစမံီကိန်း(၂)ခု ြဖစပ်ါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများသည် ကိယုထ်ူ 
ကုိယထ်အဖဲွ မ့ျား တညေ်ထာင်5ပီး ၎င်းတို၏့ လိုအပ်ချကမ်ျားကို ြဖည့်ဆည်းရာတွင် စမ်ွးေဆာင် 



ြမန်မာြမန်မာြမန်မာြမန်မာ    NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP     
133 

 

 

ရည် တိုးတက်ြမင့်မားလာရန် ရည်ရွယပ်ါသည်။ ယင်းစမံီကိန်း(၂) ခုလုံးသည် သဘာဝထန်ိးသိမ်း 
ေရးနယေ်ြမများနှင့် အြခားေသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ အဓိကေနရာများ၌ ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ 
နှင့် ဆက်စပ်နုိငမ်ည့် အလားအလာေကာင်းများရိှ5ပီး အထူးသြဖင့် ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရး 
လပ်ုငန်းများတွင် ေဒသခံြပညသူ်များပါဝငမ်Cအား ြမှင့်တင်ေစြခင်းနင့်ှ ဆက်စပ်နုိင်မည် ြဖစပ်ါသည်။ 

 ေပါင်းစပ် စစုည်းလပ်ုကုိင်ြခင်းကုိ အစမ်ွးကုန်ြမှင့်တငြ်ခင်းက့ဲသို ့ ေကျးလက်ေဒသ 
ဖံွ ့5ဖိုးေရးလပ်ုငန်းများအား စစုည်းအားစိုက် လုပ်ေဆာင်ြခင်းသည် ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရး 
ဆုိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများအား ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအေပ; ထခုိိက်နုိင်ရန် အလားအလာရိှသည့် 
လပ်ုေဆာင်မCများ (ဥပမာ- ထိန်းသိမ်း ကာကယွထ်ားသည့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် ြဖတသ်န်းလမ်း 
သုိမ့ဟုတ် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ  အဓိကေနရာများကို 5ခိမ်းေြခာက်ေနသည့် ေြမအသံုးချမCများ များြပား 
လာြခင်း) အား ေလျာ့နည်းေစြခင်း သုိမ့ဟုတ် သတမှ်တြ်ခင်းတိုကုိ့ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစပါသည်။ 
၂၀၀၀ ြပည့်နှစမှ် စ၍  LIFT  ဟုတွင်ေသာ ေထာက်ပ့ံေပးေသာ အဖဲွအ့စည်းအများအြပား 
ပါဝင်ေသာ ရန်ပံုေငွတစ်ရပ်အား ြမနမ်ာနုိင်ငံတွင် စတင်တညေ်ထာင်ခဲ့5ပီးြဖစ5်ပီး စားနပ်ရိက�ာ 
ဆုိင်ရာ တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေရးအတကွ် အစိုးရမဟတုေ်သာ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ဖံွ ့5ဖိုး 
တိုးတက်ေရးဆုိင်ရာ ေအဂျင်စတီိုအ့ား ရနပံု်ေငွ ေထာက်ပံေ့ပးြခင်းြပုလပ်ု5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ 
 ေဒသခံများ (အထူးသြဖင့် ဦးစားေပးထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရမည့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ြဖတသ်န်းလမ်းများ အနီးတစဝုိ်က်တွင် ေနထိုင်ေသာ ေဒသခံများ) ၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 
ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးနှင့် ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးကုိ အဓိကအစတိအ်ပုိင်းအြဖစ် 
ထည့်သွင်းထားေသာ ေဒသခံြပည်သူများအား အေြခခံထားသည့် သဘာဝအရင်းအြမစ် သယဇံာတ 
စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်း စမံီကိန်းလပ်ုငန်းများအား ရန်ပုံေငွများ ေထာက်ပ့ံေပးရန် LIFT တငွ် ပူးေပါင်း 
ေရးသားေဖာ်ေဆာင်ရမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅----၁၁၁၁----၂၂၂၂----၅၅၅၅ ထာဝစဉ်ဖွံ ့5ဖို းတိုးတကမ်Cနငှ့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထာဝစဉ်ဖွံ ့5ဖို းတိုးတကမ်Cနငှ့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထာဝစဉ်ဖွံ ့5ဖို းတိုးတကမ်Cနငှ့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထာဝစဉ်ဖွံ ့5ဖို းတိုးတကမ်Cနငှ့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသမ်ိးမCတိုအ့Eကား ညမီ8ေထနိ်းသမ်ိးမCတိုအ့Eကား ညမီ8ေထနိ်းသမ်ိးမCတိုအ့Eကား ညမီ8ေထနိ်းသမ်ိးမCတိုအ့Eကား ညမီ8ေစြခင်းနင့်ှ စြခင်းနင့်ှ စြခင်းနင့်ှ စြခင်းနင့်ှ 

ပတသ်က်၍ပတသ်က်၍ပတသ်က်၍ပတသ်က်၍    အဆင့်အားအဆင့်အားအဆင့်အားအဆင့်အားလုံး၌ အသိတရားြမှင့်လုံး၌ အသိတရားြမှင့်လုံး၌ အသိတရားြမှင့်လုံး၌ အသိတရားြမှင့်တင်ရန် ဆက်စပ်တင်ရန် ဆက်စပ်တင်ရန် ဆက်စပ်တင်ရန် ဆက်စပ်အဖဲွအ့စည်းများနှင့် အဖဲွအ့စည်းများနှင့် အဖဲွအ့စည်းများနှင့် အဖဲွအ့စည်းများနှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်း        

 ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ ထနိ်းသိမ်းြခင်း၏ ေအာင်ြမင်မCအတက်ွ ဆကစ်ပ်ေနသည့်သူများအား 

ပါဝင်ထည့်သွင်းေရးသည် အလန်ွအေရးYကီးပါသည်။ ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ လိုအပခ်ျက်များနှင့် 

အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ုငန်းများအား သံုးသပ်နုိင်ရနအ်လိုငှ့ာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွြ်ခင်း တွင် နိုင်ငံေတာ်မှ ေဆာင်ရွက်ေနမCများအား အဆင့်အသီးသီးတင်ွ တည်ရိှေသာ 

အစိုးရဌာန၊ အဖဲွ  ့အစည်းအားလုံးမှ သိြမငနုိ်းEကားရန် လိုအပ်ပါသည်။ နုိငငံ်အဆင့်၊ ေဒသအဆင့်၊ 

ခရိုင်နှင့် 5မို န့ယအ်ဆင့် စသည့်အဆင့်အသီးသီးတို၌့ ထန်ိးသမ်ိးေရးလပ်ုငန်းများ၏ အားနည်း 

ချက/် အားသာချက်များအား အချိန်တိုင်း သုံးသပ်ရန် လိအုပေ်သာေEကာင့် ထာဝစဉ်ဖံွ ့5ဖိုး တိုးတက် 

ေရးနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ ထန်ိးသိမ်းကာကယွေ်ရးတိုအ့Eကား ညညီတွ်မ8တြခင်းနှင့်ပတသ်က်၍ 

အသိအြမင်ြမင့်ှတင်ရန် အြခားေသာ ဆကစ်ပ်ဌာနများနှင့်ေပါင်းစည်းရန်အတက်ွ သစေ်တာဦးစီး 

ဌာန နှင့် စမံီကိန်းေရးဆဲွေရးဦးစီးဌာနတိုအ့Eကား ပူးေပါင်းမCများ ြပုလပုသ်င့်ပါသည်။ 
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၅၅၅၅----၁၁၁၁----၃၃၃၃    ဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကွဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကွဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကွဦးစားေပးထနိ်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် မျို းစိတမ်ျားအတကွ် အဓိကေဆာင်ရွက်ယ်ရမည့် မျို းစိတမ်ျားအတကွ် အဓိကေဆာင်ရွက်ယ်ရမည့် မျို းစိတမ်ျားအတကွ် အဓိကေဆာင်ရွက်ယ်ရမည့် မျို းစိတမ်ျားအတကွ် အဓိကေဆာင်ရွက်ရမည့် ရမည့် ရမည့် ရမည့် 
လပုင်န်းများအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခင်းလပုင်န်းများအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခင်းလပုင်န်းများအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခင်းလပုင်န်းများအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခင်း    

 ြမန်မာနုိင်ငံတွင် မျိုးစတိမ်ျားအား အဓိကထား ထန်ိးသိမ်းြခင်းသည် ရန်ပံုေငွေထာက်ပံ့ 

ေပးမCတွင် အဓိကလိအုပ်ချက်(၁)ရပ် ြဖစ်ပါသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူများမှ မျို းစတိမ်ျားအား 

အဓိကထား ထန်ိးသိမ်းြခင်းတင်ွ ဦးစားေပးအြဖစ် မျိုးစတိ် (၄၈) မျိုးအား ေရွးချယ်ခ့ဲEကပါသည်။ 

မျိုးစတိအ်များစအုား တညူေီသာ ထိန်းသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများြဖင့် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာ်လည်း 

အချို ေ့သာ မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ ကဲွြပားေသာ ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဆုိင်ရာ လိုအပ်မCကို 

ြဖည့်ဆည်းရန် ထိန်းသိမ်းကာကယွေ်ရးဆုိင်ရာ သီးသန ့လ်ုပ်ငန်းများ လိုအပ်ပါသည်။  

 အြခားေသာ ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွဆိင်ုရာ အေရးပါေသာ ေနရာများနည်းတူ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် 

မျိုးစတိအ်ေြမာက်အြမား အထူးသြဖင့် ေရာင်းဝယ်ေဖာကက်ားရာတွင် အဓိကကျေသာ မျိုးစတိမ်ျား 

သည် သင့်ေလျာ်ေသာ ကျက်စားနယေ်ြမများအတင်ွး အေရအတက်ွအားြဖင့် သိသာစွာ ကျဆင်း 
ေနြခင်းနှင့် သစေ်တာများပျကစ်ီးသွားသည့် သစေ်တာေြမများအား နိင်ုငံအနံှအ့ြပားတင်ွ ေတွရ့ှိရပါ 

သည်။ ဦးစားေပး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ ေရာင်းဝယြ်ခင်း နှင့် အမဲလိကု် 

ြခင်းတိုအ့ား တားဆီးရန် အြမန်ဆံုးလိုအပ်လျက်ရိှပါသည်။ အြခားေသာ ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွ်ရမည့် မျိုးစတိမ်ျားအေနြဖင့် အေရအတွက်နည်းပါးစာွ နှင့် ကျယြ်ပန ့စ်ွာ ပျံနံှ့လ့ျက်ရိှေသာ 

ေEကာင့် ယင်းမျိုးစတိအ်ား အဓိကထားကာကွယ်ရန် လိုအပ်5ပီး ၎င်းတို ့ကျက်စားနယေ်ြမအတင်ွး၌ 

ထခုိိက်ပျက်စီးမCများ၊ ကျက်စားနယေ်ြမ ေပျာက်ကွယသွ်ားြခင်း နှင့် အြခား5ခိမ်းေြခာက်မCတိုက့ို 

ေြဖရှင်း5ပီးမှ ထိန်းသိမ်းကာကယွနုိ်င်မည် ြဖစပ်ါသည်။ 

 ဦးစားေပးထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ရမည့် မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ ၎င်းတို၏့ အေြခအေန၊ ပျံနံှ့ပံု့ 

နှင့် ေဂဟစနစတ်ိုဆုိ့င်ရာ အေြခခံသတင်းအချက်အလက်များ အလနွလ်ိုအပ်ပါသည်။ ဦးစားေပး 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရမည့်မျိုးစတိမ်ျားအတွက် သင့်ေတာ်ေသာ ထိန်းသိမ်းကာကယွေ်ရးလပ်ုငန်း 

များ ေဆာင်ရွက်ရန် နှင့် နိုင်ငံ၏ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစ်ကုိ ြပန်လညသံု်းသပ်ရန် 

လက်ရိှ သတင်းအချက်အလက်များမှာ လုံေလာက်မCမရိှပါ။ 

 ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဆုိင်ရာ စမံီချက်ေရးဆဲွြခင်းအား လမ်းညbန်မCြပုလပ်ုရန် 

ဦးစားေပး ထိန်းသိမ်းကာကယွ်ရမည့် မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွသာမက မျိုးစတိအ်ားလုံးအတက်ွပါ 

၎င်းတို၏့ အေြခအေန နှင့် ပျံနံှ့မ့Cဆုိင်ရာ အေြခခံသတင်းအချက်အလကမ်ျားအား ေကာင်းစာွလိုအပ် 

ပါသည်။ သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ ရန်ကန်ုတက] သုိလနှ်င့် စမစ်ဆုိးနီးယန်း အင်စတကီျူးရှင်းတို ့

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် အပင်စူးစမ်းရှာေဖွေလ့လာြခင်းဆုိင်ရာ ြမန်မာစီမံကိန်းက့ဲသုိ ့လုပ်ေဆာင် 

မCများြဖင့် သတင်းအချက်အလက်တစ်ချိုအ့ား စေုဆာင်းခ့ဲ5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ 

စမစဆုိ်းနီးယန်း အင်စတကီျူးရှင်းနှင့် ကယလ်ီဖုိးနီးယားသိပAံအကယ်ဒမီတို ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

မCြဖင့် နုိင်ငံအနံှရိှ့ လပ်ိြပာ၊ တာွးသွား နှင့် ကုန်းေနေရေနသတ� ဝါ မျိုးစတိမ်ျား တည်ရှိမC နငှ့် 

ပျံန့ှံမ့Cဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ နှစေ်ပါင်းများစာွ စေုဆာင်းခ့ဲ5ပီးြဖစပ်ါသည်။ သုိေ့သာ် 
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အြခားေသာ မျိုးစတိမ်ျားဆုိင်ရာ သတင်းအချက်များ ရရိှရန် လိုအပ်ေနဆဲြဖစ5်ပီး အထူးသြဖင့် 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာ စမံီချက်ချမတှ်ရန် နုိင်ငံ၏ ေရချိုဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွဆုိင်ရာ သတင်း 

အချက်အလက်များ များစာွ လိုအပ်ေနဆဲ ြဖစပ်ါသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငံရှိ အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖွဲအ့စည်းနှင့် တက] သိုလအ်များအြပားတိုသ့ည် 

မျိုးစတိမ်ျားအား အဓိကထားေသာ ထိန်းသိမ်းကာကွယေ်ရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် 

စမ်ွးေဆာင်ရညနှ်င့် အေတွအ့Eကုံ ရိှEကပါသည်။ မျိုးစတိမ်ျားကုိ အဓိကထား ထန်ိးသိမ်းသည့် 

လပ်ုငန်း ေဆာင်ရွက်ရာမှ အစိုးရအဖဲွအ့စည်းများ၊ တက] သုိလမ်ျားနှင့် ြပညတ်င်ွး/ ြပညပ်မှ 

အစိုးရမဟတုေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများအချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အလမ်းေကာင်းများ 

ြဖစေ်ပ;လာပါသည်။ အထူးသြဖင့် ထိုကဲသုိ့ ့ ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ေဒသခံ 

တို၏့ စမ်ွးေဆာင်ရည် တညေ်ဆာက် ြမှင့်တင်ေပးနုိင်မည့် အခွင့်အလမ်းများစွာရိှ5ပီး မျိုးစတိ် 

ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရလဒ်ေကာင်းများ ရရိှနုိင်သည့် အေြခခံတစခု်လည်း ြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅----၁၁၁၁----၃၃၃၃----၁၁၁၁ အဓိကကျေသာ အဓိကကျေသာ အဓိကကျေသာ အဓိကကျေသာ မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေရာင်းဝယမ်Cအား ေစာင့်Eကည့်မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေရာင်းဝယမ်Cအား ေစာင့်Eကည့်မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေရာင်းဝယမ်Cအား ေစာင့်Eကည့်မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေရာင်းဝယမ်Cအား ေစာင့်Eကည့်    

ေရးဆိုင်ရာစနစ် တညေ်ဆာက်ြခင်းနှင့် ရလဒ်များအား ေရးဆိုင်ရာစနစ် တညေ်ဆာက်ြခင်းနှင့် ရလဒ်များအား ေရးဆိုင်ရာစနစ် တညေ်ဆာက်ြခင်းနှင့် ရလဒ်များအား ေရးဆိုင်ရာစနစ် တညေ်ဆာက်ြခင်းနှင့် ရလဒ်များအား နုိငင်အံဆင့် နှင့် ေဒသအဆင့်နုိငင်အံဆင့် နှင့် ေဒသအဆင့်နုိငင်အံဆင့် နှင့် ေဒသအဆင့်နုိငင်အံဆင့် နှင့် ေဒသအဆင့်    

တို၌့ ဥပေဒအာဏာသကေ်ရာက်တို၌့ ဥပေဒအာဏာသကေ်ရာက်တို၌့ ဥပေဒအာဏာသကေ်ရာက်တို၌့ ဥပေဒအာဏာသကေ်ရာက်မCမCမCမC    ြမှင့်တင်ေရးနှင့် ပိုမိုေကာင်းမွနလ်ာေရးတိုတ့ငွ် ြမှင့်တင်ေရးနှင့် ပိုမိုေကာင်းမွနလ်ာေရးတိုတ့ငွ် ြမှင့်တင်ေရးနှင့် ပိုမိုေကာင်းမွနလ်ာေရးတိုတ့ငွ် ြမှင့်တင်ေရးနှင့် ပိုမိုေကာင်းမွနလ်ာေရးတိုတ့ငွ် 

အသံုးြပုြခင်းအသံုးြပုြခင်းအသံုးြပုြခင်းအသံုးြပုြခင်း    

 ဦးစားေပးထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ရမည့် မျိုးစတိမ်ျားသည် နိင်ုငံတကာေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 

ေရာင်းဝယေ်ရး၌ ြမင့်မားသည့် ဝယလ်ိုအား၏ တွန်းအားေပးမCေEကာင့် အချိန်တိုင်း မဟုတေ်သာ် 
လည်း များေသာအားြဖင့် အမဲလိက်ု 5ခိမ်းေြခာက်ြခင်းကုိ ခံEကရပါသည်။ ဤသုိေ့သာ ကိစ@ရပ် 

အများအြပား၌ ေရာင်းဝယေ်ရး၏ ေတာင်းဆုိမCေEကာင့် သဘာဝထန်ိး သိမ်းေရးနယေ်ြမအတွင်းတွင် 

လည်းပဲ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ဦးေရ(ဥပမာ- ကျား) အား  မျိုးပျက်သုဉ်းသညအ်ထိ ြဖစေ်စပါသည် 

(Rabinowitz  ၁၉၉၈၊ Bennet နှင့် Rad  ၂၀၀၂၊ Lynam ၂၀၀၃)။ ထိုသုိေ့သာ မျိုးစတိမ်ျား 

အတက်ွ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေရာင်းဝယမ်Cအား ကျဆင်းေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ေနရာအလိုက် 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းကုိ ြဖည့်ဆည်းနုိင်5ပီး ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ဦးေရများအေပ; ကျေရာက် 

ေနေသာ ြပင်ပဖိအားများကုိ ေပျာက်ကွယ်နုိင်ေစမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

 ဦးစားေပးထန်ိးသမ်ိးကာကွယ်ရမည့် မျို းစတိမ်ျားအေပ; အထူးြပုထားသည့် ေတာရိုင်း 

တိရ စ�ာန်များ ေရာင်းဝယမ်Cကုိ ထန်ိးချုပ်ရန်ရည်ရွယ5်ပီး ထိန်းသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများ  ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ေရးဆုိင်ရာ အစအီစဉ်များ လိုအပ်ပါသည်။ အဓိကလိုအပ်ေသာ လပ်ုေဆာင်မCများကို  

အစိုးရမှေဆာင်ရက်ွရမည်ြဖစ5်ပီး အထူးသြဖင့် ကျူးလွန်သူများအေပ; အေရးယြူခင်း၊ ဥပေဒ 

အာဏာသက်ေရာက်ေအာင်ြပုလပ်ုြခင်း နှင့် ဥပေဒအား ြပနလ်ညသံု်းသပ်ြခင်းတိုကုိ့ ထထိိ 

ေရာကေ်ရာက် ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ လက်ရှတိင်ွ အမျိုးသားအဆင့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ဆုိင်ရာ 

ဥပေဒအာဏာ စိုးမုိးေရးအဖဲွအ့ား ဖဲွ စ့ည်းထား5ပီး ေတာရိုင်းတိရ စ�ာနေ်ရာင်းဝယမ်Cအား ထန်ိးချုပ် 

နုိင်ရန် အစိုးရအဖဲွအ့စည်းများအEကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ ၎င်းအဖဲွအ့ေနြဖင့် 
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လပ်ုငန်းများအား လက်ေတွ  ့ အေကာင်အထညေ်ဖာ်လျက်ရိှေသာ ဥပေဒစိုးမုိးေရး ဝန်ထမ်းများ၏ 

စမ်ွးေဆာင်ရည် တညေ်ဆာက်ေရး၊ သတင်းအချက်အလက်ဖလယှေ်ရး နှင့် ထေိရာကစ်ာွဆက်သွယ် 

ေရးတိုအ့တွက် ပိုမုိြမှင့်တင်ေပးရမည် ြဖစပ်ါသည်။ ဦးစားေပးမျိုးစတိ်များ ေရာင်းဝယ်မCအား 

ေစာင့်Eကည့်ြခင်းစနစ် တညေ်ထာင်ရန်နှင့် ရလဒ်များကုိ နုိင်ငံနှင့် ေဒသအဆင့်တို၌့ ဥပေဒအာဏာ 

သက်ေရာက်မC ြမှင့်တင်ေရးနှင့် ပုိမုိေကာင်းမွန်လာေရးတို၌့ အသံုးြပုရန် ပါဝင်ဆက်စပသူ်များ 

တက်ေရာက်သည့် အလပ်ုရုံေဆွးေနွးပွဲများမှ ေဖာ်ြပခဲ့Eကပါသည်။ ၎င်းေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များ 

တရားမဝငေ်ရာင်းဝယမ်Cအား ေစာင့်Eကည့်သည့် အစအီစဉ်ကို ASEAN-WEN နှင့် ချိတ်ဆက5်ပီး 

ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များ တရားမဝငေ်ရာင်းဝယမ်Cဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ဖလယှနုိ်င် 

မညြ်ဖစ5်ပီး ေဒသအတင်ွး ဥပေဒအာဏာ ပုိမုိအကျိုးသက်ေရာက်ေရးအား အေကာင်အထညေ်ဖာ် 

ရာတွင် အလန်ွအသုံးဝငမ်ည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅----၁၁၁၁----၃၃၃၃----၂၂၂၂ ကျယြ်ပန ့စ်ာွကျယြ်ပန ့စ်ာွကျယြ်ပန ့စ်ာွကျယြ်ပန ့စ်ာွ    ပျံန့ှံ ့ပျံန့ှံ ့ပျံန့ှံ ့ပျံန့ှံေ့နေသာေနေသာေနေသာေနေသာ    ဦးစားေပးကာကယွ်ရမည့်ဦးစားေပးကာကယွ်ရမည့်ဦးစားေပးကာကယွ်ရမည့်ဦးစားေပးကာကယွ်ရမည့်    မျိုးစိမျိုးစိမျိုးစိမျိုးစိတမ်ျားအတကွ်တမ်ျားအတကွ်တမ်ျားအတကွ်တမ်ျားအတကွ်    ကျက်စားကျက်စားကျက်စားကျက်စား    

ေဒသအလိုက်ေဒသအလိုက်ေဒသအလိုက်ေဒသအလိုက်    ထနိ်းသမိ်းကာကွယေ်ရးထနိ်းသမိ်းကာကွယေ်ရးထနိ်းသမိ်းကာကွယေ်ရးထနိ်းသမိ်းကာကွယေ်ရး    လပုင်န်းများလပုင်န်းများလပုင်န်းများလပုင်န်းများ    ေဆာင်ရကွြ်ခင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်း    

 ငဟစဝ်မ်းြဖူ၊ ေတာဘမဲန်ဒါလီ၊ YကိုးEကာ၊ လင်းတေကျာြဖူ၊ နCတ်သီးသွယလ်င်းတ၊ 

ေရဗလုံ နှင့် ငှက်Yကီးဒံုးစပ် စသည့် ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်း ကာကယွ်ရမည့် မျိုးစတိ်(၇)မျိုးသည် 

ဦးေရအားြဖင့် နည်းပါး5ပီး ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ဧရိယာတင်ွ ကျက်စားလျက်ရိှပါသည်။ ယင်းမျို းစတ်ိ 

(၇) မျိုးမှာ  ငှက်များြဖစ5်ပီး ေရတမ်ိေဒသ သုိမ့ဟုတ် ေတာပါးေသာ ကျက်စားနယေ်ြမများ၏ 

အဓိကမျို းစတိမ်ျား ြဖစပ်ါသည်။ ၎င်းမျိုးစတိမ်ျားအနက် အနည်းငယမှ်ာ မုဆုိးများ၏ အဓိက 
အာရုံစိုကြ်ခင်းကုိခံရ5ပီး ဥအုေသာ ေနရာများ သုိမ့ဟုတ် အစာရရိှသည့် ေနရာများကဲသုိ့ေ့သာ 

ကျက်စားနယေ်ြမများ ပျကစ်ီးြခင်း သုိမ့ဟုတ် ထခုိိက်ခံရြခင်းက ယင်းမျိုးစတိမ်ျားအား 

5ခိမ်းေြခာက်ေနပါသည်။ ယင်းမျိုးစတိမ်ျားအနက် အချို မှ့ာ အချိန်ကာလတစခု်အတွင်း သဘာဝ 

ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများ၌ ဦးေရေပါများစွာြဖင့် ေတွ ရိှ့ခ့ဲရ5ပီး သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမ 

အနည်းငယတ်ွင်သာ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေစမည့် လုံေလာက်ေသာ ဦးေရကုိ ေတွ ရိှ့ရပါသည်။ သုိြ့ဖစပ်ါ၍ 

ေနရာေဒသအလိုက် ကာကွယြ်ခင်းအြပင် ကျက်စားေဒသအလိုက် ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းအား 

ေဖာ်ြပပါ ဦးစားေပး ကာကွယထ်န်ိးသိမ်းရမည့် မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ လိုအပ်ပါသည်။ ေဆာင်ရွက် 

ရမည့် လပ်ုငန်းများအေနြဖင့် ေဒသခံများအား မျိုးစတိမ်ျားကို ေနှာင့်ယက်ှြခင်း မြပုေစရန် 

ေကျးလက်လထူအုတင်ွး အသိပညာြမင့်မားလာေရး ပညာေပးအစအီစဉ်များနှင့် အဓိကကျက်စား 

နယေ်ြမများတွင် ေဒသခံြပညသူ်လထူု ပူးေပါင်းပါဝင်သည့် ထန်ိးသိမ်းကာကယွြ်ခင်းတို ့ ပါဝင် 

ပါသည်။ အချို ေ့သာ မျို းစတိမ်ျားအတက်ွ အြခားေသာ လပ်ုေဆာင်မCများလိုအပ်5ပီး ဥပမာအားြဖင့် 

လင်းတေကျာြဖူ နှင့် နCတသီ်းသယွလ်င်းတ က့ဲသုိေ့သာ ဦးေရအလန်ွအက�ံ ကျဆင်းေနသည့် 

လင်းတငှကမ်ျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ အစာပ့ံပုိးေပးြခင်းတို ့ြဖစပ်ါသည်။ 
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၅၅၅၅----၁၁၁၁----၃၃၃၃----၃၃၃၃ ေဂဟစနစ်၊ေဂဟစနစ်၊ေဂဟစနစ်၊ေဂဟစနစ်၊    ပျံန့ှံပ့ုံနငှ့်ပျံန့ှံပ့ုံနငှ့်ပျံန့ှံပ့ုံနငှ့်ပျံန့ှံပ့ုံနငှ့်    အေြခအေနတိုဆ့ိုင်ရာအေြခအေနတိုဆ့ိုင်ရာအေြခအေနတိုဆ့ိုင်ရာအေြခအေနတိုဆ့ိုင်ရာ    သတင်းအချက်အလကမ်ျားသတင်းအချက်အလကမ်ျားသတင်းအချက်အလကမ်ျားသတင်းအချက်အလကမ်ျား    လိုအပေ်သာလိုအပေ်သာလိုအပေ်သာလိုအပေ်သာ    

ဦးစားေပးကာကယွ်ရမည့်ဦးစားေပးကာကယွ်ရမည့်ဦးစားေပးကာကယွ်ရမည့်ဦးစားေပးကာကယွ်ရမည့်    မျို းစိတမ်ျားအတကွ်မျို းစိတမ်ျားအတကွ်မျို းစိတမ်ျားအတကွ်မျို းစိတမ်ျားအတကွ်    စာရင်းစာရင်းစာရင်းစာရင်းေကာက်ယြူခင်းေကာက်ယြူခင်းေကာက်ယြူခင်းေကာက်ယြူခင်း    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    ရလဒ်များရလဒ်များရလဒ်များရလဒ်များ    

အားအားအားအား    ထနိ်းသိမ်းကာကယွေ်ရးထနိ်းသိမ်းကာကယွေ်ရးထနိ်းသိမ်းကာကယွေ်ရးထနိ်းသိမ်းကာကယွေ်ရးဆိုင်ရာဆိုင်ရာဆိုင်ရာဆိုင်ရာ    စမီအုံပခ်ျုပ်မCစမီအုံပခ်ျုပ်မCစမီအုံပခ်ျုပ်မCစမီအုံပခ်ျုပ်မC    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    ချတိဆ်က်ြခင်းချတိဆ်က်ြခင်းချတိဆ်က်ြခင်းချတိဆ်က်ြခင်း    

 ဘေဲခါင်းပန်းေရာင်၊ Eက့ံ၊ ချိုတစေ်ချာင်းEက့ံ၊ Anthony’s Pipistrelle နှင့် Joffre’s 

Pipistrelle စသည့် ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရမည့် မျိုးစတိမ်ျားအား ြမန်မာနုိငငံ်၌ 

သဘာဝအတိုင်း ကျက်စားတည်ရိှမCနှင့် ပတသ်က်၍ လက်တေလာတွင် သတင်းအချက်အလက် 

မရရှိပါ။ ထေိရာက်ေသာ ထန်ိးသိမ်းကာကွယမ်Cလပ်ုငန်းများ မစတင်မီ ယင်းမျိုးစတိမ်ျား၏ 

အေြခအေနနှင့် ပျံ နံှ့ပံု့ဆုိင်ရာ လက်ရိှသတင်းအချကအ်လက်များ လိုအပ်ပါသည်။ အကယ၍် 

ယင်းမျိုးစတိတ်စမ်ျိုးမျိုးကျန်ရိှေနပါက တည်ရိှေသာဦးေရအား သိရိှရန်အား ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက် 

ရမညြ်ဖစ5်ပီး ယင်းမျို းစတိမ်ျား၏ အေြခအေန၊ ေဂဟစနစန်င့်ှ 5ခိမ်းေြခာက်ေနေသာ အချက်များ 

အား ရှာေဖွစူးစမ်း၍ ေတွ ရိှ့ေသာ ရလဒ်များအား နုိင်ငံ၏ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစအ်ား 

ြပန်လညသံု်းသပ်ြခင်းအပါအဝင် ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဆုိင်ရာ စီမံချက်များေရးဆဲွြခင်းတို၌့ ပ့ံပုိး 

ေပးရပါမည်။ မျိုးစတိမ်ျား၏ အေြခအေနများကုိ သိရိှရန် စာရင်းေကာကယ်ြူခင်းအေပ; 

အနည်းငယ်မ8 ရင်းနီှးြမှုပ်နံှြခင်းသည် ဦးစားေပးထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရမည့် မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ 

အေရးပါေသာ အရင်းအြမစမ်ျားရရိှရန် အလားအလာရိှ5ပီး ၎င်းမှတစ်ဆင့် မျိုးစတိမ်ျား ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွမ်Cဆုိင်ရာ အကျိုးရလဒ်များအား ရရိှမည် ြဖစပ်ါသည်။ အြခားေသာ ဦးစားေပးထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွ်ရမည့ေ်နရာ (၃၄)ေနရာအတကွ် မျိုးစတိ်များ၏ အေြခအေနများ သိရိှရန် စာရင်းေကာက် 
ယြူခင်းသည် ဦးစားေပးြဖစသ်ညဟု် ဆက်စပ်ပတသ်က်သူများမှ အEကံြပုခ့ဲEကပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ မျိုးစတိ် (၅) မျိုးသည် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ေနရာအချိုတ့င်ွ ေတွ ရိှ့ေEကာင်း သိရှိရ5ပီး 

အြခားေသာ ေနရာများတွင်လည်း ကျက်စားေနထိုင်မC ရိှ/မရိှအား စူးစမ်းေလလ့ာရန် အလျင်အြမန် 

လိုအပ်လျက်ရိှကာ သင့်ေလျာ်ေသာ ကာကွယမ်Cအား ေဆာင်ရွက်နုိင်မည် ြဖစပ်ါသည်။ ဤက့ဲသုိေ့သာ 

လပ်ုေဆာင်မCမျိုးကုိ နုိင်ငံအနှံ ့ အလန်ွအက�ံထုတယ်ူ သံုးစွဲေရာင်းချမCေEကာင့် 5ခိမ်းေြခာက်မC 

ခံေနရေသာ လပ်ိမျိုးစတိမ်ျားအတက်ွလည်း ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစပ်ါသည်။ အဓိက 

ကျက်စားနယေ်ြမများအား စူးစမ်းေဖာ်ထတုြ်ခင်းသည် ေရတိုထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်း လပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရာ၌ အခရာကျသည့် ေနရာေဒသတစခု်တည်းအား ဂရတုစိုက်ကာကွယေ်ပးနုိင်သလို 

ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်များ ေရာင်းဝယေ်ဖာက်ကားမC ေလျာ့ချမည့်လုပ်ငန်းများ ပူးတွဲေဆာင်ရွက်ြခင်း 

ကုိလည်း အကျိုးရိှေစမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅----၁၁၁၁----၃၃၃၃----၄၄၄၄ အေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာ    ေရချိုမျိုးစတိမ်ျားအတကွ်ေရချိုမျိုးစတိမ်ျားအတကွ်ေရချိုမျိုးစတိမ်ျားအတကွ်ေရချိုမျိုးစတိမ်ျားအတကွ်    ဇဝီမျိုးစုံမျို းကဲွဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကဲွဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကဲွဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကဲွဆိုင်ရာ    အေြခခံအေြခခံအေြခခံအေြခခံစာရင်းေကာက်စာရင်းေကာက်စာရင်းေကာက်စာရင်းေကာက်    

ယြူခင်းများယြူခင်းများယြူခင်းများယြူခင်းများ    ေဆာင်ရကွြ်ခင်းနှင့်ေဆာင်ရကွြ်ခင်းနှင့်ေဆာင်ရကွြ်ခင်းနှင့်ေဆာင်ရကွြ်ခင်းနှင့်    ရလဒ်များအားရလဒ်များအားရလဒ်များအားရလဒ်များအား    ထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းထနိ်းသိမ်းကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာကာကွယြ်ခင်းဆုိင်ရာ    

စမီခံျကမ်ျားေရးဆဲွရာတငွ်စမီခံျကမ်ျားေရးဆဲွရာတငွ်စမီခံျကမ်ျားေရးဆဲွရာတငွ်စမီခံျကမ်ျားေရးဆဲွရာတငွ်    အသံုးြပုြခင်းအသံုးြပုြခင်းအသံုးြပုြခင်းအသံုးြပုြခင်း    

 ေရချို မျိုးစတိမ်ျားသည် ေရတမ်ိေဒသထတု်ကုန်များအား ပ့ံပုိးေပး5ပီး ၎င်းထတုကု်န်များ 

သည် အင်ဒုိ-ြမန်မာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွအရ အေရးပါေသာေဒသရိှ ေကျးလက်ေန ဆင်းရဲနွမ်းပါး 
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သူများအတွက် အေရးYကီးပါသည်။ ေနရင်းေဒသများ ေြပာင်းလသွဲားြခင်း၊ ပျက်စီးသွားြခင်းနှင့် 

ထာဝစဉ် မတညတ်ံ့နုိင်ေသာ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများေEကာင့် ေရချိုမျိုးစတိမ်ျားသည် 5ခိမ်းေြခာက်မC 

အခံရဆံုး မျိုးစတိမ်ျားထတဲင်ွ အပါအဝငြ်ဖစပ်ါသည်။ သုိေ့သာ် ြမန်မာနုိင်ငံသည် ေဒသတွင်းရိှ 

အြခားနုိင်ငံများက့ဲသိုပ့င် ေရချို မျိုးစတိမ်ျား အမျိုးအစားခဲွြခားြခင်း၊ အေနအထားနှင့် ပျံ နံှ့ပံု့တိုနှ့င့် 

ပတသ်က၍် အနည်းအကျဉ်းသာ ေလလ့ာမCြပု5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ 

 ေရချို ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ အေြခအေနနှင့် ပျံ နံှ့တ့ည်ရှိမC စသည့် သိပAံနည်းကျ သတင်းအချက် 

အလက်များ ရရိှနုိင်မCသည် ကုန်းတွင်းဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများနှင့် န�င်းယှဉ်လျင် နည်းပါးြခင်းမှာ 

ေရချို ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ၏ ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဆုိင်ရာ လိုအပ်ချကမ်ျားကို ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွေ်ရး စမံီချက်များေရးဆဲွရာတင်ွ အြပည့်အဝထည့်သွင်း စဉ်းစားမCမြပုြခင်းေEကာင့် 

ြဖစေ်Eကာင်း အေရှ ေ့တာင်အာရှကုန်းေြမေဒသရိှ အြခားေသာနုိင်ငံများ၏ အေတွအ့Eကုံ သင်ခန်းစာ 

များအရ သိရိှနုိင်ပါသည်။ အကျိုးဆက်အေနြဖင့် နုိင်ငံ၏ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစြ်ဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ အြခားေသာနည်းများြဖင့်လည်းေကာင်း ထန်ိးသိမ်းကာကွယထ်ားရာ၌ ကုန်းေြမ 

ေဂဟစနစမ်ျား ပါဝင်မCသည် ေရချို ေဂဟစနစ်များ ပါဝင်မCထက် အဆမတန် များြပားပါသည်။ 

ေရချို မျိုးစတိမ်ျား၏ အမျိုးအစား၊ အေြခအေနနှင့် ပျံန့ှံပံု့တိုဆုိ့င်ရာ အေြခခံ သတင်းအချက် 

အလက်များ စေုဆာင်းြခင်း၊ နုိင်ငံ၏ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမစနစအ်ား တိုးချဲ ရ့န် 

အခွင့်အလမ်းများ ရိှေနြခင်းနှင့် အြခားေသာက_များ၏ မူဝါဒတွင် ဆံုးြဖတ်ချကခ်ျမှတ်ရာ၌ 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွဆုိင်ရာများအား ေပါင်းစည်းရန် အခွင့်အလမ်းရိှေနြခင်းေEကာင့် ၎င်းအချက်အလက် 

များအား ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးစမံီချကမ်ျား ေရးဆဲွရာတွင် ေပါင်းစည်းြခင်းြဖင့် ြမန်မာနိင်ုငံ 

အေနြဖင့် အြခားေသာနုိင်ငံများ၏ အမှားကုိ ေရှာင်လbဲနုိငပ်ါသည်။ 

 ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွဆုိင်ရာ အေြခခံစာရင်းေကာက်ယူြခင်းနှင့် အေြခအေနအား ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးြခင်းသည် ေရချိုမျိုးစတိ် တစခု်တည်းအတက်ွသာမဟတုဘ်ဲ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ မျိုးစတိမ်ျား 

အားလုံးအတကွ် ဦးစားေပးရမည် ြဖစပ်ါသည်။  

 သုိရ့ာတင်ွ ကွင်းဆင်းြခင်းနှင့် စာရင်းေကာက်ယြူခင်းလပ်ုငန်းများသည် အပင်နှင့် ကုန်းေြမ 

ဆုိင်ရာ ေကျာရိုးရှသိတ� ဝါတိုအ့တက်ွ ြပုလပ်ု5ပီးြဖစ5်ပီး အဓိကအားြဖင့် သစေ်တာဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကုန်တက] သိလု်၊ စမစဆုိ်းနီးယန်းအင်စတကီျုးရှင်း နှင့် ကယလ်ဖုိီးနီးယားသိပAံအကယ်ဒမီတို ့

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် အစအီစဉ်များြဖင့် လပ်ုေဆာင်ခဲြ့ခင်း ြဖစပ်ါသည်။ သုိေ့စကာမူ ေရချို 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ အေြခအေနနှင့် ပတသ်က်၍ မသိရိှရဘဲ ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ လပ်ုေဆာင်မC 

များအား ေဒသတွင်းရိှ အြခားေသာနိင်ုငံများ၏ ေဆာင်ရွက်မCများနင့်ှ ေပါင်းစည်းနုိင်ရန် ငါး၊ ပုဇန်ွ 

အခံွမာေကာင် နှင့် အြခားေရေနမျိုးစတိမ်ျားဆုိင်ရာ အေြခခံ ကွင်းဆင်းစာရင်းေကာက်ယြူခင်းအား 

ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ ေရချိုမျိုးစတိမ်ျား စာရင်းေကာက်ယူရာတွင် အဓိကအခက်အခဲ 
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များမှာ ပစ@ည်းကိရိယာနှင့် က�မ်းကျငသူ် နည်းပါးြခင်းတို ့ ြဖစပ်ါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် စုေဆာင်း 

5ပီးသားများအား ေလလ့ာြခင်း နှင့် က�မ်းကျင်သူများအား ကွင်းဆင်းစေုဆာင်းမCကုိ ခွင့်ြပုြခင်း 

တိုကုိ့ ပူးေပါင်းလုပ်ကုိင်ရမညြ်ဖစ5်ပီး က�မ်းကျင်သူများအEကား စမ်ွးေဆာင်ရည် တညေ်ဆာက်ြခင်း 

သည် ကွင်းဆင်းစေုဆာင်းမCလပ်ုငန်းက့ဲသုိ ့အေလးေပးေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅----၁၁၁၁----၄၄၄၄    အဖဲွအ့စည်းများ၊အဖဲွအ့စည်းများ၊အဖဲွအ့စည်းများ၊အဖဲွအ့စည်းများ၊    တက] သိုလမ်ျားနှင့်တက] သိုလမ်ျားနှင့်တက] သိုလမ်ျားနှင့်တက] သိုလမ်ျားနှင့်    ပညာရပ်ပိုင်းဆုိင်ရာပညာရပ်ပိုင်းဆုိင်ရာပညာရပ်ပိုင်းဆုိင်ရာပညာရပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ    အဖွဲအ့စည်းများအားအဖွဲအ့စည်းများအားအဖွဲအ့စည်းများအားအဖွဲအ့စည်းများအား    ဇဝီမျိုးစံုဇဝီမျိုးစံုဇဝီမျိုးစံုဇဝီမျိုးစံု    

မျိုးကဲွမျိုးကဲွမျိုးကဲွမျိုးကဲွ    ထိထထိိထိန်းသိမ်းကာကယွြ်ခင်းတငွ်န်းသိမ်းကာကယွြ်ခင်းတငွ်န်းသိမ်းကာကယွြ်ခင်းတငွ်န်းသိမ်းကာကယွြ်ခင်းတငွ်    ြပညတ်ငွ်းမှြပညတ်ငွ်းမှြပညတ်ငွ်းမှြပညတ်ငွ်းမှ    အစိုးရမဟတုေ်သာအစိုးရမဟတုေ်သာအစိုးရမဟတုေ်သာအစိုးရမဟတုေ်သာ    အဖွဲအ့စည်းများအဖွဲအ့စည်းများအဖွဲအ့စည်းများအဖွဲအ့စည်းများ    

ထည့်သငွ်းရန်ထည့်သငွ်းရန်ထည့်သငွ်းရန်ထည့်သငွ်းရန်    ပ့ံပိုးေပးြခင်းပ့ံပိုးေပးြခင်းပ့ံပိုးေပးြခင်းပ့ံပိုးေပးြခင်း    

 အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ ထန်ိးသိမ်းေရးအဖဲွအ့စည်းများမှ ေထာက်ခံအားေပးြခင်း နည်းပါးမCနှင့် 

ရန်ပံုေငွ အခွင့်အလမ်းနည်းပါးမCတိုရိှ့ေသာ်လည်း ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ ထနိ်းသိမ်းကာကွယြ်ခင်းတွင် 

တက်Xကပါဝင်သည့် ြပညတ်င်ွးမှ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအ့စည်းအနည်းငယ် ြမန်မာနုိင်ငံတွင် 

ထက်ွေပ;လာပါသည်။ ဤအဖဲွအ့စည်းများသည် အစိုးရအဖဲွအ့စည်းနှင့် ရင်းနီှးစာွဆက်ဆံမCနှင့် 

ပါဝင်ပတသ်က်ေနေသာ သူများထမှံ အကျိုးြပုမCများ ရရှိပါသည်။ အလားတပူင် ြပညတ်င်ွးရိှ 

ပညာရပ်ဆုိင်ရာအဖဲွအ့စည်းများ အထူးသြဖင့် ရန်ကုန်တက] သိလုနှ်င့် မန�ေလးတက] သုိလ်သည် 

ဇီဝေဗဒထိန်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆုိင်ရာတင်ွ အစအီစဉ်များ စတင်ြခင်းနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ 

ထန်ိးသိမ်းေရးတင်ွ ပုိမိုတက်Xကေသာေနရာမှ စတင်ပါဝင်ြခင်းတိုက့ို လပ်ုေဆာင်လာEကပါသည်။ 

ြပညပ်မှ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများတိုနှ့င့် လက်တွဲ 

ေဆာင်ရွက်ပါက ဤကဲ့သုိပ့ါဝင်လုပ်ေဆာငြ်ခင်းများ ပုိမုိြမန်ဆန်လာမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

 ြပညတ်င်ွးမှ အစိုးရမဟုတေ်သာအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများသည် 

နုိင်ငံတကာအလှူရှင်များမှ ေငွေEကးပ့ံပုိးေပးေသာ စမံီကိန်းများေရးဆဲွြခင်းနှင့် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ြခင်းတိုအ့တက်ွ အေတွအ့Eကုံနှင့် က�မ်းကျင်မC အကန ့အ်သတ်ရိှ5ပီး အနာဂတ်နုိင်ငံရိှ ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွေ်ရးများအား ဤအဖဲွအ့စည်းမှ ဦးေဆာင်ဦးရွကြ်ပုမည့် အလားအလာများရိှပါက 

စမ်ွးေဆာင်ရည် တညေ်ဆာက်ြခင်းအား လိုအပ်ပါသည်။ အြခားလိုအပ်ချက်တစ်ရပမှ်ာ ြပညတ်င်ွး/ 
ြပညပ်မှ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများအEကား 

အားေကာင်းေသာ ကွန်ယက်ထားရိှေရး ြဖစပ်ါသည်။ သတင်းနှင့် အေတွအ့Eကုံများ ဖလယှြ်ခင်း၊ 

အြပန်အလန်ှပ့ံပုိးြခင်းတိုြ့ဖင့် ၎င်းကွန်ယက်သည် ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးလပ်ုငန်းများကို စစုည်း 

ပူးေပါင်း လပ်ုေဆာင်နုိင်မညြ်ဖစ5်ပီး အထူးသြဖင့် အဖဲွအ့စည်းတစခု်စမှီ ကဲွြပားြခားနားေသာ 

က�မ်းကျင်မCနှင့် အေတွအ့EကုံရိှမCတိုကိ့ု ေပးနုိင်မည် ြဖစပ်ါသည်။ ဤက့ဲသုိေ့သာ ကွန်ယက်မှ 

ပုဂgလိကစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးဆုိင်ရာ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအ့စည်းများ 

နှင့် ေကျးလက်ေဒသအဆင့် အဖဲွအ့စည်းများ ပါဝငလ်ာြခင်းြဖင့် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးဆုိင်ရာ ကျယြ်ပန ့ေ်သာ အဖဲွအ့စည်းတစခု် ေပ;ေပါက်ေရးအတွက် 

အေထာက်အကူြပုမည် ြဖစပ်ါသည်။ 
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၅၅၅၅----၁၁၁၁----၄၄၄၄----၁၁၁၁ ြပညတ်ငွ်းမှြပညတ်ငွ်းမှြပညတ်ငွ်းမှြပညတ်ငွ်းမှ    အစိုးရမဟုတေ်သာအစိုးရမဟုတေ်သာအစိုးရမဟုတေ်သာအစိုးရမဟုတေ်သာ    အဖွဲအ့စည်းများနငှ့်အဖွဲအ့စည်းများနငှ့်အဖွဲအ့စည်းများနငှ့်အဖွဲအ့စည်းများနငှ့်    ပညာရပ်ဆိုင်ရာပညာရပ်ဆိုင်ရာပညာရပ်ဆိုင်ရာပညာရပ်ဆိုင်ရာ    အဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများ    
အားအားအားအား    ထနိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာထနိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာထနိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာထနိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ    စမီကံနိ်းများေရးဆဲွြခင်းနှင့်စမီကံနိ်းများေရးဆဲွြခင်းနှင့်စမီကံနိ်းများေရးဆဲွြခင်းနှင့်စမီကံနိ်းများေရးဆဲွြခင်းနှင့်    အေကာင်အထညေ်ဖာ်ြခင်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်ြခင်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်ြခင်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်ြခင်း    
တို ့တို ့တို ့တိုက့ိုကိုကိုကို    ြမငှ့်တင်ေပးြခင်းြမငှ့်တင်ေပးြခင်းြမငှ့်တင်ေပးြခင်းြမငှ့်တင်ေပးြခင်း    

 ြမန်မာနုိင်ငံရှိ ြပညတ်င်ွးအစိုးရမဟတုေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွ  ့

အစည်းများသည် တတက်�မ်းနားလညေ်သာ ပညာရှင်များနှင့် ဖဲွ စ့ည်းထားေသာ်လည်း နုိင်ငံတကာ 

စခံျိန်စညံbန်းဆုိင်ရာ ဗဟုသုတနှင့် ထာဝစဉ်ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးဆုိင်ရာ စဉ်းစားေတွးေခ;မCတိုအ့ား 

စမ်ွးေဆာင်ရညြ်မှင့်တင်ရာတင်ွ လိုအပ်ဆဲ ြဖစပ်ါသည်။ အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် 

ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများပါဝင်သည့် ြပညတ်င်ွးအဖဲွအ့စည်း အများအြပားသည် နုိင်ငံ 
တကာမှ လှူ ဒါန်းသည့် ေငွေEကးကုိ အေြခခံထားသည့် စီမံကိန်းများေဆာင်ရွက်ရာ၌ ပါဝင်လျက် 

ရိှ5ပီး ၎င်းအဖဲွအ့စည်းထဲမှ အများအြပားသည် နုိင်ငံတကာမှ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ 

ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများနင့်ှ ပူးေပါင်းလျက်ရှ5ိပီး ြဖစပ်ါသည်။ ထိုက့ဲသို ့ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းများတွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ကွင်းဆင်းစာရင်းေကာက်ယူြခင်းများ၌ နည်းပညာ 

က�မ်းကျင်သူအား နုိင်ငံတကာအဖွဲအ့စည်းများမှ ြပညတ်င်ွးအဖဲွအ့စည်းများကုိ လbဲေြပာင်း 

ေပးြခင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ သုိေ့သာ် ြပညတ်င်ွးအစိုးရမဟတုေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများ နှင့် ပညာရပ် 

ဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများအား ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ စမံီကိန်းများေရးဆဲွေရးနှင့် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေရးတိုနှ့င့် ပတသ်က်၍ စမ်ွးေဆာင်ရညြ်မှင့်တင်သည့် နည်းလမ်းအြဖစ် ၎င်းပူးေပါင်းမCအား 

အသံုးြပုနုိင်မC အလားအလာကုိ ေကာင်းစာွနိုးEကားမC မရိှေသးပါ။ စမံီခန ့်ခဲွြခင်း၊ ေငွေEကးဆုိင်ရာ 

စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်း၊ အဆုိြပုလbာများေရးသားြခင်း၊ ဆက်ဆံေရးနှင့် မဟာဗျူဟာစမံီချက် ေရးဆဲွြခင်း 

စသညတ်ိုတ့င်ွ ြပညတ်င်ွးအဖဲွအ့စည်းများအား စမ်ွးေဆာင်ရညြ်မင့်ှတင်ရန် ရန်ပံုေငွ အနည်းငယ် 

ေထာက်ပံေ့ပးရုံမ8ြဖင့် နုိင်ငံတကာအစိုးရမဟတု်ေသာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပညာရပ်ဆုိင်ရာ 

အဖဲွအ့စည်းများအတက်ွ အခွင့်အလမ်း အများအြပားရှပိါသည်။ ထိက့ဲုသုိ ့ ေထာက်ပံ့ ရင်းနှီးြမှုပ်နံှ 

ြခင်းအား သီးြခားလုပ်ေဆာင်နိင်ုသက့ဲသုိ ့ ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ရည်ရွယခ်ျက်များပါရိှသည့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ေရး စမံီကိန်းများ၏ အစတိအ်ပုိင်းတစ်ရပ်အြဖစ် လပ်ုေဆာင်နိုင်ပါသည်။ 

    ၅၅၅၅----၁၁၁၁----၄၄၄၄----၂၂၂၂ ြမန်မာနိုငငံ်တငွ်ြမန်မာနိုငငံ်တငွ်ြမန်မာနိုငငံ်တငွ်ြမန်မာနိုငငံ်တငွ်    ေဆာင်ရကွလ်ျက်ရှိEကေသာေဆာင်ရကွလ်ျက်ရှိEကေသာေဆာင်ရကွလ်ျက်ရှိEကေသာေဆာင်ရကွလ်ျက်ရှိEကေသာ    အစိုးရမဟုတေ်သာအစိုးရမဟုတေ်သာအစိုးရမဟုတေ်သာအစိုးရမဟုတေ်သာ    အဖဲွအ့စည်းများ၊အဖဲွအ့စည်းများ၊အဖဲွအ့စည်းများ၊အဖဲွအ့စည်းများ၊    

ပညာရပ်ပိုင်းဆုိင်ရာပညာရပ်ပိုင်းဆုိင်ရာပညာရပ်ပိုင်းဆုိင်ရာပညာရပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ    အဖွဲအ့စည်းများအEကားအဖွဲအ့စည်းများအEကားအဖွဲအ့စည်းများအEကားအဖွဲအ့စည်းများအEကား    ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွေ်ရးနှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွေ်ရးနှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွေ်ရးနှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွေ်ရးနှင့်    သတင်းသတင်းသတင်းသတင်း    

အချကအ်လက်များအချကအ်လက်များအချကအ်လက်များအချကအ်လက်များ    ဖလယှေ်ရးတိုအ့ဖလယှေ်ရးတိုအ့ဖလယှေ်ရးတိုအ့ဖလယှေ်ရးတိုအ့တကွ်တကွ်တကွ်တကွ်    လပုင်န်းစဉမ်ျားလပုင်န်းစဉမ်ျားလပုင်န်းစဉမ်ျားလပုင်န်းစဉမ်ျား    တည်တည်တည်တည်ေဆာက်ြခင်းေဆာက်ြခင်းေဆာက်ြခင်းေဆာက်ြခင်း    

 ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှEကေသာ အစိုးရမဟတုေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် 

ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းတစခု်သည် သီးသန ့်က�မ်းကျင်မCများရှ5ိပီး သီးသန ့အ်စီအစဉ်များအား 

လပ်ုေဆာင်လျက်ရိှပါသည်။ သုိေ့သာ် ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား 5ခိမ်းေြခာက်ေနမC 

များကုိ အဆင့်အမျိုးမျိုး၌ အချက်အလက်များ စေုဆာင်းြခင်းနှင့် ေဒသခံြပညသူ်များအား 

ထည့်သွင်းြခင်းတိုမှ့သည် အဖဲွအ့စည်းဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည် တညေ်ဆာက်ြခင်း နှင့် ဆံုးြဖတ်ချက် 

ချမှတသူ်များအတွက် အသိတရားနုိးEကားေစြခင်းနှင့် အEကံဉာဏ်ေပးြခင်းတိုအ့ထိ ပူးေပါင်း 
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ေဆာင်ရွက်သည့် ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာလပ်ုငန်းများြဖင့်သာ ထေိရာက်စွာ ေြဖရှင်းနုိင်မညြ်ဖစပ်ါ 

သည်။ ထိုက့ဲသုိေ့သာ 5ခိမ်းေြခာက်မCများကုိ ေြဖရှင်းရန် ကဲွြပားြခားနားေသာ အဖဲွအ့စည်းများ၏ 

က�မ်းကျင်မC နှင့် အေတွအ့Eကုံများကိုရယ၍ူ ေပါင်းစည်းသည့် လပ်ုေဆာင်မCမျို းကုိ ရံဖန်ရံခါ 

လိုအပ်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယေ်ရးအတက်ွ အစိုးရမဟတုေ်သာ အဖဲွအ့စည်း 

များနှင့် ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများ အြပန်အလန်ှ ဆက်ဆံေရးအား တိုးတက်ေအာင် 

ြပုလပ်ုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် နုိင်ငံအဆင့်၌ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အစိုးရမဟုတေ်သာ 

အဖဲွအ့စည်း နှင့် ေဒသအဆင့်အဖဲွအ့စည်းများအား ချိတ်ဆက်ေပးေသာ ကွန်ယက်သည် 

ေြမအသံုးချမCေEကာင့် ထခုိိက်ခံရမCများအား ေကာင်းစာွေလလ့ာေစာင့်Eကည့်ြခင်း နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ 

ဆုိင်ရာ ဆံုးြဖတ်ချက်များ ချမှတြ်ခင်းတိုကုိ့ ေကာင်းစာွြပုလပ်ုနိင်ု5ပီး ရလဒ်များအား နုိင်ငံေတာ် 

အဆင့် အEကံေပးသူတင်ွ ထည့်သွင်းနုိင်မည် ြဖစပ်ါသည်။ အလားတပူင် အစိုးရမဟုတေ်သာ 

အဖဲွအ့စည်းများ၊ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမ အုပ်ချုပေ်ရး 

မှူးများအEကား 5ခိမ်းေြခာက်မCများ၊ နုိင်ငံအဆင့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ လပ်ုငန်းများအား 

ထန်ိးေကျာင်းေပးမည့် ေဒသအဆင့်တင်ွ ြပုလုပ်ေနေသာ ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ လပ်ုငန်းများ 

စသညတ်ိုနှ့င့်ပတသ်က်၍ သတင်းအချက်အလကမ်ျား ဖလယှနုိ်င်မညြ်ဖစ5်ပီး သဘာဝထိန်းသိမ်းေရး 

နယေ်ြမ ဝန်ထမ်းများအား စမ်ွးေဆာင်ရည် တညေ်ဆာက်ေပးေရးဆုိင်ရာ ရညမှ်န်းချက်များကုိ 

ြဖည့်ဆည်းေပးနုိင်ပါသည်။  

 အြပန်အလန်ှဆကဆံ်ြခင်း တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာြခင်းသည် အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွ  ့
အစည်းများနှင့် ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများမှ ရရိှထားေသာ သင်ခန်းစာများကုိ အြခားအဖဲွ  ့

အစည်းများနှင့် ေဝမ8နိင်ုမညြ်ဖစ5်ပီး အြခားေနရာများတွင် အမှားအယွင်းများအား မြပုလပ်ုမိရန် 

ေရှာင်ရှားနုိင်မညြ်ဖစက်ာ အေကာင်းဆံုးနည်းလမ်းများအား ကျင့်သုံးနုိင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ဇီဝမျို းစံု 

မျိုးကဲွထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရာတငွ် အဖဲွအ့စည်းများအEကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အြပန် 

အလန်ှဆက်ဆံြခင်း တိုးတက်ေကာင်းမွန်ရန် ထည့်သွင်းထား5ပီးြဖစသ်က့ဲသုိ ့ ထေိရာက်ေသာ 

ကွန်ယက်စနစမှ်လည်း အြခားေသာ အဖဲွအ့စည်းများ ထည့်သွင်းေရးအား အကူအညီ ေပးပါသည်။ 

ဥပမာအားြဖင့် သဘာဝသယဇံာတအရင်းအြမစမ်ျား စမံီအုပခ်ျုပ်ြခင်း သုိမ့ဟုတ် ေဒသခံတိုအ့ား 

စမံီခန ့ခဲွ်ခွင့်အား လbဲေြပာင်းေပးြခင်းတိုန့င့်ှ ပတ်သက်၍ အေတွအ့Eကုံရိှေသာ ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရး 

ဆုိင်ရာ အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများအား ေနရာအလိုက် ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းတွင် 

ထည့်သွင်းနုိင်5ပီး ပုဂgလိကစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် 

ကုမAဏီများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း က_တွင် ဝင်ေရာက်နုိင်ပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၄၄၄၄....၃၃၃၃    ေဒသဆုိင်ရာပညာေရးအဖွဲအ့စည်းများေဒသဆုိင်ရာပညာေရးအဖွဲအ့စည်းများေဒသဆုိင်ရာပညာေရးအဖွဲအ့စည်းများေဒသဆုိင်ရာပညာေရးအဖွဲအ့စည်းများတင်ွတင်ွတင်ွတင်ွ    ထနိ်းသမိ်းေရးဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးဆုိင်ရာ    သင်ရိုးညbန်းတမ်းများသင်ရိုးညbန်းတမ်းများသင်ရိုးညbန်းတမ်းများသင်ရိုးညbန်းတမ်းများ    

ဖွံ ့5ဖို းလာေစေရးဖွံ ့5ဖို းလာေစေရးဖွံ ့5ဖို းလာေစေရးဖွံ ့5ဖို းလာေစေရး    ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းေထာက်ပံ့ေပးြခင်းေထာက်ပံ့ေပးြခင်းေထာက်ပံ့ေပးြခင်း    

        ြမန်မာနုိင်ငံ၌ ဇီဝမျိုးစုံမျိုကဲွထန်ိးသမ်ိေရးလပ်ုငန်းများတွင် ပညာေရး အဖဲွအ့စည်းများနှင့် 

ေဒသဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတေ်သာအဖဲွအ့စည်းများ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရာတင်ွ Eကုံေတွေ့နရသည့် 
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အဓိက အတားအဆီးမှာ စနစတ်ကျေလ့ကျင့်သင်Eကားထားေသာ ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်း ေဆာင် 

ရွက်သမူျားနင့်ှ လက်ေတွေ့တာဆင်းေဆာင်ရွက်နုိင်မည့် ဇီဝေဗဒပညာရှင်များ မလုံေလာက်ြခင်းပင် 

ြဖစပ်ါသည်။ ဤအတားအဆီးမှာ အေြခခံအဖဲွအ့စည်းများနှင့် အထက်တန်းေကျာင်းများတွင် 

ထန်ိးသိမ်းေရးသင်တန်းများနှင့် ပညာေပးအစအီစဉ်များမရိှြခင်းေEကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ ေကျာင်းသား 

အနည်းငယ်နှင့် သိပAံပညာရှင် အနည်းငယသ်ာ ထန်ိးသိမ်းေရးသိပAံပညာ သုိမ့ဟုတ် ေတာတငွ်း 

ဇီဝေဗဒဘာသာရပ်အား စတိဝ်င်စားEကပါသည်။ အဘယ့်ေEကာင့်ဆုိေသာ် သားငှက်တိရ စ�ာန် 

ထန်ိးသိမ်းေရးနှင့် ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများသည် ေကျာင်းသင်ခန်းစာများတင်ွ 

မပါသေလာက် နည်းပါး5ပီး  ၎င်းတိုအ့ေနြဖင့် လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ရမည့် ေရှ ေ့ဆာင်လမ်းြပ မရိှြခင်း 

ပင် ြဖစပ်ါသည်။ ေကာင်းမွန်စာွ ေလက့ျင့်သင်Eကားထားေသာ ထန်ိးသိမ်းေရးဝန်ထမ်းများ မလုံ 

ေလာက်ြခင်းသညလ်ည်း နုိင်ငံေတာ်၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား ထန်ိးသိမ်းေနသည့် တာဝန်ခံ 

အစိုးရအဖွဲအ့စည်းများအတက်ွ စွမ်းေဆာင်ရညေ်နှးေကွးေစသည့် အချက်တစခု် ြဖစပ်ါသည်။ 

တစခ်ျိနတ်ည်းမှာပင် အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ ထန်ိးသိမ်းေရးအဖဲွ  ့(CI) နှင့် စမစဆုိ်းနီးယမ်း တက] သုိလ် 

အပါအဝင် အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ ပညာေရးအဖဲွအ့စည်းများနင့်ှ အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများ 

သည် ေဒသတင်ွးပညာေရးအဖဲွအ့စည်းများ၌ သုေတသနနင့်ှ ပညာေရးဆုိင်ရာေလလ့ာမC အစအီစဉ် 

အချိုအ့ား အစြပုေဆာင်ရွက်5ပီးြဖစပ်ါသည်။ အနာဂတ် သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမ စီမံအုပ်ချုပ် 

သူများအား ေမွးထတုေ်ပးရန်နှင့် စမ်ွးရညြ်ပည့်ဝေသာ ေတာတငွ်းလက်ေတွလ့ပ်ုကုိင်နုိငသ်ည့် 

ဇီဝေဗဒပညာရှငမ်ျားနင့်ှ ထန်ိးသိမ်းသူများအား ေမွးထတုေ်ပးနိုင်ရနအ်တွက် ဘွဲ Y့ကိုနှင့် ဘွဲလ့န်ွ 
သင်တန်းများတငွ် ဇီဝေဗဒဆုိင်ရာသိပAံပညာရပ်များ ထည့်သွင်းသင်Eကားရန်လိုအပ်5ပီး ဘွဲ Y့ကိုနှင့် 

ဘွဲလ့န်ွသငတ်န်းသားများအား နုိင်ငံတကာအေတွးအေခ;များ၊ နည်းလမ်းများနှင့် ထေိတွေ့ပးရန် 

လည်းလိုအပ်ပါသည်။ ဇီဝေဗဒပညာရပ်တင်ွ အဓိကေဆာင်ရွက်ေနေသာ ရန်ကုန်တက] သိလု်၊ 

မန�ေလးတက] သုိလ်များနှင့် အနာဂတ် သဘာဝနယ်ေြမစမံီအုပ်ချုပ်မည့်သူများြဖစလ်ာနုိင်သည့် ဘွဲ ရ့ 

သစေ်တာပညာရှင်များအား ေမွးထတုေ်ပးလျက်ရှိသည့်  ေရဆင်းသစေ်တာတက] သုိလတ်ွင် ေခတမီ် 

သည့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာဇီဝေဗဒ သင်ရိုးညbန်းတမ်းများအား ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ေနပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၅ ၅ ၅ ၅     ြမန်မာနိုငငံ်တငွ် ထနိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းြမန်မာနိုငငံ်တငွ် ထနိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းြမန်မာနိုငငံ်တငွ် ထနိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းြမန်မာနိုငငံ်တငွ် ထနိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းနီှးြမှုနီှးြမှုနီှးြမှုနီှးြမှုပန်ှံမCများြပုလပု်ရန်ပန်ှံမCများြပုလပု်ရန်ပန်ှံမCများြပုလပု်ရန်ပန်ှံမCများြပုလပု်ရန်အတကွ် စမွ်းေဆာင်အတကွ် စမွ်းေဆာင်အတကွ် စမွ်းေဆာင်အတကွ် စမွ်းေဆာင်    
ရညမ်ျားရညမ်ျားရညမ်ျားရညမ်ျား    ဖန်တီးြခင်းဖန်တီးြခင်းဖန်တီးြခင်းဖန်တီးြခင်း        

 ဤစာအုပ်တွင် ေဖာ်ြပပါရိှသည့် ဘမိူေဗဒဆုိင်ရာအချက်အလက်များ၊ မျိုးစတိဆုိ်င်ရာများ၊ 

ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမCအတက်ွ ဦးစားေပးအေEကာင်းအရာများသည် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ 

လက်ရိှထိန်းသိမ်းေရးဆိင်ုရာ အေြခအေနများနှင့် ရနုိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအရ 

ဆံုးြဖတထ်ားြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ ေြမြပငတ်င်ွလက်ေတွေ့ဆာင်ရွက်ေနေသာ ထန်ိးသိမ်းေရး လပ်ုငန်း 

အေြပာင်းအလဲများ၊ သတင်းအချက်အလကမ်ျား အသစထ်ပ်မံ ရရိှမCေEကာင့်လည်းေကာင်း 

ယင်းဦးစားေပး အေEကာင်းအရာများသည် ေနာင်လာမည့် နှစအ်နည်းငယ်အတင်ွး၌ပင် အေြပာင်း 

အလဲ ရိှနုိင်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ထန်ိးသိမ်းေရးဆိင်ုရာ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမCများသည် ယင်း 
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ေြပာင်းလဲမCများနှင့်အညီ ေြပာင်းလဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းေြပာင်းလမဲCများေEကာင့် အခွင့်အလမ်း 

အသစမ်ျားအား ေဆာင်ရွက်သာွးနိုင်မည့်အြပင် မလိုအပ်ေသာ ကျိုးပမ်းအားထတုမ်Cများကုိလည်း 

ေရှာင်ရှားနုိင်မည် ြဖစပ်ါသည်။ အဆံုးသတအ်ေနြဖင့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရလဒ်များအတက်ွ 

ေစာင့်Eကည့်ေရးအစအီစဉ်များနှင့် ဆက်သွယေ်နသည့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းနီှးြမှု ပ်နံှမCများ 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတက်ွ နည်းလမ်းတစခု် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းနည်းလမ်းသည် ဦးစားေပး 

ရင်းနှီးြမှုပ်နံှမCများအား စဉ်ဆက်မြပတ် ြပန်လညသံု်းသပ်ြခင်း၊ ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရလဒ် 

များအား ရရှိေစြခင်းေEကာင့် ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမCများအား အြခားဦးစားေပးအရာများသုိ ့ ြပန်လည် 

ဦးတညေ်ပးနိင်ုြခင်း၊ ေအာငြ်မငေ်သာ ထန်ိးသိမ်းေရးနည်းလမ်းများအား စာတမ်းြပုစနုိုင်ြခင်း၊ 

မိတ� ူပွားနုိင်ြခင်းများအား ခွင့်ြပုေပးနုိင်မည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၅၅၅၅....၁၁၁၁    ထနိ်းသမိ်းေရးရလဒမ်ျားအတကွ်ထနိ်းသမိ်းေရးရလဒမ်ျားအတကွ်ထနိ်းသမိ်းေရးရလဒမ်ျားအတကွ်ထနိ်းသမိ်းေရးရလဒမ်ျားအတကွ်    အဆင့်အတန်းမီအဆင့်အတန်းမီအဆင့်အတန်းမီအဆင့်အတန်းမီ    ေစာင့်Eကည့်ေရးေစာင့်Eကည့်ေရးေစာင့်Eကည့်ေရးေစာင့်Eကည့်ေရး    အစအီစဉတ်စခ်အုားအစအီစဉတ်စခ်အုားအစအီစဉတ်စခ်အုားအစအီစဉတ်စခ်အုား    
အစပျို းြခင်းအစပျို းြခင်းအစပျို းြခင်းအစပျို းြခင်း    

    သဘာဝဝန်းကျင်နင့်ှ 5ခိမ်းေြခာက်မCများ၏ ြပင်းထန်မC၊ ယုံEကညစ်တိခ်ျရေသာ သတင်း 

အချက်အလက်များ၊ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ မျိုးသုဉ်းရန် 5ခိမ်းေြခာက်ခံေနရသည့် မျိုးစတိမ်ျားအတွက် 

ြပုလပ်ုေနသည့်  ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများ၏ ထေိရာကမ်Cနှင့် အမျိုးအစား၊ အဓိကဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ 

ထန်ိးသိမ်းေရးဧရိယာများနှင့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ စYက̧လမ်းများသည် ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ အဓိက 

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၏ ေအာင်ြမင်မCအတိင်ုးအတာအတွက် အေရးပါ 

ပါသည်။ ယင်းလပ်ုငန်းများတွင် နုိင်ငံေတာ်၏ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများအား တိုးချဲ ြ့ခင်း 

နှင့် ြပန်လညသ်ုံးသပ်ြခင်း၊ အြခားက_အသီးသီးမှ ဆံုးြဖတ်ချက်ချနိုင်မည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွဆုိင်ရာ 

စဉ်းစားြခင်းများ၊ သတမှ်တထ်ားသည့် တရားရုံးချုပ်ေရှ ေ့နနှင့် အေရးပါသည့်ဆံုးြဖတ်ချက်များအား 

ချမှတေ်ပးမည့်သူများအတက်ွ အသိပညာြမှင့်တင်ေရးလပုင်န်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းသတင်း 

အချက်အလက်များအား နုိင်ငံေတာ်အတွင်း ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းနှီးြမှုပ်နံှမCများအား 

လမ်းညbန်ရန်၊ ြမင့်မားသည့် ေတာင်ေပ;ေဒသများတွင် ထန်ိးသိမ်းရန် ကျန်ရိှေနေသးသည့် 

အရင်းအြမစမ်ျားအေပ;တင်ွ ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်၊ မျိုးစတိမ်ျားနှင့် 

ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များအား ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် လိုအပပ်ါသည်။ ထန်ိးသိမ်းေရး 

လပ်ုငန်းများ၏ ရလဒ်များအား ေစာင့်Eကည့ြ်ခင်းြဖင့် ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၏ ေအာင်ြမင်မC 

အား တိုင်းတာနုိင်ပါသည်။ ယင်းသုိတ့ိုင်းတာြခင်းသည် နုိင်ငံေတာ်အတင်ွး ထန်ိးသိမ်းေရး 

လပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အရင်းအြမစမ်ျားအား ထပ်မံတိုးြမှင့်သွားနုိင်ရနအ်တွက် 

အကူအညီ ြဖစနုိ်င်ပါသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငံတွင် အေြခခံသတင်းအချက်အလကမ်ျားအား ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်း ရလဒ် 

အချို မှ့ ရရိှနုိင်5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ ထပ်မံြဖည့်စက်ွရမည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ဦးစားေပး 

မျိုးစတိ် တိုင်းတာမC အေနအထားများ၊ ေရချိုေဒသ၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား အေြခခံတိုင်းတာ 

ြခင်းများနှင့် အြခားအစြပုလပ်ုငန်းများမှ တက်ွချကနုိ်င်လိမ့်မညြ်ဖစပ်ါသည်။ ေစာင့်Eကည့်ေရး 
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အစအီစဉ်များကုိ မျိုးစတိအ်နည်းငယအ်တက်ွနှင့် ေဒသဆိုင်ရာရလဒ်များအတက်ွ လက်ရိှတငွ် 

ေဆာင်ရွက်ေန5ပီ ြဖစပ်ါသည်။ ယင်းေဆာင်ရွက်မCများသည် စခံျိန်မမီြခင်း သုိမ့ဟုတ် ထန်ိးသိမ်းေရး 

စမံီချက်များနှင့် ထေိရာက်စာွ ဆက်သွယမ်Cမရိှြခင်း၊ နုိင်ငံေတာ်အဆင့်တွင် ဥပေဒအရ အကျုံး 

မဝင်ြခင်းများ ရိှေနပါသည်။ ထန်ိးသိမ်းေရးရလဒ်များအား ေစာင့်Eကည့်ေရးအတကွ် ဖိအား-

ြပညေ်ထာင်စု-တုံ ့ြပန်ြခင်း စနံမူနာပံုစပံါဝင်သည့်  စခံျိန်မီေသာ အစအီစဉ်များအား  အစြပုေဆာင် 

ရွက်ရန် လိုအပ်လျက် ရိှပါသည်။ ေနရာေဒသတစခု်အားအေြခခံသည့် ေစာင့်Eကည့်ေလလ့ာြခင်း 

အတက်ွ စံချန်ိမီေသာ သေဘာတညူီမCများရှိ5ပီးြဖစပ်ါသည်။ ယင်းသေဘာတညူမီCများအား ြမန်မာ 

နုိင်ငံတွင် ေမွးစားအသံုးြပုနုိငပ်ါသည်။ ဥပမာ- ကမcာ့ဘဏ်နှင့် ကမcာ့ရန်ပံုေငွအဖဲွတ့ိုမှ့ စတင် 

လပ်ုေဆာင်ထားသည့် သဘာဝနယေ်ြမများအား ထေိရာက်စာွ စမံီအုပခ်ျုပ်နုိင်ေရး လမ်းေEကာင်း 

ဆုိင်ရာ နည်းလမ်းများ (Stolton နှင့်အဖဲွ  ့၂၀၀၃)။ သုိရ့ာတွင် မျိုးစတိမ်ျားနှင့် စYက̧လမ်းများအား 

ေစာင့်Eကည့်ြခင်းရလဒ်များအတက်ွ စံချိန်မီေသာ သေဘာတညူီမCများအား ဖံွ ့5ဖိုးေအာင်လပုေ်ဆာင် 

ရန် လိုအပ်ေကာင်း လိုအပ်လျက်ရိှပါသည်။ လိုက်ေလျာညေီထွမCရှိြခင်းကို ေသချာေစရန် 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ြပုလပ်ုထားေသာ ေစာင့်Eကည့်ေရးအစအီစဉ်များသည် အင်ဒုိ- ြမန်မာေဒသ၏ 

အြခားေဒသများတွင် ြပုလပ်ုေနေသာ အစအီစဉ်များနှင့်လည်း လိုက်ေလျာညေီထွ ရိှသင့်ပါသည်။ 

ေစာင့်Eကည့်ြခင်းသည် ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများနှင့် တတနုိ်င်သမ8 တစစ်တုစစ်ည်းတည်း 

ရိှသင့်5ပီး သီးသန ့လ်ပ်ုငန်း တစခု်အြဖစ် မတည်ရိှသင့်ပါ။ ဤနည်းလမ်းအတိုင်းဆိလု8င် ေစာင့်Eကည့် 

ေရးရလဒ်များနှင့် ေဒသစမံီအုပ်ချုပ်ြခင်း၊ ထန်ိးသိမ်းေရးစမံီချက် နှင့် ဥပေဒအကျုံးဝင်ြခင်းတို ့
ဆက်သွယနုိ်င်မည့် အခွင့်အေရးများစာွ ရရှနုိိင်မညြ်ဖစ်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက် ဖလယ်ှ 

ြခင်းများ ေဆာင်ရွက် ရန်နှင့် အေြခခံကျေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မCတစခု်ကုိ ဖဲွ စ့ည်းနုိင်ရန်အတွက် 

သစေ်တာဦးစီးဌာနနှင့် ပူးေပါင်း၍ ေစာင့်Eကည့်ေရးအစအီစဉ်များအား ဖံွ ့5ဖိုးလာေစေရး ေဆာင်ရွက် 

ရန် လိုအပ်လျက်ရိှပါသည်။ အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများ နှင့် ပညာေရးဆိင်ုရာ အဖဲွအ့စည်း 

များEကား ကွန်ယက်သဖွယဆ်က်သွယေ်ဆာင်ရက်ွြခင်းသညလ်ည်း  အေြခခံသတင်းအချက်အလက် 

များအား စေုဆာင်းြခင်း၊ ဥပေဒအရ အကျုံးဝင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ နုိင်ငံအဆင့် နှင့် တိုင်း 

ေဒသYကီး အဆင့မ်ျားတွင် စမံီချက်ေရးဆဲွေရးြဖစ်စဉ်များအEကား ဆက်သွယမ်Cဖန်တီးေပးြခင်းြဖင့် 

ထန်ိးသိမ်းေရး ရလဒ်များအား ေစာင့်Eကည့်ရာတွင် အဓိကအခန်းက_မှ ပါဝင်နုိင်ပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၅၅၅၅....၂၂၂၂    ထနိ်းသမိ်းေရးဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးဆုိင်ရာထနိ်းသမိ်းေရးဆုိင်ရာ    ရလဒ်များနင့်ှပတသ်က်သည့်သတင်းများရလဒ်များနင့်ှပတသ်က်သည့်သတင်းများရလဒ်များနင့်ှပတသ်က်သည့်သတင်းများရလဒ်များနင့်ှပတသ်က်သည့်သတင်းများ    နင့်ှနင့်ှနင့်ှနင့်ှ    ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပး    ရင်းနီှးရင်းနီှးရင်းနီှးရင်းနီှး    

ြမှုြမှုြမှုြမှုပ်နှံမCများ၊ပ်နှံမCများ၊ပ်နှံမCများ၊ပ်နှံမCများ၊    ထနိ်းသိမ်းေရးလပုင်န်းများအားထနိ်းသိမ်းေရးလပုင်န်းများအားထနိ်းသိမ်းေရးလပုင်န်းများအားထနိ်းသိမ်းေရးလပုင်န်းများအား    ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်းနှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်းနှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်းနှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်းနှင့်    ရန်ပုံေငွထပ်မံရန်ပုံေငွထပ်မံရန်ပုံေငွထပ်မံရန်ပုံေငွထပ်မံ    

ရရိှေရးရရိှေရးရရိှေရးရရိှေရး    ြမှင့်တင်ြခင်းြမှင့်တင်ြခင်းြမှင့်တင်ြခင်းြမှင့်တင်ြခင်းများအားများအားများအားများအား    စမီအုံပခ်ျုပ်ရနအ်တကွ်စမီအုံပခ်ျုပ်ရနအ်တကွ်စမီအုံပခ်ျုပ်ရနအ်တကွ်စမီအုံပခ်ျုပ်ရနအ်တကွ်    ယန�ရားတစခ်ုယန�ရားတစခ်ုယန�ရားတစခ်ုယန�ရားတစခ်ု    တညေ်ဆာက်ြခင်းတညေ်ဆာက်ြခင်းတညေ်ဆာက်ြခင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း    

 ဤစာအုပ်အား ြပင်ဆင်ေနစဉ်ကာလအတွင်း ပါဝင်ပတ်သက်သူအများစသုည် ြမန်မာနုိင်ငံ 

တင်ွ ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမCများအား ၎င်းတို၏့ အကျိုးသက်ေရာက်မCများကုိ 

ချဲထ့င်ွရနအ်တွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရနလ်ိုအပ်ေEကာင်း ေဆွးေနွးတိုင်ပင် မှတခ်ျက်ြပုခ့ဲပါသည်။ 

ထေိရာကေ်သာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် ထန်ိးသိမ်းေရးဆိင်ုရာ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမCများအတွက် အေရး 
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ပါေသာ Yကိုတင်ေဆာင်ရွက်ရမည့်အေြခအေနတစ်ခုမှာ ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာရလဒ်များနှင့် ဦးစား 

ေပးရင်းနီှးြမှုပ်နံှမCများနှင့်ပတသ်က5်ပီး ယံုEကည်ရ5ပီး ေခတမ်ေီသာ သတင်းအချက်အလက်များ 

ရရိှနုိငစ်မ်ွးပင် ြဖစပ်ါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စံချိန်မီေသာ ေစာင့်Eကည့်ေရးအစအီစဉ်များမှ 

ယင်းက့ဲသုိေ့သာ သတင်းများကုိ ဖန်တီးေပးမညြ်ဖစပ်ါသည်။ ယင်းသတင်းများကုိ စုစည်း သံုးသပ် 

၍ ရလဒ်များကုိ အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ ပညာေရးဆိင်ုရာအဖဲွအ့စည်းများ၊ အစိုးရအ 

ဖဲွအ့စည်းများ နှင့် အလှူ ရှင်အဖဲွအ့စည်းများအEကားတင်ွ အသံုးြပု၍ ဦးစားေပးထန်ိးသိမ်းရမည့်အ 

ရာများနှင့်ပတ်သက်5ပီး သေဘာတညူီမCများ ရယသွူားရန်ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းက့ဲသိုေ့သာ သေဘာ 

တညူမီCများအား ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဖဲွအ့စည်းအသီးသီးသည် ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများကုိ 

နုိင်ငံေတာအ်ဆင့်နှင့် ဦးစားေပးစYက̧လမ်းတစခု်စီအတင်ွးတွင် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးယန�ရား၏ အဓိကအေရးYကီးသည့် လပ်ုငန်းတစခ်ုမှာ အစိုးရမဟုတေ်သာ 

အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပညာေရးဆိင်ုရာ အဖဲွအ့စည်းများအား ရန်ပံုေငွဆုိင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ 

သတြိပုမိေစြခင်း၊ စမ်ွးေဆာင်ရညြ်မှင့တ်င်ေရးအတက်ွ အခွင့်အလမ်းများအား ခဲွြခမ်းစတိြ်ဖာေစ 

ြခင်း နှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများဖွဲ စ့ည်းေစြခင်းြဖင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်း 

များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လာေစြခင်းပင် ြဖစပ်ါသည်။ ယင်းက့ဲသုိေ့သာ ယန�ရားတစခု်သည် 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းေရးအတက်ွ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှလိုသည့် အလှူ ရှင်များအတက်ွ 

အဓိကဆက်သွယ်ရာအြဖစ် ပါဝင်နိင်ု5ပီး ရန်ပံုေငွတိုးြမှင့်ရရိှေရး ေဆာင်ရွက်မCများတငွလ်ည်း 

အေရးYကီးက_မှ ပါဝငနုိ်င်ပါသည်။  

 လုံေလာက်ေသာ အရင်းအြမစမ်ျားရရိှနိုင်မည်ဆုိလျင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးယန�ရားသည် 

ေဒသဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ ပညာေရးဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် တစဦ်း 

တစေ်ယာက်ချင်းစအီား အေသးစားရင်းနှီးြမှုပ်နံှမCများြပုလပ်ုနုိင်ရန်၊ ကုန်ကျစရိတန်ည်းပါး5ပီး 

ထေိရာကေ်သာလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ- ေဒသဆုိင်ရာ နည်းပညာများ၊ နည်းပညာအသစ်များ ပါဝင် 

ေသာ ထန်ိးသိမ်းေရးနည်းလမ်းများနှင့် ရည်ရွယခ်ျက်သတမှ်တထ်ားသည့် သုေတသနလပ်ုငန်း 

များ) ေဆာင်ရွက်နုိင်ေအာင် စမံီေပးနုိငမ်ည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ေဒသခံ အစိုးရမဟုတေ်သာ 

အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပညာေရးဆိင်ုရာ အဖဲွအ့စည်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်များအား ြမှင့်တင်ရန် 

အတက်ွ အေသးစားရန်ပံုေငွေထာကပ့ံ်ြခင်းများကုိလည်းေဆာင်ရွက်နုိင်ပါသည်။ ဥပမာ အဖဲွအ့စည်း 

အသီးသီးအား သင်တန်းများ တက်ေရာက်နိင်ုရန် စစီဉ်ေပးြခင်း သုိမ့ဟုတ် နည်းပညာ ပုိင်းဆုိင်ရာ 

လက်စွဲစာအုပ်များ ထတုေ်ဝနုိင်ရန်အတက်ွ ရန်ပံုေငွ ေထာက်ပံေ့ပးြခင်းများ ပါဝင်ပါ သည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၆၆၆၆    ေဒသတင်ွးေဒသတင်ွးေဒသတင်ွးေဒသတင်ွး    နှင့်နှင့်နှင့်နှင့်    ေဒသြပငပ် စိုကပ်ျို းေရးမျို းစိတမ်ျားအား ထနိ်းသိမ်းြခင်း၊ ေဒသြပငပ် စိုကပ်ျို းေရးမျို းစိတမ်ျားအား ထနိ်းသိမ်းြခင်း၊ ေဒသြပငပ် စိုကပ်ျို းေရးမျို းစိတမ်ျားအား ထနိ်းသိမ်းြခင်း၊ ေဒသြပငပ် စိုကပ်ျို းေရးမျို းစိတမ်ျားအား ထနိ်းသိမ်းြခင်း၊ ေမွးြမူေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနှင့်    
ေရလပုင်န်းရိှ ေရလပုင်န်းရိှ ေရလပုင်န်းရိှ ေရလပုင်န်းရိှ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများနှင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများနှင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများနှင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများနှင့်    မျို းရိုးဗဇီအရင်းအြမစမ်ျားအား စမီအံပုခ်ျုပ်ရာတင်ွ မျို းရိုးဗဇီအရင်းအြမစမ်ျားအား စမီအံပုခ်ျုပ်ရာတင်ွ မျို းရိုးဗဇီအရင်းအြမစမ်ျားအား စမီအံပုခ်ျုပ်ရာတင်ွ မျို းရိုးဗဇီအရင်းအြမစမ်ျားအား စမီအံပုခ်ျုပ်ရာတင်ွ 
ပူးေပပူးေပပူးေပပူးေပါင်းပါဝငလ်ာမCအား ါင်းပါဝငလ်ာမCအား ါင်းပါဝငလ်ာမCအား ါင်းပါဝငလ်ာမCအား ြမငှ့်ြမငှ့်ြမငှ့်ြမငှ့်တင်ြခင်းတင်ြခင်းတင်ြခင်းတင်ြခင်း    

 ြမန်မာနုိင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးေရးမျိုးစတိမ်ျားအား ထန်ိးသိမ်းြခင်း၊ ေမွးြမူေရးနှင့်ေရလပုင်န်းရိှ 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများနင့်ှ မျိုးရိုးဗီဇအရင်းအြမစမ်ျားအား စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်းအား အတိုင်းအတာတစခု် 
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အထိ သက်ဆိင်ုရာဝန်Yကီးဌာနအလိုက် ေဆာင်ရွက်5ပီးြဖစပ်ါသည်။ ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများအား 

ထေိရာကစ်ာွေဆာင်ရွက်နုိင်ေရးအတွက် လိုအပ်ချက်မှာ ထန်ိးသိမ်းေရးလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာ 

တင်ွ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်မCများ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်သွားရန် ြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၆၆၆၆....၁၁၁၁    နိုငင်ေံတာ်အဆင့်နိုငင်ေံတာ်အဆင့်နိုငင်ေံတာ်အဆင့်နိုငင်ေံတာ်အဆင့်    မျို းစိတဘ်ဏ်နငှ့်မျို းစိတဘ်ဏ်နငှ့်မျို းစိတဘ်ဏ်နငှ့်မျို းစိတဘ်ဏ်နငှ့်    PGR PGR PGR PGR စမံီအပုခ်ျုပမ်Cစမံီအပုခ်ျုပမ်Cစမံီအပုခ်ျုပမ်Cစမံီအပုခ်ျုပမ်Cအားအားအားအား    အဆင့်တိုးြမှင့်အဆင့်တိုးြမှင့်အဆင့်တိုးြမှင့်အဆင့်တိုးြမှင့်ြခင်းြခင်းြခင်းြခင်း    

        ပျဉ်းမနား5မို ၊့ ေရဆင်းတွင် တည်ရိှေသာ စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးရုံးချုပ်ရိှ  စိုက်ပျိုးေရး 

သုေတသနဌာနတွင် တညေ်ဆာက်ထားေသာ နုိင်ငံေတာ်အဆင့် မျိုးစတိဘ်ဏ်၏ ပစ@ည်းကိရိယာ 

များနှင့် ဝန်ေဆာင်မCများအား အဆင့်တိုးြမှင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ မျိုးရိုးဗီဇ အရင်းအြမစ်များ 

စနစတ်ကျ စမံီအုပ်ချုပ်နုိင်ေရးနှင့် မျိုးစတိဘ်ဏ်လပ်ုငန်းများ ထေိရာက်စာွေဆာင်ရွက်နိင်ုေရး 

အတက်ွ စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဌာန၌ လသူားအရင်းအြမစမ်ျားအား ဖံွ ့5ဖိုးေအာင်ေဆာင်ရွက်5ပီး 

ြဖစပ်ါသည်။ နုိင်ငံေတာ်အဆင့် မျိုးစတိဘ်ဏ်၏ ေဆာင်ရွက်မCများ ေရရှညတ်ညတ်ံ့နုိင်ေစေရး 

အတက်ွ လသူားအရင်းအြမစဖံွ် ့5ဖိုးေရးလပ်ုငန်းများအား ထပ်မံေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၆၆၆၆....၂၂၂၂    စပါးမျိုးခဲွများေရွးချယြ်ခင်း၊စပါးမျိုးခဲွများေရွးချယြ်ခင်း၊စပါးမျိုးခဲွများေရွးချယြ်ခင်း၊စပါးမျိုးခဲွများေရွးချယြ်ခင်း၊    စပါးခင်းများအားစပါးခင်းများအားစပါးခင်းများအားစပါးခင်းများအား    ထနိ်းသိမ်းြခင်းနင့်ှထနိ်းသိမ်းြခင်းနင့်ှထနိ်းသိမ်းြခင်းနင့်ှထနိ်းသိမ်းြခင်းနင့်ှ    ေရရှညအ်သံုးြပုေရရှညအ်သံုးြပုေရရှညအ်သံုးြပုေရရှညအ်သံုးြပု    
နိုငေ်ရးလပုင်န်းများအတကွ်နိုငေ်ရးလပုင်န်းများအတကွ်နိုငေ်ရးလပုင်န်းများအတကွ်နိုငေ်ရးလပုင်န်းများအတကွ်    ြပညသ်လူထူုြပညသ်လူထူုြပညသ်လူထူုြပညသ်လူထူု    ပူးေပါင်းပူးေပါင်းပူးေပါင်းပူးေပါင်းပါဝငလ်ာေစေရးလပုင်န်းများပါဝငလ်ာေစေရးလပုင်န်းများပါဝငလ်ာေစေရးလပုင်န်းများပါဝငလ်ာေစေရးလပုင်န်းများ    စတင်စတင်စတင်စတင်    
ေဆာင်ရကွြ်ခင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်းေဆာင်ရကွြ်ခင်း    

 စိုက်ပျို းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲေသာ PGR စမံီအုပ်ချုပ်မCလပ်ုငန်းများနှင့် 

အညီ ရာသီဥတေုြပာင်းလမဲCနှင့်လိုက်ေလျာညေီထွရိှနုိင်5ပီး ေဒသခံြပညသူ်များစားသံုးေရးအတွက် 

အေရးပါသည့် ေဒသရင်းစပါးမျိုးစတိမ်ျားအား ထန်ိးသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက် 

သွားနိင်ုရန်တွက် ြပည်သူလထူအုတွင်း စပါးမျိုးစိတေ်ရွးချယ်ရာတင်ွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး 

လပ်ုငန်းများကို စတင်ကျင့်သံုးသွားသင့်5ပီ ြဖစပ်ါသည်။    စိုက်ပျို းေရးသုေတသနဌာနအေနြဖင့် 

နုိင်ငံေတာ၏် အေြခခံလူတန်းစားများအဆင့တ်င်ွလည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် အေလအ့ကျင့် 

များ ေဆာင်ရက်ွေပးနုိင်ရန်အတက်ွ အသကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းတက] သုိလ်များ၊ အစိုးရမဟတုေ်သာ 

အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားသင့်5ပီ ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသရင်း စပါးမျိုးကဲွများ၏ 

စမ်ွးေဆာင်ရညကုိ် စမ်းသပ်နုိင်ရနအ်တွက် လယကွ်က်အတွင်း စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးြခင်းကုိလည်း 

ေဒသခံ လယသ်မားများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ွသွားသင့်ပါသည်။ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးြခင်းမှ ရရိှလာ 

သည့် ရလဒ်များအေပ;တင်ွမူတည၍် ေဒသရင်းစပါးမျိုးစတိခွ်မဲျား ဖံွ ့5ဖိုးလာေစရန်နှင့် ဇီဝမျိုးစံု 

မျိုးကဲွ ထန်ိးသိမ်းေရးအတက်ွ စီမံချကတ်စခု်အား ေရးဆဲွသင့်5ပြီဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၆၆၆၆....၃၃၃၃    အမိေ်မွးတိရ စ�ာန်များအားအမိေ်မွးတိရ စ�ာန်များအားအမိေ်မွးတိရ စ�ာန်များအားအမိေ်မွးတိရ စ�ာန်များအား    ေဒသတငွ်းထနိ်းသိမ်းေရးတငွ်ေဒသတငွ်းထနိ်းသိမ်းေရးတငွ်ေဒသတငွ်းထနိ်းသိမ်းေရးတငွ်ေဒသတငွ်းထနိ်းသိမ်းေရးတငွ်    ပူးေပါင်းပါဝင်လာေစေရးပူးေပါင်းပါဝင်လာေစေရးပူးေပါင်းပါဝင်လာေစေရးပူးေပါင်းပါဝင်လာေစေရး    
အတကွ်အတကွ်အတကွ်အတကွ်    အေသးစားေငွေချးလပုင်န်းများအစအီစဉ်အေသးစားေငွေချးလပုင်န်းများအစအီစဉ်အေသးစားေငွေချးလပုင်န်းများအစအီစဉ်အေသးစားေငွေချးလပုင်န်းများအစအီစဉ်    

 ယခုအခါ ေမွးြမူေရးနှင့် ကုသေရးဌာနမှ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် မျိုးသုဉ်းရန်အန�ရာယ် ကျေရာက် 
ေနသည့် မျိုးစတိဟု် ယဆူထားေသာ အိမ်ေမွးတိရ စ�ာနမ်ျားအား ေဒသတွင်း သားေဖာက်ေမွးြမူ 
နုိင်ရန် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ယင်းလပ်ုငန်းများအား တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်သာွးနိုင်ရန်အတက်ွ 
သင့်ေလျာ်ေသာ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းရှင်များ သုိမ့ဟုတ် အစိုးရဘဏ်များနှင့် ညှိန�င်းေဆာင်ရွက်သွား 
သင့်ပါသည်။ 
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၅၅၅၅....၁၁၁၁....၆၆၆၆....၄၄၄၄    ေမွးြမူေရးတိရ စ�ာန်ေမွးြမူေရးတိရ စ�ာန်ေမွးြမူေရးတိရ စ�ာန်ေမွးြမူေရးတိရ စ�ာန်    မျို းရိုးဗီဇဘဏ်တညေ်ထာင်ြခင်းမျို းရိုးဗီဇဘဏ်တညေ်ထာင်ြခင်းမျို းရိုးဗီဇဘဏ်တညေ်ထာင်ြခင်းမျို းရိုးဗီဇဘဏ်တညေ်ထာင်ြခင်း    

 လယယ်ာစိုက်ပျိုးေရး နှင့် ဆညေ်ြမာင်းဝန်Yကီးဌာနက့ဲသုိပ့င် ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလပ်ုငန်း 

ဝန်Yကီးဌာနအေနြဖင့်လည်း အေကာင်အေရအတွက် ေလျာ့ကျေနေသာ အိမ်ေမွးတိရ စ�ာန်များအား 

ေဒသတွင်းနှင့် ေဒသြပင်ပ ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများ တိုးြမှင့ေ်ဆာင်ရွက်သာွးနိုင်ရန်အတကွ် 

အိမ်ေမွးတိရ စ�ာန် မျိုးရိုးဗီဇဘဏ်တစခု်အား တညေ်ထာင်သာွးနိုင်ရန် Yကိုးပမ်းသွားသင့်ပါသည်။ 

ေမွးြမူေရး နှင့် ေရလုပ်ငန်းဝန်Yကီးဌာနအေနြဖင့် ယင်းက့ဲသုိေ့ဆာင်ရွက်ရာတင်ွ နည်းပညာ 

အေထာက်အကူများရရိှနိုင်ရန်အတွက် FAO နှင့် JICA က့ဲသုိေ့သာ နုိင်ငံတကာနည်းပညာပုိင်း 

ဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများ နှင့် ပူးေပါင်းဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်သွားသင့်ပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၆၆၆၆....၅၅၅၅    လထူအုေြခခံလထူအုေြခခံလထူအုေြခခံလထူအုေြခခံ    ငါးမျိုးစိတအ်ရင်းအြမစမ်ျားငါးမျိုးစိတအ်ရင်းအြမစမ်ျားငါးမျိုးစိတအ်ရင်းအြမစမ်ျားငါးမျိုးစိတအ်ရင်းအြမစမ်ျား    ထနိ်းသိမ်းြခင်းနင့်ှထနိ်းသိမ်းြခင်းနင့်ှထနိ်းသိမ်းြခင်းနင့်ှထနိ်းသိမ်းြခင်းနင့်ှ    ဖွံ ့5ဖိုးေရးလပုင်န်းများဖွံ ့5ဖိုးေရးလပုင်န်းများဖွံ ့5ဖိုးေရးလပုင်န်းများဖွံ ့5ဖိုးေရးလပုင်န်းများ    

စတင်ေဆာင်ရကွြ်ခင်းစတင်ေဆာင်ရကွြ်ခင်းစတင်ေဆာင်ရကွြ်ခင်းစတင်ေဆာင်ရကွြ်ခင်း    

 သဘာဝဝန်းကျင်နင့်ှ သားငှက်တိရ စ�ာန်ထနိ်းသိမ်းေရးဌာနနင့်ှ ပူးေပါင်း၍ ငါးလပ်ုငန်းဦးစီး 

ဌာနမှ ဧရာဝတြီမစအ်ထက်ပုိင်းတွင် လထုူအေြခခံ ဧရာဝတလီင်းပုိင်း ထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အြခားအေရးYကီးမျိုးစတိမ်ျားအတက်ွလည်း အလားတူ ထန်ိးသိမ်းေရး 

လပ်ုငန်းများအား ြပုလပ်ုေပးသင့်ပါသည်။ ငါးမျိုးစတိမ်ျားထိန်းသိမ်းရန်အတက်ွ ေနရင်းေဒသ 

များကုိလည်း တိုးြမှင့သွ်ားရန်လိပုါသည်။ ြပညသူ်လထူု ပူးေပါင်းပါဝင်မCြဖင့် ပငလ်ယလ်ပ်ိများ 

ထန်ိးသိမ်းြခင်း၊ သန�ာေကျာက်တန်းများထန်ိးသိမ်းြခင်း စသည့်လပ်ုငန်းများသည် ငါးမျိုးစတိထ်န်ိး 

သိမ်းေရးလုပ်ငန်းများအတက်ွ ေကာင်းမွန်သည့် နမူနာအစများပင် ြဖစပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၇၇၇၇    နိုငင်အံဆင့်ဇဝီလုံြခုံ ေရး မေူဘာငအ်ား အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်နိုငင်အံဆင့်ဇဝီလုံြခုံ ေရး မေူဘာငအ်ား အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်နိုငင်အံဆင့်ဇဝီလုံြခုံ ေရး မေူဘာငအ်ား အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်နိုငင်အံဆင့်ဇဝီလုံြခုံ ေရး မေူဘာငအ်ား အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်မC မC မC မC ြမှင့်တငြ်ခင်းြမှင့်တငြ်ခင်းြမှင့်တငြ်ခင်းြမှင့်တငြ်ခင်း    

    နုိင်ငံအဆင့် ဇီဝလုံြခုံေရးမူေဘာင်အား မEကာေသးခင်က ေရးဆဲွခဲ့5ပီး ဇီဝလုံြခုံေရး ဥပေဒ 

ေအာက်တင်ွ ထည့်သွင်းသွားမည် ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံသည် နုိင်ငံေရးအေြခအေန ကူးေြပာင်း 

ေနသည့်ကာလ ြဖစသ်ည့်အတက်ွ ဇီဝလုံြခုံေရးမူေဘာငအ်ား ထတုြ်ပန်ရန် အချို ေ့နရာများ၌ 

ေနှာင့်ေနှးေနပါသည်။ သုိြ့ဖစပ်ါ၍ နုိင်ငံအဆင့်ဇီဝလုံြခုံေရး မူေဘာင်အား အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်မCြမှင့်တင်ြခင်းလပ်ုငန်းများ၊ မူဝါဒြမှင့်တင်နုိင်ေရးအတက်ွ ဝန်Yကီးဌာနေပါင်းစုံပါဝင် 

သည့် ထန်ိးသိမ်းေရးအဖဲွ  ့ ဖဲွ စ့ည်းြခင်း၊ ဝန်ထမ်းစမ်ွးေဆာင်ရညြ်မှင့်တင်ြခင်း၊ ြပညသူ်လထူအုသိ 

ပညာ ြမှင့်တင်ြခင်း၊ စနစတ်ကျပူးေပါင်းသေုတသနြပုလပ်ုြခင်းနှင့် အကဲြဖတြ်ခင်း၊ ဇီဝလုံြခုံ  

ေရးအတက်ွ ေစာစီးစွာYကိုတင်သတေိပးစနစတ်စခု်အား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခင်း လပ်ုငန်းများ 

အား တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါသည်။  

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၇၇၇၇....၁၁၁၁    ဇဝီလုံြခုံ ေရးအတက်ွဇဝီလုံြခုံ ေရးအတက်ွဇဝီလုံြခုံ ေရးအတက်ွဇဝီလုံြခုံ ေရးအတက်ွ    ဝနY်ကီးဌာနေပါင်းစုံပါဝင်သည့်ဝနY်ကီးဌာနေပါင်းစုံပါဝင်သည့်ဝနY်ကီးဌာနေပါင်းစုံပါဝင်သည့်ဝနY်ကီးဌာနေပါင်းစုံပါဝင်သည့်    ထနိ်းသိမ်းေရးအဖဲွ ့ထနိ်းသိမ်းေရးအဖဲွ ့ထနိ်းသိမ်းေရးအဖဲွ ့ထနိ်းသိမ်းေရးအဖဲွ  ့   ဖွဲ စ့ည်းြခင်းဖွဲ စ့ည်းြခင်းဖွဲ စ့ည်းြခင်းဖွဲ စ့ည်းြခင်း    

 နုိင်ငံေတာအ်ဆင့် ဇီဝလုံြခုံေရးမူေဘာင်(မူEကမ်း)အရ ဇီဝလုံြခုံေရး ဥပေဒအား အေကာင် 

အထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရန်အတက်ွ နုိင်ငံအဆင့် ဇီဝလုံြခုံေရး ေကာ်မတတီစ်ခုအားဖဲွ စ့ည်းရန် လိုအပ် 

ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသိမ်းေရး နှင့် သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာနမှ ကုိယစ်ားလယှမ်ျား၊ 
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ေမွးြမူေရးနှင့်ေရလုပ်ငန်းဝန်Yကီးဌာနမှ ကုိယစ်ားလယှမ်ျား၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆညေ်ြမာင်း 

ဝန်Yကီးဌာနမှ ကုိယစ်ားလယှမ်ျား၊ သိပAံနင့်ှနည်းပညာဝန်Yကီးဌာနမှ ကုိယစ်ားလယှမ်ျား၊ စီးပွားေရး 

နှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဝန်Yကီးဌာနမှ ကုိယစ်ားလယှမ်ျား နှင့် ကျန်းမာေရးဝန်Yကီးဌာနမှ 

ကုိယစ်ားလယှမ်ျားအား နုိငငံ်ေတာ်အဆင့် ဇီဝလုံြခုံေရးေကာ်မတတီွင် ပါဝင်ေစရပါမည်။ ဇီဝ 

လုံြခုံေရးေကာ်မတအီေနြဖင့် လိုအပ်ေသာ လပ်ုငန်းကိစ@များအားလုံးကုိ ေဆာင်ရွက်သွားမညြ်ဖစ5်ပီး 

အထူးသြဖင့် မျိုးရိုးဗီဇ ေြပာင်းလထဲားေသာ မျိုးစတိမ်ျား (GMOs) နှင့် လူသားတို၏့ ကျန်းမာေရး 

နှင့် ဇီဝလုံြခုံမCအေပ;တွင် ဆုိးကျိုးများသက်ေရာက်နုိင်မည့် အလားအလာရိှသည့် အြခားပစ@ည်းများ 

အား သံုးစွဲမC  ထန်ိးညှိသွားြခင်းများကုိ ေဆာင်ရွက်သာွးမည် ြဖစပ်ါသည်။ ဇီဝလုံြခုံေရး ထန်ိးညှိ 

လပ်ုငန်းများအား ေဆာင်ရွက်သွားနုိင်ရန်အတက်ွ နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာ သေဘာတညူမီCများ၊ 

အဆင့်အတန်းများနင့်ှ အဆင့်လိုက် အကျိုးရိှစာွေဆာင်ရွက်ထားသည့် အစအီစဉ်များအား ဖံွ ့5ဖိုး 

လာေအာင် ေဆာင်ရွက်သွားသင့်ပါသည်။ သုိြ့ဖစ်ပါ၍ ထန်ိးညှိေရးလုပ်ငန်းများနှင့် အစအီစဉ်များ 

ဆက်လက် ဖံွ ့5ဖိုးလာေစေရးနှင့်  ဇီဝလုံြခုံေရးဥပေဒသက်ေရာက်မC ြဖစစ်ဉ်များအား ေဆာင်ရွက် 

သွားနိင်ုရန်အတက်ွ ဝန်Yကီးဌာနေပါင်းစုံမှ နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာ က�မ်းကျငပ်ညာရှင်များ ပါဝင် 

သည့် အထူးအဖဲွတ့စခု်အား Yကိုတင်ဖဲွ စ့ည်းထားရန် လိုအပ်ပါမည်။ ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးနှင့် သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာန၊ လယယ်ာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်Yကီးဌာနတုိ ့

အေနြဖင့် ယင်းရည်ရယွခ်ျကမ်ျားြဖင့် ဝန်Yကီးဌာနေပါင်းစုံပါဝင်ေသာ အထူးအဖဲွတ့စခု် ဖဲွ စ့ည်း 

ရာတွင် ဦးေဆာင်ေဆာင်ရွက်သာွးသင့်ပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၇၇၇၇....၂၂၂၂    နိုငင်ံနိုငင်ံနိုငင်ံနိုငင်ံအဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်    ဇဝီလုံြခုံ ေရးဇဝီလုံြခုံ ေရးဇဝီလုံြခုံ ေရးဇဝီလုံြခုံ ေရး    ဥပေဒြပဌာန်းြခင်းအားဥပေဒြပဌာန်းြခင်းအားဥပေဒြပဌာန်းြခင်းအားဥပေဒြပဌာန်းြခင်းအား    ေထာက်ခအံားေပးြခင်းေထာက်ခအံားေပးြခင်းေထာက်ခအံားေပးြခင်းေထာက်ခအံားေပးြခင်း            

    အပုိဒ်ခွဲ ၅.၁.၇.၁ တင်ွေဖာ်ြပပါရိှသည့် ဝန်Yကီးဌာနေပါင်းစုံပါဝင်သည့် အထူးအဖဲွသ့ည် 

နုိင်ငံေတာအ်ဆင့် ဇီဝလုံြခုံေရးဥပေဒြပဌာန်းြခင်းအား လ8င်ြမန်စာွ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်နိုင် 

ရန်အတက်ွ သက်ဆိင်ုရာ အာဏာပုိင်အဖွဲအ့စည်းများထံမှ သေဘာတူညမီCရရိှနိုင်ေရးကုိလည်း 

တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်သွားသင့်ပါသည်။ နည်းပညာပိင်ုးဆုိင်ရာ စားပဲွဝိင်ုးေဆွးေနွးမCများနငှ့် 

သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒြပုအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ဆက်သွယေ်ဆာင်ရက်ွမCများအား ပံုမှန်ေဆာင်ရွက်ရန် 

အေရးYကီးပါသည်။ ဤြဖစစ်ဉ်အား ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ခုိင်မာသည့် Yကိုးပမ်းအားထတုမ်Cများ 

လိုအပ်ပါသည်။  

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၇၇၇၇....၃၃၃၃    ဇဝီလုံြခုံ ေရးအတက်ွဇဝီလုံြခုံ ေရးအတက်ွဇဝီလုံြခုံ ေရးအတက်ွဇဝီလုံြခုံ ေရးအတက်ွ    သက်ဆိုင်ရာအစိုးရသက်ဆိုင်ရာအစိုးရသက်ဆိုင်ရာအစိုးရသက်ဆိုင်ရာအစိုးရ    ေအဂျငစ်မီျားအEကားေအဂျငစ်မီျားအEကားေအဂျငစ်မီျားအEကားေအဂျငစ်မီျားအEကား    စမွ်းေဆာင်ရည်စမွ်းေဆာင်ရည်စမွ်းေဆာင်ရည်စမွ်းေဆာင်ရည်    

ြမှင့်တင်ြခင်းြမှင့်တင်ြခင်းြမှင့်တင်ြခင်းြမှင့်တင်ြခင်း    

 ဇီဝလုံြခုံေရးသည် ြမန်မာနုိင်ငံတင်ွ အသစလ်ပ်ုေဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းတစခု် ြဖစလ်ာသည့် 

ေနာက် သက်ဆုိင်ရာ ေအဂျင်စမီျားနှင့် ဌာနများအEကား ဝန်ထမ်းစမ်ွးေဆာင်ရည် ြမှင့်တငေ်ရးများ 

လိုအပ်လာမည် ြဖစပ်ါသည်။ ဝန်Yကီးဌာနေပါင်းစုံပါဝင်သည့် အထူးအဖဲွအ့ေနြဖင့် နုိင်ငံအတွင်း 

စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဇီဝလုံြခုံေရး ထန်ိးညှိြခင်းရCေထာင့်များအတက်ွ လမ်းညbန် 
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ချကမ်ျား ဖံွ5ဖိုးလာေအာင် ေဆာင်ရွကသွ်ားြခင်းနှင့် ပါဝင်သည့် ေအဂျငစ်မီျားကုိ သင်တန်းများ 

ေပးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်သွားသင့်ပါသည်။  

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၇၇၇၇....၄၄၄၄    ဇဝီလုံြခုံ ေရးအတက်ွဇဝီလုံြခုံ ေရးအတက်ွဇဝီလုံြခုံ ေရးအတက်ွဇဝီလုံြခုံ ေရးအတက်ွ    ေစာလျင်ေစာလျင်ေစာလျင်ေစာလျင်စာွစာွစာွစာွ    သတေိပးစနစန်ငှ့်သတေိပးစနစန်ငှ့်သတေိပးစနစန်ငှ့်သတေိပးစနစန်ငှ့်    နိုငင်ံနိုငင်ံနိုငင်ံနိုငင်ံအဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်    အချက်အလက်များအချက်အလက်များအချက်အလက်များအချက်အလက်များ    

စစုည်းြပုစုမCစစုည်းြပုစုမCစစုည်းြပုစုမCစစုည်းြပုစုမCအားအားအားအား    စတင်တညေ်ထာင်ြခင်းစတင်တညေ်ထာင်ြခင်းစတင်တညေ်ထာင်ြခင်းစတင်တညေ်ထာင်ြခင်း    

    မEကာေသးမီကာလအတွင်း ြမန်မာနိုင်ငံ နယစ်ပ်ေဒသ၌ ဝက်နင့်ှ Eကက်များတွင် ေတွရ့ 

ေသာ ကူးစက်ေရာဂါအား တိုက်ဖျက်ရနအ်တွက် စမ်ွးေဆာင်ရညြ်မှင့်တင်ြခင်းများ ြပုလပ်ုခဲ့ပါ 

သည်။ ယင်းစမ်ွးရညြ်မှင့်တင်ြခင်းများ ေရရှည်တညတ်ံ့နုိင်ရန်အတွက် ဇီဝလုံြခုံေရးလုပ်ငန်း 

များအား ထေိရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်မည့် ေစာလျင်စာွ သတေိပးစနစတ်စခု်အား တညေ်ဆာက်ရန် 

လိုအပ်လျက် ရိှပါသည်။ ေစာလျင်စာွသတေိပးစနစ် ဖံွ ့5ဖိုးလာေစေရး ေဆာင်ရွက်ရာတွင် နုိင်ငံ 

အဆင့် အချက်အလက်များ စစုည်းြပုစုြခင်း နှင့် သတင်းအချက်အလက်ကွန်ယက်အား 

တညေ်ဆာက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဝန်Yကီးဌာနေပါင်းစုံပါဝင်သည့် အထူးတပ်ဖဲွအ့ေနြဖင့် ေစာလျင်စွာ 

သတေိပးစနစအ်ား ထန်ိးချုပ်ရန် နှင့် အချက်အလက်များ စစုည်းြပုစုြခင်းအတက်ွ ပံုစေံရးဆဲွရာ၌ 

တာဝန်ယေူဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၈၈၈၈    ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့် မျိုးစိကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့် မျိုးစိကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့် မျိုးစိကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့် မျိုးစိတမ်ျားအား စမီအုံပခ်ျုပ်ရန် ပဏာမတမ်ျားအား စမီအုံပခ်ျုပ်ရန် ပဏာမတမ်ျားအား စမီအုံပခ်ျုပ်ရန် ပဏာမတမ်ျားအား စမီအုံပခ်ျုပ်ရန် ပဏာမလပုင်န်းများအားလပုင်န်းများအားလပုင်န်းများအားလပုင်န်းများအား    

တိုးြမှင့်ေဆာင်ရက်ွြခင်းတိုးြမှင့်ေဆာင်ရက်ွြခင်းတိုးြမှင့်ေဆာင်ရက်ွြခင်းတိုးြမှင့်ေဆာင်ရက်ွြခင်း    

    သက်ရှမိျားနင့်ှ ပတ်ဝန်းကျငအ်ေပ;တွင် ဆုိးကျိုးများကုိြဖစေ်ပ;ေစသည့် ကျုးေကျာ်ဝင် 

ေရာကလ်ာသည့် မျို းစတိမ်ျားအား ထန်ိးသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများကို ယခုအထိ အနည်းငယ် 
ေဆာင်ရွက်ခဲ့5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ သုိရ့ာတွင် ကမcာ့အနံှအ့ြပားမှ Eကုံေတွမ့Cများသည် ြမန်မာနုိင်ငံတွင် 

သက်ရှမိျား၊ ပတဝ်န်းကျင်နှင့် ေဒသခံဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအေပ; သက်ေရာက်ေနသည့် ကျူးေကျာ် 

ဝင်ေရာက်သည့် မျိုးစတိမ်ျား၏ ဆုိးကျိုးများအား ေြဖရှင်းရန် လိုအပ်ေနသညကုိ်  မီးေမာင်းထိုးြပ 

လျက်ရှပိါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် နုိင်ငံအဆင့် ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရး  မဟာဗျူဟာ စမံီချက် 

အေနြဖင့် ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာကသ်ည့် မျိုးစတိမ်ျား၏ ဆုိးကျိုးများအား ေလ8ာ့ချနိုင်ရန်အလိုငှ့ာ 

ယင်းမျိုးစတိမ်ျာအား စမံီအုပ်ချုပ်ေရးအတွက် စတင်လပ်ုေဆာင်ရမည့် လိုအပ်ချကမ်ျားကို ရှာေဖွ 

ေပးြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ သုိြ့ဖစ၍် ပတသ်ကဆ်က်နွယေ်နသည့် စီမံကိန်းများနှင့် လပ်ုေဆာင်မCများ 

အား အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရန်အတက်ွ ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ုငန်းနှစခ်အုား ဖန်တီးခ့ဲ 

ပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၈၈၈၈....၁၁၁၁    ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့်ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့်ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့်ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့်    မျို းစိတမ်ျားအေပ;တငွ်မျို းစိတမ်ျားအေပ;တငွ်မျို းစိတမ်ျားအေပ;တငွ်မျို းစိတမ်ျားအေပ;တငွ်    ပူးေပါင်းအကြဲဖတြ်ခင်းလပုင်န်းပူးေပါင်းအကြဲဖတြ်ခင်းလပုင်န်းပူးေပါင်းအကြဲဖတြ်ခင်းလပုင်န်းပူးေပါင်းအကြဲဖတြ်ခင်းလပုင်န်း    

    နုိင်ငံအဆင့် ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွထန်ိးသမ်ိးေရး  မဟာဗျူဟာ စမံီချက်၏ အပုိဒ်ခဲွ (၃.၈)တင်ွ 

ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတိုင်း ြမန်မာနုိင်ငံအေနြဖင့် ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်သည့် မျိုးစတိမ်ျားတည်ရိှမC၊ 

၎င်းတို၏့ ဝင်ေရာက်လာမCလမ်းေEကာင်း၊ ေဒသခံြပညသူ်များ၏ လေူနမCဘဝနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

အေပ;တွင် ၎င်းတို၏့အကျိုးသက်ေရာက်မCများနှင့် ပတသ်က်5ပီး အနည်းငယသ်ာ သိရိှထား 
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ပါ သည်။ ကျုးေကျာ်ဝင်ေရာကလ်ာသည့် မျိုးစတိ်များအနက် အပင်မျိုးစတိအ်ချိုအ့ား သစေ်တာ 

သုေတသနဌာနမှ ေလလ့ာမCအနည်းငယြ်ပုလပ်ု5ပီး ြဖစေ်သာ်လည်း အြခားစိုက်ပျို းေရးက_၊ 

ေမွးြမူေရးလပ်ုငန်းက_၊ ငါးေမွးြမူေရးက_စသညတ်ိုနှ့င့် ဆက်နယွမ်Cရိှေနနုိင်သည့် မျိုးစတိ် 

ေပါင်းများစာွအား ရှာေဖေွလလ့ာရန် များစာွကျန်ရှေိနပါေသးသည်။ ထိုေ့Eကာင့် ဤအချက်အေပ;တွင်  

သက်ဆုိင်ရာဝနY်ကီးဌာနအလိုက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ေလလ့ာေရးတစခု်အား ကျယ် 

ကျယြ်ပန ့ြ်ပန ့လ်ပ်ုေဆာင်သွားရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ပတဝ်န်းကျငထ်န်ိးသိမ်းေရးနှင့် သစေ်တာ 

ေရးရာဝန်Yကီးဌာနအေနြဖင့် ဤေလလ့ာေရးလပ်ုငန်းအား ဦးစီး၍ ေဆာင်ရွက်သွားသင့်ပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၈၈၈၈....၂၂၂၂    ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့်ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့်ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့်ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည့်    မျိုးစတိမ်ျားအားမျိုးစတိမ်ျားအားမျိုးစတိမ်ျားအားမျိုးစတိမ်ျားအား    စမီအုံပခ်ျုပ်ြခင်း၊စမီအုံပခ်ျုပ်ြခင်း၊စမီအုံပခ်ျုပ်ြခင်း၊စမီအုံပခ်ျုပ်ြခင်း၊    ဝင်ေရာကလ်ာသည့်ဝင်ေရာကလ်ာသည့်ဝင်ေရာကလ်ာသည့်ဝင်ေရာကလ်ာသည့်    

လမ်းေEကာင်းများနှင့်လမ်းေEကာင်းများနှင့်လမ်းေEကာင်းများနှင့်လမ်းေEကာင်းများနှင့်    ၎င်းတို၏့၎င်းတို၏့၎င်းတို၏့၎င်းတို၏့    ဦးတည်ရာများအားဦးတည်ရာများအားဦးတည်ရာများအားဦးတည်ရာများအား    စမီအံပ်ုချုပ်ြခင်းအတကွ်စမီအံပ်ုချုပ်ြခင်းအတကွ်စမီအံပ်ုချုပ်ြခင်းအတကွ်စမီအံပ်ုချုပ်ြခင်းအတကွ်    လမ်းညbန်လမ်းညbန်လမ်းညbန်လမ်းညbန်    

ချက်များချက်များချက်များချက်များ    ြပုလပုြ်ခင်းြပုလပုြ်ခင်းြပုလပုြ်ခင်းြပုလပုြ်ခင်း    

    ဝန်Yကီးဌာနေပါင်းစုံ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် ေလလ့ာေရးလပ်ုငန်းအား ကျယက်ျယ် 

ြပန ့ြ်ပန ့် ေဆာင်ရက်ွ5ပီးေနာက် ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်သည့် မျိုးစတိမ်ျားအား မညက့ဲ်သုိထ့နိ်းချုပ် 

မည်၊ သက်ရိှများနှင့် ပတဝ်န်းကျင်အေပ; ၎င်းတို၏့ ဆုိးကျိုးသကေ်ရာက်မCများကုိ မညက့ဲ်သုိ ့

ေလ8ာ့ချမည် စသညတ်ိုပ့ါဝင်သည့် လမ်းညbန်ချက်များအား ြပုလပ်ုသွားသင့်ပါသည်။ ကျူးေကျာ် 

ဝင်ေရာက်သည့် မျိုးစတိမ်ျားအား ေအာက်ေြခအဆင့်တင်ွ ထေိရာက်စာွ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရန်အတကွ် 

သက်ဆုိင်သည့် အဖဲွ မ့ျားသုိ ့ ယင်းလမ်းညbန်ချက်များအား ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့် ြဖန ့ေ်ဝေပးသွား 

သင့်ပါသည်။ တစခ်ျိန်တည်းမှာပင် ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်သည့် မျိုးစိတမ်ျားအား ေစာင့်Eကပ် 
Eကည့်ရCေရး စနစတ်စခု်အား ဖံွ ့5ဖိုးလာေစေရးအတက်ွ ဝနY်ကီးဌာနအတင်ွး ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ွမC 

များကုိလည်း ရှာေဖွသင့်ပါသည်။ ယခုအထိ ေလ၊ ေြမနှင့် ေရလမ်းေEကာင်းတိုမှ့ ြဖတသ်န်း 

ဝင်ေရာက်လာသည့် ကျူးေကျာ် အပငမ်ျား၊ ပုိးမbားများ၊ သက်ရှသိတ� ဝါများကုိ ဝင်ေပါက်များ၌ 

စစ်ေဆးနိင်ုခ့ဲေသာ်လည်း စိုက်ပျိုးေရးက_နှင့် ေမွးြမူေရးနှင့်ေရလုပ်ငန်းက_၏ လက်ရိှ ဥပေဒ 

များအရ ြပညသူ်များ၏ ကျန်းမာေရးအတွက် ေဘးအန�ရာယက်င်းရှင်းသည့် အပင်များ ြဖစသ်ည် 

ဆုိသည့် ေထာက်ြပချက်များ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ သုိရ့ာတင်ွ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် မျိုးစတိမ်ျားနှင့် 

သစေ်တာသစပ်င်များအတက်ွ ရှင်းလင်းတကိျသည့် တရားဝငစ်စေ်ဆးြခင်းနည်းလမ်း နှင့် မူေဘာင် 

မရိှေသးြခင်းေEကာင့လ်ည်း ြဖစပ်ါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် ကျူးေကျာ်ဝငေ်ရာက်လာသည့် သစေ်တာ 

သစပ်င်မျိုးစတိမ်ျားနှင့် ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်မျိုးစတိမ်ျားအတက်ွ လက်ရိှေစာင့်Eကည့ေ်ရး နှင့် 

ထန်ိးချုပ်ေရးစနစမ်ျားအား  ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေစရန်အတွက် Yကိုးပမ်းအားထတုမ်Cများကုိ ြပုလပ်ု 

သင့်ပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၈၈၈၈....၃၃၃၃    သက်ရှိများနှင့်သက်ရှိများနှင့်သက်ရှိများနှင့်သက်ရှိများနှင့်    ပတဝ်န်းကျင်အေပ;ပတဝ်န်းကျင်အေပ;ပတဝ်န်းကျင်အေပ;ပတဝ်န်းကျင်အေပ;    ဆကန်ယွေ်နေသာဆကန်ယွေ်နေသာဆကန်ယွေ်နေသာဆကန်ယွေ်နေသာ    ဆိုးကျို းများဆိုးကျို းများဆိုးကျို းများဆိုးကျို းများ    ေလျာ့ကျေစရန်ေလျာ့ကျေစရန်ေလျာ့ကျေစရန်ေလျာ့ကျေစရန်    

ေဒသခံပဏာမလပုင်န်းများနှင့်ေဒသခံပဏာမလပုင်န်းများနှင့်ေဒသခံပဏာမလပုင်န်းများနှင့်ေဒသခံပဏာမလပုင်န်းများနှင့်    နည်းပညာအသစမ်ျားနည်းပညာအသစမ်ျားနည်းပညာအသစမ်ျားနည်းပညာအသစမ်ျား    ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းေထာက်ပံ့ေပးြခင်းေထာက်ပံ့ေပးြခင်းေထာက်ပံ့ေပးြခင်း        

  အိမ်သုံးပရေိဘာဂများြပုလပ်ုရန်အတွက် ေဗဒါက့ဲသုိေ့သာ ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာကလ်ာသည့် 

မျိုးစတိအ်ား အိမ်တွင်းအလဆှင် ကုန်ပစ@ည်းများြပုလပ်ုသည့် ေဒသခံလပုင်န်းရှင်များ၏ ပဏာမ 



ြမန်မာြမန်မာြမန်မာြမန်မာ    NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP     
151 

 

 

လပ်ုငန်းအချို ရိှ့ပါသည်။ ဤက့ဲသုိေ့သာ နည်းပညာအသစ်များအား ထပ်မံတိုးပွားေဆာင်ရွက်လာ 

ေစေရး တန်ွးအားေပးသင့်သည့်အြပင် ကျယြ်ပန ့စ်ွာ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်နိင်ုေရး ေထာက်ပ့ံ 

ေပးသင့်ပါသည်။ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မCများပါဝင်သည့် သုေသသနလုပ်ငန်းများကုိ ပုဂgလိကက_ 

များနှင့် စတိပ်ါဝင်စားသည့် ေဒသခံြပညသူ်များ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မCြဖင့် ဖံွ ့5ဖိုးေအာင် 

ေဆာင်ရွက်သင့်5ပီး ရှာေဖွေတွ ရိှ့ချက်များကုိ ကျယြ်ပန ့စ်ာွအသံုးြပုနုိင်ရန်နှင့် လက်ေတွ  ့ အသံုးြပု 

နုိင်ရန် ြဖန ့ေ်ဝေပးသင့ပ်ါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၉၉၉၉    ပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာ ထနိ်းသမိ်းကာကယွြ်ခင်းနငှ့် ပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက် ပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာ ထနိ်းသမိ်းကာကယွြ်ခင်းနငှ့် ပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက် ပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာ ထနိ်းသမိ်းကာကယွြ်ခင်းနငှ့် ပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက် ပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာ ထနိ်းသမိ်းကာကယွြ်ခင်းနငှ့် ပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက် 
ေရာက်မCများအား အကဲြဖတြ်ခင်းအား ဥပေဒြပုေရာက်မCများအား အကဲြဖတြ်ခင်းအား ဥပေဒြပုေရာက်မCများအား အကဲြဖတြ်ခင်းအား ဥပေဒြပုေရာက်မCများအား အကဲြဖတြ်ခင်းအား ဥပေဒြပုနုိငေ်ရး ေဆာင်ရကွြ်ခင်းနုိငေ်ရး ေဆာင်ရကွြ်ခင်းနုိငေ်ရး ေဆာင်ရကွြ်ခင်းနုိငေ်ရး ေဆာင်ရကွြ်ခင်း    

 ြမန်မာနုိင်ငံသည် ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွများကုိ ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရန်၊ ပတဝ်န်းကျင်အား 

ထေိရာကစ်ာွ ကာကွယေ်ရးကုိ အခုိင်အမာြဖစေ်စရန်၊ ပတဝ်န်းကျင် အရည်အေသွးအား စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများနှင့် ထန်ိးသိမ်းနိုင်ရန်တိုအ့တွက် နုိင်ငံေတာ်အဆင့် ပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာ ဥပေဒအား 
မူEကမ်းေရးဆဲွ5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ နုိငငံ်ေတာ်အဆင့် ပတ်ဝန်းကျငဆုိ်င်ရာဥပေဒအား ြပဌာန်းနုိင်ရန် 

ြပင်ဆင်ေနစဉ်ကာလအတင်ွး ပတ်ဝန်းကျင် အရညအ်ေသွးဆိင်ုရာ အဆင့်အတန်းများနှင့် ဤဥပေဒ 

အား အတညြ်ပုနုိင်ေရးအတက်ွ ေဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ုငန်းများ ဖံွ ့5ဖိုးလာရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

နုိင်ငံအဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထန်ိးသမ်ိးေရး  မဟာဗျူဟာစီမံချက်သည် ပတ်ဝန်းကျငဆုိ်င်ရာ ဥပေဒ 

မူEကမ်းအား ထတုြ်ပန်နုိင်ေရးအတွက် မဟာဗျူဟာတစခု်အား ေဖာ်ထတု်ေပးရန် လိုအပပ်ါသည်။ 

အကန ့အ်သတ်များ၊ အလားအလာရှိသည့် လမူCေရး - နုိင်ငံေရးအေြခအေနများအား ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားထားသည့် အေကာင်းဆံုး မဟာဗျူဟာသည် ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ အကျိုးသက်ေရာက် 

မCအား အကဲြဖတြ်ခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယြ်ခင်းလုပ်ငန်းများအား စမ်ွးေဆာငနုိ်င်ရန်အတက်ွ 

အဖဲွအ့စည်းများစေုပါင်းဖဲွ စ့ည်းထားသည့် အရာတစခု်အြဖစ် တည်ရိှေနမည် ြဖစပ်ါသည်။  

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၉၉၉၉....၂၂၂၂    နိုငင်ေံတာ်အဆနိုငင်ေံတာ်အဆနိုငင်ေံတာ်အဆနိုငင်ေံတာ်အဆင့်င့်င့်င့်    ပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာ    ဥပေဒအားဥပေဒအားဥပေဒအားဥပေဒအား    ြပဌာန်းရန်ြပဌာန်းရန်ြပဌာန်းရန်ြပဌာန်းရန်    ေထာက်ခံြခင်းေထာက်ခံြခင်းေထာက်ခံြခင်းေထာက်ခံြခင်း    

    နုိင်ငံေတာအ်ဆင့် ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာဥပေဒ (မူEကမ်း) အား ေရးဆဲွ5ပီး ြဖစပ်ါသည်။ ယင်း 

ဥပေဒမူEကမ်းသည် နုိင်ငံေတာ်ေရှ ေ့နချုပ်ရုံး၏ နည်းပညာပိုင်းဆုိင်ရာ ခွင့်ြပုချက်လည်း ရရိှ5ပီး 

ြဖစပ်ါသည်။ ဝန်Yကီးဌာနေပါင်းစုံပါဝင်သည့် အထူးအဖဲွအ့ေနြဖင့် ဥပေဒမူEကမ်းအား ဗဟုိအစိုးရ ၏ 

လပ်ုပုိင်ခွင့်၊ အာဏာစသညတ်ိုကုိ့ ေဒသအစိုးရသို ့ လbဲေြပာင်းေပးသည့်အချိန်၏ အေရးေပ;အေြခ 

အေနများနှင့် လိုက်ေလျာညေီထြွဖစေ်စရန် လိုအပ်သည့် ညှိန�င်းမC၊ ြပင်ဆင်မCများအတွက် ဥပေဒ 

မူEကမ်းအား ထပ်မံြပန်လညဆ်န်းစစြ်ခင်းအား ဦးေဆာင်တာဝနယ်ူရမည် ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံ 

၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နုိင်ငံေတာ်ဖဲွ စ့ည်းပံုေအာက်တငွ် အြမင့်ဆံုးဥပေဒြပုအဖဲွ ြ့ဖစသ်ည့် လbတေ်တာ်၏ 

သေဘာတညူီမCကုိ ရရိှရန်အတက်ွ ဗဟိအုစိုးရသို ့ နည်းပညာပုိင်းဆိင်ုရာ က�မ်းကျင်မCများ စမံီေပး 

ရန်လည်း လိုအပပ်ါသည်။ ထိုအ့ြပင် တိုင်းေဒသYကီးအစိုးရအဖဲွမ့ျားမှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ွသူ 

အားလုံးနားလညေ်စရန်နှင့် အသိပညာတိုးြမင့်လာေစရန်အလိုငှ့ာ နုိင်ငံေတာ်၏ အလယအ်ဆင့်များ 

တင်ွလည်း ဤဥပေဒအေပ; ေထာက်ခံမCများကုိလည်း လိုအပ်ပါသည်။ 
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၅၅၅၅....၁၁၁၁....၉၉၉၉....၃၃၃၃    ပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာ    အကျိုးသက်ေရာက်မCများအားအကျိုးသက်ေရာက်မCများအားအကျိုးသက်ေရာက်မCများအားအကျိုးသက်ေရာက်မCများအား    အကြဲဖအကြဲဖအကြဲဖအကြဲဖတြ်ခင်းအားတြ်ခင်းအားတြ်ခင်းအားတြ်ခင်းအား    တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်တရားဝင်    

ြပုလုပမ်ည့်လပုင်န်းများြပုလုပမ်ည့်လပုင်န်းများြပုလုပမ်ည့်လပုင်န်းများြပုလုပမ်ည့်လပုင်န်းများ    ဖွံ ့5ဖို းေစြခင်းဖွံ ့5ဖို းေစြခင်းဖွံ ့5ဖို းေစြခင်းဖွံ ့5ဖို းေစြခင်း    

 ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများနင့်ှ ပတဝ်န်းကျင် ေရရှည်တညတ့ံ်ေရးအတကွ် ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ 

အကျိုးသက်ေရာက်မCများအား အကဲြဖတြ်ခင်း (EIA) လပ်ုငန်းသည် မညသ်ည့်စီးပွားေရးလပ်ုငန်း 

၌ြဖစေ်စ၊ မညသ်ည့ဖံွ် ့5ဖို းေရး စမံီကိန်းနှင့် လပ်ုငန်းများ၌ြဖစေ်စ လပ်ုငန်းများ စတင်အေကာင် 

အထညေ်ဖာြ်ခင်းမြပုလပ်ုမီ Yကိုတင်ေဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ုငန်းြဖစ်ပါသည်။ နုိငငံ်ေတာ်အဆင့် 

ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ ဥပေဒအား ြပဌာန်းအတညြ်ပု5ပီးလျင် ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ အကျိုးသက် 

ေရာကမ်Cများအား အကဲြဖတြ်ခင်း (EIA) အား တရားဝင် တာဝန်သိစတိ်ြဖင့်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကုိ 

မြဖစမ်ေန ြပုလပ်ုရမည် ြဖစပ်ါသည်။ နုိင်ငံေတာ်အဆင့် ပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာ ဥပေဒအား ြပဌာန်း 

နုိင်ေရး Yကိုးပမ်းေနစဉ်ကာလအတွင်း ေသချာသည့် နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာ လိုအပ်ချက်များ 

ကုိလည်း တစ5်ပိုင်တည်း ဖံွ ့5ဖိုးလာေစရန် ေဆာင်ရွက်သာွးသင့်ပါသည်။ ဝန်Yကီးဌာနေပါင်းစုံပါဝင် 

သည့် အထူးတပ်ဖဲွအ့ေနြဖင့် ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ အရညအ်ေသွးများ (ေလထညုစည်မ်းမC၊ ေရထု 

ညစည်မ်းမC၊ အဆိပသ်င့ြ်ခင်း၊ ေြမထညုစည်မ်းြခင်း ထန်ိးချုပ်မCများ) တိုးြမင့်လာေစရန်အတက်ွ 

အဆင့်လိုက် နည်းလမ်းများဖံွ ့5ဖိုးလာေစေရး၊ ေစာင့်Eကည့်ေရး လပ်ုငန်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

အရညအ်ေသွးဆုိင်ရာ အဆင့်အတန်းများ ဖံွ ့5ဖိုးလာေစေရးတိုတ့င်ွ ဦးစီးဦးေဆာင် ြပုလပ်ုသင့် 

ပါသည်။ တရားဝင် ြပုလပ်ုမည့်လုပ်ငန်းများ အတညြ်ဖစလ်ာေစေရးအတွက် လမ်းညbန်ချက်များ 

ကုိလည်း ြပုစေုရးဆဲွေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၉၉၉၉....၄၄၄၄    ပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာပတဝ်န်းကျငဆုိ်င်ရာ    အကျိုးသက်ေရာက်မCများအားအကျိုးသက်ေရာက်မCများအားအကျိုးသက်ေရာက်မCများအားအကျိုးသက်ေရာက်မCများအား    အကြဲဖတြ်ခင်းနှင့်အကြဲဖတြ်ခင်းနှင့်အကြဲဖတြ်ခင်းနှင့်အကြဲဖတြ်ခင်းနှင့်    ညစည်မ်းမCများညစည်မ်းမCများညစည်မ်းမCများညစည်မ်းမCများ    

အားအားအားအား    ထနိ်းချုပ်ရန်အတကွ်ထနိ်းချုပ်ရန်အတကွ်ထနိ်းချုပ်ရန်အတကွ်ထနိ်းချုပ်ရန်အတကွ်    စမွ်းေဆာင်နိုငမ်ည့်စမွ်းေဆာင်နိုငမ်ည့်စမွ်းေဆာင်နိုငမ်ည့်စမွ်းေဆာင်နိုငမ်ည့်    ပဂုgို လမ်ျားပဂုgို လမ်ျားပဂုgို လမ်ျားပဂုgို လမ်ျား    ဖွဲ စ့ည်းြခင်းဖွဲ စ့ည်းြခင်းဖွဲ စ့ည်းြခင်းဖွဲ စ့ည်းြခင်း 

 နုိင်ငံေတာအ်ဆင့် ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ ဥပေဒအား ြပဌာန်း5ပီးေနာက်ပုိင်းတင်ွ ထေိရာက် 

ေသာ ဥပေဒအကျိုးသက်ေရာကမ်Cများရိှေစရန် ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ုရာ အကျိုးသက်ေရာက်မCများအား 

အကဲြဖတြ်ခင်းြဖစစ်ဉနှ်င့် ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ အရညအ်ေသွးများအား ဥပေဒြဖင့် ပံုမှန်ထိန်းညှိ 

နုိင်ေရးအတွက် အစိုးရဌာနများ၏  ဌာနတွင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မCများကုိ တိုးြမှင့်သွားြခင်းသည် 

လည်း အဓိကကျပါသည်။ လက်ရိှကာလ၌ အဖဲွအ့စည်းဆုိင်ရာ စမ်ွးေဆာင်မCများမြမင့မ်ားေသးပါ။ 

ထိုအ့ြပင် ပတဝ်န်းကျင်စမံီအုပ်ချုပ်မCအတက်ွ စမ်ွးေဆာင်နုိင်မည့် ပုဂgို လမ်ျားဖဲွ စ့ည်းရာတင်ွ  

စတိေ်ရာကိယုပ်ါ Yကိုးစားေဆာင်ရွက်မCများ လိုအပ်လျက်ရှပိါသည်။ နုိင်ငံေတာ်အဆင့်  ေဒသအဆင့် 

ပတဝ်န်းကျင်စီမံအုပ်ချုပ်ရာတွင် ေငွေEကးဆုိင်ရာနှင့် နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာ အေထာကအ်ကမူျား 

ရရိှရန်အတက်ွ အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

စမ်ွးေဆာင်နုိင်မည့် ပုဂgုိ လမ်ျားဖဲွ စ့ည်းြခင်းသည် အချိန်တိုအတငွ်းဖဲွ စ့ည်းရန်မြဖစနုိ်င်သည့်အတက်ွ 

ပတဝ်န်းကျင်လုံြခုံေရးနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွထန်ိးသိမ်းေရးအတွက် ဤလပ်ုငန်းအား အနာဂတ် 

ကာလအတွက်ပါ Yကိုတင်စဉ်းစားေတွးေခ;မCများထည့်သွင်း၍ အြမန်ဆံုး အေကာင်အထညေ်ဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 
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၅၅၅၅....၁၁၁၁....၁၀၁၀၁၀၁၀    ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ရာတငွ် ြပညသ်လူထူအုတငွ်း ထနိ်းသမိ်းေရးအသိ ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ရာတငွ် ြပညသ်လူထူအုတငွ်း ထနိ်းသမိ်းေရးအသိ ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ရာတငွ် ြပညသ်လူထူအုတငွ်း ထနိ်းသမိ်းေရးအသိ ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ရာတငွ် ြပညသ်လူထူအုတငွ်း ထနိ်းသမိ်းေရးအသိ 
ပညာများနှင့် ဆကသွ်ယေ်ဆာပညာများနှင့် ဆကသွ်ယေ်ဆာပညာများနှင့် ဆကသွ်ယေ်ဆာပညာများနှင့် ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရကွမ်Cများအား ြမှင့်တင်ြခင်းင်ရကွမ်Cများအား ြမှင့်တင်ြခင်းင်ရကွမ်Cများအား ြမှင့်တင်ြခင်းင်ရကွမ်Cများအား ြမှင့်တင်ြခင်း    

    ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများ ေအာင်ြမင်ရန် ြပညသူ်လထူ၏ု ပူးေပါင်းပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်မCသည် အဓိကကျသညမှ်ာ အထင်အရှားပင် ြဖစပ်ါသည်။ ေရရှည်ဖံွ5ဖိုးတိုးတက်ေရး 

အတက်ွ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား ထန်ိးသိမ်းြခင်းသည် အေရးYကီးေEကာင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ြပညသူ် 

လထူအုား သင့်ေလျာ်သည့်  အသိပညာနှင့် ပညာေပးမCများ မြပုလပ်ုပါက ြပညသူ်လထူ၏ု တက်Xက 

စာွ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်မCအား ရရှိရန်ခက်ခမဲညြ်ဖစပ်ါသည်။ ြပညသူ်လူထအုေနြဖင့် ၎င်းတို၏့ 

ေရတိုနှင့် ေရရှညစ်ားဝတေ်နေရးလိုအပ်ချက်များအား ြဖည့်ဆည်းေပးေနသည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ 

၏အေရးပါမCအား ရှင်းလင်းစာွ သေဘာေပါက်နားလညမှ်သာလျင်  ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းေရး 

အသိပညာများထားရိှလာမညြ်ဖစ5်ပီး ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများအေပ;တွင် ၎င်းတို၏့ သေဘာ 

ထားများအား ေြပာင်းလလဲာမည် ြဖစပ်ါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် ြပည်သူလထူု၏ အေြခခံစားဝတေ်နေရး 

လိုအပ်ချက်များနှင့် ဆက်နွယေ်နသည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးအေပ;တွင် ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်မC၊ ပညာေပးြခင်းနှင့် ြပညသူ်လထူု အသိပညာြမှင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းများအား ြမှင့်တင် 

ြခင်းသည် နုိင်ငံေတာ်အဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ မဟာဗျူဟာစမံီချက်အတွက် မဟာဗျူဟာ ဦးတည် 

ချကတ်စခု် ြဖစသ်င့်ပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၁၀၁၀၁၀၁၀....၁၁၁၁    သတင်းအချက်အလက်များ၊သတင်းအချက်အလက်များ၊သတင်းအချက်အလက်များ၊သတင်းအချက်အလက်များ၊    ပညာေပးြခင်းနှင့်ပညာေပးြခင်းနှင့်ပညာေပးြခင်းနှင့်ပညာေပးြခင်းနှင့်    ဆကသွ်ယေ်ရးပစ@ည်းများအားဆကသွ်ယေ်ရးပစ@ည်းများအားဆကသွ်ယေ်ရးပစ@ည်းများအားဆကသွ်ယေ်ရးပစ@ည်းများအား    ဖွံ ့5ဖိုးဖွံ ့5ဖိုးဖွံ ့5ဖိုးဖွံ ့5ဖိုး    

ေစြခင်းေစြခင်းေစြခင်းေစြခင်း    

    ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ ထန်ိးသိမ်းေရးတင်ွ ြပညသူ်လထူု၏ အသိပညာများအား ြမှင့်တင်ေပးရန် 

နုိင်ငံအတင်ွးရှိ အမျိုးမျိုးေသာ ပရတိသ်တ်များ၏ လိုအပ်ချက်များအား တုံ ့ြပန်လာမCနှင့် ပတသ်က် 

သည့် အေရးYကီးသတင်းများကုိ ေရွးချယေ်ဖာ်ထတု်ရန် Yကီးမားသည့် Yကိုးပမ်းမCတစခု်လည်း 

လိုအပ်ပါသည်။ ဤYကိုးပမ်းမC၌ ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့် ြဖန ့ေ်ဝထားသည့် သတင်းများအေပ; 

နားလညသ်ေဘာေပါက်မCအား တိုးြမှင့်ရနအ်တွက် အထေိရာက်ဆံုးလမ်းေEကာင်းအား ရညမှ်န်းချက် 

ထားရန်နှင့် အမျို းမျိုးေသာ ပရိတ်သတ်များ၏ သတင်းအချက်အလက် လိုအပ်ချက်များကို အကဲ 

ြဖတြ်ခင်းလည်း လိုအပ်ပါသည်။    သတင်းအချက်အလက်များ၊ ပညာေပးြခင်းနှင့် ဆကသွ်ယေ်ရး 

ပစ@ည်းများအား ဖံွ ့5ဖိုးေစြခင်းကုိ သတင်းအချကအ်လက်လိုအပ်ချက်များ၊ သင့်ေလျာ်သည့် 

ဆက်သွယေ်ရးနည်းလမ်းများ၊ လမ်းေEကာင်းများအေပ;တွင် မူတည်၍ ြပုလပ်ုသင့်ပါသည်။ 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာနအေနြဖင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား 

ထန်ိးသိမ်းရာ၌ ထေိရာက်ေသာ ဆက်သွယေ်ဆာင်ရွက်မCများြပုလပ်ုရာတွင် အစိုးရမဟတုေ်သာ 

အဖဲွအ့စည်းများ၊ ပညာေရးဆုိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ြပညသူ်လထူု သတင်းမီဒီယာများနှင့် 

ပူးေပါင်း၍ ဦးေဆာင် ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 
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၅၅၅၅....၁၁၁၁....၁၀၁၀၁၀၁၀....၂၂၂၂    ြပညသ်လူထူုြပညသ်လူထူုြပညသ်လူထူုြပညသ်လူထူု    အသိပညာြမငှ့်တင်ေရးအတက်ွအသိပညာြမငှ့်တင်ေရးအတက်ွအသိပညာြမငှ့်တင်ေရးအတက်ွအသိပညာြမငှ့်တင်ေရးအတက်ွ    စမွ်းေဆာင်ရညန်ငှ့်စမွ်းေဆာင်ရညန်ငှ့်စမွ်းေဆာင်ရညန်ငှ့်စမွ်းေဆာင်ရညန်ငှ့်    ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွမ်Cပူးေပါင်းေဆာင်ရကွမ်Cပူးေပါင်းေဆာင်ရကွမ်Cပူးေပါင်းေဆာင်ရကွမ်C    

    ဆက်သွယေ်ရး နည်းလမ်းများစာွအနက် လမူျားနှင့် ကုိယတ်ိုင်ကုိယ်ကျထေိတွ  ့ ဆက်သွယ် 

ြခင်းသည် ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွထန်ိးသမ်ိးေရး၌ ထေိရာကေ်သာ ဆကသွ်ယေ်ဆာင်ရွက်မCြဖစေ်စေရး 

အတက်ွ အထေိရာက်ဆံုးေသာ နည်းလမ်းနှင့် အေနအထားပင်ြဖစပ်ါသည်။ အဘယ့်ေEကာင့်ဆိေုသာ် 

လအူများစသုည် ေကျးလက်ေဒသများတငွ် ေနထိုင်Eက5ပီး အဆင့်ြမင့်ဆက်သွယေ်ရး လမ်းေEကာင်း 

ြဖစသ်ည့် တဗီွီနှင့် အင်တာနက်များသည် ၎င်းတိုအ့တက်ွ အကန ့အ်သတ် ရိှေနဆဲ ြဖစပ်ါသည်။ 

ထိုေ့Eကာင့် ထေိရာက်ေသာ ဆက်သွယေ်ရးအတကွ် လမူCေရးအသိပညာ လCံေ့ဆာ်ေပးမည့် အဖဲွ မ့ျား 

အား ဖဲွ စ့ည်းေနစဉ်တင်ွ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယေ်ရးကွန်ယက်များ ဖံွ ့5ဖိုးလာေစ 

ရန်မှာ အေရးYကီးသည်ကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ဤအချက်နှင့ပ်တ်သက်၍ ပတဝ်န်းကျင် 

ထန်ိးသိမ်းေရးအတွက် နုိင်ငံအဆင့်ေကာ်မတီသည် နုိင်ငံအဆင့် ပတဝ်န်းကျငထ်န်ိးသိမ်းေရး 

လပ်ုငန်းများ အထူးသြဖင့် ေဒသတင်ွးအစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွမ့ျား၊ ြပည်တင်ွး သတင်းမီဒယီာ 

များနှင့် အြခားပုဂgလိကပုိင်က_များနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဓိက အခန်းက_မှ 

ပါဝင်သင့်ပါသည်။ 

၅၅၅၅....၁၁၁၁....၁၀၁၀၁၀၁၀....၃၃၃၃    ြပညသ်လူထူအုသိပညာြမှင့်တင်ေရးြပညသ်လူထူအုသိပညာြမှင့်တင်ေရးြပညသ်လူထူအုသိပညာြမှင့်တင်ေရးြပညသ်လူထူအုသိပညာြမှင့်တင်ေရး    အစအီစဉမ်ျားအားအစအီစဉမ်ျားအားအစအီစဉမ်ျားအားအစအီစဉမ်ျားအား    ေထာကပ့ံ်ြခင်းေထာကပ့ံ်ြခင်းေထာကပ့ံ်ြခင်းေထာကပ့ံ်ြခင်း    

 ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွကာကွယ်ထန်ိးသိမ်းေရးတင်ွ ြပည်သူလထူု၏ အသိပညာြမှင့်တင်ေပးနိင်ုရန် 

အတက်ွ နုိင်ငံနှင့်အဝှမ်းေဆာင်ရွက်ေနေသာ အသိပညာြမှင့်တင်ေရးအစီအစဉ်များတွင် ရင်းနီှး 

ြမှုပ်နံှမCများ ြပုလပ်ုသွားသင့်ပါသည်။ ြပညသူ်လူထအုဆင့်တငွ် အသိပညာြမှင့်တင်ေရးလပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန် ဆန�ရိှသည့် ေဒသခံြပညသ်မူျားအား ေထာက်ပ့ံမCများ ြပုလပ်ုေပးနုိင်ရန်အတွက် 

အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာ ဖံွ ့5ဖိုးေရးေအဂျင်စမီျားြဖစ်သည့် UNDP ၊ JICA နှင့် DFID က့ဲသုိေ့သာ 

အဖဲွအ့စည်းများနှင့် အတတူကွပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နုိင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ရှာေဖွရမညြ်ဖစပ်ါ 

သည်။ နုိင်ငံအဆင့် ြပညသူ်လထူု အသိပညာြမှင့်တင်ေရး အစအီစဉ်များအား တစနုိ်င်ငံလုံးသုိ ့

ထတုလ်bင့်ြပသေနသည့် ရပ်ုြမင်သံEကားအစအီစဉ်နှင့် ေရဒီယိုအစအီစဉမ်ျားမှ ထတုလ်bင့်ြပသသွား 

သင့်ပါသည်။ 

၅၅၅၅....၂၂၂၂    နိုငင်အံဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ လပ်ုငန်းစမီခံျက် နိုငင်အံဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ လပ်ုငန်းစမီခံျက် နိုငင်အံဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ လပ်ုငန်းစမီခံျက် နိုငင်အံဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ လပ်ုငန်းစမီခံျက် ((((၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ----    ၂၀၃၀၂၀၃၀၂၀၃၀၂၀၃၀))))    

 ထေိရာကေ်သာ ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်မCအတွက် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းေရးတင်ွ ဌာနအဖဲွ  ့

အစည်းများမှ အလယ်အလတက်ာလ သက်တမ်းရိှေသာ လပ်ုငန်းစဉမ်ျားအား ေဆာင်ရွက်ရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံ၏ နုိင်ငံအဆင့် ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးမူဝါဒ နှင့် ြမန်မာ့အစအီစဉ် 

၂၁ တိုတ့င်ွ ေဖာ်ြပထားေသာ ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးအား တိုက်ရိုက် နှင့် သွယဝုိ်က် 

5ပီး အကျို းြပုသည့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးအား ဆက်လက်တည5်မဲေရးအတက်ွ  

ြမန်မာနုိင်ငံ၏ နုိင်ငံအဆင့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖံွ5ဖိုးတိုးတက်မCမဟာဗျူဟာ ေရးဆဲွရာတွင် ချမှတ် 

ခ့ဲသည့် သံုးသပ်ေထာကခံ်ချကမ်ျား နှင့် အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့် မဟာဗျူဟာများကုိ အေြခခံ 

၍ ဌာနအဖဲွအ့စည်းများမှ ေဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ုငန်းစဉ်များအား ေရးဆဲွခ့ဲပါသည်။ 
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၅၅၅၅....၂၂၂၂....၁၁၁၁    ေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာ    သစေ်တာအုပခ်ျုပ်လပုက်ိုငမ်C သစေ်တာအုပခ်ျုပ်လပုက်ိုငမ်C သစေ်တာအုပခ်ျုပ်လပုက်ိုငမ်C သစေ်တာအုပခ်ျုပ်လပုက်ိုငမ်C ၅ ၅ ၅ ၅ နှစ် နှစ် နှစ် နှစ် လပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်းစမီခံျက် စမီခံျက် စမီခံျက် စမီခံျက်     

    ပစ@ု ပAန် နှင့် အနာဂတ် မျိုးဆက်များအတွက် သစေ်တာသယဇံာတများ စဉ်ဆက်မြပတ် 

တညတ်ံ့ေရး ေသချာေစရန် ေဆာင်ရက်ွဆဲလပုင်န်းများနှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လပ်ုငန်းများအား 

လာမည့် ၅ နှစစ်မံီကိန်းကာလအတငွ်း  5ပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည် -  

 (၁) ေြပာင်းလလဲာေသာ လမူCစီးပွားေရးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချကမ်ျား နှင့် သဘာဝဝန်းကျင် 

နှင့် သစေ်တာြပုစပုျိုးေထာင်မCဆိင်ုရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားြခင်းများအေပ; 

အေြခြပု၍ နှစစ်ဉ်ခင့်ွြပုေတာထက်ွ (AAC)အား သတမှ်တ်ရန် နှင့် သစမ်ျိုးအားလုံး 

ထတုယ်ြူခင်းအား AAC ြဖင့် ကန ့်သတြ်ခင်း၊   

 (၂) စဉ်ဆက်မြပတေ်ရရညှတ်ညတ်ံ့ေသာ သစေ်တာအုပ်ချုပ်မCြဖစ်ရန် သစေ်တာအုပ်ချုပ် 

လပ်ုကုိင်မCစမံီချကမ်ျားတွင် ေဖာ်ြပထားချက်များအား  စစေ်ဆး သံုးသပ်ြခင်း၊   

 (၃) သစေ်တာအုပ်ချုပ်မCဆုိင်ရာ စမံီချက်ေရးဆဲွြခင်း၊ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ြခင်း 

နှင့် အကဲြဖတြ်ခင်းတိုတ့ွင် နုိင်ငံတကာနှင့် ြပည်တင်ွးအဖဲွအ့စည်းများ၊ ေဒသခံများ 

နှင့် အစိုးရမဟုတေ်သာ အဖဲွအ့စည်းများ ပါဝင်နိုင်သည့် လပ်ုငန်းစဉ်တစ်ရပ်အား 

ပ့ံပုိးေပးြခင်း၊    

 (၄) သစေ်တာဆုိင်ရာ စမံီကိန်းများတငွ် ပတဝ်န်းကျင်အေပ; ထခုိိက်မCဆန်းစစ်ြခင်း 

(EIA) ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၅) National Code of Harvesting အား ေထာက်ခံပ့ံပိုးရန် နှင့် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ြခင်း၊  

 (၆) ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် နှင့် သစေ်တာထက်ွပစ@ည်းများ တရားမဝင် ေရာင်းဝယမ်Cအား 

တားဆီးနိုင်ရန် နုိင်ငံတကာ နယနိ်မိတတ်စေ်လျာက် ထေိရာက်စွာ ေစာင့်Eကည့်ေရး 

နှင့် တရားမဝင် သစခု်တြ်ခင်း၊ သစေ်တာထက်ွ ပစ@ည်းများ တရားမဝင်ထတုယ်ူ 

ြခင်း၊ အမဲလိုက်ြခင်း နှင့်  ကျူးေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်းတိုအ့ား တားဆီးနုိင်ရန် 

ထေိရာကေ်သာ ဥပေဒအာဏာစိုးမိုးမCအား ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊  

 (၇) အေရးပါေသာ ေရေဝေရလေဲဒသများတွင် သစေ်တာဖံုးလbမ်းမCများ ြပန်လညတ်ိုးပွား 

ေစေရး သစေ်တာများ ြပန်လညတ်ညေ်ထာင်ြခင်း၊ 

 (၈) ခုိင်မာေသာ သေဘာတညူီမCများ နှင့် အြခားေသာ ဥပေဒေEကာင်းဆိင်ုရာများ ပံပုိးမC 

များြဖင့် ေဒသခံြပညသူ်အစအုဖဲွ ပုိ့င်သစေ်တာ အစအီစဉ်များတွင် အကျိုးအြမတ် 

ခဲွေဝေရး လပ်ုငန်းစဉ်တစ်ရပ်အား တညေ်ဆာကြ်ခင်း။ 
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၅၅၅၅....၂၂၂၂....၂၂၂၂    ေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာ    ေတာရိုင်းတိရ စ�ာနထ်နိ်းသမိ်းေရးေတာရိုင်းတိရ စ�ာနထ်နိ်းသမိ်းေရးေတာရိုင်းတိရ စ�ာနထ်နိ်းသမိ်းေရးေတာရိုင်းတိရ စ�ာနထ်နိ်းသမိ်းေရး    နငှ့် နငှ့် နငှ့် နငှ့်     သဘာဝသဘာဝသဘာဝသဘာဝထန်ိးသိမ်းထန်ိးသိမ်းထန်ိးသိမ်းထန်ိးသိမ်း    

ေရးေရးေရးေရး    နယေ်ြမများ အပ်ုချုပ်လပုက်ိုငမ်C နယေ်ြမများ အပ်ုချုပ်လပုက်ိုငမ်C နယေ်ြမများ အပ်ုချုပ်လပုက်ိုငမ်C နယေ်ြမများ အပ်ုချုပ်လပုက်ိုငမ်C ၅ ၅ ၅ ၅ နစှ် နစှ် နစှ် နစှ် လပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်းစမီခံျက်စမီခံျက်စမီခံျက်စမီခံျက်    

ထေိရာကေ်သာ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် စမံီအုပ်ချုပ်ေရး နှင့် ေနရင်းေဒသတွင် ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွြ်ခင်းအား ြမှင့်တင်ရန် အဓိကအားြဖင့် ေအာက်ေဖာြ်ပပါ လပ်ုငန်းများအား လာမည့် ၅ နှစ် 

စမံီကိန်းကာလအတင်ွး  ေဆာင်ရွက်ပါမည် -  

 (၁)   ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ပညာေပးလပ်ုငန်းများကုိ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၂) ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေရးနှင့် ေဒသခံြပည်သူများ ထာဝစဉ်ဖံွ ့5ဖိုး 

တိုးတက်မCတွင် လိုက်ေလျာညေီထွ ရိှေစရန်အတက်ွ သဘာဝထန်ိးသိမ်းေရး 

နယေ်ြမများဝန်းကျင်တင်ွ  Eကားခံနယေ်ြမ အုပ်ချုပ်မCစနစကုိ် ေဆာင်ရက်ွြခင်း၊ 

 (၃) ရကု�ေဗဒဥယျာဉ် နှင့် တိရ စ�ာန်ဥယျာဉမ်ျားတွင် သုေတသနလုပ်ငန်းများ နှင့် 

ကျက်စား ေဒသြပင်ပ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းကုိ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရက်ွြခင်း၊ 

 (၄) ဦးစားေပး ထန်ိးသိမ်းကာကယွ်ရမည့် မျိုးစတိမ်ျား အေြခအေနအား စာရင်း 

ေကာကယ်ူရန်၊ ပျံန့ှံတ့ည်ရိှမCအား ေလလ့ာရန် နှင့် ေတွ ရိှ့ချက်များကုိ ထန်ိးသိမ်းေရး 

ဆုိင်ရာ စမံီအုပ်ချုပ်မCနှင့် ချိတ်ဆက်ြခင်း၊ 

 (၅) သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမ ြပင်ပတငွ် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများ ပျက်စီးဆံုးရCံးြခင်းကုိ 

စစ်ေဆးြခင်း၊ 

 (၆) ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ ထန်ိးသိမ်းြခင်း၊ စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်း နှင့် ဇီဝအရင်းအြမစမ်ျားအား 
ေရရှညစ်ဉ်ဆက်မြပတ် အသံုးြပုြခင်းတိုကုိ့ နုိင်ငံေတာ် မူဝါဒများ နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ 

များဆုိင်ရာကွန်ဗင်းရင်ှး (CBD) တိုနှ့င့်အညီ  တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၇) ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ ထန်ိးသိမ်းေရးတွင် ေဒသခံြပညသူ်များ ပူးေပါင်းပါဝင်လာေစရန် 
နှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများထနိ်းသိမ်းေရး 
တိုအ့ား ေဒသခံြပညသူ်များမှ အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ သေဘာထား နှင့် သိြမင် 
မCများ တိုးပွားလာေစေရး စီမံအုပ်ချုပ်ြခင်းတွင် ေဒသခံြပညသူ်များအတက်ွ 
အကျိုးရိှေရးအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း၊  

 (၈) NBSAP အေကာင်အထညေ်ဖာ်ြခင်းအား YကီးEကပ်ရန် နှင့် ဆက်စပ်ဌာန 

အဖဲွအ့စည်းများ ပါဝင်မူြဖင့် NBSAP အား အေကာင်အထညေ်ဖာ်ြခင်း၊ 

 (၉) အာဆယီအံေမွအနှစ် ဥယျာဉမ်ျား (AHPs) အား ထန်ိးသိမ်းကာကွယ်ရာတွင် ေဒသ 

တင်ွး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မCများ တိုးြမှင့်ြခင်း၊ 

 (၁၀) နုိင်ငံတကာ နယနိ်မိတတ်စေ်လ8ာက် သစေ်တာထက်ွပစ@ည်းများ၊ ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
နှင့် သစပ်င်ပန်းမနမ်ျား၊ ၎င်းတို၏့ ဆက်စပ်ပစ@ည်းများ တရားမဝင် ေရာင်းဝယမ်C 
များကုိ အိန�ိယ၊ တရတု်၊ ထိုင်း၊ ဘဂrလားေဒ့ရှ် နှင့် CITES အဖဲွဝ့င်နိင်ုငံများ နှင့် 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
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 (၁၁) နုိတ့ိုက်သတ� ဝါများ၊ ကုန်းေနေရေန နှင့် တာွးသွားသတ� ဝါများ၊ ငှက်များ နှင့် 

အပငမ်ျားအတွက် ဦးစားေပးလိုအပ်မCများကုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၁၂) ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများအေပ; IAS ၏ အကျိုးသက်ေရာကမ်Cအား ေစာင့်Eကည့်ေလလ့ာ 

ြခင်း၊ 

 (၁၃) IAS များအား ထန်ိးသိမ်းစမံီေရးလပ်ုငန်းများ ေရးဆဲွြခင်း။ 

၅၅၅၅....၂၂၂၂....၃၃၃၃    ေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာ ေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာ ေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာ ေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာ ေရချိုအရင်းအြမစ် အပုခ်ျုပ်လပ်ုကိုငမ်C  ေရချိုအရင်းအြမစ် အပုခ်ျုပ်လပ်ုကိုငမ်C  ေရချိုအရင်းအြမစ် အပုခ်ျုပ်လပ်ုကိုငမ်C  ေရချိုအရင်းအြမစ် အပုခ်ျုပ်လပ်ုကိုငမ်C  ၅ ၅ ၅ ၅ နှစ်နှစ်နှစ်နှစ်    လုလလုုလုပင်န်းပင်န်းပင်န်းပင်န်း    

စမီခံျစမီခံျစမီခံျစမီခံျက်ကက််က် 

ေရအရင်းအြမစ် နှင့် ေရတမ်ိေဒသအပါအဝင် ေရချိုေဂဟစနစမ်ျား ေပါင်းစည်းစီမံ အုပ်ချုပ် 

ြခင်းအား ြမှင့်တင်ရန် အဓိကအားြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လပ်ုငန်းများအား လာမည့် ၅ နှစ် စမံီကိန်း 

ကာလအတွင်း  ေဆာင်ရွက်ပါမည် -   

 (၁) ြမစဝှ်မ်းလွင်ြပင်ကုိ အေြခခံထားသည့် ေရအရင်းအြမစ် ေပါင်းစည်း စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်း 

အား ေဆာင်ရွကြ်ခင်း၊  

 (၂) ြမစေ်Eကာင်းဆုိင်ရာ သင်တန်းများ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၃) သင့်ေလျာ်ေသာ စနွ ့ပ်စ်အညစအ်ေEကး သန ့စ်ငေ်ပးသည့်စနစမ်ျား တညေ်ဆာက်ြခင်း၊ 

 (၄) သင့်ေတာ်ေသာ 5မို Y့ကီးများ နှင့် ေနရာေဒသများတွင် ေရဆိုးေရညစမ်ျား သန ့်စင်ေပး 

သည့် အစအီစဉ်များ တညေ်ဆာက်ြခင်း၊ 

 (၅) ေရတမ်ိေဒသများအား နုိင်ငံတကာအဆင့်အေရးပါေသာ အာဆယီ၏ံ ေရတမ်ိေဒသ 
များ စာရင်းတင်ွ  ပုိမိပုါဝင်ေစြခင်း၊ 

 (၆) မဲေခါင်ြမစေ်ကာ်မရှင်၏ ေရအရင်းအြမစ်များ အစအီစဉ်တငွ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မCအား 

တိုးြမှင့်ြခင်း။  

၅၅၅၅....၂၂၂၂....၄၄၄၄    ေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာ    ကမ်းရိုးတန်း၊ အ�ဝါ ကမ်းရိုးတန်း၊ အ�ဝါ ကမ်းရိုးတန်း၊ အ�ဝါ ကမ်းရိုးတန်း၊ အ�ဝါ နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    က�န်းစု ေဂဟစနစမ်ျား အုပခ်ျုပ်က�န်းစု ေဂဟစနစမ်ျား အုပခ်ျုပ်က�န်းစု ေဂဟစနစမ်ျား အုပခ်ျုပ်က�န်းစု ေဂဟစနစမ်ျား အုပခ်ျုပ်    
လပုက်ိုငမ်C  လပုက်ိုငမ်C  လပုက်ိုငမ်C  လပုက်ိုငမ်C  ၅ ၅ ၅ ၅ နစှ် နစှ် နစှ် နစှ် လပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်းစမီခံျစမီခံျစမီခံျစမီခံျက်ကက််က် 

 ကမ်းရိုးတန်းေဒသများ၊ အ�ဝါ နှင့် က�န်းေဂဟစနစမ်ျား ထန်ိးသိမ်းေရး နှင့် ပင်လယ် 

ေရေအာက်သယဇံာတများ စဉ်ဆက်မြပတထ်တုယ်ူသံုးစွဲနုိငေ်ရးတိုအ့ား ြမှင့်တင်နုိင်ရန် ေအာကေ်ဖာ် 

ြပပါ လပ်ုငန်းများအား လာမည့် ၅ နှစစ်မံီကိန်းကာလအတင်ွး  ေဆာင်ရွက်ပါမည် - 

 (၁) ြမန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းေဒသများတွင် ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ ထခုိိက်မCများကို စိစစြ်ခင်း 

နှင့် ကာကွယြ်ခင်း၊   

 (၂) အန�ရာယE်ကုံေတွေ့နရသည့် ငါးမျိုးစတိမ်ျားအား ပံုမှန်အေကာင်ေရ နှင့် အေြခအေန 

ြပန်လညေ်ရာက်ရိှြခင်း မတိုင်မီ ငါးဖမ်းဆီးမC ရပ်တန ့ထ်ားြခင်း၊ 
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 (၃) ပျကစ်ီးဆံုးရCံးေစေသာ ငါးဖမ်းနည်းများြဖစသ်ည့် မုိင်းခဲွြခင်း၊ အဆိပ်ချြခင်း၊ 

လ8ပ်စစြ်ဖင့် ေရှာ့တိုက်ြခင်း၊ ခွင့်ြပုမထားသည့် နည်းများ နှင့် ပုိက်များြဖင့် 

ငါးဖမ်းြခင်းတိုကိ့ု တားြမစြ်ခင်း နှင့်  သင့်ေလျာ်သည့်  ငါးဖမ်းနည်းစနစ်များြဖင့် 

အစားထိုးရန် နည်းလမ်းသစမ်ျား ရှာေဖွြခင်း၊ 

 (၄) ပံုမှန်ကင်းလညှ့်မCြပုလပ်ုြခင်း၊ သုေတသန နှင့် တရားမဝင် ငါးဖမ်းနည်းများအေပ; 

ေရရှညေ်စာင့်Eကည့်ြခင်းတိုအ့ား ြမှင့်တင်ြခင်း၊     

 (၅) အ�ဝါသိပAံဆုိင်ရာ တက] သုိလ်အား ဗဟုိြပု၍ ကမ်းရိုးတန်း နှင့် အ�ဝါဆုိင်ရာ 

သုေတသနဌာနတစခု်  တညေ်ထာင်ြခင်း၊ 

 (၆) ငါးမျိုးစတိမ်ျားဆုိင်ရာ စာရင်းေကာက်ယြူခင်း၊ 

 (၇) ေဒသခံြပညသူ်များ ပူးေပါင်းပါဝငေ်သာ ငါးမျိုးစတိမ်ျား ထန်ိးသိမ်းေရး နှင့် စမံီ 

အုပ်ချုပ်ေရး နည်းလမ်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်း။  

၅၅၅၅....၂၂၂၂....၅၅၅၅    ေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာ    ေြမေြမေြမေြမသယဇံာတ သယဇံာတ သယဇံာတ သယဇံာတ အရင်းအြမစမ်ျား  အပ်ုချုပ်လပုက်ိုငမ်C   အရင်းအြမစမ်ျား  အပ်ုချုပ်လပုက်ိုငမ်C   အရင်းအြမစမ်ျား  အပ်ုချုပ်လပုက်ိုငမ်C   အရင်းအြမစမ်ျား  အပ်ုချုပ်လပုက်ိုငမ်C   ၅ ၅ ၅ ၅ နစှ် နစှ် နစှ် နစှ် 
လပုင်န်း လပုင်န်း လပုင်န်း လပုင်န်း စမံီချက်စမံီချက်စမံီချက်စမံီချက်    

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွ နှင့် ပတဝ်န်းကျင်ဆိင်ုရာ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်းတိုအ့ေပ; အဓိက 

5ခိမ်းေြခာက်မCများမှာ ေြမသယဇံာတအရင်းအြမစမ်ျားအား လွဲမှားစာွ စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် များစာွ 

ဆက်စပ်ပါသည်။ ေတာင်တန်းေဒသများ ဘက်စုံဖံွ ့5ဖိုးေရး၊ ေြမအဆင့်အတန်းကျဆင်းမC နှင့် 

သဲကန�ာရြဖစထ်န်ွးမCတိုမှ့ ကာကွယေ်ရး၊ ေြမအသံုးချမC မူဝါဒအား ြမှင့်တင်ေရးတို ့ ပါဝင်သည့် 

ေြမသယဇံာတများ စဉ်ဆက်မြပတအ်သံုးြပုနုိငေ်ရးအေပ; အေြခခံထားသည့် ေြမသယဇံာတ အရင်း 

အြမစမ်ျားအား စမံီအုပ်ချုပ်ရန် အလန်ွအေရးYကီးပါသည်။ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ လပ်ုငန်းများအား 

လာမည့် ၅ နှစစ်မံီကိန်းကာလအတငွ်း  ေဆာင်ရက်ွပါမည် -      

 (၁) စဉ်ဆက်မြပတ် ဖံွ5ဖိုးတိုးတက်ေရး နှင့် ပတဝ်န်းကျင် ေရရှညတ်ညတ်ံ့ခိုင်5မဲမCကုိ 

ရည်ရွယေ်သာ ရှင်းလင်းြပတသ်ားသည့် ေြမအသံုးချမCဆုိင်ရာမူဝါဒ ချမှတြ်ခင်း၊ 

 (၂) သိပAံနည်းကျ ခဲွြခားသတမှ်တထ်ားေသာ ကဲွြပားြခားနားသည့် ေြမအသံုးချမCများ 

အေပ; အေြခြပုထားေသာ ရညမှ်န်းချက်များ နှင့် နုိင်ငံအဆင့် ဦးစားေပးများ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားေသာ ေြမအသံုးချမC ဘက်စုံစမံီချက် ေရးဆဲွြခင်း၊ 

 (၃) နုိင်ငံအဆင့် ေြမအသံုးချမCဆုိင်ရာ ေကာ်မရင်ှ ဖဲွ စ့ည်းြခင်း၊ 

 (၄) ေြမသယဇံာတများ ေြပာင်းလအဲသံုးချမCတွင် EIA ကုိ ေဆာင်ရွကြ်ခင်း၊ 

 (၅) သဲကန�ာရ နှင့် ေတာငေ်ပ;ေဂဟစနစမ်ျားနှင့် ပတသ်က်သည့် နားလည်သေဘာ 

ေပါက်မCများ ြမှင့်တငြ်ခင်း နှင့် ေရYကီးြခင်း၊ ေြမဆီလbာတိုက်စားြခင်း အစရိှေသာ 

အန�ရာယမ်ျား အများဆံုးြဖစေ်ပ;နိင်ုသည့် ေနရာေဒသများအား ခဲွြခားသတမှ်တ် 

ြခင်း၊  
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 (၆) အပူပုိင်းေဒသတွင် သင့်ေလျာ်သည့် ေရအရင်းအြမစ် စမံီအုပ်ချုပ်မCစနစအ်ား 

အားေပး ြမှင့်တင်ြခင်း၊ 

 (၇) ေရb ေ့ြပာင်းေတာင်ယာလပ်ုကုိင်ြခင်းေEကာင့် ထခုိိက်မCရှိသည့် ေဒသများတငွ် 

အ5မဲတမ်း စိုက်ပျိုးေရး လပ်ုကုိင်မCအား ြမှင့်တင်ြခင်း။ 

၅၅၅၅....၂၂၂၂....၆၆၆၆    ေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာ    စိုကပ်ျို းေရး၊ ေမွးြမူေရးစိုကပ်ျို းေရး၊ ေမွးြမူေရးစိုကပ်ျို းေရး၊ ေမွးြမူေရးစိုကပ်ျို းေရး၊ ေမွးြမူေရး    နှင့်နှင့်နှင့်နှင့်    ငါးလပ်ုငန်းငါးလပ်ုငန်းငါးလပ်ုငန်းငါးလပ်ုငန်း    အုပခ်ျုပ်လပုက်ိုငမ်C အုပခ်ျုပ်လပုက်ိုငမ်C အုပခ်ျုပ်လပုက်ိုငမ်C အုပခ်ျုပ်လပုက်ိုငမ်C 

၅ ၅ ၅ ၅ နစှ်နစှ်နစှ်နစှ်လပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်းစမီခံျက်စမီခံျက်စမီခံျက်စမီခံျက်    ((((စိုကပ်ျိုးစိုကပ်ျိုးစိုကပ်ျိုးစိုကပ်ျိုးေရးနှင့်ေရးနှင့်ေရးနှင့်ေရးနှင့်ေမွးြမူေရးဇဝီမျိုးစုံမျိုးေမွးြမူေရးဇဝီမျိုးစုံမျိုးေမွးြမူေရးဇဝီမျိုးစုံမျိုးေမွးြမူေရးဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွများကဲွများကဲွများကဲွများအား ချတိဆ်ကြ်ခင်းအား ချတိဆ်ကြ်ခင်းအား ချတိဆ်ကြ်ခင်းအား ချတိဆ်ကြ်ခင်း) ) ) )     

စဉ်ဆက်မြပတေ်သာ အစားအစာလုံြခုံမCအတွက် ေအာက်ေဖာြ်ပပါ လပ်ုငန်းများအား 

လာမည့် ၅ နှစစ်မံီကိန်းကာလ အတငွ်း  ေဆာင်ရက်ွပါမည် - 

 (၁) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရ အေရးပါေသာေနရာများ နှင့် ထခုိိက်လယွေ်သာ ေနရာ 

များအား လယ်ေြမများအြဖစ် ကျူးေကျာဝ်င်ေရာက်မC မရိှေစရန် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

အေပ; ဆုိးကျိုးထခိိုက်မCများ ေရှာင်ရှားနုိင်မည့် ေြမအသံုးချမC စမံီချက်ေရးဆဲွေရး 

အစတိအ်ပုိင်းအြဖစ်  ပတ်ဝန်းကျငေ်ရးရာ ေလလ့ာဆန်းစစမ်Cြပုလုပ်ြခင်း၊  

 (၂) သစေ်တာြပုန်းတီးမC၊ ေြမဆီလbာအတန်းအစားကျဆင်းမC နှင့် ကန�ာရြဖစ်ထန်ွးမC 

တိုကုိ့ ြဖစေ်စေသာ ေရရှညတ်ညတ်ံ့မခုိင်5မဲနုိင်သည့် စုိက်ပျိုးနည်းစနစ်များ နှင့် 

အြခားေြမအသံုးချမCများကုိ ရပ်တန ့ြ်ခင်း နှင့် ေတာင်ေစာင်းများ၌ စိုက်ပျိုးေရး 

နည်းစနစ် (SALT) က့ဲသုိေ့သာ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ခုိင်5မဲသည့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစမ်ျား 

ေဖာ်ထတုြ်ခင်း နှင့် ၎င်းနည်းလမ်းများ အေကာင်အထညေ်ဖာြ်ခင်းအြဖစ် သင့်ေလျာ် 
ေသာ သီးနံှစိုက်ပျိုးြခင်းစနစမ်ျား ကျင့်သံုးြခင်း၊ 

 (၃) ေြမဆီလbာ နှင့် ေရထညုစည်မ်းမC နှင့် အလန်ွအက�ံ အသံုးြပုမCတိုအ့ား တားဆီး 

နုိင်ရန် ဓာတေ်ြမဩဇာ နှင့် ပုိးသတေ်ဆးအသံုးြပုမC နှင့် ပျကစ်ီးဆံုးရCံးေစေသာ 

ငါးဖမ်းဆီးမCတိုအ့ား Eကပ်မတြ်ခင်း၊ 

 (၄) ငါးလပ်ုငန်းဆုိင်ရာ ဥပေဒ၊ အမိန ့်၊ နည်းဥပေဒများ နှင့် ညbန်Eကားချက်များ 

လိုက်နာနုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊   

 (၅) ေရရှညစ်ဉ်ဆက်မြပတ် ဖံွ5ဖိုးတိုးတက်မCအတွက် ငါးထန်ိးသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ 

တိုးြမှင့်ေဆာင်ရက်ွြခင်း၊ 

 (၆) စဉ်ဆက်မြပတေ်သာ အစားအစာထတုလ်ုပ်ြခင်း၊ ထတုပုိ်းြခင်း နှင့် အသံုးချြခင်းတို ့

အတက်ွ သုေတသနြပုလပ်ု ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၇) စဉ်ဆက်မြပတေ်သာ စားနပ်ရကိ�ာ ထတုလ်ပ်ုြခင်းအတက်ွ ေတာင်သူလယသ်မား 

များ အချင်းချင်း နည်းပညာ ြဖန ့ြ်ဖူးဖလယှသ်ည့် လပ်ုငန်းများအား ပ့ံပုိးြခင်း၊ 
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 (၈) လယ်၊ ယာေြမ အသစမ်ျား ေဖာ်ထတု5်ပီး စိုက်ပျိုးေရးထတုလ်ပ်ုမC ြမှင့်တင်ြခင်း 

ထက် လက်ရိှ လယ်၊ ယာေြမများမှ ထတုလ်ပ်ုမC ြမှင့်တင်ြခင်းြဖင့် လယ်ယာ စိုက်ပျို း 

ေရး ကုန်ထတုလ်ပ်ုမC ြမှင့်တင်ရန်  တန်ွးအားေပးြခင်း၊ 

 (၉) ေရရှညတ်ညတ်ံ့ခုိင်5မဲေစသည့် စားကျက်ေြမ အသံုးချမCဆိင်ုရာ လပ်ုငန်းများ 

ေဖာ်ထတု် ေဆာင်ရက်ွြခင်း၊ 

 (၁၀) မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ေလလ့ာေရး နှင့် ေဒသမျိုးရင်းတိရ စ�ာန်များ ေမွးြမူြခင်းဆုိင်ရာ 

ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးတိုအ့တက်ွ ေကာ်မရင်ှဖဲွ စ့ည်းြခင်း၊ 

 (၁၁) သဘာဝေြမဩဇာသံုး စိုက်ပျိုးေရးအား ြမှင့်တင်ြခင်း နှင့် ေထာက်ခံချက် ထတုေ်ပး 

ေရးတိုအ့တွက်  နုိင်ငံအဆင့် စသံတမှ်တ်ချက် ြပုလပ်ုြခင်း၊ 

 (၁၂) ေရဆင်း စုိက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနရိှ အမျိုးသားသစေ်စ့ နှင့် မျို းေစဘ့ဏ် 

တိုတ့င်ွ အေထာက်အကူြပု ပစ@ည်းများ နှင့် အဖဲွအ့စည်းစမ်ွးေဆာင်ရည်တိုအ့ား  

ြမှင့်တင်ြခင်း၊ 

 (၁၃) အပငမ်ျိုးရိုးဗီဇအရင်းအြမစ် (PGR) ထန်ိးသိမ်းကာကယွြ်ခင်းအေပ; လထူအုသိ 

တရား နုိးEကားလာမCရှေိစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၁၄) ြမန်မာ့ PGR များအား ကာကွယ်ရာတင်ွ sui generis စနစအ်ား ေဖာ်ထတ်ု 

အသံုးချြခင်း။ 

၅၅၅၅....၂၂၂၂....၇၇၇၇    ေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရညှတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာ    သဘာဝအေြခခံခရီးသာွးလပုင်န်း သဘာဝအေြခခံခရီးသာွးလပုင်န်း သဘာဝအေြခခံခရီးသာွးလပုင်န်း သဘာဝအေြခခံခရီးသာွးလပုင်န်း ၅ ၅ ၅ ၅ နှစ် နှစ် နှစ် နှစ် လပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်းစီမခံျစီမခံျစီမခံျစီမခံျက်က်က်က် 

 သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလပ်ုငန်းသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ ထန်ိးသိမ်းေရးအေပ; ေကာင်းကျိုး 

နှင့် ဆုိးကျိုး နှစမ်ျိုးစလုံး သက်ေရာက်ေစပါသည်။ ထိုေ့Eကာင့် ေရရှညတ်ညတ်ံ့ခုိင်5မဲေစေသာ 

သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလပ်ုငန်း စမံီအုပ်ချုပမ်Cြဖစ်ရန် အေရးYကီးပါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

လပ်ုငန်းများအား လာမည့် ၅ နှစစ်မံီကိန်းကာလအတင်ွး  ေဆာင်ရွက်ပါမည် -      

 (၁) ဟုိတယ် နှင့် ခရီးသာွးလာေရးလပ်ုငန်းဝန်Yကီးဌာန နှင့် အြခားဆက်စပ်ဝန်Yကီးဌာန 

များမှ ြပုလုပ်ေသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများတွင် ထန်ိးသိမ်း 

ကာကယွေ်ရးဆုိင်ရာ အသိတရားနုိးEကားမC နှင့် ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ ပညာေပးမC 

များအား သင်ရိုးများတွင် ထည့်သွင်းြခင်း၊ 

 (၂) ေဒသခံြပညသ်မူျားအတက်ွ သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ မူဝါဒအား 

ေရးဆဲွြခင်း၊ 

 (၃) သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလပ်ုငန်းသည် ထန်ိးသိမ်းကာကွယေ်ရးအား အေထာက် 

အကူြပုမူ ေသချာေစရန် သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လိုအပ်ချက်များ နှင့် အဓိကေသာ့ချက်များအား နားလညသ်ေဘာေပါက်ေစရန် 

သစေ်တာဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းများပုိခ့ျြခင်း၊ 
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 (၄) ခရီးသွားအစအီစဉတ်င်ွ အပန်းေြဖအနားယမူCအား ြဖည့်ဆည်းေပးရုံမ8မဟုတဘ်ဲ 

ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ အသိတရားများ ြမင့်တက်လာရန် ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ 

ကိစ@ရပ်များအား ထည့်သွင်းြခင်း၊ 

 (၅) ခရီးသွားဧည့်လမ်းညbန်များအား   သဘာဝအေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်းများကုိ ေနစ့ဉ် 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယေ်ြမများ၏ ဥပေဒများ နှင့် ညbန်Eကား 

ချကမ်ျားကို လိုက်နာေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၅၅၅၅....၂၂၂၂....၈၈၈၈    ပတဝ်န်းကျင်ပတဝ်န်းကျင်ပတဝ်န်းကျင်ပတဝ်န်းကျင်    အရညအ်ေသွးအရညအ်ေသွးအရညအ်ေသွးအရညအ်ေသွးဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ စမံီအပုခ်ျုပမ်C စမံီအပုခ်ျုပမ်C စမံီအပုခ်ျုပမ်C စမံီအပုခ်ျုပမ်C ြမင့်ှတငြ်ခင်း ြမင့်ှတငြ်ခင်း ြမင့်ှတငြ်ခင်း ြမင့်ှတငြ်ခင်း နငှ့် နငှ့် နငှ့် နငှ့် ဇီဝလုံြခုံ မC ဇီဝလုံြခုံ မC ဇီဝလုံြခုံ မC ဇီဝလုံြခုံ မC ၅ ၅ ၅ ၅ နှစ် နှစ် နှစ် နှစ် 
လပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်း    စမံီချက်စမံီချက်စမံီချက်စမံီချက်    

လထူကုျန်းမာေရး နှင့် ေရရှညတ်ညတ်ံ့ခုိင်5မေဲစေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအတွက် 

ပတဝ်န်းကျင်အရည်အေသွးဆုိင်ရာ စမံီအုပ်ချုပ်မC ြမှင့်တင်ြခင်း နှင့် ဇီဝလုံြခုံမCတိုအ့တွက် 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ လပ်ုငန်းများအား လာမည့် ၅ နှစစ်ီမံကိန်းကာလအတငွ်း  ေဆာင်ရွက်ပါမည် -      

 (၁) ပတဝ်န်းကျင်အရည်အေသွးဆုိင်ရာ စမံီအုပ်ချုပ်မC ြမှင့်တင်ြခင်း နှင့် ဇီဝလုံြခုံမCတုိ ့

အတက်ွ  အထူးလပ်ုငန်းအဖဲွ  ့ဖဲွ စ့ည်းြခင်း၊  

 (၂) ြမန်မာ့ ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ မူEကမ်းအား ြပဌာန်းြခင်း၊ 

 (၃) အြခားေသာ အာဆီယံနုိင်ငံများ၏ ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ စခံျိန်စညံbန်းများအား 

ထည့်သွင်းစဉ်းစား5ပီး နုိင်ငံအဆင့် ေလထအုရညအ်ေသွး စသံတမှ်တ်ချကမ်ျား 

သတမှ်တြ်ခင်း၊  

 (၄) ေလထညုစည်မ်းမC တိုင်းတာေရး ေဒသများ သတမှ်တြ်ခင်း၊  

 (၅) ေလထအုရညအ်ေသွးစမံီအုပ်ချုပ်မC နည်းပညာသင်တန်းေဆာင်ရွက်နုိင်ေရး အားေပး 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၆) စနွ ့ပ်စပ်စ@ည်းများ စနွ ့ပ်စြ်ခင်း နှင့် ေစာင့်Eကည့်YကီးEကပ်ြခင်းတိုတ့ွင်  ပူးေပါင်းပါဝင် 

မCအား ြမှင့်တင်ရန် ပညာေပးလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရက်ွြခင်း၊ 

 (၇) စနွ ့ပ်စပ်စ@ည်းများအတက်ွ စမံီအုပ်ချုပ်မCစနစ်များ နှင့် သန ့စ်င်မC နည်းလမ်းများအား 

(အထူးသြဖင့် 5မို Y့ကီးများတင်ွ) တိုးတက်ေအာင်ြပုလပ်ုြခင်း၊  

 (ဂ) သန ့်ရှင်းေသာထတုလ်ုပ်မC နည်းပညာများ ေဝမ8ရရိှေရးအတွက် အာဆီယနုိံင်ငံများ 

နှင့် ချိတဆ်က်ြခင်း၊  

 (၉) ေလ8ာ့ချသံုးစွဲြခင်း၊ ြပန်လညသံု်းစွဲြခင်း နှင့် ေဆွးေြမ့ေစြခင်းတိုပ့ါဝင်သည့် 

ပတဝ်န်းကျင်နှင့် သင့်တင့်မ8တေသာ စနွ ့်ပစပ်စ@ည်းများ စမံီအုပ်ချုပ်မCအား 

ြမှင့်တင်ရန် အများြပည်သူအား ပညာေပးြခင်း၊ 
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 (၁၀) ေရအရည်အေသွး စမံီအုပ်ချုပ်မC တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၁၁) ေဆွးေြမ့ရန် မလယွေ်သာ ေအာ်ဂင်းနစ် အညစအ်ေEကးများ (PoPs) နှင့် ပတ်သက်၍ 

အများြပညသ်ူ အသိတရား နုိးEကားမC တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (၁၂) ၂၀၀၆ ခုနှစတ်ွင် ြပဌာန်းခ့ဲေသာ ေရအရင်းအြမစမ်ျား နှင့် ြမစေ်ချာင်းများ 

ထန်ိးသိမ်းေရး ဥပေဒအား အာဏာသက်ေရာက်ေစြခင်း၊ 

 (၁၃) အာဆယီနုိံင်ငံများနှင့်  ြမစေ်ရ အရည်အေသွးဆိင်ုရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ွြခင်း၊    

 (၁၄) ဇီဝလုံြခုံမC ဥပေဒ ထတုြ်ပန်နုိင်ရန် အားေပးတိုက်တွန်းြခင်း၊ 

 (၁၅) ဇီဝလုံြခုံမCဆိင်ုရာ သင်တန်းပုိခ့ျြခင်း၊ 

 (၁၆) ဇီဝလုံြခုံမC နှင့် အစားအစာေဘးကင်းမCတိုကိ့ု အများြပညသူ် သိရိှနားလညေ်စရန် 

ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၅၅၅၅....၂၂၂၂....၉၉၉၉    ဓာတ်ဓာတ်ဓာတ်ဓာတ်သတ� ု အရင်းအြမစ် သတ� ု အရင်းအြမစ် သတ� ု အရင်းအြမစ် သတ� ု အရင်းအြမစ် ထတုယ်သံုူးထတုယ်သံုူးထတုယ်သံုူးထတုယ်သံုူးစွဲြခင်းအတကွ်  စွဲြခင်းအတကွ်  စွဲြခင်းအတကွ်  စွဲြခင်းအတကွ်  ေရရှညတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရှညတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရှညတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာေရရှညတ်ညတ်ံ့ခိုင5်မဲေစေသာ    စမီံစမီံစမီံစမီံ    

အပုခ်ျုပ်မCဆိုင်ရာ အပုခ်ျုပ်မCဆိုင်ရာ အပုခ်ျုပ်မCဆိုင်ရာ အပုခ်ျုပ်မCဆိုင်ရာ ၅ ၅ ၅ ၅ နှစ် နှစ် နှစ် နှစ် လပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်းလပုင်န်းစမံီချက်  စမံီချက်  စမံီချက်  စမံီချက်      

ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ လုံြခုံေဘးကင်းေစရန် ဓါတသ်တ² ု ထတုလ်ပ်ုတူးေဖာ်ြခင်းနင့်ှ 

ဓာတ်သတ� ုလပ်ုငန်းများ သဘာဝဝန်းကျင်နင့်ှ သဟဇာတြဖစေ်စရန်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လပ်ုငန်းများ 

အား လာမည့် ၅ နှစစ်မံီကိန်းကာလအတင်ွး  ေဆာင်ရွက်ပါမည် -      

  (၁) စူးစမ်းရှာေဖွေသာ လပ်ုငန်းများတငွ် ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာထိခုိက်မC ေလလ့ာဆန်းစစ် 

ြခင်း (EIA) အား ထည့်သွင်းြခင်း၊ 

 (၂) ဓာတ်သတ² ုတူးေဖာ်ထတု်လပ်ုသည့် ေနရာေဒသများတင်ွ ထန်ိးသိမ်းကာကွယြ်ခင်း၊ 

ြပန်လညထ်ေူထာင်ြခင်း နှင့် မူလအေနအထား ြပန်လညေ်ရာက်ရိှလာြခင်းတုိ ့

အတက်ွ  ေရှ ေ့ြပးစမံီကန်ိးများ ေဆာင်ရက်ွြခင်း၊ 

 (၃) ဓါတသ်တ² ုထတုလ်ပ်ုတူးေဖာ်ြခင်း လပ်ုငန်းများတင်ွ နည်းပညာဆုိင်ရာက�မ်းကျငမ်C 

များ အဆင့်ြမှင့်တင်ြခင်း၊  

(၄) ထေိရာကေ်သာ ေစာင့်Eကည့်ေလလ့ာြခင်းလပ်ုငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် က�မ်းကျင် 

ပညာရှင်များအား တာဝန်ေပးြခင်း၊  

(၅)  အစိုင်အခဲစနွ ့်ပစပ်စ@ည်းများ စမံီအုပ်ချုပ်ြခင်းအတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ ေနရာေဒသ 

များအား သတမှ်တြ်ခင်း။ 
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အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၆၆၆၆))))    

အကျိုးရှိထေိရာကသ်ည့် အကျိုးရှိထေိရာကသ်ည့် အကျိုးရှိထေိရာကသ်ည့် အကျိုးရှိထေိရာကသ်ည့် NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP ြဖစေ်စေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ွရမည့် လပုင်န်းစဉ်ြဖစေ်စေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ွရမည့် လပုင်န်းစဉ်ြဖစေ်စေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ွရမည့် လပုင်န်းစဉ်ြဖစေ်စေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ွရမည့် လပုင်န်းစဉ်များများများများ 

၆၆၆၆....၁၁၁၁    ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ညှိန�င်းေပါင်းဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ညှိန�င်းေပါင်းဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ညှိန�င်းေပါင်းဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ညှိန�င်းေပါင်းစပ်မCနငှ့် အေကာင်အထညေ်ဖာ်မCစပ်မCနငှ့် အေကာင်အထညေ်ဖာ်မCစပ်မCနငှ့် အေကာင်အထညေ်ဖာ်မCစပ်မCနငှ့် အေကာင်အထညေ်ဖာ်မCတို ့တို ့တို ့တို ့   
အတကွ် ေဆာင်ရကွ်ရမည့် က�မ်းကျငမ်Cနယပ်ယအ်လိုက် လပုင်န်းစဉ်များအတကွ် ေဆာင်ရကွ်ရမည့် က�မ်းကျငမ်Cနယပ်ယအ်လိုက် လပုင်န်းစဉ်များအတကွ် ေဆာင်ရကွ်ရမည့် က�မ်းကျငမ်Cနယပ်ယအ်လိုက် လပုင်န်းစဉ်များအတကွ် ေဆာင်ရကွ်ရမည့် က�မ်းကျငမ်Cနယပ်ယအ်လိုက် လပုင်န်းစဉ်များ    

 ဤစာအုပ်တွင် ထတုနု်တေ်ဖာ်ြပထားသည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများအား 
ထေိရာကစ်ာွ အေကာင်အထညေ်ဖာ်နုိင်ရန် အကျိုးများထေိရာက်သည့် က�မ်းကျငမ်Cနယပ်ယအ်လိုက် 
လပ်ုငန်းစဉ်များ လိုအပ်ပါသည်။ NBSAP လပ်ုငန်းများ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရာ၌ တိုးတက်မC 
များကုိ သိြမင်သံုးသပနုိ်င်ရန် နုိင်ငံအဆင့်ေကာမ်တတီစ်ရပ်ကုိ လမူCနုိင်ငံေရးအေြခအေနေပးမCအရ 
အြမန်ဆံုး ဖဲွ စ့ည်းသင့်ပါသည်။ NBSAP လပ်ုငန်းများကုိ ေစာင့်Eကည့်ရန် နှင့် YကီးEကပ်ရန် 
သီးသန ့ေ်ကာ်မတတီစ်ရပ်ကုိလည်း ဖဲွ စ့ည်းရမည် ြဖစပ်ါသည်။ ဇီဝမျို းစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရး 
အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရာ၌ အဓကိတာဝန်ရိှသည့် ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ က�မ်းကျငမ်Cနယပ်ယအ်သီးသီး 
မှ အစိုးရဌာနများအချင်းချင်း အြပန်အလန်ှညှိန�င်း ေပါင်းစပ်မCများ တိုးြမှင့်လုပ်ေဆာင်နုိင်ရန် 
လပ်ုငန်းက_အလိုက် ေကာ်မတမီျားကုိ လိုအပ်သလို ဖဲွ စ့ည်းသွားသင့်ပါသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ 
ထန်ိးသိမ်းေရး မဟာဗျူဟာကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် တာဝန်ရှိသည့် အစိုးရဌာနအဖဲွအ့စည်း 
များနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ေပါင်းစပ်ညှိန�င်းေဆာင်ရွက်နုိင်မည့် ပုဂgို လတ်စဦ်း 
ခန ့်အပ်တာဝန်ေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ အဓိက ဆက်စပ် 
ေနေသာဌာနများ (ဥပမာ- လယ်/ဆည် ဝန်Yကီးဌာန၊ ေမွး/ေရ ဝန်Yကီးဌာန)အေနြဖင့် ထန်ိးသိမ်းေရး 
လပ်ုငန်းများ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရာ၌ တိုးတက်မCများ အခုိင်အမာရရိှနုိင်ရန် မိမိတို၏့ ဖဲွ စ့ည်းပံု 
အင်အားအတွင်း ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းေရး သီးသန ့်ဌာနခဲွ တစခု်ကုိ ဖဲွ စ့ည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ 
NBSAP ၏ မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်များ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတွင် အဓိက တာဝန်ယူ 
ေဆာင်ရွက်ရမည့်ဌာနများကုိ ဇယား (၂၃) ၌ ေဖာ်ြပထားပါသည်- 

ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၂၃၂၃၂၃၂၃)))) ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရး    မဟာဗျူဟာမဟာဗျူဟာမဟာဗျူဟာမဟာဗျူဟာ    အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတင်ွရာတင်ွရာတင်ွရာတင်ွ        တာဝန်ယူတာဝန်ယူတာဝန်ယူတာဝန်ယူ    
ေဆာင်ရကွ်ရမည့်ေဆာင်ရကွ်ရမည့်ေဆာင်ရကွ်ရမည့်ေဆာင်ရကွ်ရမည့်    အဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများ    

မဟာဗျူဟာဦးတညခ်ျက်မဟာဗျူဟာဦးတညခ်ျက်မဟာဗျူဟာဦးတညခ်ျက်မဟာဗျူဟာဦးတညခ်ျက်    တာဝန်ယူတာဝန်ယူတာဝန်ယူတာဝန်ယူ    အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရမည့်အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရမည့်အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရမည့်အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရမည့်    အဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများ    
၁။ ဦးစားေပးနယ်ေြမများ၌ ထိန်းသိမ်းေရး 

တုိးြမငှ့် လုပ်ေဆာင်ြခင်း 
သစေ်တာဦးစီးဌာန(FD)၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(DOF) ၊ 
ေမွးြမူေရးနှင့် ကသုေရးဦးစီးဌာန (LBVD)၊ အေထွေထွ 
အပ်ုချုပ်ေရးဦးစီးဌာန (GAD)၊ ေရှ ေ့နချုပ်ရုံး (OAG)၊ 
တက] သိုလ်များ နင့်ှ NGO များ 

၂။ အြခားလုပင်န်းမူဝါဒများ၌ ဇဝီမျိုးစံုမျိုးကဲွ 
ထိန်းသမ်ိးေရးက_ကို ထည့်သင်ွးြခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမိ်းေရးနင့်ှသစေ်တာေရးရာဝန်Yကီးဌာန 
(MOECAF)၊ လယ်ယာစိုကပ်ျိုးေရး နှင့် ဆညေ်ြမာင်း 
ဝန်Yကီး ဌာန (MOAI)၊ ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလုပင်န်းဝန်Yကီး 
ဌာန (MOLF)၊ အမျိုးသားစမံီကနိ်းနှင့် စီးပွားေရးဖံွ ့5ဖို း 
တုိးတကမ်C ဝန်Yကီးဌာန(MONPED) နင့်ှ GAD 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၂၃၂၃၂၃၂၃)))) ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရးဇဝီမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရး    မဟာဗျူဟာမဟာဗျူဟာမဟာဗျူဟာမဟာဗျူဟာ    အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတင်ွအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတင်ွအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတင်ွအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတင်ွ        တာဝန်ယူတာဝန်ယူတာဝန်ယူတာဝန်ယူ    
ေဆာင်ရကွ်ရမည့်ေဆာင်ရကွ်ရမည့်ေဆာင်ရကွ်ရမည့်ေဆာင်ရကွ်ရမည့်    အဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများ    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

မဟာဗျူဟာဦးတညခ်ျက်မဟာဗျူဟာဦးတညခ်ျက်မဟာဗျူဟာဦးတညခ်ျက်မဟာဗျူဟာဦးတညခ်ျက်    တာဝန်ယူတာဝန်ယူတာဝန်ယူတာဝန်ယူ    အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရမည့်အဖွဲအ့စည်းများအေကာင်အထညေ်ဖာ်ရမည့်အဖွဲအ့စည်းများအေကာင်အထညေ်ဖာ်ရမည့်အဖွဲအ့စည်းများအေကာင်အထညေ်ဖာ်ရမည့်အဖွဲအ့စည်းများ    
၃။ ဦးစားေပးမျိုးစိတ် ထိန်းသမိ်းေရးလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရွကြ်ခင်း 
နိုင်ငအံဆင့်ေတာရုိင်းတိရ စ�ာန် ထိန်းသမ်ိးေရးဥပေဒ 
အာဏာသကေ်ရာက်ေရးအဖွဲ (့WLENTF)၊ FD၊ DOF၊ 
တက] သိုလ်များနှင့်NGO များ 

၄။ NGO နင့်ှ တက] သိုလ်များအား ဇီဝမျိုးစံုမျိုး 
ကွဲ ထိန်းသိမ်းေရးလုပင်န်းများ၌ ပူးေပါင်း 
ပါဝင်လာေစေရး ပံ့ပိုးေဆာင်ရွကေ်ပးြခင်း 

MOECAF၊ MOAI နှင့် MOLF 

၅။ ဇဝီမျိုးစံုမျိုးကဲွထိန်းသမိ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းနှီး 
ြမှု ပ်နှံမCက_များ၌ ေပါင်းစပ် ေဆာင်ရွကန်ိုင် 
ေရး စမွ်းေဆာင်ရည် တညေ်ဆာကေ်ပးြခင်း 

MOECAF၊ MONPED ၊ တက] သိုလ်များနှင့် NGO 
များ 

၆။ စိုကပ်ျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်း၊ ဇီဝ 
မျိုးစံုမျိုးကဲွနင့်ှ မျိုးဗီဇအရင်းအြမစ် စမီံ 
အပ်ုချုပ်မCဆုိင်ရာ တုိကရ်ိုက်/သယ်ွဝုိက် 
ထိန်းသမ်ိးေရးလုပင်န်းများအား တုိးြမင့်ှ 
ေဆာင်ရွကြ်ခင်း 

MOAI နှင့် MOLF 

၇။ အမျိုးသားဇီဝလံုြခုံ မCမူေဘာငအ်ား အေကာင် 
အထည်ေဖာ်သည့် လုပ်ငန်းများ အရိှန်အဟန်ု 
ြမင့်ှ ေဆာင်ရွကြ်ခင်း 

MOECAF၊ MOAI၊ MOLF၊ OAG၊ ကျန်းမာေရး 
ဝန်Yကီးဌာန(MOH) နှင့် NGO များ 

၈။ ေဒသမျိုးမဟတ်ုသည့် ကျူးေကျာ်မျိုးစိတ် 
များ စီမအုံပခ်ျုပ်မCဆုိင်ရာ အစြပုလုပ်ငန်း 
များ တုိးြမင့်ှေဆာင်ရွကြ်ခင်း 

MOECAF၊ MOAI၊ MOLF၊ တက] သိုလ်များနှင့် 
သေုတသနအဖဲွအ့စည်းများ 

၉။ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကယ်ွထိန်းသမိ်းေရးနှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုကမ်C ဆန်းစစ်ေရးဆုိင်ရာ 
ဥပေဒြပုလုပ်ငန်းစဉ်များအား ကညူေီဆာင် 
ရွကေ်ပးြခင်း 

OAG၊ MOECAF၊ MOAI၊ ပုိေ့ဆာင်ေရးဝန်Yကီးဌာန 
(MOT) နင့်ှ NGO များ 

၁၀။ ဇဝီမျိုးစံုမျိုးကဲွ ထိန်းသမ်ိးေရးဆုိင်ရာ ဆက် 
သယ်ွေရး၊ ပညာေရးနှင့် အသပိညာေပး 
လုပင်န်းများအား တုိးြမငှ့်လုပေ်ဆာင်ြခင်း 

MOECAF၊ MOAI၊ ြပန်Eကားေရးဝန်Yကီးဌာန 
(MOINFO)၊ တက] သိုလ်နငှ့် NGO များ 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွထန်ိးသမ်ိးေရးနှင့် ဆက်စပ်သည့် ထာဝစဉ်ညီဖံွ ့5ဖိုးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ 
အလယအ်လတက်ာလ လပ်ုငန်းမေူဘာင်အား အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရန်အတက်ွ တာဝန်ယူ 
ေဆာင်ရွက်ရမည့် အဖဲွအ့စည်းများအား ဇယား (၂၄) ၌ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ လပ်ုငန်းများအားလုံး 
ထေိရာကစ်ာွ အေကာင်အထညေ်ဖာ်နုိင်ရန်အတွက် ေဒသအာဏာပိုင်များမှာ အေရးYကီးလပှါသည်။ 
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၎င်းေဒသအာဏာပိင်ုများအား ပတ်ဝန်းကျငထ်န်ိးသိမ်းေရးေကာ်မတ၌ီ ဆပ်ေကာ်မတီများ အေန 
ြဖင့် ပါဝင်ေစ5ပီး သက်ဆုိင်ရာေဒသများအလိုက် ထန်ိးသိမ်းေရးလပ်ုငန်းဆုိင်ရာ ညှိန�င်းေပါင်းစပ်မC 
များကုိ ဦးစီးဦးေဆာင်ြပု၍ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်သွားရမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

ဇယားဇယားဇယားဇယား((((၂၄၂၄၂၄၂၄)))) အလယအ်လတက်ာလအလယအ်လတက်ာလအလယအ်လတက်ာလအလယအ်လတက်ာလ    လပုင်န်းမူေဘာင်အားလပုင်န်းမူေဘာင်အားလပုင်န်းမူေဘာင်အားလပုင်န်းမူေဘာင်အား    အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်    ေဆာင်ရက်ွေဆာင်ရက်ွေဆာင်ရက်ွေဆာင်ရက်ွ    
ရမည့်ရမည့်ရမည့်ရမည့်    အဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများအဖဲွအ့စည်းများ။။။။    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    ထာဝစဉ်ညီထာဝစဉ်ညီထာဝစဉ်ညီထာဝစဉ်ညီ    ဖွံ ့5ဖို းတိုးတကမ်Cဖွံ ့5ဖို းတိုးတကမ်Cဖွံ ့5ဖို းတိုးတကမ်Cဖွံ ့5ဖို းတိုးတကမ်C    
လပ်ုလပ်ုလပ်ုလပ်ုငန်းမူေဘာင်ငန်းမူေဘာင်ငန်းမူေဘာင်ငန်းမူေဘာင်    လပ်ုငန်းများလပ်ုငန်းများလပ်ုငန်းများလပ်ုငန်းများ    

ဦးေဆာင်အဖဲွအ့စည်းဦးေဆာင်အဖဲွအ့စည်းဦးေဆာင်အဖဲွအ့စည်းဦးေဆာင်အဖဲွအ့စည်း    ပူးေပါင်းအဖွဲအ့စည်းပူးေပါင်းအဖွဲအ့စည်းပူးေပါင်းအဖွဲအ့စည်းပူးေပါင်းအဖွဲအ့စည်း    

၁ ေရရှညတ်ည5်မသဲည့် သစေ်တာ 
စမံီအပ်ုချုပ်မC  

MOECAF MOAI နှင့် NGO များ 

၂ ေတာရုိင်းတိရ စ�ာနနှ်င့် သဘာဝနယ်ေြမ 
များဆုိင်ရာ ေရရှည်တည5်မသဲည့် 
စမံီအပ်ုချုပ်မC 

MOECAF ပညာေရးဝန်Yကီးဌာန(MOE)၊ 
MOINFO၊ တက] သိုလ်နငှ့် 
NGO များ 

၃ ေရချိုအရင်းအြမစမ်ျားဆုိင်ရာ ေရရှည် 
တည5်မသဲည့် စမံီအပ်ုချုပ်မC  

စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီများ၊ MOBA 

MOAI၊ MOT၊ NGO များ 

၄ ကမ်းရိုးတန်း၊ အ�ဝါနှင့် က�န်းများ၏ 
ေဂဟစနစ်များဆုိင်ရာ ေရရှည် တည5်မဲ 
သည့် စမံီအပုခ်ျုပမ်C  

MOECAF၊ MOLF  MOT၊ MOE၊ NGO များ 

၅ ကန်ုးတွင်းေဒသ အရင်းအြမစ်များ 
ထာဝစဉ်ညီ အုပခ်ျုပ်လုပက်ိုငြ်ခင်း 

MOAI  MOECAF၊ MOLF နှင့် 
NGO များ 

၆ စိုကပ်ျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်း 
များဆုိင်ရာ ေရရှညတ်ည5်မသဲည့် 
စမံီအပ်ုချုပ်မC  

MOAI၊ MOLF MOECAF၊ NGO များ 

၇ ေရရှညတ်ည5်မသဲည့် သဘာဝ အေြခခံ 
ခရီးသာွးလုပ်ငန်း  

ဟိုတယ်နင့်ှခရီးသာွးလာ 
ေရးလုပင်န်းဝနY်ကီးဌာန 
(MOHT)၊ MOECAF 

MOBA၊ MOINFO၊ 
ယဉေ်ကျးမCဝနY်ကီးဌာန 
(MOCU)၊ NGO များ 

၈ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွးဆုိင်ရာ 
စမံီအပ်ုချုပ်မCနှင့် ဇီဝလံုြခုံမC တုိးြမငှ့် 
ေဆာင်ရွကြ်ခင်း 

 စက်မCဝန်Yကီးဌာန(MOI)၊ 
ရထားပိုေ့ဆာင်ေရးဝန်Yကီးဌာန 
(MORT)၊ စွမ်းအင်ဝန်Yကီး 
ဌာန (MOEN)၊ သတ� ုတွင်း 
ဝန်Yကီးဌာန(MOM)၊ MOAI၊ 
MOLF၊ MOECAF၊ NGO 
များ  

၉ ဓာတ်သတ� ုအရင်းအြမစ်ဆုိင်ရာ ေရရှည် 
တည5်မသဲည့် စမံီအပ်ုချုပ်မC 

 MOM 
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 ထိုအ့ြပင် နုိင်ငံတကာဖံွ ့5ဖိုးေရးအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ေပါင်းစပ်လပ်ုကုိင်ေနမCများအား တိုးြမှင့် 

လပ်ုေဆာင်နုိင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကုိ နုိင်ငံတကာကတကိဝတမ်ျားအေပ; အေြခခံ၍ ရှာေဖွ 

သွားရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် အာဆယီေံဒသနှင့် မဟာမဲေခါင်ေဒသခဲွတို၏့ 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလပ်ုငန်းများ၌ ြမန်မာနုိင်ငံအေနြဖင့် တက်Xကစာွ ပါဝင်ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်သွားရမည် ြဖစပ်ါသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွနှင့် ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးက_များ၌ 

ကုလသမဂgအဖဲွအ့စည်းများနှင့် အကျိုးတပူူးေပါင်းလပ်ုကုိင်ေနမCများကုိ ဆက်လက်၍ လက်တဲွ 

ေဆာင်ရွက်သွားရမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၆၆၆၆....၂၂၂၂    NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP အား ေစာင့်Eကည့်ေလလ့ာြခင်းနငှ့်အား ေစာင့်Eကည့်ေလလ့ာြခင်းနငှ့်အား ေစာင့်Eကည့်ေလလ့ာြခင်းနငှ့်အား ေစာင့်Eကည့်ေလလ့ာြခင်းနငှ့်    အကဲြဖတသ်ုံးသပ်ြခင်းအကဲြဖတသ်ုံးသပ်ြခင်းအကဲြဖတသ်ုံးသပ်ြခင်းအကဲြဖတသ်ုံးသပ်ြခင်း    

 ယခုအခါတင်ွ ပတဝ်န်းကျငထ်န်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ အေရးYကီးြပဿနာများကုိ ေြဖရှင်းရာ၌ 

အစိုးရမူဝါဒနှင့် အစအီစဉ်များသည် အကျိုးသက်ေရာကမ်C ရိှ/မရိှ ေစာင့်Eကည့်ေလလ့ာ အကဲြဖတ် 

နုိင်ရနအ်တွက် ပတ်ဝန်းကျငထ်န်ိးသိမ်းေရးေဆာင်ရွက်မC လပ်ုငန်းဆန်းစစခ်ျက် (Environmental 

Performance Assessment - EPA)စနစကုိ် အေကာင်အထညေ်ဖာ် ကျင့်သံုးလျက် ရိှပါသည်။ 

လက်တေလာတွင် ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ ြပဿနာရပ် (၈)ခုမာှ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစပ်ါသည်- 

 (၁) သစေ်တာြပုန်းတီးမC၊ 

 (၂) ေြမလbာများ အဆင့်အတန်းေလျာ့ကျပျက်စီးမC၊ 

 (၃) ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ ရှင်သန်တည်ရိှမCကုိ 5ခိမ်းေြခာက်မC၊ 

 (၄) ေရချို အရင်းအြမစ် စမံီအုပ်ချုပ်လပုကုိ်င်မC၊ 

 (၅) စနွ ့ပ်စပ်စ@ည်းများ စမံီအုပ်ချုပ်မC၊ 

 (၆) ေလထညုစည်မ်းမC၊ 

 (၇) သတ� ုတင်ွးလပ်ုငန်းများ၏ ပတ်ဝန်းကျငေ်ပ; သက်ေရာက်မC၊ 

 (၈) ရာသီဥတေုြပာင်းလမဲC။ 

 ြပဿနာရပ်များအလိုက် အေြခအေနကုိ ေစာင့်Eကည့်ေလလ့ာရန်နှင့် ဆုိးကျိုးေလျာ့ကျေရး 

ေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းများ၏ အရညအ်ေသွးြပည့်မီလုံေလာက်မCအား သံုးသပ်ဆံုးြဖတ်နုိင်ရန် 

တိုအ့တက်ွ လပ်ုငန်းများ၊ အဖဲွ မ့ျားနှင့် စံအညbန်းကိန်းများကုိလည်း စစုည်းေရးဆဲွထား5ပီး ြဖစပ်ါ 

သည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းများသည် NBSAP နှင့် လန်ွစာွလိုကေ်လျာညေီထွမCရိှ5ပီး အထူးသြဖင့် 

နုိင်ငံအဆင့်၊ ေဒသအဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းေရး ေဆာင်ရွက်မCများအား ေစာင့်Eကည့် 

အကဲြဖတ်ရာ၌ များစာွအကျိုးရိှပါသည်။ EPA သည် အချိန်ကာလအလိုက် ပံုမှန်ေဆာင်ရွက်ရမည့် 

လပ်ုငန်းြဖစသ်ည့်အတက်ွ ြမန်မာ့ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများ တိုးပွားလာေရး ေဆာင်ရွက်ရာ၌ တိုးတက်မC/ 

ကျဆုံးမCတိုကုိ့ သံုးသပ်နုိင်သည့် လိုအပ်ချက်နှင့်လည်း ကုိက်ညီပါသည်။ ထို EPA အား 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီမှ ဖဲွ စ့ည်းေပးသည့် ဆက်စပ်ဌာနများေပါင်းစပ်ပါဝင်ေသာ 
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လပ်ုငန်းအဖဲွ  ့ (taskforce) မှ တာဝနယ်ေူဆာင်ရွက်ရပါမည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထန်ိးသမ်ိးေရးဆုိင်ရာ 

5ပီးြပည့်စုံသည့် ေစာင့်Eကည့်အကဲြဖတမ်C ြပုလပ်ုနုိင်ရန်အတွက် NBSAP လပ်ုငန်းများနှင့် ပုိမုိ 

ဆက်စပ်မCရိှေသာ စံအညbန်းကိန်းများကုိ လက်ရှအိသံုးြပုလျက်ရှိသည့်အရာများနှင့် ေပါင်းစပ်သွား 

ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းအညbန်းကိန်းများကုိ အေရးYကီးေဂဟစနစ်နှင့် ေနရင်းေဒသများဆံုးရCံးမC၊ 

ြမန်မာနုိင်ငံရှိ ကမcာလုံးဆုိင်ရာ မျိုးတုံးရနအ်န�ရာယ်ရိှသည့် မျိုးစတိမ်ျား၏ ရာခိုင်နCန်း၊ သဘာဝ 

ထန်ိးသိမ်းေရးနယေ်ြမများ၏ ရာခုိင်နCန်း၊ သစေ်တာဖုန်းလbမ်းမCရာခိင်ုနCန်း၊ သစေ်တာအုပ်ချုပ် 

လပ်ုကုိင်မCနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထန်ိးသမ်ိးေရးဆုိင်ရာ ေငွေEကးသံုးစွဲမCရာခုိင်နCန်း စသည့်လပ်ုငန်းများ၌ 

ထည့်သွင်း အသံုးြပုသွားရပါမည်။ 

၆၆၆၆....၃၃၃၃    ြမန်မာနိုငငံ်၏ ြမန်မာနိုငငံ်၏ ြမန်မာနိုငငံ်၏ ြမန်မာနိုငငံ်၏ NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP လပုင်န်းများအား စဉ်ဆကမ်ြပတေ်ဆာင်ရက်ွြခင်းလပုင်န်းများအား စဉ်ဆကမ်ြပတေ်ဆာင်ရက်ွြခင်းလပုင်န်းများအား စဉ်ဆကမ်ြပတေ်ဆာင်ရက်ွြခင်းလပုင်န်းများအား စဉ်ဆကမ်ြပတေ်ဆာင်ရက်ွြခင်း    

 နုိင်ငံေတာမှ် ပါဝင်အားေပးမC၊ ဘ_ာေငွ ခဲွေဝချထားမCနင့်ှ ဌာနဆုိင်ရာအဖဲွအ့စည်းများ၏ 

တာဝန်သိစာွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မCများ မပါရိှဘဲ ြမန်မာနုိငငံ်ရိှ ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွထိန်းသိမ်းေရး 

လပ်ုငန်းများအား ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားရန်မှာ မြဖစနုိ်င်ေပ။ ထန်ိးသိမ်းေရးဆိင်ုရာ ြပဿနာ 

များကုိ ြဖစေ်ပ;လာသည့်အေြခအေနအရ တုံ ့ြပနေ်ြဖရှင်းရမညြ်ဖစေ်သာ်လည်း ၎င်းြပဿနာများကုိ 

ေရရှညတ်ွင် တညတ်ည5်ငိမ်5ငိမ် ေြဖရှင်းသွားနိင်ုရန်အတက်ွ ဥပေဒသကေ်ရာက်စာွြဖင့် လပ်ုငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည့် အေြခအေနတစ်ရပ်ကုိ ဖန်တီးေပးေရးသညလ်ည်း မရိှမြဖစလ်ိုအပ်ပါသည်။ 

ထိုေ့Eကာင့် NBSAP ဦးစီးေကာ်မတီအေနြဖင့် NBSAP လပ်ုငန်းအစီရင်ခံစာအား အထက်အဖဲွ  ့

အစည်းများသုိ ့ခွင့်ြပုချက်နှင့် သေဘာတညူီချက်ရရိှေရး တင်ြပသွားနုိင်ရန် အေလးထားေဆာင်ရွက် 
ရမည် ြဖစပ်ါသည်။ ထိုအ့ြပင် NBSAP အား လbတေ်တာ်သုိ ့ တင်ြပ၍ မဟာဗျူဟာ လပ်ုငန်း 

ဦးတညခ်ျက်များနှင့် ဦးစားေပးအေကာင်အထညေ်ဖာ်ရမည့် လပ်ုငန်းများကုိ ေထာက်ခံအတညြ်ပု 

နုိင်ေရးကုိလည်း ေဆာင်ရွက်သွားသင့်ပါသည်။ ထိုသုိ ့ ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် NBSAP အား 

အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့် သက်ဆုိင်ရာ ဌာနအဖဲွအ့စည်းများ၏ အနာဂတ် လပ်ုငန်းအစအီစဉ်များ 

အတက်ွ အေထာက်အကူြဖစေ်စသက့ဲသုိ ့ လိုအပ်ေသာရန်ပံုေငွခွင့်ြပုချက်များကုိလည်း ရရိှေစမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

 ၎င်းအြပင် သက်ဆုိင်ရာ ေဒသအာဏာပိုင်များနှင့် လမူCအဖဲွအ့စည်းများအေနြဖင့် NBSAP 

၏ ေပါင်းစပ်ဖဲွ စ့ည်းမCများကုိ ပုိမုိဂရြုပုနားလည်လာေစရန်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ ထန်ိးသိမ်းေရး၌ 

ယင်းတိုမှ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ဝတ� ရားများကုိ သိရှေိစရန်အတက်ွ ဆက်စပ်အဖဲွ  ့

အစည်းများ ပါဝင်သည့် ေဒသအဆင့် အEကုံြပုေဆွးေနွးပဲွများကို ကျင်းပသွားရန် လိုအပပ်ါသည်။ 

NBSAP သည် တစY်ကိမ်တစ်ခါသာ ေဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ုငန်း မဟုတသ်ည့်အတွက် နုိင်ငံ၏ 

ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွများအား ေလလ့ာဆန်းစစြ်ခင်းြဖင့် NBSAP လပ်ုငန်းများအေပ; ြပန်လည်သံုးသပ် 

ဆန်းသစ်သည့် အစအီစဉ်တစ်ရပကုိ် ဖန်းတီးထားရန် လိုအပပ်ါသည်။ လမူCစီးပွားနှင့် ဇီဝသွင်ြပင် 

အေြခအေနများ၏ ေြပာင်းလမဲCနှင့် လိုအပ်ချက်တိုအ့ေပ; မူတည၍် မဟာဗျူဟာနှင့် ဦးစားေပး 

လပ်ုငန်းများကို ြပန်လည်ေရးဆဲွရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ 
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 လပ်ုငန်းများအေကာင်အထညေ်ဖာ်ေနစဉ်အတင်ွး ထန်ိးသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမCနှင့် 

ပူးေပါင်းအုပ်ချုပ်လုပ်ကိင်ုမCက_တို၌့ တိုးတက်မCရရိှလာေစေရးအတက်ွ ပုဂgလကိစီးပွားေရးအြပင် 

နုိင်ငံတကာဖံွ ့5ဖိုးမCအဖဲွအ့စည်းတို၏့ အင်အားများ ေပါင်းစပ်ပါဝင်လာရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ 

သတင်းအချက်အလက် မြပည့်စုံြခင်း၊ စမ်ွးေဆာင်ရည်နှင့် အရင်းအြမစ် ကန ့်သတခ်ျက်ရိှေနြခင်း 

တိုေ့Eကာင့် လက်ရိှ NBSAP သည် နုိင်ငံ၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွထနိ်းသိမ်းေရး ရည်မှန်းချက်များကို 

ကမcာ့ရည်မှန်းချက်များနှင့် ေပါင်းစည်းနုိင်ဦးမည် မဟုတေ်ပ။ သုိေ့သာ်လည်း NBSAP ၏ 

အရညအ်ေသွးအား ကမcာ့ဇီဝမျိုးစုံမျို းကဲွထန်ိးသမ်ိးေရး ရညမှ်န်းချက်များနှင့်ကုိက်ည5ီပီး သဟဇာတ 

ြဖစလ်ာေစေရး တစဆ်င့်ချင်း ြပင်ဆင်မွမ်းမံသွားရမည် ြဖစပ်ါသည်။ ယခု NBSAP မှာ 5ပီးြပည့်စုံမC 

မရိှေသးေသာ်လည်း ထိုသုိစ့တင်ေရးဆဲွခ့ဲြခင်းသည် ြမန်မာနုိင်ငံ၌ လက်ရှိေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး အေလအ့ထ နှင့် လပ်ုငန်းေဆာင်ရွက်မCတိုအ့ား ေြပာင်းလလဲိုက်ြခင်းပင် 

ြဖစပ်ါသည်။ NBSAP လပ်ုငန်းစဉ်သည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွများအား ထန်ိးသိမ်းအုပ်ချုပ်လပ်ုကုိင်ရာ၌ 

ဘက်ေပါင်းစုံ တက်ညလီက်ညီ ေဆာင်ရွက်ေသာလပ်ုငန်း ြဖစလ်ာေစရန်အတက်ွ အဖဲွအ့စည်း 

တစခု်ချင်းအလိုက် ေဆာင်ရွက်ေနြခင်းမှ က_စုံ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းသုိ ့ေြပာင်းလေဲဖာ်ေဆာင် 

ြခင်းပင် ြဖစပ်ါသည်။ ထိုက့ဲသုိ ့ ေပါင်းစည်းမCအင်အားများကုိ အစဉ်ထိန်းသိမ်း၍ လပ်ုငန်းများ 

အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် NBSAP ၏ ရညမ်န်ှးချက် နှင့် ဦးတညခ်ျက်များကုိ 

ြဖည့်စမ်ွးေပးနုိငမ်ည်မှာ အေသအချာပင် ြဖစပ်ါသည်။ 
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    ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ((((ကကကက))))    NBSAP NBSAP NBSAP NBSAP ေရးဆဲွေရးေရးဆဲွေရးေရးဆဲွေရးေရးဆဲွေရး    အမျို းသားအဆင့်အမျို းသားအဆင့်အမျို းသားအဆင့်အမျို းသားအဆင့်    လပုင်န်းYကီးEကပ်ေရးေကာ်မတီလပုင်န်းYကီးEကပ်ေရးေကာ်မတီလပုင်န်းYကီးEကပ်ေရးေကာ်မတီလပုင်န်းYကီးEကပ်ေရးေကာ်မတီ    

 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    ရာထူးရာထူးရာထူးရာထူး    ဌာနဌာနဌာနဌာန    မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်    

၁ ညbနE်ကားေရးမှူ းချုပ် စီမကိံန်းနငှ့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ 
ပတဝ်န်းကျငထ်နိ်းသိမ်းေရးနငှ့် သစ်ေတာေရးရာ 
ဝနY်ကီးဌာန 

ဥက] ¬ 

၂ ေခတ� ညbနE်ကားေရးမှူ းချုပ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ ပတဝ်န်းကျငထ်နိ်းသိမ်းေရးနငှ့် 
သစ်ေတာေရးရာဝန်Yကီး ဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၃ ဒုတယိညbနE်ကားေရးမှူ းချုပ် စုိက်ပျို းေရးစီမကိံန်းဦးစီးဌာန၊ 
လယ်ယာစုိက်ပျို းေရးနငှ့်ဆညေ်ြမာင်း ဝနY်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၄ ညbနE်ကားေရးမှူ း စီမကိံန်းေရးဆဲွေရးဦးစီးဌာန၊ 
အမျို းသားစီမကိံန်းနငှ့စီ်းပွားေရးဖွံ ့5ဖို းတိုးတက်မC 
ဝနY်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၅ ညbနE်ကားေရးမှူ း ငါးလပုင်န်းဦးစီးဌာန၊ 
ေမွးြမူေရးနငှ့်ေရလပုင်န်းဝနY်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၆ ဒုတယိညbနE်ကားေရးမှူ း ေမွးြမူေရးနငှ့်ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ 
ေမွးြမူေရးနငှ့်ေရလပုင်န်းဝနY်ကီးဌာန 

အဖွဲ ဝ့င် 

၇ တွဲဖက်အတငွ်းေရးမှူ း ပတဝ်န်းကျငထ်နိ်းသိမ်းေရးအမျို းသားေကာမ်ရငှ် အဖွဲ ဝ့င် 

၈ ညbနE်ကားေရးမှူ း သစ်ေတာဦးစီးဌာန အတငွ်းေရးမှူ း 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ((((ခခခခ))))    နိုငင်အံဆင့်နိုငင်အံဆင့်နိုငင်အံဆင့်နိုငင်အံဆင့်    ဇဝီမျိုးစံုမျို းကွဲမဟာဗျူဟာနင့်ှဇဝီမျိုးစံုမျို းကွဲမဟာဗျူဟာနင့်ှဇဝီမျိုးစံုမျို းကွဲမဟာဗျူဟာနင့်ှဇဝီမျိုးစံုမျို းကွဲမဟာဗျူဟာနင့်ှ    လပုင်န်းေဆာင်ရက်ွမCလပုင်န်းေဆာင်ရက်ွမCလပုင်န်းေဆာင်ရက်ွမCလပုင်န်းေဆာင်ရက်ွမC    စမီခံျက်စမီခံျက်စမီခံျက်စမီခံျက်    

ေရးဆွဲေရးဆုိင်ရာေရးဆွဲေရးဆုိင်ရာေရးဆွဲေရးဆုိင်ရာေရးဆွဲေရးဆုိင်ရာ    လပုင်န်းအဖဲွ မ့ျားလပုင်န်းအဖဲွ မ့ျားလပုင်န်းအဖဲွ မ့ျားလပုင်န်းအဖဲွ မ့ျား    

လပုင်န်းအဖဲွ ့လပုင်န်းအဖဲွ ့လပုင်န်းအဖဲွ ့လပုင်န်းအဖဲွ (့(((၁၁၁၁) ) ) ) သဘာဝအရင်းအြမစမ်ျားသဘာဝအရင်းအြမစမ်ျားသဘာဝအရင်းအြမစမ်ျားသဘာဝအရင်းအြမစမ်ျား    အသံုးချေရးအသံုးချေရးအသံုးချေရးအသံုးချေရး    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    ရာထူးရာထူးရာထူးရာထူး    ဌာနဌာနဌာနဌာန    မှတ်ချက်မှတ်ချက်မှတ်ချက်မှတ်ချက်    

၁ ဦးတင်ထွန်း ညbန်Eကားေရးမှူး ဝန်းကျင်/သားငှကဌ်ာန၊ 
သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

အဖဲွ ေ့ခါင်းေဆာင် 

၂ ဦးေစာလ�င် ညbန်Eကားေရးမှူး ေEကးတုိင်နှင့်ေြမစာရင်းဦးစီးဌာန အဖဲွဝ့င် 

၃ ဦးဝင်းနုိင်ေသာ် ဒုတိယညbန်Eကားေရးမှူး ဝန်းကျင်/သားငှကဌ်ာန၊ 
သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

အဖဲွဝ့င် 

၄ ေဒါက်တာမင်းဗုိလ်သန်ိး ဒုတိယညbန်Eကားေရးမှူး ေမွးြမူေရးနှင့်ကသုေရးဦးစီးဌာန အဖဲွဝ့င် 

၅ ဦးစုိးြမင့် ဒုတိယညbန်Eကားေရးမှူး နယစ်ပ်ေဒသနှင့်တုိင်းရင်းသားလူ 
မျိုးများ ဖံွ ့5ဖိုးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

အဖဲွဝ့င် 

၆ ဦးမျိုးြမင့် ဒုတိယအေထွေထွမန်ေနဂျာ ြမန်မာသ့စ်လုပ်ငန်း (ရံုးချုပ်) အဖဲွဝ့င် 

၇ ေဒါက်တာဇင်မာေအာင် လ/ထ ညbန်Eကားေရးမှူး ေမွးြမူေရးနှင့်ကသုေရးဦးစီးဌာန အဖဲွဝ့င် 

၈ ေဒါက်တာဝုိင်းေနွေနွဦး ကထိက မန�ေလးတက] သိုလ် အဖဲွဝ့င် 

၉ ေဒ;ြမြမ လ/ထ ညbန်Eကားေရးမှူး စွမ်းအင်စီမံေရးဦးစီးဌာန  အဖဲွဝ့င် 

၁၀ ဦးေဇာ်ေအာင် လ/ထ ညbန်Eကားေရးမှူး သတ� ုတွင်းဦးစီးဌာန အဖဲွဝ့င် 

၁၁ ဦးအုန်းလွင် လ/ထ ညbန်Eကားေရးမှူး သစ်ေတာသုေတသနဌာန Coordinator 

၁၂ ဦးေငွသီး ဦးစီးအရာရိှ စီမံကန်ိးနှင့်စာရင်းအင်းဌာန အဖဲွဝ့င် 

၁၃ ေဒါက်တာေသာင်းနုိင်ဦး ဦးစီးအရာရိှ သစ်ေတာသုေတသနဌာန အဖဲွဝ့င် 

၁၄ ဦးေအာင်ေဌးဦး ဦးစီးအရာရိှ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်) အဖဲွဝ့င် 

၁၅ ဦးတင့်နုိင်ဦး ဦးစီးအရာရိှ ေလ့ကျင့်ေရးနှင့်သေုတသနဌာန၊ 
အေထွေထွအပ်ုချုပ်ေရးဦးစီးဌာန 

အဖဲွဝ့င် 

၁၆ ေဒါက်တာရထွဲန်းထွန်း ဒု-YကီးEကပ်ေရးမှူး စုိကပ်ျိုးေရးသုေတသနဌာန Coordinator 

၁၇ ေဒ;မုိးမုိးဦး ဒု-YကီးEကပ်ေရးမှူး ြမန်မာစုိ့ကပ်ျိုးေရးလုပ်ငန်း အဖဲွဝ့င် 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ((((ခခခခ))))    နိုငင်အံဆင့်နိုငင်အံဆင့်နိုငင်အံဆင့်နိုငင်အံဆင့်    ဇဝီမျိုးစံုမျို းကွဲမဟာဗျူဟာနင့်ှဇဝီမျိုးစံုမျို းကွဲမဟာဗျူဟာနင့်ှဇဝီမျိုးစံုမျို းကွဲမဟာဗျူဟာနင့်ှဇဝီမျိုးစံုမျို းကွဲမဟာဗျူဟာနင့်ှ    လပုင်န်းေဆာင်ရက်ွမCလပုင်န်းေဆာင်ရက်ွမCလပုင်န်းေဆာင်ရက်ွမCလပုင်န်းေဆာင်ရက်ွမC    စမီခံျက်စမီခံျက်စမီခံျက်စမီခံျက်    

ေရးဆွဲေရးဆုိင်ရာေရးဆွဲေရးဆုိင်ရာေရးဆွဲေရးဆုိင်ရာေရးဆွဲေရးဆုိင်ရာ    လပုင်န်းအဖဲွ မ့ျားလပုင်န်းအဖဲွ မ့ျားလပုင်န်းအဖဲွ မ့ျားလပုင်န်းအဖဲွ မ့ျား    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

လပုင်န်းအဖဲွ ့လပုင်န်းအဖဲွ ့လပုင်န်းအဖဲွ ့လပုင်န်းအဖဲွ (့(((၂၂၂၂) ) ) ) ေဂဟစနစန်င့်ှေဂဟစနစန်င့်ှေဂဟစနစန်င့်ှေဂဟစနစန်င့်ှ    ပတဝ်န်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရးပတဝ်န်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရးပတဝ်န်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရးပတဝ်န်းကျင်ထနိ်းသမိ်းေရး    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    ရာထူးရာထူးရာထူးရာထူး    ဌာနဌာနဌာနဌာန    မှတ်ချက်မှတ်ချက်မှတ်ချက်မှတ်ချက်    

၁ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်Yကီး ပါေမာက�/ ဌာနမှူး သတ� ေဗဒဌာန၊ ရန်ကန်ုတက] သိုလ် အဖဲွ ေ့ခါင်းေဆာင် 

၂ ေဒါက်တာေအးေဖ ပါေမာက�/ ဌာနမှူး ရုက�ေဗဒဌာန၊ ရန်ကန်ုတက] သိုလ် အဖဲွဝ့င် 

၃ ေဒါက်တာမင်းသန ့ဇ်င် တဲွဖကပ်ါေမာက� သစ်ေတာတက] သိုလ် Coordinator 

၄ ဦးရဲထွဋ် လ/ထ ညbန်Eကားေရးမှူး ဝန်းကျင်/သားငှကဌ်ာန၊ 
သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

အဖဲွဝ့င် 

၅ ေဒ;ေဝေဝသန်း သေုတသနအရာရှိ သစ်ေတာသုေတသနဌာန အဖဲွဝ့င် 

၆ ဦးြမသန်းထွန်း လ/ထ ညbန်Eကားေရးမှူး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်) အဖဲွဝ့င် 

၇ ေဒါက်တာရန်နုိင်စုိး လ/ထ ညbန်Eကားေရးမှူး ေမွးြမူေရးနှင့်ကသုေရးဦးစီးဌာန အဖဲွဝ့င် 

၈ ဦးလ�င်မင်းေမာင် ဦးစီးအရာရိှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 
အမျိုးသားေကာ်မရှင် (NCEA) 

အဖဲွဝ့င် 

၉ ေဒ;စန်းစန်းနွယ် ဦးစီးအရာရိှ ဝန်းကျင်/သားငှကဌ်ာန၊ 
သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

အဖဲွဝ့င် 

၁၀ ဦးဝင်းမျိုးသူ အမCေဆာင်ဒါရုိကတ်ာ ECODEV အဖဲွဝ့င် 

၁၁ ဦးေကျာ်သင်းလတ် GIS က�မ်းကျင်ပညာရှင် သားငှက်ထိန်းသမ်ိးေရးအဖဲွ (့WCS) အဖဲွဝ့င် 

၁၂ ဦးသကေ်ဇာ်နုိင် အတွင်းေရးမှူး ြမန်မာနုိင်ငံငှကဝ်ါသနာရှင်အသင်း အဖဲွဝ့င် 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ((((ခခခခ))))    နိုငင်အံဆင့်နိုငင်အံဆင့်နိုငင်အံဆင့်နိုငင်အံဆင့်    ဇဝီမျိုးစံုမျို းကွဲမဟာဗျူဟာနင့်ှဇဝီမျိုးစံုမျို းကွဲမဟာဗျူဟာနင့်ှဇဝီမျိုးစံုမျို းကွဲမဟာဗျူဟာနင့်ှဇဝီမျိုးစံုမျို းကွဲမဟာဗျူဟာနင့်ှ    လပုင်န်းေဆာင်ရက်ွမCလပုင်န်းေဆာင်ရက်ွမCလပုင်န်းေဆာင်ရက်ွမCလပုင်န်းေဆာင်ရက်ွမC    စမီခံျက်စမီခံျက်စမီခံျက်စမီခံျက်    

ေရးဆွဲေရးဆုိင်ေရးဆွဲေရးဆုိင်ေရးဆွဲေရးဆုိင်ေရးဆွဲေရးဆုိင်ရာရာရာရာ    လပုင်န်းအဖဲွ မ့ျားလပုင်န်းအဖဲွ မ့ျားလပုင်န်းအဖဲွ မ့ျားလပုင်န်းအဖဲွ မ့ျား    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

လပုင်န်းအဖဲွ ့လပုင်န်းအဖဲွ ့လပုင်န်းအဖဲွ ့လပုင်န်းအဖဲွ (့(((၃၃၃၃))))    သဘာဝအရင်းအြမစမ်ျားသဘာဝအရင်းအြမစမ်ျားသဘာဝအရင်းအြမစမ်ျားသဘာဝအရင်းအြမစမ်ျား    ေရရညှအ်သံုးချေရး၊ေရရညှအ်သံုးချေရး၊ေရရညှအ်သံုးချေရး၊ေရရညှအ်သံုးချေရး၊    မဝူါဒ၊မဝူါဒ၊မဝူါဒ၊မဝူါဒ၊    ဥပေဒနှင့်ဥပေဒနှင့်ဥပေဒနှင့်ဥပေဒနှင့်    ပတဝ်န်းကျင်ပတဝ်န်းကျင်ပတဝ်န်းကျင်ပတဝ်န်းကျင်    

ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဆိုင်ရာဆိုင်ရာ    ပညာေပးေရးပညာေပးေရးပညာေပးေရးပညာေပးေရး    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    ရာထူးရာထူးရာထူးရာထူး    ဌာနဌာနဌာနဌာန    မှတ်ချက်မှတ်ချက်မှတ်ချက်မှတ်ချက်    

၁ ဦးတင့်ေဆွ လ/ထ ညbန်Eကားေရးမှူး စီမံကန်ိးနှင့်စာရင်းအင်းဌာန၊ 
သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

အဖဲွ ေ့ခါင်းေဆာင် 

၂ ေဒါက်တာစုိးတင့် ညbန်Eကားေရးမှူး လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာေရးဌာန၊ 
ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန 

အဖဲွဝ့င် 

၃ ဦးဘွန်သန်ိး ညbန်Eကားေရးမှူး စုိကပ်ျိုးေရးစီမံကန်ိးဦးစီးဌာန အဖဲွဝ့င် 

၄ ေဒါက်တာတင်ေငွ ပါေမာက� ေမွးြမူေရးဆုိင်ရာေဆးတက] သိုလ် အဖဲွဝ့င် 

၅ ဦးခင်ေမာင်လင်း အင်ဂျင်နီယာမှူးYကီး ကန်ုးလမ်းပုိေ့ဆာင်ေရးညbန်EကားမC 
ဦးစီးဌာန 

အဖဲွဝ့င် 

၆ ေဒါက်တာစံသင်ွ တဲွဖကပ်ါေမာက� သစ်ေတာတက] သိုလ် အဖဲွဝ့င် 

၇ ဦးခင်လ�င် ဒုတိယညbန်Eကားေရးမှူး တုိးချဲ ပ့ညာေပးေရးဌာန၊ 
သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

အဖဲွဝ့င် 

၈ ေဒ;နီနီေမ ဒုတိယညbန်Eကားေရးမှူး စီမံကန်ိးေရးဆဲွေရးဦးစီးဌာန အဖဲွဝ့င် 

၉ ဦးစိန်ထွန်း ဒုတိယညbန်Eကားေရးမှူး ေရအရင်းအြမစ်နှင့်ြမစ်ေချာင်းများ 
ဖံွ ့5ဖိုးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန၊  

အဖဲွဝ့င် 

၁၀ ဦးေအာင်ေငွ ဒုတိယညbန်Eကားေရးမှူး ြပန်Eကားေရးနှင့်ြပည်သူဆ့က်ဆံေရး 
ဦးစီးဌာန 

အဖဲွဝ့င် 

၁၁ ဦးဆန်းလင်း ဒုတိယညbန်Eကားေရးမှူး ေရှ ေ့နချုပ်ရံုး အဖဲွ ဝ့င် 

၁၂ ဦးေကျာ်ေဆွ လ/ထ ညbန်Eကားေရးမှူး သေုတသနဌာန၊ တရားရံုးချုပ် အဖဲွ ဝ့င် 

၁၃ ဦးေကျာ်ေအာင်လွင် လ/ထ ညbန်Eကားေရးမှူး အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန အဖဲွဝ့င် 

၁၄ ေဒ;ခင်ေမသန်း လ/ထ ညbန်Eကားေရးမှူး လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန အဖဲွဝ့င် 

၁၅ ဦးအုန်းေကျာ် လ/ထအေထွေထွမန်ေနဂျာ ြမန်မာဟ့ိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း အဖဲွဝ့င် 

၁၆ ဦးစိန်ေအာင်မင်း ဦးစီးအရာရိှ ဝန်းကျင်/သားငှကဌ်ာန အဖဲွဝ့င် 

၁၇ ဦးစုိင်းသန်းေမာင် ဦးစီးအရာရိှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 
အမျိုးသားေကာ်မရှင် (NCEA) 

Coordinator 

၁၈ ဦးစစ်နုိင် ဦးစီးအရာရိှ ကန်ုသွယေ်ရးညbန်EကားမCဦးစီးဌာန အဖဲွဝ့င် 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ဂဂဂဂ))))    ၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ခနုစှတ်င်ွခနုစှတ်င်ွခနုစှတ်င်ွခနုစှတ်င်ွ    ကမcာလုံးဆုိင်ရာကမcာလုံးဆုိင်ရာကမcာလုံးဆုိင်ရာကမcာလုံးဆုိင်ရာ    5ခိမ်းေြခာ5ခိမ်းေြခာ5ခိမ်းေြခာ5ခိမ်းေြခာက်ခေံနရေသာက်ခေံနရေသာက်ခေံနရေသာက်ခေံနရေသာ    ြမနမ်ာနုိငင်ံရိှြမနမ်ာနုိငင်ံရိှြမနမ်ာနုိငင်ံရိှြမနမ်ာနုိငင်ံရိှ    

မျိုးစတိမ်ျားစာရင်း။မျိုးစတိမ်ျားစာရင်း။မျိုးစတိမ်ျားစာရင်း။မျိုးစတိမ်ျားစာရင်း။    

နိုတ့ိုကသ်တ� ဝါမျိုးစတ်ိများနိုတ့ိုကသ်တ� ဝါမျိုးစတ်ိများနိုတ့ိုကသ်တ� ဝါမျိုးစတ်ိများနိုတ့ိုကသ်တ� ဝါမျိုးစတ်ိများ 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်    အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်း    ဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေန    

၁ Eကံ့/ ဝက်Eကံ့ Dicerohinus sumatrensis CR ကျဆင်း 
၂ Eကံ့/ Eက့ံဆင် Rhinoceros sondaicus CR မသိ 
၃ ေတာေခွး Cuon alpinus EN ကျဆင်း 

၄ အာရှဆင် Elephas maximus EN ကျဆင်း 

၅ Xကက် Hapalomys longicaudatus EN ကျဆင်း 

၆  ေမျာက်လbဲေကျာ် Hoolock hoolock EN ကျဆင်း 

၇ ေမျာက်လbဲေကျာ်(လကြ်ဖူ) Hylobates lar EN ကျဆင်း 

၈ မေလးသင်းေခွချပ် Manis javanica EN ကျဆင်း 

၉ တရတ်ုသင်းေခွချပ် Manis pentadactyla EN ကျဆင်း 

၁၀ ကတုိးေကာင် Moschus fuscus EN ကျဆင်း 

၁၁ ကျား Panthera tigris  EN ကျဆင်း 

၁၂  ေEကာင်တံငါ Prionailurus viverrinus EN ကျဆင်း 

၁၃  ေရbသမင် Cervus eldii EN ကျဆင်း 

၁၄ Eကံ့သေူတာ် Tapirus indicus EN ကျဆင်း 

၁၅   Trachypithecus germaini EN ကျဆင်း 

၁၆ ေမျာက်မျက်ကငွ်းြဖူ Trachypithecus phayrei  EN ကျဆင်း 

၁၇  ေမျာက်ညို Trachypithecus shortridgei EN ကျဆင်း 

၁၈ ပန်ဒါနီ  Ailurus fulgens VU ကျဆင်း 

၁၉ ေြခသည်းငယ်ဖျံ Aonyx cinerea VU ကျဆင်း 

၂၀ ဝံေEကာင် Arctictis binturong  VU ကျဆင်း 

၂၁  ေဝလငါးြပာ Balaenoptera musculus VU ကျဆင်း 

၂၂  ေြပာင် Bos Gaurus VU ကျဆင်း 

၂၃ စိုင် Bos Javanicus VU ကျဆင်း 

၂၄ ေတာက�ဲ Babulus  arnee VU ကျဆင်း 

၂၅ သားမင်း Budorcus taxicolor VU ကျဆင်း 

၂၆ လင်းနုိ ့ Craseonycteris thonglongyai VU ကျဆင်း 

၂၇ မေလးဝကဝံ် Helarctos malayanus VU ကျဆင်း 

၂၈  ေEကာင်ဝံစင်းEကား Hemilagus derbyanus VU ကျဆင်း 

၂၉  ေမျာက်လbဲေကျာ် Hoolock leuconedys VU ကျဆင်း 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ဂဂဂဂ))))    ၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ခုနစှတ်ငွ်ခုနစှတ်ငွ်ခုနစှတ်ငွ်ခုနစှတ်ငွ်    ကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာ    5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ    ြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိ    

မျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်း    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

နိုတ့ိုကသ်တ� ဝါမျိုးစတ်ိများနိုတ့ိုကသ်တ� ဝါမျိုးစတ်ိများနိုတ့ိုကသ်တ� ဝါမျိုးစတ်ိများနိုတ့ိုကသ်တ� ဝါမျိုးစတ်ိများ    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်    အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်း    ဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေန    

၃၀ ဖျံေမbးေချာ Lutra perspicillata VU ကျဆင်း 

၃၁  ေမျာက်5မီးတုိ Macaca arctoides VU ကျဆင်း 

၃၂ ေမျာက်ပုတီး  Macaca leonina VU ကျဆင်း 

၃၃  ေတာင်ဆိတ်နီ Naemorhedus bayleyi VU ကျဆင်း 

၃၄ ေတာင်ဆိတ်  Naemorhedus griseus VU ကျဆင်း 

၃၅ အင်းကျား Neofelis nebulosa  VU ကျဆင်း 

၃၆  လင်းရှူး Neophocaena phocaenoides VU ကျဆင်း 

၃၇ ေမျာက်ေလေပွ Nycticebus bengalensis VU ကျဆင်း 

၃၈ ဧရာဝတီလင်းပိုင် Orcaella brevirostris VU ကျဆင်း 

၃၉  ေEကာင်သလင်း Pardofelis marmorata VU ကျဆင်း 

၄၀ ရှဉ့် Petinomys setosus  VU ကျဆင်း 

၄၁ ရှဉ့် Petinomys vordermanni  VU ကျဆင်း 

၄၂ ဆတ် Rusa unicolor VU ကျဆင်း 

၄၃  ေမျာက်ညို Trachypithecus pileatus VU ကျဆင်း 

၄၄ ဝက်ဝYံကီး Ursus thibetanus VU ကျဆင်း 

၄၅  ေEကာင်ြမင်းXကက် Viverra megaspila VU ကျဆင်း 

    
ငကှမ်ျိုးစတ်ိများငကှမ်ျိုးစတ်ိများငကှမ်ျိုးစတ်ိများငကှမ်ျိုးစတ်ိများ    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်    အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်း    ဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေန    
၁ ေအာင်ေလာင် Aceros nipalensis  VU ကျဆင်း 
၂ ေအာင်ေလာင် Aceros subruficolli VU ကျဆင်း 
၃ ငဟစ်ဝမ်းြဖူ Ardea insignis CR ကျဆင်း 
၄ လင်းယုန် Aquila clanga VU ကျဆင်း 
၅ Indian Spotted Eagle Aquila hastata VU ကျဆင်း 
၆ Baer’s Pochard Aythya baeri EN ကျဆင်း 
၇ ေတာဘဲမန်ဒါလီ Cairina scutulata EN ကျဆင်း 
၈ ငူ Columba punicea VU ကျဆင်း 
၉ Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola VU ကျဆင်း 
၁၀ ေရေညှာင့်နတ်ုသီးဝိုင်း Eurynorhynchus pygmeus CR ကျဆင်း 
၁၁ Lesser Kestrel Falco naumanni VU ကျဆင်း 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ဂဂဂဂ))))    ၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ခုနစှတ်ငွ်ခုနစှတ်ငွ်ခုနစှတ်ငွ်ခုနစှတ်ငွ်    ကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာ    5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ    ြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိ    

မျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်း    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

ငကှ်ငကှ်ငကှ်ငကှ်မျိုးစတ်ိများမျိုးစတ်ိများမျိုးစတ်ိများမျိုးစတ်ိများ    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်    အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်း    ဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေန    

၁၂ Yကို းEကာ Grus antigone VU ကျဆင်း 
၁၃ Pallas’s Fish-eagle Haliaeetus leucoryphus VU ကျဆင်း 
၁၄ ေရဗလံု Heliopais personatus  EN ကျဆင်း 
၁၅ ငက်ှYကီးဒုံးစပ် Leptoptilos dubius EN ကျဆင်း 
၁၆ ငက်ှYကီးဒုံးစပ် Leptoptilos javanicus  VU ကျဆင်း 
၁၇ မိုနာရစ် Lophophorus sclateri VU ကျဆင်း 
၁၈ Nicobar Megapode Megapodius nicobariensis VU ကျဆင်း 
၁၉ မန်ဂတ်ဆာဘဲ Mergus squamatus  EN ကျဆင်း 
၂၀ Wallace’s Hawk-eagle Nisaetus nanus  VU ကျဆင်း 
၂၁ Great Bustard Otis tarda VU ကျဆင်း 
၂၂ ဇီးကက်ွ Otus sagittatus  VU ကျဆင်း 
၂၃ ေဒါင်းစမ်ိး Pavo muticus  EN ကျဆင်း 
၂၄ ဂါနေီတာင်ငံုး Pitta gurneyi EN ကျဆင်း 
၂၅ Straw-headed Bulbul Pycnonotus zeylanicus VU ကျဆင်း 
၂၆ ဘေဲခါင်းပန်းေရာင် Rhodonessa caryophyllacea CR ကျဆင်း 
၂၇ စကီမာ Rynchops albicollis VU ကျဆင်း 
၂၈ လင်းတထိပနီ် Sarcogyps calvus CR ကျဆင်း 
၂၉ ငက်ှြပာေြခာက် Sitta formosa VU ကျဆင်း 
၃၀ ငက်ှြပာေြခာက် Sitta magna VU ကျဆင်း 
၃၁ မျက်ခုံးြဖူငှကြ်ပာေြခာက် Sitta victoriae EN ကျဆင်း 
၃၂ ခရုစတ်ု Threskiornis melanocephalus  VU ကျဆင်း 
၃၃ ထရာဂိုပင်ငှက် Tragopan blythii VU ကျဆင်း 
၃၄ ငစိူမ်း Treron capellei  VU ကျဆင်း 
၃၅ Spotted Greenshank Tringa guttifer EN ကျဆင်း 
၃၆ Grey-sided Thrush Turdus feae VU ကျဆင်း 
    
တာွးသာွးသတ�တာွးသာွးသတ�တာွးသာွးသတ�တာွးသာွးသတ� ဝါများဝါများဝါများဝါများ    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်    အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်း    ဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေန    
၁ ေရငံလိပ် Batagur baska CR  
၂ လိပေ်စာင်းလျား Dermochelys coriacea CR ကျဆင်း 
၃ ြမန်မာ့Eကယ်လိပ် Geochelone platynota  CR  
၄ ရခိုငေ်တာင်လိပ် Heosemys depressa  CR  
၅ လိပစ်န်ွ/ဘီးလိပ် Eretmochelys imbricata  CR ကျဆင်း 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ဂဂဂဂ))))    ၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ခုနစှတ်ငွ်ခုနစှတ်ငွ်ခုနစှတ်ငွ်ခုနစှတ်ငွ်    ကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာ    5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ    ြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိ    

မျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်း    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

တာွးသာွးတာွးသာွးတာွးသာွးတာွးသာွးသတ� ဝါမျိုးစတ်ိများသတ� ဝါမျိုးစတ်ိများသတ� ဝါမျိုးစတ်ိများသတ� ဝါမျိုးစတ်ိများ    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်    အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်း    ဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေန    

၆ Gharial Gavialis gangeticus CR ကျဆင်း 
၇ ေလးကက်ွလိပ် Nilssonia formosa EN  
၈ Frog-faced Softshell Turtle Pelochelys cantorii  EN  
၉ လိပE်ကကတူ်ေရွး Platysternon megacephalum EN  
၁၀  Enhydris vorisi EN အချက်အလကမ်ရိှ 
၁၁ လိပဝ်ါ Indotestudo elongata EN   
၁၂ တုိကလိ်ပ် Batagur trivittata  EN  
၁၃ ြပင်သာလိပ် Chelonia mydas EN ကျဆင်း 
၁၄ လိပဘ်လူီး Manouria emys EN  
၁၅ စင်းကျားလိပ် Chitra indica EN  
၁၆  Cuora mouhotii EN  
၁၇ ေဆာက်လိပ် Morenia ocellata VU  
၁၈ King Cobra Ophiophagus hannah VU  
၁၉ လိပတ်က် Manouria impressa VU  
၂၀ ဘီးဝန်းလိပ် Amyda cartilaginea  VU  
၂၁ လိပမဲ်Yကီး Siebenrockiella crassicollis  VU  
၂၂ လိပေ်လာင်း Lepidochelys olivacea  VU  
၂၃ လိပ်ရငY်ကို း Cuora amboinensis VU  

၂၄ သင်ေပါင်းလိပ် Heosemys grandis 
VU  

 
 

အအအအပင်မျိုးစတ်ိများပင်မျိုးစတ်ိများပင်မျိုးစတ်ိများပင်မျိုးစတ်ိများ 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်    အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်း    ဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေန    

၁  Shorea farinosa CR update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၂  Anisoptera scaphula CR update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၃  Dipterocarpus turbinatus CR update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၄  Sonneratia griffithii CR ကျဆင်း 

၅  Vatica lanceaefolia CR update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၆  Dipterocarpus baudii CR update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၇  Dipterocarpus grandiflorus CR update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၈  Hopea apiculata CR update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၉  Dipterocarpus dyeri CR update လုပ်ရန်လုိအပ် 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ဂဂဂဂ))))    ၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ခုနှခုနှခုနှခုနှစတ်ငွ်စတ်ငွ်စတ်ငွ်စတ်ငွ်    ကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာ    5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ    ြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိ    

မျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်း    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

အပင်အပင်အပင်အပင်မျိုးစတ်ိများမျိုးစတ်ိများမျိုးစတ်ိများမျိုးစတ်ိများ    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်    အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်း    ဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေန    

၁၀  Dipterocarpus gracilis CR update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၁၁  Dipterocarpus kerrii CR update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၁၂  Hopea helferi CR update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၁၃  Hopea sangal CR update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၁၄ White Seraya Parashorea stellata  CR update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၁၅  Afzelia xylocarpa EN update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၁၆  Anisoptera costata EN update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၁၇  Shorea gratissima EN update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၁၈ White Meranti Shorea henryana  EN update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၁၉  Vatica cinerea EN update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၂၀  Shorea roxburghii EN update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၂၁  Cleidiocarpon laurinum EN update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၂၂  Dalbergia oliveri EN update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၂၃  Dipterocarpus alatus EN update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၂၄  Dipterocarpus costatus EN update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၂၅  Heritiera fomes EN ကျဆင်း 

၂၆  Hopea ferrea EN update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၂၇  Picea farreri EN update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၂၈ Taiwania Taiwania cryptomerioides  VU update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၂၉  Cephalotaxus mannii VU update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၃၀  Cycas siamensis VU ကျဆင်း 

၃၁  Hopea odorata VU update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၃၂ Burmese Rosewood Pterocarpus indicus  VU update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၃၃ Lign-aloes Aquilaria malaccensis  VU update လုပ်ရန်လုိအပ် 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ဂဂဂဂ))))    ၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ခုနစှတ်ငွ်ခုနစှတ်ငွ်ခုနစှတ်ငွ်ခုနစှတ်ငွ်    ကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာ    5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ5ခိမ်းေြခက်ခေံနရေသာ    ြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိြမန်မာနုိငင်ံရှိ    

မျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်းမျိုးစတိမ်ျားစာရင်း    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

အပင်အပင်အပင်အပင်မျိုးစတ်ိများမျိုးစတ်ိများမျိုးစတ်ိများမျိုးစတ်ိများ    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်သပိAံအမည်    အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်း    ဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေနဦးေရအေြခအေန    

၃၄  Burretiodendron esquirolii VU update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၃၅  Calocedrus macrolepis VU update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၃၆  Cleidiocarpon cavaleriei VU update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၃၇  Cycas pectinata VU ကျဆင်း 

၃၈  Dipterocarpus retusus VU update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၃၉ Ocean Turf Grass Halophila beccarii  VU ကျဆင်း 

၄၀  Hopea griffithii VU update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၄၁ Moluccan Ironwood Intsia bijuga  VU update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၄၂  Magnolia nitida VU update လုပ်ရန်လုိအပ် 

၄၃  Magnolia rostrata VU update လုပ်ရန်လုိအပ် 

 
CR = မျို းသုဉ်းလနုီးပါး အန�ရာယ်ရှိေသာ မျို းစိတမ်ျား (Critically Endangered Species) 
EN = မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရှိေသာ မျို းစိတမ်ျား (Endangered Species) 
VU = မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ကျေရာက်နိုငေ်သာမျို းစိတမ်ျား (Vulnerable Species) 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ဃဃဃဃ)))) သဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများ    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    ကာကွယထ်ားေသာကာကွယထ်ားေသာကာကွယထ်ားေသာကာကွယထ်ားေသာ    အဓိအဓိအဓိအဓိကကကကမျိုးစတိ်မျိုးစတိ်မျိုးစတိ်မျိုးစတိ်    
များများများများ    ((((တညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီး    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    အဆိုြပုအဆိုြပုအဆိုြပုအဆိုြပု)))) 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    ဘိုငအ်ိုဘိုငအ်ိုဘိုငအ်ိုဘိုငအ်ို    ယနူစ်ယနူစ်ယနူစ်ယနူစ်    
ကာကယ်ွထားေသာကာကယ်ွထားေသာကာကယ်ွထားေသာကာကယ်ွထားေသာ    
အဓကိမျို းစတိမ်ျားအဓကိမျို းစတိမ်ျားအဓကိမျို းစတိမ်ျားအဓကိမျို းစတိမ်ျား    

စမီအံပုခ်ျုပမ်Cစမီအံပုခ်ျုပမ်Cစမီအံပုခ်ျုပမ်Cစမီအံပုခ်ျုပမ်C    
အေနအထားအေနအထားအေနအထားအေနအထား    

မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်    

၁ ေတာငY်ကီးငက်ှ 
ေဘးမဲ့ေတာ 

၁၀ ဘီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၀º ၄၅' နငှ့် အေရှ  ့ 
၉၇º ၀၄' 

ငက်ှမျို းစတ်ိများ 5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

- 

၂ ပေိတာငေ်တာရိုင်း 
တိရ စ�ာနေ်ဘးမဲ့ေတာ 

၉ ဘီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၅º ၁၅' - ၂၅º ၁၅' 
နငှ့် အေရှ  ့၉၇º ၁၄' - ၉၇º ၂၀' 

ဂျီ၊ ေတာဝက်၊ ငက်ှမျို းစတ်ိ 
များ၊ တွားသာွးသတ� ဝါများ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၂၄၃/၁၉၂၇ (၁-၁၁-၁၉၂၇)၊ 
ြပငဆ်ငဖ်ွဲ စ့ည်းေEကာင်း 
အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၁/၂၀၀၆ (၃-၁-၂၀၀၆)၊ 

၃ ေရbဥေဒါင်းေတာရိုင်း 
တိရ စ�ာနေ်ဘးမဲ့ေတာ 

၁၀ ဘီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၃º ၅' - ၂၂º ၅၇' နငှ့် 
အေရှ  ့၉၉º ၅' - ၉၆º ၂၂' 

ဆင်၊ ေြပာင်၊ စိုင်၊ ဆတ်၊ 
ေတာဆတ်ိ၊ ေမျာက်မျို းစတ်ိ 
များ၊ ငက်ှမျို းစတ်ိများ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၂၄၃/၁၉၂၇(၁-၁၁-၁၉၂၇) 

၄ ြပငဦ်းလငွ် 
ငက်ှေဘးမဲ့ေတာ 

၁၀ ဘီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၂º ၀' နငှ့် အေရှ  ့
၉၆º ၃၀'  

ငက်ှမျို းစတ်ိများ၊ ဂျီ 5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၂၄၃/၁၉၂၇(၁-၁၁-၁၉၂၇) 

၅ ေမာ့စေကာက့�န်း 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ 

၄ အ�ဝါက�န်းစု ဂျီ၊ ဆတ်၊ ေရေပျာ်ငက်ှများ 5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမတ်ှ၊ 
၂၄၃/၁၉၂၇(၁-၁၁-၁၉၂၇) 

၆ ကဟီးလူ ေတာရိုင်း 
တိရ စ�ာနေ်ဘးမဲ့ေတာ 

၄ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ ေြမာက် 
၁၇º ၃' နငှ့် အေရှ  ့၉၇º ၆'  

ေတာဆတ်ိ၊ ဂျီေလာှင/် 
ယုနသ်မင်၊ ဒရယ် 

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၁၈၈/၁၉၂၈(၂-၉-၁၉၂၈)  

၇ မလူရစ် ေတာရိုင်း 
တိရ စ�ာနေ်ဘးမဲ့ေတာ 

၁၀ ေအ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၁၆º ၇' နငှ့် အေရှ  ့
၉၈º ၃၀'  

ဂျီ၊ ေတာဝက်၊ ေမျာက်မျိုး 
စတ်ိများ၊ ငက်ှမျို းစတ်ိများ 

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၂၃၂/၁၉၃၅(၅-၁၁-၁၉၃၅) 

၈ ဝက်သီးကန် 
ငက်ှေဘးမဲ့ေတာ 
 

၉ ေအ၊ ေရတိမေ်ဒသ၊ ေြမာက် 
၂၀º ၀' နငှ့် အေရှ  ့၉၆º ၃၀'  

ေရေပျာ်ငက်ှမျို းစတ်ိ 5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၂၇၅/၁၉၃၉(၅-၇-၁၉၃၉) 
 

၉ ေရbစက်ေတာ် 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ 

၉ ေအ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၀º ၁၂' နင့်ှ အေရှ  ့
၉၄º ၃၅'  

ေရbသမင်၊ ဆတ်၊ ဂျီ၊ 
ေတာေခွး၊ ေတာဝက်၊ 
ေမျာက်မျို းစတ်ိများ၊ 
ငက်ှမျို းစတ်ိများ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၂၁၀/၁၉၄၀(၂၉-၆-၁၉၄၀) 

၁၀ ချပ်သင်း ေတာရိုင်း 
တိရ စ�ာနေ်ဘးမဲ့ေတာ 

၉ ေအ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၃º ၃၆' နင့်ှ အေရှ  ့
၉၅º ၃၂'  

ေရbသမင်၊ ဆတ်၊ ဂျီ ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၁၇၇/၁၉၄၁(၁၉-၆-၁၉၄၁) 

၁၁ ေကလာသေတာရုိင်း 
တိရ စ�ာနေ်ဘးမဲ့ေတာ 

၄ ေအ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၁၇º ၁၃' နငှ့် အေရှ  ့
၉၇º ၆'  

ဆတ်၊ ဂျီ၊ ေတာဝက်၊ 
ငက်ှမျို းစတ်ိများ  

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

ြပငဆ်ငဖ်ွဲ စ့ည်းေEကာင်း 
အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၂၃/၂၀၀၂ (၁၅-၃-၂၀၀၂) 

၁၂ သမီးလကှ�န်း 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ 

၄ အ�ဝါ၊ ေြမာက် ၁၅º ၅' 
နငှ့် အေရှ  ့၉၄º ၁၇'  

ပငလ်ယ် လပိမ်ျို းစတ်ိများ၊ 
ေရေပျာ်ငက်ှမျို းစတ်ိများ 

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၂၈၉/၁၉၇၀(၁၂-၁၀-၁၉၇၀) 

၁၃ မင်းဝေံတာင် 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ 

၉ ေအ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၂º ၂' နငှ့် အေရှ  ့၉၅º 
၅၈'  

ဂျီ၊ ဒရယ်၊ ငက်ှမျို းစတ်ိများ  5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၂၅၉/၁၉၇၁(၂၆-၁၀-၁၉၇၁) 

၁၄ ထမံသီ ေတာရိုင်း 
တိရ စ�ာနေ်ဘးမဲ့ေတာ 

၉ ဘီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၅º ၂၆' နင့်ှ အေရှ  ့
၉၅º ၃၇'  

ကျား၊ ကျားသစ်၊ ဆင်၊ ဂျီ၊ 
ေြပာင်၊ ဆတ်၊ ဝက်ဝံ၊ 
ေမျာက်နငှ့်ငက်ှမျို းစတ်ိများ၊  

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၃၁/၁၉၇၄(၁၁-၄-၁၉၇၄) 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ဃဃဃဃ)))) သဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများ    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    ကာကွယထ်ားေသာကာကွယထ်ားေသာကာကွယထ်ားေသာကာကွယထ်ားေသာ    အဓိကမျိုးစတိ်အဓိကမျိုးစတိ်အဓိကမျိုးစတိ်အဓိကမျိုးစတိ်    
များများများများ    ((((တညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီး    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    အဆိုြပုအဆိုြပုအဆိုြပုအဆိုြပု))))    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    ဘိုဘိုဘိုဘိုငအ်ိုငအ်ိုငအ်ိုငအ်ို    ယနူစ်ယနူစ်ယနူစ်ယနူစ်    
ကာကယ်ွထားေသာကာကယ်ွထားေသာကာကယ်ွထားေသာကာကယ်ွထားေသာ    
အဓကိမျို းစတိမ်ျားအဓကိမျို းစတိမ်ျားအဓကိမျို းစတိမ်ျားအဓကိမျို းစတိမ်ျား    

စမီအံပုခ်ျုပမ်Cစမီအံပုခ်ျုပမ်Cစမီအံပုခ်ျုပမ်Cစမီအံပုခ်ျုပမ်C    
အေနအထားအေနအထားအေနအထားအေနအထား    

မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်    

၁၅ အင်းေလးကန် 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ 

၁၀ ဘီ၊ ေရတိမေ်ဒသ/ ကန်၊  
ေြမာက် ၁၉º ၄၆' − ၂၀º ၃၈' 
နငှ့် အေရှ  ့၉၆º ၄၇' − ၉၇º ၆' 

ေရေပျာ်ငက်ှမျို းစတ်ိများ၊ 
ေဆာင်းခိုငက်ှများ၊ 
YကိုးEကာ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၁၅/၁၉၈၅ (၃၀-၁-၁၉၈၅) 
ြပငဆ်ငဖ်ွဲ စ့ည်းေEကာင်း 
အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၉၇/၂၀၀၁ (၃၁-၃-၂၀၀၁) 

၁၆ မိုးယွန်းYကီးအင်း 
ေတာရိုင်းတိရစ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ  

၄ ေရေလာှင်တမံ 
ေရတိမေ်ဒသ ေြမာက် ၁၇º 

၃၄' အေရှ  ့၉၆º ၃၅' 

ေရေပျာ်ငက်ှမျို းစတ်ိများ၊ 
ေဆာင်းခိုငက်ှများ၊ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၉၃/၁၉၈၈ (၂၂-၄-၁၉၈၈) 

၁၇ ေလှာက်ားဥယျာဉ် ၄ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ ေြမာက် 

၁၇º ၁' အေရှ  ့၉၈º ၅' ေတာ 

ရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားဥယျာဉ် 
 

ဆတ်၊ ဂျီ၊ ဒရယ်၊ ေရbသမင်၊ 
ေမျာက်မျို းစတ်ိများ၊ 
ေဆာင်းခိုငက်ှများ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

-  /  - 
၁-၆-၁၉၈၉  

၁၈ အေလာင်းေတာ် 
ကဿပ အမျို းသား 
ဥယျာဉ် 

၉ ေအ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၂º ၃၀' နငှ့် အေရှ  ့

၉၄º ၂၀' 

ကျား၊ ကျားသစ်၊ ဆင်၊ 
ေြပာင်၊ ဆတ်၊ ေတာဆိတ်၊ 
ဝက်ဝံ၊ ေတာဝက် 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၃၁/၁၉၈၉ (၂၀-၁-၁၉၈၉)  

၁၉ ပပုAါးေတာငဥ်ယျာဉ် ၉ ေအ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၀º ၅၃' နငှ့် အေရှ  ့

၉၅º ၁၅'  

ဂျီ၊ ေတာဝက်၊ ေမျာက်မျက် 
ကွင်းြဖူ၊ ငက်ှမျို းစတ်ိများ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၃၈၅/၁၉၈၉ (၂၄-၈-၁၉၈၉) 

၂၀ မနိ်းမလကှ�န်း 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ 

၄ အ�ဝါ ေြမာက် ၁၆º ၅' နငှ့် 
အေရှ  ့၉၅º ၁၈'' 

မေိကျာင်းမျို းများ၊ 
ပငလ်ယ်ငှက်များ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၉၁/၁၉၉၃ (၅-၁-၁၉၉၃)  

၂၁ ေလာကနန�ာ 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ 

၉ ေအ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၁º ၁၅' နငှ့် အေရှ  ့

၉၄º ၄၇' 

ြမနမ်ာE့ကယ်လပိ်၊ ေရbသမင်၊ 
ငက်ှမျို းစတ်ိများ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၃၃/၁၉၉၅ (၁၆-၂-၁၉၉၅)   

၂၂ လနပိ် အ�ဝါ 
အမျို းသားဥယျာဉ် 

၇ ဘီ၊ အ�ဝါ၊ ေြမာက် ၁၀º 

၄၁.၅' - ၁၀º ၉၅.၃' နငှ့် အေရှ  ့

၉၈º ၄.၉' - ၉၈º ၁၈.၃' 

 

သင်းေခခွျပ်၊ ေမျာက်မျိုး 
စတ်ိများ၊ ေရေပျာ်ငက်ှများ၊ 
သန�ာ ေကျာက်တန်းများ၊ 
ဂျေီလှာင် /ယုနသ်မင် 
(အေသး)၊ အ�ဝါဇီဝ 
မျို းစတ်ိများ 

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၄၀/၁၉၉၆ (၂၀-၈-၁၉၉၆) 

၂၃ လွုိ ငေ်မွ သဘာဝ 
နယ်ေြမ 

၁၀ ဘီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၁º ၈' နငှ့် အေရှ  ့၉၉º 

၄၅' 

ဝက်ဝံ၊ သင်းေခခွျပ်၊ 
ငက်ှမျို းစတ်ိများ 

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၂/၁၉၉၆ (၃၀-၁-၁၉၉၆)  

၂၄ ပါဆာ သဘာဝ 
နယ်ေြမ 

၁၀ ေအ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၀º ၂၉' နငှ့် အေရှ  ့

၉၉º ၅၃' 

ေတာEကက်၊ တရတ်ု 
သင်းေခခွျပ်၊ ငက်ှမျို းစတ်ိ 
များ 

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၄/၁၉၉၆ (၃၁-၃-၁၉၉၆)  

၂၅ ခါကာဘုိရာဇီ 
အမျို းသားဥယျာဉ် 

H d. ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၈º ၀၅' နင့်ှ အေရှ  ့

၉၇º ၄၄' 

သားမင်၊ ကတုိး/ကတုိးဂျီ၊ 
ေEကာငန်/ီ ပန်ဒါနီ၊ ေတာင် 
ဆတ်ိနီ၊ ဖက်ဂျီ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၇၉/၁၉၉၈ (၁၀-၁၁-၁၉၉၈) 

၂၆ ကျို က်ထီးရိုး 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ  

၄၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ ေြမာက် 

၁၇º ၂၄' − ၁၇º ၃၄' နင့်ှ အေရှ  ့

၉၇º ၀၁' − ၉၇º ၁၀' 

ေတာငဆ်တ်ိ၊ ေြပာင်၊ ဆတ်၊ 
ဂျီ၊ ေမျာက်မျို းစတ်ိများ၊ 
ေတာဝက်၊ ငက်ှမျို းစတ်ိများ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၃၇/၂၀၀၁ (၆-၇-၂၀၀၁)  

၂၇ မင်းစုံေတာင် 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ  

၉ ေအ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၁º ၂၈' နင့်ှ အေရှ  ့

၉၅º ၄၃ 

ဂျီ၊ ယုန်၊ Eကယ်လပိ်၊ ေခွးအ၊ 
ေတာေEကာင်၊ ေ�မမျိုးစတ်ိ 
များ၊ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၁၄/၂၀၀၁ (၂၂-၃-၂၀၀၁)  
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ဃဃဃဃ)))) သဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများ    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    ကာကွယထ်ားေသာကာကွယထ်ားေသာကာကွယထ်ားေသာကာကွယထ်ားေသာ    အဓိကမျိုးစတိ်အဓိကမျိုးစတိ်အဓိကမျိုးစတိ်အဓိကမျိုးစတိ်    
များများများများ    ((((တညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီး    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    အဆိုြပုအဆိုြပုအဆိုြပုအဆိုြပု))))    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    ဘိုငအ်ိုဘိုငအ်ိုဘိုငအ်ိုဘိုငအ်ို    ယနူစ်ယနူစ်ယနူစ်ယနူစ်    
ကာကယ်ွထားေသာကာကယ်ွထားေသာကာကယ်ွထားေသာကာကယ်ွထားေသာ    
အဓကိမျို းစတိမ်ျားအဓကိမျို းစတိမ်ျားအဓကိမျို းစတိမ်ျားအဓကိမျို းစတိမ်ျား    

စမီအံပုခ်ျုပမ်Cစမီအံပုခ်ျုပမ်Cစမီအံပုခ်ျုပမ်Cစမီအံပုခ်ျုပမ်C    
အေနအေနအေနအေနအထားအထားအထားအထား    

မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်    

၂၈ ရခိုငရ်ိုးမ 
ဆငေ်ဘးမ့ဲေတာ 

၄၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ ေြမာက် 

၁၇º ၃၁' နငှ့် အေရှ  ့၉၄º ၃၀'  

ဆင်၊ ေြပာင်၊ ကျားသစ်၊ ဂျီ၊ 
ဆတ်၊ ေခွးအ၊ ဝက်ဝံ၊ ငက်ှ 
နငှ့် ေမျာက်မျို းစတ်ိများ၊  

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၂၁/၂၀၀၂ (၅-၂-၂၀၀၂)  

၂၉ ပန်းေလာင် နငှ့် 
ြပဒါးလင်းဂူ 
ေတာရိုင်း တိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ 

၁၀ ဘီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၁º ၁၀' နငှ့် အေရှ  ့

၉၆º ၂၈'' 

ဆင်၊ ကျားသစ်၊ ကျားမင်း/ 
ေEကာငမ်င်း၊ သစတ်က်ကျား/ 
အင်းကျား၊ ေတာဆတ်ိ၊ 
ေမျာက်လbဲေကျာ်၊ ငက်ှမျို း 
စတ်ိများ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၂၀/၂၀၀၂ (၁၈-၃-၂၀၀၂)  

၃၀ ဖနုက်န်ရာဇီ 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ  

၉ ဘီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၇º ၃၀' နငှ့် အေရှ  ့

၉၇º ၄၃'  

ဂျီ၊ ငက်ှမျို းစတ်ိများ၊ ေတာင် 
ဆတ်ိနီ၊ ေမျာက်လွဲေကျာ်၊ 
ေတာ ေခွး၊ ေ�မပါမျို းများ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၅၃/၂၀၀၃ (၁-၁၂-၂၀၀၃)  

၃၁ အင်းေတာY်ကီး 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ 

၉ ေအ၊ ေရတိမေ်ဒသ/ကန်၊ 
ေြမာက် ၂၄º ၅၆' − ၂၅º ၂၄' 

နငှ့် အေရှ  ့၉၆º ၀' − ၉၆º ၃၉' 

ဆတ်၊ ေတာဆတ်ိ၊ 
ေတာငဆ်တ်ိ၊ ေရေပျာ် 
ငက်ှများ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၃၉/၂၀၀၄ (၉-၈-၂၀၀၄)   

၃၂ ဟူးေကာင်းချို င့်ဝမှ်း 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ 

၉ ဘီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၆º ၁၇' နငှ့် အေရှ  ့
၉၇º ၄၁'  

ကျား၊ ဆင်၊ ကျားသစ်၊ 
ေြပာင်၊ ဆတ်၊ ဝက်ဝံ၊ 
ေတာဝက်၊ ေတာဆတ်ိ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၃၄/၂၀၀၄ (၃-၆-၂၀၀၄)   

၃၃ ဘမွဖ်ာဘွမ် 
ေတာရိုင်း တိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ 

၉ ဘီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၆º ၂၉' နင့်ှ အေရှ  ့
၉၇º ၃၁''  

ဆင်၊ ကျားသစ်၊ ေြပာင်၊ 
ေတာဆတ်ိ၊ သစတ်က်ကျား/ 
အင်းကျား၊ ေခွးအ၊ 
ငက်ှမျို းစတ်ိများ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၄၀/၂၀၀၄ (၉-၈-၂၀၀၄)   

၃၄ တနသrာရီ သဘာဝ 
Yကိုးဝိုင်း 

၉ ေအ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၁၂º ၀၂' နင့်ှ အေရှ  ့
၉၇º ၀၀'  

ကျား၊ဆင်၊ Eက့ံသေူတာ်၊ ဂါနီ 
ေတာငင်ုံး၊ ဝက်ဝံ၊ကျားသစ်၊ 
ငက်ှမျို းစတ်ိများ 

စမီကိံန်းနငှ့် စာရင်း 
အင်းဌာနမှ စမီအံပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။  

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၁၈/၂၀၀၅ (၃၀-၃-၂၀၀၅)   

၃၅ နတ်မေတာင် 
အမျို းသားဥယျာဉ် 

၉ စီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၁º ၁၂' နငှ့် အေရှ  ့
၉၄º ၀၀'  

ေြပာင်၊ ေတာဆတ်ိ၊ ေတာင် 
ဆတ်ိ၊ ဂျီ၊ ကျားသစ်၊ သစ် 
တက်ကျား/ အင်းကျား၊ 
ေတာဝက်၊ မျက်ခုံးြဖူငက်ှ 
ြပာေြခာက်၊ ငက်ှမျို းစတ်ိ 
များ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၁၆၄/၂၀၁၀ (၂-၁၂-၂၀၁၀) 

၃၆ ဟူးေကာင်းချို င့်ဝမှ်း 
ေတာရိုင်း တိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ(တုိးချဲ )့ 

၉ ဘီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ ကျား၊ ဆင်၊ ကျားသစ်၊ 
ေြပာင်၊ ဆတ်၊ ဝက်ဝံ၊ 
ေတာဝက်၊ ေတာဆတ်ိ 

ဝန်းကျင်/သားငက်ှ 
ဌာနမှ စမီအံပုခ်ျုပ် 
လျက်ရိှသည်။ 

အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ အမှတ်၊ 
၇၁၉/၂၀၁၀ (၂၇-၅-၂၀၁၀) 

၃၇ ေကျာက်ပန်းေတာင် 
ေတာရိုင်း တိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ 

၉ စီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၁º ၁၉' − ၂၁º ၂၄' 
နငှ့် အေရှ  ့၉၂º ၅၉' − ၉၃º ၄'  

ေတာဆတ်ိ၊ ေတာငဆိ်တ်၊ 
ဆတ်၊ ကျားသစ်၊ သစတ်က် 
ကျား/ အင်းကျား၊ ေတာ 
ေEကာင်၊ ဂျီ၊ ေတာဝက် 

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အဆိုြပု အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ 
အမတ်ှ၊ ၁၇/၂၀၀၁ (၁၈-၄-
၂၀၀၁) 

၃၈ မဟာ5မို င် ေတာရိုင်း 
တိရ စ�ာနေ်ဘးမဲ့ေတာ 

၉ ေအ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၂၂º ၅၀' − ၂၃º ၄၅' 
နငှ့် အေရှ  ့၉၄º ၁၅' − ၉၅º ၀'  

ဆတ်၊ ေတာဝက်၊ စိုင်၊ 
ေမျာက် လွဲေကျာ်၊ ေခွးအ၊ 
ေ�မပါ၊ ေတာေEကာင် 

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အဆိုြပု အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ 
အမတ်ှ၊ ၁၈/၂၀၀၂ (၁၅-၃-
၂၀၀၂) 

၃၉ တနသrာရီ 
အမျို းသားဥယျာဉ် 

၅ ေအ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၁၂º ၀၂' နင့်ှ အေရှ  ့
၉၇º ၀၀'  

ကျား၊ ဆင်၊ ကျားသစ်၊ 
Eက့ံသေူတာ်၊ ဆတ်၊ 
ေတာဆတ်ိ၊ ေတာငဆိ်တ်၊ 
ဂျီ၊ ငက်ှမျို းစတ်ိများ  
 

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အဆိုြပု အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ 
အမတ်ှ၊ ၁၉/၂၀၀၁ (၁၈-၃-
၂၀၀၂) 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ဃဃဃဃ)))) သဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများသဘာဝထနိ်းသမ်ိးေရးနယေ်ြမများ    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    ကာကွယထ်ားေသာကာကွယထ်ားေသာကာကွယထ်ားေသာကာကွယထ်ားေသာ    အဓိကမျိုးစတိ်အဓိကမျိုးစတိ်အဓိကမျိုးစတိ်အဓိကမျိုးစတိ်    
များများများများ    ((((တညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီးတညေ်ထာင5်ပီး    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    အဆိုြပုအဆိုြပုအဆိုြပုအဆိုြပု))))    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ်    အမည်အမည်အမည်အမည်    ဘိုငအ်ိုဘိုငအ်ိုဘိုငအ်ိုဘိုငအ်ို    ယနူစ်ယနူစ်ယနူစ်ယနူစ်    
ကာကယ်ွထားေသာကာကယ်ွထားေသာကာကယ်ွထားေသာကာကယ်ွထားေသာ    
အဓကိမျို းစတိမ်ျားအဓကိမျို းစတိမ်ျားအဓကိမျို းစတိမ်ျားအဓကိမျို းစတိမ်ျား    

စမီအံပုခ်ျုပမ်Cစမီအံပုခ်ျုပမ်Cစမီအံပုခ်ျုပမ်Cစမီအံပုခ်ျုပမ်C    
အေနအထားအေနအထားအေနအထားအေနအထား    

မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်မတှခ်ျက်    

၄၀ ေလညာအမျိုးသား 
ဥယျာဉ် 

၇ ဘီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ၊ 
ေြမာက် ၁၀º ၄၈'  နငှ့် အေရှ  ့
၉၉º ၂၀'  

Eက့ံသေူတာ်၊ ဆင်၊ ဂျီ၊ ဆတ်၊ 
ဝက်ဝံ၊ ယုနသ်မင်၊ ေတာ 
ေEကာင်၊ သင်းေခခွျပ်၊ ငှက် 
နငှ့် ေမျာက်မျို းစတ်ိ များ၊ 

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အဆိုြပု အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာ 
စာအမှတ်၊ ၂၁/၂၀၀၂ (၁၈-
၃-၂၀၀၂) 

၄၁ ေလညာအမျိုးသား 
ဥယျာဉ် (တုိးချဲ )့ 

၇ ဘီ၊ ကုန်းေြမဆိုင်ရာ ဆင်၊ Eက့ံသေူတာ်၊ ေြပာင်၊ 
စိုင်၊ ဆတ်၊ ဂါနီေတာငင်ုံး 

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အဆိုြပု အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ 
အမတ်ှ၊ ၄၃/၂၀၀၄ (၁၄-
၁၀-၂၀၀၄)  

၄၂ သ8ငပ်င်Eကက်ေသာက် 
ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန် 
ေဘးမဲ့ေတာ 

 ဂျီ၊ ဒရယ်၊ ေတာေခွး၊ 
သင်းေခခွျပ်၊ ေခွးအ၊ 
ေတာသာွးသတ� ဝါများ 

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အဆိုြပု အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ 
အမတ်ှ၊ ၄၉/၂၀၀၆ (၁၃-၇-
၂၀၀၆) 

၄၃ ေဗာဓိတစေ်ထာင် 
သဘာဝYကိုးဝိုင်း 

 ေတာEကာင်၊ 
ငက်ှမျို းစတ်ိများ 

5မို န့ယ် သစေ်တာ 
ဦးစီးဌာနမှ စမံီအပု် 
ချုပလ်ျက်ရိှသည်။ 

အဆိုြပု အမနိ ့ေ်Eကာြ်ငာစာ 
အမတ်ှ၊ ၂၉/၂၀၀၈ (၂၆-၃-
၂၀၀၈)  

ဇစ်ဇစ်ဇစ်ဇစ်ြမစ်ြမစ်ြမစ်ြမစ်::::     ဝန်းကျင်/သားငက်ှဌာန၊ သစေ်တာဦးစီးဌာန ၂၀၁၁။ 

Hd = ဟိမဝန�ာ အေရှ ဘ့က်၊ ၉ စီ = အာသံ - ြမနမ်ာ အသငွ်ကူးေြပာင်းဇနု်၊ ၄ = ြမနမ်ာကမ်းရိုးတန်းေဒသ၊ ၅ ဒီ = အင်ဒို 
ချိုင်းနား ကမ်းရိုးတန်းေဒသ၊ ၇ ဘီ = မေလးရှား အသငွ်ကူးေြပာင်းဇနု်၊ ၉ ေအ = ြမန်မာနိုငင်ံ အပပူိုင်းဇနု်၊ ၁၀ ေအ = အင်ဒို 
ချိုင်းနား ဗဟုိေဒသ၊ ၁၀ ဘီ = အင်ဒိုချိုင်းနား ေြမာက်ပိုင်းေဒသ၊ ၁၀ စီ = အင်ဒိုချိုင်းနား အပေူလျာေ့ဒသ၊ 

ဇစ်ဇစ်ဇစ်ဇစ်ြမစ်ြမစ်ြမစ်ြမစ်:::: MacKinnon, J. and K. MacKinnon 1986. Review of Protected Areas Systems of the 
Indo- Malayan Realm, IUCN, Gland Switxerland. 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ငငငင))))     ြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိ    ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာ    အဓိကအဓိကအဓိကအဓိက    နယေ်ြမများစာရင်းနယေ်ြမများစာရင်းနယေ်ြမများစာရင်းနယေ်ြမများစာရင်း    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ် ဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာ    အဓကိအဓကိအဓကိအဓကိ    နယေ်ြမများနယေ်ြမများနယေ်ြမများနယေ်ြမများ 
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 သဘာဝသဘာဝသဘာဝသဘာဝ    
ထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်း    

ေရးနယ်ေြမေရးနယ်ေြမေရးနယ်ေြမေရးနယ်ေြမ**** 

ငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာ    
အေရးပါအေရးပါအေရးပါအေရးပါ    ေသာေသာေသာေသာ    

ေနရာများေနရာများေနရာများေနရာများ† 

ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်    ေရွးေရွးေရွးေရွးချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်    စသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များ 

ဦးစားေပးရမည့်ဦးစားေပးရမည့်ဦးစားေပးရမည့်ဦးစားေပးရမည့်    ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်    
ြဖတ်သန်းလမ်းအတွင်းြဖတ်သန်းလမ်းအတွင်းြဖတ်သန်းလမ်းအတွင်းြဖတ်သန်းလမ်းအတွင်း    ကျေရာက်သည့်ကျေရာက်သည့်ကျေရာက်သည့်ကျေရာက်သည့်    

KBA KBA KBA KBA ရှိရှိရှိရှိ////မရှိမရှိမရှိမရှိ    

ြမနမ်ာနိုငင်၏ံြမနမ်ာနိုငင်၏ံြမနမ်ာနိုငင်၏ံြမနမ်ာနိုငင်၏ံ    
ကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာ    

5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်    
ေဒသရင်းမျို းစတိမ်ျားေဒသရင်းမျို းစတိမ်ျားေဒသရင်းမျို းစတိမ်ျားေဒသရင်းမျို းစတိမ်ျား    

ရှိရှိရှိရှိ////မရှိမရှိမရှိမရှိ    
၁ အေလာင်းေတာ် ကဿပ + +  + PA IBA ြမနမ်ာနိုငင်ံအလယ်ပိုင်း 

ရွက်ြပတေ်ရာေနာှေတာများ 
မရှိ 

၂  ဧရာဝတီ ြမစဝ်က�န်းေပ;: မိန်းမလကှ�န်း  +  +   PA IBA မရှိ မရှိ 
၃  ဧရာဝတီြမစ်: ပဂုအံပိုင်း   +  +    IBA မရှိ မရှိ 
၄ ဧရာဝတီြမစ်: ဗန်းေမာမ်ှ ေရbကူအပိုင်း   +     IBA မရှိ မရှိ 
၅ ဧရာဝတီြမစ်: မိုးတားအပိုင်း   +     IBA မရှိ မရှိ 
၆ ဧရာဝတီြမစ်: ြမစY်ကီးနားမှ ဆငဘ်ိုအပိုင်း   +     IBA မရှိ မရှိ 
၇  ဧရာဝတီြမစ်: ဆငြ်ဖူက�န်းမှ မင်းဘူးအပိုင်း   +     IBA မရှိ မရှိ 
၈  ဧရာဝတီြမစ်: စဉ့်ကူးအပိုင်း   +     IBA မရှိ မရှိ 
၉ ဘမွဖ်ာဘွမ် +  +    PA IBA အထက်ချင်းတွင်းေြမနမိ့်ေဒသများ မရှိ 
၁၀  ဘွဲပါ   +     IBA ချင်းေတာငတ်န်းေဒသ မရှိ 
၁၁ ပခဲူးရိုးမ အလယ်ပိုင်း  +       မရှိ မရှိ 
၁၂ တနသrာရီ ကမ်းရိုးတန်း အလယ်ပိုင်း    +     Sundaic Subregion (တနသrာရီ) ေဆာက်လပိ် 
၁၃ ချပ်သင်း +  +    PA IBA ြမနမ်ာနိုငင်ံအလယ်ပိုင်းေတာေြခာက်များ မရှိ 
၁၄ ေချာင်းမYကီး ေရေလာှင်တမံ   +     IBA မရှိ မရှိ 
၁၅ ေချာင်းမနွ်-ဝါးေချာင်း   +     IBA Sundaic Subregion (တနသrာရီ) ဂါနီေတာငင်ုံး 
၁၆ ေဒါနေတာင်တန်း  +       မရှိ မရှိ 
၁၇ Yကိုပ့င်  +     IBA မရှိ မရှိ 
၁၈ ခါကာဘိုရာဇီ +  +   +  PA IBA ြမနမ်ာေ့ြမာက်ဖျားဆက်စပ်သစေ်တာများ မရှိ 
၁၉ ဘားအံ  +       မရှိ မရှိ 
၂၀ ဖနုက်န်ရာဇီ  +  +   +  PA IBA ြမနမ်ာေ့ြမာက်ဖျားဆက်စပ်သစေ်တာများ မရှိ 
၂၁ ထမံသီ +  +   +  PA IBA အထက်ချင်းတွင်းေြမနမိ့်ေဒသများ မရှိ 
၂၂ ေတာငြ်ဖူ  +       Sundaic Subregion (တနသrာရီ) မရှိ 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ငငငင))))     ြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိ    ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာ    အဓိကအဓိကအဓိကအဓိက    နယေ်ြမများစာရင်းနယေ်ြမများစာရင်းနယေ်ြမများစာရင်းနယေ်ြမများစာရင်း    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ် ဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာ    အဓကိအဓကိအဓကိအဓကိ    နယေ်ြမများနယေ်ြမများနယေ်ြမများနယေ်ြမများ 
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 သဘာဝသဘာဝသဘာဝသဘာဝ    
ထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်း    

ေရးနယ်ေြမေရးနယ်ေြမေရးနယ်ေြမေရးနယ်ေြမ**** 

ငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာ    
အေရးပါအေရးပါအေရးပါအေရးပါ    ေသာေသာေသာေသာ    

ေနရာများေနရာများေနရာများေနရာများ† 

ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်    ေရွးေရွးေရွးေရွးချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်    စသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များ 

ဦးစားေပးရမည့်ဦးစားေပးရမည့်ဦးစားေပးရမည့်ဦးစားေပးရမည့်    ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်    
ြဖတ်သန်းလမ်းြဖတ်သန်းလမ်းြဖတ်သန်းလမ်းြဖတ်သန်းလမ်းအတွင်းအတွင်းအတွင်းအတွင်း    ကျေရာက်သည့်ကျေရာက်သည့်ကျေရာက်သည့်ကျေရာက်သည့်    

KBA KBA KBA KBA ရှိရှိရှိရှိ////မရှိမရှိမရှိမရှိ    

ြမနမ်ာနိုငင်၏ံြမနမ်ာနိုငင်၏ံြမနမ်ာနိုငင်၏ံြမနမ်ာနိုငင်၏ံ    
ကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာ    

5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်    
ေဒသရင်းမျို းစတိမ်ျားေဒသရင်းမျို းစတိမ်ျားေဒသရင်းမျို းစတိမ်ျားေဒသရင်းမျို းစတိမ်ျား    

ရှိရှိရှိရှိ////မရှိမရှိမရှိမရှိ    
၂၃ ဟူးေကာင်းချို င့်ဝမှ်း  +  +   +  PA IBA အထက်ချင်းတွင်းေြမနမိ့်ေဒသများ မရှိ 
၂၄ အင်းေတာY်ကီး + +    PA IBA မရှိ မရှိ 
၂၅ အင်းေလးကန်  + +  PA IBA မရှိ မရှိ 
၂၆ ကုလားတနြ်မစဝ်   +    ရခိုငရ်ိုးမေတာငတ်န်း ေရငလံပိ် 
၂၇ ကာမိုင်း  +    IBA မရှိ မရှိ 
၂၈ ကာရသူရီ  +    IBA Sundaic Subregion (တနသrာရီ) ဂါနီေတာငင်ုံး 
၂၉ ေကာေ့သာင်းခရိုငေ်ြမနမိ့်ေဒသ  +    IBA Sundaic Subregion (တနသrာရီ) မရှိ 
၃၀ ကေနဒီေတာငထ်ပိ်   +     IBA ချင်းေတာငတ်န်းေဒသ မရှိ 
၃၁ ေခါင်လနဖ်ူး +      ြမနမ်ာေ့ြမာက်ဖျားဆက်စပ်သစေ်တာများ မရှိ 
၃၂ ေကျာက်ပန်းေတာင်   +    PA# IBA ချင်းေတာငတ်န်းေဒသ မရှိ 
၃၃ ေEကးနအီင်း   +     IBA မရှိ မရှိ 
၃၄ လနပ်ိက�န်း   +    PA IBA Sundaic Subregion (တနသrာရီ) မရှိ 
၃၅ ေလညာ  +    PA# IBA Sundaic Subregion (တနသrာရီ) မရှိ 
၃၆ လွုိ ငေ်မွ +    PA  မရှိ မရှိ 

၃၇ မဟာ5မို င် + +  
 +

  
PA IBA 

ြမနမ်ာနိုငင်ံအလယ်ပိုင်း 
ရွက်ြပတေ်ရာေနာှေတာများ 

မရှိ 

၃၈ မဟာနန�ာကန်   +     IBA မရှိ မရှိ 
၃၉ ေမာ်လ5မို င် +      မရှိ မရှိ 
၄၀ မဟဲနွ် (ဒတု² ဝတီြမစ်)  +     IBA မရှိ မရှိ 
၄၁ မင်းစုံေတာင်   +  PA  မရှိ ြမနမ်ာ့ Eကယ်လပိ် 
၄၂ မိုးမတိ်-မဘိမ်း +      မရှိ မရှိ 
၄၃ မိုးယွန်းYကီး  +    PA IBA မရှိ မရှိ 
၄၄ ြမလပိေ်တာင်    +     မရှိ ြမနမ်ာ့ Eကယ်လပိ် 
၄၅ ြမစY်ကီးနား - နန်းေတးပတ် - တာေလာYကီး  +     IBA မရှိ မရှိ 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ငငငင))))     ြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိ    ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာ    အဓိကအဓိကအဓိကအဓိက    နယေ်ြမများစာရင်းနယေ်ြမများစာရင်းနယေ်ြမများစာရင်းနယေ်ြမများစာရင်း    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ် ဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာ    အဓကိအဓကိအဓကိအဓကိ    နယေ်ြမများနယေ်ြမများနယေ်ြမများနယေ်ြမများ 
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 သဘာဝသဘာဝသဘာဝသဘာဝ    
ထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်း    

ေရးနယ်ေြမေရးနယ်ေြမေရးနယ်ေြမေရးနယ်ေြမ**** 

ငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာ    
အေရးပါအေရးပါအေရးပါအေရးပါ    ေသာေသာေသာေသာ    

ေနရာများေနရာများေနရာများေနရာများ† 

ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်    ေရွးေရွးေရွးေရွးချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်    စသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များ 

ဦးစားေပးရမည့်ဦးစားေပးရမည့်ဦးစားေပးရမည့်ဦးစားေပးရမည့်    ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်    
ြဖတ်သန်းလမ်းအတွင်းြဖတ်သန်းလမ်းအတွင်းြဖတ်သန်းလမ်းအတွင်းြဖတ်သန်းလမ်းအတွင်း    ကျေရာက်သည့်ကျေရာက်သည့်ကျေရာက်သည့်ကျေရာက်သည့်    

KBA KBA KBA KBA ရှိရှိရှိရှိ////မရှိမရှိမရှိမရှိ    

ြမနမ်ာနိုငင်၏ံြမနမ်ာနိုငင်၏ံြမနမ်ာနိုငင်၏ံြမနမ်ာနိုငင်၏ံ    
ကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာ    

5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်    
ေဒသရေဒသရေဒသရေဒသရင်းမျို းစတိမ်ျားင်းမျို းစတိမ်ျားင်းမျို းစတိမ်ျားင်းမျို းစတိမ်ျား    

ရှိရှိရှိရှိ////မရှိမရှိမရှိမရှိ    
၄၆ ြမစသ်ားကန်   +     IBA မရှိ မရှိ 
၄၇ နဒကီန်   +     IBA မရှိ မရှိ 
၄၈ နမ့်ဆမ်ေချာင်း (ကချငြ်ပညန်ယ်)   +     IBA မရှိ မရှိ 
၄၉ နမ့်ဆန်ချို င့်ဝမှ်း (ရှမ်းြပညန်ယ်)   +     IBA မရှိ မရှိ 
၅၀ နတ်ေရကန်   +     IBA ရခိုငရ်ိုးမေတာငတ်န်း မရှိ 
၅၁ နတ်မေတာင် (ဝိတိုရယိေတာငထ်ပိ်)  +   PA IBA ချင်းေတာငတ်န်းေဒသ မျက်ခုံးြဖူ 

ငကှ်ြပာေြခာက် 
၅၂ နဝင်း  + +    IBA Sundaic Subregion (တနသrာရီ) ဂါနီေတာငင်ုံး 
၅၃ ေငွေတာင်   +    IBA ရခိုငရ်ိုးမေတာငတ်န်း မရှိ 
၅၄ ကိုးဆယ့်ေြခာက်ခု အင်း   +    IBA မရှိ မရှိ 
၅၅ ေြမာက်ဇာမရီ   +  +  IBA မရှိ မရှိ 
၅၆ ရခိုငရ်ိုးမေြမာက်ပိုင်း  +      ရခိုငရ်ိုးမေတာငတ်န်း မရှိ 
၅၇ ေညာင်ကန်- မင်းလကှန်   +    IBA မရှိ မရှိ 
၅၈ ပါချန်  +    IBA Sundaic Subregion (တနသrာရီ) မရှိ 
၅၉ ပန်းေလာင် - ြပဒါးလင်းဂူ  +    PA  မရှိ မရှိ 
၆၀ ေပါင်းေလာင်းေရေဝေရလဲေဒသ  +      မရှိ မရှိ 
၆၁ ေပြမစဝ်ှမ်း(မင်းသာ တိုးချဲ  ့သစေ်တာYကိုးဝိုင်း)  +      Sundaic Subregion (တနသrာရီ) မရှိ 
၆၂ ပလဲပိ်အင်း   +    IBA မရှိ မရှိ 
၆၃ ရခိုငရ်ိုးမ  +  +  PA  ရခိုငရ်ိုးမေတာငတ်န်း ရခိုငေ်တာငလ်ပိ် 
၆၄ စာရာေမတီ  +      မရှိ မရှိ 
၆၅ ရှငမ်ေတာင်   +    IBA မရှိ မရှိ 
၆၆ ေရbဥေဒါင်း   +  PA  မရှိ မရှိ 
၆၇ ေရbစက်ေတာ် + + +  PA IBA ြမနမ်ာနိုငင်ံအလယ်ပိုင်း ေတာေြခာက်များ ြမနမ်ာE့ကယ်လပိ် 
၆၈ တနိုင်းြမစ်  + +   PA IBA အထက်ချင်းတွင်းေြမနမိ့်ေဒသများ မရှိ 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((ငငငင))))     ြမန်ြမန်ြမန်ြမန်မာနိုငင်ံရှိမာနိုငင်ံရှိမာနိုငင်ံရှိမာနိုငင်ံရှိ    ဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာ    အဓိကအဓိကအဓိကအဓိက    နယေ်ြမများစာရင်းနယေ်ြမများစာရင်းနယေ်ြမများစာရင်းနယေ်ြမများစာရင်း    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်))))    

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ် ဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာဇဝီမျိုးစုံမျို းကွဲများဆိုင်ရာ    အဓကိအဓကိအဓကိအဓကိ    နယေ်ြမများနယေ်ြမများနယေ်ြမများနယေ်ြမများ 
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 သဘာဝသဘာဝသဘာဝသဘာဝ    
ထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်းထနိ်းသမိ်း    

ေရးနယ်ေြမေရးနယ်ေြမေရးနယ်ေြမေရးနယ်ေြမ**** 

ငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာငကှ်မျို းစတိမ်ျားဆိုင်ရာ    
အေရးပါအေရးပါအေရးပါအေရးပါ    ေသာေသာေသာေသာ    

ေနရာေနရာေနရာေနရာများများများများ† 

ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်    ေရွးေရွးေရွးေရွးချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်    စသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များ 

ဦးစားေပးရမည့်ဦးစားေပးရမည့်ဦးစားေပးရမည့်ဦးစားေပးရမည့်    ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်ေတာရိုင်းတိရ စ�ာန်    
ြဖတ်သန်းလမ်းအတွင်းြဖတ်သန်းလမ်းအတွင်းြဖတ်သန်းလမ်းအတွင်းြဖတ်သန်းလမ်းအတွင်း    ကျေရာက်သည့်ကျေရာက်သည့်ကျေရာက်သည့်ကျေရာက်သည့်    

KBA KBA KBA KBA ရှိရှိရှိရှိ////မရှိမရှိမရှိမရှိ    

ြမနမ်ာနိုငင်၏ံြမနမ်ာနိုငင်၏ံြမနမ်ာနိုငင်၏ံြမနမ်ာနိုငင်၏ံ    
ကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာကမcာလုံးဆိုင်ရာ    

5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်5ခမိ်းေြခာကခ်ံေနရသည့်    
ေဒသရင်းမျို းစတိမ်ျားေဒသရင်းမျို းစတိမ်ျားေဒသရင်းမျို းစတိမ်ျားေဒသရင်းမျို းစတိမ်ျား    

ရှိရှိရှိရှိ////မရှိမရှိမရှိမရှိ    
၆၉ တနသrာရီ အမျို းသားဥယျာဉ်  + +   PA# IBA Sundaic Subregion (တနသrာရီ) မရှိ 
၇၀ တနသrာရီ သဘာဝYကိုးဝိုင်း  +    PA  Sundaic Subregion (တနသrာရီ) မရှိ 
၇၁ ေတာငက်န် (ဆညေ်တာY်ကီး)   +    IBA မရှိ မရှိ 
၇၂ ေသာင်းဒတွ်  +      မရှိ မရှိ 
၇၃ အထက် မိုးေကာင်းေချာင်း လငွြ်ပငေ်ဒသ   +    IBA မရှိ မရှိ 
၇၄ ဥရြုမစ်   +  +  IBA ချင်းတငွ်းြမစေ်အာက်ပိုင်း မရှိ 
၇၅ ေရြမက်အင်း   +    IBA မရှိ မရှိ 
၇၆ ဇိန်းမေူတာငတ်န်း   +    IBA ချင်းေတာငတ်န်းေဒသ မရှိ 
Notes: * = သဘာဝထိန်းသမိ်းေရးနယ်ြမအြဖစ် တညေ်ထာင်5ပီး သိုမ့ဟတု် တညေ်ထာင်ရန် အဆိုြပုထားေသာ KBA၊ † = Important Bird Area အြဖစတ်ညေ်ထာင်ရန် စသံတ်မတှ်ချက်များနငှ့် ကိုက်ညသီည့်  
KBA၊ PA = သဘာဝထိန်းသမိ်းေရးနယ်ေြမ၊ # PA = အဆိုြပုသဘာဝထနိ်းသမိ်းေရးနယ်ေြမ  
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((စစစစ)))) ြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိ    ထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆိုင်ရာထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆိုင်ရာထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆိုင်ရာထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆိုင်ရာ    ေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျား    ြဖတသ်န်းြဖတသ်န်းြဖတသ်န်းြဖတသ်န်းလမ်းလမ်းလမ်းလမ်း 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ် 
ထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ    

ေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျား    
ြဖတ်သန်းလမ်းြဖတ်သန်းလမ်းြဖတ်သန်းလမ်းြဖတ်သန်းလမ်း 

KBAsKBAsKBAsKBAs 
အကျယအ်ဝန်းအကျယအ်ဝန်းအကျယအ်ဝန်းအကျယအ်ဝန်း    

((((စတုရန်းစတုရန်းစတုရန်းစတုရန်း    
ကီလိုမတီာကီလိုမတီာကီလိုမတီာကီလိုမတီာ)))) 

ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်    ေရွးေရွးေရွးေရွးချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်    စသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များ 
အေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာ    

ဦးေရရှိသည့်ဦးေရရှိသည့်ဦးေရရှိသည့်ဦးေရရှိသည့်    CR CR CR CR 
and EN and EN and EN and EN စာရင်းဝင်စာရင်းဝင်စာရင်းဝင်စာရင်းဝင်    

မျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျား 

အေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာ    ဦးေရဦးေရဦးေရဦးေရ    
ရှိသည့်ရှိသည့်ရှိသည့်ရှိသည့်        ကျယ်ြပန ့်ကျယ်ြပန ့်ကျယ်ြပန ့်ကျယ်ြပန ့်စာွစာွစာွစာွ    

ကျက်စားသည့်ကျက်စားသည့်ကျက်စားသည့်ကျက်စားသည့်    
မျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျား 

ေဂဟစနစ်ေဂဟစနစ်ေဂဟစနစ်ေဂဟစနစ်    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    
ဆင့်ကဲေြပာင်းလမဲCဆိုင်ရာဆင့်ကဲေြပာင်းလမဲCဆိုင်ရာဆင့်ကဲေြပာင်းလမဲCဆိုင်ရာဆင့်ကဲေြပာင်းလမဲCဆိုင်ရာ    
ထူးြခားေသာထူးြခားေသာထူးြခားေသာထူးြခားေသာ    ြဖစစ်ဉ်များြဖစစ်ဉ်များြဖစစ်ဉ်များြဖစစ်ဉ်များ 

ထပမ်၍ံထပမ်၍ံထပမ်၍ံထပမ်၍ံ    ရင်းနှီးရင်းနှီးရင်းနှီးရင်းနှီး    
ြမှုြမှုြမှုြမှု ပန်ှံမCြပုလပု်ရန်ပန်ှံမCြပုလပု်ရန်ပန်ှံမCြပုလပု်ရန်ပန်ှံမCြပုလပု်ရန်    

လိုအပခ်ျက်လိုအပခ်ျက်လိုအပခ်ျက်လိုအပခ်ျက် 

၁ 
  

ဧရာဝတီ ြမစဝ်က�န်းေပ;ေဒသ  ဧရာဝတီ ြမစဝ်က�န်းေပ;ေဒသ 
မနိ်းမလကှ�န်း 

၅,၃၀၀ ေရငလံပိ်   ကမ်းေြခငကှ်များေြပာင်းေရb  ့
ကျက်စားမC၊ ငါးမျိုးစတိမ်ျား 
မျို းဆက်ေပါက်ပာွးမC 

ြမင့် 

၂ ပခဲူးရိုးမေတာငတ်န်း ပခဲူးရိုးမအလယ်ပိုင်း ေြမာက်ဇာမရီ ၁၇,၈၀၀ အာရှဆင်၊ စိုင် အာရှဆင်  ြမင့် 
၃ ဧရာဝတီြမစအ်လယ်ပိုင်း ဧရာဝတီြမစ် ပဂုအံပိုင်း၊ ဧရာဝတီ 

ြမစ်: ဗန်းေမာမ်ှ ေရbကူအပိုင်း၊ 
ဧရာဝတီြမစ် မိုးတားအပိုင်း၊ 
ဧရာဝတီြမစ် ြမစY်ကီးနားမှ ဆငဘ်ို 
အပိုင်း၊ ဧရာဝတီြမစ် ဆငြ်ဖူက�န်းမှ 
မင်းဘူးအပိုင်း၊ ဧရာဝတီြမစ် စဉ့်ကူး 
အပိုင်း၊ ဧရာဝတီြမစ်: ြမစY်ကီးနား - 
နန်းေတးပတ် - တာေလာYကီး၊ 
ြမစသ်ာကန်၊ နမ့်ဆမ့်ေချာင်း (ကချင် 
ြပညန်ယ်)၊ ကိုးဆယ့်ေြခာက်ခအုင်း၊ 
ပလဲပိ်ကန်၊ ေတာငက်န် (ဆည်ေတာ် 
Yကီး)၊ ေရြမက်အင်း 

၁၈,၀၀၀ ငဟစ်၊ လင်းတ 
ေကျာြဖူ၊ မန်ဒါလီ 

ဧရာဝတီလင်းပိုင်၊ 
သေဲသာင်ြပငတ်ွင် 
အသိုက်ြပုသည့် 
ငကှ်မျို းများ၊ လင်းတ၊ 
မန်ဒါလီ 

ငါးမျို းစတိ်များ ေြပာင်းေရb  ့
ကျက်စားမC 

ြမင့် 

၄ ြမနမ်ာနိုငင်ံအလယ်ပိုင်း 
ေတာေြခာက်များ 

ချပ်သင်း၊ ေရbစက်ေတာ် ၁၅,၀၀၀ ြမနမ်ာE့ကယ်လပိ်၊ 
မန်ဒါလီ၊ အာရှဆင်၊ 
စိုင် 

  ြမင့် 

၅ ရွက်ြပတေ်ရာေနာှေတာများ အေလာင်းေတာက်ဿပ၊ မဟာ5မို င် ၇,၆၀၀ Capped Leaf 
Monkey; 
ေမျာက်လbဲေကျာ် 

အာရှဆင်  ြမင့် 

၆ သလံငွ်ြမစ် အလယ်ပိုင်း  ၁၁,၀၀၀  သေဲသာင်ြပငတ်ွင် 
အသိုက်ြပုသည့် 
ငကှ်မျို းများ၊ 

ငါးမျို းစတိ်များ ေြပာင်းေရb  ့
ကျက်စားမC 

ြမင့် 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((စစစစ)))) ြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိ    ထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆိုင်ရာထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆိုင်ရာထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆိုင်ရာထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆိုင်ရာ    ေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျား    ြဖတသ်န်းလမ်းြဖတသ်န်းလမ်းြဖတသ်န်းလမ်းြဖတသ်န်းလမ်း    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ် 
ထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ    

ေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျား    
ြဖတ်သန်းလမ်းြဖတ်သန်းလမ်းြဖတ်သန်းလမ်းြဖတ်သန်းလမ်း 

KBAsKBAsKBAsKBAs 
အကျယအ်ဝန်းအကျယအ်ဝန်းအကျယအ်ဝန်းအကျယအ်ဝန်း    

((((စတုရန်းစတုရန်းစတုရန်းစတုရန်း    
ကီလိုမတီာကီလိုမတီာကီလိုမတီာကီလိုမတီာ)))) 

ဦးစားေပးေနရာများဦးစားေပးေနရာများဦးစားေပးေနရာများဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်အြဖစ်အြဖစ်အြဖစ်    ေရွးေရွးေရွးေရွးချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်    စသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များ 
အေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာ    

ဦးေရရှိသည့်ဦးေရရှိသည့်ဦးေရရှိသည့်ဦးေရရှိသည့်    CR CR CR CR 
and EN and EN and EN and EN စာရင်းဝင်စာရင်းဝင်စာရင်းဝင်စာရင်းဝင်    

မျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျား 

အေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာ    ဦးေရဦးေရဦးေရဦးေရ    
ရှိသည့်ရှိသည့်ရှိသည့်ရှိသည့်        ကျယ်ြပန ့စ်ာွကျယ်ြပန ့စ်ာွကျယ်ြပန ့စ်ာွကျယ်ြပန ့စ်ာွ    

ကျက်စားသည့်ကျက်စားသည့်ကျက်စားသည့်ကျက်စားသည့်    
မျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျား 

ေဂဟစနစ်ေဂဟစနစ်ေဂဟစနစ်ေဂဟစနစ်    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    
ဆင့်ကဲေြပာင်းလမဲCဆိုင်ရာဆင့်ကဲေြပာင်းလမဲCဆိုင်ရာဆင့်ကဲေြပာင်းလမဲCဆိုင်ရာဆင့်ကဲေြပာင်းလမဲCဆိုင်ရာ    
ထူးြခားေသာထူးြခားေသာထူးြခားေသာထူးြခားေသာ    ြဖစစ်ဉ်များြဖစစ်ဉ်များြဖစစ်ဉ်များြဖစစ်ဉ်များ 

ထပမ်၍ံထပမ်၍ံထပမ်၍ံထပမ်၍ံ    ရင်းနှီးရင်းနှီးရင်းနှီးရင်းနှီး    
ြမှုြမှုြမှုြမှု ပန်ှံမCြပုလုပန်ှံမCြပုလုပန်ှံမCြပုလုပန်ှံမCြပုလုပ်ရန်ပ်ရန်ပ်ရန်ပ်ရန်    

လိုအပခ်ျက်လိုအပခ်ျက်လိုအပခ်ျက်လိုအပခ်ျက် 

၇ ချင်းေတာငတ်န်း ဘွဲ ပ့ါ၊ ကေနဒီေတာငထ်ပိ်၊ 
ေကျာက်ပန်းေတာင်၊ နတ်မေတာင် 
(ဝတိိုရိယေတာင်)၊  ဇိန်းမူးတာင်တန်း 

၂၃,၉၀၀ ငကှ်ြပာေြခာက်၊ 
လင်းတေကျာြဖူ၊ 

ေအာင်ေလာင်၊ လင်းတ ငကှ်မျို းစတိ်များ ပင်လယ် 
ေရမျက်နာှြပငအ်ြမင့်အလို
က် ေြပာင်းေရbက့ျက် စားမC၊ 

ြမင့် 

၈ ကယား- ကရငေ်တာငတ်န်း ေဒါနေတာင်တန်း ၁၃,၀၀၀ Kitti’s လင်းနို ့   ြမင့် 
၉ ချင်းတငွ်းြမစေ်အာက်ပိုင်း ဥရေုချာင်း ၈,၄၀၀ လင်းတေကျာြဖူ၊ သေဲသာင်ြပငတ်ွင် 

အသိုက်ြပုသည့် 
ငကှ်မျို းများ၊ လင်းတ 
မျို းများ 

ငါးမျို းစတိ်များ ေြပာင်းေရb  ့
ကျက်စားမC 

ြမင့် 

၁၀ နာဂေတာင်တန်းများ စာရာေမတိေတာင် ၅,၅၀၀ ေမျာက်လbဲေကျာ်   ြမင့် 
၁၁ နန်းယုေတာငတ်န်း  ၂၀,၅၀၀    ြမင့် 

၁၂ ေြမာက်ဖျားဆက်စပသ်စ်ေတာ 
များ 

ခါကာဘိုရာဇီ၊ ဖနုက်န်ရာဇီ၊ 
ေခါင်လနဖ်ူး 

၂၅,၈၀၀ ေမျာက်လbဲေကျာ်၊ 
ပန်ဒါနီ/ေEကာငန်ီ၊ 
ငဟစ် 

ေအာင်ေလာင်၊ သားမင်း၊ 
ငဟစ် 

ငကှ်မျို းစတိ်များပငလ်ယ်ေရ 
မျက်နာှြပငအ်ြမင့်အလိုက် 
ေြပာင်းေရbက့ျက်စားမC၊ 

ြမင့် 

၁၃ ရခိုငရ်ိုးမေတာငတ်န်း ကုလားတနြ်မစဝ်ေဒသ၊ နတ်ေရကန်၊ 
ေငွေတာင်၊ ရခိုငရ်ိုးမေြမာက်ပိုင်း၊ 
ရခိုငရ်ိုးမ 

၅၃,၀၀၀ ရခိုငေ်တာငလ်ပိ်၊ 
အာရှဆင်၊ စိုင်၊  
တိုက်လပိ်၊ ေမျာက် 
လbဲေကျာ် 

အာရှဆင်၊ ေအာင်ေလာင် ကမ်းေြခငကှ်များေြပာင်း 
ေရbက့ျက်စားမC၊ ငါးမျို းစတိ် 
များ မျို းဆက်ေပါက်ပွားမC 

ြမင့် 

၁၄ Sundaic Subregion 
(တနသrာရီ) 

တနသrာရီ ကမ်းရိုးတန်း အလယ်ပိုင်း၊ 
ေချာင်းမနွ် - ဝါးေချာင်း၊ ေတာငြ်ဖူ၊ 
ကာရသူရီ၊ ေကာေ့သာင်းခရိုင် ေြမနမိ့် 
ေဒသ၊ လန်ပကိ�န်း၊ ေလညာ၊ ငဝန်၊ 
ပါချန်၊ ပြဲမစခ်ျို င့်ဝမှ်း (မင်းသာ တိုးချဲ  ့
သစေ်တာYကိုးဝိုင်း)၊ တနသrာရီ 
အမျို းသား ဥယျာဉ်၊ တနသrာရီ 
သဘာဝ Yကိုးဝိုင်း 

၄၄,၂၀၀ အာရှဆင်၊ ဂါနီ 
ေတာငင်ုံး၊ ေရငံလပိ်၊ 
ငကှ်ကျား၊ ကျား 

အာရှဆင်၊ ေအာင်ေလာင်၊ 
ကျား 

ကမ်းေြခငကှ်များေြပာင်းေရb  ့
ကျက်စားမC၊ ငါးမျိုးစတိမ်ျား 
မျို းဆက်ေပါက်ပာွးမC 

ြမင့် 
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ေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲေနာက်ဆကတ်ွဲ    ((((စစစစ)))) ြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိြမန်မာနိုငင်ံရှိ    ထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆိုင်ရာထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆိုင်ရာထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆိုင်ရာထနိ်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆိုင်ရာ    ေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျား    ြဖတသ်န်းလမ်းြဖတသ်န်းလမ်းြဖတသ်န်းလမ်းြဖတသ်န်းလမ်း    ((((အဆက်အဆက်အဆက်အဆက်)))) 

စဉ်စဉ်စဉ်စဉ် 
ထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာထနိ်းသမိ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ    

ေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျားေတာရိုင်းတိရ စ�ာနမ်ျား    
ြဖတ်သန်းလမ်းြဖတ်သန်းလမ်းြဖတ်သန်းလမ်းြဖတ်သန်းလမ်း 

KBAsKBAsKBAsKBAs 
အကျယအ်ဝန်းအကျယအ်ဝန်းအကျယအ်ဝန်းအကျယအ်ဝန်း    

((((စတုရန်းစတုရန်းစတုရန်းစတုရန်း    
ကီလိုမတီာကီလိုမတီာကီလိုမတီာကီလိုမတီာ)))) 

ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်ဦးစားေပးေနရာများအြဖစ်    ေရွးေရွးေရွးေရွးချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်ချယသ်ည့်    စသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များစသံတ်မတှခ်ျက်များ 
အေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာ    

ဦးေရရှိသည့်ဦးေရရှိသည့်ဦးေရရှိသည့်ဦးေရရှိသည့်    CR CR CR CR 
and EN and EN and EN and EN စာရင်းဝင်စာရင်းဝင်စာရင်းဝင်စာရင်းဝင်    

မျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျား 

အေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာ    ဦးေရဦးေရဦးေရဦးေရ    
ရှိသည့်ရှိသည့်ရှိသည့်ရှိသည့်        ကျယ်ြပန ့စ်ာွကျယ်ြပန ့စ်ာွကျယ်ြပန ့စ်ာွကျယ်ြပန ့စ်ာွ    

ကျက်စားသည့်ကျက်စားသည့်ကျက်စားသည့်ကျက်စားသည့်    
မျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျားမျို းစတိမ်ျား 

ေဂဟစနစ်ေဂဟစနစ်ေဂဟစနစ်ေဂဟစနစ်    နငှ့်နငှ့်နငှ့်နငှ့်    
ဆင့်ကဲေြပာင်းလမဲCဆိုင်ရာဆင့်ကဲေြပာင်းလမဲCဆိုင်ရာဆင့်ကဲေြပာင်းလမဲCဆိုင်ရာဆင့်ကဲေြပာင်းလမဲCဆိုင်ရာ    
ထူးြခားေသာထူးြခားေသာထူးြခားေသာထူးြခားေသာ    ြဖစစ်ဉ်များြဖစစ်ဉ်များြဖစစ်ဉ်များြဖစစ်ဉ်များ 

ထပမ်၍ံထပမ်၍ံထပမ်၍ံထပမ်၍ံ    ရင်းနှီးရင်းနှီးရင်းနှီးရင်းနှီး    
ြမှုြမှုြမှုြမှု ပန်ှံမCြပုလပု်ရန်ပန်ှံမCြပုလပု်ရန်ပန်ှံမCြပုလပု်ရန်ပန်ှံမCြပုလပု်ရန်    

လိုအပခ်ျက်လိုအပခ်ျက်လိုအပခ်ျက်လိုအပခ်ျက် 

၁၅ အထက်ချင်းတွင်းေြမနမိ့်ေဒသ 
များ 

ဘမွဖ်ာဘွမ်၊ ထမံသီ၊ 
ဟူးေကာင်းချို င့်ဝမှ်း၊ တနိုင်းြမစ် 

၂၄,၄၀၀ အာရှဆင်၊ Capped 
Leaf Monkey၊ 
ေမျာက်လbဲေကျာ်၊ 
လင်းတနCတ်သီး 
သယွ်၊ ကျား၊ ငဟစ်၊ 
လင်းတ ေကျာြဖူ၊ 
မန်ဒါလီ၊ 
ေတာက�ရဲိုင်း 

အာရှဆင်၊ ကျား၊ ငဟစ်၊ 
သေဲသာင်ြပငတ်ွင် 
အသိုက်ြပုသည့် 
ငကှ်မျို းများ၊ 

ငကှ်မျို းစတိ်များ 
ပငလ်ယ်ေရမျက်နာှြပင် 
အြမင့်အလိုက် 
ေြပာင်းေရbက့ျက်စားမC၊ 
ငါးမျို းစတိ်များ 
ေြပာင်းေရbက့ျက်စားမC 

ြမင့် 

KBA = အဓကိအေရးပါေသာ ဇီဝမျို းစုံမျို းကွဲ တည်ရှိနယ်ေြမ (Key Biodiversity Area)၊ 
CR = မျို းသုဉ်းလနုီးပါး အန�ရာယ်ရှိေသာ မျို းစိတမ်ျား (Critically Endangered) 
EN = မျို းသုဉ်းရန် အန�ရာယ်ရှိေသာ မျို းစိတမ်ျား (Endangered)



 

 

 

 

ေနာကဖ်ုံးပံုေနာကဖ်ုံးပံုေနာကဖ်ုံးပံုေနာကဖ်ုံးပံု    
အေပ;အေပ;အေပ;အေပ;    ၊၊၊၊    ခါကာဘိုရာဇီခါကာဘိုရာဇီခါကာဘိုရာဇီခါကာဘိုရာဇီ    အမျိုးသားဥယျာဉ်အမျိုးသားဥယျာဉ်အမျိုးသားဥယျာဉ်အမျိုးသားဥယျာဉ်    
ေအာက်ေအာက်ေအာက်ေအာက်    ၊၊၊၊    လန်ပိလန်ပိလန်ပိလန်ပိက�န်းက�န်းက�န်းက�န်းအအအအ�ဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်�ဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်�ဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်�ဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်    



 

 

 

 


