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ခ႐ုုစုုတ္ငွက္ (Giant ibis) သည္ မဲေခါင္ေဒသရွိ ေျမျပန္႔ေတာမ်ားနွင့္ ေရဝပ္ေဒသမ်ားတြင္ 
က်က္စားေနထုိင္သည္။ အမဲလုိက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရင္းေဒသမ်ား ေပ်ာက္ဆုံး၊ 

အတန္းအစား က်ဆင္းခဲ့ရသျဖင့္ ထိုမ်ိဳးစိတ္မ်ား ေကာင္ေရ က်ဆင္းခဲ့သည္။ က်န္ရွိေသာ 
ငွက္ ၂ဝဝ ခန္႔မွာ ကေမာၻဒီးယားနုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းနွင့္ အေရွ႕ပိုင္းတို႔တြင္ ေတြ႔ရသည္။ 

ဥပေဒအရထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားျပီး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားနွင့္ NGOs မ်ားမွလည္း 
အေလးထား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိသည္။
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ဓာတ္ပံုမ်ား စာရင္း
ဇယားမ်ား စာရင္း
စာကြက္မ်ား စာရင္း
အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား

ဝ  အစီရင္ခံစာ အနွစ္ခ်ဳပ	္ ၁၂

၁  ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား ၂ဝ 

၁.၁	 လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား	 ၂၁
၁.၁.၁	 ႏိုင္ငံေရးနွင့	္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ	အေၾကာင္းအရာမ်ား	 ၂၁
၁.၁.၂	 လူဦးေရနွင့္	အသက္ေမြးမႈမ်ား	 ၂၂
၁.၁.၃	 စီးပြားေရးအေျခအေန	 ၂၃
၁.၂	 ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ	လကၡဏာမ်ား	 ၂၄
၁.၂.၁	 ေျမမ်က္နွာသြင္ျပင္နွင့္	ရာသီဥတု	 ၂၄
၁.၂.၂	 ေနရင္းေဒသမ်ားနွင့	္ေဂဟစနစ္မ်ား	 ၂၄
၁.၂.၃	 မ်ိဳးစိတ္ စုံလင္ကြဲျပားျခင္း၊ ေဒသရင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား တည္ရွိမႈ၊ မ်ိဳးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္ေျခ	 ၂၇
၁.၂.၄	 ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက	္ပထဝီဝင္ေဒသဆိုင္ရာ	ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား	 ၂၉

၂   ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ	စိန္ေခၚမႈမ်ား	 ၃၆

၂.၁	 တုိက္႐ိုက္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား	 ၃၈
၂.၁.၁	 ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မႈခင္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္မတည္တံ့ေသာ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း	 ၃၈
၂.၁.၂	 စိုက္ပ်ိဳးေျမ	ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္	သီးထပ္သီးညႇပ္	စုိက္ပ်ိဳးျခင္း	 ၄၄
၂.၁.၃	 ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းနွင့	္ေရလႊဲေျမာင္းတူးျခင္း	 ၄၅
၂.၁.၄	 သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း	 ၄၆
၂.၁.၅	 လူအေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ား၊	သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္	အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား	 ၄၈
၂.၁.၆	 ဓာတ္ဆီ၊	ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ျခင္းနွင့္	သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း	 ၄၉
၂.၁.၇		 ဂဏန္း၊	ပုဇြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း	 ၅ဝ
၂.၁.၈		 က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္	မ်ိဳးစိတ္	 ၅ဝ
၂.၁.၉	 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း	 ၅၁
၂.၂	 ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေစေသာ	အေၾကာင္းအရင္းမ်ား	 ၅၂
၂.၂.၁	 စီးပြားေရး	ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို	ဦးစားေပးျခင္း	 ၅၂
၂.၂.၂	 သယံဇာတမ်ားအေပၚ	တိုးျမႇင့္က်ေရာက္လာေသာ	ဖိအားမ်ား	 ၅၄
၂.၂.၃	 အားနည္းေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ	 ၅၄
၂.၂.၄	 ျပည္တြင္းမျငိမ္မသက္မႈမ်ား၊	ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္	တိုက္ပြဲမ်ား	 ၅၅
၂.၂.၅	 လုပ္ပိုင္ခြင့္မခိုင္မာမႈနွင့	္အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္	ျဖစ္ေပၚလာေသာ	ေရရွည္မတည္တံ့သည့္	သုံးစြဲမႈမ်ား	 ၅၅
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၃။  ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ၅၈

၃.၁		 အစိုးရအခန္းက႑	 ၆ဝ
၃.၁.၁		 ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး	အဖြဲ႔အစည္းမ်ား	 ၆ဝ
၃.၁.၂		 သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား	 ၆ဝ
၃.၁.၃		 ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ဆိုင္ရာ	ျပစ္မႈမ်ားကိ	ုကိုင္တြယ္အေရးယူျခင္း	 ၆၇
၃.၁.၄		 ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရမူဝါဒမ်ား 	 ၇၁
၃.၁.၅		 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ	သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္	အဖြဲ႔အစည္းမ်ား	 ၇၃
၃.၂		 ေဒသခံအစုအဖြဲ႔ကိ	ုအေျခခံေသာ	ထိန္းသိမ္းေရး	 ၇၇
၃.၃		 အရပ္ဘက္	လူမႈအဖြဲ႔အစည္း	 ၇၇
၃.၃.၁		 မဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ	CSOS	အဖြဲ႔အစည္းမ်ား	 ၇၇
၃.၃.၂		 CSO	ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္	စီမံကိန္းမ်ား	 ၇၉
၃.၄		 ပုဂၢလိကက႑	လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ	 ၈၂
၃.၅		 ႏိုင္ငံတကာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္	အလႉရွင္မ်ား	 ၈၄

၄။   ေလ့လာရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ၉၄

၄.၁		 ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန	္ခိုးယူသတ္ျဖတ္မႈမ်ား	 ၉၆
၄.၂		 သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား	 ၉၇
၄.၃		 ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေတာေတာင္ေရေျမ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ	 ၉၉
၄.၄		 ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ	အခ်က္အလက္မ်ား	မလုံေလာက္ျခင္း	 ၁ဝဝ
၄.၅		 အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား	 ၁ဝ၁
၄.၆		 ပုဂၢလိကက႑	 ၁ဝ၂

၅။   မဟာဗ်ဴဟာခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၁ဝ၄

၅.၁		 ဦးစားေပးေနရာေဒသမ်ား	 ၁ဝ၆
၅.၁.၁		 မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေရးပါ ေသာ ေတာေတာင္ေရေျမ	 ၁ဝ၆
 တစ္ခြင္တစ္ျပင္နယ္ေျမမ်ား (KLCs) သတ္မွတ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း
၅.၁.၂  မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ KLCs ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆို္င္ရာ အေရးပါေသာ နယ္ေျမမ်ား ၁ဝ၉
၅.၂		 ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲနွင့	္ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚက်ေရာက္ေနသည္	့ဖိအားမ်ားကုိ	ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ	 ၁၁၇
	 မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ	ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ား	
၅.၂.၁		 ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္	ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈနွင့္	ဝယ္လိုအားကို	ေလ်ွာ့ခ်နုိင္ရန္	ႏို္င္ငံတကာ	ပူးေပါင္းေဆာင္မႈကို	 ၁၁၇
	 တိုးျမႇင့္ျခင္း။	
၅.၂.၂		 ပိုမိုထိေရာက္ေသာ	သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ	စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ	ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း	 ၁၁၈
၅.၂.၃		 ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ	တန္ဖိုးမ်ားကို	ခုိင္မာတည္ရွိေစရန္နွင့္	အသက္ေမြးမႈမ်ား	တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္		 ၁၂၃
	 နယ္ေျမတစ္ခြင္တစ္ျပင္	ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကို	တိုးျမႇင့္ျခင္း	
၅.၂.၄		 ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ	ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ	အသိပညာမ်ားနွင့္	တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးမႈမ်ားကို	ျမႇင့္တင္ျခင္း	 ၁၂၄
၅.၂.၅		 ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ	ထိန္းသိမ္းေရးတြင္	ပါဝင္ေသာ	အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းနွင့္	ေကာ္ပိုရိတ္တို႔၏	အခန္းက႑ကို	 ၁၂၆
	 ျမႇင့္တင္ျခင္း	



8 | LARGER THAN TIGERS | Inputs for a strategic approach to biodiversity conservation in Asia – Regional reports

ဇယားမ်ားစာရင္း 
ဇယား ၁.၁  မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ နုိင္ငံအလုိက္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈနွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈျပ ဇယား ၂၈
ဇယား ၁.၂   အဓိက အမ်ိဳးစားအုပ္စုမ်ားနွင့္ နုိင္ငံအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ေရခ်ိဳပိုင္းေန ျခိမ္းေျခာက္ခံ  ၃ဝ
 မ်ိဳးစိတ္မ်ား
ဇယား ၁.၃   ျခိမ္းေျခာက္ခံရမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ေရခ်ိဳပိုင္းေန ျခိမ္းေျခာက္ခံ  ၃၁
 မ်ိဳးစိတ္မ်ား
ဇယား ၁.၄  မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္္ငံမ်ားအၾကား သတ္မွတ္ထားေသာ ဦးစားေပးေနရာေဒသမ်ား ၃၁
ဇယား ၂.၁  ဖန္လုံဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ၅၃
ဇယား ၂.၂  အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ား၊ ၂ဝ၁၆ ၅၅
ဇယား ၃.၁   အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ တာဝန္ခြဲေဝမႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၆၁
ဇယား ၃.၂   မဟာမဲေခါင္ျမစ္ေဒသ၌ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ လႊမ္းျခံဳမႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၆၃
ဇယား ၃.၃   ႏိုင္ငံအလိုက္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအတြင္းရွိ KBAs လႊမ္းျခံဳမႈ အေျခအေန ၆၃
ဇယား ၃.၄   ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္တြင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ နယ္ေျမစာရင္း ၇၃
ဇယား ၃.၅   မဲေခါင္ေဒသတြင္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာ အတန္းအစား ၇၄
ဇယား ၃.၆  မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အသားတင္ ODA ရရွိမႈ၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၅ ၈၅
ဇယား ၃.၇  OECD အလွဴရွင္မ်ားမွ အသားတင္ ODA ရရွိမႈ ၈၇
ဇယား ၅.၁  မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ နယ္ေျမမ်ား KLCs ၁ဝ၉
ဇယား ၅.၂   မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ KLCs မ်ား ၁၁၄
ဇယား ၅.၃  မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ KLC အုပ္စုမ်ားအတြင္းရွိ အေရးပါေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး ၁၁၄
 နယ္ေျမမ်ား

စာကြက္မ်ားစာရင္း
စာကြက္ ၁-  ထိုင္းနုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းရွိ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ား (WEFCOM) နွင့္ ယင္းႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ  ၁ဝ၈
 သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ား (KLCs ၆ နွင့္ ၈)
စာကြက္ ၂-  ေတာင္လဲဆတ္ Tonle Sap ေရကန္၊ ကေမ ၻာဒီးယားနုိင္ငံ (KLC 16) ၁၁၉
စာကြက္ ၃-  Annamite ေတာင္တန္း (KLCs ၁၉၊ ၂ဝ နွင့္ ၂၅) ၁၂၂

ဓာတ္ပုံမ်ားစာရင္း

ပုံ ၁.၁  မဟာမဲေခါင္ေဒသ၏ ေျမအသုံးခ်မႈနွင့္ ေျမဖုံးလႊမ္းမႈျပ ေျမပုံ ၂၅
ပုံ ၁.၂ မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးေဒသမ်ားနွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ေဂဟေဒသ ၂ဝဝ ၃၃
ပုံ ၁.၃  မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးေဒသမ်ားနွင့္ ေဒသရင္း ငွက္မ်ိဳးစိတ္  ၃၄
 က်က္စားရာနယ္ေျမမ်ား
ပုံ ၅.၁  မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ပင္မနယ္ေျမမ်ားနွင့္ ဦးစားေပး ေဒသမ်ား ၁ဝ၇
ပုံ ၅.၂  မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ပင္မနယ္ေျမမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အေရးပါေသာေဒသမ်ားနွင့္  ၁၁၅ 

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား



| 9

twdkaumufpum;vHk;rsm;

ACB အာဆီယံ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ဗဟိုဌာန
ADB  အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္
AHP အာဆီယံအေမြအနွစ္ဥယ်ာဥ္
ARREST ျခိမ္းေျခာက္ခံမ်ိဳးစိတ္မ်ား ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အာရွေဒသအစီအစဥ္ ASAP မ်ိဳးစိတ္မ်ားဆုိင္ရာ အာရွ 

မိတ္ဖက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 
ASEAN  အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ားအသင္း
ASEANAPOL  အာဆီယံရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား ကြန္ရက္ 
ASOF  အာဆီယံ သစ္ေတာက႑ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးမ်ားအဖြဲ႔
CBD  ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ကြန္ဗင္းရွင္း 
CEPF  အေရးေပၚေဂဟစနစ္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔
CITES  မ်ိဳးဆက္ပ်က္သုဥ္းလုဆဲ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္နွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း
CMS   ေျပာင္းေရႊ႕က်က္စားတတ္သည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း 
CSO  အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
DAC  ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ ေပးအပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ (OECD)
DNA   ေအာက္ဆီဂ်င္မဲ့ ႏ်ဴကလီယက္အက္စစ္ 
EAAFP  အေရွ႕အာရွ-ၾသစေတးလ် ေလေၾကာင္းလိုင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေရးအဖြဲ႔ 
EBA  ရွားပါးငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ
EIA  ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း 
EU  ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔
EUR  ယူ႐ိုေငြေၾကး
FAO   ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ  (UN)
FFI  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္နွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားအဖြဲ႔႔ 
FLEGT  သစ္ေတာဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (EU)
FSC  သစ္ေတာၾကီးၾကပ္ေရးေကာင္စီ 
G200  ကမ ၻာ့ ေဂဟေဒသ ၂ဝဝ 
GEF  ကမ ၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႔ 
GHG  ဖန္္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔
GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ( ဂ်ာမန္နည္းပညာ ကူညီပံ့ပိုးေရးေအဂ်င္စီ)
GM/GMS  မဟာမဲေခါင္ေဒသ (မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ)
IAS  က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား
IBA  အေရးပါေသာ ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ 
ICCWC  ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ခိုးယူသတ္ျဖတ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ နုိင္ငံတကာေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႔ 
(I)NDC  (ရည္ရြယ္ထားေသာ) အမ်ိဳးသားအဆင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
IUCN  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ 
KBA  အဓိက ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ က်က္စားရာေနရာ
KfW  KfW Entwicklungsbank (ဂ်ာမန္အစိုးရပိုင္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္)
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KLC  ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အေရးပါေသာ ေတာေတာင္ေရေျမ တစ္ခြင္တစ္ျပင္
Lao PDR  လာအို ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတနုိင္ငံ 
MAB  လူသားနွင့္ ဇီဝအသုိက္အျမံဳဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (UNESCO)
MAFF   စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာနွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးဌာန (ကေမာၻဒီးယားနုိင္ငံ)
METT  ထိေရာက္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန္းစစ္သည့္နည္းလမ္း 
MoE  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန  (ကေမာၻဒီးယားနုိင္ငံ)
MoU  နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ 
MRC  မဲေခါင္ျမစ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ 
(M)tCO2e  (mega) ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္နွင့္ ညီမွ်ေသာ တန္ (ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈဆိုင္ရာ ယူနစ္) 
NBSAP  အမ်ိဳးသား ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာနွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ 
NGO  အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း
NP  အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ 
NPA  အမ်ိဳးသားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ (လာအို) 
NTFP  သစ္မဟုတ္ေသာ အျခား သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ODA  တရားဝင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အေထာက္အပံ့မ်ား 
OECD  စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း 
PA  သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ 
PADDD  PA အဆင့္အတန္းက်ဆင္းျခင္း၊ ဧရိယာနည္းလာျခင္းနွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း 
PES  ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈ 
PFES  သစ္ေတာေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈ  (ဗီယက္နမ္)
PRC  ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးေဒသမ်ား 
REDD+  ဖြံ ႔ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားရွိ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈနွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစား က်ဆင္းမႈတုိ႔မွ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလ်ွာ့ခ်ျခင္း၊ 

သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ထာဝစဥ္တည္တ့ံသည့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ား တည္ 
ေထာင္ျခင္း။ 

RSPO  ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ 
SDGs  စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ား 
SEZ  အထူးစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးေရးဇုန္ 
SMART  ေနရာေဒသအလိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းနွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္နည္းလမ္း 
TRAFFIC  စီးပြားျဖစ္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္နွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ ( IUCN နွင့္ WWF တို႔ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္သည္)
UK  ယူႏိုက္တက္ကင္းဒန္း 
UN/UNDP/UNEP  ကုလသမဂၢအဖြဲ႔/ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ /ကုလသမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္  
UNESCO  ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံပညာနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း 
UNFCCC ကုလသမဂၢ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း  
UNODC  မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္ ျပစ္မႈမ်ားတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ 
USA  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
USAID   ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ေအဂ်င္စီ 
USD  အေမရိကန္ေဒၚလာ
VPA  မမိတိို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ မတ္ိဖက္ျပဳေရးဆုိငရ္ာ သေဘာတညူခီ်က္ (EU FLEGT အစအီစဥ္ေအာကတ္ြင ္လက္မတွထုိ္းထားေသာ) 
WCPA သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္  
WCS   သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ 
WEN  ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရး ကြန္ရက္ 
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WHS  ကမ ၻာ့အေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ 
WWF  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ 
ZSL  လန္ဒန္ သတၱေဗဒအသင္း





ဝ��
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Ha Long Bay ကမာၻ႔အေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံ။ 
ေက်ာက္ေတာင္မ်ား၊ ေရခ်ိဳရင္းျမစ္မ်ားနွင့္ သစ္ေတာမ်ား ဝိုင္းရံတည္ရွိေသာ 
ထုံးေက်ာက္ေတာင္ေဂဟစနစ္တြင္ ေဒသတြင္း ထင္ရွားသည့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံ 

မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာ မွီတင္း ေနထိုင္ၾကပါသည္။
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မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံငါးခုျဖစ္ေသာ ကေမာၻဒီးယား၊ 
လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းနွင့္ ဗီယက္နမ္စေသာႏို္င္ငံမ်ားသည္ 
ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထြန္းကားျဖစ္တည္ရာ အရပ္ 

ျဖစ္ျပီး လြနခ္ဲ့ေသာနစွမ္်ားတြင ္ႏိုင္င္ံေရးနငွ့ ္လမူူေရးဆုိငရ္ာ ႐တုခ္်ည္း 
ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႏို္င္ငံအသီးသီး၏ စီးပြားေရး
ဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ျပီး ဆင္းရဲႏႊမ္းပါးမႈမ်ားကိုေလ်ွာ့ခ်နုိင္ခဲ့ကာ အထူး 
သျဖင့္ ထုိင္းႏို္င္ငံနွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျမိဳ႕ျပနွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း
မ်ားအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း 
ေျမယာနငွ့ ္သယဇံာတမ်ား ထခိိကုပ္်ကစ္ီးဆုံး႐ံႈးမႈမ်ား ဆကတ္ိကု ္ျဖစ ္
ေပၚခဲ့သည္။

 မဲေခါင္ေဒသသည္ ျမန္မာနုိ္င္ငံေျမာက္ဖ်ားရွိ နွင္းေတာင္တန္း 
မ်ား၊ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ အျမဲစိမ္းေတာနွင့္ 
သမပိုင္း အျမဲစိမ္းေတာမ်ား၊ ထုံးေက်ာက္ေတာင္မ်ား၊ မဲေခါင္ျမစ္ 
အပါအဝင္ အျခားျမစ္ေခ်ာင္းစနစ္မ်ားနွင့္ ေရခ်ိဳေရကန္မ်ား၊ စိမ့္ 
ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မ်ား စေသာ ေဂဟစနစ္နွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္အမ်ိဳး
မ်ိဳးတုိ႔ကိုလႊမ္းျခံဳထားပါသည္။ မတူကြဲျပားေသာ ရာသီဥတု၊ ေျမမ်က္ 
နွာ သြင္ျပင္နွင့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား 
စုံလင္ကြဲျပားစြာ တည္ရွိျပီး ေဒသမ်ိဳးရင္းမ်ားမွာလည္း ေပါမ်ားေလ 
သည္။ ထုိသုိ႔ အေရးပါေသာ တိရစာၦန္ႏွင့္ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ေနရင္း 

ေဒသမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ဆုံး႐ံႈးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ မဲေခါင္ေဒသကို 
ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစားေပး ေနရာ 
ေဒသ အင္ဒို-ဘာမား ပင္မနယ္ေျမ/ေဟာ့စေပါ့အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားၾကပါသည္။

 မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားသည္ ေနရင္းေဒသမ်ား 
ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းနွင့္ ထုတ္ယူသတ္ျဖတ္သုံးစြဲျခင္း စေသာ အႏၲရာယ္ 
မ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ရွိသည္။ ေနရင္းေဒသမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ရ 
ျခင္းမွာ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားအျပင္ 
စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာျခင္း စသည္တို႔ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမိိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္တည္ေဆာက္မႈမ်ားနွင့္ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္း စသည္တို႔မွာလည္း 
ေနရင္းေဒသ ဆုံး႐ံႈးေပ်ာက္ကြယ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေရခ်ိဳ 
အရင္းအျမစ္မ်ားမွာလည္း ညစ္ညမ္းျခင္း၊ ေရတားတမံမ်ား တည္ 
ေဆာက္ျခင္းနွင့္ ေရအားလ်ွပ္စစ္အတြက္ ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ 
ျခင္း စေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားနွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ လူဦးေရ 
တိုးပြားလာျခင္း၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားကို သတ္ျဖတ္စားသုံးျခင္း၊ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသာမက ႏို္င္ငံတကာရွိ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေစ်းကြက္မ်ား
နွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိျခင္း စသည္တုိ႔သည္ မဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ေတာ 
႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားအေပၚ ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိပါသည္။
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ဗီယက္နမ္နုိင္ငံရွိ Van Long သဘာဝၾကိဳးဝိုင္းသည္ လူေနထူထပ္သည့္ ျမစ္နီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသရွိ 
သဘာဝေနရင္းေဒသမ်ားစြာ ရွိေသာ ကၽြန္းငယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သစ္ေတာမ်ား ဖုံးလႊမ္းထားသည့္ 
ထုံးေက်ာက္ေတာင္မ်ားတြင္ Delacour's langur မ်ိဳးစိတ္ ၅ဝ ခန္႔ က်က္စား ေနထုိင္က်သည္။ 
အဆိုပါ ျခိမ္းေျခာက္ခံ ေမ်ာက္မ်ိဳးစိတ္ကို ေကာင္းစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားေလသည္။ 
သဘာဝၾကိဳးဝုိင္းကို ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ျခိမ္း 
ေျခာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ မဲေခါင္ေဒသ 
တြင္းရွိ အစိုးရအသီးသီးသည္ ကုန္းေျမဧရိယာ၏ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို 
သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ဖြဲ႔စည္းထားျပီး 
စုစုေပါင္း ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမွာ ၇၅ဝ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိပါသည္။ 
တရားမဝင္ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေလ်ွာ့ခ် 
လ်က္ ရွိသည္။ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ 
သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဗီယက္နမ္နုိ္င္ငံ၏ သစ္ေတာမ်ားကို စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ 
ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေဒသခံမ်ားကို ဆုခ်ီးျမႇင့္သည့္ 
စနစ္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္၍ 
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားနွင့္ 
နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ရယူလ်က္ရွိျပီး ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ မလိုလား 
အပ္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ကို တြင္က်ယ္စြာ 
အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာၾကပါသည္။ 

 ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာလည္း မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပတ္ 
ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း နားလည္သိရွိလာၾကကာ ဥပမာအား 
ျဖင့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ၊ ဆီအုန္းနွင့္ သစ္ေတာစုိက္ခင္း စသည့္ လုပ္ 

ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ရန္ 
အားထုတ္လ်က္ရွိသည္။ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏို္င္ငံမ်ားသည္ အေရွ႕ 
ေတာင္ အာရွႏို္င္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) အဖြဲ႔ဝင္ႏို္င္ငံမ်ား ျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို 
တိုက္ဖ်က္ႏို္င္ရန္နွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားနွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ 
လာႏို္င္ရန္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းထားရွိ 
ျပီး ျဖစ္သည္။

 ထိုသုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ 
ရွိေသာ္လည္း မဲေခါင္ေဒသ၏ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားနွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား/ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွာ မ်ားျပားလာျပီး ျခိမ္း 
ေျခာက္ခံေနရေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာလည္း သိသိ 
သာသာ က်ဆင္းလာပါသည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ အမ်ား 
စုကုိ လက္ေတြ႔ေျမျပင္တြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အရင္း 
အျမစ္မ်ား အနည္းငယ္သာရရွိျပီး အခ်ိဳ႕ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားကို
ပယ္ဖ်က္ထုတ္ႏုတ္ခဲ့၍ အျခား ေျမအသုံးခ်မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲခဲ့ပါ 
သည္။ 

 တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ႏို္င္ 
ရန္ တရားဥပေဒ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
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လည္း အရင္းအျမစ္မ်ား မရရွိျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ပါးျခင္း၊ 
အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္းနွင့္ နုိ္င္ငံေရး ေထာက္ခံအားေပးမႈ မရရွိျခင္း 
စသည္ အခက္အခဲမ်ားနွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။

 ေဒသတြင္းရွိ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားနွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
အေျခခံကာ ျဖည့္စြက္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္နုိင္ေသာ အခြင့္လမ္း 
ေကာင္း မ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ အဆုိပါ မဟာဗ်ဳဟာက်ေသာ ခ်ဥ္း 
ကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အေရးပါေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

* ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ားနွင့္ ေတာ႐ိုင္း 
တိရစာၦန္မ်ား ခိုးယူသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ေစေသာ ေစ်းကြက္ဝယ္လို 
အားမ်ား စသည္တုိ႔ကို ေလ်ွာ့ခ်ေျဖရွင္းႏို္င္ရန္ ႏို္င္ငံတကာ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား 
သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္ အေရးပါေသာအဆင့္မ်ား၌ 
ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏို္င္ရန္၊ ႏို္င္ငံအသီးသီးတြင္ 
က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမူဝါဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ လို 
အပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏို္င္ရန္နွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ 
မ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်၍ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္သည့္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
မႈခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏို္င္ရန္ စသည္တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားကို 
ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္း။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ 
ပုဂၢလိကက႑ကို ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအား က်ဆင္းလာေစရန္ အသိပညာေပး ေဟာ 
ေျပာပြဲမ်ားနွင့္ အျမင္ဖြင့္ လူထုလွုပ္ရွားမႈမ်ားကို ကူညီ အားေပး 
ျခင္း။

* သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၏ တရားဝင္ အဆင့္အတန္း/
သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ အားနည္းေစႏို္င္သည့္ အခ်က္မ်ားကို 
ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ေျမျပင္ ကြင္းဆင္းအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ
မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 
အပါအဝင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို 
ျမႇင့္တင္ အားေကာင္းေစျခင္း။

* ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးနွင့္ စီးပြား 
ေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏို္င္ရန္ ဇီဝ 
မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ၾကြယ္ဝေသာ နယ္ေျမမ်ား အထူးသျဖင့္ သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ အနီးဝန္းက်င္နွင့္ နယ္ေျမမ်ားၾကားတြင္ 
ဧရိယာတစ္ခြင္တစ္ျပင္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း။ 
အေရးပါေသာနည္းလမ္းမ်ားတြင္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းနွင့္ ပတ္ 
ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္သည့္စနစ္မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္ 
အအံုနွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ အရင္း 
အျမစ္ သုံးစြဲသူမ်ားနွင့္ ညႇိနွိုင္းေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္ ျပည္သူ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈစနစ္ စသည္တို႔ ပါဝင္ေလ 
သည္။

* သတ္မွတ္ထားသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လို 
အပ္ခ်က္နွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း အပါအဝင္ 
ဇီဝ မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းနွင့္ အကဲျဖတ္ 
ေလ့လာျခင္းဆုိင္ရာ သိတတ္နားလည္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ 
ျခင္း၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားကို အသိေပးႏို္င္ရန္ သုေတသနမ်ားကို လ်ာ 
ထားေဆာင္ရြက္ျခင္း (ဥပမာ- ေဂဟစနစ္မ်ား၏ သဘာဝ အရင္း 
အနွီး တန္ဖိုးမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္သုေတသန)။ အာဆီယံ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ သင္ခန္း 
စာမ်ားကို မ်ွေဝမႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း။

* အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပုဂၢလိကက႑ကို ျမႇင့္တင္ 
ေပးျခင္း။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာ္ 
လည္းအေရးပါေသာ ဆက္စပ္ ပတ္သက္သူအုပ္စုတစ္ခုျဖစ္ျပီး 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပုိးမႈ မ်ားစြာေဆာင္ရြက္ 
ရန္ လုိပါသည္။ပုဂၢလိကက႑သည္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား 
ကို အဓိက ထုတ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားျဖစ္ျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈ အစီအမံမ်ားကို အစျပဳ၍ 
ပိုမို ဂ႐ုျပဳ လိုက္နာလာၾကျပီ ျဖစ္သည္။ အစုိးရခ်မွတ္ထားေသာ 
မူဝါဒမ်ားနွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖိအား 
မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အသိအျမင္ 
မ်ား ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူျပဳေလသည္။
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Red-shanked douc ကို လာအို၊ ကေမာၻဒီးယားနွင့္ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံတို႔ရွိ 
သစ္ေတာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရျပီး မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားပါသည္။ မဲေခါင္ေဒသတြင္ ပ႐ိုင္းမိတ္မ်ိဳးစိတ္မ်ား စုံလင္ကြဲျပားစြာ 
က်က္စား တည္ရွိျပီး အမ်ားစုမွာ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္နွင့္ မ်ိဳးသုဥ္းရန္အႏၲရာယ္ရွိေသာ 

မ်ိဳးစိတ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား

၁��
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၁။   ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား

ဗီယက္နမ္နုိ္္င္ငံ၊ မဲေခါင္ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသရွိ Cai Rang ေရေပၚေစ်း။ 

မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားသည္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏

လူေနမႈအဆင့့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ေပးနို္င္ခဲ့ေသာ္လည္း 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ေဒသ၏ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား 

ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိျပီး စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို

ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္နိုင္ပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေသာ 

စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္မွာ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို 

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မ်ားစြာ အေရးပါလွသည္။

 ယခုအခန္းတြင္ မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြင္း တည္ရွိေသာ 
ကေမ ၻာဒီးယား၊ လာအုိျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ 
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စေသာ ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္ 
အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ နီးစပ္မႈရွိကာ မဟာမဲေခါင္ေဒသ 
တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပါဝင္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္မ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေရွ႕အာရွေဒသႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခန္းခြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား

 ျပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ လူဦးေရတိုးပြားမႈတို႔မွာ 
မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈကိုျဖစ္ေစ 
သည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ လူဦး 
ေရတိုးပြားမႈတိုးမွာ ျမင့္တက္လာခဲ့့ျပီး လူတစ္ဦးလွ်င္ သယံဇာတ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား တုိးျမင့္လာခဲ့ကာ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား 
ႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ မဟာမဲေခါင္ 
ေဒသသည္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတိုးတက္ေသာေဒသျဖစ္ျပီး ဇီဝမ်ိဳးစုံ 
မ်ိဳးကြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ ေနရာ 
ျဖစ္ကာ ကမ ၻာ့ဒုတိယ စီးပြားေရးအၾကီးဆုံးႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း 
ထိစပ္လ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါ အခ်က္္မ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ 
ေဂဟစနစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားပင္ျဖစ္ျပီး ေရတိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကိုသာ ကူညီေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ 
မည္ ျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စနစ္မ်ား၏ ေျပာင္းလဲႏႈန္း 
ျမန္သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကမ ၻာ့ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္မတူဘဲ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝ ထိန္း 
သိမ္းေရးအဖြဲ႔ (IUCN) မွ သတ္မွတ္ထားေသာ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး 
အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာ တည္ရွိသည္ကို သိႏိုင္ပါသည္။

 ယခုအခန္းတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားျပီး 
အိမ္ေမြးတိရစ ၦာန္္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေတာ႐ိုင္းႏွင့္ 
အိမ္ေမြးတိရစ ၦာန္္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခု ဆက္ႏႊယ္ဆင္တူလ်က္ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
မဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ သစ္ေတာမ်ား ေရဝပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ျမက္ခင္းျပင္ 
မ်ားသည္ ယေန႔လူသားမ်ား မွီခိုသုံးစြဲလ်က္ရွိေသာ ေမြးျမဴထားသည့္ 
တိရစ ၦာန္္မ်ားႏွင့္ အပင္မ်ား၏ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇမူရင္းလကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္ 
ျဖစ္တည္ရာ အရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္အျပင္ မိ႐ိုးဖလာ ဘက္စုံသုံးေျမ 
အသုံးခ်မႈစနစ္မ်ားသည္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးေသာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ 
အေရးပါျပီး ယင္းဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲႏွစ္ခုလုံးမွာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိဘဲ ဗီဇတူ 
မ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳးတည္း စိုက္ပ်ိဳး၍ အရင္းအႏွီးအေျချပဳ လုပ္ကိုင္ေသာ 
စက္မႈလယ္ယာ စိုက္ပ်ိဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ 
ရလ်က္ရွိသည္။ 

 ေဒသတြင္းရွိ စပါးမ်ိဳးစိတ္ကြဲေပါင္း ၁ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔သည္ ဗီဇတူ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုသာ ခ်ဲ႕ထြင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ 
စိုက္ပ်ိဳးျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထုိဗီဇ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို သမား႐ိုးက် ေဂဟစနစ္အေျချပဳ စိုက္ပ်ိဳးကာ In situ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ex situ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းလမ္းမ်ား (ဗီဇ 
ဘဏ္ျဖင့့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း) အျပင္ ျဖည့္စြက္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား 
ျဖစ္ျပီး၁ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ိဳးစုံ ကြဲျပားမႈကို ထိန္းသိမ္း 
ထားႏုိ္င္ျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမတစ္ခြင္တစ္ျပင္ရွိ သဘာဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း စသည္ ႏွစ္ခုအၾကား နီးစပ္ ဆက္ႏႊယ္ ပတ္ 
သက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။

၁.၁ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား

............................

၁.၁.၁ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

 မဟာမဲေခါင္ေဒသသည္ အာရွယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထြန္းကား ျဖစ္ 
တည္ရာ အရပ္ျဖစ္ျပီး ၁၂ ရာစုတြင္ အန္ကုိရီယန္အင္ပါယာ (Ang-
korian Empire) ၾကီးစိုး ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမေဒသလည္း ျဖစ္ 
သည္။ ေရသြင္းစပါးမ်ားကို စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ အစာေရစာ 
ဖူလုံခဲ့႐ုံမွ်မက စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားပါ ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အင္ 
ပါယာသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ခဲ့ျပီး ထိုကာလမ်ားတြင္ပင္ ေျမျပင္ေဒသ 
ရွိ သစ္ေတာဧရိယာမ်ားကို အေျပာင္ ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းခဲ့ၾကသည္။ 
ထိုင္းႏိုင္ငံမွလြဲ၍ ေဒသတြင္းရွိ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၁၆ ရာစု 
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္ျပီး ၁၉ ရာစုတြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ 
ေသာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို ခံခဲ႔ရ 
သည္။ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဦးစြာပထမ လႊမ္းမိုုးခံခဲ့ရျပီး 
ဥေရာပတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕က်ဳးေက်ာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စက္မႈလယ္ယာ ဆန္ 
စပါးထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ကာ စီးပြားျဖစ္ ေရာ္ဘာ စိုက္ပ်ိဳး 
ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကို္င္လာခဲ့ၾကသည္။ 

 ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ခန္႔တြင္ ေဒသတစ္ခုလုံးသည္ ကိုလိုနီ 
ၾကီးစိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အင္အား 
ခ်ည့္နဲ႔ကာ ေကာင္းစြာ မရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ 
ျပည္တြင္း ပဋိပကၡ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ျပည္တြင္း 
ပဋိပကၡမ်ားသည္ သိသာဆိုးဝါးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီး 
မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတြင္ 
အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ သစ္ပင္မ်ားမွရရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
ကို လက္နက္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လာအုိုႏိုင္ငံသည္ 
တစ္ပါတီကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရး 
က႑တြင္မူ မ်ားစြာ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။ ကေမ ၻာ 
ဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္ 
စနစ္ကို က်င့္သုံးလ်က္ရွိျပီး ထုိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိကာလ၌ စစ္တပ္ 
ေကာင္စီမွ အာဏာသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆုံးေသာ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ 
ခဲ့ျပီးေနာက္ စစ္တပ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက် 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အရပ္သားအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈသုိ႔ သမိုင္းဝင္ ေျပာင္း 
လဲႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားသည္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ပြား 
ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။၂ 

1 Food and Agricultural Organisation’s Commission of Genetic Resources for Food and Agriculture, http://www.fao.org/nr/cgrfa/
cthemes/plants/en/, accessed 16 August 2016.

2  The Guardian newspaper, UK, 9 March 2016
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 ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားမွာ အားနည္းလ်က္ ရွိျပီး ႏိုင္ငံ ၃ 
ခုသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ေသာ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အညႊန္းကိန္းမ်ားစာရင္း၏ ေအာက္ေျခတြင္ ပါ 
ဝင္ေနသည္။၃ 

 ေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံအားလုံးသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးတို႔ကို 
ျမႇင့္တင္ျပီး အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြား 
ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ 
ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အသင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အာ ဆီ ယံ အ သင္း 
(ASEAN)၄ ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

..........................

၁.၁.၂ လူဦးေရႏွင့္ အသက္ေမြးမႈမ်ား

 ႏိုင္ငံ ၅ ခု၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၃၁ သန္း 
ဝန္းက်င္ရွိျပီး၅ အမ်ားစုမွာ (၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔) 
ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ပ်မ္းမွ်လူဦးေရ သိပ္ 
သည္းဆမွာ မ်ားစြာကြဲျပားႏိုင္ျပီး လာအုိႏိုင္ငံတြင္ ၁ စတုရန္း ကီလို 
မီတာတြင္ ၂၉ ဦးခန္႔ ေနထိုင္၍ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ၁ စတုရန္း ကီလို 
မီတာတြင္ ၂၇၄ ဦးခန္႔ ေနထိုင္ပါသည္။၆ လာအုိႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ 

တိုးပြားႏႈန္းမွာ အျမင့့္္ဆုံးပင္ျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးပြား
လ်က္ရွိသည္။  ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေက်းလက္ေဒသမွ ျမိဳ႕ျပမ်ားသုိ႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မႈမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ္ 
လည္း သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ က်ေရာက္သည့္ ဖိအား 
မ်ားမွာမူ က်ဆင္းသြားျခင္း မရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမိဳ႕ျပ 
မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လာသည့္ႏွင့္အညီ ထင္းေလာင္စာ၊ ေဆးဖက္ဝင္ပင္မ်ား၊ 
ေတာေကာင္သားမ်ား၊ ငွက္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သစ္ေတာထြက္ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝယ္လုိအားမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ 
ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေက်းလက္မွ ျမိဳ႕ျပ 
သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မႈမ်ားကို အလြန္အမင္း ေတြ႔ရပါသည္။

 ပင္မနယ္ေျမ/ ေနရာေဒသတြင္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား 
စုံလင္စြာ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ေျမျပန္႔ေဒသတြင္ 
စပါးစိုက္ ေတာင္သူတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား ေနထုိင္ၾကျပီး ၎တို႔ 
သည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို လႊမ္းမိုးမႈ ရွိေလ 
သည္။၇ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ေနထုိင္ 
ၾကျပီး အမ်ားစုမွာ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ 
ထုံးတမ္းမ်ား ရွိၾကသည္။

၃ http://www.transparency.org/cpi2015, accessed 3 March 2016. From 1 (best) to 167 (worst), Cambodia was 150, Myanmar 147, Lao 
PDR 139. Vietnam was ranked 112 and Thailand 76.

၄ အျခားေသာအဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံမ်ားမွာ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူနွင့္ ဘ႐ူနိုင္းနုိင္ငံတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
၅  Asian Development Bank: https://www.adb.org/publications/basic-statistics-2015, accessed 28 May 2017.
၆  Downloaded from http://www.adb.org/publications/basic-statistics-2015, 3 March 2016
၇  ဥပမာအားျဖင့္ ကေမာၻဒီးယားရွိ ခမာလူမ်ိဳး၊ ျမန္မာရွိ ဗမာ၊ ထုိင္းနုိင္ငံရွိ ထုိင္းလူမ်ိဳး၊ ဗီယက္နမ္ရွိ ကင္မ္လူမ်ိဳး၊ ADB (2012). Greater Mekong 
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စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ေဒသ၏ လူမႈေရးနွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မ်ားစြာ 
အခရာက်ေလသည္။ ေရသြင္းစပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို လယ္ယာစပါးခင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ၾကျပီး 

လူသန္းေပါင္း ၆ဝ ခန္႔၏ အဓိကအလုပ္ကိုင္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ နို္င္ငံျခားအထိ တင္ပို႔ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ 
လုပ္ငန္းၾကီးလည္း ျဖစ္သည္။
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ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား

 မဲေခါင္ေဒသ၏ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ အမ်ားစုသည္ 
ကုန္းျမင့္အရပ္မ်ားတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမအတြင္းႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ေဒသခံ 
လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ အေရးပါေသာ အက်ိဳးဆက္စပ္ 
ပတ္သက္သူမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ မဲေခါင္ေဒသ တစ္နံတစ္လ်ားရွိ လူ 
အမ်ားစု ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ေသာ ဘာသာမွာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ျပီး 
ေတာင္တန္းေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားမွာ နတ္ကိုးကြယ္ၾကသူ 
မ်ား သို႔မဟုတ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ယုံၾကည္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။  
(ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ လက္ထက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာ ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္)

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသည္ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲေဒသမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ 
ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾကားကာလမ်ားတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာတစ္ေဒၚလာသာ ဝင္ေငြရွိေသာ လူဦးေရ၏ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ခန္႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ကာ အာဟာရမျပည့္ဝေသာ လူဦးေရအခ်ိဳးကုိ 
၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။၈ လြန္ခဲ့ 
ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံအားလုံး၏ လူသားဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 
အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ျမင့္တက္လာခဲ့ျပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ 
က်န္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 
သူမ်ား က်န္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေက်းလက္ေဒသရွိ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးသူမ်ားမွာ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား မွီတင္းက်က္စား၍ သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေနရာေဒသမ်ား 
တြင္ ရံဖန္ရံခါ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား၏ 
အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ထုတ္ယူစားသုံးမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး တိုး 
တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ လူမႈေရး လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

......................................

၁.၁.၃ စီးပြားေရး အေျခအေန

 မဟာမဲေခါင္ေဒသ၏ စီးပြားေရး ဖြြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားမွာ ကမ ၻာေပၚရွိ 
အျခားေဒသမ်ား ၾကားထဲတြင္ အျမင့္ဆုံးပင္ ျဖစ္သည္။၉ ထိုင္းႏိုင္ငံ 
သည္ အတန္အသင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး က်န္ေလးႏိုင္ငံမွာ ဖံြ႕ျဖိဳးဆဲ 
(ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ဝင္ေငြနိမ့္ႏုိင္္ငံမွ 
အျဖစ္မွ တိုးတက္ခဲ့သည္)၁ဝ၊ ၁၁ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ စက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံံ႕ျဖိဳးတုိးတက္လာမႈႏွင့္ ျမိဳ႕ျပ ခ်ဲ႕ထြင္တည္ေဆာက္မႈမ်ား 
သည္ ေျမေျပာင္းလဲ အသုံးခ်မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ 
မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ 
တြင္ လက္မႈလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကိုသာ က်င့္သုံးလ်က္ရွိျပီး 
စက္မႈကုန္ၾကမ္း စုိက္ခင္းမ်ား (ဆီအုန္း၊ ေရာ္ဘာ၊ ၾကံ၊ ပီေလာပီနံ၊ 
ေကာ္ဖီႏွင့္ စကၠဴေပ်ာ့ဖတ္) ကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တည္ေထာင္လ်က္ 
ရွိသည္။ စပါး (အထူးသျဖင့္ ေရသြင္းစပါး စိုက္ပ်ိဳးေရးျခင္း လုပ္ငန္း)
ကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမ အမ်ားစုတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကျပီး ထုိလုပ္ငန္းသည္ 
လူသန္းေပါင္း ၆ဝ ခန္႔၏ အဓိကဝင္ေငြရ အလုပ္အကိုင္လည္း ျဖစ္ 
သည္။ မဲေခါင္ေဒသသည္ ကမ ၻာ့ဆန္စပါး  လုိအပ္ခ်က္၏ ၄၄ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းကို ထုတ္လုပ္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျပီး ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံးသည္ ပိုုလွ်ံ 
စပါးမ်ားကိုု ကမ ၻာ့ေစ်းကြက္သုိ႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ၾကသည္။၁၂ 

 ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျချပဳ ဖြံ႔ျဖိဳး 
တိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိကာ 
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စက္မႈႏိုင္ငံၾကီးတစ္ႏိုင္ငံ 
ျဖစ္ရမည္ဟု ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ထုိမဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
သည္ ေရရွည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား 
ကို အေလးမထားၾကဘဲ မဲေခါင္ျမစ္ၾကီးႏွင့္ ၎၏ ျမစ္လက္တက္မ်ား 
အေပၚ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား 
ေရးဆြဲရာတြင္ ေရရွည္လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ က်န္ရွိ 
ေသာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိို ဖြံ႔ျဖိဳး 
တိုးတက္ျပီး အစိုးရသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈေရးမွ်တ သာယာ 

၈ http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf, accessed 3 March 2016.
၉ OECD မွ ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယားနွင့္ ျမန္မာနုိ္င္ငံတို႔သည္ ၂ဝ၁၆ နွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ဂ်ီဒီပီမွာ ၆ % နွင့္ ၈ % အၾကား ျမင့္တက္ခဲ့ျပီး ထိုင္းနုိင္ငံသည္ 

၃.၃ % ခန္႔ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။ See http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/SAEO2016_Update_Executive_
summary_v2.pdf, accessed 10 October 2016.

၁ဝ   Cambodia was one of the top performing low-income countries between 1990 and 2010. See: Shepherd A., L. Scott, C. Mariotti, F. 
Kessy, R. Gaiha, L. da Corta, K. Hanifnia, N. Kaicker, A. Lenhardt, C. Lwanga-Ntale, B. Sen, B. Sijapati, T. Strawson, G. Thapa, H. 
Underhill and L. Wild (2014). The Chronic Poverty Report 2014-2015. ODI, London, UK

၁၁   Lao PDR was upgraded to low-middle-income status in 2011 on the basis of increases in gross national income, but the World Bank 
(2016) notes that poverty reduction has been slower than in its regional neighbours and that some Millennium Development Goals 
are off-track, with 44 % of children under 5 being stunted, 27 % severely underweight and a high maternal mortality rate. See http://
www.worldbank.org/en/country/lao/overview,  accessed 20 August 2016.

၁၂  http://blogs.worldbank.org/taxonomy/term/14832,  accessed 25 April 2016.  စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ္လည္း အစားေရစာ ဖူလုံမႈရွိသည္ဟု 
ယူဆ၍မရေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ လာအိုနုိင္ငံသည္ စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ္လည္း အစားအစာ လိုအပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
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ဝေျပာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စသည္တို႔အၾကား သဟ 
ဇာတျဖစ္မႈကို အေလးေပးစဥ္းစားသည့္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သုံးလ်က္ 
ရွိသည္။၁၃  

 ေဒသတြင္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား 
သည္ ေက်းလက္ေဒသမွ ျမိဳ႕ျပအရပ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထို္င္မႈႏႈန္း 
ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္မႈရွိပါသည္။ လာအုိႏိုင္ငံတြင္ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၌ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ျမိဳ႕ျပတြင္ 
ေနထုိင္ၾကျပီး ထိုကိန္းဂဏန္းမွာလည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ 
ျမင့္တက္လာပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ျပတြင္ ေနထုိင္ေသာ လူဦးေရ 
မွာလည္း ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေရာက္ေသာအခါ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ မ်ားျပားလာပါသည္။  
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၌ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ျပ ဧရိယာ၏ ၁ ဒသမ ၃၃၅ 
စတုရန္းကီလိုမီတာတြင္ လူသန္းေပါင္း ၉ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ ေနထိုင္ 
ၾကပါသည္။၁၄ 

၁.၂ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ား

......................................

၁.၂.၁ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ ရာသီဥတု

 ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္္ငံတို႔သည္ 
စတုရန္းကီလိုမီတာေပါင္း ၁ ဒသမ ၉ သန္းခန္႔ က်ယ္ဝန္းျပီး အင္ဒို-
ဘာမားလြင္ျပင္၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကုိ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။၁၅  
မဲေခါင္ေဒသ၏ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းျခမ္းတို႔သည္ လာအုိႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ Annamite ေတာင္တန္းမ်ား (တ႐ုတ္ျပည္ထဲသုိ႔ 
ဆန္႔တန္းတည္ရွိေသာ) ႏွင့္ ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ တနသၤာရီ ေတာင္ 
တန္းမ်ား စသည္ျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းမတ္ေစာက္ေသာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ 
အေနထားရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႏွင္းလြင္ျပင္မ်ား 
ဖုံးလႊမ္းထားေသာ ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ (၅၈၈၁ မီတာခန္႔ ျမင့္ကာ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အျမင့္ဆုံးေတာင္ျဖစ္သည္) ရွိပါသည္။ ေျမျပန္႔ 
ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသမ်ား၊ ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ 

အက္ဒမန္ပင္လယ္၊ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ 
စသည္တို႔ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားသည္ 
မဲေခါင္ေဒသ၏ ေတာင္ပိုင္းကို လႊမ္းျခံဳထားပါသည္။ ေဒသျဖတ္ေက်ာ္ 
စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ အဓိကျမစ္ၾကီး ေလးခုမွာ ဧရာဝတီျမစ္၊ သံလြင္ 
ျမစ္၊ မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ ျမစ္နီ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ေခ်ာက္ဖရားျမစ္တို႔ ျဖစ္ၾကပါ 
သည္။ ေဒသတြင္းရွိ လယ္ယာစပါးခင္းမ်ားတြင္ မိုးစပါးမ်ားကို အဓိက 
ထား စိုက္ပ်ိဳးၾကေသာ္လည္း ေဖာ္ျပပါ ျမစ္ၾကီးမ်ားသည္ ေဒသ၏ ၁ဝ 
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ လႊမ္းျခံဳထားကာ လယ္ယာထြက္ကုန္၏ ထက္ဝက္ခန္႔ 
ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ေသာာ ေရသြင္းစပါး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက၁္၆ 
လုိအပ္ေသာ ေရခ်ိဳအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည့္ 
အျပင္ ထိုျမစ္ၾကီးမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ အေရးပါသည့္ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

 ေဒသတြင္းရွိ ေနရာအမ်ားစုသည္ အခ်ိန္အခါလိုက္ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သိသာစြာေတြ႔ၾကံဳရျပီး ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ 
ဘက္ျခမ္းတို႔တြင္ အေနာက္ေတာင္ မုတ္သုန္ရာသီဥတု က်ေရာက္ 
ကာ အေရွ႕ေျမာက္ျခမ္းတြင္ အေရွ႕ေျမာက္ မုတ္သုန္ရာသီ က်ေရာက္ 
ပါသည္။ ေဆာင္းရာသီကာလတြင္ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းသည္ ေျခာက္ 
ေသြ႔ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေနရာအလိုက္မတူ ကြဲျပားမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳး 
မ်ိဳးေသာ ရာသီဥတုုရပ္ဝန္းငယ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

.....................................

၁.၂.၂ ေနရင္းေဒသမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား၁၇ 

သစ္ေတာမ်ား

 မူလအစ ကာလမ်ားတြင္ မဲေခါင္ေဒသတစ္ခုလုံးကို သစ္ေတာ 
မ်ား ဖုံးလႊမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ 
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ သုိ႔မဟုုတ္ ၈၈၄,၃၁ဝ စတုရန္း ကီလို 
မီတာခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ (ဇယား ၁.၁) ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ား 
ထဲတြင္ လာအုိ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္န္ုိင္ငံရွိ တည္ေထာင္ထားေသာ 
စိုက္ခင္းဧရိယာမ်ားပါ ထည့္သြင္းထားျပီး သဘာဝေတာမဟုတ္ဘဲ 
စိုက္ခင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲတန္ဖိုးမ်ားမွာ နည္းပါးႏိုင္ေလ 
သည္။ မဲေခါင္ေဒသရွိ သဘာဝေတာမ်ား၏ ၅ မွ ၉ ရာခို္င္ႏႈန္း 

၁၃ For example, see http://www.ipsnews.net/2016/08/thailands-sufficiency-economy-philosophy-and-the-sustainable-development-
goals/, accessed 10 October 2016.

၁၄ Friend R., C. Choosuk, K. Hutanuwatr, Y. Inmuong, J. Kittitornkool, B. Lambregts, B. Promphakping, T. Roachanakanan, P. 
Thiengburanathum, P. Thinphanga and S. Siriwattanaphaiboon (2016). Urbanising Thailand: Implications for climate vulnerability 
assessments. Working Paper Series 30. IIED, London. Available at http://pubs.iied.org/pdfs/10770IIED.pdf, accessed 17 June 2016.

၁၅ Hotspots are terrestrial areas of exceptional biological richness, indicated by having over 1 500 species of vascular plants, which are 
under severe threat, and indicated by having lost more than 70 % of their original natural habitat. The world’s 36 hotspots hold a 
significant proportion of species and ecosystems, but cover only 2.3 % of the land’s surface. There are 8 hotspots in the area covered 
by this series of studies. https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots,  accessed 27 March 2018.

၁၆ ADB (2012). Environmental Atlas of the Greater Mekong Sub-region. Asian Development Bank, Manila
၁၇ This section is based on CEPF (2012). Ecosystem Profile: Indo-Burma Biodiversity Hotspot, 2011 Update. Critical Ecosystem Partnership 

Fund, Washington, DC.
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(၁ဝဝ,ဝဝဝ မွ ၂ဝဝ,ဝဝဝ စတုရန္းကီလုိမီတာ) ခန္႔သာလွ်င္ သဘာဝ 
အတိုင္း မပ်က္စီးဘဲ က်န္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားၾက 
သည္။၁၈၊ ၁၉၊ ၂ဝ ကာလရွည္ၾကာစြာ လူသားမ်ား ေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း၊ 
လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္း၊ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ 
လာျခင္းႏွင့္ စားသုံးမႈပုံစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းစသည္တို႔ကို အညႊန္း 
ကိန္းမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳကာ တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကသည္။

 သဘာဝ ေတာက်န္မ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
တည္ရွိျပီး ေဒသတြင္းရွိ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံမွာ 

လာအုိႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁ 
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးေနျပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္ခန္႔ 
တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ၂ဝဝဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ၾကားကာလ 
မ်ားတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဝ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းသာ ရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ၾကားကာလမ်ားတြင္ ျပဳန္း 
တီးမႈႏႈန္းမွာ ၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႔ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။၂၁ သစ္ 
ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ေျမ 
မ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ ေျမဆီလႊာ၊ ေရဖုံးလႊမ္းမႈ၊ မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႔ 

ပုံ ၁.၁ မဟာမဲေခါင္ေဒသ၏ ေျမအသုံးခ်မႈနွင့္ ေျမဖုံးလႊမ္းမႈျပေျမပုံ

၁၈ Costenbader J., J. Broadhead, Y. Yasmi and P. Durst (2015). Drivers Affecting Forest Change in the Greater Mekong Subregion: An 
Overview. FAO/USAID/LEAF Policy Brief, July 2015. Available at https://www.researchgate.net/publication/280082307,  accessed 17 
June 2016.

၁၉  Mittermeier R.A., P. Robles-Gil, M. Hoffmann, J.D. Pilgrim, T.B. Brooks, C.G. Mittermeier, J.L. Lamoreux and G.A.B. Fonseca (2004). 
Biodiversity Hotspots Revisited: Earth’s Biologically Richest and Most Endangered Ecoregions. CEMEX, Mexico City, Mexico. 390 pp.

၂ဝ Sloan S., C.N. Jenkins, L.N. Joppa, D.L.A. Gaveau and W.F. Laurance (2014). Remaining natural vegetation in the global biodiversity 
hotspots. Biological Conservation 177, pp. 12-24.

၂၁ http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf, table 2, accessed 10 August 2016.
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ကာလ ၾကာခ်ိန္ႏွင့္ ျပင္းထန္ႏႈန္း စေသာ အခ်က္မ်ား၏ အျပန္အလွန္ 
ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မဲေခါင္ေဒသတြင္ သဘာဝေတာ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ျပန္႔က်ဲစြာ ေပါက္ေရာက္တည္ရွိသည္။ ေျမျပန္႔ျမစ္ၾကီး 
ႏွစ္စင္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဧရာဝတီ/သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ 
လာအိုေတာင္ျခမ္း၊ ကေမာၻဒီးယားတို႔ရိွ မဲေခါင္ျမစ္မ်ား၏အနီး ေျမျပန္႔ 
အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ရြက္အုပ္ပြင့္ ေတာေျခာက္မ်ား ေပါက္ေရာက္ 
လ်က္ ရွိပါသည္။ (အင္ဒုိ-တ႐ုတ္အလယ္ပိုုင္း ေတာေျခာက္၊ ဧရာဝတီ 
ရြက္ျပတ္ေတာစိုႏွင့္ ဧရာဝတီေတာေျခာက္မ်ားဟု ကမ ၻာလုံးဆိုင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ထားပါသည္)၂၂ 
အဆိုပါ သစ္ေတာအမ်ားစုကို ေရသြင္းစပါးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ လူမ်ား 
အေျခခ်ေနထုိင္ရန္အတြက္ ခုတ္လွဲထားၾကျပီး ကေမာၻဒီးယား၊ 
လာအိုတို႔တြင္ အဖုိးတန္သစ္ေတာမ်ား က်န္ရွိဆဲပင္ျဖစ္ကာႏွင့္ ထိုင္း 
ႏုိင္္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း သစ္ေတာမ်ား 
ကို ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေျမျပန္႔အရပ္ေဒသမ်ားရွိ သဘာဝေတာက်န္မ်ား 
ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားအေပၚ ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ကြၽန္းေတာမ်ားသည္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ 
လ်က္ ရွိသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၊ 
လာအုိေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား 
စသည္တို႔တြင္ အာရွ၏ အၾကီးမားဆံုးျဖစ္ေသာ အျမဲစိမ္းေတာမ်ား 
ႏွင့္ အပူေလ်ာ့ပုိင္း အျမဲစိမ္းေတာမ်ားသည္ သဘာဝအတိုင္း 
အေကာင္းပတိ ေပါက္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္။ ရြက္အုပ္ပိတ္ သစ္ေတာ 
မ်ားသည္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းသဖြယ္ 
သြယ္တန္း တည္ရွိကာ ကယား-ကရင္ေတာင္ေပၚ မိုးသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 
တနသၤာရီသမပိုင္း မိုးသစ္ေတာမ်ားအျဖစ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိပါသည္။ 
မိုးေရခ်ိန္လက္မမွာ ေတာင္တန္း၏ အေနာက္ဘက္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခမ္း 
တြင္ ပို၍မ်ားေသာေၾကာင့္ အျမဲစိမ္းသစ္မ်ိဳးမ်ား ေပါက္ေရာက္ျပီး 
ထိုင္း ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္မူ ရြက္ျပတ္/ရြက္ေၾကြ သစ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို 
ပိုမို ေတြ႔ရသည္။ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံတို႔အၾကား 
နယ္စပ္ဧရိယာတြင္ နိမ့္ျမင့္တက္က် သြယ္တန္းတည္ရွိေသာ ေတာင္ 
တန္းေဒသတြင္ Annamite မိုးသစ္ေတာမ်ား ေပါက္ေရာက္လ်က္ ရွိ 
သည္။ အျမဲစိမ္းမိုးသစ္ေတာမ်ားကို ကေမာၻဒီးယားေတာင္ပိုင္းႏွင့္ 
ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ အျခားေသာ ေတာင္တန္းမ်ားမွ ကြဲထြက္ကာ သီးသန္႔ 
တည္ရွိေသာ Cardamom ေတာင္တန္း၏ မိုးေရခ်ိန္လက္မမ်ားေသာ 
အရပ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားရွိ အပူေလ်ာ့ပိုင္း 

သစ္ေတာမ်ားသည္ ေျမျပန္႔ေတာမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ျခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ 
နည္းပါးျပီး သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖင့္ 
ေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ထားႏုိင္ေသာ္လည္း စီးပြားျဖစ္သီးႏွံမ်ား 
စိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ အျခားအသုံးခ်မႈမ်ားအတြက္ သစ္ေတာမ်ားကို ခုတ္ 
ထြင္ ရွင္းလင္းျခင္း (အထူးသျဖင့္ အနိမ့္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္) ေၾကာင့္ 
ေတာအတန္းအစားမ်ား က်ဆင္းလာပါသည္။

 ျမစ္ၾကီးမ်ား၏ ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္ေဒသမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ 
ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၌ ရာသီအလိုက္ ဒီေရအတက္အက်ရွိျခင္းေၾကာင့္ 
ရႊံ႕ႏြံေတာမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာကာ ရြက္ေၾကြအင္တိုင္းေတာမ်ားႏွင့္ 
အျမဲစိမ္းေတာမ်ား၊ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားႏွင့္ ေရဝပ္ေဒသမ်ားစသည္တို႔ျဖင့္ 
အကြက္အလိုက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ တည္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ေဒသမ်ားသည္ သြား 
လာရ လြယ္ကူျပီး ေရသြင္းစပါးစုိက္ပ်ိဳးရန္ လိုအပ္ေသာ ေရခ်ိဳမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ျပည္မအရပ္ 
ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေရခ်ိဳရႊံ႕ႏြံေတာမ်ားသည္ ျပဳန္းတီး ပ်က္စီးကုန္ 
ၾကသည္။ ဥပမာ Tonle Sap ေရကန္အနီးရွိ သစ္ေတာမ်ား၏ ၉၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ျပဳန္းတီးသြားျပီး ျဖစ္သည္။၂၃

 ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ား 
တြင္ ဆားငန္ဓာတ္ ျမင့္မားမႈႏွင့္ ပုံမွန္ဒီေရအတက္အက်ရွိျခင္းတုိ႔ 
ေၾကာင့္ ဒီေရေတာမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာပါသည္။ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ 
၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ မဲေခါင္ေဒသ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ ဒီေရေတာ 
မ်ားမွာ ဂဏန္း၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထင္းေလာင္စာ၊ သစ္ 
မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျပဳန္းတီးေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့ရပါ 
သည္။  ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒီေရေတာလက္က်န္ဧရိယာ ၉,၇၃၂ စတု 
ရန္းကီလိုမီတာအနက္ အမ်ားစုမွာ (၅ဝ၇ဝ စတုရန္း ကီလိုမီတာခန္႔ 
သည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမ်ားႏွင့္ ရခို္င္ကမ္း႐ိုးတန္း 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရွိသည္) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေတြ႔ရျပီး ထုိင္းႏုိင္္ငံတြင္ 
၂၄ဝဝ စတုရန္း ကီလိုမီတာခန္႔ က်န္ရွိကာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ မဲေခါင္ 
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ 
ဗီယက္နမ္နိုုင္ငံတြင္ ဒီေရေတာ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပဳန္းတီးခဲ့ျပီး ကေမ ၻာ 
ဒီးယားႏိုုင္ငံတြင္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပဳန္းတီးခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္္ငံရွိ ဒီေရေတာမ်ားသည္ ေရသြင္းစပါးခင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕မႈ 
ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ျပဳန္းတီးလ်က္ရွိသည္။၂၅  ဒီေရေတာမ်ားကို ျပန္လည္ 
တည္ေထာင္ရာတြင္ စနစ္တက်စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရန္လိုျပီး စီမံ 
ကိန္း ေကာင္းစြာမခ်မွတ္ဘဲ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေသာ ဒီေရေတာ 
ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရႊံ႕ႏြံံျပင္မ်ား၊ ပင္လယ္ျမက္ 
မ်ားႏွင့္ အျခားသတၱဝါမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။၂၆ 

၂၂ See http://www.worldwildlife.org/biomes, accessed 15 July 2016.
၂၃ Conservation International, http://www.conservation.org/where/pages/greater-mekong-region.aspx, accessed 17 June 2016.
၂၄ http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf,  accessed 10 August 2016. Note that other data gives current forest cover in the region as low as 

34 %, e.g. WWF Mekong.  Seehttp://wwf.panda.org/what_we_do/ where_we_work/greatermekong
၂၅ Richard D.R. and D.R. Friess (2016). Rates and drivers of mangrove deforestation in Southeast Asia, 2000–2012. PNAS 113(2), pp. 

344-349. DOI: 10.1073/pnas.1510272113
၂၆  For example, http://www.rappler.com/science-nature/environment/89163-unscientific-mangroverehabil-itation-yolanda, accessed 15 

July 2016.



| 27

#1

 ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား

#1

ထုံးေက်ာက္ ေတာင္တန္းေဂဟစနစ္မ်ား

 မဲေခါင္ေဒသတြင္ ထုံးေက်ာက္ေတာင္မ်ား တစ္ခြင္တစ္ျပင္ 
တည္ရွိျပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းမ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ သီးျခား ခြဲထြက္တည္ရွိေသာ ထုံးေက်ာက္ေတာင္မ်ားအျဖစ္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႔ရပါသည္။ ထုံးေက်ာက္ေတာင္မ်ား 
၏ ထူးျခားေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိပုံ၊ ဓာတု ဓာတ္ဂုဏ္သတၱိမ်ားႏွင့္ 
ကိုယ္ပိုင္ ရာသီဝန္းက်င္မ်ားေၾကာင့္  ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေဒသရင္း 
မ်ိဳးစိတ္ မ်ားစြာရိွႏိုင္ျပီး အမ်ားစုမွာ အေရအတြက္နည္းပါးျခင္း၊ 
ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို မခံႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ 
ကြယ္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရပါသည္။ ထုံးေက်ာက္ေတာင္ေျမမ်ား 
သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ သင့္ေတာ္မႈ မရွိေသာ္ 
လည္း အဆိုပါေျမမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ သစ္ေတာ 
သစ္ပင္မ်ားကို ထင္းေလာင္စာမ်ားအတြက္ အလြန္အမင္း သုံးစြဲလ်က္ 
ရွိျပီး အပင္မ်ားအပါအဝင္ ထူးျခားေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို တရားမဝင္ 
ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားႏုိင္ရန္ ခုတ္လွဲသတ္ျဖတ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ေရခ်ိဳေဂဟနစ္မ်ား

 မဲေခါင္ေဒသ၏ အဓိကျမစ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေရေဝေရလဲေဒသမ်ား 
သည္ ေတာင္တန္းမ်ားရွိ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားမွအစျပဳ၍ မဲေခါင္ျမစ္၏ 
ျမစ္လက္တက္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အၾကီးဆုံးကန္ျဖစ္ 
သည့္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံရွိ Tonle Sap ကန္အပါအဝင္ ေကြ႕ေကာက္ 
စြာ စီးဆင္းလ်က္ရွိသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေရကန္မ်ားဆီအထိ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေသာ ေရခ်ိဳ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားပါ 
သည္။ ငါး၊ ပုစြန္စေသာ ေရေနသတၱဝါမ်ား လြတ္လပ္စြာ ရွင္သန္ 

ထုိင္းနုိ္င္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕သည္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးဗဟုိဌာနျဖစ္ျပီး လူေပါင္း ၁ဝ သန္းခန္႔ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ 
ဗီယက္နမ္နွင့္ ထိုင္းနို္င္ငံတို႔သည္ စက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးျပီးနုိင္ငံျဖစ္ကာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈေၾကာင့္ 
ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ၾကီးထြားလာခဲ့သည္။

က်က္စားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းတို႔၏ ေအာက္ရပ္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာႏုန္းႏွင့္ ေျမဆီၾသဇာ 
အာဟာရမ်ား ျဖစ္ထြန္းရရွိႏုိင္ေစရန္ အဆိုပါ ေဂဟစနစ္မ်ားအၾကား 
ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ အေရးပါလွသည္။၂၇ ထုိသို႔ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ တည္ 
ရွိမႈကို ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ဆည္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ တည္ 
ေဆာက္လာမႈက ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိသည္။ (အခန္း ၂.၁.၃ ကို 
ၾကည့္ရန္)

ကမ္း႐ိုးတန္း ေဂဟစနစ္မ်ား

 အခ်ိဳ႕ေသာ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ပင္လယ္လိႈင္း၊ 
ဒီေရႏွင့္ ႏုန္းပို႔ခ်မႈမ်ားသည္ ေျပာင္က်က္စားသည့္ ကမ္းေျခေန 
ေရေပ်ာ္ငွက္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ နားခို က်က္စားရာအရပ္ျဖစ္ေသာ ဒီေရ 
ရႊံ႕ႏႊံျပင္ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ေဂဟစနစ္ 
မ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကုိ ခံႏိုင္ရည္မရွိၾကေခ်။ (အခန္း 
၂.၁.၉ ကို ၾကည့္ရန္)

..........................

၁.၂.၃ မ်ိဳးစိတ္ စုံလင္ကြဲျပားျခင္း၊ ေဒသရင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား တည္ရွိမႈ၊ 
မ်ိဳးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္ေျခ

 မဲေခါင္ေဒသ၏ မတူကြဲျပားေသာ ေျမမ်က္နွာသြင္ျပင္ႏွင့္ ရာသီ 
ဥတုအေျခအေနတို႔ေၾကာင့္ အပင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၃၅ဝဝ ဝန္းက်င္၊ 
ႏို႔တိုက္သတၱဝါ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္၊ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၂ဝဝ၊ 
တြားသြားသတၱဝါ ၅ဝဝ၊ ကုန္းေနေရေနသတၱဝါ ၃ဝဝ စသည္ျဖင့္ 

၂၇  WWF identifies 13 distinct but interconnected freshwater ecosystems in the Mekong basin. WWF (2013). Op. cit.
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စုံလင္ကြဲျပားေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ရွင္သန္ က်က္စားရာေဒသျဖစ္ေသာ 
ကုန္းပိုင္းႏွင့္ ေရခ်ိဳေဂဟစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာပါသည္။ အပင္ 
ႏွင့္ အျခားမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၇ဝဝ ခန္႔ကို ထိုေဒသတြင္သာ ေတြ႔ရွိရျပီး၂၈  
Annamite ေတာင္တန္း၊ ေတာင္တ႐ုတ္ကုန္းျမင့္၊ ဗီယက္နမ္ 
ေတာင္ျခမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား စေသာ 
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ေဒသရင္း မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို  မ်ားျပားစြာ 
ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေဒသ၏ ေရခ်ိဳေဂဟစနစ္မ်ားသည္ ဧရာဝတီ 
လင္းပိုင္၊ မဲေခါင္ငါးခူၾကီး၊ ငါးေရြးႏွင့္ ေရခ်ိဳငါးလိပ္ေက်ာက္ငါး စေသာ 
ကမ ၻာ့ အၾကီးဆုံးေရခ်ိဳငါးမ်ား ေပါက္ဖြားရွင္သန္ရာအရပ္ျဖစ္သည့္ 
အျပင္ ကမ ၻာေပၚရွိ ေရခ်ဳိလိပ္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာ က်က္စားေသာ အရပ္ 
လည္း ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးစိတ္သစ္မ်ားကိုလည္း ဆက္တိုက္ ရွာေဖြ 
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ၾကားကာလမ်ား 
တြင၂္၉ ေရခ်ိဳလိပ္ မ်ိဳးစိတ္သစ္တစ္ခု၊ Saola အမည္ရွိ ခြာပါသည့္ 
မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ Burmese snub-nosed monkey ျမန္မာ့ႏွာေခါင္းလန္ 
ေမ်ာက္မ်ိဳး စိတ္သစ္ တစ္ခုအပါအဝင္ မ်ိဳးစိတ္သစ္ေပါင္း ၂၂ဝဝ 
ခန္႔ကို ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိ္င္ခဲ့ပါသည္။ 

 ကုန္းေနေရေန သတၱဝါမ်ားမွာလည္း ေရဝပ္ေဒသတြင္ မွီခိုက်က္ 
စားကာ မ်ိဳးစိတ္ ၃၉ မ်ိဳးကို မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား၍ က်န္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ သ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ 
အဆင့္အတန္းကို သိရွိရျခင္း မရွိေသးေပ။၃ဝ 

 အင္ဒို-ဘာမားပင္မနယ္ေျမရွိ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၇၉၅ မ်ိဳးကို IUCN 
မွ တစ္ကမ ၻာလုံး အတိုင္းအတာအရ ျခိမ္းေျခာက္ခံ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားျပီး က်န္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အေျခအေနကိုလည္း 

ဆက္လက္ ဆန္းစစ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္လိုပါသည္။ ေနရင္းေဒသ ပ်က္စီးမႈ 
ႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ 
တိုးပြားလာႏိုင္ပါသည္။ အာရွေရခ်ိဳလိပ္မ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ 
ကမ ၻာေပၚတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ 
အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဇယား ၁.၂ ႏွင့္ ၁.၃ တြင္ 
ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းရွိ ျခိမ္းေျခာက္ခံ မ်ိဳးစိတ္မ်ား အေရ 
အတြက္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 ေဒသတြင္ ဇီဝစနစ္ အသုိင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးပါ 
ေသာ ပင္မမ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာရွိျပီး ယင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ ယဥ္ေက်းမႈဆို္င္ရာ 
တန္ဖိုးမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါတန္ဖိုးမ်ားကို အေျခခံ၍ ထိန္း 
သိမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ လုပ္ကုိင္သင့္သည္။ ၎မ်ိဳးစိတ္မ်ား 
မွာ က်ား၊ အာရွဆင္၊ ဆူမားၾတားၾကံံ့ႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔က 
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ the saola, giant muntjac, Annamite striped 
rabbit and Laotian rock rat မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျခိမ္း 
ေျခာက္ခံ ပ႐ိုင္းမိတ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ Javan rhinoceros 
မွာ ေဒသတြင္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီးျဖစ္ကာ a wild ox, the 
kouprey, and Schombergk’s deer တို႔မွာ တစ္ကမ ၻာလုံးေပၚတြင္ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီး ျဖစ္သည္။ ကမ ၻာ့အငယ္ဆုံး လင္းႏို႔၊ အေသးဆုံး 
ႏို႔တိုက္သတၱဝါျဖစ္ေသာ Kitti’s hog-nosed bat ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ 
အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ထုံးေက်ာက္ေတာင္ 
မ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။  

၂၈  Conservation International (2011). At http://www.eoearth.org/view/article/150621/, accessed 4 March 2016.
၂၉  WWF. http://greatermekong.panda.org/discovering_the_greater_mekong/species/, accessed 27 April 2016.
၃ဝ CEPF (2012). Ecosystem Profile: Indo-Burma Biodiversity Hotspot, 2011 Update. Critical Ecosystem Partnership Fund Washington, DC.

ဇယား ၁.၁- မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ ႏုိင္ငံအလုိက္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္္းတီးမႈျပ ဇယား

ႏုိင္ငံ
သစ္ေတာ ဧရိယာ 
၂ဝ၁၅ (စတုရန္း 

ကီလိုမီတာ)

ကုန္းေျမဧရိယာ 
(စတုရန္း ကီလိုမီတာ)

သစ္ေတာ 
ဖုံးလႊမ္းမႈ % 

(၂ဝ၁၅)

၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၅ ၾကားကာလ 
ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးမႈႏႈန္း (စတုရန္း 

ကီလိုမီတာ/ႏွစ္)

၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၅ၾကားကာလ 
ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် သစ္ေတာ 

ျပဳန္းတီးမႈႏႈန္း 
(တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရာခိုင္ႏႈန္း)

ကေမ ၻာ ဒီး  
ယား

၉၄၅၇ဝ ၁၇၆၅၂ဝ ၅၄ -၁၂၇၄ -၁.၃

လာအို ၁၈၇၆၁ဝ ၂၃ဝ၈ဝဝ ၈၁ +၁၈၉၂ +၁

ျမန္မာ ၂၉ဝ၄၁ဝ ၆၅၇၅၅ဝ ၄၄ -၅၄၆၄ -၁.၈

ထုိင္း ၁၆၃၉၉ဝ ၅၁ဝ၈၉ဝ ၃၂ +၃ဝဝ +ဝ.၂

ဗီယက္နမ္ ၁၄၇၇၃ဝ ၃၁ဝဝ၇ဝ ၄၈ +၁၂၉ဝ +ဝ.၉

စုစုေပါင္း ၈၈၄၃၁ဝ ၁၈၈၅၈၃ဝ ၄၇ -၃၂၅၆ -ဝ.၄

အရင္းျမစ္- FAO Global Forest Resources Assessment (2015)၂၄ 
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#1#1

 ေဒသ၏ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း ေဂဟစနစ္မ်ားသည္ black-
faced spoonbill ႏွင့္ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ စေသာ ကမ ၻာလုံး 
အတိုင္းအတာျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ားစြာ 
ရွင္သန္က်က္စား အရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လြန္စြာ အေရးပါလွသည္။၃၁  
၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ထူးျခား ဆန္းျပားေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ မွတ္တမ္း 
တင္ခဲ့သည့္ white eyed river martin ငွက္သည္ ေဒသတြင္းရွိ 
ျမစ္ၾကီးမ်ားတြင္ ရွင္သန္က်က္စားလ်က္ရွိျပီး  ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ 
မက္လုံးေပး ထိန္းသိမ္းသည့္စနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာ ျခိမ္းေျခာက္ခံ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ခ႐ုုစုုတ္ငွက္ giant ibis ၏ အေကာင္ေရတြက္မွာလည္း မ်ားျပားလာ 
ခဲ့သည္။ (အခန္း ၃.၃ ကိုၾကည့္ရန္)

၁.၂.၄ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပထဝီဝင္ေဒသဆိုင္ရာ 
ဦးစားေပး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 ကမ ၻာလုံးဆိုင္ရာ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ 
ဦးစားေပးေဒသ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ မဲေခါင္ 
ေဒသ၏ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားမွာ အံ့မခန္း စုံလင္ကြဲျပားျခင္း၊ 
ထူးျခား ထင္ရွားျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္ျခင္း စသည္တို႔ကို 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ ထုိေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားကို 
ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳံး ေဖာ္ျပထားျပီး  ဦးစားေပးေနရာေဒသမ်ားကို 

တြက္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းစုမ်ားကို 
အခန္း ၅.၁ တြင္ ေဆြးေႏြး ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ ပင္မနယ္ေျမ/ေဟာ့စေပါ့

 မဟာမဲေခါင္ေဒသသည္ ေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပျပီးသည့္အတုိင္း အင္ဒို 
-ဘားမားဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ ေဒသ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ခန္႔ ဖြဲ႔စည္းပါဝင္ထားသည္။၃၂  အဆိုပါ ေဒသတစ္ခုလုံးသည္ တ႐ုတ္ 
ျပည္ ေတာင္ဘက္ပိုင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ေတာင္ျခမ္း၊ အက္ဒမန္ကြၽန္း 
(အိႏၵိယ)၊ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ျခမ္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ မေလးရွား 
စသည္တို႔ အပါအဝင္ စတုရန္းကီလိုမီတာေပါင္း ၂ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔ 
က်ယ္ဝန္းေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဖ်ားစြန္းပိုင္းသည္ ကပ္ 
လ်က္ရွိေသာ ဟိမဝႏာၱ ပင္မနယ္ေျမေဒသတြင္ က်ေရာက္ပါသည္။

၃၁ Round P.D. (2008). The Birds of the Bangkok Area. White Lotus, Bangkok; Zöckler C., E. Syroechkovskiy and P.W. Atkinson (2010). Rapid 
and continued decline in the Spoonbilled Sandpiper Eurynorhynchus pygmeus indicates imminent extinction unless conservation action 
is taken. Bird Conservation International 20, pp. 95-111.

၃၂ Mittermeier R.A. et al. (2004). Op. cit.

ျမန္မာနိုင္ငံ ျမိတ္ကၽြန္းစုမ်ားတြင္ 
ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ 

ဒီေရေတာမ်ား။ 
ဒီေရေတာမ်ားသည္ 

ကမ္း႐ိုးတန္းနွင့္ 
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ 

ေပါက္ေရာက္ၾကသည္။ 
ငွက္မ်ား၊ အဏၰဝါသတၱဝါမ်ားနွင့္ 

ေျပာင္းေရႊ႕ငွက္မ်ား 
စသည္တို႔အတြက္ 

ေနရင္းေဒသမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေပးေလသည္။ 

ဒီေရေတာမ်ားသည္ 
ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားကို 

လိႈင္းႏွင့္မုန္တိုင္းမ်ားဒဏ္မွ 
ကာကြယ္ေပးသည္။
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ကေမာၻဒီးယားနို္င္ငံ၊ Tonle Sap ကန္တစ္ေလ်ွာက္တြင္ 
ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ သစ္ေတာမ်ား။  ေဒသတစ္ခုလုံးကို 
သစ္ေတာမ်ား ဖုံးလႊမ္းခဲ့ျပီး အမ်ားစုမွာ ပ်က္စီးအဆင့္အတန္း 
က်ဆင္းခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ေျမျပန္႔ေဒသရွိ ေတာေျခာက္မ်ားနွင့္ 
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားရွိ သမပိုင္းအျမဲစိမ္းေတာမ်ားစသည္တို႔တြင္ 
ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ၾကြယ္ဝေလသည္။

⌃

အေရးပါေသာ အာရွဆင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ 
ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္သာ ေတြ႔ႏိုင္ေတာ့သည္။  ဆင္မ်ားသည္ 
အစြယ္အတြက္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားျပီး ေနရင္းေဒသမ်ား ဆံုးရႈံးရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
အေကာင္ေရ နည္းပါးလာသည္။ ဆင္ထီးမ်ားတြင္သာ အစြယ္ရွိျပီး 
စြယ္တံရွည္ေသာ ဆင္မ်ားမွာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ရွားပါးလာျပီ 
ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးအစားအုပ္စု ကေမာၻဒီးယား လာအို ျမန္မာ ထုိင္း ဗီယက္နမ္ အျခားမဲေခါင္ေဒသ

နို္႔တိုက္သတၱဝါမ်ား ၃၄ ၄၅ ၄၄ ၅ဝ ၅၁ ၈၅

ငွက္မ်ား ၂၇ ၂၄ ၄၈ ၅၁ ၄၇ ၇၈

တြားသြားသတၱဝါမ်ား ၁၉ ၁၇ ၃ဝ ၂၇ ၄၃ ၆၂

ကုန္းေနေရေနသတၱဝါမ်ား ၄ ၉ ၂ ၄ ၃ဝ ၃၉

ငါးမ်ား ၂၆ ၅၅ ၁၆ ၅၅ ၃၅ ၁၁၆

ေက်ာ႐ိုးမဲ့သတၱဝါမ်ား ၁ ၂၁ ၇ ၃၉ ၃ဝ ၉၄

အပင္မ်ား ၃၆ ၄၁ ၆ဝ ၁၄၉ ၁၉၈ ၃၂၃

စုစုေပါင္း ၁၄၇ ၂၁၂ ၂ဝ၇ ၃၇၅ ၄၃၃ ၇၉၅

အရင္းျမစ္: IUCN Red List ၃၃

ဇယား ၁.၂  အဓိကအမ်ိဳးစားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအလိုက္သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ေရခ်ိဳပိုင္းေန ျခိမ္းေျခာက္ခံမ်ိဳးစိတ္မ်ား

၃၃  IUCN Red List: http://www.iucnredlist.org/, accessed June 2016.
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Balanophora fungosa သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနွင့္ 
ၾသစေတးေအးရွားတို႔ရွိ မိုးသစ္ေတာမ်ားတြင္ 
ေပါက္ေရာက္သည့္ သစ္မ်ဳိးမ်ား၏ အျမစ္တြင္ 
တြယ္ကပ္ေပါက္ေသာ ကပ္ပါးပင္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
ေဖာ္ျပပါပုုံ၏ မ်ိဳးစိတ္နမူနာကို ကေမာၻဒီးယားနုိင္ငံ 
ကာဒမြန္ေတာင္တန္းမ်ားမွ ရရွိပါသည္။

ဇယား ၁.၃  ျခိမ္းေျခာက္ခံရမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအလိုက္သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ေရခ်ိဳပိုင္းေန ျခိမ္းေျခာက္ခံမ်ိဳးစိတ္မ်ား

အမ်ိဳးအစားအုပ္စု ကေမာၻဒီးယား လာအို ျမန္မာ ထုိင္း ဗီယက္နမ္ စုစုေပါင္း

မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ 
ရွိေသာမ်ိဳးစိတ္

၂၈ ၃၄ ၃၉ ၇၅ ၉၃ ၁၅၂

မ်ိဳးသုဥ္းရန္အႏၲရာယ္ရွိေသာ
မ်ိဳးစိတ္

၅၄ ၆၈ ၇၈ ၁၂၃ ၁၄၁ ၂၆၁

မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ မ်ိဳးစိတ္

၆၅ ၁၁ဝ ၉ဝ ၁၇၇ ၁၉၉ ၃၈၂

စုစုေပါင္း ၁၄၇ ၂၁၂ ၂ဝ၇ ၃၇၅ ၄၃၃ ၇၉၅

အရင္းျမစ္: IUCN Red List ၃၄ 

ဇယား ၁.၄ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္္ငံမ်ားအၾကား သတ္မွတ္ထားေသာ ဦးစားေပးေနရာေဒသမ်ား

ႏိုင္ငံ
အဓိက ဇီဝမ်ိဳးစုုံမ်ဳိးကြဲ က်က္စားရာေနရာ 

အေရအတြက္
ကုန္းတြင္းပိုင္း ဇီဝမ်ိဳးစုုံမ်ိဳးကြဲမ်ား 

ဆက္စပ္ကူးေျပာင္းသြားလာသည့္ နယ္ေျမ အေရအတြက္

ကေမာၻဒီးယား ၄ဝ ၉

လာအို ၄၃ ၁၂

ျမန္မာ ၁၃၂ ၁၂

ထုိင္း ၁၁၄ ၁၉

ဗီယက္နမ္ ၁၁ဝ ၁၈

စုစုေပါင္း ၄၃၉ ၅၇

အရင္းျမစ္- Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) (2012) for Cambodia, Lao PDR, Thailand, Vietnam; CEPF (2013) for 
Myanmar

၃၄ Ibid.
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ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၊ Tonle Sap ရွိ ေရလႊမ္းေတာမ်ား။ ထုိေဒသရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ေပါၾကြယ္ဝေသာ နယ္ေျမ ၁ဝ ခုကို ေဖာ္ထုတ္၍ အေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ 
နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္လမ္းေၾကာင္း (ေကာ္ရစ္ဒါ) တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထုိေဒသသည္ မဲေခါင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဂဟေဒသ ၂ဝဝ တြင္ ပါဝင္ျပီး ဇီဝ 
အသိုက္အျမံဳ ေဘးမဲ့နယ္ေျမႏွင့္ ရမ္ဆာေဒသအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ထားျခင္း ခံရသည္။

 ကမ ၻာလုံးဆိုင္ရာ ေဂဟေဒသ ၂ဝဝ (G200) တြင္ ပါဝင္ေသာ 
ေဒသမ်ားသည္ သီးျခား ပထဝီဝင္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုအတြင္း 
ရွိ ဇီဝအသုိက္အဝန္းကို ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ ဧရိယာတစ္ခုပင္ 
ျဖစ္သည္။၃၅ မဲေခါင္ေဒသတြင္ G200 ေဂဟေဒသ ၁၂ ခ၃ု၇ ရွိပါသည္။ 
(ပုံ ၁.၂)၃၆

 ေဒသရင္း ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား (EBAs)၃၈ ကို 
ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမွ 
တစ္ကမ ၻာလုံး အတုိင္းအတာရ ၅ဝဝဝဝ စတုရန္း ကီလိုမီတာထက္ 
နည္း၍ ျဖန္႔က်က္ရွင္သန္သည့္ ငွက္မ်ား၏ မူရင္းက်က္စားရာ ေဒသ 
မ်ားကို အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေဒသတြင္ အဆိုပါနယ္ေျမ 
မ်ား (EBAs) ခုနစ္ခု ရွိပါသည္။ (ပုံ ၁.၃)

 မဲေခါင္ေဒသ၏ တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကုိ အပင္မ်ိဳးစိတ္ကြဲမ်ား တည္ရွိ 
ရာ ဌာန ၂၈ ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။၃၉ 

 ေဒသတြင္းရွိ ကမ ၻာလုံးဆုိင္ရာ ဦးစားေပးနယ္ေျမမ်ားကို ေဖာ္ 
ထုတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ 
အေရးပါေသာ ေဒသမ်ား၊ G200 ေဂဟေဒသမ်ားႏွင့္ EBAs မ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ စဥ္းစားကာ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဦးစားေပးေဒသမ်ားကို 
သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ထုိသုိ႔ ေပါင္းစပ္ကာ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားရာတြင္ ေဒသတစ္ခုလုံးကို 
ဦးစားေပး ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ရန္ အေျဖရလဒ္ ထြက္ရွိ 
ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ ခြဲျခားသည့္ နည္းလမ္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ အသုံးဝင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထိုေၾကာင့္ 
ပိုမို အေသးစိတ္ တိက်ေသာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနရာေဒသအဆင့္ 
သုံးသပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

၃၅  http://www.worldwildlife.org/biomes
၃၆ Olson D.M. and E. Dinerstein (2002). The Global 200: priority ecoregions for global conservation. Annals of the Missouri Botanical 

Garden 89, pp. 199-224.
၃၇ Stattersfield A.J., M.J. Crosby, A.J. Long and D.C. Wege (1998). Endemic Bird Areas of the world: priorities for biodiversity conservation. 

BirdLife International, Cambridge, UK, as updated by http://www.birdlife.org/datazone
၃၈ Davis S.D., V.H. Heywood and A.C. Hamilton (Eds.) (1995). Centres of plant diversity: a guide and strategy for their conservation. 

Volume 2: Asia, Australasia and the Pacific. IUCN Publications Unit, Cambridge, UK.
၃၉ CEPF (2012). Op. cit.
၄ဝ Wildlife Conservation Society (2013). Myanmar Biodiversity Conservation Investment Vision. WCS, New York.

ေနရာေဒသ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း နည္းလမ္းကို အခန္း ၅.၁ တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။

နယ္ေျမအဆင့္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း

 စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ 
ျခိမ္းေျခာက္ခံ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ဦးစားေပး 
နယ္ေျမမ်ားကို သတ္မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံ ငါးႏုိ္င္ငံတြင္ အဓိက ဇီဝမ်ိဳးစုုံ 
မ်ဳိးကြဲ က်က္စားရာ ေနရာ (KBAs) ၄၃၉ ခုကို  ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ 
သည္။၄ဝ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆိုပါနယ္ေျမေပါင္း ၁၃၂ ခုရွိကာ 
အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ျပီး ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္္ငံတို႔လည္း ဒုတိယ၊ 
တတိယအမ်ားဆုံး ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ KBAs မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ 
ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္္ငံတကာ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ႏွင့္ 
မိတ္ဖက္ျပဳ၍ အေရးၾကီးသည့္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ 
၂၄၈ ခုုကိုုလည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

 အဆိုပါ  ၄၃၉ ခုေသာ KBAs မ်ားအနက္ ၃ဝ၆ သည္ ထိစပ္ 
နယ္ေျမ (ေကာ္ရစ္ဒါ) ၅၇ ခု အတြင္း က်ေရာက္ျပီး ထုိေကာ္ရစ္ဒါမ်ား 
သည္ စတုရန္းကီလိုမီတာေပါင္း ၈ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းပါသည္။ 
၎ကဲ႔သုိ႔ သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ  ထုိေဒသမ်ားသည္ ေတာ႐ိုင္း တိရစ ၦာန္ 
မ်ားအတြက္ ေနရင္းေဒသမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္႐ုံမွ်သာမက ဆင္၊ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ သို႔မဟုတ္ 
က်ား စေသာ ရွားပါးသည္ ့မ်ိဳးစတိမ္်ား ထိန္းသမိ္းကာကြယ္ေရးအတြက ္
လြန္စြာ အေရးပါေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိေကာ္ရစ္ဒါမ်ားကို 
အေျခခံ၍ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပင္မနယ္ေျမမ်ား 
(KLCs) ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။ (အခန္း ၅.၁ ကို ၾကည့္ရန္)
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#1

ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား

Note: Not all G200 Ecoregions are labelled. See Annex 1 for a full list.

ပုံ ၁.၂ မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးေဒသမ်ားႏွင့္ ကမ ၻာလုံးဆိုင္ရာ ေဂဟေဒသ ၂ဝဝ
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Note: Not all EBAs are labelled. See Annex 1 for a full list.

ပုံ ၁.၃ မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးေဒသမ်ားနွင့္ ေဒသရင္း ငွက္မ်ိဳးစိတ္ က်က္စားရာ နယ္ေျမမ်ား
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#1

ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား
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| 37Conservation challenges

#2

ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား

၂��

Owston’s civet ကုိလာအိုအေရွ႕ျခမ္းနွင့္ ဗီယက္နမ္နို္င္ငံမ်ားရွိ 
ေျမျပန္႔ေတာမ်ားနွင့္ ေတာင္ေပၚအျမဲစိမ္းေတာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

အသားနွင့္ တိုင္းရင္းေဆးဝါးျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ထုိသတၱဝါကို 
သတ္ျဖတ္ၾကျပီး ေျမေပၚသတၱဝါမ်ားကို သိမ္းက်ဳံးေထာင္ဖမ္းေသာ 

ညႊတ္ကြင္းေထာင္ေခ်ာက္ျဖင့္ ဖမ္းယူမႈသည္ အဓိက 
ျခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
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၂။   ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ား

၂.၁ တုိက္႐ိုက္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား

...........................................

၂.၁.၁ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မႈခင္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္မတည္တံ့ေသာ ထုတ္ 
ယူသုံးစြဲျခင္း

 မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ သစ္ေတာမ်ားသည္ ျပဳန္းတီးေပ်ာက္ကြယ္ 
ရန္ အႏၲရာယ္ရွိလာျပီးျဖစ္ကာ ၾကီးထြားလာေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်း 
ကြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ေရရွည္မတည္တံ့ေသာ 
အမဲ လိုက္မႈမ်ားႏွင့္ စုေဆာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ သစ္ပင္မ်ား က်န္ရွိႏုိင္ 
ေသာ္လည္း ေတာအတန္းအစားက်ကာ အပင္ႏွင့္တိရစ ၦာန္မ်ား 
ေလွ်ာ့ပါး ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါသည္။၄၁ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ားကို 
ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈမ်ားမွာ ေရွးယခင္ကတည္းက ရွိလာခဲ့ 
ေသာ္လည္း ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္အာရွရွိ 
ျမိဳ႕ျပၾကီးမ်ားရွိ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ 
သစ္ေတာမ်ားတြင္းသို႔ ဆက္သြယ္ ဝင္ေရာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
စနစ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚ ဖိအား 
မ်ား က်ေရာက္လာကာ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ရန္ လမ္းစ နီးလာျပီး 
ျဖစ္သည့္အျပင္ အမဲလုိက္ စုေဆာင္းျခင္း မရွိဖူးေသးေသာ သတၱဝါ 
မ်ား၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ ေတာ႐ိုင္း 
တိရစ ၦာန္မ်ား တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကို စုံစမ္း စစ္ေဆး 
ေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ 
ေသာ္လည္း ဤစာတမ္းျပဳစုရန္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ လက္ရွိ ေျဖ 
ရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ 
ျပႆနာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မေျပာပေလာက္ဟု ေထာက္ခံ ေျပာဆိုၾက 
ပါသည္။

 ေဒသတြင္းရွိ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား ဝယ္လိုအားတြင္ တိုင္းရင္း 
ေဆးဝါးမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ေသာ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ား (ဥပမာ- ဝက္ဝံသည္းေျခအိတ္၊ က်ား႐ိုး၊ ေတာက္တဲ့၊ 
ၾကံ့ခ်ိဳ၊ သင္းေခြခ်ပ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ dendrobium သစ္ခြ)၄၂ 

အစားေသာက္ ဟင္းပြဲမ်ား (ဥပမာ- ေရခ်ိဳလိပ္မ်ား၊ သင္းေခြခ်ပ္၊ ငွက္ 
သိုက္)၊ အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ- က်ား 

ႏွင့္ က်ားသစ္သားေရ၊ ဆင္စြယ္၊ မိေက်ာင္း) ႏွင့္ ျပည္ပရွိ ေတာ႐ိုင္း 
တိရစ ၦာန္မ်ားကို ကုန္ကူးျခင္း (ဥပမာ- ေရခ်ိဳလိပ္၊ ေျမြမ်ား၊ ငွက္မ်ားႏွင့္ 
ပ႐ိုင္းမိတ္မ်ား) စသည္တို႔ ပါဝင္ေလသည္။ လာအုိ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ 
ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ (ေဟာင္ေကာင္အပါအဝင္) တို႔သည္ အာရွရွိ တရား 
မဝင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား အၾကီးအက်ယ္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား 
ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာ (အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီး 
ရွား၊ မေလးရွား၊ နီေပါႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတို႔ အပါအဝင္) တို႔သည္ 
ဆင္၊ လိပ္၊ ၾကံ့ႏွင့္ က်ားမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို မတရားမဝင္ ေမွာင္ခို ကူးသန္း 
ေရာင္းဝယ္ၾကေသာ ထိပ္ဆုံးႏိုင္ငံ ၃ဝ တြင္ ပါဝင္ေလသည္။၄၃ ၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ မ်ားစြာေသာ သိပံၸပညာရွင္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြေႏြးခ်က္မ်ားအရ၄၄ အမဲလုိက္ သတ္ 
ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းတို႔သည္ ေဒသတြင္းရွိ ဇီဝ 
မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ အဓိကျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာ အရာမ်ားျဖစ္ 
ျပီး ထိုဖိအားမ်ားသည္ ပိုမို မ်ားျပားလာပါသည္။ IUCN Red List 
စာရင္းတြင္ ျခိမ္းေျခာက္ခံ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ 
ေဒသတြင္းရွိ မ်ိဳးစိတ္ ၇၉၅ မ်ိဳးအနက္ ၁၂၃ မ်ိဳးစိတ္အေပၚ က်ေရာက္ 
လ်က္ရွိေသာ အႏၲရာယ္မွာ၄၅ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းျဖစ္ျပီး 
က်န္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚလည္း ထိုအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လာႏိုင္ဖြယ္ 
ရွိပါသည္။ အမဲလုိက္သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကဲြမ်ား ဆုံး႐ႈံးျခင္း 
သည္ ေဂဟစနစ္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ အမဲ 
လိုက္ရာတြင္ အဓိကလိုခ်င္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မဟုတ္သည့္ အျခားမ်ိဳးစိတ္ 
မ်ားသည္လည္း ငါးဖမ္းပိုက္မ်ား၊ ငွက္ဖမ္းပိုက္မ်ားႏွင့္ ညႊတ္ကြင္း 
ေထာင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရပါသည္။ က်ားကဲ့သုိ႔ 
ေသာ အစားကြင္းဆက္ ထိပ္ဆုံးရွိ သားစားသတၱဝါမ်ားမွာလည္း 
၎တို႔၏ အစားခံသားေကာင္မ်ား (ဥပမာ- ဒရယ္၊ ေတာဝက္) ေလ်ာ့ 
နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးသုုဥ္းမႈအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ ရွိ 
သည္။

 ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကို အမဲလုိက္ သတ္မွတ္ 
ျဖတ္ျခင္း၊ တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုကူး ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ 
ဝယ္လိုအားရွိျခင္း စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

 တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားႏိုင္ရန္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ 
မ်ားကို အမဲလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားမွာ ေဒသတြင္းရွိ သဘာဝ 

၄၁  FAO (undated). Forest Biodiversity Conservation: GMS Forest Policy Brief No 3. http://www.fao.org/fileadmin/templates/rap/files/
NRE/policybrief3.pdf

၄၂ http://www.trafficj.org/cop13/pdf/cop13briefing_SoutheastAsia.pdf
၄၃ Stokes E., S. Hedges, A. Holmes and S. Roberton (2014). A Strategic Approach to Combat Wildlife Trafficking in Africa and Asia. 

WCS, New York.
၄၄ CEPF (2012). Op. Cit.
၄၅ http://www.iucnredlist.org/



| 39

#2

ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ  စိန္ေခၚမႈမ်ား

#2

ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ က်န္ဧရိယာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ 
သည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ 
မ်ား၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ အမဲလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ 
ရွိသည္)၄၆ အမဲလုိက္မုဆိုးမ်ားတြင္ ကုန္သည္မ်ားမွ မွာယူေသာ 
ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ မည္သည့္သားေကာင္ကို မည္သည့္ 
နည္းလမ္းသုံးကာ ေထာင္ဖမ္းရမည္ဟု သိတတ္နားလည္သူမ်ားသာ 
မက ေငြလိုအပ္ေသာအခ်ိန္ (ဥပမာ- ပြဲလမ္းသဘင္ႏွင့္ လူမႈေရး 
အခမ္းအနားမ်ား မတိုင္မီ)၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား အားလပ္ေသာ 
အခ်ိန္ စသည္ျဖင့္ အလ်ဥ္းသင့္သလို အမဲလုိက္တက္ေသာ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားလည္း ပါေလသည္။ ေစ်းကြက္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေဒသမ်ား 
တြင္ စီးပြားေရးအရ အေရးပါေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ရွားပါးေပ်ာက္ကြယ္ 
သြားျခင္းသည္ အျခားေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ က်န္ဆက္ႏႊယ္ 
ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို တိုး၍ျဖစ္ေပၚ 
ေစႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္းေခြခ်ပ္မ်ားကို အမဲလိုက္ သတ္ျဖတ္ 
မႈမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္မွ စတင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ကာ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ 
ကေမာၻဒီးယား အထိပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီး 
ရွား၊ မေလးရွား၊ ေတာင္အာရွႏွင့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားပါ လုပ္ကိုင္ေန 
ၾကျပီး ျဖစ္သည္။၄၇ တ႐ုတ္သင္းေခြခ်ပ္ တစ္မ်ိဳးတည္း (ယခု မ်ိဳးသုဥ္း 
လုနီးပါး အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား) ကိုသာ 

IUCN စာရင္းသြင္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာရွရွိ သင္းေခြ 
ခ်ပ္ မ်ိဳးစိတ္ ၄ မ်ိဳးလုံး (Sunda pangolin, ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အိႏၵိယ 
သင္းေခြခ်ပ္မ်ားကို မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္) ႏွင့္ အာဖရိက သင္းေခြခ်ပ္မ်ိဳးစိတ္ ၄ မ်ိဳးတို႔သည္လည္း 
IUCN မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ မ်ိဳးစိတ္ စာရင္းဝင္ 
ျဖစ္လာပါသည္။ 
 ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာနယ္နိမိတ္ 
ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ေစ်းကြက္သုိ႔ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားမွာ 
စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ျပီး အက်ိဳးျမတ္မ်ားစြာ ရရွိႏုိင္ေသာ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ 
ေဒသမ်ားတြင၄္၈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ယူ႐ိုသန္းေပါင္း ၁၇ဝဝဝ ခန္႔ တန္ဖိုး 
ရွိေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လက္နက္ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈျပီးေနာက္ 
စတုတၳေျမာက္ အၾကီးဆုံး ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းပင္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ 
ေမွာင္ခို လုပ္ငန္းမ်ားထက္စာလွ်င္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား ကုန္ကူးမႈ 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ အျပစ္ေပးမႈမ်ား၊ တရား 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ေမွာင္ခိုဂုိဏ္းမ်ားသည္ ပိုမိုအတင့္ရဲစြာ လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ ကမ ၻာ 
ေပၚရွိ အဓိက ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားျခင္းခံရသည့္ မ်ိဳးစိတ္ 
မွာ သင္းေခြခ်ပ္ျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၁ဝ စုႏွစ္မ်ားတြင္ အေကာင္ေရ ၁ 

၄၆ CEPF (2012). Op. cit
၄၇ In Africa, the hunting of pangolin for the Asian market is in addition to intensive exploitation for local consumption. See http://www.

iucnredlist.org/
၄၈ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/what-we-do/toc/wildlife-

overview.html

ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္တြင္ သိမ္းဆည္းရမိေသာ ၾကံ့ခ်ိဳမ်ား။ တရားဥပေဒ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အစားထိုးပစၥည္းမ်ား 

ထြက္ရွိလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၾကံ့ခ်ဳိေစ်းကြက္သည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ 

ေဆးဝါးျဖစ္ အသုံးခ်မႈမ်ားႏွင့္ ရွားပါးတန္ဖိုးရွိမႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္တန္ဖိုး တစ္ဖန္္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ အာရွႏွင့္ 

အာဖရိကေဒသမ်ားမွ ရရွိေသာ ဦးခ်ိဳမ်ားကို မဲေခါင္ေဒသအတြင္း ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားၾကပါသည္။
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သန္းေက်ာ္ခန္႔ ေမွာင္ခို ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ 
အထိ သင္းေခြခ်ပ္အေရခြံ ၂ဝဝဝဝ ကီလိုဂရမ္ခန္႔ကို ဖမ္းဆီး 
ရမိခဲ့သည္။၄၉ ေမွာင္ခိုသမားမ်ား အသုံးျပဳ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား 
ေသာ လမ္းေၾကာင္းမွာ လမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသစ္မ်ား တည္ 
ေဆာက္ျပီးမႈ (ဥပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ 
မိုုင္းလား အထူးဖြံ႔ျဖိဳးေရးေဒသသည္ ေမွာင္ခိုေဖာက္ကားမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ရာအရပ္လည္း ျဖစ္သည္) ႏွင့္ ဥပေဒအရဖမ္းဆီးမႈ အေျခအေန 
မ်ား (လက္ရွိတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူလ်က္ရွိသည္) 
ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။၅ဝ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈမ်ားမွာ 
မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံအားလုံးတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိျပီး ဗီယက္နမ္ 
ႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတြင္းေစ်းကြက္ တန္ဖုိးရွိ႐ုံမွ်သာမက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ 
တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ အဓိက အရပ္ဌာနၾကီးလည္း ျဖစ္သည္။ 
အေမရိကန္ႏွင့္  ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ေဒသတြင္းသုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိသကဲ႔သုိ႔ ေဒသတြင္း ေမွာင္ခိုပစၥည္းမ်ားကို ျပင္ 
ဆင္ျပဳလုပ္ျပီး ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ လမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားလည္း ရွိေလသည္။

 တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ လူဦးေရတိုးပြားလာမႈႏွင့္ 
ဝယ္ယူသုံးစြဲမႈ မ်ားျပားလာျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျမင့္တက္လာခဲ့ 
ေသာ ဝယ္လိုအားမ်ားသည္ အေရွေတာင္ အာရွေဒသတြင္းမွာ 
သာမက ကမ ၻာတစ္ဝန္းတြင္ ေတာ႐ုိင္းတိရစ ၦာန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ၾကီးမ်ားကို အဆိုပါႏုိင္္ငံမ်ားအတြင္း ေပၚ 
ေပါက္လာေစခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ 
ေစ်းကြက္မွာ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရွိပါသည္။ 
လက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား၏ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖ့စ္ဘုတ္၊ အင္စတာဂရမ္ႏွင့္ ဝီခ်က္စေသာ လူမႈ 
မီဒီယာမ်ားကိ၅ု၁ အသုံးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္လာၾကပါသည္။

 အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ တိရစ ၦာန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ တိရစ ၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး 
လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ လိပ္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း 
သည္ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအား ရာခိုင္ႏႈန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျဖည့္ 

၄၉ Nellemann C., R. Henriksen, A. Kreilhuber, D. Stewart, M. Kotsovou, P. Raxter, E. Mrema and S. Barrat (Eds.) (2016). The Rise of 
Environmental Crime – a Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security. UNEP-Interpol Rapid Response 
Assessment.

၅ဝ http://www.traffic.org/home/2015/12/31/illegal-pangolin-trade-in-myanmar-booming.html, accessed 20 April 2016.
၅၁ Krishnasamy K. and S. Stoner (2016). Trading Faces. A Rapid assessment on the use of Facebook to trade Wildlife in Malaysia. 

TRAFFIC, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia; D. Banks, Environmental Investigation Agency, pers. comm., April 2017

ပိေတာက္သစ္ပင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။ တမလန္း မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို တ႐ုတ္နို္င္ငံ၌ 
ပရိေဘာဂျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ဝယ္လိုအား 
ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဓိက တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ကာ 
လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားနွင့္ ေတာင္အေမရိက 
ႏိုင္ငံမ်ားလည္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ တမလန္း မ်ိဳးစိတ္ကို ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ CITES ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ စာရင္းသြင္းခဲ႔သည္။
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ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ  စိန္ေခၚမႈမ်ား

#2

ဆည္းေပးလ်က္ရွိျပီး၅၂ တ႐ုတ္ႏုိင္္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံရွိ ဟိမဝႏၲာ 
ဝက္ဝံ Asiatic black bears ႏွင့္ မေလးဝက္ဝံ sun bears ေမြးျမဴေရး 
လပုင္န္းသညလ္ည္း တိငု္းရင္းေဆးဝါး ေစ်းကြကလုိ္အပခ္်က္ျဖစ္ေသာ 
သည္းေျခရည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္း 
မ်ားကို တရားဝင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိျပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ 
တို႔ရွိ ျပဳစုေမြးျမဴလ်က္ရွိေသာ က်ားမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ မ်ိဳး 
စိတ္မ်ားကို တရားဝင္ ေမြးျမဴေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရန္ ဖိအားေပး 
တုိက္တြန္းလ်က္ ရွိသည္။၅၃ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ေမြးျမဴေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ေဖာက္ 
ကားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ စိန္ေခၚခ်က္ 
အသစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေတာ႐ုိင္းတိရစ ၦာန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ တရားဝင္ ေမြးျမဴေရးထြက္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ 
လိမ္လည္ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားျခင္းေၾကာင့္ တရားဥပေဒအတိုင္း 
ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ်ားစြာ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲလာျပီး ေတာ႐ိုင္း 
တိရစ ၦာန္မ်ားကို ေမြးျမဴေရးျခံ၌ မ်ိဳးဆက္ရန္လိုအပ္ေသာ သားေကာင္ 

မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္ Siamese crocodile ၏ 
(ေတာ႐ိုင္းသားေကာင္) ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္မွာ ျမင့္မားေသာ 
ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္ ၾကားထဲမွပင္ ထိုမ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ 
အေကာင္ေရ တိုးပြားလာျခင္း မရွိေပ။၅၄ ဝက္ဝံမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေမြးျမဴျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေတာတြင္း 
သားေကာင္ ဝယ္လိုအားမွာ က်ဆင္းသြားျခင္း မရွိေပ။၅၅ 

 အလားတူပင္ ေမြးျမဴေရးတိရစ ၦာန္မ်ားကို ေမြးျမဴေထာက္ပ့ံေပး 
ျခင္းျဖင့္ ေတာတြင္းသားေကာင္ လိုအပ္ခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္၊ မႏုိင္ 
သည္ကို သဲကြဲစြာ သိရျခင္း မရွိေသးပါ။ ဝယ္လိုအား အတက္အက်ႏွင့္ 
ေစ်းကြက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားကို မသိရွိခဲ့ပါက ေမြးျမဴေရးတိရစ ၦာန္မ်ားကို 
ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကို တိုးပြားလာႏိုင္ေပ 
သည္။၅၆  ေမြးျမဴေရးသတၱဝါမ်ားႏွင့္ ေတာတြင္းသားေကာင္ (ေတာ 
႐ိုင္း တိရစ ၦာန္) မ်ားကို ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအတိုင္း 
ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ တရား 

၅၂ Horne B.D., C.M. Poole and A.D. Walde (Eds.) (2012). Conservation of Asian Tortoises and Freshwater Turtles: Setting Priorities for 
the Next Ten Years. Recommendations and Conclusions from the Workshop in Singapore, 21 to 24 February 2011.

၅၃ It is estimated that there are 7 000 tigers in farms in China, Vietnam, Lao PDR and Thailand. https://eia-international.org/where-
are-the-tigers, accessed 28 April 2017.

၅၄ IUCN species account: http://www.iucnredlist.org/details/5671/0,  accessed 20 April 2016, and Simpson B.K. and M.R. Bezuijen 
(2010). Siamese Crocodile Crocodylus siamensis. Pp. 120-126 in Crocodiles. Status Survey and Conservation Action Plan. Third 
Edition, ed. by Manolis S.C. and C. Stevenson. Crocodile Specialist Group: Darwin.

၅၅ http://www.iucnredlist.org/details/22824/0, accessed 16 August 2016.
၅၆ Brant A. and G.C. van Kooten (2009). Can Domestication of Wildlife Lead to Conservation? The Economics of Tiger Farming 

in China. REPA Working Paper 2009-01, University of Victoria. Available at http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/46994/2/
WorkingPaper2009-01.pdf

ျခိမ္းေျခာက္ခံ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္ Paphiopedilum godefroyae သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ ပင္လယ္ႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရွိေသာ 
ထုံးေက်ာက္အငူမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ထိုမ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚ ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာအရာမွာ CITES. မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း အလွစိုက္ပင္အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဴးရန္ စုေဆာင္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
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ဝင္ ေမြးျမဴေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး လူထုပညာေပးအျမင္ ေျပာင္းလဲရန္ လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားနည္းေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
တရားဝင္ ေမြးျမဴေရာင္းခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ သား 
ေကာင္မ်ားကို စားသံုးႏိုင္သည္ဟု နားလည္ လက္ခံသြားႏုိင္ပါသည္။ 
ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ားကို ေမြးျမဴေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တင္းၾကပ္ 
ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္း 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုသုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားစြာျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည့္ 
အျပင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္သည့္ စနစ္မ်ား 
လည္း ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ ေတာ႐ိုုင္းသတၱဝါ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေမြးျမဴျခင္းသည္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚေစလာမည္ မဟုတ္ပါ။

 ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ိဳး 
စိတ္မ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဆင္၊ က်ား 
ႏွင့္ ၾကံ့စေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အစိတ္အပို္င္းမ်ား 
ကုန္သြယ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို လူမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ သတိထားမိၾကပါ 
သည္။ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိ 
အျမင္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္း 
တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူႏုိင္ရန္ လူထုပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထုိ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို အသုံးျပဳၾကပါသည္။

 အာဖရိက ဆင္စြယ္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အာဖရိကရွိ ခိုးယူသတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ အာရွသို႔ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈ 
မ်ား စသည္တို႔ကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ရွိျပီး 
တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 
အာရွေဒသသည္ ဆင္စြယ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္သည့္ ပင္မေဒသမဟုတ္ 
ေသာ္လည္း ျဖတ္သန္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ရပ္နားရာေဒသ ျဖစ္ေလ 
သည္။ ဆင္ထီးမ်ားတြင္သာ အစြယ္ရွိျပီး ၎အစြယ္မ်ားမွာ အာဖရိက 
ဆင္မ်ား၏ အစြယ္မ်ားထက္ ေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ အာရွဆင္မ်ား 
သည္ အစြယ္ေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း နည္းေသာ္လည္း အာရွဆင္ 
ေကာင္ေရမွာ သိသာစြာ က်ဆင္းလာေသာေၾကာင့္ ဆင္စြယ္မ်ားကို 
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းမွာ အဓိကျပႆနာ ျဖစ္လာပါသည္။ 
(လူသားႏွင့္ ေတာ႐ုိင္း တိရစ ၦာန္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေနရင္းေဒသ ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းႏွင့္ ခိုးယူသတ္ျဖတ္ခံရျခင္းလည္း 
ျဖစ္လာပါသည္) ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဒီအန္ 
ေအ၅၇ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္းကို မိတ္ဆက္အသုံးျပဳေနျပီ 
ျဖစ္သည္။ အာရွဆင္မ်ားအေပၚ ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာ အျခား 
အႏၲရာယ္တစ္ခုမွာ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားကို အထူးသျဖင္ ဆပ္ကပ္ႏွင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ 
ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။၅၈ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ေမြးျမဴ သင္ၾကားေပးထားေသာ
ဆင္ၾကီးမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေတာ 
႐ိုင္းဆင္ငယ္မ်ားကိုသာ ဝယ္ယူလုိၾကသည္။ ဝယ္ယူသည့္ အေရ 

၅၇ DNA, deoxyribonucleic acid, a carrier of genetic code present in most living cells.
၅၈ http://www.traffic.org/home/2014/7/6/thailand-must-act-to-prevent-resurgence-of-illegal-wild-elep.html, accessed 22 April 2016.

ထိုင္းနို္င္ငံရွိ ရာဘာစိုက္ခင္မ်ား။ မိ႐ိုးဖလာ တစ္နုိင္တစ္ပုိင္ စိုက္ခင္းမ်ားကို 
လယ္ကြက္မ်ား၊ စပါးခင္းမ်ားနွင့္ ေတာက်န္မ်ား စသည္တို႔အၾကားတြင္ 
အကြက္လိုက္ ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားကို  
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ သစ္မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္း ဧရိယာမ်ားျပားစြာ 
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းနွင့္ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား
ရွားပါးေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

စပါးခင္းမ်ား။  လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေတာမ်ား ခုတ္ထြင္ 
ရွင္းလင္းျခင္းသည္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားနွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ အဓိက 
ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာ အရာျဖစ္သည္။ အပူပိုင္းေျမျပန္႔ေဒသမ်ားတြင္ 
ေရသြင္းစပါးမ်ားကို စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးၾကျပီး ခ်ဲ႕ထြင္စိုက္ပ်ိဳးလာမႈေၾကာင့္ 
ေျမျပန္႔ေဒသရွိ သစ္ေတာမ်ား၊ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားနွင့္ ေရတိမ္ေဒသမ်ား 
ျပဳန္းတီးခဲ႔ရသည္။
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ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ  စိန္ေခၚမႈမ်ား

အတြက္မွာ နည္းပါးေသာ္လည္း (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၁ဝဝ ခန္႔ရွိ) 
တသီးတျခားစီ ပ်ံ႕ႏံွ႔က်က္စားေနသည့္ ဆင္မ်ား မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ 
မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

 ၾကံ့ခ်ိိဳကို ေရွးစဥ္ဆက္ကတည္းက ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားလာခဲ့ 
ေသာ္လည္း ၁၉၉ဝ ေႏွာင္းပိုင္း ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ 
မ်ား (တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ တိုင္ဝမ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယား) ရွိ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေက်ာ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို တားျမစ္ခဲ့ျပီး အစား 
ထိုး တိုင္းရင္းေဆးဝါးတစ္မ်ိဳးကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ကူးမႈ 
မ်ား သိသာစြာ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၾကံ့ဦးခ်ိဳကို 
ကင္ဆာတုိက္ဖ်က္ေဆး ေဖာ္စပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အရက္မူးေျပ 
ေဆးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ လူ႔မလိုင္ (လူခ်မ္းသာမ်ား) ၏ အမွတ္ 
တံဆိပ္ျဖစ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား 
တြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးမ်ားမွာ တစ္ဖန္ ျမင့္တက္လာ 
ခဲ့သည္။၅၉ ၾကံ့မ်ားသည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ 
သြားျပီျဖစ္ေသာ္လည္း (ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံရွိ ဂ်ာဗား ၾကံ့မ်ိဳးစိတ္သည္ 
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေသဆုံးခဲ့ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ  ဆူမားၾတားၾကံ့မ်ိဳးစိတ္ 
မ်ား ရွိေနေသးသည္ဟုု အတည္ျပဳခ်က္ မျပဳႏိုုင္ပါ) ဝယ္လိုအား 
တစ္ဖန္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အာဖရိကၾက့ံမ်ားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလး 
ရွား၊ အိႏၵိယႏွင့္ နီေပါႏုိင္ငံမ်ားရွိ ၾကံ့ေကာင္ေရမ်ားကို ခိုးယူ သတ္ 
ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

 သက္ရွိက်ားမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေရွးယခင္ 
ကတည္းက ကုန္သြယ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရာင္း 
ဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားသည္ အဓိက အႏၲရာယ္ျဖစ္လာပါသည္။ 
တစ္ကမ ၻာလုံးအတို္င္းအတာျဖင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ၂ဝ၁၄ 
ခုႏွစ္၊ ဧျပီလအထိ အနည္းဆုံး က်ားေကာင္ေရ ၁၅၉ဝ ခန္႔ကို ဖမ္းဆီး 
ရမိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ကမ ၻာေပၚတြင္ က်ားေကာင္ေရမွာ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ 
ခန္႔သာ ရွိေလသည္။၆ဝ မဟာမဲေခါင္ေဒသသည္ ကမ ၻာ့က်ားမ်ား 
က်က္စားရာ ဗဟိုေဒသတြင္ တည္ရွိျပီး က်ားသားေရ၊ အ႐ိုး၊ က်ား 
သားေပါက္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို သယ္ယူ ပို႔ 
ေဆာင္ေရာင္းခ်ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ရွိသည္။  

မဲေခါင္ေဒသတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေတာ႐ိုင္းက်ားသတၱဝါမ်ား နည္းပါး 
သြားျပီျဖစ္သည္။ ကေမ ၻာဒီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံရွိ က်ားမ်ား 
မွာ မ်ိဳးသုဥ္းသြားျပီျဖစ္ျပီး၆၁ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ မ်ိဳးပြားႏိုုင္သည့္ က်ား 
အမေကာင္ေရ ၅ဝ ခန္႔ က်က္စားရန္ လုံေလာက္ေသာ ေနရင္းေဒသ 
မ်ား ရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေကာက္ယူမႈမ်ားအရ လက္ေတြ႔ 
ေျမျပင္တြင္ ၂ ေကာင္သာ က်န္ရွိေတာ့ေပသည္။၆၂ က်ားသတၱဝါမ်ား 
ကို သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ 
မ်ား အဓိက ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။၆၃ 

 က်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အစိတ္အပိုင္းပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ 
ကားမႈကို မ်ိိဳးဆက္ ပ်က္သုဥ္းလုဆဲ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ႏွင့္ သစ္ပင္ 
ပန္းမန္မ်ား ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (CITES) မွ 
ပိတ္ပင္ တားဆီးထားျပီးျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွလည္း ထုိိကြန္ဗင္း 
ရွင္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တိက်စြာ လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
လိုေပသည္။ တိဘက္ေဒသမ်ားတြင္ က်ားသားေရကို ႐ိုးရာ ဝတ္စား 
ဆင္ယင္မႈအတြက္ စုေဆာင္း ေရာင္းခ်ၾကေသာ္လည္း မူလ 
စုေဆာင္းၾကသူမ်ားမွာ အိမ္တြင္း အလွဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အသုံးျပဳၾကေသာ စစ္အရာရွိမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္  
ႏုိင္ငံတို႔သည္ အဓိက ဝယ္ယူၾကပါသည္။၆၄ က်ား႐ိုးကို တုိင္းရင္း 
ေဆးဝါးမ်ား ေဖာ္စပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ျပီး တန္ဖိုးၾကီးဝိုင္မ်ား ထုတ္ 
လုပ္ရာတြင္လည္း အသုံးျပဳလာၾကျပီ ျဖစ္သည္။ က်ားသြားမ်ားႏွင့္ 
လက္သည္းမ်ားကို လက္ဝတ္ရတနာမ်ားအျဖစ္ ပိုမို ဆင္ျမန္းလာ 
ၾကျပီး က်ားအသားကုိ ရသာေကာင္းဟင္းပြဲအျဖစ္ တန္ဖိုးထား သုံး 
ေဆာင္ၾကပါသည္။

 အျခားေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်မႈမ်ားမွာ နည္းပါး 
ေသာ္လည္း သတ္ျဖတ္ခံမ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားမွာ 
မေသးငယ္လွေပ။  အာရွတြင္ ကမ ၻာေပၚရွိ လိပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေတြ႔ရွိ 
ရျပီး ၎တိို႔မွာ အိမ္ေမြးတိရစ ၦာန္မ်ားအျဖစ္ ေမြးျမဴႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေမြးျမဴ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ လိပ္ရွင္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ 
အသား၊ အခြံ၊ ဥႏွင့္ အ႐ိုးနုမ်ားကို ေရာင္းဝယ္ျခင္း စေသာ အႏၲရာယ္ 

၅၉ Nowell K. (2012). Species Trade and Conservation: Rhinoceroses – Assessment of Rhino Horn as a Traditional Medicine. CITES 
Secretariat. Available at: http://www.rhinoresourcecenter.com/index.php?s=1&act=refs& CODE=ref_detail&id=1389669784,  
accessed 27 March 2018.
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မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။၆၅ အေျခာက္ခံထားေသာ လိပ္အ႐ိုးနု 
မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ရဲမ်ား 
သည္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ စုံစမ္း စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ 
မ်ား လိုအပ္ျပီး ၎တို႔ကို ပုံသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ် 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒီအန္ေအ ဘားကုတ္ဖတ္သည့္စနစ္ကို 
အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိ 
ေသာ္လည္း ဒီအန္ေအနမူနာမ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း 
စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ရန္ 
လိုအပ္သည့္အျပင္ အခ်ိန္မီေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား 
လည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 

လူသား- ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ အမဲလိုက္မႈ 
မ်ား

 စိုက္ပ်ိဳးေရးသီးႏွံမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရစ ၦာန္မ်ားကို အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေစေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို အမဲလိုက္ သတ္ျဖတ္ၾကပါသည္။ 
သဘာဝေနရင္းေဒသမ်ား ေလွ်ာ့နည္းလာျခင္းႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ 
ေကာင္ေရ တိုးပြားလာျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔တြင္ လူသား-တိရစ ၦာန္ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမို ျဖစ္ပြားလာ 
ခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကို 
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအတြင္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ေနရာ 
မ်ားတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျပီး ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမရွိ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနရာေဒသကို အေသးစိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါက 
အဆိုပါ ျပႆနာမ်ား ပိုမို ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါသည္။ ျပႆနာအျဖစ္မ်ားသည့္ 
ေတာ႐ိုုင္းတိရစ ၦာန္အမ်ားစုုမွာ ျခိမ္းေျခာက္ခံ မ်ိဳးစိတ္မ်ား မဟုတ္ 
ေသာ္လည္း (ဥပမာ- ေတာဝက္၊ ေမ်ာက္တံငါ long-tailed ma-
caque) က်ား၊ ဝက္ဝံ၊ က်ားသစ္ႏွင့္ အာရွဆင္မ်ား ရွင္သန္ က်က္စား 
မႈကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ အဆိပ္ေကြၽးျခင္းႏွင့္ ေထာင္ေခ်ာက္ 
ေထာင္ဖမ္းျခင္း ကဲ႔သို႔ေသာ တစ္ခါတစ္ရံအသုံးျပဳေသာ အမဲလိုက္ 
သည့္ နည္းစနစ္မ်ားသည္ ရည္ရြယ္ရာမဟုတ္သည့္ သားေကာင္မ်ား 
ရွင္သန္မႈကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ဆင္မ်ားသည္ ျခိမ္းေျခာက္ခံ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ကာ လူသားမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏပဋိပကၡျဖစ္ေသာ္လည္း 
ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။

၂.၁.၂ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ သီးထပ္သီးညႇပ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း

 သစ္ေတာေျမမွ ေရာ္ဘာ၊ လက္ဖက္၊ ေကာ္ဖီ၊ ဆီအုန္း၊ သၾကား၊ 
သီဟုိဠ္၊ ယူကလစ္၊ အေကးရွား၊ထင္း႐ႈးႏွင့္ ကြၽန္းစေသာ စီးပြားျဖစ္ 
သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေျမ သို႔မဟုတ္ စိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ 

ေရဝပ္ေဒသႏွင့္ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားမွ ေရသြင္းစပါးခင္းမ်ားအျဖစ္ လည္း 
ေကာင္း ေျပာင္းလဲအသုံးခ်ျခင္းကို ေဒသ တစ္နံတစ္လ်ားတြင္ ေတြ႔ 
ရျပီး ေဒသရာသီဥတုႏွင့္ ေျမမ်က္နွာသြင္ျပင္တို႔ကို မူတည္၍ စိုက္ပ်ိဳး 
ေသာ သီးႏွံမ်ားမွာ ကြဲျပားေလသည္။ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ညိႇႏႈိင္း ေဆြး 
ေႏြးခ်က္မ်ားအရ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ 
ကားမႈျပီးေနာက္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာ 
ဒုတိယအၾကီးဆုံး အႏၲရာယ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ သီးထပ္ 
သီးညႇပ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းပင္ျဖစ္ျပီး၆၆ ၎ကုုိ IUCN Red List မွလည္း 
ကမ ၻာေပၚတြင္ ျခိမ္းေျခာက္ခံမ်ိဳးစိတ္ ၁၁၅ မ်ိဳးအေပၚ က်ေရာက္လ်က္ 
ရွိေသာ အႏၲရာယ္လည္းျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ထားပါ 
သည္။ လူဦးေရတုိးပြားလာျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျချပဳ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံ 
သူမ်ား၏ အက်ိဳးျမတ္ရွာေဖြျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာရွင္းလင္းျခင္းမ်ား 
ကို ဆက္တုိက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင္း 
ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ 
မ်ားႏွင့္ အမွ်င္ထြက္ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ ႏွစ္ရွည္ ေျမငွား 
စာခ်ဳပ္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်ဳပ္ဆိုေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားသည္ 
သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေလ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေမ ၻာဒီးယားႏုိင္ငံရွိ ၅၄၆၉ စတုရန္း ကီလို 
မီတာ သို႔မဟုတ္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ငွားရမ္းထားေသာ ေျမမ်ားသည္ 
သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ပါသည္။၆၇  
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဖြံ႔ျဖိဳးမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ေျမယာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ မခိုင္မာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လာေရာက္ငွားရမ္းေသာ ေျမ 
ပမာဏမွာ နည္းပါးေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေျမယာမ်ားအေပၚ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထုတ္ 
ျပန္ထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် ထုိေျမမ်ား 
ကို သိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ စိုက္ခင္း တည္ေထာင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာမည္ျဖစ္သည္။

 ေဒသတြင္းရွိ သဘာဝေတာက်န္မ်ားကို စီးပြားျဖစ္စိုက္ခင္းမ်ား 
ႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရျပီး လုပ္ 
ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို မ်ားစြာ တိုးခ်ဲ႕ 
စိုက္ပ်ိဳးျခင္း မရွိေသာ္လည္း သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအတြင္း 
သို႔ က်ဳးေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ ေတာင္ေပၚရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကေသာ မိ႐ိုးဖလာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈမရွိပါက ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ 
ေသာ္လည္း လူဦးေရတိုးပြားလာမႈမ်ား၊ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်မႈမ်ားႏွင့္ 
ေစ်းကြက္၊ နည္းပညာတုိးတက္မႈမ်ား စသည္တို႔ရွိလာပါက သစ္ေတာ 
ေျမမ်ားသို႔ က်ဳးေက်ာ္ခ်ဲ႕ထြင္ စိုက္ပ်ိဳးလာႏိုင္ပါသည္။ ေဒသ အေတာ္ 

၆၅ Horne B.D. et al. (Eds.) (2012). Op. cit.
၆၆ CEPF (2012). Op. cit.
၆၇ Forest Trends (2014) quoted in Banks A., C. Sloth, D.H. Garcia and K. Ra (2014). Forest-Land Conversion and Conversion Timber 

Estimates: Cambodia Case Study. NEPCon, Copenhagen, Denmark, available at: https://www.nepcon.org/library/report/cambodia-
case-study



| 45

#2

ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ  စိန္ေခၚမႈမ်ား

#2

မ်ားမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းရွိ ဇီဝမ်ဳိးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ား ရပ္တည္ေရးကို 
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာခင္းမ်ား ေနရာတြင္ 
ကြၽန္း၊ ေရာ္ဘာ၊ ေကာ္ဖီ၊ ဖာလာ၊ သစ္ၾကမ္းပိုးေခါက္ စေသာ ႏွစ္ရွည္ 
သီးႏွံပင္မ်ားကို တစ္ခြင္တစ္ျပင္ စိုက္ခင္းမ်ားအသြင္ စိုက္ပ်ိဳးတည္ 
ေထာင္လာၾကသည္။ ထုိေျမယာတစ္ခြင္တစ္ျပင္ကို အကြက္လိုက္ 
မတူကြဲျပားစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး 
ႏုိင္ေသာ္လည္း သစ္မ်ိဳး/သီးႏွံ တစ္မ်ိဳးတည္းကို စိုက္ပ်ိဳးေလေလ 
ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကဲြတန္ဖိုးမ်ား က်ဆင္းေလေလျဖစ္ပါသည္။ ေဂဟစနစ္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲရန္ပုံေငြအဖြဲ႔မွ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ား 
ေရရွည္တည္တံ့ေရးကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာအရာဟု သတ္မွတ္ 
ထားၾကသည္။ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားတြင္ သဘာဝအတိုင္းရွိေသာ ေရစို 
ျမက္ခင္္းျပင္မ်ားတြင္ ေရသြင္းစပါးမ်ားကို အစားထုိး စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့ၾက 
သည္။ 

၂.၁.၃ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရလႊဲေျမာင္းတူးျခင္း

 ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းသည၆္၈ ေဒသတြင္းရွိ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲ 
မ်ားအေပၚ ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာ တတိယေျမာက္ အေရးၾကီးဆုံး 

အႏၲရာယ္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားျပီး လာအုိႏုိင္ငံအတြက္ အေရး 
ၾကီးဆုံးအႏၲရာယ္ျဖစ္ျပီး ကေမ ၻာဒီးယားႏိုင္ငံအတြက္မူ ဒုတိယ 
ေျမာက္ အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုႏုိင္ငံမ်ားရိွ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ဆည္မ်ား 
တည္ေဆာက္ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ 
၎၏ ျမစ္လက္တက္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ဆဲစီမံကိန္း ၈၂ ခု 
ႏွင့္ လ်ာထားစီမံကိန္း ၁၄၉ ခုရွိပါသည္။၆၉ မဲေခါင္ျမစ္ အထက္ပိုင္းႏွင့္ 
ျမစ္လက္တက္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ ဆည္ 
မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပိုင္းတြင္ ၅ ခုရွိျပီး လာအုိတြင္ ၁ဝ ခု၊ ဗီယက္နမ္တြင္ 
၁ဝ ခုႏွင့္ ထုို္င္းႏုိင္ငံတြင္ ၇ ခု အသီးသီးရွိပါသည္။၇ဝ မဲေခါင္ျမစ္ ပင္မ 
ေရလက္ၾကားေအာက္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဆည္မွာ 
လာအိုႏုိင္ငံရွိ Xayaburi ဆည္ျဖစ္ျပီး Don Sahong ဆည္ကို တည္ 
ေဆာက္ရန္ လ်ာထားကာ အဆိုပါ ေရလက္ၾကား၌ပင္ အျခားေသာ 
ဆည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ အဆုိျပဳထားပါသည္။၇၁ မဲေခါင္ျမစ္ 
ဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္သည္ (MRC) သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ထပ္မံ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မဲေခါင္ျမစ္ ပင္မ ေရလက္ၾကား/ေရလမ္းေၾကာင္း 
တြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ အၾကံျပဳ 
ထားပါသည္။ ဆည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဧရာဝတီမ်ားအေပၚလည္း 
ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာနုိုင္ငံတို႔ 

လာအုိႏိုင္ငံရွိ Xayaburi ဆည္။ မဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ျမစ္ၾကီးမ်ားတြင္ ရာခ်ီေသာ ဆည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားမွာ ေရေဝေဒသ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ သဘာဝအတိုင္း ႏုန္းတင္ပို႔ခ်မႈ ျဖစ္စဥ္ပ်က္ယြင္းျခင္းႏွင့္ ငါးမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာမႈ 
မရေတာ့ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ Xayaburi သည္ မဲေခါင္ျမစ္၏ အဓိက ေရလက္ၾကားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဆည္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။

၆၈ CEPF (2012). Op. cit.
၆၉ WWF-Living Mekong Program gives a total of 82 existing and 149 planned projects: Cambodia 4/33; Lao PDR 11/32; Vietnam 30/65; 

Thailand 11/0; Myanmar 21/15;China 5/34. 
၇ဝ Data from https://en.wikipedia.org/wiki/Hydropower_in_the_Mekong_River_Basin;  King P., J. Bird and L. Haas (2007)  The current 

status of environmental criteria for hydropower development in the Mekong Region: a literature compilation.
၇၁ WWF-UK: http://www.wwf.org.uk/about_wwf/press_centre/?unewsid=7715, accessed 20 August 2016.
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ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေသာ သံလြင္ျမစ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ 
ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ သဘာဝအတိုင္းရွိေသာ ျမစ္ 
ၾကီးတစ္စင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲ 
လ်က္ရွိသည္။၇၂ 

 ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအရ တည္ေဆာက္ေသာ ဆည္မ်ား 
သည္ ေရေဝေရလဲေဒသရွိ ႏုန္းတင္ပို႔ခ်မႈႏွင့္ ေရတုိက္စားမႈပုံစံအေပၚ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျပီး ေရ၏အပူခ်ိန္ႏွင့္ ပါဝင္ေသာ သတၱဳ 
ဓာတ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေလွ်ာ့က်ေစႏိုင္လ်က္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ 
သဘာဝအတုိင္း ေရသံသရာလည္ပတ္မႈကို ပိတ္ပင္တားဆီးေလ 
သည္။ ေရေဝေဒသရွိ ကုန္းတြင္းပုိင္း ေဂဟစနစ္မ်ားကို ေရလႊမ္းမုိးမႈ 
မ်ား၊ ေရတိမ္ေဒသမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္း၊ ေဝးလံေခါင္သီေသာ 
ေဒသမ်ားကို ေရလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔ကို 
ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္ ျမင့္တက္ 
ျခင္းႏွင့္ မိုးတြင္းကာလ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ေလွ်ာ့က်လာျခင္း စသည္တုိ႔ 
ေၾကာင့္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္းသို႔ ဆားငန္ေရမ်ား ထုိးေဖာက္ 
ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ရာသီ 
အလိုက္ သဲေသာင္ျပင္မ်ားတြင္ သားေဖာက္ေသာ ေရခ်ိဳလိပ္မ်ားႏွင့္ 
ငွက္မ်ား၊ ေရလႊမ္းမုိးႏွစ္ျမဳပ္သည့္ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား၊ ရႊံ႕ႏြံျပင္ႏွင့္ 
ျမက္ခင္းျပင္မ်ားတြင္ မွီတင္းက်က္စားၾကေသာ ေတာ႐ိုင္း တိရစ ၦာန္ 
မ်ားႏွင့္ ေရခ်ိဳေနရင္းေဒသမ်ားတြင္ ရွင္သန္ေနထုိင္ၾကေသာ ငါးမ်ိဳး 
စိတ္မ်ား စသည္တို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေလသည္။ ႐ုပ္ဝတၳဳ 
ပစၥည္း အကာအရံမ်ားသည္ မဲေခါင္ေဒသတြင္ က်က္စားၾကသည့္ 

၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ ငါးမ်ိဳးစိတ္အားလုံး အပါအဝင္ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ေနထုိင္ၾကေသာ ငါးမ်ား ကူးလူးသြားလာမႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစ 
ပါသည္။

 လူတို႔၏ အသက္ေမြးမႈအေပၚ ဆည္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရျခင္း၊ ငါးေကာင္ေရ က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ငါး 
လုပ္ငန္းအေပၚ ထိခုိက္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ငါးလုပ္ငန္း 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ဆည္မ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ အရြယ္ 
အစားေပၚ မူတည္ျပီး  အဆိုျပဳထားသည့္ ဆည္ ၁၁ ခုု တည္ေဆာက္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းအေပၚ ရွိလာနုိ္္င္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ေလ့လာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ဆံုး႐ႈံးသြားေသာ ငါးမွရရွိေသာ 
အာဟာရဓာတ္မ်ား အစားထုိးရန္မွာ  ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအုိုႏိုင္ငံ 
အတြက္ဆိုခဲ့ပါလွ်င္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အစားအစာမ်ားကို တိုးျမႇင့္ 
ထုတ္လုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။၇၃

၂.၁.၄ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း 

 သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ေဒသတြင္းရွိ ေျမျပန္႔ပိုင္း သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးျခင္းကိုျဖစ္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ခဲ့ျပီး သစ္ 
ေတာမ်ားအတြင္းရွိ အဖိုးတန္ သစ္မ်ိဳးမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့ကာ သစ္ 
ထုတ္လုပ္ငန္းလည္း က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္ 
ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္နားထားျခင္း 
ေၾကာင့္ သစ္လုပ္ငန္းက်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ၊ လာအို၊ အင္ဒိုနီး 
ရွားႏုိင္ငံတို႔တြင္ သစ္္ခုတ္လွဲမႈမ်ားကို ပိုမို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုိသို႔ေသာ 

၇၂ https://www.internationalrivers.org/resources/11286, accessed 16 August 2016.
၇၃ Orr S., J. Pittock, A. Chapagain and D. Dumaresq (2012). Dams on the Mekong River: Lost fish protein and the implications for land 

and water resources. Global Environmental Change 22(4), pp. 925-932. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.06.002
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ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ  စိန္ေခၚမႈမ်ား

#2

သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္နားျခင္းသည္ တရားမဝင္ သစ္ခုိးခုတ္မႈမ်ားကို 
တိုးပြားေစႏုိင္ျပီး ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား တြင္ 
က်ယ္စြာ ျဖစ္ပြားေနပါသည္။

 လာအုိႏုိင္္ငံသည္ တရားဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ 
ဆဲပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 
ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ သစ္ေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္း 
ကာ သစ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆည္ 
တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ သစ္ 
ေတာမ်ားကို အေျပာင္ရွင္း ခုတ္လွဲျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာသစ္မ်ားမွာ 
လာအုိႏုိင္ငံ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္း၏ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပါဝင္ေလ 
သည္။၇၄ နမူနာျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း 
တစ္ခုမွ ရာႏႈန္းျပည့္သစ္ပင္္မ်ားကို ခုတ္လွဲခဲ့ျပီး သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ 
စီမံကိန္းတစ္ခုမွ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ခုတ္လွဲခဲ့သည္။ ထုိသို႔ သစ္ 
ထုတ္ရာတြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ နယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ သစ္မ်ားကို ခုတ္ 
လွဲျခင္း၊ သစ္မထုတ္မီ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ မရွိျခင္း၊ 

ခြင့္ျပဳသည့္ သစ္မ်ိဳးႏွင့္ တန္ပမာဏကို ေက်ာ္လြန္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ 
တားျမစ္ သစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲျခင္းႏွင့္ အခြန္ေလ်ာ့ေပါ့စြာ ေဆာင္ 
ႏုိင္ရန္ အမွန္တကယ္ခုတ္ယူသည့္ ပမာဏႏွင့္ တန္ဖိုးကို တိက်စြာ 
အစီရင္ခံမႈမရွိျခင္း စသည္ျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ 
ဖ်က္ခဲ့ၾကပါသည္။၇၅ 

 သစ္အေခ်ာထည္ထုတ္လုပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ သစ္လုံးလိုက္ 
ႏုိင္ငံတင္ပို႔ရာင္းခ်မႈကို တားဆီး ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ 
ေရရွည္မတည္တံ့သည့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ သစ္လုံးလုိက္ တင္ပုိ႔ 
ေရာင္းခ်မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လာအုိႏိုင္ငံမွ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ကုိ သစ္မ်ားကို တရားမဝင္ေရာင္းခ်သည့္ သစ္ပမာဏ 
မွာ တရားဝင္ ေျပစာျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈထက္ ၁ဝ ဆ ေက်ာ္လြန္လ်က္ ရွိ 
သည္။၇၆ လာအိုနုို္င္ငံ၏ ႏိုင္ငံတြင္းသစ္ေတာ ဖုံးလႊမ္းမႈကို တုိးျမႇင့္ေစ 
ရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒ လ်ာထားခ်က္မွာလည္း ေဝဝါးဆဲပင္ 
ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း သစ္အလုံးလုိက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကို 
ပိတ္ပင္ တားဆီးထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ သစ္ထုတ္မႈအားလုံးကို 
ျမနမ္ာသ့စလ္ပုင္န္းမ ွတာဝနယ္ူေဆာငရ္ြက္ျပီး စနံမယူူဖြယ္ျဖစခ္ဲ့ေသာ 
ထာဝစဥ္တည္တံ့သည့္ ကြၽန္းေတာမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္သည္ 
သစ္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ကို တိုးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။ 
တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားသည္ အဓိက ျပႆနာျဖစ္ျပီး တရား 
မဝင္သစ္မ်ားကို တ႐ုတ္၊ ထုိ္င္း၊ ဗီယက္နမ္ စေသာ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ 
တားျမစ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ တရားဝင္ 
တင္ပို႔သည့္ ကိန္းဂဏန္း စာရင္းမ်ားအရ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၃ 
ခုႏွစ္ထိ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ား၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံမွာ တရားမဝင္ ေမွာင္ခို 
ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈမ်ားျဖစ္သည္။၇၇ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပ 
သမဂၢမွ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာ 
ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို အီးယူသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံတြင္ ပိေတာက္သစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား 
ေခတ္စားလာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပါက္ေရာက္ ပိေတာက္သစ္ 
မ်ိဳးအပါအဝင္ သစ္ပင္မ်ိဳးစိတ္ ၆ မ်ိဳးကုိ တရားမဝင္ ခိုးယူခုတ္လွဲမႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားေစခဲ့ျပီး၇၈ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသာမက လာအုိ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားနွင့္ ဂါနာ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ။ 
အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
စီးပြားေရးေကာ္ရစ္ဒါမ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရး 
ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 
ေရးဆြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေရးပါလွသည္။ 
စနစ္တက် ထိခိုက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံမ်ား မရွိပါက စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ေစ်းကြက္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းသည္ 
အမဲလုိက္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမရွင္းလင္းျခင္း 
စသည္တို႔ကို ပိုမို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။

၇၄ Saunders J. (2014). Illegal logging and related trade: The Response in Lao PDR. Chatham House, London. Available at https://www.
chathamhouse.org/publication/illegallogging-and-related-trade-response-lao-pdr

၇၅ WWF-CarBi (2015). Assessment of the Scope of Illegal Logging in Laos and Associated Trans-boundary Timber Trade, published by 
the Environmental InvestigationAgency and available at https://app.box.com/s/lol90n4su2pg3zqnu3lkqpr7hjpzoiem

၇၆ The 2015 WWF report. Assessment of Scope of Illegal Logging in Laos and Associated Trans-boundary Timber Trade (http://mylaff.
org/document/download/3161) waspublished by the Environmental Investigation Agency: https://eia-international.org/leaked-
report-reveals-huge-scale-of-illegal-logging-in-laos,  accessed 17 June 2016

၇၇ Environmental Investigation Agency (2014). Data Corruption: Exposing the true scale of illegal logging in Myanmar. Environmental 
Investigation Agency, London. Available at https://www.illegal-logging.info/content/data-corruption-exposing-true-scale-logging-
myanmar?page=2,  accessed 28 April 2017

၇၈ https://eia-international.org/wp-content/uploads/Myanmars-rosewood-crisis-FINAL.pdf, accessed 5 August 2016.
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စေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထုိမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ေစ်းကြက္တန္ဖုိး ျမင့္တက္ခဲ့ 
သည္။၇၉ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၂၃၇,ဝဝဝ ကုဗမီတာခန္႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ 
တင္ပို႔ခဲ့ျပီး သစ္ေမွာင္ခိုသေဘၤာမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမႈမ်ား ရွိခဲ႔ေသာ္ 
လည္း တရားမဝင္တင္ပို႔မႈမ်ား ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္လ်က္ရွိသည္။၈ဝ 

၂.၁.၅ လူအေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုမ်ား

 ကမ ၻာ႔စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဗဟိုခ်က္မျဖစ္ေသာ မဲေခါင္ 
ေဒသသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕ျပမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ 
လာေသာေၾကာင့္ ေျမျပန္႔ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားရွိ ေျမေပၚ 
ေျမေအာက္ႏွင့္ ေရသယံဇာတမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ား တိုးပြားလာပါ 
သည္။ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ခန္႔မွန္းရန္ 
မလြယ္ကူေသာ္လည္း ဝယ္လိုအားျမင့္တက္လာျခင္း၊ ေဝးလံေသာ 
ေဒသမ်ားကို ဆက္သြယ္ သြားလာရ လြယ္ကူလာျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ 
လမ္းေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္မိလာျခင္း စသည္တို႔ 
ေၾကာင့္ ေျမေျပာင္းလဲအသုံးခ်မႈမ်ားႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူ သုံးစြဲမႈ 
မ်ားမွာ ပိုမို ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ပါသည္။

 အဓိက အေျခခံအေဆာက္အအုံ အစီအစဥ္ႏွစ္ခုကို ေဒသတြင္း 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္၏ စီးပြား 
ေရး ေကာ္ရစ္ဒါးအစီအစဥ္သည္  ဖႏြမ္ပင္-ဟုိခ်ီမင္း အေဝးေျပးလမ္းမ 
ႏွင့္ အက္ဒမန္ပင္လယ္ (ျမန္မာ) မွ ဒႏိုင္ (ဗီယက္နမ္) ထိ ရွည္လ်ား 
ေသာ အေရွ႕အေနာက္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ စီးပြားေရးေကာ္ရစ္ဒါတို႔ 

အပါအဝင္ မဲေခါင္ေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း  ေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္း 
တံတားႏွင့္ ျမိဳ႕ျပအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပ့ံလ်က္ရွိသည္။၈၁ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း 
သည္ တ႐ုတ္ျပည္၊ ယူေရးရွားႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားအၾကား 
ေရလမ္း၊ ကုန္းလမ္း ကူးသန္းသြားလာမႈ ဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းလည္းျဖစ္ျပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ 
အေနာက္ေတာင္ဘက္ႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသခ်ိတ္ဆက္မႈကို အားေကာင္း 
ေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား အပါအဝင္) ကို 
လည္း ေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။၈၂ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား 
၏ ေနာက္ေကာက္က် က်န္ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခခံအေဆာက္အအံု 
ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ 
လ်က္ရွိျပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္း 
ရွိ သဘာဝတိုင္း က်န္ရွိေနေသာ ေနရင္းေဒသ ေဂဟစနစ္မ်ားကို 
ပိုင္းျခားလို္က္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရး 
ဇုန္ စီမံကိန္းကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အၾကီးမားဆုံးေသာ စီးပြား 
ေရးဇုန္ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းတည္ေဆာက္လ်က္ရွိျပီး တနသၤာရီ 
႐ိုးမကို ျဖတ္ကာ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို 
လည္း ေဖာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားသည့္ 
လမ္းမမ်ားႏွင့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားသည္ အေနာက္ပိုင္း သစ္ေတာေျမမ်ားႏွင့္  
ကမ္ကရမ္ခ်မ္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ရွိ သစ္ေတာမ်ားတို႔အၾကား ဆက္ 
စပ္လ်က္ရွိေသာ သစ္ေတာမ်ား၏ ေဂဟစနစ္အေပၚ ဆိုးဝါးစြာ 

ထုံးေက်ာက္ တူးေဖာ္မႈမ်ား၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳလိုအပ္ခ်က္ 
ပိုမိုျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈ အစီမံမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ ေရ၊ ေလ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုံးေက်ာက္ေတာင္ရွိ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ 
ရွားပါးေသာ ပ႐ိုင္းမိတ္မ်ား၊ အပင္ႏွင့္ ေက်ာ႐ုိးမဲ႔သတၱဝါမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိသည္။

၇၉ http://forest-trends.org/blog/2016/01/14/cites-can-help-solve-illegal-rosewood-crisis/, accessed 8 August 2016.
၈ဝ 2016 data suggests a slowdown of timber imports into China, including rosewood, as a result of the economic downturn, and action 

by the Myanmar Government: https://news.mongabay.com/2016/03/drop-in-timber-smuggling-gives-breathing-space-to-myanmars-
forests

၈၁ Asian Development Bank: http://www.adb.org/countries/gms/overview, accessed 17 June 2016.
၈၂ http://english.gov.cn/beltAndRoad/, accessed 19 August 2016
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#2

ထိခိုက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုနယ္ေျမေဒသတြင္ ခိုလံႈသူမ်ားႏွင့္ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသား ေဒသခံမ်ား ေနထုိင္ေသာေၾကာင့္ ျပႆနာမွာ ပိုမို 
႐ႈပ္ေထြးလာႏုိင္ပါသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံျခမ္းရွိ သစ္ေတာမ်ားမွာ လမ္းမ်ား 
ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳန္းတီးခဲ့ျပီး 
ျဖစ္သည္။

၂.၁.၆ ဓာတ္ဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း

 အာဆီယံေဒသ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မွာ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း 
ႏွစ္ဆ ျမင့္တက္လာခဲ့ျပီး ဆက္လက္ ျမင့္တက္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ 
ျပည့္ျဖိဳးဆဲ စြမ္းအင္မ်ားသည္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ စုစုေပါင္း၏ ၄ ပုံ 
၁ ပုံကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျပီး ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ရရွိမႈသည္ 
ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိ 
ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသည္ အဓိက စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ ျဖစ္လာ 
ႏိုင္ပါသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အာဆီယံေဒသသည္ ေက်ာက္မီးေသြး 
ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို အသားတင္ တင္ပုိ႔လ်က္ရွိသည္။၈၃၊ ၈၄ ေက်ာက္မီး 
ေသြး၏ လူက်န္းမာေရးႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ ဆိုးက်ိဳး 
မ်ားကို သိရွိ နားလည္လာျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္ 
အားေပး စက္႐ုံတည္ေဆာက္မႈကို ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ခဲ႔ၾကျပီး ဗီယက္ 
နမ္ႏိုင္ငံသည္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာတုိးျမႇင့္သုံးစြဲမည့္ စီမံခ်က္ 
ကို ရပ္ဆိုင္းမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။၈၅ ေလာင္စာဆီ သုံးစြဲမႈသည္ 
၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ႏုိင္မႈ ပမာဏ 
ထက္ ျမင့္မားခဲ့ျပီး အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတို႔ရွိ 
ေလာင္စာဆီ ေရနံတြင္းမ်ား ခမ္းေျခာက္ကုန္သျဖင့္ ေလာင္စာဆီ 

တင္သြင္းမႈမ်ား ပိုမိုလာႏုိင္ပါသည္။ ေလာင္စာဆီႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔တို႔ 
အျပင္  ေက်ာက္စိမ္း (ျမန္မာ)၊ ေကာ့ပါး၊ ေရႊ၊ ေဘာက္ဆိုက္ (လာအို) 
စသည္တို႔ကို တူးေဖာ္ ထုတ္ယူလ်က္ရွိျပီး  ႏုိင္ငံေရး မတည္ျငိမ္မႈ၊ 
အေျခခံ အေဆာက္အအံု မဖြံ႔ျဖိဳးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
ကို ခြင့္ျပဳေသာ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား မရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ တူး 
ေဖာ္ ထုတ္မယူရေသးသည့္ အျခားေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ားစြာလည္း 
ရွိပါသည္။၈၆ 

 သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဇီဝ 
မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထုတ္ယူစဥ္၊ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ေျမေျပာင္းလဲ အသံုးခ်မႈေၾကာင့္ ေနရင္းေဒသမ်ား 
ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း၊ ေလႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ 
ေျမေအာက္ေရပမာဏ ေျပာင္းလဲက်ဆင္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ၾက 
သည္။ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း ေဂဟစနစ္ 
အေပၚ ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ေစျပီး အထူးသျဖင့္ ယိုယြင္းဖိတ္စင္မႈႏွင့္ 
ညစ္ညမ္းမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေလသည္။ ေျမေျပာင္းလဲ 
အသုံးခ်မႈႏွင့္ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမ်ားကို ေလာင္ကြၽမ္းအသုံးျပဳျခင္း 
သည္ ေဒသတြင္းရွိ ဖန္လုံအိမ္ အာနိသင္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈကို 
ျမင့္တက္ေစျပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေစသည္။

 ေက်ာက္ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေရးၾကီး 
ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘိလပ္ေျမ 
စက္႐ုံ တည္ေဆာက္လည္ပတ္ျခင္းသည္  ထုံးေက်ာက္ေတာင္ ေဂဟ 
စနစ္ ဆက္လက္တည္ရွိမႈကို ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ 

ထိုင္းနိုင္ငံဒီေရေတာမ်ားရွိ ပုဇြန္ေမြးျမဳေရကန္မ်ား၊ ထုိုင္းနွင့္ ဗီယက္နမ္နို္င္ငံ 
တို႔သည္ ပုဇြန္အဓိက တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ နုိ္င္ငံမ်ားျဖစ္ေလသည္။  
ေမြးျမဴေရးကန္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ဒီေရေတာမ်ားနွင့္ 
ရႊံ႔ႏႊံျပင္မ်ားပ်က္စီး ျပဳန္းတီးျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။

၂ဝဝ၈ ခုနွစ္ ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္မုန္းတိုင္းျပီးေနာက္ ေရလႊမ္းမိုး 
နွစ္ျမဳပ္ေနေသာ ရြာမ်ားနွင့္ လယ္ခင္းမ်ား၊ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္ ျမင့္တက္မႈနွင့္ 
မုန္တိုင္းက်ေရာက္မႈတို႔ကို ျဖစ္ေစနုိင္သည္။ 
ယင္းေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို ျမန္မာနို္င္ငံနွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ညာေဒသရွိ 
ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုခံစားရပါသည္။

၈၃ International Energy Agency (2015). Southeast Asia Energy Outlook, 2015. Seehttp://www.iea.org/publications/freepublications/
publication/WEO2015_SouthEastAsia. Pd

၈၄ http://aseanup.com/overview-of-oil-and-gas-in-southeast-asia/, accessed 18 August 2016
၈၅ http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/2016/Coal-dropped-from-Vietnams-future-energy-plans/, accessed 19 

August 2016.
၈၆ Asian Development Bank: http://www.adb.org/countries/gms/overview, accessed 17 June 2016.
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သည္။ ဗီယက္နမ္ေတာင္ပုိင္းရွိ Hon Chong ေဒသတြင္ ၂ ဒသမ ၅၈ 
စတုရန္း ကီလိုမီတာခန္႔ရွိေသာ ထုံးေက်ာက္ေတာင္မ်ားတြင္ မွီတင္း 
ေနထုိင္ၾကေသာ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ ၃၁ မ်ိဳးရွိျပီး ထုိထုံးေက်ာက္ေတာင္ 
သည္ မူလက ၄ ဒသမ ၄၇ စတုရန္းကီလိုမီတာခန္႔ရွိရာမွ ထုံးေက်ာက္ 
တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ၂ ဒသမ ၅၈ စတုရန္း ကီလိုမီတာခန္႔ 
သာ က်န္ရွိေတာ့၏။၈၇ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း တူးေဖာ္မႈမ်ား ဆက္ 
တိုက္ ျပဳလုပ္ေနပါက အဆိုပါ မ်ိဳးစိတ္မ်ား မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြား 
မည္ ျဖစ္သည္။ (အခန္း ၃.၄ ကို ၾကည့္ရန္) ေဒသတြင္းရွိ အျခားေသာ 
ထုံးေက်ာက္ေတာင္မ်ားမွာ ပ်က္စီးယိုယြင္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း ထိ 
ခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ 
မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုပင္လွ်င္ မွတ္တမ္း 
တင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။

၂.၁.၇ ဂဏန္း၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း

 ပုစြန္သည္ ကမ ၻာလုံးအတို္င္အတာျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရာင္းခ်မႈ 
အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ ပင္လယ္စာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ 
ပုစြန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ကမ ၻာ့အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံကို 
ေက်ာ္လြန္ကာ အီးယူႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ေစ်း 
ကြက္မ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။၈၈ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ ပုစြန္ 
ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ကို ဂဏန္း၊ ပုစြန္ ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားမွ ရရွိပါ 
သည္။ ဂဏန္း၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသည္ ရႊံ႕ႏြံျပင္ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း 
ေဂဟစနစ္မ်ား အပါအဝင္ ဒီေရေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈကို ျဖစ္ေစေသာ 

အဓိကအေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္သည္။  ၁၉၈ဝ ႏွင့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား 
တြင္ ဂဏန္း၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း 
စပါးခင္းမ်ား၊ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္ 
ဖြံ႔ျဖိိဳးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒီေရေတာမ်ား 
ျပဳန္းတီးခဲ႔ပါသည္။၈၉  ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ကပ္ပါးေကာင္ႏွင့္ 
ေရာဂါမ်ား ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာျပီးတိုင္း က်ေရာက္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ 
ေမြးျမဴေရးကန္ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာသစ္မ်ား ဆက္တုိက္ 
လိုအပ္ေလသည္။ ကမ္း႐ိုးတန္း ဒီေရေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္း 
မႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ (ဒီေရလိႈင္းမ်ားႏွင့္ ဆူနာမီ) 
သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ကို ပိုမိုခံစားရျပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ 
ေရခ်ိဳ အရင္းျမစ္မ်ားအတြင္းသို႔ ဆားငန္ေရ ဝင္ေရာက္ျခင္းမ်ား 
စေသာ ျပႆနာကို ရင္ဆုိင္ရပါသည္။ မိ႐ိုးဖလာ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ 
ဂဏန္း၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္း 
ေရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း 
သည္ ေျပာင္းေရႊ႕က်က္စားသည့္ ကမ္းေျခေန ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ား 
အတြက္ အစာေရစာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။

၂.၁.၈ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ိဳးစိတ္

 က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ိဳးစိတ္ကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ 
လာသည့္ မ်ိဳးစိတ္ေဒသအတြင္း အႏွံ႔အျပား ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ိဳးစိတ္သည္ သဘာဝေနရင္း ေဒသ 
မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရွင္သန္ျပီး တစ္ဟုန္ထိုး ပြားမ်ားလာပါသည္။ 
ထုိမ်ိဳးစိတ္မ်ားေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စီးပြားေရး ပ်က္စီး 

၈၇ FFI (2016). https://www.iucn.org/news/bugs-distinction-brink-extinction
၈၈ Portley N. (2016). SFP Report on the Shrimp Sector: Asian Farmed Shrimp Trade and Sustainability. Sustainable Fisheries Partnership 

Foundation. 22 pp. Available fromwww.sustainablefish.org  
၈၉ Richard D.R and D.R. Friess (2016). Rates and drivers of mangrove deforestation in Southeast Asia, 2000-2012. PNAS 113(2), pp. 

344-349. DOI: 10.1073/pnas.1510272113

⌃

ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ၾကံစုိက္ခင္း။  
စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္နို္င္ရန္ 
ေဒသတြင္း အစိုးရမ်ားသည္ ေျမယာနွင့္  
တြင္းထြက္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံရန္ 
တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္  
လူမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရျခင္း၊ 
သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္းနွင့္ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ထိခိုက္ျခင္း 
စသည္တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။



| 51

#2

ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ  စိန္ေခၚမႈမ်ား

ဆုံး႐ႈံးရမႈမွာ  တစ္ႏွစ္လွ်င္ ယူ႐ိုသန္းေပါင္း ၂၅၇,ဝဝဝ ခန္႔ ရွိပါ 
သည္။၉ဝ ေနရင္းေဒသမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ 
ျပန္ျခင္းတို႔သည္ ထိုမ်ိဳးစိတ္မ်ား တိုးပြားလာျခင္းကို အားေပးေသာ 
ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားမွာ ပိုမို မ်ားျပားလာႏုိင္ပါသည္။ က်ဴးေက်ာ္ 
ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံလုပ္ငန္း 
အဖြဲ႔၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ 
မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ိဳးစိတ္ ၂၄ မ်ိဳး၊ 
ေရေနသတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ ၃၂ မ်ိဳးႏွင့္ အပင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၉ဝ ခန္႔ကို 
အမ်ိဳးစား ခြဲျခား ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ IUCN မွ ခြဲျခား 
သတ္မွတ္ထားေသာ အႏၲရာယ္အရွိဆုံး ျပင္ပမ်ိဳးစိတ္ ၁ဝဝ ထဲတြင္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံအဖြဲ႔မွ အႏုဇီဝ ေအာ္ဂနလ္စင္ ၁ ခု၊ အပင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၄ 
မ်ိဳး၊ ေက်ာ႐ိုးမဲ့ ၉ မ်ိဳး၊ ငါးမ်ိဳးစိတ္ ၅ မ်ိဳး၊ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၁ မ်ိဳးႏွင့္ 
နို႔တုိက္သတၱဝါ ၈ မ်ိဳး စသည္ျဖင့္ အသီးသီး မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

 က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တစ္ေျပးညီ တူညီမႈမရွိဘဲ အမ်ားစုမွာ 
သဘာဝေဂဟစနစ္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားတို႔အရ အေရးပါေသာ မ်ိဳး 
စိတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းထက္ စီးပြားေရးအရ အေရးပါ 
ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပင္ပမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ 
ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တြက္ခ်က္ရန္ ခက္ခဲ 
ေသာေၾကာင့္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆိုးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ငါးသားေကာင္မ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ 
ေရခ်ိဳေဂဟစနစ္ ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေဗဒါစေသာ ေရေပၚေရ 
ေအာက္ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းစသည္တို႔ ပါဝင္ေလသည္။ 
Mimosa ႏွင့္  Lantana စေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား လႊမ္းမိုး ေပါက္ေရာက္လာ 
ေသာအခါ ကုန္းတြင္းပိုင္း ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚလည္း ထိခိုက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ က်ေရာက္ 
လ်က္ရွိေသာ  ပုုရြက္နီေကာင္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အသားစား ပုရြက္ဆိတ္ 
မ်ား က်ေရာက္လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။၉၁ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ကေမာၻဒီးယား 
ႏိုင္ငံႏွင့္ ကမ ၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရွိ ကုန္းေန၊ ေရေနသတၱဝါမ်ားအေပၚ 
က်ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ မိႈေရာဂါမ်ားလည္း ျပန္႔ပြားလာႏိုင္ပါသည္။၉၂ 

၂.၁.၉ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း

 မဲေခါင္ျမစ္ ညာေဒသတြင္ အေရွ႕ေတာင္ မုတ္သုန္ေလႏွင့္ 
မိုးေရခ်ိန္လက္မမွာ မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသ 
တြင္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ မျမင္ေတြ႔ရ 

ေသာ္လည္း ယူနန္ျပည္နယ္၊ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ နယ္ျခား 
ေဒသမ်ားရွိ ေလထုအပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္းနွွင့္ မိုးရြာ 
သြန္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံ 
တကာ အစိုးရမ်ားအဖြဲ႔က ယခု ရာစုႏွစ္လြန္ေသာ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်အပူ 
ခ်ိန္မွာ ၂ ဒသမ ၄ မွ ၂ ဒသမ ၇ ဒီဂရဆဲစီးယပ္သုိ႔ ျမင့္တက္လာ 
မည္ျဖစ္ျပီး မိုးတြင္းမိုးေရခ်ိန္လက္မ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးျမႇင့္လာကာ 
ေႏြရာသီတြင္ ပိုမိုေျခာက္ေသြ႕လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။၉၃  
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသမ်ားရွိ ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္မွာ ၂၁ဝဝ 
ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၇ဝ စင္တီမီတာခန္႔ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ကာ ကမ ၻာၾကီး 
ပူးေႏႊးလာမႈ တည္ျငိမ္သြားပါကလည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္လာမည္ 
ျဖစ္ျပီး၉၄ ေရလိႈင္းမ်ားႏွင့္ မုန္တိုင္းမ်ား မၾကာခဏက်ေရာက္ျခင္း 
ေၾကာင့္ မ်ားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီး  ဆုံး႐ႈံးမည္ျဖစ္သည္။ ေဘးဒဏ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္ သက္၍ လူသားမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးမႈမ်ား၏ ထိခုိက္လြယ္မႈရွိပုံကို 
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကာမူးတိုက္ဖြန္း 
မုန္းတိုင္းႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုက္ခတ္ခဲ႔ေသာ ဆိုင္ 
ကလုန္းမုန္တိုင္းတို႔ကိုၾကည့္ကာ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ 

 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ အစားအစာရရွိမႈ၊ သဘာဝေပါက္ပင္ 
ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိပံုႏွင့္ မိုးဇလ အေျခအေန စသည္တို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ 
ေရာဂါႏွင့္ ကပ္ပါးမ်ား က်ေရာက္ျခင္း၊ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ျပင္းအားႏွင့္ 
ၾကိမ္ေရမ်ားလာျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပီး ေတာ႐ိုင္းတိရိစ ၦာန္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ 
မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ အပူခ်ိန္၊ မိုး 
ေရခ်ိန္ႏွင့္ အျခား ရာသီဥတုကိန္းရွင္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ 
ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ မိမိတို႔ေပါက္ေရာက္ ရွင္သန္က်က္စားသည့္ 
အရပ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲတုံ႔ျပန္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိမ်ိဳးစိတ္ 
မ်ား၏ လက္ေတြ႔တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းႏွင့္ 
ခ်ဲ႕ထြင္ေနထုိင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ဧရိယာ ရရွိမႈအေပၚ မူတည္ေလ 
သည္။ ေနရင္းေဒသ ဧရိယာ တစ္ခြင္တစ္ျပင္အေပၚ ထိခိုက္ ပ်က္စီး 
မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳႏုိင္ 
ရန္ ခက္ခဲေလသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္သာ ရွင္သန္ေနထုိင္ 
ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ေရဝပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ထုံးေက်ာက္ေတာင္မ်ားတြင္
က်က္စားေနထုိင္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္ လမ္း 
ေၾကာင္းတြင္ က်က္စားသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ အပူခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲ 
ႏွင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံစားရလြယ္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား စေသာ မ်ိဳးစိတ္္မ်ား 
သည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ပိုမို ထိခိုက္ ဆုံး႐ႈံးလြယ္ပါ 
သည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္ ျမင့္တက္လာမႈသည္ ဆားငန္ေရ 

၉ဝ UNEP: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/invasive-species-huge-threat-human-well-being, accessed 28 April 
2017.

၉၁ CEPF (2012). Op. cit.
၉၂ McLeod (2008) and Gaertner (2011) referenced in https://en.wikipedia.org/wiki/Batrachochytrium#cite_note-37
၉၃ CEPF (2012). Op. cit
၉၄ IPCC 5th Assessment Report, quoted by Raitzer D.A., F. Bosello, M. Tavoni, C. Orecchia, G. Marangoni and J.N.G. Samson (2015). 

ADB in Southeast Asia and the Economics of Global Climate Stabilisation. ADB, available at http://www.adb.org/sites/default/files/
publication/178615/sea-economics-global-climate-stabilization.pdf
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ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ တိုက္စားျခင္းႏွင့္ မုန္တုိင္းႏွင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေျမျပန္႔ႏွင့္ ကမ္း႐ုိးတန္း ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိပါသည္။ 

 ထို႔အျပင္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူဦးေရတိုးပြားလာမႈမ်ား၊ ေျမေျပာင္းလဲ အသုံးခ် 
မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံး ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရပါ 
သည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္ ျမင့္တက္လာမႈ၊ မိုးေခါင္ေရၾကီးမႈတို႔ႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝေနရင္း 
ေဒသမ်ားမွလည္း ထိခုိက္ပ်က္စီးရပါသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 
ဒဏ္ ခံရႏိုင္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈတို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္္းေဒသမ်ားႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ 
ညႇာေဒသမ်ား (ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံဘက္ျခမ္း) သည္ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးလြယ္ပါသည္။၉၅၊ ၉၆  

 မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ 
လႊတ္မႈ နိမ့္ပါးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ 
လာပါက ထုတ္လႊတ္မႈ ျမင့္မားလာႏုိင္ပါသည္။ ကေမာၻဒီးယား၊ 
လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ရွိ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ေျမေျပာင္းလဲ အသုံးခ်မႈႏွင့္ သစ္ေတာ ျပဳန္း 
တီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ 
ထုတ္လႊတ္မႈမွာ အနုတ္လကၡဏာျဖစ္ရျခင္းမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးႏႈန္း 
က်ဆင္းျပီး သစ္ေတာ ျပန္လည္တည္ေထာင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂.၂ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

 ေဒသတြင္း ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ 
အႏၲရာယ္/ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ ပင္မအေၾကာင္းအရင္း 
မွာ လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္း၊ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ 
လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျချပဳ စီးပြားေရး 
စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း စသည္တို႔အၾကား အျပန္ 
အလွန္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ 
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား စေသာ မဲေခါင္ေဒသျပင္ပရွိ လူမႈသိုင္းဝိုင္းမ်ားႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈသည္လည္း ေတာ႐ုိင္း 
တိရိစ ၦာန္မ်ား ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား အပါအဝင္ သယံ 
ဇာတမ်ားကို ပိုမို ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ားျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အားနည္းေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ 
မ်ားမွာလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို 
အားနည္းေစျပီး ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၏ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ပါသည္။

၂.၂.၁ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ဦးစားေပးျခင္း

 အခန္း ၁.၂.၃ တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ေဒသတြင္း 
ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ စက္မႈႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ျပီး ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ 
အာဆီယံေဒသကို တစ္ခုတည္းေသာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ 
ေဒသအျဖစ္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းရန္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကို ယွဥ္ 
ျပိဳင္မႈျမင့္မားေသာ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္၊ အာဆီယံေဒသ 

၉၅ Mekong River Commission (2012). The Impact & Management of Floods & Droughts in the Lower Mekong Basic and The 
Implications of Possible Climate Change. MRC Working Paper. Available at http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/basin-
reports/FMMP-working-paper-110820.pdf,  accessed 21 July 2016.

၉၆ http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002435/243557E.pdf, accessed 25 April 2016

ထုိင္းႏိုင္ငံ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ သစ္ေတာခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းမႈမ်ား။ ကေမာၻဒီးယား၊ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း တားျမစ္ထားျပီး တရားဥပေဒတုိင္း ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း 
မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ၊ လာအုိႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တရားမဝင္ သစ္ကုန္ကူးမႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ေျမရွင္းလင္းမႈမ်ားသည္ သစ္ထုတ္လုပ္ရန္ အခြင့္လမ္းမ်ား 
ျဖစ္ေစသည္။
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ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ  စိန္ေခၚမႈမ်ား

အတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ကြာဟခ်က္ မရွိေစရန္ႏွင့္ အာဆီယံေဒသကို 
ကမ ၻာ့စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းထဲသုိ႔ ေပါင္းစပ္ ေရာက္ရွိေစရန္ 
စေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ 
ရက္ေန႔ တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ေသာ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းတြင္ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ 
ေဆာင္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရး 
အသုိက္အဝန္းသည္ ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
၍ ကုန္စည္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ဗ်ဴ႐ို 
ကေရစီ ၾကိဳးနီစနစ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားကို တိုက္ 
တြန္းထားေသာ္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ 
ေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရိစ ၦာန္မ်ား တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈမ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိေပ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုစာတမ္း ေရးသားျပဳစုရာတြင္ ေလ့လာ 
ခ်က္မ်ားအရ လမ္းတည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ADB 
၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခို္က္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခု 
တည္းတြင္သာ စီမံကိန္းသည္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစ ၦာန္ေမွာင္ခိုမႈမ်ားကို 
ကူညီျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယား ၂.၁ ဖန္လုံဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား

ႏုိင္ငံ
စုစုေပါင္း အသားတင္ GHG ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား 
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ (က႑အားလုံးမွ) (MtCO2e)

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲ 
အသုံးခ်မႈတို႔ေၾကာင့္ အသားတင္ 
GHG ထုတ္လႊတ္မႈ (MtCO2e)

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အသားတင္ GHG 
ထုတ္လႊတ္မႈ (tCO2e per 

capita) 

ကေမာၻဒီးယား ၅၁.၆၆ ၂၄.၅၇ ၃.၄၃

လာအို ၂၉.၉၆ ၁၈.၄၇ ၄.၅၅

ျမန္မာ ၂ဝ၁.၄၅ ၁ဝ၂.၇ဝ ၃.၈ဝ

ထိုင္း ၃၈၄.၃၇ ၁၄.၉၄ ၅.၇ဝ

ဗီယက္နမ္ ၂၃၉.ဝ၉ -၁၇.၆၇ ၂.၆၆

အရင္းျမစ္- World Resources Institute၉၇ 

 စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတိုးတက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ ျပဳလုပ္ျပီး ကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုံျခံဳစိတ္ခ်ႏုိင္ေစရန္ ဥပေဒမူဝါဒမ်ား ျပ႒ာန္း 
ကာကြယ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾက 
ပါသည္။ ၂ဝဝဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ၾကားကာလမ်ားတြင္ ကေမ ၻာဒီး 
ယားႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ယူ႐ို 

သန္းေပါင္း ၁၁၄ မွ ယူ႐ိုသန္းေပါင္း ၆ဝ၂ သုိ႔ ၅ ဆ မ်ားျပားလာခဲ့ျပီး 
လာအုိႏုိင္ငံတြင္ ယူ႐ိုသန္းေပါင္း ၂၃ သန္းမွ ယူ႐ိုသန္းေပါင္း ၂၆၉ 
သန္းခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားရွိ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ၅ ပုံ ၁ ပုံခန္႔ကို ဥေရာသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပဳလုပ္ျပီး 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ေရာ္ဘာ၊ ဇီဝေလာင္စာႏွင့္ သၾကားစိုုက္ခင္းမ်ား 
သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စီမံကိန္း အၾကီးစားမ်ားကိုု ဆြဲေဆာင္လ်က္ ရွိ 
သည္။၉၈ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တံခါးပိတ္စနစ္ျဖင့္ စစ္တပ္မွ အုပ္စိုးခဲ့ျပီး 
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္း 
အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ပါသည္။  သယံဇာတမ်ား ထုတ္ 
ယူသုံးစြဲျခင္း (သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ကြၽန္းသစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း) ကို 
စစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။  ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ 
ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေျပာင္းလဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာ 
ေစ်းကြက္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ျပီး ေျမယာလက္ဝယ္ၾကီးအုပ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
မ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့ကာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္ 

အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႔တြင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ 
မ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္ေၾကာင့္လည္း 
ဥပေဒ စိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း 
မရွိေပ။

၉၇ CAIT Climate Data Explorer (2015). World Resources Institute, Washington, DC. Available online at: http://cait.wri.org, accessed 3 
May 2017.

၉၈ Polack E. (2012). Agricultural land acquisitions: a lens on Southeast Asia. IIED, London. Available at http://pubs.iied.org/
pdfs/17123IIED.pdf, accessed 5 March 2016.
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၂.၂.၂ သယံဇာတမ်ားအေပၚ တိုးျမွင့္က်ေရာက္လာေသာဖိအားမ်ား

 သစ္၊ ဂဏန္း၊ ပုစြန္၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ အျခားေသာ ထြက္ကုန္ ဝယ္လို 
အားမ်ားသည္ ကမ ၻာတစ္ဝန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ျပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔ရွိ လူခ်မ္းသာမ်ားမွ ေဆးဝါးႏွင့္ ဇိမ္ခံအစားအစာ 
အျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ရလိုမႈ 
ေၾကာင့္ ဝယ္လိုအားမ်ား တက္ခဲ့သည္။ ျမိဳ႕ေနလူထုတို႔သည္ မိမိတို႔၏ 
စားသုံးမႈပုံစံမ်ားကို ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ 
ေျမေျပာင္းလဲအသုံးခ်မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အသား 
ႏွင့္ နို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမို စားသုံးလာၾကေသာေၾကာင့္ ေျမယာ 
လိုအပ္မႈ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။၉၉  ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း 
မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးလာျခင္း၊ ေလယာဥ္ျဖင့္ ကုန္တင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ ေရခဲေသတၱာျဖင့္ 
သိမ္းဆည္းျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ေစ်း 
ကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။

 ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ေပါၾကြယ္ဝျခင္းႏွင့္ ပိုမို ထုတ္ယူသုံးစြဲလာျခင္း 
သည္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း မခိုင္မာမႈမ်ားမွာ 
သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအတြင္း ေဒသခံမ်ား က်ဳးေက်ာ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။  လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ 
ေရးအရ ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္း၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေဝးကြာေသာ အရပ္ျဖစ္ျခင္း၊ 
ရန္ပုံေငြႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ 
သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအနီး ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ 
အသက္ရွင္ ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ 
ေဒသခံမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရိွေသာေၾကာင့္ ေျမမ်ား တုိးခ်ဲ႕ 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျခင္း၊ အမဲလုိက္ျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ဝန္းက်င္ရွိ 
သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူသုံးစြဲေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား 
စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

၂.၂.၃ အားနည္းေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

 ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏုိင္ငံတို႔သည္ အဂတိလိုက္စား 
မႈ အညႊန္းကိန္း၏ ေအာက္ေျခတြင္ရွိျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ 
တို႔သည္ ၄ ပုံ ၃ ပုံတြင္ ရွိပါသည္။ သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ 
က႑တြင္ တန္ဖိုးလာဘ္၊ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား 
ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း (သယံဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမွ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကပ္မတ္သူ 
မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိျပီး) ႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ သိမ္း 
ယူျခင္း (ကုမၸဏီမ်ားမွ ဥပေဒနည္းလမ္းက ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
မေလ်ာ္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမိုးျခင္း)၁ဝဝ စေသာ အက်င့္ 
ပ်က္ ခ်စားမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ထုိသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္မ်ားသည္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ် 
သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ တိက်မွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံး 
ျပဳႏိုင္မႈ စသည္တို႔ကို ဟန္႔တားျဖစ္ေစျပီး ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံခ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္း၊ ဇုန္နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို တရားဝင္ လုိင္ 
စင္ျဖင့္ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳျခင္းစေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ လုပ္ 
ငန္းစနစ္မ်ားကို အားနည္းေစႏိုင္ပါသည္။ တိုေတာင္းေသာ ကာလကို 
အေျခခံ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းမ်ား 
စသည္တို႔သည္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ တြက္ခ်က္ 
မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ 
ေပါ့ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

 အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို သက္ေသျပရန္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ 
ထုတ္ေခ်မႈန္းရန္ ခက္ခဲျပီး အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ 
လုံေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိျခင္း၊ ျပည္သူ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
အစီရင္ခံ တင္သြင္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းကို ဘက္လိုက္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္း 
က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ အေရးယူ 
ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အားနည္းျခင္းစေသာ အေျခအေနမ်ားက ပိုမို ခက္ခဲေစသည္။ လာအုိ 
ႏုိင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိေသာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ နည္းပါးျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ 
သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလးစား 
လုိက္နာမႈမရွိျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။

 သစ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လာဘ္ေပးကမ္းမႈမ်ားႏွင့္ တရား 
မဝင္ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ထားၾကပါသည္။ 
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သစ္ထုတ္မည့္ေနရာ၊ 
ပမာဏႏွင့္ သစ္မ်ိဳးမ်ားကို မိမိတို႔စိတ္ၾကိဳက္ ထုတ္ယူခဲ့ၾကသည္။

 လာအုိႏုိင္ငံရွိ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရာ 
တြင္ အညႊန္းကိန္း ၁၂ ခုအနက္ ၇ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေလ့လာခဲ႔ရာ ၂၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ နည္းေသာ သူမ်ားသာလွ်င္ ေထာက္ခံၾကသည္။ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ (က) တရားမဝင္ 
သစ္ခိုးထုတ္မႈကို တုိက္ဖ်က္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူဝါဒမရွိျခင္း၊ 
(ခ) စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ သစ္ေတာက႑မ်ားအၾကား သဟ 
ဇာတျဖစ္ေသာ မူဝါဒမ်ား မရွိျခင္း၊ (ဂ) သစ္ေတာဇုန္ နယ္ေျမမ်ားကို 
ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ ဖြဲ႔စည္းသတ္မွတ္မထားျခင္း၊ (ဃ) အစိုးရ 
အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထား 

၉၉ Cao Y. and L. Defa (2013). Impact of increased demand for animal protein products in Asian countries: Implication on global food 
security. Animal Frontiers 3(3), pp. 48-55. DOI: 10.2527/af.2013-0024. https://academic.oup.com/af/article/3/3/48/4638641,  
accessed 27 March 2018.

၁ဝဝ UNDP (2008). Tackling corruption, Transforming Lives: Accelerating Human Development in Asia and the Pacific. UNDP, Colombo. 
Available at http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Asia%20and%20Pacific%20HDR/RHDR_Full%20
Report_Tackling_Corruption_Transforming_Lives.pdf

usm;xufomvGefí | Inputs for a strategic approach to biodiversity conservation in Asia – Regional reports



| 55Conservation challenges

#2

သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည့္ အဖြဲ႔မရွိသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ တရားမဝင္ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ 
တြက္ေခ်ကိုက္ေသာေၾကာင့္ က်ဳးလြန္ေနၾကေသာ ျပစ္မႈျဖစ္သည္ဟု 
မီးေမာင္းထုိး ေျပာဆိုၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ျပည္ပရွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ စစ္မွန္တိက်ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ကေမာၻဒီးယား 
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလားတူ သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
ျပႆနာကို ရင္ဆုိင္ရလ်က္ရွိျပီး အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ 
မရွိေသာေၾကာင့္ ျပႆနာမွာ ပိုမို ၾကီးထြားလ်က္ရွိသည္။ (အခန္း 
၂.၂.၄ ကို ၾကည့္ရန္)

ဇယား ၂.၂ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ား၊ ၂ဝ၁၆

ႏိုင္ငံ

အဂတိလိုက္စားမႈဆုိင္ရာ ရမွတ္ ၂ဝ၁၆ 

ဝ - (လြန္စြာလုိက္စား)၊

၁ဝဝ - (လြန္စြာကင္း)

ႏုိင္ငံအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ၂ဝ၁၆

၁ - လုိက္စားမႈ အနည္းဆုံး

၁၆၈ - အလိုက္စားဆုံး

ကေမာၻဒီးယား ၂၁ ၁၅၆

လာအို ၃ဝ ၁၂၃

ျမန္မာ ၂၈ ၁၃၆

ထုိင္း ၃၅ ၁ဝ၁

ဗီယက္နမ္ ၃၃ ၁၁၃

ရင္းျမစ္- Transparency International၁ဝ၁

၂.၂.၄ ျပည္တြင္းမျငိမ္မသက္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား

 ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္ 
နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား 
သည္ လူမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ေျခခ်မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ ျပည္သူ 
လူထုတို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား၏ ရန္ပုံေငြ စုေဆာင္း 
ကာ လုံျခံဳေရးျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေရရွည္စီမံခ်က္ 
ေရးဆြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္ရမည့္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကို္င္အဖြဲ႔အစည္း ၁၅ ဖြဲ႔ရွိျပီး ထုိအဖြဲ႔မ်ားအနက္ ၈ ဖြဲ႔မွာ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျပီးျဖစ္ကာ 
အစိုးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။၁ဝ၂ 
ျမန္မာႏု္ိင္ငံရွွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သစ္ထုတ္လုပ္ 
ျခင္း၊ သတၱဳ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အျခား သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို 
တူးေဖာ္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိတို႔ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း 
ထိုအဖြဲ႔မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ 
ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ၾကေပ။ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡ 
ၾကီးၾကီးမားမား ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ 
ပဋိပကၡ၊ ႏိုင္ငံေရး ဆူပူအုံၾကြမႈႏွင့္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈမ်ားလည္း 
မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။

၂.၂.၅ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မခိုင္မာမႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာေသာ ေရရွည္မတည္တံ့သည့္ သုံးစြဲမႈမ်ား

 ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ မိ႐ိုးဖလာ 
ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ က်င့္သုံးသည့္  အေလ့အထမ်ားရွိၾကျပီး သယံ 

ဇာတမ်ားကို ေဒသမ်ားကိုယ္တိုင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္၍ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို 
ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း စစ္ပြဲမ်ား၊ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ် ေနထုိင္မႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
ေပါင္းစည္းသြားျခင္း၊ ေခတ္ေပၚေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္ 
အလမ္း လႊမ္းမိုးေရာက္ရွိလာျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါစနစ္မ်ား 
ႏွင့္ စံႏႈန္းသည္ အားနည္းပ်က္သုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီးျဖစ္သည္။ 
စီးပြားေရး ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ျပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဖြံ႔ျဖိဳး 
တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေျမဧရိယာမ်ားစြာကို စီးပြားေရး 
ကုမၸဏီမ်ားထံ ခြဲေဝေပးအပ္ရန္ လိုေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေျမမ်ား 
အေပၚ က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ေဒသခံမ်ား၏ မိ႐ိုးဖလာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
႐ႈပ္ေထြးေသာ မိ႐ိုးဖလာ ေျမအသုံးခ်သည့္ စနစ္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ 
ဝိေရာဓိျဖစ္ကာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ 
ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတသုံးစြဲခြင့္ကို လုံေလာက္စြာ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မႈ 
မရွိပါက ေဒသခံမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေျမယာႏွင့္ သယံ 
ဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိၾကမည္ မဟုတ္ 

၁ဝ၁ http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table, accessed 28 April 2017
၁ဝ၂ http://www.saferworld.org.uk/south-asia/myanmar, accessed 20 August 2016
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ေပ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အၾကီးစားဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ဦးစား 
ေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုမွာ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ 
အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ မလိုလားေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ သတ္ 
မွတ္ထားသည့္ ေျမမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ ေျမမ်ားကို သဘာဝ ထိန္း 
သိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ သုိ႔ 
ေသာ္လည္း ထုိသို႔ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သယံ 
ဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္မ်ား ဆုံး႐ႈံးသြားႏိုင္ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းစီစဥ္မ်ားႏွင့္ ကင္းကြာ 
လ်က္ရွိျပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိျခင္း 
ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားတြင္  တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေကာင္းစြာ က်င့္သံုးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး 
အမ်ိဳးသားေျမ အသံုးခ်မႈမူဝါဒတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေျမယာလုပ္ပိုင္ 

ခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ၾကိဳးဝိုင္းေတာမ်ား၊ 
သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေျမယာ လုပ္ 
ပိုင္ခြင့္ကို မည္သုို႔ အသိအမွတ္ျပဳမည္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ 
႐ိုးရာသစ္ေတာႏွင့္ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း စီမံမ်ား 
ကို သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ 
လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒသည္ 
အေထာက္အကူ မျပဳေပ။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြာပုိင္ေျမမ်ားကို အစိုးရ 
မွ သိမ္းယူျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု သိျမင္လက္ခံထားၾကသည္။ လက္ရွိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိျပီး 
အစိုးရဖြဲ႔စည္းပုံ ေျပာင္းလဲကာ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်လာ 
ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို ႏု္ိင္ငံ 
ေတာ္မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာႏုိင္ပါသည္။
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#2

ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ  စိန္ေခၚမႈမ်ား
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#3#3

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ 

ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

၃��

 Preah Vihear ကာကြယ္ေတာတြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ အနီေရာင္ လည္ဆံႏွင့္ 
လည္ပင္းေသးေသာ လင္းတငွက္မ်ား၊ အစားအစာမရွိမႈ၊ အဆိပ္သင့္မႈႏွင့္ 

အသိုက္ေဆာက္ရာ အပင္မ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈတို႔သည္ လင္းတအေကာင္ေရအား 
ျခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ လင္းတ သဘာဝ အစားအစာေထာက္ပံ့ရန္ 
လင္းတထိန္းသိမ္းေရးစခန္း ခုနစ္ခုအား ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံအဝွမ္း 

တည္ေထာင္ထားရွိျပီး ျဖစ္သည္။
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၃။   ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး    
 ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

၃.၁။ အစိုးရအခန္းက႑

...........................................

၃.၁.၁။ ကာကြယ္ထိ္န္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

 မဟာမဲေခါင္ျမစ္ ေဒသခြဲႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးတြင္ သဘာဝ ထိန္း 
သိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ားအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ 
အခြင့္အာဏာမ်ား ရွိၾကသည္။ (ဇယား ၃.၁) တြင္ မဲေခါင္ျမစ္ေဒသ၌ 
ဇီဝမ်ိဴးစုံ မ်ိဳးကြဲမႈထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ 
ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စာရင္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၃.၁.၂။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ဖံုးလႊမ္းမႈ

 ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အစိုးရက ပါဝင္ကူညီႏိုင္ 
သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ 
မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ-ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ) တြင္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတည္ေထာင္ျခင္းကို ကိုလိုနီ 
ေခတ္ဦးကတည္းက စတင္ခဲ့ၾကျပီး ကေမာၻဒီးယားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံ 
မ်ားတြင္မူ  အေတာ္အတန္ သစ္လြင္ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ေန 
ေသးသည္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္  မင္းသား သီဟာႏုလက္ထက္ 
၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ၂၃ ခုကို တည္ေထာင္ထား 
ရွိျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၄၄ ခုအထိ တိုးခ်ဲ႕တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။  
မဲေခါင္ေဒသ၏ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ၇၅၆ ခုသည္ ကုန္း 
ေျမဧရိယာ၏ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေသာ္လည္း ကမ ၻာ့ပ်မ္းမွ်အေနျဖင့္ 
၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာေစရန္ ဦးတည္ထားေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ ျပည့္မီႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ 
ေတာင္ပိုင္း အပါအဝင္ အေရးၾကီးသည့္ ေဒသအေပၚ လႊမ္းျခံဳမႈသည္ 
၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ္လည္း ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၌ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္ (ဇယား 
၃.၂)။

 ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမစနစ္ အမ်ားစုတို႔ကို မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ 
ႏိုင္သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ား၏ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈႏွင့္ 
အေျခအေနတို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ထက္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ႏွင့္ 
ကိုလိုနီေခတ္ အမဲလိုက္ၾကိဳးဝိုင္းမ်ား၊ ေရေဝေရလဲ ထိန္းသိမ္းေရး 
ၾကိဳးဝိုင္းမ်ား၊ ကနဦး ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ တည္ 

ေထာင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ အေရးၾကီးသည့္ အဓိက ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲ 
က်က္စားရာ ေနရာ (KBAs) သည္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္မည့္ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ား တည္ရွိမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားထားျပီး သဘာဝနယ္ 
ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး တိုင္းတာႏိုင္ရန္ မဟုတ္ဘဲ မ်ဳိးသုဥ္း 
ေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္သည့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္ က်က္စား 
ရာ လက္ရွိအေျခအေနကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ မဟာမဲေခါင္ျမစ္ေဒသ 
၌ အေရးၾကီးသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲဧရိယာႏွင့္ သဘာဝ ထိန္းသိမ္း 
ေရးနယ္ေျမမ်ားအား ေပါင္းစပ္ၾကည့္လွ်င္ (ဇယား ၃.၃) ထိုင္းႏိုင္ငံ 
သည္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ (KBAs) သည္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈၃ 
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျမင့္ဆံုးအခ်ိဳးသို႔ ေရာက္ရွိသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမစနစ္ က်ယ္ျပန္႔ဖြံ႔ျဖိဳးေနျခင္း 
ေၾကာင့္သာမက ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမျပင္ပရွိ ေျမအသံုးခ် ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ားေၾကာင့္ KBAs မ်ားအျဖစ္ မသတ္မွတ္မီကပင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား 
ျပဳန္းတီးခဲ့သည့္အတြက္ KBAs ႏွင့္ PA တို႔အၾကား ျခားနားခ်က္ 
က်ဥ္းေျမာင္းသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။   ျခံဳငံုသံုးသပ္၍ ႏိႈင္းယွဥ္ 
ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမအတြင္းရွိ (KBAs) သည္ 
၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိသည္။ ထိုအေရးၾကီးသည့္ ေဒသအတြင္းရွိ 
မ်ိဳးသုဥ္းအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာ႐ိုးရွိ သတၱဝါမ်ားႏွင့္ 
ကုန္းေျမဖံုးလႊမ္းမႈ ပံုစံမ်ားကို သီးျခား ဆန္းစစ္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမဖံုးလႊမ္းမႈသည္ မဲေခါင္ေဒသ ကုန္းေျမအက်ယ္ 
အဝန္း၏ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအား တုိးျမႇင့္ တည္ေထာင္သင့္သည္။ ေျမ 
အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၃၆,၉ဝဝ စတုရန္း ကီလို 
မီတာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၁၄,၅ဝဝ စတုရန္းကီလိုမီတာ 
တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၁ဝ၂,ဝဝဝ စတုန္းရန္းကီလိုမီတာ 
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္း

 ထိေရာက္ေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ အဖိုးစရိတ္ 
အဓိပၸာယ္အား သိနားလည္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခု 
သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသအပါအဝင္ က်ားမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ 
ေဒသ၌ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မ်ားကို 
ေလ့လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤသတ္မွတ္ဇုန္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ကုန္က်ေငြသည္ ႏွစ္စဥ္ 
တစ္စတုရန္း ကီလိုမီတာလွ်င္ ယူ႐ိုေငြ ၇၁၅ ကုန္က်ေနျပီး အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွေဒသတစ္ဝိုက္ ရွင္သန္က်က္စားလ်က္ရွိေသာ က်ားမ်ား 
အတြက္ အစိုးရ၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကုန္က်ေငြသည္ ႏွစ္စဥ္ 
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ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္  ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

#3

ဇယား ၃.၁  အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ တာဝန္ခြဲေဝမႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံ/ေအဂ်င္စီ တာဝန္ခံ

ကေမာၻဒီးယား

စိုက္ပ်ိဴးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးဌာန (MAFF) CITES စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ခံ၊ သစ္ေတာထြက္ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း ထုတ္ 
ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ စီးပြားျဖစ္ ေျမယာအငွားခ်ထားမႈ ထုတ္ေဝျခင္း

ငါးေမြးျမဴ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဦးစီးဌာန၊ (MAFF)

ငါး၊ ေရေနသတၱဝါ၊ ေရခ်ိဳေန ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ား၊ CITES ေရသယံ 
ဇာတ သိပၸံဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရး ဦးစီးဌာန၊ (MAFF)

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ထိန္းသိမ္း 
ေရးနယ္ေျမ ျပင္ပ၌ရွိေသာ သစ္ေတာႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ားကို 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ CITIES ကုန္းေျမဆိုင္ရာ၊ သိပၸံဆိုင္ရာတာဝန္ခံ။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးဌာန အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဝန္ၾကီးဌာနျဖစ္ျပီး သစ္ေတာမ်ား ကာ 
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ MAFF မွ တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 
ေသာ ထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို တာဝန္ယူျခင္း၊ ရမ္ဆာ 
သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အခြင့္အာဏာ၊ ကုလသမဂၢ 
ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ (UN-
FCCC) ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ကြန္ဗင္းရွင္း (CBD) အေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးဌာန၏ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
ကာကြယ္ေရးစီမံေရးရာအေထြေထြဌာန

Tonle Sap ေရကန္ၾကီးႏွင့္ အျခားေသာ ရမ္ဆာေဒသမ်ား အပါအဝင္ 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမ့ဲေတာမ်ား စီမံ 
ခန္႔ခြဲျခင္း၊

လာအို

သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးဌာန 
(MONRE)

သစ္ေတာထုတ္ကုန္မွလြဲ၍ သစ္ေတာက႑ဆိုင္ရာ အားလံုး စီမံ 
ခန္႔ခြဲျခင္း (၁)၊ ရမ္ဆာ သေဘာတူညီခ်က္ စီမံခန္႔ခြဲေရး။

သစ္ေတာသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန (DFRM) ႏွင့္ သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာန (DOFI)၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ၾကီးဌာန 
(MAF)

သစ္ေတာထြက္ကုန္အားလံုး စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ CITES စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
တာဝန္ခံ၊ လာအုိ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတည္ျမဲေရး 
ကြန္ရက္

ဇီဝနည္းပညာႏွင့္ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၊ သိပံၸႏွင့္ နည္း 
ပညာဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာန

CITES သိပၸံဆိုင္ရာတာဝန္ခံ။

ျမန္မာ 

သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ သယံ 
ဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန 

သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာကာကြယ္ျခင္း အပါအဝင္ သစ္ေတာမ်ား 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ သဘာဝ ထိန္းသိမ္ေရးနယ္ေျမႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ 
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ (သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ 
သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစ ၦာန္ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနခြဲ) မ်ား 
စီမံခန္႔ခြဲဲျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ 
ျခင္းႏွင့္ လူမႈဘဝ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန)၊ CITES စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ခံ၊ ကုန္းေျမ 
ဆိုင္ရာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား သိပၸံဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ၊ ရမ္ဆာ သေဘာတူညီခ်က္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာဝန္ခံ။

(၁) ၂ဝ၁၇ ခုနစ္တြင္ DFRM ဦးစီးဌာနကို MONRE ဝန္ၾကီးဌာနမွ MAF ဝန္ၾကီးဌာနသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဌာနခြဲ၏ သစ္ေတာဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပဳျပင္ မြမ္းမံရန္ လိုအပ္သည္။
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ႏိုင္ငံ/ေအဂ်င္စီ တာဝန္ခံ

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း 
ဝန္ၾကီးဌာန

CITES ေရခ်ဳိ ေရငံမ်ိဳးစိတ္မ်ား သိပၸံဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ၊ ေရသယံဇာတ 
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး နယ္ေျမမ်ား အပါအဝင္ ေရသယံဇာတ 
ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္

ထိုင္းႏိုင္ငံ 

အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ အပင္ႏွင့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစ ၦာန္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီး 
ဌာန၊ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီး 
ဌာန

CITES စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ခံႏွင့္ သိပၸံသုေတသန တာဝန္ခံ၊ ထိန္း 
သိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ တိရစ ၦာန္႐ံုမ်ား ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ သားငွက္တိရစ ၦာန္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒစိုးမိုးေရး

ေတာ္ဝင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သဘာဝ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးဌာန

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမွလြဲ၍ သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

သဘာဝသယံဇာတ႐ံုး ရမ္ဆာသေဘာတူညီခ်က္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္ခံ။

ဗီယက္နမ္

သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳး 
ေရး ဝန္ၾကီးဌာန

သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမႏွင့္ သားငွက္တိရစ ၦာန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာဝန္ခံ။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္သိမ္းေရး ေအဂ်င္စီ၊ ဗီယက္နမ္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ၾကီး 
ဌာန

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ စာရင္းေကာက္ယူ 
မႈ၊ ေရဝပ္ေဒသ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ရမ္ဆာသေဘာတူညီခ်က္ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာဝန္ခံ။

ေဂဟေဗဒႏွင့္ ဇီဝဆိုင္ရာသယံဇာတ အဖြဲ႔အစည္း၊ ဗီယက္နမ္ သိပၸံ 
ႏွင့္ နည္းပညာ အကယ္ဒမီ

CITES သိပၸံဆိုင္ရာတာဝန္ခံ။

တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ယူ႐ိုေငြ ၂၈ဝ ကုန္က်လ်က္ရွိ 
ကာ ႏွစ္စဥ္ လိုအပ္ခ်က္သည္ တစ္စတုရန္း ကီလိုမီတာလွ်င္ ယူ႐ိုေငြ 
၄၃၄ ခန္႔ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

 ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
ေထာက္ပ့ံမႈသည္ ေဒသတစ္လႊား လြန္စြာ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။ 
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသား 
ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ဦးစီးဌာနသည္ 
အေျခခံ အေဆာက္အအံုအတြက္ပင္ ဘ႑ာေငြ အနည္းငယ္သာ 
ရရွိလ်က္ရွိသည္။ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
သည္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းႏွင့္ နည္းပညာမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားအေပၚ 
မ်ားစြာ တည္မွီေနသည္ (၃.၃.၂)။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရမွ သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ယူ႐ိုေငြ တစ္သန္း 
ေထာက္ပ့ံေပးေသာ္လည္း ဘ႑ာေငြခြဲေဝ သံုးစြဲျခင္းတြင္ ညီမွ်မႈ မရွိ 
ေပ (တစ္စတုရန္း ကီလိုမီတာလွ်င္ ယူ႐ိုေငြ ၁ ဒသမ ၅ဝ မွ ၆၄,ဝဝဝ 
အထိ ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္)။ ထိန္သိမ္းေရးနယ္ေျမ ႏွစ္ဆယ္၌သာ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ထိန္း 

သိမ္းေရး နယ္ေျမအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ၏ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ၂ဝ၁ဝ 
ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း အလွဴရွင္မ်ား၏ 
ေထာက္ပ့ံမႈသာ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းသာ သဘာဝ 
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသား 
ဥယ်ာဥ္၊ အပင္ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဦးစီးဌာနသည္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ 
ႏွစ္စဥ္ ယူ႐ိုေငြ ႏွစ္သန္းကို ရရွိေနျပီး ထိုရရွိမႈသည္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွ 
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ တည္ျငိမ္လ်က္ရွိသည္။ ဤေထာက္ပံ့မႈ အတိုင္း 
အတာတစ္ခုသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ယႏရၱားမ်ား အပါအဝင္ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ကို 
ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္သည္။

 ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ သယံဇာတမ်ားကင္းမ့ဲ 
မႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ 
နိမ့္ပါးျခင္း၊ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္း၊ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေစရန္ မက္လံုးေပးမႈ 
နည္းပါးျခင္း၊ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
သို႔မဟုတ္ ဗဟုသုတတိုးျမႇင့္ေစရန္ အခြင့္အေရးရွားပါးမႈတို႔ ပါဝင္ 
သည္။ သတ္မွတ္ဇုန္ အမ်ားအျပား၌ ထိေရာက္ေသာ ကင္းလွည့္ 
စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အျခားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ အလွဴရွင္ လွဴတန္း 

ဇယား ၃.၁  အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ တာဝန္ခြဲေဝမႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (အဆက္)
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ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္  ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

ဇယား ၃.၂  မဟာမဲေခါင္ျမစ္ ေဒသ၌ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ လႊမ္းျခံဳမႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံ
ကုန္းေျမ မပါဝင္ေသာ 
ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ

ကုန္းေျမဧရိယာ ပါဝင္ေသာ ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမ (စတုရန္းကီလိုမီတာ)

စုစုေပါင္း ကုန္းေျမဧရိယာ 
(ရာခိုင္ႏႈန္း)

ကေမာၻဒီးယား ၄၄ ၄၇,ဝ၃၄ ၂၆

လာအို ၃၂ ၃၈,၄၃၃ ၁၇

ျမန္မာ ၅၃ ၄၇,ဝ၈၁ ၇

ထိုင္း ၁၉၄ ၁ဝ၄,ဝ၂၄ ၂ဝ

ဗီယက္နမ္ ၂၂၂ ၂၄,၉၆၂ ၈

ေဒသခြဲ 

ႏိုင္ငံစုစုေပါင္း

၇၅၆ ၃၂၆,၂၆၈ ၁၄

ရင္းျမစ္: CEPF ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ WCS ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)၊ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမဆို ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္

ဇယား ၃.၃  ႏိုင္ငံအလိုက္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ အတြင္းရွိ KBAs လႊမ္းျခံဳမႈ အေျခအေန

ႏိုင္ငံ
ကုန္းေျမဧရိယာ မပါဝင္ေသာ 

KBAs
ကုန္းေျမဧရိယာအတြင္း ကာကြယ္ 

ထားျခင္းမရွိေသာ KBAs
ကုန္းေျမဧရိယာအတြင္း ကာကြယ္ထား 

ေသာ KBAs (ရာခိုင္ႏႈန္း)

ကေမာၻဒီးယား ၄ဝ ၂၂ ၅၅

လာအို ၄၃ ၂၂ ၅၁

ျမန္မာ ၁၃၂ ၂၄ ၁၈

ထိုင္း ၁၁၄ ၉၅ ၈၃

ဗီယက္နမ္ ၁၁ဝ ၃၆ ၃၃

စုစုေပါင္း ၄၃၉ ၁၉၉ ၄၅

ရင္းျမစ္: CEPF ၂ဝ၁၂၊ WCS ၂ဝ၁၃ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ေသာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပ့ံမႈ၌သာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ 
ဥယ်ာဥ္မ်ားသည္ ခရီးသြားမ်ားထံမွ ဝင္ေငြမ်ားစြာ ရရွိရန္ ဆြဲေဆာင္ 
ႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ပင္ ယင္းဝင္ေငြကို ဗဟိုအစိုးရထံ အပ္ႏွံရျပီး 
ဥယ်ာဥ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ရန္ပံုေငြ ျပန္မရႏိုင္ျခင္းသည္လည္း ႐ႈပ္ေထြး 
ေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံလ်က္ရွိေသာ ဥေရာပသမဂၢ
ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (EU-funding) ၏ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ 
ေျမအေပၚ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သံုးသပ္မႈအစီရင္ခံစာ၌ မဲေခါင္ေဒသ 
တစ္လႊားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားကို တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ခြဲျခားထားသည္။ အဆိုပါ စာတမ္းတြင္ ေငြေၾကး 
ရင္းျမစ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား တိုးပြားလာေစရန္၊ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ 

တည္ေထာင္ျခင္းမွ ျပန္လည္ရရွိလာေသာ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမွ ရရွိျခင္းမွ ရရရွိလာေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို တည္ျမဲ၍ 
တိိုးျမႇင့္လာေစရန္ တိုင္းတာျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအတြက္ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ တိုင္းတာျခင္းမ်ား 
ကို အဆိုျပဳ တင္သြင္းထားသည္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ား အမ်ိဳး 
အစား မ်ားျပားလာေစျခင္းတြင္ ေစ်းကြက္အေျခခံေသာ ကိရိယာမ်ား 
(အသံုးျပဳသူ၏ အခေၾကးေငြ၊ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ 
ေပးေခ်မႈ)၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝမႈတိုးျမႇင့္ေရး (ဥပမာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ေၾကြးျမီမ်ား ေခ်ဖ်က္ေပး 
မႈ၊ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ဌာနဆိုင္ရာရင္းျမစ္မ်ားမွ ခြဲေဝအသံုးခ်မႈ)၊ 
ပုဂၢလိက အခန္းက႑ ေစ့စပ္ခ်ိန္းဆိုမႈ (လွဴတန္းျခင္း၊ ကုန္က်ေငြ 
မွ်ေဝက်ခံျခင္း၊ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈပံုစံ၊ လိုက္ 
ေလ်ာခ်က္မ်ားႏွင့္ အငွားခ်ထားမႈမ်ား)။
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 ဥယ်ာဥ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ ဗဟုိအစိုးရမွ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ 
တိုးျမႇင့္ထားေသာ္လည္း ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအတြက္ ရရွိမည့္ 
ဘ႑ာေငြ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခြဲျခမ္းထားရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ 
လ်က္ရွိၾကသည္။ ဗီယက္နမ္ ေငြေၾကးထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မွ ယူ႐ိုေငြ 
၁၁ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ထားရွိကာ အဆိုျပဳ 
တင္သြင္းလာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယွဥ္ျပိဳင္ေစျပီး ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံေပးကာ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား၊ နည္းပညာ အၾကံေပး 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေထာက္ပ့ံေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိၾကသည္။ လာအိုႏို္င္ငံတြင္ 
အဆိုပါက့ဲသို႔ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ ထားရွိေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ မၾကာ 
ေသးမီအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းက ရန္ပံုေငြ 
အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားကာ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ကာဒါမြန္ 
ေတာင္တန္းမ်ား၏ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံေပးလိမ့္မည္။ အျခားအဆိုျပဳထားေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ထဲတြင္ REDD+ အပါအဝင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ 
ဥယ်ာဥ္မ်ား၏ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အလားအလာမ်ား ပါဝင္ျပီး 
ရရွိလာေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ျပန္လည္ 
အသံုးခ်ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတည္ေထာင္ျခင္း  အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈ

 ေျမျပင္အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားအရ ထိန္းသိမ္း 
ေရး နယ္ေျမမ်ားအား ထိေရာက္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ နည္းေနေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း ယင္းေတြ႔ရွိခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ 
သည့္ အခ်က္အလက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေနျပီး  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
၏ ထိေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္တိုင္းတာမႈမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံအလုိက္ျဖစ္ 

ေစ၊ ေဒသအလိုက္ျဖစ္ေစ စုစည္းေပါင္းစပ္ထားျခင္း မရွိပါ။  ထိန္းသိမ္း 
ေရးနယ္ေျမ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တုိင္းတာရာတြင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားစြာရွိသည့္အနက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း ထိေရာက္မႈဆန္းစစ္ 
ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္း (METT) မူေဘာင္ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳ 
လ်က္ရွိျပီး လက္ရိွတြင္ ကမ ၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ 
(GEF) ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ 
METT အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း 
မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိေသာ္ 
လည္း ထနိ္းသမိ္းေရးနယ္ေျမမ်ား အၾကားႏငွ္ ့အခ်နိက္ာလအေလ်ာက ္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာႏိုင္ရန္ စံအျဖစ္အသံုးျပဳႏို္င္သည္။ ယခု 
အခါတြင္ IUCN Green List အစီအစဥ္ျဖင့္ မတူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုကို မိတ္ဆက္က်င့္သံုးေနရာ ယင္းနည္းလမ္းသည္ 
(ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ စမ္းသပ္ေနဆဲျဖစ္သည့္) လြတ္လပ္စြာ 
ဆန္းစစ္ထားသည့္ PAs ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းတစ္ခုပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 ထိေရာက္မႈသည္ ဝန္ထမ္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ 
ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေနပါ 
သည္။ ေဒသ၏ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအား ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးရန္ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ တည္ရွိ 
ေနသည္။ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ 
တည္ေထာင္ထားေသာ သစ္ေတာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား 
တည္ရွိေသာ္လည္း သစ္ေတာပညာအား နည္းပညာဆိုင္ရာ ဘာသာ 
ရပ္အျဖစ္ သင္ၾကားေပးရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ေခတ္မီ ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို 
လႊမ္းျခံဳထားႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ေတာ္ဝင္ 
တကၠသုိလ္သည္ ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိျပီး ပညာေတာ္သင္ဆု ေထာက္ပ့ံ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ေတြ႔ျမင္ရပံု - ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားစြာတို႔ကို 

သတ္မွတ္ေၾကညာထားေသာ္လည္း ယင္းနယ္ေျမမ်ားအနက္ အနည္းငယ္တြင္သာ 
ဝန္ထမ္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြ လံုေလာက္ မႈရွိသည္။ အဓိကဦးစားေပး အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ 

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပ့ံမႈသည္ အေရး 
ၾကီးေသာ္လည္း အစိုးရမွ ေရရွည္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ၌ အစားထိုး၍ မရေပ။
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ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္  ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

#3

ေပးထားေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး မဟာဘြဲ႕သင္တန္း 
မ်ား ပို႔ခ်လ်က္ရွိျပီး အဆိုပါ သင္တန္း၌ အလတ္တန္းအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲဲ 
သူမ်ားကို လက္ေတြ႔ အသံုးခ် စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းမ်ား (ဥပမာ 
ဘ႑ာေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္း၊ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း) ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမ၌ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာတို႔အတြက္ 
လက္ရွိရရွိထားသည့္ အဓိကကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို အေျခခံလ်က္ လက္ 
ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ကုန္က် 
စရိတ္ သက္သာေစႏိုင္ပါမည္။ အာဆီယံဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ဗဟိုဌာနသည္ 
IUCN ႏွင့္ WCPA တို႔ကဲ့သို႔ပင္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲထားသည္။ 
အဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္မႈသည္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ 
စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထုိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲေရး 
ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ထိုပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦး 
ခ်င္းစီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား စီမံ 
ခန္႔ခြဲျခင္း စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။

 စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္မႈႏွင့္ ဘဝတက္လမ္းတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ 
ေပးထားျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္တြင္ ျမဲေနေစရန္ႏွင့္  
အလုပ္ေနရာအတြက္ အရည္အခ်င္းျမင့္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားေစရန္ 
အားေပးျခင္းေၾကာင့္ ေတာအုပ္မ်ား (သို႔မဟုတ္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ား) 
၏ အလုပ္ရာဇဝင္ႏွင့္ အဆင့္အတန္းတိုးတက္ေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ 
ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား က်ရာတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ 
ႏိုင္ျပီး အလုပ္ရာထူးတစ္ေနရာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္လည္း 
အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ 

အားေပးကူညီႏိုင္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေအဂ်င္စီမ်ား (ျပည္သူ႔အစုအဖြဲ႔ 
မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား) မွ မဟုတ္သည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ 
သမူ်ားအား စြမ္းေဆာငရ္ညတ္ည္ေဆာကရ္န ္ေထာကပ္ံ့ေပးျခင္းသည ္
လည္း စိတ္ထားေကာင္း ရရွိေစရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္ေစရန္ 
နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 မဲေခါင္ေဒသ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
မၾကာခဏ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (CSO) မိတ္ဖက္မ်ား၊ 
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ေကာင္းမြန္လာေစရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိသည္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီး 
ဌာနသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒသစ္၏ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုအေနျဖင့္ PAs မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အလား 
အလာရွိသည့္ စၾကႍလမ္းနယ္ေျမမ်ား ဦးစားေပး သတ္မွတ္ျခင္း 
အပါအဝင္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ လာအိုႏိုင္ငံသည္လည္း ထိန္းသိမ္း 
ေရး နယ္ေျမအပါအဝင္ ၎တို႔၏ သစ္ေတာက႑မ်ားအား ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ သစ္ေတာ 
နယ္ေျမမ်ားအား ျပန္လည္စုဖြဲ႔ရာတြင္ သစ္ေတာအတန္းအစားႏွင့္ 
အျခားေသာ ထိန္းသိမ္းေရး စားက်က္ေနရာမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
ထုတ္လုပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ အတန္းအစား ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ပါ 
မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအသစ္၏မူဝါဒမ်ား (၂ဝ၁၆ မတ္လ) ႏွင့္ 
ျပည္သူအစုအဖြဲ႔မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေသာ သစ္ေတာမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာေစ 
ရန္ ထားရွိေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ပြင့္လင္းျမင္သာေစျခင္းအေပၚ အေျခခံေသာ ျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳ 
လ်က္ရွိသည္။

ေရႊသမင္ (Eld’s deer) မ်ားသည္ မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေအာက္ပိုင္း 
ေျခာက္ေသြ႕ေတာမ်ား၌ ေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ မ်ိဳးရင္းဝင္ သမင္မ်ားျဖစ္သည္။ 
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံအစိုးရႏွင့္ 
ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံကိန္း၊ 
ကင္းလွည့္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ က်က္စားရာေဒသမ်ား 
ေရရွည္တည္တ့ံေစရန္ ရွင္သန္က်က္စားမႈ ေကာင္းမြန္ေရး စီမံခ်က္မ်ားတြင္ 
အတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ကိုု္င္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တည္ရွိေသာ အင္းေလးကန္သည္ ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမ 
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကန္သည္ ကြၽန္းေမ်ာစိုက္ခင္း စိုက္ပ်ိဳးနည္းေၾကာင့္ 
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျပီး ေဒသံမ်ိဳးရင္း ငါးႏွင့္ခ႐ုမ်ား ရွင္သန္ 
ေပါက္ဖြားၾကသည္။ ေဂဟစနစ္သည္ ၾကီးထြားလာေသာ လူဦးေရေၾကာင့္ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ေရဆိုးထုတ္လုပ္မႈ မ်ားျပားလာမႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ေဒသရင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား မဟုတ္ေသာ အပင္ႏွင့္ ငါးမ်ား 
ရွင္သန္ၾကီးထြားလာမႈ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ႏုန္းမ်ား 
အနည္က်ျခင္း မ်ားျပားလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာလ်က္ ရွိသည္။ 
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 အဓိက အေရးၾကီးေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တုိး 
တက္လာျခင္းသည္ SMART ျဖင့္ လွည့္လည္စစ္ေဆးျခင္း အခ်က္ 
အလက္ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား အပါအဝင္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမတြင္ 
ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ ေကာင္း 
မြန္လာေစရန္ SMART (ေျမျပင္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္း နည္းလမ္း) ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းနည္းကို က်ယ္ျပန္႔စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
SMART ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းနည္းသည္ နယ္ေျမကိုအေျခခံ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေရး ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ အဆိုပါ နည္းလမ္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လွည့္လည္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကို သိမ္းဆည္းထားျခင္းႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး 
လွည့္လည္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာ 
ႏိုင္ကာ အဓိကဦးစားေပးထားေသာ နယ္္္ေျမမ်ားအေပၚ ဦးတည္ခ်က္ 
ထား၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အဆုိပါနည္းလမ္းအား အစိုးရႏွင့္ 
အလွဴရွင္မ်ား (ဥပမာ ဂ်ာမန္အစိုးရ) သည္ ဥယ်ာဥ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆ 
ၾကသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ 
တကာ ထိန္းသိမ္းေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGOs) မွ ေထာက္ပ့ံ 
ေပးထားျပီး ကေမာၻဒီးယားအစိုးရ၊ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုအစိုးရတို႔သည္ 
၎တို႔၏ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေထာက္ခံ 
ေပးထားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္အေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ လိုက္ 
နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  ေတာ႐ုိင္းတိရစ ၦာန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္ 
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (FFI)ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငွက္
ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔တို႔သည္လည္း ၎တို႔၏စီမံကိန္းမ်ားတြင္ SMART 
ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ခ်ဥ္းကပ္နည္း 
လမ္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် 
ေဒသႏွစ္ခုအၾကား သင္ယူေလ့လာမႈႏွင့္ အသိပညာမွ်ေဝႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားသည္လည္း တိုးပြားလာသည္။

SMART အသံုးျပဳမႈ ဥပမာမ်ားတြင္-

• ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ သစ္ေတာ 
နယ္ေျမအတြင္းရွိ သဘာထိန္းသိမ္ေရး ၾကိဳးဝိုင္း၌ စတင္ အသံုး 
ျပဳခ့ဲသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းနည္းလမ္းသည္ သားရဲေကာင္ေရ 
တိုးပြားလာျပီး တရားမဝင္သတ္ျဖတ္မႈလည္း ေလ်ာ့က်လာကာ 
က်ားေကာင္ေရသည္ ၁ဝဝ စတုရန္းကီလိုမီတာလွ်င္ ၁ ဒသမ 
၇၄ မွ ၂ ဒသမ ၃၅ ေကာင္ေရထိ မ်ားျပားလာသည္။ 

• လာအိုႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ Nam Et-Phou Louey အမ်ိဳးသား 
သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၌ နယ္ေျမ၏ ၂ဝဝ,ဝဝဝ 
စတုရန္း ကီလိုမီတာအတြင္း အမဲလိုက္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခ့ဲသည္။ အဆိုပါဥယ်ာဥ္၌ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္း 
၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားကို အျခား 
ေသာ ႏိုင္ငံ ေျခာက္ႏိုင္ငံ၏ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္ 

 ထုိင္းႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ သစ္ေတာအတြင္းရွိ Huai Kha Khaeng 
သားငွက္တိရစ ၦာန္ ေဘးမ့ဲေတာအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ား လွည့္ 

လည္စစ္ေဆးေနျခင္း။ ေျမျပင္ႏွင့္ GPS အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အသံုးျပဳသည့္ SMART ကင္းလွည့္စနစ္သည္ ကင္းလွည့္ စစ္ေဆးရာတြင္ 
ပို၍ ထိေရာက္ျပီး အဆိုပါစနစ္ကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ အသံုးျပဳၾကရာ 

တိရစ ၦာန္မ်ား တရားမဝင္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ေလ်ာ့က်လာေသာေၾကာင့္ 
က်ားေကာင္ေရ တိုးျမင့္လာသည္။
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#3

လည္းေကာင္း လာအိုႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ 
ေျခာက္ျပည္နယ္၌ရွိေသာ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္ တစ္ 
ဆက္တည္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ ရွိသည္။

 SMART ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္းသည္ ထိန္း 
သိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားဝင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း 
နည္းပါးလွသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ကာလမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္း 
ေရးနယ္ေျမ အရည္အေသြးနိမ့္က်လာျခင္း၊ ပမာဏေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ 
တရားဝင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈက်ဆင္းျခင္း (PADDD)၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ အရည္အေသြး နိမ့္ 
က်လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ပမာဏေလ်ာ့က်လာျခင္း အေျခအေန ၁၄၁ 
ခု အနက္မွ ကေမာၻဒီးယားတြင္ ၂၄ ခု၊ ဗီယက္နမ္တြင္ ၈ ခု၊ ထိုင္းတြင္ 
၃ ခု၊ ျမန္မာတြင္ ၁ ခုႏွင့္ လာအိုတြင္ ၁ ခုဟူ၍ မွတ္တမ္းမ်ားရွိခ့ဲသည္။ 
ကေမာၻဒီးယားတြင္ အဓိက ေျပာင္းလဲေစေသာ အရာမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳး 
ေရးလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ျပႆနာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဥပမာ 
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ Virachey အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၏ ၅၃၂ စတုရန္း 
ကီလိုမီတာသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း (အဓိကအားျဖင့္ ေရာ္ဘာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး) ေၾကာင့္ အရည္အေသြးမ်ား နိမ့္က်လာခ့ဲသည္။ အရည္ 
အေသြး နိမ့္က်လာျခင္းႏွင့္ တရားဝင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ က်ဆင္းျခင္းမ်ား 
သည္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ ေဒသခံအစိုးရမ်ားအၾကား တင္းမာမႈရွိျခင္း၊ 
ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္မႈမရွိျခင္း၊ ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ မူဝါဒဆိုင္ရာမ်ား 
အားနည္းေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား 
အတြက္ မူဝါဒမ်ားပ့ံပိုးေပးႏုိင္ရန္ အဆိုပါနယ္ေျမ စီးပြားေရးအရ 
အဖိုးတန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်ျခင္းမ်ား 
တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပမာ အမ်ဳိးသားေရးရာ အဆင့္ထိ 
သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ နယ္ေျမကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

 မဟာမဲေခါင္ျမစ္ ေဒသတြင္း ကုန္းေျမနယ္စပ္သည္ ၁၂,၃၈ဝ 
ကီလိုမီတာရွည္လ်ားျပီး အေနာက္ဘက္ သစ္ေတာအဝန္း (ထိုင္း)၊ 
တနသၤာရီေတာင္တန္း (ျမန္မာ)၊ Siem Pang ေတာ႐ုိင္းတိရစ ၦာန္ 
ေဘးမ့ဲေတာႏွင့္ Virachey အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ (ကေမ ၻာဒီးယား)၊ Chu 
Mon Ray အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ (ဗီယက္နမ္) ႏွင့္ Dong Amphan ဇီဝ 
မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ (လာအို) စသည့္ အေရးၾကီးသည့္ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား တည္ရွိေနသည္။ တရားစီရင္ေရး ေျပာင္း 
လဲလာမႈသည္ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ဆိုင္ရာ 
ျပစ္မႈဥပေဒ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ္ 
လည္း အသံုးဝင္သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းနည္းမ်ား 
သည္ ဤကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ ဥပမာအခ်ိဴ႕ကို 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

• Guangxi ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (တ႐ုတ္) ႏွင့္ Cao 
Bang ျပည္နယ္ (ဗီယက္နမ္) တို႔သည္ တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္ 
ထံုးေက်ာက္ေတာင္မ်ားအား ပူေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ တိုးျမႇင့္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ နားလည္မႈ စာခြၽန္ 
လႊာ (MoU) ကို လက္မွတ္ထိုးခ့ဲၾကသည္။

• တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပို္င္း 
ကခ်င္ျပည္နယ္ပါဝင္ေသာ သံလြင္ျမစ္ေဒသကို ပူးေပါင္း ထိန္း 
သိမ္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမူေဘာင္ကို ႏိုင္ငံတကာ ေတာင္တန္း 
ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဖာ္ေဆာင္ 
ထားၾကသည္။

• တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ Xishuangbanna ထိန္းသိမ္းေရးေဒသႏွင့္ 
လာအို Nam ha အမ်ိဳးသားထိန္းသိမ္းနယ္ေျမတို႔ကို ထိန္းသိမ္း 
ရန္ တ႐ုတ္-လာအို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္း 
ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

• ႏိုင္ငံတကာ သစ္ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ျမစိမ္းေရာင္ 
ၾတိဂံထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမဟုေခၚဆိုေသာ ကေမာၻဒီးယား၊ 
ထိုင္း၊ လာအိုတို႔ သံုးႏိုင္ငံဆံုစည္းရာ နယ္စပ္ရွိ သစ္ေတာမ်ားကို 
ဦးေဆာင္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈသည္ တတိယအဆင့္ထိ 
ျပီးဆံုးခ့ဲျပီးျဖစ္သည္ (၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၅)။

၃.၁.၃ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္အေရးယူျခင္း

မူဝါဒဆိုင္ရာပ့ံပိုးမႈ (ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံအားေပးမႈ)

 မဟာမဲေခါင္ျမစ္ ေဒသခြဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အထက္မွ 
ေအာက္သို႔ ဆင္းသက္ေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ လႊမ္းမိုးေနေသာ 
ေၾကာင့္ ဗဟိုအစိုးရမွ ေထာက္ပ့ံေပးလွ်င္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ စားသံုးမႈ 
ပံုစံမ်ား သိသာစြာ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။ အတိတ္ကာလမ်ားတြင္ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကို အစိုးရမွ ေဒသ႐ိုးရာ၊ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု 
႐ႈျမင္သံုးသပ္ေသာ္လည္း အျခားေသာ တရားမဝင္ကုန္ကူးမႈ၊ ေရာဂါ 
ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ၊ အာဏာဖီဆန္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လာေစရန္ 
အခြန္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းမႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သိျမင္နားလည္ေစျခင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံတကာမွ ဖြဲ႔စည္း 
ထားေသာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဗီယက္နမ္၊ 
လာအို၊ ကေမ ၻာဒီးယား၊ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အၾကီး 
အကဲမ်ားသည္ အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညီလာခံသို႔ 
တက္ေရာက္ၾကျပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခ့ဲျပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လာအိုဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွ 
ပိုမိုတိုးတက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္ 
တိုဘာလတြင္ အာဆီယံဝန္ၾကီးမ်ားသည္ “ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ႏွင့္ 
သစ္မ်ား တရားမဝင္ ကုန္ကူးမႈ” ကုိ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 
အျဖစ္ ဦးစားေပးထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူညီခ့ဲၾကျပီး အာဆီယံ 
ထိပ္တန္းအရာရွိၾကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျပစ္မႈ 
ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းခ့ဲၾကသည္။
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ဥပေဒဆိုင္ရာမ်ား

 မဲေခါင္ေဒသ၏ ႏိုင္ငံအားလံုး၌ ေတာ႐ုိင္းတိရစ ၦာန္မ်ား တရား 
မဝင္ ကုန္ကူးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ တားဆီးႏိုင္ရန္ ဥပေဒမ်ား ထားရွိထား 
သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံတို႔သည္ ျပည္တြင္း၌ အသံုးျပဳရန္ ဆင္စြယ္ကုန္ကူးမႈကို တားဆီး 
မည္ဟု တရားဝင္ ေၾကညာခ့ဲသည္။ ဤက့ဲသို႔ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္မ်ားကို 
ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုမ်ားကို တရားဝင္ 
ျပည္တြင္းသံုး ကုန္သြယ္မႈအေနျဖင့္ စိမ့္ဝင္ေနမႈကို ပိတ္ပင္ရာလည္း 
ေရာက္သည္။ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အခ်ိန္ 
စာရင္းကို အတိအက် မသတ္မွတ္ရေသးေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ 
ဇူလိုင္လတြင္ အေမရိကန္သည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပိတ္ပင္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပိတ္ပင္မႈသည္ 
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ သက္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေၾကညာ 
ထားသည္။ 

 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကုန္သြယ္မႈ၏ ႏိုင္ငံ 
တကာ သေဘာသဘာဝသည္ CITES ညီလာခံမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ကုန္သြယ္မႈတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မ်ိဳးစိတ္အမ်ိဳးအစားမ်ား စာရင္းကို 
မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ကုန္ 
သြယ္ျခင္းမွ ဦးတည္ခ်က္ထား၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးၾကီး 
လွသည္။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ သင္းေခြခ်ပ္ရွစ္မ်ိဳး 
စာရင္းကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ အစည္းအေဝး၌ Annex I 
စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခ့ဲၾကသည္။ အေရအတြက္ က်ဆင္းလာမႈႏွင့္ 
မ်ိဳးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈ စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အသစ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လက္ရွိစာရင္းႏွင့္ 
ေျပာင္းလဲသြားေသာ စာရင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရမည္။ အမ်ိဳးသား 
CITES စီမံခန္႔ခြဲေရး အခြင့္အာဏာသည္ အခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း (ဥပမာ MIKE အစီရင္ခံစာ၊ သိမ္း 

ဆည္းရမိေသာ ဆင္စြယ္အေရအတြက္ အစီရင္ခံစာ၊ အာရွ က်ား 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခ 
အေန အစီရင္ခံစာ) ႏွင့္ CITES အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာင္းလဲလာ 
မႈမ်ားကို အဆိုျပဳႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ 
လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားတြင္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ျခင္း မရွိေပ။

 CITES သည္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားအား ကုန္သြယ္ရာတြင္ 
ေျခရာေကာက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ေစျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ 
ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားျပီး 
ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥပေဒမ်ားသည္လည္း ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္း 
ကို အသံုးခ်၍ ယင္းသို႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ေဒသမ်ား 
တြင္ (ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္) မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား 
ေရာင္းဝယ္မႈကို တားျမစ္ထားသင့္သည္။ လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တို႔သည္္ “CITES ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား”ကို ျပ႒ာန္းထားျပီးျဖစ္သည္ဟု 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ အစီရင္ခံ ထားေသာ္လည္း၊ ယင္း 
ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ အထက္ပါစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ 
ျခင္း မရွိေသးပါ။ လာအိုႏိုင္ငံ၏ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈ 
ဆိုင္ရာ႐ံုး (UNODC) ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈတြင္ လာအို 
ႏိုင္ငံသည္ ဥပေဒမူေဘာင္တြင္ အားနည္းေနျခင္း၊ ေအဂ်င္စီမ်ား 
အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တည္ေဆာက္ပံုအရ အားနည္းျခင္းႏွင့္ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ တားျမစ္ 
ျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား၌ ေအာင္ျမင္မႈ လြန္စြာ နိမ့္ပါးေနသည္။

 ဥပေဒသည္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား ေမြးျမဴေရး၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ အေရးၾကီးသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလ CITES ကမ ၻာလုံးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးတြင္ 
လာအိုႏို္င္ငံသည္ က်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ နည္းလမ္း 
ၾကံဆေနေၾကာင္း ေၾကညာခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 

 သင္းေခြခ်ပ္ အေကာင္ေရ ၆,ဝဝဝ ခန္႔ႏွင့္ 
ညီမွ်ေသာ သင္းေခြခ်ပ္ ေၾကးခြံတန္ခ်ိန္ သံုးတန္ကို 

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန ဖမ္းဆီးမိခ့ဲသည္။ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဝယ္လိုအားမ်ားျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ 

ႏိုင္ငံရွိ သင္းေခြခ်ပ္မ်ား ရွားပါးသြားေသာေၾကာင့္ 
လက္ရွိတြင္ အေရွ႕ေတာင္ႏွင့္ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ 

အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားဆီ ဦးတည္လာလ်က္ရွိသည္။ 
ကမ ၻာေပၚရွိ သင္းေခြခ်ပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားထဲမွ ရွစ္မ်ိဳးကို 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ CITES Annex I တြင္ ထည့္သြင္းထားျပီး 
ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အားလံုးကို တားျမစ္ထားသည္။

 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ UNODC မွ ဥပေဒေရးရာ 
အရာရွိမ်ားအတြက္ ေတာ႐ုိင္းတိရစ ၦာန္ဆိုင္ရာ 

ျပစ္မႈသက္ေသ စုေဆာင္းျခင္း သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးျခင္း။ 
UNODC သည္ ႏိုင္ငံတကာ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ျပစ္မႈ 
ဆိုင္ရာ တိုက္ဖ်က္ေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ျပီး 

အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား 
အခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ပူေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။
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ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္  ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

#3

မ်ိဳးစိတ္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကေမ ၻာ 
ဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳျပီးျဖစ္ျပီး ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
ျပ႒ာန္းမႈမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ထြက္ 
ကုန္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနမႈမ်ားအေပၚ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ 
က်ားမ်ား၏ အေရခြံမ်ားကို တရားဝင္ ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳျပီး 
ျဖစ္သည္။ မဲေခါင္ေဒသတစ္လႊားတြင္ ေမြးျမဴေရးသည္ ဥပေဒ 
ျပ႒ာန္းရာ၌ ႐ႈပ္ေထြးေစျပီး ဝယ္လိုအား က်ဆင္းေစရန္ ၾကိဳးစား 
အားထုတ္မႈအေပၚ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴေရးကို ခြဲျခားထားျခင္းမရွိျခင္း၊ သဘာဝ ေတာ႐ို္င္း 
စားက်က္မ်ား၌ ရွင္သန္ေနၾကေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ 
မရွိသည့္အခါ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳေပးေသာ္လည္း ေမြးျမဴ 
ေရးမ်ား ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနမႈမ်ားသည္ 
ေတာ႐ိုင္းေကာင္ေရ အေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိေပ။ 
ကေမ ၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနသည္ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တရားမဝင္ ကုန္ကူးျခင္းအေပၚ 
ဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္နယ္ 
အမ်ားစုတြင္လည္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (CSO) မ်ား 
တက္ႂကြစြာ လုပ္ေဆာင္ေနျပီး ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေတာ႐ိုင္း 
တိရစ ၦာန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ 
လာေစရန္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 

 ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈ၊ 
အေကာက္ခြန္၊ အပင္ႏွင့္ တိရစ ၦာန္၊ က်န္းမာေရး၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနျပီး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ဆိုင္ရာ 
ဌာနမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ 
သည္။ ထို႔ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္လည္း ကိုင္ 
တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ဥေရာပသမဂၢ သစ္ေတာဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ အုပ္ 

ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သစ္ကုန္သြယ္မႈ (FLEGT) အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ စီမံ 
ကိန္းႏွင့္ အေမရိကန္၏ Lacey ဥပေဒမ်ားသည္ သိသာျမင္သာသည့္ 
သက္ေသသာဓကမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 
ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီထားေသာ ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားေသာ ပစိဖိတ္ အနားသတ္နယ္နိမိတ္ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံ 
(ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသာ မဟာမဲေခါင္ေဒသ၏ အဖြဲ႔ဝင္ 
ျဖစ္) မ်ားသည္ ၾကီးမားေသာ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ လံုျခံဳေရး 
အတင္းက်ပ္ဆံုးဟူ၍ သတ္မွတ္ထားျခင္း ခံခ့ဲရသည္။ အဆိုပါ သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ “ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒ ထိေရာက္စြာ ျပ႒ာန္း 
ေရး”၊ “CITES ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျဖည့္စြမ္းေပးေရး”၊ 
“ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ 
ျခင္းခံေနရျခင္း ပူးေပါင္းပါဝင္တိုက္ဖ်က္ေရး” တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရး

 မဲေခါင္ေဒသတစ္လႊားတြင္ အစီရင္ခံစာအတြက္  စံုစမ္းစစ္ေဆး 
ျခင္း၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ားခြဲျခားျခင္း၊ တရားမဝင္ႏွင့္ တရားဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား 
ကို ခြဲျခားႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
မရွိေပ။ အခ်ိဳ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားကို ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
(ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ရဲဝန္ထမ္း၊ သစ္ေတာရဲ၊ ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား အစရွိသျဖင့္)၊ အျခားေသာ ေအဂ်င္စီ 
မ်ား (ရဲဝန္ထမ္း၊ နယ္စပ္ေဒသလံုျခံဳေရးမ်ား၊ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ကုန္ 
သြယ္ေရးဌာနမ်ား) ႏွင့္ (အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား) စသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား 
အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ 
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဥပေဒဆိုင္ 
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ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ 
ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးေရးႏွင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိသည္။ 
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ နာမည္ၾကီးေမွာင္ခုိေရာင္း
ဝယ္သူတစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္းအပါအဝင္ က်ား 
မ်ားအား တရားမဝင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရံဖန္ရံခါ အေရး 
ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ သား 
ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (WCS) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းႏွင့္ 
ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ တနသၤာရီ သစ္ေတာမ်ားတြင္ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ တရားမဝင္ ကုန္ကူးမႈမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေရးေပၚ ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ ဖုန္း 
နံပါတ္မ်ား၊ ျပည္သူအေျချပဳ သတင္းေပးဆက္သြယ္သည့္ ကြန္ရက္ 
မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေပးျခင္း စသည္ 
တို႔ျဖင့္ အေထာက္အပ့ံ ေပးလ်က္ရွိသည္။

 တရားစြဲဆိုရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရွိေသာ္လည္း ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ 
ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ မၾကာခဏ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနလ်က္ရွိသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥပေဒမ်ားသည္ ၾကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ၏ ေလးနက္မႈကို သိျမင္နားလည္မႈ 
ကင္းမ့ဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးေရးသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ 
သက္ေသသာဓကျဖစ္ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးေရးေအာင္ျမင္မႈ၊ တရား 
စြဲဆိုျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိမႈမ်ား ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမ်ားသည္ အကန္႔ 
အသတ္ျဖင့္ပင္ ရွိေနသည္။ ဖမ္းဆီးမိေသာ လူမ်ားသည္ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ထြက္ကုန္မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပး 
ေသာသူမ်ားသာျဖစ္ျပီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ေနာက္ခံ 
ေငြေၾကး ပ့ံပိုးေပးေနသူမ်ားအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေပ။ 
ဤအက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ 
မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ အရာရွိမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒစိုးမိုး 
ေရးကို ပို၍ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။

 ဥပေဒစိုးမိုး သက္ေရာက္ေစေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔က် 
ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ သိမ္းဆည္းရမိေသာ တိရစၧာန္အရွင္မ်ား 
အား မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္းဟူေသာ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္၊ 
တိရစ ၦာန္မ်ား အမ်ားစု ၎တို႔၏ သဘာဝေတာမ်ားအတြင္းသို႔ ျပန္ 
လႊတ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား 
ပူးေပါင္း၍ ဖမ္းဆီးရမိေသာ လိပ္၊ သင္းေခြခ်ပ္ႏွင့္ အျခားေသာ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္၍ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မ်ိဳးစိတ္ 
မ်ားမွာ တရားမဝင္ကုန္ကူးမႈေၾကာင့္ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္ လြန္စြာမွ 
က်ေရာက္ေနသည့္အတြက္ အေကာင္ေရ ထိန္းသိမ္းထားမႈ (ေလွာင္ 
အိမ္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ေလွာင္အိမ္ႏွင့္ သဘာဝစားက်က္ 
ေရာေႏွာထားရွိ၍ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ၌ သဘာဝစားက်က္ 
မ်ားသို႔ လႊတ္ေပးထားျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ အေကာင္ေရ ထိန္းသိမ္း 
ထားျခင္း) ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ယခုအခါ အစိုးရမွ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ တိရစ ၦာန္႐ံုမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၏ အားထုတ္မႈကို ခြင့္ျပဳ 

ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ 
မ်ိဳးသုဥ္းမႈအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ အာရွရွိ ေရခ်ိဳေနမ်ိဳးစိတ္ ၅၆ 
မ်ိဳး ကုန္းလိပ္ႏွင့္ ပင္လယ္လိပ္မ်ားထဲမွ ၂၄ မ်ိဳးကို အေကာင္ေရ 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခ့ဲသည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

 အာဏာဖီဆန္မႈ၊ နယ္ေျမ မလံုျခံဳမႈႏွင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
အတြက္ အရင္းအျမစ္ နည္းပါးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ 
ႏိုင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ အခြင့္အာဏာျဖင့္ ေရရွည္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မလြယ္ကူဘဲ လစ္ဟာမႈမ်ားရွိေနသည္။ ေတာ႐ိုင္း 
တိရစ ၦာန္မ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈကို အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္လွ်င္ နယ္စပ္ေဒသႏွစ္ခုလုံးရွိ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အျပန္ 
အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းမ်ား လိုအပ္ 
ေသာ္လည္း အရင္းအျမစ္မ်ား ကင္းမ့ဲျခင္း၊ အသံုးျပဳေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ 
မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ား မတူညီျခင္းတို႔ေၾကာင့္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ဖိုရမ္မ်ားသည္ 
ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေကာက္ခြန္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားအတြင္း မူေဘာင္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ္ 
လည္း ပိုမို ခိုင္မာ အားေကာင္းလာေစရန္ လိုအပ္ျပီး ေဒသတြင္း 
ကြန္ရက္မ်ား (ဥပမာ အာရွႏွင့္ အာဖရိကအၾကား) ကို ဖြံ႔ျဖိဳးလာေစ 
ရန္ လိုအပ္သည္။ မဟာမဲေခါင္ျမစ္ေဒသခြဲ ငါးႏိုင္ငံသည္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ 
တြင္ အာဆီယံသစ္ေတာဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ (ASOF) အဖြဲ႔မွ 
စတင္ ဖြဲ႔စည္းေပးခ့ဲသည့္ အာဆီယံ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးကြန္ရက္ (ASEAN-WEN) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး  
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၌လည္း အမ်ိဳးသားဆိုင္ရာ ကြန္ရက္မ်ား ရွိၾက 
သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ASOF သည္ WEN အဖြဲ႔အစည္းအား ကုန္ 
က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေရရွည္ေထာက္ပ့ံမႈ ရရွိ 
ေစရန္ ASEAN ဆိုင္ရာ CITES ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ 
အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ့ဲ 
သည္။
 အာဆီယံ အမ်ိဳးသားရဲကြန္ရက္၊ ASEANAPOL တို႔သည္လည္း 
WEN အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ တရားမဝင္ 
ေရာင္းဝယ္မႈကို ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ျပစ္မႈမ်ား၏ အဓိက ဦးစားေပး 
အေနျဖင့္ နီးကပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အျခားေသာ 
ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ရက္မ်ားျဖစ္သည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 
တုိက္ဖ်က္ေရး ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ (ICCWC) သည္ CITES ၊ 
INTERPOL ၊ UNODC ၊ ကမ ၻာ့ဘဏ္၊ ကမ ၻာ့အေကာက္ခြန္ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာျပစ္မႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရး အာဆီယံေဒသတြင္း မိတ္ဖက္ဖိုရမ္သည္လည္း ကုလ 
သမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္း (UNEP) မွ ကမကထျပဳေသာ 
လုပ္ငန္းေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး အစိုးရ ၂၅ ဌာန၊ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လက္ 
တြဲ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။
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 အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆး 
ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေအာင္ျမင္ရန္ အဓိကက်ေသာေၾကာင့္  ႏိုင္ငံ 
တကာ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားက အဓိက ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ UNODC သည္ 
သုေတသနဆိုင္ရာႏွင့္ အသိပညာေပးေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကူညီ 
လ်က္ရွိျပီး ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
စနစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျပီး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္း မရွိဘဲ အျခားေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္း မွီျငမ္းကိုးကားႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳ 
ေပးထားသည္။ DNA နည္းပညာျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္းကို အသံုးျပဳျခင္း 
သည္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာ၍ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
အသံုးျပဳမႈ က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ အဆိုပါ နည္းပညာသည္ ရရွိထား 
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္မႈေပၚ မူတည္၍ မ်ိဳးစိတ္မ်ား 
ခဲြဲျခားျခင္းႏွင့္ တိရစ ၦ ာန္ထြက္ကုန္မွ ရရွိလာေသာ အေရအတြက္ကို 
ခြဲျခားေပးႏိုင္ျခင္းတို႔တြင္ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ 
စမ္းသပ္မႈသည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳျခင္း မရွိေသးေပ။ ဥပမာ 
၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိေသာ ဆင္စြယ္ ၁၁၇ 
ေခ်ာင္းအနက္မွ ၁၈ ေခ်ာင္းကိုသာ စမ္းသပ္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း အဆိုပါ နည္းပညာမွတစ္ဆင့္္ ဆင္စြယ္မ်ား၏ မူရင္းေဒသ 
သည္ အာရွ သို႔မဟုတ္ အာဖရိကမွ ရရွိလာသည္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ 
ရန္ စတင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အာရွဆင္မ်ားအတြက္ အာရွဆင္ 
မ်ား၏ မစင္ DNA (ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းအတြက္ 
ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္း) အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ 
အစိတ္အပို္င္းမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပီး အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းရာေနရာ 
တြင္ ေပါင္းစပ္သိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

အသိအျမင္ႏိုးၾကားေစျခင္းႏွင့္ ဝယ္လိုအားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

 ဝယ္ယူသူမ်ား၏ အမူအက်င့္ကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားသည္ NGO လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ား 
တြင္ အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဤက့ဲသို႔ 
စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိေနျပီး ဥပမာအေနျဖင့္ 
ငါးမန္းေတာင္ႏွင့္ ၾကံ့ခ်ိဳမ်ား၏ ဝယ္လိုအားမ်ား က်ဆင္းလာျပီး 
ဆင္စြယ္မ်ားႏွင့္ က်ားထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အေရးယူ ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဤစည္း႐ံုး 
လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေဖာ္ျပရန္မွာ ခက္ခဲေသာ္ 
လည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲလာ 
မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာ 
ယူျခင္း စသည္တို႔ကုိ ပို၍ အာ႐ံုစိုက္ရန္ လိုအပ္သည္။ အေတြ႔အၾကံဳ 
မ်ားအရ ဝယ္လိုအားက်ဆင္းေစေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ခိုင္မာ အား 
ေကာင္းေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ရွိပါက 
အလုပ္အျဖစ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အသိအျမင္ႏိုးၾကားေစေရး ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္မူ NGOs မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား 
က အစိုးရထံသို႔ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ေသာ သတင္းစကားမ်ားကို 
ေရရွည္ေပးအပ္တိုက္တြန္းေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

၃.၁.၄ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရမူဝါဒမ်ား 

 အစိုးရမူဝါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္။ ဤ 
အခန္းတြင္ ပို၍တိုးတက္မႈအလားအလာရွိျပီး ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ 
အရာမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Bao Loc သစ္ေတာ ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္း။  ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ား အပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္၊ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေပးေခ်ရသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္  

“အထူးသစ္ေတာမ်ား” ျဖစ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ျပည္သူအစုအဖြဲ႔မ်ား၏ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမ်ားအေပၚ 
ခ်ီးျမႇင့္သည့္အေနျဖင့္ “ေငြစုစာအုပ္”  စီမံကိန္းကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။
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 သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းကို ကေမ ၻာဒီးယား၊ ထိုင္း၊ 
ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္တို႔တြင္ ၁၉၉၆၊ ၁၉၈၉၊ ၁၉၉၇ ႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ 
အသီးသီးတို႔၌ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခ့ဲသည္။ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ရပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ 
သစ္မ်ား ရွားပါးလာျခင္းေၾကာင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းခ့ဲျပီးျဖစ္ 
သည့္အျပင္ သစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားကိုလည္း 
ပိတ္သိမ္းခ့ဲသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သစ္ဝယ္လိုအားကို (သဘာဝ 
ေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္၍ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးထားဖြယ္ရွိသည့္) စိုက္ခင္းမ်ား 
မွ လည္းေကာင္း၊ သစ္သယံဇာတမ်ား ၾကြယ္ဝေနေသးသည့္ (ျမန္မာ 
ႏွင့္လာအိုကဲ့သို႔ေသာ) ေဒသတြင္းရွိ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ တရား 
ဝင္/တရားမဝင္ ဇာစ္ျမစ္မ်ားမွလည္းေကာင္း ျဖည့္ဆည္းေပးေနခဲ့ 
သည္။ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ တရားမဝင္ 
သစ္ကုန္သြယ္မႈ ၾကီးမားစြာ ရွိေနေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္မ်ားလည္း 
ရွိသည္။ 

 ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဝန္ 
ေဆာင္မႈအေပၚ ေပးေခ်မႈ (PFES) အစီအစဥ္ကို ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ 
အစိုးရ၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၉၉ ျဖင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ 
ဤစီမံခ်က္အရ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ 
ေရ၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ၊ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ သဘာဝအလွအပမ်ား၊ 
သစ္ေတာမ်ားမွ ကာဗြန္စုပ္ယူမႈ စသည္တို႔ အပါအဝင္ ေဂဟစနစ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ 
သစ္ေတာပိုင္ရွင္မ်ားအား ေငြေပးေခ်ရန္ တာဝန္ရွိလာေစပါသည္။ 
စီမံခ်က္ စတင္ခ့ဲသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အဆိုပါ စီမံခ်က္မွ ရရွိလာေသာ 
ဘ႑ာေငြသည္ ယူ႐ိုေငြ ၁၂၄ သန္းခန္႔ ရရွိေနျပီး အိမ္ေထာင္စု 
အေရအတြက္ သံုးသိန္းေက်ာ္မွ သစ္ေတာဟက္တာေပါင္း ၃ ဒသမ 
၅ သန္းေက်ာ္ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ပမာဏ ျဖစ္ 
သည္။ အနာဂတ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈသည္ အစိုးရ၊ ေဒသခံအစုအဖြဲ႔၊ 
အဆင့္တစ္ခုရွိ ပုဂၢလိကက႑ ေပးေခ်သူမ်ားႏွင့္ ေပးေခ်မႈအတြက္ 
အခ်ိန္အတိုင္းအတာမ်ား၏ အဓိက ဦးစားေပးမႈမ်ားကို မွ်ေခ်ျဖစ္ရန္ 
လိုအပ္ျပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ညီမွ်မႈအၾကား သင့္တင့္ေသာ 
မွ်ေျခကို ရွာေဖြရန္ လိုအပ္သည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ 
REDD+ ကို PFES စနစ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းရန္ စဥ္းစားေနေသာ္လည္း 
ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈအတြက္ ေပးေခ်ရန္တာဝန္ရွိမႈကို ေရွာင္ရွားေန 
ၾကေသာ ကမ ၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ သေဘာသဘာဝမ်ား စသည့္ စိန္ 
ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ထို႔ျပင္ ပုဂၢလိကက႑ စီမံခ်က္တြင္ 
သစ္ေတာပိုင္ရွင္မ်ား သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား “အထူး 

တလည္ အသံုးျပဳမႈ” အတြက္ “ေငြစုစာအုပ္” ခ်ဥ္းကပ္နည္းအျဖစ္ 
ေခၚဆိုေသာ အစုအဖြဲ႔ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားအတြင္းသို႔ ေပးေခ်ရန္ 
အစိုးရ ေပးေခ်မႈပံုစံမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ စီမံခ်က္အမွတ္ ၆၆၁ ဟု 
ေခၚဆိုေသာ စီမံခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ားအတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္း 
က်င္ရွိ သစ္ေတာမ်ား၏ သဘာဝမ်ိဳးဆက္မႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ 
သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း၊ Ba Be ႏွင့္ Chu Mom Ray မ်ိဳးစိတ္မ်ား 
အပါအဝင္ စီးပြားေရးအရ အသံုးဝင္ေသာ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း
တို႔အတြက္ ေက်းရြာသားမ်ားအား ေငြေပးေခ်ပါသည္။ 

 REDD+ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား 
ကို အေျခခံေသာ စီမံကိန္းအျဖစ္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ 
ရြက္ေသာ အနည္းဆံုးအေရအတြက္ ၃၇ ခုျဖင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔အနက္မွ ၂၂ ခုသည္ နယ္ေျမကို အေျခခံ 
ေသာ စီမံကိန္းအေသးမ်ား ျဖစ္သည္။ UN-REDD အဖြဲ႔သည္ ကေမ ၻာ 
ဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ REDD+ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ မူေဘာင္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္ 
ေရးကို ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ေနပါ 
သည္။ REDD+ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ 
မက္လံုးေပးႏိုင္မည့္ ရန္ပံုေငြမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ အလားအလာမွာမူ 
လက္ရွိတြင္ အလြတ္သေဘာ ကာဗြန္ေစ်းကြက္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ 
ေနပါသည္။  

 သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမႏွင့္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ား 
စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ႏွင့္ တာဝန္မ်ား ခြဲေဝအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ေၾကာင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမကိစၥရပ္၌ သဘာထားကြဲလြဲ 
မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အလားအလာရွိျပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ 
ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းေရး၌ ေဒသခံအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမျပင္ပရွိ ထင္ရွားေသာ သဘာဝ စားက်က္နယ္ေျမမ်ားတည္ရွိ 
ေသာ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏုိင္ငံတို႔တြင္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္၍ ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အလားအလာရွိသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ 
လက္ရွိသစ္ေတာ ဧရိယာ၏ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာ 
မ်ားအျဖစ္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဦးတည္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေသးသည္။ လာအိုႏိုင္ငံ အမ်ိဳး 
သား ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမစနစ္သည္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတြင္  ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္း 
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#3

ထားေသာ္လည္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲ ထိန္း 
သိမ္းေရးအၾကား မွန္ကန္ေသာမွ်ေျချဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မွာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနျပီး အလွဴရွင္မ်ား ေထာက္ပ့ံထားေသာ စီမံကိန္း၌ 
သာ တိုးတက္မႈရွိေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရသည္။

၃.၁.၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား
 မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး (CMS) သေဘာ 
တူညီခ်က္မွလြဲ၍ အဓိက ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ၎ႏိုင္ငံမ်ား 
သည္ ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 
ကုလသမဂၢ လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္း၏ ပါတီဝင္မ်ား 
ျဖစ္ျပီး ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ 
ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ၾကသည္။

ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား 

 မဲေခါင္ေဒသတြင္ ရမ္ဆာကြန္ဗင္းရွင္းမွ ေၾကညာ သတ္မွတ္ထား 
ေသာ နယ္ေျမ ၄ဝ ရွိေသာ္လည္း အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားျဖင့္လည္း အသံုးျပဳလ်က္ရွိျပီး နယ္ေျမ ၁၅ ခုသာ ကုလ 
သမဂၢ လူသားႏွင့္ ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမ (MAB) ေအာက္ႏွင့္ သဘာဝ 
ဆိုင္ရာ ကမ ၻာ့အေမြအႏွစ္ နယ္ေျမေအာက္တြင္ ငါးခုရွိသည္။ ေဒသ 
တြင္း ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ႏွစ္ဆယ္သည္လည္း အာဆီယံ အေမြ 
အႏွစ္ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ တည္ရွိၾကသည္ (AHPs - ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားေသာ အာဆီယံ အခန္းတြင္ ၾကည့္႐ႈရန္)။ ဇယား ၃.၄ တြင္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းေအာက္တြင္ရွိေသာ နယ္ေျမအေရ 
အတြက္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇယား ၃.၅ တြင္ မဲေခါင္ေဒသအတြင္း 
ကြန္ဗင္းရွင္းမွ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အေျခ 
အေနကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ကမ္းေျခငွက္ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ (အစိုးရျပင္ပ) အလြတ္ သေဘာတူညီခ်က္ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Ba Be အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သည္ အာဆီယံ အေမြအႏွစ္ ဥယ်ာဥ္ ၃၇ ခုအနက္မွ 
တစ္ခုျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ အေရးပါသည့္ ရမ္ဆာေရဝပ္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎၏ 
ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ အတန္းအစားမ်ားေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္၏ ပံုရိပ္ကို ၾကီးမားေစကာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စည္ကားလ်က္ရွိသည္။

ဇယား ၃.၄ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္တြင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ နယ္ေျမစာရင္း

ႏိုင္ငံ Ramsar MAB WHS (Natural) AHP EAAFP

ကေမာၻဒီးယား ၄ ၁ ဝ ၂ *

လာအို ၂ ဝ ဝ ၁ *

ျမန္မာ၁ ၂ ၁ ဝ ၇ ၃

ထိုင္း ၁၄ ၄ ၂ ၄ ၃

ဗီယက္နမ္ ၈ ၉ ၃ ၆ ၁

စုစုေပါင္း ၄ဝ ၁၅ ၅ ၂ဝ ၆

Ramsar: ေရဝပ္ေဒသ သေဘာတူညီခ်က္၊ 

MAB: ယူနက္စကို လူသားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ စီမံကိန္း၊

WHS: ယူနက္စကို ကမ ၻာ့အေမြအႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ ေအာက္ရွိ သဘာဝဆိုင္ရာ ကမ ၻာ့အေမြအႏွစ္ နယ္ေျမ၊ 

AHP: အာဆီယံ အေမြအႏွစ္ ဥယ်ာဥ္၊ အာဆီယံ သေဘာတူညီမႈ ေၾကညာခ်က္ေအာက္၊ 

EAAFP: အေရွ႕အာရွ၊ ၾသစေၾတးလ် ေဆာင္းခိုငွက္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ နယ္ေျမ

*  အဆိုျပဳတင္းသြင္းထားေသာ နယ္ေျမမ်ား တည္ရွိမႈ

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ သဘာဝ WHS အတြက္ အဆိုျပဳလႊာသည္ တိုးတက္ျခင္းမရွိ။
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တစ္ခုျဖစ္သည့္ အေရွ႕အာရွ-ၾသစေၾတးလ် ငွက္ပ်ံသန္းလမ္းေၾကာင္း
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ (EAAFP) သည္လည္း ဤေဒသတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 

 CBD ၏ ကမကထျပဳမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခ်က္ (NBSAPs) ျဖစ္ 
ေပၚလာရျခင္းသည္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအတြင္း ကြာဟခ်က္မ်ား 
ဆန္းစစ္ျခင္း၊ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား 
၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝႏိုင္ရန္ စသည္တို႔အတြက္ 
အေရးၾကီးေသာ ေလွ်ာက္လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာတြင္မွ ေရးသားျပဳစုျပီးစီးခဲ့ေသာ NB-
SAP သည္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ NGOs မ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံ CSOs အဖြဲ႔မ်ားအၾကား တစ္ႏွစ္ၾကာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ 
ရလဒ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ NBSAPs တြင္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား မရွိျခင္း၊ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား အားနည္းျခင္းတို႔ႏွင့္ ၾကံဳ 
ေတြ႔ေနရသည္။ လာအို NBSAP သည္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမတြင္ 
ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားထက္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မရွိဟု အသိအမွတ္ျပဳခံေနရသည္။ ကေမာၻဒီးယား 
ႏိုင္ငံသည္လည္း ႏိုင္ငံ၏ အခ်က္အလက္မ်ား လက္လွမ္းမီမႈသည္ 
လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီမႈမရွိျခင္း၊ သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားသည္လည္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမရွိျခင္း၊ ပူေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈကို မတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ခမာဘာသာစကားျဖင့္ မွတ္သားျခင္း မရွိၾကေပ။ 

 ဤကြန္ဗင္းရွင္းအနက္မွ အခ်ိဳ႕သည္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ားအတြက္လည္း ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိသည္။ မၾကာ 
ေသးမီက စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ ရမ္ဆာ အင္ဒို-ဘားမား ေဒသ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္  ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအစိုးရတို႔၏ ေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္အတူ 

IUCN မွ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင္းႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ ရမ္ဆာရပ္ဝန္းမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးလိမ့္မည္။ ကုလ 
သမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔အစည္း (UNESCO) 
သည္ ကမ ၻာ့အေမြအႏွစ္ နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိလ်က္ 
ရွိသည္။

UNFCC: ရည္ရြယ္ထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆံုး 
ျဖတ္သည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ (INDCs) 

 မဲေခါင္ျမစ္ေဒသခြဲ ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးသည္ ကေမာၻဒီးယား၊ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္က႑ အထူးသျဖင့္ 
ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ ဓာတ္ေငြ႕ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္အတူ 
INDCs ၌ ကတိကဝတ္ျပဳထားၾကသည္။ ထိုကတိကဝတ္ျပဳမႈမ်ားထဲ 
တြင္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသည္ သစ္ေတာအတန္းအစားမ်ား ျပန္လည္ 
ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ၂ဝ၃ဝ 
ျပည့္ႏွစ္အထိ ျပည္တြင္း သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈကို ကုန္းေျမ ဧရိယာ၏ 
၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ကတိကဝတ္ 
ျပဳထားသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ေျမအသံုးခ်မႈ၊ ေျမ 
အသံုးမႈပံုစံ ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ သစ္ေတာက႑မ်ားကို ရည္မွန္း 
ခ်က္မ်ား ထားရွိၾကေသာ္လည္း မည္က့ဲသို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ ဟူေသာ 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို မသိရွိရေသးေပ။ လာအိုႏိုင္ငံသည္ 
သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈကို ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား 
ထားရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျမဲတမ္း သစ္ေတာေျမမ်ားကို ၃ဝ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ၊ အမ်ိဳးသား ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမစနစ္ကို ၁ဝ 
ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ကာ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကလည္း REDD+ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဗဟိုျပဳ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းကသာ ေလ်ာ့ပါး 
ေစေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ သစ္ေတာက႑ကို 

ဇယား ၃.၅ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာ အတန္းအစား

ႏိုင္ငံ CITES CMS CBD UNFCCC MRC

ကေမာၻဒီးယား ပါတီ ပါတီမဟုတ၁္ ပါတီ ပါတီ အဖြဲ႔ဝင္

လာအို ပါတီ ပါတီမဟုတ္ ပါတီ ပါတီ အဖြဲ႔ဝင္

ျမန္မာ၁ ပါတီ ပါတီမဟုတ၁္ ပါတီ ပါတီ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ 

ထိုင္း ပါတီ ပါတီမဟုတ၁္ ပါတီ ပါတီ အဖြဲ႔ဝင္

ဗီယက္နမ္ ပါတီ ပါတီမဟုတ၁္ ပါတီ ပါတီ အဖြဲ႔ဝင္

CITES: မ်ဳိးဆက္ပ်က္သုဥ္းလုဆဲ ေတာ႐ုိင္းတိရစ ၦာန္ႏွင့္ သစ္ပင္ ပန္းမန္မ်ား ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း၊

MRC: မဲေခါင္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္

(၁) ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကြန္ဗင္းရွင္း၏ ပါတီမဟုတ္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ပင္လယ္လိပ္ဆိုင္ရာ (ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္) ႏွင့္ 
ဒူေဂါင္ဆိုင္ရာ (ျမန္မာ၊ ထိုင္း) ကဲ့သို႔ ကြန္ဗင္းရွင္း၏ အခ်ိဳ႕ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကသည္။
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ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္  ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

#3

ရည္ညႊန္းထားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲ 
ျခင္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ သစ္ေတာစနစ္ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေဂဟစနစ္မ်ား၏ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေစ 
ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။  လာအိုႏိုင္ငံ INDC ကို ႏိုင္ငံ၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ 
ထားျပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ကတိကဝတ္ 
ျပဳထားခ့ဲသည္။

 ကုလသမဂၢ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ 
(SDGs) ကို ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရရွည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအၾကား 
အခ်တိအ္ဆက္ကိ ုအသအိမတွ္ျပဳျပီး မဲေခါင္ေဒသ၏ႏိငုင္မံ်ားအားလံုး 
မွ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြဲ႔ 
စည္းခ့ဲသည္။ ပန္းတုိင္ ၁၄ (ေရေအာက္ရွိ သက္ရွိမ်ား) ႏွင့္ ၁၅ (သစ္ 
ေတာထိန္းသိမ္းေရး၊ ေျမအရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္း၊ ေတာ႐ိုင္းႏွင့္ 
အိမ္ေမြးဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး) တို႔သည္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲ 
မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနျပီး ၇ (စြမ္းအင္)၊ ၈ (အလုပ္ 
ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ)၊ ၉ (လုပ္ငန္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္ 
အအံု) ႏွင့္ ၁၁ (ရည္ရွည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ျမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား) 
တို႔သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားကို ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္း 
ေပးသည္။ SDGs သည္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား တရားမဝင္ ေရာင္း 
ဝယ္မႈကို အဓိက ကိစၥရပ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

အာဆီယံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

 “ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး” သည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈ ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ 
အဏၰဝါႏွင့္ ကုန္းေျမပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ တိုးျမႇင့္ေရး၊ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး၊ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးတက္ရန္ ပ့ံပိုးေရး၊ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲအတြက္ ASE-
AN စင္တာ၏ အခန္းက႑ကို တိုးျမႇင့္ေရး (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)၊ 
ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ Aichi ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတြက္ CBD ၏ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စသည့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ဦးတည္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ၁ဝ ခ်က္ 
ႏွင့္အတူ အာဆီယံ လူမႈ-ယဥ္ေက်းမႈအစုအဖြဲ႔ စီမံခ်က္ ၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္ 
၏ “ေရရွည္” အပိုင္းေအာက္တြင္ရွိေသာ ဧရိယာေလးခုထဲမွ တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ 

 အာဆီယံ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ဗဟုိဌာန (ACB) သည္ ဥေရာပသမဂၢမွ 
ေငြေၾကးပ့ံပိုးထားေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ အာဆီယံ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ 
ထိန္းသိမ္းေရး ေဒသဆိုင္ရာဗဟိုဌာနမွ အစျပဳျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္၊ အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲ 
မႈ၊ သုေတသနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသို႔ အစီရင္စာ 
တင္ရန္ စသည္တို႔ အပါအဝင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ၁ဝ ႏိုင္ငံ၏ ဇီဝမ်ိဳးစံု 
မ်ိဳးကြဲ စီမံခန္႔ခြဲေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္း 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ဥေရာပ 
သမဂၢ၏ ဆက္လက္ပံ့ပိုးမႈ၊ ဂ်ာမန္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ KfW  Entwick-
lungsbank (KfW)၊ ဂ်ာမန္ နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံေအဂ်င္စီ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ)၊ အျခားေသာႏုိင္ငံမွ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အာဆီယံ 
ႏိုင္ငံကိုယ္၌မွ ေသာ္လည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ အာဆီယံ 
ေအဂ်င္စီအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။

 အဖြဲ႔အစည္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ 
အာဆီယံ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲလုပ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ 
၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္မႈႏွင့္အတူ အာဆီယံ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။ ဌာန၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုး 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ 
ဖမ္းဆီးရမိေသာ Saola အမ။ 

Saola မ်ဳိးစိတ္ကို ၁၉၉၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ့ဲျပီး 
လာအို-ဗီယက္နမ္ နယ္စပ္ 

Annamite 
ေတာင္တန္းမ်ားတြင္သာ 

ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းျပင္ပ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
၁၇ ခု၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ 

မ်ားသည္ သုေတသနမ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ 

Saola ထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ကို 

ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။
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တက္ေရး၊ အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ သိျမင္နားလည္မႈ ျမႇင့္တင္ 
ေရးႏွင့္ ေရရွည္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေရးတို႔ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ ျဖစ္သည္။ အဓိက အစီအစဥ္မ်ားသည္ အာဆီယံအေမြအႏွစ္ 
ဥယ်ာဥ္ကြန္ရက္ကို အေထာက္အပ့ံျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ အာဆီယံ ဇီဝမ်ိဳးစံု 
မ်ိဳးကြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ အာဆီယံ ေဒသတြင္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ 
ကြာဟမႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း 
ႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားကို စာတမ္းထုတ္ေဝႏိုင္ရန္အတြက္  
ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ခ်ိေရး ကြန္ရက္စနစ္ 
(CHM) တြင္ ပါဝင္ထားသည္။ ေဒသတြင္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္း 
ေရး ေထာက္ပံ့မႈတြင္ ACB ၏ ဝင္ေရာက္မႈသည္ အေရးၾကီးသည္။ 
အစိုးရမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၎၏ မဟာဗ်ဴဟာ အခန္းက႑ 
သည္ အေရးၾကီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ CBD ၏ Aichi 
ဦးတည္ခ်က္ ျပည့္မီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး အာဆီယံ ၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 အာဆီယံ အေမြအႏွစ္ဥယ်ာဥ္ (AHPs) သည္ ျပည္တြင္းအစိုးရမွ 
၎တို႔၏ စံျပဳ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေဂဟစနစ္၊ သဘာဝအတိုင္း တည္ရွိ 
မႈႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္မားမႈတို႔ကို AHPs အျဖစ္မွ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ အဆိုျပဳ 
တင္သြင္းထားေသာ လက္ရွိထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ 
အာဆီယံအေမြအႏွစ္ဥယ်ာဥ္ ေၾကညာစာတမ္း (အဆိုပါစာတမ္းသည္ 
၁၉၈၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံ အေမြအႏွစ္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ 
ေျမကို ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္) ေအာက္တြင္ 
စာရင္းျပဳတင္သြင္းထားေသာ ဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္ 
မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ မ်ိဳးဗီဇမ်ိဳးျပားမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ 

ေဂဟစနစ္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္သံုးစြဲႏိုင္ရန္၊ ႐ႈခင္းအလွ၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆိုင္ရာ၊ ပညာေရး၊ သုေတသန၊ အပန္းေျဖေနရာႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
အတြက္ အဖိုးတန္မႈရွိေသာ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ 
ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကတိကဝတ္ျပဳထားၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ 
ဝင္ ၁ဝ ႏိုင္ငံတြင္ AHPs ၄ဝ ခုထိ တည္ရွိေနသည္။ ACB သည္ AHP 
ကြန္ရက္အတြက္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပး 
ေနျပီး ေငြေၾကးလွဴတန္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ACB မွတစ္ဆင့္ ကြန္ 
ရက္ကို ေထာက္ပ့ံၾကသည္။

 ၎တို႔မွာ KfW မွ ပံ့ပိုးေသာ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈ အစီအစဥ္ 
(အခန္း ၃.၅ တြင္ ၾကည့္ပါ)၊ ျမန္မာတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈ (ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ 
ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္လည္းေကာင္း)၊ ဥေရာပသမဂၢမွ ေငြေၾကး 
ပ့ံပိုးေသာ “အာဆီယံေဒသတြင္း ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ” တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

မဟာမဲေခါင္ျမစ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔

 MRC သည္ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ အစိုးရ 
မ်ားမွ ေရသယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ျမစ္၏ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳး 
ျဖစ္ထြန္းမႈ တိုးတက္ေစရန္ အတူတကြပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းအၾကား တည္ 
ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမစ္အထက္ပိုင္း၌ 
တည္ရွိေသာ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ 
MRC ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 
မဲေခါင္ျမစ္၌ ဆည္ေဆာက္လုပ္မည္ဆုိလွ်င္ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ စီမံခ်က္ 
ေပးပို႔ဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးက ယိုးဒယား မိေက်ာင္းငယ္ တစ္ေကာင္အား သဘာဝေတာနက္ထဲသို႔ ျပန္မလႊတ္မီ ဆုေတာင္း 
ေပးေနပံု။ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ FFI တို႔မွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုသည္ ဤက့ဲသို႔ 
မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ အေကာင္ေပါက္ငယ္မ်ားကို ရွာေဖြဖမ္းဆီးကာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ထိန္းသိမ္း 
ေမြးျမဴထားၾကသည္။ ဤက့ဲသို႔ “အေစာပိုင္းအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္” ေၾကာင့္ အေကာင္ငယ္ေလးမ်ားအတြက္ ေတာနက္ထဲ 
ရွင္သန္က်က္စားႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ပိုရွိလာသည္။
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 MRC သည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဒသတြင္း ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ျခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေန 
ျပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး 
အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစပ်ိဳး 
လုပ္ငန္းကို ယခုအခါ ဥေရာပသမဂၢက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေနျပီး 
(အခန္း ၃-၅ တြင္ၾကည့္ပါ) ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ 
မဟာမိတ္အဖြဲ႔က (ေဒသတြင္းရွိ ေရဝပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲ 
မ်ားအေပၚ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဆန္း 
စစ္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မဲေခါင္ေဒသ ႏိုင္ငံ 
တိုင္းတြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံ 
မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ 
ျခင္း စသည္တို႔ အပါအဝင္) မဟာဗ်ဴဟာ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေန 
သည္။

၃.၂ ေဒသခံအစုအဖြဲ႔ကို အေျခခံေသာ ထိန္းသိမ္းေရး

 မဟာမဲေခါင္ျမစ္ ေဒသတြင္း၌ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား 
အမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ႏွင့္ သယံဇာတ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေသာ ပမာဏသည္ ႏိုင္ငံ၏ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ 
ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ ရွိေသးေသာ္လည္း 
ေဒသခံ အစုအဖြဲ႔ကို အေျခခံေသာ သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မ်ားကို  
အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားမွ  ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား ရရွိေစရန္ႏွင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
သစ္ေတာအသံုးျပဳသူအစုအဖြဲ႔ ၂၅ဝ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ထိန္းသိမ္း 
ေရး နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အမွန္ 
တကယ္ ပါဝင္မႈသည္ တိုးတက္မႈအနည္းငယ္သာ ရွိေသးသည္။ 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ ရာေထာင္ခ်ီရွိျပီး 
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္လည္း ေဒသခံအစုအဖြဲ႔ပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရး  
နယ္ေျမဥပေဒ၏ ပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာမ်ား မ်ားျပား 
လာသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ေဒသ 
ခံျပည္သူမ်ားအၾကား ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသသာဓကအေန 
ျဖင့္ Ba Be၊ Chu Mom Rayႏွင့္ Kon Kinh အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ 
သဘာဝသစ္ေတာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားအတြက္ 
ေပးေခ်မႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

 မဲေခါင္ေဒသအမ်ားစု၌ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား ျမင္ 
ေတြ႔ရျခင္းသည္ ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လုပ္ 
ေဆာင္မႈကို ျမင္ေတြ႔ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ကေမာၻဒီးယားတြင္ 
အစိမ္းေရာင္ အရိပ္အာဝါသအေရြ႕ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ေက်းရြာေဒသ 
အဆင့္ သစ္ေတာျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အသင္းမွတစ္ဆင့္ Cardamom ေတာင္တန္းေဒသ 
ကို ထိန္းသိမ္းေရး၌ ဘုန္းၾကီးမ်ား ပါဝင္လာျခင္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၌ သီတင္းသံုးၾကေသာ 

ဘုန္းၾကီးမ်ားမွ ထုိေဒသသို႔ ႏွစ္စဥ္ လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ 
၁ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္အား ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈမ်ား 
အတြက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

 အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္းမ်ားသည္ မဲေခါင္ 
ေဒသတြင္ရွိေသာ ေက်းလက္အိ္မ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အေရးပါ 
ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ခ်က္ 
ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ မီးရရွိေရးအတြက္ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္၏ ၈ဝ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဇီဝျဒပ္ထုအေပၚ မွီခိုေနရျပီး လာအိုႏိုင္ငံ အစြန္အဖ်ား 
တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အထိသည္ သစ္မဟုတ္ေသာ အျခား သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားမွ 
ရရွိေနသည္။ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ရွိ သစ္ေတာနယ္ေျမ 
၃ ေနရာရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကို တန္ဖိုးျဖတ္ၾကည့္လွ်င္ 
သစ္မဟုတ္ေသာ အျခား သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ 
ႏွစ္စဥ္ တစ္ဟက္တာႏႈန္းလွ်င္ ယူ႐ိုေငြ ၂ ဒသမ ၉၁ (ကြင္းဆင္းေလ့
လာထားေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ယူ႐ိုေငြ ၆ သန္း) အထိ 
တန္ေၾကးရွိသည္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ကိုင္ 
စားေသာက္မႈမ်ား ခက္ခဲလာလွ်င္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ မ်ိဳးသုဥ္း 
မည့္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လာလိမ့္မည္။

 သို႔ေသာ္လည္း ကမ ၻာတစ္လႊား NTFP ေလ့လာခ်က္မ်ား သက္ 
ေသသာဓကမ်ားအရ ေစ်းကြက္တည္ရွိေနလွ်င္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 
ဥပေဒမ်ားသည္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ 
မ်ား ပို၍ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းရွိသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး က႑ 
တစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ သေဘာ 
ထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစျပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ 
ျပႆနာမ်ားအေပၚ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ 
ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။

၃.၃ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း

၃.၃.၁ မဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ CSOs အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

 ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဒသတြင္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ CSO အဖြဲ႔ 
အစည္း မ်ားစြာရွိသည္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္ 
နမ္တို႔တြင္ လ်င္ျမန္စြာ မ်ားျပားလာလ်က္ရွိျပီး ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ 
လာအိုႏိုင္ငံတို႔တြင္ CSOs အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ကန္႔သတ္ထားေသးသည္။ ဗီယက္ 
နမ္ႏိုင္ငံသည္ CSOs မ်ားကို ႏိုင္ငံျခား အလွဴရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ CSOs မ်ား မရရွိမီ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳေပးရန္ 
လိုအပ္သည္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွ တရားဝင္ 
မွတ္ပံုတင္ခြင့္ႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ 
ကို ေပးအပ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၾကားေနေသာ CSOs အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ကို လိုအပ္သည္။ လာအိုႏိုင္ငံတြင္မူ CSO မ်ားအား ၾကီးၾကပ္ေရး 
အတြက္ မူေဘာင္မွာ ရွင္းလင္းတိက်မႈမရွိေသးဘဲ အာဏာပိုင္မ်ားက 
အမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေနၾကသည္။ (CSO လုပ္ငန္းမ်ားကို 
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လူသားခ်င္း စာနာေရးျပႆနာမ်ားအတြက္သာ ခြင့္ျပဳေပးထား 
သည္။)  (CSO လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ ခြင့္ျပဳထားသည္)။ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွား 
ေသာ က႑တစ္ရပ္မွာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႔ 
အစည္းသည္ CSOs ပံုစံက့ဲသို႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အစိုးရ၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ CSO အခန္း 
က႑သည္ အေရအတြက္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ကန္႔သတ္ထား 
ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးမႈႏွင့္ 
အလွဴရွင္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈကို ပုိ၍လက္လွမ္းမီလာေသာေၾကာင့္ 
လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ 
CSO မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ပိုမိုဖြင့္ေပးထားျပီး အေရးၾကီးေသာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း 
စီမံကိန္းႏွင့္ ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးအၾကံဳျပဳႏိုင္ 
ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။  

 ျခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ မဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ ျပည္တြင္း CSOs 
မ်ားသည္ အစိုးရအေပၚ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ အခန္းက႑ 
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အေရးပါေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရ 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္တြင္း CSOs မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ 
စတင္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္လာေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒမ်ားအရ အထိ 
အခိုက္မခံေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဆည္ေဆာက္လုပ္ျခင္း 
သိုမဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးကို သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အျခားေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာ၌ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ ေအာက္ 
ေျခလူတန္းစားမ်ား၏ စီးပြားေရး အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ အေျခခံ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အဓိက ဦးတည္၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနရ 
သည္။ 

 ျပည္တြင္း CSOs မ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္ဝသည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင္း 
ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ CSOs ၁၇ ဖြဲ႔အား ေလ့လာခဲ့သည့္ CEPF 
စစ္တမ္းတစ္ခုအရ ထို CSOs မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အၾကီးမားဆံုး 
အခက္အခဲမ်ားမွာ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြရင္းျမစ္မ်ား မရွိ 
ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ 
CSOs မ်ားအနက္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္သာ  ေရွ႕လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္ 
အထက္အတြက္ ရန္ပံုေငြရွိထားၾကသည္။ ၎တို႔လုပ္ငန္း လည္ပတ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာသည္လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 
သာ ရွိေနသည္။ ယူ႐ိုေငြ ၇၆၉,ဝဝဝ အထက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 
ေသာ စီမံကိန္းမ်ားမရွိေသာ္လည္း ယူ႐ိုေငြ ၇၆,ဝဝဝ အထက္ လုပ္ 
ေဆာင္ေနၾကေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ CSOs 
မ်ားတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းထက္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ၾကီးမားေသာ ေဒသခံအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္စံု 
လံုေလာက္ျခင္းမရွိသည္ကိုလည္း စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (အစီရင္ခံစာတင္ျခင္း၊ စာရင္း 
ဇယားမ်ား၊ အစရွိသျဖင့္) မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရွိေနသည္ကို 
စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

 တကၠသို္လ္မ်ားႏွင့္ သုေတသန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေဒသ 
တြင္း CSO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ 
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ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္  ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

#3

တည္ရွိေနသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ လူမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခ်က္ 
အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းရာအျဖစ္ႏွင့္ စီမံကိန္းအတြက္ ပညာရွင္မ်ား 
၏ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထို 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းဦးေဆာင္ေသာ CSOs မ်ားထက္ အစိုးရ 
မ်ားက ပို၍ ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူဝါဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး 
တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ဤအျခင္းအရာ 
သည္ အထူးသျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ျပီး 
အဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ သက္ေသကုိအေျခခံေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း 
အစဥ္အလာမ်ား ရွိေနသည္။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
အစိုးရအား နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ 
ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႔မ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ကာလရွည္ 
ကတည္းကပင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈသည္ 
ယခုအခါတြင္ ေဒသခံလူမႈ အဖြဲ႔အစည္း၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ပို၍ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေစရန္ ပ့ံပိုးမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အေရး 
ၾကီးသည့္ ေဂဟစနစ္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသ 
တြင္း CSO ဦးေဆာင္ေသာ ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္တို႔ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားထံ မွတ္ပံုတင္ 
ရန္ႏွင့္ အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား (ဥပမာ - 
ကေမာၻဒီးယား)တြင္ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ 
လိုအပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား၏  ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ ရွိေနရပါသည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ NGOs အဖြဲ႔ 
မ်ားသည္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အထူးျပႆနာရပ္မ်ားအလုိက္ ကြန္ရက္ 
မ်ား မၾကာခဏ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈသည္ ရန္ပုံေငြရရွိမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ မူတည္ 
ျပီး အစိုးရမွ စိစစ္မႈအဆင့္တြင္ မူတည္ေနေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ေန 
ေသာ ကြန္ရက္မ်ားတြင္ မဲေခါင္ေဒသ ထိန္းသိမ္းေရး ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ 
အပါအဝင္ ဆည္ေဆာက္လုပ္မႈတြင္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာ စကားသံမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

၃.၃.၂ CSO ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေရး အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငွက္ထိန္းသိမ္းေရး၊ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္အဖြဲ႔ (FFI)၊ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔၊ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ 
(WCS)၊ WWF ႏွင့္ လန္ဒန္သတၱေဗဒအသင္းၾကီး စသည္တို႔သည္ 
ေဒသတြင္း အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း အထူးသျဖင့္ အစိုးရမွ လုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အလြန္နည္းေသာ ကေမ ၻာဒီးယား 
ႏိုင္ငံႏွင့္ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမမ်ား 
တြင္ ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိန္း 
သိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားသည္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးသည့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျမင့္မားေသာ လစာႏႈန္းထားမ်ား၊ ေရရွည္မရွိေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားမ်ားအေပၚ တည္မွီေနျပီး ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမအတြက္ မည္သူက တာဝန္ရွိသည္ကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
အၾကား ခံယူခ်က္လြဲမွားသြားေစႏိုင္ျပီး ျပည္တြင္းအစိုးရ၏ ကတိ 
ကဝတ္မ်ားအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ CSOs 
မ်ားတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေရး 
ၾကီးသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းေသာ ေအာက္ေျခစီမံကိန္း အမ်ားအျပားကို လက္ခံ ေဆာင္ 
ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးအေပၚ အဓိက 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုဦးတည္မႈ၊ နယ္ေျမကို ဦးတည္မႈ၊ 
ကိစၥရပ္ကို ဦးတည္မႈအျဖစ္ ခြဲျခားႏိုင္သည္။ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ဦးတည္ 
ထိန္းသိမ္းေသာ ဥပမာမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ျမန္မာ့ႏွာလန္ေမ်ာက္: FFI 
ႏွင့္ ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားသည္ သုေတသနမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ေနျပီး ကမ ၻာ့အတိုင္းအတာအရ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ မ်ိဳးစိတ္ 
မ်ား၏ ေဒသကို ထိန္းသိမ္းရန္ ေထာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

• ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ Cao Vit ေမ်ာက္လြဲေက်ာ္၊ Tonkin 
ႏွာလန္ေမ်ာက္၊ အနက္ေရာင္ အေမာက္ပါေသာ အေနာက္တိုင္း 
ေမ်ာက္: ေသးငယ္ေသာ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ တြင္ရွိေသာ 
မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ ပ႐ိုင္းမိတ္မ်ား ထိန္း 
သိမ္းရန္အတြက္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႔ကုိ အေျခခံေသာ ခ်ဥ္းကပ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈကို FFI၊ ျပည္သူမ်ား၊ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ထိန္း 
သိမ္းေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ သဘာဝအပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဗဟိုဌာန 
တို႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

• ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ရွိ ၁၂၅ ကီလိုမီတာခန္႔ ရွည္ 
လ်ားေသာ မဲေခါင္ျမစ္၌ က်က္စားေသာ ဧရာဝတီလင္းပိုင္: 
WWF မွ လင္းပိုင္ဖမ္းဆီးမႈ ေလ်ာက်ေစရန္အတြက္ ငါးဖမ္းလုပ္ 
ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရမွ ေရရွည္ျဖစ္ေသာ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ပုိမုိ အသံုးျပဳရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းျခင္း 
ျဖင့္ က်က္စားရာေဒသမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကို လုပ္ 
ေဆာင္ေနသည္။

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံရွိ ခ႐ုစုပ္ငွက္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ 
ေျမာက္ဘက္လြင္ျပင္ေဒသတြင္ ရွိေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း၏ စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ “ခ႐ုစုပ္ငွက္ႏွင့္ 
သဟဇာတက်မႈ” စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ 
စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနၾကသည္။



80 | usm;xufomvGefí | Inputs for a strategic approach to biodiversity conservation in Asia – Regional reports

• ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Cat Ba ေမ်ာက္: ေျမာက္ဗီယက္နမ္ ထံုး 
ေက်ာက္ေတာင္ကြၽန္းတြင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေသာ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္ 
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာ ပ႐ိုင္းမိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ 
ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး 
မ်ားကို Munster Zoo ႏွင့္ Zoologische Gesellschaft für Ar-
ten- und populationsschutz တို႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

• လင္းတမ်ိဳးစိတ္: အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ 
WCS၊ WWF၊ Sam Veasna ဗဟိုဌာနႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲ 
ထိန္းသိမ္းေရး Angkor ဗဟိုဌာနတုိ႔သည္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကေမ ၻာ 
ဒီးယားႏိုင္ငံရွိ လင္းတ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

• ကေမ ၻာဒီးယားႏိုင္ငံ မဲေခါင္ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ ေအာက္ပိုင္း 
တြင္ က်က္စားေသာ ၾကိဳးၾကာေခါင္းနီ: သုေတသနႏွင့္ 
က်က္စားရာ ေဒသမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ 
ရာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားမွ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

• ကေမ ၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ခ႐ုစုပ္ငွက္ၾကီးမ်ား: စပါးစိုက္ 
ဧကမ်ား တုိးခ်ဲ႕လာျခင္းသည္ သစ္ေတာ၏ အလွအပျမင္ကြင္း 
မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ ငွက္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတက်မႈ စိုက္ 
ပ်ိဳးေရးစနစ္ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အရည္အေသြးျမင့္မား 
ေသာဆန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ဝင္ေငြမ်ား တိုးျမႇင့္ရရွိလာရာ 
ေဒသတြင္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွစ၍ WCS သည္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း 
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေန 
သည္။

• ေရခ်ိဳလိပ္မ်ား: မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ 
ေရခ်ိဳလိပ္မ်ားႏွင့္ အင္းအိုင္လိပ္မ်ား၏ အေရအတြက္ကို ထိန္း 
သိမ္းထားႏိငုရ္န ္အစအီစဥတ္စခ္ကုို စငက္ာပတိူရစ ၦာန္႐ုံဌာနမ်ား 
မွ ေမြးျမဴေရး အစီအစဥ္၏ အေျခခံအျဖစ္ႏွင့္ ပိုလွ်ံေသာ သား 
ေပါက္မ်ားကို သဘာဝေတာထဲသို႔ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေဆာင္ 
ရြက္လ်က္ရွိသည္။

• WCS ၊ WWF ၊ လန္ဒန္သတၱေဗဒအသင္း၊ FFIႏွင့္ အျခားေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ က်ားမ်ိဳးစံု ထိန္းသိမ္းေရး 
စီမံကိန္းမ်ား

• တိုင္းရင္းေဆးမ်ားအတြက္ ျမင္းဝံ/ဝက္ဝံႏွင့္ ေခြးဝံ/ဝက္ဝံမ်ားကို 
ဖမ္းဆီးကာ သည္းေျခ ထုတ္ယူမႈကို တားဆီးရန္ လာအို၊ 
ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈလုပ္ငန္း 
(ဥပမာ TRAFFIC၊ အာရွတိရစ ၦာန္မ်ား) နယ္ေျမကိုအေျခခံေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

• အေနာက္ဘက္ သစ္ေတာအဝန္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ) တြင္ WCS သည္ 
အဓိကနယ္ေျမကို ဦးတည္၍ ၁၄ ႏွစ္တာကာလတြင္ အမ်ိဳးသား 
ဥယ်ာဥ္မ်ားကို အေထာက္အပ့ံျပဳလ်က္ရွိျပီး WWF ႏွင့္ ZSL 
တို႔သည္ အျခားေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ေထာက္ပ့ံလ်က္ရွိသည္။

• Nam Et-Phou Louey ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ (လာအို): WCS 
သည္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ကတည္းက အတည္ျပဳျပီးေသာ ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးႏွင့္ လွည့္လည္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားတြင္ ေထာက္ပ့ံလ်က္ 
ရွိသည္။

• ကေမ ၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ရွိ အေရွ႕ဘက္ 
လြင္ျပင္ ေျခာက္ေသြ႔ေတာႏွင့္ ေျမာက္ဘက္လြင္ျပင္ ေျခာက္ 

လာအိုႏိုင္ငံ Nakai-Nam Theun ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတြင္ရွိေသာ သစ္ေတာရြက္အုပ္တန္း။ 
ကာကြယ္ေတာသည္ ေရေဝေရေရလဲေဒသကို ထိန္းသိမ္းေပးျပီး Nam Theun ေရအားလ်ွပ္စစ္စက္႐ံုကို လည္ပတ္ေစသည္။ 
လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီသည္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၏ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံေပးသည္။
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ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္  ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

#3

ေသြ႔ေတာမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ထိန္းသိမ္းေရး (ကေမ ၻာဒီးယား အေနာက္ဘက္ 
Siem Pang ကို မၾကာေသးမီက ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ သတ္ 
မွတ္ထား)၊ WWF (Mondulkiri ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ 
ကေမ ၻာဒီးယား) ႏွင့္ WCS တို႔သည္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ငါးခု 
အနက္မွ ေလးခုကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ေထာက္ပ့ံေပးေနျပီး 
ထိေရာက္ေသာ ေျမျပင္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးႏွင့္ ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရး ျမဲျမံေစရန္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

• Thap Lan အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ (ထိုင္း): Panthera ႏွင့္ Free-
land တို႔သည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိသည္။ 

• Dong Phayayen-Khao Yai (ထိုင္း): Freeland သည္ SMART 
ျဖင့္ လွည့္လည္စစ္ေဆးျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ လူသား-
ေတာ႐ိုင္း တိရစ ၦာန္ ပဋိပကၡေလ်ာ့က်ေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးပံုစံ 
ေျပာင္းလဲမႈ တိုးျမႇင့္ေရးတို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္း 
လမ္းျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ ရွိသည္။ 

 ျပႆနာရပ္ကို ဦးတည္ ေျဖရွင္းေပးသည့္ CSO မ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ အစိုးရႏွင့္ (အခန္း ၃.၁.၃ တြင္ ၾကည့္ပါ) ႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
တကာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား (အခန္း ၃.၁.၅ တြင္ ၾကည့္ပါ) 
ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ေအဂ်င္စီ၊ Freeland၊ တိရစ ၦာန္မ်ား အက်ိဳးအတြက္ 
ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္း၊ TRAFFIC (WWF ႏွင့္ IUCN တို႔ 
၏ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔)၊ WCS၊ WildAid ႏွင့္ WWF တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ ပါဝင္ 
သည္။ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ 

မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ကိန္းဂဏန္း 
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပ့ံပိုးေပးျခင္း၊ အစိုးရမွ မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ 
လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ရန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၏ သေဘာတူညီခ်က္၊ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အရာရွိမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအား 
သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း (CITES 
အတြက္ TRAFFIC မွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဆင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုန္ 
သြယ္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ အပါအဝင္)၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္မွ်ေဝေရး ပ့ံပိုးမႈ၊ ရင္းျမစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ 
မ်ားတြင္ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳမည့္သူ 
မ်ား စားသံုးသူမ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းစဥ္ အေတာအတြင္း 
ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေနသည့္ 
တိရစ ၦာန္မ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

 အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သီးျခားမ်ိဳးစိတ္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ စားက်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အလႊာ 
အသီးသီးမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစရန္လည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ကို 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

• Saola လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔သည္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၉ ႏိုင္ငံကို 
ကုိယ္စားျပဳေသာ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ 
ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး 
IUCN မ်ိဳးစိတ္မ်ားရွင္သန္ေရးေကာ္မရွင္၏ အာရွ ေတာ႐ိုင္း 

ေရာ္ဘာစိုက္ခင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ ကမ ၻာ့ေရာ္ဘာ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအား 
အသံုးျပဳၾကျပီး ထိုထဲမွ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စိုက္ပ်ဳိးသည္။ ယင္းသည္ 

သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ Michelin ႏွင့္ gener-
al Motors တို႔သည္ ၎တို႔ဝယ္ယူသည့္ ေရာ္ဘာေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ မျဖစ္ေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရန္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
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ကြၽဲႏြားပညာရွင္အဖြဲ႔ေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားသည္ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ အျခား 
ေသာ ျခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာရန္၊ Saola အေကာင္အေရအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့ 
လာရန္ႏွင့္ ဥပေဒစုိးမိုးေရး ေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ ဗီယက္နမ္ 
ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံရွိ Annamite ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ Saola မ်ား 
က်က္စားရာေနရာကို ဦးတည္၍ နယ္ေျမအေျခခံေသာ ထိန္း 
သိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ မ်ိဳးစိတ္မ်ားဆိုင္ရာ အာရွ 
မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (ASAP) သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ IUCN ၏ 
ကမကထျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။ 
ASAP တြင္ မိတ္ဖက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္း ၄၃ ဖြဲ႔ရွိျပီး 
IUCN မ်ိဳးစိတ္မ်ား ရွင္သန္ေရး ပညာရွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ လက္တြဲ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အဆိုပါကြန္ရက္သည္ အာရွေဒသရွိ 
မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ မ်ိဳးစိတ္ ၁၇၄ ခု 
ကို ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အကူအညီမ်ား စု႐ံုးရယူရန္၊ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈကို ပ့့ံပိုးကူညီေပးရန္၊ ရင္းျမစ္မ်ားကို စုစည္းရန္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ စိတ္ဝင္စားမႈကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထား 
သည္။ 

• အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူသားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္း 
တိရစ ၦာန္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေသာ တိရစ ၦာန္္မ်ားကို 
သတ္ျဖတ္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ က်ားႏွင့္ဆင္) မ်ားအတြက္ 
အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ 
Kaeng Krachan အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ (ထိုင္း) သည္ ၂ဝဝ၅-
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အထိ ကိုးႏွစ္တာကာလအတြင္း လူသားမ်ားႏွင့္ 
ဆင္မ်ား၏ ပဋိပကၡၾကံဳေတြ႔မႈမ်ားသည္ ၁၇ဝ၅ ၾကိမ္ထိ ရွိခ့ဲျပီး 
ေကာက္ပဲသီးႏွံ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ဆင္ေသဆံုးမႈတို႔သည္ တန္ေၾကး 
အားျဖင့္ ခန္႔မွန္းယူ႐ိုေငြ ၄ဝ၈,ဝဝဝ အထိ ဆံုး႐ံႈးေစေၾကာင္း 
မွတ္သားထားသည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ သတိေပး အကာအရံ 
မ်ားႏွင့္ ညကင္းလွည့္လည္မႈမ်ားသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိခ့ဲျပီး ဤခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရြာသူရြာသားမ်ားထံ 
တိုးျမႇင့္ေပးခ့ဲသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဆင္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
ပ်က္စီးမႈသည္ ေလ်ာ့က်လာျပီး ဆင္မ်ား၏ ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈ 
၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ခ့ဲသည္။ (၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ညကင္းလွည့္လည္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြင္း ဆင္မ်ားႏွင့္ ပက္ပင္း 
ၾကံဳေတြ႔မႈ ၃၅၂ ၾကိမ္ ရွိခ့ဲျပီး ဆင္မ်ား ဝင္ေရာက္ဖ်က္စီးျခင္းကို 
ရပ္တန္႔ျခင္း သို္႔မဟုတ္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲေပးျခင္း ၃၂၁ ၾကိမ္ 
လုပ္ႏိုင္ခ့ဲကာ၊  ဖ်က္ဆီးမႈ (အနည္းဆံုးအားျဖင့္) ၁၃၄ ၾကိမ္ကို 
ကာကြယ္ႏိငုခ့္ဲျခင္းေၾကာင္ ့စိကု ္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးသမားမ်ားအတြက္ 
ခန္႔မွန္းယူ႐ိုေငြ ၆၆,ဝဝဝ တန္ဖိုးခန္႔ သက္သာေစခဲ့သည္။ 
လယ္သမားမ်ားသည္ ယခုဆိုလွ်င္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ 
ထားခ့ဲေသာ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ ထြန္ယက္ေနျပီး စား 
ဝတ္ေနေရးမ်ား ေကာင္းမြန္လာသည္။

 အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သဘာဝ 
သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ား ဥပမာ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ 
ကေမ ၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ NTFP- ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

၃.၄ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ

 မဲေခါင္ေဒသတြင္ ပုဂၢလိကက႑၏ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္း 
ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရွိေနေသာ္လည္း 
စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မ်ားျပားလာမႈ၊ 
ေဒသတြင္း စီးပြားေရး တစ္ဟုန္ထုိး တုိးတက္လာမႈတို႔ေၾကာင့္ 
ပုဂၢလိကက႑၏ အလားအလာသည္ က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတန္း၏ အေရွ႕ႏွင့္ ေတာင္ဘက္ကို ျဖတ္ 
၍ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ကုမၸဏီသံုးခုသည္ 
ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈကို ေပး 
ေဆာင္ရသည္။ ေလးႏွစ္စီမံကိန္းကို အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ (၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၈ 
ႏွင့္ ၂ဝဝ၈-၂ဝ၁၂) ၏ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ ယူ႐ိုေငြ ၉၂၃,ဝဝဝ ႏွင့္ 
ယူ႐ိုေငြ ၁ ဒသမ ၃ သန္းကို (၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၆) တတိယအဆင့္အတြက္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးေနရသည္။ ေငြေၾကးမ်ားကို ၁,၆၈ဝ စတုရန္း 
ကီလိုမီတာရွိေသာ တနသၤာရီ သဘာဝ ကာကြယ္ေတာမ်ား တည္ 
ေထာင္ရန္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ပါတီဝင္အားလံုးမွ သေဘာတူထား 
ေသာ ေလးႏွစ္တာစီမံကိန္းကို အေျခခံ၍ ထိုေဒသဝန္းက်င္၌ ေနထိုင္ 
ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားကို လူမႈစီးပြားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးေဆာင္ရသည္။ WCS သည္ စီမံကိန္းအတြက္ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈတြင္လည္း အနီးကပ္ ပူးေပါင္း လုပ္ 
ေဆာင္ေနသည္။ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္း ဆက္သြယ္မႈသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံု 
မ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ တုိက္႐ုိက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာထား 
ျခင္း မရွိေသာ္လည္း စီမံကိန္းကို ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ အေရးၾကီးသည့္ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ ပံ့ပိုးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ ကတိကဝတ္ ျပဳမႈမ်ားကို ၂ဝ၂၈ ခုႏွစ္အထိ ဓာတ္ 
ေငြ႕ပိုက္လိုင္း၏ သက္တမ္းကာလအတြင္း ဆက္လက္၍ ေထာက္ပ့ံ 
ႏိုုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားသည္။ အလားတူ ဥပမာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
Nakai-Nam Theun ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမကို စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေထာက္ပ့ံရန္ Nam Theun ၂ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီ (လာအို) မွ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ယူ႐ိုေငြ ၇၆၉ သန္းအထိ ေပးေဆာင္ေနရသည္။ 

 ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုသည္ Karst နယ္ေျမမ်ား၏ ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ ထိန္း 
သိမ္းေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ ယင္းနယ္ေျမမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပး 
ထားေသာ ထူးျခားျပီး မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနသည့္ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္လည္းေကာင္း အလြန္ 
သိသာထင္ရွားေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္ (အခန္း ၂-၁-၆ 
တြင္ၾကည့္ပါ)။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္
က်ေရာက္ေနေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားရွိသည့္ Hon Chong ေတာင္တြင္ 
လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အၾကီးဆံုး ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုမ်ားထဲမွ 
တစ္႐ံုသည္ ေတာေတာင္မ်ားတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္ရန္ ပညာ 
ရွင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနျပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သတၱဳ 
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ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္  ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

#3

တူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခု ထြက္ေပၚေရးဆြဲရန္ 
အတြက္ IUCN ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဤ 
နယ္ေျမအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အေရးယူ ေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ တိုးတက္မႈ 
မ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ျပီး မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မႈကို 
ေရွာင္ရွားလိုပါက ဤနယ္ေျမအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
အျခားကုမၸဏီမ်ားကလည္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

 ကုမၸဏီမ်ားသည္ သီးျခားထိန္းသိမ္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္႐ုိက္ ေပး 
ေဆာင္ၾကရသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုု္င္ငံတြင္ WWF သည္ အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (ဗီယက္နမ္တြင္ အာရွဆင္မ်ား ထိန္း 
သိမ္းေရး)၊ HSBC ဘဏ္ (Saola ႏွင့္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး)၊ Co-
ca-Cola (Tram Chim အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ ထိန္းသိမ္းေရး)၊ ခ႐ုစုပ္ငွက္ 
ျပန္႔ပြားေရး (ကေမာၻဒီးယား၊ Siem Pang အေနာက္ဘက္ ခ႐ုစုပ္ငွက္ 
မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး) ႏွင့္ မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္ (ဒီေရေတာ ျပန္လည္ 
ထိန္းသိမ္းေရး) တို႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ က႑စံု 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အလွဴရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ ဆမ္ေဆာင္း၊ 
Seagate and Animal planet တို႔သည္ ARREST ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ 
မ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ကို ေထာက္ပ့ံေပး 
လ်က္ရွိသည္။ FFI ႏွင့္ WCS တို႔သည္ ေဒသတြင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား 
အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာရွိေသာ 
အခ်ိဳ႕ေသာ က႑မ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးကို ေရရွည္ လုပ္ကိုင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိစိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ စတင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 
ေနေသာ္လည္း ေဒသတြင္းမွ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ 
ျဖင့္ပင္ ရွိေနေသးသည္။

• သစ္ေတာေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာင္စီ (FSC သစ္ေတာထြက္ 
ပစၥည္းမ်ား) လိုင္စင္ ၉၁၂ ခုသည္ ေဒသတြင္း ျပ႒ာန္းျပီးျဖစ္ေသာ္ 

လည္း ထိုထဲမွ ၁၃ ခုမွာ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ျဖစ္ျပီး 
အေခ်ာထည္အတြက္သာ ျဖစ္ကာ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ 
မဟုတ္ေခ်။ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ၈၂၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ၊ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံတြင္ ၁၈၆ စတုရန္းကီလိုမီတာ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ၅၆ 
ေပစတုရန္း ကီလုိမီတာ စသည္ျဖင့္ ဧရိယာအနည္းငယ္သာ 
မွတ္ပံုတင္ရေသးျပီး သစ္ေတာေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ ကနဦးေနရာႏွစ္ခုရွိကာ ပထမဆံုး အစု 
ဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ ခဲ့သည္။ 
လက္ရွိတြင္ ကေမာၻဒီးယား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာတြင္ FSC 
မွတ္ပံုတင္ျပီး သစ္ေတာေနရာမ်ား မရွိေသးေပ။ 

• စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆီအုန္းဆိုင္ရာ စားပြဲဝိုင္း (RSPO) တြင္ ေဒသ 
တြင္း၌ အဖြဲ႔ဝင္ ၆၇ ခုရွိျပီး ၁၄ ခုမွာ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားႏွင့္ 
၁၃ ခုမွာ ကေမာၻဒီးယားမွ ျဖစ္သည္။

• စဥ္ဆက္မျပတ္ စပါးစင္ျမင့္သည္ စပါးထုတ္လုပ္ေရးတြင္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ ျမႇင့္တင္ရန္ UNEP ႏိုင္ငံတကာ 
စပါးသုေတသနအဖြဲ႔အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ကနဦး 
လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

• ဘိလပ္ေျမ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေစရန္ ကနဦးေဆာင္ရြက္မႈကို 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ကမ ၻာ့စီးပြားေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ပံ့ 
ကူညီမႈျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ထိုင္းကုမၸဏီႏွစ္ခု အပါအဝင္ 
ႏိုင္ငံ ၂၄ ႏိုင္ငံ ပါဝင္ျပီး ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ 
ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္မႈအား ကိုယ္စားျပဳသည္။  လုပ္ေဆာင္မႈ 
ပဋိဉာဥ္တြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာင္ျမင္မႈ အေျခ 
အေန သို႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ား၏ 
အေျခအေနအား အစီရင္ခံတင္ျပစရာ မလုိေသာ္လည္း (ကမာၻ 
လံုးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္အညီ) တန္ဖိုးျမင့္ 
ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ေနရာမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေတာမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စာရင္းဇယားမ်ား အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ 

သစ္ေတာအတြင္း ကင္းလွည့္ေနေသာ လယ္သမားၾကီး Cil Yu Ha Vuong၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ။ ADB 
စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအစားထိုး နည္းလမ္းမ်ားအား 

လက္ခံႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ယင္းသည္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေသာ လယ္သမားမ်ားအား 
ေငြေၾကးေပးသည့္ ႏိုင္ငံ၏ PFES လုပ္ငန္းစဥ္အား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။
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စံႏႈန္းမ်ားေပၚမူတည္၍ အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈ 
သည္ သက္ဆိုင္သူမ်ားၾကား ထိေတြ႔ျခင္း စၾကႍထက္ (f.RSPO 
ဥပမာ) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ဖိုရမ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

• စဥ္ဆက္မျပတ္ သဘာဝေရာ္ဘာ ကနဦးေဆာင္ရြက္မႈ: 
ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ သမိုင္းေၾကာင္း 
အရ ေဒသတြင္ ေျမယာအသံုးခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္း၏ အေရးပါ 
ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ခဲ့ျပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကမ ၻာ့ အၾကီး 
မားဆံုး တာယာထုတ္လုပ္သူ Michelin မွ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ 
လံုးဝ မရွိေစေရး ကိစၥရပ္သည္ ထိုလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြက္ 
ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ အေရးပါေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။

 RSPO ႏွင့္ FSC တုိ႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းစံႏႈန္းမ်ား ေဖာက္ဖ်က္ 
ျခင္းတြင္ ေတြ႔ျပီးျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ထုတ္ပယ္ႏိုင္ေသာ အျငင္း 
ပြားဖြယ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိသည္။ စဥ္ဆက္မျပက္ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း လမ္းစဥ္မ်ားသည္ ေရထြက္လုပ္ငန္းမွ ငါး၊ ပုဇြန္ ထုတ္ 
လုပ္ေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ (အပိုင္း ၂.၁.၇) ေသာ္လည္း 
မွတ္ပံုတင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေအာက္ရွိေသာ လယ္ယာသည္ မွတ္ပံုတင္ထားေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုျပ 
ၾကသည္။

၃.၅ ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား

 ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၌ တစ္ကမ ၻာလုံး 
အတိုင္းအတာျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အေထာက္အပံ့ေကာ္မတီ (DAC) မွ 
အၾကမ္းဖ်င္း တရားဝင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ (ODA) အား 
တတိယအမ်ားဆုံးရရွိျပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသတစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ 
ယူ႐ို ၂ ဒသမ ၇ သန္း ရရွိခဲ့သည္။ (ဇယား ၃.၆ႏွင့္ ၃.၇) ေဒသတြင္းရွိ 
အလွဴရွင္ ေထာက္ပံ့မႈပုံစံမ်ားသည္ ဦးစားေပးက႑မ်ား ေျပာင္းလဲ 
ျခင္း၊ အလွဴရွင္အတြက္ ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံရရွိ 
ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈတို႔ျဖင့္ ပုံစံေျပာင္းလာသည္။ 
ထို႔ျပင္ တိုက္႐ိုက္ စီမံကိန္းရန္ပုံေငြမွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ပုံစံ 

ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလွဴရွင္ အေထာက္ 
အပံ့အား ရပ္နားျခင္းစသျဖင့္ ပုံစံေျပာင္းလာသည္။ ေဒသတြင္း 
စီးပြားေရး တိုးတက္လာသည့္အတြက္ မိတ္ဖက္ႏွင့္ က႑စုံအကူ 
အညီ၏ အေရးပါမႈသည္ က်ဆင္းလာေနျပီး ပိုဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ား 
(လာအို၊ ကေမ ၻာဒီးယား၊ ျမန္မာ) အတြက္ အေနာက္ႏိုင္ငံ အလွဴရွင္ 
အဖြဲ႔မ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းတို႔ႏွင့္စာလွ်င္ 
အကူအညီႏွင့္ ကုန္သြယ္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေရးပါမႈ နည္းသည္။ အကူအညီ 
ေပးျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျပင္ တ႐ုတ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား 
သည္ ေဒသတြင္းတြင္ ပူးေပါင္းျပန္လွန္တာဝန္ယူမႈ၏ အေရးပါေသာ 
အရင္းျမစ္အျဖစ္ တိုးတက္လာေနသည္။

 ေဒသႏိုင္ငံမ်ားရရွိေသာ ODA ၏ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္သည္ 
မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံ ကိုးႏိုင္ငံမွျဖစ္ၾကျပီး ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ 
မွ ျဖစ္သည္။ အျခားအဓိက အလွဴရွင္မ်ားမွာ ဂ်ာမနီ၊ ဩစေၾတးလ်၊ 
အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ယူေက၊ ေနာ္ေဝးႏွင့္ ဒိန္းမတ္တို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။ (ဇယား ၃.၇)

 ၂ဝဝ၆ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ၾကားတြင္ ေဒသတြင္း ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္း 
ေရးအစီအစဥ္ ၇ဝဝ တြင္ သုံးစြဲခဲ့မႈသည္ ယူ႐ို သန္း ၂၄ဝ ေက်ာ္ျပီး 
၎ထဲမွ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအကူအညီ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ 
လည္းေကာင္း၊ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားထံမွလည္းေကာင္း၊ 
၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံအရင္းအျမစ္မ်ားမွ 
လည္းေကာင္း ထည့္ဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး 
အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္ မ်ိဳးစိတ္အျပည့္ရွိေသာ ေဒသတစ္ခုတြင္ 
ဤသည္မွာ အေတာ္အသင့္နည္းပါးသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုသာ 
ျဖစသ္ည။္ ထုိ႔အျပင ္ရနပ္ုံေငြအမ်ားအျပားမွာ ေရရညွတ္ညတ့ံ္ေစေသာ 
သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ မူဝါဒဖြံ႔ျဖိဴးေရးသို႔သာ တိုက္ 
႐ိုက္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကသည္။  ေဒသတြင္ အၾကီးမားဆံုး အႏၲရာယ္ 
အျဖစ္ ယူဆထားေသာ ကာကြယ္ေတာေဒသ စီမံအုပ္ခ်ဴပ္မႈ သို႔ 
မဟုတ္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ရာဇဝတ္မႈကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းရန္ ရန္ပုံ 
ေငြ အနည္းငယ္သာ ရရိွသည္။ ရာသီဥတု ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လိုက္ 
ေလ်ာညီေထြ ေနထုိင္ေရးအတြက္ သိသာေသာရန္ပုံေငြ ယခုရရွိႏိုင္ 
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#3

သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွ မည္မွွ် 
ေရြ႕လာမည္ႏွင့္ ပမာဏမည္မွ်မွာ မရွင္းလင္းေခ်။

ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္းအလွဴရွင္မ်ား

ဥေရာပသမဂၢ
 ဥေရာပသမဂၢသည္ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္ 
နမ္တို႔အား ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း အကူအညီမ်ားေပးသည္။ ထိုင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ 
ခ်င္းအကူအညီတြင္ အက်ံဳးမဝင္ေသာ္လည္း ေခါင္းစဥ္အလိုက္ 
ဘတ္ဂ်က္မွ အကူအညီ ရရွိသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ဤေဒသ 
အတြက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ယူ႐ို ၂၄၄ သန္း ခြဲေဝေပးခဲ့ျပီး 
ထိုထဲမွ ယူ႐ို ၁၅ ဒသမ ၉ သန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
အပါအဝင္ က႑စံု/ကြန္ရက္အတြက္ ျဖစ္သည္၊ ၂ဝ၁ဝ မွစ၍ ဇီဝမ်ိဳးစုံ 
မ်ိဳးကြဲ၊ ကမ ၻာလုံးဆိုင္ရာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေစ 
ေသာ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ အဓိကေထာက္ပံ့ 
ေသာ စီမံကိန္းမ်ား (ယူ႐ို ၁၁ သန္းႏွင့္အထက္) သည္ အခ်ိဳ႕မွာ 
အျခားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ခဲြေဝရေသာ္လည္း စုစုေပါင္း ယူ႐ို ၄၆ 
သန္းအထက္ ျမႇဳပ္ႏွံသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ 
အၾကီးမားဆုံးအပိုင္း (စီမံကိန္း ၇ ခု၊ ယူ႐ို ၂၂ သန္းႏွင့္အထက္)သည္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျပီး အျခားစီမံကိန္း ၆ ခု (ယူ႐ို 
၁ သန္းအထက္)မွာ ေရရွည္တည္တံ့့ေစေသာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈ 
အေပၚတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲအား အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား 
သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ကာဒမန္ေတာင္တန္းမ်ားရွိ 
ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္မႈၾကား 
ရွိ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာနိုုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ေနရာမ်ား 
ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေတာကြန္ရက္ အားေကာင္းလာေစျခင္းႏွင့္ 
ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုရွိ ကာကြယ္ေတာမ်ား၏ စီးပြားေရး 
အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးယႏၲရားမ်ားအား ေရရွည္ျဖစ္ေစရန္ 
ေျဖရွင္းေပးသည္။

 ဥေရာပသမဂၢသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝ 
သယံဇာတဌာနႏွင့္အတူ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္း 
အတြက္ အာဆီယံေဒသစင္တာ၏ အစပ်ိဳးသူႏွင့္ ေထာက္ပံ့သူ 
ျဖစ္သည္။ ထိုမွ ေနာင္၌ ေဒသတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ 
အဓိက ျမႇင့္တင္္ေပါင္းစပ္မည့္ အဖဲြ႕အမည္ႏွင့္ ညႊန္စဥ္ဖြယ္ရာတစ္ခု 
ျဖစ္သည့္ အာဆီယံ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲအတြက္ ဗဟိုျဖစ္လာသည္။ 
အာဆီယံစီမံကိန္းတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ 
ေတာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ ၅ ႏွစ္ (၂ဝ၁၇-၂ဝ၂၂) (ယူ႐ို ၁ဝ သန္းတန္) 
အစီအစဥ္ျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ အာဆီယံ အေမြအႏွစ္ ဥယ်ာဥ္မ်ား 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ 
ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္   ACB ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ကူညီေထာက္ပ့့ံ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၃.၆ မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အသားတင္ ODA ရရွိမႈ၊ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၅

ႏိုင္ငံ အသားတင္ ODA (ယူ႐ို သန္း) 

၂ဝ၁၁ ၂ဝ၁၂ ၂ဝ၁၃ ၂ဝ၁၄ ၂ဝ၁၅

ကေမာၻဒီးယား ၃၈၁.၇၇ ၄၈၂.၄၆ ၄၁၁.ဝဝ ၄၁၉.၂၃ ၃၆ဝ.ဝ၈

လာအို ၂ဝ၇.၄၆ ၂၁၈.၆၉ ၂ဝ၆.၂၃ ၂၄ဝ.ဝ၈ ၂၆၇.၇၇

ျမန္မာ ၂၁၃.ဝဝ ၂၆၃.ဝဝ ၂၇၇၁.၁၅ ၈၉၁.၄၆ ၆၇၇.ဝဝ

ထိုင္း၁ -၁၄ဝ.၈၅ -၁၅၆.၈၅ -၇၉.၉၂ ၂၁၂.၃၁ -ဝ.၄၆

ဗီယက္နမ္ ၁၆ဝ၃.၁၅ ၂ဝ၄၂.၆၉ ၁၈၃ဝ.၁၅ ၁၈၆၇.ဝဝ ၁၃၉၇.၈၅

စုစုေပါင္း ၂၂၆၄.၅၄ ၂၈၅ဝ.ဝဝ ၅၁၃၈.၆၂ ၃၆၃ဝ.ဝ၈ ၂၇ဝ၂.၂၃

၁  အႏုတ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ထိုႏွစ္အတြက္ ရရွိေသာ ရန္ပံုေငြထက္ အေၾကြး၊ အတိုးႏွင့္ ျပန္လည္ေပးရန္မွာ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္ကို 
ရည္ညႊန္းသည္။

သဘာဝလမ္းညႊန္မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေလွာ္ကားေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ျမန္မာ။  CEPF မွ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျပီး ဟယ္ရီဆန္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံေစေသာ ခရီးသြားျခင္းအား 
အက်ိဳးျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္တန္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒသစြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ 
ေဂဟခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑ ၾကီးထြားလာေစျပီး ေဒသခံမ်ား အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေစႏိုင္သည္။
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 ဂ်ာမနီအစိုးရမွ ပူးေပါင္းေထာက္ပ့ံေသာ ေဒသတြင္း ဒုတိယ 
အစီအစဥ္သည္ အာဆီယံတြင္ သစ္ေဆြးေျမေရရွည္အသုံးခ်ႏိုင္မႈ 
ႏွင့္ ျမဴေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း ယူ႐ို ၂၄ ဒသမ ၅ သန္း ရန္ပုံေငြ 
ရရွိသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံလုံး 
သာမက အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ရွိ သစ္ေဆြးေျမေဒသ 
အား ဦးတည္ ပစ္မွတ္ထားသည္။   

 ဥေရာပသမဂၢသည္ ကမ ၻာလုံးဆုိင္ရာ တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္း 
တိရစ ၦာန္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ေစ်းကြက္ေနရာႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရာ 
ေနရာႏွစ္ခုလုံးအတြက္ ၎၏အခန္းက႑အား သိရွိျပီး ေတာ႐ိုင္း  
တိရစ ၦာန္ကုန္သြယ္မႈအား ဆန္႔က်င္ေသာ ဥေရာပသမဂၢလုပ္ကိုင္မႈ 
စီမံခ်က္ (၂ဝ၁၆-၂ဝ၂ဝ) အား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎စီမံခ်က္သည္ 
ကမ ၻာတစ္ဝန္း တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ 
လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလုိအားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊  ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ စပ္ 
လ်ဥ္းသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေနေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း၍ 
မွ်ေဝထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ႏွင့္ 
ဇာစ္ျမစ္၊ ခရီးေထာက္ႏွင့္ သံုးစြဲသူႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ကမ ၻာလံုး 
ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစ 
ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္ အသိပညာ ျမႇင့္တင္ 
ျခင္း၊ ကာကြယ္ထားေသာ မ်ိဳးစိတ္စာရင္းအား ျပန္သုံးသပ္ျခင္း၊ 
အေျခတည္ရာ အစုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း 
တို႔ ပါဝင္ႏိုင္ျပီး ဥေရာပသမဂၢအတြင္းတြင္ တိုးျမႇင့္ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ 
ျခင္း၊ ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ အခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း အပါအဝင္ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အား 
ေကာင္းေစျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

 မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ စိုးမိုးမႈ 
ကြန္ရက္မ်ား  (WENs) ႏွင့္  ICCWC တို႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္သာမက ဥေရာပသမဂၢ ကုန္ 
သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ရန္ပုံေငြ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အလားအလာ 
က႑အား သိ္ရွိရန္လည္း ပါဝင္သည္။  

 ေဒသတြင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ကုန္သြယ္ျခင္း ကပ္ဆိုးအား 
တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ CITES ႏွင့္ UNODC တို႔၏ 
ဆက္စပ္စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အာရွေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္္ဆိုင္ရာ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စီမံကိန္းအတြက္ 
ယူ႐ို ၅ သန္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ထားသည္။ 

 လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ကုန္သြယ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားအား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈအေနျဖင့္ အမ်ိဳး 
သား အဖဲြ႕ ၁၁ ခု၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ကမ ၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ UNODC တို႔သည္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ အဖြဲ႔  ၁၅ ဒသမ ၇  အား ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ 
ကုန္သြယ္မႈအား ကုိင္တြယ္ရန္၊ ကမ ၻာတစ္ဝန္း ေပၚထြက္လာေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား အသုံးခ်ရန္၊ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

 က႑စံုမွ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆြးေႏြးအၾကံ 
ဉာဏ္ရယူျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္မႈအား 
ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီး 
မႈ အဆင့္အား ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပ 
သမဂၢသည္ ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိျပီး တရားဝင္သစ္အား ဥေရာပ 
ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔လိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး သစ္ေတာဥပေဒ 
စိုးမိုးမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ (FLE-
GT) အား ဆႏၵအေလ်ာက္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ သေဘာတူညီမႈ လုပ္ငန္း 
စဥ္ (VPA) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ သစ္ေတာ 
အခ်က္အလက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အရပ္ 
ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအား တိုးတက္လာ 
ေစရန္ ဦးတည္ျပီး ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံတြင္ FLEGT ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

ေတာင္ေပၚလယ္သမားမ်ား၊ လာအိုႏိုင္ငံ။ ဥေရာပသမဂၢမွ ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ လာအိုႏိုင္ငံရွိ 
ဌာေနေတာင္ေပၚ အစုအဖြဲ႔မ်ားအား ၎တို႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ 
ျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၎တို႔၏ လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္လာႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 
ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုမွာ လက္ဖက္သီးႏွံ သစ္ေတာ ေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း ဖြံ႔ျဖိဳးလာျခင္းျဖစ္သည္။
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ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္  ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

#3

စီမံကိန္း ၅၃ ခုအား ေထာက္ပံ့ကူညီထားသည္။ လာအို၊ ထိုင္းႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္တို႔သည္ လက္ရွိတြင္ VPA အား ညိႇႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္သည္။

 ဥေရာပသမဂၢသည္ သဘာဝအရင္းအႏွီး တြက္ခ်က္ျခင္း 
(ေအာက္တြင္ ကမ ၻာ့ဘဏ္က႑အား ၾကည့္ပါ) ႏွင့္ အေရးတၾကီး 
ေဂဟစနစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရန္ပံုေငြ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) 
တို႔တြင္ ကမ ၻာ့ဘဏ္ ဦးေဆာင္ေသာ WAVES ပူးေပါင္း ေဆာင္ 
ရြက္မႈအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည္။

ဂ်ပန္

 ေဒသတြင္ ဂ်ပန္၏ အကူအညီသည္ ေနာင္ သံုးႏွစ္တြင္ ယူ႐ို ၄ 
ဒသမ ၆ သန္းေပးအပ္ရန္ ကတိကဝတ္ေၾကာင့္ တိုးလာမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ဂ်ပန္-မဟာမဲေခါင္ အစီစဥ္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းအား အာ႐ံုစိုက္ျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ထိန္းသိမ္း 
ေရးႏွင့္ ေရသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဟူေသာ မ႑ိဳင္ေလးခု၏ တစ္ခု 
အျဖစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈ ပါဝင္သည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ တန္ဒါအိုအမ်ဳိးသားယ်ာဥ္သည္ ဗီယက္နမ္-
ဂ်ာမနီ ပူးေပါင္း၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ရန္ 
ကနဦးလုပ္ေဆာင္ရသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ဥယ်ာဥ္၏ 
ၾကားခံနယ္ေျမတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ 
ထိန္းသိမ္းရန္ အက်ဳိးျပဳသည့္ ပူးေပါင္းစီမံလုပ္ေဆာင္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။

ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
WildScan အက္ပလီေကးရွင္းအား အသံုးျပဳရန္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ 
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ယင္းအက္ပလီေကးရွင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
လူထုအေနျဖင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ခံေနရေသာ 
ေတာ႐ိုင္းတိရိစ ၦာန္မ်ားအား ခြဲျခားျပီး အစီရင္ခံ၍ ရသည္။ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ 
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈအား တံု႔ျပန္ရန္ အေရးပါေသာ အပိုင္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။

ဇယား ၃.၇ OECD အလွဴရွင္မ်ားမွ အသားတင္ ODA ရရွိမႈ

ႏိုင္ငံ

(ISO 
ကုတ္)

ODA (ယူ႐ို 
သန္း)  

(၂ဝ၁၅)

ဥေရာပ 
သမဂၢ

ၾသစ 
ေၾတးလ်

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ကေနဒါ ဒိန္းမတ္ ဖင္လန္ ျပင္သစ္ ဂ်ာမနီ အိုင္ယာလန္

KHM ၃၄.၇၇ ၃၇.၈၅ ၃.ဝဝ ၃.၁၅ ဝ.၂၃ ၂.ဝ၈ ၅ဝ.၆၂ ၂၂.၂၃ ဝ.၄၆

LAO ၈.၃၁ ၂၈.ဝဝ ဝ.၉၂ ၁.၄၆ ဝ.ဝဝ ၄.၆၂ ၉.၂၃ ၁၉.၆၉ ဝ.၄၆

MMR ၉၂.၃၈ ၂.၆၂ ဝ.၂၃ ၉.၆၉ ၅.၆၉ ၇.ဝဝ ၃.၂၃ ၁၄.၃၁ ၁.ဝဝ

THA ၉.၈၅ ၃.၃၈ ဝ.ဝဝ ဝ.ဝဝ -ဝ.၄၆ ဝ.၂၃ ၇.၄၆ ၄.ဝ၈ ဝ.၂၃

VNM ၄၅.ဝ၈ ၇၉.၉၂ ၁ဝ.၈၅ ၁၅.၃၁ ၁ဝ.ဝ၈ ၉.၅၄ ၆၅.၁၅ ၁ဝဝ.၉၂ ၉.၆၉

စုစုေပါင္း ၁၉ဝ.၃၈ ၁၉၁.၇၇ ၁၅.ဝဝ ၂၉.၆၂ ၁၅.၅၄ ၂၃.၄၆ ၁၃၅.၆၉ ၁၆၁.၂၃ ၁၁.၈၅
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ဇယား ၃.၇ OECD အလွဴရွင္မ်ားမွ အသားတင္ ODA ရရွိမႈ (အဆက္)

ႏိုင္ငံ

(ISO 
ကုတ္)

ODA 
(ယူ႐ို 
သန္း) 

(၂ဝ၁၅)

ကိုရီးယား လူဇင္ဘတ္ ေနာ္ေဝ စပိန္ ဆြီဒင္ ဆြစ္ဇာ 
လန္

ယူေက အေမရိ 
ကန္

အျခား စုစုေပါင္း

KHM ၅ဝ.၆၉ ဝ.၃၈ ၅.၂၃ ဝ.ဝဝ ၁၈.၇၇ ၁၁.၃၁ ၃.၃၁ ၆၆.၂၃ ၆.၂၃ ၃၉၄.၈၅

LAO ၆၇.၃၈ ၁၂.၄၆ ၃.၇၇ ဝ.ဝဝ ဝ.၄၆ ၁၅.၃၁ ၂.၇၇ ၁၉.၄၆ ၃.၆၉ ၂၇၆.ဝ၈

MMR ၁၆.၃၁ ၁.ဝဝ ၂၄.၄၆ ဝ.ဝဝ ၁၈.၃၈ ၃၁.ဝဝ ၁၃၃.၈၅ ၈၇.၃၈ ၁ဝ.၇၇ ၇၆၉.၃၈

THA ၃.၆၂ ဝ.ဝ၈ ဝ.၆၉ ဝ.ဝ၈ ၃.၆၉ ၁.၃၈ ၄.၄၆ ၃၃.၃၈ ၁.၃၁ ၉.၃၈

VNM ၁၆၇.ဝ၈ ၈.၆၉ ၇.၃၈ -၁၈.၁၅ -ဝ.၆၉ ၁၉.ဝ၈ ၁၄.၄၆ ၆၁.၆၂ ၁ဝ.ဝ၈ ၁၄၄၂.၉၂

စုစုေပါင္း ၃ဝ၅.ဝ၈ ၂၂.၆၂ ၄၁.၅၄ -၁၈.ဝ၈ ၃၆.၆၉ ၇၈.ဝ၈ ၁၅၈.၈၅ ၂၆၈.ဝ၈ ၃၂.ဝ၈ ၂၈၉၂.၆၂

ရင္းျမစ္ OECD၊ ODA မွ ရရွိေငြထက္ ေခ်းေငြေက်ာ္လြန္သြားေသာအခါ ျပန္လည္ေပးေသာေၾကာင့္ အႏုတ္လကၡဏာတန္ဖိုးမ်ားေပၚလာသည္။

ဂ်ာမနီ

 ဂ်ာမန္မိတ္ဖက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဘဏ္ KFW သည္ ေငြစု 
စာအုပ္လုပ္ျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ဗီယက္နမ္သစ္ေတာ ျပန္လည္တည္ 
ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အဓိက 
ေထာက္ပံ့ ကူညီသူျဖစ္သည္။ ထုိေနရာတြင္ မိသားစုမ်ားသည္ 
သစ္ေတာစိုက္ခင္းသစ္မ်ား ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ရွိျပီးသား သစ္ေတာ 
မ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိ 
ၾကျပီး ထိုမွ ေျမဆီလႊာေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရး 
ႏွင့္ ေရေဝေရလဲကာကြယ္ျခင္းတို႔အား တိုးပြားေစရန္ အက်ဳိးျပဳသည္။ 
လာအိုႏိုင္ငံအား ေပးအပ္သည့္ အကူအညီတြင္လည္း ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမမ်ားပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဘက္စံုသံုးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း 
အားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား ပါဝင္ျပီး 
KfW သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ AHPs မ်ားတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ေစေရး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ 
ယူ႐ို ၁ဝ သန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးကာ၊ ACB က စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အေသး 
စားေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ရန္ပံုေငြထုတ္ေပးသည္။ 
ဂ်ာမန္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ GIZ သည္ 
လာအိုႏိုင္ငံ ဟီနန္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေတာ (ယူရီု ၆ ဒသမ ၃ သန္း၊ 
၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၈) ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဖြန္နီယမ္ (ယူ႐ို ၆ ဒသမ ၃ သန္း၊ 
၂ဝဝ၇-၂ဝ၁၆) တို႔ရွိ ကာကြယ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့သည္။ ထို႔အျပင္ ACB မွတစ္ဆင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ ၁ဝ 
ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ 
ကာကြယ္ျခင္း တိုးတက္ေစရန္အတြက္ စီးပြားေရး အရင္းျမစ္တစ္ခု 
အျဖစ္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ အေျခခံထုတ္ကုန္မ်ားဆိုင္ရာ (ယူ႐ို ၄သန္း၊ 
၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၉) ႏွင့္ အာဆီယံ အစိုးရ အေထာက္အပံ့တြင္ ACB အား 

ေဆာင္ရြက္ေထာက္ပံ့ေသာ အာဆီယံေဒသတြင္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ 
က႑အဖြဲ႔အစည္း အားေကာင္းေစျခင္း (ယူ႐ို ၅သန္း၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၉) 
ဆိုင္ရာ GIZ ၏ ေဒသတြင္း စီမံကိန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေဒသတြင္း 
အျခားစီမံကိန္းမ်ားတြင္ မဲေခါင္ေဒသ ေရလႊမ္းမိုးမႈ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ 
REDD+ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ EU-FLEGT လမ္းစဥ္အား ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ 
သည္။ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတြင္ ဂ်ာမန္ 
ဖက္ဒရယ္ ဝန္ၾကီးဌာန (BMZ)ႏွင့္ Kfw တို႔သည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ က်ားက်က္စားရာေဒသ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ 
အား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္း 
ႏွစ္ခုအား ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

 ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USATD)
သည္ မ်ိဳးသုန္းရန္ အႏရၱာယ္ရွိေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ 
ရာ အာဆီယံေဒသ တုံ႔ျပန္မႈအစီအစဥ္ (ARREST) အား ေထာက္ပံ့ 
ကူညီသည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ၁ဝ ႏိုင္ငံ၊ ASE-
AN_WEN၊ တ႐ုတ္၊ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက႑ 
အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျပီး သံုးစြဲသူ ေတာင္းဆိုခ်က္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးျမႇင့္တင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပး 
ကူညီသည္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ ရရွိျပီးျဖစ္ 
သည္။ ေအဂ်င္စီသည္ ကေမ ၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ မိတ္ 
ဖက္အစီစဥ္မ်ား ရွိသည္။
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ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္  ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

ၾသစေၾတးလ်

 ဤေဒသသို႔ ေပးအပ္သည့္ ၾသစေၾတးလ် အကူအညီတြင္ 
အသစ္တည္ေထာင္လုိက္ေသာ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ်-နယူးဇီလန္ 
လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းလည္း 
ပါဝင္ျပီး အာဆီယံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီပြားေရး ဆက္ဆံေရး နီးကပ္မႈ 
အတိုင္းအတာအတြင္းတြင္ ရွိေနသည္၊ မဲေခါင္ ေရသယံဇာတ၏ 
ႏိုင္ငံတကာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား 
တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔အား တံု႔ျပန္ရာတြင္ တိုးတက္ေစျခင္း 
အပါအဝင္ ေဒသတြင္းရွိ စီးပြားေရးေႏွာင္ၾကိဳးမ်ား နီးကပ္စြာ ဖန္တီး 
ရန္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္ ဦး 
တည္ အေလးထားသည္။

 မိတ္ဖက္အကူအညီမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေသာ သိသာသည့္ ေဒသ 
အစီအစဥ္မ်ားမွ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ 
ဂ်ာမနီ၊ လူဇင္ဘက္ႏွင့္ ဆြီဒင္တို႔မွ ေထာက္ပံ့ေသာ မဲေခါင္ျမစ္ 
ေကာ္မရွင္၏ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနႏိုင္ 
ျခင္းအစီစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ကမ ၻာ့ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား

 ကမ ၻာ့ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားထဲမွ UNODC သည္ ၎၏ 
ေတာ႐ိုင္းတိရိစ ၦာန္ႏွင့္ သစ္ေတာရာဇဝတ္မႈ တိုက္ဖ်က္ျခင္းဆိုင္ရာ 
ကမ ၻာလံုး အစီအစဥ္ျဖင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစ ၦာန္မ်ား ကုန္သြယ္ျခင္းကို 
ဆန္႔က်င္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရန္ ၎၏ 
ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ထိုအစီစဥ္သည္ မူဝါဒႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္ အားေကာင္းလာေစရန္၊ စိုးမိုးေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ေရး အားေကာင္းလာေစရန္၊ 
အသိပညာ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဖလွယ္ရန္၊ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ 
ရြက္မႈအား ကူညီရန္ ဦးတည္အေလးထားသည္။ UNODC သည္ 
ေတာင္း႐ိုင္း တိရစာၦန္ႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈ၊ ဆန္းစစ္မႈ 
လက္စြဲအား  ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ICCWC မိတ္ဖက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ 
ေဆာင္သည္။ UNODC ၊ UNEP ႏွင့္ NGO (Freeland) အဖြဲ႔မ်ားသည္ 
ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔မွ ေထာက္ပံ့ေသာ ဥပေဒ သက္ 
ေရာက္ေစရန္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္း (PA-
TROL) ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား 
တိုက္ဖ်က္ေရး မိတ္ဖက္အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ ငါးႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး လူႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈအား ေျဖရွင္းရန္ နယ္စပ္ 
ဆက္သြယ္ေရး႐ံုး၏စနစ္ တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ပဋိပကၡ 
မ်ားအား ဦးတည္အေလးထားသည္။

 ကမ ၻာ့ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္ ကမ ၻာ့ 
ကုလသမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (UNEP) တို႔သည္ ေဒသ 
တြင္းတြင္ အျခားအရာမ်ားထက္ ဆင္းရဲမႈ-ပတ္ဝန္းက်င္ ေရွ႕ေဆာင္ 
လုပ္ငန္းျဖင့္ အစိမ္းေရာင္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အား အေလး 

ထားခဲ့ၾကသည္။ UNEP သည္ ၅ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ က်င္းပသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ ဝန္ၾကီးအဆင့္ 
ညီလာခံ အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဖိုရမ္မ်ားစြာတို႔ကို ပံ့ပိုး 
ကူညီေပးခဲ့ျပီး (အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍) ေရရွည္ 
တည္တံ့ေစမည့္ စားသံုးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံ+3 
ေခါင္းေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ျဖင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ 

 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ UNDP ၏ ဇီဝမ်ဳိးစံု 
မ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (BIOFIN) သည္ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအခက္အခဲအား ေျဖရွင္းသည့္ ကမ ၻာလံုး 
ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအား 
၎၏ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲအတြက္ ကုန္က်ထားမႈမ်ားအား တိုင္းတာရန္၊ 
အလယ္အလတ္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာ 
ေငြးေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ 
ေငြးေၾကးဆိုင္ရာ အေျဖမ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေစႏိုင္သည္။ BIOFIN 
သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံအပါအဝင္ ကမ ၻာတစ္ဝန္း ၃၁ ႏိိုင္ငံတြင္ အသက္ဝင္ 
လႈပ္ရွားေနျပီး ျဖစ္သည္။

 UNESCO သည္ မဲေခါင္ေဒသအတြက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 
ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ရွလြယ္မႈေျမပံုအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ကမ ၻာ့အေမြအႏွစ္ 
မ်ားႏွင့္ ဇီဝအဝန္း နယ္ေျမမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူေၾကညာခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ (အပိုင္း ၃.၁.၅)

 

ဘက္စံုဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဘဏ္မ်ား

 ကမ ၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) တို႔သည္ အာဆီယံ 
ေဒသ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ေသာ့ခ်က္တစ္ခုအေနႏွင့္ ေဒသ 
တြင္း စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး 
အား အေျချပဳ အေလးထားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ က႑စံု 
လွဴဒါန္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ျပီး GEF စီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေသာ 
ေအဂ်င္စီမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 ADB သည္ စီးပြားေရးစၾကႍၾကီး သံုးခုရွိ တိုးခ်ဲ႕လာေသာ လမ္း 
ကြန္ရက္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအားေလ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ဇီဝ 
မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရးစၾကႍ အစပ်ိဳးအစီအစဥ္ တစ္ခုအား 
ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ လမ္းမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း သစ္ေတာ 
လုပ္ငန္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံရွိ အလယ္ပိုင္းေဒသ (ထို႔ 
အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွီဝမ္ဒါရွန္ေဒသ) အပါအဝင္ အေရးပါေသာ ဇီဝ 
မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲေဒသမ်ားအား သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္ 
(၂ဝ၁၆-၂ဝ၁ဝ)တြင္ ယူ႐ို ၁ ဒသမ ၃ သန္းျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျပီး နယ္သာလန္ႏွင့္ 
ဆြီဒင္တုိ႔မွ အဓိကေထာက္ပံ့သည္။ ဒုတိယအဆင့္ (၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၅ 
အထိ၊ ဆက္လက္၍ ၂ဝ၁၆ အထိ သက္တမ္းတိုးသည္) တြင္ ဖင္လန္၊ 
ဆီြဒင္ႏွင့္ ေနာ္ဒစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးရန္ပံုေငြတုိ႔မွ ေထာက္ပံ့သည့္ ယူ႐ို ၂၁ 
ဒသမ ၈ သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ အစီအစဥ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
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ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲစၾက္ႍ ၆ ခုရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား သစ္ေတာ 
သယံဇာတမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အစားထိုးဝင္ေငြမ်ား ရရွိေစေရး 
အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းတို႔ကို ဦးတည္ထားသည္။ 
အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္လည္း တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္ 
ထံုးေက်ာက္ေတာင္ေၾကာ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ) 
Guangxi ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသႏွင့္ (ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ) Cao 
Bang ခ႐ိုင္တို႔အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ) Xishuang-
banna ၾကိဳးဝိုင္းႏွင့္ (လာအိုႏိုင္ငံ) Nam Ha NPA တို႔အၾကားတြင္ 
လည္းေကာင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ကူညီေပးခဲ့သည္။  ဤအစီအစဥ္သည္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ADB ၏ မဟာမဲ 
ေခါင္ေဒသခြဲ (GMS) ဗဟိုပတ္ဝန္းက်င္ အစီစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ား 
ေရးဆြဲျခင္း၊  နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲေဒသမ်ား၊ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈအား ၾက့ံၾကံ့ခံႏိုင္မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

 ေဒသတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ ကမ ၻာ့ဘဏ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
သစ္ေတာမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ 
လက္ရွိအဖြဲ႔အစည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ဦးတည္ေသာ ေရရွည္တည္တံ့ 
ေစမည့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ျမႇင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္း (ယူ႐ို ၁၄ 
ဒသမ ၆ သန္း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၈) ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရး ေဒသ 
မ်ားအား ေနရာအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသာမက မူဝါဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေသာ ယခုအခါ စီမံကိန္းဒုတိယ 
အဆင့္ စုစုေပါင္း ယူ႐ို ၂၄ သန္း အထက္) ေရာက္ရွိေနေသာ လာအို 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း (ယခင္က ကာကြယ္ထား 
ေသာ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္တိရိစ ၦာန္စီမံကိန္း) တို႔ ပါဝင္သည္။ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 
စီမံကိန္း (ယူ႐ို ၆၉ သန္း၊ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇) သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ 
မႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံခ်က္ေရး 
ဆြဲျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ေခ်း 
ေငြမ်ားအနက္ ပထမဆံုးေသာ ေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

 ကမ ၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ UNEP တုိ႔သည္ စုေပါင္းစီးပြားေရးအဆင့္ အကဲ 
ျဖတ္မႈ၊ မျဖစ္မေန အေရးပါေသာ သဘာဝအရင္းအႏွီးအား ေရးဆြဲ 
ျခင္းႏွင့္ သဘာဝအရင္းအႏွီး ေရတြက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား 
ျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းအား  ခိုင္မာေစမည့္ ေဂဟစနစ္မ်ား အကဲျဖတ္ 
ျခင္းအား ပါဝင္ရန္ ကမ ၻာ့ဘဏ္ဦးေဆာင္ေသာ WAVRS ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ အပါအဝင္ျဖင့္ ယႏရၱားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္ေနၾကသည္။ UNEP ၏ သဘာဝအရင္းအႏွ္ီး ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ 
ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးယႏရၱားမ်ား၏ ေငြ 
ေၾကးထုတ္ကုန္မ်ားအား လႊမ္းမိုးရန္ ရလဒ္အား အသံုးျပဳ၍ ပတ္ဝန္း 
က်င္ အဆင့္အတန္းက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏရၱာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ခ်ိတ္ 
ဆက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ႏုိင္ေစသည့္အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ 

ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရရွည္ 
တည္တံ့ေစေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ 
ႏိုင္ေခ် ေလ်ာ့ခ်ျခင္းၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈအား ျမႇင့္တင္တုိးတက္ေစ 
သည္။

ဘက္စံုလွဴဒါန္းရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေထာက္ပံ့မႈ (GEF) သည္ ဇီဝ 
မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွစ္ခုစလံုး ဦးတည္ေသာ ရံပံု 
ေငြမွတစ္ဆင့္ ေဒသတြင္းတြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရးတြင္ 
အၾကီးမားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 
GEF သည္ ယခုအခါ ဆ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ ရန္ပံုေငြစက္ဝန္း (၂ဝ၁၄-
၂ဝ၁၈) ေရာက္ရွိေနျပီး မဟာမဲေခါင္ေဒသ ငါးႏိုင္ငံအတြက္ ယူ႐ိုသန္း 
၈ဝ ျဖင့္ စုစုေပါင္း ခြဲေဝခ်ထားခဲ့သည္။ ထုိအထဲမွ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္း  
(ယူ႐ို ၃၅ သန္း) အား ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲအတြက္ ခြဲေဝျပီး ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း (ယူ႐ို ၇ ဒသမ ၉ သန္း) ႏွင့္ က်န္ 
၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ေျမယာအဆင့္အတန္း က်ဆင္းျခင္းအတြက္ ခြဲေဝ 
ထားခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္၏ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲအတြက္ ခြဲေဝမႈသည္ 
အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း GEF ၏ ခြဲေဝမႈအား ျခံဳငံုၾကည့္ပါက ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ားဆံုး ခြဲေဝခ်ထားသည္။ ျခံဳငံုၾကည့္ပါက ျမန္မာ၊ 
ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔သည္ GEF ရန္ပံုေငြ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔စီ 
ခြဲေဝေပးထားျပီး က်န္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအို 
တို႔အား ခြဲေဝရရွိခဲ့သည္။ ခြဲေဝမႈမ်ားတြင္ GEF 5 မွ ခြဲေဝရရွိျခင္းထက္ 
ယူ႐ို ၅၃ သန္းခန္႔ထိ တိုးခ်ဲ႕ရရွိခဲ့ျပီး GEF တြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲအတြက္ 
ႏိုင္ငံအားလံုး ရန္ပံုေငြ ပိုမိုရရွိခဲ့ၾကသည္။

 ၂ဝဝ၆ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံတြင္ GEF စီမံကိန္း 
၃၃ ခုသည္ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရးအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ျပီး GEF မွ ယူ႐ို ၄ ဒသမ ၆ သန္း ျမႇဳပ္ႏွံျပီး ယူ႐ို ၃၃၅ သန္းေက်ာ္ကို 
ပူးေပါင္းရန္ပံုေငြ ထည့္ဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလအရ 
ဤထဲမွ စီမံကိန္း ၃ဝ (ယူ႐ိုသန္း ၆ဝ) သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေနဆဲ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းတြင္ အဆင့္အမ်ဳိးအမ်ဳိးထိ 
ေရာက္ေနၾကျပီး ၃ ခုမွာ ျပီးဆံုးျပီျဖစ္သည္။ ၂၉၃ ခုမွာ အစိုးရ 
သို႔မဟုတ္ က႑စံု ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိျပီး 
တစ္ခုမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 
(WCS) မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ စီမံ 
ကိန္းမ်ားမွ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၅ ခု၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၂ ခု၊ 
ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔တြင္ ၇ ခုစီ၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၅ 
ခုစီ ျဖစ္ၾကသည္။ ၅ ခုမွာ ေဒသတြင္း အဆင့္ (အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
သို႔မဟုတ္ မဟာမဲေခါင္) ႏွင့္ ၂ ခုမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ျဖစ္သည္။ 
စီမံကိန္းမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အၾကီးစား ေျမယာ႐ႈခင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
အား ေပါင္းစည္းျခင္းအား အေလးထားေၾကာင္း သိသာေနျပီး စီမံ 
ကိန္း ၃၃ ခုထဲမွ ၂၃ ခု (ယူ႐ို ၆၅ သန္း) သည္ ဤေနရာတြင္ အေလး 
ထား အေျခတည္ထားသည္။ စီမံကိန္း ၄ ခုသာ ကာကြယ္ေတာ 
ေဒသမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အဓိကဦးတည္ျပီး၊ အျခား ၆ခုမွာ ဇီဝမ်ဳိးစံု 
မ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
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ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္  ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

#3

ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔အား အေလးထား ဦးတည္ထားသည္။ တစ္ခြင္တစ္ 
ျပင္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားမွာ အေရးၾကီးေသာ္လည္း (အပိုင္း ၄ 
ဒသမ ၃ တြင္ ၾကည့္ပါ) ၎တို႔သည္ ႐ႈပ္ေထြးျပီး ၎တို႔၏ ဇီဝမ်ဳိးစံု 
မ်ဳိးကြဲကာကြယ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခရွိျပီး ရင္းျမစ္ 
မ်ားကို အလြန္နည္းပါးစြာ ျဖန္႔ေဝသုံးစြဲရသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား သင့္ေတာ္ေသာ ထိန္း 
ေက်ာင္းမႈမရွိပါက လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ပတ္ဝန္း 
က်င္တြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းစနစ္မ်ား ေဖာ္ 
ထုတ္ေပးႏိုင္လင့္ကစား (ၾကိဳးစား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ရရွိလာသည့္ 
အခ်ိန္တြင္ မုန္းတီးသြားတတ္သည့္) ဒိုးနက္သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွလြဲ၍ မဟာမဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံအားလုံးတြင္ ထိန္း 
သိမ္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဒသအစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစုအဖြဲ႔အုပ္စုမ်ားက ေထာက္ပံ့ေငြ ေပး 
အပ္ေသာ GEF အေသးစားေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ား ရွိၾကသည္။ 
၂ဝဝ၆ မွ ၂ဝ၁ဝ အတြင္း ေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဘက္လူမႈေရးအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈအေနျဖင့္ ယူ႐ို ၃ သန္း ရန္ပုံေငြ ေပးအပ္ 
ခဲ့သည္။ 

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ အစီအစဥ္သည္ GEF မွ 
ေထာက္ပံ့ေသာ ၇ ႏွစ္တာ ကနဦးေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ျပီး အာဖရိကႏွင့္ 
အာရွၾကား ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ရည္ 
ရြယ္သည္။ အစပိုင္းတြင္ အာဖရိကအား ဦးစားေပးခဲ့ျပီး မၾကာေသး 
မီက ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ပါဝင္လာရန္ အစီအစဥ္အား ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ 

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်ားကနဦး လုပ္ေဆာင္မႈအား က်ား 
က်က္စားရာ ႏိုင္ငံ ၁၃ ခုမွ ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ အဖြဲ႔ဝင္ 
တစ္ခုမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကမ ၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အျခား အလွဴရွင္မ်ား 
စြာမွ ကူညီ ေထာက္ပံ့သည္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံ ငါးႏိုင္ငံသည္ 
အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ က်ားက်က္စားရာႏိုင္ငံ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ 
ၾကသည္။

 အေရးၾကီး ေဂဟစနစ္မ်ားဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အစီအစဥ္ (CEPF) 
သည္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲထင္ရွားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္လုပ္ရန္ ေထာက္ပံ့မႈ 
အေသးစားမ်ား ေပးအပ္သည္။ CEPF ၏ ပထမအဆင့္တြင္ (ဤ 
အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသႏွင့္ ထပ္တူညီလုနီး 
ပါး အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည့္) အင္ဒို-ျမန္မာ အေရးၾကီးနယ္ေျမ 
Indo-Burma hotspot အတြင္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွ ၂၉၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း 

အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ဥေရာပရန္ပုံေငြသည္ ေဒသ NGO ျဖစ္ေသာ Miup Batong အား 
စားဝတ္ေနေရး တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ သယံဇာတမ်ားအား ေရရွည္အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ သစ္ေတာအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။
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CSOs ၆၆ ဖြဲ႔အား အကူအညီစီမံကိန္း ၁၂၃ ခုျဖင့္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၃ သန္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။  ဤအဆင့္တြင္ 
ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ပမာဏထက္ဝက္ခန္႔နီးပါးကို မ်ိဳးစိတ္ကာကြယ္ 
ေရးအတြက္ ခြဲေဝေပးထားျပီး အထူးသျဖင့္ တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္း 
တိရစ ၦာန္ကုန္သြယ္မႈအား သုေတသနႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ 
အား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအဆင့္ (၂ဝ၁၃-
၂ဝ၁၈) အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ သန္း ရရွိသည္။

 ပထမအဆင့္အတြင္း အင္ဒို-ျမန္မာရွိ CEPF သည္ ေအာက္ပါ 
အဓိက သက္ေရာက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
အာအိ္ခ်ိ ရည္မွန္းခ်က္ ပစ္မွတ္ ၂ဝ အနက္ ၁၂ ခုအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ 

• အလြန္အကြၽံထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမွ ကမ ၻာ 
လုံးအေနအထားျဖင့္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ 
မ်ိဳးစိတ္ ၃၂ မ်ိဳး၏ ပင္မဦးေရမ်ားအား ထိန္းသိမ္းလုံျခံဳေစခဲ့သည္။

• ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ၁၅ဝဝ 
စတုရန္းကီလိုမီတာ ပံုစံတက် ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမ ၁၆ဝဝဝ စတုရန္းကီလိုမီတာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 
မ်ား တိုးတက္ေစျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားအနက္ ၃၆ဝဝ 
စတုရန္းကီလိုမီတာေက်ာ္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲအေလးထား 
သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တည္ေထာင္ျခင္း။ 

• စီမံကိန္းေနရာမ်ားရွိ ေဒသအစုအဖြဲ႔ ၁၈၆ ခုအား ထင္သာျမင္ 
သာသည့္ လူမႈစီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္အား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

• မ်ိဳးစိတ္ ၃၁၂၂ ခုအတြက္ ကမ ၻာလုံးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ဆန္းစစ္မႈအား ျပီးစီးခဲ့ျပီး မ်ိဳးစိတ္ ၆ ခုအတြက္ အေရးတၾကီး 
လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္သစ္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။

• ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လူမႈ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း ကိုးခုအား တည္ေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အားေကာင္းလာေစခဲ့သည္။
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ေလ့လာရရွိခဲ့ေသာ 
သင္ခန္းစာမ်ား

၄��

အာရွကုန္းလိပ္ႀကီး (Asian forest tortoise) ကို ေတာင္အာရွႏွင့္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ရၿပီး အာရွေဒသတြင္ 

အႀကီးဆုံးေသာ ကုန္းလိပ္ျဖစ္သည္။ အျခားလိပ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ 
လိပ္မမ်ားသည္သားေပါက္မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ရန္ သစ္ရြက္မ်ားကို 
စုစည္း၍ က်င္းဝပ္ေလသည္။ အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္မႈနွင့္ အိမ္ေမြးတိရစ ၦာန္ 

ကုန္သြယ္မႈမ်ားမွာ အဆိုပါမ်ိဳးစိတ္အေပၚ က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ 
အႏၲရာယ္ျဖစ္သည္။ (ေလွာင္အိမ္ထဲ႐ုိက္ထားေသာဓာတ္ပုံ)



96 | usm;xufomvGefí | Inputs for a strategic approach to biodiversity conservation in Asia – Regional reports

၄။ ေလ့လာရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

 မဟာမဲေခါင္ေဒသသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာ မွီတင္းက်က္စားရာ ေဒသျဖစ္ျပီး တစ္ကမ ၻာလုံးမွ 
အထူးအေလးထား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိ 
ေဒသသည္ လူဦးေရထူထပ္ေသာ ေဒသျဖစ္ျပီး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ခ်ဲ႕ထြင္ထြန္းကား၍ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း 
ေဒသတြင္းတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈမ်ား က်န္ရွိေသးေသာေၾကာင့္ တိုင္း 
ရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထုံးထမ္းမ်ား စုံလင္ 
ကြဲျပားျခင္း စသည္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းတြင္ 
ေဒသတြင္းရွိ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျပီး 
ေရရွည္တည္တံံ့သည့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာတြင္ ရရွိေသာသင္ခန္းစာမ်ားကို 
မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပထားျပီး ယင္းသင္ခန္းစာမ်ားမွာ အခန္း ၅ တြင္ 
ေဆြးေႏြးထားသည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အသုံးဝင္ 
ႏိုင္္ပါသည္။

၄.၁ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ခိုးယူသတ္ျဖတ္မႈမ်ား

 ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ခိုးယူသတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွိ 
ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ အဓိက ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာ အရာ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိေရာက္လုံေလာက္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္္ျခင္း 
မရွိေသးေပ။ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား တရားမဝင္ ခိုးယူသတ္ျဖတ္ 
ေရာင္းဝယ္သူမ်ားမွာ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ နုိ္င္ငံ 
တကာ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို ေက်ာ္ 
လႊား၍ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ မ်ိဳးစိတ္သစ္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အစိတ္အပို္င္း 
မ်ားကို ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္္ၾကသည့္အျပင္ လူမႈမီဒီယာ 
မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ မ်ိဳးစိတ္သစ္ 
မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေရာင္းဝယ္ႏိုင္္ၾကသည္။ (အခန္း ၂.၁.၁) 
အစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ 
မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္္ရန္ႏွင့္ တရား 
ဥပေဒစုိးမိုးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ လိုအပ္ေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္္ရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ဥပေဒတိုင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္္မႈ အနည္းငယ္မွလြဲ၍ တရားမဝင္ 
ေမွာင္ခိုမႈမ်ား ထိေရာက္စြာ တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းႏိုင္္ျခင္း မရွိေသးေပ။

 ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား ခိုးယူသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ 
ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ထိ 
ေရာက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• ဝယ္လိုအားေလွ်ာ့ခ်ေစေရး အသိပညာေပး လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္း ထိေရာက္ျပီး အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေမွာင္ခို 
ေရာင္းခ်မႈကို ထိေရာက္စြာ တားျမစ္ႏိုင္္ပါက စားသုံးသူမ်ားသည္ 
မိမိတို႔၏ အမူအက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲလာမည္ ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း စားသုံးသူမ်ား၏ အ႐ိုးစြဲလာေသာ နားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္မွာ ေရရွည္ကတိကဝတ္ 
ျပဳ၍ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ 
လက္ရွိကာလတြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ အမ်ားစုကို အစိုးရဌာန၏ 
ေထာက္ခံအားေပးမႈျဖင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
ဦးေဆာင္က်င္းပ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဆင္ကဲ့သုိ႔ေသာ လူသိမ်ားထင္ရွားသည့္ မ်ိဳးစိတ္ 
တစ္ခုတည္းတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ၾကျပီး က်ား၊ အျခား အာရွ 
ေၾကာင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေပၚ ဝယ္လုိ 
အားကို ေလွ်ာ့ခ်နို္င္ရန္ လူထုပညာေပးလႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္မႈ 
အားနည္းေလသည္။ ေရရွည္တြင္ ဝယ္လိုအား ေလွ်ာ့ခ်မႈ 
ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဤျပႆနာအတြက္ အေရး 
ပါေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ ျဖစ္လာႏိုင္္ေသာ္လည္း ထပ္မံခိုးယူ သတ္ 
ျဖတ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္္ရန္ တရားဥပေဒ 
ႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

• ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ လုိပါသည္။ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေကာက္ခြန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ 
ဖ်က္ေရး စေသာ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းလက္တြဲ၍ ထိေရာက္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္နို္င္ခဲ့ပါက 
ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားကို 
နို္င္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္္ေသာ္ 
လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားကို တိက်ေသခ်ာ 
စြာ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းရန္ လိုေလသည္။

• တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ခိုးယူသတ္ျဖတ္မႈ 
မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
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ေလ့လာရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

#4

မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို 
အသုံးျပဳျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေသာ္လည္း လုပ္ 
ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္္ေသာ နည္း 
လမ္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

• တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါက 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိျပီး ေမွာင္ခိုသမားကို အျပစ္ေပး 
အေရးယူႏိုင္္မည္ ျဖစ္သည္။  ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈမ်ားမွ အက်ိဳး 
အျမတ္ႏွင့္ ရန္ပုံေငြေၾကးမ်ားစြာ ရရွိသူမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆး 
ေဖာ္ထုတ္၍ ျပင္းထန္ေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိ႔ ေဖာင္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေထာင္ဒဏ္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ 
မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထုံးမ်ားကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း 
ႏွင့္ ရဲအရာရွိ၊ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိႏွင့္ တရားသူၾကီးတို႔ 
အၾကား ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မွ်ေဝတည္ေဆာက္ျခင္း အပါအဝင္ 
ဥပေဒအတိုင္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း 
စသည္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

• လုံေလာက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုျပ႒ာန္း၍ ယင္းဥပေဒစိုးမိုးေရးကို 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္္ရန္ နုိ္င္ငံေရးအရ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရရွိရန္ 
လည္း လိုအပ္ပါသည္။  နုိ္င္ငံတကာ ကတိကဝတ္မ်ား၊ စီးပြား 
ေရးအရ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားေၾကာင့္ ရရွိေသာ ရန္ပုံေငြမ်ား၊ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား (စနစ္တက် က်ဳးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအေပၚ) 
ႏွင့္ လူမႈေရး/ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား (ယဥ္ 
ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးထမ္းမ်ားအရ အေရးပါေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ား 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း၊ အသက္ေမြးမႈမ်ား ဆုံး႐ႈံးျခင္း) စသည္ 
တို႔သည္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားကို ရယူ 
ႏိုင္္ရန္ ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ မ်ားစြာ အေရးပါလွသည္။

• ႏိုင္္ငံတကာတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား 
ခိုးယူသတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားမွာလည္း ေဖာ္ျပပါ အေျခ 
အေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ 
သြယ္၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အေရးပါလွသည္။ ျပည္တြင္း၌ 
ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
သတင္းမ်ားကို မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ဝယ္လုိအား ေလွ်ာ့ခ်သည့္ လူထု 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔မွာ 
အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး 
ဆုိင္ရာ ႏိုင္္ငံတကာ အစီအစဥ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း အားေကာင္း 
လာေစရန္ ျမႇင့္တင္ရန္လိုပါသည္။

• လူသားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ 
အမဲလုိက္မႈမ်ားက ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ျပစ္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားေစ 
လွ်င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အတူတကြ ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုသည္။

၄.၂ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား

 သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ ေတာ 
႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ျပည့္ဝစုံလင္စြာ တည္ရွိမႈကို ကာ 
ကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း လက္ရွိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္မႈမွာ 
နိမ့္ပါးလ်က္ရွိသည္။ ေဒသတြင္း အစိုးရမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ဧရိယာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖြဲ႔စည္း 
ထားေသာ္လည္း ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမျပင္ပရွိ အခ်ိဳ႕မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ 

ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ျပစ္မႈမ်ားကို သိပၸံနည္းက် ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ျခငး္ဆိုင္ရာသင္တန္း၊ ထုိင္းနို္င္ငံ။ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား 
ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈကို တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာလ်င္စြာ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 
တိက်ျပင္းထန္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စားသုံးသူမ်ား၏ အေတြးအျမင္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ား ထာဝရေျပာင္းလဲမႈ 
စသည္တို႔ လိုအပ္ေလသည္။ ႏိုင္္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္လည္း ေမွာင္ခုိမႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ 
အခရာက်ေလသည္။
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ေဂဟစနစ္မ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္ျပီး နယ္ 
ေျမအမ်ားစုသည္ ဧရိယာအတြင္းရွိ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားကို ထိေရာက္ 
စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္္ျခင္း မရွိေပ။ (အခန္း ၃.၁.၂) ျပႆနာ 
မွာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုေထာက္ပံ့ရန္ လုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိန္းသိမ္း 
ေရးနယ္ေျမမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ေက်းလက္ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား 
ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္္ျပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေသာ ဖြံ႔ျဖိဳး 
မႈမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ 
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ 
အလားအလာရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမဝန္ထမ္းမ်ား အျမဲတက္ၾကြစြာ 
လႈပ္ရွားေနျခင္းသည္ နယ္ေျမ၏ လုံျခံဳေရးကို စိတ္ခ်ရ႐ုံမွ်မက 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ်ားစြာ 
အေထာက္အကူျပဳေစသည္။ ကြင္းဝန္ထမ္း အလုံအေလာက္ 
ခန္႔ထားရန္ ေငြေၾကး အခက္အခဲရွိပါက ဧရိယာေဒသတစ္ခြင္မွ 
ေကာက္ယူစုေဆာင္းထားေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ကင္းလွည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိသံုး၍ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ 
ႏိုင္ပါက ပိုမိုဗ်ဴဟာက်၍ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေဒသတြင္းရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ အမ်ားစုတြင္ 
SMART စနစ္ကို အသုံးျပဳေနျပီ ျဖစ္သည္။ (အခန္း ၃.၁.၂) 
ထိေရာက္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို တုိင္းတာသည့္ နည္းလမ္း 

မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ 
ႏိုင္ျပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း သိရွိႏိုင္္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရရွည္ 
တြင္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမဝန္ထမ္းမ်ားကို အသိပညာေပးျခင္း၊ 
ပ်ိဳးေထာင္ေမြးထုတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္သည့္စနစ္ကို တိုးခ်ဲ႕ အသုံး 
ျပဳရန္ လိုပါသည္။

• ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသႏရၱ အစိုးရမ်ားသည္ သဘာဝထိန္း 
သိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားကို အသက္ေမြးမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား 
ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕ ျပႆနာမ်ား (လူသားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ပဋိပကၡ)ကို 
တုိက္႐ိုက္ ေျဖရွင္းေလွ်ာ့ခ်နို္င္ျပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိန္း 
သိမ္းေရး နယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ၾကိဳးနီ 
စနစ္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးနို္င္ခဲ့ပါက ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳး 
စီးပြားမ်ားကို မထိခိုက္ဘဲ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ကာကြယ္ ထိန္း 
သိမ္းႏိုင္္မည္ ျဖစ္သည္။ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားကို 
မထိခိုက္ဘဲ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားကို ညိႇႏႈိင္း 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲကာကြယ္ထိန္း
သိမ္းေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ပိုမိုရွင္းလင္း ေဖာ္ျပႏိုင္္ 
မည္ျဖစ္သည္။

• ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ တည္ေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွာင္လြဲမရႏို္င္ 
သည့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရပါက ယင္းတို႔ကို ဧရိယာတစ္ခြင္ 
တစ္ျပင္ထိန္းသိမ္းသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား 

လာအုိႏုိ္င္ငံ၊ နမ္အဲဖိုေလာင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ တစ္နုိ္င္တစ္ပိုင္ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ား။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမမ်ားၾကားႏွင့္ ဝန္းက်င္ရွိ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဥယ်ာဥ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ေဒသႏရၱအစိုးရမ်ားတုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။



| 99

#4

ေလ့လာရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

#4

(ဥပမာ-ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ခရီးသြား လပ္ုငန္း) စသညတုိ္႔ကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာ၍္ျဖစ္ေစ၊ 
ဗဟိုအစိုးရမွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အစားထိုး 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ စနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈတို႔ကို ထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိသည့္အျပင္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ေရရွည္ 
တည္တံ့ေရး၏ အေရးပါမႈကိုလည္း မျပတ္ဆင္ျခင္ရမည္ ျဖစ္ 
သည္။

• ျမန္မာနုိ္င္ငံ၊ ကေမ ၻာဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔တြင္ သဘာဝထိန္း 
သိမ္းေရး နယ္ေျမ ျပင္ပတြင္ အေရးပါေသာ သဘာဝေဂဟစနစ္ 
မ်ား ရွိပါသည္။ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ လို 
အပ္သကဲ့သုိ႔ ေဒသခံျပည္သူ ပူးေပါင္း ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမ၊ 
ပုဂၢလိကထိန္းေတာ စသည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါသည္။

• အထက္ပါကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ 
ႏိုင္္ငံေရး ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားသာမက ျပည္သူလူထု၏ 
အားေပး လက္ခံမႈမ်ားမွာလည္း မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ပါသည္။ ပညာ 
ေရး၊ စီးပြားေရး တန္ဖိုးတြက္ျခင္းႏွင့္ နုိ္င္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ 
ျပဳျခင္း စသည္တို႔မွာ အဆိုပါေထာက္ခံ အားေပးမႈမ်ားကို ရယူ 
ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အေရးပါလွသည္။ ကမ ၻာ့ေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း 
ေရးနယ္ေျမႏွင့္ အာဆီယံအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ 
စေသာ ႏိုင္ငံတကာ အစီအမံမ်ားတြင္လည္း အျပည့္အဝ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ေဒသတြင္ ကမ ၻာ့အေမြအႏွစ္ 
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ၅ (ထိုင္းႏိုင္္ငံတြင္ ၂ ခုႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ၃ ခု) ခုရွိျပီး အာဆီယံအေမြအႏွစ္ဥယ်ာဥ္ 
၂ဝ ရွိပါသည္။ 

၄.၃ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေတာေတာင္ေရေျမ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ 

 ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေတာေတာင္ေရေျမ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ ခ်ဥ္း 
ကပ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ အုပ္ခ်ဳပ္ရာ 
တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သဟဇာတျဖစ္စြာ ေဖာ္ 
ေဆာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္္ေလသည္။ မတူညီေသာ ေျမအသုံးခ်မႈ 
မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အက်ိဳးဆက္စပ္ 

ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး 
ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ ခို္င္မာေရးဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 
ပ်က္ျပားျခင္း မရွိေစဘဲ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္ 
ေကာင္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္္မည္ ျဖစ္သည္။၁ဝ၃ အဆိုပါ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ 
သည့္ နည္းလမ္းသည္ ေရရွည္မတည္တံ့သည့္ ေျမအသုံးခ်မႈ 
သို႔မဟုတ္ ညံ့ဖ်င္းေသာ ေျမအသုံးခ်မႈစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲထားရွိမႈ 
စေသာ ျပႆနာ/ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္း 
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းလ်က္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား 
အေပၚ က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ဖိအားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို 
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစျပီး ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ 
တန္ဖိုးမ်ားကို တည္တံ့ေစရန္ ကူညီထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ပါသည္။

 တစ္ခြင္တစ္ျပင္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းဆိုင္ရာ 
သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ား 
ကို ေအာက္တြင္ ရွင္းလင္းထားပါသည္။

• ျမန္မာ၊ ကေမ ၻာဒီးယားႏွင့္ လာအုိနို္င္ငံတို႔တြင္ သဘာဝထိန္း 
သိမ္းေရး နယ္ေျမ ျပင္ပတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲေပါၾကြယ္ဝေသာ 
သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရဝပ္ေဒသမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အဆိုပါ 
နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သင့္ျပီး သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ နုိ္င္ငံပိုင္သစ္ေတာမ်ား 
ျဖစ္ျပီး ထိေရာက္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ တရားဝင္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ သစ္ 
ေတာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္သာ အက်ိဳး 
ထိေရာက္မႈ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 

• ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ စုံလင္ၾကြယ္ဝေသာ ဧရိယာမ်ားသည္ သီးႏွံ 
ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇမ်ား စုံလင္စြာတည္ရွိေသာ 
ပင္မနယ္ေျမမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိစံုလင္ကြဲျပားေသာ မ်ိဳးစိတ္ 
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ လူသားႏွင့္ နယ္ေျမတို႔အၾကား ယဥ္ 
ေက်းမႈဆုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျပီး အဆိုပါ 
နယ္ေျမတစ္ခြင္တစ္ျပင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးကို အေထာက္ 
အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။၁ဝ၄ ထိုေဒသရွိ ေမြးျမဴေရးမ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ 
မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားကို စာရင္းျပဳစု မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသည္လည္း 
ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္ 
ေသာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား စာရင္းေကာက္ယူသည့္ နည္းလမ္း 

၁ဝ၃ There is extensive literature on landscape approaches. The CBD has adopted 10 principles for landscape approaches: continual 
learning and adaptive management; common cause entry point; multiple scales; multifunctionality; multiple stakeholders; 
negotiated and transparent chain logic; clarification of rights and responsibilities; participatory and user-friendly monitoring; 
resilience; strengthened stakeholder capacity. See Sayer J., T. Sunderland, J. Ghazoul, J-L. Pfund, D. Sheil, E. Meijaard, M. Venter, 
A.G. Boedhihartono, M. Day, C. Garcia, C.v. Oosten and L.E. Buck (2012). Ten principles for a landscape approach to reconciling 
agriculture, conservation, and other competing land uses. PNAS 110(21), pp. 8349-8356. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/
articles/ASunderland1302.pdf

၁ဝ၄ For example, the multidisciplinary landscape assessment approach pioneered by CIFOR, http://www.cifor.org/mla
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မ်ားကို အသုံးျပဳ၍  ေဒသခံမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဗဟု 
သုတမ်ား၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ သယံဇာတ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့ 
အထမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္မည့္အျပင္ တစ္ဖက္တြင္လည္း 
ေဒသခံမ်ား၏ အသိအျမင္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္္မည္ ျဖစ္သည္။ 

• ေက်းရြာအဆင့္ ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ သစ္ေတာ 
ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းကြက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း (ကေမ ၻာဒီး 
ယား)၊၁ဝ၅ သစ္ပင္သစ္ေတာ စိုက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္းေရး မက္လုံးေပး 
သည့္စနစ္မ်ား (ဗီယက္နမ္)၊ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သဟဇာတ 
ျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳေစျခင္းႏွင့္ 
သစ္ေတာေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား 
စေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အသုံးဝင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ 
ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ယင္းလုပ္ငန္း 
စနစ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မည့္ လူအုပ္စုမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ စီးပြားေရး အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ေရရွည္တည္တံ့သည့္ 
ေျမယာတစ္ခြင္တစ္ျပင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳ၍ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္္မည္ ျဖစ္ 
သည္။

• လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈေလ့လာ
ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ မက္လုံးေပး 
ေထာက္ပံ့သည့္စနစ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္လက္လွမ္း 
မီမႈ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း စသည္တို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ 
စက္မႈဇုန္နယ္ေျမမ်ားကို စိမ္းလန္းစိုေျပ သာယာေစႏိုင္္ပါသည္။ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲစဥ္ကာလတြင္ ညႇိႏႈိင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ 
ညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္္မည္ ျဖစ္္ပါသည္။ ဘုံရည္ 
မွန္းခ်က္မ်ားကို ၾကိဳတင္ေဖာ္ထုတ္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းသည္ ပိုမိုထိေရာက္အသုံးဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။

• ထိပ္တန္းႏိုင္္ငံေရးသမား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားသည္ ေျမ 
ဧရိယာတစ္ခြင္တစ္ျပင္ရွိ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား ညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ 
ပူးတြဲဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
မ်ားစြာအထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၊ သစ္ေတာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲျခင္း၊ အဏၰဝါ သယံဇာတမ်ား၊ စြမ္းအင္၊ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု) ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား (ေဆြးေႏြးပြဲ၊ လုပ္ငန္းစနစ္မ်ား) ကို ထုတ္ျပန္ 
ထားရွိရန္ လိုသည္။ ေျမယာတစ္ခြင္တစ္ျပင္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ 

ရြက္ရာတြင္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေရရွည္ ကတိကဝတ္ျပဳ ကူညီပံ့ပိုး 
မႈမ်ား ရယူထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကနဦးအဆင့္မ်ားတြင္ 
စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ခ်ျပ ေဆြး 
ေႏြးႏိုင္ပါသည္။ 

 လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာတစ္ခြင္တစ္ျပင္ ခ်ဥ္း 
ကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးျပီး ရလဒ္မ်ားမွာ 
မေသခ်ာဘဲ တိုင္းတာတြက္ခ်က္ရ ခက္ခဲသည္ကို သိရွိထားရန္ လို 
သည္။ 

• REDD+ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေျမအသုံးခ်မႈ 
ကို စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နုိ္င္ငံအဆင့္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပုံေငြမ်ား 
ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္္ေလသည္။

• ေျမဧရိယာ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ရွိ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ အသုံးျပဳမႈ 
ဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ၾကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ လႊမ္းမိုးမႈရွိေလသည္။ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 
ထိုမူဝါဒမ်ားထဲတြင္ (က) စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လုိင္စင္ခ်ေပး 
ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစျခင္း (ခ) သယံ 
ဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ (ဂ) လယ္ 
ယာထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ 
လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈ အစီအမံမ်ား၊ မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ 
ေထာက္ခံစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔ 
ပါဝင္ေလသည္။

၄.၄ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမလုံေလာက္ျခင္း

 အခ်က္အလက္မ်ား မစုံလင္ျခင္းသည္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အက်ိဳးဆက္စပ္ ပတ္သက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အရပ္ 
ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေစကာ ထိေရာက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ 
ေပ။ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈႏွင့္ ေကာင္ေရမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈဆုိင္ရာ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိျခင္းသည္ ေဒသတြင္း ကာကြယ္ 
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာျပႆနာ/ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္သည္။

 အခ်က္အလက္မ်ား၊ သုေတသနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ထည့္
သြင္းစဥ္းစားရမည့္အရာမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္း 
လမ္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁ဝ၅ Clements T., A. John, K. Nielsen, D. An, S. Tan and E.J. Milner-Gulland (2010). Payments for biodiversity conservation in the context 
of weak institutions: comparison of three programs from Cambodia. Ecol. Econ. 69, pp. 1283-1291.
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ေလ့လာရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္္ငံ၊ မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ သစ္ေတာမ်ား၊ သဲေသာင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ဝွမ္းေဂဟစနစ္မ်ား။  
သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ျပင္ပနယ္ေျမမ်ားရွိ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကဲြမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဂဟစနစ္တန္ဖိုးမ်ားကို 
အေလးထားပါက ေရရွည္ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္္မည္ ျဖစ္သည္။

• ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိင္ရာ တရားဝင္စနစ္မ်ားမွာ အားနည္း 
ေသာေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္္ျခင္း မရွိေပ။ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈမ်ားကို အေလးေပး ေဖာ္ေဆာင္ျပီး 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို သက္ေသျပ ထင္ရွားေစျခင္းျဖင့္ ေကာင္း 
မြန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္ လိုအပ္သည္ကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစႏိုင္္ပါသည္။

• ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား (အေရးပါေသာ 
မ်ိဳးစိတ္အေရအတြက္၊ ေနရင္းေဒသအက်ယ္အဝန္း၊ ေဂဟစနစ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား) 
အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေပ။ 
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးဆုိင္ရာ သြင္းအားစုမ်ား (ရန္ပုံေငြ၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ား) သို႔မဟုတ္ ရလဒ္မ်ား (ကင္းလွည့္ၾကိမ္ေရ၊ ဖမ္း 
ဆီးမႈရမႈမ်ား) ကိုသာ မူတည္၍ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမႏွင့္ ဇီဝ 
မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ အဆင့္အတန္းကို ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါက ျပည့္စုံ တိက်လိမ့္ 
မည္ မဟုတ္ေပ။ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုျပီး ျပည့္စုံစြာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား (ဥပမာ- ႐ႈပ္ေထြး 
ေသာ အခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အႏွစ္ 
ခ်ဳပ္ သိရွိႏိုင္္ရန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း) ကို 
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားရွိျခင္း မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

ေနရင္းေဒသ အေျခအေနမ်ား၊ မ်ိဳးစိတ္အေကာင္အေရအတြက္ 
စေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ အမဲလိုက္မႈမ်ား စသည္တို႔ကို စနစ္ 
တက် ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ နယ္ေျမ၏ ျဖစ္ႏိုင္္ဖြယ္ 
ရွိေသာ အနာဂတ္အလားအလာကို ခန္႔မွွန္းတြက္ခ်က္နုိ္င္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

၄.၅ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

 ေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ 
မွာ ၾကီးထြားလာေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင္႔ အရင္း 
အျမစ္မ်ား မလုံေလာက္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
ကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း စေသာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရလ်က္ 
ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွအပ ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို နို္င္ငံ 
တကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျမႇင့္တင္အားေပး 
လ်က္ရွိျပီး ေဒသႏရၱစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္လာပါသည္။

 အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္္ငံမ်ားရွိ ျပည္တြင္းအစိုးရမဟုတ္ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGO)  ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ ပူး 
ေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း NGO အသိုင္းအဝိုင္း 
မ်ား ၾကီးထြားလာခဲ့ပါသည္။ ထိုနို္င္ငံမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ 
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လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ထိလြယ္ ရွလြယ္ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္ျပီး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ား ရွိ 
ေလသည္။  အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
နိမ့္ပါးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ လွဴဒါန္းသူမ်ားသည္ အဆိုပါအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားအား ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ ထိန္း 
သိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္္ငံတကာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ 
လာအိုႏိုင္္ငံတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားကို မ်ားစြာ ကန္႔သတ္ထားျပီး လွဴဒါန္းသူမ်ားမွာလည္း ကူညီ 
ပံ့ပိုးခြင့္ မရရွိၾကေပ။

• ႏိုင္္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အၾကံ 
ဉာဏ္၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို ေဒသ 
တြင္းသို႔ ေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္းေပးျပီး ႏိုင္္ငံအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေဒသႏရၱအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ျပႆနာရပ္မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဖိုရမ္ 
မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရာတြင္ 
အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။ 

၄.၆ ပုဂၢလိကက႑

 ပုဂၢလိကက႑သည္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ 
မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေလးထား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိေသာ္လည္း တိုးတက္မႈမ်ားမွာ နည္းပါးေလသည္။ အေရွ႕ေတာင္ 
အာရွ၏ အျခားေသာ နို္င္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႔ၾကံဳရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေစ်းကြက္ဖိအားမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႔ရေသာအခါ ပုဂၢလိ 
က က႑သည္ အစုိးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္မ်ားထက္ ျမႇင့္ေသာ 
စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္တက္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္္ရန္မွာ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္္ရန္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔မ်ားမွ စိစစ္အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ စသည္ 
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ 
အခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားလာရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• ေဒသတြင္းရွိ လူမႈေရး တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း 
သိမ္းေရးဆုိင္ရာ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပး 
သည့္ စနစ္မ်ားကို က်င့္သုံးမႈ အားနည္းေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း ဆီအုန္း၊ စကၠဴေပ်ာ့ဖတ္၊ ေရာ္ဘာႏွင့္ ဘိလပ္ေျမ စေသာ 
က႑ရွိ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသ 

Cyrtodactylus sanpelensis ေတာက္တဲ့မ်ိဳးစိတ္ကို ျမန္မာနုိ္င္ငံရွိ ထုံးေက်ာက္ေတာင္တြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ မ်ိဳးစိတ္သစ္မ်ားစြာကို 
ေဒသတြင္းရွိ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ထုံးေက်ာက္ေတာင္ငူမ်ားတြင္ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိရေသာေၾကာင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားကို 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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#4

ေလ့လာရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

#4

တြင္းႏွင့္ နုိ္င္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတက္ေရာက္၍ ထိန္းသိမ္း 
ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ 
ထိုက႑မ်ားအေနျဖင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ 
ရြက္ရန္ တိုက္တြန္း အားေပးသင့္ပါသည္။

• မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ 
ေကာ္ပိုရိတ္မ်ား၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ားမွာ နည္းပါးျပီး (အခန္း ၃.၄ 
ကို ၾကည့္ရန္) ကူညီေထာက္ပံ့လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ 
လည္း ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိျပီး 
စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားလုိက္နာေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
ကုမၸဏီမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကေမာၻဒီးယားနုိ္င္ငံ၊ Tonle Sap ကန္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဗဒါခ်ည္မွ်င္ျဖင့္ ဖ်ာရက္လုပ္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ 
အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို CEPF မွ ေထာက္ပံ့ေငြ ရရွိေသာ ကေမာၻဒီးယား NGO OSMOSE မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 
ႏိုင္ငံတကာမွ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္း ခိုင္မာ အားေကာင္းေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ 
မ်ားစြာအေရးပါေလသည္။
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မဟာဗ်ဴဟာ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

၅��

အသိုက္အတြင္းရွိ ငွက္မနွင့္ သားေပါက္ကို အစာခြံ႔ေကြ်းလ်က္ရွိေသာ 
ေအာင္ေလာင္ငွက္ၾကီး၊ ခါ႐ိုင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ ထိုင္းနို္င္ငံ။ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲနုိ္င္ငံမ်ားရွိ 

ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ေရရွည္တည္တံ့မႈသည္ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားကို 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ကတိကဝတ္ျပဳမွႈ အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္ျခငး္ကို ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္မႈနွင့္ 

ေျမယာတစ္ခြင္တစ္ျပင္ကို စနစ္တက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္နို္င္မႈ စသည္တို႔အေပၚ မူတည္ေလသည္။
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၂။   မဟာဗ်ဴဟာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

၅.၁ ဦးစားေပးေနရာေဒသမ်ား

 မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား 
သည္ မတူညီဘဲ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကြဲျပားလ်က္ ရွိပါသည္။ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးစားေပးေဒသ (PRCs အခန္း ၁.၂.၄ တြင္ ၾကည့္ရန္) 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုလုံး၏ အေရးပါ 
ေသာ အစိတ္အပိုင္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္္သည္။ PRCs တြင္ မဟာမဲေခါင္ 
ေဒသတစ္ခုလုံး ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ လြန္စြာၾကီးမားေလသည္။ ဦးစား 
ေပးေဒသကို ပိုမိုအေသးစိတ္ တိက်စြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ သတ္မွတ္ 
ႏိုင္္ရန္အလိို႔ငွာ အေရးၾကီးထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေသာ ေဒသမ်ားကို 
မီးေမာင္းထိုး ျပသနို္င္ရန္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ 
ေတာေတာင္ေရေျမ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ နယ္ေျမမ်ား (KLCs) ကို ေဖာ္ 
ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ KLCs နယ္ေျမမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္နို္င္ရန္ ရန္ပုံေငြမ်ား ဦးစားေပးေထာက္ပံ့ေပးရမည္ ျဖစ္ 
ကာ ထိခိုက္လာႏိုင္္ဖြယ္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ 
ထိခိုက္မႈမ်ားကို တိက်စြာ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၅.၁.၁  မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေရးပါ 
ေသာ ေတာေတာင္ေရေျမ တစ္ခြင္တစ္ျပင္နယ္ေျမမ်ား (KLCs) 
သတ္မွတ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

 အက်ိဳးဆက္စပ္ ပတ္သက္သူမ်ားစြာႏွင့္ ညိႇႏိႈင္္း တိုင္ပင္ေဆြး 
ေႏြးပြဲမ်ားစြာ က်င္းပခဲ့ျပီးေနာက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ေျမယာ 
တစ္ခြင္တစ္ျပင္ ဦးစားေပးေနရာမ်ားကို CEPF မွ ေဖာ္ထုတ္သတ္ 
မွတ္ခဲ့ျပီး အဓိက ဇီဝမ်ိဳးစုုံ မ်ဳိးကြဲက်က္စားရာေနရာ (နယ္ေျမမ်ား) ႏွင့္ 

အဓိက ဇီဝမ်ိဳးစုုံ မ်ဳိးကြဲက်က္စားရာေနရာ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ား/က်ယ္ 
ျပန္႔ေသာ ေနရာေဒသမ်ား ပါဝင္ေလသည္။ မဟာမဲေခါင္ ေဒသဆိုင္ 
ရာ KLCs ျပ ေျမပုံေရးဆြဲရာတြင္ CEPF’s KBA ဆက္စပ္ကူးေျပာင္း 
သြားလာသည့္ နယ္ေျမေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳ 
ထားပါသည္။ (အခန္း ၅.၁ ကို ၾကည့္ရန္) 

 KBA ဆက္စပ္ကူးေျပာင္းသြားလာသည့္ နယ္ေျမသည္ ေဂဟ 
စနစ္ တန္ဖိုးမ်ားစြာရွိေသာ ဧရိယာၾကီးျဖစ္ျပီး ယင္းထိစပ္ နယ္ေျမမ်ား 
တြင္ ေဒသအတြင္း ေဖာ္္ထုတ္ခဲ့ေသာ KBA အမ်ားစု ပါဝင္ေလသည္။ 

 မဟာမဲေခါင္ေဒသသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
ကမ ၻာလုံးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးေဒသအျဖစ္သာမက KLCs ျပင္ပရွိ 
ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ အေရးပါေသာေဒသအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ 
လုိေလသည္။ KLCs  မ်ား သတ္မွတ္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အေျခခံျဖစ္သည့္ 
KBA ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားကို ေကာင္းမြန္ထိေရာက္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍  သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားျပီး ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိပါက ေျပာင္းလဲ 
သတ္မွတ္နုိ္င္ပါသည္။ အလားတူပင္ KLCs မ်ားကို စေကးၾကီးသည့္ 
ေျမပုံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ေသးသြယ္ရွည္လ်ားေသာ ေဂဟစနစ္ 
မ်ား (ဥပမာ- ျမစ္မ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ား) သုိ႔မဟုတ္ တသီးတျခားစီ 
ျဖစ္ေနေသာ ေဂဟစနစ္မ်ား (ဥပမာ- ထုံးေက်ာက္ေတာင္) စသည္ 
တို႔ကို ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္္ျခင္း မရွိပါ။ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ေမွာင္ခို 
ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈ စေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈ/ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္  ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆိုပါေျမပုံေပၚတြင္ 
ေဖာ္ျပရွင္းလင္းျခင္း မျပဳသင့္ေပ။
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ျမန္မာနို္င္ငံရွိ အင္းေလးကန္သည္ ျခိမ္းေျခာက္ခံ အင္းေလး ငါးဖိန္းမ်ိဳးစိတ္အပါအဝင္ ငါးႏွင့္ ခ႐ုမ်ိဳးစိတ္မ်ား 
ရွင္သန္က်က္စားေသာ ေရတိမ္ကန္ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ရွားပါးျပီး ျခိမ္းေျခာက္ခံ သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာ 
တည္ရွိက်က္စားျခင္းေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲဆုိင္ရာ အေရးပါေသာ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ 
ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျမေျပာင္းလဲအသုံးခ်မႈႏွင့္ အလြန္အက်ဴး ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ထင္ရွားေသာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိသည္။

ပုံ ၅.၁ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ပင္မနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးေဒသမ်ား
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စာကြက္ ၁- 

ထိုင္းႏိုင္္ငံအေနာက္ပိုင္းရွိ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ား (WEFCOM) ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္္ငံရွိ 
သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ား (KLCs ၆ ႏွင့္ ၈)

 ျမန္မာႏိုင္္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္္ငံၾကားတြင္ တည္ရွိျပီး အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ေဘးမဲ့ေတာ ၂ဝ ေက်ာ္ခန္႔ ပါဝင္ေသာ 
အေနာက္ပိုင္း သစ္ေတာနယ္ေျမသည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ အၾကီးဆံုးေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမျဖစ္ကာ ၁၈၇၃ဝ စတုရန္း 
ကီလိုမီတာခန္႔ က်ယ္ဝန္းေလသည္။ ပင္မနယ္ေျမမ်ားမွာ Huai Khakhaeng (၂၇၈ဝ စတုရန္းကီလိုမီတာ), Thungyai Naresuan West 
(၂၁၁၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ) ႏွင့္ Thungyai Naresuan East (၁၅၇၂ စတုရန္းကီလိုမီတာ) စေသာ ထိန္းသိမ္းေရးေဒသမ်ား ျဖစ္ျပီး ေဒသရွိ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ေနရင္းေဒသမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ပင္မနယ္ေျမကို ယူနက္စကို ကမ ၻာ့အေမြအႏွစ္ နယ္ေျမ 
မ်ားအျဖစ္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ႔ပါသည္။ 

 WEFCOM သည္ မဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ က်ားေကာင္ေရမ်ားစြာ (ေကာင္ေရ ၁ဝဝ ခန္႔) မွီတင္းက်က္စားရာေဒသလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
အျခားေသာ နို႔တုိက္သတၱဝါၾကီးမ်ား (ဥပမာ - ဆင္၊ ပ႐ိုင္းမိတ္၊ ကြၽဲ၊ ႏြား)၊ နို္႔တိုက္သတၱဝါ ၁၅၃ မ်ိဳးစိတ္၊ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၄၉ဝ၊ တြားသြား သတၱဝါ 
၉ဝ မ်ိဳးစိတ္၊ ကုန္းေနေရေနသတၱဝါ ၄ဝ မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ ၁ဝ၈ မ်ိဳးစိတ္စေသာ သတၱဝါအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွင္သန္က်က္စားေလသည္။ 
ထိုနယ္ေျမသည္ ထိုင္းႏိုင္္ငံရွိျမစ္ၾကီး ၂၅ စင္းအနက္ ၆ စင္း၏ အေရးပါေသာ ေရေဝဧရိယာမ်ား ျဖစ္သည္။ 

 ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသႏရၱစဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ား အားလုံးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္္ရန္ 
ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္တည္ရွိမႈ တည္တ့ံေစရန္ စသည္တို႔အတြက္ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးထိေရာက္မႈ ေသခ်ာေစျခင္း၊ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ SMART၊ က်ားေကာင္ေရမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ စနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း၊ 
တရားဥပေဒတိုင္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သက္သာေစရန္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (ဥပမာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးရွိ 
ရတနာပုိက္လုိင္းကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏိုင္္ငံရွိ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္) စသည္တို႔ ပါဝင္ေလသည္။ 
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၅.၁.၂ မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ KLCs ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲဆို္င္ရာ အေရးပါ 
ေသာ နယ္ေျမမ်ား

 CEPF သည္ စုစုေပါင္း ၈၄ဝ၅၇၇ စတုရန္းကီလိုမီတာခန္႔ က်ယ္ 
ဝန္းေသာ သို႔မဟုတ္ ေဒသ၏ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေသာ ဧရိယာကို 
ထိစပ္ နယ္ေျမ ၅၇ ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး KLCs ၂၆ ခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္း 
ခဲ့ပါသည္။ (ပုံ ၅.၁ ႏွင့္ ဇယား ၅.၁ ကုိၾကည့္ရန္) KLCs တြင္ ျမန္မာ 
နုိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဟိမဝႏာၱ ေဂဟစနစ္မ်ား၊ အပူပိုင္း မိုးသစ္ေတာႏွင့္ 

ေျမပံု

အမွတ္
KLC အုပ္စု KLC အမည္

ႏိုင္္ငံ (ISO 
ကုတ္)

ဧရိယာ  
အက်ယ္ 
အဝန္း 

(စတုရန္း 
ကီလုိ 
မီတာ)

ထူးျခားေသာ သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား

၁ ခ်င္းတြင္း-ဧရာဝတီ 
အထက္ပိုင္း

ခ်င္းတြင္းေအာက္ပုိင္း 
သစ္ေတာမ်ား

MM ၄ဝဝ၈၇ အျမဲစိမ္းေတာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚေတာ 
မ်ားရွိျပီး ေျမာက္ဖ်ားစြန္းရွိ အယ္ပိုင္း 
ဟိမဝႏာၱေနရင္း ေဒသျဖစ္သည္။ 
ငွက္မ်ား၊ ေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ား၊ စိုင္အာရွဆင္၊ 
ေရႊသမင္ႏွင့္ ေရခ်ိဳလိပ္မ်ားစေသာ 
မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္ 
မ်ားစြာ က်က္စား၏

အထက္ဧရာဝတီ  
ေရေဝေဒသ

MM ၁ဝ၁၃၉၄

အထက္ခ်င္းတြင္း 
ေရေဝေဒသ

MM ၅ဝ၁၅၆

၂ ခ်င္းေတာင္တန္း-
ရခိုင္႐ိုးမ

ခ်င္းေတာင္တန္း MM ၃၆၂၇၂ အျမဲစိမ္းေတာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚေတာ 
မ်ားရွိျပီး အာရွဆင္မ်ား၊ လင္းတမ်ား၊ 
ေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ား၊ တြားသြားသတၱဝါမ်ား၊ 
ေသာင္ျပင္ကမ္းစပ္ က်က္စားငွက္မ်ား 
ႏွင့္ ငါးမ်ား။

ရခိုင္႐ိုးမ MM ၁၇၉၁၄

၃ ပဲခူး႐ိုးမ-စစ္ေတာင္း ပဲခူး႐ိုးမေတာင္တန္း MM ၁၆၁၄၃ အျမဲစိမ္းေတာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚေတာ 
မ်ားရွိျပီး အာရွဆင္၊ စိုင္၊ ျခိမ္းေျခာက္ခံ 
ကုန္းလိပ္မ်ား၊ ေရခ်ိဳလိပ္မ်ားရွိ။ ျမစ္ 
ၾကီး၊ ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္၊ ေရတိမ္ေဒသ 
မ်ား၊ ငါးမ်ားႏွင့္ ေသာင္ျပင္ ေရြ႕ေျပာင္း 
ငွက္မ်ား၊ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္။

စစ္ေတာင္းျမစ္ MM ၃ဝ၄၈

ရွမ္း႐ိုးမ 
အေနာက္ျခမ္း

MM ၂၇၇၄၂

ထုံးေက်ာက္ ေတာတန္းမ်ားႏွင့္ ေရခ်ိဳျမစ္မ်ားႏွင့္ေရကန္မ်ား စသည္ 
တို႔ ပါဝင္ေလသည္။ လြန္စြာ အဖိုးတန္ေသာ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ 
တန္ဖိုးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္အျပင္ KLCs တြင္ ငွက္မ်ား ေရႊ႕ 
ေျပာင္း ေနထုိင္ျခင္း၊ ငါးမ်ား ေရြ႕ေျပာင္းက်က္စားျခင္း၊ သဘာဝ 
ေတာမီး လႊမ္းမိုးေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ရာသီအလုိက္ ေရနစ္ျမဳပ္ 
ေသာ ေဂဟစနစ္မ်ား စေသာ အေရးပါသည့္ ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားစြာ တည္ရွိေလသည္။

ဇယား ၅.၁ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ နယ္ေျမမ်ား KLCs



110 | usm;xufomvGefí | Inputs for a strategic approach to biodiversity conservation in Asia – Regional reports

ဇယား ၅.၁ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ နယ္ေျမမ်ား KLCs (အဆက္)

ေျမပံု

အမွတ္
KLC အုပ္စု KLC အမည္

ႏိုင္္ငံ (ISO 
ကုတ္)

ဧရိယာ  
အက်ယ္ 
အဝန္း 

(စတုရန္း 
ကီလုိ 
မီတာ)

ထူးျခားေသာသြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား

၄ ဧရာဝတီ-
ခ်င္းတြင္းျမစ္

ဧရာဝတီျမစ္ MM ၁၉၇၉၈ ျမစ္ၾကီး၊ ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္၊ ေရဝပ္ေဒသ၊ 
ေတာဘဲ မန္ဒါလီ၊ ေရခ်ိဳလိပ္မ်ား၊ 
ကုန္းလိပ္မ်ားႏွင့္ ေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ား။

ခ်င္းတြင္းျမစ္ MM ၅၂၉၉

၅ သံလြင္ သံလြင္ျမစ္ MM ၇၆၉၂ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ 
ျမစ္ၾကီးျဖစ္ကာ ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္၊ 
ေရတိမ္ေဒသမ်ား၊ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ေနထုိင္ၾကေသာ ငါးမ်ားရွိ။

၆ တနသၤာရီ တနသၤာရီ 
ေတာင္တန္း

MM ၄၂၈၈ဝ ရြက္ျပတ္ေတာ၊ အင္တိုင္းေတာႏွင့္ 
အျမဲစိမ္းေတာ၊ က်ား၊ အာရွဆင္၊ 
ျခိမ္းေျခာက္ခံ ေရလိပ္မ်ားႏွင့္ ငွက္မ်ား။

၇ ထိုင္း အေနာက္-
ေျမာက္ျခမ္း

Lum Nam 
Pai-Salawin

Mae Ping-Om Koi

Sri Lanna-Khun 
Tan

TH

TH

TH

၂၄၃၃၃

၈၆၆၆

၂ဝ၁၆၄

ရြက္ျပတ္ေရာေႏွာေတာ၊ သမပိုင္း 
အျမဲစိမ္းေတာ၊ ျခိမ္းေျခာက္ခံ 
ေရခ်ိဳလိပ္မ်ား၊ အာရွဆင္ႏွင့္ စိုင္။

၈ အေနာက္ျခမ္း 
သစ္ေတာ နယ္ေျမ

Chumphon TH ၁၇၄ဝ အျမဲစိမ္းေတာ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ၾက 
သားစားငွက္မ်ား။

Kaeng Krachan TH ၅၄၇၉ အျမဲစိမ္းေတာ၊ က်ား၊ မေလးရွားၾက့ံျဖဴ၊ 
အာရွဆင္။

Western Forest-
Complex

TH ၂၄၁၁၂ ရြက္ျပတ္ေတာ၊ အင္တိုင္းေတာ၊ 
အျမဲစိမ္းေတာ၊ အာရွဆင္၊ ေအာင္ 
ေလာင္ငွက္၊ စိုင္၊ က်ား၊ ၾကံ့သူေတာ္

၉ Inner Gulf Inner Gulf of 
Thailand

TH ၁၄ဝ၈ ဒီေရလႊမ္းေသာရႊံ႕ႏြံျပင္၊ 
ေသာင္ျပင္ငွက္မ်ား၊  
ေရေညႇာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္။ 

၁ဝ ေတာင္ပိုင္းထိုင္း Hala-Bala TH ၇၄၂၃ ေျမနိမ့္ပိုင္း အျမဲစိမ္းေတာမ်ား၊ က်ား၊ 
ျခိမ္းေျခာက္ခံ ေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ား၊ 
အာရွဆင္၊ ေရခ်ိဳလိပ္မ်ား၊ 
ကုန္းလိပ္မ်ား၊ ၾကံ့သူေတာ္၊၊ 
ေအာင္ေလာင္ငွက္။

Khao Banthad TH ၄ဝ၆၄

Khao Luang TH ၂၄၃၉
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မဟာဗ်ဴဟာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ေျမပံု

အမွတ္
KLC အုပ္စု KLC အမည္

ႏိုင္္ငံ (ISO 
ကုတ္)

ဧရိယာ  
အက်ယ္ 
အဝန္း 

(စတုရန္း 
ကီလုိ 
မီတာ)

ထူးျခားေသာ သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား

Khlong Sae-
ng-Khao Sok

TH ၈၁၃၂

Mu Ko Similan-Phi-
Phi-Andaman

TH ၂၆၃၁၇

၁၁ ထိုင္းအေရွ႕ 
ေျမာက္ျခမ္း

Doi Phuka-Mae 
Yom

LA,TH ၁၇ဝ၅၃ ရြက္ျပတ္ေရာေႏွာေတာႏွင့္ 
အျမဲစိမ္းေတာ၊ က်ား၊ အာရွေတာေခြး၊ 
အာရွဆင္၊ ေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ား။

Phu Khieo-Nam 
Nao

TH ၁၃၃၉၅

Phu Miang-Phu 
Thong

TH ၉၉၄၄

၁၂ အေရွ႕ျခမ္း 
သစ္ေတာမ်ား

အေရွ႕နိမ့္ပိုင္းသစ္ 
ေတာနယ္ေျမ

TH ၄၁၉၃ အပူေလွ်ာ့ပိုင္း စိုစြတ္ေတာ၊ 
ေတာေျခာက္၊ ရြက္ျပတ္ေတာႏွင့္ 
အျမဲစိမ္းေတာမ်ား၊ စိုင္၊ အာရွဆင္၊ 
က်ားႏွင့္ ေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ား

Phanom Don-grak-
Pha Tam

TH ၃၅၁ဝ

အေရွ႕ဘက္ပုိင္း 
သစ္ေတာနယ္ေျမ

TH ၉၆၈၅

၁၃ မဲေခါင္ျမစ္ မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ 
အဓိကျမစ္လက္ 
တက္မ်ား

KH,LA,TH ၁၆၄၇၅ ျမစ္ၾကီး၊ ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္၊ ေရတိမ္ေဒသ၊ 
ဧရာဝတီလင္းပိုင္၊ ေရခ်ိဳငါးမ်ား၊ 
ျခိမ္းေျခာက္ခံငါးမ်ား၊ ငွက္မ်ားႏွင့္ 
Siamese မိေက်ာင္း။

၁၄ မဲေခါင္ျမစ္ဝကြၽန္း 
ေပၚ ကမ္း႐ိုးတန္း 

အေနာက္ေျမာက္ 
မဲေခါင္ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ 
ေရတိမ္ေဒသ

KH,VN ၇၈၅၄ ျမစ္ၾကီး၊ ေရလႊမ္းလြင္ျပင္၊ ေရတိမ္ 
ေဒသ၊ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ား၊ အဏၰဝါ 
မ်ိဳးစိတ္ နို႔တိုက္သတၱဝါမ်ား၊ 
ေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္လိပ္မ်ား။

VN ၃၉၃၃

၁၅ Cardamom 
ေတာင္တန္း

Cardamom ႏွင့္ 
ဆင္ေတာင္တန္း

KH ၁၇၆၆ဝ အပူပိုင္းေတာစို၊ ဒီေရေတာ၊ မိေက်ာင္း 
မ်ား၊ အာရွဆင္၊ ျခိမ္းေျခာက္ခံေမ်ာက္
မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေရခ်ိဳငါးမ်ား။

ဇယား ၅.၁ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ နယ္ေျမမ်ား KLCs (အဆက္)
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ေျမပံု

အမွတ္
KLC အုပ္စု KLC အမည္

ႏိုင္္ငံ (ISO 
ကုတ္)

ဧရိယာ  
အက်ယ္ 
အဝန္း 

(စတုရန္း 
ကီလုိ 
မီတာ)

ထူးျခားေသာ သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား

၁၆ Tonle Sap Tonle Sap 
ေရကန္ႏွင့္ 
ႏုန္းနုလြင္ျပင္

KH ၁၇၅၄၇ ျမစ္ၾကီး၊ ေရလႊမ္းလြင္ျပင္၊ ေရတိမ္ 
ေဒသ၊ ငါးဖမ္းေဒသႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ 
လာေသာ ငါးမ်ားႏွင့္ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ား။

၁၇ အလယ္ပို္င္း 
လြင္ျပင္သစ္ 
ေတာမ်ားႏွင့္ 
ျမက္ခင္းျပင္မ်ား

ဆဲေခါင္လြင္ျပင္ KH ၃၈၄၅ အျမဲစိမ္းေတာ၊ ရြက္ေၾကြအင္တိုင္ေတာ၊ 
ျမစ္ၾကီး၊ ေရလႊမ္းလြင္ျပင္၊ ေရတိမ္ 
ေဒသ၊ အာရွဆင္၊ အာရွေတာေခြး၊ 
ျခိမ္းေျခာက္ခံ ေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ 
လင္းတမ်ား၊ giant ibis, white-shoul-
dered ibis, Eld’s deer ႏွင့္ မိေက်ာင္း။

ေျမာက္ပိုင္း 
ေျခာက္ေသြ႕ေတာ 
မ်ား

KH,LA ၁၉၃၂၂

အေရွ႕ပိုင္းေျခာက္ 
ေသြ႕ေတာမ်ား

KH,VN ၂၁၁၆ဝ

ကေမာၻဒီးယား-
လာအို-ဗီယက္နမ္ 
သုံးပြင့္ဆိုင္ ထိစပ္ 
ေျမရွိ သစ္ေတာမ်ား

KH,LA,VN ၁ဝ၆၁၇

Bolaven plateau LA ၄၄၁၁

Xe Khampho-Xe 
Pian

LA ၄၇၂၃

၁၈ ေတာင္ပိုင္း Anna-
mites

ေတာင္ပိုင္း Anna-
mites ၏ အေနာက္ 
ပိုင္း ေလွ်ာေစာက္မ်ား

KH,VN ၃၉၄၅ အျမဲစိမ္းေတာမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္ခံ 
ေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ား၊ saola၊ ျခိမ္းေျခာက္ခံ 
ငွက္မ်ား၊ လိပ္မ်ား ၊ေရခ်ိဳငါးမ်ား။

Di Linh VN ၅၁၆၆

Dong Nai ေျမနိမ့္ပိုင္း 
ေရေဝေဒသ 

VN ၈၂၉၃

Southern Anna-
mites အဓိက 
ေတာင္ေပၚေတာမ်ား

VN ၁၁၉၇၆

၁၉ အလယ္ပိုင္း 
Annamites

အလယ္ပိုင္း 
Annamites

အျမဲစိမ္းေတာ၊ , large-antlered 
muntjac, ျခိ္မ္းေျခာက္ခံ တြားသြား 
သတၱဝါမ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ ေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ား။

ဇယား ၅.၁ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ နယ္ေျမမ်ား KLCs (အဆက္)
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#5

ေျမပံု

အမွတ္
KLC အုပ္စု KLC အမည္

ႏိုင္္ငံ (ISO 
ကုတ္)

ဧရိယာ  
အက်ယ္ 
အဝန္း 

(စတုရန္း 
ကီလုိ 
မီတာ)

ထူးျခားေသာ သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား

၂ဝ ေျမာက္ပိုင္း 
Annamites

အလယ္ပိုင္း 
အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား 
ထုံးေက်ာက္ 
ေတာင္မ်ား

LA, VN ၇၉၉ဝ အျမဲစိမ္းေတာမ်ား၊ saola, large- ant-
lered Muntjac၊ အာရွဆင္၊ ျခိမ္း 
ေျခာက္ခံလိပ္မ်ား၊ ေတာင္ၾကြက္မ်ားႏွင့္ 
ျခိမ္းေျခာက္ခံ ေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ား၊ 
Edward’s pheasant

ေျမာက္ပိုင္း Anna-
mites

LA, VN ၂၁၁၁၂

Quang Binh-Quang 
Tri-Xe Bangfai 
lowlands

LA, VN ၃၈၁၉

Ke Go and Khe Net 
lowlands

VN ၁ဝ၁၁

ဇယား ၅.၁ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ နယ္ေျမမ်ား KLCs (အဆက္

၂၁ ျမစ္နီကမ္း႐ိုးတန္း 
ေဒသ

ျမစ္နီျမစ္ဝွမ္း ကမ္း 
႐ိုးတန္းေဒသဇုန္

VN ၂၂၅၅ ျမစ္ၾကီး၊ ေရလႊမ္းလြင္ျပင္၊ ေရတိမ္ 
ေဒသ၊ spoon-billed sandpiper, 
black-faced spoonbill အပါအဝင္ 
ေသာင္ျပင္ငွက္မ်ား၊

၂၂ ခ်ဳျမစ္ ခ်ဳျမစ္အထက္ပိုင္း 
ေရေဝေဒသ

VN ၄၅ဝ၅ ျခိမ္းေျခာက္ခံေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ား

၂၃ ေျမာက္ပုိင္း 
အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား 
ထုံးေက်ာက္ေတာင္ 
မ်ား

ေျမာက္ပုိင္း 
အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား 
ထုံးေက်ာက္ေတာင္ 
မ်ား

VN ၆၇၉၃ အျမဲစိမ္းေတာ၊ သစ္ရြက္စား ေမ်ာက္ ၊ 
Cat Ba langur

၂၄
ဆီနုိ-ဗီယက္နမ္ 
ထုံးေက်ာက္ေတာင္

Ailao/Hoang Lien 
ေတာင္တန္း

VN,CH ၂၈ဝ၇၆
အျမဲစိမ္းေတာ၊ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္၊ 
Cao-vit Gibbon၊ ျခိမ္းေျခာက္ခံ 
ကုန္းေနေရေန သတၱဝါမ်ား။

ဆီနုိ-ဗီယက္နမ္ 
ထုံးေက်ာက္ေတာင္

VN,CH ၅၈၅ဝ၂ အျမဲစိမ္းေတာမ်ား၊ Cao-vit gibbon 
ႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံ ေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ား။

၂၅ Nam Et-Phou 
Louey

Nam Et-Phou 
Louey

LA ၄၃၉၁ အျမဲစိမ္းေတာ၊ က်ား၊ အာရွေရြေၾကာင္၊ 
ေၾကာင္မင္း၊ အင္းက်ား၊ ေတာေခြး၊ 
northern white-cheeked ေမ်ာက္ 
လႊဲေက်ာ္ ဆတ္၊ ေခ်၊ ေတာဆိတ္၊ 
ေျပာင္။

 ၂၆ Nam Ha Nam Ha-Xishuang-
banna-Phou 
Dendin

VN,CH ၂၁၅၂၃ အျမဲစိမ္းေတာ၊ အာရွဆင္၊  
ျခိမ္းေျခာက္ခံ ေရခ်ိဳလိပ္မ်ား။
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KLCs အမည္
KLC အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 

ဧရိယာစုစုေပါင္း (စတုရန္းကီလိုမီတာ)

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ KLCs  ဧရိယာမ်ား (စတုရန္း 

ကီလိုမီတာ)

ကေမာၻဒီးယား ၉၁၈၃၃ ၃၈၇၃၂

လာအို ၇၃၂၄၄ ၂၈၉၈၈

ျမန္မာ ၃၈၄၄၁၇ ၆ဝ၆၉၇

ထိုင္း ၁၇ဝ၄၈ဝ ၈၉၅၈၉

ဗီယက္နမ္ ၁၂ဝ၆ဝ၃ ၃၃၁၃၈

စုစုေပါင္း ၈၄ဝ၅၇၇ ၂၅၁၁၄၄

ဇယား ၅.၂  မဟာမဲေခါင္ေဒသရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ KLCs မ်ား

ေျမပုံ 
အမွတ္

KLC အုပ္စု အေရးပါသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား

၁ အထက္ခ်င္းတြင္း-ဧရာဝတီေဒသ ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ ထမံသီ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ အင္းေတာ္ၾကီး 
ကန္ေတာ႐ိုင္း တိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ အေလာင္းေတာ္ကႆဖ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္။

၂ ခ်င္း-ရခိုင္႐ိုးမ ေကာ္ႏူဇုန္း အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္(နတ္မေတာင္)၊ ရခိုင္႐ိုးမဆင္စခန္း

၃ ပဲခူး႐ိုးမ-စစ္ေတာင္းေဒသ ေျမာက္ ဇာမရီေတာ႐ိုင္း တိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ မုိးယြန္းၾကီး ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ 
ေတာ။

၄ ဧရာဝတီ-ခ်င္းတြင္းေဒသ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ မိန္းမလွကြၽန္း ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ။

၅ သံလြင္ေဒသ အခ်က္အလက္ မရရွိပါ။

၆ တနသၤာရီေဒသ တနသၤာရီ သဘာဝၾကိဳးဝိုင္း၊ တနသၤာရီအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ (အဆိုျပဳ)၊ ေလညာေတာင္ 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ (အဆိုျပဳ)

၇ ထိုင္းအေနာက္ေျမာက္ေဒသ အိုကိုင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ

၈ အေနာက္ပိုင္းသစ္ေတာနယ္ေျမ ကိုင္ဂရမ္ခ်မ္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ ဟြာခခိုင္ေတာ႐ိုင္း တိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ သြန္း႐ိုင္း 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ေဘးမဲ႔ေတာ။

၉ အင္နားပင္လယ္ေအာ္ အခ်က္အလက္မရရွိပါ။

၁ဝ ေတာင္ပိုင္းထုိင္းေဒသ ဟလာဘာလာ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ဘန္းလန္းအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊  
ကေလာင္စိမ္ေတာ႐ုိင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ဆီမီလန္ အဏၰဝါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ 
တာ႐ုအိုအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္။

၁၁ အေရွ႕ေျမာက္ျခမ္း ထုိင္းေဒသ ဖူခီအုိ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ႔ေတာ။

၁၂ အေရွ႕ပိုင္းသစ္ေတာမ်ား ခိုယိုင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ တက္လန္းအမ်ိိဳးသားဥယ်ာဥ္။

၁၃ မဲေခါင္ျမစ္ အခ်က္အလက္မရွိပါ။

၁၄ မဲေခါင္ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ Phu Quoc အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊  Con Dao အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ U Minh Ha & U Minh 
Thuong အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Ca Mau အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Tram Chim 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊  Can Gio ဒီေရေတာ ထိန္းသိမ္းေရးၾကိဳးဝိုင္း

ဇယား ၅.၃ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ KLC အုပ္စုမ်ားအတြင္းရွိ အေရးပါေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား
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ပုံ ၅.၂ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ပင္မနယ္ေျမမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အေရးပါေသာေဒသမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ထိန္း 
သိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား 
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ေျမပုံ 
အမွတ္

KLC အုပ္စု အေရးပါသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား

၁၅ Cardamom ေတာင္တန္းေဒသ Sre Ambel အဆိုျပဳ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ Peam Krasop ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ 
ေဘးမဲ့ေတာ၊ Central Cardamoms အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Phnom Aural ေတာ႐ိုင္း 
တိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊  Phnom Samkos ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ Cardamoms 
ေတာင္ပိုင္း အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္။

၁၆ ေတာင္လစုပ္ေဒသ Tonle Sap Prek Toal ပင္မနယ္ေျမ၊ ေျမာက္ပိုင္း Tonle Sap ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊  Ang 
Trapeang Thmor ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ။

၁၇ အလယ္ပိုင္းေျမျပန္႔ေဒသရွိ 
သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ျမက္ခင္းျပင္မ်ား

ကေမာၻဒီးယား- Keo Seima ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ Chhep ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ 
ေဘးမဲ့ေတာ၊ Kulen Promtep ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ Prey Preah Rokha 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ Phnom Prich ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ Srepok 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ Lomphat ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ Mondulkiri 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ Virachey အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Phnom Tbeng 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Prey Lang ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ Veunsai Siem Pang 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ Western Siem Pang ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္္ငံ: Chu Mom Ray အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ 

၁၈ ေတာင္ပိုင္း Annamites ေဒသ Cat Tien အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Bu Gia Map အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Yok Don အမ်ိဳးသား 
ဥယ်ာဥ္၊ Lo Go Xa Mat အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Bidoup - Nui Ba Mountain အမ်ိဳးသား 
ဥယ်ာဥ္၊ Chu Yang Sin အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊

၁၉ အလယ္ပိုင္း Annamites ေဒသ လာအိုႏိုင္္ငံ- Hin Nam No အမ်ိဳးသားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊  Laving Lavern ထိန္း 
သိမ္းေရးနယ္ေျမ၊  Xe Sap အမ်ိဳးသားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ ဗီယက္နမ္နို္င္ငံ-ကိုခကင္ 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Chu Mon Ray အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Son Tra သဘာဝ ၾကိဳးဝိုင္း၊ Sao 
La ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ Bach Ma အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Song Thanh 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္။

၂ဝ ေျမာက္ပုိင္း Annamites ေဒသ လာအိုႏိုင္္ငံ- Nam Kading အမ်ိဳးသား ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ Naki Nam Theun 
အမ်ိဳးသား ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ Phou Sithone ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ ဗီယက္နမ္ 
ႏိုင္္ငံ- Ke Go သဘာဝၾကိဳးဝုိင္း၊ Khe Net  သဘာဝၾကိဳးဝုိင္း၊ Giang Man သဘာဝ 
ၾကိဳးဝုိင္း၊ Phong Nha Ke Bang အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Pu Mat အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Vu 
Quang အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္။

၂၁ ျမစ္နီးကမ္းေျခေဒသ Ba Vi အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ ၊  Xuan Thuy အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္။ 

၂၂ ခ်ဳျမစ္ Pu Huong သဘာဝၾကိဳးဝုိင္း၊ Xuan Lien သဘာဝၾကိဳးဝိုင္း။

၂၃ ေျမာက္ပုိင္း အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား 
ထုံးေက်ာက္ေတာင္မ်ား

Van Long သဘာဝၾကိဳးဝိုင္း၊ Cuc Phuong အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Cat Ba အမ်ိဳးသား 
ဥယ်ာဥ္၊ Pu Luong သဘာဝၾကိဳးဝိုင္း။

၂၄ ရွီနို-ဗီယက္နမ္ထုံး 
ေက်ာက္ေတာင္တန္းမ်ား

Hoang Lien အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ Trung Khanh မ်ိဳးစိတ္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ Ba Be 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္။

၂၅ Nam Et-Phou Louey Nam Et-Phou Louey အမ်ိဳးသားသဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ

၂၆ နမ္ဟာ နမ္ဟာအမ်ိဳးသားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ

ဇယား ၅.၃ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ KLC အုပ္စုမ်ားအတြင္းရွိ အေရးပါေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား 
(အဆက္)
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၅.၂ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနသည့္ 
ဖိအားမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ား

....................................

၅.၂.၁ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ ဝယ္လိုအားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္္ရန္ နို္င္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္မႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း။

 ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား ခိုးယူသတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ ေထာင္ 
ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကမ ၻာအရပ္ 
ရပ္သုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ (ေဒၚလာသန္းခ်ီရွာေဖြႏိုင္သည့္) 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ 
ေဒသမ်ားမွ ႏိုင္္ငံတကာေစ်းကြက္သုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား တိုး 
တက္ ေကာင္းမြန္လာျခင္းေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ ျခိမ္း 
ေျခာက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ 
သည္ ေဒသတြင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို အမ်ားဆုံးဝယ္ယူ 
သည့္ နို္င္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ျဖတ္သန္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ၾကသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွိပါသည္။ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ားကို ခုိးယူသတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ ကုန္သြယ္မႈ 
ဆိုင္ရာ ကိစၥတစ္ခုသာမက ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ 
လည္းျဖစ္ျပီး ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ဖ်က္ဆီးသည့္ တိရစ ၦာန္ 
ႏွင့္ သက္ရွိမ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ကာ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးကိုလည္း ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိပါသည္။

 ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ခိုးယူသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ႏိုင္္ငံတကာ ကြန္ 
ဗင္းရွင္းမ်ား၌ နို္င္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စားသုံးသူ အသိပညာေပး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔ကို စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ကာ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကတိကဝတ္ျပဳ တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းလ်က္ 
ရွိသည္။ လွဴဒါန္းသူမ်ား၏ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရယူနုိ္င္ျပီး 
ဥေရာပသမဂၢသည္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ 
ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာ ခ်မွတ္ေရးဆြဲထားျပီး ကမ ၻာ့အႏွံ႔တြင္ စီမံ 
ကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိ္င္ရန္ ရန္ပုံေငြမ်ား ေထာက္ပံ့လ်က္ 
ရွိသည္။

 ရလဒ္အတန္အသင့္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေမွာင္ခိုမႈတိုက္ဖ်က္ 
သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုံေလာက္မႈမရွိဘဲ မ်ိဳးစိတ္မ်ား မ်ိဳးသုဥ္း 
ေပ်ာက္ကြယ္ရန္ နီးကပ္လာျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ကာကြယ္ႏိုင္္ရန္ ဟန္႔တားလ်က္ရွိေသာ အရာမ်ားမွာ ခိုင္မာတည္ျမဲ 
သည့္ ႏိုင္္ငံေရးကတိကဝတ္မရွိျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆုိင္ရာ 
ျပႆနာမ်ား (ဥပမာ- စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္ပါးျခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားမွာ အားနည္း 
ျခင္း)၊ (ဝယ္လိုအားေလွ်ာ့ခ်ေရး) စားသံုးသူပညာေပး လူထုလႈပ္ရွားမႈ 

မ်ားကို ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိျခင္းႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ားကို 
ေမြးျမဴေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာျခင္း စသည္တို႔ 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ခိုးယူသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ လက္ရွိျပႆနာ/ 
ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေရတိုေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္္ေသာ နည္းလမ္း 
မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

• ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္ 
လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ စစ္ 
ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အားေကာင္းေစ 
ျခင္း။ လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGOs မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း။ ေမွာင္ခိုလမ္း 
ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၊ တရားေရးအဖြဲ႔မ်ား 
အၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝနုိ္င္ရန္ႏွင့္ ကြင္းဆင္း 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား မက္လုံးမ်ားေပးျပီး သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ် 
ႏိုင္္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း။ ေရရွည္တြင္ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားသည္ စံႏႈန္းက် ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္း 
လမ္းတစ္ခုအေနျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။

 ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ေမွာင္ခုိကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ 
ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေရးပါျပီး အက်ိဳးရလဒ္ရရွိရန္ အခ်ိန္ 
ေပး လုပ္ကိုင္ရမည့္ ကာလလတ္လုပ္ငန္း/ၾကားကာလ လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

• ဥပေဒ၊ မူဝါဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား (လႊတ္ 
ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား) ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း။ ႏိုင္္ငံတကာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ CBD ႏွင့္ CITES တို႔သည္ 
အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားျဖစ္ျပီး ေမွာင္ခိုမႈႏွင့္ နယ္စပ္ 
ျဖတ္ေက်ာ္ျပစ္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈဆုိင္ရာ 
အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာလည္း အေရးပါေလသည္။ 
မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ (က) တင္သြင္းသူ 
မ်ားကုိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္း လိုက္ 
ႏိုင္္မႈကို သက္ေသျပနို္င္ရန္ တာဝန္ယူမႈ ရွိေစျခင္း၊ (ခ) ေတာ 
႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ားကို ေမြးျမဴေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္း 
ခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္း၊ (ဂ)  ေတာ႐ိုင္းေကာင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးကို 
ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္သည့္ ေမြးျမဴေရးသားေကာင္မ်ားႏွင့္ ယင္း 
တို႔၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈကို ပိတ္ပင္ တားဆီးျခင္း 
စသည္တို႔ ပါဝင္ေလသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 
မႈမ်ားရွိ အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ ျပစ္မႈဒဏ္ခ်မွတ္မႈ မျပင္းထန္ျခင္း 
ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူမႈ နည္းပါးျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ၾက 
သည္။
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• ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်မႈ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ၊ ေငြ 
ေၾကးခဝါခ်ျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္း 
စသည္တို႔ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈတို႔ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ 
ျပီး ျပႆနာ ေျဖရွင္းရာတြင္ ရွိျပီးသား အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ 
နုိ္င္ငံတကာအဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသုံး 
ခ်ျခင္း။

• ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ခိုးယူသတ္ျဖတ္မႈမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခိုင္မာသည့္ ရန္ပုံေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ရယူျခင္း။ ယင္းရန္ပုံေငြ အရင္းျမစ္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးခံ 
ေမွာငခ္ု ိသမားမ်ားမ ွျပဳလပု္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏငွ့ ္
တရားဝင္ ကုန္သြယ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေပးေခ်ရေသာ 
အခြန္ေငြႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခ ေငြေၾကးမ်ားအပါအဝင္ ေငြေၾကးခဝါခ် 
မႈကို ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားမွ ရရွိေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားလည္း 
ပါဝင္ေလသည္။ ေမွာင္ခို ကူးသန္းလုပ္ကိုင္ႏုိ္င္ခြင့္ မရွိေစရန္ 
ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ေမွာင္ခိုကူးမႈကင္းေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ 
ေရလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ေထာက္ခံခ်က္ 
ျပဳေပးျခင္း။ 

 ျခိမ္းေျခာက္ခံ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ 
ပေပ်ာက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္္ငံ၊ ကဒါမြန္ေတာင္ရွိ တမလန္းေမွာင္ခိုသစ္စက္။ 
တရားမဝင္သစ္ေမွာင္ခိုမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သစ္မ်ိဳးစိတ္ ၃ဝဝ 
ခန္႔ကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ CITES စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

 ဦးစားေပးႏိုင္္ငံမ်ားတြင္ ဝယ္လိုအားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္္ရန္ စားသုံးသူ 
အသိပညာေပး လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း။ အဆိုပါ 
အသိပညာေပး လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပူးတြဲစီမံကိန္းေရးဆြဲျပီး တိုင္း 
တာရရွိေသာ ရလဒ္မ်ား၊ မွ်ေဝသင္ယူရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို 
အေျခခံ၍ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ပါသည္။ ေရရွည္ 
တည္တံ့သည့္ ရန္ပုံေငြ (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္္ငံတြင္း) ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ပညာေပးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ 
ျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားအား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ခ်မွတ္ရန္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္သည့္ အေနျဖင့္ ေမွာင္ခိုကုန္ကူး 
မႈမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳစု၍ ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္သင့္ပါသည္။ 

၅.၂.၂ ပိုမို ထိေရာက္ေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ စီမံအုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

 ေျမေျပာင္းလဲ အသုံးခ်မႈမ်ားသည္ သဘာဝေဂဟစနစ္မ်ား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ အတန္းအစားက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ျပဳန္းတီး ေပ်ာက္ 
ကြယ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ 
ေကာင္ေရကို ေလ်ာ့နည္းေစျပီး ေဂဟစနစ္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျဖစ္ 
တည္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ကာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေဂဟစနစ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေတာတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေဆာင္ 
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စာကြက္ ၂- ေတာင္လဲဆတ္ Tonle Sap ေရကန္၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္္ငံ (KLC 16)

 Tonle Sap ေရကန္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အၾကီးဆုံးေသာ အျမဲတမ္း ေရခ်ိဳကန္ျဖစ္ျပီး မ်ားစြာ အသုံးဝင္ေသာ ေရခ်ိဳေဂဟစနစ္လည္း 
တည္ရွိပါသည္။ ထိုေရကန္သည္ မဲေခါင္ျမစ္၏ မိုးရာသီ ႏွစ္စဥ္ ေရၾကီးေရလႊမ္းမႈေၾကာင့္ ေရမျပတ္က်န္ရွိကာ ကန္အနက္ ၁ မီတာ ၉ ဒသမ ၅ မီတာ 
ခန္႔ရွိျပီး အက်ယ္အဝန္း ၂၅ဝဝ စတုရန္းကီလိုမီတာမွ ၁၅,ဝဝဝ စတုရန္းကီလိုမီတာခန္႔ ရွိေလသည္။ ငါးမ်ား သားေပါက္ရာ အရပ္ျဖစ္ေသာ ေနရင္း 
ေဒသမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး အနီးဝန္းက်င္ရွိ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားကို ေရလႊမ္းမိုးပါသည္။ ေရကန္တြင္းရွိ ငါးမ်ားသည္ ကေမာၻဒီးယား 
ေက်းလက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးပါျပီး ထိုေရကန္ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ေရလုပ္ငန္းကို အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ Tonle Sap ေရကန္သည္ ႏိုင္ငံလူဦးေရထက္ဝက္ခန္႔ကို အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစျပီး လူသန္းေပါင္း ၁ ဒသမ ၂ 
ခန္႔သည္ မိမိတို႔၏ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆိုပါကန္အေပၚ မွီခိုလ်က္ရွိသည္။

 Tonle Sap ကန္သည္ ကမ ၻာတစ္ဝန္းရွိ ျခိမ္းေျခာက္ခံ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ေရေပ်ာ္ငွက္ၾကီးမ်ား အုပ္စုလုိက္ 
က်က္စားရာ အရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ထုိငွက္မ်ားထဲတြင္ စုံတြဲအေကာင္ေရ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔သာရွိေသာ spot-billed pelican မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ စုံတြဲ ၂ဝဝဝဝ 
ေက်ာ္ခန္႔ရွိေသာ storks မ်ိဳးစိတ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေလသည္။ အဆိုပါ ငွက္မ်ားသည္ ကန္ရွိ ႏွစ္စဥ္ ေရလႊမ္းမိုးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ သားေဖာက္ 
ၾကေသာေၾကာင့္ ငါးဖမ္းယူရရွိမႈမွာ လြန္စြာ မ်ားျပားလွသည္။

 Tonle Sap ေရကန္သည္ မဲေခါင္ျမစ္ညာႏွင့္ ျမစ္လက္တက္မ်ားအတြင္း တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈဒဏ္ 
ခံေနရပါသည္။ ဆည္မ်ားသည္ မဲေခါင္ျမစ္၏ ေရစီးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္္ျပီး ရာသီအလိုက္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမွာလည္း ေလ်ာ့က်သြား 
နုိ္င္ပါသည္။ ဆည္မ်ားသည္ ေႏြရာသီေရ အျမင့္ကို ျမင့္တက္လာေစႏိုင္္ျပီး ေတာင္ေပၚမွ စီးဆင္းလာေသာ ေျမဆီၾသဇာၾကြယ္ဝသည့္ ႏုန္းႏုမ်ားမွာလည္း 
ေလွ်ာ့ပါလာႏိုင္္ပါသည္။ ကန္အနီးဝန္းက်င္ရွိ ေရေဝေရလဲေဒသမ်ားအတြင္း သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ က်ဆင္းလာျခင္းျဖင့္ မိုးေရစီးဆင္းမႈ မ်ားျပားလာကာ 
ေရတုိက္စားမႈျဖစ္ကာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္္ပါသည္။ 

 အတိတ္ကာလမ်ားတြင္ ကန္အတြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကို စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္၍ ပုဂၢလိက လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ ေပးအပ္ 
လုပ္ကိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁ဝ ႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္မွစ၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည့္စနစ္ကို 
ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႔ ေရလုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းကို ထိေရာက္စြာ 
အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္္ခဲ့ေပ။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေသာ ငါးဖမ္းနည္းလမ္းမ်ား (အဆိပ္ အသုံးျပဳျခင္း) ကို အသုံးျပဳလ်က္ရွိျပီး ငါးမ်ား က်က္စားရာေဒသမ်ား 
ဖ်က္ဆီးခံေနရပါသည္။ ငါးမ်ား၏ ေနရင္းေဒသမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ထားေသာ နယ္ေျမအနည္းငယ္သာ ရွိေလသည္။

 ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ  ငါးထြက္ႏႈန္းႏွင့္ ကန္ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ ဆည္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ ဆည္မ်ား 
၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္္ရန္ ေရေဝေဒသရွိ ႏိုင္္ငံမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (ေရကန္ ေဂဟစနစ္မ်ား 
ပါဝင္ေသာ) သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း၊ ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ကန္အနီးဝန္းက်င္ သစ္ေတာမ်ား 
ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
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ႏိုင္မႈကို အားနည္းေစပါသည္။  အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးျပီး 
ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ မခိုင္မာျခင္း၊ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈမ်ား၊ စက္မႈလယ္ယာေျမမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ပုစြန္၊ ဂဏန္းႏွင့္ 
အျခား ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ျမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ လူဦးေရ တိုးတက္ 
လာသည္ႏွင့္အမွ် သယံဇာတမ်ားအေပၚ ဖိအားတိုးပြားလာျခင္း 
စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

 ႏိုင္္ငံအသီးသီးသည္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားျပီးျဖစ္ကာ ကိုယ္စားျပဳ သဘာဝ 
ေဂဟစနစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္္ရန္ ရည္ရြယ္၍ သဘာဝထိန္းသိမ္း 
ေရးနယ္ေျမမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ 
ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားသည္ (ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ) ၏ ၂၆ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း၊ (ျမန္မာနုိ္င္ငံ၏) ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းစသည္ျဖင့္ အသီးသီး ဖုံးလႊမ္းထားရွိ 
ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိင္းႏိုင္္ငံရွိ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမတစ္ခုတည္းသာလွ်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ 
ငန္းမ်ားကို လုံေလာက္ေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး 
အျခားႏိုင္္ငံမ်ားရွွိ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ 
ႏိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ လွဴဒါန္းသူမ်ား 
ပံ့ပိုးေသာ စီမံကိန္းရန္ပုံေငြမ်ားကိုသာ မ်ားစြာ မွီခိုရေလသည္။ 
အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ကူညီျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္္ခဲ့ 
ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအေနာက္ျခမ္း သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားတြင္ က်က္စား 
လ်က္ရွိေသာ က်ားေကာင္ေရ တိုးပြားလာျခင္း စေသာ ရလဒ္ေကာင္း 
မ်ားကို ရရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္္ 
ရန္မွာ မလြယ္ကူလွေပ။ စီမံကိန္း၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားမရွိခဲ႔စဥ္က တရားမဝင္ 
ေျမေျပာင္းလဲ အသုံးခ်မႈမ်ားႏွင့္ အမဲလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို 
သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ တရားဝင္ ေျမအသုံးခ်ခြင့္ လိုင္စင္မ်ားသည္ ထိန္းသိမ္း 
ေရးနယ္ေျမမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ထိေရာက္ေသာ 

လာအိုႏိုင္ငံ၊ Nakai-Nam Theun အမ်ိဳးသားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတြင္ 
ကင္းလွည့္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကို သစ္ေတာမွရရွိေသာ ဝိုင္ယာ 
ေထာင္ေခ်ာက္ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရစဥ္။ Nakai-Nam Theun သည္ saola၊ large 
muntjac ႏွင့္ Indochina warty pig စေသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားအတြက္ 
အေရးပါေသာ ေနရင္းေဒသျဖစ္ပါသည္။

ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
တန္ဖိုးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ မရွိျခင္း၊ အျခားေသာ က႑မ်ားမွ 
ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ အသုံးျပဳခြင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ရယူလုိျခင္း၊ သဘာဝ  
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳး 
စီးပြားကို လုံေလာက္စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရွိျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ 
ၾကပါသည္။ 

 သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ PAs အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထား 
ျခင္းမရွိသည့္ အျခားေသာ ေဂဟစနစ္မ်ား စသည္တို႔ကို ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လတ္တေလာ ေရတုိလုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

• ဦးစားေပး ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ ကြင္းတြင္း ထိန္းသိမ္း 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း။ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္္ရန္ 
ရွိျပီးသား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ျခင္း၊ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ PA မ်ားအေပၚ က်ေရာက္ 
လ်က္ရွိေသာ ဖိအားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လုိက္ 
ေလ်ာညီေထြသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈျဖစ္ေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ေလသည္။ 

• ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ျပီး အမ်ိဳးသား သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။ ရာသီ 
ဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ 
နယ္ေျမကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အစားထိုး ခ်ဥ္းကပ္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ- ျပည္သူအေျချပဳ၊ 
ပုဂၢလိက) ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
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#5

မဟာဗ်ဴဟာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

#5

 PAs ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ 
လာေစရန္ ကာလလတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးႏိုင္္ေရး ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအား 
ပယ္ဖ်က္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ လုံေလာက္ 
ေသာ အကာအကြယ္ေပးရန္ အပါအဝင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ဟန္႔တားလ်က္ရွိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း။ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရာတြင္ အဟန္႔ 
အတားျဖစ္ေစေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း။ 
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ဖြဲ႔စည္းထားရွိမႈကို ေလးစား 
သိမွတ္ျပဳႏိုင္္ရန္ စက္႐ုံမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ 
ကတိကဝတ္မ်ားကို ရယူျခင္း။ 

• လွဴဒါန္းသူမ်ား၏ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈ၊ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ 
သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဝင္ေၾကးေငြႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ 
မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအျပင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သဘာဝ ထိန္း 
သိမ္းေရး နယ္ေျမဆုိင္ရာ အစိုးရ၏ ရန္ပုံေငြ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝ 
သုံးစြဲမႈကို ျမႇင့္တင္အားေပးျခင္း။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈုဆိုင္ရာ အသုံးခ် 
သုေတသနမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ကြင္းဆင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးခ်ီးေျမႇာက္ေသာ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ 
သည့္ အစီအစဥ္ကို ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္း။

စပါးခြံကိုအသုံးျပဳ၍ စပါးစက္လည္ပတ္ရာတြင္ 
သုံးစြဲနိုင္ရန္ စြမ္းအင္ထုတ္လုတ္ျခင္းျဖင့္ စြန္႔ပစ္  

အေလအလြင့္မ်ားနွင့္ ေလာင္စာသုံးစြဲမႈတို႔ကို 
ေလ်ာ့ခ်နိုင္ခဲ့ကာ လယ္သမားမ်ားလည္း 

ဝင္ေငြတိုးခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢစီမံကိန္းတစ္ခုသည္ 
NGOs၊ အစိုးရဌာန၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား 

အသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ကေမ ၻာဒီးယားနုိင္ငံရွိ  
ေတာင္ဇလုပ္ကန္အနီးဝန္းက်င္ရွိ စပါးစိုက္ေဒသမ်ားတြင္ 

အဆိုပါ နည္းပညာမ်ားကို စတင္ျဖန္႔ေဝအသုံးျပဳနိုင္ရန္ 
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

• ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ေျမယာသုံးခ်ခြင့္ မရွိျခင္းႏွင့္ နည္းပညာ၊ ေစ်း 
ကြက္တို႔ကို လက္လွမ္းမမီျခင္း စေသာ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ 
မ်ားအတြင္း တရားမဝင္ႏွင့္ ေရရွည္မတည္တံ့ေသာ ထုတ္ယူ 
သုံးစြဲမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ အနီးဝန္းက်င္ 
ရွိ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈ ခိုင္မာလာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ 
ျခင္း။

 အစိုးရ၏ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား ရရွိထား 
ေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းသတ္မွတ္ရန္ 
ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။

• သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကိုယ္ 
စားမႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္္ေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ 
လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား နားလည္သိရွိလာေစရန္ အသိ 
အျမင္ဖြင့္ ပညာေပးျခင္း။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီးပြားေရး၊ သိပၸံနည္းက်၊ ႐ႈခင္းပေဒသာႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုးရဌာနႏွင့္ ႏိုင္္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို 
စည္း႐ုံးလံႈ႕ေဆာ္ေျပာဆိုျခင္း။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ 
ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ ႏိုင္္ငံတကာအစီအစဥ္မ်ားတြင္ တိုးျမႇင့္ 
ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး SDG (စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုက္မႈဆုိင္ရာ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။
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စာကြက္ ၃- Annamite ေတာင္တန္း (KLCs ၁၉၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၅)

 Annamite ေတာင္တန္းသည္ ဟိမဝႏာၱအရပ္မွ စတင္ကာ ျဖန္႔ၾကက္တည္ရွိေသာ ေတာင္ဖ်ားစြန္းရွိ ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္္ငံ၊ လာအုိနုိ္င္ငံ နယ္စပ္ေဒသတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ ေတာင္တန္းျဖစ္ျပီး ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံအထိ က်ယ္ျပန္႔ေလသည္။ ေဒသတြင္း 
ရွားပါး၍ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ အာရွ ျမင္းျဖဴကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ၁၉၉ဝ အေစာပိုင္း ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍  ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ 
လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၾကသည္။  ၁ဝဝ ကီလိုဂရမ္ေလး၍ အျမင့္ေပ ၈၅ စင္တီမီတာ၊ အရွည္ ၁ ဒသမ ၅ မီတာခန္႔ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္သစ္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား စိတ္ဝင္စားလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိကာလတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၁၁ 
သန္း သက္တမ္းရွိေသာ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းမ်ာႏွင့္ နီးစပ္သည့္ the giant muntjac, the largest species of muntjac; the Laotian rock rat or 
kha-nyou စေသာ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္္ခဲ့ပါသည္။

 Annamite ေတာင္တန္းတြင္ ထူးျခားေသာ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ား တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရခဲေခတ္တြင္ ပူေႏြးစြတ္စိုခဲ့ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ 
ေဒသအႏွံ႔တြင္  စိုစြတ္ေသာ အျမဲစိမ္းေတာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေျခာက္မ်ား စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေသာ ေနရင္းေဒသမ်ားရွိျပီး Annamite ေတာင္တန္း 
ရွိ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားသည္ မိုးသစ္ေတာ တည္ရွိမႈကို ပံ့ပိုးေပးျပီး သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲ 
ရပ္တည္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေလသည္။ 

 ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားကို အလြန္အကြၽံ အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေမွာင္ခုိ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈ 
မ်ား အပါအဝင္ ေျမေျပာင္းလဲ အသုံးခ်မႈမ်ားသည္ မ်ားစြာျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ား ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈသည္ 
အဓိကျခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေသာ အရာျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႕မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ ခုဂဏန္း၊ ရာဂဏန္းသာ က်န္ရွိေတာ့၏။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမ ၻာေပၚရွိ ျခိမ္းေျခာက္ 
ခံရဆုံး ပ႐ိုင္းမိတ္မ်ိဳးစိတ္ ၅ မွ ၂၅ မ်ိဳးထိကို Annamites ေတာင္တန္းတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားသည္ နယ္ေျမ၏ 
ေဂဟအေျခအေန တည္ရွိမႈကို အတန္းအစား က်ဆင္းေစကာ အေရးပါေသာ ေနရင္းေဒသမ်ား ဆုံး႐ံႈး ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစသည္။ သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအမ်ားစုမွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ရန္ပုံေငြမရွိျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ဝန္ထမ္းမ်ားနည္းပါးျခင္း၊ 
နုိ္င္ငံေရးအရ ေထာက္ခံအားေပးမႈ မရွိျခင္း စသည္္တို႔ေၾကာင့္ စာရြက္ေပၚတြင္သာ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားႏိုင္ပါသည္။ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေျမခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းမႈမ်ားႏွင့္ အမဲလုိက္မႈမ်ားမွာ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

 ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားအားလုံးကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္္ရန္ႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ (ဥပမာ- 
ျပည္သူလူထု အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္) သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား၏ ထိေရာက္ေသာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈကို 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကို္င္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ သတၱဳတြင္း 
မ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္္ရန္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အမဲလုိက္သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ 
ေတာ႐ိုင္း တိရစ ၦာန္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈတို႔ကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
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၅.၂.၃ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲတန္ဖိုးမ်ားကို ခုိင္မာတည္ရွိေစရန္ႏွင့္ အသက္ 
ေမြးမႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ နယ္ေျမတစ္ခြင္တစ္ျပင္ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း

 စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ စေသာ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေၾကာင့္ သဘာဝေနရင္းေဒသမ်ား ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ သဘာဝ 
နယ္ေျမတစ္ခြင္တစ္ျပင္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ား က်န္ 
ရွိကာ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္္ေလသည္။ သို႔ 
ေသာ္လည္း နယ္ေျမ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားမွာ သယံဇာတမ်ား အလြန္အကြၽံ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း၊ ေျမယာ 
အလြန္အကြၽံအသုံးခ်မႈမ်ား၊ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ ဆည္၊ သတၱဳတြင္း၊ 
စက္မႈလယ္ယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးလာျခင္း စေသာ 
ေျမေျပာင္းလဲအသုံးခ်မႈမ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာခဲ့ 
ပါသည္။ အေျဖာင့္တည္ေဆာက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား 
(လမ္း၊ ပိုက္လိုင္း၊ ဓာတ္အားလိုင္း၊ ျခံစည္း႐ိုး) မွာ နယ္ေျမ တစ္ခြင္ 
တစ္ျပင္ေပၚ သက္ေရာက္မႈ နည္းပါးေသာ္လည္း ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ 
မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျပီး ေတာင္သူ 
မ်ားႏွင့္ မုဆိုးမ်ား သြားလာရ လြယ္ကူေစသည္။

 နယ္ေျမတစ္ခြင္တစ္ျပင္သည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ 
မ်ားအၾကား ထိစပ္နယ္ေျမ ေကာ္ရစ္ဒါ သို႔မဟုတ္ ၾကားခံနယ္ေျမ 
သဖြယ္ တည္ရွိေနပါက ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ၾကီးမ်ားသည္ ျဖတ္သန္း 
သြားလာႏိုင္္မည္ျဖစ္ကာ အေရးပါေသာ ၾကားခံနယ္ေျမ ျဖစ္လာမည္ 

ျဖစ္သည္။ နယ္ေျမတစ္ခြင္တစ္ျပင္၏ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ တန္ဖိုးမ်ား 
ပေပ်ာက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရပါက ခ်ိတ္ဆက္ တည္ရွိေနမႈလည္း ပ်က္စီးကာ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမသည္လည္း သီးျခားျဖစ္တည္သြားမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ယင္းတို႔အတြင္း က်က္စားလ်က္ရွိေသာ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ား 
သည္ အလြန္အကြၽံထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ မီးကဲ့သုိ႔ 
ေသာ သဘာဝေဘးမ်ားစသည္တို႔၏ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔လာရ 
ႏိုင္္ပါသည္။

 နယ္ေျမတစ္ခြင္တစ္ျပင္တြင္ အက်ိဳးဆက္စပ္ ပတ္သက္သူမ်ား 
သည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးစုံကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ယင္း 
နည္းလမ္းသည့္ အက်ိဳးဆက္စပ္ ပတ္သက္သူမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ 
နည္းလမ္းပင္ျဖစ္ျပီး ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ား၊ ေဒသႏရၱ သယံဇာတစီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အက်ိဳးစီးပြား 
စသည္တို႔အၾကား အေပးအယူ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္္ပါသည္။ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ 
စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ေပါင္းစည္း 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ ညံ့ဖ်င္းေသာ စီမံအုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စြမး္ေဆာင္ရည္နိမ့္ပါးျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ 
က႑အလိုက္ မတူညီေသာ လုပ္ငန္းစီစဥ္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပး 
ျခင္း ကိစၥမ်ားကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲျခင္း စသည္တို႔ 
ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္္ျခင္း မရွိေပ။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ျမန္မာႏိုင္္ငံ။ ေဒသတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ား က်န္ရွိဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအနီး 
ေနထုိင္ေသာသူမ်ားမွာ ႏြမ္းပါးၾကဆဲပင္ ျဖစ္သည္။
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 နယ္ေျမတစ္ခြင္တစ္ျပင္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းသည္ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ျပစ္မႈမ်ား စသည္တို႔ 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နုိ္င္ေရး ကာလ 
လတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

• နယ္ေျမတစ္ခြင္တစ္ျပင္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုသည့္ေနရာ 
ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ဇီဝ 
မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲတန္ဖိုးမ်ား၊ အေရးပါေသာ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ား၊ သယံဇာတမ်ားကို မိ႐ိုးဖလာဓေလ့အတိုင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 
လ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ား၊ ေဒသႏာၱရ အစုိးရ၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈ 
ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုမႈ စသည္တုိ႔ 
ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ 

• နယ္ေျမတစ္ခြင္တစ္ျပင္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္း 
ခ်က္မ်ားကို က႑ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈတို႔တြင္ 
ညိႇႏိႈင္း ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ေျမ 
အသုံးခ်မႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း စေသာ တည္ဆဲစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ညိႇႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္း 
ခ်မွတ္ျခင္း။

• ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ နယ္ေျမတစ္ခြင္တစ္ျပင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲႏွင့္ 
ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တန္ဖိုးျဖတ္ တြက္ခ်က္မႈကို 
ကူညီ ပံ့ပိုးေပးျခင္း။ 

• နယ္ေျမသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ ဧရိယာမ်ား ပါဝင္ပါက 
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စနစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ 
လိုသည္။

• ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္ 
ျပီး အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္သူ အေျချပဳ အကဲျဖတ္ 
သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ လိုအပ္ခ်က္အေျချပဳ ဦးစားေပး သတ္ 
မွတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ နယ္ေျမ 
တစ္ခြင္တစ္ျပင္အႏွံ႔ လွဴဒါန္းသူမ်ား ညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္သည့္ စနစ္ 
ကို ခ်မွတ္ျခင္း။

• ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲ လုပ္ကို္င္ 
ရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း။

 နယ္ေျမတစ္ခြင္တစ္ျပင္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္း 
ကို ေရရွည္တည္တ့ံစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိ္င္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
မူဝါဒမ်ား၊ ေထာက္ခံအားေပးေသာ ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ ႏိုင္္ငံတကာ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ား လိုအပ္ေလသည္။

• ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ သယံဇာတအသုံးျပဳမႈ 
ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံအားေပးေသာ 
ဥပေဒ၊ မူဝါဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို လိုအပ္သလို ခို္င္မာ 
အားေကာင္းေစျခင္း။

• ထိန္းသိမ္းေရး တန္ဖိုးျမင့္ေသာ သစ္ေတာမ်ားကို ကာကြယ္ထား 
ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ နည္းပါးေသာ အေျခခံအေဆာက္ 
အအံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တို႔အားျဖင့္ ပုဂၢလိက 
က႑ ကတိကဝတ္မ်ားကို အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရယူျခင္း။

• အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကတိကဝတ္မ်ား၊ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ (ဥပမာအားျဖင့္ FLEGT VPA အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ CBD/Aichi လ်ာထားခ်က္မ်ားႏွင့္ UNFCCC/
INDC) ခ်ိတ္ဆက္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား 
ေရးဆြဲျပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဇီဝ 
မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေဂဟစနစ္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားျခင္း။ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို CBD/Aichi 
လ်ာထားခ်က္၊ SDGs ႏွင့္ အျခားႏိုင္္ငံတကာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ 
ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ေဆာင္ရြက္ ျပီးေျမာက္မႈကို အကဲျဖတ္သုံးသပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳ 
ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း။

၅.၂.၄ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ တုိးခ်ဲ႔ 
ပညာေပးမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

 ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ၎တို႔အေပၚ 
ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
မွာ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္  ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ိဳးစုံႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျပီးျပည္စုံမႈမရွိဘဲ စီမံကိန္း 
အလိုက္သာ ျပဳစုထားရွိေလသည္။ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
လည္း အသုံးျပဳရန္ ခက္ခဲျပီး မြမ္းမံျပဳစုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
မဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲ၍ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ရာတြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးခ်ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မည္သုိ႔ 
ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳရမည္ကို သိရွိျခင္း မရွိေပ။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
တိုက္ဆို္င္ စစ္ေဆး စုေဆာင္းေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွာ နယ္ေျမအဆင့္ 
၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္၌ေသာ္ 
လညး္ေကာင္း ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား မရွိ 
ေသာေၾကာင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသုံးျပဳႏိုင္္ျခင္း မရွိေပ။

 ရွိျပီးသားအသိပညာ ျဖန္႔ေဝသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္္သည့္ ေရတိုလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း 
ျဖစ္ပါသည္။

• ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအတြင္း လုံေလာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ထားျခင္း မရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ လူသိနည္းျပီး ျခိမ္း 
ေျခာက္ခံမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ တန္ဖုိး 
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မ်ားရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား စသည္တို႔ကို ဦးစားေပး၍ သုေတသနျပဳ 
ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မ်ိဳးစိတ္ထိန္းသိမ္း 
ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းျခင္း။

• ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ား 
၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ ေဒသအတြက္ 
အေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲနယ္ေျမ သတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္း 
ကို ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းမြမ္းမံျပီး အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ အသုံးျပဳ 
ႏိုင္္ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း။

• အေရးၾကီးေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
အသိေပးႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဳဟာက်သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း။ သုေတသန နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဇီဝ 
မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္တန္ဖိုးမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားရွိ ဇီဝ 
မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ေတာေကာင္မ်ား ေမြးျမဴေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ CITES စာရင္းဝင္ျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ 
လ်ာထားသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း စသည္တို႔ 
ပါဝင္ေလသည္။

 ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ထိေရာက္စြာအသုံးခ် 
ႏိုင္္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းစည္းထိန္းသိမ္းသည့္ စနစ္မ်ား 
ကို ၾကားကာလတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။

• ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ 
ခ်က္မ်ားကို အစိုးရဌာနမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား အသုံးျပဳႏိုင္္သည့္စနစ္ကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။ 
အာဆီယံဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသားအခ်က္ 
အလက္ စုေဆာင္းေရးဌာနတို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီစဥ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။

• ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ သုေတသနႏွင့္ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္္ခ်က္မ်ား (ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္) ျပဳလုပ္ႏိုင္္ရန္ ေဒသတြင္း စြမ္း 
ေဆာင္ရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျမႇင့္တင္ျခင္း။

ျမန္မာနုိ္င္ငံ၊ မင္းဇုန္ေတာင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ေဘးမဲ့ေတာ၏ ေစာင့္ၾကည့္ ေမွ်ာ္စင္ေပၚရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား။ 
ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ ျမန္မာၾကယ္လိပ္မ်ားကို သဘာဝအတိုင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားျပီး သားေဖာက္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
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၅.၂.၅ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္တို႔၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

 အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားမွာ သာမန္အားျဖင့္ မ်ားျပားလာပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ 
အေျချပဳ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္း အားေပးလာၾကပါ 
သည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္္ငံျခားကုမၸဏီႏွင့္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ မတူကြဲျပားေသာ လုပ္ငန္းစီစဥ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း 
စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ 
ပါဝင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ႏိုင္္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္္ေရး ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္း၍ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ 
ႏိုင္္ရန္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားရွိရန္ လိုသည္။ လွဴဒါန္း 
သူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈ 
မ်ားတြင္ ပံ့ပိုးကူညီ၍ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
ႏိုင္္ငံတကာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္္ရန္ အားေပး 
ရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ စီးပြားေရး အလ့အထေကာင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိက 
က႑အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းအားေပးရပါမည္။

 ၾကားကာလတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ မဟာဗ်ဴဟာက် 
သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ား ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။

• အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဦးစား 
ေပး ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား ပူး 
ေပါင္းမႈ စသည္တို႔ကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈကုိ အားေပးျခင္း။ အရပ္ 
ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေထာက္ပံ့သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို 
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကူညီပံ့ပိုးမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း 
အစီစဥ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ေဖာ္ျပျခင္း။

• ပုဂၢလိက က႑အစီအစဥ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ပါးေစရန္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ 
ရြက္လ်က္ရွိေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း 
စသည္တို႔ကို ေထာက္ခံအားေပးျခင္း။ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္္ရန္ ပုဂၢလိကက႑၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း။

 တစ္သီးပုဂၢလ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
မွ ေရရွည္က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါ 
အတိုင္းျဖစ္သည္။

• ကုမၸဏီၾကီးမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားကို မူဝါဒဆုိင္ရာ ေထာက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္္ရန္ႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္္ရန္ အစိုးရအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

နိဂုံး

 ယခုအခန္း၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထြန္းကား 
လာျခင္းႏွင့္ ျမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္းတို႔ကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္နုိ္င္ငံတို႔ 
တြင္ ေကာင္းစြာ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိ္င္ငံတို႔တြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကျပီ 
ျဖစ္သည္။ ကမ ၻာ့ ဒုတိယစီးပြားေရး အင္အားၾကီးႏိုင္္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ 
ထိစပ္လ်က္ရွိျပီး ေဒသတြင္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား တည္ရွိ 
သည့္အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ လႊမ္းမိုး 
မႈမ်ားသည္ တိုက္႐ုိက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ေျမယာႏွင့္ ေရသယံဇာတမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ား 
က်ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ 
မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ပိုမို က်ေရာက္ေစပါသည္။ အစိုးရမ်ား 
သည္ အဆိုပါ ဖိအားမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း  
ရရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လုံေလာက္ 
မႈ မရွိေပ။ ေဒသတြင္း ႏိုင္္ငံအသီးသီးတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္ပတ္သက္မႈမွာ 
မ်ားစြာ မရွိေသးေသာ္လည္း တိုးပြားလာျပီ ျဖစ္သည္။ အစိုးရဌာနမ်ား၊ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လွဴဒါန္းသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္္ငံတကာ 
NGOs မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေဒသ၏ သယံဇာတမ်ား 
ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္၍ ေရရွည္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာ 
တြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။ 

 ႏိုင္ငံအမ်ားရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားသည္ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္နုိ္င္ရန္ လွဴဒါန္းသူမ်ား 
ႏွင့္ ႏုိ္င္ငံတကာ NGOs မ်ားအေပၚ မ်ားစြာ မွီခိုေနရျပီး အျခား ေရရွည္ 
ရရွိႏိုင္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္စဥ္ လက္ရွိ ကူညီ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ရန္ လုိသည္။ စီမံကိန္းမ်ား 
သည္ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သယံ 
ဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ေသာ ေတာေတာင္ 
ေရေျမ တစ္ခြင္တစ္ျပင္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းကို 
ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိျပီး မွ်ေဝ ေလ့လာ၍ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားစြာကိုလည္း ေထာက္ပံ့ 
ေပးေလသည္။ ေတာ႐ိုင္းတိရစ ၦာန္ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈမ်ားကို တိုက္ 
ဖ်က္ႏိုင္ရန္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာေပး 
လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကူညီပ့ံပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ 

 အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲတန္ဖိုးမ်ားကို ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ ေဒသ၏ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား 
ေရရွည္ ထိန္းသိမ္း၍ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တည္တံ့ေရးကို 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါလွေလသည္။
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