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ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္စုသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိလာသည့္ “ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ” ဟူသည့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းအား ျဖည့္စြက္ 
ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤမွတ္စုအား ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 
ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားဟုဆိုရာတြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ အျခားေသာတည္းခိုခန္းမ်ား၊ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ လက္လီႏွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၏ စီးပြားေရးျဖစ္ရပ္မ်ား

တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာအရ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ အေသးစားႏွင့္ အႀကီးစားသက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ေသခ်ာစြာ ေလ့လာျပဳစုထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ခရီးသြားမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ေရာက္ရွိလည္ပတ္ေနျခင္းအားျဖင့္ 
အေရးႀကီးသည့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ တန္ဖိုးရွိ သည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲေနရာမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္ရာေနရာမ်ား (အေသးစား ႏွင့္ အႀကီးစား)ႏွင့္ ထပ္တူ က်ေနႏိုင္ေျခသည္ အလြန္ျမင့္မားသည္။ စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ ေယဘုယ် အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအျပင္။ 

• ပိုမိုအမ်ဳိးအစား စံုလင္ေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားအား ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြက္ ေရရွည္တြင္ အက်ဳိးရွိေစမည္ 
ျဖစ္သည္။

• ဤက႑ထဲရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားသည္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ မွီခုိရပ္တည္ေနၾကသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ ေရ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား သံုးစြဲျခင္း၊ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းအား ထိန္းသိမ္းျခင္း)

• ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒစာခ်ဳပ္အရ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္ (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္)။

• ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ၾကြယ္ဝၿပီး အစိုးရမွ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္စြမ္းနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ 
ပိုမိုေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ား

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါးသည္ မ်ားျပားလွသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္ ရွားပါးသတၱဝါမ်ား ေနထိုင္က်က္စားသည့္ တစ္ကမာၻလံုးအရ ဇီဝမ်ဳိးစံု 
မ်ဳိးကြဲမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ hotspot  ၃၅ တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အင္ဒိုး-ဘားမား ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ hotspot အတြင္းက်ေရာက္ေန 
သည္ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ)။ လက္ရွိတည္ရွိေနသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ၄၂ ခု အျပင္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ 
တည္ရွိနယ္ေျမ ၁၃၂ ခု ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ စာတမ္းျဖစ္သည့္ “သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား” တြင္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ 
ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝစံုလင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါသည့္ 
တန္ဖိုးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ထိခိုက္မႈလံုးဝမရွိေသးသည့္ သစ္ေတာမ်ား၊ စံုလင္က်ယ္ျပန္႔သည့္ 
ကမ္း႐ိုးတန္း၊ အဏၰဝါ ဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ ေရကန္ႀကီးမ်ားရွိသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ တစ္ဟုန္ထိုး 
ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္ျခင္းအားျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား လူအမ်ားအျပားမွ ပိုမိုႏွစ္သက္

တန္ဖိုးထားလာႏိုင္ေျခရွိသလို ႏိုင္ငံ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ပိုမိုလူသိမ်ားလာေစႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ 
ႏိုင္ငံတြင္း၌ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းေနသည့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚ မလိုလားအပ္သည့္ ထပ္ဆင့္ဖိအားမ်ား က်ေရာက္ 
လာေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သည္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ဆိုးက်ဳိး ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး က်ေရာက္ေစသည္။

အကန္႔ ၁။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မွ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ 
ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

• ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားစာရင္းကို ဇယားကြက္ ၁ ကို ၾကည့္ပါ။

• ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္သံုးသပ္ခ်က္အတြက္မူ MCRB မွ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ 
ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

• ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္စာရင္းကို သိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားအပိုင္းရွိ အဝါေရာင္ျခယ္ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္ 
အေၾကာင္းအရာကို သိရွိလိုပါက ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း၊ အထူးသျဖင့္ အကန္႔ ၄ ကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 
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ေျမပံု ၁။  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ေဂဟအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တည္ေနရာမ်ားၾကားရွိ 
ထပ္တူက်ေနသည့္ ေနရာမ်ား

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္မူေဘာင္

ဤအပိုင္းတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို 
အေလးေပးေဖာ္ျပထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ 
မူေဘာင္ ၿခံဳငံုခ်က္ကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားေသာ စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ပါ အခန္း(၃) ျဖစ္သည့္ “ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ႏွင့္အတူ တြဲဖက္၍ ဖတ္ရႈသင့္ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း ၂ဝ၁၃-၂ဝ၂ဝ တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အား ႏိုင္ငံ၏ ဦးစားေပးက႑အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးသည္ ၎မဟာစီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက႑တိုင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား (cross-cutting themes) ၇ ခုတြင္ ၁ ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ၎မဟာစီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ ၃.၁ မွာ အေရးပါသည့္ 
ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား အားလံုးအတြက္ ခရီးစဥ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲရန္ ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ၃.၃ မွာမူ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာ  အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္ေစျခင္းကို 
ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားအား ေလးစားမႈေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ အဓိကပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၊ သဘာဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ 
ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားႏွင့္ တည္ေနရာမ်ားအား ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဇုန္ပိုင္းျခားျခင္းမ်ား ပါဝင္သင့္သည္။

တာဝန္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မူဝါဒ (၂ဝ၁၂) တြင္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ တြင္ ပတ္
ဝန္းက်င္အားထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို တည္ေထာင္ေပးရန္ႏွင့္ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူေပးရန္ ျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျမန္မာ့မူဝါဒ (၂ဝ၁၃) တြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ရန္ႏွင့္ 
ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ား၌ အရင္းအျမစ္မ်ား သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဧည့္သည္-အိမ္ရွင္ၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားသံုးစြဲမႈ (စြမ္းအင္၊ ထင္း ႏွင့္ ေရ)ဆိုင္ရာ အသိ 
ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

ျမန္မာ့သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းဗ်ဴဟာ(၂ဝ၁၅-၂ဝ၂၅) 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံ့အဆင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြင္းႏွင့္ အနီးအနားတဝိုက္၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္းႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတဝန္းလံုး၌ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဒသမ်ား ၂၁ ခု ကို တည္ေထာင္မည္ 
ဟူသည့္ အစိုးရ၏ရည္မွန္းခ်က္ကုိ မီးေမာင္းထိုးျပကာ သို႔ေသာ္လည္း ဦးစားေပးသဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ၁ဝ ခု (အခ်ဳိ႕နယ္ေျမ 
မ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း)၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားအား ေရးဆြဲျခင္းမွ စတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အသိေပးထားသည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားအား လိုက္နာျခင္းသည္ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ နံပါတ္ ၁ ဦးစားေပးျဖစ္ေစမည့္ ျမန္မာ့ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္အေျခခံမူမ်ား ၁ဝ ခု အား ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎မူဝါဒတြင္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္သည့္ ဝန္းက်င္မ်ားအား ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဂဟတည္းခုိေဆာင္မ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂ဝ၁၇) အရ ေဂဟတည္းခုိေဆာင္မ်ား စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားအား ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ ေဂဟတည္းခိုေဆာင္မ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္ခ်ေပးျခင္း ျပဳမျပဳဟူသည္ 
ေရ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္၊ စြန္႔ပစ္အညစ္အေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္၊ စြမ္းအင္ေခြ်တာေရး နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္႐ႈျခင္း အစီအစဥ္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ၿပီးေျမာက္ 
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ဇယားကြက္ ၁။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း - ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ သက္ေရာက္မႈအား ျဖစ္ေပၚေစသည့္(သို႔မဟုတ္) ပံ့ပိုးေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာ 
ထိခိုက္ျခင္း၊ က်ဲပါးလာျခင္းႏွင့္ ကြယ္ 
ေပ်ာက္ျခင္း၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈႏွင့္ 
ေလ်ာ့ပါးလာမႈ

• မစီစဥ္ဘဲ ေျမေနရာ ရွင္းလင္းျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ 
ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ (သို႔မဟုတ္) အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ သက္ရွိမ်ား 
ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း။ 

• ယခင္က လူသူဝင္ေရာက္သြားလာႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ေနရာေဒသမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လမ္းႏွင့္ အျခားအေျခခံ အေဆာက္ 
အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း။

• လံုေလာက္စြာ သန္႔စင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေရဆိုးမ်ားအား လႊတ္ထုတ္ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေျမဆီလႊာ၊ ကုန္းတြင္း ေရ 
ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းဧရိယာမ်ား၏ ညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္မားလာျခင္း (ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ သႏာၱေက်ာက္တန္းမ်ား အပါအဝင္)၊ 
ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ သႏၲာေကာင္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာအဏၰဝါဆိုင္ရာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးမ်ား 
က်ေရာက္ေစျခင္း။

• ဟိုတယ္၊ အပန္းေျဖႏွင့္ အျခားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ အိမ္တြင္း (သို႔မဟုတ္) စီးပြား 
ျဖစ္ စြန္႔ပစ္အညစ္အေၾကးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မီး႐ႈိ႕ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္ 
မ်ား သိသာစြာေလ်ာ့နည္းလာျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေသဆံုးျခင္း။

• သဘာဝအတိုင္း စီးဆင္းေနသည့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေရဆိုးစီးဆင္းသည့္ လမ္းအားပိတ္ဆို႔ျခင္း (သို႔မဟုတ္) လမ္းလႊဲေပးျခင္း၊ 
အရိပ္ရရွိမႈလြန္ကဲသည့္ ဧရိယာမ်ားအား ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ သဘာဝေပါက္ပင္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ျဖန္႔က်က္မႈအား ေျပာင္းလဲ 
ေစျခင္း။

• စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာတိုက္စားျခင္းႏွင့္ ေရစီးလမ္းေၾကာင္းမ်ား၌ 
အနည္ထုိင္မႈ မ်ားျပားလာျခင္း။

• ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း။

• ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ေရကမ္းစပ္ (သို႔မဟုတ္) ပင္လယ္၌ ဟုိတယ္ သို႔မဟုတ္ ဆိပ္ကမ္းငယ္ 
တည္ေဆာက္ျခင္း) ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရယူသံုးစြဲျခင္းကို အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစျခင္း။

အစားအစာႏွင့္ လုံေလာက္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား

• အစားအစာမ်ား၊ ေဆးႏွင့္ ေလာင္စာပစၥည္းမ်ား ကုန္ခမ္း 
သြားသျဖင့္ ထြက္ကုန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား နည္းပါးျခင္း (သို႔မ 
ဟုတ္) မရရွိျခင္း။

• အပင္၊ သတၱဝါႏွင့္ ၎တို႔၏ ေနထုိင္ က်က္စားရာ ေနရာ 
မ်ားထိခိုက္ခံရျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) အရည္အေသြး ေလ်ာ့က် 
ျခင္းေၾကာင့္ အစာေရစာရရွိမႈ  အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) ခရီးသည္မ်ားမွ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားကို 
အပန္းေျဖ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း။

ေရရပိုင္ခြင့္

• ေရရယူႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းကို စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးဇုန္မ်ား ထားရွိပိတ္ဆို႔ထားျခင္းေၾကာင့္ အမွန္ 
တကယ္ ေရသံုးစြဲႏိုင္မႈ နည္းပါးသြားျခင္း။

• ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းသည့္ေရ ရယူ 
ေသာက္သံုး ႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း။

• ခရီးသည္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲရေသာေၾကာင့္ ေရ ပမာဏ 
နည္းပါးသြားျခင္း။

• ေျမေအာက္ေရ နည္းပါးသြားျခင္း အပါအဝင္ ေရသံသရာ 
လည္ျခင္းႏွင့္ ေျမေအာက္ေရပိုင္းဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝအရ လည္ပတ္ေန 
ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား နည္းပါးသြားျခင္း။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

• ညစ္ညမ္းသည့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ားအား စားသံုးမိျခင္း 
ေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ ဆိုးက်ဳိးခံစားရျခင္း။

• က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ဳိးရွိသည့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ဳိး 
စိတ္မ်ားကိုရယူစားသံုးႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ သြယ္ဝိုက္ 
၍ ဆိုးက်ဳိးခံစားရျခင္း။

တည္းခိုနားေနရာ (ဟုိတယ္မ်ား၊ 
ဧည့္ေဂဟာမ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ား)

မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ဆံုး႐ႈံးမႈ • ဆူညံသံ၊ အလင္းႏွင့္ လူသားမ်ား သြားလာမႈ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္းႏွင့္ ေနထိုင္က်က္စားရာ 
ေနရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္း။

• ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ဥအသိုက္အၿမံဳျပဳလုပ္၍ ေနထိုင္သည့္ လိပ္ကဲ့သို႔ေသာ မ်ဳိးသုန္းမည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မားေသာ အဏၰဝါမ်ဳိးစိတ္မ်ား 
အတြက္ အဓိကစိုးရိမ္ရေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားေၾကာင့္ သက္ရွိမ်ား 
ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမ်ား ဆံုး႐ႈံးခံရျခင္းႏွင့္ က်ဲပါးလာျခင္း။

• ငါးမ်ား သားေပါက္ရာႏွင့္ ႀကီးပ်င္းရာေနရာအျဖစ္ အေရးပါသည့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားရွိ ဒီေရေတာမ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ရွင္းလင္းပစ္ျခင္း။

• ေဒသတြင္း မဟုတ္သည့္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားအား စတင္ျဖန္႔ေပး သူမ်ားသည္ 
အမ်ားစုအားျဖင့္ ခရီးသည္မ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဤသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာျဖင့္ 
ဥပမာ- အမဲလိုက္ျခင္း၊ ငါးမွ်ားျခင္းႏွင့္ အလွေမြးျမဴျခင္းတို႔ အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

• ဥပမာအားျဖင့္ အပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ အျခားေသာ ကုန္သြယ္မႈ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္က်ေရာက္လာသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား။
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အရင္းအျမစ္မ်ားအား အလြန္အကြ်ံ ထုတ္ယူ 
သံုးစြဲျခင္း

• ပုဂံကဲ့သို႔ေသာ ေရရွားပါးသည့္ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ကမ္းေျခဧရိယာမ်ား၌ ေဂါက္ကြင္းမ်ား အပါအဝင္ တည္းခိုသူမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ 
ေရကူးကန္ႏွင့္ အျခားေသာ အလွျပ ေရပန္းမ်ားထားရွိရန္ ေရမ်ား အလြန္အကြ်ံ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား 
အတြက္ ေရရရွိႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား နည္းပါးသြားျခင္း။

• အပန္းေျဖ စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကမ္းေျခစပ္မွ သဲမ်ားကို တရားမဝင္ထုတ္ယူျခင္း။

ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

• ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းအရ သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ရွိမ်ား ရွင္ 
သန္ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) မရွိျခင္း။

ေနအိမ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 

• ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အတင္းအဓမၼ ႏွင္ထုတ္ခံ 
ရျခင္းေၾကာင့္ ႐ိုးရာေျမေနရာႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေပးရျခင္း။

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

• ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ-ေရ) ေပၚ က်ေရာက္ 
လာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသတြင္း 
လူထုမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားၾကား၌ ပဋိပကၡ 
မ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း။

• ယခင္က လူသူမေပါက္ေရာက္ေသာ ေနရာမ်ားအား လမ္း 
ဖြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ပင္မ်ား ခုတ္လွဲျခင္းႏွင့္ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားအား ေမွာင္ခုိကူးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားႏိုင္ 
သျဖင့္ လုံၿခံဳေရးပုိင္းဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ပိုမို မ်ားျပားလာျခင္း။

• သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားျပားျခင္း၊ 
အထူးသျဖင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား၌။

ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၊ အေပ်ာ္စီး 
သေဘာၤမ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္ စီစဥ္သူမ်ား

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္ က်က္စားရာေနရာ 
ထိခိုက္ခံရျခင္း၊ က်ဲပါးလာျခင္းႏွင့္ ကြယ္ ေပ်ာက္ 
ျခင္း၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈႏွင့္ ေလ်ာ့ပါး 
လာမႈ

• ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဘတ္(စ္)ကားမ်ားႏွင့္ တကၠဆီမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ဆူညံသံမ်ား၊ အလင္းႏွင့္ 
လူသားမ်ား သြားလာျဖတ္သန္းမႈ ျမင့္မားလာသျဖင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္းႏွင့္ ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမွ 
အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္း။

• တကၠဆီႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ား အေရအတြက္ မ်ားျပားလာေၾကာင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္မားလာျခင္း၊ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္မ်ားအား 
ေသေစႏိုင္သည့္၊ သိသာထင္ရွားစြာ နည္းပါးေစသည့္၊ ညစ္ညမ္းေစသည့္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို ေရယာဥ္ႏွင့္ သေဘၤာမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္မႈ 
ေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္မားလာျခင္း။

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ လက္လီ 
ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ပံ့ပိုး 
ေပးသူမ်ား

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ 
ရာသီဥတုဆိုင္ရာ

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ
ေနရာထိခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း

• ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အမ်ားအျပားသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားမွ ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မႈေၾကာင့္ အာဟာရမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ သက္ရွိမ်ား 
ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၌ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း (အင္းေလးကန္ေဒသ)၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ကို ျဖည့္ 
ဆည္းေပးရန္ ဥယ်ာဥ္ငယ္မ်ား (ေရေပၚစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ၿခံမ်ား)လုပ္ကုိင္သျဖင့္ (ဥပမာအားျဖင့္ အင္းေလးကန္ေဒသ) သက္ရွိမ်ား 
ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစျခင္း။

မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ ဆံုး႐ႈံးမႈ 
သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာ ထိခိုက္ 
ခံရျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ား 
ဆံုး႐ႈံးျခင္း။

• ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ကို ငါးႏွင့္ ပုစြန္တုပ္မ်ားႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဒိုင္းနမိုက္ႏွင့္ ဆိုင္းယႏိုက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ထိခိုက္မႈရွိေစ 
သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္း အေလ့အထမ်ား၊ သားေကာင္ဖမ္းျခင္းႏွင့္ ငါးအလြန္အကြ်ံဖမ္းျခင္း။

• မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား (SESAs)ကို စီစဥ္ထားျခင္း မရွိျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ ဧရိယာမ်ားျဖစ္သည့္ အင္းေလးကန္၊ ေငြေဆာင္ႏွင့္ ၿမိတ္ကြ်န္းစုမ်ား၌ က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုစီစဥ္ရန္ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ ေနရာေဒသစီမံခန္႔ခြဲသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳ 
မႈမရွိျခင္း။

• ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတစ္ခုမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သက္ရွိမ်ားရွင္သန္က်က္စားရာေနရာ ဆံုး႐ႈံးျခင္းႏွင့္ ေရထုညစ္ညမ္း 
ျခင္းသည္ သိသာထင္ရွားမႈ မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ေသာ စီမံကိန္းအမ်ားအျပားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားသည္ ဆိုးရြားႏိုင္ပါသည္။ စီစဥ္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တည္းခိုခန္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား 
က်က္စားရာေနရာ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားမ်ဳိးသုန္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာ 
မ်ားက်ဲပါးလာျခင္း အပါအဝင္ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားအေပၚတြင္ တိုက္႐ိုက္ (သို႔မဟုတ္) သြယ္ဝုိက္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား၌ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္၊ 
ထို႔အျပင္ ရရွိသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝင္ေငြမ်ားသည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအား 
တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မရွိသလို ခရီးသည္မ်ား ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းမရွိသျဖင့္ ခရီးသည္မ်ား 
ရိွေနျခင္းသည္ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္းအစား ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၲရာယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း။

• လမ္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းလမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားမွ 
ေလေအးစက္၊ အပူေပးစက္ႏွင့္ မီးေခ်ာင္းမ်ားမွ စြမ္းအင္သံုးျခင္း၊ ဒီဇယ္အသံုးျပဳသည့္ မီးစက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရာသီ 
ဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအား ဆက္စပ္ပံ့ပိုးေပးျခင္း။
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ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိျခင္းအေပၚ မူတည္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာ
က္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဂဟတည္းခိုေဆာင္မ်ားသည္ တက္ၾကြမႈ ရိွရမည္ဟုလည္း အသိေပးထားသည္။

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၁၂/၂ဝ၁၈) တြင္ အစိုးရ၏ 
ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားသည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအမ်ဳိးအစား (၇)မ်ဳိးအတြက္ ေနရာ 
ေဒသမ်ားသတ္မွတ္ေပးကာ ထိန္းသိမ္းေပးသလို ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးထား 
သည္။ ၎ဥပေဒအရ  သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အခေၾကးေငြေကာက္ခံႏိုင္သည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ အနီးအနားရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ဤအခေၾကးေငြေပးေဆာင္ရန္ သက္ဆိုင္မႈရွိလာႏိုင္သည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေန 
ျဖင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား အနီးတစ္ဝိုက္၌ ၾကားခံနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ 
အနီးအနားရွိ ဧရိယာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေပးရာေရာက္သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၾကားခံ 
နယ္ေျမမ်ား၌ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးထားသလို သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္ သဘာဝအေျခခံ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအား တည္ေထာင္ျခင္းကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေအာက္၌ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္ (ပုဒ္မ ၁၃)။ 
ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္လည္း သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား ထပ္ဆင့္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္    
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ (ပုဒ္မ ၁၇) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဒသမ်ား လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ 
အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား က်ေရာက္လာႏိုင္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၉/၂ဝ၁၂)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒမ်ား (၂ဝ၁၄)ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 
ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂ဝ၁၅) တို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးထားသည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)တြင္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ စစ္ေဆးျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအား လိုအပ္သေလာဟူ၍ အတိအက် ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ေသးငယ္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္း 
မ်ား (အခန္း ၈ဝ ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ စတုရန္း မီတာ ၂ဝဝဝဝဝ ထက္က်ယ္ေသာ) အတြက္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ စစ္ေဆးျခင္း ေဆာင္ရြက္ရ 
မည္ျဖစ္ၿပီး ၎ထက္ႀကီးမားေသာ ဟုိတယ္မ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဂါက္ကြင္း၌ 
အေပါက္ ၉ ခု ရွိပါက ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္စစ္ေဆးျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေပါက္ ၁၈ ေပါက္ ရွိပါက ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း လုိအပ္ေပသည္။ ၎အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ထိခိုက္လြယ္ေသာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဧရိယာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစားစီမံကိန္းျဖစ္ေစမူ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာႏိုင္သည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ မည္သည့္တည္းခိုခန္းမဆို ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး (ပုဒ္မ ၂၅) သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအျပင္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုမလိုဟူေသာ အခ်က္ကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ 
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ (ပုဒ္မ ၂၆)။

အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂ဝ၁၅) သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဂဟစနစ္က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဟိုတယ္ 
မ်ား၊ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တည္းခိုခန္းႏွင့္ အစားအေသာက္ ေကြ်းေမြးဧည့္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားအပါအဝင္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ တည္းခိုခန္းအေဆာက္အအံုမ်ားမွ လိုက္နာရမည့္ စြန္႔ထုတ္အရည္ ပမာဏတန္ဖိုးမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIAs)၏ အေရးႀကီးသည့္ အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား (EMPs)၏ 
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်ကမ္်ားကို လိုအပ္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔သည္ စာခ်ဳပ္သေဘာအရ လိုက္နာရမည့္ 
က်င့္ဝတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အၿပီးတြင္ ထုတ္ေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္သည္လည္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္ေတာ္သလို 
အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လာႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဥပေဒ (၂ဝ၁၈) တြင္ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအား ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ 
သည္။ အမ်ဳိးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအား ေလးစားမႈေပးသည့္ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ျဖစ္တည္လာေစရန္ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ 
တာဝန္ရိွသည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသဘာဝအလွႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား 
အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈရွိေစရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမ္းေျခေဒသ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အမိန္႔၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ 
စာအမွတ္ ၂/၂ဝ၁၅ (ယခင္ ၂ဝဝ၄) သည္ ကမ္း႐ိုးတန္း ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသမ်ား၌ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ကမ္းေျခေဒသမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအား စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးအတြက္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေယဘုယ်အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ထဲရွိ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အထူးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာမူ ေအာက္ပါအတုိင္း 
ျဖစ္သည္။ 

မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ

• ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားအတြင္း (သို႔မဟုတ္) အနီးတစ္ဝိုက္ (သို႔မဟုတ္) ကာကြယ္ေတာနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ား (ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား) သို႔မဟုတ္ အဓိကအေရးပါသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား 
တည္ရွိရာနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ 
ခြင့္ျပဳထားသည့္ အထူးအေျခအေနမ်ားမွလြဲ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္။

• သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအားလံုးႏွင့္ 
ကိုက္ညီေအာင္ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္။

• အကယ္၍ ကုမၸဏီမွ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါက ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၌ အပါအဝင္ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ 
(စိစစ္ျခင္း၊ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း) ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ျပဳႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

• ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပါ ဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းမ်ား (ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ အပါအဝင္)အားလံုးကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနထံသို႔ တင္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကုမၸဏီဝက္(ဘ္)ဆိုက္မ်ားေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါ။ ထို႔အတူ 
အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္သြင္းသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါ။
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လုိက္နာသင့္ေသာ

• ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကဲ့သို႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ 
မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ ေၾကာင္းက်ဳိးသိရွိနားလည္ၿပီး ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံ 
ကို က်င့္သံုးပါ။

• Convention on Biological Diversity page on Biodiversity and Tourism 

• UNDP and UNEP. (2015). Tourism Supporting Biodiversity: A Manual on applying the CBD Guidelines on Biodiver-
sity and Tourism Development

• Spenceley, A., et al (2017) Guidelines for tourism partnerships and concessions for protected areas: Generating 
sustainable revenues for conservation and development

• Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Criteria for hotels, tourism operators and destinations

• IUCN Siting and Design of Hotels and Resorts Principles and Case Studies for Biodiversity Conservation 

• Hüttche, C.M., A.T. White and M.M.M. Flores. 2002. Sustainable Coastal Tourism Handbook for the Philippines. 
Coastal Resource Management Project of the Department of Environment and Natural Resources and the Depart-
ment of Tourism, Cebu City, Philippines

• UNWTO (2010). Tourism and Biodiversity – Achieving Common Goals Towards Sustainability. UN World Tourism 
Organisation

• IFC’s Performance Standards (PS), which includes PS 6 on Biodiversity Conservation and the Sustainable Manage-
ment of Living Natural Resources (2012)

• IFC, Environmental, Health, and Safety Guidelines for Tourism and Hospitality Development

• ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားကိုလည္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို သင္ျပေပးပါ။

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကိဳးစား လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သယံဇာတႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ မွ်ေဝေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။

 » Myanmar Biodiversity Clearing House Mechanism

 » Myanmar Alliance for Conservation

 » OneMapMyanmar(OMM) 

အင္းေလးကန္ (ရမ္ဆာေဒသ)

• အင္းေလးကန္၌ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မလံုေလာက္သျဖင့္ ေရေပၚစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ဥယ်ာဥ္မ်ား 
တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းႏွင့္ ႏုန္းအနည္က်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ နည္းပါးလာၿပီး ေရအိုင္တြင္း၌ ေသာင္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာသည္။ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရအိုင္ရွိ သဘာဝအပင္မ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ၿပီး ေဒသရင္း ငါးမ်ဳိးစိတ္မ်ား ေပါက္ဖြားရာ 
ေနရာမ်ားအားလည္း ေႏွာင့္ယွက္သျဖင့္ အခ်ဳိ႕မ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္ IUCN၏ မ်ဳိးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားစာရင္းတြင္ 
ထည့္သြင္းထားျခင္း ခံရသည္။ ႏုန္းအနည္က်ျခင္းသည္ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုရွိသည္။ ျမစ္အဆန္၌ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ 
အားနည္းသည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္အပင္မ်ားအား မီး႐ႈိ႕ျခင္း၊ 
ေရလမ္းေၾကာင္း၌ ေရယာဥ္မ်ားသြားလာျခင္းေၾကာင့္ ေရစီးေၾကာင္းေဘးရွိ ေသာင္ကမ္းပါးမ်ား တိုက္စားခံရျခင္းႏွင့္ ႏုန္းအနည္မ်ား 
အား ထပ္ဆင့္ ေမႊေပးရာေရာက္သည္။

• လက္တေလာ ေလ့လာမႈ တစ္ခုအရ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အင္းေလးကန္သည္ “ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေန”၌ ရွိေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ မ်ားျပားလွသည့္ ရြာမ်ား၌ ေရခ်ဳိရရွိရန္ သိသာစြာ ခက္ခဲေနၿပီး 
ေျခတံရွည္ ရြာမ်ား၌ စြန္႔ပစ္ေရအား စီမံမႈ ညံ့ဖ်င္းသျဖင့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဤထိခိုက္လြယ္သည့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ 
ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားသာ က်ေရာက္ေစသည္။ ေရဝဲေရလဲ ေဒသမ်ား၌ သစ္ေတာ 
မ်ား ျပဳန္းတီးျခင္း၊ အင္းေလးေဒသရွိ နာမည္ေက်ာ္ “ေရေပၚဥယ်ာဥ္မ်ား”အား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အားနည္းစြာျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕လာျခင္း အပါအဝင္ 
အားနည္းသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အလြန္အကြ်ံသံုးစြဲျခင္းတို႔သည္ အဓိကသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုန္းေဒသ၌ ဟိုတယ္ဇုန္သတ္မွတ္ျခင္း အပါအဝင္ အနာဂတ္၌ ဟိုတယ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္နယ္ပယ္အေပၚ ဆုိးက်ဳိးမ်ားသက္ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ 
ေဂဟစနစ္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအား အစိုးရမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၅ သန္း သံုးစြဲမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။

• အင္းေလးကန္ေဒသတဝိုက္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ခရီးစဥ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္အား အင္းေလးကန္ႏွင့္ ၎၏ အနီးတစ္ဝိုက္ 
ေဒသမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ ၂ဝ၁၄ ဧၿပီလတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။1 အင္းေလးကန္ေဒသ၏ 
ေဒသဆိုင္ရာ ခရီးစဥ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္အား Myanmar Institute for Integrated Development မွ ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ 
ေရးသားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ စက္တင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎ ေဒသဆိုင္ရာ ခရီးစဥ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
အင္းေလးေဒသ၏ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခရီးစဥ္ေဒသ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္း (DMO)အား တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ မူေဘာင္တစ္ခု ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းအား ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ အကုန္ပိုင္းတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
အင္းေလးကန္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အား တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရကန္အား ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ဦးစီးဌာနမ်ားအား တြန္းအား 
ေပးရန္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား ပူးေပါင္းလာေစမည့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားမရွိသလို ထိေရာက္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သည့္ ဌာနတစ္ခုလည္း မရွိပါ။

Endnotes

1 See Destination Management Plan for the Inlay Lake Region 2014-2019 (2014), Republic of the Union of Myanmar, Ministry of 
Hotels and Tourism
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