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ဤျဖည့္စြက္စာတမ္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနမွထုတ္ေဝေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ 
မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္”အတြက္  ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ 
ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ အထူးအေရးပါသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားတည္ရိွရာနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤျဖည့္စြက္စာတမ္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း စီစဥ္ထားရွိသည္။

(က) ေဂဟေဒသမ်ား

(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံးအဆင့္အရ အေရးပါမႈရွိသည့္ အျခားေနရာမ်ား (ျဖန္႔က်က္ထားရွိႏုိင္ 
သည့္ အက်ယ္အဝန္း၊ ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ထိန္းကြပ္မႈႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ 
ႏိုင္ေသာ လူမႈေရးဂယက္မ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ထားျခင္း အပါအဝင္)

(ဂ) ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ မျပဳရေသးသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ေနရာမ်ား (အတည္ျပဳခ်က္မရေသးေသာ ကမာၻ႕ 
အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ားမ်ား(KBA) )

(ဃ) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပင္မ ေဂဟစနစ္/အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေနရာမ်ား (သစ္ေတာမ်ား၊ ထံုးေက်ာက္ဂူမ်ား၊ 
ေရခ်ိဳ ေဂဟစနစ္မ်ား၊ စိမ့္ေတာမ်ား၊ အဏၰဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ရွင္သန္ေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္)

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေနရင္းေဒသသက္ရွိမ်ား ေပါၾကြယ္ဝသည့္ hotspot ေခၚ ကမာၻ႔ေဒသ ၃၅ ခုတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အင္ဒို- 
ဘားမား ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲေဒသ1အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဧရိယာအမ်ားစုမွာ က်ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ အင္ဒို-ဘားမား ဇီဝမ်ိဳးစံု 
မ်ိဳးကြဲေဒသမွာ ကမာၻေပၚရွိ အစားထုိးႏိုင္ဖြယ္မရွိေသာ hotspot ေဒသမ်ားစာရင္းရွိ ထိပ္ဆံုးေဒသ ၁ဝ ခုအတြင္းပါဝင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ 
စာရင္း၏ ထိပ္ဆံုး ၅ ေနရာတြင္လည္း ပါဝင္ေနျပန္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေဂဟစနစ္မွာ ထူးကဲမႈရွိၿပီး ေတာင္တန္းမ်ား၊ အျမဲမျပတ္ ႏွင္းဖံုးလႊမ္း 
ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ေရခဲေတာင္မ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သစ္ေတာမ်ား၊ အဓိကျမစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေနရာ၊ 
ေျခာက္ေသြ႕ကုန္းျပင္၊ ရွည္လ်ားေသာကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ရွိကြ်န္းစုမ်ား၊ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္အဏၰဝါေဒသတို႔တြင္ အဖိုးတန္ 
လွသည့္ အပင္သတၱဝါမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္အဏၰဝါေဒသမ်ား အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

(က) ေဂဟေဒသမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက ေဂဟေဒသ  ၁၄ ခု၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ စ႐ိုက္လကၡဏာႏွင့္ ပထဝီသေဘာအရ ကြဲျပားေသာ 
အပင္ႏွင့္သတၱဝါအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွင္သန္ေပါက္ပြားလ်က္ရွိသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမျပင္ေရျပင္တို႔တည္ရွိသည္။ (ေျမပံု - ၁ တြင္ၾကည့္ပါ)။2 ယင္း 
ေဂဟေဒသ ၁၄ ခုအနက္ ၃ ခုေသာ ေဂဟေဒသမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ဧရာဝတီစိုစြတ္ရြက္ျပတ္ေတာမွာ 
၂ဝ.၆ %၊ ေျမာက္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား အပူေလ်ာ့ပိုင္းသစ္ေတာမွာ ၂ဝ.၅% ႏွင့္ မီဇိုရမ္-မဏိပူရ-ကခ်င္ မိုးသစ္ေတာမွာ ၁ဝ.၅% အျဖစ္ အသီးသီး 
တည္ရွိေနသည္။ ျမန္မာ့သစ္ေတာဧရိယာ၏ ၇၂% ကိုယ္စားျပဳသည့္ သစ္ေတာေဂဟေဒသ ၈ ခုအား လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းကပင္ 
မ်ဳိးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ရိွေၾကာင္း သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ မ်ဳိးသုဥ္း 
ရန္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ ေဂဟေဒသ ၄ ခု (၆၁%) မွာ ၎တုိ႔၏ အသက္ရွင္ ရပ္တည္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
တိုးတက္လာမႈမရွိပါက မ်ဳိးသုဥ္းရန္အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနကို ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ မ်ဳိးသုန္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု သတ္ 
မွတ္ခံရေသာ ေဂဟေဒသ ၄ ခု (၁၁%) တြင္ အပင္ႏွင့္သတၱဝါမ်ား ရွင္သန္က်က္စားေနထိုင္မႈ အလြန္က်ဲပါးလာၿပီး ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း 
ႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားလည္း က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ ေဂဟေဒသမ်ား၏ ၁% ေအာက္သာလွ်င္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား 
အတြင္း၌ တည္ရွိသည္။

1 Mittermeier, R. et al. (2004). Hotspots Revisited: Earth’s Biologically Richest and Most Endangered Ecoregions. Mexico City: CEMEX
2 IFC (2017a). Baseline Report-Strategic Environmental Assessment of the Hydropower Sector in Myanmar, International Finance Corporation, Washington, D.C, Min-

istry of Electricity and Energy (MOEE), Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC).

(ခ) ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးအဆင့္အရ အေရးပါမႈရွိသည့္ေနရာမ်ား

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အတြက္ အေရးပါမႈ အရွိဆံုးေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ3 ၄၂ ခု ရွိသည္(ေျမပံု ၂ တြင္ ၾကည့္ပါ)။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားမွ ၇ ခုေသာ နယ္ေျမမ်ားကို 
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲတန္ဖိုးကို အေလးေပး အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ အာဆီယံအေမြအႏွစ္ ဥယ်ာဥ္မ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားသည္။  ၅ ခုေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားမွာ ရမ္ဆာေဒသမ်ား (ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အေရးပါမႈရွိေသာ စိမ့္ေတာ 
မ်ား)အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အျခားတစ္ခုေသာနယ္ေျမအား အဏၰဝါဥယ်ာဥ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမာၻ႕ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္း 
ထားရွိသည့္ေနရာမ်ား မရွိေသာ္ျငားလည္း မ်ားစြာေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအား ကမာၻ႔အေမြ အႏွစ္ေဒသမ်ားအျဖစ္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ ကမာၻ႕ထိန္းသိမ္းမႈေကာ္မတီသို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ တင္သြင္းထားသည္။ (သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမမ်ား၏ စာရင္းအျပည့္အစံုကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ၾကည့္ပါ)4

 သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ျဖန္႔က်က္တည္ရွိသည့္ပမာဏ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္ရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမကြန္ယက္အား Aichi ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံ့ေျမ ဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ၁၇% ရွိရမည္ 
ဟူေသာ ပမာဏ ((အကန္႔ ၁ တြင္ၾကည့္ပါ)ႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးရိွ  သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ပ်မ္းမွ်ပမာဏျဖစ္သည့္ ၁၄.၈% ႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက သိသာစြာနည္းပါးေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ၄၂ ခုသည္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၅၂၉၄၆ ေက်ာ္ 
အထိက်ယ္ျပန္႔ၿပီး စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာ ၆၅၃ဝ၈ဝ စတုရန္းကီလိုမီတာ၏ ၈.၁% ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဤပမာဏသည္ 
၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ထားရွိခဲ့သည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမပမာဏျဖစ္ေသာ ၁% ေအာက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တိုးတက္လာျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ 

မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NBSAP, 2015 – 2020)5 ၌ 
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ၇ ခုကို ထပ္မံထည့္သြင္း အဆိုျပဳထားသည္။ ၎လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ထြက္ရွိၿပီးေနာက္မွ သယံဇာတႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ဌာန(MONREC) မွ ေရးသားခဲ့ေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင6္၌ ေနာက္ထပ္ ၁.၄% ပမာဏရွိသည့္ 
သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ၁ဝ ခုအား (၇ ခု မဟုတ္ဘဲ) ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေရရွည္စီမံခ်က္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့သစ္ေတာ ႏွစ္ 
၃ဝ မဟာစီမံခ်က္ (၂ဝဝ၂ - ၂ဝ၃၁)တြင္မူ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမပမာဏကို ၁ဝ% အထိ တိုးျမႇင့္ထားရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

3 Forest Department (2017). Biodiversity Conservation in Myanmar, an overview. The Republic of the Union of Myanmar Ministry of Natural Resources and Environmen-
tal Conservation.

4 WCS မွ ရရွိထားသည့္ ေျမပံု
5 MOECAF (2015). National Biodiversity Strategy and Action Plan (2015-2020). The Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Environmental Conservation and 

Forestry.
6 Forest Department (2017). Biodiversity Conservation in Myanmar, an overview. The Republic of the Union of Myanmar Ministry of Natural Resources and Environmen-

tal Conservation.

http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/H/bo3707156.html
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/hydro+advisory/news/events/public+feedback_baseline+chapters+for+the+sea+of+hydropower+sector+in+myanmar
https://www.cbd.int/doc/world/mm/mm-nbsap-01-my.pdf
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ေျမပံု ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဂဟေဒသမ်ား

Source: Kh IFC (2017a). Baseline Report - Strategic Environmental Assessment of the Hydropower
Sector in Myanmar, International Finance Corporation, Washington, D.C, Ministry of Electricity and
Energy (MOEE), Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC).

ေျမပံု ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား

Source: WCS, Protected Areas, 2017.
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သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ကြန္ယက္အား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမွာ လုပ္ေဆာင္အပ္ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ 
လက္ေတြ႕ေျမျပင္၌ စီမံႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေပးမႈမရွိပါက အဆိုပါေနရာမ်ားသည္ လက္ေတြ႕တြင္ လံုေလာက္စြာ ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္ျခင္း မျပဳေပးႏိုင္သည့္ စာရြက္ေပၚတြင္သာ တည္ရွိေနမည့္ ဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ ထူးမျခားနား ျဖစ္ေနလိမ့္မည္(အဆိုပါ စာရြက္ေပၚတြင္ 
တည္ရွိသည့္ ဥယ်ာဥ္မ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ တန္ဖိုးမ်ားရွိေနေစကာမူ)

အကန္႔ ၁ ။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမဆိုင္ရာ Aichi ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ရည္မွန္းခ်က္ ၁၁

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Aichi စီရင္စု နာဂိုယာၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ CBD အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ညီလာခံ၏ ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ 
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္အခု ၂ဝ ကို ၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၂ဝ ကာလအတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ၁၁ တြင္  “၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္းေျမႏွင့္ကုန္းတြင္း ေရထုဧရိယာမ်ား၏ အနည္းဆံုး ၁၇%ႏွင့္ 
ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္အဏၰဝါေဒသမ်ား၏ အနည္းဆံုး ၁ဝ% ကို ကာကြယ္ေပးသင့္သည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိန္းသိမ္းသင့္ေသာ ဧရိယာ 
မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။  

• ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ေနရာမ်ား။

• ေဂဟစနစ္ကိုကိုယ္စားျပဳေသာေနရာမ်ား - ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဂဟေဒသအသီးသီး၏ အနည္းဆံုး ၁ဝ% ခန္႔ ပါဝင္ရန္။

• ထိေရာက္မွ်တစြာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း - တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ေဒသခံမ်ားၾကား 
ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ မွ်တစြာခြဲေဝထားသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ အပင္ႏွင့္သတၱဝါမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ 
ေနရာမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေဂဟစနစ္တည္တ့ံမႈအား ကာကြယ္ေပးျခင္း။ 

• ေကာင္းစြာဆက္သြယ္ထားရွိျခင္း - ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို လုိက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းအား အသံုးခ်မႈတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေျမျပင္ေရျပင္မ်ားဆီသို႔ ထိန္းသိမ္းေရး ဆက္စပ္ 
ဧရိယာမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ ကြန္ယက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ ၾကားခံခ်ိတ္ဆက္ထားရွိရန္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ အရြယ္အစားမွာ ဝ.၅ စတုရန္းကီလိုမီတာ (ပုဂံအနီးရွိ ေလာကနႏၵာ ေဘးမဲ့ေတာ 
ဥယ်ာဥ္)မွ ၂၂ဝဝဝ စတုရန္းကီလုိမီတာ (ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဘးမဲ့ေတာ)အထိရွိသည္။ အေစာပိုင္း၌ တည္ 
ေထာင္ထားေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားမွာ အက်ယ္အဝန္း ေသးငယ္ေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအသစ္မ်ားမွာ က်ားႏွင့္ အာရွဆင္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေရရွည္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္အတြက္ နယ္ေျမတစ္စပ္ 
တည္းရွိေသာ သဘာဝစားက်က္ေျမဧရိယာမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိရန္ လိုအပ္သည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ရည္ရြယ္သျဖင့္ 
ေျမျပင္အရြယ္အစား ႀကီးမားၾကသည္။
 
 ကုိယ္စားျပဳမႈ

ကိုယ္စားျပဳမႈအရ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားသည္ ေဂဟေဒသအသီးသီး၏ အနည္းဆံုး ၁ဝ% ပမာဏ ကို ကိုယ္စားျပဳရမည္ဟူေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မီျခင္းမရွိေပ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသတို႔ရွိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားေၾကာင့္ 
ဟိမဝႏၲာအေရွ႕ပိုင္းရွိ ေတာင္ေပၚေဒသေပါက္ပင္ႏွင့္ ျမက္ေတာမ်ားသည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ ၉၆% ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္ 
ႀတိဂံေဒသ သမပုိင္းႏွင့္ အပူေလ်ာ့ပိုင္းသစ္ေတာမ်ားသည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ၏ ၃၆% အျဖစ္ ျပည့္မီစြာ ျဖန္႔က်က္တည္ရွိ 
ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားေသာ ေဂဟေဒသ (၇) ခုမွာမူ ၁% ေအာက္ေလ်ာ့နည္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထိန္းသိမ္းထားျခင္း 
မရွိဘဲေသာ္လည္းေကာင္း(ဇယား ၁ တြင္) ရွိေနသလို ထိုအထဲမွ ေဂဟေဒသ (၄) ခုအား မ်ိဳးသုန္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္အဆင့္ ေဒသမ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ တစ္ခုသာရွိၿပီး အျခားေသာ အဏၰဝါသဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ မရွိျခင္းသည္ 
ႀကီးမားေသာ လစ္ဟာခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဏၰဝါသဘာဝထိန္းသိမ္းေရး ကြန္ယက္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ၿမိတ္ကြ်န္းစု၌) 
လ်င္ျမန္စြာ ေပၚထြက္လာေစရန္ႏွင့္ အေျခခံအသိပညာ တိုးပြားလာေစရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို Fauna and Flora 
International (FFI) အဖြဲ႕မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။ (ေျမပံု ၃ အား ၾကည့္ပါ)7

အဆိုပါေလ့လာမႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွိ အဏၰဝါေဂဟစနစ္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေစႏိုင္ၿပီး ထပ္မံထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည့္ ဦးစားေပး 
ေနရာမ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရာတြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ၿမိတ္ကြ်န္းစုတြင္ လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အျပင္ 
ေဒသခံမ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဏၰဝါေရျပင္ဧရိယာ (LMMAs) ၃ ခုကုိ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဏၰဝါေရျပင္ 
ဧရိယာ (LMMAs) မွာ ကမ္း႐ိုးတန္းေန ေဒသခံလူထုမ်ားမွ အမ်ားစုေသာ (သို႔မဟုတ္) အလံုးစံုေသာ ကိစၥရပ္ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖစ္ျပီး ေဒသ 
အေျချပဳငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မိ႐ိုးဖလာနည္းစနစ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ေဒသခံမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဏၰဝါေရျပင္ 
ဧရိယာ (LMMAs)သည္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး အဏၰဝါပင္လယ္ျပင္ရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ စီစဥ္ထားရွိျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။

 ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားမွာ ဘ႑ာေငြအလုံအေလာက္ ရရွိျခင္း မရွိေပ။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁ဝ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း 
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ပ်မ္းမွ်တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ စုစုေပါင္း ၁.၉ သန္း သို႔မဟုတ္ တစ္စတုရန္းကီလိုမီတာ 
လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃ ေဒၚလာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။8 တစ္ႏွစ္လ်င္ ပ်မ္းမွ်အေမရိကန္ေဒၚလာ ဝ.၇၉ သန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ႏိုင္ငံ့ 
ဘ႑ာေငြကို သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ ၄၁% အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရွိၿပီး ၅၉% ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၁ သန္း 
ရွိေသာ ျပင္ပအေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈမွာ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအလိုက္ ကြာဟခ်က္ 
ႀကီးမားသည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ၃ ပံု ၁ ပံု ႏွင့္ နယ္ေျမဧရိယာ စုစုေပါင္း၏ ၁ဝ% သည္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ လံုးဝ မရရွိေပ။ 
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ျပင္ပေထာက္ပံ့ေငြ မည္မွ်ရရွိသည္ကိုလည္း တိက်စြာ မသိရေပ။ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္
ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂ဝ၁၄ -၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျပင္ပရန္ပံုေငြ 
စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈.၇ သန္း ေထာက္ပံ့ေပးမႈ ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရျပီး ယင္းပမာဏသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားကထက္ သိသာ 
စြာ တုိးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုရန္ပံုေငြ၏ မည္မွ်ေလာက္ေသာ ပမာဏကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို ရွင္းလင္းစြာမသိရသည့္အျပင္ ဤသို႔ေသာ ျပင္ပေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းရရွိရန္ အာမခံခ်က္ မရွိေၾကာင္း 
လည္း သတိျပဳသင့္သည္။ ဤအခ်က္ကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NBSAP)ပါ အခ်က္ ၂ဝ.၁ အရ “အရင္းအျမစ္မ်ဳိးစံုမွ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေငြရရွိမႈသည္ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ ၅ဝ% တိုးတက္ရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားမွ ဝင္ေငြရရွိမႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးၿပီး (၂ဝ၁၃/၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၇ဝဝဝ 
ေအာက္သာရရွိ) ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားကို ထိန္းသိမ္း၍ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမကြန္ယက္အတြင္း ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္ရန္အတြ
က္ နည္းစနစ္တခု ခ်မွတ္ထားျခင္းလည္းမရွိေပ။ ရရွိေသာ ဝင္ေငြအားလံုးသည္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြေအာက္သို႔သာ စီးဝင္သြားခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ အသစ္ထြက္ရွိလာသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ 
သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ “သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား အတြင္းရွိ ေဂဟစနစ္အတြင္းမွ ရရွိသည့္ ေဂဟစနစ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အခေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစျခင္းစနစ္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္”ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ပါရွိသျဖင့္ ဘ႑ာေငြအေျခအေန 
သည္ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္တြင္ အခေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစမည္ဟူေသာ စနစ္အား မည္သို႔မည္ပံု 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကို ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။9

7 FFI မွ ရရွိထားသည့္ ေျမပံု။
8 Emerton, L. et al. (2015). Sustainable financing for Protected Areas. Yangon, Wildlife Conservation Society.
9 ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြမဲ်ားႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ (၂ဝ၁၈)၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၂။

https://www.pointmyanmar.org/sites/pointmyanmar.org/files/document/new-the_protection_of_biodiversity_and_conservation_areas_law.pdf
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ေျမပံု ၃။ ၿမိတ္ကြ်န္းစုရွိ အေရးႀကီး ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ဧရိယာမ်ား

Source: Fauna & Flora International Myanmar Programme (2017).

လက္ရွိ၌ ပုဂၢလိကက႑ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြက္ အနည္းငယ္သာ ေထာက္ပံ့ေပးၾကေသာ္ 
လည္း ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုအေရးပါေသာက႑မွ ေထာက္ပံ့ေပးလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း တည္ 
ေဆာက္ရာတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အေလ်ာ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ PTT ကုမၸဏီ၊ တနသၤာရီပိုက္လုိင္းကုမၸဏီ 
(Petronas) ႏွင့္ မုတၱမ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီ (Total) တို႔စုေပါင္းကာ တနသၤာရီသဘာဝႀကိဳးဝိုင္းအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ 
ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈကို ပင္မအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္၊ ျပင္ဦးလြင္ 
႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရတနာပံုႏွင့္ ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တို႔အား စီမံႀကီးၾကပ္ခြင့္ကို ထူးကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာနႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ဘ႑ာေငြရရွိေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ 
ရွာေဖြေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ REDD+ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္သည့္ အခေၾကးေငြ 
မ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား၊ ခုႏွိမ္ျခင္းမ်ား၊ အသံုးျပဳေၾကး၊ အခြန္အတုတ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔မွ ရရွိမည့္ ေငြေၾကး 
အစရွိသျဖင့္ ဘ႑ာေငြရရွိမည့္ နည္းလမ္းအမ်ားအျပားပါဝင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြက္ 
သဘာဝအေျခခ ံခရီးသြားလပုင္န္းဆိငုရ္ာမဝူါဒႏငွ္ ့စမီခံန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာ10ကုိ ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစသ္လုိ လနပ္ကိြ်န္း အမ်ိဳးသားအဏၰဝါဥယ်ာဥ ္
အတြက္ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

 စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ထိန္းကြပ္မႈ

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအမ်ားစုမွာ ဝန္ထမ္းအင္အား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦလိုအပ္ခ်က္မ်ား ကင္းမဲ့ 
လ်က္ရွိသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ားအား တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ သစ္မဟုတ္ေသာ 
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား အလြန္အကြ်ံ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ လစာေကာင္းမြန္ၿပီး သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမႈ လံုေလာက္စြာ 
ရရွိထားသည့္အျပင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား11 အတြင္း လံုေလာက္စြာ လွည့္လည္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လက္ရိွ ၿခိမ္းေျခာက္ 
မႈမ်ားအားေလွ်ာ့ခ်ေစမည့္ လူထုပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူသံုးစြဲႏိုင္သည့္ ဝန္ထမ္း 
မ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနသည့္ အေျခအေနၾကားတြင္ ႀကီးမားသည့္ ဆက္သြယ္ခ်က္ 
တစ္ရပ္ရွိသည္။ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း ဆိုရေသာ္ ဝန္ထမ္းအရင္းအျမစ္ေကာင္းမြန္ေလ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ 
နည္းပါးေလျဖစ္သည္။ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားမရွိပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ထိေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို အကဲျဖတ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ 
ဝန္ထမ္းအင္အား၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား၏ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ (သို႔မဟုတ္) အေျခအေန၊ ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
ဥယ်ာဥ္အတြက္ အေျခခံလိုအပ္သည့္ အေဆာက္အဦ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈရလာဒ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို တိတိက်က်ရရွိရန္ မလြယ္ကူေပ။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ Istituto Oikos မွ လက္ရွိႏွင့္ အဆိုျပဳ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ 
မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။12 အဆိုပါ ဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ လက္ရွိႏွင့္ 
အဆိုျပဳထားသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ (၄၃)ခု၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပထားၿပီး သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ 
(၃ဝ)ခုအား ႐ုတ္ခ်ည္းေလ့လာဆန္းစစ္ထားရွိသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအခု (၂ဝ) တြင္ အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းအခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထား 
သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ၇ဝ% မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဘ႑ာေငြအၾကပ္အတည္းႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းအင္အား (အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းပါ) မလံုေလာက္ျခင္းတို႔မွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
အဓိက အဟန္႔အတားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လွည့္လည္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ 

10 MOECAF (2015). Myanmar Ecotourism Policy and Management Strategy for Protected Areas. The Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Environmental Con-
servation and Forestry.

11 Tranquilli, S. et al. (2014) Protected Areas in Tropical Africa: Assessing Threats and Conservation Activities. PLOS One
12 Istituto Oikos and BANCA (2011).Myanmar Protected Areas: Context, Current Status and Challenges. Milano, Italy.

http://www.gms-eoc.org/uploads/resources/902/attachment/Myanmar%20Ecotourism%20Policy%20and%20Management%20Strategy.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0114154
https://www.istituto-oikos.org/files/download/2018/MyanmarProtectedAreas_Context_CurrentStatusandChallenges.pdf
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ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားကို သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔တြင္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေနရာမ်ား၏ ၃ ပံု ၁ ပံုမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ (သို႕/ႏွင့္) အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေျမ 
မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳထားသျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ (အကန္႔ ၂ တြင္ ၾကည့္ပါ)

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ရပ္ရြာအေျချပဳ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ေဒသခံမ်ားမွ ပါဝင္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ 
သစ္ေတာမ်ားသည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ ၄ ပံု ၁ ပံု၌ ပါဝင္ေနၿပီး ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္းေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ထို ၂၅%ထက္ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္ ျမင့္မားသည္။ ေဒသခံလူထုႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူတို႔ၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ထိေရာက္ 
ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အဓိကအဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ နယ္ေျမဧရိယာ၏ ၁၅% ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕၌ လံုေလာက္စြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း မျပဳေပးႏိုင္သည့္ စာရြက္ေပၚတြင္သာ 
တည္ရွိေနေသာ ဥယ်ာဥ္မ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အေရးပါေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။ ဤအခ်က္သည္ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည့္ ဦးစားေပးမ်ိဳးစိတ္မ်ားထက္ အပင္ႏွင့္သတၱဝါမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ပိုမို 
ဆက္စပ္ေနသည္။ 

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ျပႆနာကို နားလည္သိရိွၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ၁၁.၃ အရ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ 
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ထိေရာက္ျခင္းသည္ သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္ရမည္ျဖစ္သလို သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမ ၁၅ ေနရာတြင္ Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ 
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ၅ ေနရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအျပင္ အနည္းဆံုး သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမ ၅ ေနရာတြင္ စီမံခန္႕ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း ရွိလာေစရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုျပဳထားသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတစ္ခု (တနသၤာရီ သဘာဝႀကိဳးဝိုင္း)ႏွင့္ လက္ရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတစ္ခု
(လန္ပိအမ်ိဳးသားအဏၰဝါဥယ်ာဥ္)တို႔အတြက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးသား ျပဳစုထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ အျခားသဘာဝထိန္းသိမ္း 
ေရးနယ္ေျမ ၄ ခု ျဖစ္သည့္ အင္းေတာ္ႀကီး၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ၊ နတ္မေတာင္ႏွင့္ မိန္းမလွကြ်န္းတို႔တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား 
ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး အျခားနယ္ေျမ ၇ ခု ျဖစ္သည့္ ခါကာဘိုရာဇီ၊ ဟူးေကာင္း၊ ထမံသီ၊ ခ်ပ္သင္း၊ ပုပၸါး၊ ေရႊစက္ေတာ္ႏွင့္ မိုးယင္းႀကီးတို႔တြင္ 
စီစဥ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ လန္ပိအမ်ိဳးသား အဏၰဝါဥယ်ာဥ္ကို Istituto Oikos ၏ ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စီမံကြပ္ကဲလ်က္ရွိသည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲၿပီးေျမာက္သြားၿပီျဖစ္သလို ၄င္းအစီအစဥ္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ား၊ နယ္ေျမဇုန္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ တိုးတက္လာေစရန္ ေဒသခံလူထု 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ အဆိုပါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဥယ်ာဥ္တြင္း၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ ဘ႑ာေငြအက်ဳိးအျမတ္ ရရွိျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုလည္း13 
ပူးတြဲပါ ရွိသည္။ လန္ပိအမ်ိဳးသားအဏၰဝါဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ ဝအလီကြ်န္းတြင္ သဘာဝအေျခခံ အပန္းေျဖနားေနစခန္းတစ္ခုကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 
အကုန္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္ 
တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန (NWCD)တို႔မွ တင္ဒါေခၚယူ၍ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။14

 သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္ လူမႈေရးဂယက္မ်ား

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ေဒသတြင္းႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးအဆင့္တြင္ ေကာင္းစြာ အသိအမွတ္ 
ျပဳထားေသာ္လည္း သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္အခ်ဳိ႕ကို ေရွးအစဥ္အဆက္ကပင္ ေဒသခံလူထုမ်ားမွ က်ခံေနရဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမူဝါဒသည္ အနည္းဆံုးအဆင့္၌ ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ တတ္ႏိုင္ပါက ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ပါး 

13 Instituto Oikos (2015). Lampi Marine National Park Ecotourism Plan: 2015-2018
14 Lampi Marine National Park (2018), သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန။

ေစျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ဟု အမ်ားစုမွလက္ခံထားသည္။15 ထိန္းသိမ္းမႈတန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ အပင္ႏွင့္သတၱဝါမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ 
ေနရာမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံလူထု၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔ၾကားရွိ တင္းမာမႈမ်ား၏ 
ဥပမာတစ္ရပ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၌ ခါကာဘိုရာဇီအမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ 
ျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ မည္သည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအသစ္တြင္မဆို ေဒသခံလူထုမ်ားမွ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေလးထား၍ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ လူမႈေရးဂယက္မ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ 
ဆန္းစစ္သင့္ေပသည္။ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား မွီခိုရပ္တည္ဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိတည္ရွိေနသည့္ သဘာဝထိန္း 
သိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားမွ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေဒသခံ 
မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြဲကာ ၾကားခံနယ္ေျမမ်ားအား ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သတ္မွတ္ထားရွိ 
သင့္သည္။ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိလာသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ 
ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ တာဝန္တစ္ရပ္ကို ေပးအပ္ထားသည္။ အဆိုပါဥပေဒ၌ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမကို သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ 
သည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေပးမႈမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးရန္ 
ျပဌာန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ အဆုိပါဥပေဒအရ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္သည္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သလုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ ၾကားခံနယ္ေျမ သတ္မွတ္ 
ေပးႏိုင္သည္။16 ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိလာမည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ 
နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပိုမို၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ား ရရွိလာႏိုင္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ အခ်ဳိ႕ရွိပါသည္။ 
ဥပမာအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ထိေရာက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ အကဲျဖတ္တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ 
လာေစရန္အတြက္ Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART)ကို အသံုးျပဳ၍ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအား ေဒသခံ 
မ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းသည္လည္း ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားမွ စီမံေဆာင္ရြက္ေသာ သစ္ေတာ 
မ်ားႏွင့္ ေဒသအဆင့္မ်ား၌ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အဏၰဝါဧရိယာမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

(ဂ) ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈမျပဳရေသးသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာေနရာေဒသမ်ား

 လ်ာထားလ်က္ရွိေသာ ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္ တည္ေနရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ညီလာခံ(ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝအေမြအႏွစ္ညီလာခံ)ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ 
သည္။ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ၊ သိပၸံပညာအရ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအရ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကင္းမဲ့၍ ထင္ရွားမႈရွိသည္ဟု ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈ 
စာခ်ဳပ္မ်ားအရ တရားဝင္ထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ႏိုင္ေသာ အဖိုးတန္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု သက္ 
ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွယူဆပါက ၎စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လ်ာထားစာရင္းေပးပို႔ရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။

15 CBD (2008). Protected Areas in Today’s World: Their Values and Benefits for the Welfare of the Planet. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, 
Technical Series no. 36.

16 ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ (၂ဝ၁၈)၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ 
၁၂။

http://www.lampipark.org/wp-content/uploads/2015/10/ecotourism-plan.pdf
http://www.lampipark.org/
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-36-en.pdf
https://www.pointmyanmar.org/sites/pointmyanmar.org/files/document/new-the_protection_of_biodiversity_and_conservation_areas_law.pdf
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ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ (၇) ေနရာကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပး 
ရန္ အဆိုျပဳတင္သြင္းထားသည္။17 ယင္းေနရာတို႔မွာ မ်ိဳးသုန္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေရခ်ိဳလင္းပိုင္မ်ား၏ ေနထိုင္က်က္စားရာ ဧရာဝတီ 
ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္၊ အာရွတိုက္၏ အႀကီးမားဆံုး ပကတိေျမႏုလြင္ျပင္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေတာ႐ုိင္း 
တိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္းတြင္းပိုင္းရွိ အႀကီးဆုံးေရကန္မ်ားတြင္ပါဝင္ၿပီး ရွားပါးေရခ်ိဳငါးမ်ား ေပါက္ပြားရာႏွင့္ ေဆာင္း 
ခုိငွက္မ်ားက်က္စားေလ့ရိွေသာ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ေဘးမ့ဲေတာ၊ ၿမိတ္ကြ် န္းစု၊ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္စုံအျပင္ အျခားေသာ ဟိမဝႏၲာ 
ပန္းမာန္မ်ားေပါက္ေရာက္သည့္ နတ္မေတာင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ မီတာ ၅ဝဝဝ အျမင့္တြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေပါက္ေရာက္ေသာ ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းေတာင္ 
ေပၚသစ္ေတာမ်ား (ခါကာဘိုရာဇီႏွင့္ ဖုန္ကန္ရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္)၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးအျဖစ္ က်န္ရစ္လ်က္ရွိေသာ 
ေျမနိမ့္ပိုင္း အၿမဲစိမ္းေတာမ်ားပါဝင္သည့္ တနသၤာရီသစ္ေတာ႐ိုးမတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္း (၇) ေနရာ၌ နတ္မေတာင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ 
အင္းေတာ္ႀကီးကန္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ ခါကာဘိုရာဇီအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တို႔ကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ လ်ာထားစာရင္းဝင္တြင္ 
ပါဝင္ႏိုင္ရန္ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ၊ မရွိကို အကဲျဖတ္ခံရေသာ္လည္း နတ္မေတာင္ႏွင့္ အင္းေတာ္ႀကီးကန္တို႔သည္ လ်ာထားစာရင္း၏ ၿပီးျပည့္စံုမႈႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ 

 အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား တည္ရွိရာနယ္ေျမမ်ား (KBAs)

အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ တစ္ကမာၻလံုးအဆင့္၌ အေရးပါထင္ရွားမႈ 
ရွိေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး စံသတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္းအတာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤနယ္ေျမမ်ားသည္ 
ကမာၻအႏွံ႔အျပားရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အေရးပါမႈအရွိဆံုးေသာ ေနရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။18 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ တည္ရွိနယ္ေျမ စုစုေပါင္း (၁၃၂) ခု ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက အေရးပါေသာ 
ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ တည္ရွိနယ္ေျမမ်ား (ေျမပံု ၄ ကို ၾကည့္ပါ)19 သည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိသည့္ ဧရိယာ 
မ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွအပ ၎တို႔တြင္ ဥပေဒအရ တရားဝင္ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံ မရွိေခ်။ အထက္ပါဧရိယာ 
(၁၃၂) ခုအနက္ (၃၅) ေနရာမွာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမျဖစ္ေနၿပီး အျခားေသာ(၆)ခုမွာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအျဖစ္ 
အဆိုျပဳထားေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ေနရာအမ်ားစုမွာ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါေနရာ 
မ်ားသည္ အနာဂတ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ကာကြယ္မႈမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးေနရာမ်ားအား ႏိုင္ငံမ်ားမွ သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အကူအညီေပးသလို ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
ေနရာေဒသမ်ား၏ တန္ဖိုးၾကြယ္ဝမႈကို မီးေမာင္းထိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းကို ကူညီေပးကာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ခုႏွိမ္ 
ျခင္းျပဳရန္အတြက္ အလားအလာရွိသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း ပိုမိုျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံဧရိယာ၏ 
၁၇% ကို အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ တည္ရွိနယ္ေျမမ်ားျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳထားရွိသည္။

အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ တည္ရွိနယ္ေျမမ်ား၏ ေလးပံုသုံးပံုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းႏွင့္ ၿမိတ္ကြ်န္းစုအပါအဝင္ 
တနသၤာရီတိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ဆန္းစစ္ခ်က္၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ အေရးႀကီးေသာ 
ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ တည္ရွိနယ္ေျမမ်ားသည္ ထပ္တူက်ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဓိကအေရးပါေသာ 
ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ တည္ရွိနယ္ေျမမ်ားသည္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေပးသည့္အတြက္ တန္ဖိုးရွိသည့္အျပင္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပးသျဖင့္ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။20

17 For details see https://www.mmbiztoday.com/articles/myanmar-natural-sites-identified-top-priorities-world-heritage-nomination
18 See IUCN (2016). A Global Standard for the Identification of Key Biodiversity Areas, Version 1.0. First edition. Gland, Switzerland: IUCN.
19 WCS မွ ရရွိထားသည့္ ေျမပံု
20 See WWF (2016) Natural Connections: How natural capital supports Myanmar’s people and economy

ေျမပံု ၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား တည္ရွိရာနယ္ေျမ

       

Source: WCS, Key Biodiversity Areas, 2013.

https://www.mmbiztoday.com/articles/myanmar-natural-sites-identified-top-priorities-world-heritage-nomination
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-048.pdf
https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/991/files/original/natural_connections_web.pdf?1487796306
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(ဃ) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပင္မ ေဂဟစနစ္မ်ား/အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေဒသမ်ား 

 သစ္ေတာမ်ား

သစ္ေတာေဂဟစနစ္မ်ားသည္ ကြ်န္းသစ္မဟုတ္သည့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ မီးေသြး၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ထြက္ကုန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္း႐ံုသာမက ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို စုတ္ယူစိမ့္ဝင္ေစၿပီး ေျမဆီလႊာ 
က်စ္လစ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေရစိမ့္ဝင္မႈျမင့္မားသျဖင့္ ေရစီးႏႈန္းကုိ ေႏွးေကြးေစျခင္းအားျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားသည္ ရာသီအလိုက္ ေရစုန္ 
စီးဆင္းႏႈန္းကို ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ေျမေအာက္ေရစတင္ျဖစ္ေပၚရာ အရင္းအျမစ္ေနရာမ်ားကို အားျဖည့္ေပးႏိုင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ 
ေျမေအာက္ၾကမ္းျပင္ေရစီးႏႈန္းကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ ေခ်ာင္းေရစီးႏႈန္း ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ ျမစ္စုန္ပိုင္းေဒသတြင္းေနထိုင္ေသာ 
ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိေစၿပီး ေႏြရာသီ၌ ေသာက္သံုးေရရရွိမႈ၊ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရခ်ိဳ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစသည္။ ေျမဆီလႊာဆံုးရႈံးမႈကို နည္းပါးေစျခင္းအားျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားသည္ ဆည္ႏွင့္ ေရေလွာင္တမံမ်ား၏ 
အသံုးဝင္မႈကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးထားသည့္ သဘာဝေပါက္ပင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ သစ္ေတာမ်ား ျဖစ္သည2္1 (ဇယား ၁ အား ၾကည့္႐ႈပါ)။ 
သစ္ေတာဧရိယာစုစုေပါင္းမွာ ၂၉ဝ ၄၁ဝ စတုရန္းကီလိုမီတာျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ၏ ၄၃%22  ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအထဲမွ 
တစ္ဝက္သာ ထူထပ္သစ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး က်န္တစ္ဝက္မွာ က်ဲပါး သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနသည့္ သစ္ေတာမ်ားျဖစ္သည္။ 
၂ဝ၁ဝ မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ထိပ္ဆံုး ၃ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္သည္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ 
ဧရိယာမွာ ၅၄၆ဝ စတုရန္းကီလိုမီတာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ျပဳန္းတီးမႈႏႈန္းမွာ ၁.၈% ျဖစ္သည္။23

ဇယား ၁။ သဘာဝေပါက္ပင္အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ

သစ္ေတာအမ်ိဳးအစားမ်ား သစ္ေတာဧရိယာ %

ေရာေႏွာရြက္ျပတ္ေတာ ၃၈

ေတာင္ေပၚႏွင့္ သမပိုင္းအၿမဲစိမ္းေတာ ၂၅

အပူပိုင္းအျမဲစိမ္းေတာ ၁၆

ေျခာက္ေသြ႔ေတာ ၁ဝ

အပူပိုင္း ရြက္ျပတ္မိုးသစ္ေတာ (အင္းတိုင္) ၅

ဒီေရေတာ၊ ကမ္းေျခႏွင့္ သဲခံုသစ္ေတာ၊ ရႊံ႕ႏြံေတာ ၄

ပလပ္ေျမ ၂

21 Kress, J. et al. (2003). A Checklist of the Trees, Shrubs, Herbs, and Climbers of Myanmar. Smithsonian Institution
22 FAO (2015) Myanmar Forest Resource Assessment. Food and Agriculture Organisation, Rome
23 FAO (2016) Global Forest Resources Assessment How are the world’s forests changing? Food and Agriculture Organisation, Rome

ေျမပံု ၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓိကေပါက္ပင္မ်ား

မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ ကုန္းေျမအနိမ့္အျမင့္ေပၚမူတည္၍ သစ္ပင္အမ်ိဳးအစား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေပါက္ေရာက္မႈမွာ ကြဲျပားသည္။ အပူပိုင္းေျမနိမ့္ အျမဲစိမ္း 
မိုးသစ္ေတာမ်ားကို တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမေတာင္ဘက္ပိုင္းတို႔တြင္ မ်ားစြာေတြ႔ရသည္။ အေရွ႕ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္ 
ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တို႔တြင္ အပူပုိင္းေတာင္ေပၚအျမဲစိမ္း မိုးသစ္ေတာမ်ား (အပူပိုင္းမိုးသစ္ေတာ အပင္ျမင့္မ်ိဳးမ်ား မပါဝင္ေသာ) ႏွင့္ သမ 
ပိုင္းမိုးသစ္ေတာမ်ားေတြ႔ရၿပီး အထူးသျဖင့္ ပဲခူး႐ိုးမေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ အလယ္ပိုင္းေျခာက္ေသြ႔လြင္ျပင္ကို တစ္ပိုင္းတစ္စ အျမဲစိမ္း 

Source: Kress, J. et.al (2013) A Checklist of the Trees, Shrubs, Herbs, and Climbers of Myanmar.  
Smithsonian Institution

http://botany.si.edu/pubs/cusnh/vol_45.pdf
http://www.fao.org/3/a-az283e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf
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ရြက္ျပတ္ မိုးသစ္ေတာမ်ား ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတြ႔ရေသာ ကြ်န္းသစ္ ၂ မ်ိဳးရွိၿပီး တနသၤာရီေျမာက္ပိုင္း၊ ပဲခူး႐ိုးမ၊ ဗန္းေမာ္ 
ႏွင့္ မိုးကုတ္တို႔တြင္ေတြ႔ရေသာ စိုစြတ္ရြက္ျပတ္ေတာႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမေျမာက္ပိုင္း၊ ခ်င္းတြင္း၊ ပခုကၠဴအေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေရႊဘိုအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ 
ေတာင္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရေသာ ေျခာက္ေသြ႔ရြက္ျပတ္ေတာတို႔ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ထင္႐ွဴးေတာမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ 
အျမင့္မီတာ ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ေသာ ေျခာက္ေသြ႔ဆင္ေျခေလွ်ာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရၿပီး ဝက္သစ္ခ်ႏွင့္ေခါင္းေလာင္းပန္းပင္မ်ားကို စိုစြတ္ဆင္ေျခေလွ်ာ 
မ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သမန္းျမက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ဝါးေတာမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ေတြ႔ရွိရသည္။ ေတာင္ေပၚျမက္ခင္းမ်ားကို 
ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္၊ ခ်င္းေတာင္မ်ား၊ ရခိုင္ရိုးမႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ဆင္ေျခေလွ်ာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ အင္းတိုင္သစ္ေတာမ်ားကို 
ေျခာက္ေသြ႕သည့္ ပဲခူး႐ိုးမ၏ အစြန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စိုက္ကြက္ငယ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရသည္။ 

ရခိုင္၊ ဧရာဝတီႏွင့္ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းမ်ား အနီးတစ္ဝိုက္၌ ဒီေရေတာမ်ားသည္ ျမစ္ဝမ်ား၊ ေရအိုင္မ်ား၊ ဒီေရေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ သႏၲာကြ်န္း 
မ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္ၾကသည္။ ဒီေရေတာမ်ားတြင္ လမုပင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကမ္းရိုးတန္း၌ ေပါက္ေရာက္သည့္ အပင္မ်ားကို ေတြ႔ႏုိင္ 
သည္။ ကမ္းေျခႏွင့္ သဲခံုေတာမ်ားသည္လည္း ဒီေရအျမင့္ပိုင္းနားတြင္ ေပါက္ေရာက္ၾကၿပီး ထန္းပင္မ်ား၊ေခါင္ရမ္းပင္မ်ား၊ ပင္လယ္ကဗီြးပင္ 
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအပင္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ပါဝင္သည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ မိုးေရခ်ိန္ ၄ဝဝ မီလီမီတာေအာက္ရရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္မူ ေျခာက္ေသြ႔ 
ေတာမ်ားကိုေတြ႕ရၿပီး ကႏၲာရဆူးပင္အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္သည့္ Euphorbia ခ်ဳံပင္မ်ားႏွင့္ ရွားပင္၊ ထေနာင္းပင္ အမ်ဳိးအစားမ်ား ေပါက္ 
ေရာက္သည္။

 ထုံးေက်ာက္ဂူမ်ား

ထံုးေက်ာက္ဂူမ်ားသည္ ထူးကဲေသာ ေျမျပင္အေနအထားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထံုးေက်ာက္ႏွင့္ ဒိုလိုမိုက္ကဲ့သို႔ေသာ ေပ်ာ္ဝင္ေက်ာက္မ်ား အရည္ 
ေပ်ာ္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထံုးေက်ာက္ဂူမ်ားကို တနသၤာရီတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစရွိသည့္ ေဒသ 
မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။24 ထံုးေက်ာက္ဂူမ်ား၌ ေတြ႔ရွိရသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ မေတြ႔ရွိႏိုင္ေသာ ရွားပါး 
မ်ဳိးစိတ္မ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားမွာ ထံုးေက်ာက္ဂူတစ္ခုတည္း၌သာ ေတြ႔ရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ 
ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ႐ႈေထာင့္အရ ထံုးေက်ာက္ဂူမ်ားသည္ အေရးပါမႈရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာ႐ိုးမဲ႔သတၱဝါျဖစ္ေသာ ကႏုကမာမ်ားသည္ 
ထံုးေက်ာက္ဂူမ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရိွရေလ့ရွိသည္။ မၾကာေသးမီအခ်ိန္၌ ထံုးေက်ာက္ဂူမ်ားမွ ေတာက္တဲ႔မ်ိဳးစိတ္သစ္ ၁၉ ခု ကိုလည္း ရွာေဖြ 
ေတြ႔ရွိထားသည္။25

 ေရခ်ိဳေဂဟစနစ္မ်ား၊ စိမ့္ေျမႏွင့္ ၎ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္က်က္စားသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမစ္ေခ်ာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရကန္ႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေရခ်ိဳေဂဟစနစ္မ်ားရွိသည္။ ယင္းတို႔သည္ ဇီဝမ်ိဳးစံု 
မ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ အေရးပါ႐ံုသာမက ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအတြက္လည္း တန္ဖိုးရွိလွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကျမစ္ေၾကာင္းမ်ား 
ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ေရေဝေရလဲေဒသမ်ား (၈) ခုရွိသည္။26 ယင္းတို႔မွာ ဧရာဝတီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ သံလြင္၊ စစ္ေတာင္း၊ ျမစ္မခႏွင့္ ပဲခူးျဖစ္ၿပီး ရခိုင္႐ုိးမ၊ 
ခ်င္းေတာင္တန္းႏွင့္ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းေဒသရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းငယ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ေရကန္မ်ားတြင္မႈ အထင္ရွားဆံုးေသာ ကန္မ်ား 
မွာ အင္းေလးကန္ႏွင့္ အာရွတိုက္ရွိ အႀကီးဆံုးကန္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အင္းေတာ္ႀကီးကန္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငါးမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ နည္းပါသျဖင့္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွားပါးသည္။ သို႔ေသာ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑27 
၏ ၂ဝ၁၇ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ေရခ်ိဳေဂဟစနစ္အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားစြာပါဝင္သည္။ ကြဲျပားေသာ ေရေဝေရလဲ ေဒသမ်ားရွိ ေရေနေဂဟေဗဒႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို  ၿခံဳငံုစုစည္းေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ 
၎အစီရင္ခံစာတြင္ စံနႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳ၍ ေဂဟေဗဒရႈေထာင့္မွ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ ျမစ္ဝွမ္းေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထား 

24 MOECAF (2015). National Biodiversity Strategy and Action Plan (2015-2020). The Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Environmental Conservation and 
Forestry

25 See the Mongabay. Myanmar caves yield up to 19 new gecko species. 11-10-2017
26 IFC (2017) Draft baseline of the Strategic Environmental Assessment (SEA) of the hydropower sector in Myanmar: Baseline Assessment, Chapter 4, Biodiversity.
27 IFC (2017). Strategic Environmental Assessment of the Hydro Sector in Myanmar: Baseline Assessment, Chapter 5, Fisheries and Aquatic Ecology

သည္။ ယင္းတို႔တြင္ ျမစ္ေၾကာင္းအမ်ိဳးအစားခဲြျခားမႈ ရွားပါးျခင္း၊ ျမစ္ဆံုမ်ားပါဝင္ျခင္း (ျမစ္ဆံုမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ေရာေနာတည္ရွိ 
ရန္ႏွင့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္က်က္စားရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္)၊ ထံုးေက်ာက္ဂူမ်ားကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္း 
လာေသာ ေရေၾကာင္းမ်ား၊ ကန္႔သတ္ႏွင့္ မ်ဳိးသုန္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ရွိသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ စိမ့္ေျမ (သို႔မဟုတ္) ရမ္ဆာေဒသမ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။ ဤသည္တို႔အား ေျမပံု ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။28

ပို၍တန္ဖိုးရွိေသာ ျမစ္ေၾကာင္းမွာ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ေနရာအျဖစ္ အဆိုျပဳတင္သြင္းထားေသာ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းျမစ္ေၾကာင္းသည္ မႏၲေလးေျမာက္ပိုင္းမွေန၍ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕အထိ ရွည္လ်ားၿပီး ေတြ႕ရွိရေသာမ်ဳိးစိတ္မ်ားမွာ မ်ဳိးသုန္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ 
ရွိသည့္(CR)29 ဧရာဝတီ ေရခ်ိဳလင္းပိုင္မ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ငွက္မ်ားႏွင့္ လိပ္မ်ား၊ ဥပမာအေနျဖင့္ North-
ern River Terrapin လိပ္မ်ိဳး (CR)ႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္ျဖဴ ငဟစ္ငွက္မ်ား (CR)၊ မ်ဳိးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ Burmese Eyed Turtle 
လိပ္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးရွိေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းပါးရွိ အပင္ႏွင့္သတၱဝါမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ တည္ေနရာမ်ားပါဝင္သည္။ ေတာင္ဘက္ 
အစြန္းပိုင္းကိုမူ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝွမ္းေပါင္း 
စည္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံကိန္းအတြက္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး ယင္းေထာက္ပံ့မႈသည္ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဖဲြ႕စည္း၍ 
အစိုးရ၏ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားကို အားျဖည့္ေပးရန္ႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အတြက္ အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အသိပညာျပည့္ဝစြာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ မၾကာေသးမီအခ်ိန္မ်ားအထိ ေရေန 
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူထားရွိမႈ နည္းပါးေနေသးသည့္ တနသၤာရီ ေရေဝေရလဲေဒသတြင္ လတ္တေလာ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူခဲ႔ရာ၌ ေတြ႕ရွိရေသာ မ်ိဳးစိတ္ (၁ဝ၃) ခုအနက္ (၇)ခုမွာ အျခားေဒသမ်ားတြင္ မေတြ႕ရွိရသည့္ ရွားပါးေရေနသတၱဝါမ်ားျဖစ္ျပီး 
မ်ဳိးစိတ္(၉)ခုမွာ သိပံၸနည္းအရ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း မျပဳရေသးသလို နာမည္ေပးျခင္းလည္း မျပဳရေသးေသာ မ်ိဳးစိတ္သစ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဒီေရအတက္အက် လတာျပင္မ်ား၊ လမုေတာမ်ား၊ သဲေသာင္ကမ္းေျခမ်ား၊ ကမ္း႐ိုးတန္း သစ္ေတာ 
ေနရင္းေဒသမ်ား အနီးတစ္ဝိုက္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာင္ကြ်န္းဆြယ္မ်ား အစရွိသျဖင့္ (၈) ေနရာရွိ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ၂ဝဝ၈ မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ 
အတြင္း ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲသည္။30 ေတြ႕ရွိရေသာ ေရငွက္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း (၈ဝ) တြင္ ေျခတံရွည္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း (၃၉)မ်ိဳး၊ 
စင္ေယာ္ႏွင့္ ပင္လယ္စင္ေယာ္ႏွင့္တူေသာ ငွက္ (၁၂)မ်ိဳး၊ ဘဲႏွင့္ ငန္းမ်ိဳးစိတ္ (၁၁)မ်ိဳးႏွင့္ ငဟစ္ငွက္ႏွင့္ ဗ်ိဳင္းမ်ိဳးစိတ္ (၇)မ်ိဳး တို႔ပါဝင္သည္။ 
ယင္းတို႔တြင္ တစ္ကမာၻလံုးအဆင့္၌ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံေနရေသာ ေျခတံရွည္ ငွက္ေသးမ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္(ဒီလုံး)
(Spoon-billed Sandpiper)ႏွင့္ မ်ိဳးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေနေသာ ေနာ္မန္ေျခစိမ္းငွက္ (Nordmann’s Greenshank) တို႔ပါဝင္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာအရ အေရးပါသည့္ စိမ္႔ေျမဆိုင္ရာ ရမ္ဆာညီလာခံကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွစ၍ သေဘာတူ၍ အတည္ျပဳခဲ႔ၿပီး ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္တြင္ ရမ္ဆာေဒသ (၅) ခု ရွိေနခဲ့သည္။

28 IFC (2017a). Baseline Report- Strategic Environment Assessment of the Hydropower Sector in Myanmar, International Finance Corporation, Washington, D.C, Ministry 
of Electricity and Energy (MOEE), Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC).

29 IUCN(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕)၏ မ်ဳိးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားစာရင္း (Red List) သည္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား မ်ဳိးစိတ္ေလ်ာ့ပါးလာမႈႏႈန္းထား၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ား၏ 
ရွင္သန္က်က္စားလ်က္ရွိသည့္ အုပ္စုပမာဏ၊ ျဖန္႔က်က္တည္ရွိမႈဧရိယာ၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ရွင္သန္က်က္စားသည့္အုပ္စုႏွင့္ ျဖန္႔က်က္တည္ရွိမႈ က်ဲပါးေနျခင္း အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ 
အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားထားသည္။ ဤစာရင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အဓိကအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ မ်ဳိးသုန္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ား (Critically Endangered)၊ မ်ဳိးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ 
မ်ဳိးစိတ္မ်ား (Endangered)၊ မ်ဳိးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာမ်ဳိးစိတ္မ်ား (Vulnerable)၊ မ်ဳိးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လုနီးပါးမ်ဳိးစိတ္မ်ား(Near Threatened) ႏွင့္ အေရအတြက္ 
ေပါမ်ားစြာ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ရွင္သန္ေနေသာ မ်ဳိးသုဥ္းရန္အႏၲရာယ္နည္းပါးသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား (Least Concern) ျဖစ္သည္။

30 Zöckler, C. et al. (2014). The importance of the Myanmar coast for water birds. Stilt 66(2014):37-51

https://www.cbd.int/doc/world/mm/mm-nbsap-01-my.pdf
https://news.mongabay.com/2017/10/myanmar-caves-yield-up-19-new-gecko-species/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ef7fa240-3e79-4f2f-a099-ff5d68addb17/Chapter+4_SEA_Baseline+Assessment_Biodiversity.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c01ac2f3-0b6d-4f94-b281-db9488bc8a91/Chapter+5_SEA_Baseline+Assessment_+Fisheries+and+Aquatic+-+21+Sep.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/hydro+advisory/news/events/public+feedback_baseline+chapters+for+the+sea+of+hydropower+sector+in+myanmar
https://www.researchgate.net/publication/280565135_The_importance_of_the_Myanmar_coast_for_water_birds
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ေျမပံု ၆။ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ေဂဟစနစ္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းမွ ျမစ္ဝွမ္းမ်ား                        

Source: IFC (2017a). Baseline Report - Strategic Environmental Assessment of the Hydropower
Sector in Myanmar, International Finance Corporation, Washington, D.C, Ministry of Electricity and
Energy (MOEE), Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC).

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ ရမ္ဆာေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးဆံုးေသာ ေရခ်ိဳကန္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီသို႔ 
အဆိုျပဳတင္သြင္းထားေသာ ထိုေဒသတြင္ ေဆာင္းခိုငွက္ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ေရငွက္ေပါင္း (၂ဝဝဝဝ)ခန္႔ ေနထိုင္က်က္စားေနၾကသည္။ 
တစ္ကမာၻလံုးအဆင့္အရ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ (၁ဝ)ခုကိုလည္း ထိုေဒသတြင္ေတြ႕ရွိရၿပီး ျမန္မာေဒါင္းလိပ္ကဲ့သို႔ေသာ 
ရွားပါးငါးႏွင့္ လိပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားေနထိုင္ရာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသရွိ မိုးယြန္းႀကီး ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ႔ေတာ 
ႏွင့္ မိန္းမလွကြ်န္းေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ႔ေတာတို႔သည္လည္း ရမ္ဆာေဒသမ်ားျဖစ္သည္။31 

မိုးယြန္းႀကီး ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ႔ေတာသည္ ေဆာင္းခိုငွက္ ၂ဝဝဝဝ ၏ က်က္စားရာေနရာျဖစ္ၿပီး တစ္ကမာၻလံုးအဆင့္တြင္ ၿခိမ္း 
ေျခာက္မႈခံေနရေသာ Burmese Eyed Turtle လိပ္မ်ိဳးအပါအဝင္ ေဒသတြင္း အေရအတြက္ထက္ ၁% ထက္ပိုေသာ ဘဲရစ္ငွက္ (North-
ern Pintail)မ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ေဒသျဖစ္သည္။ မုတၱမေကြ႕ ရမ္ဆာေဒသကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ဲသည္။ 
၄၅ဝဝဝ ဟက္တာက်ယ္ဝန္းသည့္ ယင္းရမ္ဆာေဒသသည္ စစ္ေတာင္းျမစ္ဝတြင္တည္ရွိၿပီး ေဆာင္းခိုငွက္ ၁၅ဝဝဝဝ တို႔၏ ေနထုိင္ 
က်က္စားရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ဤေနရာသည္ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္မ်ား၏ အဓိကေဆာင္းခိုရာေနရာမ်ားထဲတြင္ အေရးႀကီးေသာ 
ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၄င္းငွက္မ်ား၏ ကမာၻ႔ငွက္ေကာင္ေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေဆာင္းခိုၾကသည္။ ယင္းေနရာသည္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ 
ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား၏  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိုလည္း ေထာက္ပ့ံေပးထားသည္။

 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အင္းေလးကန္ကို လူသားႏွင့္ ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အင္းေလးကန္ႏွင့္ ကန္အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ေတြ႕ရေသာ 
ကန္႔သတ္ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ခ႐ုႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ3္2 (၁၃) မ်ိဳးတို႔သည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ အေရးပါလွသည္။ သို႔ေသာ္ 
အင္းေလးကန္သည္လည္း ညစ္ညမ္းမႈ၊ ႏုန္းအနည္က်မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရေဝေရလဲ 
ေဒသအတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အစရွိသည့္ ဂယက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခံစားေနရသည္။

 ကုန္းတြင္းပိုင္း ငါးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္းတြင္းပိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ တိက်မွန္ကန္ခိုင္လံုေသာ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စာရင္းအင္းစနစ္ မရွိ 
ေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ငါးတန္ခိ်န္ ၁.၅ သန္း ေက်ာ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသည္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးမားဆံုးဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ၄င္းပမာဏသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ငါးေမြးျမဴထုတ္လုပ္မႈ၏ ၂၈% ကို 
ကိုယ္စားျပဳၿပီး လူဦးေရ ၁.၅ သန္းေက်ာ္ကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးစြမ္းထားသည္။33 ကုန္းတြင္းပိုင္း ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အင္းေလလံစနစ္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ငါးဖမ္းေမြးျမဴခြင့္ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားသည္။ အင္းေလလံ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ 
ႏွစ္စဥ္ေလလံတင္ေရာင္းခ်ေသာ သတ္မွတ္ေနရာမ်ား၌ အဓိကအားျဖင့္ ပိုက္စည္း႐ိုးမ်ားကာရံၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကိုယ္ပိုင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ လြတ္လပ္စြာ ငါးဖမ္းဆီးေမြးျမဴျခင္းတြင္ အျခားေသာ ငါးဖမ္းဆီးေမြးျမဴျခင္း လုပ္ငန္းအားလံုးပါဝင္ၿပီး ထုိသို႔ 
လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တကယ့္ လက္ေတြ႕တြင္ 
အေသးစား တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအထိ လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းမရွိေခ်။ အႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ 
မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈမရွိသည့္ အလြန္အကြ်ံ ငါးေမြးျမဴဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ 
ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ 

31 See Ramsar (2017). Annotated List of Wetlands of International Importance-Myanmar. Ramsar Sites Information Service
32 Kano, Y. et al. (2016). Dataset of fishes in and around Inle Lake, an ancient lake of Myanmar, with DNA barcoding, photo images and CT/3D models. Biodiversity Data 

Journal. 2016;(4):e10539
33 Myanmar Fisheries Partnership: Improving Freshwater Fisheries Management in Myanmar.

https://rsis.ramsar.org/sites/default/files/rsiswp_search/exports/Ramsar-Sites-annotated-summary-Myanmar.pdf?1503665839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5136678/
http://pubs.iclarm.net/resource_centre/MFP-04-Freshwater.pdf
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 အဏၰဝါျပင္ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားႏွင့့္္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးမားေသာ ေရနယ္နိမိတ္ရွိသည္။ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသသည္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပိုင္းျခားနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းျဖစ္ေသာ 
နတ္ျမစ္မွ ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ထိ ရွည္လ်ားသည္။ ေတာင္ပိုင္းကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္မူ ကြ်န္းဆြယ္ေပါင္း (၈ဝဝ) 
ေက်ာ္ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ၿမိတ္ကြ်န္းစုတည္ရွိသည္။ ကြ်န္းဆြယ္အမ်ားစုအား ေျမနိမ့္ပိုင္း စိုစြတ္အၿမဲစိမ္းေတာမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းထားၿပီး 
သႏၲာေက်ာက္တန္း၊ လမုေတာႏွင့္ ပင္လယ္ျမက္မ်ားတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ အျခားေသာ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားတြင္ ဒီေရရႊံ႕ႏြံေတာမ်ားႏွင့္ 
သဲေသာင္ျပင္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္းေနရာမ်ားသည္ ေဆာင္းခိုေရငွက္မ်ားအတြက္ အေရးပါလွသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မုတၱမေကြ႕ေဒသ)။ ပင္လယ္ျမက္မ်ားကို ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီပင္လယ္ေဒသမ်ားတြင္သာ အဓိကေတြ႕ရွိရၿပီး ဧရာဝတီ 
ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသတြင္မူ မေပါက္ေရာက္ျခင္းမွာ ေရေနာက္က်ိမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအဏၰဝါ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲေျမပံ3ု4 တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွ အဏၰဝါအရင္းအျမစ္မ်ား၏ 
အေျခအေနကိုေဖာ္ျပထားၿပီး အနာဂတ္အဏၰဝါ ေဒသစီမံကိန္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ 
ခ်ထားေပးသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၿမိတ္ကြ်န္းစုရွိ တစ္ခုတည္းေသာ အဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ျဖစ္သည့္ လန္ပိကြ်န္းအမ်ိဳးသားအဏၰဝါ 
ဥယ်ာဥ္၊ ငါးမန္းမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဧရိယာႏွစ္ခုႏွင့္ ကဏန္းမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဧရိယာငယ္သုံးခု 
တို႔သာ ရွိေသာေၾကာင့္ Fauna & Flora International သည္ အျခားကာကြယ္သင့္သည့္ ဧရိယာမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ 
ၿမိတ္ကြ်န္းစုရွိ အဏၰဝါသဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားကြန္ယက္ကို ပံုစံတူ (blueprint) ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၏ ၁၅% ကုိ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္း 
စီမံခ်က္ (၂ဝ၁၅-၂ဝ၂ဝ) မွ ရည္မွန္းထားသည္။

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသရွိ အပင္ႏွင့္ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားသည္ ထြက္ကုန္ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ အေရးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ ဒီေရေတာ 
မ်ား၊ ထုိ႔အျပင္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ရွိ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားႏွင့္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားသည္ လႈိင္းႏွင့္ေလေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရစီး 
ေၾကာင္းကို အားေလ်ာ့ေစသျဖင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ကာ အနည္ပို႔ခ်မႈကိုလည္း 
ထိန္းသိမ္းေပးသျဖင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေနလူမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို မုန္တိုင္းဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးသည္။ 
ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားသည္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္အတြက္ အေရးပါေသာ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား ရွင္သန္ေပါက္ပြားရာ ေနရာမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ 
ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ရွိ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားသည္ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကာဗြန္ပမာဏ အေျမာက္အျမား သိုေလွာင္ 
ေပးသည္။ 

 ဒီေရေတာမ်ား

ဒီေရေတာပမာဏသည္ အထူးသျဖင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ35 တြင္ သိသိသာသာက်ဆင္းလ်က္ၿပီး ရခိုင္တိုင္းတြင္လည္း ဒီေရေတာမ်ား၏ 
အေရအတြက္ နည္းပါးလာသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အားလံုးနီးပါးမွာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၈ ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ၾကားကာလတြင္ ဒီေရေတာပမာဏ ေလ်ာ့က်မႈႏႈန္းမွာ ၆၄.၂% ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၃.၁% ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ အျခားသစ္ေတာ အမ်ိဳးအစားမ်ားျပဳန္းတီးမႈထက္ ပိုမိုျမင့္မားသည္ (ေျမပံု ၇ တြင္ၾကည့္ပါ)။ သစ္ေတာအျဖစ္ က်န္ရစ္လ်က္ရွိေသာ 
ေနရာအနည္းငယ္အနက္ တစ္ခုမွာ မိန္းမလွကြ်န္း ေဘးမဲ့ေတာ ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ အထူးသျဖင့္ လန္ပိကြ်န္းရွိ ဒီေရေတာ 
မ်ားမွာ မပ်က္စီးဘဲ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေသးသည္။

34 Birch et al (2016) The Myanmar Marine Biodiversity Atlas (Edition 1).
35 Webb, E. et al. (2013) Deforestation in the Ayeyarwady Delta and the conservation implications of an internationally engaged Myanmar. Global Environmental Change 
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ေျမပံု ၇။ ဧရာဝတီေဒသရွိ ဒီေရေတာမ်ား ေလ်ာ့က်မႈအေျခအေနျပပံု (၁၉၇၈ - ၂ဝ၁၁ )

Source: Webb, E. et al. (2013). Deforestation in the Ayeyarwady Delta and the conservation
implications of an internationally-engaged Myanmar

 သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ျမက္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားအေၾကာင္းကို မၾကာေသးမီကာလအထိ သိရွိနားလည္မႈ နည္းပါးခဲ့ၾကသည္။ BOBLME  စီမံကိန္း36 
၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ၂ဝ၁၃ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿမိတ္ကြ်န္းစုတြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ေကာင္းမြန္သည့္ 
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲေနရာအခ်ဳိ႕ က်န္ရိွေနေသာ္လည္း သႏၲာေက်ာက္တန္းအမ်ားစုသည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ဆိုးရြားသည့္အေျခအေန 
သို႔မဟုတ္ အလြန္ဆိုးရြားသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ ငါးအလြန္အကြ်ံဖမ္းဆီးျခင္း (အထူးသျဖင့္ ငါးမန္းႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေနေလ့ရွိေသာ 
ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကဲ့သို႔ အဖိုးတန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္ဆီးေစေသာ ငါးဖမ္းနည္းမ်ား (မိုင္းခြဲ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ အဆိပ္ခ် 
ဖမ္းျခင္းကဲ့သို႔)၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း၊ အနည္ပို႔ခ်ျခင္း၊ အဏၰဝါဝန္းက်င္မ်ား ညစ္ညမ္းလာျခင္းႏွင့္ သႏၲာေက်ာက္ 
မ်ားအား ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ဘက္ပိုင္းကြ်န္းစုမ်ားရွိ သႏၲာေက်ာက္တန္း 
အခ်ိဳ႕တြင္တည္ရွိေသာ သက္ရွိသႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၏ ပမာဏသည္ ၁ဝ% ေအာက္ ေလ်ာ့ပါးလ်က္ရွိၿပီး ယင္းတို႔ကို ဦးစားေပးအျဖစ္ 
အျမန္ဆံုး ကာကြယ္ေပးသင့္သည္။ 

ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ရွိ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားသည္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ေရဝက္ကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာ႐ိုးမဲ့သတၱဝါမ်ား ေနထိုင္က်က္စားမႈႏွင့္ အစားအစာ 
အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ အက်ဳိးအျမတ္ေမွ်ာ္ကိုးေသာ စီးပြားျဖစ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ အစာ 
ေရစာႏွင့္ က်က္စားရာေဒသအျဖစ္ ဤျမက္ခင္းျပင္မ်ားသည္ တည္ရွိေနသည္။ ပင္လယ္ျမက္မ်ားကို ရခိုင္ႏွင့္တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတန္း 

36 BOBLME (2015). Rapid ecological assessment of the Myeik Archipelago, Myanmar – Cruise 2. BOBLME-2015-ECOLOGY-64

https://myanmarbiodiversity.org/wp-content/uploads/2017/02/Myanmar-Marine-Biodiversity-Atlas-HD6s.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937801300191X?via%3Dihub
http://www.boblme.org/documentRepository/BOBLME-2015-Ecology-64.pdf
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တစ္ေလွ်ာက္ (အထူးသျဖင့္ လန္ပိကြ်န္းအနီးတစ္ဝိုက္)၌ အရြယ္အစားမ်ိဳးစံုႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ၾကြယ္ဝစြာေတြ႔ရွိရသည္။ ၿမိတ္ကြ်န္းစု 
ေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ သီးျခားရွင္သန္ေနသည့္ ပင္လယ္ျမက္ခင္းျပင္မ်ားကိုေတြ႔ရွိရသည္။ ယင္းတို႔သည္ မ်ားျပားလွသည့္ 
ပင္လယ္ငါးမ်ားစြာႏွင့္ ပုစြန္သားေလာင္းမ်ား ေနထိုင္က်က္စားရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚႏွင့္ 
မြန္ျပည္နယ္တို႔ရွိ ကမ္းရိုးတန္းေနရာမ်ားတြင္မူ ပင္လယ္ျမက္မ်ားကို မေတြ႔ရွိရေခ်။37

အဓိကက်သည့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ပါဝင္ေသာ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္ပိုင္းတနသၤာရီေဒသ ကမ္း႐ိုးတန္းေနရာႏွင့္ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ခုလံုး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို အေရးပါ 
ေသာ အဏၰဝါေရျပင္ “ထိန္းသိမ္းေရး ဆက္စပ္ဧရိယာမ်ား”38 အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းနယ္ေျမသည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ 
မ်ားကို ဝန္းရံထားသလို အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ တည္ရွိနယ္ေျမကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားသျဖင့္ ဦးစားေပးထိန္းသိမ္းရန္ 
လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ကာကြယ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာနယ္နိမိတ္ 
မ်ားကိုေက်ာ္လြန္၍ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈႏွင့္ သယံဇာတဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည့္ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္းပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဏၰဝါအရင္းအျမစ္မ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနကို ျမန္မာ့အဏၰဝါ 
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ ေျမပံုစာတမ္း39 တြင္ အဆိုပါထိန္းသိမ္းေရး ဆက္စပ္ဧရိယာအတြင္းရွိ ဒီေရေတာမ်ား၊ ပင္လယ္ျမက္မ်ားႏွင့္ သႏၲာ 
ေက်ာက္တန္း အစုအေဝးမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ေဖာ္ျပထားသည္။ (ေျမပံု ၈ တြင္ ၾကည့္ပါ။)

 ပင္လယ္ေနသတၱဝါမ်ား

မ်ဳိးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အဏၰဝါလိပ္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွင္သန္က်က္စားလ်က္ ရွိသည္ဟု 
ခန္႔မွန္းထားၿပီး ထုိစာရင္းတြင္ လိပ္ၾကက္တူေရြး(hawksbill) (CR)၊ ျပင္သာလိပ္ (green) (EN)၊ လိပ္ေလွာင္း (Olive Ridley)(VU)၊ 
လိပ္ေခြး  (loggerhead turtle ဟူသည့္ အေရွ႕ေျမာက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာရွိ မ်ိဳးကြဲအုပ္စု)(CR)ႏွင့္ လိပ္ေစာင္းလ်ား(the leatherback)(VU) 
အမ်ိဳးတို႔ ပါဝင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ငါးဖမ္းျခင္း၊ လိပ္ဥေဖာ္ျခင္း၊ အသားစားျခင္းႏွင့္ လိပ္ခြံစုေဆာင္းျခင္း၊ ဥပေဒအရ 
ကာကြယ္ေပးမႈ အားနည္းျခင္း၊ လိပ္ဥေသာင္မ်ားကို လူမ်ားမွ အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းေၾကာင့္ 
ပင္လယ္လိပ္ေကာင္ေရ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။ လိပ္ၾကက္တူေရြး၊ ျပင္သာလိပ္ႏွင့္ လိပ္ေစာင္းလ်ားမ်ိဳးမ်ားသည္ လန္ပိ 
ကြ်န္း၌ ေနထိုင္က်က္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း မၾကာမီကထုတ္ေဝေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင4္0တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရဝက္မ်ား က်က္စားရာ 
လမ္းေၾကာင္းကို ၿမိတ္ကြ်န္းစုရွိ လန္ပိကြ်န္းႏွင့္ ေညာင္ဝီးကြ်န္းမ်ားအနီးရွိ ပင္လယ္ျမက္ခင္းျပင္မ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ ေရေန 
ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားကို ေလ့လာထားရွိမႈသည္ အေရအတြက္ နည္းပါးသလို၊ အေထာက္အထားလည္း မခိုင္လံုေပ။ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ 
ေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ ေရေနႏို႔တိုက္သတၱဝါ မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ ငါးႀကီးအဏၰဝါ (finless porpoises)၊ ဧရာဝတီ အင္ဒိုပစိဖစ္ မ်ိဳးရင္းဝင္ ေက်ာဘု 
လင္းပိုင္ (humpback) ႏွင့္ ပုလင္းႏႈတ္သီးလင္းပိုင္ (bottlenose)၊ လင္းပိုင္စက္ေျပာက္(Pan Tropical spotted dolphin)၊ ႏႈတ္သီးရွည္ 
လင္းပိုင္ (spinner dolphin) ႏွင့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ (Irrawaddy dolphin) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္၌ ငါးမန္းမ်ားေနထိုင္က်က္စားမႈကို ေကာင္းမြန္စြာ သိပၸံနည္းက် ေလ့လာထားရွိမႈ မရွိေသးေပ။ BOBLME စီမံကိန္း၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ စစ္တမ္းေလ့လာမႈျပဳရာတြင္လည္း ငါးမန္းတစ္ေကာင္မွ်41 ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထိုသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ငါးမန္းမ်ဳိးစိတ္ 
အေရအတြက္ နည္းပါးလာမႈကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရမွ အဏၰဝါျပင္၏ ၂၅% ပမာဏကို ငါးမန္းဖမ္းဆီးမႈကန္႔သတ္ဇံု 
ႏွစ္ခုအျဖစ္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ေၾကညာၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ငါးမန္းဖမ္းဆီးမႈကန္႔သတ္ဇံု သတ္မွတ္ 
ထားရွိေသာ္လည္း ငါးဖမ္းသမားမ်ားအား အသိေပးမႈမရွိျခင္း၊ ဥပေဒအရကာကြယ္မႈ အားနည္းျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈမရွိေခ်။ 

37 BOBLME (2004). National Report of Myanmar on the Sustainable Management of The Bay of Bengal Large Marine Ecosystem. GCP/RAS/179/WBG
38 Holmes, K. et al. (2014). Marine Conservation in Myanmar - The current knowledge of marine systems and recommendations for research and conservation. Yangon, 

WCS and MSAM.
39 Birch, F. et al. (2016). Myanmar Marine Biodiversity Atlas. University of Exeter, UK
40 Platt, S. et al. (2015). Marine Turtles and Estuarine Crocodiles in Lampi Marine National Park, Myanmar: A Conservation and Threat Assessment with Recommenda-

tions. Herpetological Review 46 (3): 319–327.
41 See BOBLME (2015). Final report-Strengthening existing marine reserves and shark conservation in Myanmar. BOBLME-2015-Ecology-21

ယင္းသို႔ပထမအဆင့္တြင္ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရမွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ငါးမန္း ဖမ္းဆီးမႈ ဆိုင္းငံ့ေၾကညာခ်က္ကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ Flora and Fauna International (FFI) အဖြဲ႕၏အစီရင္ခံစာ42 အရ ေသးငယ္သည့္ ဧရိယာမ်ားအတြင္း၌ တင္းက်ပ္ေသာ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားခ်မွတ္ျခင္းသည္ ပိုမိုထိေရာက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ငါးမန္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အတြက္ အစိုးရမွ အမ်ိဳးသားအဆင့္စီမံကိန္း ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း

မ်ားစြာေသာလူတို႔အတြက္ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ထုတ္ပိုးျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္ျမႇင့္ျခင္းအစရွိေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္း 
မ်ားကို ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ 
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဝိုင္းက်ဥ္ခံရမႈ အမ်ားဆံုး၊ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈအမ်ားဆံုး၊ ထိခိုက္လြယ္မႈ အမ်ားဆံုးေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ ကမ္း႐ိုးတန္းအနီးရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းအေျချပဳ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ စသည္တို႔အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အနည္းငယ္ခံေနရေသာ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ 
ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွ စုစုေပါင္းဖမ္းမိမႈပမာဏမွာ ကိန္းဂဏန္းအတိအက် မရွိေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁.၃ သန္းမွ ၁.၈ 
သန္းထိရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ၁၉၇၉/၈ဝ ခုႏွစ္တြင္ Dr Fridtjof Nansen 43  အမည္ရွိ သုေတသနသေဘၤာ၏ စစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ့ 
အဏၰဝါရင္းျမစ္မ်ား၏ အေျခအေနအေပၚ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕(FAO)၏ ၁၉၈ဝ - 
၁၉၈၃ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ အမ်ားဆံုး ေရရွည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ပမာဏမွာ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁.ဝ၅ သန္းခန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။(အေသးစိတ္ကို ၂ဝဝ၄ BOBLME တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။) ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ FAO EAF-Nansen ႏွင့္ BOBLME စီမံကိန္းမူေဘာင္အရ လုပ္ေဆာင္ေသာ Fridtjof Nansen ေလ့လာေရးခရီးတြင္ 
ငါးအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ထပ္မံစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စစ္တမ္း၏ရလာဒ္မ်ားအရ ကမ္းလြန္ႏွင့္ 
ေရနက္ပိုင္းရွိ ငါးအေရအတြက္ ပမာဏမွာ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ကစတင္၍ ၉ဝ% ႏွင့္ ၇ဝ% အသီးသီး က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါစစ္တမ္း၏ တိုက္႐ိုက္အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ပင္လယ္ငါး 
တည္ရွိမႈ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေျခရွိမႈ ရွိေသာေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တ့ံေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ 
ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္လာသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ငါးဖမ္းရာသီရပ္နားခ်ိန္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းေလွအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံျခားငါးဖမ္းေရယာဥ္ (ငါးဖမ္းသေဘၤာအားလံုး)မ်ားအား တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ငါးဖမ္းသေဘၤာတည္ေဆာက္မႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ 
ျခင္းစသည့္ ၾကတ္မတ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ အင္အားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အလြန္ကန္႔သတ္မႈ 
ရွိေနသျဖင့္ အဆိုပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအား လုံေလာက္စြာ ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ငါးအရင္းအျမစ္ေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။44 

42 Dearden, P. (2016). Blueprint for a Network of Marine Protected Areas in the Myeik Archipelago, Myanmar. Report No.39 of the Tanintharyi Conservation Programme. 
FFI, Yangon

43 Dr Fridtjof Nansen ၏ သုေတသနသေဘၤာသည္ ေနာ္ေဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (NORAD) မွ ပိုင္ဆိုင္သည္။ အဆိုပါသေဘၤာအား ကုလသမဂၢ၏ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ တိုးတက္လာေစေရး ကူညီေပးမည့္ စီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

44 FAO Fishery and Aquaculture Country Profiles. Myanmar (2010). Country Profile Fact Sheets. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department. Updated 2010.

http://www.boblme.org/documentRepository/Nat_Myanmar.pdf
https://myanmar.wcs.org/Wild-Places/Marine-Ecosystems.aspx
https://myanmarbiodiversity.org/portfolio-items/myanmar-marine-biodiversity-atlas/
https://library.wcs.org/doi/ctl/view/mid/33065/pubid/PUB15665.aspx
https://library.wcs.org/doi/ctl/view/mid/33065/pubid/PUB15665.aspx
http://www.boblme.org/documentRepository/BOBLME-2015-Ecology-21.pdf
https://www.researchgate.net/publication/322635393_Blueprint_for_a_Network_of_Marine_Protected_Areas_in_the_Myeik_Archipelago_Myanmar
http://www.fao.org/fishery/facp/MMR/en


+95 1 512613 info@myanmar-responsiblebusiness.org www.mcrb.org.mm

24 25

ေျမပံု ၈။  ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီရွိ အဏၰဝါဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ဆက္စပ္ဧရိယာမ်ားရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ား

Source: Birch, F.et al, (2016). Myanmar Marine Biodiversity Atlas

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္ရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားစာရင္း

စဥ္
စတင္သည့္

ခုႏွစ္
အမည္

အက်ယ္အဝန္း
(စတုရန္းကီလိုမီတာ)

ေနရာ
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ 
အဓိက မ်ိဳးစိတ္မ်ား

၁။ ၁၉၂ဝ ေတာင္ႀကီးငွက္ 
ေဘးမဲ့ေတာ

၁၆.ဝ၆ ရွမ္းျပည္နယ္ ငွက္မ်ိဳးစံု

၂။ ၁၉၂၇ ပိေဒါင္ေဘးမဲ့ေတာ ၁၂၂.ဝ၇ ကခ်င္ျပည္ နယ္ ဂ်ီ၊ ေတာဝက္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု၊ 
တြားသြားသတၱဝါမ်ား

၃။ ၁၉၂၇ ေရႊဥေဒါင္း ေဘးမဲ့ေတာ ၅၈.ဝ၄

၁၁၇.၉၇

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ရွမ္းျပည္နယ္

ဆင္၊ ေျပာင္၊ စုိင္၊ ဆတ္၊ 
ေတာဆိတ္၊ ေမ်ာက္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၄။ ၁၉၂၇ ျပင္ဦးလြင္ 
ငွက္ေဘးမဲ့ေတာ

၁၂၇.၂၅ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဂ်ီ၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၅။ ၁၉၂၇ ေမာ့စ္ေကာ့ကြ်န္း 
ေဘးမဲ့ေတာ

၄၉ .၁၈ တနသၤာရီ 
တိုင္းေဒသႀကီး

ဂ်ီ၊ ဆတ္၊ ေရငွက္မ်ား

၆။ ၁၉၂၈ ကာဟီးလူ ေဘးမဲ့ေတာ ၁၆ဝ.၅၅ ကရင္ျပည္နယ္ ေတာဆိတ္၊ ဂ်ီေလွာင္၊ ဒရယ္

၇။ ၁၉၃၉ မူလာရစ္ေဘးမဲ့ေတာ ၁၃၈.၅၄ ကရင္ျပည္နယ္ ဂ်ီ၊ ေတာဝက္၊ ေမ်ာက္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၈။ ၁၉၃၉ ဝက္ထီးကန္ 
ငွက္ေဘးမဲ့ေတာ

၄.၄ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရငွက္မ်ား

၉။ ၁၉၄ဝ ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာ ၄၆၄.၂၈ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊသမင္၊ ဆတ္၊ ဂ်ီ၊ ေတာေခြး၊ 
ေတာဝက္၊ ေမ်ာက္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၁ဝ။ ၁၉၄၁ ခ်ပ္သင္းေဘးမဲ့ေတာ ၂၆၉ .၃၆ စစ္ကိုင္းတိုင္း 
ေဒသႀကီး

ေရႊသမင္၊ ဆတ္၊ ဂ်ီ

၁၁။ ၁၉၄၂ ေကလာသ ေဘးမဲ့ေတာ ၂၃.၉၃ မြန္ျပည္နယ္ ဆတ္၊ ဂ်ီ၊ ေတာဝက္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၁၂။ ၁၉၇ဝ သမီးလွကြ်န္း 
ေဘးမဲ့ေတာ

ဝ.၈၈ ဧရာဝတီတိုင္း 
ေဒသႀကီး

ပင္လယ္လိပ္၊ ေရငွက္မ်ား

၁၃။ ၁၉၇၂ မင္းဝံေတာင္ ေဘးမဲ့ေတာ ၂ဝ၅.၈၈ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဂ်ီ၊ ဒရယ္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၁၄။ ၁၉၇၄ ထမံသီေဘးမဲ့ေတာ ၂၁၅ဝ.၇၃ စစ္ကိုင္းတိုင္း 
ေဒသႀကီး

က်ား၊ က်ားသစ္၊ ဆင္၊ ေျပာင္၊ 
ဆတ္၊ ေတာဝက္၊ ဂ်ီ၊ ဝက္ဝံ၊ 
ေမ်ာက္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၁၅။ ၁၉၈၅ အင္းေလးကန္ 
ငွက္ေဘးမဲ့ေတာ

၆၄ဝ.၉၁ ရွမ္းျပည္နယ္ ေရငွက္မ်ား၊ ေဆာင္းခို ငွက္မ်ား၊ 
ႀကိဳးၾကာ

၁၆။ ၁၉၈၈ မိုးယြန္းႀကီးအင္း 
ေဘးမဲ့ေတာ

၁ဝ၃.၆ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား

၁၇။ ၁၉၈၉ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ ၆.၂၄ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဆတ္၊ ဂ်ီ၊ ဒရယ္၊ ေရႊသမင္၊ 
ေမ်ာက္၊ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား
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စဥ္
စတင္သည့္

ခုႏွစ္
အမည္

အက်ယ္အဝန္း
(စတုရန္းကီလိုမီတာ)

ေနရာ
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ 
အဓိက မ်ိဳးစိတ္မ်ား

၁၈။ ၁၉၈၉ အေလာင္းေတာ္ ကႆပ 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္

၁၄ဝ၂.၇၉ စစ္ကိုင္းတိုင္း 
ေဒသၾကီး

က်ား၊ က်ားသစ္၊ ဆင္၊ ေျပာင္၊ 
ဆတ္၊ ေတာဆိတ္၊ ဝက္ဝံ၊ 
ေတာဝက္

၁၉။ ၁၉၈၉ ပုပၸါးေတာင္ 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္

၁၂၈.၅၄ မႏၲေလးတိုင္း 
ေဒသၾကီး

ဂ်ီ၊ ေတာဝက္၊ 
ေမ်ာက္မ်က္ကြင္းျဖဴ၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၂ဝ။ ၁၉၉၃ မိန္းမလွကြ်န္း 
ေဘးမဲ့ေတာ

၁၃၆.၇ ဧရာဝတီတိုင္း 
ေဒသၾကီး

မိေက်ာင္း၊ ပင္လယ္ေပ်ာ္ငွက္မ်ား

၂၁။ ၁၉၉၅ ေလာကနႏၵာ ေဘးမဲ့ေတာ ဝ.၄၇ မႏၲေလးတိုင္း 
ေဒသႀကီး

ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္၊ ေရႊသမင္၊ 
ငွက္မ်ိဳးစံု

၂၂။ ၁၉၉၆ လန္ပိကြ်န္း အမ်ိဳးသား 
အဏၰဝါဥယ်ာဥ္

၂ဝ၄.၈၄ တနသၤာရီ ေဒသႀကီး ဆင္၊ သင္းေခြခ်ပ္၊ ေမ်ာက္၊ 
ေရငွက္မ်ား၊ သႏၲာေက်ာက္တန္း 
မ်ား၊ ဂ်ီေလွာင္၊ ပင္လယ္ေန 
သက္ရွိမ်ား 

၂၃။ ၁၉၉၆ လိြဳင္ေမြ သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ

၄၂.၈၄ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝက္ဝံ၊ သင္းေခြခ်ပ္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၂၄။ ၁၉၉၆ ပါစာ သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ

၇၇.ဝ၃ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာၾကက္၊ သင္းေခြခ်ပ္၊ 
ငွက္မ်ိဳးစံု

၂၅။ ၁၉၉၈ ခါကာဘိုရာဇီ 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္

၃၈၁၂.၄၆ ကခ်င္ျပည္နယ္ သားမင္း၊ ကတိုး၊ ပန္ဒါနီ၊ ဂိုးရယ္နီ၊ 
ဖက္ေခ်

၂၆။ ၂ဝဝ၁ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေဘးမဲ့ေတာ ၁၅၆.၂၃ မြန္ျပည္နယ္ ဂိုးရယ္၊ ေျပာင္၊ ဆတ္၊ ဂ်ီ၊ ေမ်ာက္၊ 
ေတာဝက္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၂၇။ ၂ဝဝ၁ မင္းစံုေတာင္ ေဘးမဲ့ေတာ ၂၂.၆၁ မႏၱေလးတိုင္း 
ေဒသႀကီး

ဂ်ီ၊ ယုန္၊ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္၊ ေခြးအ၊ 
ေတာေၾကာင္၊ ေျမြ

၂၈။ ၂ဝဝ၂ ရခိုင္႐ိုးမ ဆင္ေဘးမဲ့ေတာ ၁၇၅၅.၇ ရခိုုင္ျပည္နယ္ ဆင္၊ ေျပာင္၊ က်ားသစ္၊ ဆတ္၊ ဂ်ီ၊ 
ေခြးအ၊ ဝက္ဝံ၊ ေတာဝက္၊ 
ေမ်ာက္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၂၉။ ၂ဝဝ၂ ပင္ေလာင္း ျပဒါးလင္းဂူ 
ေဘးမဲ့ေတာ

၃၃၃.၈ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆင္၊ က်ားသစ္၊ အာရွေရႊေတာင္၊ 
အင္းက်ား၊ ေတာဆိတ္၊ 
ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၃ဝ။ ၂ဝဝ၃ ဖုန္ကန္ရာဇီ ေဘးမဲ့ေတာ ၂၇ဝ၃.၉၅ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဂ်ီ၊ ငွက္မ်ိဳးစံု၊ ဂိုးရယ္နီ၊ 
ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္၊ ေတာေခြး၊ ေျမြပါ

၃၁။ ၂ဝဝ၄ အင္းေတာ္ၾကီးကန္ 
ေဘးမဲ့ေတာ

၈၁၄.၉၉ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆတ္၊ ေတာဆိတ္၊ ဂိုးရယ္၊ 
ေရငွက္မ်ား

စဥ္
စတင္သည့္

ခုႏွစ္
အမည္

အက်ယ္အဝန္း
(စတုရန္းကီလိုမီတာ)

ေနရာ
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ 
အဓိက မ်ိဳးစိတ္မ်ား

၃၂။ ၂ဝဝ၄ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း 
ေဘးမဲ့ေတာ

၆၃၇၁.၃၇ ကခ်င္ျပည္နယ္ က်ား၊ ဆင္၊ က်ားသစ္၊ ေျပာင္၊ 
ဆတ္၊ ဝက္ဝံ၊ ေတာဝက္၊ 
ေတာဆိတ္

၃၃။ ၂ဝဝ၄ ဘန္ဖဘန္ ေဘးမဲ့ေတာ ၁၈၅၄.၄၃ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆင္၊ က်ားသစ္၊ ေျပာင္၊ 
ေတာဆိတ္၊ အင္းက်ား၊ ေခြးအ၊ 
ငွက္မ်ိဳးစံု

၃၄။ ၂ဝဝ၄ ငါးမန္း သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ

၁၇ဝ၆ ႏွင့္ ၁၁၇၃၄ တနသၤာရီတိုင္း 
ေဒသႀကီး

၃၅။ ၂ဝဝ၅ တနသၤာရီ သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ

၁၆၉၉.၉ ၉ တနသၤာရီ ေဒသႀကီး က်ား၊ ဆင္၊ ၾကံ႕သူေတာ္၊ 
ဝက္ယံ၊က်ားသစ္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၃၆။ ၂ဝဝ၅ ဧရာဝတီလင္းပိုင္သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ

၃၂၆ မႏၱေလးတိုင္း 
ေဒသႀကီး

ဧရာဝတီလင္းပိုင္

၃၇။ ၂ဝ၁ဝ နတ္မေတာင္ 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္

၇၁၃.၅၄ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျပာင္၊ ေတာဆိတ္၊ ဂိုးရယ္၊ ဂ်ီ၊ 
က်ားသစ္၊ အင္းက်ား၊ေတာဝက္၊ 
ငွက္ျပာေျခာက္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၃၈။ ၂ဝ၁ဝ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း 
ေဘးမဲ့ေတာ (တိုးခ်ဲ႕)

၄၃၃၃.ဝ၅

၆၆၆၉ .၂၂

ကခ်င္ျပည္နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း 
ေဒသၾကီး

က်ား၊ ဆင္၊ က်ားသစ္၊ ေျပာင္၊ 
ဆတ္၊ ဝက္ဝံ၊ ေတာဆိတ္

၃၉။ ၂ဝ၁၃ ေက်ာက္ပန္းေတာင္ 
ေဘးမဲ့ေတာ

၁၃ဝ.၆၁ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာဆိတ္၊ ဂိုးရယ္၊ ဆတ္၊ 
က်ားသစ္၊ အင္းက်ား၊

၄ဝ။ ၂ဝ၁၃ ခြ်န္းပံုကန္ ေဘးမဲ့ေတာ ၂.၂ မေကြးတိုင္း ေဒသၾကီး ျမန္မာ့ေရႊသမင္၊ ယုန္၊ 
ေတာေၾကာင္၊ ေခြးအ၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၄၁။ ၂ဝ၁၄ ေျမာက္ဇာမရီ 
ေဘးမဲ့ေတာ

၉ ၈၃.၂၁ ပဲခူးတိုင္း ေဒသၾကီး ဆင္၊ က်ားသစ္၊ အင္းက်ား၊ 
ေျပာင္၊ ဝက္ဝံ၊ စိုင္၊ ငွက္မ်ိဳးစံု

၄၂။ ၂ဝ၁၇ အင္ခိုင္ဘမ္ 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္

၃ဝဝ.၅၂ ကခ်င္ျပည္နယ္ က်ားသစ္၊ ေျပာင္၊ ဂ်ီ၊ ဒရယ္၊ 
သင္းေခြခ်ပ္၊ ဖက္ေခ်၊ ဂိုးရယ္နီ၊ 
ေတာေခြး၊ ေတာေၾကာင္၊ 
ေတာဝက္၊ ဝက္ဝံ၊ ငွက္မ်ိဳးစံု၊ 
ေျမြမ်ား

စုစုေပါင္းဧရိယာ ၅၂၉၄၆
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