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ထုတ်ရဝသည်။ 
      



 

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

                                  မာတိကာ 

၁။ အတိုရကာက်စကားလုံးများ  

၁။ အမှာစကား  

၂။ရောင်ေွက်ချက်အကျဉ်းချုပ်  

၃။ နိဒါန်း  

၄။ မမန်မာနိငု်ငအံတွငး်ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှက်အားအဓိကခခိမ်းရမခာက်သည့်အန္တောယ်များ  

၅။ အသပိညာပိုင်းေိုင်ောအဓိကလိုအပ်ချက်များ  

၆။ ဤငှကမ်ျိုးစိတ်အတွက်စီမခံျက်၏ဦးတည်ချက်နှင့် ေည်မနှ်းချက်များ  

၇။ ထိနး်သိမး်ရေးလုပရ်ောင်ချက်အကျဉ်းချုပ်  

၈။လပု်ရောင်ေန် အရမခခံအစအီစဉ်  

၉။ BANCA အဖွဲ မှ့ရောင်ေွက်ရသာ ဤရောင်ေွက်ချက် စမီံချက ်နိငု်ငံအေင့် ညှိနှိုငး်မှု  

ရနာက်ေက်တွဲများေက်လက်ရလလ့ာဖတရ်ှုေန်  

 

 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

စုစည်းတငမ်ပသူ : မပည့်ခဖိုးရအာင် ၊ ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသင်း(BANCA) 

အမှတ ်(၉၄၃) ဒတုိယထပ် (ညာ) ကျိုက်ဝုိင်းဘုေားလမး် ၊ အမှတ ်(၃) ေပ်ကွက် 

၊ မေမး်ကနုး် ခမို န့ယ် ၊ ေန်ကနု် ၊ မမန်မာနိုငင်။ံ 

 အေိုပါအစီအစဉ်စီမံချက်သည် မနွ်မပည်နယ် ရမာ်လခမိုင်ခမို တ့ွင် ကျင်းပမပုလုပ်ရသာမမန်မာ 

နိငုင်ရံေေညွာင့္နှုတ်ဝိုငး်ငှက် ထိန်းသိမ်းမခငး်လုပ်ငနး်စီမံချကရ်ေးေွဲမခငး် အလုပ်ရုံရေွးရနးွပွဲမှေလဒ် 

များကိအုရမခခံ တင်မပမခင်းမဖစ်ပါသည်။ 

ဂုဏ်မပုမှတ်တမး်တင်မခင်း : အစီအစဉစီ်မခံျက်မူကကမ်းအရမခအရနသုိ ့Christoph Zockler, Sayam U 

Chowdhury, Paul Insua- Cao, Jake Brunner and Peter Schmidt တိုမ့ ှ တနဖ်ိုးေိှလှရသာ 

မတှ်ချကမ်ျား ၊ အကကမံပုချက်များ ရပးခဲ့ကကသည်။  

မျကန်ှာဖုံးပုံ : (ထုိင်းနိုင်ငံရေဝပ်ရဒသရဖာငရ်ဒးေငှး်) 

စီမံချကက်ာလ : ဤစီမံချက်သည် ၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၀ အထိမဖစ်သည်။ 

ရကျးဇူးတင်လွှာ ။ ။ ပထမဦးစာွမဖင့် ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသင်း 

(BANCA) မှ ဇန်နဝါေီလ(၁၇)ေကရ်န ့ ၊ ၂၀၁၇ ခနုစ်ှတွင် ရေေညွာင့္နှုတ်ဝိုင်းငကှထ်ိန်းသိမ်းရေး 

အလုပ်ရုရံေွးရနးွပွဲကို ပးူရပါငး်လက်ခကံျင်းပရသာ မနွ်မပညန်ယ်အစိးုေအဖွဲ ၊့ ဝန်ကကးီဌာနနင့်ှ 

သကေ်ိုငေ်ာအဖွဲ အ့စည်းများမ ှ ပးူရပါငး်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကကရသာ အေင့်မမင့်အောေှိကိုယ်စား 

လှယ်များကုိလည်း အထူးရကျးဇူးတင်ေိှပါသည်။  

 ထိုအ့မပင် အလုပ်ရုရံေွးရနွးပွဲ မဖစ်ရမမာကရ်ေးအတွက် ေန်ပုံရငွနှင့်နည်းပညာများပံပ့ိုးရပးခ့ဲ 

ရသာ ဖွံ ့ခဖို းတိးုတကရ်ေးနငှ့် ပးူရပါငး်ရောငေွ်က်ရေးေိုင်ော ေွစ်ဇ်ရအဂျင်စီမှ မတု္တ မပင်လယ်ရကွ  ့

ေပေွ်ာအရမခမပု ကမ်းရိးုတနး်စီမံခန ့်ခွဲမှု စီမံချကက်ို အရကာင်အထည်ရဖါ်ရောငေွ်က်ရနရသာ 

Helvetas , စုရပါင်းလုပ်အားရပးရေးအဖွဲ  ့၊ IUCN ၊ EAAF ၊RSPB ၊ Arcona Consulting နငှ့် 

SBS TF အဖွဲတ့ိုက့ို လည်းရကျးဇူးတင်ေိှပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

၁။ အတိုရကာက်စကားလုံးများ 

BANCA ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့်သဘာဝထိနး်သိမ်းရေးအသင်း 

BECAR ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သမိ်းရေးအသင်း(ေခုိင်) 

BNHS ဘုံရဘသဘာဝသမိုင်းအဖဲွ  ့

CEPA ေက်သွယ်ရေး ၊ ပညာရေးနှင့် လထူအုသပိညာမဖန ့်ရဝမခင်း 

CLCMGOMP မုတ္တ မပင်လယ်ရကွရ့ဒသေပ်ေွာအရမခမပုကမ်းရိးုတန်းစီမခံန ့်ခွဲမှုစမီံကိနး် 

DLN မပည်တွင်းအစုိးေမဟုတ်ရသာအဖဲွအ့စည်းများလမ်းညွှန်စာအုပ် 

DOF ငါးလပု်ငန်းဦးစီးဌာန 

EAAFP အရေှ အ့ာေှ-ကသစရကတးလျပျံသန်းောလမ်းရကကာင်းမိတ်ဖက်အဖွဲ အ့စည်း 

ECD သဘာဝဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်းရေးဌာန 

FD သစ်ရတာဦးစးီဌာန 

FFI အမပည်မပည်ေိုင်ော တိေ စ္ဆာန်နှင့်အပင်အဖွဲ  ့

GAD အရထရွထအွပု်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန 

ICFC အမပည်မပည်ေိုင်ောထိန်းသမိ်းရေးေန်ပုံရငွ(ကရနဒါနိုင်ငံ) 

INGO မပည်ပအစုိးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ အ့စည်း 

IUCN သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမး်ရေး အမပည်မပည်ေိုင်ောအဖဲွ  ့

KNU ကေင်အမျိုးသားအစည်းအရုးံ 

LCG ရဒသခံထိန်းသိမး်ရေးအဖဲွ  ့

MFF အနာဂါတ်ဒရီေရတာများအစီအစဉ် 

MFA မမန်မာနုိင်ငံသစ်ရတာအသင်း 

MOLAI ရမွးမမူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ေည်ရမမာင်းဝန်ကကီးဌာန 

MONREC သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမး်ရေးဝန်ကကီးဌာန 

MSAM မမန်မာနုိင်ငံအဏ္ဏဝါသိပ္ပအံသင်း 

NBSAP နုိင်ငံအေင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲေိုင်ော မဟာဗျူဟာနှင့လ်ပု်ငန်းစီမခံျက် 

NGO မပည်တွင်းအစုိးေမဟုတ်ရသာအဖဲွအ့စည်း 

NWCD သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သားငှကတ်ိေ စ္ဆာန်ထိနး်သမိ်းရေးဌာန 

SLRD ရကကးတိုငန်ှင့်ရမမစာေင်းဦးစးီဌာန 

RSPB ခဗိတိသျှရတာ်ဝင်ငကှ်ထနိ်းသိမး်ရေးအသင်း 

SBS ရေေညွာင့္နှုတ်ဝိုင်းငှက် 

SBS TF ရေေညွာင့္နှုတ်ဝိုင်းငှကထ်ိန်းသိမး်ရေးအဖွဲ  ့

SDC  ဖွံ ့ခဖိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပူးရပါင်းရောင်ေကွ်ရေးေိုင်ော ေွစ်(စ်)ရအဂျင်စီ 

VDC ရကျးောွဖွံ ့ခဖိုးတိုးတက်ရေးရကာ်မတီ 

WCS သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ  ့

WWF ကမ္ဘာ့ရတာရိုငး်တိေ စ္ဆာန်ေန်ပံုရငွအဖွဲ  ့



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

၁။ အမှာစကား 

ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက ် ထိန်းသိမ်းရေးစီမခံျက်ေိုင်ော အစည်းရဝးကို မမန်မာနိုငင်၌ံအိမ်ေှင် 

အမဖစ်လက်ခံကျင်းပေသမဖင့် မနွမ်ပည်နယ်အစိုးေအရနမဖင့်များစာွဂဏု်ယူမိပါသည်။ ယခအုစည်း 

အရဝးကိုမမန်မာနိငု်ငံ ကမ်းရိးုတနး်ရဒသကကးီများမှ အောေှကိကီးများ တက်ရောက်သကဲ့သုိ ့

ရနမပည်ရတာ်မှ သစ်ရတာဦးစီးဌာနအောေိှများလည်း တက်ရောက်ကကပါသည်။ 

ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက ် သညရ်ဒသရမပာင်းရောငး်ခိငုကှ်မျိုးစိတ်မဖစ်ခပးီ ၊ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး 

အန္တောယ်နငှ့ေ်ငေ်ိုင်ရနေပါသည်။ ထိန်းသိမ်းကာကယွ်မှုများမလုပရ်ောငခ်ဲ့လျှင် ယငး်ငှက်မျိုးစိတ် 

သည် ရနာင်နှစ်အနည်းငယ်အတွငး် မျိုးသုဉ်းသွားရပလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ့ရေေညှာင့်နှုတ်ဝုိငး်ငှက်ရကာင် 

ရေအနည်းေုံး (၅၀) ောခိုင်နှုနး်ခန ့်သည် မမန်မာနိုင်ငမံတု္တ မပငလ်ယ်ရကွတ့ွင် ရောငး်ခိကုကသည်ဟု 

ခန ့်မှနး်ကကပါသည်။ ဤအချက်က မတု္တ မပငလ်ယ်ရကွသ့ည် ပထဝအီရနအထားနှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ 

စံုလင်လှသည့်ထူးမခားမှုနငှ့် အရေးပါမှုတိုက့ိုမပသရနပါသည်။ 

ယခအုခါမမန်မာနိငု်ငံ မတု္တ မပငလ်ယ်ရကွသ့ည်ကံအားရလျှာ်စာွ အရေှအ့ာေှ-ကသစရကတးလျပျံ 

သနး်ောလမ်းရကကာငး်အမဖစ် တည်ေိှရနပါသည်။ ထိုအ့မပင်မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ၏့ တစ်စိတ်တစ်ရဒသ 

ကိုစီမအံုပ်ချုပ်ေရသာ မနွ်မပညန်ယ်အစိုးေသည် ဤရဒသကို အနာဂါတ်ေမေ်ာရဒသ၏ စီမံခန ့်ခဲွမှု 

အတွက် ၊ မပည်နယ်အေင့် ရေဝပ်ရဒသစီမံခန ့်ခဲွမှုရကာ်မတီကို (၂၀၁၆) ခနုစ်ှတွငဖ်ွဲ စ့ည်းခဲ့ပါသည်။ 

နိုင်ငံအေင့် ရေဝပ်ရဒသများရကာ်မတီကို သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတဝ်နး် ကျင်ထိန်းသိမး်ရေး 

ဝန်ကကီးဌာနက ကမကထမပု၍ (၂၀၁၆) ခနုစ်ှ တွင်ဖဲွ စ့ည်းတည်ရထာင် နိုင်ခဲ့ပါသည်။  

သုိရ့သာ်လည်း ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက် ထိန်းသိမ်းရေးသည် မနွမ်ပည်နယ်အစိုးေနငှ့်မုတ္တ မပင် 

လယရ်ကွတ့ိုသ့ာ သကေ်ိုငသ်ည်သာမက ၊ မမန်မာနိုင်ငေိှံအမခားကမ်းရိးုတန်းရဒသကကးီများနှင့်ပါ 

သကေ်ိုငရ်နပါသည်။ အရကကာင်းမှာ အမခားကမ်းရိးုတနး်ရဒသကကးီများ၌လည်း ရောငး်ခိကုမ်းရမခ 

ရနငှက်များကိုကာကယွ် ရစာင့်ရောှကေ်နလ်ိုအပ်ပါသည်။ မနွမ်ပညန်ယ်အစိးုေအရနမဖင့် အမခားကမး် 

ရိုးတန်းရဒသကကးီများမဖစ်ရသာ ေခိုင်မပည်နယ် ၊ ဧောဝတီတုိင်းရဒသကကးီနှင့် တနသသာေီတုိငး်ရဒသ 

ကကးီများကိပုါ အရေှအ့ာေှ-ကသစရကတးလျ ပျံသနး်ောလမ်းရကကာင်း မတိ်ဖကရ်နောအမဖစ်ရသာ်လည်း 

ရကာငး် ၊ ေမ်ောရဒသ (သုိမ့ဟုတ်) အရေးကကီးရေဝပ်ရဒသများအမဖစ်ရသာ်လည်းရကာင်း 

သတ်မှတ် ရေးတွင်ပါဝငက်ကဖုိက့ိုလည်းအားရပး တိုက်တွနး်လိုပါသည်။ 

ယခနုိုင်ငံအေင့်မျိုးစိတ်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉသ်ည်ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှက်များရကာင်ရေ

တိုးပွားလာရေးအတွက် အရထာကအ်ကမူဖစ်လိမ့မ်ည်ဟု မနွမ်ပညန်ယ်အစိးုေအရနမဖင့်ရမျှာ်လင့်ပါ 

သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် နိုင်ငံအေင့ထ်ိနး်သမိး်ကာကွယ်သည့ ်ရနောများ (သုိမ့ဟုတ်)အမပည်မပည် 

ေိုင်ော အရေးကကီးေမေ်ာရဒသများတည်ရထာင်မခင်း၊ လူထုအသပိညာရပးမခင်း၊ ငကှဖ်မ်းသူများကို 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

အမခားအသကရ်မွးဝမး်ရကကာင်းအလုပ်အကိငုမ်ျား ရမပာင်းလဲလုပ်ကုိင်နိုင်ေန် ရထာကပ်ံ့ရပးမခငး် ၊ 

ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမခင်း ၊ သုရတသနမပုလုပ်မခင်းနငှ့် ဥပရဒနှင့်အညီကကပ်မတ်ရောငေွ်က်မခင်း 

စသည်တိုက့ိုလမ်းပွင့်ရစမည်မဖစ်သည်။ ယခကုဲ့သုိတ့စ်မပည်လုံး အတိုင်းအတာမဖင့်ကကိုးပမ်းရောင် 

ေွက်မခင်းများသည် ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက် မျိုးစိတ်ကို ရေေှညေ်ကလ်က် ေှင်သနရ်စရေးအတွက် 

မခုျပံပ့ိုး နိုင်လိမ့်မည်မဖစ်ရပသည်။ 

 

 

 

 

ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္း 

ဝန္ႀကီး  

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန 

မြန္ျပည္နယ္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

၂။ ရောငေ်ွက်ချကအ်ကျဉး်ချုပ် 

 ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက ် (Calidrus pygmaea) သည ်ခေီးရဝးပျံသနး်သည့်ရမပာင်းရေွှက့ျက် 

စားရသာငကှမ်ဖစ်သည်။ယငး်ငကှ်သည် ရုေှနိုင်ငံတွငသ်ားရပါက်၍ နစ်ှစဉ်ကလီိုမီတာ (၈၀၀၀)ရကျာ် 

ကာွရဝးရသာ ရတာင်အာေှနှင့် အရေှ ရ့တာငအ်ာေှသုိလ့ာ၍ ရောငး်ခိရုလ့ေိှသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးေှိ 

ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှကရ်ကာငရ်ေထက်ဝကခ်န ့်သည် မမန်မာနိုငင်တံွင်နစ်ှစဉ် လာရောက၍် ရောင်းခို 

သည်ကုိရတွ ေိှ့ေသည်။ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုငး်ငှက်သည် အမပည်မပညေ်ိုင်ော သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ  ့

(IUCN)၏ ကမ္ဘာလုံးေိုငေ်ာ မျိုးသုဉ်းမှုအန္တောယ်အေင့်သတ်မှတ်ချက်အရနမဖင့် မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး 

အရမခအရနေိှရနသည့်မျိုးစိတ်မဖစ်သည်။ ယငး်မှာသဘာဝတငွရ်တွရ့န ေေဲမျိုးစိတ်များတွင်အမမင့် 

ေုံးမျိုးသုဉ်းနိုင်သည့် အန္တောယ်နငှ့်ေငေ်ိုင်ရနေရသာမျိုးစိတ်မဖစ်သည်။ ၂၀၁၀ခနုှစ် ရလလ့ာသံုး 

သပခ်ျက်အေ လက်ေိှနှုန်းအတိုင်း အရကာင်ရေ ရလျာ့နည်းကျေင်းမည်ေိပုါကရနာင် (၁၀) နစ်ှတာ 

ကာလအတွင်း မျိုးသုဉ်းရပျာကက်ယွ်သွားနိုင်သည်။  

 ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျားအတွက ် အဓိကေငေ်ိုင်ေရသာအန္တောယ်များသည် ရပါကဖ်ာွးော 

ရနောရဒသမဟုတ်ရသာ ရောငး်ခိေုာရဒသများတွင်လည်းရတွ ေိှ့ေသည်။ ယငး်ငှက်များရောငး်ခို 

ောမမန်မာနိုင်ငံတွင် ယငး်တိုအ့တွက် ကျရောကန်ိုင်ရသာအဓိကအန္တောယ် (၄) မျိုးေိှသည်။ 

၁။ငှက်များကိဖုမ်းေီးသတ်မဖတ်မခငး်။(မျိုးသုဉ်းေနအ်ေိုးဝါးေုံးနှင့်အရေးကကးီေုံးအန္တောယ် 

မဖစ်သည်။) 

 ၂။ငှက်များကျက်စားောကမး်ရိုးတန်းရနောများ၌တေားဝင်ကကို တင်ကာကယွ်မှုများမေိှမခငး်။ 

 ၃။ ငါးဖမ်းပိုကရ်ထာငေ်ာ၌ ရေငှက်များကို အမှတတ်မဲ့ ၊ မရတာ်တေဖမ်းေီးမမိခင်း။ 

 ၄။ကမး်ရမခရဒသများကို မရလျာ်ကနရ်သာ တိုးတက်မှုများလုပ်ရောငမ်ခင်းနှင့် နညး်လမး် 

မမှန်ရသာ / စုိက်ပျိုးေနမ်သင့်ရသာလတာမပင်များတွင် လမုရတာများ စုိက်ပျိုးမခင်းများရကကာင့် 

ရေငှက်များကျက်စားောရနောများ တမဖည်းမဖညး်ကွယ်ရပျာကသွ်ားမခငး် စသည်တိုမ့ဖစ်ကကပါသည်။  

 ရဖာ်မပပါရဘးအန္တောယ်များေှိရနလင့်ကစား ၊ ၂၀၀၈ခနုစ်ှမစှတင်၍ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝုိင်းငှက် 

မျိုးစိတ်ငှကမ်ျားကို ကာကွယ်ရေးအစီအမမံျားရောင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ အထူးသမဖင့်ရဒသတွငး်ကွငး် 

ေငး်၍ မပည်သူတို၏့လူမှုစီးပာွးရေးစစ်တမ်းများ ရကာကယ်ူမခင်းမှ ငကှဖ်မ်းသူများကိုရဖာ်ထုတ်၍  

ရဒသခံငှက်ဖမး်သမားများကုိ သင့်ရလျာ်ရသာအသကရ်မွးဝမ်းရကကာငး် ရမပာင်းလဲလုပ်ကုိင်ေန် 

ရထာက်ပ့ံရပးမခငး် ၊ ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝုိင်းငကှ် အရကကာင်းကိုလူများသေိှိလာေနအ်သိ ပညာရပးမခင်း 

နငှ့် ရဒသတွင်းကာကယွ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ မ့ျားကိလုည်း ဖွဲ စ့ည်းတည်ရထာငရ်ပးမခငး်တိုမ့ဖင့် မတု္တ မ 

ပင်လယ်ရကွက့ို ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ရဒသ (ေမ်ောရဒသ) အမဖစ်တည်ရထာင်နုိင်ေန် ရမခလှမ်းစခဲ့ပါသည်။ 

 ယခနုိုင်ငံအေင့် ရေေညှာင့်နှုတ်ဝုိငး်ငှက်မျိုးစိတ်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်သည် ၂၀၀၈ ခနုစ်ှ 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

အမပည်မပည်ေိုင်ော ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းထိန်းသိမ်းရေးစီမံချကန်ငှ့် ယခင်(၂၀၁၄-၂၀၁၆) နိုင်ငံအေင့် 

ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်း ထိန်းသိမ်းရေးစီမံချကတ်ိုမ့ှ တိုးတက်မဖစ်ရပါ်လာေမခင်းမဖစ်သည်။ ဤအစီအစဉ် 

တွင် (၂၀၁၇ ခနုစ်ှ ၊ ဇန္နဝါေီ မစှ၍ ၂၀၂၀ ခနုစှ် ၊ ဒဇီင်ဘာအထိ) ရောင်ေွက်မည့် မမန်မာနိငု်င၏ံ 

ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက ် ထိန်းသိမ်းရေးနငှ့် ယငး်ငှက်များမျိုးမသုဉ်းရေးအတွက် ရောငေွ်က်မည့် 

လုပ်ငနး်စဉမ်ျားနှင့် အမပည်မပညေ်ိုငေ်ာမကှညူီပ့ံပိုးေန် လုပ်ရောငခ်ျက်အေင့်ေင့်ကုိ ရဖာ်မပထား 

ပါသည်။  

 ရအာက်ပါဦးတည်ချက်များမှာ မမန်မာနိုငင်တံွင်ယခင် နိုင်ငံအေင့်ထိနး်သမိ်းရေးအစီအစဉ် 

တွင်ပါဝငသ်ည့် ရေေညှာင့်နှုတ်ဝုိငး်ငှက်များ၏ ရောင်းခိုောရဒသ (၄) ခစုလုံးတွင် ရောင်ေွက်ေန် 

အချကမ်ျားပါဝငပ်ါသည်။ ရောင်းခိုောရဒသ (၄) ခမုာှ မတု္တ မပငလ်ယ်ရကွ  ့ ၊ နံသ့ာကျွန်း ၊ 

ဧောဝတီမမစ်ဝကျွနး်ရပါ်ရဒသနငှ့် ခမိတ်ရဒသေိှလမုရတာများနှင့် လတာမပင်များမဖစ်ကကပါသည်။ 

ဦးတညခ်ျက် တစ်ခုစီအတွက် သင့်ရလျာ်ရသာရောင်ေွက်ချက်များ ၊ တာဝနခ်ရံောငေွ်က်သူများနှင့် 

နစ်ှကာလ အလိုက်စဉထ်ားရသာလုပ်ငနး်အစီအစဉ်များကို ၂၀၁၇ ခနုှစ် ဇန္နဝါေီလတွင် ကျင်းပခဲ့ 

ရသာရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှက် နိုင်ငံအေင့်ထိန်းသိမး်ရေး အစည်းအရဝးမှ ေုံးမဖတ်သည့်အတိုင်း 

သရဘာတူညီ ခဲ့ကကပါသည်။ 

 (၂၀၁၇-၂၀၂၀) ခနုှစ်အတွက်ရေေညှာင့်နှုတ်ဝုိငး်ငှက် နိုင်ငံအေင့်ထိနး်သမိ်းရေးစမီခံျက်အ 

တွက်ေည်မနှး်ချက်များမှာ - 

ေည်မှန်းချက်၁။ မမန်မာနိုင်ငေိှံ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝုိငး်ငှကမ်ျား ရောငး်ခိေုာရနောအားလံုးကုိ နိုင်ငံ 

အေင့်ထိနး်သမိ်းရစာင့်ရေှာကေ်ာ နယ်ရမမများ သုိမ့ဟုတ် အမပည်မပည်ေိုင်ော 

ေမေ်ာရဒသ အမဖစ်ရသချာစွာ သတ်မှတ်ေန။် အထူးသမဖင့်မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ  ့ ၊ 

နံသ့ာကျွန်း ၊ ဧောဝတီမမစ်ဝ ကျွန်းရပါ်ရဒသနငှ့် ခမတိ်ရဒသေိှလမုရတာများနငှ့် 

လတာမပင်များမဖစ်သည်။ 

ေည်မှန်းချက်၂။  အမပည်မပည်ေိုင်ော ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ အ့ရနမဖင့် 

နိုင်ငံရတာ်အေင့ပ်ူးရပါငး် ရောင်ေွက်သည့် BANCA အဖွဲ အ့ားလိုအပသ်ည့် 

ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငနး်များမဖစ်သည့်ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျားရောင်းခိုရနော 

များကိ ု အခမဲသုရတသနမပုလုပရ်ေးနှင့် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးရေး လုပ်ငနး်များ 

အရကာင် အထည်ရဖာ်ောတွင် ရထာက်ပ့ံအကအူညီရပးေန်။ 

ေည်မှန်းချက် ၃။ ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှက်များ၏ ရောငး်ခိေုာရနော(၄) ခ၌ုငှကဖ်မ်းမှုများရလျာ့ပါး 

ရစေနအ်တွက် BANCA နငှ့် အမခားအစိးုေမဟုတ်ရသာ အဖွဲ အ့စည်းများ၏ 

လုပ်ငနး်များကို ကညူီရထာက်ပ့ံရပးေန်။ 
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၃။ နိဒါန်း 

ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငကှ် (Caldris pygmaea) ကို ကမ္ဘာလုံးေိငုေ်ာ မျိုးသုဉ်းမှုအန္တောယ်အေင့် 

သတ်မှတ်ချက်အရနမဖင့် မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးအရမခအရနေိှရနသည့် မျိုးစိတ်အမဖစ်သတ်မှတ်ထား 

ပါသည် (BirdLife International ၂၀၁၆)။ တစ်ကမ္ဘာလုံးေှိ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်ရကာငရ်ေ၏ 

(၂၆%) သည်နှစ်စဉရ်လျာ့နည်းကျေင်းလျကေိှ်ခပးီ ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ယငး်ငှက်မျိုးစိတ်အစံု 

ရပါငး် (၁၀၀)ခန ့်သာ ေိှရတာ့သည်ဟု တွက်ေခန ့်မှန်းထားသည။် (Zockler နငှ့် အမခားသမူျား 

၂၀၁၀) အထူးသမဖင့် မမန်မာနိငု်ငနံငှ့် ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျား သားရပါက်ောရနောများတွင် 

ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရောှကမ်ှုလုပ်ငနး်များ ရောငေွ်က်ခပီးကတည်းက ငကှရ်ကာင်ရေရလျာ့ကျမသွား 

ရအာင်ထိန်းသိမ်းထားနိငုခ်ဲ့ပါသည်။ သုိရ့သာ်မငားလည်း ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှက်တို၏့အရေအတွက် 

မာှ မျိုးသုဉး်လနုးီနးီ အရမခရနေိှရနပါသမဖင့် ယငး်ငှက်တိုသွ့ားရောကက်ျက်စားော ခေီးတစ်ရလျှာက် 

နငှ့် အချို ရ့သာရနောများတွင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငနး်များပိုမုိရောငေွ်က်ေန် လုိအပရ်နပါသည်။ 

ေရေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျားနငှ့် ပတ်သက၍် ယငး်တို၏့အဓိက သားရပါကေ်ာရနောအတိအကျ 

ရဖါ်ထုတ်ေန် ၊ ပျံသနး်ောလမ်းရကကာငး်နှင့် ရောငး်ခိေုာရနောများကုိ သိထားသမျှမာှ မမပည့်စံုဘဲ ၊ 

လိုအပ်ချက် ၊ ဟာကွက်များ ေိှရနေဲမဖစ်သည်။ သုိရ့သာ်လည်း မမန်မာနိုငင်ံသည် လည်းရကာင်း ၊ 

မတု္တ မပငလ်ယ်ရကွရ့ဒသသည်လည်းရကာငး် ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျားအတွက် အလွန်အရေးကကီး 

ရသာ ရောငး်ခိရုဒသအမဖစ် ေကလ်က်တညေိှ်ရနမညမ်ဖစ်ရကကာငး် ထည့်သွငး်စဉ်းစားထားေမည် 

မဖစ်သည်။ (Zockler နငှ့် အမခားသမူျား ၂၀၁၆) 

ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကတ်ိုသ့ည် ခေီးရဝးပျံသနး်သည့်ရေွှ ရ့မပာင်းကျကစ်ားရသာ ငကှမ်ျိုးမဖစ် 

သည်။ ရုေှနိုင်ငအံရေှ ဖ့ျားကမ်းရိုးတန်း တန်မဒာရဒသတွငသ်ားရပါက၍် ကလီိုမီတာ ၈၀၀၀ ခန ့်ရဝး 

ရသာ ရတာငဖ်က်အေပ်သုိ ့ လာ၍ရောင်းခိုကကသည်။ ယငး်တိုပ့ျံသန်းောလမ်းရကကာင်းမှာ 

အရေှအ့ာေှ-ကသစရကတးလျ ပျံသနး်ောလမ်းရကကာင်းမဖစ်ပါသည်။ ပျံသနး်ောလမ်းရကကာင်းတငွ် 

ပင်လယ်ဝါရဒသသည် ယငး်တိုခ့ဏတာ နားခိုောရနောများအမဖစ်ပါဝင်သည်။ ယငး်ငကှ်မျိုးစိတ် 

တိုသ့ည် ရတာင်အာေှနှင့်အရေှ ရ့တာငအ်ာေှေိှ ဒရီေရောက်ောကမ်းရိးုတနး်ရဒသများေှိ လတာမပင် 

များတွင် လာရောက်ရောငး်ခိကုကသည်။ ယငး်တိုရ့ောငး်ခိေုာနိုင်ငံများမှာ အထူးသမဖင့် မမန်မာနိုငင်ံ 

၊ တရုတ်နုိင်ငနံငှ့်ဘဂသလားရဒ့ေ်ှနိုင်ငတံိုမ့ဖစ်ပါသည်။ ယငး်ငှက်မျိုးစိတ်၏ အရကာငရ်ေရလျာ့ကျမှုမာှ 

သားရပါကန်ှုနး် ရသနှုနး်ရကာက်ယူချက် စစ်တမ်းများအေ အရကာင်ငယ်များ၏ရသနှုန်းမှာ 

များမပားခပီး အေွယ်ရောက်သားရပါကန်ိုငရ်သာအေင့်သုိ ့ ရောက်ေိှမှုနညး်မခင်း ရကကာင့မ်ဖစ်သည်ကို 

ရတွေ့သည်။ ငကှ်ငယ်များသည် (၂) နစ်ှသားအေွယ်မရောကမီ် သားရပါကေ်ာရနောများသိုမ့ပန်မလာ 

နိုင်ရကကာငး်ရတွေ့သည်။ ငကှင်ယ်များရသေသည့် အဓိကရကကာင်းေငး်မှာ အထူးသမဖင့် မမန်မာနိုင်ငံ ၊ 

တရုတ်နုိင်ငံနှင့် ဘဂသလားရဒ့ေ်ှနိုငင်တံိုေိှ့ ယငး်ငှက်များရောငး်ခိေုာ ရနောများတွင် ငကှရ်ထာငမ်ခင်း 
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၊ ငကှမ်ျားကိဖုမး်ေီးသတ်မဖတ်မခငး်တိုရ့ကကာင့မ်ဖစ်သည်။ 

မမန်မာနိုင်ငံနငှ့် ဘဂသလားရဒ့ေ်ှနုိငင်တံိုတ့ွင် ယငး်ငှက်မျိုးစိတ် ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရောှကမ်ခငး်လုပ် 

ငန်းများတွင် ငကှဖ်မး်ေီးသတ်မဖတ်မခင်းလုပ်ငနး်များကို လုံးဝရပျာကက်ယွ်ရအာင် မလုပ်နုိင်ရသး 

ရသာ်လည်း လုပ်ငနး်အများအမပားကိုအေှနိအ်ဟုန် ရလျှာ့ချခဲသ့ည့်တုိငရ်အာင် ေပေ်ိုငး်လိုက်မခင်း 

ရတာမ့ဟုတ်ပါ။ ငကှမ်ျားကိ ု ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မခငး်အန္တောယ်မှ ရလျာ့ကျရစရေးအတွက် ရဒသခံ 

မပညသူ်များအကကား လူထုအသပိညာရပးမခင်းနငှ့် ငကှရ်ထာငဖ်မ်းသူများကို အမခားအလုပ်အကိုင် 

များရမပာင်း၍ လုပ်ကိုင်နိုင်ေနရ်ထာကပ်ံ့ရပးမခင်းမဖင့် အရတာ်အသင့်ရလျှာ့ချနိုင်ခ့ဲပါသည်။ ရုေှနုိင်ငေိှံ 

ငကှသ်ားရပါက်ောရနောများတွင် ၂၀၁၁ ခနုစ်ှမစှ၍ အရကာငင်ယ ် (၁၃၀) ကို ရအာငမ်မင်စွာ 

ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရောှကန်ိုင်မခငး်မဖင့် ငကှ်ရပါကက်ရလးများ အသက်ေှငန်ှုန်း မမင့်တက်ရစခဲ့ပါသည်။ 

ကမ်းရိးုတန်းရေငှက်များကို ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မခင်း ၊ ဒီရေရောက်ောလတာမပင်ေိှ ငကှမ်ျား 

ရနထိုင်ောရနောများ ဖွံ ့ခဖို းရေးစီမံကနိး်များရကကာင့်ေုးံရှုံး ရပျာကက်ယွ်သွားမခင်းတိုသ့ည် ငကှမ်ျား 

ပျံသနး်ော လမ်းရကကာင်းတစ်ရလျှာက် အဓိကအန္တောယ်အမဖစ် ေကလ်က်ေိှရနေဲမဖစ်ပါသည်။ 

ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှက ် နိုင်ငံအေင့ထ်ိန်းသမိး်ရေးစီမခံျက် (၂၀၁၄-၂၀၁၆) ကိုလုပ်ရောင ် ရနစဉ် 

ကာလမာှပင် ၊ မတု္တ မပငလ်ယ်ရကွရ့ဒသကို ေမေ်ာရဒသအမဖစ်သတ်မှတ်နိုင်ရေး အေိုမပုထားရသာ 

စီမံကိနး်ကိလုည်း မပင်ေင်ရနခဲ့ပါသည်။ ထိုမ့ပင်ပဲခူးတိုင်းရဒသကကးီနှင့်ေနက်ုန်တိုင်းရဒသကကးီတို ့

ကိုပါ တိုးချဲ န့ိုင်ေန်အကကံမပုချက်များကို တင်မပခ့ဲပါသည်။ လူထုအရမခမပုသဘာဝ အေင်းအမမစ် 

စီမံခန ့်ခဲွမှုကို ရထာကပ်ံ့ရပးမခင်း ၊ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ မ့ျားကို ဖွဲ စ့ည်းရလက့ျင့ရ်ပးမခငး်၊ 

ရသာက်သံုးရေကန်များ တူးရဖာ်တညရ်ောကရ်ပးမခငး်နှင့် ငကှဖ်မ်းသူများအား အမခားအလုပ် 

အကိုင် ရမပာင်းလဲလုပ်ကုိင်နိုင်ေန် ရထာကပ်ံ့ရပးမခငး်များကိလုည်း ရောင်ေွကခ်ဲ့ပါသည်။ ထုိမ့ပင် 

ေကသွ်ယ်ရေး ၊ ပညာရေး ၊ ပးူရပါငး်ရောကေွ်က်ရေးနှင့် လူထုအသိပညာရပးရေးလုပ်ငနး်များ 

ကိုလည်းရောင် ေွကရ်ပးပါသည်။ ငကှမ်ျားကျက်စားော နံသ့ာကျွန်းကုိလည်းေမေ်ာရဒသအ 

မဖစ်သတ်မှတ် ရပးနိုင်ေနအ်ကကမံပုချက်များကိလုည်း တင်မပရေွးရနွးခဲ့ပါသည်။ 

မတု္တ မပငလ်ယ်ရကွရ့ဒသနငှ့် နံသ့ာကျွန်းတွင် ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျားကိနုှစ်စဉ် ရစာင့်ကကည့် 

စစ်ရေးေန်ရောငေွ်ကလ်ျှကေိှ်ပါသည်။ တနသသာေီတိုင်းရဒသကကီး၊ ဧောဝတီတုိင်းရဒသကကးီ ၊ 

မတု္တ မပငလ်ယ်ရကွရ့တာင်ပုိင်း (မနွ်မပည်နယ်) နငှ့် ေခိုင်မပညန်ယ်တိုတ့ွင်လည်း ထိုငှက်မျိုးစိတ် 

တိုရ့ောငး်ခိေုာ ရနောများအမဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ေန ် ရလ့လာရောငေွ်က်ရနေဲမဖစ်ပါသည်။ 

ထိုရဒသများသညလ်ည်း ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာကရ်ေးလုပ်ငန်းများကို ထပ်မရံောငေွ်က်ေမည့် 

ရဒသများ မဖစ်ကကပါသည်။ မမန်မာနိုငင်ံရေေညှာင့န်ှုတ်ဝုိင်းငှက်များ ကျက်စားောရနောတိုက့ို 

မတှ်တမ်းတင်ထားရသာရမမပံုကုိ ရအာကတ်ွင်ရဖာ်မပထားပါသည်။ 

ယခင်ရောငေွ်က်ခဲ့ရသာလုပ်ငနး်စီမခံျက်မှ ရတွ ေိှ့သမျှအသိပညာေိုင်ော လိုအပ်ချက၊် လစဟ်ာ 

၈ 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

မှုများကို မဖည့်ေည်းနိငုေ်နရ်ေလတာမပငတ်ွင် ရပါကဖ်ာွးသည့် ရကျာရုိးမ့ဲသတ္တ ဝါ (Benthos) များ 

နငှ့် မမစ်ဝရဒသတွင် ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငကှအ်များေုံး ကျက်စားမှု ၊ ရနထုိင်မှု ၊ လတာမပင်များ 

ရမပာင်းလဲမှုနငှ့် လမုရတာများ စုိကပ်ျိုးမခင်းမဖင့် ကမ်းရိးုတနး်ရေငကှ်များအတွက် ထိခိုက်မှုများကို  

သုရတသနမပုလုပ်ရနေမဲဖစ်ပါသည်။ ထိုမ့ပင်ကမ်းရိးုတနး်ရဒသတွင် ောသီဥတုရမပာငး်လဲမှုရကကာင့် 

မဖစ်ရပါ်နိုင်ရသာ အကျိုးသကရ်ောက်မှုကို ရလလ့ာသုရတသနမပုလုပရ်နပါသည်။  

၂၀၀၈ ခနုှစ်မှစ၍မမနမ်ာနိငု်ငတံွင် ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျား ထိန်းသိမ်းရေးအတွကအ်ဓိက 

ရောငေွ်က်မှု နစ်ှကာလအလုိက်မပုစုထားရသာဇယားကိရုနာကေ်ကတ်ွဲ(၁)တွင်ရဖာ်မပထားပါသည်။ 

ယခရုောငေွ်က်မှုစီမံချက်သည် ယခင်ကရောငေွ်က်ခ့ဲရသာ ၂၀၀၈ ခနုှစ် အမပည်မပညေ်ိုငေ်ာ 

ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်း ထိန်းသိမ်းရေးစီမံချကန်ငှ့် မမန်မာနိငု်ငရံောရညှာင့်နှုတ်ဝုိင်းငှက် ထိန်းသိမ်းရေး 

(၂၀၁၄-၂၀၁၆) စီမံချကတ်ိုက့ိုအရမခခ၍ံ ေကလ်က်အရကာင်အထည်ရဖာ် ရောငေွ်က်မခင်း 

မဖစ်ပါသည်။ ယခရုောငေွ်က်မှုစီမံချက်သည် ၂၀၁၇ ခနုှစ် ၊ ဇန္နဝါေီလ (၁၇) ေကရ်နတ့ွင် 

မနွမ်ပညန်ယ် ၊ ရမာ်လခမို င်ခမို တ့ွင် ကျင်းပခ့ဲရသာ မမန်မာနိငု်ငရံေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငကှ် ထိန်းသိမ်းရေး 

၊ နိုင်ငံအေင့် အလုပ်ရုရံေွးရနးွပွ၌ဲ အတူပးူရပါငး်ပါဝင်သည့် အစိးုေ ၊ ဌာနေိငုေ်ာများနှင့် 

အဖွဲ အ့စည်း အသီးသီး၏ညှိနှိုင်းတိုငပ်ငမ်ှု ၊ အၾကံဥာဏ္ရယူမႈမွေေိှရသာ အကျိုးေလဒ်ပင်မဖစ်ပါ 

သည်။ (ပါဝင် ရေွးရနးွသစူာေငး်ကို ရနာကေ်ကတ်ွဲဇယား (၂) ရဖာ်မပထားသည။်) 

ဤရောင်ေွက်မှုစီမံချက်သည် မမန်မာနိုငင်မံှကတိကဝတ်မပုထားရသာ ရအာကရ်ဖာ်မပပါအမပည် 

မပညေ်ိုင်ောသရဘာတညူီချကန်ငှ့် စာချုပမ်ျားကိလုည်း အရထာကအ်ကူမဖစ်ရစပါသည်။ 

 ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရေးသရဘာတူညခီျက်နှင့်ေက်စပလ်ျှကေိှ်ရသာ နိုင်ငံ 

အေင့ ်ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွထိနး်သိမး်ရေးလုပင်န်းစီမံချက။် 

 အမပည်မပည်ေိုင်ော အရေးပါရသာရေဝပ်ရဒသများအတွက် ေမေ်ာကနွဗ်ငး်ေှငး်။ 

 အရေှ  ့အာေှ - ကသစရကတးလျ ပျံသနး်ောလမ်းရကကာင်းမိတ်ဖက်အဖွဲ အ့စည်း။ 

 

 

 

 

 

 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

 

မမန်မာနိုင်ငံအတွငး်ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျားရတွ ေိှ့မှုမတှ်တမ်းတင်ထားသည့်ရမမပံု။ 

 

 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

၄။ မမနမ်ာနိုင်ငံအတွင်းရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငကှ်အားအဓကိခခိမ်းရမခာက်သည့်အန္တောယ်များ 

  ဤလပုင်န်းစီမံချက်၏သကတ်မး်ကာလအတွငး် အရေးရပါ်ရောငေွ်က်ေမည့် အဓကိခခိမး် 

ရမခာက်မှုအန္တောယ် (၅) မျိုးကုိသတ်မှတ်ထားပါသည်။ ယငး်တိုမ့ာှ- 

(၁) ရောင်းခိုရေငှကမ်ျားကိဖုမ်းေီးသတ်မဖတ်မခင်း 

  ငကှမ်ျားကို ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မခင်းသည် ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျားအား အဓိက 

ခခမိး်ရမခာက်သည့် အန္တောယ်အမဖစ် ကျန်ေိှရနပါရသးသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးေှိ ရေေညှာင့် 

နှုတ်ဝုိငး်ငကှ်ရကာငရ်ေ ကျေင်းမှုမမဖစ်ေန် ငကှရ်ထာငဖ်မ်းေီးသတ်မဖတ်ရနမခင်းများ 

ရလျာ့နည်း ပရပျာကသွ်ားရေးအတွက် အလျှင်အမမနအ်ရေးယူရောငေွ်က်ေန် လုိအပ်ပါ  

သည်။ ၂၀၀၉ ခနုစ်ှမစှ၍ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငနး်များရကကာင့် ငကှဖ်မး်ေီးသတ်မဖတ်မှုများ 

သိသိသာသာ ကျေင်းသွားရသာ်လည်း ၊ အနည်းအကျဉ်း ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မှုေိှရနမခငး်က 

ရကာငရ်ေ အနည်းငယ်သာကျန်ရသာ ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျား အတွကက်ကီးမားရသာ 

ေိုးကျိုးများ ကိုမဖစ်ရစနိုင်ပါသည်။ 

(၂) ရေေညှာင့်နှုတ်ဝုိငး်ငှက်များရောင်းခိုော ရနောများတွင်ဥပရဒနှင့်ကာကွယ်မှုအားနည်းမခင်း 

အဓိကအရေးပါသည့် မနိး်မလှကျွန်းနငှ့် ယငး်၏အေံကျွနး် များကိေုမ်ောရဒသ 

အမဖစ် အသိအမတှ်မပုခပးီမဖစ်ပါသည်။ ထိုအ့မပငမ်တု္တ မပင်လယ်ရကွ  ့ ၏တစ်စိတ် တစ်ရဒသ 

ကိုလည်း ေမေ်ာရဒသ မဖစ်လာေနအ်ေိုမပုတင်မပထားပါသည်။ 

ရနာငလ်ာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း စီးပာွးရေးတဟုန်ထိုး တိုးတက်မှုနှင့်အည ီ ၊ 

ကမ်းရိးုတန်းရဒသများ ဖွံ ့ခဖို းလာမည်ကိုလည်း ရလျှာ့ရပါ့တွက်ေမထားသင့်ပါ။ ရေငှက် 

များအဓိကမှီတငး်ောရနောများကုိ သတ်မှတ်ရပးရေး၊ ထုိရနောများကုိကာကယွ် 

ရစာင့်ရောှက ်ရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျကေ်ီးမှုများကင်းသည့်  ဖွံ ့ခဖိုးမှုများကိုလည်း 

အထူးဦးစားရပး၍ အရသအချာ ကကပ်မတ်ရောငေွ်က်ေန်မဖစ်သည်။ 

(၃)  ဒီရေရောက်လတာမပင်များေုံးရှုးံနိုငမ်ှုအလားအလာ 

စုိက်ပျိုးေနမ်သင့်ရသာ ရနောများတွင် လမုပငမ်ျား စုိက်ပျိုးမခင်းမဖင့် ဒရီောက်လတာ 

မပင်များေုံးရှုးံခပီး ၊ ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းအပါအဝင် ရေငှက်များအတွက်ထိခိုက်မှုများ မဖစ်ရစပါ 

သည်။ မတု္တ မရကွအ့ရေှ ဖ့က်ေိှ သထုံခမို န့ယ်နှင့် ပခဲးူရဒသအပါအဝင် ကမ်းရိုးတနး်ရဒသများ 

၌ကမ်းရိးုတနး်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လမုပငမ်ျား စုိက်ပျိုးမခငး်များရောငေွ်က်ေန် ရလာ 

ရလာေယ် စီမံချက်များေှိရနပါသည်။ 

 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

 (၄) ပိုက်တန်းမဖင့် ငါးဖမ်းမခငး် 

ပိုက်တန်းများမဖင့် ငါးဖမ်းကကောတွင် ပိုက်တန်းရထာငသ်ည့်ရနောများတွင် ငါးဖမ်း 

ေီးကကရသာ်လည်း ထိုရနောများတွင် ငါးဖမ်းပိုကတ်န်းများ ထားေစ်ခ့ဲသမဖင့်  ရေေညှာင့် 

နှုတ်ဝုိငး်ငှက်များ ပိုကတ်ွင်မရတာ်တေ ဖမ်းမိကကေသည။် 

(၅) နသံာကျွန်းတငွ်တေားမဝငသ်ဲထုတ်ယူမခင်း 

 တေားမဝင် သဲထုတ်လုပမ်ခင်းသည် နံသ့ာကျွန်း၏ရမမမျက်နာှသွင်မပင် တည်ရောက ်

ပုံနှင့် ငကှက်ျက်စားောရနောများကို အကကီးအကျယ်ရမပာငး်လဲသွားနိုင်ပါသည်။ ထပ်ေင့် 

အရေးပါသည့် ခခမိး်ရမခာက်မှုအန္တောယ်အရသးစားများမှာ ငါး၊ ပစွုန် ရမွးမမူရေး လုပ်ငနး် 

များတုိးချဲ လ့ုပ်ကိုင်မခင်းနငှ့် လမုရတာများမပုန်းတီးမခငး်တိုမ့ဖစ်ပါသည်။ ရနာကေ်ကတ်ွဲ 

အကျိုးေက်အရနမဖင့် မမစ်ဝ၏နနုး်အနည်အနှစ်နှင့် အစာပိုခ့ျမှုမဖစ်စဉ်များမဖစ်သည်။  

စုိက်ပျိုးရေးကုိအေိှန်မမငှ့်လုပ်ရောငမ်ခင်း ၊ ရေအားလျှပစ်စ်ထုတ်လုပမ်ခင်းနငှ့် မမစ်ညာ 

ေိှစက်ရုံတိုရ့ကကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ညစ်ညမ်းရစမခင်းစသည့် မမစ်ညာဖွံ ့ခဖိုးရေးလုပင်န်းများ 

အမပင် ပတ်ဝန်းကျငေ်ိုင်ောဥပရဒနငှ့် ရဖါ်ရောငမ်ှုအားနည်းချကတ်ိုသ့ည် သွယ်ဝိကုရ်သာ 

အန္တောယ် အကျိုးေက်များမဖစ်သည်။ 

ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှက ် အပါအဝင် အမခားအရလးထားသည့် မျိုးစိတ်တုိက့ို နိုင်ငအံ 

ေင့်မျိုးသုဉး်မည့် အန္တောယ်ကျရောကသ်ည့် မျိုးစိတမ်ျားအမဖစ်သတ်မတှ်ထားသည့် 

စာေငး်မေိှမခငး်နှင့် အဓိကပးူရပါငး်ပါဝင်သည့် အဖွဲ အ့စည်းအချင်းချင်း နိုငင်အံေင့်နှင့် 

ရအာက်ရမခအေင့်တိုတ့ွင် ပးူရပါင်းရောငေွ်က်မှုအားနည်းမခင်း စသည့်အချကတ်ိုမ့ာှ 

ကိုင်တွယ် ရမဖေှင်းေမည့်အမခားမပဿနာများမဖစ်ပါ သည်။ 

၅။ အသိပညာပိုင်းေိုင်ောအဓိကလိုအပ်ချက်များ 

 ဤလပုင်န်းစီမံချက် သကတ်မး်ကာလအတွငး် သုရတသနနငှ့် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းလုပ် 

ငန်းများ၌ တိုးတကလ်ုပ်ရောငေ်နလ်ိုအပ်ရနပါသည်။ ယငး်အချက်အတွက် အသိပညာရပးရေး 

ေိုင်ော အဓိကလိုအပ်ချက် (၄) မျိုးကုိခဲွမခားသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ 

(၁)။ ရေရသနှင့်ရေမပည့်ဒရီေရောက်ော အမှတန်ှစ်ခုကကားေှိ ကျယ်မပန ့်ရသာ မမစ်ဝရဒသတွင် 

ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကတ်ို ့ မညက်ဲ့သုိက့ျက်စားသညက်ို ပိုမုိသိေှိေန်လိုအပ်ပါသည်။ 

ဤအချက်ကုိ သိေှိမှသာလျှငင်ကှမ်ျားကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေန် နယ်နမိတိ်သတ်မှတ်မခင်း၊ 

ဇုံများ ခွဲမခားသတမ်ှတ်မခင်းနငှ့် ရေွှ ရ့မပာင်းကျကစ်ားရသာငှကမ်ျားကို ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မှု 

များမှ တားေီးနိုင်ရပလိမ့မ်ည။် 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

(၂)။ ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျား မမန်မာနိုင်ငတံွင် လာရောကက်ျက်စားမှုမဖစ်စဉ်ကို ပိုမိုကျယ် 

ကျယ်မပန ့်မပန ့်သိေှိေနလ်ိုအပ်ပါသည်။ 

ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျား မမန်မာနိငု်ငတံွင်ရောငး်ခိခုပးီ မပန်လည်ထွက်ခွာသည့် 

ေကစ်ွဲအတိအကျမသိေိှမခင်း ၊ ပထမနစ်ှရောက်လာရသာငှက်များ မမန်မာနိငုင်တံွင် 

ရနွကုန်ရအာငရ်နသရလာ ၊ သုိတ့ည်းမဟုတ် ပျံသနး်ောလမ်းရကကာင်းတငွ် အမခားတစရ်နော 

ောသုိ ့ ထွက်ခွာသွားသရလာ ေှင်းေှင်းလငး်လငး်မသိေရချ။ ဤအချက်သည် ရေေညှာင့န်ှုတ် 

ဝိုင်းငှက် ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရောှကမ်ခင်းလုပ်ငနး်များ ရောငေွ်ကေ်ာတွင် အဓိကရသာ့ချက်မဖစ် 

ရပသည်။ 

(၃)။ ရဒသခံများအတွက် အသက်ရမွးဝမး်ရကကာင်းအလုပ်များ ရမပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ရစောတွင် 

အလယ်အလတ်ကာလနှင့် ရေေှည်လုပက်ိုင်နုိင်ေန် မညသ်ည့်လုပ်ငနး်မျိုးမဖစ်ပါသနညး်။ 

ယငး်အချက် သည ် မမန်မာနိုင်ငံ၌ ေပေွ်ာအရမခမပု ကန်းရိးုတနး်ရဒသထိန်းသိမး်ရေးအတွက် 

သင့်ရလျာ်ရသာ ချဉ်းကပမ်ှု နညး်လမ်းတစ်ခုမဖစ်ပါသလား။ 

(၄)။ အေင့်နိမ့်ဦးစားရပးသည့် အသိပညာပိုင်းေိုင်ောလိုအပ်ချက်များအတွက် ကိုင်တွယ်ရမဖေှင်း 

ေမည့်အသိပညာေိုငေ်ာ လုိအပခ်ျက်ဟာကကွမ်ျားမှာ - 

 ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကတ်ို၏့ အစာစားရသာက်ပံုဓရလ့နှင့် မှီတင်းောရနောများတွင် 

ရနထိုင်ပံုစနစ်။ 

 မတု္တ မပငလ်ယ်ရကွတ့ွင်လမုရတာများ စုိက်ပျိုးမခင်းရကကာင့် ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငကှမ်ျား 

မှီတင်းောလတာမပင် ေုံးရှုံးမှုအန္တောယ် အလားအလာ။ 

 ောသီဥတုရမပာငး်လဲမခင်းရကကာင့် ထိုငှကမ်ျိုးစိတ်များ မှီတင်းောရနောများတွင်မဖစ် 

ရပါ်လာ မည့် အကျိုးေက် စသည်တိုက့ို ကျယ်ကျယ်မပန ့်မပန ့်မသိေှိေမခင်း။ 

ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျားအတွက်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငနး်စီမခံျက်သက်တမ်းကာလ 

အတွငး်ဤလိ ုအပ်ချကဟ်ာကွက်များသည် အေင့်နိမ့် ဦးစားရပးမှုများမဖစ်သည်။ 

၆။ ဤမျိုးငှက်မျိုးစိတ်အတွက်စီမံချက၏်ဦးတည်ချကန်ှင့် ေည်မှန်းချက်များ 

 မမန်မာနိုင်ငံေရေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငကှ် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငနး်စမီံချက်၏ ဦးတညခ်ျက်မှာ 

ဤငကှမ်ျိုးစိတ်အတွက် ကမ္ဘာလုံးေိငုေ်ာ မျိုးသုဉ်းရပျာကက်ယွ်မခင်းအန္တောယ်မှ ကာကွယ်တားေီး 

နိုင်ေန် အမပည်မပည်ေိုင်ောထိန်းသိမး်ရေး ကကို းပမး်မှုကိုအထာကအ်ကူမပုေနမ်ဖစ်သည်။ ယငး်ငှက် 

မျိုးစိတ်ရောငး်ခိေုာ အဓိကရနောများကို နိုင်ငအံေင့်ထိနး်သမိး်ရစာင့်ရေှာက်သည့န်ယ်ရမမများ 

သုိမ့ဟုတ် အမပည်မပည် ေိုင်ော အရေးကကီးေမေ်ာရဒသအမဖစ် အတည်မပုသတ်မတှ် ရပးေပါမည။် 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

ထိုအ့တူထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငနး်အတွကလ်ိုအပ်ရသာ ရောငေွ်က်ချက်များကိလုည်း အရကာင ်

အထည်ရဖာ်မခင်း၊ ထိန်းသိမ်းရေးအတွက ် ပုံမှန်ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခငး် ၊ သုရတသနမပုလုပ်မခင်း ၊ 

ရဒသခံများအတွက် အသက်ရမွးဝမး်ရကကာငး် အလုပ်များရမပာငး်လဲလုပ်ကုိင်နိုင်ေန် ကညူီရထာကပ်ံ့ 

ရပးမခငး်နှင့် ငကှမ်ျားအတွက်အဓိက အန္တောယ်မဖစ်ရသာ ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မခင်းကို ကိုင်တွယ် 

ရမဖေှင်းေန် မပညသူ်များကိအုသိပညာရပးမခင်း စသည့်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငနး်အတွက် လိုအပ်သည် 

များကို အရကာင်အထည်ရဖာ် လုပ်ရောငေ်ပါမည။် ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှက် ရောငး်ခိေုာရဒသ (၄) 

ခု အတွက် ဤစီမံချကသ်ည်အဓိကေည်မနှး်ချက် နငှ့် ဦးတည်ချက ်(၃) ခမုဖင့် ဦးတညထ်ားပါသည်။ 

ေည်မှန်းချက် ၁။ မမန်မာနိငုင်ံေိှ ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျား ရောငး်ခိေုာ ရနောအားလုံးကို 

နိုင်ငံအေင့်ထိနး်သိမး် ရစာင့်ရောှကေ်ာနယ်ရမမများ သုိမ့ဟုတ် အမပည်မပည်ေိုင်ော ေမေ်ာရဒသ 

အမဖစ် ရသချာစွာသတ်မှတ်ေန် အထူးသမဖင့် မတု္တ မပငလ်ယ်ရကွ  ့ ၊ နံသ့ာကျွန်း ၊ ဧောဝတီမမစ်ဝ 

ကျွန်းရပါ်ရဒသနငှ့် ခမတိ်ရဒသေှိ လမုရတာနငှ့် လတာမပင်များမဖစ်ကကသည်။ 

 ေမေ်ာရဒသေိုသည်မှာ အမပည်မပည်ေိုင်ော အရေးကကီးရဒသအမဖစ် အသိအမတှ်မပုထား 

ရသာ ရေဝပ်ရဒသအတွက ် နိုင်ငံတကာမှ သတ်မှတ်ထားမခင်းမဖစ်သည်။ အနှစ်သာေမာှရဒသခံများ 

ပးူရပါငး်သူများ အတူပါဝငလ်ျက် ထုိရဒသေိှသဘာဝသယံဇာတများကို အရမမာ်ှအမမင်ေိှေိှအကျိုးေိှစွာ 

အသုးံချမခငး်မဖင့် ရေဝပရ်ဒသကို ကာကွယ်နိုင်ေန် စီမံခန ့်ခဲွမခငး်မဖစ်ပါသည်။ ရေရညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက် 

များ ရောငး်ခိေုာအဓိက ရနောအားလံုးနှင့် ယငး်တိုမ့ှီတင်းောရနောများသည် မေိှမမဖစ်လိုအပလ်ှပါ 

သည်။ ရေမပည့်ချိန်တွင် ရေငှက်တိုအ့ိပ်တန်းတက်ော ရနောများအပါအဝင် မှီတင်းောရနောများ 

ကိုလုံရလာကရ်သာ ကာကွယ်မှုရပးေန်မဖစ်သည်။ ထိုကဲ့သုိက့ာကွယ်မှုများအတွက် ဝိုင်းဝန်းကညူီ 

ရသာရဒသေိုင်ော အဖွဲ အ့စည်းများကို ခန ့်အပ်ထားေန်လိုအပ်ပါသည်။ ထုိရ့ကကာင့ ် ကမ်းရိးုတနး် 

ေမေ်ာရဒသများသည် ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုငး်ငှက်များ၏ မှီတငး်ောရနောကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ော 

တွင် အသင့်ရလျာ်ေုံးရသာ ရနောများမဖစ်ကကပါသည်။ 

မတု္တ မပငလ်ယ်ရကွ  ့

 မတု္တ မပငလ်ယ်ရကွသ့ည် ရေငှက်များမှတီင်းော အရေးကကီးရသာရနောတစ်ခမုဖစ်ပါသည်။ 

မတု္တ မပငလ်ယ်ရကွ၌့ မနွမ်ပည်နယ်အတွငး်ေှိ နယ်ရမမများပါဝငသ်ကဲ့သို ့ ေန်ကနု်နငှ့်ပဲခးူတိုငး်ရဒသ 

ကကးီများ၏ နယ်ရမမများလည်းပါဝင်ကကပါသည်။ မတု္တ မပင်လယရ်ကွက့ို ေမေ်ာရဒသအမဖစ်တည် 

ရထာင်ောတွင် မနွ်မပည်နယ်သည် တိုးတကမ်ှုအေှေိုံးမဖစ်သည်ကုိရတွေ့သည်။ မနွမ်ပည်နယ်ေိှကျိုက် 

ထိုနှင့်ဘးီလငး်ခမို န့ယ် နစ်ှခမို န့ယ်ကိုေမေ်ာအမဖစ်သတ်မှတ်လုနးီနီးမဖစ်ရနပါသည်။ ထိုရ့ကကာင့် 

အေင့်လိုက် ချဉ်းကပရ်ောငေွ်က်ရသာ နညး်လမး်ကိအုကကမံပုထားပါသည်။ သက်ေိုငေ်ာရဒသ 

တာဝနခ်မံျားနှင့် ပးူရပါငး်ရောငေွ်က်မခငး် ၊ ရတွ ေိှ့မှုများတငမ်ပမခင်းကို ေကလ်ကရ်ောင် ေွက်မခင်း 

မဖင့် မနွ်မပညန်ယ်၌ကျန်ေိှရနရသးရသာ အရေးကကီးခမို န့ယ်များနှင့်ပဲခးူတိုင်း ၊ ေန်ကနုတ်ိုငး်ရဒသကကးီ 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

များပါ ရနာကပ်ိုငး်တွင် ထည့်သွင်းပါလာနိုင်မည်မဖစ်သည်။ 

 ရနာကေ်ုံးအေင့ ် ေမေ်ာရဒသကကးီတွင် မနွ်မပညန်ယ်ေိှရဒသများနှင့် အမခားတိုင်းရဒသကကးီ 

နစ်ှခုတို ့ ပါဝငေ်န်လိုအပ်ခပးီ ေမေ်ာရဒသကကးီတစ်ခလုုံးအတွက် စီမံရောငေွ်က်ေနည်ှိနှိုငး် 

ရဖာ်ရောင်ရပးေန် လိုအပ်ပါလိမ့မ်ည်။ 

နံသ့ာကျွနး်  

 နံသ့ာကျွန်းသည်ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှက်များ ရောင်းခိုေန်အရေးကကီးရသာရနောမဖစ်ပါသည်။ 

ငကှမ်ျားမှတီင်းော အရေးကကီးရသာရနောတိုက့ို ထိန်းသိမ်းနိုငေ်နထ်ိုကျွန်း၏အတွင်းဘက်နှင့်အမပင် 

ဘကန်ယ်နမိိတ်များ ပိုင်းမခားသတမ်ှတ်ေနလ်ိုအပ်ပါသည်။ လူမှုစီးပာွးစစ်တမး်များရကာက်ယူ၍ 

ရဒသခံမပည်သူများအသက်ရမွးမှု ရမပာင်းလဲလုပ်ကုိင်နိုင်ေန် အလုပ်အကိငု်များကို ရဖါ်ထုတ်ရပး 

ေပါမည်။ ထိုမ့ပင် နသံာကျွန်းကုိ ေမေ်ာရဒသအမဖစ်တည် ရထာငေ်န် ရဒသခံများနှင့်ညှိနှိုငး်မှုများ ၊ 

လူထုအသပိညာ ရပးမခငး်များကိလုည်း တိုးမမငှ့်ရောငေွ်က်ေပါလိမ့်မည်။ 

 ထိုကျွန်း၌ လိပ်ဥရသာပင်လယ်လိပ်တိုက့ို ပိုမုိရလ့လာမခင်းမဖင့် ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွေိုင်ော 

ဗဟုသုတ များကိ ု တိုးပွားရစနိုင်ပါသည်။ ထိုမ့ပငပ်င်လယ်လိပ်များအား ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်မှုကုိ 

တိုးမမငှ့်မခငး်မဖင့် ကျွန်းထိနး်သမိ်းမှုကို ပိုမုိမမှင့်တင်နုိင်ပါသည်။ 

ဧောဝတီမမစ်ဝကျွနး်ရပါ် 

 ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှကမ်ျား၏ အဓိကရနောမဖစ်ရသာ ဧောဝတီမမစ်ဝကျွန်းရပါ်ေိှ မနိး်မလှ 

ကျွန်း ရတာရုိင်းတိေ စ္ဆာန်ရဘးမဲ့ရတာကို ယခအုခါေမ်ောရဒသအမဖစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

သုိရ့သာ် ကျွန်းနှင့်သက်ေိငု်သူအားလုံးပူးရပါငး်ပါဝင်၍ စီမံခန ့်ခဲွနိုင်ရသာရောငေွ်ကသ်ည့် ဖွဲ စ့ည်းမှု 

တစ်ခုလိုအပ်ပါသည်။ အရနာက်ဖကေိှ် ဖိုးရထာငခ်ျိုင်နှင့် ဖနုး်ရတာ်မပည့်ရနောနစ်ှခုစလုံးကို 

ကျယ်ကျယ်မပန ့်မပန ့် တိုင်းတာစစ်ရေးေန်လိုအပ်ပါသည်။ သုိမ့သှာထိုရနောများ အရေးပါပုံကိုပုိမို 

သိေိှနိုင်ခပးီထိုရနော များ၏သတင်းအချက်အလက်များက ေမေ်ာရဒသ၏စံနှုနး်ကို မဖည့်စွကေ်န ်

အရထာက်အကူမပု နိုင်ပါသည်။ 

တနသသာေီတုိငး်ရဒသကကးီ 

 တနသသာေီတုိငး်ရဒသကကးီတွင်ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငကှမ်ျားရောငး်ခိေုာရနောအမဖစ်ဦးစားရပး 

ရနော (၃) ခကုို ရလာရလာေယ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

ဦးစားရပးရနော (၁)  ဘုတ်မပင်းအရနာက်ရမမာက်ဘက်တွင်ေိှပါသည်။  

ဦးစားရပးရနော (၂)  ကံရမာ ်ကျွန်းနှင့် စခန်းသစ် ကျွန်းများတွင်တည်ေိှပါသည်။  

ဦးစားရပးရနော (၃)  သစ်ောဝရသာင်အတွင်းနှင့် တနသသာေမီမစ်ဝကျွန်းရပါ်တွင်တည်ေှိပါသည်။ 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

 ထိုဦးစားရပးရနောအချိုတ့ွင် ငါးဖမ်းလုပ်ငနး်များေှိရနကကပါသည်။ ဦးစားရပးရနော (၁) နငှ့် 

(၂) တွင် ကကးီထွားရသာ လမုရတာများေှိပါသည်။ ၂၀၁၃ ခနုစ်ှနှင့် ၂၀၁၆ ခနုှစ် တိုင်းတာ 

ရလလ့ာချက်များအေ ဦးစားရပးရနောအချိုသ့ည် ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝုိငး်ငှကမ်ျားသာမက တစ်ကမ္ဘာ 

လုံးေိုငေ်ာမျိုးသုဉ်းမည့် အန္တောယ်ကျရောက်ရနရသာ ကမ်းရမခရနငှက်များအတွက် ခိုလှုံောရနော 

များမဖစ်ရနကကပါသည်။ 

 ၂၀၁၇ ခနုစှ်တွင် ရဒသေိုင်ောရေဝပ်ရဒသများ စီမံခန ့်ခွဲရေးရကာ်မတီကုိ ဖွဲ စ့ည်းတည်ရထာင် 

သင့်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတငွ် ရဒသတွင်းအသိပညာရပး လုပ်ငန်းများကိတုိုးမမှင့်လုပ်ရောငသ်င့် 

သည်။ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝုိင်းငှက်များ နိုင်ငအံေင့်နှင့် အမပည်မပညေ်ိုင်ောအရေးပါမှုနှင့် ေမေ်ာရဒသမှ 

ေေိှလာရသာအကျိုးတေားများကို ေှင်းလငး်တင်မပေနန်ှင့် ရဒသခံအဖွဲ မ့ျားအဖိုသ့ဘာ၀ပတ်ဝန်း 

ကျင် ထိန်းသိမ်းရေးေိုင်ော ပညာရပးရေးလုပ်ငနး်သည် အထူးလိုအပ်လှသည။် 

 ငကှမ်ျားရောငး်ခိေုာရနောများ၌ ထပ်မံ၍အရသးစိတ်စာေင်း ရကာကယ်ူမှုများကိုအခမဲလုပ် 

ရောငသ်င့်ပါသည်။ အလွန်အရေးပါရသာငကှမ်ျိုးစိတ်များ ခိုနားောရနောများ အေင်ရမပစွာထိန်း 

သိမ်းရစာင့်ရောှက်နိုငေ်န် ထုိရနောများ၏ အတွငး်ဘက်နှင့်အမပင်ဘက် နယ်နမိတိ်များပိငုး်မခား 

သတ်မှတ်ရပးေန် လိုအပ်ပါသည်။ ရဒသခံအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းခပးီရနာက် ေမေ်ာရဒသ 

မဖစ်ရမမာက်ရေးသို ့ အကကံမပုချက်များကိုလည်းဤ လုပ်ငနး်စီမံချက်ကာလခပးီေုံးချိန်တွင်တင်မပရပး 

ေပါမည်။ 

ေည်မှန်းချက်၂။ အမပညမ်ပညေ်ိုင်ောရေရညှာင့်နှုတဝ်ိုင်းငှက် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ အ့ရနမဖင့် နိုင်ငံရတာ် 

အေင့်ပူးရပါငး်ရောငေွ်က်သည့် BANCA အဖွဲ အ့ား လိုအပ်သည့်ထိန်းသိမး်ရေးလုပ်ငနး်များ 

အရကာင်အထည်ရဖာ် ရောငေွ်က်ရေးနှင့် ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုငး်ငှက်များ၏ ရောငး်ခိရုနောများတွင် 

ရစာင့်ကကည့်မခင်း၊ ပုံမနှသု်ရတသနလုပ်ငနး်များ ရောင်ေွက်ရေးတိုတ့ွင် ကညူီရထာကပ်ံ့ရပးေန။် 

 ငကှမ်ျားရောငး်ခိေုာရနောအားလံုးတငွ် လိုအပ်ရသာကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်မှုကိုအာမခံသည့် 

ဥပရဒမပဌာနး်ချက်ေိှေပါမည်။ ေိှခပီးမဖစ်သည့်ရတာရိုင်းတိေ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များကာကွယ် 

ရေးနငှ့် သဘာဝနယ်ရမမများထိန်းသိမး်ရေးဥပရဒ ၊ သဘာဝပတဝ်န်းကျင်ေိုင်ောဥပရဒ ၊ သစ်ရတာ 

ဥပရဒ ၊ ရမမအသံုးချရေးေိုင်ောဥပရဒ ၊ ငါးလုပ်ငနး်ဥပရဒနငှ့် ပိုးသတ်ရေးသုံးစွဲမှု ဥပရဒများနှင့် 

အညီရောငေွ်က်ေမည်မဖစ်သည်။ ဥပရဒမပဌာန်းလိုက်နာေန် အစိးုေအာဏာပိုင်များနှင့် ပးူတွဲ 

ရောငေွ်က်သင့်သည်။ ဥပမာအားမဖင့် သစ်ရတာဦးစီးဌာန ၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ၊ အရထွရထွ 

အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၊ ရမမစာေငး်ဦးစီးဌာနနငှ့် အစိးုေမဟုတ်ရသာ အဖွဲ အ့စည်းများ စသည်တို ့

မဖစ်ပါသည်။ 

မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွတ့ွင် ရအာကတ်ိုဘာလမှဧခပီလအထိ ကမး်ရမခရနငှက်များစာေင်းရကာက် 

ယူမခင်းကိုလစဉ် ရောငေွ်က်သင့်ပါသည်။ ထုိအ့မပင်သစ်ရတာဦးစီးဌာနသည် ရဒသအတွင်း 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ မ့ျားနှင့်ပူးရပါငး်ခပးီ ၊ ရဒသေိုင်ောရခါင်းရောငမ်ျား ၊ ရကျးလကဖ်ွံ ့ခဖိုးရေး 

ရကာ်မတီဝငမ်ျား၏ အကူအညီမဖင့် လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုရပးေလိမ့်မည။် 

 ရကျးလကမ်ပညသူ်များအတွက် ေကသွ်ယ်ရေး ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်ေိုင်ောပညာရေးနှင့် လူထု 

ပညာရပးရေးလုပ်ငနး်များအတွက် ပိုစတာများ ၊ ေိုင်းဘုတ်များနှင့် အမခားမီဒယီာနညး်လမး်များ 

လိုအပ်ပါသည်။ ရဒသခမံျားအား ဥပရဒေိုင်ောဗဟုသုတနှင့် သဘာဝအေင်းအမမစ်များထိန်းသိမး် 

နိုင်သည့် စီမံခန ့်ခွဲမှုများကို သငတ်နး်များပိုခ့ျ၍ စွမ်းရောင်ေည်ကုိ တိုးမမငှ့်ရပးေပါမည်။ ပတ်ဝနး် 

ကျင်ထိန်းသိမ်းမခင်းကို စိတ်အားထက်သနသ်ည့် ရဒသေိုငေ်ာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ  ့

ရခါငး်ရောငမ်ျားကို လုပ်ပုိငခ်ွင့်ရပးထားေမည်။ ငကှမ်ျားရောငး်ခိေုာရကာငး်သည့် ရနောများ 

မဖစ်သည့် ပခဲးူတိုင်းရဒသကကးီ အတွငး်၌ရဒသေိုင်ောထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ မ့ျား ၊ ငကှ်ကကည့်ရလ့လာ 

ရေးအဖွဲ  ့များကိဖုွဲ စ့ည်းရပးသင့်သည်။ 

 နံသ့ာကျွန်းနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ မပညန်ယ်အစိးုေနှင့်ပူးရပါငး်ခပးီ ေကလ်က်လုပ်ရောငသ်င့်ပါ 

သည်။ သကေ်ိုင်ောမပညန်ယ်အစိးုေ၏ ခငွ့်မပုချက် ၊ ပံ့ပုိးမှုများလိုအပပ်ါသည်။ သုိမ့သှာထိုရနောကို 

ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရောှကေ်န် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းနငှ့် သုရတသနလုပ်ငနး်များကို ရောငေွ်က်နုိင် 

ရပလိမ့်မည်။ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ က့ို မပည်နယ်အစိုးေ ၊ ရဒသတွင်းေှိအစုိးေမဟုတ်ရသာ အဖွဲ မ့ျား 

အမပင် တက္က သုိလ်များနှင့်ပါပးူရပါငး်၍ ဖွဲ စ့ည်းသင့်ပါသည်။ သဘာဝပတဝ်န်း ကျင်ေိုင်ောပညာ 

ရပးရေးနှင့် လူထုအသပိညာရပးမခင်းကို ရောငေွ်က်ော၌ ရကျးလကအ်ဖွဲ အ့စည်းများကို လုပ်ပုိင်ခွင့် 

ရပးမခငး်နှင့် အေည်အရသွးမမငှ့်တငရ်ပးမခင်းကို ရထာက်ပ့ံအားရပးသင့်ပါသည်။ သုိမ့ှသာ ပတ်ဝနး် 

ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးေိုင်ောမပဿနာများ ၊ ဥပရဒေိုင်ောများနငှ့် အသက်ရမွးမှု အလုပ်အကိငုရ်မပာင်း 

လဲလုပ်ကုိင်နိုင်ေန် ကစိ္စများကိရုမဖေှင်းနိုငပ်ါလိမ့်မည။် ေကသွ်ယ်ရေး ၊ သတင်းမပန်ကကားရေးတုိ ့

အတွက်  ေိုင်းဘုတမ်ျား ၊ လက်ကမ်းစာရစာငမ်ျားနှင့် အမခားမီဒီယာများမဖင့် ရောငေွ်က်နုိငပ်ါ 

သည်။ ရဒသအတွင်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းရပး၍ ယငး်အဖွဲ တ့ိုမ့ှ အခမဲလှည့်လည် 

ရစာင့်ကကပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ 

 ဧောဝတီမမစ်ဝကျွနး်ရပါ်၌ ရအာက်တိုဘာလမှဧခပီလအထိကမး်ရမခငှကမ်ျားရလ့လာစစ်ရေး 

ရေးကိုစတငရ်ောငေွ်က်သင့်ပါသည်။ သုိမ့သှာကမ်းရမခရနငှက်များ၏ ဒရီေမပည့်ချိန်အိပတ်နး် 

တက်မှုအရမခအရနများနှင့် အရေးကကီးရသာလတာမပင်များကို သတမ်တှ်နိုင်ရပလိမ့်မည်။ ထိုအ့မပင် 

ကမ်းရမခရနငှကမ်ျား အားလူပ့ရယာဂရကကာင့် မဖစ်ရပါ်သည့်ခခမိ်းရမခာကမ်ှုများကိလုည်း သံုးသပ် 

သင့်ပါသည်။ ရလလ့ာစစ် ရေးမခင်းနငှ့် သံုးသပမ်ခင်းတိုက့ို BANCA နငှ့် FFI အဖွဲ ၊့ 

ရလက့ျင့ရ်ပးထားရသာ တက္က သုိလ်သုရတသနဝန်ထမ်းများက ရောငေွ်က်နိုင်ပါသည်။ ဤရလ့လာ 

စစ်ရေး မခင်း အတွကခ်ငွ့်မပုချကေ်ေန် ရဒသေိုင်ောအာဏာပုိင်များ ရတွေ့ုံညှိနှိုင်းရောငေွ်ကဖုိ် ့

လိုအပ်ပါသည်။ (ရအာက်တိဘုာလမဧှခပီ လအထိ) ၇-လတာ ရောငေွ်က်ချက၏်အခပးီသတ် 

အစည်းအရဝးပွဲကုိ နစ်ှပတ်လည်အစည်းအရဝးများနှင့် ရေှ ေ့င့်ရနာက်ေင့် ကျငး်ပသင့်ပါသည်။ 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

ထိုရဒသတွင် လူထုအသပိညာရပးမခင်းနငှ့် ရကျးလက်အဖွဲ အ့စည်းများကို လုပ်ပုိငခ်ွင့်ရပးေန် 

အရေးကကီးလှပါသည်။ အထူးသမဖင့်သမးီလှကျွန်း ၊ ဖိုးရထာငခ်ျိုင်နှင့်ဖုန်းရတာ်မပည့်စရသာ 

အရေးကကီး ရနောများတစ်ဝုိကေိှ် ရကျးေွာ(၄) ေွာတွင်လုပ်ရောငရ်ပးေန် မဖစ်ပါသည်။     

 ၂၀၁၇ ခနုစ်ှမစှ၍ ၂၀၂၀ ခနုစ်ှအထိ ခမတိ်ရဒသေိှလမုရတာနှင့် လတာမပင်များတစ်ဝုိက် 

ကျက်စားရသာ ကမ်းရမခရနငှက် များကိ ု ကကည့်ရှုစစ်ရေးမခငး်ကို သစ်ရတာဦးစီးဌာန ၊ 

ခမတိ်တက္က သုိလ် သုိမ့ဟုတ် FFI နငှ့်  BANCA  အဖွဲတ့ိုက့ရောငေွ်က်သင့်ပါသည်။ 

 ထိုရဒသကို ေမေ်ာရဒသအမဖစ် သတ်မှတ်နုိင်ေန် သစ်ရတာဦးစီးဌာနနှင့် ရဒသေိုင်ောအစိးုေ 

အဖွဲတ့ိုမှ့ တာဝနယ်ူရောင်ေွက်မှုမဖင့် ရေဝပရ်ဒသများစီမံခန ့်ခွဲရေး ရကာ်မတီတစ်ေပက်ိုလည်း 

ဖွဲ စ့ည်းသင့်သည်။ ရကာ်မတီ၏ ေုံးမဖတ်ချက်များချမှတေ်ာတွင် ရဒသခံများပါဝငသ်င့်သည်။ 

 သဘာဝပတဝ်န်းကျင်ေိုင်ော ပညာရပးရေးနငှ့် လူထုအသိပညာရပးမခင်းကို FFI အဖွဲ  ့ ၊ 

BANCA နငှ့် ခမတိ်တက္က သုိလ်တိုက့ သငက်ကားပိုခ့ျမခငး်ကို ရောငေွ်က်သင့်သည်။ သုိမ့ှသာ ရဒသ 

ေိုင်ော ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းရေးနငှ့်ယင်းတို၏့ အေည်အရသွးမမှင့်တင်ရေးတိုတ့ွင်ပိုမုိတိုး 

တက်ရကာင်းမနွရ်ပလိမ့်မည်။ 

  

ေည်မှန်းချက် ၃။ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်များ၏ ရောငး်ခိုရနော(၄) ခ၌ု ငကှဖ်မ်းမှုများရလျာ့ပါး 

ရစေနအ်တွက် BANCA ၏ လုပ်ငနး်များကုိကူညီ ရထာကပ်ံ့ရပးေန။် 

 မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ  ့ ၌ ငကှဖ်မ်းေီးသတ်မဖတ်မှုကို ရလျာ့ပါးသွားရစေန် အစိးုေအဖွဲ အ့စည်း 

များက နိုင်ငအံေင့် ရတာရုိင်းတိေ စ္ဆာန်နငှ့် သယံဇာတများကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝနယ်ရမမများ 

ထိန်းသိမ်းရေးလပု်ငနး်ကို ပိုမုိအားရကာငး်လာရစေနလ်ိုအပ်ပါသည်။ ထိုအ့မပင်ရဒသခံမပည်သူများ 

အတွက် သဘာဝဝန်းကျင်ေိငုေ်ာ ပညာရေးနှင့် လူထုအသပိညာရပးမခင်းတိုသ့ည် အရေးကကီးလှရပ 

သည်။ ငကှမ်ျိုးစိတ်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေနန်ှင့် ရေဝပ်ရဒသအရေးပါပုံကို သစ်ရတာဦးစီးဌာန ၊ 

ငါးလုပ်ငနး်ဦးစီးဌာနနှင့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်ထိနး်သိမး်ရေးဦးစီးဌာန ၊ အစိုးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ  ့

အစည်းများ ၊ တက္က သုိလ်များနှင့် သတင်းမီဒီယာများပူးရပါင်း၍ ရောင်ေွက်သင့်သည်။ 

 ယခင်ငှက်မေုိုးအမဖစ် အသက်ရမွးသူများ လုပ်ငနး်ရမပာင်းလဲလုပ်ကုိင်နိုင်ေန် ကူညီရထာက်ပ့ံ 

ရပးမခငး် ၊ အလုပအ်ကိုင်ဖနတ်ီးရပးမခင်းသည်လည်း အရေးပါရသာကစိ္စမဖစ်ပါသည်။ သုိမ့ဖစ်၍ ထုိသူ 

များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခငွ့်အလမ်းများေေိှေန် ၊ လုပ်ငနး်တိုးချဲ န့ိုင်ေနရ်ချးရငမွျား သုိမ့ဟုတ် 

အရသးစားရချးရငွများ အလွယ်တကူေေိှေန် စီစဉရ်ပးေပါမည်။ ထိုသတူိုအ့တွက် ဖန်တီးရပးရသာအ 

လုပ်အကိုင်များသည် ကမ်းရိးုတနး်ငှကမ်ျားထိန်းသိမ်းမှုကို အရထာက်အကူမပု၍ သဘာဝ 

သယံဇာတ များကိမုပျကစီ်းရစရသာ လုပ်ငနး်မျိုးမဖစ်သင့်ရပသည်။ ထိုမ့ပင်မုတ္တ မပင်လယ်ရကွက့ို 

သဘာဝ အရမခခံခေီး သွားရဒသအမဖစ် တိုးတက်ဖံွ ့ခဖိုးလာေန် ငကှ်ကကည့်ရလ့လာရေး စခန်းတစ်ခု 

ကိုလည်း တည်ရထာငရ်ပးနိုင်ပါသည်။ ယခင်က ငကှ်ဖမ်းသူများကိလုည်း (၂) နစ်ှတစ်ကကိမ် 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

ရစာင့်ကကည့် စစ်ရေးမှုများမပုလုပသ်င့်ပါသည်။ ထိုသမူျားအတွက် လိုအပ်ခ့ဲလျှငက်ညူီရထာက်ပ့ံမှု 

များထပ်မံရပး သင့်ပါသည်။ 

 နံသ့ာကျွန်းတွင် ကမး်ရမခရနငှကမ်ျားကို ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မခငး်သည် ထိန်းသိမ်းရေး 

လုပ်ငနး်အတွက် ခခမိး်ရမခာက်မှုတစ်ခမုဖစ်ပါသည်။ ထုိအ့မပင်ကျွန်းရပါ်တွင် သဲထုတ်လုပမ်ခငး် ၊ 

ငါးအလွန်အကျွံဖမ်းေီးမခင်း ၊ တေားမဝငင်ါးဖမ်းမခင်းနှင့် လိပ်ဥများရကာက်ယူမခင်းများလည်း 

ေိှရနပါသည်။ ထုိရ့ကကာင့် ဥပရဒမပဌာနး်၍ ကာကွယ်ရပးေနလ်ိုအပ်ပါသည်။ နံသ့ာကျွန်းတင်ွ 

ကင်းရစာင့က်ကးီကကပမ်ခင်းအတွကအ်ရမခစုိကစ်ခနး်များ တည်ရောကမ်ခင်းအပါအဝင်ပုံမှန် လှည့်လည် 

ရစာင့်ကကပ် ကကည့်ရှုမခငး်များတွင် ရဒသခံများပါ ပးူရပါငး်ပါဝင်ေနလ်ိုအပ်ပါသည်။ 

 ရဒသခံမပည်သူများအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေိုငေ်ာပညာရပးမခင်းနငှ့် လူထုအသပိညာ 

ရပးမခငး်သည် ငကှမ်ျားဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မှုရလျာ့ပါးရစေန် အရထာကအ်ကူမဖစ်ရစပါသည်။ 

ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငနး်ကို ရောငေွ်က်ေန် ရဒသအတွင်းအဖွဲ င့ယ်များကို ဖွဲ စ့ည်းရပးေန်လိုအပ်ပါ 

သည်။ ထုိမ့ပင် ဤရဒသ၌ လူထုအရမခမပု သဘာဝအရမခခံခေီးသွားလုပ်ငနး် ဖွံ ့ခဖို းရေးသည်လည်း 

လိုအပ်ပါသည်။ ဤရဒသ၌မပညတ်ွငး်မပည်ပ ခေီးသွားများကိေုွဲရောငေ်န် အလားအလာများ 

ေိှရနပါသည်။ 

 သဘာဝအရမခခံ ခေီးသွားလုပင်နး်ဖွံ ့ခဖို းလာေန် ရဒသခံများအား ငကှ်အမျိုးအမည် 

ခွဲမခားမခငး် သငတ်နး်များပိုခ့ျရပးမခင်းနှင့် ဘာသာစကားသင်တန်းများကိလုည်း ပိုခ့ျရပးသင့်ပါ 

သည်။ ဤသင်တန်းမျိုးကုိ ရကျာင်းသားများ ၊ ပညာတစ်ပုိင်းတစ်စနှင့် ရကျာငး်ထွက်ထားသမူျားက 

ပိုခ့ျနိငု်ပါသည်။ သဘာဝအရမခခံ ခေီးသွားလုပ်ငနး်သည် ယခင်ကငှကမ်ေုိုးလုပ်ခ့ဲသူများအတွက် 

လုပ်ငနး်အသစ်ကုိဖနတ်ီးရပးနိငု်ပါသည်။ ဤရဒသတွင် ရလာရလာေယ်အသက်ရမွးဝမး်ရကျာငး်မှု 

နငှ့် အလားအလာသံုးသပ်ချက်များကိုရဖါ်ထုတ်၍ အမခားအသကရ်မွးဝမ်းရကျာငး်မှု အလုပ်အကိငု် 

အသစ်များကိလုည်း ရထာက်ပ့ံရပးေပါမည်။ 

 အစိးုေနှင့်ရဒသခမံျားအကကား ေကသွ်ယ်ရေးရကာင်းမနွမ်ှုေိှေန် အထူးလိုအပ်လှသည။် တိုး 

တကရ်ကာငး်မွန်ရသာ ေကသွ်ယ်မှုေေှိရစေန် ရဒသခံမပည်သူများပူးရပါင်းရောငေွ်က်ရစဖို ့ ၊ ရေတို 

ရေေှည်စီမံချက်များရောငေွ်က်မှသာ ရအာငမ်မင်နုိငရ်ပလိမ့်မည။် ထိုအ့မပင် ရဒသေိုင်ော သတင်း 

မဒီယီာများ ပးူရပါငး်ပါဝင်မခငး် ၊ ရကာငး်မွန်ရသာလမး်ပန်းေက်သွယ်မှုေှိမခငး်နှင့် အစိးုေ ၊ 

အစိးုေမဟုတ်ရသာ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ရဒသခံများအကကား ပငွ့်လင်းမမင်သာမှုေိှမခင်းကလည်း 

အရထာက်အကူမဖစ်ရစပါသည်။ ရေွးရနွးမခငး် သုိမ့ဟုတ်မပခနး်ခင်းကျင်းမပသ၍ ပညာရပး 

မခင်းသည် လည်း ေကသွ်ယ်ရေး ရကာငး်မွန်မှုကို  ရအာင်မမင်ရစမည့် နညး်လမး်တစ်ခု မဖစ်ပါသည်။ 

 ဧောဝတီမမစ်ဝကျွန်းရပါ်၌ ငကှ်မေုိုးအနညး်ငယ်သာ ေိှသညဟ်ုယူေနိုင်ပါသည်။ သုိရ့သာ် 

ငကှဖ်မး်ေီးမခငး်နှင့်ပတ်သကရ်သာ ေနး်စစ်မခင်းနငှ့် သံုးသပ်ချက်ကုိချမှတ်ဖုိလ့ိုအပ်ပါသည်။ 

ငကှဖ်မး်သမူျား အသက်ရမွးဝမး်ရကကာင်း အလုပ်အကိငု် ရမပာင်းလဲလုပ်ကုိင်နိုင်ေန် ရထာက်ပ့ံမှုရပး 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

သင့်သည်။ ရထာကပ်ံ့ရကကးအနညး်ငယ် ရပး၍မဖစ်ရစကူညီသင့်သည်။ ငကှ်ထိန်းသိမ်းောရနောအ 

များစတုွင် ငကှဖ်မ်းေီးမခငး်နှင့် ခခမိး်ရမခာက်မှုများကို ငါးလုပ်ငနး်ဦးစီးဌာန ၊ ပင်လယ်လိပ် 

ထိန်းသိမ်းကာကယွ်ရေး အဖွဲက့လည်း သံုးသပထ်ားပါသည်။ သုိရ့သာ်မပဿနာမှာ ထုိအဖွဲ ရ့ခါင်း 

ရောင်ရနောရေွှ ရ့မပာငး်သာွးသည့်အခါ ၊ ငကှဖ်မး်မှုရလျာ့ပါးရေးအတွက် ရစာင့်ကကည့်ကကပ်မတ်မှုများ 

လည်းေုံးရှုံးေသည့်အတွက ်အမာခံရောငေွ်က်ချက် အသစ်တစ်ေပ်မပန၍် လုပ်ေန်လိုအပ်ပါသည်။ 

 ထိုအ့မပင် ငကှ်ဖမ်းေီးမခင်းကိုရလျာ့နည်းသွားရစေန် ရဒသခံများအား သဘာဝပတဝ်န်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းရေးေိုငေ်ာပညာရေးနှင့် လူထုအသပိညာရပးမခင်းလုပ်ငနး်များသည် မေိှမမဖစ် လိုအပ် 

သည်မဖစ်၍ ေမေ်ာရဒသမှေေိှနိုင်ရသာ ရကာငး်ကျိုးများကိ ုညွှန်မပရပးေနလ်ိုအပ်ပါသည်။ 

 လူထုအသပိညာရပးမခင်းနငှ့် ပါဝင်ကညူီမခင်းကိုမမငှ့်တင်ေနပ်ူးရပါငး် ရောင်ေွက်သူအားလုံး 

ပါဝင်ညှိနှိုင်းစည်းရဝးပွကဲိုကျငး်ပသင့်ပါသည်။ ခမို န့ယ်အေင့်အစညး်အရဝးပွဲများသိုမ့ဟုတ် အလုပ် 

ရုံရေွးရနွးပွဲများကိုလည်း ပုံမှန်ကျငး်ပရပးေပါမည်။ သုိမ့ှသာ ရဒသအတွင်း အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် 

ရဒသေိုင်ော အစိးုေတိုေ့က်ေံရေးကုိတိုးမမငှ့်နုိငရ်ပလိမ့်မည်။ ထိန်းသိမး်ရေး ရောငေွ်က်မှုများ၏ 

အကျိုး သကရ်ောကပ်ုံကိုသိနိုင်ေန် အုပ်စုဖွဲ အ့စည်းရဝးပွမဲျားနှင့်အတူ လစဉ်သံုးသပ်ချက် များကုိ 

ချမှတရ်ပးေန်လိုအပ် ပါသည်။ 

 ခမတိ်ရဒသတွင်ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိုင်းငှက် ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်ခံေမခင်း အန္တောယ်နည်း ပါးပါ  

သည်။ ထိုရဒသေိှလူအများစမုာှ တံငါသည်များမဖစ်ကကသမဖင့် ယငး်တို၏့လိုအပ်ချက်မှာ ရေငှက်များ 

မဟုတ်ပါ။ သုိေ့ာတွင် ဤအချက်ကုိအတည်မပုနိုငေ်န် အရသးစတိ်ရလ့လာသံုးသပ်ချက်လိုအပ် 

ပါသည်။ ရေငှက်များတွင် ကျရောကသ်ည့်အန္တောယ်အရသးစတိ် ကိုရလ့လာသံုးသပေ်န်လိုအပ်ပါ 

သည်။ လတာမပင်များေှိ လမုရတာများမပုနး်တီးမှု အန္တောယ်ကုိလည်း သံုးသပဖ်ိုလ့ိုအပ် ပါသည်။ 

လမုရတာများ သည်ေိးုေိုးဝါးဝါးမပုန်းတီးေန် အလားအလာေိှရနပါသည်။ 

 ရဒသခံမပည်သူများအား သဘာဝဝန်းကျင်ေိုင်ောပညာရေးနှင့် လူထုအသပိညာရပးမခင်း 

သည် မေိှမမဖစ်လိုအပ်လှသည်။ အလုပ်အကိုင်ရမပာငး်လဲလုပက်ိုင်ေန် ရထာက်ပ့ံမခငး်လူထုအသိပညာ 

ရပးမခငး်သည် ငကှ်ဖမ်းေီးမှုကိုရလျာ့နည်းပရပျာကရ်စေန် အရေးပါလှရပသည်။ ပုံမှန်လှည့်လည် 

စစ်ရေးမခငး်နှင့် စာေငး်ရကာက်ယူမခငး်တိုက့ို ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ မ့ျား သုိမ့ဟုတ်အစုိးေက 

ရောငေွ်က်ရပးေပါမည်။ 

 ခမို န့ယ်အေင့်အစည်းအရဝးပွဲများ သုိမ့ဟုတ် အလုပ်ရုရံေွးရနးွပွမဲျားကိလုည်း ပုံမှန်ကျငး်ပ 

ရပးေမည်။ သုိမ့သှာရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ မ့ျားနှင့် ရဒသေိုင်ောအစိးုေအကကား ေကေ်ံမှုကို 

တိုးတက်ရစပါလိမ့်မည်။ 



    

          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

၇။ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ရောငခ်ျကအ်ကျဉ်းချုပ် 

အတိုချုပ်အားမဖင့် အဓိကဦးစားရပးရနောကကးီ (၄) ခု၌ ရအာကရ်ဖာ်မပပါလုပ်ရောငခ်ျက် 

အစီအစဉ် အားလုံးကိမုဖစ်ရစ ၊ သုိမ့ဟုတ်တချိုက့ိုမဖစ်ရစ အရကာင်အထည်ရဖာ်မခငး်အားမဖင့် ထိန်း 

သိမ်းရေး၏ေည်မှနး်ချက်များ ထရမမာက်ရအာင်မမင်ပါလိမ့်မည်။ 

၁။ ေမေ်ာရဒသများနှင့်ကာကယွ် ရစာင့်ရောှကေ်ာရနောများ တည်ရထာင်မခင်းနှင့်ဦးစားရပး 

ရနောများကို ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန် ရေဝပ်ရဒသရကာ်မတီများဖွဲ စ့ည်းမခင်း။ 

၂။ အသိပညာလိုအပခ်ျက်ကုိ မဖည့်ေည်းေန်နှင့် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမှုများ တိုးတက်ရစေန် 

အတွက ် ကမ်းရမခရနငှက်များကိစုာေငး်ရကာကယ်ူမခင်း ၊ ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းနငှ့် 

လတာမပင်ေိှ ငကှ်စားသည့သ်တ္တ ဝါများ(Benthos)ကို သုရတသနမပုလုပမ်ခင်း။ 

၃။ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လိုကန်ာရစမခင်း၊ ထုိမ့ပင်လှည့်လည်ရစာင့်ကကည့်ရေးအဖွဲ မ့ျားဖွဲ စ့ည်းမခငး် 

နငှ့် ထိန်းသိမ်းရေးကင်းလှည့်မခငး်များကိုရထာကပ်ံ့ရပးမခင်း။ 

၄။ ေကသွ်ယ်ရေး ၊ ပညာရေး ၊ ပးူရပါငး်ပါဝငရ်စရေးနှင့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်ေိုင်ော 

အသိပညာရပးမခင်း။(CEPA) 

၅။ ငကှ်ကကည့်ရလ့လာရေးအဖဲွမ့ျားအပါအဝင် ရဒသေိုင်ောထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ မ့ျား (LCG) 

ဖွဲ စ့ည်းရပးမခငး်နှင့် ထိုအဖွဲ မ့ျား၏အေည်အရသွးကိုမမှင့်တငရ်ပးမခငး်။ 

၆။ ခခမိး်ရမခာက်မှုများကိရုလျာ့ပါးရစေန် ရောငေွ်က်မှုမှတစ်ေင့်ရဒသခံများ၏အသက်ရမွးမှု 

အလုပ်အကိငု် မပဿနာများကုိ ကိုငတ်ွယ်ရမဖေှငး်ရပးမခင်း၊ လူမှုစီးပာွးရေးေိုင်ော 

သံုးသပ်မှုများချမှတမ်ခင်း ၊ အရသးစားရထာက်ပ့ံမှုများရပးမခင်း၊ သဘာဝအရမခခံ 

ခေီးသွားလုပ်ငနး်နှင့် အမခားအသကရ်မွးဝမ်းရကကာငး် အလုပ်အကိငု်များကို ရထာကပ့ံ် 

ရပးမခငး်။ 

၇။ ရဒသခံအကျိုးတူရောငေွ်က်သူများ၏ ပးူရပါငး်ပါဝင်မခင်း ရဒသအာဏာပိုင် များနှင့် 

ရဒသခံ အဖွဲ အ့စည်းများ ေကသွ်ယ်မှုတိုးတက်မခင်း ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအလုပ်ရုံ 

ရေွးရနးွပွမဲျား၌ ပါဝင်မခငး်။ 

၈။ BANCA အဖွဲ က့ရောငေွ်က်ရသာ ဤလပုင်န်းစီမံချက်ကိုနိုငင်အံေင့်ညှိနှိုင်းရောငေွ်က် 

မခင်းနှင့်နိုင်ငံအေင့် အမပည်မပည်ေိုင်ောအေင့်မှ လုပ်ရဖာ်ကိငုဖ်ကမ်ျားကရထာကပ်ံ့ 

ကညူီရေးများကို နိုင်ငရံတာ်အစိုးေသုိ ့အစီေင်ခမံခငး်။ 

 

 

 



                                          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

၈။လုပ်ရောငေ်န် အရမခခံအစီအစဉ။် 

ဇယား၁။ မုတ္တ မပင်လယ်ရကွ။့ 

 

အဓိကလုပ်ရောင်ချက်များ 
ဦးစားရပး

သတ်မှတ်မှု 

အချိန် 

ကာလ 
အဓိကမတိ်ဖက်များ ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှု 

၁။ ေမ်ောရဒသတည်ရထာင်မခင်းနှင့် တိုးချဲ မ့ခင်း။ 

၁။(က) ၁။ မွန်မပည်နယ်၌ေမ်ောရဒသ 

 တည်ရထာင်မခင်း။  

               ကျိုက်ထုိနှင့်ဘီးလင်းမှ အစမပုေန်။ 

 သထုံနှင့် ရပါငခ်မို န့ယ်များသို ့တိုးချဲ ေ့န်။             

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇ သစရ်တာဦးစီးဌာန၊ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊လယ် 

ယာ/ေည်ရမမာင်းဝန်ကကးီဌာန၊အရထွရထွအုပ်ချုပ် 

ရေးဦးစီးဌာန ၊ ရကကးတိုင်နငှ့ ်ရမမစာေင်းဦးစီးဌာန၊ 

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမး်ရေးဦးစီးဌာန၊ 

NGOs/ INGOs,CSO 

SDC 

           ၂။ ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး၌ေမ်ောရဒသတည်ရထာင်မခင်း။ အေင့်မမင့် ၂၀၁၇ သစရ်တာဦးစီးဌာန၊ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊လယ် 

ယာ/ေည်ရမမာင်းဝန်ကကးီဌာန၊အရထွရထွအုပ်ချုပ် 

ရေးဦးစီး ဌာန၊ရကကးတုိင်နှင့် ရမမစာေင်းဦးစီးဌာန၊ 

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမး်ရေးဦးစီးဌာန၊ 

NGOs/ INGOs,CSO 

ကာလ အစိတ်အပိုင်းမဖစ် သည့ ်

ပဲခူးတိုင်း ရဒသကကီးတွင် ေက် 

သွယ်ရေး၊ ပညာရေးနှင့ ်လူထု 

ပညာရပးမခင်းတိုက့ို 

CLCMGOMP  ကရထာက်ပံ့ 

မည်။(SDC) 

၃။ ေန်ကုနတ်ိုင်း ရဒသကကီး၌ ေမ်ောရဒသတည်ရထာင်မခင်း။ အလယ်အ

လတ်ေင့် 

၂၀၁၈-၂၀၂၀ သစရ်တာဦးစီးဌာန၊ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊လယ် 

ယာ/ေည်ရမမာင်းဝန်ကကးီဌာန၊အရထွရထွအုပ်ချုပ် 

ရေးဦးစီး ဌာန၊ရကကးတုိင်နှင့် ရမမစာေင်းဦးစီးဌာန၊ 

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမး်ရေးဦးစီးဌာန၊ 

NGOs/ INGOs,CSO 

CLCGOMP  စီမကံိနး်၏ 

အေင့်(၂)ကာလ  ေန်ပုံရငွရပါ် 

မူတည်၍။ 



                                          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

၄။ ဦးစားရပးရနောသတ်မှတ်ေန်အတွက်ထပ်မံသုရတသနမပုလုပ်ေန်။ အလယ်အ

လတ်ေင့် 

၂၀၁၇-၂၀၂၀ NGOs/ INGOs (BANCA)  

    ၂။ ကမ်းရမခရနငှကမ်ျားစာေင်းရကာက်မခငး်၊ ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းနှင့် သုရတသနမပုလုပ်မခင်း။ 

၂။(က) ၁။ (ရအာက်တိုဘာလမှ ဧခပီလအထိ) 

    ကမ်းရမခ ရနငှက်များကုိ လစဉ်စာေင်းရကာက်ေန်။ 

အေင့်မမင့် 

 

 

၂၀၁၇-၂၀၂၀ 

 

 

BANCA, LCGs 

 

 

SDC, မပည်နယရ်ေဝပ်ရဒသ 

ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။ 

           ၂။ ပင်လယ်ရေရအာက်ေှိရကျာရုိးမဲ ့ သတ္တ ဝါများရလ့လာမခင်း  

              သုရတသန 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA, ရမာ်လခမိုင်တက္က သိလု်။ SDC, မပည်နယရ်ေဝပ်ရဒသ 

ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။ 

ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လိုက်နာရစေန် ရောင်ေွကမ်ခင်းနှင့် လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်မခင်း။ 

၃။(က) ၁။ ရောင်းောသီအတွင်း လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်မခင်း။ 

အေင့်မမင့် 

၂၀၁၇-၂၀၂၀ FD, DOF, BANCA, LCGs SDC,မပည်နယရ်ေဝပ်ရဒသ 

ရေတိမ်ရဒသ ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂ 

လိက  က႑။ 
          ၂။ မွန်မပည်နယ်၌ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း လုိက်နာရစမခင်း။ အေင့်မမင့် ၂၀၁၇ FD, ရဒသေိုင်ော အစိုးေနှင့ ်ဌာနေုိင်ောများ။ SDC, မပည်နယရ်ေဝပ်ရဒသ 

ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။ 
          ၃။ ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး၌ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်းလိုက်နာ ရစမခင်း။ 

 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇ FD, ရဒသေိုင်ော အစိုးေနှင့ ်ဌာနေုိင်ောများ။ SDC, ရဒသေိုင်ော ရေဝပ်ရဒသ 

ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။ 

          ၄။ ေန်ကုနတ်ိုင်း ရဒသကကးီ၌ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်းလိုက်နာရစမခင်း။ အလယ်အ

လတ်ေင့် 

၂၀၁၈-၂၀၂၀ FD, ရဒသေိုင်ော အစိုးေနှင့ ်ဌာနေုိင်ောများ။ SDC, ရဒသေိုင်ော ရေဝပ်ရဒသ 

ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။ 

    ၄။ ေက်သွယ်ရေး၊ပညာရေး၊ပူးရပါင်းပါဝင်ရစမခင်း၊ အသိပညာရပးမခင်း။ 

၄။(က) ၁။ မွန်မပည်နယ်၌ ေုိင်းဘုတ်များ စိုက်ထူမခင်း။ အေင့်မမင့် ၂၀၁၇ CLCMGOMP မိတ်ဖက်များ၊ရေတိမ်ရဒသ 

စီမခံန ့် ခွဲရေးရကာ်မတီ 

SDC, မပည်နယရ်ေဝပ်ရဒသ 

ရကာ်မတီ ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။ 

          ၂။ ပဲခူးတိုင်း၌ ေုိင်းဘုတ်များ စိုက်ထူမခင်း။ အေင့်မမင့် 

 

၂၀၁၇ CLCMGOMP  မိတ်ဖက်များ SDC 

          ၃။ ေန်ကုနတ်ိုင်း၌ ေုိင်းဘုတ်များစုိက်ထူမခင်း။ အလယ် 

အလတ်ေင့် 

၂၀၁၈ CLCMGOMP  မိတ်ဖက်များ SDC 



                                          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

         ၄။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေုိင်ောပညာရေးနှင့်အသပိညာရပးမခင်း။ အေင့်မမင့်/ 

အလယ် 

အလတ်ေင့် 

၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA, 

ရေဝပ်ရဒသများစီမံခန ့်ခွဲရေးရကာ်မတီ VDSs, 

FD,DOF,ECD, NGOs/INGOs, 

တက္က သိလု်များ ၊ မီဒီယာ 

SDC,မပည်နယန်ှင့် ရဒသေိုင်ော 

ရေဝပ်ရဒသရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက 

က႑။ 

၅။ ရဒသေိုင်ော ထိန်းသိမး်ရေးအဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းမခင်းနှင့် အေည်အရသွးမမှင့်တင်ရပးမခင်း။ 

၅။(က) ၁။ ထိန်းသိမး်ရေး၌ စိတ်ထက်သန်ရသာရဒသခံရခါင်းရောင်  

     များကုိ လုပ်ပိုင်ခငွ့် ရပးမခင်း။ 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA SDC,မပည်နယန်ှင့် ရဒသေိုင်ော 

ရေဝပ်ရဒသရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက 

က႑။ 

      ၂။ ရဒသအသီးသီး(အထူးသမဖင့အ်ရေးကကီးရနောများ)တွင် ငှကက်ကည့်  

          အသင်းများဖဲွ မ့ခင်း။ အေင့်မမင့် 
၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA, 

ရဒသေိုင်ောအဖွဲ အ့စည်းများ၊အမခား NGOများ 

SDC,မပည်နယန်ှင့် ရဒသေိုင်ော 

ရေဝပ်ရဒသရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက 

က႑။ 
         ၃။ မွန်မပည်နယ်တွင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပက်သက၍်အေည်အရသွး 

              မမှင့တ်င်မခင်း။ အေင့်မမင့် 
၂၀၁၇ BANCA, IUCN, LCGs, ရေဝပ်ရဒသများ 

စီမခံန ့်ခွဲရေး ရကာ်မတီ။ 

SDC, ရဒသေိုင်ောရေဝပ်ရဒသ 

ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။ 
           ၄။ ပဲခူးတိုင်းတွင် ထိန်းသိမး်ရေးနှင့် ပက်သက၍်အေည်အရသွး 

မမှင့တ်င်မခင်း။ အေင့်မမင့် 
၂၀၁၇ BANCA, IUCN, LCGs, ရေဝပ်ရဒသများ 

စီမခံန ့်ခွဲရေး ရကာ်မတီ။ 

SDC, ရဒသေိုင်ောရေဝပ်ရဒသ 

ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။ 

          ၅။ ေန်ကုနတ်ိုင်းတွင် ထိန်းသိမး်ရေးနှင့ပ်က်သက၍်အေည်အရသွးမမှင့် 

တင်မခင်း။ 

အလယ် 

အလတ်ေင့် 

၂၀၁၈-၂၀၂၀ BANCA, IUCN, LCGs, ရေဝပ်ရဒသများ 

စီမခံန ့်ခွဲရေး ရကာ်မတီ။ 

SDC, ရဒသေိုင်ောရေဝပ်ရဒသ 

ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။ 

     ၆။ ရဒသခံများ၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှု မပဿနာကိ ုကိငု်တွယ်ရမဖေှင်းမခင်း။ 

၆။(က) ၁။ ရမပာင်းလဲလုပ်ကိုငရ်သာ အသကရ်မွးလုပ်ငနး်များကုိေက်   

               လက်ရထာက်ပံ့မခင်း။ 

    အမျိုးအစား(၁)နှင့ ်(၂)ငှကဖ်မ်းသူများအား ရထာက်ပံ့မှု 

အေင့်မမင့်  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ BANCA, IUCN, Helvetas 

 

SDC 

           ၂။ ယခင်ငှက်မုေုိးများကုိ ၂နှစတ်စ်ကကိမစ်စရ်ေးမခင်း ၊မပန်  

               လည်သုံးသပ်မခင်း၊လိုအပ်ပါကရထာက်ပံ့မခင်း။ 

အလယ် 

အလတ်ေင့် 

၂၀၁၈-၂၀၂၀  BANCA, IUCN, Helvetas 

 

SDC 

           ၃။ သဘာဝအရမခခ ံခေီးသွားလုပ်ငန်းတိုးမမှင့်ေန ်ငှကက်ကည့ ် 

               ရလ့လာရေးစခန်းတည်ရောက်မခင်း။ 

အေင့်နမိ့် 

 

၂၀၁၉ 

 

BANCA, LCGs 

 

ေန်ပုံရငွလိုအပ် 



                                          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

 

 

ဇယား ၂။ နံသ့ာကျွန်း၊ ေခိုင်မပညန်ယ်။ 

          ၄။ရချးရငွ(သို)့အရသးစားရချးရငွေေှိရအာင် 

 ရောင်ေွကမ်ခင်း။ 

အလယ် 

အလတ်ေင့်  

၂၀၁၈ 

 

BANCA, Helvetas 

 

SDC 

          ၅။ ကိယ်ုပိုင်စီးပွားရေး၊အလုပ်အကိငု် အခွင့အ်လမ်းများနှင့်ရေး  

               ကွက်မမှင့်တင်မခင်း။ 

အေင့်နမိ့် 

 

၂၀၂၀ BANCA, Helvetas SDC 

အဓိကလုပ်ရောင်ချက်များ 
ဦးစားရပး 

သတ်မှတ်မှု 

အချိန် 

ကာလ 
အဓိကမတိ်ဖက်များ ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှု 

           ၁။ ေမ်ောရဒသများနှင့် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သည့်ရနောများ တည်ရထာင်မခင်း။ 

၁။(ခ) ၁။ ေမ်ောရဒသများ(သိုမ့ဟုတ်)ကာကွယ် ရစာင့်ရေှာက် မည့်  

              ရနောများကုိ အရေးကကီးနယ်ရမမ အမဖစ်ပိုင်းမခားသတ်မှတ်  

              မခင်း။ 

အလယ်အ 

လတ်ေင့် 

၂၀၁၈-၂၀၂၀ FD, DOF, LRD, ECD, 

GAD,ရဒသေိုင်ော အဖွဲ အ့စည်းများ၊ 

BANCA နှင့ ်BECAR 

ေန်ပုံရငွလိုအပ် 

          ၂။ ရေဝပ်ရဒသများ စီမခံန ့်ခွဲမှုရကာ်မတီကို ဖွဲ စ့ည်းမခင်း။ အေင့်မမင့် ၂၀၁၇ FD, DOF, 

ဌာနေုိင်ောများ၊တက္က သိလု်၊INGOs/ 

NGOတုိမ့ှ နည်းပညာအရထာက်အပံ့ 

ေန်ပုံရငွလိုအပ် 

 ၂။ ကမ်းရမခရနငှက်များစာေင်းရကာက်ယူမခင်း၊ ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းနှင့် သုရတသနမပုလုပ်မခင်း။ 

၂။(ခ) ၁။ သုရတသနမပုမခင်းနှင့် ရစာင့်ကကည့်စစရ်ေးမခင်း။ 

 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇ အဓိကကျရသာ ဦးစီးဌာနများ၊FD, DOF, 

GAD, SLRD, ECD, 

ရဒသခံအဖွဲ အ့စည်းများ။ 

NGO(BANCA, BECAR) 

တက္က သိလု်များ(စစရ်တွ) 

(RSPB မ ှတစ်ေင့်) 

Disney Conservation 

Fund,ICFC,WWF-HK 



                                          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

           ၂။ စာေင်းရကာက်ယူမခင်းနှင့် သုရတသနမပုမခင်း။ အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ BECAR, BANCA, FD ICFC, Disney (RSPB) 

 ၃။ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လိုက်နာရစေန် ရောင်ေွကမ်ခင်း၊ လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်မခင်း။ 

၃။(ခ) ၁။  ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လုိက်နာရစမခင်း အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ FD, DOF, NGO/ INGO   ေန်ပုံရငွလုိအပ် 

         ၂။ ကမ်းရမခရနငှက်များကုိ ဖမ်းေီးမခင်းနှင့်  လိပ်ဥရကာက်   

             မခင်းများ ကိရုစာင့်ကကည့်စစ် ရေးမခင်း ။ 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ BECAR, LCGs, FD 

ရဒသေိုင်ောအစိုးေ ၊ NGO/ INGO 

ICFC, Disney (RSPB),  

ေန်ပုံရငွရထာက်ပံ့မှု ပိုမိုလိုအပ်  

         ၃။ လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်မခင်းအတွက် အရမခစိုက ်စခန်းတည်  

              ရောက်မခင်း။ 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇ ရဒသေိုင်ောအစိုးေ ၊ NGO/ INGO ICFC 

 ၄။ ေက်သယွ်ရေး၊ပညာရပး၊ပူးရပါင်းပါဝင်ရစမခင်းနှင့် အသိပညာရပးမခင်း။ 

၄။(ခ) ၁။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေုိင်ော ပညာရေးနှင့် အသိပညာရပး 

             မခင်း(ေုိင်းဘုတ်များစုိက်ထူမခင်း၊လက်ကမ်းစာရစာင်များ 

  ဝဝမခင်း၊ ေက်သွယ်ရေးဝက်ေုိက်/ ရဖျာ်ရမဖမခင်း )CEPA  

  အစီအစဉ် 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA, BECAR, FD, LCGs  

 

ICFC, WWF, Disney 

(RSPB),   ေန်ပုံရငွရထာက်ပံ့မှု 

ပိုမိုလိုအပ် 

 ၅။ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းမခင်းနှင့် ယင်းတိုက့ို အေည်အရသွး မမှင့်တင်မခင်း။ 

၅။(ခ) ၁။ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ မ့ျားဖဲွ မ့ခင်း အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ BANCA, BECAR, LCGs Disney (RSPB) 

          ၂။ ရဒသခံထိန်းသိမး်ရေးအဖွဲ က့ို ရထာက်ပံ့ မခင်းနှင့ယ်င်း  

             တို၏့အေည်အရသွးကိမုမှင့တ်င်မခင်း။ 

          ၃။ ငှကက်ကည့်ရလ့လာမခင်းကိရုလ့ကျင့်ရပးမခင်း။ 

 ၄။ ဘာသာစကားရလ့ကျင့်ရပးမခင်း။ 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ BECAR, BANCA, LCGs Disney (RSPB), ICFC,   

ေန်ပုံရငွရထာက်ပံ့မှု ပိုမိုလိုအပ် 

 ၆။ ရဒသခံများ၏ အသကရ်မွးဝမ်းရကျာင်းမှုမပဿနာကိ ုကိုင်တွယ်ရမဖေှင်းမခင်း။ 

၆။(ခ) ၁။ ေပ်ေွာအရမခမပု သဘာဝ အရမခခံခေီးသာွးလုပ်ငနး်    အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA, BECAR, LCGs,  

ရဒသေိုင်ောအစိုးေအဖွဲ  ့

ICFC 



                                          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

 

        ၂။ အသကရ်မွးမှုကိုသုးံသပ်ချက်(ယခုရလာ  ရလာေယ်နှင့ ်

            ရနာင်အလားအလာ) 

အေင့်မမင့်  ၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA,BECAR 

 

ICFC 

          ၃။ အသကရ်မွးဝမ်းရကျာင်း ရမပာင်းလဲလုပ်ကိုငေ်န်  

              ရထာက်ပံ့မခင်း။ 

အလယ် 

အလတ်ေင့် 

၂၀၁၈-၂၀၂၀ BANCA,BECAR ICFC,   ေန်ပုံရငွရထာက်ပံ့မှု 

ပိုမိုလိုအပ်။ 

 ၇။ ရဒသတွင်း စိတ်ပါဝင်စားသူများ ပူးရပါင်းပါဝင်မှု 

၇။(ခ) ၁။ ရဒသအေင့် စည်းဝဝးပွ/ဲရထာက်ခံအားရပးမှု အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ ရဒသခံအဖွဲ အ့စည်းများ၊NGOs၊တက္က သိလု် 

များ ၊ အဓိကကျသည့် ဦးစီးဌာနများ 

ICFC(တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရငွရကကး 

ရထာက်ပံ့မှု) 

 

              ခရုိင်အေင့် ညှိနှိုင်းမှု အလယ် 

အလတ်ေင့် ၂၀၁၈-၂၀၂၀ 
ရဒသခံအဖွဲ အ့စည်းများ၊NGOs၊တက္က သိလု် 

များ၊ အဓိကကျသည့် ဦးစီးဌာနများ 

ICFC(တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရငွရကကး 

ရထာက်ပံ့မှု) 

 

              မပည်နယ်အေင့် ညှိနှိုင်းမှု အလယ် 

အလတ်ေင့် 

၂၀၁၈-၂၀၂၀ ရဒသခံအဖွဲ အ့စည်းများ၊NGOs၊တက္က သိလု် 

များ၊ အဓိကကျသည့် ဦးစီးဌာနများ 

ICFC(တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရငွရကကး 

ရထာက်ပံ့မှု) 

 

             မပည်ရထာင်စုအေင့် ညှိနှိုင်းမှု 
အလယ် 

အလတ်ေင့် ၂၀၁၈-၂၀၂၀ 
ရဒသခံအဖွဲ အ့စည်းများ၊NGO၊တက္က သိလု် 

များ၊ အဓိကကျသည့် ဦးစီးဌာနများ 

ICFC(တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရငွရကကး 

ရထာက်ပံ့မှု) 

 

         ၂။ မပည်သူလူထုပူးရပါငး်ပါဝင်မှု အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ရဒသေိုင်ော အစိုးေအဖွဲ ,့ NGO/ INGO ICFC 

         ၃။ အစိုးေနငှ့်မပည်သူတို ့တိုးတက်ပွင့်လင်းရသာေက်သွယ်ရေး 

             ေှိမှု       

         ၃-၁။ မီဒီယာ ပူးရပါင်းပါဝင်မှု 

         ၃-၂။ လူထုနှင့် ပူးရပါငး်ရောင်ေွကေ်န် ရေတုိ/ ရေေှည်စီမအုံပ်  

                 ချုပ်မှု     

အလယ် 

အလတ်ေင့် 

၂၀၁၈-၂၀၂၀ BANCA, BECAR, INGOs,  

ရဒသေိုင်ော အစိုးေ 

ေန်ပုံရငွရထာက်ပံ့မှု လိုအပ ်



                                          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

ဇယား ၃။ ဧောဝတီမမစ်ဝကျွန်းရပါ် 

အဓိကလုပ်ရောင်ချက်များ 
ဦးစားရပး 

သတ်မှတ်မှု 
အချိန်ကာလ အဓိကမတိ်ဖက်များ ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှု 

 ၁။ ေမ်ောရဒသများနှင့် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သည့်ရနောများ တည်ရထာင်မခင်း။ 

၁။(ဂ) ၁။ သမီးလှကျွန်းတွင် ေမ်ောရဒသ 

              တည်ရထာင်မခင်း။ 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇ FD,  MOAI , ရဒသခံအဖွဲ အ့စည်းများ၊NGOs FFI,  DLN 

         ၂။ ဖိုးရထာင်ချိုင်တွင ်ေမ်ောရဒသ  

     တည်ရထာင်မခင်း။ 

အလယ် 

အလတ်ေင့ ်

၂၀၁၈ FD,  MOAI , ရဒသခံအဖွဲ အ့စည်းများ၊NGOs FFI, DLN 

         ၃။ ဖုန်းရတာ်မပည့်တွင် ေမ်ောရဒ  

   တည်ရထာင်မခင်း။ 

အေင့်နမိ့် ၂၀၁၉ FD,  MOAI , ရဒသခံအဖွဲ အ့စည်းများ၊NGOs FFI, DLN 

         ၄။ ရေဝပ်ရဒသများစီမံခန ့်ခွဲမှု ရကာ်မတီ 

 ဖွဲ စ့ည်းမခင်းနှင့် နှစပ်တ်လည်စည်းရဝးများ 

 ကျင်းပမခင်း။ 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA,တပ်မရတာ်ရေ၊ပုသမိ်တက္က သိလု်, 

FD, FFI, DOF 

FFI, DLN 

 ၂။ ကမ်းရမခရနငှက်များ စာေင်းရကာက်ယူမခင်း၊ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းနှင့် သုရတသနမပုလုပ်မခင်း။ 

၂။(ဂ) ၁။ ရနော(၃)ခုစလုံး၌ ရစာင့်ကကည့် စစရ်ေးမခင်း။ အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ FFI , FD, BANCA FFI, DLN 

         ၂။ (ရအာက်တိုဘာလမှ ဧခပီလအထိ ကမ်းရမခ 

 ရနငှက်များကုိ လစဉ ်စာေင်းရကာက်မခငး်။ အေင့်မမင့် 
၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA, FFI နှင့ ်တက္က သိလု်များ FFI, DLN 

         ၃။ ကမ်းရမခရနငှက်များတွင် လူပ့ရယာဂ 

 ရကကာင့ ်မဖစ်ေသည့် ခခိမ်းရမခာက်မှုများကုိ 

 သုးံသပ်မခင်း။ 

အေင့်မမင့် 
၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA, FFI နှင့ ်တက္က သိလု်များ FFI, DLN 

၂၈ 



                                          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

         ၄။ ရောင်ေွကသ်ည့် အဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းမခင်း။ 

         ၄။ (၁)ထိန်းသိမး်ရေးရောင်ေွကခ်ျက်များမှ  

  ေေှိရသာ အကျိုးတေားများကုိ လစဉ ် 

  သုးံသပ်မခင်း။  

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA, FFI, FD, DOF ေန်ပုံရငွလိုအပ ်

 ၃။ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လိုက်နာရစေန် ရောင်ေွကမ်ခင်းနှင့် လှည့်လည်ရစာင့်ကကည့်မခင်း။ 

၃။(က) ၁။ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း လိုက်နာရစမခင်း။ အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ ရဒသေိုင်ော အစိုးေ, FD, DOF, FFI ေန်ပုံရငွလိုအပ ်

 ၄။ ေက်သယွ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ပူးရပါင်းပါဝင်မခင်းနှင့ ်အသိပညာရပးမခင်း။ 

၄။(ဂ) ၁။ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ေုိင်ော  

      အသိပညာရပးမခင်း၊ ရဒသခံအဖွဲ မ့ျားအား 

      လပုပ်ိုငခ်ွင့ရ်ပးမခင်းအထူးသမဖင့်  

     ဦးစားရပးရနော တစ်ဝိုက်ေှေိွာ(၄)ေွာ 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA, FFI FFI, DLN 

      ၂။ လုပ်ငနး်ရောင်ေွကသ်ည့် အဖွဲ မ့ျားဖဲွ စ့ည်းမခင်း၊ 

    အသကရ်မွးမှု အလုပ်အကိငု်များ  

    ရမပာင်းလဲ လုပ်ကုိင်ရေးနှင့ ် 

    အရသးစား ရထာက်ပံ့မှုများရပးမခင်း။ 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA, FFI, FD, DOF ေန်ပုံရငွလိုအပ ်

 ၅။ ရဒသခံများ အသကရ်မွးဝမ်းရကကာင်းမှု မပဿနာကို ကိငု်တွယရ်မဖေှင်းမခင်း။ 

၅။(က) ၁။ လုပ်ငနး်ရောင်ေွကသ်ည့်အဖွဲ မ့ျားဖဲွ စ့ည်းမခင်း၊  

               အလုပ်အကိုင်များရမပာင်းလဲလုပ်ကိုငရ်ေး  

               နှင့အ်ရသးစားရထာက်ပံ့ မှုများရပးမခင်း။ 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ BANCA, FFI, FD, DOF ေန်ပုံရငွလိုအပ ်

    ၂။ ငှကမ်ုေုိးများနှင့် ပတသ်က်၍သုးံသပ်ရလ့လာမခင်း။ အေင့်မမင့် ၂၀၁၇ FFI, BANCA, DoF ေန်ပုံရငွလိုအပ ်

 ၆။ ရဒသတွင်းေှိ စိတ်ပါဝင်စားသူများ ပူးရပါင်းပါဝင်မခင်း။ 

၆။(ဂ) ၁။ ရဒသေိုင်ော အာဏာပုိင်များနှင့် ရတွေံု့မခင်း။ အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ ရဒသေိုင်ော အစိုးေ, FD, DOF, 

တပ်မရတာ်ရေ, BANCA 

FFI, DLN 

          ၂။ ခမို န့ယ်အေင့်အစည်းအရဝးပွဲများ (သိုမ့ဟုတ်) 

              အလုပ်ရံုရေွးရနွးပဲွများကျင်းပမခငး်။ 

အလယ် 

အလတ်ေင့ ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ FFI, BANCA , LCGs နှင့ ်ရဒသေိုင်ော 

အစိုးေ 

ေန်ပုံရငွလိုအပ ်

 



                                          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

ဇယား ၄။ ခမတိ်ရဒသေိှ လမုရတာများနှင့် လတာမပငမ်ျား  

 ဦးစားရပးရနော ၁။ ဘုတ်မပငး်အရနာက်နှင့် ရမမာက်ဖက ်        

 ဦးစားရပးရနော ၂။ ကံရမာ်ကျွန်း စခန်းသစ်                

 ဦးစားရပးရနော ၃။ သစ်ော၀ကမ်းရမခနှင့် တနသသာေီမမစ်ဝ  

အဓိကလုပ်ရောင်ချက်များ 
ဦးစားရပး 

သတ်မှတ်မှု 
အချိန်ကာလ အဓိကမတိ်ဖက်များ ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှု 

 ၁။ ေမ်ောရဒသများနှင့် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သည့်ရနောများ တည်ရထာင်မခင်း။ 

၁။(ဃ) ၁။ အေုိမပုထားရသာ ေမ်ောရဒသများ 

    အတွက် တင်မပေန်၊ ရဒသေိုင်ော    

    ရေဝပ်ရဒသ ရကာ်မတီဖွဲ စ့ည်း    

    တည်ရထာင်မခင်း 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇ MONREC(တနသသာေီ)၊DOF,(KNU),FFI, 

CSOs ,INGOs,NGOs  ရဒသေိုင်ောအစိုးေ ၊ 

ရကျးေွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ေွာသားများ၊ 

ခမိတ်တက္က သိလု် ၊ ရဒသ ေှ ိ

ဘာသာရေးရခါင်းရောင်များ၊ NAVY 

FFI, MFF,ရဖာင်ရဒးေှငး်များ၊ 

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။ 

             ၂။ေမ်ောရဒသ(၃)ခုစလုံးအတွက်အ 

                ေုိမပု ချက်ကို တင်မပမခင်း 

အေင့်မမင့် ၂၀၂၀ ရေဝပ်ရဒသစီမံခန ့်ခွဲရေးရကာ်မတီ FFI, MFF,ရဖာင်ရဒးေှငး်များ၊ 

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။ 

 ၂။ ကမ်းရမခရနငှက်များကုိ စာေင်းရလ့လာမခင်း၊ ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းနှင့် သုရတသနမပုလုပ်မခင်း။ 

၂။(ဃ) ၁။ရနော(၃)ခုစလုံး၌ အရသးစိတ်စာေင်း 

    ရကာက်ယူမခင်း။ 

အေင့်မမင့်/ 

အလယ် 

အလတ်ေင့ ်

၂၀၁၇-၂၀၁၉ NGOs, ခမိတ်တက္က သိလု် FFI, MFF,ရဖာင်ရဒးေှငး်များ၊ 

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။ 

၂။ ေက်လက်စာေင်းရကာက်ယူေန် အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ FD, ခမိတ်တက္က သိလု်  , FFI FFI,  ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။ 

၃။ကမ်းရမခရနငှက်များအားခခိမ်းရမခာက်မခငး် 

   များကုိ သုးံသပ်မခင်း 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇ FFI FFI,  ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။ 

 ၃။ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လိုက်နာေန် အရေးယူရောင်ေွကမ်ခင်းနှင့် လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်မခင်း။ 



                                          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

  ၃။(ဃ) ၁။ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လိုက်နာရစမခင်း အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ FD, DOF, SLRD, NGO FFI,  ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။ 

        ၂။လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်မခင်းနှင့ရ်စာင့်  

           ကကည့် စစရ်ေးမခင်း 

အလယ် 

အလတ်ေင့ ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ NGOs/ INGOs, ရဒသေိုင်ော အစိုးေ FFI,  ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။ 

 ၄။ ေက်သယွ်ရေး၊ပညာရေး၊ ပူးရပါင်းပါဝင်မခင်းနှင့ ်အသိပညာရပးမခင်း 

၄။(ဃ) ၁။ ရနော(၃)ခုစလုံး၌ ရဒသခံများအား 

               အသိပညာရပးမခင်း 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ NGOs, ရဒသေိုင်ောအစိုးေ ၊ ရကျးေွာအုပ ်ချုပ် 

ရေးမှူးများ၊ေွာသားများ ၊ ရဒသေှိဘာသာရေး 

ရခါငး်ရောင်များ၊KNU 

FFI, MFF, ရဖာင်ရဒးေှင်းများ,  

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။ 

          ၂။သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ေုိင်ောပညာ 

             ရေးနှင့ ်အသိပညာရပးမခင်း။ 

အေင့်မမင့် ၂၀၁၇-၂၀၂၀ FFI, BANCA, ခမိတ်တက္က သိလု် FFI,  ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။ 

 ၅။ ရဒသေိုင်ော ထိန်းသိမး်ရေးအဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းမခင်းနှင့် ယင်းတို၏့ အေည်အရသွးကိမုမှင့တ်င်မခင်း။ 

၅။(ဃ) ၁။ ရဒသခံ ထိန်းသိမး်ရေးအဖွဲ မ့ျား 

                ဖွဲ စ့ည်းမခင်း၊ယင်းတိုအ့ေည်အရသွး 

                များကုိမမငှ့်တင်မခင်း။ 

အလယ် 

အလတ်ေင့ ်

၂၀၁၈-၂၀၂၀ INGOs/ NGOs, FD, DOF,  ခမိတ်တက္က သိလု် FFI,  ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။ 

 ၆။ ရဒသခံများ၏အသကရ်မွး၀မ်းရကကာင်းမှု မပႆနာကုိ ကုိင်တွယ်ရမဖေှင်းမခင်း။ 

၆။(ဃ)၁။ အသကရ်မွး၀မ်းရကျာင်းအလုပ်အ 

              ကိငု်ရမပာင်းလဲမခင်း 

အလယ် 

အလတ်ေင့ ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ FFI FFI, ,  ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။ 

 ၇။ ရဒသတွင်းေှိ စိတ်ပါ၀င်စားသူများ ပူးရပါင်းပါ၀င်မှု။ 

၇။(ဃ) ၁။ ရနော(၃)ခုစလုံး၌ ရဒသခံများ နှင့် 

     ညှိနှိုင်း မခင်း 

အေင့်မမင့်/ 

အလယ် 

အလတ်ေင့ ်

၂၀၁၇-၂၀၁၉ NGOs,ရဒသေိုင်ောအစိုးေ၊ရကျးေွာ အုပ်ချုပ် 

ရေးမှူးနှင့် ေွာသားများ၊ရဒသေှိ ဘာသာရေး 

ရခါငး်ရောင်များ၊KNU 

FFI, MFF, ရဖာင်ရဒးေှင်းများ,  

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။ 

    ၂။ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ မ့ျားနှင့် ရဒသ 

        ေုိင်ောအစုိးေတိုေ့က်သွယ်မှုတိုးတက်ရေး 

အလယ် 

အလတ်ေင့ ် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ NGOs/ INGOs, LGC, ရဒသေိုင်ော အစိုးေ FFI,  ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။ 



                                          ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

၉။ BANCA အဖွဲ က့ရောင်ေွက်ရသာ ဤရောငေ်ွက်ချက် စီမံချက် နိုင်ငံအေင့် ညှိနှိုင်းမှု  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အဓိက ရောင်ေွကခ်ျက်များ ကူညီပံ့ပုိးရပးမှု ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှု 

မမန်မာနိုင်ငံ၌ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိငု်းငှကမ်ျားကုိစာေင်းရကာက်၍ မှတ်တမ်းတင်မခင်း။ BECAR, FFI RSPB 

ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာရေးအစီအစဉ်ကုိအရကာင်အထည်ရဖာ်မခင်း ဤလုပ်ငနး်၌ အဓိကပါ၀င် ရောင်ေွကသ်ူများ RSPB 

ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိငု်းငှကမ်ျားထိန်းသိမး်ရေးအတွက်ရပါ်ရပါကလ်ာရသာမပဿနာများကုိရဖာ်ထုတ်၍  

သတင်းပိုမ့ခင်း 

ဤလုပ်ငနး်ရောင်ေွကသ်ူအားလုံး RSPB 

လုပ်ငနး်စီမံချက်အရကာင်အထည်ရဖာ်ရေးအတွက်နိုင်ငံရတာ်နှင့်မပည်နယ်အစိုးေများသုိအ့ရကကာင်း 

ကကားမခင်း။ 

BANCA နှင့ ်အရကာင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွက် 

သူမတိ်ဖက်များ 

RSPB 

မဖစ်ရပါ်တုိးတက်မှုများ၊ ခခိမ်းရမခာက်မှုများ၊ ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိငု်းမှတ်တမ်းများကုိ SBSTF သိုပ့ိုမ့ခင်း BANCA RSPB 

နိုငင်ံအေင့်နိုင်ငတံကာေုိင်ောအစည်းအရဝးပွဲများတွင်လုပ်ငန်းစီမခံျက်ရောင်ေွက်မှုနှင့် 

ေလဒ်များကုိတင်မပမခင်း။  

SBS TF, RSPB RSPB 

မမန်မာနိုင်ငံနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးေုိင်ောရေေညှာင့်နှုတ်ဝိငု်းငှကထ်ိန်းသိမ်းရေးကုိအရထာက်အကူမပုေန် 

နိုငင်ံအေင့်နငှ့် နိုငင်ံတကာအေင့်အေက်အသွယ်များ 

SBS TF, BirdLife International, RSPB RSPB 



                                          
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

ရနာက်ေက်တွဲ၁။ မမန်မာနိုင်ငံရေေညွာင့္နှုတ်ဝိုင်းငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်အချိန်ဇယားနှင့်  အညီလုပ်ရောင်မှု 

မမန်မာနိုင်ငံကိုရေေညွာင့္နှုတဝ်ိုင်းငှက်အတွက် အရေးကကီးရသာရောင်းခိုရနောအမဖစ် ၂၀၀၈ ခုနစှ်အထိမသကိက 

ရသးပါ။ ထိုရ့နာက်ပိငု်းတွင် ဤမျိုးစိတင်ှက်အတွက် ထိန်းသမိ်းရေးလုပ်ငန်း၏ အဓိကမှတ်တိုင်များကိုရအာက်ပါ       

ဇယားတွင်အရလးရပးရဖာ်မပထားပါသည်။ 

ေက်စွဲ ရောင်ေွက်မှုမှတတ်ိုင်များ 

၂၀၀၈ 

ဇန္နဝါေ ီ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွတ့ွင်ရေေညွာင့္နှုတ်ဝိုင်းငှက်(၄၈)ရကာင်နှင့်နံသ့ာကျွန်းတွင်(၃၆)ရကာင်ကို 

စာေင်း ရကာက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့။ 

ဇန္နဝါေီ ေန်ကုန်ခမိုတ့ွင်ပထမေုံးအကကိမ်အမပည်မပည်ေိုငေ်ာရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုငး်ငှက်ထိန်းသမိ်းရေးအလုပ်ရုံ

ရေွးရနွးပွကဲို ကျင်းပ။  

၂၀၀၉ 

ဇန္နဝါေီ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ၌့ ထပ်မစံာေင်းရကာက်ယူမှုနငှ့် နံသ့ာကျွန်းတွင် ငှက်များဖမ်းေီး သတ်မဖတ် 

မခင်းကိ ု အရေးကကီးမပဿနာအမဖစသ်တ်မှတ်ခဲ့။ နံသ့ာကျွန်းတွင်ရဒသခံများနှင့် ညှိနှိုင်းမှုပထမေုံး 

ရောင်ေွက်။ 

ဇန္နဝါေီ ေခိငု်ကမ်းရိုးတနး်ေှိနံသ့ာရတာင်ဘက်နှင့်နံသ့ာကျွန်းတွင်စာေင်းရကာက်ယူမခင်းမဖင့်ရေေညှာင့့်နှုတ် 

ဝိုင်းငှက်တစ်ရကာင်ရတွေ့ှိခ့ဲ။ 

ဇန္နဝါေီ ေန်ကုန်ခမို ၌့ဒုတိယအကကိမ်အမပည်မပည်ေုိငေ်ာရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်ထိန်းသမိ်းရေးအလုပ်ရုံရေွး

ရနွးပွဲကျင်းပ။ 

၂၀၁၀ 

ဇန္နဝါေီ မပည်တွငး်-မပည်ပပူးရပါင်း၍စာေင်းရကာက်ယူမခင်းမဖင့် ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်ရကာင်ရေ ၂၀၀ ခန ့် 

ကိုခန ့်မှန်းရကာက်ယူနိငု်ခဲ့။ 

ကမ်းရမခငှက်ရကာင်ရေ တစ်သိန်းခဲွနှင့်နှစ်သိန်းခန ့လ်ာရောကက်ျကစ်ားရသာ ကျယ်ရမပာလှသည့် 

ဒီရောက်ခိုမှီော မဖစရ်ကကာင်းမပသရနသည်။ 

ဇန္နဝါေီ လူမှု-စီးပာွးရေးစစ်တမ်းများ ရကာက်ယူမှုစတင်ရောင်ေွက်ခပီးရဒသခငံှက်ဖမ်းသူများကိုရဖာထ်ုတ် 

နိုင်ခဲ့။ 

ဇန္နဝါေီ ဧောဝတီမမစ်ဝကျွန်းရပါ် စာေင်းရကာက်ယူမခင်း၊ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငကှ်(၁)ရကာင်ရတွေ့ှိမှတ်တမ်း 

တင်ခ့ဲ။ 



                                          
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

ေက်စွဲ ရောင်ေွက်မှုမှတတ်ိုင်များ 

ဇန္နဝါေီ နံသ့ာကျွန်းသိုပ့ထမေုံးအကကိမ်သဘာဝအရမခခံငှက်ရလ့လာရေးခေီးစဉ်အမဖစသ်ွားရောက်။ 

မတ် မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွအ့ရေှ ဘ့က်ေှိ ငှက်ဖမ်းသူများအား အသက်ရမးွဝမ်းရကကာင်းအလုပ်ရမပာငး်လ ဲ

လုပ်ကိုင်နိုင်ေန် ရထာက်ပံရ့ကကးရပးအပ်။ 

၂၀၁၁ 

ဇန္နဝါေီ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွန့ှင့်နံသ့ာကျွန်းတိုတွ့င် ထပ်မရံလ့လာစာေင်းရကာက်ယူမှုမပုလုပ်။ 

ဇန္နဝါေီ ေန်ကုန်ခမို ၌့ရေေညှာင့်နှုတ်ဝုိငး်ငှက်အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲကျင်းပ။ 

ဇန္နဝါေီ ထားဝယ်မမစ်ဝ၌ထပ်မံ ရလ့လာစာေင်းရကာက်ယူမှုမပုလုပ်၊ ငှက်ဖမ်းသူများအား မူလအလုပ် 

စွန ့်လွှတ်ေန် ရထာက်ပံ့ရကကးရပးအပ်။ 

ရဖရဖာ်ဝါေီ အသက်ရမးွမှုအလုပ်အကိုင် ရမပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ေန် ရထာက်ပံ့ရကကးရပးမှုကုိ ရစာင့်ကကည့်၍ 

အကဲမဖတ ်ရလ့ လာမခငး် 

ဧခပီ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွအ့ရနာက်ဘက် ကမ်းရမခေှိငှက်ဖမ်းသူများအား အသက်ရမးွမှုအလုပ်အကိုင ်

ရမပာင်းလ ဲလုပ်ကိုင်ေန် ရထာက်ပံ့ရကကးများရပးအပ်။ 

ဧခပီ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွတ့ွင် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ေိုငေ်ာ ပညာရေးနှင့် အသိပညာရပးမခင်း လုပ်ငန်း 

များစတင်ရောင်ေွက်။ 

ဧခပီ လူမှု-စီးပာွးရေးစစ်တမ်းများရကာက်ယူမခင်းမဖင့် ကမ်းရမခရနငကှ်များဖမ်းေီးမှုမေှိရကကာင်းရတွေ့။ 

 နံသ့ာကျွန်း၌ရောင်းခိုငှက်များ ကာကွယ်ခွင့်အတွက် စာချုပ်ချုပ်ေို။ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေး 

အသင်းမဖစ်ရသာ (စစ်ရတွသဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသငး်) တည်ရထာင်မခင်းနငှ့် သတင်းအချက် 

အလကမ်ျားမျှရဝရပး။ 

၂၀၁၂ 

ဇန္နဝါေီနငှ့် 

ရဖရဖာ်ဝါေီ 

မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွန့ှင့်နံသ့ာကျွန်းတိုတ့ွင်ထပ်မံရလ့လာ၍စာေင်းရကာက်ယူ။ 

ဇန္နဝါေီ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ  ့အရနာက်ဖက်ကမ်းတွင် အသက်ရမးွမှုအလုပ်အကိုင် ရမပာင်းလဲမခင်းကိုရလ့လာ 

ရစာင့်ကကည့်မခင်းနှင့် အကဲမဖတ်မခငး်။ 

ရဖရဇာ်ဝါေီ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွက့ိုေမ်ောရဒသအမဖစ် ရနာင်သတ်မှတ်ရပးေန် ကမ္ဘာ့ရေဝပရ်ဒသများရန ့

အလုပ်ရုံ ရေွးရနွးပွကဲိုရနမပည်ရတာ်၌ကျင်းပ။ 



                                          
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

ေက်စွဲ ရောင်ေွက်မှုမှတတ်ိုင်များ 

ရဖရဖာ်ဝါေီ-ရမ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွအ့ရနာက်ဖက်ကမ်းရမခ၌ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ေိုင်ောပညာရေးနှင့် အသိပညာ 

ရပးအစီအစဉမ်ျားမပုလုပ်ရောင်ေွက်။ 

ရမ ေမ်ောရဒသအမဖစမ်ုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွကုိ့တုိးတက်မဖစထ်ွန်းရေးအတွက် 

အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွနဲှင့်ထိုရဒသ ကိုသွားရောက်ကကည့်ရှု။ 

ရအာက်တိုဘာ မုတ္တ မပင်လယ်ရကွ၌့ ေပ်ေွာအရမခမပုသဘာဝအေင်းအမမစစ်ီမံခန ့်ခွရဲေးအတွက် BANCA မှ 

ဝန်ထမ်း များအားရလ့ကျင့သ်ငက်ကား။ 

ရအာက်တိုဘာ အရေှ ဖ့က်ကမ်းရလ့လာစာေင်းရကာက်ယူမှုများမှရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငကှ်တစ်ရကာင်ကိုမှတတ်မး်

တင်။ 

နိုဝင်ဘာ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်နိုင်ငံအေင့်မျို းစိတ်အမဖစ်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲကျင်းပ။ 

ဒီဇင်ဘာ ထူးမခားရမပာငး်လဲမှုများအတွက်လူမှု-စစ်တမ်းများရကာက်ယူေန် 

BANCAဝန်ထမ်းများအားရလ့ကျင့် 

၂၀၁၃ 

ဇန္နဝါေီ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွရ့ကျးေွာ(၂)ေွာ၌ ထူးမခားရသာရမပာင်းလဲမှုများအတွက်စာေင်းရကာက်မခင်း 

၊အသက် ရမွးဝမး်ရကကာင်းအလုပ်အကိုငရ်မပာင်းလဲလုပ်ကိုင်မခင်းကို ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမခင်းနှင့် 

အကဲမဖတ်မခငး်။ 

ရဖရဖာ်ဝါေီ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွက့ိုေမ်ောရဒသမဖစ်လာရစရေး အရထာက်အကူမပုေန် ကမ္ဘာ့ရေဝပရ်ဒသ 

ရနမ့ျားအ လုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲကို ရနမပည်ရတာ်နှင့်ရမာ်လခမိုင်၌ကျင်းပ။ ရထာက်ခံအားရပးမှုအလုပရံု် 

ရေွးရနွးပွကဲိ ုမွနမ်ပည်နယ်ရန၌့ကျင်းပ။ 

မတ်-ဧခပီ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွေ့မ်ောရဒသ၏နယ်နိမတိ်များသတ်မှတ်မခင်းကို BANCA  နှင့် MOECAF 

တိုပ့ူး တွရဲောင်ေွက်။ 

ရမ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွအ့ရေှ ဖ့က်ကမ်းရမခ၌ရဒသခံထိန်းသမိ်းရေးအဖွဲ မ့ျားဖွဲ စ့ည်း။ 

ရမ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွအ့ရေှ ဖ့က်ကမ်းအတွက် ေမ်ောရဒသနယ်နိမိတ်ရမမပုံကို အကကမ်းရေးေဲွနိုင်ခဲ့။ 

(မွန် မပည်နယ်၌ ေမ်ောရဒသတည်ရထာင်မခင်းကို MOECAF ကလက်ခံ) 

ဇွန် မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွအ့ရေှ ဖ့က်နှင့်အရနာက်ဖက်တို၌့ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ (့၄)ဖွဲ ထ့ပ်မဖံွဲ စ့ည်း။ 

ကသဂုတ ် မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ၌့ ထိန်းသမိ်းရေးအဖွဲ မ့ျားကိုရလက့ျင့်သင်ကကားရပး။ 

စက်တင်ဘာ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွေ့ှိ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ မ့ျားသိုရ့လှများနှင့်ပစ္စည်းကိေိယာများရပးအပ်။ 

ရအာက်တိုဘာ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ၌့ရေေညှာင့်နှုတဝ်ိုင်းငှက်များကိုစာေင်းရကာက်မခင်း။ 

နိုဝင်ဘာ ဧောဝတီမမစ်ဝကျွန်းရပါ်အရေှ ဖ့က်၌ ရေငကှ်များ၏ရကာင်ရေနှင့အ်ရမခအရနကိုစာေင်းရကာက်ယူ။ 



                                          
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

ေက်စွဲ ရောင်ေွက်မှုမှတတ်ိုင်များ 

ဒီဇင်ဘာ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွရ့တာင်ဖက် (မွနမ်ပည်နယ် သံမဖူဇေပ်ခမို န့ယ်)၌ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်များ 

ကိုရေှ  ့ရမပးစာေင်းရကာက်မခင်း။ 

- မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွန့ှင့်နံသာကျွန်းေှိရောင်းခိုောရနောများ၌ရေေညှာင့န်ှုတ်ဝိငု်း 

ရကာင်ရေစာေင်းကိုရလ့လာရကာက်ယူ။ 

- ဧောဝတီမမစ်ဝကျွန်းရပါ်အရေှ ဖ့က်ရဒသ ပထမစာေင်းရကာက်ယူချက်အေ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်း 

၁-၂ ရကာင်ရတွေ့ှိ။ 

- မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွေ့ှိရဒသခထံိန်းသမိ်းရေးအဖွဲ မ့ျားအား ငှက်ကကည့်သင်တနး်များပိုခ့ျ။ 

- (မွနမ်ပည်နယ်) ၌အေိုမပုထားရသာ ေမ်ောရဒသနယ်နိမိတ် ဖွဲ စ့ည်းပုကံိုသစ်ရတာနှင့် 

သတ္တ ုဌာန ဝန်ကကီးနှင့်ရတွေ့ုံမခငး်။ 

၂၀၁၄ 

ဇန္နဝါေီ ယခင်ငှက်မုေိုးများအားရထာက်ပံ့မခငး်ကို ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမခင်းနှင့် အကဲမဖတ်မခငး်။ 

မုတ္တ မပငလ်ယ် ရကွ၌့ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်ရကာင်ရေစာေင်းရကာက်ယူမခင်း။ 

ရဖရဖာ်ဝါေီ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွရ့တာင်ဖက် (မွနမ်ပည်နယ်သံမဖူဇေပ်ခမို န့ယ်) ၊ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွန့ှင့် 

နံသ့ာကျွန်း များတငွ် ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်ရကာင်ရေစာေင်းရကာက်ယူမခင်း။ 

မတ် မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ  ့ (အရေှ ဖ့က်ကမ်းရမခ)အတွက် သယံဇာတများထိန်းသမိ်းအသုံးမပုမှုတိုးတက် 

ရေး စီမံ ချက်ကုိကကိုတငမ်ပင်ေင်။ 

မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ၌့ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်ရကာင်ရေစာေင်းရကာက်ယူ။ 

ဧခပီ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ  ့ (အရေှ ဖ့က်ကမ်းရမခ)၌ သယံဇာတများထိနး်သိမး် အသုံးမပုမှုတိုးတက်ရေး စီမံ 

ချက် ရောင်ေွက်။ 

- မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ  ့အရေှ ဖ့က်ကမ်းရမခေှိရကျးေွာ (၅)ေွာအတွက်ရသာက်ရေကန်များ ရပးအပ် 

ေန ်ပထမအေင့်ခပးီစီး။ 

- အေိုမပုထားရသာေမ်ောရဒသ နယ်နိမတိ်နှင့်ပတ်သက်၍ မွနမ်ပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ န့ှင့် ညှိနှိုင်း 

ရေွး ရနွး။ 

ရမ မွနမ်ပည်နယ်ကျိုက်ထိုခမို န့ယ်၌ ရေဝပရ်ဒသများ စီမံခန ့်ခွမဲှုသငတ်နး်ကျင်းပ။ 

 - မုတ္တ မပင်လယ်ရကွ ေိှ့ ရကျးေွာ(၇) ေွာ၌ ရဒသခံထိန်းသမိ်းရေးအဖွဲ မ့ျားဖွဲ စ့ည်း။ 

ဇွန် ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ဝ့င် (၄၅)ဦးအားအလုပ်အကိုင်ရမပာင်းလဲမခင်းအတွက် အရသးစား 

ရထာက်ပံ့မှု များရပးအပ်။ 

ဇူလိုင ် မွနမ်ပည်နယ်ရကျးေွာ (၁၄) ေွာ၌ ရကျးေွာအေင့်ေမ်ောညှိနှိုင်းမှုများမပုလုပ်။ 



                                          
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)  

ေက်စွဲ ရောင်ေွက်မှုမှတတ်ိုင်များ 

စက်တင်ဘာ မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွရ့ကျးေွာ (၂၉) ေွာ၌ရေဝပရ်ဒသရဂဟစနစ်တန်ဖိးုများနှင့်ေမ်ောနှင့် ပတသ်က် 

၍ အသ ိပညာ ရပးအစီအစဉမ်ျားမပုလုပ်ခပီးစီး။ 

ရအာက်တိုဘာ မွနမ်ပည်နယ်၌ ေမ်ောရဒသအမဖစအ်ေိုမပုထားရသာရနော အနီးတဝိုက်ရကျးေွာများ၌ အသိရပး 

ရကကမငာ ေိုငး်ဘုတ် (၁၂) ခုကိုစိကု်ထူ။ 

၂၀၁၅ 

ဇန္နဝါေီ မပည်တွငး် - မပည်ပပူးရပါင်းစာေင်း ရကာက်ယူရေးအဖွဲ အ့ရနမဖင့ ် မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ၌့ 

ရေရညှာင့်နှုတဝ်ိုင်း ရကာင်ရေ (၁၅၀) ကိုခန ့်မှန်းစာေင်းရကာက်ယူနိုငခ်ဲ့။ ယင်းမှာ ၂၀၁၀ 

မှစ၍ကာလ တစ်ရလျှာက် ရတွခ့ဲ ့ သမျှေလဒ်မှတ်တမ်းမဖစ်သည်။ အမခား ရသာကမ်းရမခရနငကှ် 

ရကာင်ရေစုစု ရပါင်းစာေင်းကိုလည်းမှတ် တမး်တင်ခဲ့သည်။ 

ရဖရဖာ်ဝါေီ ရမာ်လခမိုင်ခမို ၌့ကျင်းပရသာေမ်ောရဒသညှိနှိုင်းမှု အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွကဲကီးမှရန၍ မွနမ်ပည်နယ် 

ေမ်ော ရဒသတည်ရထာင်ရေး အရထွရထွသရဘာတူညီချက်ကိုေေိှ။ 

 - ရကျးေွာ(၈) ေွာမှ စုစုရပါင်းလဦူးရေ (၈၀၀၀) အတကွ်ရသာက်သုံးနိုင်ေန် ရနာက်ထပ်ရကျးေွာ 

(၃) ေွာသိုရ့သာက်သုံးရေကန်များရပးအပ်။ 

 SDC မှရထာက်ပံမ့ှုမဖင့် မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွေ့ပ်ေွာအရမခမပုကမ်းရုိးတနး်စီမခံန ့်ခွမဲှုစီမံချက်စတင်။ 

မတ် ၂၀၁၅/၁၆ ခုနစှ်ကမ်းရမခရနငှက်များရောင်းခိုချိန်အကုန်၌ မုတ္တ မပင်လယ်ရကွတ့စ်ဝိကု်ေှရိေး 

များ၌ စုစံမး်ရလ့လာချက်အေ ရေငကှ်များရောင်းချသည်ကို မရတွေ့ရချ။ 

၂၀၁၆ 

 မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ၌့ မပည်တွငး်-မပည်ပ ပူးတဲွစာေင်းရကာကယ်ရူေးအဖဲွ မှ့ ရေေညှာင့်ႏႈတ္ဝိုင္းငွက ္

ငှက် ရကာင်ရေ (၁၀၀) ကိုရကာက်ယူမှတ်တမ်းတငခ်ဲ့။ 

 မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွ၌့ ငှက်ဖမ်းမခင်းကိုရစာင့်ကကည့်ရလလ့ာေန်အတွက် SMART Software 

အသုံးမပု လျက်လှည့်လည်ရစာင့်ကကည့်မခင်းကို ရဒသခံထိနး်သိမး်ရေးအဖွဲ မ့ျားနှင့် ပူးရပါင်းရောင် 

ေွက်။ 

 - မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွန့ှင့် နံသ့ာကျွန်းတို၌့ ထနိ်းသမိ်းရေး ၊ ပညာရေးနှင့် အသိပညာရပး 

ရေးလုပ်ငန်း များရောင်ေွက်။ 

 - မုတ္တ မပငလ်ယ်ရကွအ့ားေမ်ောရဒသအမဖစ် သတ်မှတ်နိငု်ေန်ရထာက်ခံအတည်မပုရေး 

အတွက် ရဒသ ခံများနှင့်ဒုတိယအကကိမ် ညှိနှိုင်းမှုမပုလုပ်။ 
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ေက်စွဲ ရောင်ေွက်မှုမှတတ်ိုင်များ 

 - နံသ့ာကျွန်းကို ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန် ရနောအမဖစ ် တိးုမမှင့်နိငု်ေန်ထိန်းသမိ်းရေး လှုပ်ေှား 

မှုများ ကို တိးုတက်ရောင်ေကွ်။ 

 မွနမ်ပည်နယ်ရေဝပရ်ဒသများစမီံခန ့်ခွဲရေးရကာမ်တီတေားဝင်ဖွဲ စ့ည်း။ 

 

ရနာက်ေက်တွဲ၂။ မမန်မာနိုငင်ရံေေညှာင့န်ှုတဝ်ိုင်းငှက်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်နိငု်ငံအေင့်အလုပ်ရုံ ရေွးရနွးပွဲ၌ 

ပါဝင်ကကသူများ။ 

(၁၇-၁-၂၀၁၇) ၊ ရမာ်လခမိုင်ခမို  ့၊ မွန်မပည်နယ် ၊ မမန်မာနုိင်ငံ 

 

စဉ် အမည် ောထးူ မပည်နယ်/ 

တိငု်းနိုငင်ံ 

ဌာန/အဖွဲ အ့စည်း 

၁။ ရဒါကတ်ာ 

မင်းကကည်ဝငး် 

ဝန်ကကီး 

(သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်

ထိန်းသမိ်းရေးဝနက်ကီးဌာန) 

မွန ် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ ်

ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး 

ဝန်ကကီးဌာန 

၂။ ဦးထွန်းရဌး ဝန်ကကီး 

(ရမွးမမူရေး၊စိကု်ပျိုရေး 

နှင့်ေည်ရမမာင်းဝန်ကကီး ဌာန) 

မွန ် ရမွးမမူရေး၊စိကု်ပျိုရေးနှင့် 

ေည်ရမမာင်းဝန်ကကီးဌာန 

၃။ ဦးမင်းသနိ်းမမင့် ညွှန်ကကားရေးမှူး မွန ် သစ်ရတာဦစီးဌာန 

၄။ ဦးသနး်နိုင် ညွှနက်ကားရေးမှူး မွန ် ေည်ရမမာင်းဦးစီးဌာန 

၅။ ရဒါကတ်ာ မီမစီိန် ပါရမာက္ခချုပ ်(ကုိယ်စား) မွန ် ရမာ်လခမိုင်တက္က သိလု် 

၆။ ရဒါကတ်ာစံသာထွန်း ပါရမာက္ခ(အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ) မွန ် ရမာ်လခမိုင်တက္က သိလု် 

၇။ ရဒါကတ်ာ 

.ချယ်ေီရအာင ်

ပါရမာက္ခ(အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ) ဧောဝတီ ပုသိမ်တက္က သိလု် 

၈။ ရဒါကတ်ာ.မဖူမဖူစိန ် ပါရမာက္ခ(သတ္တ ရဗဒဌာန) မွန ် ရမာ်လခမိုင်တက္က သိလု် 

၉။ ရဒါကတ်ာ 

နန်းမမဟန် 

ပါရမာက္ခ(အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ) တနသသာေီ ခမိတ်တက္က သိလု် 

၁၀။ ဦးစိးုနိုင် ကထိက (သတ္တ ရဗဒဌာန) တနသသာေီ ခမိတ်တက္က သိလု် 

၁၁။  ဦးစိးုနိုင် ဒ/ုညွှန်ကကားရေးမှူး မွန ် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် 

ထိန်းသမိ်းရေးဦးစီးဌာန 
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စဉ် အမည် ောထးူ မပည်နယ်/ 

တိငု်းနိုငင်ံ 

ဌာန/အဖွဲ အ့စည်း 

၁၂။ ဦးစိးုတင့် ဒ/ုညွှန်ကကားရေးမှူး ရနမပည်ရတာ် သစ်ရတာသုရတသန 

၁၃ ဦး Hou ကကင်မိးု ဒ/ုညွှန်ကကားရေးမှူး မွန ် ဟုိတယ်နှင့ခ်ေီးသွား 

၁၄။ ဦးရကျာဇ်င်ထွန်း လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး သဘာဝဝနး် 

ကျင်နငှ့်ရတာရိုငး်

တိေိစ္ဆာန် 

ထိန်းသမိ်းရေး 

သစ်ရတာဦးစီးဌာန 

၁၅။ ဦးစံမမင့်ထွနး် လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး ပဲခူး သစ်ရတာဦးစီးဌာန 

၁၆။ ဦးမမင့်ရကျာ် လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး ေခိုင် သစ်ရတာဦးစီးဌာန 

၁၇။ ဦးမမင့်ရအာင် လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး 
မွန ် သစ်ရတာဦးစီးဌာန 

၁၈။ ဦးရဇာမ်ိုးရအာင် လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး 
မွန ် အရထွရထွအုပ်ချုပ်မှု 

ဦးစီးဌာန 

၁၉။ ဦးရအာင်သိန်းထွနး် လက်ရထာက်အောေိှ မွန ် သစ်ရတာဦးစီးဌာန 

၂၀။ ဦးသိန်းကို ဦးစီးမှူး မွန ် သစ်ရတာဦးစီးဌာန 

၂၁။ ဦးသနး်ထိုက် ဦးစီးမှူး 
မွန ် သစ်ရတာဦးစီးဌာန 

၂၂။ ဦးသနး်ဝင်း ဦးစီးမှူး 
မွန ် သစ်ရတာဦးစီးဌာန 

၂၃။ ဦးမျိုးရအာင် ဦးစီးမှူး မွန ် သစ်ရတာဦးစီးဌာန 

၂၄။ ဦးရနမျိုးထွန်း ဦးစီးမှူး မွန ် သစ်ရတာဦးစီးဌာန 

၂၅။ ရဒါ်လှလှစုိး ဦးစီးမှူး မွန ် လယ်ယာစုိက်ပျို းရေး 

၂၆ ဦးလှရထွး ဦးစီးမှူး 
မွန ် လယ်ယာစုိက်ပျို းရေး 

၂၇။ ဦးမင်းမငး်ထိုက် ဦးစီးမှူး 
မွန ် သစ်ရတာဦးစီးဌာန 

၂၈။ Dr.Christoph 
Zockler 

ညှိနှိုင်းရေးမှူး UK SBS TF 

၂၉။ Mr.SayamU 
Chowdhury 

လက်ရထာက်ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဘဂသလားရဒေ့ှ် SBS TF 

၃၀။ ဦးမပည့်ခဖိုးရအာင် အစီအစဉမ်န်ရနဂျာ ေန်ကုန ် BANCA 

၃၁။ ရဒါကတ်ာ 

သီေိရဒဝီရအာင် 

အစီအစဉမ်န်ရနဂျာ ေန်ကုန ် BANCA 
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စဉ် အမည် ောထးူ မပည်နယ်/ 

တိငု်းနိုငင်ံ 

ဌာန/အဖွဲ အ့စည်း 

၃၂။ ဦးမင်းသဟီရဇာ် အစီအစဉလ်က်ရထာက် ေန်ကုန ် BANCA 

၃၃။ ဦးရသာ်ခဖိုးရေွှ အစီအစဉအ်ောေှိ ေန်ကုန ် BANCA 

၃၄။ ရဒါ်ဇွနခ်ိုင်သင်း ရငွစာေင်းအောေှိ ေန်ကုန ် BANCA 

၃၅။ ရဒါ်ချစ်ေုရဝ စီမံရေးောလက်ရထာက် ေန်ကုန ် BANCA 

၃၆။ Miss Teresa Stehle လုပ်အားရပး ေန်ကုန ် BANCA 

၃၇။ ဦးတင်ထနွ်းရအာင် လုပ်အားရပး ေန်ကုန ် BANCA 

၃၈။ ဦးေန်ရနာင်စိုး အတွငး်ရေးမှူး ေခိုင် BECAR 

၃၉။ ဦးသန ့်ဇငထ်ွန်း Assistant Field Coordinator ေန်ကုန ် FFI 

၄၀။ Mr. Jake Brunner Head ဗီယက်နမ ် Indo Burma Group 
(IUCN) 

၄၁။ ဦးတင့ရ်ဝ Outreach Coordinator CLCMGOMP IUCN 

၄၂။ ဦးရကျာတ်ငစ်ိးု  မွန ်  

၄၃။ ဦးရအာင်သက်ရဌး အရထွရထွမန်ရနဂျာ မွန ် ရမာ်လခမိုငဟုိ်းဒငး် 

လီမိတက် 

၄၄။ Dr. Tara Sayuri 
Whitty 

Post Doctoral Fellowship California Scripps Institution 

၄၅။ ဦးခင်ရမာင်ဦး အမှုရောင်အဖွဲ ဝ့င် ေန်ကုန ် မမန်မာသစ်ရတာအသငး် 

၄၆။ Mr. Dong Koo Yun ဒုတိယဒါရိုက်တာ ကိုေးီယား EAAFP 

၄၇။ Miss Tomoko 
Ichikawa 

ေက်သယွ်ရေးအောေှိ ကိုေးီယား EAAFP 

၄၈။ Mr. Eugene Cheah ဓာတ်ပံုေော ကိုေးီယား EAAFP 

၄၉။ Mr. Ju Yung Ki Researcher Korea Chonbuk University 

၅၀။ Mr.Paul Insua Cao Partner Developmetn Officer UK RSPB 

၅၁။ Mr. Jonathan 
Slaght 

Russia and NEAsia 

Coordinator 

USA WCS 

၅၂။ Dr.S. 
Balachandran 

လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး အိန္ဒိယ BNHS 

၅၃။ ဦးရအာင်ရကျာရ်ကျာ် National Program Officer ေန်ကုန ် SDC 

၅၄။ ဦးသိန်းဟန် အဖွဲ ရ့ခါင်းရောင် မွန ် LCG 
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စဉ် အမည် ောထးူ မပည်နယ်/ 

တိငု်းနိုငင်ံ 

ဌာန/အဖွဲ အ့စည်း 

၅၅။ Miss Karin 
Eberhardt 

အတိုင်ပငခ်ံ ေန်ကုန ်  

၅၆။ ရဒါကတ်ာ တင့်ရေွ ဒ/ုဥက္က ဋ္ဌ ေန်ကုန ် MSAM 

၅၇။ ရဒါ်ခငန်ီလာသိန်း သတင်းရထာက် မွန ် The Voice 

၅၈။ ဦးရသာင်းထွန်း သတင်းစာေော မွန ် Eleven media 

၅၉။ ရဒါ်ချိုမာရအာင် သတင်းစာေော မွန ် Eleven media 

၆၀။ ရဒါ်ယဉ်စနး်နိုင် သတင်းစာေော မွန ် Dawei Watch 

၆၁။ ဦးဘထူး သတင်းရထာက် မွန ် Sky Net Media 

၆၂။ ဦးသွင်ရမာင်ရမာင် ဗီဒယီိုသတင်းရထာက် ေန်ကုန ် Kamaryut Media 
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ဇဝီမျိုးစုံမျို းကွနဲှင့်သဘာဝထနိး်သိမ်းရေးအသင်း (BANCA) 

လိပ်စာ - အမှတ် ၉၄၃ ၊ ဒုတိယထပ်  (ညာ)ကျိုက်ဝိုင်းဘုေားလမ်း၊ မေမ်းကုနး်ခမို န့ယ် ၊ ေန်ကုန။် 
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