ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထာဝစဉ်ရှင်ြန်ရရး
အကျဉ်းချုပ်
မမန်မာနိုင်ငံကို အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ရေြအတွင်း ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ အကကယ်ဝဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအမဖစ်
အြိအမှတ်မပုသကပါြည်။ ြို ့ရြာ် ရကာင်းမွန်မှန်ကန်ြည့် ဇီဝမျိုးကွဲများထိန်းြိမ်း ကာကွယ်မခင်းနှင့်
စီမံအုပ်ချုပ်မခင်းတို ့အတွက် နှစ်ရပါင်းများစွာ ပူးရပါင်းကကိုးပမ်းအားထုတ်နိုင်မှု မရှိခဲ့မခင်းရသကာင့် နိုင်ငံ၏
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ယုတ်ရလျာ့ခဲ့ရပပီးမဖစ်ပါြည်။
အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ြဘာဝထိန်းြိမ်းရရးအဖွဲ ့ (IUCN) ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အစီရင်ခံစာအရ
မမန်မာနိုင်ငံတွင် အပင်နှင့် ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန် မျိုးစိတ်ရပါင်း (၄၆၅) မျိုးရှိြည့်အနက်မှ (၃၅၆) မျိုးမှာ
မျိုးြုဉ်းရပျာက်ကွယ်ရန် အန္တရာယ်ရှိြည့် မျိုးစိတ်များစာရင်းတွင် ပါဝင်ရနြည်။
နိုင်ငံရတာ်အစိုးရအရနမဖင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများရရရှည်တည်တံ့ရရးနှင့် ြဘာဝထိန်းြိမ်းရရး
နယ်ရမမများအား ထိရရာက်စွာ စီမံအုပ်ချုပ်ရရးအတွက် နိုင်ငံအဆင့် မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်း
စီမံချက်များ၊ မူဝါေများ၊ ဥပရေနှင့် နည်းဥပရေများ မပဋ္ဌာန်းရဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါြည်။ ြယံဇာတနှင့်
ြဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းြိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန အရနမဖင့်လည်း မပည်တွင်း/ မပည်ပအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်
ပူးရပါင်း၍ ဇီဝမျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲ ထိန်းြိမ်းရရးလုပ်ငန်းများကို အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်လျက်
ရှိပါြည်။

ြုရတြနစာတမ်းတို အမှတ် (၃၉)

မာတိကာ
အခန်း

အရသကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

-

နိေါန်း

၁

၁

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် အရရးပါပုံ

၁

၂

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၏ အရမခအရန

၂

၃

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအရပါ် ကျရရာက်လျက်ရှိရြာ အန္တရာယ်များ

၅

၄

မမန်မာနိုင်ငံတွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းြိမ်းထားရှိမှု

၇

၅

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းြိမ်းကာကွယ်မခင်းဆိုင်ရာ

၁၁

ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အဖွဲ ့အစည်းများ
-

နိဂုံး

၁၆

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထာဝစဉ်ရှင်သန်ရရး
နိဒါန်း
၁။

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ရရးသည် ဇီဝမျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲများအား ရရရှည်

ရမျှော်မှန်းဖြီး ထိန်းသိမ်းပြင်း၊ စီမံအုြ်ြျုြ်ပြင်းနှင့် အသုံးပြုပြင်းတို ့အရြါ်များစွာ တည်မှီြါသည်။
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအား အြက်အြဲပြဿနာများ၊ အထူးသပဖင့် လက်ရှိြစ္စုြ္ပန်နှင့် အနာဂတ်
မျိုးဆက်များ၏ လူမှုဘဝသာယာဝရပြာရရးအတွက် ရပဖရှင်းရြးနိုင်ရသာအရာအပဖစ် ကျယ်ကျယ်ပြန် ့ပြန် ့
ရှုပမင်ကကြါသည်။
၂။

1

ပမန် မ ာနိ ု င ် င ံ က ိ ု အာရှနှင့် ြစိဖိတ်ရဒသအတွင်း ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ အကကယ်ဝဆုံး နိုင်ငံ

တစ်နိုင် ငံအပဖစ် အသိအမှတ်ပြုကကြါသည်။ သို ့ရသာ် ရကာင်းမွန်မှန်ကန်သည့် ဇီဝမျိုးကွဲများ
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြင်းနှင့် စီမံအုြ်ြျုြ်ပြင်းတို ့အတွက် နှစ်ရြါင်းများစွာ ြူးရြါင်းကကိုးြမ်း
အားထုတ်နိုင်မှု မရှိြဲ့ပြင်းရကကာင့် နိုင်ငံ၏ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ယုတ်ရလျာ့ြဲ့ရဖြီးပဖစ်ြါသည်။ အမှန်
စင်စစ် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများသည် သက်ရှိများအား ရထာက်ြံ့ရြးရသာစနစ်၏ အဓိက အစိတ်အြိုင်း
ပဖစ်သည့် အရလျာက် လူ ့အဖွဲ ့အစည်း၏ သာယာဝရပြာရရးအတွက် အလွန်ြင်အရရးြါလှြါသည်။
၃။

2

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများသည် လူသားများ၏ အရပြြံလိုအြ်ြျက်များပဖစ်ရသာ အစားအစာ၊ ရနရာ

ထိုင်ြင်း၊ အဝတ်အစား၊ အလှကုန်ြစ္စည်း၊ ရဆးဝါးနှင့် အြန်းရပဖပြင်း အစရှိသည် တို ့ကို ြံ့ြိုး
ရြးသည့် အတွက် ဇီဝမျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲများကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြင်းနှင့် မှန်ကန်စွာ အသုးံ ြျပြင်းသည်
ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် ြဓာနကျြါသည်။ ထို ့အပြင် ရာသီဥတု တည်ဖငိမ်မျှေတရန် ထိန်းညှိပြင်းသည် ဇီဝ
မျိုးစုံမျိုးကွဲများအရြါ် တည်မှီရနသည့်အတွက် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၏ တန်ဖိုးသည် ြို၍ ပမင့်မားလာြဲ့
ြါသည်။

3

အြန်း (၁)
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ၏ အဓိြ္ပာယ်နှင့် အရရးြါြုံ
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ၏ အဓိြ္ပာယ်
၄။

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုသည်မှာ ကုန်းရပမ၊ ရလထု၊ ြင်လယ် နှင့် အပြားရသာ ရရပြင်ဆိုင်ရာ

ရဂဟစနစ်များအြါအဝင် အရင်းအပမစ်များအားလုံးရှိ သက်ရှိသတ္တ ဝါများ ကွဲပြားပြားနား စွာ
4

တည်ရှိမှု နှင့် ၎င်းတို ့ြါဝင်သည့် ရဂဟစနစ်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားတည်ရှိမှုြင် ပဖစ်ြါသည်။ ရိုးရှင်းစွာ
အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်မည်ဆိုြါက ယင်းစကားလုံးသည် ကမ္ဘာရြါ်ရှိအြင်များ၊ သတ္တ ဝါများ၊ ရသးငယ်ရသာ
1
2
3
4

နိုင်ငံအဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လုြ်ငန်းစီမံြျက်၊ ၂၀၁၁ ြုနှစ်
Ibid
Ibid
သစ်ရတာဦးစီးဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊

Available from; http://www.fdmoecaf.gov.mm/content, Viewed 14

th

August 2017.

အဏုဇီဝရုြ်များ၏ သက်ရှိလက္ခဏာြုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ၎င်းသက်ရှိတုိ ့ြါဝင်ရနရသာ ရဂဟစနစ်များ
ြင်ပဖစ်ြါသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကို “ကမ္ဘာရပမရြါ်မှ သက်ရှိများ” ဟုမှတ်ယူနိုင်ြါသည်။

5

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၏အရရးြါြုံ
၅။

လူသားတို ့အသက်ရှင်ရြ်တည်ရရးအတွက် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများရြါ်တွင် တည်မှီရနြါသည်။

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများသည် လူသားများ အသက်ရှင်သန်ရြ်တည်ရရးအတွက် မရှိမပဖစ်လိုအြ်ရသာ အရာများ
ပဖစ်ြါသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများမှ အစားအစာများ၊ ရဆးဝါးများ၊ သစ်ရတာထွက်ကုန်များ၊ စက်မှု
ကုန်ကကမ်းများ၊ အိမ်ရဆာက်ြစ္စည်းများ၊ ရလာင်စာစွမ်းအင်များအပြင် ဆီ၊ ရကာ်ရစး၊ ဖိုင်ဘာ စသပဖင့်
ြစ္စည်းအမျိုးရြါင်းရပမာက်ပမားစွာကို ရရှိြါသည်။ ထို ့အပြင် ရဂဟစနစ်များသည် ရလနှင့် ရရကို သန် ့စင်
ရြးပြင်း၊ အဆိြ်အရတာက်များကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြင်း၊ ရရလွှမ်းမိုးပြင်းကို ရလျာ့နည်းရစပြင်း၊ မုန်တိုင်း
ဒဏ်ကို အကာအကွယ်ရြးပြင်း၊ ရပမဆီလွှာတိုက်စားမှုကို ကာကွယ်ပြင်း၊ ရာသီဥတုကို ထိန်းညှိ
ရြးပြင်း၊ ဝတ်မှုန်ကူးပြင်းနှင့် အရစ့များြျံ ့လွင့်ရစနိုင်ပြင်း၊ အနားယူအြန်းရပဖနိုင်ပြင်း၊ သဘာဝ
အလှအြများ ရြးစွမ်းနိုင်ပြင်းစသည့် အကျိုးရကျးဇူးများကိုလည်း ရရှိရစနိုင်ြါသည်။

6

အြန်း (၂)
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၏ အရပြအရန
ကမ္ဘာရြါ်ရှိ ဇီဝမျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲများကကယ်ဝမှုအရပြအရန
၆။

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများသည် လွန်ြဲ့ရသာ နှစ်သန်းရြါင်း ၃၀၀၀ ရကျာ် ဇီဝရလာကကကီး တရရွ ရရွ
့ ့

ဆင့်ကဲပဖစ်စဉ်မှ ပဖစ်တည်လာပြင်းပဖစ်ြါသည်။ ကမ္ဘာရြါ်တွင်ရှိရနရသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ မျိုးစိတ်များ၏
အရရအတွက်ကို ယြုအြျိန်ထိ တိတိကျကျမသိရှိနိုင်ရသးရသာ်လည်း ြန် ့မှန်းရပြအရ မျိုးစိတ်ရြါင်း
၁၄ သန်းြန် ့ရှိသည်ဟု ြန် ့မှန်းကကြါသည်။ ၎င်းတို ့အနက်မှ ၁.၇၅ သန်းြန် ့ကိုသာ အမျိုးအမည်
ြွဲပြားရဖာ်ပြနိုင်ြါသည်။

7

ကမ္ဘာရြါ်ရှိ ဇီဝမျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲများ
စဉ်

အုြ်စု

မျိုးြွဲဖြီးမျိုးစိတ်

ြန် ့မှန်းမျိုးစိတ်

၁

ဘက်တီးရီးယား

၄၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀

၂

ြရိုတိုစစ်

၈၀၀၀၀

၆၀၀၀၀၀

5

ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဆိုင်ရာြညာရြးစာအုြ်၊ ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့် သစ်ရတာရရးရာဝန်ကကီးဌာန၊ ၂၀၁၃ ြုနှစ်

ဇူလင
ို ်လ
6

ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဆိုင်ရာြညာရြးစာအုြ်၊ ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့် သစ်ရတာရရးရာဝန်ကကီးဌာန၊ ၂၀၁၃ ြုနှစ်

ဇူလင
ို ်လ
7

ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဆိုင်ရာြညာရြးစာအုြ်၊ ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့် သစ်ရတာရရးရာဝန်ကကီးဌာန၊ ၂၀၁၃ ြုနှစ်

ဇူလိုင်လ

စဉ်

အုြ်စု

မျိုးြွဲဖြီးမျိုးစိတ်

ြန် ့မှန်းမျိုးစိတ်

၃

မှို

၇၀၀၀၀

၁၅၀၀၀၀၀

၄

အြင်များ

၂၇၀၀၀၀

၃၀၀၀၀၀

၅

တိရ စ္ဆာန်များ

၁၃၂၀၀၀၀

၁၀၆၀၀၀၀၀

၆

စုစုရြါင်း

၁၇၄၄၀၀၀

၁၄၀၀၀၀၀၀

8

Source: ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဆိုင်ရာ ြညာရြးစာအုြ်၊ ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့် သစ်ရတာရရးရာဝန်ကကီးဌာန၊
၂၀၁၃ ြုနှစ်၊ ဇူလင
ို ်လ

ပမန်မာနိုင်ငံရှိ မျိုးစိတ်များကကယ်ဝမှုနှင့် ရဒသရင်းမျိုးစိတ်များ
၇။

နိုင်ငံအတွင်း လတ္တီကျူ၊ ြင်လယ်ရရမျက်နှာပြင်အပမင့်နှင့် ရာသီဥတုတို ့ ပမင့်မားစွာ ရပြာင်းလဲမှု

များပြားပြင်းရကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံသည် ကွဲပြားပြားနားရသာ ကျက်စားနယ်ရပမများ ရထာက်ြံ့
ရြးလျက်ရှိဖြီး အြင်မျိုးစိတမ
် ျားစွာ ကကယ်ဝြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသည် အိန္ဒိယ၊ မရလးရှား၊ စီနိုဟိမဝန္တာ နှင့် အင်ဒိုြျိုင်းနားစရသာ အြင်မျိုးစုံမျိုးကွဲကကယ်ဝရာ အဓိက ရနရာ (၄) ြုဆုံရာတွင်
တည်ရှိြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံရပမာက်ြိုင်းသည် အရရှ ရတာင်
့
အာရှ ကုန်းတွင်းရဒသတွင် အြင်
မျိုးစိတ်အကကယ်ဝဆုံး နှင့် အကွဲပြားဆုံးရနရာတစ်ြုပဖစ်ြါသည်။ ၁၉၄၀ ြုနှစ် ရလာက်ကတည်းက
၎င်းရဒသတွင် အြင်မျိုးစိတ်ရြါင်း (၆၀၀၀) ြန် ့ရှိသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားဖြီး ၂၅% မှာ ရဒသရင်း
မျိုးစိတ်များပဖစ်ြါသည်။ နိုင်ငံ၏ အြင်မျိုးစိတ်များကကယ်ဝမှုသည် ြိုမို ပမင့်မားနိုင်ဖြီး ပမန်မာနိုင်ငံရှိ
မျိုးစိတ်များအား ပြန်လည်သးုံ သြ်ပြင်းအရ မျိုးရင်း (၂၇၃)၊ မျိုးစု (၂၃၇၁) နှင့် မျိုးစိတ်ရြါင်း
၁၁၈၀၀ရှိြါသည်။ မျိုးစိတ်များကကယ်ဝမှုနှင့် ရဒသရင်းမျိုးစိတ်များ ရတွ ့ရှိရမှုတို ့ဆို င်ရာ သတင်း
အြျက်အလက်များ အရ ပမန်မာနိုင်ငံသည် အြင်နှင့် ရကျာရိုးရှိ သတ္တဝါမျိုးစိတ်များရတွရှ့ ိရမှုမှာ သာမန်
ထက် များပြားသည်။
၈။

9

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘာဝထိန်းသိမ်းရရးအသင်း (IUCN) ၏ ရလ့လာဆန်းစစ်ြျက်အရ

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အြင်မျိုးကွဲမှုနယ်ရပမ (၄) ြုြွဲပြားသတ်မှတ်ထားြါသည်။ ၎င်းတို ့မှာ ပမန်မာနိုင်ငံ
ရပမာက်ြိုင်း (ြန် ့မှန်းမျိုးစိတ်ရြါင်း ၆၀၀၀)၊ တနသသာရီ (ြန် ့မှန်းမျိုးစိတ်ရြါင်း ၃၀၀၀)၊ နတ်မရတာင်
အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် ြျင်းရတာင်တန်းများ (ြန် ့မှန်းမျိုးစိတ်ရြါင်း ၂၅၀၀) နှင့် ြဲြူးရိုးမရဒသ
(ြန် ့မှန်းမျိုးစိတ်ရြါင်း ၂၀၀၀) တို ့ကို ရတွ ရှ့ ိြါသည်။

8

10

ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဆိုင်ရာြညာရြးစာအုြ်၊ ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့် သစ်ရတာရရးရာဝန်ကကီးဌာန၊ ၂၀၁၃ ြုနှစ်

ဇူလင
ို ်လ
9

ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဆိုင်ရာြညာရြးစာအုြ်၊ ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့် သစ်ရတာရရးရာဝန်ကကီးဌာန၊ ၂၀၁၃ ြုနှစ်

ဇူလင
ို ်လ၊ www.fdmoecaf.gov.mm/book/environmental-book,Viewed 14-8-2017
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Ibid

၉။

ထို ့ရကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံအား အာရှ နှင့် ြစိဖိတ်ရဒသတွင် ဇီဝမျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲ အကကယ်ဝဆုံး နိုင်ငံ
11

တစ်နိုင်ငံပဖစ်သတ်မှတ်ထားဖြီး အမျိုးအစားအများအပြားအား ရအာက်ြါအတိုင်းရတွ ရှ့ ိရြါသည်(က) ပမန်မာနိုင်ငံရှိ အြင်နှင့် ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ
စဉ်

မျိုးစိတ်အုြ်စု

ယြင်

၁၁၈၂၄

၁၁၈၀၀

(+၂၄)

၂၅၂

၂၅၁

(+၁)

ရမ

၁၇၄

၁၅၃

(+၂၁)

ြုတ်သင်မျိုးနွယ်

၈၇

၈၇

လိြ်

၃၂

၃၂

မိရကျာင်း

၂

၂

၁၃၆

၇၉

ရလျှော

၂

၂

ရရြုတ်သင်မျိုးနွယ်

၁

၁

ရရြျိုမျိုးစိတ်

၃၁၀

၃၁၀

ရရငန်မျိုးစိတ်

၄၆၅

အြင်မျိုးစိတ်များ

၂

နို ့တိုက်သတ္တ ဝါ

တွားသွား

ဖား
၄

၅

ကုန်းရနရရရန

ငါး

မှတ်ြျက်

လက်ရှိ

၁

၃

မျိုးစိတ်အရရအတွက်

၄၆၅

12

( ြ ) ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ရဒသရင်းမျိုးစိတ်များ
စဉ် မျိုးစိတ်အုြ်စု

11
12

မျိုးစိတ်အရရအတွက်
လက်ရှိ

ယြင်

၁

အြင်မျိုးစိတ်များ

၈

၈

၂

နို ့တိုက်သတ္တ ဝါ

၁

၁

၃

ငှက်

၆

၄

မှတ်ြျက်

(+၂)

သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊ www.fdmoecaf.gov၊ Viewed 10-8-2017
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ကွန်ဗင်းရှင်းဆိုင်ရာ ြဉ္စမအကကိမ်ရပမာက် နိုင်ငံအဆင့် အစီရင်ြံစာ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊ မတ်လ ၂၀၁၄ ြုနှစ်၊ Viewed 10-8-2017

စဉ် မျိုးစိတ်အုြ်စု

မျိုးစိတ်အရရအတွက်

မှတ်ြျက်

၄

တွားသွား

၂၂

၇

(+၁၅)

၅

ကုန်းရနရရရန

၆

-

(+၆)
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ပမန်မာနိုင်ငံတွင် မျိုးသုဉ်းရြျာက်ကွယ်ရန် ဖြိမ်းရပြာက်ြံရနရသည့် မျိုးစိတ်အရရအတွက်အြျို ့
၁၀။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘာဝထိန်းသိမ်းရရးအဖွဲ ့ (International Union of Conservation

of Nature – IUCN) ၏ ၂၀၁၃ ြုနှစ်၊ မျိုးသုဉ်းရြျာက်ကွယ်ရန် အန္တရာယ်ရှိသည့် မျိုးစိတ်များ
14

စာရင်းတွင် ပမန်မာနိုင်ငံမှ သဘာဝအြင်နှင့် ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်မျိုးစိတ်ရြါင်း (၃၅၆) မျိုးြါရှိြါသည်။
မျိုးသုဉ်းရြျာက်ကွယ်ရန် ဖြိမ်းရပြာက်ြံရနရသည့် မျိုးစိတ်များ

စဉ်

မျိုးစိတ်အုြ်စု

မျိုးသုဉ်း

မျိုးသုဉ်းရန်

လုနီး

အန္တရာယ်ရှိ

အမျိုးသုဉ်းရန်
အန္တရာယ်

စုစုရြါင်း

ကျရရာက်နိုင်

၁

နို ့တိုက်သတ္တ ဝါများ

၂

၁၈

၂၉

၄၉

၂

ငှက်များ

၈

၁၀

၂၇

၄၅

၃

တွားသွားသတ္တ ဝါများ

၅

၇

၁၀

၂၂

၄

ငါးများ

၇

၁၁၆

၁၄

၁၃၇

၅

ရကျာရိုးမဲ့ရရရနသတ္တ ဝါများ

၀

၃

၄၄

၄၇

၆

အြင်များ

၁၄

၁၃

၂၉

၅၆

စုစုရြါင်း

၃၆

၁၆၇

၁၅၃

၃၅၆
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Source: ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ကွန်ဗင်းရှင်းဆိုင်ရာ ြဉ္စမအကကိမ်ရပမာက် နိုင်ငံအဆင့် အစီရင်ြံစာ၊ မတ်လ ၂၀၁၄ ြုနှစ်

အြန်း (၃)
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအရြါ်ကျရရာက်လျက်ရှိရသာ အန္တရာယ်များ
၁၁။

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ရဂဟစနစ်များ နှင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများသည် တွန်းအားများနှင့် ယင်းတို ့၏

ရနာက်ြံအရကကာင်းအရာများရကကာင့် အန္တရာယ် အများအပြားနှင့် ရင်ဆိုင်ရနရြါသည်။ ရဂဟ စနစ်
များနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအရြါ်ကျရရာက်လျက်ရှိသည့် အန္တရာယ်များနှင့် ယင်းတို ့ကို ပဖစ်ရစ
သည့် ရနာက်ြံအရကကာင်းအရင်းများကို ရလ့လာရဖာ်ထုတ်ရန် လိုအြ်ဆဲပဖစ်ြါသည်။ အန္တရာယ်
13

သစ်ရတာဦးစီးဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊

available from; http://www.fdmoecaf.gov.mm/content, Viewed 14
14
15

Ibid
Ibid

th

August 2017.

ပဖစ်ရစသည့် အရကကာင်းအရင်းများကို ပြည့်စစ
ုံ ွာ ရလ့လာနိုင်ပြင်း မရှိရသးရသာ်လည်း ပမန်မာနိုင်ငံရှိ
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအရြါ် ကျရရာက်လျက်ရှိရသာ အန္တရာယ်များကို ရအာက်ြါအတိုင်း ရလ့လာ
ရတွ ရှ့ ိနိုင်ြါသည်(က) ရပမအသုးံ ြျမှုများ
( ြ ) ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန် တရားမဝင်သတ်ပဖတ်မှု၊ ရရာင်းဝယ်မှု
( ဂ ) ကျူးရကျာ်ဝင်ရရာက်လာရသာ မျိုးစိတ်များ
(ဃ)

စိုက်ြျိုးရရးဆိုင်ရာ ဇီဝမျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲများအရြါ် ကျရရာက်လျက်ရှိရသာ အန္တရာယ်များ

( င ) အန္တရာယ်ကျရရာက်မှုများကို ပဖစ်ရစသည့် ရနာက်ြံအရကကာင်းအရင်းများ
( ၁ ) ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှု
( ၂ ) စီးြွားရရးဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာမှုနှင့် သုးံ စွဲမှုများပြားလာမှု
( ၃ ) အိမ်နီးြျင်းနိင
ု ်ငံများ၏ သဘာဝသယံဇာတလိုအြ်ြျက်ပမင့်တက်လာမှု
( ၄ ) ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုံပြံမှု အစီအမံ အကန် ့အသတ်ပဖင့်သာရှိမှု
( ၅ ) ြိုင်မာသည့် ရပမအသုးံ ြျမူဝါဒမရှိမှု
( ၆ ) ဖွံ ့ဖဖိုးရရးလုြ်ငန်းများအတွက် အစီအစဉ်များ ြျမှတ်ရာတွင် ရဂဟစနစ်များ၊
ရဂဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှုများနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ တန်ဖိုးတို ့အားထည့်သွင်းပြင်း
အားနည်းမှု
(၇)

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရရးလုြ်ငန်းများအရြါ် ပြည်သူလူထု၏ ရထာက်ြံ
အားရြးပြင်း နည်းြါးမှု

( စ ) ရာသီဥတုရပြာင်းလဲမှုရကကာင့်ထိြိုက်နိုင်မှု

16

တိရ စ္ဆာန်မျိုးစိတ်များအားအလွန်အကျွံထုတ်ယူသုံးစွဲပြင်း
၁၂။

အင်ဒို- ပမန်မာ ရဒသတွင်း၌ ထိန်းြျုြ်မှုမရှိရသာ၊ ရရရှည်တည်တံ့မှုမရှိရသာ ထုတ်ယူသးုံ စွမ
ဲ ှု

များနှင့် တရားမဝင် ထုတ်ယူသုံးစွဲပြင်းတို ့ရကကာင့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်အများအပြားမှာ မျိုးသုဉ်း
ရြျာက်ကွယ်လုနီးြါး အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ကကုံရတွ လျက်
့
ရှိဖြီး အပြားမျိုးစိတ်များ၏ အရရအတွက်
အရြါ်တွင်လည်း ဆိုးရွားစွာ သက်ရရာက်မှုပဖစ်ရြါ်ရစြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အလားတူ

16

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ကွန်ဗင်းရှင်းဆိုင်ရာ ြဉ္စမအကကိမ်ရပမာက် နိုင်ငံအဆင့်အစီရင်ြံစာ၊ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့် သစ်ရတာ

ရရးရာဝန်ကကီးဌာန၊၂၀၁၄ ြုနှစ်၊ မတ်လ ၊ www.moecaf.gov.mm/book/856, Viewed 10-8-2017

ကိစ္စရြ်များ ရတွ ့ကကုံရနရကာ သဘာဝနယ်ရပမ ၇၀% တွင် ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များအား အမဲလိုက်
ဖမ်းဆီးသတ်ပဖတ်မှုများရှိရနဖြီး နိုင်ငံအဆင့်တွင် မျိုးစိတ်အရတာ်များများမှာ မျိုးသုဉ်းရြျာက်ကွယ်မှု
အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင် ကကုံရတွ ရနရြါသည်
့
။

17

အြင်မျိုးစိတ်များ အလွန်အကျွံထုတ်ယူသုံးစွဲပြင်း
၁၃။

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အြင်မျိုးစိတ်များ အလွန်အကျွံထုတ်ယူသုံးစွဲပြင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ အရသးစိတ်

ကိန်းဂဏန်းအြျက်အလက် အနည်းငယ်သာရှိရသးရသာ်လည်း ြမာဏအရနပဖင့် ကကီးမားနိုင်ြါသည်။
ပမန်မာနိုငင
် ံတွင် ရတာင်ရြါ်ရဒသများ၌ လူဦးရရသိြ်သည်းမှုသည် အိမ်နီးြျင်းနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်
ြါက နည်းြါးရသာ်လည်း လူြရယာဂရကကာင်
့
့ ြတ်ဝန်းကျင်အရြါ် သက်ရရာက်မှုမှာ တစ်ရန ့တပြား
များပြားလာလျက်ရှိြါသည်။ စီးြွားပဖစ်အြင်များထုတ်ယူသုံးစွဲမှုသည် ပမန်မာနိုင်ငံရနရာရဒသအနှအပြားတွ
ံ့
င်
ပဖစ်ရြါ်ရနသည့် ပြဿနာတစ်ရြ် ပဖစ်ြါသည်။

18

အလွန်အကျွံငါးဖမ်းပြင်း
၁၄။

ပမန်မာနိုင်ငံလူဦးရရအများစုသည် စားနြ်ရိက္ခာနှင့် ဝင်ရငွရရှိရရးအတွက် ရရြျိုငါးများ အရြါ်တွင်

မှီြိုရနကကြါသည်။ အရသးစားငါးဖမ်းပြင်းလုြ်ငန်းအား နိုင်ငံရနရာ

အနှံ ့အပြားလုြ်ကိုင်ကကဖြီး

အထူးသပဖင့် အဓိကပမစ်ကကီးများတစ်ရလျှောက်နှင့် ကန်ကကီးများတွင် ရတွရှ့ ိနိုင်ြါသည်။ ထိုသို ့ ငါးဖမ်းသည့်
စနစ်သည် ငါးရကာင်ရရအရြါ် မည်သို ့အကျိုးသက်ရရာက်မှုရှိသည်ကို အရသးစိတ်မသိရရသးရသာ်လည်း
လက်ရှိအရပြအရနတွင် ရရရှည်တည်တံ့မှုရှိနိုင်မည့် နည်းစနစ် အပဖစ် လက်ြံထားကကြါသည်။ အဆိြ်ြတ်၍
ငါးဖမ်းပြင်းသည် ပမန်မာနိုင်ငံရနရာအနှံ ့အပြားရှိ ဇီဝမျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲများအတွက် ဖြိမ်းရပြာက်မှု တစ်ြု
အပဖစ် သတ်မှတ်ထားြါသည်။

19

အြန်း (၄)
ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းထားရှိမှု
၁၅။

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ြထမဦးဆုံး သဘာဝထိန်းသိမ်းရရးနယ်ရပမအပဖစ် ရတာင်ကကီးငှက်ရဘးမဲ့

ရတာအား ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် တည်ရထာင်ြဲ့သည်။ ၁၉၈၀ အရစာြိုင်းနှစ်များတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ
အစိုးရ နှင့် ကုလသမဂ္ဂဖွံ ့ဖဖိုးမှု အစီအစဉ် (UNDP) တို ့ ြူးရြါင်းဖြီး သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းရရး နှင့် အမျိုးသားဥယျာဉ်များ စီမံကိန်း (Nature Conservation National Park
Project - NCNPP) ကို စတင်ြဲ့ဖြီး ရြတ်သစ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရရးအား စတင်ြဲ့သည်။
17

20

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ကွန်ဗင်းရှင်းဆိုင်ရာ ြဉ္စမအကကိမ်ရပမာက် နိုင်ငံအဆင့်အစီရင်ြံစာ၊ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးနှင့် သစ်ရတာ

ရရးရာဝန်ကကီးဌာန၊၂၀၁၄ ြုနှစ်၊ မတ်လ ၊ www.moecaf.gov.mm/book/856, Viewed 10-8-2017
18
19
20

နိုင်ငံအဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လုြ်ငန်းစီမံြျက်၊ ၂၀၁၁ ြုနှစ်
နိုင်ငံအဆင့်ဇဝ
ီ မျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လုြ်ငန်းစီမံြျက်၊ ၂၀၁၁ြုနှစ်၊

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၊သဘာဝနယ်ရပမ၊www.fdmoecaf.gov.mm/
content,Viewed 10-8-2017

၁၆။

ပမန်မာ့သစ်ရတာမူဝါဒ (၁၉၉၅) တွင် သဘာဝထိန်းသိမ်းရရးနယ်ရပမများအား နိုင်ငံဧရိယာ၏

၅% ပဖစ်ရစရန် သတ်မှတ် ထားသည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရရးဆွဲြဲ့ရသာ အမျိုးသားသစ်ရတာကဏ္ဍ
နှစ်(၃၀) ြင်မ စီမံကိန်း (၂၀၀၁-၀၂ - ၂၀၃၀-၃၁) တွင် သဘာဝထိန်းသိမ်းရရးနယ်ရပမများအား
နိုင်ငံ ဧရိယာ၏ ၁၀% ပဖစ်ရစရန် တိုးြျဲ ့သတ်မှတ်ြဲ့သည်။ ပမန်မာနိင
ု ်ငံ၏ သဘာဝထိန်းသိမ်းရရး
နယ်ရပမများသည် ရပမာက်ဘက်ြိုင်း အလယ်ြိုင်းသစ်ရတာများမှ ရတာင်ဘက်ြိုင်း ဒီရရရတာ နှင့်
အြူြိုင်းမိုးသစ်ရတာများအထိ ကိုယ်စားပြုြါသည်။
၁၇။

21

ပမန်မာနိုင်ငံအဝှမ်းတွင်ရှိရသာ သစ်ရတာများနှင့် ယင်းတို ့အတွင်း မှီတင်းရနထိုင်ရသာ

ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရန် သစ်ရတာဦးစီးဌာန၏ ရအာက်တွင်
သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တိရ စ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရရးဌာနကို ဖွဲ ့စည်းထားရှိဖြီး ပဖစ်ြါသည်။
ယင်းဌာနအရနပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံနှင့်အဝှမ်းဥယျာဉ်မျိုးစုံ နှင့် ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်ရဘးမဲ့ရတာ စုစုရြါင်း
(၃၉) ြုကို ဖွဲ ့စည်းတည်ရထာင်ထားဖြီး ပဖစ်ြါသည်။ သဘာဝထိန်းသိမ်းရရးနယ်ရပမ (၃၉) ြု အနက် (၇) ြုမှာ
အာဆီယံအရမွအနှစ်ဥယျာဉ် စာရင်းတွင်ြါဝင်ဖြီး နိုင်ငံအလိုက် အရရအတွက်အားပဖင့် အများဆုံး
ပဖစ်သည်။
၁၈။

အာဆီယံအရမွအနှစ် ဥယျာဉ်များအပဖစ် သတ်မှတ်ြံထားရရသာ သဘာဝထိန်းသိမ်းရရး

နယ်ရပမများမှာ ြါကာဘိုရာဇီ အမျိုးသားဥယျာဉ်၊ အင်းရတာ်ကကီး ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်ရဘးမဲ့ရတာ၊
အရလာင်းရတာ်ကဿြအမျိုးသားဥယျာဉ်၊ အင်ရလးကန်ရဘးမဲ့ရတာ၊ နတ်မရတာင် အမျိုးသား
ဥယျာဉ်၊ မိန်းမလှကျွန်းရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်ရဘးမဲ့ရတာနှင့် လန်ြိအဏ္ဏဝါ အမျိုးသားဥယျာဉ်တို ့
ပဖစ်ြါသည်။ မိုးယွန်းကကီး အင်းရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန် ရဘးမဲ့ရတာအား ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရရး
ြါရသာ ငှက်မျိုးစိတ်များ ကျက်စားရနမူရကကာင့် Ramsar Site အပဖစ် ၂၀၀၅ ြုနှစ်မှစ၍
သတ်မှတ်ထားြါသည်။
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ယင်းတို ့၏ စုစုရြါင်းဧရိယာမှာ (၁၅၀၂၁.၈၈) စတုရန်းမိုင်ရှိဖြီး နိုင်ငံ

ဧရိယာ၏ (၅.၇၅%) ရှိြါသည်။
၁၉။

ဥယျာဉ်/ရဘးမဲ့ရတာများကို စီမံအုြ်ြျုြ်ရန် အုြ်ြျုြ်ရရးမှူးရုံးများကို ဖွင့်လှစ်ထားဖြီး

ဝန်ထမ်းအင်အားများ ပဖည့်တင်း၍ ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များကို အမဲလိုက် သတ်ပဖတ်ပြင်းမှ ကာကွယ်ရန်
ကင်းလှည့်ထိန်းသိမ်းပြင်းကို ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြ ါသည်။ အထူးသပဖင့် ဥယျာဉ်/ ရဘးမဲ့ ရတာများ
အနီးရနရကျးရွာများမှ ပြည်သူလူထု၏ ြူးရြါင်းြါဝင်မှုကိုရရှိရန် ြညာရြးစည်းရုံးလျက် ရှိြါသည်။
21

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၊သဘာဝနယ်ရပမ၊www.fdmoecaf.gov.mm/

content,Viewed 10-8-2017
22

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၊သဘာဝနယ်ရပမ၊www.fdmoecaf.gov.mm/

content,Viewed 10-8-2017

ဥယျာဉ်/ ရဘးမဲ့ရတာများအတွင်း ရဂဟစနစ်များ ရှင်သန်ပဖစ်ထွန်းရရး၊ ရတာရိုင်း တိရ စ္ဆာန်များ
ရှင်သန်ရြါက်ြွားရရးတို ့ အတွက် အထူးအရလးထား ရဆာင်ရွက်လျက် ရှိြါသည်။ အထက်ရဖာ်ပြြါ
ကာကွယ်ထားရသာ ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များနှင့် သဘာဝအြင်များကို တရားမဝင် သတ်ပဖတ်ပြင်း၊
အမဲလိုက်ပြင်း၊ ရရာင်းဝယ်ရဖာက်ကားပြင်း၊ ရမွးပမူပြင်း၊ လက်ဝယ်ထားပြင်း၊ သယ်ယူပြင်း၊
ပြည်ြသို ့ တင်ြို ့ပြင်းတို ့ကို နယ်ရပမြံသစ်ရတာဦးစီးဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငံ

ရဲတြ်ဖွဲ ့၊ အရကာက်ြွန်

ဦးစီးဌာန၊ နယ်စြ်ကုန်သွယ်ရရး ဦးစီးဌာနနှင့် အုြ်ြျုြ်ရရးအဖွဲ ့အစည်းများ ြူးရြါင်း၍ ဖမ်းဆီး
ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းအရရးယူလျက် ရှိြါသည်။

23

ပြည်တွင်းပြည်ြ အဖွဲ ့အစည်းများ ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှု
၂၀။

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊ သစ်ရတာဦးစီးဌာန၊ အပြည်ပြည်

ဆိုင်ရာ သဘာဝထိန်းသိမ်းရရးအဖွဲ ့ IUCN ၊ သားငှက်ထိန်းသိမ်းရရးအဖွဲ ့ WCS ကမ္ဘာ့သဘာဝ
ြတ်ဝန်းကျင်ရန်ြုံရငွအဖွဲ ့ WWF တို ့ ြူးရြါင်းဖွင့်လှစ်သည့် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ဖြိမ်းရပြာက်မှုြံရနရရသာ
မျိုးစိတ်များ၏ နိုင်ငံအဆင့် အနီရရာင်စာရင်းရရးဆွဲနိုင်ရရး စွမ်းရဆာင်ရည်တည်ရဆာက်ရရး အလုြ်ရုံ
ရဆွးရနွးြွဲ သင်တန်းဖွင့်ြွဲ အြမ်းအနားများ၊ ဖြိမ်းရပြာက်ြံရနရသည့် မျိုးစိတ်များ၏ နိုင်ငံအဆင့်
အနီရရာင်စာရင်း (National Red List of Threatened Species) သည် မျိုးစိတ်များနှင့်
ယင်းတို ့၏ ရဂဟစနစ်များအတွက် ထိန်းသိမ်းရရးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများကို ဦးစားရြး ရဆာင်ရွက်
နိုင်ရရးနှင့်ဖွံ ့ဖဖိုးရရးစီမံကိန်း လုြ်ငန်းများရကကာင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်အား ထိြိုက်မှု အနည်းဆုံး
ပဖစ်ရအာင် လမ်းညွှန်နိုင်မည်ပဖစ်သပဖင့် သစ်ရတာဦးစီးဌာနသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအား ထိရရာက်
အကျိုးရှိစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရရးအတွက် မိတ်ဘက်အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ြူးရြါင်း၍ အလုြ်ရုံရဆွးရနွးြွဲများ
ကျင်းြြဲ့ြါသည်။
၂၁။

24

ထို ့အပြင် ပမန်မာနိုင်ငံသည် ဌာရနအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်လည်း ြူးရြါင်း၍ ဇီဝ မျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲ

ထိန်းသိမ်းရရးလုြ်ငန်းများကို အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်လျက် ရှိြါသည်။ ဇီဝမျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲ
ထိန်းသိမ်းရရးလုြ်ငန်းများတွင် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရနရသာ အဓိကဌာရနအဖွဲ ့ အစည်းများမှာ(က)

သစ်ရတာသယံဇာတြတ်ဝန်းကျင်ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ရရး နှင့် ထိန်းသိမ်းရရးအသင်း
(FREDA)၊

( ြ ) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ နှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရရး အသင်း (BANCA)၊
( ဂ ) ရဂဟစနစ်နှင့် စီးြွားဖွံ ့ဖဖိုး တိုးတက်ရရးအဖွဲ ့ (ECODEV)၊
23

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၊သဘာဝနယ်ရပမ၊www.fdmoecaf.gov.mm/

content,Viewed 10-8-2017
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သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြင်း၊ပြည်တွင်း/ပြည်ြအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်
ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုများ၊ www.fdmoecaf.gov.mm/ protection,Viewed 10-8-2017

(ဃ)

ပမန်မာနိုင်ငံြန်းဝါသနာရှင်အသင်း (MFA) နှင့်

( င ) ပမန်မာသဘာဝ နှင့် ငှက်ဝါသနာရှင်များ အသင်း (MBNS)
တို ့ ပဖစ်ကကြါသည်။

25

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် ဥြရဒများ
၂၂။

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ရရရှည်တည်တံ့ရရး နှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရရး နယ်ရပမများအား

ထိရရာက်စွာ စီမံအုြ်ြျုြ်ရရးတို ့အတွက် နိုင်ငံအဆင့် မဟာဗျူဟာ နှင့် လုြ်ငန်းစီမံြျက်များ၊
မူဝါဒများ၊ ဥြရဒနှင့် နည်းဥြရဒများ ပြဋ္ဌာန်းထားရှိဖြီး ပဖစ်ြါသည်။
၂၃။

နိုင်ငံအဆင့်မဟာဗျူဟာနှင့် လုြ်ငန်းစီမံြျက်များမှာ ရအာက်ြါအတိုင်းပဖစ်ြါသည်(က)

ပမန်မာ ၂၁ ရာစု အစီအစဉ် (Myanmar Agenda 21) (၁၉၉၇)၊

( ြ ) အမျိုးသားအဆင့် သစ်ရတာကဏ္ဍြင်မစီမံကိန်း (National Forestry Sector
Master Plan -NFMP) (၂၀၀၁-၀၂- ၂၀၃၀-၃၁)
( ဂ ) နိုင်ငံအဆင့် ဇီဝလုံပြုံမှု မူရဘာင် (National Bio-safety Framework) (၂၀၀၆)
မူကကမ်း၊
(ဃ)

နိုင်ငံအဆင့် ဇီဝမျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရရးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် လုြ်ငန်းစီမံြျက်
26

(National Biodiversity Strategy and Action Plan – NBSAP) (၂၀၁၁)။
၂၄။

မူဝါဒဥြရဒနှင့် နည်းဥြရဒများမှာ ရအာက်ြါအတိုင်းပဖစ်ြါသည်(က)

သစ်ရတာဥြရဒ

၁၉၉၂

(ြ)

ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအြင်များကာကွယ်ရရးနှင့်

၁၉၉၄

သဘာဝနယ်ရပမများထိန်းသိမ်းရရးဥြရဒ
(ဂ)

သစ်ရတာနည်းဥြရဒ

၁၉၉၄

(ဃ)

သစ်ရတာမူဝါဒ

၁၉၉၅

(င)

ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအြင်များကာကွယ်ရရးနှင့်
သဘာဝနယ်ရပမများ ထိန်းသိမ်းရရးနည်းဥြရဒ
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၂၀၀၂

သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြင်း၊ပြည်တွင်း/ပြည်ြအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်
ြူးရြါင်း ရဆာင်ရွက်မှုများ၊ www.fdmoecaf.gov.mm/ protection,Viewed 10-8-2017
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သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် ဥြရဒများ၊
www.fdmoecaf.gov.mm/ protection,Viewed 10-8-2017

အြန်း(၅)
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြင်းဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် အဖွဲ ့အစည်းများ
၂၅။

ပမန်မာနိုင်ငံသည် ဇီဝမျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပြင်းနှင့် ထာဝစဉ်တည်တံ့ရသာ

သဘာဝသယံဇာတအရင်းအပမစ်များအား အသုံးပြုပြင်းနှင့်သက်ဆ ိုင်ရသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
သရဘာတူညီြျက်စာြျုြ်များကို လက်မှတ်ရရးထိုးထားရသာ အဖွဲ ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ြု ပဖစ်ြါသည်။

28

သရဘာတူညီြျက်ြါ ကတိကဝတ်အများစုမှာ ပမန်မာနိုင်ငံအရနပဖင့် ထိရရာက်မှုရှိရသာ ထိန်းသိမ်းရရး
လုြ်ငန်းများကို အပြည့်အဝအရကာင်အထည်ရဖာ်ရန် ပဖစ်ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာ
အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ြူးရြါင်း၍ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရရးလုြ်ငန်းများကို လွန်ြဲ့ရသာ
နှစ်ရြါင်းများစွာကြင် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ ၎င်းစီမံကိန်းများတွင် ဇီဝ
မျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲများအား စာရင်းရကာက်ယူပြင်း၊ ရှာရဖွစူးစမ်းပြင်းနှင့် ရဒသြံပြည်သမ
ူ ျား ြူးရြါင်း
ြါဝင်ရသာ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအပမစ်များ စီမံအုြ်ြျုြ်ပြင်းအား ရလ့လာပြင်းတို ့ ြါဝင်ြါသည်။
ပမန်မာနိုင်ငံမှ ြါဝင်ရဆာင်ရွက် လျက်ရှိရသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြင်းဆိုင်ရာ အဓိက
နိုင်ငံတကာသရဘာတူညီြျက်၊ ကွန်ဗင်းရှင်း နှင့် အဖွဲ ့အစည်းများမှာ ရအာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်ြါသည်(က) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (Convention on Biological Diversity - CBD) ။
CBD သည် ၁၉၉၃ ြုနှစ်မှ စတင်အာဏာသက်ရရာက်ြဲ့ဖြီး ၂၀၁၀ြုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ အထိ
(၁၉၃)

နိုင်ငံမှ

ြါဝင်လက်မှတ်ရရးထိုးြဲ့ဖြီး

ပဖစ်ြါသည်။

ရည်ရွယ်ြျက်များမှာ

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် မျိုးရိုးဗီဇ
အရင်းအပမစ်များကို ညီတူညီမျှေ အသုးံ ပြုနိုင်ရန်တို ့ ပဖစ်ြါသည်။ အဖွဲ ့ဝင်နိုင်ငံများ၌
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာ ထင်ရှားအရရးြါရသာ ရဒသများကို သတ်မှတ်ပြင်း၊ သဘာဝ
ထိန်းသိမ်းရရးနယ်ရပမများ တည်ရထာင်ပြင်း၊ အတန်းအစား ရလျာ့ကျရနရသာ ရဂဟ
စနစ်တို ့ကို ပြန်လည်တည်ရထာင်ပြင်း၊ မျိုးစိတ်များရှင်သန်နိုင်သည့် အရရအတွက်ကို
ထိန်းသိမ်းပြင်း၊ လိုအြ်ရသာ တရားဥြရဒရရးဆွဲပြဌာန်းပြင်း သို ့မဟုတ် မျိုးသုဉ်း
ရြျာက်ကွယ်ရန် အန္တရာယ်ရှိရသာ မျိုးစိတ်များအား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပြင်းပဖင့် ဇီဝ
မျိုးစုံမျိုးကွဲများ

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြင်းကို

အဆင့်ပမှင့်တင်နိုင်ရန်

ပဖစ်ြါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံသည် CBD ကို ၁၉၉၄ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ရန ့တွင် လက်မှတ်
ရရးထိုးြဲ့ြါသည်။
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သစ်ရတာဦးစီးဌာန၊သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် ဥြရဒများ၊

www.fdmoecaf.gov.mm/protection၊ Viewed 14-8-2017
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သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာန၊ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြင်း၊ www.fdmoecaf.gov, Viewed

10-8-2017

( ြ ) မျိုးသုဉ်းရန် အန္တရာယ်ရှိရသာ ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သစ်ြင်ြန်းမန်များနိုင်ငံတကာ
ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း(CITES)။

မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိရသာ

ရတာရိုင်း

တိရ စ္ဆာန်နှင့် သစ်ြင်ြန်းမန်များ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (CITES)
သည် ၁၉၇၅ ြုနှစ်တွင် စတင်ြဲ့ဖြီး ၂၀၁၁ ြုနှစ် အထိ စာရင်းအရ (၁၇၅) နိုင်ငံက အဖွဲ ့ဝင်
အပဖစ် လက်မှတ်ထိုးဖြီး ပဖစ်ြါသည်။ ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန် နှင့် ယင်းတို ့မှ ထွက်ရှိသည့်
ြစ္စည်းများရရာင်းဝယ်ရဖာက်ကားမှုအား ရရရှည်စီမံအုြ်ြျုြ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ တည်ရထာင်
ြဲ့ပြင်းပဖစ်ြါသည်။ နိုင်ငံတကာြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုများပဖင့် ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်ထွက်
ြစ္စည်းများ နိုင်ငံတကာရရာင်းဝယ်မှုများကို ြုံမှန်ပဖစ်ရစရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ ရတာရိုင်း
တိရ စ္ဆာန်များအရြါ် နိုင်ငံ၏အြျုြ်အပြာလွှမ်းမိုးမှုကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုရန် ရည်ရွယ်
ြါသည်။ CITES သည် ရရာင်းဝယ်မှုများကို ြုံမှန်ပဖစ်ရစရရး အတွက် မျိုးစိတ်စာရင်း
များအား ရနာက်ဆက်တွဲ (၃)ြုပဖင့် ထုတ်ပြန်ြဲ့ြါသည်။ ရနာက်ဆက်တွဲ (၁) နှင့် (၂)တို ့မှာ
အဓိကရနာက်ဆက်တွဲများပဖစ်ဖြီး ရနာက်ဆက်တွဲ (၁) မှာ စီးြွားရရးအရ ရရာင်းဝယ်မှု
မပြုရရသာ မျိုးစိတ်စာရင်းပဖစ်၍ (၂) မှာ နိုင်ငံတကာကကီးကကြ်မှုရအာက်မှ ရရာင်းဝယ်
ရရသာ မျိုးစိတ်စာရင်း ပဖစ်ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသည် CITES သို ့ ၁၉၉၇ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ
၁၃ ရက်ရန ့တွင် ဝင်ရရာက်ြဲ့ဖြီး နိုင်ငံအတွင်း ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များအား အလွန်အကျွံ
သတ်ပဖတ်မှုကို တားဆီးရာတွင် ထင်ရှားသည့် ရမာင်းနှင်အားတစ်ရြ် ပဖစ်ြါသည်။
( ဂ ) ကမ္ဘာ့အရမွအနှစ်ကွန်ဗင်းရှင်း (World Heritage Convention - WHC) ။

WHC

သည် ၁၉၇၅ ြုနှစ်မှ စတင်အသက်ဝင်ဖြီး ၂၀၁၀ ြုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ အထိ စာရင်းအရ
(၁၉၂) နိုင်ငံမှ ြါဝင်လက်မှတ်ရရးထိုးဖြီး ပဖစ်ြါသည်။ ယဉ်ရကျးမှုနှင့် သဘာဝဆိုင်ရာ
အထိမ်းအမှတ်များ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထူးပြားထင်ရှားသည့် တန်ဖိုးများရှိသည့် ရဒသ
များကို ကမ္ဘာ့အရမွအနှစ်ရဒသများအပဖစ် သတ်မှတ်၍ ထာဝစဉ်ထိန်းသိမ်းသွားရန် ရည်ရွယ်
ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသည် WHC သို ့ ၁၉၉၄ ြုနှစ်၊ ဧဖြီလ ၂၉ ရက်ရန ့၌ သရဘာတူ
ဝင်ရရာက်ြဲ့ြါသည်။ UNESCO နှင့် ြူးရြါင်း၍ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ သဘာဝနယ်ရပမများအား
ကမ္ဘာသဘာဝအရမွအနှစ်ရနရာ(World Natural Heritage Site) များအပဖစ် သတ်မှတ်
နိုင်ရရး ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၃ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကျင်းြြဲ့သည့် အလုြ်ရုံ
ရဆွးရနွးြွဲမှ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ သဘာဝရနရာ ရဒသ(၇)ြုအား ကမ္ဘာသဘာဝအရမွအနှစ်
စာရင်းဝင်လျာထားရနရာများ (Tentative list) အပဖစ် ရရွးြျယ်သတ်မှတ်နိုင်ြဲ့ြါသည်။
၂၀၁၄ ြုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလအတွင်း ကျင်းြြဲ့သည့် ဆက်စြ် ြတ်သက်သူများအကကံပြု
ရဆွးရနွးြွဲမှအကကံပြုြျက်များအရ လျာထားရနရာ(၇) ြု အနက်မှ နတ်မရတာင်အမျိုးသား
ဥယျာဉ်နှင့် အင်းရတာ်ကကီးရဘးမဲ့ရတာတို ့အား ကမ္ဘာ့သဘာဝ အရမွအနှစ် စာရင်းဝင်

ရနရာအပဖစ် ရရွးြျယ်အဆိုပြုနိုင်ရရးအတွက် ဦးစားရြး ရရွးြျယ်ြဲ့ြါသည်။ အဆိုြါ
ဦးစားရြးရနရာ (၂) ြု အနက်မှ တစ်ြုအား ကမ္ဘာ့သဘာဝအရမွအနှစ် စာရင်းဝင် ဦးစားရြး
ရနရာအပဖစ် ရရွးြျယ်အဆိုပြုနိုင်ရရး လုြ်ငန်းအဆင့်များ ဆက်လက် ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
အတွက် UNESCO မှ Expert Mission အဖွဲ ့သည် ၂၀၁၄ ြုနှစ်၊ ရမလအတွင်း
နတ်မရတာင်အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် အင်းရတာ်ကကီးရဘးမဲ့ရတာတို ့သို ့ သွားရရာက်၍
ရဒသအုြ်ြျုြ်ရရးအဖွဲ ့များ၊ ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများ နှင့် ရတွ ့ဆုံ ရဆွးရနွးပြင်း နှင့်
ရလ့လာပြင်းတို ့ကို ရဆာင်ရွက်ြဲ့ကကြါသည်။Expert mission အဖွဲ ့မှ ြါကာဘိုရာဇီ
အမျိုးသားဥယျာဉ်အား ဦးစားရြးရနရာအပဖစ် ထြ်မံရရွးြျယ်၍ ရလ့လာဆန်းစစ်မှုများ
ရဆာင်ရွက်သွားနိုင်ရန် အကကံပြုထားြါသည်။
(ဃ) ရမ်ဆာကွန်ဗင်းရှင်း(Ramsar Convention)။

ရမ်ဆာကွန်ဗင်းရှင်းသည် ၁၉၇၅ ြုနှစ်မှ

စတင်အသက်ဝင်၍ ရရရြျာ်ငှက်များကျက်စားသည့် အရရးကကီးရသာ ရရတိမ်ရဒသများ
ထိန်းသိမ်းရရးဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းအပဖစ်လည်းအသိများြါသည်။ ယြုအထိအဖွဲ ့ဝင်
(၁၄၄) နိုင်ငံ ဝင်ရရာက်လက်မှတ်ရရးထိုးဖြီး ပဖစ်ြါသည်။ ရရတိမ်ရဒသထိန်းသိမ်းရရးနှင့်
အရပမာ်အပမင်ရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ရရးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှု
မူရဘာင်များြျမှတ် ရဆာင်ရွက်ြါသည်။ ၂၀၀၄ ြုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ အဖွဲ ့ဝင်နိုင်ငံ
များမှ ရမ်ဆာနယ်ရပမ (Ramsar Site) ရြါင်း (၁၄၀၁) ြုကို အဆိုပြုြဲ့ဖြီး စုစုရြါင်းဧရိယာ
ဟက်တာ (၁၂၃) သန်း ရှိြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံမှ ရမ်ဆာကွန်ဗင်းရှင်းကို ၂၀၀၅ ြုနှစ်၊
မတ်လ ၁၇ ရက်ရန ့တွင် လက်မှတ်ရရးထိုးြဲ့ဖြီး မိုးယွန်းကကီးအင်းရဘးမဲ့ရတာအား နိုင်ငံ၏
ြထမဆုံး ရမ်ဆာနယ်ရပမအပဖစ် သတ်မှတ်ြံြဲ့ရြါသည်။ မိုးယွန်းကကီးအပြင် ရမ်ဆာနယ်ရပမ
စာရင်းဝင်ပဖစ်နိုင်သည့် အပြားရရတိမ်ရဒသများကိုလည်း ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိဖြီး ရမ်ဆာ
နယ်ရပမများအပဖစ် ရရွးြျယ်သတ်မှတ်နိုင်ရရး နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ြူးရြါင်း
ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။
( င ) လူ နှင့် ဇီဝအဝန်းအစီအစဉ် (Man and the Biosphere - MAB Programme)။
MAB အစီအစဉ်သည် ကုလသမဂ္ဂြညာရရး၊ သိြန
္ပံ ည်းြညာနှင့် ယဉ်ရကျးမှု ဆိုင်ရာ
အဖွဲ ့အစည်း၏ အဖွဲ ့ဝင်နိုင်ငံများအကကား ဆက်သွယ်ရန်တာဝန်ယူထားသည့် ြုဂ္ဂိုလ်
နှင့် အမျိုးသားရကာ်မတီတို ့မှတစ်ဆင့် လုြ်ငန်းများရဆာင်ရွက်ြါသည်။ သဘာဝ နှင့်
လူမှုရရးသိြ္ပံ နည်းြညာနယ်ြယ်အတွင်း ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရရး
နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် အသုံးပြုနိုင်ရရး၊ လူမှုြတ်ဝန်းကျင် ဆက်သွယ်မှုတိုးတက်လာရစရရး
အတွက် အရပြြံများဖွံ ့ဖဖိုးလာရစရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ MAB အစီအစဉ်၏ အဓိက

ရဆာင်ရွက်မှုမှာ ဇီဝအဝန်းြျိတ်ဆက် ရဆာင်ရွက်မှုပဖစ်ဖြီး ဇီဝအဝန်းများတွင် ကုန်းရပမနှင့်
ကမ်းရိုးတန်း ရဂဟစနစ်တို ့ြါဝင်၍ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြင်း နှင့်
စဉ်ဆက်မပြတ် အသုံးပြုပြင်းတို ့ကို တိုးပမှင့်ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တည်ရထာင်ထားရသာ
နယ်ရပမများ ပဖစ်ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အင်းရလးကန်အား လူသားနှင့် ဇီဝအဝန်း
ကကိုးဝိုင်းအပဖစ် သတ်မှတ်ရရးကို သစ်ရတာ ဦးစီးဌာနမှ ကုလသမဂ္ဂ ြညာရရး၊ သိြ္ပံ နှင့်
ယဉ်ရကျးမှုအဖွဲ ့ (UNESCO) အကူအညီပဖင့် ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။
( စ ) အာဆီယံရဒသ ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန် တရားမဝင် ကူးသန်းရရာင်းဝယ်မှု တားဆီးရရး
ကွန်ယက် (ASEAN Wildlife Enforcement Network - ASEAN-WEN) ။
CITES ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် ဆက်စြ်၍ ၂၀၀၄ ြုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံက ကမကထပြု၍
အာဆီယံရဒသအတွင်း ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များ သတ်ပဖတ်ရရာင်းဝယ်ရဖာက်ကားမှုကို
နှိမ်နင်းရန် အာဆီယံရဒသရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်တရားမဝင်ကူးသန်းရရာင်းဝယ်မှုတားဆီးရရး
ကွန်ယက် (ASEAN Wildlife Enforcement Network - ASEAN-WEN) ကို
ဖွဲ ့စည်းရန် အဆိုပြုြဲ့ဖြီး ၂၀၀၅ ြုနှစ်တွင် ဖွဲ ့စည်းြဲ့ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသည် ယင်း
အဖွဲ ့သို ့ ဝင်ရရာက်ြဲ့ဖြီးလုြ်ငန်းများ ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်
ပမန်မာနိုင်ငံက ASEAN-WEN ၏ (၅)ကကိမ်ရပမာက် အစည်းအရဝးကို အိမ်ရှင်အပဖစ်
လက်ြံကျင်းြြဲ့ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံအရနပဖင့် ASEAN-WEN နှင့် အတူ ရကကာင်မျိုးနွယ်
ပဖစ်ရသာ ကျား၊ ကျားသစ်တို ့ကို တရားမဝင်သတ်ပဖတ် ရရာင်းဝယ် ရဖာက်ကားပြင်းအား
နိုင်ငံတကာရဲတြ်ဖွဲ ့ (INTERPOL) နှင့် ြူးရြါင်းနှိမ်နင်းလျက် ရှိြါသည်။ ASEANWEN လုြ်ငန်းများကိုအရထာက်အကူပဖစ်ရစရန် ဥယျာဉ်များ အတွင်း ကင်းလှည့်
သတင်းရထာက်လှမ်းပြင်း၊ ြထဝီသတင်းအြျက်အလက်စနစ် တည်ရဆာက်ပြင်း (RS/
GIS)၊ အြင်အမျိုးအမည်၊ တိရ စ္ဆာန်အမျိုးအမည် စာရင်းရကာက်ယူပြင်း၊ ြွဲပြားပြင်း၊
အြင်/ တိရ စ္ဆာန်ဆိုင်ရာ မှုြင်းရဆးြညာ (Forensic)၊ သတင်း နှင့် အြျက်အလက်
ဖလှယ်ပြင်းစရသာ သင်တန်းများသို ့ဝန်ထမ်းများကို တက်ရရာက်ရစလျက်ရှိြါသည်။
ASEAN-WEN နှင့် ြျိတ်ဆက် ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ National
Wildlife Law Enforcement Task Force အား သစ်ရတာဦးစီးဌာန၊ နယ်စြ်
ရဒသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံဖဖိ
့ ုးတိုးတက်ရရးဦးစီးဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငံရဲတြ်ဖွဲ ့၊
အရကာက်ြွန်ဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရရးညွှန်ကကားမှု ဦးစီးဌာန၊ အရထွရထွအုြ်ြျုြ်ရရး
ဦးစီးဌာန နှင့် ပြည်ရထာင်စုရရှ ရနြျုြ်
့
ရုံးတို ့မှ တာဝန်ရှိ ြုဂ္ဂိုလ်များပဖင့် ဖွဲ ့စည်းထားဖြီး
ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန် နှင့် သစ်ြင်ြန်းမန်များ တရားမဝင် သယ်ရဆာင်ပြင်း၊ ရရာင်းဝယ်
ရဖာက်ကားပြင်းတို ့ကို ြူးရြါင်းအရရးယူ ရဆာင်ရွက်လျက် ရှိြါသည်။

(ဆ)

အာဆီယံဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဗဟိုဌာန (ASEAN Centre for Biodiversity- ACB)။ အာဆီယံ
ရဒသသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဧရိယာ၏ ၃% မျှေရသာ်ကျယ်ဝန်းရသာ်လည်း ကမ္ဘာရြါ်ရှိ ဇီဝ
မျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲများ၏ ၂၀ % ကို ြိုင်ဆိုင်လျက်ရှိြါသည်။ အာဆီယံရဒသ အတွင်းရှိ ဇီဝ
မျိုးစုမ
ံ ျိုးကွဲကကယ်ဝမှုကို ရဒသတွင်းနိင
ု ်ငံများ စုရြါင်း၍ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်ရန်
အာဆီယံအဖွဲ ့ြျုြ်ကကီးသည် အာဆီယံဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဗဟိုဌာန (ASEAN Centre for
Biodiversity- ACB) အား ဖွဲ ့စည်းတည်ရထာင်ြဲ့ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံ
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဗဟိုဌာန (ASEAN Centre for Biodiversity- ACB) သို ့ ၂၀၀၅
ြုနှစ်မှစ၍ အဖွဲ ့ဝင်နိုင်ငံအပဖစ် ဝင်ရရာက်ကာ ရဒသတွင်းဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရရး
ဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များကို ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ပြင်း နှင့် ရန်ြုံရငွနှင့် နည်းြညာ ရထာက်ြံ့
ရြးမှုရယူပြင်းတို ့ကို ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ အာဆီယံရဒသတွင်းရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ
များအား ထိန်းသိမ်းပြင်းကိရ
ု ဆာင်ရွက်သည့် လုြ်ရဆာင်ြျက်အပဖစ် ACB မှ ရဒသတွင်းရှိ
သဘာဝထိန်းသိမ်းရရး နယ်ရပမများအနက် (၃၂) ြု အား အာဆီယံအရမွအနှစ်ဥယျာဉ်
(ASEAN Heritage Park-AHP) များအပဖစ် သတ်မှတ်ကာထိန်းသိမ်းရရးလုြ်ငန်း
များအား ြံ့ြိုးကူညီလျက်ရှိြါသည်၊ အာဆီယံရဒသရှိ AHP (၃၂) ြုအနက် (၇) ြုမှာ
ပမန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ရှိဖြီး နိုင်ငံအလိုက်အရနပဖင့် အရရအတွက် အများဆုံးပဖစ်ြါသည်။
ရလာရလာဆယ်တွင် ACB နှင့် ြူးရြါင်း၍ မိန်းမလှကျွန်း ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်
ရဘးမဲ့ရတာနှင့် အင်းရတာ်ကကီး ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်ရဘးမဲ့ရတာတို ့တွင် ရဒသြံပြည်သူများ
ြူးရြါင်းြါဝင်မှုပဖင့် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှုပမှင့်တင်ပြင်း အစီအစဉ်ကို ရဆာင်ရွက်လျက်
ရှိြါသည်။

( ဇ ) အပြားရသာ အဖွဲ ့အစည်းများ။

ထို ့အပြင် ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်ရရာင်းဝယ်မှုရစာင့်ကကည့်ရရး

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ယက်အဖွဲ ့ (TRAFFIC) မှ ပြုလုြ်သည့် စွမ်းရဆာင်ရည်
ပမှင့်တင်ရရးသင်တန်းများတွင် ဝန်ထမ်းများ ြါဝင်တက်ရရာက်ပြင်း၊ ၁၉၉၃ ြုနှစ်မှစ၍
သားငှက်ထိန်းသိမ်းရရးအဖွဲ ့ (Wildlife Conservation Society-WCS) နှင့် ြူးရြါင်း၍
ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များ စာရင်းရကာက်ယူပြင်း၊ ကင်းလှည့်ထိန်းသိမ်းမှု သင်တန်းရြးပြင်း၊
ဥြရဒစိုးမိုးရရးသင်တန်းရြးပြင်းတို ့ကို ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ သစ်ရတာဦးစီးဌာနသည်
TRAFFIC နှင့် ြူးရြါင်း၍ မျိုးစိတ်ြွဲပြားပြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရဆာင်ရည်ပမင့်မားရရး
သင်တန်းကို ၂၀၁၃ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ရန်ကုန်တိုင်းရမှာ်ဘီဖမို ့ နှင့် မန္တရလးတိုင်း၊
ြုသိမ်ကကီးဖမို ့ရှိ ဗဟိုသစ်ရတာလုြ်ငန်းဖွံ ့ဖဖိုးမှု ရလ့ကျင့်ရြးရရးဌာနများ၌ ပြုလုြ်ြဲ့
ြါသည်။ သစ်ရတာဦးစီးဌာနအြါအဝင် ဆက်စက်ဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်ရသာ အဖွဲ ့

အစည်းများမှ သင်တန်းသားများ ၅၅ ဦးတက်ရရာက်ြြ
ဲ့ ါသည်။ အဓိကရည်ရွယ်ြျက်မှာ
ရတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များ တရားမဝင်ကူးသန်းရရာင်းဝယ်မှုအား အရရးယူရဆာင်ရွက်ရာတွင်
လက်ရတွ ြါဝင်
့
ရဆာင်ရွက်ရနကကရသာ ဝန်ထမ်းများအရနပဖင့် မျိုးစိတ်များြွဲပြားပြင်း
ဆိုင်ရာ စွမ်းရဆာင်ရည်ပမင့်မားလာရစရန် ပဖစ်ြါသည်။ ရတာဆင်ရိုင်းများ တရားမဝင်
သတ်ပဖတ်ပြင်းကို ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာပြင်း အစီအစဉ် (CITES-MIKE)တွင်
ပမန်မာနိုင်ငံက ြူးရြါင်းြါဝင်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။
နိဂုံး
၂၆။

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများသည်လူအြါအဝင်သက်ရှိ

အားလုံး၏အရပြြံပဖစ်ဖြီး

သက်ရှိများရရရှည်

တည်တံရ
့ ြ်တည်နိုင်ရရးအတွက် အဓိကအမှပီ ြုြါသည်။ ထို ့ရကကာင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ဆုံးရှုံးပြင်းသည်
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများမှရရှိသည့် အလွန်အရရးြါရသာ ဝန်ရဆာင်မှုများကို ဆုံးရှုံးပြင်းြင်ပဖစ်ဖြီး
ရနာက်လာမည့် မျိုးဆက်များကို တန်ဖိုးမပဖတ်နိုင်ရသာ သဘာဝလက်ရဆာင်များ လက်ဆင့်ကမ်းပြင်း
ပြုနိုင်မည် မဟုတ်ြါ။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ရရရှည်တည်တံ့ရရးအတွက် ပမန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာနည်းတူ
သဘာဝနယ်ရပမများအား သတ်မှတ်တည်ရထာင်လျက်ရှိြါသည်။
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