
 
 

 
ေဂဟစနစအ္ေျခအေန  

အင ္ ဒို-ျမန မာ ဇ၀ီဆဒိုင ရာအေရးႀကီးေ္သမ ား (Indo-Burma Hotspot)  
၂၀၂၀ ခ ုွႏစ ္ 

 

အေၾကာငး္အရာ အုွႏစခ္ခ်ဳပ ္ 
 
The Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) သည  ကမာၻေပၚရ ဒ ဇီ၀မ ဒ းစိုုံမ ဒ းက ြဲမ ား 

ၾက ယ ၀ေသာေနရာမ ား်ားႏ င ့ မ ဒ းသိုန းေပ ာက က ယ ်ားႏဒိုင သည ့ အေျခအေနသဒို႔ ေရာက ရ ဒ်ားႏဒိုင သည ့ေနရာမ ားကဒို 

ထဒန းသဒမ းကာက ယ ရန  အစီအစဥ ေရးဆ ြဲ ေဆာင ရ က ္   က  ရ ဒပါသည ။ CEPF သည  l’Agence Française 

de Développement ၊ Conservation International ၊ The European Union ၊ Global Environment 

Facility ၊ Government of Japan ်ားႏ င ့ World Bank တဒို႔ ပ းေပါင းေဆာင ရ က သည ့ အစီအစဥ  

တစ ခိုျဖစ ပါသည ။ 
 

CEPF ၏ အဓကိ ရည္ရြယ္ခခက္္ွာ လထူ အေျချပ်ဳအဖြြဲ႕အစည္းအ္ခားျဖစသ္ည့္ ေဒသခံျပည္သူ္ခား၊ 

အစိ းရ္ဟ တ္ေသာ အဖြြဲ႕အစည္း္ခား၊ ပညာရပ္္ိ ငရ္ာ အဖြြဲ႕အစည္း္ခား၊ ုွႏင္ ့လ ပ္ငန္းရွင္္ခားစသည္တိ ႕ျဖင့္ 

ပူးေပါငး္ကာ   ဇီဝ္ခိ်ဳးစ ံ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခား ဦးစားေပး ထိန္းသိ္ ္းရ္ည့္ေနရာ္ခား (Biodiversity Hotspots)တြင္ 

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ထိနး္သိ္ ္းျခငး္လ ပ္ငန္းအား ေ္ာင္ရြက္ရန ္ ရည္ရြယထ္ားပါသည။္ အ္ိ ပါ ရည္္ွန္းခခကအ္ား 

ေအာင္ျ္င္စြာ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ုိႏ င္ေရးအတြက ္ သက္္ိ ငရ္ာ အစိ းရ္ခားုွႏင့္  အေထာက္အပံ့ေပး 

ေနသည့္ အဖြြဲ႕အစည္း္ခား၏ လက္ရွေိ္ာင္ရြက္ေနသည့္ အစအီစဥ္၊ နည္းဗခ်ဴဟာ္ခား ကိ  ျဖည့္စြက္ 

ေထာက္အကူျပ်ဳျခင္းျဖင့္ ေ္ာင္ရြကသ္ြား္ညျ္ဖစသ္ည။္ CEPF သည ္ ္တူကြြဲျပားသည့္ အ ပ္စ ္ခား ုွႏင့္ 

တစ္ဖြြဲ႕ျခင္းစ၏ီ ထူးျခားသည့္စြ္္းေ္ာင္ရည္္ခားကိ  ေပါင္းစပက္ာ လ ပ္ငနး္္ခား္ထပ္ေစဘြဲ တတုိ္ႏ င္သ္ွခ 

ေပါငး္စပ္ၫိွုိွႏ င္းေ္ာငရ္ြက္ျခင္းနည္းလ္္းျဖင့္ ထိန္းသိ္္းေရးလ ပ္ငနး္္ခားကိ  အတူလကတ္ြြဲ 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေ္ာင္ုႏိ င္ရနက္ိ လည္း ရည္ရြယထ္ားပါသည။္ CEPF ၏ ဤေဂဟစနစ္အေျခအေန 

(Ecosystem Profile) အား ေ္ာငရ္ြက္္ည့္ နည္းဗခ်ဴဟာ္ခားကိ   အကခိ်ဳး္ကစ္ပ္သူ္ခားုွႏင့္ ၫွိုိွႏ်ဳင္း 

ေ္ြးေုႏြးျခင္းျဖင္ ့ေရး္ြြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေသးစတိ ္ေ္ြးေုႏြးထားေသာ ေ္ြးေုႏြး္ႈ ရလဒ္္ခားကိ  အေျခခ၍ံ  

၅ ုႏွစ္ၾကာ ရင္းုီွႏးႁ္ွ်ဳပ္ုံွႏ္ည့္ နည္းဗခ်ဴဟာကိ   ထည့္သြင္း ေရး္ြြဲထားျခင္းျဖစသ္ည္။   

 

ဤေဂဟစနစ္အေျခအေန စာတ္္းသည ္ကေမာၻ္ီးယား ၊ ္ာအဒို ၊ ျမန မာ ၊ ထဒိုင း ၊ ဗီယက နမ  ်ားႏဒိုင ငုံတဒို႔်ားႏ င ့ 

တ႐ိုတ ်ားႏဒိုင ငုံေတာင ပဒိုင းတဒို႔ရ ဒ အဏၰ၀ါဧရဒယာမ  အပ က န  Indo-Burma Hotspot ေ္သမ ားကိ  ကိ ယ္စားျပ်ဳ 

ထားျခင္းျဖစပ္ါသည ။ ဤ Indo-Burma Hotspot ေ္သသည  မ ားစ ာေသာ အပင ်ားႏ င ့ တဒရဒစာၦန မ ဒ းစဒတ မ ား၏ 

ေနရင းေ္သျဖစ သကြဲသ့ဒို႔ ၎တဒို႕၏ သဘာဝ ေနရင းေ္သမ ားမ ာ္ည း အနည းငယ သာက န ရ ဒေတာသ့ည ။   

Indo-Burma Hotspot ဧရယိာသည ္က ႓္ာေပၚရွ ိအစားထိ း ္ရုိႏ င ္ေသာ hotspot စာရင္း၏ အ္တွ္စဥ ္၁၀ 



 
 

အ္င့္တြင္ရွိၿပီး ၿခိ္္းေျခာကခ္ံရ္ႈ အ္င့္္ွာ အ္တွ္စဥ ္၅ ေနရာတြင္ရွေိနသည္။  Indo-Burma Hotspot 

ဧရိယာတြင္ အျခားေသာ hotspot ဧရိယာ္ခားထက ္ လူေနထထူပ္ၿပီး ကခန္ရွိေနသည့္ သဘာဝ 

ေဂဟစနစ္္ွာလည္း  ေနရင္းေဒသေပခာက္္ ံ းျခင္း၊ အ္င့္အတန္းကခ္ငး္ျခင္းုွႏင္ ့ ေနရာ္ခားအပိ င္း 

လိ က္ကြြဲ၍ ္ ကစ္ပ္္ႈေပခာကပ္ခကသ္ြားျခင္းုွႏင့္ သဘာဝသယံဇာတအား အလြန္အကၽြ ံထ တ္ယသူံ းစြြဲျခင္း္ခား 

စသည့္ဒဏ္္ခား တိ းပြားခံစားေနရပါသည္။  

 

ေဂဟစနစအ္ေျခအေန အားလကရ္ွအိေျခအေနုွႏင့္ေလခာ္ညစီြာျပ်ဳျပငေ္ရး္ြြဲျခငး္  

 

CEPF သည ္၂၀၀၃ခ ုွႏစ္္ ွစတင္ေရး္ြြဲကာ ၂၀၁၁ခ ုွႏစ္တြင္ ျပ်ဳျပင္ေရး္ြြဲထားေသာ Indo-Burma Hotspot 

ေဒသ ေဂဟစနစ္အေျခအေန (Ecosystem Profile) လ္္းၫႊန ္ကိ  အေျခခ၍ံ  လူထ အေျချပ်ဳအဖြြဲ႕အစည္း 

၃၁၅ ဖြြဲ႕အား ရန္ပံ ေငြ္ခား ေပးအပ္ခြဲ့ပါသည္၊ အ္ိ ပါ ၂၀၀၃ခ ုွႏစ္ုႏွင္ ့၂၀၁၁ခ ုွႏစ္တြင္ ျပ်ဳျပင္ေရး္ြြဲထားေသာ 

Indo-Burma Hotspot ေဒသ ေဂဟစနစအ္ေျခအေန (Ecosystem Profile) ကိ  အကခိ်ဳး္က္စပသ္ူ္ခားုွႏင့္ 

ထြဲထြဲဝင္ဝင္ေ္ြးေုႏြးထားေသာ ရလဒ္္ခားအေပၚအေျခခံ၍ ေရး္ြြဲထားျခငး္ျဖစ္ပါသည္။  

 

ဤေဂဟစနစ္အေျခအေန (Ecosystem Profile) သည ္ေနာက္္ ံ း ျပ်ဳျပင္ေရး္ြြဲခြဲသ့ည့္ အခခနိ္္ ွယေန႔ထ ိ

ုႏွစ္ေပါင္း ၉ ၾကာျ္င့္ၿပီျဖစသ္ည့္အတြက ္ အေျခအေနအေတာ္္ခား္ခား္ာွ ေျပာင္းလြဲ ႈ္္ခားရွိေနပါသည္။ 

က္ာၻ႕အ္င့္္ခိ်ဳးသ န္းရန ္ အုၲႏရာယ္ရွိေသာ ဇီဝ္ခိ်ဳးစတိ္္ခားနွင့္ အဓကိအေရးႀကီးေသာ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြဲ 

ဧရိယာ္ခား (KBAs) အပါအဝင ္ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခား၏ အေျခအေန္ွာလည္း တစက္္ာၻလံ းအတိ င္း 

အတာအေနျဖင္ ့ သသိသိာသာ ေျပာင္းလြဲသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။  အထူးအားျဖင့္ သစ္ေတာ္ခား 

အရွိနအ္ဟ န္ျဖင့္ ျပ်ဳန္းတီးလခက္ရွိရာ ၂၀၁၀-၂၀၁၉ ခ ုွႏစ္အ တြင္းျပ်ဳန္းတီးုႏႈန္းသည ္ ၂၀၀၀-၂၀၁၀ 

ခ ုႏွစ္အတြင္းျပ်ဳန္းတီးုႏႈန္း၏ ၂ ္ ျ္ငတ္ကေ္နသည္ကိ  ေတြ႕ရွရိသည္။ ေနရင္းေဒသ္ခား ေပခာကက္ြယျ္ခင္း 

ုွႏင့္ အလြန္အကၽြထံ တ္ယသူံ းစြြဲျခင္း္ခားသည ္ အပင္ုွႏင္ ့ တိရိစာၦန္ ဦးေရ္ခားကိ  အေပၚ ဖိအားေပးလခက္ရွ ိ

ေနပါသည္။ ထိ ႕အတြက ္ IUCN Red List အရ က္ာၻ႕အ္င့္ ္ခိ်ဳးသ န္းေပခာကက္ြယ္ေတာ့္ည့္ 

အနၱရာယ္ရွိေသာ ္ခိ်ဳးစတိ္စာရင္း အေရအတြက္္ွာ ၂၀၁၁ နွင္ ့ ၂၀၂၀ ခ နွစအ္တြင္း အ္ ၇၀ 

ျ္င့္တကလ္ာသညက္ိ  ေတြ႕ရသည္။ တစ္ခခိနတ္ည္း္ွာလည္း Hotspot ေဒသ္ခားတြင ္ ရာသီဥတ  

ေျပာင္းလြဲျခငး္ဒဏ္ကိ  ခံစားေနရ ပါသည္။ ဥပ္ာအားျဖင့္ အပူခခိန္ျ္င့္တက္ျခင္း၊ ္ိ းရြာသြန္း္ွ ပံ စံ 

ေျပာင္းလြဲျခငး္၊ ပငလ္ယ္ေရ္ခက္နွာျပင္ျ္င့္တက္ျခငး္၊ နငွ္ ့္ိ းရြားျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတ အေျခအေန္ခား 

ကိ  အၾကိ္္္ခားစြာ ္ွတတ္္္းတင္ေတြ႕ရွေိနရပါသည္။  ဤေျပာင္းလြဲေနေသာ အေျခအေန ၃ ရပ္ျဖစသ္ည့္ 

ေနရင္းေဒသေပခာကက္ြယ္ျခင္း၊ အလြန္အကၽြထံ တယ္သူံ းစြြဲျခင္းနွင့္ ရာသဦတ ေျပာင္းလြဲျခငး္္ခား 

ေပါငး္စပ္လိ က္ျခငး္ျဖင့္ ေဂဟစနစ္္ိ ငရ္ာ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပဖ္နတ္ီးျခငး္နငွ္ ့အတ ူဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြဲ၊ 

လူသ့ားတိ ႔၏ ကခန္း္ာေရးနွင့္ စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိ်ဳးတိ းတက္္ွ ္ခား၏ အဓိကရ်ွဳပ္ေထြး္က္နြယ္ေသာ 

္ိ းကခိ်ဳး္ခားကိ  ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

 

လြန္ခြဲ့ေသာ ၉ နွစ္အတြင္း Hotspot ေဒသအတြင္း ျ္ိ်ဳ႕ျပလွ်ဳ္ွ်ဳေန္ွ်ဳ အတြက ္ အေထာကက္ူျဖစ္္ည့္ 

ပတ္ဝနး္ကခင္ပံ စံေျပာင္းလြဲ္ွ်ဳကိ လည္းေတြ႕ျ္င္ခြဲ့ရပါသည။္ န ိင္ငံံသား္ခားအတြက ္္ ူဝါဒနွင္ ့န င္ိငံေရးနယပ္ယ ္



 
 

ဝင္္ံန ိင္ေရး္ွာလညး္ အခက္အခြဲ ခား ရွိေန္ြဲျဖစ္ျပးီ ္ခားစြာေသာ န င္ိငံတကာ ေငြေၾကးပံ့ပိ းေပးသည့္ 

အဖြြဲ႕္ခားသည ္ ေဒသတြင္းလူ္်ွဳအဖြြဲ႕အစည္း္ခား၏ ေ္ာင္ရြက္ေနသည့္ အစီအစဥ္္ခားအတြက္ 

အလြန္အေရးပါေသာ အရငး္အျ္စ္ျဖစ္ခြဲ့ပါသည္။  ေခတ္္ ီထိန္းသိ္္းကာကြယ္ေရးလ ပ္ငန္းလွ်ဳပ္ရွား္ွ်ဳ္ခား 

အစပိခ်ဳးခြဲသ့ည့္ ၁၉၉၀ နွစ္္ခား အတြင္း္ ွ စ၍  Hotspot ေဒသအတြင္း ထနိ္းသိ္း္ကာကြယ္ေရး 

လ ပ္ငနး္္ခားးကိ  နည္းလ္္းေပါငး္စံျဖင့္ ေ္ာင္ရြကခ္ြဲ႔ရာ ထိေရာက္ေသာ သာဓက္ခားကိ လညး္ 

ေတြ႕ရွခိြဲ့ရပါသည္။ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ  ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခားနွင့္ လသူားတိ ႕အတြက ္ ၎တိ ႕ေဒသနွင့္ ကိ က္ညီ္ည္ 

အကခိ်ဳးထိေရာကသ္ည့္  ထိနး္သိ္း္နည္းလ္္း္ခား အသီးသီးေတြ႕ရွိခြဲ့ေသာ္လည္း Hotspot ေဒသ၏ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ  

္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခား ျခိ္္းေျခာကခ္ံေနရ္ွ်ဳ အတိ င္းအတာျဖင့္ နွိ်ဳင္းယွဥ္ၾကည့္္ည္္ိ ပါက ္ခားစြာ လိ အပ္ေနသညက္ိ  

ေတြ႕ရပါသည္။  

 

CEPF ၏ Hotspot ေဒသအတြင္း ေနာက္ထပ္ရင္းနွးီျ္ွ်ဳပန္ွံ္ည့္ ကာလအတြက ္ေဂဟစနစအ္ေျခအေန နွင့္ 

ပါဝင္ေသာ ရင္းနွီးျ္ွ်ဳပ္နွံ္ည့္နည္းဗခ်ဴဟာ္ခားကိ  ေျပာင္းလြဲျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန္ခားနငွ့့္အည ီ

ေလခာ္ညီစြာျပ်ဳျပင္ေရး္ြြဲရနလ္ိ  အပ္ခြဲ့ပါသည္။ ဤလိ အပ္ခခကအ္ရ ေငြေၾကးေထာက္ပံံ႔္ည္႕အဖြြဲ႕္ခား္ွ 

စိတ္ဝင္စားသည့္ ေဒသခံလူ္ွ်ဳအဖြြဲ႕အစညး္္ခား္ ွ ဦးေ္ာင္န ိင္္ည့္ ထိန္းသိ္္းေရးလ ပ္ငနး္္ခား၊ 

လက္ရွိအစိ းရနွင္ ့ အလွ်ဴရွင္္ ခား္ွ ေ္ာင္ရြကေ္နသည့္ ထိနး္သိ္း္ ကာကြယေ္ရး ရင္းနွီးျ္်ွဳပ္နွံ္ွ်ဳ္ခား နွင္ ့

လက္ေတြ႕လိ အပခ္ခက္္ခားအရ ဦးစားေပးရ္ည့္ အခခက္အလက္္ခားကိ  ထည့္သြင္းစဥး္စား 

ေ္ြးေနြးတိ င္ပင၍္ ဤေဂဟစနစအ္ေျခအေန နွင့္ ပါဝင္ေသာ ရင္းနွီးျ္ွ်ဳပန္ွံ္ည့္နည္းဗခ်ဴဟာ္ခားကိ  

ျပ်ဳျပင္ေရး္ြြဲခြဲ့ပါသည္။ 

 

ဤေဂဟစနစ္အေျခအေန အား CEPF အဖြြဲ႕အတြင္း ၂၀၁၉ ခ နွစ္ေ္လ္ွ ၂၀၂၀ ခ နွစ္ ၾသဂ တလ္အထ ိ

အၾကညံဏ္္ခား ေပါင္းစပည္ွိနွ ိင္းျခငး္ျဖင့္ေရး္ြြဲခြဲ့ပါသည္။ ေဂဟစနစအ္ေျခအေန ္ူၾက္္းကိ  လညး္  

အကခိ်ဳး္က္စပသ္ူေပါငး္ ၁၇၀ ေကခာ္၏ အၾကံျပ်ဳေ္ြးေနြးခခက္္ခားကိ  email ျဖင္ ့ နွီးေနွာဖလယွ ္ ခြဲ့ၾကျပီး 

အျပီးသတ ္ အလ ပ္ရံ ေ္ြးေနြးပြြဲကခင္းပ၍ ္ူၾက္္းအား သေဘာတူခြဲ့ၾကပါသည္။ ထိ ႔အျပင ္ အျခားေသာ 

တ ိက္ရ ိက္္က္စပ္္ ွ်ဳ္ရွသိည့္သူ္ခားနွင့္ေ္ြးေနြးတိ င္ပင္ခြဲ႔ပါသည္။  

 

CEPF ၏ အဓကိ နယပ္ယ ္

 

Indo-Burma Hotspot ၏ ေဂဟစနစအ္ေျခအေန တြင္ ၎၏ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ  ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခား ထိန္းသိ္း္ရန ္အေရးပါ္ွ်ဳ၊ 

လူ္ွ်ဳစးီပြားေရး၊ ္ူဝါဒေရးရာ နွင့္ လူထ  အေျချပ်ဳငည္ ့ အဖြြဲ႕အစည္း္ခား ၏ အခန္းက႑တိ ႔အား 

ေဖၚျပထားပါသည္။ ၎အျပင္ ္ခိ်ဳးစတိ္္ခား၊ ေဒသ္ခား၊ ္က္စပလ္္္းေျကာငး္္ခား စသည့္ က႑အလ ိက ္

ကာကြယထ္ိနး္သိ္ ္းန ိင္္ည့္ ရလဒ္္ခားအျပင ္ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခားအား တိ ကရ္ိ က္ျခိ္း္ေျခာက္ေနသည့္ 

အေျခအေန္ခားကိ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚရျခင္း အဓိက အေျကာင္းအရာ္ခားနွင့္ ထိနး္သိ္ ္းန ိင္္ည့္ 

အခခက္္ခားကိ လည္းေကာင္း ေလလ့ာအကြဲျဖတ္န ိင္ရန ္ သတ္္ွတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 

အေျခအေနေလလ့ာသံ းသပခ္ခကက္ိ   လကရ္ွိထိနး္သိ္္းေရးရင္းနွးီျ္ွ်ဳပန္ွံထား္ွ်ဳနငွ့္ ရာသီဥတ ေျပာင္းလြဲျခင္း 

ေျကာင့္ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခားအေပၚအကခိ်ဳးသက္ေရာက္္ွ ္ခားကိ  အကြဲျဖတျ္ခင္းျဖင့္ ေရး္ြြဲထား ျခငး္ျဖစသ္ည ။  



 
 

 

ဤေဂဟစနစ္အေျခအေနတြင္ ရင္းနွီးျ္ွ ်ဳပ္နွံ္ွ  နည္းဗခ်ဴဟာကိ လည္းထည့္သြင္းထားျပီး ဤနည္းဗခ်ဴဟာတြင္ 

္ည့္သည့္ေနရာတြင္ ရင္းနွးီျ္ွ်ဳပ္နွံျခငး္ျဖင္ ့ အကခိ်ဳးေကခးဇးူအ္ခား္ံ းရရွိန ိင္္ည္္ိ သည့္ CEPF ၏အဓိက 

နယ္ပယ ္ ကိ လည္းထည့္သြင္းထားေဖာ္ျပထားပါသည္။ Hotspotေဒသအတြင္း အဓကိရင္္ ိ င္ေနရေသာ 

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြဲ ထိန္းသိ္္းျခငး္ ျပႆနာ္ခား (ဥပ္ာ- တရား္ဝင္ေတာရ ိင္းတိရိစာၦန္္ခားကိ  ေရာင္းဝယ္ျခငး္၊ 

ေရအားလခပွ္စစ္ဖြံ႕ျဖိ်ဳး္ွ  လ ပ္ငန္း္ခား၊ စက္္ွ လယ္ယာ္ခားကိ  တိ းခခြဲ႕ျခင္းနွင့္ ထံ းေကခာကထ္ တလ္ ပ္ျခင္း) ကိ  

ထိေရာက္စြာတ န႕္ျပန္္ွ ျဖင့္ ေ္ာင္ရြက္ျပျခင္း နွင့္အတ ူ ေဒသတြင္းလူ္ွ အဖြြဲ႕အစညး္္ခား၏ 

စြ္ ္းေ္ာင္ရည္ကိ လည္း ျ္င့္တင္ေပးျခငး္ျဖင့္ အစိ းရ္အွေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေ္ာင္ရြက္ေနသည့္ 

လ ပ္ငနး္္ခားတြင္ ပူးေပါင္းကညူီေ္ာငရ္ြက္န ိင္ေစျခငး္တိ ႔သည ္CEPF၏ အဓကိနယပ္ယ္ပင္ျဖစ္သည။္ 
 

ယခ  CEPF စီ္ံကိနး္ အပိ ငး္ (၃) ၏ အဓိကနယပ္ယက္ိ  ယခငေ္္ာင္ရြက္ျပီးစးီခြဲ႔သည့္ စီ္ံကနိ္း အပိ ငး္ 

(၁)နွင့္ (၂) တိ တ့ြင္ ေ္ာင္ရြက္ခြဲ႔သည့္ ေအာင္ျ္င္ေသာ အေတြ႔အၾကံ်ဳ္ခားကိ  အေျခခံ၍ ေရး္ြြဲ 

ထားျခင္းျဖစပ္ါသည္။ သိ ႔ေသာ္ျငားလညး္ CEPF ၏ရင္းုီွႏးျ္ွ်ဳပ္နွံ္ွ ္ ခားသည္ Hotspotေဒသအတြငး္ 

ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကာကြယထ္ိန္းသိ္္းေရးလ ပ္ငန္း္ခားတြင္ ရင္္ိ င္ေနရေသာ ျပႆနာအားလ ံးကိ  

တ န္႔ျပန္ေျဖရွငး္ေပးန ိင္္ည္္ဟ တ္ေပ။ CEPF၏ အဓကိနယ္ပယ္တြင္ ေဒသတြင္းလူ္ွ်ဳအဖြြဲ႔အစည္း္ခား္ ွ

အျ္င့္္ား္ံ းအကခ်ိဳး္ခားရရွိေအာင္ ျဖည့္စြက္ေ္ာင္ရြကန္ ိင္္ည္ လ ပ္ငနး္္ခားနွင္  ကာကြယထ္ိနး္သိ္ ္းေရး 

အတြက ္ ေထာကပ္ံ႔ထားေသာ ဧရိယာတစ္ခ လံ းအေနျဖင့္  လိ အပခ္ခက္္ခားကိ  ေဖာ္ထ တ္ ျဖည့္္ညး္ေပး 

ရန္အခခကက္ိ သာ အဓကိထားျခင္းျဖစ္သည္။  

 

ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းဗခ်ဴဟာအားလံ းကိ  ၅ နွစ္တာအတြင္း အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ ေ္ာင္ရြက္န ိင္ရန ္

ေထာက္ပ့့ံရ္ည္ လိ အပေ္သာ ေငြပ္ာဏသည ္ အေထာကအ္ပံံံ့ေပးသည့္ အဖြြဲ႕တစ္ဖြြဲ႔ျခင္းစီ္ွ 

ေထာက္ပ့ံေပး္ည့္ ေငြပ္ာဏထက္္ခားစြာ လိ အပေ္နသညက္ိ  ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိ ႔အတြက္ ေဖာ္ျပပါ 

နည္းဗခ်ဴဟာ္ခားအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေ္ာင္ရြက္န ိင္ေရးတြက ္ CEPF ္ွ အျခားေသာ ေငြေျကးေထာက္ပံ့ 

ေပးသည့္အဖြြဲ႔္ခားနွင့္လညး္ေကာင္း၊ The Lower Mekong Funder Collaborative ျဖင္လည္းေကာင္း 

အစည္းေဝး္ခားပံ ္ွန္ကခငး္ပျပ်ဳလ ပသ္ြား္ည္ျဖစသ္ည္။ ၎အျပင ္အျခားေသာ ေငြေျကးေထာက္ပံေ့ပးသည့္ 

အဖြြဲ႔္ခား္ွ ေ္ာင္ရြက္ေနေသာ လ ပ္ငန္း္ခားနငွ့္ ထပတ္ူ္ကခေသာ လ ပ္ငနး္္ခားကိ လည္း အတတူကြ 

ပူးေပါငး္ေ္ာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔ ပိ ္ ိ ေကာင္း္ြန္ထေိရာကေ္သာ အကခ်ိဳးရလဒ္ရ္ည့္ အေျခအေန္ခားကိ  

လည္းရွာေဖြေ္ာင္ရြကသ္ြား္ည္ျဖစသ္ည္။  

 

ရငး္ုီွႏးႁ္်ွဳပုံွ္ႏ္ည္ ့ဥးီစားေပး ဧရယိာ  

 

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခား ထိန္းသိ္း္ကာကြယ္ေရးလ ပ္ငန္း္ခားတြင္ CEPF ုွႏင့္ အျခားေသာ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ 

အဖြြဲ႕အစည္း္ခား္ွ ထိေရာက္စြာရင္းုီွႏးႁ္ွ်ဳပ္ုံွႏုႏိ င္ေရးအတြက ္ ကာကြယ္ထိနး္သိ္ ္းရ္ည့္ ဦးစားေပး 

လ ပ္ငနး္္ခားကိ  သတ္္ တွထ္ားေသာ စံၫႊန္း္ခားအရလည္းေကာငး္ အေရးတႀကီးလိ အပ္ေနေသာ 

လ ပ္ငနး္ုွႏင့္ လက္ရွိေ္ာငရ္ြက္ေနေသာ ထိနး္သိ္ ္းေရးလ ပ္ငန္း္ခားကိ  ပိ ္ိ ထိေရာက္စြာ ေ္ာငရ္ြကုိ္ႏ င္ 



 
 

ေစရန္လည္းေကာင္း စေသာ အခခက္္ခားုွႏင့္ အညီ စဥ္းစားေရး္ြြဲထားပါသည္။  

 

၂၀၁၁ ခ ုွႏစ္တြင္ ထိနး္သိ္ ္း္ည္႔ ္ခိ်ဳးစိတေ္ပါငး္ ၇၅၄ ္ခိ်ဳးထိန္းသိ္္းရနထ္ြကရ္ွိခြဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ခ ုႏွစ္တြင္ 

၁၂၉၈ ္ခိ်ဳးအထ ိတိ းလာသည္ကိ  ေတြ႕ရသည။္ ဤအခခကက္ိ  ၾကည္႔ျခင္းျဖင့္ IUCN Red List စာရင္းတြင္ 

က္ာၻေပၚရွိ္ခိ်ဳးသ န္းရန ္ အုၲႏရာယ္ရွသိည့္ ္ခိ်ဳးစတိ္္ခားတိ းလာသညက္ိ  ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစသ္ည။္ 

၎တိ ႔ထြဲတြင ္ တြားသြားသတၱဝါုွႏင့္ ငါး္ခိ်ဳးစိတ္္ ခား အ္ခား္ံ းတိ းလာသည္ကိ ေတြ႕ရပါသည္။ 

ထိန္းသိ္္းေရးေဒသ္ခားအေနျဖင့္ ၅၀၉ ္ွ ၅၅၅ သိ ႔တိ းလာသည္ကိ  ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ္ြဲေခါင္ေဒသရွ ိ

ေရခခိ်ဳေဂဟစနစ္ေနရာအပါအဝင ္ ျ္န္္ာုိႏ င္ငံရွိ ထံ းေကခာကေ္တာင္ေဂဟစနစ္္ ခားအပါအဝင ္ KBAs 

အသစ္္ခား ထြက္ေပၚလာသည္ကိ  ေတြ႕ရပါသည္။ ထိန္းသိ္္းေရးေဒသ ၅၅၅ ခ ုွႏစ္သည ္ဧရိယာအာားျဖင့္ 

၃၉၀၀၀၀ စတ ရန္းကီလိ ္ တီာရွိၿပးီ Hotspot ဧရိယာအားလ ံး (၂.၃ သန္း စတ ရန္းကလီိ ္တီာ) ၏ ၁၆ 

ရာခ္ိ င္ုွႏ်ဳန္းရိွပါသည္။ ္က္စပ္ေလခာကလ္္္းနယေ္ျ္အေရအတြက္္ွာ အေျခအေနေျပာင္းလြဲ္ွ်ဳ္ရွ ိ

သေလာက္ရွိပါသည္။ ၂၀၂၀ ခ ုွႏစ္တြင္ ၆၅ ခ  ရိွၿပီး ၂၀၁၁ ခ ုွႏစ္တြင္ ၆၆ ခ ရွိခြဲ႔ပါသည္။  

 

ယခ အခါ ္ကစ္ပ္ေလခာကလ္္္းနယ္ေျ္ ၅ခ  အားဥးီစားေပးထိန္းသိ္္းရန ္ သတ္္ွတထ္ားသျဖင့္ 

၎ဧရိယာထြဲတြင္ KBAs 66 ခ ပါ္ွာ အလိ လိ ပါဝင္ၿပီး ထိန္းသိ္္းရ္ည့္ဧရိယာအျဖစ္ပါဝငသ္ြားသည္။ 

ထိ  ႔အျပင္ ျ္န္္ာုိႏ င္ငံ္ ွ ထ ံးေကခာက္ဂ ူ ၂၄ ခ  သည ္ ဘူ္ိေဗဒအရ အေရးႀကးီေသာ ဦးစားေပး 

ရင္းုီွႏးႁ္ွ်ဳပ္ုံွႏရ္ည့္ ေနရာ္ခားျဖစ္ပါသည္။ ထိ ထ ံးေကခာကဂ္ူကိ  ခခိတ္္ ကလ္ိ က္ပါက ္က္စပ္ေလခာကလ္္္း 

နယ္ေျ္ ၆ခ ထြဲတြင္ ကခေရာက္ေနပါသည။္ အ္ိ ပါ ္က္စပ္ေလခာကလ္္္းနယေ္ျ္ ၅ခ ုွႏင္ ့ ျ္န္္ာုိႏ င္ငံ္ွ 

ထ ံးေကခာက္ဂ ူ ၂၄ ခ ကြန္ယက ္ စ စ ေပါငး္ဧရယိာ္ွာ ၁၂၀၆၆၂၃ ဟကတ္ာရွိၿပီး Hotspot ဧရိယာ၏ ၅ 

%ုႏႈန္းရွိပါသည္။ ၂၀၁၁ခ ုွႏစ္၏ ဘူ္ိသြင္ျပငအ္ရ ဦးစားေပးဧရယိာ္ွာ  ၇၈၆၅၅၁ ဟကတ္ာရွိခြဲ့ၿပးီ Hotspot 

ဧရိယာ၏ ၃၄%ုႏႈန္းရွခိြဲ႔ပါသည။္ ဘူ္ိသြင္ျပင္အရ ဦးစားေပးဧရယိာေလခာ့နညး္ရျခငး္္ွာ 

ျ္န္္ာုိႏ င္ငံတစ္ခ လံ းအား ဘူ္သိြင္ျပင္ဦးစားေပးအျဖစထ္ည့္သြင္းၿပးီ ္က္စပ္ေလခာကလ္္္းနယေ္ျ္ 

တစ္ခ ထြဲအျဖစသ္တ္္ွတခ္ြဲ႕ျခင္းေၾကာင္႔ပင္ျဖစသ္ည္။  

 



 
 

 
ပံ  - CEPF ္ွ Indo- Burma Hotspot တြင္ ရင္းုီွႏးႁ္ွ်ဳပ္ုံွႏ္ည္ ့ဦးစားေပး ္က္စပေ္ပါင္းကူးေဒသ ေနရာျပပံ  

 

သ႐ ပ္ခြြဲပညာအရၾကည့္္ည္္ိ ပါက ဦးစားေပးထနိ္းသိ္္း္ည့္ ေကခာ႐ိ းရွသိတၱဝါ ္ခိ်ဳးစတိ္ေပါင္း ၁၃၆ ္ခိ်ဳးအား 

ပါဝင္ၿပီး ၎တိ ႔ထြဲတြင္ တြားသြားသတၱဝါ ၃၉ ္ခိ်ဳး၊ ုႏိ ႔တိ က ္ သတၱဝါ ၃၄ ္ခိ်ဳး၊ ငါး္ခိ်ဳးေပါင္း ၃၁္ခိ်ဳး ုွႏင္ ့

ငွက္္ခ်ိဳးေပါင္း ၂၇ ္ခိ်ဳးုွႏင္႔ က န္းေနေရေန ္ခိ်ဳးစတိ ္ ၅ ္ခိ်ဳး ပါဝင္ပါသည္။ ဦးစားေပးထိန္းသိ္း္ရ္ည့္ 

္ခိ်ဳးစတိ္္ခား္ွာ ၂၀၁၁ခ ုွႏစ္တြင္ ၁၅၂ ္ခိ်ဳးရွိခြဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ခ ုွႏစ္တြင္ ေလခာ့နည္းသြားပါသည္။  

ေဒသခလံူ္ႈအဖြြဲ႕အစည္း္ခားုႏွင့္ ပူးေပါင္းေ္ာင္ရြကသ္ည့္အခါ အပင္္ခ်ိဳးစတိတ္စ္ခ ခခင္းစအီား ဦးစားေပး 

ေ္ာင္ရြက္္်ွဳနည္းဗခ်ဴဟာ္ွာ ထိေရာက္္ွ်ဳ္ရွိေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရျခငး္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထိ ႔အတြက ္ယခ  

စီ္ံကိနး္အပိ င္းတြင္ ေနရာေဒသ အလိ ကထ္ိန္းသိ္း္ျခင္းျဖင့္ အပင္္ခားအားထိေရာကစ္ြာထိနး္သိ္း္ုိႏ င္္ည္႔ 

ဗခ်ဴဟာတစ္ခ လည္းျဖစုိ္ႏ င္ေပ္ည္။  

 

 

 

 



 
 

ရငး္ုီွႏးႁ္်ွဳပုံွ္ႏ္်ွဳ ဥးီစားေပးအေၾကာငး္အရာ သတ္္ တွျ္ခငး္  

 

Hotspot ဧရယိာအတြင္း ဦးစားေပး အေၾကာင္းအရာ္ခားကိ  ္က္စပသ္ူ္ခားုွႏင္ ့ ေ္ြးေုႏြးပြြဲ္ခားလ ပ၍္ 

လည္းေကာငး္၊ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခားအေပၚ ၿခိ္ ္းေျခာက္ေန္ႈ္ခားကိ  ္နး္စစ္ျခင္းုွႏင္ ့  ၿခိ္္္းေျခာက္္်ွဳ္ခား၏ 

အေျခခအံေၾကာငး္အရာ္ခား အရလညး္ေကာင္း၊ ္ံ းျဖတ္ျခငး္ျဖစ္ပါသည။္ ျခ်ံဳငံ သံ းသပ္ျခင္းျဖင့္ 

အ္င့္္ခားသတ္္တွ္ရာတြင္ ၂၀၁၁ခ ုွႏစ္ တြင္ ျပ်ဳလ ပ္ေသာ ္ က္စပ္သူ္ခားုွႏင့္ ေ္ြးေုႏြးပြြဲရလဒ္ုွႏင့္ ကြာဟ္ႈ 

ႀကီး္ားျခငး္္ရွသိညက္ိ  ေတြ႕ရပါသည္။ ေ္ြးေုႏြးပြြဲအရလည္းေကာငး္၊ ေလလ့ာ္န္းစစ္္ ွ်ဳ္ခားအရ 

လည္းေကာငး္ အျ္င့္္ ံးအ္င့္တြင္ရွိေသာ ၿခိ္္္းေျခာက္္ွ်ဳ္ွာ အ္ြဲလိ က္ျခင္း၊ ေတာ႐ိ င္းတိရိစာၱန္္ ခား 

ေကာငး္ဝယျ္ခင္းုွႏင့္ စားသံ  းျခင္းုွႏင့္ စက္္ွ်ဳလယယ္ာေျ္ုႏွင္ ့ စိ ကခ္င္း္ခားပါဝင္ေနသည္ကိ  ေတြ႕ရပါသည္။ 

ႀကီး္ားေသာ အေ္ာကအ္ဦ္ခားေ္ာကလ္ ပ္ျခင္းသည္ တတယိ ၿခိ္္းေျခာက္္ႈေနရာတြင္ရွိပါသည္။ 

ႀကီး္ားေသာ အေ္ာကအ္ဦ္ခားေ္ာကလ္ ပ္ျခင္းုွႏင ္ ပတ္သက၍္ ၂၀၁၁ခ ုႏွစ ္ ေ္ြးေုႏြးစဥက္ 

ေရအားလွခပ္စစ္္ ည္္ခားကိ  အဓကိေဖာ္ျပၾကၿပီး ၂၀၁၉ခ ုွႏစ္ ေ္ြးေုႏြး္ွ်ဳ္ခားတြင္ ေရအားလွခပ္စစ ္

္ည္ေ္ာက္ျခင္းုွႏင့္ ္က္စပသ္ည့္ လ္္းေဖာက္ျခင္း၊ ျ္စ္ေၾကာင္း္ိ ငရ္ာထခိိ က္္ႈ၊ ဓာတအ္ားလိ င္း 

ျဖတသ္န္း္်ွဳုွႏင္ ့အျခားေသာ လိ အပ္သည့္ အေျခခအံေ္ာကအ္ဦ္ခားကိ ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား လာၾကသည။္  

သစထ္ တျ္ခင္းုွႏင့္ တစုိ္ႏ င္တစ္ပိ င ္လယ္ယာလ ပင္န္း္ခားုွႏင့္ ရာသီဥတ ေျပာငး္လြဲျခင္း္ခားသည ္အ္င္ ့ ၅ 

ေနရာတြင္ရိွေနပါသည္။  

 

အထက္ပါအခခက္္ခားအေပၚအေျခခ၍ံ ရင္းုီွႏးႁ္ွ်ဳပ္ုံွႏ္ွ်ဳ ဗခ်ဴဟာ ၅ ခ အား ခခ္ွတခ္ြဲ႔ပါသည္။ နည္းဗခ်ဴဟာ 

ဦးတညခ္ခက ္ ၁၁ခ ကိ  ယခငအ္တိ င္းထား၍ အနည္းငယ ္ ေျပာင္းလြဲေရး္ြြဲခြဲပ့ါသည္။ အ္ိ ပါ နည္းဗခ်ဴဟာ 

ဦးတညခ္ခက ္ ၁၁ ခ  တြင္ ၆ ခ သည ္ CEPF ၏ ရင္းုီွႏးႁ္ွ်ဳပ္ုံွႏ္ည့္ အဓိကနယ္ပယ္တြင္ပါဝငသ္ည့္ 

အေၾကာင္းအရာ္ခားျဖစပ္ါသည္။  အ္ိ ပါ နည္းဗခ်ဴဟာ ဦးတည္ခခက ္ ၆ ခ တြင္ ဦးစားေပး ရင္နွီးျ္ွ်ဳပ္နွံ္ ွ  

လ ပ္ငနး္္ခား ၂၃ခ  ပါဝင္သည္။ ဦးစားေပး ရင္နွီးျ္ွ်ဳပ္နွံ္ွ  စ စ ေပါင္း ္ွာ ၄၆ ခ ရိွၿပီး 

တစက္္ာၻ႔လံ းုွႏင့္သက္္ ိ ငသ္ည့္ ရည္္ွန္းခခက္္ခားကိ  ေထာက္ပ့ံေပးရင္း အျခားေသာ ေထာက္ပံ ့

ေပးေနေသာအဖြြဲ႕္ခား၏ ရင္းုီွႏးႁ္ွ်ဳပ္ုံွႏ္ွ်ဳ နည္းဗခ်ဴဟာကိ လည္း အေထာက္အပံံံံ႔ေပးျခင္းျဖင့္ ပိ ္ ိ ျပည္႔စံ  

ေကာငး္္ြန ္ေစ္ည္ျဖစပ္ါသည္။  

 

 

Indo-Burma Hotspot အတြက ္နညး္ဗခ်ဴဟာ ဥးီတညခ္ခက္္ ခားနငွ္ ့ဥးီစားေပး ရငန္ွးီျ္်ွဳပန္ွံ္ ွ  လ ပင္နး္္ခား 

  

နညး္ဗခ်ဴဟာ ဥးီတညခ္ခက္္ ခား ဥးီစားေပး ရငန္ွးီျ္်ွဳပန္ွံ္ ွ  လ ပင္နး္္ခား 

အပိ ငး္ - ၁ - ဥးီစားေပး ္ခ်ိဳးစတိ္္ ခားကိ  ကာကြယျ္ခငး္ 

၁။ က္ာၻေပၚရွိ္ခ်ိဳးသ န္းေပခာကက္ြယ္ရန ္

အနၱရာယ္ရွသိည့္ ္ခိ်ဳးစတိ္္ခား၏ 

လံ ျခံ်ဳေရးအတြက ္

အဓကိျခိ္္းေျခာက္္ွ်ဳ္ခား ေလခာ့ခချခင္း။  

၁.၁။ ဦးစားေပးကာကြယ္ရ္ည္႔္ခိ်ဳးစတိ္္ခား၏ 

အဓကိအ ပစ္ ္ခားအား ေရရညွ္ထိန္းသိ္း္န ိင္္ည့္ 

အစီအစဥ္္ခားခခ္တွ္ျခငး္။ 



 
 

 ၁.၂။ အလားအလာရွိေသာ ဦးစားေပးထနိ္းသိ္္းရ္ည္ 

္ခိ်ဳးစတိ္္ခားအား သဘာဝအေျခအေနတြင္ 

ဦးေရတိ းပြားလာန ိင္ေရးအတြက ္က္ာၻ႔ 

စံခခိန္စံညြွန္း္ခားနငွ့္ အည ီျပန္လည ္ထူေထာငျ္ခင္း။   

 ၁.၃။ က္ာၻေပၚရွိ္ ခိ်ဳးသ န္းေပခာကက္ြယရ္န ္

အနၱရာယ္ရွသိည့္ ္ခိ်ဳးစတိ္္ခားအား၏ 

လက္ရွိအေျခအေန နွင္ ့ပခံနွံ႔္ွ်ဳ္ခားအား 

ပိ ္ိ သိရွိရန္နားလည္ရန ္ သ ေတသနလ ပ္ငန္း္ခား 

ေ္ာင္ရြက္ျခင္း ။ 

 ၁.၄။ ္ခိ်ဳးစတိ္္ခားထိန္းသိ္္းကာကြယေ္ရးအတြက္ 

သ ေတသန နွင့္ ရန္ပံ ရရိွန င္ိ္ည့္ နည္းလ္္း္ခား 

တထီြင္ ေဖာ္ထ တ္ေပးျခင္း။ 

 ၁.၅။ ္ခိ်ဳးစတိအ္လိ က္နားလည္တတ္ကခြ္္းသည့္ ေဒသခ ံ

ခခန္ပယီံ္ခား အား ေထာက္ပံေ့ပးျခင္းျဖင့္ ့ ဦးစားေပး 

ထိန္းသိ္္းရ္ည္ ္ခိ်ဳးစတိ္္ခားကိ  ေဒသနွင္ ့

ကိ က္ညီ္ညထ္ိန္းသိ္္းေစာင့္ေရွာက္္်ွဳ 

လ ပ္ငနး္္ခားကိ  ေ္ာင္ရြက္ေစျခင္း။ 

၂။ တိရိစာၦန္္ခား္တွ္င့္ကးူစကတ္တ ္

သည္ ့ေရာဂါ္ခားျဖစန္ ိင္ေခခ္ခားကိ  

ေလခာ့ခခေရးအတြက ္

ေတာရ ိင္းတရိိစာၦန္္ခားအား 

တရား္ဝငက္ နသ္ြယ္ျခင္းနွင့္ 

စားသံ းျခင္းနွင့္ 

ျခိ္း္ေျခာက္္်ွဳ္ခားေလခာ့ခချခင္း။  

၂.၁။ အေရးယူေ္ာငရ္ြကရ္သည့္ အဖြြဲ႔္ခားအား 

ေတာရ ိင္းတရိိစာၦန္္ခား ေရာငး္ဝယ ္ေဖာကက္ားျခငး္ 

ကြင္း္က္္ခားကိ  

ထိေရာက္စြာေဖာ္ထ တန္ ိင္ေရးအတြက ္က္ာၻေပၚရွ ိ

အေကာင္း္ံ းေသာ  လ ပက္ိ င္နည္းစနစ္္ခား နွင္ ့

အတ ူစံ စ္္းေဖာ္ထ တ္ျခင္း စြ္ ္းရည္္ခားနွင္ ့

သတင္းေပးပိ ႕ျခင္းနညး္လ္း္္ခားကိ  တြင္ကခယ္စြာ 

အသံ းျပ်ဳတတ္လာ ကူညီေပးျခင္း။  

 ၂.၂။ အေရးယူေ္ာငရ္ြကရ္သည့္ အဖြြဲ႔္ခားအခခင္းခခင္း 

တရား္ဝင ္ေတာရ ိင္းတိရိစာၦန္္ခား ေရာင္းဝယ ္

ေဖာကက္ားျခင္း တိ က္ဖခက္ေရးလ ပင္န္း္ခားတြင္  

ပူးေပါငး္ေ္ာင္ရြက္္ွ  အားေကာင္းလာေစျခင္း နွင့္  

က႑ေပါင္းစံ ပူးေပါငး္ပါဝငေ္သာ နည္းလ္္းျဖင့္ လူ၊ 

အပင္၊ တိရိစာၦန္နွင့္ ပတဝ္န္းကခင ္

တိ ႔အၾကားအျပန္အလွနအ္ကခိ်ဳး ျ႔ပ်ဳျခင္းျဖင္ ့ 

ေကာငး္္ြန္ေသာ ကခနး္္ာေရး ရရိွေစရန္ (One 

Hetalth Approach) ေပါင္းစပ္ညိွနွ ိင္းေပးျခငး္။  



 
 

 ၂.၃။ န င္ိငံပိ င္စီးပြားေရးလ ပ္ငန္း္ခားုွႏင့္ 

ပ ဂၢလကိပိ ငလ္ ပ္ငန္း္ခားနွင့္ ခခိတ္္ က္ကာ 

တရား္ဝင္ေတာရ ိင္းတရိိစာၦန္ေရာင္းဝယ္ေဖာကက္ား 

္ွ်ဳကိ  ေလခာ့ခခရန္။ 

 ၂.၄။ သတ္္တွ္ထားသည့္ စည္းရံ းလွ်ဳံေ္ာ္္ွ်ဳ္ခား 

ကိ ေ္ာင္ရြက္ျခငး္ျဖင့္ ေတာရ ိင္းတရိိစာၦန္္ခား အား 

ရယလူိ ္ွ်ဳ္ခား ေလခာ့ခချပီး ျပည္သူ္ခား္ ွ

္ခားပူးေပါင္းပါဝငက္ာ ေတာရ ိင္းတရိိစာၦန္္ခားနွင့္ 

ပတသ္ကသ္ည့္ အ္ွ်ဳ္ခားကိ  စံ စ္္းေဖာ္ထ တ္ျခငး္ုွႏင့္ 

သတင္းေပးျခင္။ 

 ၂.၅။ လသူားတိ ႔၏ကခနး္္ာေရးနွင့္ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခား 

္က္စပ္္ွ်ဳ္ခားကိ  လည္းေကာင္း၊  

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခား္ံ းရွံ းျခင္းနွင္ ့တိရိစာၦန္္ခား္ ွ

တ္င့္ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစေ္ပၚရျခငး္ 

ခခိတ္္ က္္ွ်ဳ္ခားကိ    ပိ ္ ိ  သရိွိေစန ိင္္ည့္ 

လ ပ္ငနး္္ခားကိ  ကူညီေပးျခငး္နွင့္ နားလညသ္ေဘာ 

ေပါကေ္စလာေစျခငး္။ 

အပိ ငး္ - ၂ -ကာကြယျ္ခငး္ုွႏင့္ ထနိး္သိ္ း္အ ပခ္ခ်ဳပခ္ြင့္  

၃။ ထိန္းသိ္္းေရးနယ္ေျ္္ခား၏ 

စီ္ံခန္႔ခြြဲ္ွ အကခိ းသကေ္ရာက္္ ွ်ဳ္ခားအာ

းပိ ္ိ ေကာင္း္ြန္ျခင္းနည္းလ္း္ျဖင္႔ 

အေရးျကီးေသာနယေ္ျ္္ခားအားထိန္း

သိ္္းကာကြယ္ျခင္း။ 

၃.၁။ ထိန္းသိ္း္ေရးနယ္ေျ္္ခား စီ္ံအ ပခ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ က္ာၻ႔ 

စံခခိန္စံညြွန္း္ခားနငွ့္ နည္းလ္္း္ခား ကိ  

အကခိ်ဳး္က္စပသ္ူ္ခား အားလံ း္ွ 

အသံ းျပ်ဳတတ္လာေစရန ္ကူညီေပးျခငး္နွင့္ 

နိ င္္ငံအ္င့္ ္ူဝါဒ္ခားတြင္ အံဝင္ေအာင ္

ထည့္သြင္းေရး္ြြဲျခင္း။  

 ၃.၂။ ထိန္းသိ္း္ေရးနယ္ေျ္္ခားတြင္ 

ပါဝင္ေ္ာင္ရြက္ေနသူ္ခားအတြက ္

တရားဝင္အသအိ္တွ္ျပ်ဳေသာ 

သငတ္နး္အစအီစဥ္္ခား ေရး္ြြဲျခငး္။  

 ၃.၃။ ေဒသတြင္း လူ္ွ  အဖြြဲ႕အစည္း ္ခား္ ွ

ထိန္းသိ္္းေရးနယ္ေျ္္ခား 

အ ပ္ခခ်ဳပ္ျခင္းလ ပ္ငန္း္ခားတြင ္

တိ က္ရ ိက္ပါဝင္ေစန ိင္္ည္ ေရွ႕ေျပးလ ပ္ငန္း္ခား 

စ္္းသပ္ျခင္းနွင့္ အေကာင္း္ံ းေသာ 

နည္းလ္္း္ခားကိ  ္ွတ္တ္္းတငထ္ားရွိျခင္း။  



 
 

 ၃.၄။ က္ာၻ႔ စံခခိန္စံညြွန္း္ခားနွင့္ နည္းလ္း္္ခားကိ  

အသံ းျပ်ဳကာ ေဒသနွင့္ကိ ကည္ီ္ည့္ 

ထိန္းသိ္္းေရးနယ္ေျ္္ခား စီ္ံခန္႔ခြြဲျခင္းနွင္ ့

ဘ႑ာေရးလ ပ္ငန္း္ခား ေဖာ္ထ တ ္

အသံ းျပ်ဳတတ္ေစရန ္အကအူညီေပး ျခင္း။ 

၄။ ေဒသခံျပည္သူ္ ခားအား 

ကာကြယထ္ိနး္သိ္ ္းျခငး္လ ပင္န္း္ခားနွင့္ 

ဦးစားေပး ေဒသ္ခားအား စီ္ံအ ပ္ခခ်ဳပ္ခြင့္ 

အခြင့္အာဏာေပး၍ ပူးေပါင္း 

ေ္ာင္ရြက္ေစျခင္း။ 

၄.၁။ ေဒသခံျပည္သူ္ခားအား 

ကာကြယထ္ိနး္သိ္ ္းျခငး္လ ပင္န္း္ခားနွင့္ 

စပ္္ကသ္ည့္ ျပႆနာ္ခားကိ  ခြြဲျခ္္းေလလ့ာတတ ္

ေစရန္ကညူီေပးျခင္းနွင့္ ၎တိ ႔၏ ရပိ  င္ခြင့္ုွႏင့္ 

သဘာဝသယဇံာတ ထိန္းသိ္ ္းအ ပ္ခခ်ဳပ္ျခင္း 

ကာကြယထ္ိနး္သိ္ ္းျခငး္ ျဖင္ ့ရရွိလာန ိင္္ည္ 

အခြင့္အလ္္း္ခားကိ  အသိေပးျခင္း။   

 ၄.၂။ ေဒသခံျပည္သူအစ အဖြြဲ႕ပိ ငသ္စ္ေတာနွင့္ 

ငါးသယံဇာတဧရိယာ္ခား၊ ေဒသခထံိနး္သိ္း္ေရး 

နယ္ေျ္္ခား ္ခားအား စစ္္ွန္ေသာ ေဒသခ ံ

ဦးေ္ာင္သည ္နည္းစနစ္ျဖင့္ န္ူနာလ ပက္ြက္ 

ေလး္ခား အျဖစစ္တင ္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ 

ထိ ္တွ္င့္ ပိ ္ ိ ခခြဲ႕ထြင္အေကာငအ္ထည ္

ေဖာ္ေပးျခင္းစသည့္ လ ပ္ငန္း္ခား္ ွ ရရွိလာသည့္ 

အေတြ႔အၾကံ်ဳ္ခားကိ  အေျခခကံာေကာင္း္ြန္ေသာ 

နည္းလ္္းေကာင္း္ခားအား ခခ္ွတ္ေပးျခငး္။   

 ၄.၃။ ထိန္းသိ္း္ေရးနယ္ေျ္္ခား အတြင္း 

ပူးေပါငး္စီ္ံအ ပ္ခခ်ဳပျ္ခင္း နည္းစနစက္ိ  

ေဖာ္ထ တ္ျခငး္ျဖင့္ ေဒသခံ္ခား္ ွသတ္္ ွတထ္ားေသာ 

ဇ န္္ခားတြင္ စီ္ံအ ပ္ခခ်ဳပခ္န္႔ခြြဲျခင္းလ ပ္ငန္း္ခားတြင္ 

ပါဝင္ေ္ာင္ရြကလ္ာန ိင္ျခင္း။  

 ၄.၄။ Hotspot တြင္းရွ ိKBA သတ္္ွတခ္ခက္္ခား ကိ  

အသစ္ထြက္ရွထိားေသာ KBA စံညြွန္း္ခားနွင့္အညီ 

ျပန္လညေ္ရး္ြြဲျခငး္။ 

 ၄.၅။ သီးျခားျပငပ္အဖြြဲ႔အစည္း္ ွဦးစားေပးနယ္ေျ္ 

အတြင္းေ္ာင္ရြကသ္ည့္ စီ္ကံိန္း္ခားကိ  

ေလလ့ာသံ းသပ္အကြဲျဖတ္ျခင္း လ ပ္ငန္းကိ  

ေ္ာင္ရြက္ေစျခင္း။  

၅။ ဦးစားေပးနယေ္ျ္အတြင္းရွိ ၅.၁။ ေရရွည္အကခ်ိဳးရွိ္ည့္ အသက္ေ္ြးဝ္္းေကခာင္း 



 
 

ေဒသချံပညသ္ူ္ခား၏ 

ေရရွည္အကခိ်ဳးရွိ္ည့္ 

အသက္ေ္ြးဝ္္းေကခာင္းလ ပင္န္း္ခား 

နွင့္ တက္ၾကြစြာပါဝင္န ိင္္ည့္ 

နည္းလ္္း္ခား တိ းျ္ွင့္ေ္ာင္ရြက္ 

ေပးျခင္းျဖင္ ့ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ ်ဳးကြြဲ 

ထိန္းသိ္္းကာကြယ္ျခငး္လ ပင္န္း္ခား 

ပိ ္ ိ ခိ င္္ာလာေတာင့္တင္းလာေစျခင္း။  

စီ္ံကိနး္္ခား တိ းျ္ွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေ္ာင္ရြက္ျပးီ  အသက္ေ္ြးဝ္္းေကခာင္းုွႏင့္ 

လူွ္ွ်ဳစီးပြားေရး ေကာငး္္ြန္ျခင္း္ွ ေအာင္ျ္င္ေသာ 

ဦးစားေပးနယ္ေျ္္ခား ထိနး္သိ္္းျခင္း ရလဒ္ကိ  

ေဖာ္ထ တ္ျခငး္နွင့္ ္ွတတ္္း္တင္ျခငး္နွင့္ နည္းပညာ 

အေတြ႔အၾကံ်ဳ္ခားဖလယွ္ျခငး္ ။ 

 ၅.၂။ ဦးစားေပးနယ္ေျ္္ခားအတြင္း 

သဘာဝအေျခခံခရးီသြားလ ပ္ငန္းေဖာ္ေ္ာင္ျခင္းနွင့္ 

အေကာင္း္ံ းေသာအေကာင္ထည္ေဖာ္ ေ္ာင္ရြက ္

သည့္နည္းလ္း္္ခားကိ  အစပခိ်ဳးေ္ာင္ရြက္ေပးျခင္း။   

အပိ ငး္ -၃- ေဂဟစနစ္္ ခား ခခတိ္္ က္္ ်ွဳ နငွ္ ့ခနံ ိငရ္ညစ္ြ္ း္ရည ္ပိ ္ ိ တိ းတကလ္ာေစျခငး္ 

၆။ ဦးစားေပးထိနး္သိ္ ္းရ္ည့္ ခခတိ္္က ္

လ္္းေျကာင္း္ခားတြင္  ေဖာ္ေ္ာင္္ည့္ 

ဖြံ႕ျဖိ်ဳးေရးလ ပ္ငနး္္ခားတြင္ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ  

္ခိ်ဳးကြြဲ နွင့္ ေဂဟစနစဝ္န္ေ္ာင္္ွ်ဳ 

္ခားကိ  စနစ္တကခ ေပါငး္စပထ္ားသည့္ 

နည္းလ္္းကိ    သရ ပ္ေဖာ္စ္း္သပ္ျခင္း။  

၆.၁။ ဖြံ႕ျဖိ်ဳးတိ းတက္ေရး ္ူဝါဒ္ခား၊ အစီအစဥ္္ခား နွင့္ 

လ ပ္ငနး္စဥ္္ခားကိ  ္န္းစစေ္လလ့ာျခင္း၊ ၎တိ ႔္ွ 

ဇီ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခား နွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေ္ာင္္ွ်ဳ္ခားအား 

အကခိ်ဳးသက္ေရာက္္ွ်ဳ္ခားကိ  ေလလ့ာသံ းသပ္ျခင္း၊ 

သဘာဝအေျခခံေသာ 

ဖြံ႔ျဖိ်ဳးတိ းတက္ေရးလ ပ္ငနး္္ခားနွင့္ 

္ိ းကခိ်ဳးသက္ေရာက္္်ွဳ ေလခာ့နည္း 

ေစ္ည္ ့နည္းလ္္း္ခားကိ  အ္ ိျပ်ဳတင္ျပျခင္းနငွ့္ 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေ္ာင္ရြက္္်ွဳ္ခားကိ  

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။  

 ၆.၂။ ္င့္ပြားအသံ းခခန ိင္ေသာ 

ေဂဟစနစ္ျပနလ္ညထ္ူေထာင္ေရး 

သရ ပ္ျပစီ္ကံိန္း္ခားကိ  သင့္ေလခာ္သည့္ 

စည္းက္္းကခင့္ဝတ္္ခားနွင့္ အည ီေဖာ္ေ္ာင္ျခငး္။  

 ၆.၃။ သတင္းအဖြြဲ႔္ခားနွင္႔ ခခတိ္္ က္ျပီး 

အသအိျ္င္္ ခားတိ းပြားလာေစျခင္း၊  

ေ္ြးေနြးတ ိင္ပင္ျခင္း္ခား ေ္ာင္ရြက္ျခငး္နွင့္ 

ေဒသဖြံံ႔ျဖိ်ဳးေရးလ ပ္ငနး္္ခားတြင္ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ  

္ခိ်ဳးကြြဲအခန္းက႑ထည့္သြင္းန ိင္ေရးအတြက ္ 

္ံ းျဖတ္ခခက္္ခား ခခ္တွ္ရာတြင္ထိေရာက္ေသာ 

လႊ္္း္ိ း္ွ်ဳ္ခားရရွိရန္ ေ္ာငရ္ြက္ျခငး္။  



 
 

 ၆.၄။ ဇီ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခား နွင့္ သဟဇာတျဖစ္္ည့္ 

ထ တ္က နထ္ တလ္ ပ္ျခငး္ (သတ္္တွ္စံနွ်ဳနး္္ခားနွင့္ 

ကိ က္ညီ္ွ်ဳ္ခားရွိျခငး္၊ ေဂဟစနစ္နွင့္ 

သဘာဝဝန္းကခင္္ပခက္စီးေျကာင္း 

တံ္ ိပ္္ခားတပျ္ခင္း) ္ခားကိ  န္ူထ တလ္ ပ္ျခင္း၊ 

အ္င့္္ီစံန္ူနာပံ စံျဖင့္ထ တလ္ ပ္ျခငး္။   

၇။ ဦးစားေပးထိနး္သိ္ ္းရ္ည့္ ခခတိ္္က ္

လ္္းေျကာင္း္ခားတြင ္ စက္္ ွ်ဳလ ပင္န္း 

စိ က္ခငး္္ခားနွင္ ့ေရအားလွခပစ္စ္ထ တ ္

သည္ ့္ည္္ခားတည္ေ္ာက္ျခငး္ျဖင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းကခင္နွင့္ လူ္ ွ်ဳဘဝ္ခား 

အေပၚ သကေ္ရာက္ေစ္ည့္ ္ိ းကခိ    ်ဳ္ခား 

ေလခာ့ခချခင္း။  

၇.၁။ ဦးစားေပးထိန္းသိ္္းရ္ည္ ့ဧရယိာ 

အတြင္းရွိေဒသခံ္ခားနွင့္ ဌာေနတိ ငး္ရင္းသားတိ ႔၏ 

ေျ္္ခားအား ္ွတ္ပံ တင္န ိင္ေရးအတြက ္

ကူညီပ့ံပိ းေပးျခင္း။  

 ၇.၂။ ကိ က္ညီ္ွ်ဳ္ရွိသည့္ ေျ္အသံ းခခ္ွ်ဳ္ခားကိ  

ဦးစားေပးထနိ္းသိ္္းရ္ည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဝင ္

ကာကြယထ္ိနး္သိ္ ္းထားသည့္အေျခအေန္ရွိေသး

သည့္ ဧရိယာ္ခားတြင္ေဖာ္ေ္ာင္ေနပါက 

တရားဝင္နည္းလ္း္ျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းလ ပ္ငန္းကိ  

တိ းျ္ငွ့္ေ္ာင္ရြက္ျခင္း။ 

 ၇.၃။ စက္္ွ်ဳလ ပင္န္းစိ က္ခငး္္ခားနွင့္ ေရအားလွခပ္စစထ္ တ ္

လ ပသ္ည့္ ္ည္္ခားတည္ေ္ာက္ျခင္းေၾကာင့္ 

ထိခိ က္္ွ ရွိေနေသာ သိ ႔္ဟ တ ္ထိခိ က္ရနအ္ေျခ 

အေန ရွိေနေသာ ေဒသခံျပည္သူ္ခား၏ အသံအား 

ပိ ္ိ အားေကာင္းေစျခင္း။  

 ၇.၄။ စီးပြားေရးလ ပ္ငန္းရွင္္ခားနွင့္ ပူးေပါငး္ကာ 

စက္္ွ်ဳလ ပ္ငန္းစိ က္ခငး္္ခားနငွ့္ ေရအားလွခပ္စစထ္ တ ္

လ ပသ္ည့္ ္ည္္ခားတည္ေ္ာက္ျခင္းျဖင့္ 

လ ပ္ငနး္္ခားေ္ာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းကခင္နွင့္ 

လူ္ွ ေရး အတြကတ္ာဝနယ္တူာဝန္ခေံသာ ပံ စံျဖင့္ 

ေသခခာစြာ ေ္ာငရ္ြက္ေစျခင္း။  

 ၇.၅။ ေရ၊ အစားအစာနွင့္ စြ္ ္းအင္္ခား ္က္စပ္္်ွဳပံ စံကိ  

ေဖာ္ထ တ္ျခငး္နွင့္ ္ူဝါဒ္ခား ခခ္ွတ္ျခင္း။  

 ၇.၆။ စက္္ွ်ဳလ ပင္န္းစိ က္ခငး္္ခားနွင့္ ေရအားလွခပ္စစထ္ တ ္

လ ပသ္ည့္ ္ည္္ခားတည္ေ္ာက္ျခင္းျဖင့္ 



 
 

သက္ေရာက္ေစ္ည့္ ္ိ းကခိ    ်ဳ္ခားကိ  

သ  ေတသနျပ်ဳျခင္းနွင့္ ေစာင့္ျကည့္အကြဲျဖတ္ျခင္း္ခား 

ကိ  ကူညီပ့ံပိ းေပးျခင္း။  

အပိ ငး္-၄ - တရားဝင ္ကာကြယထ္နိး္သိ္ း္ျခငး္ အဖြြဲ႕ တညေ္ထာငျ္ခငး္ 

၈။ ေဒသခလံူ္ွ်ဳအဖြြဲ႔အစည္း ္ခား၏ 

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ ်ဳးကြြဲ လ ပင္န္း၊  

ေဒသချံပညသ္ူ္ခားေ္ာင္ရြက္ရသည့္

လ ပ္ငနး္္ခားနွင္ ့ အသက္ေ္ြး 

ဝ္္းေကခာင္း လ ပ္ငန္း္ခားကိ  

ေအာက္ေျခအ္င့္၊ ေဒသနရၱအ္င့္၊ 

န င္ိငံအ္င့္နွင့္ ေဒသတြင္းအ္င့္တိ ႔နွင့္ 

ပူးေပါငး္ေ္ာင္ရြက္သည့္ 

စြ္ ္းရည္ခိ င္္ာ ေကာငး္္ြနလ္ာေစျခင္း။  

၈.၁။ ဦးစားေပးနွင္ ့အေရးတၾကီးျဖစ္ေပၚလာသည့္ 

ျခိ္္ေျခာက္္ွ်ဳ ္ခားကိ  ေဒသခံ္ ခားခခငး္ခခငး္ 

ပူးေပါငး္ေ္ာင္ရြက္တတ္ေစရန္ ခခိတ္္ ကန္ ိင္္ည့္ 

ကြန္ယက ္စနစ္ယနၱရားလည္ပတ္န ိင္ေရးအတြက ္

ကူညီပ့ံပိ းေပးျခင္း။ 

 ၈.၂။ ေဒသခံလူ္ ွ်ဳအဖြြဲ႔အစည္း ္ခား၏ 

နည္းပညာ္ခားစြ္္းရည္္ခား ဖြံ႕ျဖိ်ဳးတိ းတက္ေစေရးနွင့္ 

ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ အဖြြဲ႔စည္းတစရ္ပ ္

ျဖစ္ေပၚလာန ိင္ေရးအတြက ္အေျခခကံခေသာ 

ပံ့ပိ းကညူီ္ွ်ဳ္ခားကိ  ေပးေဝျခင္း။  

 ၈.၃။ ေစတနာ႔ဝန္ထ္္း္ခားအား  ေဒသခလံူ္ွ  

အဖြြဲ႔အစည္း္ခား၏ သငတ္နး္ျကားပိ ႔ခခေသာ 

ကိ က္ညီ္ည့္ သငတ္န္း္ခားတက္ေရာက္န ိင္ေရး 

အတြက ္နည္းလ္္း္ခားေဖာ္ေ္ာင္ေပးျခငး္။   

၉။ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခားထနိ္းသိ္ ္းျခင္း 

လ ပ္ငနး္ ္ခားတြင္ အေထာက္အက ူ

ရရွိန ိင္ေရး အတြက ္လူ္ွ်ဳနယ္ပယ ္

အသီးသးီအတြက ္စြ္ ္းေ္ာင္ရည္တိ း 

တက္ေစ္ည့္ သတ္္တွထ္ားေသာ 

ပညာေပး လ ပင္န္း္ခား၊ သင္တန္း္ခား 

နွင့္ အသိပညာဗဟ သ တ တိ းတက္ 

ေစေရး စသည့္တိ ႔ေ္ာငရ္ြက္ျခငး္။  

၉.၁။ အနာဂတအ္တြက ္ကာကြယ္ထိနး္သိ္္းျခငး္ 

လ ပ္ငနး္္ခား တြင္ ေခါင္းေ္ာင္္ည့္န ိင္္ည္ ့သူ္ခား 

အား ဘာသာရပ္္ိ ငရ္ာကခြ္း္ကခင ္တတ္ေျ္ာက္ 

ေစေရးအတြက ္သက္ေ္ြးပညာရပ္၊ အသိ္တွ္ျပ်ဳ 

လက္္ွတခ္ခီးျ္ငွ့္ေပးန ိင္သည့္ သငတ္နး္္ခား၊ 

ဒီပလိ ္ာ နွင့္ ဘြြဲ႔ေပးန ိင္္ည့္ အစီအစဥ္္ခားကိ  

ျပည္တြငး္တကသၠိ လ္္ခား၊ အဖြြဲ႔အစည္း္ခားတြင္ 

ပိ ႔ခခန ိင္ေရး နွင့္ ေဒသတြင္းရွ ိအျခားေသာ 

န င္ိငံ္ခားတြင္ပါ ပြား္ခားပိ ႔ခချခင္းတြင္ ရင္းနွီးျ္ွ်ဳပ္နွံျခငး္။   

 ၉.၂။ Indo-Burma ထိန္းသိ္ ္းေရး လက္ေတြ႔ကြင္း္င္း 

ေ္ာင္ရြက္ျခင္း္ ိင္ရာ သငတ္န္းေကခာင္း 

တည္ေထာင္န ိင္္ည့္ အေျခအေနလား 



 
 

ေလလ့ာစံ စ္္းျခင္း။   

 ၉.၃။ အဓကိကခေသာ သတူစ္ဦးခခငး္စီကိ  

ထာဝစဥဖ္ြံ႔ျဖိ်ဳးတိ းတက္ေရးနငွ့္ သက္ေ္ြးဝ္္းေကခာင္း 

ပညာရပ္ပိ င္း္ိ ငရ္ာ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင္႔ 

ရင္းုီွႏးျ္ွ်ဳပက္ာ ထာဝစဥဖ္ြံ႔ျဖိ်ဳးေရးလ ပ္ငန္း္ခားအတြက ္

ေခါင္းေ္ာင္္ခားကိ  ေ္ြးထ တ္ျခငး္။ 

 ၉.၄။ ေကခာင္းသား္ခားနွင့္ သဘာဝကိ  ္ကစ္ပ္ေပး 

န ိင္သည္႔ အေတြ႔အၾကံ်ဳရေစ္ည္႔ပညာေရး 

အစီအစဥ္္ခားကိ  အေကာငအ္ထည ္ေဖာ္ျခင္း။ 

 ၉.၅။ ေကခးလက္နွင့္ ျ္ိ်ဳ႕ျပေနျပည္သူ္ခားအတြက ္ 

သဘာဝေဂဟစနစ္ကိ တန္ဖိ းထားတတ္သည့္ 

အသက္ေ္ြးဝ္္းေကခာင္း နွင့္ ေနထိ င္္ွ်ဳပံ စံ 

အ္ူအကခင္႔္ခားေျပာင္းလြဲေစန ိင္္ည့္ 

အသအိျ္ငတ္ိ းတက္ေစျခင္းနွင့္ ထိေရာက္ေသာ 

လွ်ဳပ္ေ္ာ္္ွ်ဳ္ခားကိ  ေ္ာင္ရြက္ျခငး္။ 

 ၉.၆။ ္ံ ျဖတ္ခခက္ခခ္ွတရ္္ည့္ အစိ းရဌာန္ိ င္ရာ 

အ္င့္ျ္င့္အရာရွိျကီး္ခားနွင့္ ပ ဂၢလကိ 

စီးပြားေရးလ ပ္ငန္းရွင္္ခားအား ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခား 

ထိန္းသိ္္းျခင္း နွင့္ ဖြံ႔ျဖိ်ဳးတိ းတက္ေရး္ဝူါဒ္ခားနွင့္ 

စီ္ံကိနး္္ခား္ွ ေဂဟစနစ္ထခိိ က္္ွ ္ခား အေျကာငး္ 

အား သငတ္နး္ပိ ႔ခချခင္းနွင့္ အသပိညာဗဟ သ တ္ခား 

တိ းတက္လာေစေရး ေ္ာငရ္ြက္ျခငး္။  

အပိ ငး္ -၅- ကာကြယထ္နိး္သိ္ း္ေရး ရငး္နွးီျ္်ွဳပန္ွံ္ ွ အား ေပါငး္စပည္ွနိွိ ငး္ျခငး္နငွ့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာျခငး္  

၁၀။ စံနစ္ကခေသာ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ္ွ်ဳ္ခား္ ွတ္င့္ 

ကာကြယထ္ိနး္သိ္ ္းေရး 

ရင္းနွီးျ္်ွဳပ္နွံ္ွ ္ခား္ ွ

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခားနွင့္ 

လသူားတိ ႔အေပၚျဖစ္ေပၚေစေသာ 

အကခိ်ဳး္ခားကိ  အကြဲျဖတျ္ခင္း။  

၁၀.၁။ ကာကြယထ္ိန္းသိ္္းျခင္း လ ပက္ိ င္္ွ ္ခား္ွ 

ျဖစ္ေပၚလာ္ည့္ ေကာငး္ကခ်ိဳး ္ိ းကခ်ိဳး္ခားကိ  

ေစာင့္ျကည့္အကြဲျဖတ္န ိင္ေရးအတြက ္ဘံ  

စံခခိန္စံညြွန္း္ခားနငွ့္ စနစ္္ခားကိ  

ေဖာ္ေ္ာင္ခခ္တွ္ျခင္း။  

 ၁၀.၂။ အ္င့္္င့္ ခခ္တွ္ထားေသာ ္ူဝါဒ္ခား၊ 

အစီအစဥ္္ခားနွင့္ ေ္ာင္ရြက္ခြဲသ့ည့္လ ပ္ငန္း္ခား္ ွ

္ိ းကခိ်ဳး္ခားကိ  

ေစာင့္ျကည ့္အကြဲျဖတန္ ိင္ေရးအတြက ္ဘံ  



 
 

စံခခိန္စံညြွန္း္ခားနငွ့္ စနစ္္ခားကိ  

ေဖာ္ေ္ာင္ခခ္တွ္ျခင္း။  

 ၁၀.၃။ ေစာင့္ျကည့္အကြဲျဖတ္ျခငး္နွင့္ 

ကိန္းဂဏန္းအခခက္အလက္္ ခားေလလ့ာ္န္းစစ္ျခင္း

လ ပ္ငနး္္ခားကိ  ေဒသတြင္း အဖြြဲ႕အစည္း္ခား္ ွ

ေ္ာင္ရြက္န ိင္ေရးအတြက ္စနစ္ကခေသာ 

စြ္ ္းေ္ာင္ရည္ျ္ငွ့္တင္ေရးလ ပ္ငနး္္ခားကိ  

ကူညီပ့ံပိ းသြားရန္။  

 ၁၀.၄။ ေစာင့္ၾကည့္အကြဲျဖတ္ျခငး္္ ွရရွိလာသည့္ 

ရလဒ္္ခားကိ  န င္ိငံ၏ ္ူဝါဒ္ခားေ္ြးေနြးရာတြင ္

လည္းေကာငး္ ေဒသနွင့္ ကိ က္ညီ္ည့္ 

စီ္ံအ ပ္ခခ်ဳပ္ျခငး္လ ပ္ငန္း္ခားအတြကလ္ည္းေကာင္း 

္ခွေဝေပးန ိင္ေရးအတြက ္နည္းလ္း္္ခားကိ  

စ္္းသပ္ေဖာ္ထ တ္ရန္။  

၁၁။ ေဒသတြင္း ကာကြယထ္ိန္းသိ္္းေရး 

လ ပ္ငနး္အဖြြဲ႕္တွ္င့္  ကာကြယ္ထိနး္ 

သိ္္းျခင္း ရင္းနွီးျ္ွ်ဳပ္နွံ္ ွ်ဳ အား 

ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္း 

ေ္ာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ နည္းဗခ်ဴဟာကခ 

ေသာ ေခါင္းေ္ာင္္ွ်ဳကိ ေပးေစျခင္း။ 

၁၁.၁။ အ္ခား္နၵအရ ေရြးခခယထ္ားေသာ ကိ ယ္စားျပ်ဳ 

ေဒသခလံူ္်ွဳ အဖြြဲ႕အစည္း္ခားပါဝင္ေသာ 

ဘ တ္အဖြြဲ႔ကိ  တည္ေထာငက္ာ ေဂဟစနစအ္ေျခ 

အေနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ နယ္နိ္တိ္ခခင္း 

ထိစပလ္ခက္ရွသိည့္ေနရာ္ခားအား ဖြြဲ႔စည္းပံ အရ 

လည္းေကာငး္  ္ူဝါဒ အရလည္းေကာင္း 

ခခိတ္္ က္ကာ ကာကြယထ္နိ္းသိ္း္ေရး 

ပန္တိ ငသ္ိ ႔ေအာင္ျ္င္စြာေရာက္ရွိေ္ာင္ရြက္ျခင္း။   

 

နဒဂုံိုး 

 

Indo-Burma Hotspot သည ္ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ၾကြယ္ဝျခင္း၊ ရွားပါး္ခ်ိဳးစတိ္္ခား ရိွျခင္းတိ ႔ေၾကာင့္ အေရးၾကီးသည့္ 

ဇီဝနယ္ေျ္ေဒသျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခြဲ့ေသာုွႏစ္ေပါင္း ၅ နွစအ္တြင္း ကာကြယထ္ိန္းသိ္္းျခင္းလ ပ္ငန္းအတြက္ 

နိ င္ငံတကာ ေငြေၾကးေထာက္ပံံ ့ ရင္းနွီး္်ွဳ္ွာ တစ္နစွ္လခင ္ ပခ္္း္ွခအနညး္္ံ း အေ္ရကိန္ေဒၚလာ 

၁၆၀သနး္ရွိပါသည္။ ထိ သိ ႔ေထာက္ပံ့ရငး္နွီးျ္်ွဳပ္နွံ္ခား ရွိခြဲ႔ေသာ္လညး္ ျခံ်ဳငံ သံ းသပ္ၾကည့္ပါက Hotspot 

ေဒသတြင္း ေထာက္ပံံ႔ေ္ာင္ရြက္ေပးေန အစိ းရ၊ ပ ဂၢလကိနွင့္ န င္ိငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ ့

ေပးေန္ွ်ဳ္ခားသည ္ အရွိနအ္ဟ န္ျဖင္ျ့ဖစ္ေပၚေနေသာ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခားအေပၚ ျခိ္္းေျခာကေ္န္ွ်ဳ္ခားကိ  

ကာကြယထ္ိနး္သိ္ ္းရန္  ေလာက္္ွ်ဳ္ရွပိါ။ စက္္ွ်ဳလ ပ္ငန္းစိ က္ခင္း္ခား၊ ေတာရိ င္းတရိိစာၦန္္ခားအား 

အ္ြဲလိ က္ျခင္း္ခား၊ ေရာင္းဝယ္စားသံ းျခင္း္ခား၊ ၾကီး္ားေသာ အေျခခအံေ္ာကအ္ဦ္ ခား တည္ေ္ာက္ျခငး္ 

နွင့္ သစ္ထ တ္ျခင္း္ခားသည ္  အထင္ရွား္ံ း ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခား အေပၚ ျခိ္္းေျခာက္ေန္်ွဳ္ခားျဖစသ္ည္။ 



 
 

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခား ေလခာ့နညး္ကခ္င္းလာရျခင္း၏ အဓကိအေၾကာင္းအရငး္္ခား္ွာ လူဦးေရတိ းပြားလာျခင္း၊ 

ျ္ိ်ဳ႕ျပခခြဲ႕ထြင္ျခငး္၊ စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိ်ဳးတိ းတကလ္ာျခင္းနွင့္ စားသံ းသည့္နွ န္းျ္င့္တကလ္ာျခငး္၊ ေဒသတြင္း 

စီးပြားေရး ေပါငး္စပ္္ွ်ဳ္ခား၊ စီ္ံအ ပ္ခခ်ဳပ္္ွ ္ ိ င္ရာ ္ူေဘာင္္ခား ျပည့္စံ ္ွ်ဳအားနညး္ျခင္းနွ င့္ လူထ ပးူေပါငး္ 

ပါဝင္္ွ်ဳ အားနည္းျခင္း တိ ႔ပင္ျဖစသ္ည္။ ဤျခိ္္းေျခာက္္်ွဳ္ခား ေလခာန့ည္းကခ္ငး္ျခငး္္ရွဘိြဲ 

္က္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါက Hotspot ေဒသရွ ိ သဘာဝေဂဟစနစ္သည ္ အ္င္႔အတန္း ္ကလ္ကက္ခ 

္င္းျခင္းနွင့္ ေပခာက္္ ံ းျခငး္္ခား္က္၍ ျဖစ္ပြားေနပါ္ည္။ ထိ ႔အတူ ေဂဟစနစ္ဝနေ္္ာင္္်ွဳေပးေနေသာ 

စြ္ ္းရည္္ခားလည္းကခ္င္းျခင္း၊ ေဒသတြင္း ရာသဦတ ေျပာင္းလြဲ္ွ်ဳေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာ္ည့္ ဒဏ္္ခားကိ  

ခ ခံုိႏ င္သည့္ စြ္ ္းရညယ္ တ္ေလခာသ့ြားျခင္း၊ ္ခိ်ဳးစိတ္္ ခားအရွိနအ္ဟ န္ျဖင္႔ ္ခိ်ဳးသ န္းေပခာကက္ြယသ္ြားျခငး္ုွႏင္ ့

တိရိစာၦန္္ခား္တွစ္္ င့္ကူးစက္ုိႏ င္သည့္ ေရာဂါ္ခားပိ ္ိ တိ းပြားလာုိႏ င္ျခင္း္ခားကိ  ္ိ းကခိ်ဳး္ခားအျဖစရ္င္္ ိ င ္

ရ္ည္ျဖစသ္ည္။ ေဒသခလံူ္ွ်ဳအဖြြဲ႔္သွာလခင ္ အလခင္အျ္နျ္ဖစ္ေပၚေနေသာ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခားအား 

ၿခိ္္းေျခာက္္်ွဳ္ခားုွႏင့္ ၿခိ္္းေျခာက္္ ွ်ဳျဖစ္ေပၚရျခင္း အေျခခအံေၾကာင္းအရင္း္ခားကိ  ေဖာ္ထ တ္ုိႏ င္္ည့္ 

အေကာင္း္ံ းေသာေနရာတြင္ရွိေနပါသည္။ ဤရင္းုႏွီးႁ္ွ်ဳပု္ႏွံ္ႈသည ္ဦးစားေပးထိနး္သိ္ း္ရ္ည ္ဦးတည္ခခက ္

အျ္င့္္ံ းကိ ေသာ္လည္းေကာင္း (သိ ႔္ဟ တ)္ အေကာငး္္ံ းေသာ ထိေရာက္္ည့္နည္းလ္္းကိ  

တိ းႁ္ငွ့္ကခင့္သံ းရန္ ေသာ္လည္းေကာငး္   အၿ္ြဲတေစ ဦးတည္ခခကထ္ားေ္ာင္ရြက္ုိႏ င္ျခင္းရွုိိႏ င္္ည္ 

္ဟ တ္ေသာ္လည္း ဇီဝ္ခ်ိဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြဲထိနး္သိ္း္ေရးတြင္ ေဒသခံလူ္ ွ်ဳအဖြြဲ႔္ခားုွႏင္ ့ ၫွိုိွႏ င္းေ္ာင္ရြက္ 

ုႏိ င္္ည္ ႔အလားအလာေကာင္း္ခား ရွိသည္္ွာ အ္ွန္ပငျ္ဖစ္သည္။ ထိ ႔အတြက ္ CEPF ုွႏင္ အျခားေသာ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပး္ည့္ အဖြြဲ႕္ခားအေနျဖင့္ ဤ Hotspot ဧရိယာအတြင္း ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြြ္ဲ ခား 

ကာကြယထ္ိနး္သိ္ ္းျခငး္တြင ္ အေထာကအ္ပံံ႔ေပးရ္ည္္ွာ အကန႕္အသတ္္ရွေိသာ အခြင့္အလ္္း 

ပင္ျဖစသ္ည္။  

 


