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အင္ဒ-ို ျမနမာ ဇီ၀ဆဒင
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ၾကယ၀ေသာေနရာမ ား်ားႏင့ မ ဒ းသိုနးေပ ာကကယ်ားႏဒိုငသည့ အေျခအေနသဒ႔ို ေရာကရဒ်ားႏဒိုငသည့ေနရာမ ားကဒို
ထဒနးသဒမးကာကယရန အစီအစဥေရးဆြဲ ေဆာငရက္ က ရဒပါသည။ CEPF သည l’Agence Française
de Développement ၊ Conservation International ၊ The European Union ၊ Global Environment
Facility ၊ Government of Japan ်ားႏင့ World Bank တဒ႔ို ပးေပါငးေဆာငရကသည့ အစီအစဥ
တစခိုျဖစပါသည။
CEPF

၏ အဓိက

ရည္ရြယ္ခခက္္ွာ

လူထအေျချပ်ဳအဖြ႕ြဲ အစည္းအ္ခားျဖစ္သည့္

ေဒသခံျပည္သူ္ခား၊

အစိးရ္ဟတ္ေသာ အဖြ႕ြဲ အစည္း္ခား၊ ပညာရပ္္ိင္ရာ အဖြ႕ြဲ အစည္း္ခား၊ ုႏွင့္ လပ္ငန္းရွင္္ခားစသည္တ႕ျဖင္
ိ
့
ပူးေပါင္းကာ

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခား ဦးစားေပး ထိန္းသိ္္းရ္ည့္ေနရာ္ခား (Biodiversity Hotspots)တြင္

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံထိနး္ သိ္္းျခင္းလပ္ငန္းအား ေ္ာင္ရက
ြ ္ရန္ ရည္ရြယထ
္ ားပါသည္။ အ္ိပါ ရည္္ွန္းခခက္အား
ေအာင္ျ္င္စာြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ုႏိင္ေရးအတြက္ သက္္ိင္ရာ အစိးရ္ခားုႏွင့္

အေထာက္အပံ့ေပး

ေနသည့္ အဖြ႕ြဲ အစည္း္ခား၏ လက္ရေ
ွိ ္ာင္ရက
ြ ္ေနသည့္ အစီအစဥ္၊ နည္းဗခ်ဴဟာ္ခား ကိ ျဖည့္စြက္
ေထာက္အကူျပ်ဳျခင္းျဖင့္ ေ္ာင္ရက
ြ သ
္ ြား္ည္ျဖစ္သည္။ CEPF သည္ ္တူကျြြဲ ပားသည့္ အပ္စ္ခား ုႏွင့္
တစ္ဖြဲြ႕ျခင္းစီ၏ ထူးျခားသည့္စြ္္းေ္ာင္ရည္္ခားကိ ေပါင္းစပ္ကာ လပ္ငန္း္ခား္ထပ္ေစဘြဲ တတ္ုႏိင္သ္ွခ
ေပါငး္စပ္ၫွိုႏွိင္းေ္ာင္ရြက္ျခင္းနည္းလ္္းျဖင့္

ထိန္းသိ္္းေရးလပ္ငန္း္ခားကိ

အတူလက္တြြဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ္ာင္ုႏိင္ရန္ကိလည္း ရည္ရြယထ
္ ားပါသည္။ CEPF ၏ ဤေဂဟစနစ္အေျခအေန
(Ecosystem Profile) အား ေ္ာင္ရြက္္ည့္ နည္းဗခ်ဴဟာ္ခားကိ

အကခိ်ဳး္က္စပ္သူ္ခားုႏွင့္ ၫွိုႏွိ်ဳင္း

ေ္ြးေုႏြးျခင္းျဖင့္ ေရး္ြထ
ြဲ ားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ ေ္ြးေုႏြးထားေသာ ေ္ြးေုႏြး္ႈ ရလဒ္္ခားကိ အေျခခံ၍
၅ ုႏွစ္ၾကာ ရင္းုႏွီးႁ္ွ်ဳပ္ုႏွံ္ည့္ နည္းဗခ်ဴဟာကိ ထည့္သြင္း ေရး္ြထ
ြဲ ားျခင္းျဖစ္သည္။
ဤေဂဟစနစ္အေျခအေန စာတ္္းသည္ ကေမာၻ္ီးယား ၊ ္ာအဒို ၊ ျမနမာ ၊ ထဒိုငး ၊ ဗီယကနမ ်ားႏဒင
ို ငုံတ်ားႏ
႔ိုဒ င့
တ႐ိုတ်ားႏဒိုငငုံေတာငပဒိုငးတဒ႔ရ
ို ဒ အဏၰ၀ါဧရဒယာမ အပ က န Indo-Burma Hotspot ေ္သမ ားကိ ကိယ္စားျပ်ဳ
ထားျခင္းျဖစ္ပါသည။ ဤ Indo-Burma Hotspot ေ္သသည မ ားစာေသာ အပင်ားႏင့ တဒရဒစာၦနမ ဒ းစဒတမ ား၏
ေနရငးေ္သျဖစသကြဲသ
့ ႔ဒို ၎တဒို႕၏ သဘာဝ ေနရငးေ္သမ ားမာ္ညး အနညးငယသာက နရဒေတာ့သည။
Indo-Burma Hotspot ဧရိယာသည္ က္႓ာေပၚရွိ အစားထိး ္ရုႏိင္ ေသာ hotspot စာရင္း၏ အ္ွတ္စဥ္ ၁၀

အ္င့္တြင္ရွိၿပီး ၿခိ္္းေျခာက္ခံရ္ႈ အ္င့္္ွာ အ္ွတ္စဥ္ ၅ ေနရာတြင္ရေ
ွိ နသည္။ Indo-Burma Hotspot
ဧရိယာတြင္

အျခားေသာ

ေဂဟစနစ္္ွာလည္း

hotspot

ဧရိယာ္ခားထက္

ေနရင္းေဒသေပခာက္္းျခင္
ံ
း၊

လူေနထူထပ္ၿပီး

ကခန္ရွိေနသည့္

အ္င့္အတန္းကခ္င္းျခင္းုႏွင့္

သဘာဝ

ေနရာ္ခားအပိင္း

လိက္က၍
ြြဲ ္က္စပ္္ႈေပခာက္ပခက္သြားျခင္းုႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတအား အလြနအ
္ ကၽြံ ထတ္ယသ
ူ းစြ
ံ ျြဲ ခင္း္ခား
စသည့္ဒဏ္္ခား တိးပြားခံစားေနရပါသည္။
ေဂဟစနစ္အေျခအေန အားလက္ရအ
ွိ ေျခအေနုႏွင့ေ
္ လခာ္ညစ
ီ ာြ ျပ်ဳျပင္ေရး္ြျြဲ ခင္း
CEPF သည္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္္ွ စတင္ေရး္ြက
ြဲ ာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ျပ်ဳျပင္ေရး္ြထ
ြဲ ားေသာ Indo-Burma Hotspot
ေဒသ ေဂဟစနစ္အေျခအေန (Ecosystem Profile) လ္္းၫႊန္ ကိ အေျခခံ၍ လူထအေျချပ်ဳအဖြ႕ြဲ အစည္း
၃၁၅ ဖြြဲ႕အား ရန္ပေငြ
ံ ္ခား ေပးအပ္ခ့ပ
ြဲ ါသည္၊ အ္ိပါ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ုႏွင့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တင
ြ ္ ျပ်ဳျပင္ေရး္ြထ
ြဲ ားေသာ
Indo-Burma Hotspot ေဒသ ေဂဟစနစ္အေျခအေန (Ecosystem Profile) ကိ အကခိ်ဳး္က္စပ္သူ္ခားုႏွင့္
ထြဲထြဲဝင္ဝင္ေ္ြးေုႏြးထားေသာ ရလဒ္္ခားအေပၚအေျခခံ၍ ေရး္ြထ
ြဲ ားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤေဂဟစနစ္အေျခအေန (Ecosystem Profile) သည္ ေနာက္္းံ ျပ်ဳျပင္ေရး္ြခ
ြဲ သ
ြဲ့ ည့္ အခခိန္္ွ ယေန႔ထိ
ုႏွစ္ေပါင္း ၉ ၾကာျ္င့္ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အေျခအေနအေတာ္္ခား္ခား္ွာ ေျပာင္းလြဲ္ႈ္ခားရွိေနပါသည္။
က္ာၻ႕အ္င့္္ခိ်ဳးသန္းရန္ အုႏၲရာယ္ရွိေသာ
ဧရိယာ္ခား

(KBAs)

အပါအဝင္

ဇီဝ္ခိ်ဳးစိတ္္ခားနွင့္

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခား၏

အဓိကအေရးႀကီးေသာ

အေျခအေန္ွာလည္း

အတာအေနျဖင့္ သိသသ
ိ ာသာ ေျပာင္းလြဲသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
အရွိနအ
္ ဟန္ျဖင့္

ျပ်ဳန္းတီးလခက္ရွိရာ

၂၀၁၀-၂၀၁၉

ခုႏွစအ
္

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြြဲ

တစ္က္ာၻလးအတိ
ံ
င္း

အထူးအားျဖင့္ သစ္ေတာ္ခား

တြင္းျပ်ဳန္းတီးုႏႈန္းသည္

၂၀၀၀-၂၀၁၀

ခုႏွစ္အတြင္းျပ်ဳန္းတီးုႏႈန္း၏ ၂ ္ ျ္င္တက္ေနသည္ကိ ေတြ႕ရွရ
ိ သည္။ ေနရင္းေဒသ္ခား ေပခာက္ကြယျ္ ခင္း
ုႏွင့္ အလြန္အကၽြထ
ံ တ္ယသ
ူ းစြ
ံ ျြဲ ခင္း္ခားသည္ အပင္ုႏွင့္ တိရိစာၦန္ ဦးေရ္ခားကိ အေပၚ ဖိအားေပးလခက္ရွိ
ေနပါသည္။

ထိ႕အတြက္

အနၱရာယ္ရွိေသာ

IUCN

္ခိ်ဳးစိတ္စာရင္း

Red

List

အရ

အေရအတြက္္ွာ

ျ္င့္တက္လာသည္ကိ

ေတြ႕ရသည္။

ေျပာင္းလြဲျခင္းဒဏ္ကိ

ခံစားေနရ

က္ာၻ႕အ္င့္
၂၀၁၁

တစ္ခခိနတ
္ ည္း္ွာလည္း

ပါသည္။

ဥပ္ာအားျဖင့္

နွင့္

္ခိ်ဳးသန္းေပခာက္ကယ
ြ ္ေတာ့္ည့္

၂၀၂၀

Hotspot

ခနွစအ
္ တြငး္
ေဒသ္ခားတြင္

အပူခခိန္ျ္င့္တက္ျခင္း၊

အ္

၇၀

ရာသီဥတ

္ိးရြာသြန္း္ွပံစံ

ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ ပင္လယ္ေရ္ခက္နွာျပင္ျ္င့္တက္ျခင္း၊ နွင့္ ္ိးရြားျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတအေျခအေန္ခား
ကိ အၾကိ္္္ခားစြာ ္ွတတ
္ ္္းတင္ေတြ႕ရွေ
ိ နရပါသည္။ ဤေျပာင္းလြဲေနေသာ အေျခအေန ၃ ရပ္ျဖစ္သည့္
ေနရင္းေဒသေပခာက္ကြယ္ျခင္း၊

အလြန္အကၽြထ
ံ တ္ယသ
ူ းစြ
ံ ျြဲ ခင္းနွင့္

ရာသီဥတေျပာင္းလြဲျခင္း္ခား

ေပါငး္စပ္လက္
ိ ျခင္းျဖင့္ ေဂဟစနစ္္ိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ဖန္တီးျခင္းနွင့္ အတူ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ၊ြဲ
လူသ
့ ားတိ႔၏

ကခန္း္ာေရးနွင့္

စီးပြားေရးဖြ႕ံ ျဖိ်ဳးတိးတက္္ွ္ခား၏

အဓိကရွ်ဳပ္ေထြး္က္နယ
ြ ္ေသာ

္ိးကခိ်ဳး္ခားကိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
လြန္ခြဲ့ေသာ ၉ နွစ္အတြငး္ Hotspot ေဒသအတြင္း ျ္ိ်ဳ႕ျပလွ်ဳ္ွ်ဳေန္ွ်ဳ အတြက္ အေထာက္ကူျဖစ္္ည့္
ပတ္ဝန္းကခင္ပစံ
ံ ေျပာင္းလြဲ္ွ်ဳကလည္
ိ
းေတြ႕ျ္င္ခ့ရ
ြဲ ပါသည္။ နိင္ငံသား္ခားအတြက္ ္ူဝါဒနွင့္ နင
ိ င
္ ေ
ံ ရးနယ္ပယ္

ဝင္္ံနိင္ေရး္ွာလည္း အခက္အခြဲ္ခား ရွိေန္ြဲျဖစ္ျပီး ္ခားစြာေသာ နင
ိ င
္ တ
ံ ကာ ေငြေၾကးပံ့ပိးေပးသည့္
အဖြ႕ြဲ ္ခားသည္

ေဒသတြင္းလူ္်ဳွ အဖြ႕ြဲ အစည္း္ခား၏

အလြန္အေရးပါေသာ အရင္းအျ္စ္ျဖစ္ခ့ပ
ြဲ ါသည္။
နည္းလ္္းေပါင္းစံျဖင့္

ေတြ႕ရွခ
ိ ြဲ့ရပါသည္။

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ

Hotspot ေဒသအတြင္း ထိန္းသိ္း္ ကာကြယ္ေရး

ေ္ာင္ရက
ြ ခ
္ ြဲ႔ရာ

္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခားနွင့္

အစီအစဥ္္ခားအတြက္

ေခတ္္ီ ထိန္းသိ္္းကာကြယ္ေရးလပ္ငန္းလွ်ဳပ္ရွား္ွ်ဳ္ခား

အစပိခ်ဳးခြဲသ
့ ည့္ ၁၉၉၀ နွစ္္ခား အတြင္း္ွ စ၍
လပ္ငန္း္ခားးကိ

ေ္ာင္ရက
ြ ္ေနသည့္

ထိေရာက္ေသာ

လူသားတိ႕အတြက္

သာဓက္ခားကိလည္း

၎တိ႕ေဒသနွင့္

ကိက္ညီ္ည္

အကခိ်ဳးထိေရာက္သည့္ ထိနး္ သိ္း္ နည္းလ္္း္ခား အသီးသီးေတြ႕ရွိခ့ေ
ြဲ သာ္လည္း Hotspot ေဒသ၏ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ
္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခား ျခိ္္းေျခာက္ခံေနရ္ွ်ဳ အတိင္းအတာျဖင့္ နွိ်ဳင္းယွဥ္ၾကည့္္ည္္ိပါက ္ခားစြာ လိအပ္ေနသည္ကိ
ေတြ႕ရပါသည္။
CEPF ၏ Hotspot ေဒသအတြင္း ေနာက္ထပ္ရင္းနွးီ ျ္ွ်ဳပန
္ ွံ္ည့္ ကာလအတြက္ ေဂဟစနစ္အေျခအေန နွင့္
ပါဝင္ေသာ

ရင္းနွီးျ္ွ်ဳပ္နွံ္ည့္နည္းဗခ်ဴဟာ္ခားကိ

ေလခာ္ညီစြာျပ်ဳျပင္ေရး္ြရ
ြဲ န္လိ
စိတ္ဝင္စားသည့္

အပ္ခြဲ့ပါသည္။

ေျပာင္းလြဲျဖစ္ေပၚေနေသာ
ဤလိအပ္ခခက္အရ

ေဒသခံလူ္ွ်ဳအဖြ႕ြဲ အစည္း္ခား္ွ

အေျခအေန္ခားနွင့အ
္ ညီ

ေငြေၾကးေထာက္ပ႔္
ံ ည္႕အဖြ႕ြဲ ္ခား္ွ

ဦးေ္ာင္နိင္္ည့္

ထိန္းသိ္္းေရးလပ္ငန္း္ခား၊

လက္ရွိအစိးရနွင့္ အလွ်ဴရွင္
္ ခား္ွ ေ္ာင္ရက
ြ ေ
္ နသည့္ ထိနး္ သိ္း္ ကာကြယေ
္ ရး ရင္းနွီးျ္ွ်ဳပ္နွံ္ွ်ဳ္ခား နွင့္
လက္ေတြ႕လိအပ္ခခက္္ခားအရ
ေ္ြးေနြးတိင္ပင္၍

ဦးစားေပးရ္ည့္

ဤေဂဟစနစ္အေျခအေန

နွင့္

အခခက္အလက္္ခားကိ
ပါဝင္ေသာ

ထည့္သြင္းစဥ္းစား

ရင္းနွီးျ္ွ်ဳပန
္ ွံ္ည့္နည္းဗခ်ဴဟာ္ခားကိ

ျပ်ဳျပင္ေရး္ြခ
ြဲ ြဲ့ပါသည္။
ဤေဂဟစနစ္အေျခအေန အား CEPF အဖြ႕ြဲ အတြင္း ၂၀၁၉ ခနွစေ
္ ္လ္ွ ၂၀၂၀ ခနွစ္ ၾသဂတ္လအထိ
အၾကံညဏ္္ခား

ေပါင္းစပ္ညွိနွိင္းျခင္းျဖင့္ေရး္ြခ
ြဲ ြဲ့ပါသည္။

ေဂဟစနစ္အေျခအေန

္ူၾက္္းကိ

လည္း

အကခိ်ဳး္က္စပ္သူေပါင္း ၁၇၀ ေကခာ္၏ အၾကံျပ်ဳေ္ြးေနြးခခက္္ခားကိ email ျဖင့္ နွီးေနွာဖလွယ္ ခြဲ့ၾကျပီး
အျပီးသတ္ အလပ္ရေ္ြ
ံ
းေနြးပြက
ြဲ ခင္းပ၍ ္ူၾက္္းအား သေဘာတူခြဲ့ၾကပါသည္။ ထိ႔အျပင္ အျခားေသာ
တိက္ရိက္္က္စပ္္ွ်ဳ္ရွသ
ိ ည့္သူ္ခားနွင့ေ
္ ္ြးေနြးတိင္ပင္ခ႔ပ
ြဲ ါသည္။
CEPF ၏ အဓိက နယ္ပယ္
Indo-Burma Hotspot ၏ ေဂဟစနစ္အေျခအေန တြင္ ၎၏ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခား ထိန္းသိ္း္ ရန္ အေရးပါ္ွ်ဳ၊
လူ္ွ်ဳစးီ ပြားေရး၊

္ူဝါဒေရးရာ

နွင့္

လူထ

အေျချပ်ဳငည့္

အဖြ႕ြဲ အစည္း္ခား

၏

အခန္းက႑တိ႔အား

ေဖၚျပထားပါသည္။ ၎အျပင္ ္ခိ်ဳးစိတ္္ခား၊ ေဒသ္ခား၊ ္က္စပ္လ္္းေျကာင္း္ခား စသည့္ က႑အလိက္
ကာကြယထ
္ ိနး္ သိ္္းနိင္္ည့္

ရလဒ္္ခားအျပင္

အေျခအေန္ခားကိလည္းေကာင္း

ျဖစ္ေပၚရျခင္း

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခားအား
အဓိက

တိက္ရက္
ိ ျခိ္း္ ေျခာက္ေနသည့္

အေျကာင္းအရာ္ခားနွင့္

ထိနး္ သိ္္းနိင္္ည့္

အခခက္္ခားကိလည္းေကာင္း ေလ့လာအကြဲျဖတ္နိင္ရန္ သတ္္ွတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျဖစ္ေပၚေနေသာ
အေျခအေနေလ့လာသံးသပ္ခခက္ကိ လက္ရွိထိနး္ သိ္္းေရးရင္းနွးီ ျ္ွ်ဳပန
္ ွံထား္ွ်ဳနင
ွ ့္ ရာသီဥတေျပာင္းလြဲျခင္း
ေျကာင့္ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခားအေပၚအကခိ်ဳးသက္ေရာက္္ွ္ခားကိ အကြဲျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေရး္ြထ
ြဲ ား ျခင္းျဖစ္သည။

ဤေဂဟစနစ္အေျခအေနတြင္ ရင္းနွီးျ္ွ်ဳပ္နွံ္ွ နည္းဗခ်ဴဟာကိလည္းထည့္သြင္းထားျပီး ဤနည္းဗခ်ဴဟာတြင္
္ည့္သည့္ေနရာတြင္ ရင္းနွးီ ျ္ွ်ဳပ္နွံျခင္းျဖင့္ အကခိ်ဳးေကခးဇူးအ္ခား္ံးရရွိနိင္္ည္္ိသည့္ CEPF ၏အဓိက
နယ္ပယ္ ကိလည္းထည့္သင
ြ ္းထားေဖာ္ျပထားပါသည္။ Hotspotေဒသအတြင္း အဓိကရင္္ိင္ေနရေသာ
ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြြဲ ထိန္းသိ္္းျခင္း ျပႆနာ္ခား (ဥပ္ာ- တရား္ဝင္ေတာရိင္းတိရိစာၦန္္ခားကိ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊
ေရအားလခွပ္စစ္ဖံ႕ြ ျဖိ်ဳး္ွ လပ္ငန္း္ခား၊ စက္္လယ္
ွ
ယာ္ခားကိ တိးခခြဲ႕ျခင္းနွင့္ ထံးေကခာက္ထတ္လပ္ျခင္း) ကိ
ထိေရာက္စြာတန္႕ျပန္္ွျဖင့္
စြ္္းေ္ာင္ရည္ကလည္
ိ
း

ေ္ာင္ရက
ြ ္ျပျခင္း
ျ္င့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္

နွငအ
့္ တူ

ေဒသတြင္းလူ္အဖြ
ွ
႕ြဲ အစည္း္ခား၏

အစိးရ္ွအေကာင္အထည္ေဖာ္

ေ္ာင္ရက
ြ ္ေနသည့္

လပ္ငန္း္ခားတြင္ ပူးေပါင္းကူညီေ္ာင္ရြက္နိင္ေစျခင္းတိ႔သည္ CEPF၏ အဓိကနယ္ပယ္ပင္ျဖစ္သည္။
ယခ CEPF စီ္ံကိနး္ အပိင္း (၃) ၏ အဓိကနယ္ပယ္ကိ ယခင္ေ္ာင္ရက
ြ ္ျပီးစီးခြဲ႔သည့္ စီ္ံကန
ိ ္း အပိင္း
(၁)နွင့္ (၂) တိတ
့ ြင္ ေ္ာင္ရက
ြ ္ခ႔သ
ြဲ ည့္ ေအာင္ျ္င္ေသာ အေတြ႔အၾကံ်ဳ္ခားကိ အေျခခံ၍ ေရး္ြြဲ
ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျဖစ္ေပၚေနေသာ

သိ႔ေသာ္ျငားလည္း

CEPF

၏ရင္းုႏွီးျ္ွ်ဳပ္နွံ္္ခားသည္
ွ

ကာကြယထ
္ ိန္းသိ္္းေရးလပ္ငန္း္ခားတြင္

ရင္္ိင္ေနရေသာ

Hotspotေဒသအတြငး္
ျပႆနာအားလံးကိ

တန္႔ျပန္ေျဖရွငး္ ေပးနိင္္ည္္ဟတ္ေပ။ CEPF၏ အဓိကနယ္ပယ္တင
ြ ္ ေဒသတြငး္ လူ္ွ်ဳအဖြ႔အ
ြဲ စည္း္ခား္ွ
အျ္င့္္ား္ံးအကခိ်ဳး္ခားရရွိေအာင္ ျဖည့္စြက္ေ္ာင္ရက
ြ န
္ ိင္္ည္ လပ္ငန္း္ခားနွင္ ကာကြယထ
္ ိနး္ သိ္္းေရး
အတြက္ ေထာက္ပ႔ထ
ံ ားေသာ ဧရိယာတစ္ခလံးအေနျဖင့္

လိအပ္ခခက္္ခားကိ ေဖာ္ထတ္ ျဖည့္္ည္းေပး

ရန္အခခက္ကသာ
ိ
အဓိကထားျခင္းျဖစ္သည္။
ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းဗခ်ဴဟာအားလံးကိ ၅ နွစ္တာအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေ္ာင္ရက
ြ ္နိင္ရန္
ေထာက္ပ့ံရ္ည္

လိအပ္ေသာ

ေငြပ္ာဏသည္

အေထာက္အပံံ့ေပးသည့္

အဖြ႕ြဲ တစ္ဖ႔ျြဲြ ခင္းစီ္ွ

ေထာက္ပံေ
့ ပး္ည့္ ေငြပ္ာဏထက္္ခားစြာ လိအပ္ေနသည္ကိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိ႔အတြက္ ေဖာ္ျပပါ
နည္းဗခ်ဴဟာ္ခားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေ္ာင္ရက
ြ ္နိင္ေရးတြက္ CEPF ္ွ အျခားေသာ ေငြေျကးေထာက္ပံ့
ေပးသည့္အဖြ႔္
ြဲ ခားနွင့လ
္ ည္းေကာင္း၊ The Lower Mekong Funder Collaborative ျဖင္လည္းေကာင္း
အစည္းေဝး္ခားပံ္ွန္ကခင္းပျပ်ဳလပ္သြား္ည္ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ အျခားေသာ ေငြေျကးေထာက္ပေ
ံ့ ပးသည့္
အဖြ႔္
ြဲ ခား္ွ ေ္ာင္ရက
ြ ္ေနေသာ လပ္ငန္း္ခားနွင့္ ထပ္တူ္ကခေသာ လပ္ငန္း္ခားကိလည္း အတူတကြ
ပူးေပါင္းေ္ာင္ရက
ြ ္ျခင္းျဖင္႔

ပိ္ိေကာင္း္ြနထ
္ ေ
ိ ရာက္ေသာ

အကခိ်ဳးရလဒ္ရ္ည့္

အေျခအေန္ခားကိ

လည္းရွာေဖြေ္ာင္ရက
ြ သ
္ ြား္ည္ျဖစ္သည္။
ရင္းုႏွီးႁ္ွ်ဳပုႏ
္ ွံ္ည့္ ဦးစားေပး ဧရိယာ
ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခား ထိန္းသိ္း္ ကာကြယ္ေရးလပ္ငန္း္ခားတြင္ CEPF ုႏွင့္ အျခားေသာ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္
အဖြ႕ြဲ အစည္း္ခား္ွ
လပ္ငန္း္ခားကိ

ထိေရာက္စြာရင္းုႏွီးႁ္ွ်ဳပ္ုႏွံုႏိင္ေရးအတြက္
သတ္္တ
ွ ထ
္ ားေသာ

ကာကြယ္ထိနး္ သိ္္းရ္ည့္

စံၫႊန္း္ခားအရလည္းေကာင္း

ဦးစားေပး

အေရးတႀကီးလိအပ္ေနေသာ

လပ္ငန္းုႏွင့္ လက္ရွိေ္ာင္ရြက္ေနေသာ ထိနး္ သိ္္းေရးလပ္ငန္း္ခားကိ ပိ္ိထိေရာက္စြာ ေ္ာင္ရြကုႏ
္ ိင္

ေစရန္လည္းေကာင္း စေသာ အခခက္္ခားုႏွင့္ အညီ စဥ္းစားေရး္ြထ
ြဲ ားပါသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထိနး္ သိ္္း္ည္႔ ္ခိ်ဳးစိတေ
္ ပါင္း ၇၅၄ ္ခိ်ဳးထိန္းသိ္္းရန္ထြကရ
္ ွိခ့ေ
ြဲ သာ္လည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တင
ြ ္
၁၂၉၈ ္ခိ်ဳးအထိ တိးလာသည္ကိ ေတြ႕ရသည္။ ဤအခခက္ကိ ၾကည္႔ျခင္းျဖင့္ IUCN Red List စာရင္းတြင္
က္ာၻေပၚရွိ္ခိ်ဳးသန္းရန္
၎တိ႔ထြဲတင
ြ ္

အုႏၲရာယ္ရသ
ွိ ည့္

တြားသြားသတၱဝါုႏွင့္

္ခိ်ဳးစိတ္္ခားတိးလာသည္ကိ
ငါး္ခိ်ဳးစိတ္
္ ခား

ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

အ္ခား္ံးတိးလာသည္ကိေတြ႕ရပါသည္။

ထိန္းသိ္္းေရးေဒသ္ခားအေနျဖင့္ ၅၀၉ ္ွ ၅၅၅ သိ႔တိးလာသည္ကိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ္ြဲေခါင္ေဒသရွိ
ေရခခိ်ဳေဂဟစနစ္ေနရာအပါအဝင္

ျ္န္္ာုႏိင္ငံရွိ

ထံးေကခာက္ေတာင္ေဂဟစနစ္္ခားအပါအဝင္

KBAs

အသစ္္ခား ထြက္ေပၚလာသည္ကိ ေတြ႕ရပါသည္။ ထိန္းသိ္္းေရးေဒသ ၅၅၅ ခုႏွစ္သည္ ဧရိယာအာားျဖင့္
၃၉၀၀၀၀ စတရန္းကီလ္ီ
ိ တာရွိၿပီး Hotspot ဧရိယာအားလံး (၂.၃ သန္း စတရန္းကီလိ္ီတာ) ၏ ၁၆
ရာခိင္
္ ုႏ်ဳွ နး္ ရွပ
ိ ါသည္။

္က္စပ္ေလခာက္လ္္းနယ္ေျ္အေရအတြက္္ွာ

အေျခအေနေျပာင္းလြဲ္ွ်ဳ္ရွိ

သေလာက္ရွိပါသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၆၅ ခ ရွၿိ ပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၆၆ ခရွိခ႔ပ
ြဲ ါသည္။
ယခအခါ

္က္စပ္ေလခာက္လ္္းနယ္ေျ္

၅ခ

အားဦးစားေပးထိန္းသိ္္းရန္

သတ္္ွတထ
္ ားသျဖင့္

၎ဧရိယာထြဲတြင္ KBAs 66 ခပါ္ွာ အလိလိပါဝင္ၿပီး ထိန္းသိ္္းရ္ည့္ဧရိယာအျဖစ္ပါဝင္သြားသည္။
ထိ႔အျပင္

ျ္န္္ာုႏိင္ငံ္ွ

ထံးေကခာက္ဂူ

၂၄

ခ

သည္

ဘူ္ိေဗဒအရ

အေရးႀကီးေသာ

ဦးစားေပး

ရင္းုႏွီးႁ္ွ်ဳပ္ုႏွံရ္ည့္ ေနရာ္ခားျဖစ္ပါသည္။ ထိထံးေကခာက္ဂူကိ ခခိတ္
္ က္လက္
ိ ပါက ္က္စပ္ေလခာက္လ္္း
နယ္ေျ္ ၆ခထြဲတြင္ ကခေရာက္ေနပါသည္။ အ္ိပါ ္က္စပ္ေလခာက္လ္္းနယ္ေျ္ ၅ခုႏွင့္ ျ္န္္ာုႏိင္ငံ္ွ
ထံးေကခာက္ဂူ ၂၄ ခကြနယ
္ က္ စစေပါင္းဧရိယာ္ွာ ၁၂၀၆၆၂၃ ဟက္တာရွိၿပီး Hotspot ဧရိယာ၏ ၅
%ုႏႈန္းရွိပါသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၏ ဘူ္ိသင
ြ ္ျပင္အရ ဦးစားေပးဧရိယာ္ွာ ၇၈၆၅၅၁ ဟက္တာရွိခြဲ့ၿပီး Hotspot
ဧရိယာ၏

၃၄%ုႏႈန္းရွခ
ိ ပ
ြဲ႔ ါသည္။

ျ္န္္ာုႏိင္ငံတစ္ခလံးအား

ဘူ္ိသြငျ္ ပင္အရ

ဦးစားေပးဧရိယာေလခာ့နည္းရျခင္း္ွာ

ဘူ္သ
ိ ြင္ျပင္ဦးစားေပးအျဖစ္ထည့္သြင္းၿပီး

တစ္ခထြဲအျဖစ္သတ္္ွတခ
္ ြဲ႕ျခင္းေၾကာင္႔ပင္ျဖစ္သည္။

္က္စပ္ေလခာက္လ္္းနယ္ေျ္

ပံ - CEPF ္ွ Indo- Burma Hotspot တြင္ ရင္းုႏွီးႁ္ွ်ဳပ္ုႏွံ္ည့္ ဦးစားေပး ္က္စပ္ေပါင္းကူးေဒသ ေနရာျပပံ
သ႐ပ္ခြဲပ
ြ ညာအရၾကည့္္ည္္ိပါက ဦးစားေပးထိန္းသိ္္း္ည့္ ေကခာ႐ိးရွသ
ိ တၱဝါ ္ခိ်ဳးစိတ္ေပါင္း ၁၃၆ ္ခိ်ဳးအား
ပါဝင္ၿပီး ၎တိ႔ထတ
ြဲ ြင္ တြားသြားသတၱဝါ ၃၉ ္ခိ်ဳး၊ ုႏိ႔တက္
ိ
သတၱဝါ ၃၄ ္ခိ်ဳး၊ ငါး္ခိ်ဳးေပါင္း ၃၁္ခိ်ဳး ုႏွင့္
ငွက္္ခိ်ဳးေပါင္း ၂၇ ္ခိ်ဳးုႏွင္႔ ကန္းေနေရေန ္ခိ်ဳးစိတ္ ၅ ္ခိ်ဳး ပါဝင္ပါသည္။ ဦးစားေပးထိန္းသိ္း္ ရ္ည့္
္ခိ်ဳးစိတ္္ခား္ွာ

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္

၁၅၂

္ခိ်ဳးရွိခ့ေ
ြဲ သာ္လည္း

၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္

ေလခာ့နည္းသြားပါသည္။

ေဒသခံလူ္အ
ႈ ဖြ႕ြဲ အစည္း္ခားုႏွင့္ ပူးေပါင္းေ္ာင္ရက
ြ သ
္ ည့္အခါ အပင္္ခိ်ဳးစိတတ
္ စ္ခခခင္းစီအား ဦးစားေပး
ေ္ာင္ရက
ြ ္္်ဳွ နည္းဗခ်ဴဟာ္ွာ ထိေရာက္္ွ်ဳ္ရွိေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔အတြက္ ယခ
စီ္ံကိနး္ အပိင္းတြင္ ေနရာေဒသ အလိက္ထိန္းသိ္း္ ျခင္းျဖင့္ အပင္္ခားအားထိေရာက္စြာထိနး္ သိ္း္ ုႏိင္္ည္႔
ဗခ်ဴဟာတစ္ခလည္းျဖစ္ုႏိင္ေပ္ည္။

ရင္းုႏွီးႁ္ွ်ဳပုႏ
္ ွံ္်ဳွ ဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာ သတ္္တ
ွ ျ္ ခင္း
Hotspot ဧရိယာအတြငး္ ဦးစားေပး အေၾကာင္းအရာ္ခားကိ ္က္စပ္သူ္ခားုႏွင့္ ေ္ြးေုႏြးပြြဲ္ခားလပ္၍
လည္းေကာင္း၊ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခားအေပၚ ၿခိ္္းေျခာက္ေန္ႈ္ခားကိ ္န္းစစ္ျခင္းုႏွင့္

ၿခိ္္္းေျခာက္္်ဳွ ္ခား၏

အေျခခံအေၾကာင္းအရာ္ခား

ျခံ်ဳငသံ
ံ းသပ္ျခင္းျဖင့္

အရလည္းေကာင္း၊

္ံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အ္င့္္ခားသတ္္တ
ွ ္ရာတြင္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ တြင္ ျပ်ဳလပ္ေသာ ္က္စပ္သူ္ခားုႏွင့္ ေ္ြးေုႏြးပြရ
ြဲ လဒ္ုႏွင့္ ကြာဟ္ႈ
ႀကီး္ားျခင္း္ရွသ
ိ ည္ကိ
လည္းေကာင္း

ေတြ႕ရပါသည္။

ေ္ြးေုႏြးပြြဲအရလည္းေကာင္း၊

အျ္င့္္ံးအ္င့္တြင္ရေ
ွိ သာ

ၿခိ္္္းေျခာက္္ွ်ဳ္ွာ

ေလ့လာ္န္းစစ္္ွ်ဳ္ခားအရ

အ္ြဲလိက္ျခင္း၊

ေတာ႐ိင္းတိရိစာၱန္
္ ခား

ေကာင္းဝယ္ျခင္းုႏွင့္ စားသံးျခင္းုႏွင့္ စက္္ွ်ဳလယ္ယာေျ္ုႏွင့္ စိက္ခင္း္ခားပါဝင္ေနသည္ကိ ေတြ႕ရပါသည္။
ႀကီး္ားေသာ

အေ္ာက္အဦ္ခားေ္ာက္လပ္ျခင္းသည္

ႀကီး္ားေသာ

အေ္ာက္အဦ္ခားေ္ာက္လပ္ျခင္းုႏွင္

ေရအားလွခပ္စစ္္ည္္ခားကိ

အဓိကေဖာ္ျပၾကၿပီး

တတိယ
ပတ္သက္၍

၂၀၁၉ခုႏွစ္

ၿခိ္္းေျခာက္္ႈေနရာတြင္ရွိပါသည္။
၂၀၁၁ခုႏွစ္

ေ္ြးေုႏြးစဥ္က

ေ္ြးေုႏြး္ွ်ဳ္ခားတြင္

ေရအားလွခပ္စစ္

္ည္ေ္ာက္ျခင္းုႏွင့္ ္က္စပ္သည့္ လ္္းေဖာက္ျခင္း၊ ျ္စ္ေၾကာင္း္ိင္ရာထိခက္
ိ ္၊ႈ ဓာတ္အားလိင္း
ျဖတ္သန္း္ွ်ဳုႏွင့္ အျခားေသာ လိအပ္သည့္ အေျခခံအေ္ာက္အဦ္ခားကိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား လာၾကသည္။
သစ္ထတ္ျခင္းုႏွင့္ တစ္ုႏိင္တစ္ပိင္ လယ္ယာလပ္ငန္း္ခားုႏွင့္ ရာသီဥတေျပာင္းလြဲျခင္း္ခားသည္ အ္င့္ ၅
ေနရာတြငရ
္ ေ
ိွ နပါသည္။
အထက္ပါအခခက္္ခားအေပၚအေျခခံ၍ ရင္းုႏွီးႁ္ွ်ဳပ္ုႏွံ္ွ်ဳ ဗခ်ဴဟာ ၅ ခအား ခခ္ွတခ
္ ႔ပ
ြဲ ါသည္။ နည္းဗခ်ဴဟာ
ဦးတည္ခခက္ ၁၁ခကိ ယခင္အတိင္းထား၍ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလြဲေရး္ြခ
ြဲ ပ
ြဲ့ ါသည္။ အ္ိပါ နည္းဗခ်ဴဟာ
ဦးတည္ခခက္ ၁၁ ခ တြင္ ၆ ခသည္ CEPF ၏ ရင္းုႏွီးႁ္ွ်ဳပ္ုႏွံ္ည့္ အဓိကနယ္ပယ္တင
ြ ္ပါဝင္သည့္
အေၾကာင္းအရာ္ခားျဖစ္ပါသည္။
လပ္ငန္း္ခား

၂၃ခ

ပါဝင္သည္။

တစ္က္ာၻ႔လးုႏွ
ံ င့္သက္္ိင္သည့္
ေပးေနေသာအဖြ႕ြဲ ္ခား၏

အ္ိပါ နည္းဗခ်ဴဟာ ဦးတည္ခခက္ ၆ ခတြင္ ဦးစားေပး ရင္နွီးျ္ွ်ဳပ္န္
ွံ ွ
ဦးစားေပး

ရင္နွီးျ္ွ်ဳပ္နွံ္ွ

ရည္္ွန္းခခက္္ခားကိ

ရင္းုႏွီးႁ္ွ်ဳပ္ုႏွံ္ွ်ဳ

စစေပါင္း

ေထာက္ပံေ
့ ပးရင္း

နည္းဗခ်ဴဟာကိလည္း

္ွာ

၄၆

အျခားေသာ

အေထာက္အပံ႔ေ
ံ ပးျခင္းျဖင့္

ခရွိၿပီး
ေထာက္ပံ့
ပိ္ိျပည္႔စံ

ေကာင္း္ြန္ ေစ္ည္ျဖစ္ပါသည္။

Indo-Burma Hotspot အတြက္ နည္းဗခ်ဴဟာ ဦးတည္ခခက္္ခားနွင့္ ဦးစားေပး ရင္နးွီ ျ္ွ်ဳပန
္ ္
ွံ ွ လပ္ငန္း္ခား
နည္းဗခ်ဴဟာ ဦးတည္ခခက္္ခား

ဦးစားေပး ရင္နးွီ ျ္ွ်ဳပန
္ ္
ွံ ွ လပ္ငန္း္ခား

အပိင္း - ၁ - ဦးစားေပး ္ခိ်ဳးစိတ္
္ ခားကိ ကာကြယျ္ ခင္း
၁။ က္ာၻေပၚရွိ္ခိ်ဳးသန္းေပခာက္ကြယ္ရန္

၁.၁။ ဦးစားေပးကာကြယ္ရ္ည္႔္ခိ်ဳးစိတ္္ခား၏

အနၱရာယ္ရသ
ွိ ည့္ ္ခိ်ဳးစိတ္္ခား၏

အဓိကအပ္စ္ခားအား ေရရွည္ထိန္းသိ္း္ နိင္္ည့္

လံျခံ်ဳေရးအတြက္

အစီအစဥ္္ခားခခ္ွတ္ျခင္း။

အဓိကျခိ္္းေျခာက္္ွ်ဳ္ခား ေလခာ့ခချခင္း။

၁.၂။ အလားအလာရွိေသာ ဦးစားေပးထိန္းသိ္္းရ္ည္
္ခိ်ဳးစိတ္္ခားအား သဘာဝအေျခအေနတြင္
ဦးေရတိးပြားလာနိင္ေရးအတြက္ က္ာၻ႔
စံခခိန္စံညွန
ြ ္း္ခားနွင့္ အညီ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း။
၁.၃။ က္ာၻေပၚရွ္
ိ ခိ်ဳးသန္းေပခာက္ကြယရ
္ န္
အနၱရာယ္ရသ
ွိ ည့္ ္ခိ်ဳးစိတ္္ခားအား၏
လက္ရွိအေျခအေန နွင့္ ပခံနွံ႔္ွ်ဳ္ခားအား
ပိ္ိသိရွိရန္နားလည္ရန္ သေတသနလပ္ငန္း္ခား
ေ္ာင္ရက
ြ ္ျခင္း ။
၁.၄။ ္ခိ်ဳးစိတ္္ခားထိန္းသိ္္းကာကြယေ
္ ရးအတြက္
သေတသန နွင့္ ရန္ပရရွ
ံ န
ိ င
ိ ္
္ ည့္ နည္းလ္္း္ခား
တီထြင္ ေဖာ္ထတ္ေပးျခင္း။
၁.၅။ ္ခိ်ဳးစိတအ
္ လိက္နားလည္တတ္ကခြ္္းသည့္ ေဒသခံ
ခခန္ပယ
ီ ံ္ခား အား ေထာက္ပေ
ံ့ ပးျခင္းျဖင့္ ့ ဦးစားေပး
ထိန္းသိ္္းရ္ည္ ္ခိ်ဳးစိတ္္ခားကိ ေဒသနွင့္
ကိက္ညီ္ည္ထိန္းသိ္္းေစာင့္ေရွာက္္်ဳွ
လပ္ငန္း္ခားကိ ေ္ာင္ရက
ြ ္ေစျခင္း။
၂။ တိရိစာၦန္္ခား္ွတ္င့္ကးူ စက္တတ္

၂.၁။ အေရးယူေ္ာင္ရြကရ
္ သည့္ အဖြ႔္
ြဲ ခားအား

သည့္ ေရာဂါ္ခားျဖစ္နိင္ေခခ္ခားကိ

ေတာရိင္းတိရိစာၦန္္ခား ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားျခင္း

ေလခာ့ခခေရးအတြက္

ကြင္း္က္္ခားကိ

ေတာရိင္းတိရိစာၦန္္ခားအား

ထိေရာက္စြာေဖာ္ထတ္နိင္ေရးအတြက္ က္ာၻေပၚရွိ

တရား္ဝင္ကန္သြယ္ျခင္းနွင့္

အေကာင္း္ံးေသာ လပ္ကင္
ိ နည္းစနစ္္ခား နွင့္

စားသံးျခင္းနွင့္

အတူ စံစ္္းေဖာ္ထတ္ျခင္း စြ္္းရည္္ခားနွင့္

ျခိ္း္ေျခာက္္်ဳွ ္ခားေလခာ့ခချခင္း။

သတင္းေပးပိ႕ျခင္းနည္းလ္္း္ခားကိ တြငက
္ ခယ္စြာ
အသံးျပ်ဳတတ္လာ ကူညီေပးျခင္း။
၂.၂။ အေရးယူေ္ာင္ရြကရ
္ သည့္ အဖြ႔္
ြဲ ခားအခခင္းခခင္း
တရား္ဝင္ ေတာရိင္းတိရိစာၦန္္ခား ေရာင္းဝယ္
ေဖာက္ကားျခင္း တိက္ဖခက္ေရးလပ္ငန္း္ခားတြင္
ပူးေပါင္းေ္ာင္ရက
ြ ္္ွ အားေကာင္းလာေစျခင္း နွင့္
က႑ေပါင္းစံပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ နည္းလ္္းျဖင့္ လူ၊
အပင္၊ တိရိစာၦန္နွင့္ ပတ္ဝန္းကခင္
တိ႔အၾကားအျပန္အလွနအ
္ ကခိ်ဳး ျ႔ပ်ဳျခင္းျဖင့္
ေကာင္း္ြန္ေသာ ကခန္း္ာေရး ရရွေ
ိ စရန္ (One
Hetalth Approach) ေပါင္းစပ္ညွိနိင
ွ ္းေပးျခင္း။

၂.၃။ နင
ိ င
္ ပ
ံ င္
ိ စးီ ပြားေရးလပ္ငန္း္ခားုႏွင့္
ပဂၢလက
ိ ပိင္လပ္ငန္း္ခားနွင့္ ခခိတ္
္ က္ကာ
တရား္ဝင္ေတာရိင္းတိရိစာၦန္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား
္ွ်ဳကိ ေလခာ့ခခရန္။
၂.၄။ သတ္္တ
ွ ္ထားသည့္ စည္းရံးလွ်ဳံေ္ာ္္ွ်ဳ္ခား
ကိေ္ာင္ရက
ြ ္ျခင္းျဖင့္ ေတာရိင္းတိရိစာၦန္္ခား အား
ရယူလိ္ွ်ဳ္ခား ေလခာ့ခချပီး ျပည္သူ္ခား္ွ
္ခားပူးေပါင္းပါဝင္ကာ ေတာရိင္းတိရိစာၦန္္ခားနွင့္
ပတ္သက္သည့္ အ္ွ်ဳ္ခားကိ စံစ္္းေဖာ္ထတ္ျခင္းုႏွင့္
သတင္းေပးျခင္။
၂.၅။ လူသားတိ႔၏ကခန္း္ာေရးနွင့္ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခား
္က္စပ္္ွ်ဳ္ခားကိ လည္းေကာင္း၊
ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခား္ံးရွံးျခင္းနွင့္ တိရိစာၦန္္ခား္ွ
တ္င့္ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ေပၚရျခင္း
ခခိတ္
္ က္္ွ်ဳ္ခားကိ ပိ္ိ သိရွိေစနိင္္ည့္
လပ္ငန္း္ခားကိ ကူညီေပးျခင္းနွင့္ နားလည္သေဘာ
ေပါက္ေစလာေစျခင္း။
အပိင္း - ၂ -ကာကြယျ္ ခင္းုႏွင့္ ထိနး္ သိ္း္ အပ္ခခ်ဳပခ
္ င
ြ ့္
၃။ ထိန္းသိ္္းေရးနယ္ေျ္္ခား၏

၃.၁။ ထိန္းသိ္း္ ေရးနယ္ေျ္္ခား စီ္ံအပ္ခခ်ဳပ္ရာတြင္ က္ာၻ႔

စီ္ံခန္႔ခြြဲ္ွအကခိးသက္ေရာက္္ွ်ဳ္ခားအာ

စံခခိန္စံညွန
ြ ္း္ခားနွင့္ နည္းလ္္း္ခား ကိ

းပိ္ိေကာင္း္ြန္ျခင္းနည္းလ္္းျဖင္႔

အကခိ်ဳး္က္စပ္သူ္ခား အားလံး္ွ

အေရးျကီးေသာနယ္ေျ္္ခားအားထိန္း

အသံးျပ်ဳတတ္လာေစရန္ ကူညီေပးျခင္းနွင့္

သိ္္းကာကြယ္ျခင္း။

နိင
္ င
္ အ
ံ ္င့္ ္ူဝါဒ္ခားတြင္ အံဝင္ေအာင္
ထည့္သြင္းေရး္ြျြဲ ခင္း။
၃.၂။ ထိန္းသိ္း္ ေရးနယ္ေျ္္ခားတြင္
ပါဝင္ေ္ာင္ရက
ြ ္ေနသူ္ခားအတြက္
တရားဝင္အသိအ္ွတ္ျပ်ဳေသာ
သင္တနး္အစီအစဥ္္ခား ေရး္ြျြဲ ခင္း။
၃.၃။ ေဒသတြငး္ လူ္ွ အဖြ႕ြဲ အစည္း ္ခား္ွ
ထိန္းသိ္္းေရးနယ္ေျ္္ခား
အပ္ခခ်ဳပ္ျခင္းလပ္ငန္း္ခားတြင္
တိက္ရိက္ပါဝင္ေစနိင္္ည္ ေရွ႕ေျပးလပ္ငန္း္ခား
စ္္းသပ္ျခင္းနွင့္ အေကာင္း္ံးေသာ
နည္းလ္္း္ခားကိ ္ွတ္တ္္းတင္ထားရွိျခင္း။

၃.၄။ က္ာၻ႔ စံခခိန္စံညွန
ြ ္း္ခားနွင့္ နည္းလ္္း္ခားကိ
အသံးျပ်ဳကာ ေဒသနွင့က
္ က္
ိ ညီ္ည့္
ထိန္းသိ္္းေရးနယ္ေျ္္ခား စီ္ံခန္႔ခြြဲျခင္းနွင့္
ဘ႑ာေရးလပ္ငန္း္ခား ေဖာ္ထတ္
အသံးျပ်ဳတတ္ေစရန္ အကူအညီေပး ျခင္း။
၄။ ေဒသခံျပည္သ္
ူ ခားအား

၄.၁။ ေဒသခံျပည္သူ္ခားအား

ကာကြယထ
္ ိနး္ သိ္္းျခင္းလပ္ငန္း္ခားနွင့္

ကာကြယထ
္ ိနး္ သိ္္းျခင္းလပ္ငန္း္ခားနွင့္

ဦးစားေပး ေဒသ္ခားအား စီ္ံအပ္ခခ်ဳပ္ခင
ြ ့္

စပ္္က္သည့္ ျပႆနာ္ခားကိ ခြြဲျခ္္းေလ့လာတတ္

အခြင့အ
္ ာဏာေပး၍ ပူးေပါင္း

ေစရန္ကည
ူ ီေပးျခင္းနွင့္ ၎တိ႔၏ ရပိင္ခြငုႏ
့္ င
ွ ့္

ေ္ာင္ရက
ြ ္ေစျခင္း။

သဘာဝသယံဇာတ ထိန္းသိ္္းအပ္ခခ်ဳပ္ျခင္း
ကာကြယထ
္ ိနး္ သိ္္းျခင္း ျဖင့္ ရရွိလာနိင္္ည္
အခြင့အ
္ လ္္း္ခားကိ အသိေပးျခင္း။
၄.၂။ ေဒသခံျပည္သူအစအဖြြဲ႕ပိင္သစ္ေတာနွင့္
ငါးသယံဇာတဧရိယာ္ခား၊ ေဒသခံထိနး္ သိ္း္ ေရး
နယ္ေျ္္ခား ္ခားအား စစ္္န
ွ ေ
္ သာ ေဒသခံ
ဦးေ္ာင္သည္ နည္းစနစ္ျဖင့္ န္ူနာလပ္ကက
ြ ္
ေလး္ခား အျဖစ္စတင္ ထူေထာင္ေပးျခင္း၊
ထိ္ွတ္င့္ ပိ္ိခခြဲ႕ထြငအ
္ ေကာင္အထည္
ေဖာ္ေပးျခင္းစသည့္ လပ္ငန္း္ခား္ွ ရရွိလာသည့္
အေတြ႔အၾကံ်ဳ္ခားကိ အေျခခံကာေကာင္း္ြန္ေသာ
နည္းလ္္းေကာင္း္ခားအား ခခ္ွတ္ေပးျခင္း။
၄.၃။ ထိန္းသိ္း္ ေရးနယ္ေျ္္ခား အတြင္း
ပူးေပါင္းစီ္ံအပ္ခခ်ဳပျ္ ခင္း နည္းစနစ္ကိ
ေဖာ္ထတ္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံ္ခား္ွ သတ္္ွတထ
္ ားေသာ
ဇန္္ခားတြင္ စီ္ံအပ္ခခ်ဳပခ
္ န္႔ခြြဲျခင္းလပ္ငန္း္ခားတြင္
ပါဝင္ေ္ာင္ရက
ြ လ
္ ာနိင္ျခင္း။
၄.၄။ Hotspot တြင္းရွိ KBA သတ္္ွတခ
္ ခက္္ခား ကိ
အသစ္ထက
ြ ္ရထ
ွိ ားေသာ KBA စံညြွန္း္ခားနွင့အ
္ ညီ
ျပန္လည္ေရး္ြျြဲ ခင္း။
၄.၅။ သီးျခားျပင္ပအဖြ႔အ
ြဲ စည္း္ွ ဦးစားေပးနယ္ေျ္
အတြင္းေ္ာင္ရက
ြ သ
္ ည့္ စီ္က
ံ ိန္း္ခားကိ
ေလ့လာသံးသပ္အကြဲျဖတ္ျခင္း လပ္ငန္းကိ
ေ္ာင္ရက
ြ ္ေစျခင္း။

၅။ ဦးစားေပးနယ္ေျ္အတြငး္ ရွိ

၅.၁။ ေရရွည္အကခိ်ဳးရွိ္ည့္ အသက္ေ္ြးဝ္္းေကခာင္း

ေဒသခံျပည္သူ္ခား၏

စီ္ံကိနး္ ္ခား တိးျ္ွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေရရွည္အကခိ်ဳးရွိ္ည့္

ေ္ာင္ရက
ြ ္ျပီး အသက္ေ္ြးဝ္္းေကခာင္းုႏွင့္

အသက္ေ္ြးဝ္္းေကခာင္းလပ္ငန္း္ခား

လူွ္ွ်ဳစီးပြားေရး ေကာင္း္ြန္ျခင္း္ွ ေအာင္ျ္င္ေသာ

နွင့္ တက္ၾကြစြာပါဝင္နိင္္ည့္

ဦးစားေပးနယ္ေျ္္ခား ထိနး္ သိ္္းျခင္း ရလဒ္ကိ

နည္းလ္္း္ခား တိးျ္ွင့ေ
္ ္ာင္ရက
ြ ္

ေဖာ္ထတ္ျခင္းနွင့္ ္ွတတ
္ ္္းတင္ျခင္းနွင့္ နည္းပညာ

ေပးျခင္းျဖင့္ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြြဲ

အေတြ႔အၾကံ်ဳ္ခားဖလွယ္ျခင္း ။

ထိန္းသိ္္းကာကြယ္ျခင္းလပ္ငန္း္ခား
ပိ္ိခိင္္ာလာေတာင္တ
့ င္းလာေစျခင္း။
၅.၂။ ဦးစားေပးနယ္ေျ္္ခားအတြင္း
သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလပ္ငန္းေဖာ္ေ္ာင္ျခင္းနွင့္
အေကာင္း္ံးေသာအေကာင္ထည္ေဖာ္ ေ္ာင္ရက
ြ ္
သည့္နည္းလ္္း္ခားကိ အစပခိ်ဳးေ္ာင္ရက
ြ ္ေပးျခင္း။
အပိင္း -၃- ေဂဟစနစ္္ခား ခခိတ္
္ က္္်ဳွ နွင့္ ခံနိငရ
္ ည္စ္
ြ း္ ရည္ ပိ္ိတိးတက္လာေစျခင္း
၆။ ဦးစားေပးထိနး္ သိ္္းရ္ည့္ ခခိတ္္က္

၆.၁။ ဖြံ႕ျဖိ်ဳးတိးတက္ေရး ္ူဝါဒ္ခား၊ အစီအစဥ္္ခား နွင့္

လ္္းေျကာင္း္ခားတြင္ ေဖာ္ေ္ာင္္ည့္

လပ္ငန္းစဥ္္ခားကိ ္န္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ ၎တိ႔္ွ

ဖြံ႕ျဖိ်ဳးေရးလပ္ငန္း္ခားတြင္ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ

ဇီ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခား နွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေ္ာင္္ွ်ဳ္ခားအား

္ခိ်ဳးကြြဲ နွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေ္ာင္္ွ်ဳ

အကခိ်ဳးသက္ေရာက္္ွ်ဳ္ခားကိ ေလ့လာသံးသပ္ျခင္း၊

္ခားကိ စနစ္တကခ ေပါင္းစပ္ထားသည့္

သဘာဝအေျခခံေသာ

နည္းလ္္းကိ သရပ္ေဖာ္စ္္းသပ္ျခင္း။

ဖြံ႔ျဖိ်ဳးတိးတက္ေရးလပ္ငန္း္ခားနွင့္
္ိးကခိ်ဳးသက္ေရာက္္်ဳွ ေလခာ့နည္း
ေစ္ည္ ့နည္းလ္္း္ခားကိ အ္ိျပ်ဳတင္ျပျခင္းနွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ္ာင္ရက
ြ ္္်ဳွ ္ခားကိ
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
၆.၂။ ္င့္ပြားအသံးခခနိင္ေသာ
ေဂဟစနစ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
သရပ္ျပစီ္က
ံ ိန္း္ခားကိ သင့္ေလခာ္သည့္
စည္းက္္းကခင့္ဝတ္္ခားနွင့္ အညီ ေဖာ္ေ္ာင္ျခင္း။
၆.၃။ သတင္းအဖြ႔္
ြဲ ခားနွင႔္ ခခိတ္
္ က္ျပီး
အသိအျ္င္္ခားတိးပြားလာေစျခင္း၊
ေ္ြးေနြးတိင္ပင္ျခင္း္ခား ေ္ာင္ရက
ြ ္ျခင္းနွင့္
ေဒသဖြ႔ျံ ဖိ်ဳးေရးလပ္ငန္း္ခားတြင္ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ
္ခိ်ဳးကြအ
ြဲ ခန္းက႑ထည့္သြင္းနိင္ေရးအတြက္
္ံးျဖတ္ခခက္္ခား ခခ္ွတ္ရာတြငထ
္ ိေရာက္ေသာ
လႊ္္း္ိး္ွ်ဳ္ခားရရွိရန္ ေ္ာင္ရြက္ျခင္း။

၆.၄။ ဇီ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခား နွင့္ သဟဇာတျဖစ္္ည့္
ထတ္ကန္ထတ္လပ္ျခင္း (သတ္္တ
ွ ္စံနွ်ဳနး္ ္ခားနွင့္
ကိက္ညီ္ွ်ဳ္ခားရွိျခင္း၊ ေဂဟစနစ္နွင့္
သဘာဝဝန္းကခင္္ပခက္စီးေျကာင္း
တံ္ိပ္္ခားတပ္ျခင္း) ္ခားကိ န္ူထတ္လပ္ျခင္း၊
အ္င့္္ီစံန္ူနာပံစံျဖင့္ထတ္လပ္ျခင္း။
၇။ ဦးစားေပးထိနး္ သိ္္းရ္ည့္ ခခိတ္္က္

၇.၁။ ဦးစားေပးထိန္းသိ္္းရ္ည္ ့ဧရိယာ

လ္္းေျကာင္း္ခားတြင္ စက္္ွ်ဳလပ္ငန္း

အတြင္းရွိေဒသခံ္ခားနွင့္ ဌာေနတိင္းရင္းသားတိ႔၏

စိက္ခင္း္ခားနွင့္ ေရအားလွခပ္စစ္ထတ္

ေျ္္ခားအား ္ွတ္ပတင္
ံ
နိင္ေရးအတြက္

သည့္ ္ည္္ခားတည္ေ္ာက္ျခင္းျဖင့္

ကူညီပံ့ပးေပးျခင္
ိ
း။

သဘာဝပတ္ဝန္းကခင္နွင့္ လူ္ွ်ဳဘဝ္ခား
အေပၚ သက္ေရာက္ေစ္ည့္ ္ိးကခိ်ဳ္ခား
ေလခာ့ခချခင္း။
၇.၂။ ကိက္ညီ္ွ်ဳ္ရွိသည့္ ေျ္အသံးခခ္ွ်ဳ္ခားကိ
ဦးစားေပးထိန္းသိ္္းရ္ည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဝင္
ကာကြယထ
္ ိနး္ သိ္္းထားသည့္အေျခအေန္ရွိေသး
သည့္ ဧရိယာ္ခားတြင္ေဖာ္ေ္ာင္ေနပါက
တရားဝင္နည္းလ္္းျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းလပ္ငန္းကိ
တိးျ္ွင့ေ
္ ္ာင္ရက
ြ ္ျခင္း။
၇.၃။ စက္္ွ်ဳလပ္ငန္းစိက္ခင္း္ခားနွင့္ ေရအားလွခပ္စစ္ထတ္
လပ္သည့္ ္ည္္ခားတည္ေ္ာက္ျခင္းေၾကာင့္
ထိခက္
ိ ္ွရွိေနေသာ သိ႔္ဟတ္ ထိခက္
ိ ရန္အေျခ
အေန ရွိေနေသာ ေဒသခံျပည္သူ္ခား၏ အသံအား
ပိ္ိအားေကာင္းေစျခင္း။
၇.၄။ စီးပြားေရးလပ္ငန္းရွင္္ခားနွင့္ ပူးေပါင္းကာ
စက္္ွ်ဳလပ္ငန္းစိက္ခင္း္ခားနွင့္ ေရအားလွခပ္စစ္ထတ္
လပ္သည့္ ္ည္္ခားတည္ေ္ာက္ျခင္းျဖင့္
လပ္ငန္း္ခားေ္ာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းကခင္နွင့္
လူ္ွေရး အတြကတ
္ ာဝန္ယတ
ူ ာဝန္ခေ
ံ သာ ပံစံျဖင့္
ေသခခာစြာ ေ္ာင္ရြက္ေစျခင္း။
၇.၅။ ေရ၊ အစားအစာနွင့္ စြ္္းအင္္ခား ္က္စပ္္်ဳွ ပစံ
ံ ကိ
ေဖာ္ထတ္ျခင္းနွင့္ ္ူဝါဒ္ခား ခခ္ွတ္ျခင္း။
၇.၆။ စက္္ွ်ဳလပ္ငန္းစိက္ခင္း္ခားနွင့္ ေရအားလွခပ္စစ္ထတ္
လပ္သည့္ ္ည္္ခားတည္ေ္ာက္ျခင္းျဖင့္

သက္ေရာက္ေစ္ည့္ ္ိးကခိ်ဳ္ခားကိ
သေတသနျပ်ဳျခင္းနွင့္ ေစာင့္ျကည့္အကြဲျဖတ္ျခင္း္ခား
ကိ ကူညီပံ့ပးေပးျခင္
ိ
း။
အပိင္း-၄ - တရားဝင္ ကာကြယထ
္ န
ိ း္ သိ္း္ ျခင္း အဖြ႕ြဲ တည္ေထာင္ျခင္း
၈။ ေဒသခံလူ္ွ်ဳအဖြ႔အ
ြဲ စည္း ္ခား၏

၈.၁။ ဦးစားေပးနွင့္ အေရးတၾကီးျဖစ္ေပၚလာသည့္

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြြဲ လပ္ငန္း၊

ျခိ္္ေျခာက္္ွ်ဳ ္ခားကိ ေဒသခံ္ခားခခင္းခခင္း

ေဒသခံျပည္သူ္ခားေ္ာင္ရက
ြ ္ရသည့္

ပူးေပါင္းေ္ာင္ရက
ြ ္တတ္ေစရန္ ခခိတ္
္ က္နိင္္ည့္

လပ္ငန္း္ခားနွင္ ့ အသက္ေ္ြး

ကြနယ
္ က္ စနစ္ယနၱရားလည္ပတ္နိင္ေရးအတြက္

ဝ္္းေကခာင္း လပ္ငန္း္ခားကိ

ကူညီပံ့ပးေပးျခင္
ိ
း။

ေအာက္ေျခအ္င့္၊ ေဒသနၱရအ္င့္၊
နင
ိ င
္ အ
ံ ္င္န
့ င
ွ ့္ ေဒသတြင္းအ္င့္တိ႔နွင့္
ပူးေပါင္းေ္ာင္ရက
ြ ္သည့္
စြ္္းရည္ခိင္္ာ ေကာင္း္ြနလ
္ ာေစျခင္း။
၈.၂။ ေဒသခံလ္
ူ ွ်ဳအဖြ႔အ
ြဲ စည္း ္ခား၏
နည္းပညာ္ခားစြ္္းရည္္ခား ဖြံ႕ျဖိ်ဳးတိးတက္ေစေရးနွင့္
ေရရွည္တည္တ႔ေ
ံ သာ အဖြ႔စ
ြဲ ည္းတစ္ရပ္
ျဖစ္ေပၚလာနိင္ေရးအတြက္ အေျခခံကခေသာ
ပံ့ပိးကူညီ္ွ်ဳ္ခားကိ ေပးေဝျခင္း။
၈.၃။ ေစတနာ႔ဝန္ထ္္း္ခားအား ေဒသခံလူ္ွ
အဖြ႔အ
ြဲ စည္း္ခား၏ သင္တန္းျကားပိ႔ခခေသာ
ကိက္ညီ္ည့္ သင္တန္း္ခားတက္ေရာက္နိင္ေရး
အတြက္ နည္းလ္္း္ခားေဖာ္ေ္ာင္ေပးျခင္း။
၉။ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခားထိန္းသိ္္းျခင္း

၉.၁။ အနာဂတ္အတြက္ ကာကြယ္ထိနး္ သိ္္းျခင္း

လပ္ငန္း ္ခားတြင္ အေထာက္အကူ

လပ္ငန္း္ခား တြင္ ေခါင္းေ္ာင္္ည့္နိင္္ည္ ့သူ္ခား

ရရွိနိင္ေရး အတြက္ လူ္ွ်ဳနယ္ပယ္

အား ဘာသာရပ္္ိင္ရာကခြ္း္ ကခင္ တတ္ေျ္ာက္

အသီးသီးအတြက္ စြ္္းေ္ာင္ရည္တးိ

ေစေရးအတြက္ သက္ေ္ြးပညာရပ္၊ အသိ္တ
ွ ္ျပ်ဳ

တက္ေစ္ည့္ သတ္္တ
ွ ထ
္ ားေသာ

လက္္ွတခ
္ ခီးျ္ွင့ေ
္ ပးနိင္သည့္ သင္တန္း္ခား၊

ပညာေပး လပ္ငန္း္ခား၊ သင္တန္း္ခား

ဒီပလိ္ာ နွင့္ ဘြ႔ေ
ြဲ ပးနိင္္ည့္ အစီအစဥ္္ခားကိ

နွင့္ အသိပညာဗဟသတ တိးတက္

ျပည္တြငး္ တကၠသလ္
ိ ္ခား၊ အဖြြဲ႔အစည္း္ခားတြင္

ေစေရး စသည့္တ႔ေ
ိ ္ာင္ရက
ြ ္ျခင္း။

ပိ႔ခခနိင္ေရး နွင့္ ေဒသတြင္းရွိ အျခားေသာ
နင
ိ င
္ ္
ံ ခားတြငပ
္ ါ ပြား္ခားပိ႔ခချခင္းတြင္ ရင္းနွီးျ္ွ်ဳပ္နွံျခင္း။
၉.၂။ Indo-Burma ထိန္းသိ္္းေရး လက္ေတြ႔ကြင္း္င္း
ေ္ာင္ရက
ြ ္ျခင္း္ိင္ရာ သင္တန္းေကခာင္း
တည္ေထာင္နိင္္ည့္ အေျခအေနလား

ေလ့လာစံစ္္းျခင္း။
၉.၃။ အဓိကကခေသာ သူတစ္ဦးခခင္းစီကိ
ထာဝစဥ္ဖ႔ျြံ ဖိ်ဳးတိးတက္ေရးနွင့္ သက္ေ္ြးဝ္္းေကခာင္း
ပညာရပ္ပိင္း္ိင္ရာ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင္႔
ရင္းုႏွီးျ္ွ်ဳပက
္ ာ ထာဝစဥ္ဖ႔ျြံ ဖိ်ဳးေရးလပ္ငန္း္ခားအတြက္
ေခါင္းေ္ာင္္ခားကိ ေ္ြးထတ္ျခင္း။
၉.၄။ ေကခာင္းသား္ခားနွင့္ သဘာဝကိ ္က္စပ္ေပး
နိင္သည္႔ အေတြ႔အၾကံ်ဳရေစ္ည္႔ပညာေရး
အစီအစဥ္္ခားကိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း။
၉.၅။ ေကခးလက္နွင့္ ျ္ိ်ဳ႕ျပေနျပည္သူ္ခားအတြက္
သဘာဝေဂဟစနစ္ကတန္
ိ
ဖးထားတတ္
ိ
သည့္
အသက္ေ္ြးဝ္္းေကခာင္း နွင့္ ေနထိင္္ွ်ဳပစံ
ံ
အ္ူအကခင္႔္ခားေျပာင္းလြဲေစနိင္္ည့္
အသိအျ္င္တးတက္
ိ
ေစျခင္းနွင့္ ထိေရာက္ေသာ
လွ်ဳပ္ေ္ာ္္ွ်ဳ္ခားကိ ေ္ာင္ရက
ြ ္ျခင္း။
၉.၆။ ္ံျဖတ္ခခက္ခခ္ွတရ
္ ္ည့္ အစိးရဌာန္ိင္ရာ
အ္င့္ျ္င့္အရာရွိျကီး္ခားနွင့္ ပဂၢလက
ိ
စီးပြားေရးလပ္ငန္းရွင္္ခားအား ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခား
ထိန္းသိ္္းျခင္း နွင့္ ဖြံ႔ျဖိ်ဳးတိးတက္ေရး္ူဝါဒ္ခားနွင့္
စီ္ံကိနး္ ္ခား္ွ ေဂဟစနစ္ထခ
ိ ိက္္ွ္ခား အေျကာင္း
အား သင္တန္းပိ႔ခချခင္းနွင့္ အသိပညာဗဟသတ္ခား
တိးတက္လာေစေရး ေ္ာင္ရြက္ျခင္း။
အပိင္း -၅- ကာကြယထ
္ န
ိ း္ သိ္း္ ေရး ရင္းနွးီ ျ္ွ်ဳပန
္ ္
ွံ အား
ွ
ေပါင္းစပ္ညန
ွိ င္
ွိ းျခင္းနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
၁၀။ စံနစ္ကခေသာ

၁၀.၁။ ကာကြယထ
္ ိန္းသိ္္းျခင္း လပ္ကိင္္ွ္ခား္ွ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ္ွ်ဳ္ခား္ွ တ္င့္

ျဖစ္ေပၚလာ္ည့္ ေကာင္းကခိ်ဳး ္ိးကခိ်ဳး္ခားကိ

ကာကြယထ
္ ိနး္ သိ္္းေရး

ေစာင့္ျကည့္အကြဲျဖတ္နိင္ေရးအတြက္ ဘံ

ရင္းနွီးျ္ွ်ဳပ္နွံ္ွ္ခား္ွ

စံခခိန္စံညွန
ြ ္း္ခားနွင့္ စနစ္္ခားကိ

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခားနွင့္

ေဖာ္ေ္ာင္ခခ္ွတ္ျခင္း။

လူသားတိ႔အေပၚျဖစ္ေပၚေစေသာ
အကခိ်ဳး္ခားကိ အကြဲျဖတ္ျခင္း။
၁၀.၂။ အ္င့္္င့္ ခခ္ွတ္ထားေသာ ္ူဝါဒ္ခား၊
အစီအစဥ္္ခားနွင့္ ေ္ာင္ရက
ြ ္ခသ
ြဲ့ ည့္လပ္ငန္း္ခား္ွ
္ိးကခိ်ဳး္ခားကိ
ေစာင့္ျကည္ ့အကြဲျဖတ္နိင္ေရးအတြက္ ဘံ

စံခခိန္စံညွန
ြ ္း္ခားနွင့္ စနစ္္ခားကိ
ေဖာ္ေ္ာင္ခခ္ွတ္ျခင္း။
၁၀.၃။ ေစာင့္ျကည့္အကြဲျဖတ္ျခင္းနွင့္
ကိန္းဂဏန္းအခခက္အလက္္ခားေလ့လာ္န္းစစ္ျခင္း
လပ္ငန္း္ခားကိ ေဒသတြင္း အဖြ႕ြဲ အစည္း္ခား္ွ
ေ္ာင္ရက
ြ ္နိင္ေရးအတြက္ စနစ္ကခေသာ
စြ္္းေ္ာင္ရည္ျ္ွင့တ
္ င္ေရးလပ္ငန္း္ခားကိ
ကူညီပံ့ပးသြ
ိ ားရန္။
၁၀.၄။ ေစာင့္ၾကည့္အကြဲျဖတ္ျခင္း္ွ ရရွိလာသည့္
ရလဒ္္ခားကိ နင
ိ င
္ ၏
ံ ္ူဝါဒ္ခားေ္ြးေနြးရာတြင္
လည္းေကာင္း ေဒသနွင့္ ကိက္ညီ္ည့္
စီ္ံအပ္ခခ်ဳပ္ျခင္းလပ္ငန္း္ခားအတြကလ
္ ည္းေကာင္း
္ခွေဝေပးနိင္ေရးအတြက္ နည္းလ္္း္ခားကိ
စ္္းသပ္ေဖာ္ထတ္ရန္။
၁၁။ ေဒသတြင္း ကာကြယထ
္ ိန္းသိ္္းေရး

၁၁.၁။ အ္ခား္နၵအရ ေရြးခခယ္ထားေသာ ကိယ္စားျပ်ဳ

လပ္ငန္းအဖြ႕ြဲ ္ွတ္င့္ ကာကြယ္ထိနး္

ေဒသခံလူ္်ဳွ အဖြ႕ြဲ အစည္း္ခားပါဝင္ေသာ

သိ္္းျခင္း ရင္းနွီးျ္ွ်ဳပ္န္
ွံ ွ်ဳ အား

ဘတ္အဖြ႔က
ြဲ ိ တည္ေထာင္ကာ ေဂဟစနစ္အေျခ

ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္း

အေနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ နယ္နိ္တ
ိ ္ခခင္း

ေ္ာင္ရက
ြ ္ျခင္းနွင့္ နည္းဗခ်ဴဟာကခ

ထိစပ္လခက္ရသ
ွိ ည့္ေနရာ္ခားအား ဖြြဲ႔စည္းပံအရ

ေသာ ေခါင္းေ္ာင္္ွ်ဳကိေပးေစျခင္း။

လည္းေကာင္း ္ူဝါဒ အရလည္းေကာင္း
ခခိတ္
္ က္ကာ ကာကြယထ
္ န
ိ ္းသိ္း္ ေရး
ပန္တိင္သ႔ေ
ိ အာင္ျ္င္စာြ ေရာက္ရွိေ္ာင္ရက
ြ ္ျခင္း။

နဒဂိုးုံ

Indo-Burma Hotspot သည္ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံၾကြယ္ဝျခင္း၊ ရွားပါး္ခိ်ဳးစိတ္္ခား ရွျိ ခင္းတိေ
႔ ၾကာင့္ အေရးၾကီးသည့္
ဇီဝနယ္ေျ္ေဒသျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခြဲ့ေသာုႏွစ္ေပါင္း ၅ နွစအ
္ တြင္း ကာကြယထ
္ ိန္းသိ္္းျခင္းလပ္ငန္းအတြက္
နိင္ငတ
ံ ကာ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့

ရင္းနွီး္ွ်ဳ္ွာ

တစ္နစ
ွ ္လခင္

ပခ္္း္ွခအနည္း္ံး

အေ္ရိကန္ေဒၚလာ

၁၆၀သန္းရွိပါသည္။ ထိသိ႔ေထာက္ပံ့ရင္းနွီးျ္ွ်ဳပ္နွံ္ခား ရွိခ႔ေ
ြဲ သာ္လည္း ျခံ်ဳငသံ
ံ းသပ္ၾကည့္ပါက Hotspot
ေဒသတြငး္

ေထာက္ပ႔ေ
ံ ္ာင္ရက
ြ ္ေပးေန

အစိးရ၊

ပဂၢလက
ိ နွင့္

နင
ိ င
္ တ
ံ ကာ

ကူညီေထာက္ပံ့

ေပးေန္ွ်ဳ္ခားသည္ အရွိနအ
္ ဟန္ျဖင္ျ့ဖစ္ေပၚေနေသာ ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခားအေပၚ ျခိ္္းေျခာက္ေန္ွ်ဳ္ခားကိ
ကာကြယထ
္ ိနး္ သိ္္းရန္

ေလာက္္ွ်ဳ္ရွပ
ိ ါ။

စက္္ွ်ဳလပ္ငန္းစိက္ခင္း္ခား၊

ေတာရိင္းတိရိစာၦန္္ခားအား

အ္ြဲလိက္ျခင္း္ခား၊ ေရာင္းဝယ္စားသံးျခင္း္ခား၊ ၾကီး္ားေသာ အေျခခံအေ္ာက္အဦ္ခား တည္ေ္ာက္ျခင္း
နွင့္ သစ္ထတ္ျခင္း္ခားသည္

အထင္ရွား္ံး ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခား အေပၚ ျခိ္္းေျခာက္ေန္ွ်ဳ္ခားျဖစ္သည္။

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခား ေလခာ့နည္းကခ္င္းလာရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း္ခား္ွာ လူဦးေရတိးပြားလာျခင္း၊
ျ္ိ်ဳ႕ျပခခြဲ႕ထြင္ျခင္း၊

စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိ်ဳးတိးတက္လာျခင္းနွင့္

စားသံးသည့္နွန္းျ္င့္တက္လာျခင္း၊

ေဒသတြင္း

စီးပြားေရး ေပါင္းစပ္္ွ်ဳ္ခား၊ စီ္ံအပ္ခခ်ဳပ္္္ိ
ွ င္ရာ ္ူေဘာင္္ခား ျပည့္စ္ွ
ံ ်ဳအားနည္းျခင္းနွင့္ လူထပူးေပါင္း
ပါဝင္္ွ်ဳ

အားနည္းျခင္း

တိ႔ပင္ျဖစ္သည္။

ဤျခိ္္းေျခာက္္်ဳွ ္ခား

ေလခာ့နည္းကခ္င္းျခင္း္ရွဘ
ိ ြဲ

္က္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါက Hotspot ေဒသရွိ သဘာဝေဂဟစနစ္သည္ အ္င္႔အတန္း ္က္လက္ကခ
္င္းျခင္းနွင့္ ေပခာက္္းျခင္
ံ
း္ခား္က္၍ ျဖစ္ပာြ းေနပါ္ည္။ ထိ႔အတူ ေဂဟစနစ္ဝန္ေ္ာင္္်ဳွ ေပးေနေသာ
စြ္္းရည္္ခားလည္းကခ္င္းျခင္း၊ ေဒသတြင္း ရာသီဥတေျပာင္းလြဲ္ွ်ဳေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာ္ည့္ ဒဏ္္ခားကိ
ခခံုႏိင္သည့္ စြ္္းရည္ယတ္ေလခာ့သြားျခင္း၊ ္ခိ်ဳးစိတ္
္ ခားအရွိနအ
္ ဟန္ျဖင္႔ ္ခိ်ဳးသန္းေပခာက္ကယ
ြ သ
္ ြားျခင္းုႏွင့္
တိရိစာၦန္္ခား္ွတစ္္င့္ကူးစက္ုႏိင္သည့္ ေရာဂါ္ခားပိ္ိတိးပြားလာုႏိင္ျခင္း္ခားကိ ္ိးကခိ်ဳး္ခားအျဖစ္ရင္္ိင္
ရ္ည္ျဖစ္သည္။

ေဒသခံလူ္ွ်ဳအဖြ႔္
ြဲ သ
ွ ာလခင္

ၿခိ္္းေျခာက္္်ဳွ ္ခားုႏွင့္

အလခင္အျ္န္ျဖစ္ေပၚေနေသာ

ၿခိ္္းေျခာက္္ွ်ဳျဖစ္ေပၚရျခင္း

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခားအား

အေျခခံအေၾကာင္းအရင္း္ခားကိ

ေဖာ္ထတ္ုႏိင္္ည့္

အေကာင္း္ံးေသာေနရာတြင္ရွိေနပါသည္။ ဤရင္းုႏွီးႁ္ွ်ဳပုႏ
္ ွံ္ႈသည္ ဦးစားေပးထိနး္ သိ္း္ ရ္ည္ ဦးတည္ခခက္
အျ္င့္္းကိ
ံ ေသာ္လည္းေကာင္း

(သိ႔္ဟတ္)

တိးႁ္ွင့က
္ ခင့္သံးရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း
္ဟတ္ေသာ္လည္း

အေကာင္း္ံးေသာ

ထိေရာက္္ည့္နည္းလ္္းကိ

အၿ္ြဲတေစ ဦးတည္ခခက္ထားေ္ာင္ရက
ြ ္ုႏိင္ျခင္းရွုႏ
ိ ိင္္ည္

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြထ
ြဲ ိနး္ သိ္း္ ေရးတြင္

ေဒသခံလ္
ူ ွ်ဳအဖြ႔္
ြဲ ခားုႏွင့္

ၫွိုႏွိင္းေ္ာင္ရက
ြ ္

ုႏိင္္ည္ ႔အလားအလာေကာင္း္ခား ရွိသည္္ွာ အ္ွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိ႔အတြက္ CEPF ုႏွင္ အျခားေသာ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပး္ည့္
ကာကြယထ
္ ိနး္ သိ္္းျခင္းတြင္
ပင္ျဖစ္သည္။

အဖြ႕ြဲ ္ခားအေနျဖင့္

ဤ

Hotspot

အေထာက္အပံ႔ေ
ံ ပးရ္ည္္ွာ

ဧရိယာအတြင္း

ဇီဝ္ခိ်ဳးစံ္ခိ်ဳးကြ္
ြဲ ခား

အကန္႕အသတ္္ရွေ
ိ သာ

အခြင့အ
္ လ္္း

