
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ရ မ် ဆာ လ က်စ ွဲ စာ ဆဆာ င် (၂) 

ဆရ ဝ ပ် ဆေ သ မ  ာျား ဆ ို င်ရာ အ ပပ ည် ပပ ည ် ဆ ို င် ရာ 

ပ ျား ဆပေါ င်ျား ဆဆာ င်ရွ က် မှု အ ဖ ွဲ ွဲ့

 

 

 

 

၂ ၀ ၁ ၆  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ရမ်ဆာဆရဝပ်ဆေသက န်ဗငျ်ားရငှ်ျား 
ရေဝပ်ရေသမ ာျားကွန်ဗင်ျားေငှ်ျား (ေမ်ဆာမမ  ြို့၊ အီေန်န ိုင်ငံ၊ ၁၉၇၁ ခိုနစှ်) သည် ကမဘာတစ်ဝန်ျားလံိုျားတွင ်

စဉ်ဆက်မပပတ် ဖံွြို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုေေှ ရေျားက ို အရ ာက်အကူပပ ရေျားအတွက် ရေသအဆင ်၊ န ိုင်ငံ 

အဆင ်နှင ် န ိုင်ငတံကာအဆင တ်ွင် ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွကပ်ခင်ျားပဖင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မ်ျား ပခင်ျားနှင  ်

အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို ရဆာင်ေကွ်ေန် ေည်ေယွ်သည ် န ိုင်ငံတကာ သရ ာတညူီခ က ်တစ်ခို 

ပဖစ်ပေါသည်။ ၂၀၁၆ ခိုနစှ်၊ ဇန်နဝေါေလီအ   န ိုင်ငံရပေါင်ျား ၁၆၉ န ိုင်ငံမှ ကွန်ဗင်ျားေငှ်ျား အဖွ ြို့ဝင်န ိုငင်ံအပဖစ် 

ဝင်ရောက်ခ  မပျီား ကမဘာတစ်ဝန်ျားတွင် ဟကတ်ာ သန်ျားရပေါင်ျား ၂၁၄ သန်ျားရက ာ်နငှ  ်ညီမျှသည ် ရေဝပ် ရေသ 

ရပေါင်ျား ၂,၂၂၀ ရက ာ်က ို န ိုင်ငံတကာအရေျားပေါသည ် ေမ်ဆာရေဝပ်ရေသစာေင်ျားတငွ်  ည ်သွင်ျား 

သတ်မှတ ် ာျားမပျီားပဖစ်ပေါသည်။ 

 

ဆရဝပ်ဆေသမ ာျား 

ကွန်ဗင်ျားေငှ်ျား အပ ိုေ် ၁ တွင် ရေဝပ်ရေသက ို “ သ ာဝ သ ိုို့မဟိုတ် လူတ ိုို့ဖန်တီျား ာျားရသာ၊ ယာယီ သ ိုို့မ 

ဟိုတ် အမမ တမ်ျား၊ ရေရသ သ ိုို့မဟိုတ် စီျားဆင်ျားရနရသာ ရေခ   မ ာျား၊ ရေက ခ  န်၌ အနက် ၆ မီတာ က ်

မရက ာရ်သာ ပင်လယရ်ေပပင် ဧေ ယာမ ာျားအပေါအဝင် ရေငန်ေှ ရနသည ် ေ ံြို့နွံရတာမ ာျား၊ ရေလွှမ်ျား 

ရနရသာရနောမ ာျား၊ စ မ ်ရပမ သ ိုို့မဟိုတ် ရေဝပ်ရနရသာရနောမ ာျား” ဟို အဓ ပပေါယ်ဖွင ်ဆ ို  ာျားပေါသည်။ 

ကွန်ဗင်ျားေငှ်ျား၏ အဓ ပပေါယ်ဖွင ်ဆ ိုခ က်အေ ရေဝပ်ရေသမ ာျားတွင် ေ ံြို့နွံရတာမ ာျား၊ စ မ ်ရပမမ ာျား၊ ရေလွှမ်ျား 

လွင်ပပင်မ ာျား၊ ပမစ်မ ာျားနှင ်ကန်မ ာျား အစေှ သည ်ကိုန်ျားတွင်ျားပ ိုင်ျားရနေင်ျားရေသအမ ာျားအပပာျားနှင  ် ရေငန်ေ ံနွ ံ

ရတာမ ာျား၊ ေီရေရတာမ ာျား၊ ေီရေဝပ်ေ ံြို့နွံြို့မ ာျား၊ ပင်လယ်ပမက်ခင်ျားပပင်မ ာျား သနတာရက ာက်တန်ျား မ ာျားနှင  ်

ေီရေက ခ  န်၌ ၆ မီတာ က်မနက်ရသာ အပခာျားအဏ္ဏဝေါဧေ ယာမ ာျား အစေှ သည ် ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျား ဧေ ယာ 

မ ာျား ပေါဝင်ပေါသည်။ 

 
 

 

မ ပ ိုင်ခ င ် © ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား အတွင်ျားရေျားမှ ျားခ  ပ်ရံိုျား (၂၀၁၆) 

 

ေီဇ ိုင်ျား - Larissa Bouquerel, www.larissab.fr 

 

ဓေါတ်ပ ိုမ ပ ို င်ခ င ် -  ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှုျားခ  ပ်ရံိုျား  

http://www.larissab.fr/


 

 

 

 

 

 

၂ ၀ ၁ ၆  
 

ေမ်ဆာလက်စွ စာရဆာင် (၂) 

ဆရ ဝ ပ် ဆေ သ မ  ာျား ဆ ို င်ရာ  အ ပပ ည် ပပ ည ် ဆ ို င် ရာ  

ပ ျား ဆပေါ င်ျား ဆဆာ င်ရွ က် မှု အ ဖ ွဲ ွဲ့ 



 

i 

 

ရမဆ်ာ မဟာဗ ျူဟာစီမ ခ က် ၂၀၁၆-၂၀၂၄ 

ရမျှာမ်ှန်ျားခ က်၊ လိုပင်နျ်ားတာဝန်၊ ေညမ်ှန်ျားခ ကန်ငှ ် ပန်ျားတ ိုင်မ ာျား 

  

(1) ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ အက   ျားရက ျားဇူျားမ ာျားက ို ရေသ 

အဆင ်နငှ ် န ိုင်ငအံဆင ်မ ာျားတွင် ရဆာင်ေကွ်ရနရသာ 

ရေ၊ စွမ်ျားအင်၊ သတတ တူျားရဖာ်ပခင်ျား၊ စ ိုကပ်   ျားရေျား၊ 

ခေီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျား၊ မမ  ြို့ပပဖံွြို့မဖ  ျားရေျားလိုပ်ငန်ျား၊ အရပခခံ 

အရဆာက်အဦ၊ စက်မှုလိုပ်ငန်ျား၊ သစ ် ရတာ၊ ငေါျား၊ 

ပိုစွနရ်မွျားပမ ပခင်ျား၊ ငေါျားလိုပ်ငန်ျား စသည ် အဓ က ကဏ္ဍ 

မ ာျားနှင ် ဆက်စပ်ရနရသာ ရေသအဆင ်နှင ် န ိုင်ငံ 

အဆင ် မူဝေါေမ ာျား၊ မဟာဗ  ဟာမ ာျားနငှ ် စီမံခ က်မ ာျား 

တွင်  ည ်သွင်ျားေန်၊ 

(2) ရေဝပ်ရေသမ ာျားမှ ရေ ိုတယ်ူသံိုျားစွ ောတငွ် ရေဝပ် 

ရေသမ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျားနှင ် ပမစ်ဝှမ်ျားအဆင ် 

သ ိုို့မဟိုတ် ကမ်ရ ိုျားတန်ျားရေသအဆင ်၌ ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျား 

ပံ ပ ိုျားရပျားပခင်ျားလိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို အပပည ်အဝ ရဆာင်ေွက ်

န ိုင်ရစရေျား ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ်လ ိုအပ်ခ က ်

မ ာျားက ို   ခ ိုက်မှုမေှ ရစ   သံိုျားစွ ေန်၊ 

(3) အစ ိုျားေနှင ် ပိုေဂလ ကဏ္ဍမ ာျားမှ ရေနှင ် ရေဝပ် ရေသမ ာျား 

အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျား နည်ျားလမ်ျား ရကာင်ျားမ ာျားနှင  ်

လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျားက ို လ ိုကန်ာက င ်သံိုျားမပျီားပဖစ်ေန်၊ 

(4) ပပင်ပမှ က  ျားရက ာ်ဝငရ်ောက်လာရသာ မ   ျားစ တ်မ ာျား 

နှင ် ပပနိ်ု့ပွာျားဝင်ရောက်လာရစသည ် လမ်ျားရ ကာင်ျားမ ာျား 

က ို ရဖာ် ိုတ်ေန်၊ ဦျားစာျားရပျားနှ မ်နင်ျားေမည ် မ   ျားစ တ်မ ာျား 

က ို   န်ျားခ  ပ်သိုတ်သင်ေန်၊ နှ မ်နင်ျား ရဆာင်ေွကမ်ည  ်

အစီအမံမ ာျားက ို ရေျားဆွ ေန်နှင ် ၎င်ျားမ   ျားစ တ်မ ာျား 

ဝင်ရောက်မှုနငှ ် ပပနိ်ု့ပွာျားလာမှုတ ိုို့က ို   န်ျားခ  ပ် 

ရဆာင်ေကွ်ေန်။  

(5) ေမ်ဆာရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ ်ဝ ရသသ 

လကခဏ္ာမ ာျားက ို   ရောကသ်ည ် အစအီစဉ် 

မ ာျား ခ မှတ်ပခင်ျားနှင ်  ကရ်ပေါင်ျားစံို စမံီခနို့်ခွ ပခင်ျား 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျားပဖင ်   န်ျားသ မ်ျားေနန်ှင်  ပပနလ်ည် 

 ူရ ာငေ်န၊် 

(6) ေမ်ဆာရေဝပ်ရေသမ ာျား ကနွ်ယက်၏ အရေ 

အတွက၊် ဧေ ယာနှင  ် ရေဟစနစ် ခ  တ်ဆက်မှု 

မ ာျား၊ အ ူျားသပဖင ် နယန် မ တ ်   စပ်ရနသည  ်

ရနောမ ာျားနှင ်   န်ျားသ မ်ျားမှု မေှ ရသျားသည  ်

ရေဟစနစ ် ရေသကကီျားမ ာျားေှ    န်ျားသ မ်ျား 

ကာကယွ် ာျားပခင်ျား မေှ ရသျားသည ် ရေဝပ်ရေသ 

အမ   ျားအစာျားမ ာျား သ သ သာသာမ ာျားပပာျား လာရစ 

ေန၊် 

(7) ရေဟစနစ ် ရပပာင်ျားလ သွာျားရတာ မည ် ရနော 

မ ာျားေှ  မခ မ်ျားရပခာက်မှုအနတောယ်မ ာျားက ို ရပဖေှင်ျား 

မပျီား ပဖစေ်န။် 

 

မဟာဗ ျူဟာပန်ျားတ ိုင် ၁ 

ရေဝပ်ရေသမ ာျားဆံိုျားရံှုျားရပ ာက်ကွယ်ပခင်ျားနှင ် 

အဆင ်အတန်ျား က ဆင်ျားပခင်ျားမ ာျားက ို ပဖစ်ရပေါ် 

ရစသည ် အရ ကာင်ျားေင်ျားမ ာျားက ို ရပဖေှင်ျားေန်။ 

မဟာဗ ျူဟာပန်ျားတ ိုင် ၂ 

ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသကွန်ယက်က ို 

  ရောက်စွာကာကွယ်  န်ျားသ မ်ျားေန်နှင ် 

စီမခံနို့်ခွ ေန်။ 



 

ii 

 

ဆမ ာ်မှန် ျားခ က် 

“ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို   န်ျားသ မ်ျားကာကွယေ်န၊် အက   ျားေှ စာွအသံိုျားခ ေန်၊ ပပန်လည် ူရ ာင်ေန်နငှ ် ရေဝပ်ရေသ 

မ ာျား၏ တန်ဖ ိုျားနှင  ်အက   ျားရက ျားဇူျားမ ာျားက ို သ ေှ တန်ဖ ိုျား ာျားရစေန်” 

ရမ်ဆာ က န်ဗင်ျားရင်ှျား၏ လိုပ်ငန်ျား တာဝန်။ ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မျ်ားပခင်ျားနှင ် အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို  

ရေသအဆင ်၊ န ိုင်ငံအဆင ်နှင ် အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ော အဆင ်တွင် ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်ပခင်ျားပဖင ် 

ကမဘာတစ်ဝှမ်ျား၌ စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ေေှ ရေျားက ို အရ ာက်အကူပပ ရစေန်။ 

 

ရလျားစာျားလ ိုကန်ာေနန်ှင ် န ိုငင်ံအဆင ် ဥပရေပပ 

ဌာန်ျားခ က်မ ာျား၊ န ိုငင်ံတကာ သရ ာတူညီခ က ်

မ ာျားနှင ် ေမ်ဆာကနွ်ဗင်ျားေှင်ျား အရကာငအ် ည ်

ရဖာ်ပခင်ျားမ ာျားတွင် အပပည အ်ဝ  ည ်သွင်ျား 

စဉ်ျားစာျားေန။် 

(8) န ိုင်ငံအဆင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား စာေင်ျားရကာကယ် ူ

ပခင်ျားက ို စတင်မပီျား၊ အမပျီားသတ်မပီျား သ ိုို့မဟိုတ် မွမ်ျားမံ 

ပပင်ဆင်မပီျား၊ ပဖနို့ရ်ဝမပီျားပဖစေ်န်နှင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား 

အာျားလံိုျားက ို ကာကယွ်  န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားနငှ ်   ရောက် 

စွာ စီမံခနို့်ခွ ပခင်ျားတငွ် အသံိုျားပပ မပီျား ပဖစေ်န။် ရေဝပ် 

ရေသမ ာျားမှ ရေ ိုတယ်ူသံိုျားစွ ောတွင် ရေဝပ် ရေသ 

မ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျားနှင ် ပမစ်ဝမ်ှျားအဆင ် သ ိုို့မဟိုတ ်

ကမ်ရ ိုျားတန်ျားရေသအဆင ်၌ ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျား ပံ ပ ိုျား 

ရပျားပခင်ျား လိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို အပပည ်အဝ ရဆာင်ေကွ်န ိုင ်

ရစရေျား ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ ် လ ိုအပ်ခ က ်

မ ာျားက ို   ခ ိုက်မှုမေှ ရစ   သံိုျားစွ ေန်၊ 

(9) ရေဝပ်ရေသမ ာျား အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို သင ် 

ရလ ာ်သည ် အတ ိုင်ျားအတာတစ်ခို (ဥပမာ ပမစ်ဝှမ်ျား 

ရေသ သ ိုို့မဟိုတ် ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျားဇိုန် တစရ်လျှာက)် ၌ 

သယံဇာတမ ာျား  က်ရပေါင်ျားစံို စီမံခနိ်ု့ခွ မှု မှတစ်ဆင  ်

ပမြှင ်တင်ေန်။ 

(10) ရေသခံမ ာျားနှင ် ဌာရနတ ိုင်ျားေင်ျားသာျားမ ာျား၏ ရေဝပ် 

ရေသမ ာျား အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျားနှင ် သက်ဆ ိုင ်

သည ် မ ရ ိုျားဖလာအသ ပညာမ ာျား၊ နည်ျားလမ်ျားမ ာျားနှင ် 

တီ ွင်ဆန်ျားသစ်မှုမ ာျားက ို သက်ဆ ိုင်ော အဆင  ်

အာျားလံိုျား၌ ရေသခံမ ာျားနှင ် ဌာရနတ ိုင်ျားေင်ျားသာျားမ ာျား၏ 

ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင်မှုပဖင ် စနစ်တက  မှတ်တမ်ျားတင်ေန်၊  

(11) ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျား၊ ဝနရ်ဆာင်မှု 

မ ာျားနှင ် အက   ျားရက ျားဇူျားမ ာျားက ို က ယ်က ယ် 

ပပနို့်ပပနိ်ု့ သရိုပ်ပပေန၊် မှတ်တမ်ျားတင်ေန်နှင ် 

ပဖနို့်ရဝေန်။ 

(12) အေည်အရသွျား က ဆင်ျားရနရသာ ရေဝပ်ရေသ 

မ ာျား၊ အ ူျားသပဖင ် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ    န်ျားသ မ်ျား 

ရေျား၊ သ ာဝ ရ ျားအနတောယမ် ာျား ရလ ာ ခ ရေျား၊ 

အသက်ရမွျားဝမ်ျားရ ကာင်ျား လိုပ်ငန်ျားမ ာျားနှင  ်

ောသဦတို ရပပာင်ျားလ မှုနှင ် လ ိုကရ်လ ာညရီ ွ 

ပဖစရ်စရေျားတ ိုို့အတကွ် အရေျားပေါသည ် ရေဝပ် 

ရေသမ ာျားက ို ပပနလ်ည် ူရ ာင်၍   န်ျားသ မ်ျား 

ကာကယွ်ေန်။ 

(13) ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ   န်ျားသ မ်ျားရေျားနှင ် လူမှုစီျားပွာျားရေျား 

ဖံွြို့မဖ  ျားတ ိုျားတကရ်ေျားတ ိုို့အတကွ ် ပံ ပ ိုျားရပျားလ က် 

ေှ ရသာ အဓ က ကဏ္ဍမ ာျားပဖစ်သည ် ရေအေင်ျား 

အပမစ်၊ စွမ်ျားအင်၊ သတတ ၊ စ ိုကပ်   ျားရေျား၊ ခေီျားသွာျား 

လိုပ်ငန်ျား၊ မမ  ြို့ပပဖံွြို့မဖ  ျားရေျားလိုပ်ငန်ျား၊ အရပခခ ံ

အရဆာက်အဦ၊ စက်မှုလိုပ်ငန်ျား၊ သစ်ရတာ၊ 

ရေလိုပ်ငန်ျား စသည ် ကဏ္ဍမ ာျားသည် ရေဝပ် 

ရေသမ ာျားနှင ် ဆကစ်ပ်ပတသ်က် လာပေါက 

ရေေှညတ်ညတ်ံ ရစရေျား   န်ျားသ မ်ျားရဆာင်ေွက ်

သွာျားေန်။ 

မဟာဗ ျူဟာပန်ျားတ ိုင် ၃  

ရေဝပ်ရေသမ ာျား အာျားလံိုျားက ို အက   ျားေှ စာွ 

အသံိုျားပပ ရန ်
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(14) သ ပပဆံ ိုင်ော လမ်ျားညွှန်ခ ကမ် ာျားနှင ် နည်ျားပညာပ ိုင်ျား 

ဆ ိုင်ော နည်ျားစနစ်မ ာျားက ို သက်ဆ ိုင်ော ကဏ္ဍမ ာျား 

အလ ိုက ် ရေျားဆွ ေန်နှင  ် မူဝေါေ ခ မှတ်သူမ ာျားနှင  ်

အရကာငအ် ည် ရဖာ ် ရဆာင်ေွကမ်ည  ် သူမ ာျား ံ 

သ ိုို့ သင ်ရလ ာ်သည ် ပံိုစမံ ာျားနှင ်  ာသာစကာျား 

အသံိုျားအနှုန်ျားမ ာျားပဖင ် ရောကေ်ှ ရစေန၊် 

(15) ရေသအဆင  ် ေမ်ဆာအစအီစဉ်မ ာျားက ို ရေသ 

အလ ိုက ်အဖွ ြို့ဝင ်န ိုင်ငံမ ာျား၏ တက်ကကွစာွ ပူျားရပေါင်ျား 

ပေါဝင်မှုပဖင ် အာျားပဖည  ် ဖွ ြို့စည်ျားသွာျားေန်နှင  ် ေမ်ဆာ 

ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားက ို  အပပည အ်ဝ အရကာင်အ ည ်

ရဖာ်ောတငွ ် အရ ာက်အကူပပ သည  ် နည်ျားလမ်ျား 

မ ာျားအပဖစ ်ရပပာင်ျားလ ဖွ ြို့စည်ျားမပီျားပဖစေ်န။် 

(16) ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မ်ျား ကာကယွ်ပခင်ျားနငှ  ်

အက   ျားေှ စာွ အသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို ဆက်သွယရ်ေျား၊ 

စွမ်ျားရဆာင်ေည ် ပမြှင ်တငရ်ေျား၊ ပညာရပျားရေျားနငှ  ်

သ ပမင်န ိုျား ကာျားမှု ပမြှင တ်ငရ်ေျားတငွ် ရပေါင်ျားစပ် 

 ည ်သွင်ျား စဉ်ျားစာျားမပျီားပဖစေ်န၊် 

(17) စတိုတထအကက မ်ရပမာက် ေမ်ဆာ မဟာဗ  ဟာ 

စီမံခ က ် (၂၀၁၆-၂၀၂၄) အပပည အ်ဝ အရကာင ်

အ ည်ရဖာ်ရေျားအတကွ် ေနပံ်ိုရင ွ ေေှ န ိုင်မည  ်

ေင်ျားပမစမ် ာျားက ို စိုစည်ျားေန၊် 

(18) န ိုင်ငတံကာ ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွကမ်ှုက ို လိုပ်ငန်ျား 

အဆင ်အာျားလံိုျား၌ ပမြှင ်တင်ေန်၊ 

(19) ေမ်ဆာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားနှင ် စတိုတထအကက မ်ရပမာက ်

ေမ်ဆာ မဟာဗ  ဟာစီမံခ က ်(၂၀၁၆-၂၀၂၄) တ ိုို့က ို 

အရကာငအ် ညရ်ဖာ်ပခင်ျားဆ ိုင်ော စွမ်ျားရဆာင်ေည ်

ပမြှင ်တင်ရေျား လိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို တ ိုျားပမြှင ရ်ဆာင်ေွက ်

ေန။်  

 

 

လိုပ်ငန်ျားဆဆာင်ရွက်မှု ပန်ျားတ ိုင် ၄ 

အဆကာင်အထည်ဆဖာ ်ဆဆာင်ရကွ်မှုက ို 

 ပမြှင ်တင်ရန ်
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စဉ်ဆက်မပပတ်ဖ  ွဲ့ဖဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုပန်ျားတ ိုင်မ ာျားနှင ်  ရည်မနှ်ျားခ ကမ် ာျား 
 

ပန်ျားတ ိုင-် ၁ ဆင်ျားရွဲန မ်ျားပေါျားမှုက ို အဆ ိုျားသတ်ပခင်ျား 

၁.၄ အမ   ျားသာျားမ ာျားနှင ် အမ   ျားသမီျားမ ာျား တန်ျားတ ူ

အခွင ်အရေျား ေေှ ရစေန်၊ 

၁.၅ ဆင်ျားေ နွမ်ျားပေါျားသူမ ာျား၏ ောသီဥတို ရပပာင်ျားလ မှု 

ရ ကာင ်   ခ ိုက်ခံစာျားလွယ်မှုက ို ရလ ာ ခ ေနန်ှင ် 

ကကံ ကကံ ခံန ိုင်စွမျ်ားက ို ပမြှင တ်င်ေန်၊ 

၁ (ခ) ဆင်ျားေ နွမ်ျားပေါျားမှု တ ိုကဖ် က်ရေျားတွင် ေင်ျားနှျီား 

ပမြှ ပန်ှံေန်။ 

ပန်ျားတ ိုင-်၅ အမ   ျားသမီျားမ ာျားနှင ် မ န်ျားကဆလျားငယ်မ ာျား 

အာျားလ ိုျားက ို လိုပ်ပ ိုင်ခ င ်ဆပျားဆရျား 

၄.၇ ရခေါင်ျားရဆာင်မှုပ ိုင်ျားတငွ် အမ   ျားသမီျားမ ာျား 

အပပည အ်ဝ ပေါဝင်ရစေနန်ငှ ် တန်ျားတညူီမျှ 

အခွင ်အရေျားေေန်၊ 

၅(က) စီျားပွာျားရေျားနှင  ်ရပမသယံဇာတမ ာျားနှင  ်

ပတ်သက်၍ အမ   ျားသမီျားမ ာျားက ို ညီမျှသည ် 

အခွင ်အ ရေျားရပျားေန။် 

 

ပန်ျားတ ိုင-်၂ ဆာ ဆလာင်မှုကင်ျားစင်ဆစရန်နငှ ် ဆရရှည ်

တညတ်  မှုရှ ဆသာ စ ိုက်ပ   ျားဆရျားက ို ပမြှင ်တင်ပခင်ျား 

၂.၃ အသျားစာျား စာျားနပ်ေ ကခာ  ိုတ်လိုပ်သူမ ာျား၏ 

စ ိုကပ်   ျားရေျားဆ ိုင်ော  ိုတ်လိုပ်န ိုင်စွမျ်ားက ို နှစ်ဆ 

ပမြှင ်တင်ေန်၊ 

၂.၄ ရေေှညတ်ညတ်ံ မှုေှ စာွ စာျားနပ်ေ ကခာ  ိုတ်လိုပ် 

ေနန်ှင ် ပပန်လည ် ူရ ာင်န ိုင်စွမျ်ားေှ ရသာ 

စ ိုကပ်   ျားရေျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ို အရကာင ်

အ ည်ရဖာ ်က င ်သံိုျားေန၊် 

၂.၅ မ   ျားရ ိုျားဗီဇ အေင်ျားအပမစမ် ာျားနှင  ်ဆက်နွယရ်န 

ရသာ မ ရ ိုျားဖလာ အသ ပညာမ ာျား အသံိုျားပပ  

ပခင်ျားမှ ေေှ လာသည ် အက   ျားအပမတ်မ ာျားက ို 

ခွ ရဝေန်။ 

ပန်ျားတ ိုင-်၆ အာျားလ ိုျားအတ က် ဆရနှင ် တစက် ိုယ်ဆရ 

သန ်ရှင်ျားဆရျား 

၆.၁ အာျားလံိုျားအတကွ် ရ ျားကင်ျားရသာ၊ အလွယ ်

တက ူေေှ န ိုင်ရသာ ရသာကသံ်ိုျားရေေေှ ရစရေျား၊ 

၆.၂ အာျားလံိုျားအတကွ် က န်ျားမာ သနိ်ု့ေှင်ျားသည စ်နစ် 

ေေှ ရစရေျားနှင ် ပပင်ပတွင ် အညစအ်ရ ကျား 

စွန်ို့ပခင်ျားစနစက် ို အဆံိုျားသတရ်ေျား၊ 

၆.၃ ညစ်ညမ်ျားမှု ရလ ာ ခ ပခင်ျားပဖင ် ရေအေည်အရသွျား 

ပမင ်ရစရေျားနငှ ် ပပနလ်ည်အသံိုျားပပ မှုပမြှင ်တင်ရေျား။ 

၆.၄ ကဏ္ဍအာျားလံိုျားတငွ် အရလအလွင ် နည်ျားစွာ ရေ 

အသံိုျားပပ န ိုငရ်စရေျားနှင ် ရေေညှ်တည်တံ ရသာ 

ရေခ    ိုတ်ယူသံိုျားစွ ရေျားနငှ ် ရ ာက်ပံ ရေျား၊ 

၆.၅ နယ်စပ်ပဖတ်ရက ာ ် ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွကပ်ခင်ျား 

အပေါအဝင် ရေသယဇံာတ  က်စံိုစီမံခနို့်ခွ မှုက ို 

အရကာငအ် ညရ်ဖာ်ပခင်ျား၊ 

၆.၆ ရတာငတ်န်ျားမ ာျား၊ သစ်ရတာမ ာျား၊ ရေဝပ်ရေသ 

မ ာျား၊ ပမစမ် ာျား၊ ရပမရအာက ် ရေ ွက်မ ာျားနငှ ် 

ကန်မ ာျားအပေါအဝင် ရေနငှ ်ဆက်စပ် ရေဟစနစ် 

မ ာျားက ို ကာကွယရ်ေျားနငှ ် ပပန်လည် ူရ ာင် 

  န်ျားသ မ်ျားရေျား၊ 

၆(က) ရေနငှ ် တစ်က ိုယရ်ေသနိ်ု့ေှင်ျားရေျား ဆက်စပ် 

လိုပ်ငန်ျား ရဆာင်ေကွ်မှုမ ာျားတွင် ဖံွြို့မဖ  ျားဆ  

န ိုင်ငံမ ာျား၏ စွမ်ျားရဆာင်ေည ် ပမြှင ်တင်ရေျားနငှ ် 

န ိုင်ငတံကာ ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေကွ်မှု ပမြှင ်တငရ်ေျား၊ 

၆(ခ) ရေနငှ ် တစက် ိုယရ်ေ သနိ်ု့ေှင်ျားရေျားဆ ိုင်ော 

စီမံခနို့်ခွ မှုမ ာျားတငွ် ရေသခမံ ာျားမှ ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင် 

ပန်ျားတ ိုင-်၃ က နျ်ားမာဆပ ာ်ရွှင်ဆသာ ဘဝ ဆနထ ိုင ်

န ိုင်ဆစပခင်ျား 

၃.၉ ရလ၊ ရေနငှ  ်ရပမ ို ညစ်ညမ်ျားမှုမ ာျားရ ကာင ် 

ပဖစရ်ပေါ်လာရသာ ဖ ာျားနာမှုနငှ ် ရသဆံိုျားမှုမ ာျား 

က ို ရလ ာ ခ ေန။် 

ပန်ျားတ ိုင-်၄ အာျားလ ိုျားပေါဝင်ဆသာ 

တန်ျားတ ညီမ မှုရှ ဆသာ ပညာဆရျား 

၄.၇ ပညာသင် ကာျားရနသူမ ာျား အာျားလံိုျားမှ စဉ်ဆက ်

မပပတ ်ဖံွြို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုဆ ိုင်ော အသ ပညာ 

မ ာျား နှင ် ကျွမျ်ားက င်မှုမ ာျား ေေှ ရစရေျား၊ 

၄ (က) ကရလျားငယ်မ ာျား၊ မသန်စွမ်ျားသူမ ာျား နှင ် က ာျား/ 

မ အာျားလံိုျားနှင ် က ိုကည်ီမှုေှ ရသာ ပညာရေျား 

ဝနရ်ဆာင်မှုမ ာျား ေှ ရစရေျား၊ 



 

v 

 

ရဆာင်ေွကမ်ှုက ို ပံ ပ ိုျားရပျားရေျား။ 

ပန်ျားတ ိုင-်၈ ဆရရှည်တည်တ  ဆသာ စျီားပ ာျားဆရျား 

တ ိုျားတက်မှု 

၈.၃  ိုတ်လိုပ်န ိုင်စွမျ်ားက ို ပံ ပ ိုျားရပျားန ိုင်သည ် ဖံွြို့မဖ  ျားရေျား 

ဆ ိုင်ော ဦျားစာျားရပျား မူဝေါေမ ာျား ွက်ေှ ရစရေျား၊ 

၈.၄  ိုတ်လိုပ်မှုနှင  ်စာျားသံိုျားမှုတွင် 

သယံဇာတမ ာျားက ို   ရောကစ်ွာ သံိုျားစွ ရေျားနှင ် 

စီျားပွာျားရေျား ဖံွြို့မဖ  ျား တ ိုျားတက်မှုရ ကာင ် 

ပတ်ဝန်ျားက င ်မ  ခ ိုက်ရစရေျား၊ 

၈.၉ အလိုပ်အက ိုင်မ ာျား ဖန်တီျားရပျားန ိုင်ရသာ၊ ရေသခ ံ

ယဉရ်က ျားမှုနှင ်  ွကက်ိုန်မ ာျားက ို ပမြှင ်တင် 

ရပျားရသာ ရေေညှ်တည်တံ မှုေှ ရသာ ခေျီားသွာျား 

လိုပ်ငန်ျားက ို တ ိုျားပမြှင ်ရေျား။ 

၁၁.၆ မမ  ြို့ပပမ ာျားရ ကာင ် လူတစ်ဦျားခ င်ျားစီ၏ ပတ်ဝန်ျား 

က င်  ခ ိုက်မှုက ို ရလ ာ ခ ရေျား၊ 

၁၁.၇ ရ ျားကင်ျားလံိုခခ ံမှုေှ ရသာ၊ အာျားလံိုျားပူျားရပေါင်ျား 

ပေါဝင်မှုေှ ရသာ၊ သွာျားရောက်ေန်လွယ်ကရူသာ၊ 

စ မ်ျားလန်ျားရသာ အမ ာျားပပည်သူသံိုျားရနောမ ာျား 

ကမဘာတစ်ဝန်ျားလံိုျားတွင် ေှ ရစရေျား၊ 

၁၁(က)  မမ  ြို့ပပနငှ ် ရက ျားလကရ်ေသ မ ာျားတွင် 

ရကာင်ျားမွန်ရသာ လူမှုရေျား၊ စျီားပွာျားရေျားနှင ် 

ပတ်ဝန်ျားက င်ဆ ိုင်ော အခ  တအ်ဆက်မ ာျား 

ေှ ရစေန ်ကညူီပံ ပ ိုျားရပျားရေျား၊ 

၁၁ (ခ) အာျားလံိုျားပေါဝင်မှု၊   ရောကစ်ွာ သယံဇာတ 

အသံိုျားပပ မှု၊ ောသဦတို ရပပာင်ျားလ မှုက ို 

အလ ိုကသ်င  ် ရန  ိုငရ်ေျားနငှ ် ရလ ာ ခ မှု၊ 

သ ာဝ ရ ျားအနတောယ်မ ာျားက ို ကကံ ကကံ ခံ 

န ိုင်စွမ်ျားေှ မှုတ ိုို့က ို ဦျားတညရ်ဆာင်ေွကရ်နရသာ 

မမ  ြို့ပမမ ာျား တ ိုျားပွာျားလာရစရေျား။ 

ပန်ျားတ ိုင-်၁၂ ဆရရှည်တညတ်  မှုရှ ဆသာ ထိုတ်လိုပ်မှုနှင ် 

စာျားသ ိုျားမှုပ ိုစ မ ာျား 

၁၂.၂ သ ာဝ သယံဇာတမ ာျားက ို ရေေှညတ်ညတ်ံ စာွ 

စီမံခနို့်ခွ ပခင်ျားနှင ်   ရောက်စွာအသံိုျားပပ ရေျား၊ 

၁၂.၄ ဓေါတိုရဗေပစစည်ျားမ ာျားက ို ပတဝ်နျ်ားက င်နှင  ်သဟ 

ဇာတပဖစစ်ွာ စီမံခနို့်ခွ ရေျားနှင ် ရေ ို၊ ရလ ိုနှင ် 

ရပမ ိုတ ိုို့သ ိုို့ ရောက်ေှ ပခင်ျားမှ ရလ ာ ခ ရေျား၊ 

၁၂.၆ ကိုမပဏီ္မ ာျားက ို ရေေှညတ်ညတ်ံ မှုေှ ရသာ နည်ျား 

လမ်ျားမ ာျား အသံိုျားပပ ရစေန ် တ ိုကတ်ွန်ျားအာျားရပျား 

ရေျား၊ 

၁၂.၈ ကမဘာ ရနောအနှံို့အပပာျားေှ  လူသာျားအာျားလံိုျားမှ 

သ ာဝနငှ  ် လ ိုကရ်လ ာညရီ ွေှ သည ်  ဝ 

ရန  ိုင်မှုပံိုစ ံေှ ရစရေျား၊  

၁၂(ခ) အလိုပ်အက ိုင်မ ာျား ဖန်တီျားရပျားမပျီား ရေသတွင်ျား 

ယဉရ်က ျားမှုနှင ်  ွက်ကိုန်မ ာျားက ို အမ ာျားသ လာ 

ရစသည ် ရေေှညတ်ညတ်ံ မှုေှ ရသာ ခေီျားသွာျား 

လိုပ်ငန်ျားဖံွြို့မဖ  ျားရစရေျား။ 

 

 

ပန်ျားတ ိုင-်၉ ခ ိုင်မာသည  ်အဆပခခ  အဆဆာကအ်ဦမ ာျား 

၉.၁ စီျားပွာျားရေျား ဖံွြို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုနငှ ် လူသာျားတ ိုို့၏ 

က န်ျားမာရေျားက ို ပံ ပ ိုျားရပျားန ိုင်သည ် အရပခခ ံ

အရဆာက်အဦမ ာျား ပံ ပ ိုျားရပျား ရေျား၊ 

၉.၅ သ ပပံသိုရတသနမ ာျား တ ိုျားပမြှင ်ရဆာင်ေွကရ်ေျားနှင  ်

စက်မှုကဏ္ဍက ို အဆင ်ပမြှင တ်င်ရေျား၊ 

၉ (က) ဖံွြို့မဖ  ျားဆ န ိုင်ငံမ ာျားတငွ် ရေေညှတ်ညတ်ံ မှု ေှ မပျီား၊ 

ကကံ ကကံ ခံန ိုင်စွမျ်ားေှ ရသာ အရပခခံ အရဆာက ်

အဦမ ာျား ေေှ ရစေန် ကညူရီဆာင်ေွကရ်ပျားရေျား။ 

ပန်ျားတ ိုင-်၁၀န ိုင်င တ င်ျားနငှ ် န ိုငင် မ ာျားအကကာျား တန်ျားတ  

မညီမ မှုမ ာျားက ို ဆလ ာ ခ ပခင်ျား 

၁၀.၆ ကမဘာလံိုျားဆ ိုင်ော ဆံိုျားပဖတ်ခ က် ခ မှတ်ပခင်ျား 

တွင် ဖံွြို့မဖ  ျားဆ န ိုငင်ံမ ာျား ပ ိုမ ိုက ိုယ်စာျားပပ  

ရစရေျား။ 

ပန်ျားတ ိုင-်၁၁ ဖမ  ွဲ့ပပမ ာျားက ို ဘက်စ ို ထည ်သ င်ျား 

စဉ်ျားစာျား၍ ဆဘျားကင်ျားလ ိုခခ  ဆစပခင်ျား၊ ကက  ကက   ခ န ိုင်စ မ်ျား 

ရှ ဆစပခင်ျားနှင ် ဆရရှည်တည်တ  မှု ရှ ဆစပခင်ျား 

၁၁.၃ အာျားလံိုျားပူျားရပေါင်ျားပေါဝင်မပျီား၊ ရေေှည်တည်တံ မှု 

ေှ ရသာ မမ  ြို့ပပဖံွြို့မဖ  ျားရစရေျား၊ 

၁၁.၄ ကမဘာ ယဉရ်က ျားမှုနှင ် သ ာဝအရမွအနစှ ်

မ ာျားက ို ကာကွယ်  န်ျားသ မ်ျားရေျား၊ 

၁၁.၅ ရေအပေါအဝင် သ ာဝရ ျား အနတောယ ်

မ ာျားရ ကာင ် လူမ ာျား  ခ ိုက်မှု နှင ် ရသဆံိုျားမှု 

တ ိုို့က ို ရလ ာ ခ ရေျား၊ 



 

vi 

 

ပန်ျားတ ိုင-်၁၃ ရာသီဥတိုဆပပာင်ျားလွဲမှုက ို 

တ ိုက်ဖ ကပ်ခင်ျား 

၁၃.၁ န ိုင်ငံအာျားလံိုျားတငွ် သ ာဝရ ျားအနတောယ်မ ာျား 

ကကံ ကကံ ခံန ိုင်စွမျ်ားက ို ပမြှင တ်ငရ်ပျားရေျား၊ 

၁၃.၂ ောသဦတိုရပပာင်ျားလ မှုနှင  ် ပတ်သက်၍ 

မူဝေါေမ ာျား၊ မဟာဗ  ဟာမ ာျားနှင ် စီမံခ ကမ် ာျား 

တွင်  ည ်သွင်ျားရေျား၊ 

၁၃.၃ ောသဦတိုရပပာင်ျားလ မှုနှင  ်ပတ်သက်၍ လူသာျား 

မ ာျားနှင ် အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၏ စမ်ွျားရဆာင ်ေည်က ို 

ပမြှင ်တင်ရပျားရေျား။ 

ပန်ျားတ ိုင-်၁ ၅ ကိုန်ျားတ င်ျားဆေဟစနစ်မ ာျားက ို 

ကာက ယ်ပခင်ျား၊ ပပန်လည်ထ ဆထာင်ပခင်ျားနငှ ် 

ဆရရှည်တညတ်  စ ာ အသ ိုျားပပ ဆရျား 

၁၅.၁ ကိုန်ျားတွင်ျား ပ ိုင်ျားရေဟစနစ်မ ာျားနှင ် ကိုန်ျားတငွ်ျား 

ရေခ   ရေဟစနစ်မ ာျား အ ူျားသပဖင ် သစ်ရတာ 

မ ာျား၊ ရေဝပ်ရေသမ ာျား၊ ရတာင်တန်ျားမ ာျားနှင  ်

ရပခာက်ရသွြို့ရပမမ ာျားက ို ရေေှည်တည်တံ စွာ 

အသံိုျားပပ ပခင်ျား၊ ပပနလ်ည် ူရ ာင်  န်ျားသ မ်ျား 

ပခင်ျားနငှ ် ရေေှညတ်ညတ်ံ စာွအသံိုျားပပ ရေျား၊ 

၁၅.၂ သစ်ရတာအမ   ျားအစာျား အာျားလံိုျားက ို ရေေှည ်

တညတ်ံ စာွ စမံီအိုပ်ခ  ပ်ေန်၊ 

၁၅.၃  သ ကနတာေ ပဖစ ွ်န်ျားမှုက ို တ ိုကဖ် ကရ်ေျားနှင  ်

အဆင ်အတန်ျား က ဆင်ျားရနရသာရပမမ ာျားအာျား 

ပပနလ်ည ် ူရ ာင်  န်ျားသ မ်ျားပခင်ျား၊ 

၁၅.၄ ရတာငတ်န်ျားရေသ ရေဟစနစမ် ာျားနှင ် ၎င်ျားတ ိုို့ေှ  

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ မ ာျားက ို ကာကယွ်  န်ျားသ မ်ျားရေျား၊ 

၁၅.၅ ရနေင်ျားရေသအေညအ်ရသွျားမ ာျား က ဆင်ျားလာ 

ပခင်ျားက ို ရလျှာ ခ  ရေျားနှင ် ဇဝီမ   ျားစံိုမ   ျားကွ မ ာျား 

ဆံိုျားရံှုျား ရပ ာက်ကယွ်မှုက ို ေပ်တနိ်ု့ရေျား၊ 

၁၅.၆ မ   ျားရ ိုျားဗီဇ အေင်ျားအပမစမ် ာျား အသံိုျားပပ ပခင်ျားမှ ေေှ  

လာရသာ အက   ျားအပမတ်မ ာျားအာျား မျှရဝရေျား၊ 

၁၅.၇ ကာကယွ် ာျားရသာ အပငန်ှင ် ရတာရ ိုင်ျား 

တ ေစဆာန်မ ာျားက ို တောျားမဝင် ကိုန်သွယ်မှု 

ေပ်တန်ို့ရေျား၊ 

၁၅.၈ ကိုန်ျားတွင်ျားနငှ  ် ရေရေဟစနစ်မ ာျားအရပေါ် 

ပပင်ပမှ ဝင်ရောက်လာရသာ မ   ျားစ တ်မ ာျား၏ 

ဆ ိုျားက   ျား သက်ရောက်မှုက ို ရလ ာ ခ ရေျား၊ 

၁၅.၉ ရေဟစနစ်နငှ ် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ တန်ဖ ိုျားမ ာျားက ို 

ရေသအဆင ်နငှ ် န ိုင်ငအံဆင ် စီမံခ ကမ် ာျား 

ရေျားဆွ ောတွင်  ည ်သွင်ျားရေျား၊ 

၁၅(က) ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ မ ာျားနှင  ် ရေဟစနစ်မ ာျား 

  န်ျားသ မ်ျားရေျားနှင ် ရေေှညတ်ည်တံ စာွ အသံိုျားပပ  

ရေျား ေန်ပံိုရငွအေင်ျားအပမစ ် ူရ ာင်ရေျား၊ 

၁၅ (ခ) ရေေှညတ်ညတ်ံ ရသာ သစ်ရတာ စီမံအိုပ်ခ  ပ်မှု 

အတွက် ေနပံ်ိုရငွ ရူ ာငရ်ေျား၊ 

 

ပန်ျားတ ိုင-်၁၄ ပင်လယ်သမိုေဒရာမ ာျားနှင ် အဏ္ဏဝေါ 

သယ ဇာတမ ာျားက ို ထ န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားနှင ် ဆရရှည ်

တညတ်  စ ာအသ ိုျားပပ ပခင်ျား 

၁၄.၁ ကိုန်ျားရပမရပေါ်မှ လိုပ်ရဆာင်ခ က်မ ာျားရ ကာင ် 

ပဖစရ်ပေါ်လာသမျှ ပင်လယ်ရေပပင ်ညစ်ညမ်ျားမှု 

က ို အဓ ရလျှာ ခ ရေျား၊ 

၁၄.၂ သ သာ င်ေှာျားသည ် ဆ ိုျားက   ျားသက်ရောက်မှု 

မ ာျားမှ ရောှင်လွှ န ိုင်ေန် ပင်လယ်အဏ္ဏဝေါနှင ် 

ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျား ရေဟစနစ်မ ာျားက ို ကာကယွ ်

  န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားနငှ ် စီမံခနို့်ခွ ပခင်ျား၊ 

၁၄.၃ ပင်လယရ်ေ အက်ဆစ်ပဖစ် ွန်ျားမှုရ ကာင ် 

ဆ ိုျားက   ျားသက်ရောက်မှုမ ာျားက ို ရလျှာ ခ ရေျား၊ 

၁၄.၄ ငေါျားအလွန်အကျွ ံဖမ်ျားဆီျားပခင်ျား၊ တောျားမဝင ်

ငေါျားဖမ်ျားပခင်ျားက ို   န်ျားခ  ပ်ရေျား၊ 

၁၄.၅ ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျားနငှ ် အဏ္ဏဝေါဧေ ယာမ ာျား၏ 

အနည်ျားဆံိုျား ၁၀ ောခ ိုင်နှုန်ျားက ို ကာကယွ ်

  န်ျားသ မ်ျားရေျား၊ 

၁၄.၇ အဏ္ဏဝေါသယံဇာတမ ာျားက ို ရေေညှ်တည်တံ စွာ 

အသံိုျားပပ ပခင်ျားမှ စီျားပွာျားရေျားအက   ျားအပမတ်မ ာျား 

ပ ိုမ ိုေေှ ရစရေျား၊ 

၁၄ (ခ) အရသျားစာျားငေါျားဖမ်ျားလိုပ်ငန်ျားလိုပ်က ိုင်သမူ ာျားမှ 

အဏ္ဏဝေါ သယံဇာတမ ာျားနှင ် ရ ျားကွက် 

လက်လှမ်ျား မီရစရေျား၊ 

၁၄(ေ)  န ိုင်ငတံကာဥပရေမ ာျားက ို အရကာငအ် ည ်

ရဖာ်ပခင်ျားပဖင ် ပင်လယ်သမိုေဒောမ ာျား ကာကွယ ်

  န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားနှင ် ရေေညှ်တည်တံ စာွ 

အသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို ပမြှင ်တငရ်ေျား။ 
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ပန်ျားတ ိုင် (၁၆) တည်ဖင မ်ဆအျားခ မ်ျားဆသာ၊ 

အာျားလ ိုျားပ ျားဆပေါင်ျားပေါဝင်မှုရှ ဆသာ လ ူ့အဖ ွဲွဲ့အစည်ျား 

တည်ဆဆာက်ဆရျား 

၁၆.၈ ကမဘာလံိုျားဆ ိုင်ော စီမံအိုပ်ခ  ပ်မှုပ ိုင်ျားတွင် 

ဖံွြို့မဖ  ျားဆ န ိုင်ငံမ ာျား ပေါဝင်ရေျား 

 

ပန်ျားတ ိုင် ၁၇ အဆကာင်အထည်ဆဖာ်မှု 

ပမြှင ်တင်ဆရျား 

၁၇.၃ ဖံွြို့မဖ  ျားဆ န ိုင်ငံမ ာျားအတွက် ေနပံ်ိုရင ွ အေင်ျား 

အပမစမ် ာျား  ူရ ာငရ်ေျား၊ 

၁၇.၆ သ ပပံနငှ ် နည်ျားပညာပ ိုင်ျားလက်လှမ်ျားမီမှုေှ ရေျား 

န ိုင်ငတံကာပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေကွ်မှု ပမြှင ်တငရ်ေျား 

၁၇.၇ ပတ်ဝန်ျားက င်  ခ ိုက်မှု မေှ ရသာ နည်ျားပညာ 

မ ာျား ပ ံြို့နှံို့ရေျား၊ 

၁၇.၉ ဖံွမဖ  ျားဆ န ိုင်ငံမ ာျားတွင် စွမ်ျားရဆာင်ေည ်ပမြှင ်တင် 

ပခင်ျားအတွက် န ိုငင်တံကာပံ ပ ိုျားမှုက ို တ ိုျားပမြှင  ်

ရေျား။ 
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အမှာစကာျား 
 

၂၀၁၆ ခိုနှစ်ဟာ စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က်  ိုတ်ပပန်ဖ ိုို့အတွက် သင ်ရလျှာ်တ   

နှစ်တစ်နှစ ် ပဖစ်ပေါတယ်။ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်မာှ ကမဘာ န ိုင်ငံအမ ာျားစိုဟာ မူဝေါေရတွန ို့ မဟာဗ  ဟာမူရ ာင် 

အမ ာျားအပပာျားက ို သရ ာတူညီခ   ကမပီျား၊  န ိုင်ငံတကာ အသ ိုင်ျားအဝန်ျားမှာလညျ်ား ကတ ကဝတရ်တွ 

အရပမာက်အမ ာျား ပပ ခ   ကပေါတယ်။ အ  ေီလ ို သရ ာတူညီခ က်ရတွ တစစ်ိုတစရ်ဝျား  ခ မတှ်ခ  တာက ို 

ယခင်က ရတွြို့ပမင်ခ  ေပခင်ျားမေှ ခ  ပေါ ူျား။ ေေါဟာ  ာက ိုပပသသလ ဆ ိုရတာ  စစ်မှန်တ   စဉ်ဆက် မပပတ် 

ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုန ို့ ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မျ်ားရေျားန ို့ အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားခ ရေျားတ ိုို့အတွက် ရတာက်ပတ   

အနာေတ် အလာျားအလာရကာင်ျားရတွပ  ပဖစ်ပေါတယ်။  

 

၂၀၁၅ ခိုနှစ်မာှ ရအာက်ပေါ န ိုင်ငံတကာသရ ာတူညီခ က်ရတွ  ွက်ရပေါ်လာခ  ပေါတယ်- 

 သ ာဝရ ျားအနတောယ်မ ာျား ရလ ာ ခ မှုဆ ိုင်ော Sendai Framework (၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ မတ်လ)၊ 

 စတိုတထအကက မရ်ပမာက် မဟာဗ  ဟာစီမခံ က်က ို အတည်ပပ ခ  သည ် (၁၂) ကက မ်ရပမာက် ေမဆ်ာ 

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျား (၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ ဇွန်လ)၊ 

 ဖွြံို့မဖ  ျားရေျားအတွက် ေန်ပံိုရငွပံ ပ ိုျားရပျားမှုဆ ိုင်ော Addis Ababa Action Agenda (၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ 

ဇူလ ိုင်လ)၊ 

 စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုဆ ိုင်ော ပန်ျားတ ိုင်မ ာျား (၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ စက်တင် ာလ)၊ 

 UN Framework Convention on Climate Change ၏ (၁၂) ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

အစည်ျားအရဝျားတွင် အတည်ပပ ခ  သည ် ပ ေစ်သရ ာတူညီခ က် (၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ ေီဇင် ာလ)။ 

 

ေီသရ ာတူညီခ က်ရတွအနက် စဉ်ဆကမ်ပပတ်ဖွမံဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုဆ ိုင်ော ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားေ ြို့ ပန်ျားတ ိုင် (၂) ခိုမှာ 

ရေဝပ်ရေသရတွန ို့ ပတ်သက်တ  အတွက် ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားန ို့ ၂၀၃၀ ခိုနှစ်အ   မဟာဗ  ဟာစီမခံ က် 

အသစ်က ို အရကာင်အ ညရ်ဖာ်ဖ ိုို့ မူဝေါေပ ိုင်ျားဆ ိုင်ော အရ ာက်အပံ တစ်ခို ပဖစ်ပေါတယ်။ စဉ်ဆကမ်ပပတ် 

ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုပန်ျားတ ိုင်ရတွဟာ မ ာျားစွာ က ယပ်ပနိ်ု့လှပေါတယ်။ န ိုင်ငံအာျားလံိုျား၌ ရကာင်ျားမွနတ်   ဝ 

တည်ရဆာက်ောမှာ တစ်ဦျားတစ်ရယာက်က ိုမှ မက န်ေစ်ရစ   အာျားလံိုျားက ို ပေါဝင်ရစမပီျား၊ ပန်ျားတ ိုင်တ ိုင်ျားမှာ 

ဖွြံို့မဖ  ျားမှုန ို့ စီျားပွာျားရေျားတ ိုျားတက်မှုရတွက ို ရေေညှတ်ည်တံ မှုေှ ရစရေျားန ို့ ခ  တ်ဆက်န ိုင်ဖ ိုို့ အရလျားရပျား ရေျားဆွ  

 ာျားတာက ို ရတွြို့ေပေါတယ်။ ဖွံြို့မဖ  ျားဆ န ိုင်ငံမ ာျားအတွက်သာ ေညေ်ွယ်တ   ရ ာင်စိုနှစ်ေညမ်ှနျ်ားခ က်မ ာျားမှာ 

ပတ်ဝန်ျားက င် ရေေညှတ်ည်တံ ရစရေျားက ို ပန်ျားတ ိုင် (၈)ခို အနက် တစ်ခိုအရနန ို့သာ  ည ်သွင်ျား 

ရေျားဆွ  ာျားတာန ို့ န ှုင်ျားယှဉ်မယဆ် ိုေင် စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင် (၁၇) ခ က်ဟာ ပ ိုမ ို 

ပပည ်စံိုမှုေှ မပီျား ေည်မှနျ်ားခ က်ကကီျားမာျားတာက ို ရတွြို့ေမှာပဖစ်ပေါတယ်။ 

 

ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျားကွန်ဗင်ျားေှင်ျားဟာ စဉ်ဆကမ်ပပတ်ဖံွြို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုပန်ျားတ ိုင်မ ာျားေ ြို့ စ န်ရခေါ်မှုမ ာျားက ို 

တံိုို့ပပန်န ိုင်ဖ ိုို့  ူျားပခာျားစွာ ပပင်ဆင ်ာျားတာက ို ရတွြို့ေှ ေမှာပဖစ်ပေါတယ်။  ာရ ကာင ်လ ဆ ိုရတာ  ၎င်ျားေ ြို့ 



 

x 

 

တတ ယ မူဝေါေမဏ္ဍ  င်ပဖစ်တ   န ိုင်ငံတကာပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှုန ို့အည ီရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားန ို့ 

အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား စတင်တည်ရ ာင်ခ  တ   ၁၉၇၁ ခိုနှစ် ကတည်ျားက စမပီျား 

တစ ိုက်မတ်မတ် ရဆာင်ေွက်လာခ  တ  အတွက် ပဖစ်ပေါတယ်။ တစ် က်မာှ   န်ျားသ မ်ျားရေျားန ို့ အပခာျား 

တစ် က်မာှ အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျား သရ ာတောျားရတွဟာ ရေေညှတ်ည်တံ မှု သရ ာတောျား ရတွက ို 

 ည ်သွင်ျား စဉ်ျားစာျားောရောက်မပီျား စဉ်ဆကမ်ပပတ်ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုပန်ျားတ ိုင်မ ာျားေ ြို့ ဖွြံို့မဖ  ျားမှုန ို့ စီျားပွာျားရေျား 

တ ိုျားတက်မှု အပ ိုင်ျားရတွက ိုလည်ျား ရပဖေင်ှျားမပီျားသာျား ပဖစ်ရစပေါတယ်။ 

 

စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမ်ဆာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် (၂၀၁၆-၂၀၂၄) ေ ြို့ ေညေ်ွယ်ခ က်ဟာ စဉ်ဆကမ်ပပတ် 

ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားန ို့ အာအ ခ  ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ေည်မနှ်ျားခ က်မ ာျား (၎င်ျားေညမ်ှနျ်ားခ က်မ ာျားအနက် 

အရတာ်မ ာျားမ ာျားက ို စဉ်ဆကမ်ပပတ်ဖွံြို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုပန်ျားတ ိုင်မ ာျားမှာလည်ျား  ည ်သွင်ျား ာျားပေါတယ်) 

န ို့လည်ျား ညညီွတ်မှုေှ ဖ ိုို့ပဖစ်ပေါတယ်။ ေီမဟာဗ  ဟာစီမခံ က်ဟာ  ူျားပခာျားတာကရတာ  (၆)နှစ် မဟိုတ်  ၊  

(၉)နှစ် သက်တမ်ျား ေှ တာပဖစ်တ  အတွက် စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားန ို့ အာအ ခ   

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  ေညမ်ှနျ်ားခ က်မ ာျား နှစ်ခိုလံိုျားေ ြို့ ကာလသက်တမ်ျားန ို့လည်ျား ညီညွတမ်ှုေှ ပေါတယ်။ ပဉ္စမ 

အကက မရ်ပမာက် ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က်ဟာ ဆ ိုေင်လည်ျား ၂၀၂၅ မှ ၂၀၃၀ ပပည ်နှစ်အ   ၆ နှစ် 

သက်တမ်ျား ေှ မှာပဖစ်မပီျား စဉ်ဆကမ်ပပတ်ဖွံြို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားေ ြို့ ရနာက်ဆံိုျားသတ်မှတန်ှစ်န ို့ 

က ိုက်ညီမာှ ပဖစ်ပေါတယ်။ အခ  န်ကာလသတ်မတှ်ခ က်န ို့ ပတ်သက်မပီျား အရေျားကကီျားတ   ရနာက်တစ်ခ က် 

ကရတာ  စတိုတတအကက မ်ရပမာက် ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က်ေ ြို့ ကာလလယ် ပပန်လည ် သံိုျားသပ်မယ ် 

အခ  န်ဟာ ၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်ပဖစ်တ  အတွက် အာအ ခ   ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  ေညမ်ှနျ်ားခ က်ရတွ အရကာင် 

အ ည်ရဖာ်န ိုင်မှုက ို ပပန်လည်သံိုျားသပ်မယ ်အခ  န်န ို့ တူညီရနတာ ပဖစ်မပီျား ၂၀၃၀ ခိုနှစ်အ   ခ မတှ်မယ်  

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  ေညမ်ှနျ်ားခ က်အသစ်ရတွန ို့ ပပန်လညခ်  န်ညြှ  န ိုင်ရစမှာ ပဖစ်ပေါတယ်။ 

 

ရေဝပ်ရေသမ ာျားဟာ စဉ်ဆက်မပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားေ ြို့ ရမျှာ်မှနျ်ားခ က် အရတာ်မ ာျားမ ာျားက ို 

အရ ာက်အကူ ပပ တ  အတွက် ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားဟာ စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျား 

တ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားက ို တ ိုက်ရ ိုက်ပံ ပ ိုျားရပျားန ိုင်မာှပဖစ်ပေါတယ်။ 

  

အတ အက ရပပာေမယဆ် ိုေင် ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က်ဟာ စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု 

ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားေ ြို့ ရေန ို့ ရေဝပ်ရေသဆ ိုင်ော အဆ ိုပပ ခ က်မ ာျားက ို ေညည်ွှန်ျား ာျားတာပဖစ်မပီျား Rio+20 ေလေ် 

(ဆံိုျားပဖတ်ခ က် ၁၂.၂၊ အပ ိုေ် ၄) ပေါ “စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုအတွက် ရေသည် အဓ ကက သည်” 

ဆ ိုရသာ အခ က်က ိုလည်ျား  အရပခခံ ာျားပေါတယ်။ ေေါဟာလည်ျား အရေျားကကီျားတ   သတ ပပ စောအခ က် 

တစ်ခ က် ပဖစ်ပေါတယ်။ ရေန ို့ သနိ်ု့ေှင်ျားမှုဆ ိုင်ော စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုပန်ျားတ ိုင် ၆ မှာ 

ပ မဦျားဆံိုျား အရနန ို့ ရသာက်ရေေေှ မှု၊ က န်ျားမာသနိ်ု့ေှင်ျားရေျားကရန ရေသယံဇာတ  က်စံိုစီမံခနို့ခ်ွ မှုအ   

ရေန ို့ဆ ိုင်တ   ပပဿနာရတွ၊ ရေန ို့ဆက်စပရ်နတ   ရေဟစနစ်မ ာျားတ ိုို့န ို့ ပတ်သက်မပီျား တစ်ကမဘာလံိုျားက 

တညီတညတွ်တညျ်ားေှ တ   မူရ ာင်တစ်ခို ေှ လာတာပဖစပ်ေါတယ်။ ေညမ်ှန်ျားခ က် ၆.၆ မှာ ရေဝပ်ရေသရတွန ို့ 

ပတ်သက်မပီျား ရေဝပ်ရေသမ ာျားန ို့ ရေခွ ရဝေေှ ပခင်ျား၊ ရေေှာျားပေါျားပခင်ျား စသည်တ ိုို့န ို့ ခ  တ်ဆက် ာျားတာပဖစ်မပီျား 



 

xi 

 

အပခာျား စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင် ၁၆ အတွက်လည်ျား လမ်ျားဖွင ်ရပျားောရောက်ပေါတယ်။ 

 

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ဆ ိုင်ော က စစေပမ် ာျားက ို ပင်လယ်သမိုေဒောမ ာျား၊ အဏ္ဏဝေါသယံဇာတမ ာျားန ို့ ပတ်သက်တ   

ပန်ျားတ ိုင် ၁၄၊ ကိုန်ျားတွင်ျားပ ိုင်ျား ရေဟစနစ်မ ာျားန ို့ ပတ်သက်တ   ပန်ျားတ ိုင် ၁၅ တ ိုို့မှာ  ည ်သွင်ျား ာျားပေါတယ်။ 

ေညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၄.၂ မှာ ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျားန ို့အဏ္ဏဝေါ ရေဟစနစ်မ ာျား   န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားန ို့စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျားတ ိုို့က ို 

ရဖာ်ပပ ာျားတာပဖစ်မပီျား ရေဝပ်ရေသမ ာျားန ို့ ပတ်သက်တ   အရသျားစ တ်ရဖာ်ပပခ က်က ို ေညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၅.၁ 

မှာ  ည ်သွင်ျား ာျားပေါတယ်။ ေေါ  ရ ကာင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားဟာ စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင် 

(၃) ခိုန ို့ တ ိုက်ရ ိုက်သက်ဆ ိုင်ရနမပီျား က န်ပန်ျားတ ိုင် အမ ာျားအပပာျားန ို့လည်ျား ခ  တ်ဆက်ရနပေါတယ်။ 

စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမ်ဆာမဟာဗ  ဟာ စီမခံ က်က ို စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုပန်ျားတ ိုင်မ ာျားက ို 

သရ ာတူအတည်မပပ ခင် အမပီျားသတ် ရေျားဆွ ခ  တာ ပဖစ်ရပမယ ်လညျ်ား စဉ်ဆက်မပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု 

ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားေ ြို့ က ယပ်ပနို့်တ   သရ ာတောျားဟာ ပမင်သာရနဆ ပဖစ်ပေါတယ်။ ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာ 

စီမခံ က်ေ ြို့ အပ ိုေ် ၁၅ မှာ “ရေဝပ် ရေသမ ာျားနှင ် ေမ်ဆာရေသမ ာျားအာျားလံိုျားသည် ရေအေည်အရသွျားန ို့ 

ရေေေှ မှု၊ ရေန ို့စာျားနပ်ေ ကခာဖူလံိုမှု၊ ောသီဥတို ရပပာင်ျားလ မှုနှင ် လ ိုက်ရလ ာညရီ ွပဖစ်ရစပခင်ျား၊ 

စွမျ်ားအင်ေေှ မှု၊ က န်ျားမာရသာ  ဝရန  ိုင်မှု၊ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ မ ာျားနှင ် ရေဟစနစ်မ ာျားက ို ရေေှည် 

တည်တံ စွာအသံိုျားပပ မှု၊ ရေေှည်တည်တံ မှုေှ ရသာ လူရန  ိုင်မှု အရဆာက်အဦမ ာျား၊ ဆင်ျားေ နွမ်ျားပေါျားမှု 

တ ိုက်ဖ က်ပခင်ျား၊ တီ ွင်ဆန်ျားသစ်ပခင်ျားနှင ်  သင ်ရလ ာ်ရသာ အရပခခံ အရဆာက်အဦမ ာျား ဖွြံို့မဖ  ျားရေျားတ ိုို့နှင ် 

ဆက်စပရ်နရသာ စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင်မ ာျား အာျားလံိုျားနငှ ် တ ိုက်ရ ိုက် သက်ဆ ိုင်မှု 

ေှ သည”် လ ိုို့ ရဖာ်ပပ ာျားပေါတယ်။ 

 

ေေါ  ရ ကာင ် စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် အရကာင်အ ညရ်ဖာ်ပခင်ျားဟာ စဉ်ဆက် 

မပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုပန်ျားတ ိုင်မ ာျားက ို ရောက်ေှ န ိုင်ဖ ိုို့ ပံ ပ ိုျားရပျားရနမာှပဖစ်ပေါတယ်။ မဟာ ဗ  ဟာ 

စီမခံ က်ဟာ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားေ ြို့ ဆံိုျားပဖတ်ခ က်မ ာျားန ို့ ရဆာင်ေွက်ခ က်မ ာျားက ို ၂၀၂၄ ခိုနှစ် အ   လမ်ျားညွှန် 

ရပျားမှာပဖစ်မပီျား၊ ရေဝပ်ရေသ  န်ျားသ မ်ျားရေျားန ို့ စီမခံနို့်ခွ မှု ရဆာင်ေွက်ရနတ   ဆက်စပ် ပတ်သက် သူမ ာျား၊ 

အပခာျားဆက်စပက်ဏ္ဍမ ာျားမှ ဆက်စပပ်တ်သက်သူမ ာျား အာျားလံိုျားန ို့လည်ျား သက်ဆ ိုင်မှုေှ ရနမှာ ပဖစ်ပေါတယ်။ 

ရေဝပ်ရေသမ ာျားန ို့ စဉ်ဆကမ်ပပတ်ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင်မ ာျား ကာျား ခ  တ်ဆက်ရနမှုဟာ ေမဆ်ာ 

ရေဝပ်ရေသကွန်ဗင်ျားေှင်ျားက ိုလည်ျား အေင်ကန ို့မတူ ပမြှင ်တင်ရပျားောရောက်မပီျား ရေဝပရ်ေသမ ာျားန ို့ စဉ်ဆက် 

မပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုက ို ပံ ပ ိုျားကူညီရပျားဖ ိုို့ မ တ်ဖက်အသစ်မ ာျား  ူရ ာင်ောမာှလညျ်ား ကူညီ ရပျားန ိုင်မာှ 

ပဖစ်ပေါတယ်။ ေီမဟာဗ  ဟာစီမခံ က်ကရန ပ ိုမ ိုရကာင်ျားမွနတ်  အနာေတ်က ို ပမင်ရတွြို့န ိုင်မာှပဖစ်မပီျား 

အာျားလံိုျားလည်ျား ဖတ်ရှုရလ လာေတာ အက   ျားေှ မပီျား ရက နပ် ကလ မ မ်ယလ် ိုို့ ရမျှာ်လင ်ပေါတယ်။  
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စတိုတထအကက မ်ဆ ပမာ က် ရမဆ်ာ မဟာ ဗ ျူဟာ စီမ ခ က် (၂၀၁၆-၂၀၂၄) 
 

 
 

ဆရျားဆ ွဲရသည ် အဆကကာင် ျားရငျ်ား 

စတိုတထအကက မ်ဆပမာက် ရမ်ဆာမဟာဗ ျူဟာစမီ ခ က်၏ ဆမ ာမ်ှန်ျားခ က် 
 

“ေမဆ်ာရေဝပ် ရေသမ ာျားက ို   န်ျားသ မ်ျားေန်၊ အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားခ ေန်၊ ပပန်လည ်ူရ ာင်  န်ျားသ မျ်ားေန်နှင ် 

ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ တန်ဖ ိုျားနှင ် အက   ျားရက ျားဇူျားမ ာျားက ို သ ေှ တန်ဖ ိုျား ာျားရစေန်” 

 

ဆနောက်ခ အဆကကာငျ်ားအရာ 
၁။ ဤစီမခံ က်သည ် ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၏ စတိုတထ 

အကက မရ်ပမာက် စီမခံ က် ပဖစ်ပေါသည။် ပ မ အကက မရ်ပမာက် 

စီမခံ က်က ို ၁၉၉၇ ခိုနှစ်တွင် ရေျားဆွ ခ  မပီျား၊   ိုအခ  န်မစှ၍ 

ကွန်ဗင်ျား ေှင်ျား ၏ လိုပင်န်ျားမ ာျားသည် ေမဆ်ာ၏ မဏ္ဍ  င် (၃) ခို 

ပဖစ်သည ် (က)န ိုင်ငံအဆင ် စီမခံ က်မ ာျား၊ မူဝေါေမ ာျား၊ 

ဥပရေမ ာျား၊ အိုပခ်  ပ်လိုပ်က ိုင်မှု လိုပ်ငန်ျားမ ာျားနှင ် ပညာရပျား 

ပခင်ျားမ ာျားမှ တစ်ဆင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား အာျားလံိုျားက ို အက   ျားေှ စွာ 

အသံိုျားပပ ပခင်ျား၊ (ခ) န ိုင်ငံတကာအရေျားပေါသည ် ရေဝပ်ရေသ 

မ ာျား စာေင်ျားတွင် သင ်ရလ ာ်သည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို 

 ည ်သွင်ျား သတ်မှတပ်ခင်ျားနှင ် ရေေညှတ်ည်တံ စွာ စီမံအိုပခ်  ပ် 

ပခင်ျားနှင ် (ေ) နယ်န မ တ်   စပ်ရနသည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား နှင ် 

နယ်စပ်ပဖတ်ရက ာ် မ   ျားစ တ်မ ာျားအတွက် န ိုင်ငံတကာအဆင ် 

ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်ပခင်ျား တ ိုို့တွင် အရပခခံပေါသည်။  

ရမ်ဆာက န်ဗင်ျားရငှျ်ား၏ လိုပင်နျ်ားတာဝန် 
ဆရဝပ်ဆေသမ ာျား ထ န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားနှင ်  အက   ျားရှ စ ာအသ ိုျား ပပ ပခ င်ျားက ို  ဆေသအ ဆင ်၊ န ိုင်င အဆင ်နှ င ်  

အပပည်ပပည်ဆ ိုင် ရာ အဆင ်တ င် ပ ျားဆပေါင်ျားဆ ဆာင်ရွက်ပခင်ျားပဖင ်  ကမဘာ တစဝ်ှမ်ျား၌ စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖ  ွဲ့ဖဖ  ျား 

တ ိုျားတက်မှု ရရှ ဆရျားက ို အဆထာ က်အက ပပ ဆစရန်။ 

 

အဆ ိုပေါလိုပင်န်ျားတာဝန်အာျား ပပည ်မီေန် သ ာဝပတ်ဝန်ျားက င်နှင ် လူသာျားတ ိုို့အတွက် အရေျားပေါရသာ 

ရေဟစနစ်ပဖစ်စဉ်မ ာျားနှင ် ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျားက ို အပပည ်အဝ အသ အမှတ်ပပ ေန်၊   န်ျားသ မျ်ားေန်၊ ပပန်လည် 

 ူရ ာင်ေန်နှင ် အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ေန်တ ိုို့က ို ရဆာင်ေွက်သွာျားေန်။ 
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၂။ ေမ်ဆာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၏ အဓ ကလိုပ်ငန်ျား စဉ်မှာ ရေဝပရ်ေသမ ာျားက ို အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ပခင်ျား 

ပဖစ်သည။် “ရေဝပ်ရေသမ ာျား က ို အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျား” က ို “စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျား တ ိုျားတက်မှုနှင ် 

ဆက်စပ၍် ရေဟစနစ်က ိုအရပခခံရသာ နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ို အရကာင်အ ည်ရဖာ်ပခင်ျားပဖင ် ရေဟစနစ် 

ဝ ရသသလကခဏ္ာမ ာျားက ို   န်ျားသ မျ်ား ာျားပခင်ျား” ဟို အဓ ပပေါယ် သတ်မှတ် ာျားပေါသည။်   ိုို့ရ ကာင ် 

အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျား၏ အဓ ကအခ က်မာှ လူသာျားတ ိုို့နှင ် သ ာဝပတ်ဝန်ျားက င်အရပေါ် အက   ျားပပ  

ရစေန်အတွက် ရေဝပ်ရေသမ ာျားနှင ် ၎င်ျားတ ိုို့၏ သယံဇာတမ ာျားက ို   န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားနှင ် စဉ်ဆက်မပပတ် 

အသံိုျားပပ ပခင်ျားပင် ပဖစ်သည။် 

 

၃။ ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားသည် ရေဝပ်ရေသလိုပ်ငန်ျားမ ာျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်ောတွင် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  

ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားနှင ်အတူ အဓ ကက သည ် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားအပဖစ် အသ အမှတ်ပပ  ခံ ာျားေပေါသည။် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား 

နှစ်ခိုလံိုျားသည ် ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှုက ိုတ ိုျားပမြှင ်ေန် ကက  ျားပမ်ျားလ က်ေှ မပီျား ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်န ိုင်မည ် 

အလာျားအလာမ ာျားက ို ေှာရဖွလ က်ေှ ပေါသည်။ ၂၀၁၄ ခိုနှစ်တွင် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား အဖွ ြို့ဝင် 

န ိုင်ငံမ ာျားသည် ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားက ို ဖ တ် ကာျားခ  မပီျား၊ ကမဘာ ပတဝ်န်ျားက င်ဆ ိုင်ော ေန်ပံိုရငွအဖွ ြို့သ ိုို့ 

ေန်ပံိုရငွ ရလျှာက် ာျားမှုနငှ ် ပတ်သက်၍ အကကံဉာဏ္်မ ာျား ေယူခ  ပေါသည။် 

 

ဆရဝပဆ်ေသမ ာျား၏ အဆရျားပေါမှု 
၄။ ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားက ို ၁၉၇၁ ခိုနှစ်တွင် စတင်ခ  မပီျား၊ ကမဘာ ရပေါ်တွင် ပ မဦျားဆံိုျား န ိုင်ငံရပေါင်ျားစံို 

ပေါဝင်သည ် ပတ်ဝန်ျားက င်ဆ ိုင်ော သရ ာတူညီခ က် တစ်ခိုပဖစ်ပေါသည။် ေမ်ဆာရေသကွန်ေက်တွင် 

ကမဘာရပေါ်၌ တောျားဝင်အသ အမှတ်ပပ  ာျားသည ် န ိုင်ငံတကာအဆင ် အရေျားပေါသည ် ရေသမ ာျား၏ 

အကကီျားမာျားဆံိုျား ကွန်ေက်ပဖင ် ပေါဝင်ဖွ ြို့စညျ်ား ာျားပေါသည။် ၂၀၁၅ခိုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ေက်ရနို့အ   ကမဘာ န ိုင်ငံ 

အသီျားသီျား၌ စိုစိုရပေါင်ျား ဟက်တာသန်ျားရပေါင်ျား ၂၁၀.၇ သန်ျားေှ သည ် ေမဆ်ာရေသရပေါင်ျား ၂၂၀၈ က ို 

အသ အမှတ်ပပ  သတ်မှတ် ာျားမပီျား ပဖစ်ပေါသည။် အဆ ိုပေါရေဝပရ်ေသမ ာျားက ို ေမဆ်ာ၏ အဓ က 

ေညေ်ွယ်ခ က်နှင ်အညီ   န်ျားသ မ်ျားရေျားနှင ် ရေေညှတ်ညတ်ံ စွာ အသံိုျားပပ ရေျားအတွက် ရဖာ် ိုတ်သတ်မှတ် 

ကာ စီမခံနို့်ခွ  ရဆာင်ေွက်လ က် ေှ ပေါသည။်   ိုသ ိုို့ နညျ်ားလမ်ျားအမ   ျားမ   ျားပဖင ်   န်ျားသ မ်ျားရေျား ရဆာင်ေွက်ပခင်ျား 

သည ်ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ နှင ် လူသာျားတ ိုို့အတွက် ရေေညှ်အက   ျားရက ျားဇူျားမ ာျားေေှ ရစရေျား မေှ မပဖစ်လ ိုအပ်သည ် 

လိုပ်ငန်ျားစဉ်တစ်ခို ပဖစပ်ေါသည။် 

 

၅။ ရေဝပ်ရေသမ ာျားသည ်  သ ဘာဝ သ ို မဟိုတ ် လ လိုပ် ထာ ျားဆ သာ၊ ယာယီ သ ို မဟိုတ ် အဖမွဲတမ်ျား၊ 

ဆရဆသ သ ို မ ဟိုတ ် စီျား ဆင်ျားဆ နဆသာ ဆရခ   ၊ ဆရက ခ   န်၌ အနက်  ၆  မီတာထက်မဆက ာ်ဆသာ 

ပင်လယ်ဆရပပင် ဧရ ယာမ ာျားအ ပေါအဝင် ဆရငန်ရှ ဆနသည ် ရွှ ွဲ့န  ဆတာမ ာျား၊  ဆရလွှမ်ျားဆနဆသာဆနရာမ ာျား၊ 

စ မ ်ဆပမ သ ို မဟို တ် ဆရဝပ်ဆ နဆသာဆနရာမ ာျား ပဖစ်ပေါသည။် 
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၆။ ရေဝပ် ရေသမ ာျားသည် ခေီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျား၊ က ိုျားကယွ်ယံို ကညမ်ှုနငှ  ်ယဉ်ရက ျားမှုဆ ိုင်ော တန်ဖ ိုျားမ ာျား 

အပေါအဝင် လူသာျားတ ိုို့အတွက် အသံိုျားဝင်ရသာ ရေ ွက်ပစစညျ်ားမ ာျား ပံ ပ ိုျားရပျားပခင်ျား၊ ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျား ရေသမ ာျား 

ကာကွယ်ရပျားပခင်ျား၊ ရေလွှမျ်ားမ ိုျားမှု  န်ျားခ  ပ်ရပျားပခင်ျား၊ ောသီဥတို ညညီွတမ်ျှတရစရေျား   န်ျားညြှ ရပျားပခင်ျား၊ 

ရေသနိ်ု့စင်ရပျားပခင်ျား၊ ရသာက်သံိုျားရေရ ာက်ပံ ရပျားပခင်ျား၊ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ    န်ျားသ မျ်ားရပျားပခင်ျား အစေှ သည ် 

ရေဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှု အရပမာက်အပမာျားက ို ပံ ပ ိုျားရပျားလ က်ေှ ပေါသည။် 

 

၇။ ရေဝပ်ရေသမ ာျားသည် ရေဟစနစ်ဆ ိုင်ော အရပခခံလ ိုအပ်ခ က်မ ာျားအပပင် အပန်ျားရပဖပခင်ျား၊ 

ငေါျားဖမ်ျားပခင်ျား နှင ် အမ လ ိုက်ပခင်ျား၊ ညစ်ညမ်ျားမှု  န်ျားခ  ပ်ရပျားပခင်ျား၊ ရေနှင ်ဆ ိုင်ရသာ အနတောယ်မ ာျား 

စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျား၊ အစာျားအစာ ိုတ်လိုပ်ပခင်ျား၊ ပ ိုို့ရဆာင်ရေျားနှင ်ဆက်နွယ်ရနသည ် စီျားပွာျားရေျားလိုပ်ငန်ျားမ ာျား 

စသည်တ ိုို့အတွက် အဓ ကအရေျားပေါသည ် အခန်ျားကဏ္ဍမှ ပေါဝင်ရနပေါသည်။ 

 
 

၈။ လူသာျားတ ိုို့အသံိုျားပပ ရသာ ရေအမ ာျားစိုသည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားမှ ေေှ ရသာ်လည်ျား ယရနို့အခ  န်တွင် 

ရေသယံဇာတမ ာျား ခွ ရဝအသံိုျားပပ ောတွင် ညညီွှတ်မျှတမှု မေှ သညက် ို ရတွြို့ေှ ေပေါသည။် ကမဘာရပေါ်ေှ  

လူသန်ျားရပေါင်ျား ၇၀၀ ရက ာ်သည ်သနိ်ု့ေှင်ျားသည ် ရသာက်သံိုျားရေ ေေှ ပခင်ျားမေှ    ရန  ိုင်ေလ က်ေှ ပေါသည်။ 

  ိုို့အပပင် လူသန်ျားရပေါင်ျား ၂.၅ သန်ျားသည ် က န်ျားမာသနိ်ု့ေှင်ျားမှုဆ ိုင်ော ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျား မေှ    ရန  ိုင်ေ 

ပံု(1) ကမ်ားရြိုားတ ်ားန ငာ့် ကု ်ားတွင်ား မရဝပ်မေသ မ ှာား 

ပ က်စီား ပ  ်ားတီားမှုသည် အ ခှာားမသှာ မေဟစ စ်မ ှာား 

ပ က်စီား ပ  ်ားတီား ခင်ားထက် ပြိုမြိ ု မ ်ဆ ်ပါသည်။ 

မရဝပ်မေသဆြိုင်ရှာ သယံ ဇှာတမ ှာား ပ က်စီား ပ  ်ားတီားမှု 

မ ှာားသည် မူလမေဟစ စ် အမ ခအမ သြိုို့  ပ ်လည် 

မရှာက်ရ ြိ ခင်ား မရ ြိမသားပါ။  

ပံု(2) အီရ ်နြိုင်ငံ၊ ဇီ ်ေါားမေသရ ြိ 

Gavkhouni Lake န ငာ့် အ ီား 

ဝ ်ားက င်ရ ြိ စြိမာ့်မ မ မရဝပ်မေသ 

မ ှာားအှာား မကှာင်ားကင်ဓါတ်ပံု 

မ တဆငာ့် မတွွေ့ မင်ရပံု ။   
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လ က်ေှ မပီျား ရေဝပရ်ေသမ ာျားက ို  ပ်မံ၍ ဆ ိုျားက   ျားမ ာျားသက်ရောက်ရစပေါသည။် 

၉။ ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို စွနိ်ု့ပစ်ရပမမ ာျားအပဖစ် ယူဆလ က်ေှ မပီျား ရေဝပ်ရေသမ ာျားမှ ပံ ပ ိုျားရပျားသည ် 

အရေျားပေါရသာ ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျားနှင ်ပတ်သက်၍ သ ပမင်န ိုျား ကာျားမှု အနည်ျားငယသ်ာေှ  ကပေါသည်။ 

 

ဆရဝပ်ဆေသမ ာျား ဆပပာငျ်ားလွဲလာမှု    
၁၀။ ရေဟစနစ်ဆ ိုင်ော ရ ာင်စိုနှစ် ရလ လာဆန်ျားစစ်ခ က်၏ ရတွြို့ေှ မှုမ ာျားအေ ၂၀၀၅ ခိုနှစ်၌ 

ကိုန်ျားတွင်ျားပ ိုင်ျားနှင ် ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျားရေဝပ်ရေသရေဟစနစ်မ ာျားသည် ကမဘာ အဆင ်တွင် အပခာျား ရေဟစနစ် 

မ ာျား က် အလ င်အပမန် ဆံိုျားရံှုျားရပ ာက်ကွယ်လ က်ေှ မပီျား၊ ယခိုအခ  န်   ဆံိုျားရံှုျားမှု ေပတ်န်ို့ပခင်ျား မေှ ရသျားပေါ။ 

ဆံိုျားရံှုျားမှုမ ာျားက ို အဓ ကပဖစ်ရစသည ် သွယ်ဝ ိုက်ရသာ အရ ကာင်ျားေင်ျားမ ာျားမှာ လူဦျားရေတ ိုျားပွာျားလာပခင်ျား၊ 

စီျားပွာျားရေျားလိုပ်ငန်ျား ရဆာင်ေွက်မှုမ ာျား ရပပာင်ျားလ ပခင်ျားတ ိုို့ပဖစ်မပီျား၊ တ ိုက်ရ ိုက်အရ ကာင်ျားေင်ျားမ ာျားမှာ အရပခခံ 

အရဆာက်အဦမ ာျား ရဆာက်လိုပမ်ှု၊ ရပမအသံိုျားခ မှုရပပာင်ျားလ မှု၊ ရေအသံိုျားပပ မှု၊ ရေညြှ မ ာျား ပွာျားမ ာျားလာမှု၊ 

ညစ်ညမ်ျားမှု၊ အလွန်အကျွံသံိုျားစွ မှု၊ ရေဝပ်ရေသသယံဇာတမ ာျား အလွန်အကျွံ ိုတယ်ူမှု၊ ောသီဥတို 

ရပပာင်ျားလ မှုနှင ် ပပင်ပမှ က  ျားရက ာ်ဝင်ရောက်လာရသာ မ   ျားစ တ်မ ာျားရ ကာင ် ပဖစ်ပေါသည။်  
 

၁၁။ ရေဝပ်ဧေ ယာမ ာျား ရပပာင်ျားလ မှုဆ ိုင်ော အစီေင်ခံစာ (၁၈၉) ခိုက ို သံိုျားသပ်ောတွင် ကမဘာရပေါ်ေှ  

ရေဝပ်ရေသမ ာျား ဆံိုျားရံှုျားရပ ာက်ကွယ်မှုမာှ ပ မ်ျားမျှအာျားပဖင ် ၅၄% နှင  ်၅၇% ေှ ရ ကာင်ျား ရတွြို့ေှ ေမပီျား၊ ရအေီ 

၁၇၀၀ မှ စတင်တက်ွခ က်ပေါက ၈၇% အ   ဆံိုျားရံှုျားလ က်ေှ ရ ကာင်ျား ရတွြို့ေှ ေပေါသည။် ၂၀ ောစိုနှင  ်၂၁ ောစို 

အရစာပ ိုင်ျားတ ိုို့တွင် ရေဝပ်ရေသမ ာျား ဆံိုျားရံှုျားမှုနှုန်ျားမှာ (၃.၇) ဆ ပမန်ဆန်လာမပီျား၊ ရအေ ီ၁၉၀၀ မှစ၍ ၆၄% 

မှ ၇၁% အ   ဆံိုျားရံှုျားမှုေှ ရ ကာင်ျား ရတွြို့ေှ ေပေါသည။် ၂၀ ောစိုတွင် သ ာဝကမ်ျားရ ိုျားတန်ျား ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို 

အပခာျား ရပမအသံိုျားခ မှုအပဖစ် ရပပာင်ျားလ ခ  မှုမှာ ကိုန်ျားတွင်ျားပ ိုင်ျား ရေဝပ်ရေသမ ာျား ရပပာင်ျားလ မှု က် 

ပမင ်မာျားလ က်ေှ မပီျား၊ ကမဘာအဝန်ျား၊ အ ူျားသပဖင ် အာေရှေသတွင် ရပမအသံိုျားခ မှု ရပပာင်ျားလ မှုနှင ် ဆံိုျားရံှုျားမှုမ ာျား 

ဆက်လက် ပဖစ်ရပေါ်လ က် ေှ ပေါသည။် 

 

၁၂။ ရေဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျား၏ ကမဘာလံိုျားဆ ိုင်ောရပပာင်ျားလ မှု အစီအေင်ခံစာတွင် ၁၉၉၇ ခိုနှစ်မှ 

၂၀၁၁ ခိုနှစ်အ   ရေခ   ရေဝပရ်ေသမ ာျား ဆံိုျားရံှုျားရပ ာက်ကွယ်မှုရ ကာင ် ဆံိုျားရံှုျားမှုမှာ နှစ်စဉ် အရမေ ကန် 

ရေေါ်လာ ၂.၇  ေီလီယံ၊ ေီရေရောက်ေ ံြို့နွံရတာမ ာျား/ ေီရေရတာမ ာျား ဆံိုျားရံှုျားရပ ာက်ကွယ်မှုရ ကာင ် 

ဆံိုျားရံှုျားမှုမှာ နှစ်စဉ် အရမေ ကန်ရေေါ်လာ ၇.၂  ေီလယီံနှင ် သနတာရက ာက်တန်ျားမ ာျား ဆံိုျားရံှုျားမှုမှာ နှစ်စဉ် 

အရမေ ကန်ရေေါ်လာ ၁၁.၉  ေီလီယံ အ   ေှ ရ ကာင်ျား ရတွြို့ေှ ေပေါသည်။ 

 

၁၃။ ရေနှင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားအတွက် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ နှင ် ရေဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျားဆ ိုင်ော တန်ဖ ိုျား 

တွက်ခ က်မှု အစီေင်ခံစာတွင် ကိုန်ျားတွင်ျားပ ိုင်ျားနှင ် ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျားရေသ ရေဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျား၏ 

တန်ဖ ိုျားမှာ အပခာျားရေဟစနစ် အမ   ျားအစာျားမ ာျား က် ပမင ်မာျားရ ကာင်ျား ရတွြို့ေှ ပေါသည။် ရေ၊ အစာျားအစာနှင  ်

စွမျ်ားအင်တ ိုို့အ ကာျား ဆက်နွယ်မှုမာှ အရပခခံအက ဆံိုျား ဆက်နွယ်မှုပဖစ်မပီျား လူူ့အသ ိုက်အဝန်ျားအတွက် 
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စ န်ရခေါ်မှုတစ်ေပ် ပဖစ်ပေါသည။် အ ယ ်ရ ကာင ် ဆ ိုရသာ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားသည် န ိုင်ငံအသီျားသီျား၏ 

မူဝေါေေည်ေွယခ် က် အရပမာက်အမ ာျားက ို ပပည ်မီရေျားအတွက် ပံ ပ ိုျားရပျားလ က်ေှ ော၊ ရေဝပ်ရေသမ ာျား 

ဆံိုျားရံှုျားမှုသည် လူသာျားတ ိုို့အတွက် သ သာ င်ေှာျားသည ် ဆံိုျားရံှုျားမှုက ို ပဖစ်ရစမပီျား၊ ရေသခံမ ာျား၊ န ိုင်ငံမ ာျားနှင ် 

စီျားပွာျားရေျားလိုပ်ငန်ျားမ ာျားအတွက် ဆ ိုျားေွာျားသည ် သက်ရောက်မှုမ ာျားက ို ပဖစ်ရပေါ်ရစပေါသည်။   ိုို့ရ ကာင ် 

ရေဝပ်ရေသမ ာျားနှင ် ဆက်စပရ်နရသာ ရေဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျားသည် သယံဇာတမ ာျား   ရောက်စွာ 

အသံိုျားပပ ရေျားနှင ် ရေေညှတ်ညတ်ံ ရသာ စီျားပွာျားရေျားအတွက် အဓ ကအရေျားပေါသည ် ကဏ္ဍမ ှပေါဝင်ေန် လ ိုအပ ်

ပေါသည။် 

၁၄။ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၏ (၄) ကက မရ်ပမာက် ကမဘာလံိုျားဆ ိုင်ော ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  အစီေင်ခံစာ 

တွင် ရေဝပ်ရေသမ ာျား ဆံိုျားရံှုျားရပ ာက်ကွယ်မှုနငှ ် အဆင ်အတန်ျားက ဆင်ျားမှု အရပခအရနသည် ဆ ိုျားေွာျားလ က် 

ေှ ရ ကာင်ျား ရဖာ်ပပ ာျားပေါသည။်  သ ာဝရေဝပရ်ေသမ ာျားနှင ် န ှုင်ျားယှဉ်လျှင် လူလိုပ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ 

အရေအတွက် တ ိုျားပွာျားလာရသာ်လည်ျား ဆံိုျားရံှုျားသွာျားသည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ အေညအ်ရသွျား က် 

န မ ်က ရနန ိုင်ပေါသည။်   ိုို့ရ ကာင ် ၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်အတွက် ကမဘာလံိုျားဆ ိုင်ော အာအ ခ   ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  

ေညမ်ှနျ်ားခ က်မ ာျား ပပည ်မီရေျားအတွက် ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မ်ျားရေျားက ို  ပ်မံတ ိုျားပမြှင ် ရဆာင်ေွက်ေန် 

လ ိုအပ်လ က်ေှ ရနပေါသည။် ၂၀၅၀ ပပည ်နှစ်အ   ရမျှာ်မနှ်ျားခ က်ပဖစ်မ ာျားသည ် ရပမအတန်ျားအစာျား 

က ဆင်ျားပခင်ျား၊ သ ကနတာေပဖစ် ွန်ျားမှုက ို တ ိုက်ဖ က်ပခင်ျားနှင ် ောသီဥတို ရပပာင်ျားလ မှုက ို ရလျှာ ခ ပခင်ျား စသည် 

တ ိုို့က ို ရအာင်ပမင်ရအာင် အရကာင်အ ည် ရဖာ်ောတွင် ရပမ၊ ရေ၊ စွမျ်ားအင်နှင ် အပခာျား သယံဇာတမ ာျားက ို 

ပ ိုမ ို  ရောက်စွာ အသံိုျားပပ ရေျား၊ စာျားသံိုျားမှု ပံိုစံမ ာျားက ို ပပန်လညပ်ပင်ဆင်ပခင်ျားနှင ် အစာျားအစာ 

 ိုတ်လိုပ်မှုပံိုစံမ ာျား ရပပာင်ျားလ ပခင်ျား အစေှ သပဖင ် လူသာျားတ ိုို့မ ှ ပပ ပပင်ရပပာင်ျားလ မှုမ ာျား ပပ လိုပ်ေန် 

လ ိုအပလ် က် ေှ ပေါသည။် 

 
ပံု  (3) စြိမာ့်မ မ (Peatland) မ ှာားသည် ကမ္ှာာ့ကု ်ားမ မ ဧရြိယှာ၏ ၃% ခ ိ်ု့သှာ ရ ြိမသှ်ာလည်ား ကမ္ှာမပေါ်ရ ြိ သစ်မတှာမ ှာား 

အှာားလံုားထက် ကှာဗွ ် ပြိုမြို သြိုမလ ှာင်ထှာားနြိုင်သည်။ 
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ကမဘာ အဆင  ်မ ဝေါေမ ာျားနငှ  ်ဆက်န ယ်မှု 
၁၅။ စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားဆ ိုင်ော လိုပ်ငန်ျားအဖွ ြို့ အစီေင်ခံစာတွင် 

ရေအေည်အရသွျား နှင  ် ရေရ ာက်ပံ မှု၊ စာျားနပ်ေ ကခာ ဖူလံိုမှုနငှ ် ရေေေှ မှု၊ ောသီဥတို ရပပာင်ျားလ မှုအရပေါ် 

အလ ိုက်သင ်ရန  ိုင်မှု၊ စွမျ်ားအင်ရ ာက်ပံ မှု၊ က န်ျားမာရသာ  ဝရန  ိုင်မှု၊ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ နှင ် ရေဟစနစ် 

မ ာျားက ို ရေေညှတ်ည်တံ စွာ အသံိုျားပပ မှု၊ ရေေညှတ်ည်တံ မှုေှ ရသာ လူရနအရဆာက်အဦမ ာျား တည်ရဆာက် 

မှု၊ ဆင်ျားေ မှု တ ိုက်ဖ က်ရေျား၊ ဆန်ျားသစ်တီ ွင်ပခင်ျား နှင  ် သင ရ်လ ာ်ရသာ အရပခခံအရဆာက်အဦမ ာျား 

ရဆာက်လိုပမ်ှုတ ိုို့နှင  ် ဆက်စပရ်နရသာ စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားနှင ် ရေဝပ်ရေသ 

မ ာျားအ ကာျား တ ိုက်ရ ိုက် ဆက်စပမ်ှုေှ မညဟ်ို ရဖာ်ပပ ာျားပေါသည။် 

 

၁၆။ ေမဆ်ာရေသကွန်ေက်၊ ေမဆ်ာရေသမ ာျားက ို   ရောက်စွာ စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျားနှင ် ကမဘာတစ်ဝှမ်ျားတွင် 

ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို ပ ိုမ ိုအက   ျားေှ စွာ က ယက် ယ်ပပနို့်ပပနို့် အသံိုျားပပ ပခင်ျားသည် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား 

သာမက အပခာျား န ိုင်ငံရပေါင်ျားစံို သရ ာတူညီခ က်မ ာျားပဖစ်သည ် ရေ ြို့ရပပာင်ျားမ   ျားစ တ်မ ာျားဆ ိုင်ော ကွန်ဗင်ျား 

ေှင်ျား၊ ကိုလသမေဂ ောသီဥတိုရပပာင်ျားလ မှုဆ ိုင်ော ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၊ သ ကနတာေ တ ိုက်ဖ က်ရေျားဆ ိုင်ော ကွန်ဗင်ျား 

ေှင်ျားနှင ် ရေနှင  ်ဆက်စပကွ်န်ဗင်ျားေှင်ျားမ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျားတာဝန်မ ာျားက ိုပေါ အရ ာက်အကူ ပပ ပေါသည်။ 

 

တတ ယအကက မ ်ရမ်ဆာမဟာဗ ျူဟာစမီ ခ က် အဆကာငအ်ထည်ဆဖာမ်ှုအာျား သ ိုျားသပ်ပခင်ျား 
၁၇။ တတ ယအကက မရ်ပမာက် ေမဆ်ာ မဟာဗ  ဟာ စီမခံ က် အရကာင်အ ည်ရဖာ်မှု သံိုျားသပ်ပခင်ျားအာျား 

(၁၁) ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင် န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျားနှင ် 

၂၀၁၄ ခိုနှစ် မဟာဗ  ဟာ စီမခံ က်ဆ ိုင်ော ရများခွန်ျားလွှာမ ာျား အာျား ေမဆ်ာ မ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားနှင ် 

အဖွ ြို့ဝင် န ိုင်ငံမ ာျားမှ ရပဖဆ ိုမှုအရပေါ် အရပခခံ၍ ရဆာင်ေွက် ာျားပခင်ျား ပဖစ်ပေါသည။် 

 

၁၈။ အဓ ကရတွြို့ေှ ခ က်မာှ ကမဘာအဝန်ျား၌ တတ ယ အကက မရ်ပမာက် မဟာဗ  ဟာ စီမခံ က် အရကာင် 

အ ည်ရဖာ်မှုသည ် ဆက်လက် တ ိုျားတက်ဆ  ပဖစ်ပေါသည။် ရေဝပ်ရေသမ ာျား အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ပခင်ျား၊ 

အလာျားအလာေှ သည ် ေပဆ်ာရေသမ ာျား ရဖာ် ိုတ်ပခင်ျား၊ အိုပခ်  ပလ်ိုပ်က ိုင်မှုစီမံခ က်မ ာျား ရေျားဆွ ပခင်ျား၊ 

ေမဆ်ာရေသ အရပခအရနနှင ် ရေဟစနစမ် ာျား ရစာင ် ကည ်ရလ လာပခင်ျားနှင ် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားသ ိုို့ အစီေင်ခံ 

တင်ပပပခင်ျား အစေှ သည ် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၏ အဓ ကလိုပ်ငန်ျား အမ ာျားအပပာျားသည် ပံိုမှန ် အရလျား ာျား 

ရဆာင်ေွက်ေန် လ ိုအပ်လ က် ေှ ပေါသည။် 
 

၁၉။ အပခာျားရတွြို့ေှ ခ က်မာှ ရေဝပ်ရေသမ ာျား အဆင ်အတန်ျား က ဆင်ျားလာပခင်ျားနှင ် ဆံိုျားရံှုျား ရပ ာက်ကွယ် 

မှုမ ာျား ကကံ ရတွြို့ေလ က်ေှ ော အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားမှ အရေျားတယူ ရဆာင်ေွက်ေန် လ ိုအပ်လ က်ေှ မပီျား တံိုို့ပပန် 

ရဆာင်ေွက်ောတွင် အဆင ်အတန်ျား က ဆင်ျားမှုနှင ် ဆံိုျားရံှုျားမှု ပဖစ်ရစသည ် အရ ကာင်ျားေင်ျားမ ာျားက ို တ ိုက်ရ ိုက် 

က ိုင်တယွ် ရပဖေင်ှျားပခင်ျားနှင ် ရေဝပ်ရေသ တန်ဖ ိုျားမ ာျားက ို ရေဝပ်ရေသ စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျားနှင ်  အစ ိုျားေနှင ် ပိုေဂလ က 

ေင်ျားနှီျားပမြှ ပ်နှံမှုမ ာျားတွင်  ည ်သွင်ျား ရပေါင်ျားစပ်ပခင်ျားတ ိုို့က ို ရဆာင်ေွက်ေန် လ ိုအပ်ပေါသည။် 
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က န်ဗငျ်ားရငှျ်ား၏ ဆနောင ်(၉) နစှက်ာလအတ က် ဦျားစာျားဆပျားဧရ ယာမ ာျား 
၂၀။ ၂၀၁၆-၂၀၂၄ ကာလအတွက် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်ရေျား ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင် 

န ိုင်ငံမ ာျား၏ ဦျားစာျားရပျားဧေ ယာမ ာျားက ို (၁၁) ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျား 

ခ  သည  ် န ိုင်ငံအဆင ် အစေီင်ခံစာမ ာျား၊ ၂၀၁၄ ခိုနှစ်တွင် ေမဆ်ာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားနှင ် အဖွ ြို့ဝင် 

န ိုင်ငံမ ာျား မှ ပဖည ်စွက်ခ  သည ် ၂၀၁၄ ခိုနှစ် မဟာဗ  ဟာ စီမခံ က်ဆ ိုင်ော ရများခွန်ျားလွှာမ ာျားနှင ် ၂၀၁၄ ခိုနှစ်၊ 

ရအာက်တ ို ာနှင ် န ိုဝင် ာလမ ာျားတွင် အာဖေ က၊ အရမေ က၊ အာေှနှင  ်ဥရောပတ ိုို့တွင် က င်ျားပခ  သည ် 

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျားအကက   ရေသအဆင ် အကကံပပ ရဆွျားရနွျားပွ မ ာျားတွင် ေေှ ခ  သည ် အကကံပပ  

ခ က်မ ာျားမှ  ိုတ်နိုတ ်ာျားပေါသည။် 

 

၂၁။ ဆရဝပ်ဆေသမ ာျား ၏ အဆင ်အတန်ျားမ ာျား က ဆင်ျားပခ င်ျားနှင ် ပ က်စီျားဆ ိုျားရ ှုျားမှုမ ာျားက ို ကာက ယပ်ခင်ျား၊ 

တာျားဆ ီျားပခင်ျားနှင  ် ပပန်လညဆ်ကာင်ျားမ န်ဆစပခင်ျား ။ စ ိုက်ပ   ျားရေျား၊ သစ်ရတာ၊ ရေနံ၊ ဓေါတ်ရငွြို့နှင ် သတတ က   

သ ိုို့ရသာ သယဇံာတ  ိုတ်ယသူည ်လိုပင်န်ျားမ ာျား ရေေညှတ်ည်တံ စွာ ရဆာင်ေွက်မှု မေှ ပခင်ျား၊ လူဦျားရေ 

တ ိုျားပွာျားလာပခင်ျား နှင ် ပတ်ဝန်ျားက င်   ခ ိုက်ရစသည ် ရပမအသံိုျားခ မှု ရပပာင်ျားလ ပခင်ျား စသည်တ ိုို့ရ ကာင ် 

ရေဝပ်ရေသမ ာျား ဆက်လက် ဆံိုျားရံှုျားလ က် ေှ ပေါသည။် အဆ ိုပေါဖ အာျားမ ာျား ရနာက်ကွယ်မှ အရ ကာင်ျားေင်ျား 

မ ာျားက ို က ိုင်တယွ် ရပဖေင်ှျားမှသာလ င် ဆ ိုျားက   ျားသက်ရောက်မှုမ ာျားက ို ရလ ာ နညျ်ား သက်သာရစန ိုင်မည် 

ပဖစ်သည။် အဆ ိုပေါအခ က်က ို သ ေှ ပခင်ျားနှင ် ဆံိုျားပဖတ်ခ က် ခ မတှ်ပခင်ျားမ ာျား၌  ည ်သွင်ျား စဉ်ျားစာျားောတွင် 

ရေဝပ်ရေသ သယံဇာတမ ာျားနှင ် ရေဝပ်ရေသ ရေဟစနစ်မ ာျား၏ အက   ျားရက ျားဇူျားမ ာျားက ို တ ိုင်ျားတာပခင်ျား၊ 

တန်ဖ ိုျား ာျားပခင်ျားနှင ် လူူ့အဖွ ြို့ အစည်ျားတွင် က ယက် ယပ်ပနို့်ပပနို့် သ ေှ နာျားလည် ပခင်ျားတ ိုို့  လ ိုအပ်ပေါသည။် 

 

၂၂။ သ ပပ နညျ်ားက  အကက ပပ ခ  က် နှင  ်လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျား။ သ ပပံနှင ် နည်ျားပညာဆ ိုင်ော သံိုျားသပ်ပခင်ျား 

အဖွ ြို့နှင  ် ဆက်သွယ်ပခင်ျား၊ ပညာရပျားပခင်ျားနှင ် သ ပမင်န ိုျား ကာျားမှု ပမြှင ်တင်ပခင်ျားတ ိုို့မှတစ်ဆင ် မူဝေါေ ခ မှတ် 

သူမ ာျားနှင ် ရေဝပ်ရေသ   န်ျားသ မျ်ားရေျား လက်ရတွြို့ အရကာင်အ ည်ရဖာ ် ရဆာင်ေွက်ရနသမူ ာျား ံသ ိုို့ 

သ ပပံနညျ်ားက  အကကံဉာဏ္်နှင ် လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျားရပျားပခင်ျားက ို တ ိုျားပမြှင ်ရဆာင်ေွက်ပခင်ျား။ 

 

၂၃။ ရာသီဥတို ဆပပာင်ျားလွဲမှုနှင ် ဆရဝပ်ဆေသမ ာျား။ ောသီဥတိုရပပာင်ျားလ မှုနှင ်အညီ လ ိုက်ရလ ာညရီ ွ 

ရန  ိုင်ပခင်ျားနှင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ အရေျားပေါမှုက ို သ ေှ နာျားလည်ျားပခင်ျား။ 

 

၂၄။ သဘာဝတရာျားနှင ် လ သာျားတ ို အတ က် ဆေဟစနစ် လိုပ်ငန်ျားဆ ဆာင်ရွက်ခ က်မ  ာျားနှင ် ဝန်ဆဆ ာင်မှု 

မ ာျားဆ  ိုင်ရာ သတင်ျားအ ခ က်အလက်မ ာျား။ ရေဝပ်ရေသမ ာျားမှ ပံ ပ ိုျားရပျားသည ် ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျား၊ အက   ျား 

ရက ျားဇူျားမ ာျား၊ တန်ဖ ိုျားမ ာျား၊ ရေဟစနစ်လိုပင်န်ျား ရဆာင်ေွက်ခ က်မ ာျားနှင ်  ွက်ကိုန်မ ာျားက ို န ိုင်ငံအဆင ် 

ဖွြံို့မဖ  ျားရေျားစီမံခ က်မ ာျားတွင်  ည ်သွင်ျားစဉ်ျားစာျားပခင်ျား မေှ ရသျားရပ။ ရေနှင ်ဆက်စပ၍် လူသာျားတ ိုို့၏ 

ေပ ိုင်ခွင ်မ ာျားက ို အပပည ်အဝအသံိုျားပပ န ိုင်ရေျားနှင ် ဆင်ျားေ နွမ်ျားပေါျားမှု ရလ ာ ခ န ိုင်ရေျား ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ 

အခန်ျားကဏ္ဍက ို အသ အမှတ်ပပ မှု မေှ ပခင်ျားသည် ရေဝပ်ရေသမ ာျား ရလ ာ နညျ်ားလာပခင်ျားနှင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား 



စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမ်ဆာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် (၂၀၁၆-၂၀၂၀) 

 

8 

 

ပပန်လည ်  ူရ ာင်ောတင်ွ အာျား ိုတ်မှု နည်ျားပေါျားေပခင်ျားတ ိုို့တွင် အဓ ကအရေျားပေါသည ် အရ ကာင်ျားေင်ျားခံ 

တစ်ခိုပဖစ်ပေါသည။်  ိုတ်ယူသံိုျားစွ န ိုင်မှု မေှ သည ် နည်ျားလမ်ျားပဖင ် လူသာျားတ ိုို့နှင ် သ ာဝ တောျားတ ိုို့ ေေှ သည ် 

ပေပ်ေှ / ပေပ်မ   ပစစည်ျားမ ာျား၊ တန်ဖ ိုျားမ ာျားနှင ် အက   ျားရက ျားဇူျားမ ာျား တွင် ယံို ကညက် ိုျားကွယ်မှု နှင  ် အနာေတ် 

တန်ဖ ိုျားမ ာျား ပေါဝင်ပေါသည။် 

 

၂၅။ ဆရဝပ်ဆေသမ ာျား၏ လ သာျားတ ို အာျား ပ  ပ ိုျားလ က်ရှ သည ် ဆေဟစနစ ် ဝန်ဆဆ ာင်မှုမ ာျား က ို 

အမ ာျား ပပည်သ မှ သ ဆစရ န် ဆဆာင်ရွက်ပခင်ျား။ ရေဝပ်ရေသမ ာျား ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားက ို အမ ာျားပပည်သူ 

သ ေှ ရစရေျားနှင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ တန်ဖ ိုျားမ ာျားက ို  ည ်သွင်ျားစဉ်ျားစာျားန ိုင်ရေျားအတွက် ဆံိုျားပဖတ်ခ က် 

ခ မတှ်သူမ ာျားနှင ် ပပည်သူလူ ို ံသ ိုို့   ရောက်ရသာ ဆက်သွယ်မှုပံိုစံပဖင ် အသ ရပျားပခင်ျား။   ိုသ ိုို့ 

ရဆာင်ေွက်ပခင်ျားသည် လူသာျားတ ိုို့၏ အသက်ရမွျားဝမ်ျားရ ကာင်ျား လိုပ်ငန်ျားမ ာျားနှင ် က န်ျားမာရေျား၊ စီျားပွာျားရေျား 

ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု၊ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ၊ ရေနှင ်ရပမတ ိုို့ အတက်ွ ရေဝပ်ရေသမ ာျားမှ ပံ ပ ိုျားရပျားသည ် တန်ဖ ိုျားမ ာျားက ို 

ပ ိုမ ိုသ ေှ  နာျားလည်ရစမည် ပဖစ်ပေါသည။် 

 

၂၆။ ပ ျားဆပေါင်ျားဆ ဆာင်ရွက်မှု ပမြှင ် တင်ပခင်ျား။ ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ တန်ဖ ိုျားမ ာျားက ို ရေ၊ ရပမနှင ် ဇီဝမ   ျားစံို 

မ   ျားကွ  စီမခံနို့်ခွ မှုနငှ  ် အစ ိုျားေနှင ် ပိုေဂလ က ေင်ျားနှီျားပမြှ ပ်နှံမှုမ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသ စီမခံနို့်ခွ သူမ ာျား၊ 

  န်ျားသ မျ်ားရေျား ရဆာင်ေွက်သူမ ာျား၊ အဓ က ဆက်စပပ်တ်သက်သူမ ာျား ပေါဝင်မှု နှင ်အတူ  ည ်သွင်ျား 

စဉ်ျားစာျားန ိုင်ရေျား ဆက်သွယ်မှု စနစ်မ ာျား (ရေသအဆင ်၊ မမ  ြို့အဆင ်၊ ပမစ်၊ ကန်နှင ် ရပမရအာက်ရေ ရေရဝ 

ရေလ ရေသမ ာျားအဆင ်၊ န ိုင်ငံအဆင ်၊ ရေသအဆင ်နှင ် ကမဘာ အဆင ်) မှတစ်ဆင ် ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင် 

ရဆာင်ေွက်ပခင်ျားနှင ် ခ  တ်ဆက်ပခင်ျား။ 

 

၂၇။ က န်ဗင်ျားရှ င်ျားက ို အဆကာင်အထည်ဆဖာ ် ဆဆာင်ရွက်ပခင်ျား။ ေမဆ်ာရေသမ ာျား စာေင်ျားပပင်ဆင် 

မွမ်ျားမံပခင်ျား၊ န ိုင်ငံတကာ အရေျားပေါသည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားနှင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား အာျားလံိုျားက ို စာေင်ျား 

ရကာက်ယူပခင်ျား၊ အ ူျားသပဖင ် Montreux Record ပေါ ေမဆ်ာရေသမ ာျား စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျားနှင ် ရေဟရဗေ 

ဝ ရသသ လကခဏ္ာမ ာျား   န်ျားသ မျ်ားပခင်ျားနှင ် ရကာင်ျားမွနပ်ခင်ျားမေှ ပေါက ရကာင်ျားမွန်လာရစရေျား ရဆာင်ေွက် 

ပခင်ျား၊ ေမဆ်ာရေသ အာျားလံိုျားအတွက် စီမခံနို့်ခွ မှု လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျား ပပင်ဆငပ်ခင်ျားနှင ် အဆ ိုပေါ လိုပ်ငန်ျားစဉ် 

မ ာျားက ို ဝန် မ်ျားမ ာျား၊ သင ်ရလ ာ်သည ် အရပခခံ အရဆာက်အဦနှင ် အပခာျားသယံဇာတမ ာျားပဖင ် ရပမပပင်တွင် 

လက်ရတွြို့ အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်ပခင်ျား။ 

 

၂၈။ ရမ်ဆာ ဆေသမ ာျားနှင ် နယ်စပ်ပဖတ်ဆက ာ်ရမ်ဆာ ဆေသမ ာျား ဆဖာ်ထိုတ်သတ်မှတပ်ခင်ျား။ ေမဆ်ာ 

ရေသ ကွန်ယက်တင်ွ မပေါဝငရ်သျားသည ် ရေဝပ်ရေသ အမ   ျားအစာျားမ ာျား ပေါဝင် ည ်သွင်ျားန ိုင်ရေျားနှင ် 

ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို အနာေတ်တွင်   န်ျားသ မျ်ားကာကွယ်မှု ရသခ ာရစရေျားတ ိုို့အတွက် န ိုင်ငံအဆင ် 

ရေဝပ်ရေသမ ာျား စာေင်ျားရကာက်ယူမှုအရပေါ် အရပခခံ၍ ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို ေမဆ်ာရေသမ ာျားနှင ် နယ်စပ ်

ပဖတ်ရက ာ် ေမဆ်ာရေသမ ာျားအပဖစ် ရဖာ် ိုတ်သတ်မှတ်ပခင်ျား။ 
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၂၉။ ဆရဝပ်ဆေသမ ာျားက ို အက   ျား ရှ စ ာအသ ိုျားပပ ပခင်ျား။ ရေသအဆင ်၊ ရေဝပ်ရေသအဆင ်၊ န ိုင်ငံအဆင ်၊ 

ရေသအဆင ်နှင ် ကမဘာ အဆင ်၌ အက   ျားရက ျားဇူျားမ ာျားပံ ပ ိုျားရပျားရနသည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ် 

လိုပ်ငန်ျားရဆာင်ေွက်ခ က်မ ာျား ရေေညှ် တည်တံ ရစရေျား ရကာင်ျားမွနစ်ွာ စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျား။ 

 

၃၀။ ပပင်ပမှက ျူျားဆ က ာ်ဝင်ဆရာ က်လာ ဆသာမ   ျားစ တမ် ာျား။ ရေဝပ်ရေသမ ာျားေှ  ပပင်ပမှက  ျားရက ာ် 

ဝင်ရောက်လာရသာ မ   ျားစ တ်မ ာျားက ို ကနိ်ု့သတ်ပခင်ျားနှင ် ေှင်ျားလင်ျားပခင်ျားတ ိုို့က ို ရဆာင်ေွက်ပခင်ျား။ 

 

၃၁။ ဆက်စပပ်တ်သက်သ မ ာျား ၏ ပ ျားဆပေါင်ျားပေါဝင်မှု က ို ပမြှ င ် တင်ပခင်ျား။ ရေဝပ်ရေသမ ာျား ရေေညှတ်ည်တံ  

ရစရေျားနှင ် အက   ျားေှ စွာအသံိုျားခ န ိုင်ရေျား ဌာရနတ ိုင်ျားေင်ျားသာျားလူမ   ျားမ ာျားနှင ် ရေသခံမ ာျားအပေါအဝင် 

ဆက်စပပ်တ်သက်သူမ ာျား၏ ပူျားရပေါင်ျားလိုပ်ငန်ျားရဆာင်ေွက်မှုမ ာျားနှင ် တက်ကကွစွာပူျားရပေါင်ျားရဆာင် 

ေွက်မှုမ ာျားက ို ပံ ပ ိုျားအာျားရပျားပခင်ျား။ 

  

၃၂။ ဆပေါင်ျားစည်ျားဆဆာင်ရွက်ပခ င်ျား။ ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၊ အပခာျားန ိုင်ငံရပေါင်ျားစံို သရ ာတူညီခ က် 

မ ာျားနှင ် ဆက်စပသ်ရ ာတူညီခ က်မ ာျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်ပခင်ျား၊ ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်ပခင်ျားတ ိုို့အတွက် 

တာဝန်ယူ ာျားရသာ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအ ကာျား အစီေင်ခံစာရေျားသာျားပခင်ျားနှင ် သတင်ျားအခ က်အလက် 

မျှရဝပခင်ျားလိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားအပေါအဝင် အပခာျားလိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားနှင ် လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားမ ာျား ပ ိုမ ို  ရောက် 

လ င်ပမန်စွာ ရဆာင်ေွက်န ိုင်ရေျား ကက  ျားပမ်ျားအာျား ိုတ်ပခင်ျား၊ န ိုင်ငံအဆင ်၊ ကမဘာ အဆင ်မ ာျား၌ အပခာျားပူျားရပေါင်ျား 

ရဆာင်ေွက်ရနသည ် န ိုင်ငံရပေါင်ျားစံိုအဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားနှင ် န ိုင်ငံတကာ လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားအ ကာျား ရပေါင်ျားစညျ်ား 

ရဆာင်ေွက်န ိုင်မည ် အခ က်မ ာျားက ို ရဖာ် ိုတ်န ိုင်ရေျား ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်ပခင်ျား။ 

  

၃၃။ ရန်ပ ိုဆင ဆထာ က်ပ  ပခင်ျား။ ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို စီမခံနို့်ခွ ေန် ေန်ပံိုရငွေေှ ေန်လ ိုအပ်ပေါသည။် ေန်ပံိုရငွ 

ေေှ ရေျား မရဆာင်ေွက်န ိုင်ပေါက အက   ျားဆက်မာှ ဆ ိုျားေွာျားန ိုင်ပေါသည။် န ိုင်ငံအမ ာျားအပပာျား၊ အ ူျားသပဖင ် 

ဖွြံို့မဖ  ျားဆ န ိုင်ငံမ ာျားတွင် လံိုရလာက်သည ် ေန်ပံိုရငွေေှ ရေျားသည် စ န်ရခေါ်မှုတစ်ေပ်ပင်ပဖစ်ပေါသည်။ 

 

၃၄။ ဆရဆဝဆရလွဲဆေသ ရှုဆထာင ်အပမင်မှ ကကည ်ပခင်ျား ။  ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို ရေသံသော၏ တစ်စ တ ်

တစ်ပ ိုင်ျားအရနပဖင ် အသ အမှတ်ပပ န ိုင်ရေျား ဆက်စပပ်တ်သက်သူမ ာျားအာျားလံိုျားနှင ်ပူျားရပေါင်ျား၍ ပမစ်၊ ကန်နှင ် 

ရပမရအာက်ရေ ရေရဝရေလ ရေသ အဆင ်တွင် ရေဝပ်ရေသမ ာျားမှ လိုပ်ငန်ျားရဆာင်ေွက်ခ က်မ ာျားနှင ် 

လူသာျားတ ိုို့နှင ် သ ာဝတောျားသ ိုို့ရပျားစွမ်ျားသည ် ရေဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျားက ို ရလ လာဆန်ျားစစ်ပခင်ျား။ 
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စတိုတထအကက မ်ဆပမာက် ရမ်ဆာမဟာဗ ျူဟာစမီ ခ က်က ို အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ပခင်ျား  
၃၅။ စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမ်ဆာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် (၂၀၁၆-၂၀၂၄) သည် ေမဆ်ာ အတွင်ျားရေျားမှ ျား 

ရံိုျား၊ သ ပပံနှင ် နည်ျားပညာဆ ိုင်ော သံိုျားသပရ်ေျားအဖွ ြို့၊ ဆက်သွယ်ရေျား၊ ပညာရပျားပခင်ျား၊ ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက် 

ပခင်ျားနှင ် သ ပမင်န ိုျား ကာျားမှု ပမြှင ်တင်ပခင်ျားကွန်ေက်မှ ပံ ပ ိုျားမှုနငှ ်အညီရသာ်လည်ျားရကာင်ျား၊ အပခာျား န ိုင်ငံတကာ 

အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၊ မ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားနှင ် န ိုင်ငံရပေါင်ျားစံို သရ ာတူညီခ က်မ ာျားနှင ် ပူျားရပေါင်ျား 

ရဆာင်ေွက်၍ ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားမှ အရေျားယူရဆာင်ေွက်ေမည ် လိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို ရေျားသာျားရဖာ်ပပ 

 ာျားပေါသည။် 

 

၃၆။ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားသည် န ိုင်ငံအဆင ်ရေဝပရ်ေသမူဝေါေမ ာျား၊ မဟာဗ  ဟာမ ာျား၊ လိုပ်ငန်ျားစီမခံ က် 

မ ာျား၊ စီမကံ န်ျားမ ာျား နှင ် လိုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာျား ရေျားဆွ ပခင်ျား သ ိုို့မဟိုတ် ရေဝပ်ရေသ  န်ျားသ မျ်ားရေျားက ို 

ပံ ပ ိုျားရပျားန ိုင်မည ် အပခာျားသင ်ရလ ာ်သည ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားပဖင ် မဟာဗ  ဟာစီမခံ က် အရကာင်အ ည် 

ရဖာ်ပခင်ျားက ို န ိုင်ငံအဆင ်နှင ် ကမဘာ အဆင ်မ ာျားတွင် ရဆာင်ေွက်သင ်ပေါသည။်   ိုသ ိုို့ရဆာင်ေွက်ောတွင် 

န ိုင်ငံအဆင ် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  မဟာဗ  ဟာစီမခံ က်၏ အစ တ်အပ ိုင်ျားတစ်ခို သ ိုို့မဟိုတ် ပဖည ်စက်ွခ က် 

အရနပဖင ်  ည ်သွင်ျားရဆာင်ေွက် န ိုင်ပေါသည်။ 

 

၃၇။ ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်ောတွင် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ အရပခအရနနှင ် အရကာင် 

အ ည်ရဖာ်န ိုင်စွမ်ျား မတူညီ ကရ ကာင်ျား နာျားလည်သ ေှ ပေါသည။် မဟာဗ  ဟာစီမခံ က် ရအာက်တင်ွ 

မ မ တ ိုို့၏ ဦျားစာျားရပျားလိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို သတ်မှတေ်န်၊ အရကာင်အ ည်ရဖာ်ေန ် လိုပ်ငန်ျားစီမခံ က် 

ရေျားဆွ ေန်နှင ် သယံဇာတမ ာျားအသံိုျားပပ ရေျားက ို  ည ်သွင်ျားစဉ်ျားစာျား ေန် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအာျား တ ိုက်တနွ်ျား 

အာျားရပျားပေါသည။် အပခာျားန ိုင်ငံတကာသရ ာတူညီ ာျားရသာ ပတ်ဝန်ျားက င်ဆ ိုင်ော ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားနှင ် 

ေညမ်ှနျ်ားခ က်မ ာျားက ို အရ ာက်အကူပပ ေန် ေညေ်ွယ်၍လညျ်ား ဤစီမခံ က်က ို အရကာင်အ ည်ရဖာ်သင ် 

ပေါသည။် 

 

၃၈။ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားသည် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၊ ရေ ြို့ရပပာင်ျားသွာျားလာသည ်မ   ျားစ တ်မ ာျားဆ ိုင်ော 

ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၊ ောသီဥတိုရပပာင်ျားလ မှုဆ ိုင်ော ကိုလသမေဂကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၊ သ ကနတာေပဖစ် ွန်ျားမှုတ ိုက်ဖ က်ရေျား 

ကိုလသမေဂကွန်ဗင်ျားေှင်ျားနှင ် အပခာျားရေသအဆင ်နှင ် ကမဘာ အဆင ် န ိုင်ငံရပေါင်ျားစံို သရ ာတူညီခ က်မ ာျား 

အရကာင်အ ည်ရဖာ်ောတွင် အသံိုျားပပ သည ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားနှင ် ရပေါင်ျားစပ်၍ တစ်စိုတစ်စညျ်ားတည်ျား 

ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားက ို အရကာင်အ ည်ရဖာ်ေန် တ ိုက်တနွ်ျား အာျားရပျားပေါသည်။ 

 

အဆကာငအ်ထည်ဆဖာရ်န် အဆထာက်အပ  ဆပျားသည ်အဆပခအဆနမ ာျား  
၃၉။ စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က်အာျား ရအာင်ပမင်စွာ အရကာင်အ ည် 

ရဖာ်န ိုင်မှုသည် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှုနှင ် စ တ်အာျား က်သန်မှုအရပေါ်တင်ွ မူတညရ်န 
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ပေါသည။် ဤစီမခံ က်ရေျားဆွ ောတွင် အကကံပပ ရဆွျားရနွျားပွ မ ာျားမှတစ်ဆင ် ေေှ ခ  သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ 

သရ ာ ာျားအပမင်မ ာျားအရပေါ် အရပခခံ၍ အရကာင်အ ည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်မှုက ို အာျားရပျားန ိုင်သည ် 

အရ ကာင်ျားေင်ျားမ ာျားက ို ရဖာ် ိုတ် ာျားပေါသည။် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားနှင ် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား မ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျား 

မ ာျားက ို အရကာင်အ ည်ရဖာ်ောတွင် ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင်သွာျားေန် တ ိုက်တနွ်ျားအာျားရပျားပေါသည။် 

 

အရင်ျားအပမစ်မ ာျားထ ဆထာင်ပခင်ျား 

၄၀။ ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မျ်ားပခင်ျားနှင ် အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျားအတွက် န ိုင်ငံအဆင ်နှင ် 

န ိုင်ငံတကာမှ ေေှ ရသာ ေန်ပံိုရငွအေင်ျားအပမစ်မ ာျားသည် အစ ိုျားေ၊ ပိုေဂလ က၊ န ိုင်ငံအဆင ်နှင ် န ိုင်ငံတကာ 

အေင်ျားအပမစ်မ ာျားနှင ် ကမဘာ ပတဝ်န်ျားက င်ဆ ိုင်ော အရ ာက်အပံ အဖွ ြို့အပေါအဝင် အေင်ျားအပမစ်မ ာျား 

အာျားလံိုျားမ ှ ေေှ ပေါသည။် သ ိုို့ရသာ်လည်ျား ေေှ သည ် ေန်ပံိုရငွမ ာျားသည် စီမံခ က်ပေါ ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားနှင ် 

ေညမ်ှနျ်ားခ က်မ ာျားက ို အပပည ်အဝ အရကာင်အ ည်ရဖာ်ေန် လံိုရလာက်မှုမေှ ရပ။ ရေဝပ်ရေသမ ာျား 

အဆင ်အတန်ျား က ဆင်ျားပခင်ျားနှင ် ဆံိုျားရံှုျားပခင်ျားက ို တ ိုက်ရ ိုက်ပဖစ်ရစသည ် အရ ကာင်ျားေင်ျားမ ာျားက ို 

က ိုင်တယွ်ရပဖေင်ှျားေန်  ပ်မံလ ိုအပ်သည ် ေန်ပံိုရငွအေင်ျားအပမစ်မ ာျား စိုရဆာင်ျားပခင်ျားက ို ရေသအဆင် ၊ 

န ိုင်ငံအဆင ်၊ ရေသကကီျားအဆင ်နှင ် ကမဘာ အဆင ်မ ာျားတွင် ရဆာင်ေွက်ေန် လ ိုအပ်ပေါသည်။ 

  ိုသ ိုို့အေင်ျားအပမစ်မ ာျား စိုရဆာင်ျားပခင်ျားက ို အေင်ျားအပမစ်မ ာျား စိုရဆာင်ျားပခင်ျားနှင ် ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှု 

မူရ ာင်၊ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ကက  ျားပမ်ျားအာျား ိုတ်မှုမ ာျား၊ ေမဆ်ာရေသအဆင ် လိုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာျား၊ 

န ိုင်ငံတကာ မ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားနှင ် အတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၏ ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှုအဖွ ြို့မတှစ်ဆင ် 

ပပည ်မီရအာင် ရဆာင်ေွက်န ိုင်ပေါသည။် 

  

စတိုတထအကက မဆ်ပမာက် ရမ် ဆာမဟာဗ ျူဟာစီမ ခ က်အာျားအမ ာျားသ ဆစရန် ဆဆာင်ရွက်ပခင်ျား 

၄၁။ ရေဝပ်ရေသဆ ိုင်ောလိုပ်ငန်ျားမ ာျား ရဆာင်ေွက်ရနသမူ ာျား ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင်မှု ပ ိုမ ိုပမြှင ်တင်ေန်နှင ် 

ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားနှင ် လိုပ်ငန်ျားရဆာင်ေွက်ခ က်မ ာျားက ို အမ ာျားသ ေှ လာရစေန် ဆက်သွယ်ရေျား၊ ပညာရပျားပခင်ျား၊ 

ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်ပခင်ျားနှင ် သ ပမင်န ိုျား ကာျားမှုပမြှင ်တင်ပခင်ျား (CEPA) အပေါအဝင် အတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၏ အပခာျား 

ဆက်သွယ်ရေျားလိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို ပမြှင ်တင်ရဆာင်ေွက် မည်ပဖစ်ပေါသည်။   ိုသ ိုို့ရဆာင်ေွက်မှုမ ာျားသည် CEPA 

တာဝန်ခံမ ာျားကွန်ေက်နှင ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ဆက်သွယ်ပညာရပျားရေျား လိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ိုပေါ အရ ာက် 

အကူ ပပ န ိုင်မည် ပဖစ်ပေါသည။် 

 

ပ ျားဆပေါင်ျားဆဆာင်ရွက်မှု 

၄၂။ ရေဝပ်ရေသမ ာျားနှင ် ရေဝပ်ရေသသယံဇာတမ ာျား အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျားတွင် ေမဆ်ာရေသမ ာျား 

နှင  ်အပခာျားရေဝပ်ရေသမ ာျား စီမခံနို့်ခွ မှုတွင် တာဝန်ေှ သည ်သူမ ာျား အပေါအဝင် အပခာျားဆက်စပပ်တ်သက်သူ 

အမ ာျားအပပာျားလည်ျား ပေါဝင်ပေါသည။်   ရေသအဆင် ၊ န ိုင်ငံအဆင ်၊ ရေသကကီျားအဆင ်နှင ် ကမဘာ အဆင ်မ ာျား 

တွင် ေမဆ်ာရေသအဆင ် လိုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာျား၊ န ိုင်ငံတကာ မ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားနှင ် အပခာျား 
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န ိုင်ငံရပေါင်ျားစံို သရ ာတူညခီ က်မ ာျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်ောတွင် ေှ ေင်ျားစွ  ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှုအာျား 

ပ ိုမ ိုအာျားရကာင်ျား လာရစပခင်ျားနှင ် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်မှု ပမြှင ်တင်ရေျား အေပ ်က် 

အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားနှင ် စီျားပွာျားရေျားလိုပ်ငန်ျား ကဏ္ဍနှင ်လည်ျား မ တ်ဖက်အသစ်မ ာျားဖွ ြို့ေန် လ ိုအပ်ပေါသည။် 

 

 
 

န ိုင်င တကာပ ျားဆပေါင်ျားဆဆာင်ရွက်မှု  

၄၃။ ေမဆ်ာနှင ် ရေ၊ အသက်ရမွျားဝမ်ျားရ ကာင်ျားလိုပ်ငန်ျားမ ာျား၊ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ၊ သ ာဝရ ျားအနတောယ် 

ရလ ာ ခ ရေျားနှင ် ပပန်လည ်ူရ ာင်ရေျား၊ ကာဗွနစ်ိုပယ်ူမှုတ ိုို့အပေါအဝင် စဉ်ဆက်မပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု 

နှင  ် ဆက်စပရ်နရသာ ကမဘာလံိုျားဆ ိုင်ော လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားနှင ် ခ  တ်ဆက်န ိုင်ေန် ေညေ်ွယ်၍ န ိုင်ငံတကာ 

ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်ရေျားအတွက် အစီအစဉ်မ ာျား ခ မတှ် ာျားပေါသည။် အဆ ိုပေါ ဆက်နွယ်မှုမ ာျားက ို လာမည ် 

ကာလမ ာျားအတွင်ျား အခ ိုင်အမာ စိုစည်ျားသွာျားမည်ပဖစ်ပေါသည။်  

 ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားသည် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားရအာက်ေှ  ရေဝပ်ရေသမ ာျားနှင ် ဆက်စပ ်

ရနသည ် လိုပ်ငန်ျားမ ာျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်ေန်အတွက် အဓ ကမ တ်ဖက်ပဖစ်မပီျား ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  

ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားသ ိုို့ မူဝေါေပ ိုင်ျား၊ နည်ျားပညာနှင ် သ ပပံဆ ိုင်ော အကကံဉာဏ္်မ ာျားရပျားေန်နှင ် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား 

နှစ်ခိုအ ကာျား အဆင ်အာျားလံိုျားတွင် ပူျားရပေါင်ျား ရဆာင်ေွက်မှုပမြှင ်တင်ေန် တာဝန်ေှ ပေါသည။် 

 ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားမှ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအာျားလံိုျားတွင် တက်ကကွစွာကူညီပံ ပ ိုျားရပျားရနသည ်၊ 

ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား အတွက် မူဝေါေမ ာျားအသသစ်မ ာျားရေျားဆွ ရပျားရနသည ်၊ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအာျား 

ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားအာျား လက်ရတွြို့အရကာင်အ ည်ရဖာ်ောတွင် ကူညပီံ ပ ိုျားရပျားရနသည ် 

အဖွ ြို့အစည်ျား (၆) ခို (Birdlife International, International Union for the Conservation of 

Nature (IUCN), International Water Management Institute (IWMI), Wetland 

International, Wildfowl & Wetlands Trust (WWT), World Wide Fund for Nature (WWF) 

တ ိုို့ အာျား န ိုင်ငံတကာ မ တ်ဖက်မ ာျားအပဖစ် သတ်မှတ် ာျားမပီျား ပဖစ်ပေါသည်။ 

ပံု(4) အီရ ်နြိုင်ငံ၊ အူမီရှာက ် 

(Lake Urmia) မေသ၏ CEPA 

Plan မရားဆွဲ ခင်ားဆြိုင်ရှာ အလုပ်ရုံ 

မဆွားမနွားပွဲ။  
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 ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားသည် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား (၇)ခို (ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၊ 

မ   ျားဆက် ပ က်သိုဉ်ျားလိုဆ  ရတာရ ိုင်ျားတ ေစဆာန်နှင ် သစ်ပင်ပနျ်ားမန်မ ာျား န ိုင်ငံတကာ ကိုန်သွယ်မှု 

ဆ ိုင်ော ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၊ ရေ ြို့ရပပာင်ျားသွာျားလာသည ် မ   ျားစ တ်မ ာျား   န်ျားသ မျ်ားရေျားဆ ိုင်ော ကွနဗ်င်ျားေှင်ျား၊ 

ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၊ ကမဘာ ယဉ်ရက ျားမှုနငှ ် သ ာဝအရမွအနှစ်   န်ျားသ မ်ျားရေျားဆ ိုင်ော 

ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၊ စာျားနပ်ေ ကခာနှင ် စ ိုက်ပ   ျားရေျားအတွက် အပင်မ   ျားရ ိုျားဗီဇ အေင်ျားပမစ်မ ာျားဆ ိုင်ော 

န ိုင်ငံတကာ သရ ာတူညီခ က်နှင ် န ိုင်ငံတကာ အပင်  န်ျားသ မ်ျားကာကွယ်ရေျား ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား) ၏ 

အတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား အကကီျားအက မ ာျား ပေါဝင်မှုပဖင ် ဖွ ြို့စညျ်ား ာျားသည ် Biodiversity Liaison Group 

(BLG) တွင်လည်ျား ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင်လ က် ေှ ပေါသည။် 

 မ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျား (၄၈) ခိုပဖင ် နာျားလည်မှုစာချွန်လွှာ ရေျား  ိုျားမပီျားပဖစ်ပေါသည။် 

 

ဆေသအဆင ်ပ ျားဆပေါင်ျားဆဆာင်ရွက်မှုနှ င ် န ိုင်င မ  ာျားအကကာျားပ ျားဆပေါင်ျားဆဆာင်ရွက်မှု 

၄၄။ ရေဝပ်ရေသမ ာျားနှင ် ရေသယံဇာတမ ာျားအာျား အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ န ိုင်ရေျားနှင ်   န်ျားသ မျ်ားရေျား 

တ ိုျားပမြှင ်ရဆာင်ေွက်ေန် ရေသအဆင ်နှင ် န ိုင်ငံမ ာျားအ ကာျား ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှု ပမြှင ်တင်သင ်ပေါသည။် 

ေမဆ်ာ၏ ရေသအဆင ် လိုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာျားသည် ရေသအဆင ်နှင ် န ိုင်ငံမ ာျားအ ကာျား ပူျားရပေါင်ျား 

ရဆာင်ေွက်မှု၊ စွမျ်ားရဆာင်ေညပ်မြှင ်တင်မှု၊ နည်ျားပညာနှင ် အသ ပညာဖလှယ်မှု၊ ရေဝပ်ရေသဆ ိုင်ော 

သတင်ျားအခ က်အလက်မျှရဝမှု၊ ဆက်သွယ်ပညာရပျားရေျားနှင ် လက်ရတွြို့အရကာင်အ ည်ရဖာ်မည ် 

လိုပ်ငန်ျားမ ာျားအတွက် ေနပ်ံိုရငွအေင်ျားအပမစ်မ ာျား စိုရဆာင်ျားမှုတ ိုို့အတွက် အလွန်  ရောက်မှုေှ သည ် 

လိုပ်ငန်ျားမ ာျား ပဖစ်ပေါသည။် 

 

၄၅။ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအ ကာျား ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှုက ို ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၊ ေမဆ်ာရေသအဆင ် 

လိုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာျား၊ န ိုင်ငံတကာ မ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားနှင ် အပခာျားအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၊ န ိုင်ငံတကာ 

အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား ံမှ ကူညီပံ ပ ိုျားမှုမ ာျား ေယူ၍ ပမစ်၊ ကန်၊ ရပမရအာက်ရေ  န်ျားသ မ်ျားရေျား ရေရဝရေလ ရေသ 

အဆင ်မ ာျား၌ နယ်စပ်ပဖတ်ရက ာ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား သတ်မှတပ်ခင်ျားနှင ် စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျားတ ိုို့မှတစ်ဆင ် တ ိုျားပမြှင ် 

ရဆာင်ေွက်န ိုင်ပေါသည်။ 
 

စ မျ်ားဆဆာင်ရညပ်မြှင ်တင်ပခင် ျား  

၄၆။ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၊ ေမဆ်ာရေသအဆင ် လိုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာျား၊ န ိုင်ငံတကာ မ တ်ဖက် 

အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားနှင ် အပခာျားမ တ်ဖက်မ ာျားသည် သယံဇာတစာေင်ျားရကာက်ယူပခင်ျား၊ ရေဝပ်ရေသ 

စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျား၊ ရေဝပ်ရေသ အဆင ်အတန်ျားအရပခအရနက ို အက ပဖတ်ရလ လာ ရစာင ် ကည ်ပခင်ျား၊ 

ရေဝပ်ရေသမ ာျားနှင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ တန်ဖ ိုျားက ို အမ ာျားသ ေှ ရစေန် ရဆာင်ေွက်ပခင်ျား၊ သ ပပံနှင ် 

နည်ျားပညာဆ ိုင်ော အသ ပညာမ ာျား၊ လမ်ျားညွှန်မှုမ ာျား၊ အသ ပညာနှင ်  နည်ျားပညာမျှရဝမှု စသည ် 

နယ်ပယ်မ ာျားတွင် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားနှင ် အပခာျားဆက်စပပ်တ်သက်သူမ ာျား၏ စွမျ်ားရဆာင်ေည် လ ိုအပ်ခ က် 

က ို ပဖည ်ဆည်ျားရပျားေန် လ ိုအပ်ပေါသည။်  
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ဘာသာစကာျားမ ာျား 

၄၇။ ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၏  ာသာစကာျားမ   ျားစံို အသံိုျားပပ မှုသည် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားနှင ်ပတ်သက်၍ မသ ေှ ရသျား 

သည ် ရေသမ ာျားတွင် ပ ိုမ ိုသ ေှ လာရစေန ်အရေျားပေါသည ် နည်ျားလမ်ျားတစ်ခို ပဖစ်သည်။ 

 

ပနျ်ားတ ိုငမ် ာျားနငှ  ်ရညမ်နှျ်ားခ က်မ ာျား (၂၀၁၆-၂၀၂၄) 
အ က်တင်ွ ရဖာ်ပပခ  သည ် ရေဝပ်ရေသအရပခအရနမ ာျားက ို ပပ ပပင်ရပပာင်ျားလ ေန် နည်ျားလမ်ျားအသစ်တစ်ခို 

လ ိုအပ်လ က်ေှ သညက် ို အသ အမှတ်ပပ လ က် စတိုတထအကက မရ်ပမာက် မဟာဗ  ဟာစီမခံ က်၏ ပန်ျားတ ိုင် 

မ ာျားက ို ခ မတှ် ာျားပေါသည်။  
 

အဆ ိုပေါပန်ျားတ ိုင်မ ာျားတွင် ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၏ ၂၀၁၆-၂၀၂၄ ကာလအတွက် အဓ က ဦျားစာျားရပျားဧေ ယာ 

(၄)ခို ပေါဝင်ပေါသည။် အဆ ိုပေါ ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားတွင် မဟာဗ  ဟာပန်ျားတ ိုင်(၃)ခို နှင ် ၎င်ျားတ ိုို့က ို အရ ာက်အကူ 

ပပ သည ် ပန်ျားတ ိုင် (၁) ခို ပေါဝင်ပေါသည။် 
 

ရနာက်ဆကတ်ွ  (၁) ပေါဇယာျားတွင် ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားနှင ် ပတ်သက်သည ် အရသျားစ တ် အခ က်အလက်မ ာျား 

(နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊ ဦျားရဆာင် အရကာင်အ ည်ရဖာ်မည ်သူမ ာျား၊ စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား၊ ရအာက်တင်ွ ရဖာ်ပပ ာျား 

သည ် ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားနှင ် ေည်မှနျ်ားခ က်မ ာျားအတွက် အရပခခံအခ က်အလက်မ ာျား) က ို ရဖာ်ပပ ာျားပေါသည။် 

 

 
 

ရေဝပ်ရေသမ ာျား အဆင ်အတန်ျားက ဆင်ျားပခင်ျားနှင ် ဆံိုျားရံှုျားရပ ာက်ကွယ်ပခင်ျား ပဖစ်ရပေါ်ရစသည ် အရ ကာင်ျား 

ေင်ျားမ ာျားက ို ရပဖေင်ှျားပခင်ျား၊ စီမခံ က်ရေျားဆွ ပခင်ျားနှင ် ဆံိုျားပဖတ်ခ က်ခ မှတပ်ခင်ျားမ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသ 

တန်ဖ ိုျားမ ာျား (ရငွရ ကျားအေရသာ်လည်ျားရကာင်ျား၊ အပခာျားနည်ျားပဖင ် ရသာ်လည်ျားရကာင်ျား) က ို  ည ်သွင်ျား 

စဉ်ျားစာျားပခင်ျားတ ိုို့က ို ရဆာင်ေွက်န ိုင်ရေျားအတွက် ရေဝပ်ရေသသယံဇာတမ ာျားနှင ် ရေဟစနစ် အက   ျား 

ရက ျားဇူျားမ ာျားက ို ခနို့်မှန်ျားတွက်ခ က်န ိုင်မည ်နညျ်ားလမ်ျားတစ်ခိုရဖာ် ိုတ်ေန် လ ိုအပ်ပေါသည။် သ ိုို့မှသာ လူူ့အဖွ ြို့ 

အစည်ျားအ ကာျား ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ပတ်ဝန်ျားက င်ဆ ိုင်ော လိုပ်ငန်ျားရဆာင်ေွက်ခ က်မ ာျားနှင ် အက   ျား 

ရက ျားဇူျားမ ာျားက ို က ယက် ယပ်ပနို့်ပပနို့်သ ေှ န ိုင်မည်ပဖစ်ပေါသည။် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၊ အတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၊ 

ရေသအဆင ် လိုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာနှင ် န ိုင်ငံတကာ မ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားသည် ရေဝပ်ရေသအရပေါ် 

မခ မ်ျားရပခာက်မှုမ ာျားက ို ရလ ာ ခ ရေျား၊ ရေဝပ်ရေသမ ာျား ဆံိုျားရံှုျားမှုမပဖစ်ရစရေျား၊ ပပန်လည ်ူရ ာင်ရေျားနှင ် 

နည်ျားလမ်ျားရကာင်ျားမ ာျားက ို ပဖနို့်ရဝပခင်ျားဆ ိုင်ော ၎င်ျားတ ိုို့၏ရဆာင်ေွက်ခ က်မ ာျားက ို သက်ဆ ိုင်ော ဆက်စပ် 

ပတ်သက်သူမ ာျားနှင ် ပူျားရပေါင်ျား၍ ပ ိုမ ိုတ ိုျားပမြှင ် ရဆာင်ေွက်မည်ပဖစ်ပေါသည။် 

မဟာဗ ျူဟာပန်ျားတ ိုင် ၁ 

ရေဝပ်ရေသမ ာျားဆံိုျားရံှုျားရပ ာက်ကွယ်ပခင်ျားနှင ် အဆင ်အတန်ျား က ဆင်ျားပခင်ျားမ ာျားက ို ပဖစ်ရပေါ် 

ရစသည ် အရ ကာင်ျားေင်ျားမ ာျားက ို ရပဖေှင်ျားေန်။ 
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ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁။ ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ အက   ျားရက ျားဇူျားမ ာျားက ို ရေသအဆင ်နှင ် န ိုင်ငံအဆင ်မ ာျားတွင် 

ရဆာင်ေွက်ရနရသာ ရေ၊ စွမျ်ားအင်၊ သတတ တူျားရဖာ်ပခင်ျား၊ စ ိုက်ပ   ျားရေျား၊ ခေီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျား၊ မမ  ြို့ပပဖွြံို့မဖ  ျားရေျား 

လိုပ်ငန်ျား၊ အရပခခံအရဆာက်အဦ၊ စက်မှုလိုပ်ငန်ျား၊ သစ်ရတာ၊ ငေါျား၊ ပိုစနွ်ရမွျားပမ ပခင်ျားလိုပ်ငန်ျား စသည ် 

ကဏ္ဍမ ာျားနှင ် ဆက်စပရ်နရသာ ရေသအဆင ်နှင ် န ိုင်ငံအဆင ် မူဝေါေမ ာျား၊ မဟာဗ  ဟာမ ာျားနှင ် စီမခံ က် 

မ ာျားတွင်  ည ်သွင်ျားေန်၊ 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၂။ ရေဝပ်ရေသမ ာျားမှ ရေ ိုတ်ယသံူိုျားစွ ောတွင် ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျားနှင ် 

ပမစ်ဝမှ်ျားအဆင ် သ ိုို့မဟိုတ် ကမ်ရ ိုျားတန်ျားရေသအဆင ်၌ ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျား ပံ ပ ိုျားရပျားပခင်ျားလိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို 

အပပည ်အဝ ရဆာင်ေွက်န ိုင်ရစရေျား ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ်လ ိုအပ်ခ က်မ ာျားက ို   ခ ိုက်မှုမေှ ရစ   

သံိုျားစွ ေန်၊ 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၃။ အစ ိုျားေနှင ် ပိုေဂလ ကဏ္ဍမ ာျားမှ ရေနှင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျား 

နည်ျားလမ်ျားရကာင်ျားမ ာျားနှင ် လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျားက ို လ ိုက်နာက င ်သံိုျားမပီျားပဖစ်ေန်၊ 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၄။ ပပင်ပမှ က  ျားရက ာ်ဝင်ရောက်လာရသာ မ   ျားစ တ်မ ာျား နှင ် ပပနို့်ပွာျားဝင်ရောက်လာရစသည ် 

လမ်ျားရ ကာင်ျားမ ာျားက ို ရဖာ ်ိုတ်ေန်၊ ဦျားစာျားရပျားနှ မ်နင်ျားေမည ် မ   ျားစ တ်မ ာျားက ို   န်ျားခ  ပ်သိုတ်သင်ေန်၊ 

နှ မ်နင်ျားရဆာင်ေွက်မည ် အစီအမံမ ာျားက ို ရေျားဆွ ေန်နှင ် ၎င်ျားမ   ျားစ တ်မ ာျား ဝင်ရောက်လာမှုနငှ ် ပပနို့်ပာွျားလာမှု 

တ ိုို့က ို   န်ျားခ  ပ် ရဆာင်ေွက်ေန်။ 

 

 

 

 
 

ေမဆ်ာရေသမ ာျားသည် ကမဘာရပေါ်တွင် န ိုင်ငံတကာအဆင ် အရေျားပေါရသာ ရေဝပ်ရေသမ ာျားအပဖစ် 

တောျားဝင် အသ အမှတ်ပပ  ာျားသည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားပေါဝင်ရသာ အက ယပ်ပနို့်ဆံိုျား ကွန်ေက်တစ်ခို ပဖစ်ပေါ 

သည။် အဆ ိုပေါ ကွန်ေက်သည် ပ ိုမ ိုက ယပ်ပနို့်သည ် ရေဝပ်ရေသကွန်ေက်၏ အဓ က ရက ာရ ိုျားမကကီျား သဖွယ် 

ပဖစ်ပေါသည။် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားသည် သတ်မှတမ်ပီျား ေမဆ်ာရေသမ ာျားက ို ကာကွယ်  န်ျားသ မ်ျားပခင်ျား နှင ် 

  ရောက်စွာ စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျား၊ ဌာရနတ ိုင်ျားေင်ျားသာျားလူမ   ျားမ ာျားအပေါအဝင် ရေသခံအစိုအဖွ ြို့မ ာျား အပပည ်အဝ 

  ရောက်စွာ ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင်န ိုင်ရစရေျား၊ ေမဆ်ာရေသအသစ်မ ာျား  ပ်မံသတ်မှတပ်ခင်ျားပဖင ် ေမဆ်ာ 

ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား လိုပ်ငန်ျားမ ာျား ပ ိုမ ိုက ယပ်ပနို့်လာရစရေျားတ ိုို့က ို ကတ ကဝတ်ပပ  ရဆာင်ေွက်ေမည် ပဖစ်ပေါသည်။  

မဟာဗ ျူဟာပန်ျားတ ိုင် ၂ 

ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသကွန်ယက်က ို   ရောက်စွာကာကွယ်  န်ျားသ မျ်ားေန်နှင ် စီမခံနို့်ခွ ေန်။ 
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ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၅။ ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ်ဝ ရသသလကခဏ္ာမ ာျားက ို   ရောက်သည ် 

အစီအစဉ်မ ာျား ခ မတှ်ပခင်ျားနှင ်  က်ရပေါင်ျားစံို စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားပဖင ်   န်ျားသ မ်ျားေန်နှင်  ပပန်လည် 

 ူရ ာင်ေန်၊ 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၆။ ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား ကွန်ယက်၏ အရေအတွက်၊ ဧေ ယာနှင ် ရေဟစနစ် 

ခ  တ်ဆက်မှုမ ာျား၊ အ ူျားသပဖင ် နယ်န မ တ်  စပ်ရနသည ် ရနောမ ာျားနှင ်   န်ျားသ မျ်ားမှု မေှ ရသျားသည ် 

ရေဟစနစ် ရေသကကီျားမ ာျားေှ    န်ျားသ မ်ျား ကာကွယ် ာျားပခင်ျား မေှ ရသျားသည ် ရေဝပ်ရေသ အမ   ျားအစာျားမ ာျား 

သ သ သာသာ မ ာျားပပာျားလာရစေန်၊ 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၇။ ရေဟစနစ် ရပပာင်ျားလ သွာျားရတာ မည ် ရနောမ ာျားေှ  မခ မ်ျားရပခာက်မှု အနတောယ်မ ာျားက ို 

ရပဖေင်ှျားမပီျားပဖစ်ေန်။ 

 

 

 
  

ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ န ိုင်ရေျား အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားမှ ေမဆ်ာရေသကွန်ေက်တွင် 

ပေါဝင်သည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားအပပင် အပခာျားရေဝပ်ရေသမ ာျားက ိုပေါ  ည ်သွင်ျားစဉ်ျားစာျားေန်လ ိုအပ်ပေါသည။် 

ရေဝပ်ရေသမ ာျား အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို ရေရဝရေလ ရေသ အဆင ်မှသည် န ိုင်ငံအဆင ်၊ 

ရေသအဆင ်နှင ် နယ်စပ်ပဖတ်ရက ာ်အဆင ်အ   ရဆာင်ေွက်န ိုင်ပေါသည။် ရေဟစနစ်၏ လိုပ်ငန်ျား 

ရဆာင်ေွက်ခ က်မ ာျား၊ ရေဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျားနှင ် အက   ျားရက ျားဇူျားမ ာျားက ို ကဏ္ဍရပေါင်ျားစံိုနှင ် ဆက်စပ် 

ပတ်သက်သူ အရပမာက်အပမာျားအ ကာျား ပ ံြို့နှံို့သ ေှ ရစပခင်ျားပဖင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို 

ရအာင်ပမင်ရအာင် ရဆာင်ေွက်န ိုင်ရစမည် ပဖစ်ပေါသည။်  

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၈ ။ န ိုင်ငံအဆင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား စာေင်ျားရကာက်ယူပခင်ျားက ို စတင်မပီျား၊ အမပီျားသတ်မပီျား 

သ ိုို့မဟိုတ ် မွမ်ျားမံပပင်ဆင်မပီျား၊ ပဖနို့်ရဝမပီျားပဖစ်ေန်နှင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားအာျားလံိုျားက ို ကာကွယ်  န်ျားသ မ်ျားပခင်ျား 

နှင ်   ရောက်စွာ စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျားတွင် အသံိုျားပပ မပီျားပဖစ်ေန်။ ရေဝပ်ရေသမ ာျားမှ ရေ ိုတ်ယူသံိုျားစွ ောတွင် ရေဝပ် 

ရေသမ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျားနှင ် ပမစ်ဝှမ်ျားအဆင ် သ ိုို့မဟိုတ် ကမ်ရ ိုျားတန်ျားရေသအဆင ်၌ ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျား ပံ ပ ိုျား 

ရပျားပခင်ျား လိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို အပပည ်အဝ ရဆာင်ေွက်န ိုင်ရစရေျား ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ် လ ိုအပ်ခ က် 

မ ာျားက ို   ခ ိုက်မှုမေှ ရစ   သံိုျားစွ ေန်၊ 

မဟာဗ ျူဟာပန်ျားတ ိုင် ၃  

ရေဝပ်ရေသမ ာျား အာျားလံိုျားက ို အက   ျားေှ စာွ အသံိုျားပပ ရန ်
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ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၉။ ရေဝပ်ရေသမ ာျား အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို သင ်ရလ ာ်သည ် အတ ိုင်ျားအတာတစ်ခို 

(ဥပမာ ပမစ်ဝမှ်ျားရေသ သ ိုို့မဟိုတ် ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျားဇိုန်တစ်ရလ ာက်)၌ သယံဇာတမ ာျား  က်ရပေါင်ျားစံို စီမံ 

ခနို့်ခွ မှု မှတစ်ဆင ် ပမြှင ်တင်ေန်။ 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၀ ။ ရေသခံမ ာျားနှင ် ဌာရနတ ိုင်ျားေင်ျားသာျားမ ာျား၏ ရေဝပ်ရေသမ ာျား အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ပခင်ျား 

နှင ် သက်ဆ ိုင်သည ် မ ရ ိုျားဖလာအသ ပညာမ ာျား၊ နည်ျားလမ်ျားမ ာျားနှင ် တီ ွင်ဆန်ျားသစ်မှုမ ာျားက ို သက်ဆ ိုင်ော 

အဆင ်အာျားလံိုျား၌ ရေသခံမ ာျားနှင ် ဌာရနတ ိုင်ျားေင်ျားသာျားမ ာျား၏ ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင်မှုပဖင ် စနစ်တက  

မှတ်တမ်ျားတင်ေန်၊ ရလျားစာျားလ ိုက်နာေန်နှင ် န ိုင်ငံအဆင ် ဥပရေပပဌာန်ျားခ က်မ ာျား၊ န ိုင်ငံတကာ 

သရ ာတူညီခ က်မ ာျားနှင ် ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်ပခင်ျားမ ာျားတွင် အပပည ်အဝ 

 ည ်သွင်ျား စဉ်ျားစာျားေန်။ 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၁။ ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျား၊ ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျားနှင ် အက   ျားရက ျားဇူျားမ ာျားက ို 

က ယက် ယ်ပပနို့်ပပနို့် သရိုပ်ပပေန်၊ မှတတ်မ်ျားတင်ေန်နှင ် ပဖနို့်ရဝေန်။ 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၂။ အေညအ်ရသွျား က ဆင်ျားရနရသာ ရေဝပ်ရေသမ ာျား၊ အ ူျားသပဖင ် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  

  န်ျားသ မျ်ားရေျား၊ သ ာဝရ ျားအနတောယ်မ ာျား ရလ ာ ခ ရေျား၊ အသက်ရမွျားဝမ်ျားရ ကာင်ျား လိုပ်ငန်ျားမ ာျားနှင ် 

ောသီဥတို ရပပာင်ျားလ မှုနှင ် လ ိုက်ရလ ာညရီ ွ ပဖစ်ရစရေျားတ ိုို့အတွက် အရေျားပေါသည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို 

ပပန်လည ်ူရ ာင်၍   န်ျားသ မျ်ားကာကွယ်ေန်။ 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၃။ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ   န်ျားသ မျ်ားရေျားနှင ် လူမှုစီျားပွာျားရေျား ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်ရေျားတ ိုို့အတွက် 

ပံ ပ ိုျားရပျားလ က်ေှ ရသာ အဓ ကကဏ္ဍမ ာျားပဖစ်သည ် ရေအေင်ျားအပမစ်၊ စွမျ်ားအင်၊ သတတ ၊ စ ိုက်ပ   ျားရေျား၊ ခေီျားသွာျား 

လိုပ်ငန်ျား၊ မမ  ြို့ပပဖံွြို့မဖ  ျားရေျားလိုပ်ငန်ျား၊ အရပခခံအရဆာက်အဦ၊ စက်မှုလိုပ်ငန်ျား၊ သစ်ရတာ၊ ရေလိုပင်န်ျား စသည ် 

ကဏ္ဍမ ာျားသည် ရေဝပ်ရေသမ ာျားနှင ် ဆက်စပပ်တ်သက်လာပေါက ရေေညှတ်ညတ်ံ ရစရေျား   န်ျားသ မ်ျား 

ရဆာင်ေွက်သွာျားေန်။  

 

 
 

မဟာဗ  ဟာစီမခံ က် အရကာင်အ ည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်မှု ပမြှင ်တင်ပခင်ျားသည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား 

ဆက်လက်တည်ေှ မှုနှင ် ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား ရအာင်ပမင်စွာ အရကာင်အ ည်ရဖာ်န ိုင်ရေျား အလွန် 

အရေျားပေါလသှည။် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားအပေါအဝင် မဟာဗ  ဟာပန်ျားတ ိုင် (၃)ခို အရကာင်အ ည်ရဖာ်မှု 

ပမြှင ်တင်န ိုင်ရေျား နည်ျားလမ်ျားအမ   ျားမ   ျားေှ ပေါသည်။ အဆ ိုပေါနညျ်ားလမ်ျားမ ာျား  တွင် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား အဖွ ြို့ဝင် 

လိုပ်ငန်ျားဆ ဆာင်ရွက်မှု ပန်ျားတ ိုင် ၄ 

အဆကာင်အထည်ဆဖာ ်ဆဆာင်ရကွ်မှု ပမြှင တ်င်ရန ်
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န ိုင်ငံမ ာျားက ိုယတ် ိုင် အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်ေန်မ ာျား ေှ သက  သ ိုို့ အပခာျားအဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားနှင ် 

လည်ျား သ ပပံနှင ် နည်ျားပညာဆ ိုင်ော အကကံဉာဏ္်နှင ် လမ်ျားညွှန်ခ က်၊ အေင်ျားအပမစ်မ ာျား စိုရဆာင်ျားပခင်ျား၊ 

ပပည်သူလူ ို အသ ပညာရပျားပခင်ျား၊ ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားအရ ကာင်ျား ပ ိုမ ိုသ ေှ လာရစေန် ရဆာင်ေွက်ပခင်ျားနှင ် 

စွမျ်ားရဆာင်ေည ် ပမြှင ်တင်ပခင်ျားတ ိုို့တွင် ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်ေန်လည်ျား လ ိုအပ်ပေါသည။် အရကာင်အ ည် 

ရဖာ်န ိုင်မှု ပမြှင ်တင်ရေျားအတွက် အေင်ျားပမစ်မ ာျားစိုစညျ်ားပခင်ျား၊ ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားအရ ကာင်ျား ပ ိုမ ိုသ ေှ လာရစေန် 

ရဆာင်ေွက်ပခင်ျားနှင ် သ ပမင်န ိုျား ကာျားမှု ပမြှင ်တင်ပခင်ျားတ ိုို့တွင် ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားမှလညျ်ား အဓ က 

အခန်ျားကဏ္ဍမှ ပေါဝင်မညပ်ဖစ်ပေါသည်။ 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၄။ သ ပပဆံ ိုင်ောလမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျားနှင ် နည်ျားပညာပ ိုင်ျားဆ ိုင်ော နည်ျားစနစ်မ ာျားက ို 

သက်ဆ ိုင်ော ကဏ္ဍမ ာျားအလ ိုက် ရေျားဆွ ေန်နှင ် မူဝေါေခ မှတသူ်မ ာျားနှင ် အရကာင်အ ည် ရဖာ ်ရဆာင်ေွက် 

မည ်သူမ ာျား ံသ ိုို့ သင ်ရလ ာ်သည ်ပံိုစံမ ာျားနှင ်  ာသာစကာျား အသံိုျားအနှုန်ျားမ ာျားပဖင ် ရောက်ေှ ရစေန၊် 

 

ရညမ်နှ်ျားခ က် ၁၅။ ရေသအဆင ် ေမဆ်ာအစီအစဉ်မ ာျားက ို ရေသအလ ိုက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ တက်ကကွစွာ 

ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင်မှုပဖင ် အာျားပဖည ်ဖွ ြို့စည်ျားသွာျားေန်နှင ် ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားက ို  အပပည ်အဝ အရကာင်အ ည် 

ရဖာ်ောတွင် အရ ာက်အကူပပ သည ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအပဖစ် ရပပာင်ျားလ ဖွ ြို့စညျ်ားမပီျားပဖစ်ေန်၊ 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၆။ ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မ်ျားကာကွယ်ပခင်ျားနှင ် အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို 

ဆက်သွယ်ရေျား၊ စွမ်ျားရဆာင်ေည် ပမြှင ်တင်ရေျား၊ ပညာရပျားရေျားနှင ် သ ပမင်န ိုျား ကာျားမှု ပမြှင ်တင်ရေျားတွင် 

ရပေါင်ျားစပ်  ည ်သွင်ျား စဉ်ျားစာျားမပီျားပဖစ်ေန်၊  

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၇။ စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမ်ဆာ မဟာဗ  ဟာ စီမခံ က် (၂၀၁၆-၂၀၂၄) အပပည ်အဝ 

အရကာင် အ ည်ရဖာ်ရေျားအတွက် ေန်ပံိုရငွ ေေှ န ိုင်မည ် ေင်ျားပမစ်မ ာျားက ို စိုစည်ျားေန်၊ 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၈ ။ န ိုင်ငံတကာ ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှုက ို လိုပ်ငန်ျားအဆင ် အာျားလံိုျား၌ ပမြှင ်တင်ေန၊် 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၉။ ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားနှင ် စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမဆ်ာ မဟာဗ  ဟာစီမခံ က် (၂၀၁၆-

၂၀၂၄) တ ိုို့က ို အရကာင်အ ည်ရဖာ်ပခင်ျားဆ ိုင်ော စွမ်ျားရဆာင်ေည် ပမြှင ်တင်ရေျားလိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို တ ိုျားပမြှင ် 

ရဆာင်ေွက်ေန်၊  
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ဆစာင က်ကည ်ဆလ လာပခင်ျားနှင အ်ကွဲပဖတ် ပခင်ျား 
 

၄၈။ ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က်က ို န ိုင်ငံအဆင ်နှင ် အဆင ်အာျားလံိုျားတွင် အရကာင်အ ည်ရဖာ်ော၌ 

ရနာက်ဆကတ်ွ  (၁) ဇယာျားတွင် ရဖာ်ပပ ာျားသည ် ပန်ျားတ ိုင်မ ာျား၊ ေညမ်ှန်ျားခ က်မ ာျား၊ နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊ 

စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျားနှင ် အရပခခံအခ က်အလက်မ ာျားက ို အရပခခံအပဖစ် အသံိုျားပပ န ိုင်သည။် ပန်ျားတ ိုင် 

တစ်ခိုခ င်ျားစီအတွက် သီျားသနိ်ု့စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျားက ို ရဖာ် ိုတ် ာျားပေါသည။် အဆ ိုပေါစံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျားက ို 

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားမှ လ ိုအပ်သလ ို ရစာင ် ကည ်ရလ လာမည် ပဖစ်ပေါသည။်  

 

၄၉။ ရစာင ် ကည ်ရလ လာရေျားရကာ်မတီမ ှ အစီေင်ခံကာလမ ာျားအတွင်ျား အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားမှ တင်သွင်ျား 

သည ် န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား၊ သ ပပံနှင ် နည်ျားပညာဆ ိုင် ောအရ ာက်အကူပပ အဖွ ြို့နှင ် 

အတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားတ ိုို့၏ ပံိုမှန်အစီအေင်ခံစာမ ာျားက ို အရပခခံ၍ မဟာဗ  ဟာစီမခံ က် အ ရကာင်အ ည် 

ရဖာ်မှုက ို ရလ လာသံိုျားသပ်မည် ပဖစ်ပေါသည။်  

 

၅၀။ စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမ်ဆာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် အရကာင်အ ည်ရဖာ်မှု ပပန်လညသံ်ိုျားသပ် 

ပခင်ျားက ို (၁၄) ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစညျ်ားအရဝျား၌ ရဆာင်ေွက်မည်ပဖစ်မပီျား (၁၃) ကက မရ်ပမာက် 

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျားတွင် အက ပဖတ်သံိုျားသပ်ပခင်ျားရဆာင်ေွက်မည ်နယ်ပယ်နှင ် နည်ျားလမ်ျားက ို 

သတ်မှတမ်ည်ပဖစ်ပေါသည်။   ိုသ ိုို့သတ်မှတ်ောတွင် ၂၀၁၅ ခိုနှစ် ရနှာင်ျားပ ိုင်ျား စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျား 

တ ိုျားတက်မှု အစီအစဉ်နှင ် စဉ်ဆက်မပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုပန်ျားတ ိုင်မ ာျား၊ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ နှင ် ရေဟစနစ် 

ဝန်ရဆာင်မှုဆ ိုင်ော သ ပပံနှင ် မူဝေါေအဖွ ြို့အစည်ျား၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျား၊ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ဆ ိုင်ော မဟာဗ  ဟာ 

စီမခံ က် (၂၀၁၁-၂၀၂၀) ပပန်လည်သံိုျားသပ်ပခင်ျားနှင ် ခ  တ်ဆက်ရဆာင်ေွက်ေန် လ ိုအပ်မှုတ ိုို့က ို ပေါ  ည ်သွင်ျား 

စဉ်ျားစာျားမည် ပဖစ်ပေါသည။် 

 

၅၁။ ကမဘာလံိုျားဆ ိုင်ော စံသတ်မှတ်ခ က်မ ာျား။ ရအာက်ပေါတ ိုို့က ို  ည ်သွင်ျားစဉ်ျားစာျား၍ မဟာဗ  ဟာ 

စီမခံ က် အရကာင်အ ည်ရဖာ်ပခင်ျားက ို သံိုျားသပ်ေန်  ပ်ရဆာင်ျား စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား သတ်မှတေ်န် 

ရေျွားခ ယ်စော နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ို စ တ်ပေါဝငစ်ာျားသည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၊ သ ပပံနှင ် နည်ျားပညာဆ ိုင်ော 

လိုပ်ငန်ျားအဖွ ြို့မ ှ ကျွမ်ျားက င်ပညာေှင်မ ာျား၊ န ိုင်ငံတကာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၏ အကူအညီ 

အပခာျားသက်ဆ ိုင်ော န ိုင်ငံရပေါင်ျားစံို သရ ာတူညီခ က်မ ာျား အပေါအဝင် ၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ ဇူလ ိုင်လ၌ 

ဆွစ်ဇာလန်န ိုင်ငံတင်ွ က င်ျားပမည ် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၏ စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျားဆ ိုင်ော ကျွမ်ျားက င် 

ပညာေှင် လိုပ်ငန်ျားအဖွ ြို့ အစည်ျားအရဝျားနှင ် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်ျား က င်ျားပမည ် ရေသရပေါင်ျားစံိုမှ 

က ိုယစ်ာျားပပ သည ် ကျွမ်ျားက င်ပညာေှင်အဖွ ြို့ အစည်ျားအရဝျားတွင် ရဆွျားရနွျားမည် ပဖစ်ပေါသည်- 

 ဆံိုျားပဖတ်ခ က် ၉.၁ အပေါအဝင် စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျားနှင ်သက်ဆ ိုင်သည ် ယခင်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

အစည်ျားအရဝျား ဆံိုျားပဖတ်ခ က်မ ာျား၊ 

 လက်ရတွြို့အရကာင်အ ည်ရဖာ်န ိုင်ရစမည ် ေလေ်မ ာျားနှင ်   ရောက်မှုက ို ရလ လာန ိုင်မည ် 
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စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား လ ိုအပ်မှု၊ 

 ေမဆ်ာရေသမ ာျားအစီေင်ခံပခင်ျားနှင ် န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျားအပေါအဝင် လက်ေှ  သတင်ျား 

အခ က်အလက်မ ာျား အသံိုျားပပ ၍ စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်မှု ကိုန်က စေ တ်က ို 

ရလ ာ နညျ်ားရစေန် လ ိုအပ်မှု။ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ဆနောကဆ်က်တ ွဲ (၁) ရမ်ဆာမဟာဗ ျူဟာစမီ ခ က်၏ ပနျ်ားတ ိုင်မ ာျား၊ ရည်မှန်ျားခ က် မ ာျား နငှ ် 

အဆကာငအ်ထည်ဆဖာမ်ည ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊ အဆကာငအ်ထည် ဆဖာရ်မည ်သ မ ာျား၊ အဆပခခ  

သတင်ျားအခ က်အလက်မ ာျား နငှ ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 
 

 
 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁။ ဆရဝပ် ဆေသမ ာျား၏ အက   ျားဆ က ျားဇ ျားမ ာျားက ို ဆေသ အဆင ်နှ င ် န ိုင်င အဆင ်မ ာျားတ င်  

ဆဆာင်ရွက်ဆနဆသာ ဆရ၊ စ မျ်ားအ င်၊ သတတ တ ျားဆဖာ်ပခင်ျား၊  စ ိုက်ပ   ျားဆ ရျား၊  ခရီျားသ ာျားလိုပ်ငန်ျား၊  ဖမ  ွဲ့ပပ ဖ  ွဲ့ဖ ဖ  ျားဆ ရျား  

လိုပ်ငန်ျား၊  အဆပခခ အဆဆာက်အဦ၊ စက်မှုလိုပ်ငန်ျား ၊ သစ်ဆတာ၊ ငေါျား၊ ပိုစ န်ဆမ ျားပမျူပခင်ျား၊  ငေါျားလိုပင်န်ျား စသ ည ်  

အဓ က ကဏ္ဍမ  ာျားနှင ် ဆ က်စပဆ်နဆသာ ဆေသအဆင ်နှင ်  န ိုင်င အဆင ်  မ ဝေါ ေမ ာျား၊  မဟာဗ ျူဟာမ ာျားနှင ် 

စီမ ခ က်မ  ာျားတ င် ထည ်သ င်ျားရန်၊ 

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျား နှင ် လ ိုအပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား 

ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေ၊ စွမျ်ားအင်၊ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ နှင ် န ိုင်ငံတကာအသ ိုက်အဝန်ျား၏ စဉ်ဆကမ်ပပတ် 

ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားက ို သယံဇာတအသံိုျားပပ သူမ ာျားသ ေှ ရစရေျား ပမစ်ရခ ာင်ျား၊ ကန်၊ 

ရပမရအာက်ရေအတွက် ရေရဝရေလ ရေသအဆင ်နှင ် န ိုင်ငံအဆင ်ေှ  သယံဇာတအသံိုျားပပ သူမ ာျားနှင ် 

ခ  တ်ဆက်ရဆာင်ေွက်ေန်။  

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ ်(၂) အမ   ျားသာျားအဆင ် ရေဝပ်ရေသမူဝေါေမ ာျား 

[http://www.ramsar.ogr/sites/default/files/documents/library/hbk4-02.pdf] 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ ်(၇) ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှုအတွက် လ ိုအပ်သည ် ကျွမ်ျားက င်မှုမ ာျား 

[http://www.ramsar.ogr/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-07.pdf]  

မဟာဗ ျူဟာပန်ျားတ ိုင် ၁ 

ဆရဝပ်ဆေသမ ာျားဆ  ိုျားရ ှုျားဆပ ာက်က ယ်ပခ င်ျားနှင ် အဆင ်အ တန်ျား က ဆင်ျားပခ င်ျားမ ာျားက ို 

ပဖစ်ဆပေါ်ဆစသည ် အဆကကာင်ျားရင်ျားမ ာျားက ို ဆပဖ ရှင်ျားရန် ။ 
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အဓ ကဆဆာင်ရွက်ရမည ် သ မ ာျား  

 ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၊ ေမ်ဆာန ိုင်ငံတကာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၊ အဓ ကကဏ္ဍမ ာျား 

(ရေ၊ စွမ်ျားအင်၊ သတတ ၊ စ ိုက်ပ   ျားရေျား၊ ခေီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျား၊ မမ  ြို့ပပဖွြံို့မဖ  ျားရေျားနှင ် 

အရပခခံအရဆာက်အဉီ) တ ိုို့၏ ကူညီပံ ပ ိုျားမှုပဖင်  ေမ်ဆာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၊ 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား နှင  ်စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား  

 ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၁၉ ောခ ိုင်နှုန်ျားသည ်ေမဆ်ာရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ်မ ာျားအာျား 

ရလ လာဆန်ျားစစ်မှု ပပ လိုပ်မပီျားပဖစ်ပေါသည။် (၁၂ 

ကက မရ်ပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့တင်သွင်ျားသည ် န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၇၀ ောခ ိုင်နှုန်ျားသည် ရေသယံဇာတစီမံခန်ို့ခွ ပခင်ျားနှင ် 

ရေ  ရောက်စွာအသံိုျားခ ရေျား စီမခံ က်မ ာျားအစေှ သည ် န ိုင်ငံအဆင ် မဟာဗ  ဟာမ ာျားနှင ် 

စီမခံ က်ရေျားဆွ ပခင်ျားမ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသဆ ိုင်ော က စစေပမ် ာျားက ို 

 ည ်သွင်ျား ာျားမပီျားပဖစ်ပေါသည။် (၁၂ ကက မ်ရပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ 

တင်သွင်ျားသည ် န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၄၇ ောခ ိုင်နှုန်ျားသည် စ ိုက်ပ   ျား ရေျားဆ ိုင်ော န ိုင်ငံအဆင ်မဟာဗ  ဟာမ ာျားနှင ် 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသဆ ိုင်ော က စစေပ်မ ာျားက ို  ည ်သွင်ျား ာျားမပီျားပဖစ်ပေါသည။် (၁၂ 

ကက မရ်ပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့တင်သွင်ျားသည ် န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

 ေမဆ်ာရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ်မ ာျားအာျား ရလ လာဆနျ်ားစစ်မှု ပပ လိုပ်မပီျားပဖစ်သည ် 

ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏  ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 ရေသယံဇာတစီမံခန်ို့ခွ ပခင်ျားနှင ် ရေ  ရောက်စွာအသံိုျားခ ရေျား စီမခံ က်မ ာျားအစေှ သည ် 

န ိုင်ငံအဆင ် မဟာဗ  ဟာမ ာျားနှင ် စီမခံ က်ရေျားဆွ ပခင်ျားမ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသဆ ိုင်ော 

က စစေပမ် ာျားက ို  ည ်သွင်ျား ာျားမပီျားပဖစ်သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ 

န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 စ ိုက်ပ   ျား ရေျားဆ ိုင်ော န ိုင်ငံအဆင ်မဟာဗ  ဟာမ ာျားနှင ် နညျ်ားလမ်ျားမ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသဆ ိုင်ော 

က စစေပမ် ာျားက ို  ည ်သွင်ျား ာျားမပီျားပဖစ်သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ 

န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 
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ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၂။ ဆရဝ ပ် ဆေသမ ာျားမှ ဆရထို တ်ယ သ ိုျားစ ွဲရာတ င် ဆရဝပ်ဆေသ မ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျားနှင ် 

ပမစ်ဝမှ်ျားအဆင ် သ ို မဟိုတ်  ကမ်ရ ိုျားတန်ျားဆ ေသအဆင ် ၌ ဝန်ဆဆ ာင်မှုမ ာျား ပ  ပ ိုျားဆပျားပခင်ျားလိုပင်န်ျားမ ာျားက ို  

အပပည ်အဝ ဆဆာင်ရွက်န ိုင်ဆစဆရျား ဆရဝပ်ဆေသမ ာျား၏ ဆေဟစနစ်လ ိုအပ်ခ က်မ ာျားက ို ထ ခ ိုက်မှုမရှ ဆစဘွဲ  

သ ိုျားစ ွဲရန်၊ 

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား ၊ ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျား နှင ် လ ိုအပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား 

လ ိုအပ်သည ်ရေခွ ရဝ ရပျားမှုက ို အက ပဖတ်သံိုျားသပေ်န်နှင ် ရေခွ ရဝရပျားန ိုင်ရေျား ပပန်လည ် န်ျားသ မ်ျားေန် 

ရေလ ိုအပ်ခ က်မ ာျားနှင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျားက ို သ ေှ နာျားလည်ရအာင်လိုပ၍် 

ရေရဝရေလ ရေသအဆင ်နှင ် န ိုင်ငံအဆင ်တ ိုို့၌ ရေအသံိုျားပပ သူမ ာျားနှင ် ခ  တ်ဆက်ညြှ န ှုင်ျားေန်၊  

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ ်(၈) ရေနှင ်ဆက်စပပ်တ်သက်သည ် လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျား 

[http://www.ramsar.ogr/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-08.pdf] 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ ်(၉) ရေရဝရေလ ရေသ စီမခံနို့်ခွ မှု 

[http://www.ramsar.ogr/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-09.pdf] 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ ်(၁၀) ရေခွ ရဝမှုနငှ ် စီမခံနို့်ခွ မှု 

[http://www.ramsar.ogr/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-10.pdf] 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ ်(၁၁) ရပမ ရအာက်ရေ စီမခံနို့်ခွ မှု 

[http://www.ramsar.ogr/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-11.pdf] 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်ရမည ် သ မ ာျား  

 ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၊ ေမ်ဆာန ိုင်ငံတကာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၊  ကိုန် ိုတ်ကဏ္ဍမ ာျား၏ 

ကူညီပံ ပ ိုျားမှုပဖင်  ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား နှင  ်စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား  

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၇၀ ောခ ိုင်နှုန်ျားသည် ရေသယံဇာတစီမံခန်ို့ခွ ပခင်ျားနှင ် 

ရေ  ရောက်စွာအသံိုျားခ ရေျား စီမခံ က်မ ာျားအစေှ သည ် န ိုင်ငံအဆင ် မဟာဗ  ဟာမ ာျားနှင ် 

စီမခံ က်ရေျားဆွ ပခင်ျားမ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသဆ ိုင်ော က စစေပမ် ာျားက ို  ည ်သွင်ျား ာျားမပီျားပဖစ်ပေါသည။် 

(၁၂ ကက မ်ရပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားသည ် န ိုင်ငံအဆင ် 

အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 ရေသယံဇာတစီမံခန်ို့ခွ ပခင်ျားနှင ် ရေ  ရောက်စွာအသံိုျားခ ရေျား စီမခံ က်မ ာျားအစေှ သည ် န ိုင်ငံအဆင ် 

မဟာဗ  ဟာမ ာျားနှင ် စီမခံ က်ရေျားဆွ ပခင်ျားမ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသဆ ိုင်ော က စစေပမ် ာျားက ို 
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 ည ်သွင်ျား ာျားမပီျားပဖစ်သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် 

အစီေင်ခံစာမ ာျား)၊ 

 အပခာျားပဖစ်န ိုင်ရပခေှ သည ် စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား၊ 

 {ရေဟစနစ်လ ိုအပ်ခ က်မ ာျားနှင ်စပ်လ ဉ်ျား၍ စဉ်ဆကမ်ပပတ်ရေအသံိုျားပပ မှုက ို  

တ ိုျားပမြှင ်ရဆာင်ေွက် ာျားမပီျားပဖစ်သည ် ေမဆ်ာရေသမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား} 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၃။ အစ ိုျားရနှင ် ပိုေဂလ ကဏ္ဍမ ာျားမှ ဆရနှင ် ဆရဝပ်ဆေ သမ ာျား အက   ျားရှ စ ာအသ ိုျားပပ ပခင်ျား  

နည်ျားလမ်ျားဆကာင်ျားမ ာျားနှင ် လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျားက ို လ ို က်နောက င ် သ ိုျားဖပီျားပဖစ်ရန်၊ 

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျား နှင ် လ ိုအပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား 

 စီျားပွာျားရေျားနှင ် ပိုေဂလ ကကဏ္ဍမ ာျားနှင်  ခ  တ်ဆက်ရဆာင်ေွက်ေန်။ 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ ်(၅) ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှု 

[http://www.ramsar.ogr/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-05.pdf] 

 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်ရမည ် သ မ ာျား  

 ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၊ ေမ်ဆာန ိုင်ငံတကာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၊  စီျားပွာျားရေျား၊ အစ ိုျားေနှင ် 

ပိုေဂလ ကကဏ္ဍမ ာျား၏ ကူညပီံ ပ ိုျားမှုပဖင်  ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား   

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား  

 ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၅၀ ောခ ိုင်နှုန်ျားသည် ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မ်ျားရေျားနှင ် 

အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ရေျားအတွက် စည်ျားရံိုျားမှုမ ာျားနှင ် မက်လံိုျားရပျားမှုမ ာျား ရဆာင်ေွက်မပီျားပဖစ် 

ပေါသည။် (၁၂ ကက မ်ရပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့တင်သွင်ျားသည ် န ိုင်ငံအဆင ် 

အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၃၇ ောခ ိုင်နှုန်ျားသည် ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မ်ျားရေျားနှင ် 

အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ရေျား က ို  ခ ိုက်ရစသည ် မက်လံိုျားရပျားမှုမ ာျားက ို ဆနိ်ု့က င်ရဆာင်ေွက်မပီျား 

ပဖစ်ပေါသည။် (၁၂ ကက မရ်ပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့တင်သွင်ျားသည ် န ိုင်ငံအဆင ် 

အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၆၀ ောခ ိုင်နှုန်ျားသည် ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မျ်ားရေျား၊ စီမံခနို့်ခွ မှု 

နှင ် အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ရေျားတ ိုို့က ို ရဆာင်ေွက်ရနသည ် ပိုေဂလ ကအဖွ ြို့မ ာျား စာေင်ျားက ို 

အစီေင်ခံတင်သွင်ျားမပီျားပဖစ်ပေါသည။် (၁၂ ကက မရ်ပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစညျ်ားအရဝျားသ ိုို့ 

တင်သွင်ျားသည ် န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 
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 ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ောခ ိုင်နှုန်ျား မည်မျှသည ် အစ ိုျားေနှင ် အစ ိုျားေမဟိုတ်ရသာ အဖွ ြို့ 

အစည်ျားမ ာျားမှ အဖွ ြို့ဝင်မ ာျားအပဖစ်ပေါဝငသ်ည ် န ိုင်ငံအဆင ် ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသ ရကာ်မတီမ ာျား 

ဖွ ြို့စညျ်ား ာျားမပီျားပဖစ်ပေါသည။် (န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျားအတွက် ရများခွန်ျားအသစ်မ ာျား) 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မျ်ားရေျားနှင ် အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ရေျားအတွက် စည်ျားရံိုျားမှုမ ာျားနှင ် 

မက်လံိုျားရပျားမှုမ ာျား ရဆာင်ေွက်မပီျားပဖစ်သည်  ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ 

န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မ်ျားရေျားနှင ် အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ရေျား က ို  ခ ိုက်ရစသည ် မက်လံိုျားရပျား 

မှုမ ာျားက ို ဆနိ်ု့က င်ရဆာင်ေွက်မပီျားပဖစ်သည်  ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ 

န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မ်ျားရေျား၊ စီမခံနို့်ခွ မှုနှင ် အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ရေျားတ ိုို့က ို ရဆာင်ေွက် 

ရနသည ် ပိုေဂလ ကအဖွ ြို့မ ာျားစာေင်ျားက ို အစီေင်ခံတင်သွင်ျားမပီျားပဖစ်သည်  ေမ်ဆာအဖွ ြို့ဝင် 

န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 အစ ိုျားေနှင ် အစ ိုျားေမဟိုတရ်သာအဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားမှ အဖွ ြို့ဝင်မ ာျားအပဖစ်ပေါဝင်သည ် န ိုင်ငံအဆင ် 

ေမဆ်ာ ရေဝပ်ရေသရကာ်မတီမ ာျား ဖွ ြို့စညျ်ား ာျားမပီျားပဖစ်သည်  ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျားအတွက် ရများခွန်ျားအသစ်မ ာျား) 

 
 
 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၄ ။ ပပ င်ပမှ က ျူျားဆ က ာ်ဝင်ဆရာက်လာ ဆသာ မ   ျားစ တမ်  ာျား နှင ် ပပန ်ပ ာျားဝင်ဆရာက်လာ ဆစသည ်  

လမ်ျားဆ ကကာင်ျားမ ာျားက ို ဆဖာ်ထိုတ်ရန်၊ ဦျားစာ ျားဆ ပျားနှ မ်နင်ျားရမည ် မ    ျားစ တမ်  ာျားက ို ထ န်ျားခ  ပ်သိုတသ် င်ရန် ၊  

နှ မ်နင်ျားဆ ဆာင်ရွက်မည ် အစီအမ မ ာျားက ို ဆရျားဆ  ွဲရန်နှင ် ၎င်ျားမ   ျားစ တမ် ာျား ဝင်ဆရာ က်လာ မှုနငှ ် ပပန ်ပ ာျားလာမှု  

တ ို က ို ထ န်ျားခ  ပ်  ဆဆာင်ရွက်ရန်။ 

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျား နှင ် လ ိုအပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား 

 ပပင်ပမှက  ျားရက ာ်ဝင်ရောက်လာရသာမ   ျားစ တ်မ ာျားေှ သည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို 

စာေင်ျားရကာက်ယူေန်၊ 

 စီမခံနို့်ခွ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ို သင ်ရလ ာ်သလ ို ပပင်ဆငေ်န် (န ိုင်ငံအဆင ်မူဝေါေမ ာျားနှင ် 

လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျား) 

 ပပင်ပမှက  ျားရက ာ်ဝင်ရောက်လာရသာမ   ျားစ တ်မ ာျားအရပခအရန၊  

 အနီရောင်စာေင်ျားဆ ိုင်ော စံညွှန်ျားက န်ျား။ 
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အဓ ကဆဆာင်ရွက်ရမည ် သ မ ာျား 

 ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား (န ိုင်ငံအမ ာျားပေါဝင်သည ် ပတ်ဝန်ျားက င်ဆ ိုင်ော သရ ာတူညီခ က်မ ာျား၊ 

IGOs ၊ ကမဘာလံိုျားဆ ိုင်ော   န်ျားသ မ်ျားရေျား ရစာင ် ကည ်ရလ လာမှု စင်တာ) 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှ င  ်စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား  

 ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၃၆ ောခ ိုင်နှုန်ျားသည ်ပပင်ပမှ က  ျားရက ာ်ဝင်ရောက်လာရသာ 

မ   ျားစ တ်မ ာျား   န်ျားခ  ပ်မှု နှင ် စီမခံနို့်ခွ မှုဆ ိုင်ော န ိုင်ငံအဆင ်မူဝေါေမ ာျားနှင်  

လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျားရေျားဆွ မပီျားပဖစ်ပေါသည်။ (၁၂ 

ကက မရ်ပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့တင်သွင်ျားသည ် န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၂၀ ောခ ိုင်နှုန်ျားသည် ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟရဗေဆ ိုင်ော 

ဝ ရသသလကခဏ္ာမ ာျားက ို လက်ေှ တွင်   ခ ိုက်ရစသည ် သ ိုို့မဟိုတ ်   ခ ိုက်န ိုင်ရပခေှ သည်  

ပပင်ပမှ က  ျားရက ာ်ဝင်ရောက်လာရသာ မ   ျားစ တ်မ ာျားအာျား စာေင်ျားရကာက်ယူမပီျားပဖစ်ပေါသည်။ 

(၁၂ ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားသည ် န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံ 

စာမ ာျား) 

 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 ပပင်ပမှ က  ျားရက ာ်ဝင်ရောက်လာရသာ မ   ျားစ တ်မ ာျား   န်ျားခ  ပ်မှု နှင ် စီမံခနို့်ခွ မှုဆ ိုင်ော 

န ိုင်ငံအဆင ် မူဝေါေမ ာျားနှင်  လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျားရေျားဆွ မပီျား၊ ပပန်လညသံ်ိုျားသပ်မပီျား ပဖစ်သည်  

ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင် န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟရဗေဆ ိုင်ော ဝ ရသသလကခဏ္ာမ ာျားက ို လက်ေှ တွင်   ခ ိုက်ရစသည ် 

သ ိုို့မဟိုတ ်  ခ ိုက်န ိုင်ရပခေှ သည်  ပပင်ပမှ က  ျားရက ာ်ဝင်ရောက်လာရသာ မ   ျားစ တ်မ ာျားအာျား စာေင်ျား 

ရကာက်ယူမပီျားပဖစ်သည ် ေမ်ဆာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံ 

စာမ ာျား) 

ထပ်မ ဆဖာ်ထိုတ်မည ် ပဖစ်န ိုင်ဆပခစ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

 {စီမခံ က်မ ာျားရေျားဆွ ၍   န်ျားခ  ပ်လ က်ေှ သည ် ပပင်ပမှက  ျားရက ာ်ဝင်ရောက်လာရသာ မ   ျားစ တ်မ ာျား 

အရေအတွက်} 

 {ရေဝပ်ရေသမ ာျားေှ  ပပင်ပမှ က  ျားရက ာ်ဝင်ရောက်လာရသာမ   ျားစ တ်မ ာျား   န်ျားခ  ပ်ရေျားဆ ိုင်ော 

အစီအစဉ်မ ာျား၏   ရောက်မှု} 
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ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၅ ။ ရမ်ဆာ ဆရဝပ်ဆေသမ ာျား၏ ဆေဟ စနစ် ဝ ဆသသ လကခဏ္ာ မ ာျားက ို ထ ဆရာက်သည ်  

အစီအစဉ် မ ာျား ခ မှတပ်ခင်ျားနှင ် ဘက်ဆပေါင်ျားစ ို စီမ ခန ်ခ ွဲပခင်ျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားပဖင ် ထ န်ျားသ မ်ျားရန်နှင်  ပပန်လ ည်  

ထ ဆထာ င်ရန်၊ 

 

နညျ်ားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျား နှင ် လ ိုအပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား  

 အိုပခ်  ပ်လိုပ်က ိုင်မှုစီမခံ က်မ ာျား ရေျားဆွ အရကာင်အ ည်ရဖာ်ပခင်ျားနှင ် အေင်ျားအပမစ်မ ာျား 

စိုစည်ျားပခင်ျားပဖင ် ေမဆ်ာရေသမ ာျားနှင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား စီမခံနို့်ခွ မှုက ို ပမြှင ်တင်ေန်၊ 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ် ၁၆-   ခ ိုက်မှုမ ာျား ရလ လာဆန်ျားစစ်ပခင်ျား [http://www.ramsar.org/ 

sites/default/files/ documents/pdf/lib/hbk4-16.pdf] 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ် ၁၈- ရေဝပ်ရေသမ ာျား စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျား 

[http://www.ramsar.org/sites/default/files/ documents/pdf/lib/hbk4-18.pdf] 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ် ၁၉- ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟရဗေဝ ရသသလကခဏ္ာမ ာျား ရပပာင်ျားလ  

လာမှုက ို ရပဖေင်ှျားပခင်ျား [http://www.ramsar.org/sites/default/files/ documents/pdf/lib/ 

hbk4-19.pdf] 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်မည ်သ မ ာျား  

 ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားနှင ် န ိုင်ငံတကာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၏ အကူအညပီဖင ် အဖွ ြို့ဝင် 

န ိုင်ငံမ ာျား၊ 

 (ဆက်စပက်ဏ္ဍမ ာျားနှင ် ရေရဝရေလ ရေသဆ ိုင်ော ရကာ်မတီမ ာျား) 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား 

 ေမဆ်ာရေသရပေါင်ျား ၉၇၃ ခိုတွင် အိုပခ်  ပ်လိုပ်က ိုင်မှုစီမခံ က်မ ာျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်မပီျား 

ပဖစ်ပေါသည။် (၁၂ ကက မ်ရပမာက် ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် 

အစီေင်ခံစာ) 

   ရောက်သည ် အိုပခ်  ပ်လိုပ်က ိုင်မှုစီမခံ က်မ ာျား ရေျားဆွ အရကာင်အ ည်ရဖာ် ာျားမပီျားပဖစ်သည ် 

ေမဆ်ာရေဝပ် ရေသမ ာျား အရေအတွက် (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာဆ ိုင်ော ရများခွန်ျားလွှာ 

အသစ်မ ာျား) 

မဟာဗ  ဟာပန်ျားတ ိုင် ၂ 

ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသကွန်ယက်က ို   ရောက်စွာကာကွယ်  န်ျားသ မျ်ားေန်နှင ် စီမခံနို့်ခွ ေန်။ 
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 ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား  ရောက်စွာ စီမအံိုပခ်  ပ်မှုနှင ်ပတ်သက်၍ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၂၇ % မှ 

ရလ လာဆန်ျားစစ်မှု ပပ လိုပ်မပီျားပဖစ်သည။် (၁၂ ကက မရ်ပမာက် ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

အစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် အစီေင်ခံစာ) 

 ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ၄၃ % (ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသ ၉၅၀) မှ ေမဆ်ာသတင်ျားအခ က် 

အလက်မ ာျား (Ramsar Information Sheets) ပပင်ဆငမ်ွမ်ျားမံမပီျား ပဖစ်ပေါသည။် (၁၂ ကက မရ်ပမာက် 

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျား၊ အခ က် အလက်နံပေါတ် ၇၊ အပ ိုေ် (၈.၂) အေ အရ ွရ ွ 

အတွင်ျားရေျားမှ ျား၏ အစီေင်ခံစာ) 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

   ရောက်သည ် အိုပခ်  ပ်လိုပ်က ိုင်မှုစီမခံ က်မ ာျား ရေျားဆွ အရကာင်အ ည်ရဖာ် ာျားမပီျား 

ပဖစ်သည ် ေမဆ်ာ ရေဝပ်ရေသမ ာျား အရေအတွက် (န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

   ရောက်သည ်  စီမခံ က်အိုပခ်  ပ်မှုအစီအစဉ်မ ာျား ရေျားဆွ အရကာင်အ ည်ရဖာ် ာျားမပီျား 

ပဖစ်သည ် ေမဆ်ာရေဝပ် ရေသမ ာျားအရေအတွက် (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာဆ ိုင်ော 

ရများခွန်ျားလွှာအသစ်မ ာျား) 

 ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား  ရောက်စွာ စီမံအိုပခ်  ပ်မှုနှင ်ပတ်သက်၍ ရလ လာဆန်ျားစစ်မှုမ ာျား 

ပပ လိုပ်မပီျားပဖစ်သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားောခ ိုင်နှုန်ျား (အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ န ိုင်ငံအဆင ် 

အစီေင်ခံစာ) 

 ေမဆ်ာသတင်ျားအခ က်အလက်မ ာျား (Ramsar Information Sheets) ပပင်ဆင်မွမ်ျားမံမပီျား 

ပဖစ်သည ် ေမဆ်ာ ရေဝပ်ရေသမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား Database)  

အပခာ ျားထပ်မ ဆဖာထ်ိုတ်န ိုင်သည ် ပဖစ်န ိုင်ဆပခ စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 {သတ်မှတမ်ပီျား ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသအရပေါ်မှီခ ိုသည ်ငှက်မ ာျား က က်စာျားမှု၊ 

ဆံိုျားပဖတ်ခ က် ၉.၁ အေ ရဖာ် ိုတ်မည ် စံညွှန်ျားက န်ျား} 

 {သတ်မှတမ်ပီျား ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသအရပေါ်မှီခ ိုသည ်ငှက်မဟိုတ်သည ် 

မ   ျားစ တ်မ ာျား က က်စာျားမှု၊ ဆံိုျားပဖတ်ခ က် ၉.၁ အေ ရဖာ် ိုတ်မည ် စံညွှန်ျားက န်ျား} 

 {ေမဆ်ာရေသမ ာျားမှ IUCN အနီရောင်စာေင်ျားဝင်မ   ျားစ တ်မ ာျား ဆံိုျားရံှုျားမှု ောခ ိုင်နှုန်ျား} 
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ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၆ ။ ရမ်ဆ ာဆရဝပ်ဆေသမ ာျား က န်ယက်၏ အဆရအတ က်၊ ဧ ရ ယာနှင ် ဆေဟစနစ် 

ခ  တ်ဆက်မှုမ ာျား၊  အထ ျားသပဖင ်  နယ်န မ တ်ထ စပ်ဆနသည ် ဆနရာမ ာျားနှင ် ထ န်ျားသ မျ်ားမှု မရှ ဆသျားသ ည ်  

ဆေဟစနစ် ဆေသကကီျားမ ာျားရှ  ထ န်ျားသ မျ်ား ကာက ယ်ထာျားပခင်ျား မရှ ဆသျားသည ် ဆရဝပ်ဆေသ အမ   ျားအ စာ ျားမ ာျား 

သ သ သာသာ မ  ာျားပပာျားလာဆစရန်၊ 

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျားနှင ် လ ို အပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား  

 ပေါဝင်မှုနည်ျားပေါျားရသျားသည ် ရေဝပ်ရေသ အမ   ျားအစာျားမ ာျားနှင ် နယ်စပ်ပဖတ်ရက ာ် ေမဆ်ာရေသမ ာျား 

နှင ်အတူ ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျားစာေင်ျားက ို Update ပပ လိုပ်ေန်၊ 

 ရေဝပ်ရေသမ ာျားစာေင်ျားရကာက်ယူပခင်ျားနှင ် အပခာျားသက်ဆ ိုင်မှုေှ သည ် န ိုင်ငံအဆင ်နှင ် န ိုင်ငံတကာ 

အဆင ် သတင်ျားအခ က်အလက်မ ာျား (ဥပမာ- န ိုင်ငံတကာရေရပ ာ်ငှက်မ ာျားစာေင်ျားရကာက်ယူမှု)၊ 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်မည ်သ မ ာျား  

 ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားနှင ် န ိုင်ငံတကာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၏ အကူအညပီဖင ် အဖွ ြို့ဝင် 

န ိုင်ငံမ ာျား၊ 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား 

  ၁၂ ကက မ်ရပမာက်ေမ်ဆာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျားက င်ျားပခ  သည ်အခ  န်တွင် 

ေမဆ်ာရေသရပေါင်ျား ၂၁၈၆ ခို သတ်မှတမ်ပီျားပဖစ်ပေါသည်။ (Ramsar Sites database) 

 ၁၂ ကက မရ်ပမာက်ေမ်ဆာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျားက င်ျားပခ  သည ်အခ  န်တွင် ေမဆ်ာရေသ 

ရပေါင်ျား ၂,၀၈၅,၀၀၀ ဟက်တာ သတ်မှတမ်ပီျားပဖစ်ပေါသည။် (Ramsar Sites database) 

 ၁၂ ကက မရ်ပမာက် ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစညျ်ားအရဝျား က င်ျားပခ  သည ်အခ  န်တွင် နယ်စပ် 

ပဖတ်ရက ာ် ေမဆ်ာရေသရပေါင်ျား (၁၆) ခိုသတ်မှတမ်ပီျားပဖစ်ပေါသည။် (ေမဆ်ာအတင်ွျားရေျားမှ ျားရံိုျား) 

 ၁၂ ကက မရ်ပမာက်ေမ်ဆာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျားက င်ျားပခ  သည ်အခ  န်တွင် ေမဆ်ာရေသမ ာျား 

အပဖစ ် သတ်မှတခ်ံေမှုနညျ်ားပေါျားရသျားသည ် ရအာက်ပေါအမ   ျားအစာျားမ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသမ ာျား 

သတ်မှတ ်ာျားမပီျားပဖစ်ပေါသည်- 

o  ံိုျားရက ာက်နှင ် အပခာျားရပမရအာက်ရေစနစ်မ ာျား (၁၁၀ ခို) 

o သနတရက ာက်တန်ျားမ ာျား (၉၆ ခို) 

o စ ိုစွတပ်မက်ခင်ျားပပင်မ ာျား (၅၁၇ ခို) 

o စ မ ်ရပမမ ာျား (၅၄၆ ခို) 

o ပက်လယ်ပမက်ခင်ျားပပင်မ ာျား (၂၄၉ ခို) 
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o ေီရေရတာမ ာျား (၂၈၀ ခို) 

o ယာယီရေကန်မ ာျား (၇၂၉ ခို) 

o ရယာက်သွာျားမ   ျားစ တ်မ ာျားမှီတင်ျားရန  ိုင်ော ရက ာက်တန်ျားမ ာျား (၉၉ ခို)  

(ေမဆ်ာရေသမ ာျားသတင်ျားအခ က်အလက်စနစ်၊ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ ဇွန်လ) 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 သတ်မှတမ်ပီျား ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသစာေင်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ ေမဆ်ာရေသမ ာျား သတင်ျားအခ က် 

အလက်စနစ်) 

 သတ်မှတမ်ပီျား ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ စိုစိုရပေါင်ျားဟက်တာ (ေင်ျားပမစ်၊ ေမဆ်ာရေသမ ာျား 

သတင်ျားအခ က် အလက် စနစ)် 

 သတ်မှတမ်ပီျား နယ်စပ်ပဖတ်ရက ာ် ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား အရေအတွက် (ေင်ျားပမစ်၊ 

ေမဆ်ာရေသမ ာျား သတင်ျား အခ က်အလက်စနစ်) 

 ရအာက်ပေါ သတ်မှတခ်ံေမှုနည်ျားပေါျားရသျားသည ် ေမဆ်ာရေသအမ   ျားအစာျားမ ာျားတွင်   

သတ်မှတ ်ာျားမပီျား ပဖစ်သည်  ရေဝပ်ရေသမ ာျား - 

  ံိုျားရက ာက်နှင ် အပခာျားရပမရအာက်ရေစနစ်မ ာျား (xxx ခို) 

 သနတရက ာက်တန်ျားမ ာျား (xxx ခို) 

 စ ိုစွတပ်မက်ခင်ျားပပင်မ ာျား (xxx ခို) 

 စ မ ်ရပမမ ာျား (xxx ခို) 

 ပက်လယ်ပမက်ခင်ျားပပင်မ ာျား (xxx ခို) 

 ေီရေရတာမ ာျား (xxx ခို) 

 ယာယီရေကန်မ ာျား (xxx ခို) 

 ရယာက်သွာျားမ   ျားစ တ်မ ာျားမှီတင်ျားရန  ိုင်ော ရက ာက်တန်ျားမ ာျား (xxx ခို) (ေမဆ်ာရေသမ ာျား 

သတင်ျားအခ က်အလက်စနစ်၊ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ ဇွန်လ) 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၇။ ဆေဟစနစ် ဆပပာင်ျားလွဲသ ာျားဆ တာ မည ် ဆနရာမ ာျားရှ  ဖခ မ်ျားဆပခာ က်မှု အနတရာယ်မ ာျား က ို  

ဆပဖရှင်ျားဖပီျားပဖစ် ရန်။ 

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျားနှင ် လ ိုအပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား  

 Montreux Record သ ိုို့မဟိုတ် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားအပ ိုေ် ၃.၂ မှ ရေသမ ာျားဖယ ်ိုတ်န ိုင်ရေျား 

ရဆာင်ေွက်ပခင်ျား၊ 

 ေမဆ်ာဆ ိုင်ော အကကံရပျားပခင်ျားခေီျားစဉ်မ ာျားရဆာင်ေွက်ပခင်ျား၊ 
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 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ် ၁၈- ရေဝပ်ရေသမ ာျား စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျား 

[http://www.ramsar.org/sites/default/files/ documents/pdf/lib/hbk4-18.pdf] 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ် ၁၉- ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ 

ရေဟရဗေဝ ရသသလကခဏ္ာမ ာျားရပပာင်ျားလ လာမှုက ို ရပဖေှင်ျား ပခင်ျား 

[http://www.ramsar.org/sites/default/files/ documents/pdf/lib/hbk4-19.pdf] 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်မည ်သ မ ာျား  

 ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၏ အကူအညပီဖင ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၊ 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား 

 ၁၂ ကက မ်ရပမာက်ေမ်ဆာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျားတွင် ေမဆ်ာရေသ (၄၇) ခို (၂.၂ %) က ို 

Montreux Record တွင်  ည ်သွင်ျားခ  ပေါသည။် (၁၂ ကက မရ်ပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျား 

၊ အခ က်အလက်နံပေါတ် ၇၊ အပ ိုေ် (၈.၂) အေ အရ ွရ ွအတွင်ျားရေျားမှ ျား၏ အစီေင်ခံစာ) 

 ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားအပ ိုေ် ၃.၂ အေ ေမဆ်ာရေသမ ာျားတွင် လူသာျားတ ိုို့ရ ကာင ် ပဖစ်ရပေါ်လာသည ် 

ရပပာင်ျားလ မှုမ ာျား သ ိုို့မဟိုတ် ရေဟရဗေဝ ရသသလကခဏ္ာမ ာျား ရပပာင်ျားလ မှုမ ာျား ပဖစ်ရပေါ်လ က် 

ေှ သည ် ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံ (၂၁ %) က ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားသ ိုို့ 

အစီေင်ခံ တင်သွင်ျားခ  မပီျား ပဖစ်ပေါသည။် (၁၂ ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ 

တင်သွင်ျားခ  သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ န ိုင်ငံအဆင ် အစေီင်ခံစာမ ာျား) 

 ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားအပ ိုေ် ၃.၂ အေ ေမဆ်ာရေသမ ာျားတွင် လူသာျားတ ိုို့ရ ကာင ် ပဖစ်ရပေါ်လာသည ် 

ရပပာင်ျားလ မှုမ ာျား သ ိုို့မဟိုတ် ရေဟရဗေဝ ရသသလကခဏ္ာမ ာျား ရပပာင်ျားလ မှုမ ာျား ပဖစ်ရပေါ်လ က် 

ေှ သည ် ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသ (၇၆) ခိုက ို အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားက ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားသ ိုို့ 

အစီေင်ခံတင်သွင်ျားခ  မပီျား ပဖစ်ပေါသည။် (၁၂ ကက မ်ရပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျား ၊ 

အခ က်အလက်နံပေါတ် ၇၊ အပ ိုေ် (၈.၂) အေ အရ ွရ ွအတွင်ျားရေျားမှ ျား၏ အစီေင်ခံ စာ) 

 Montreux Record စာေင်ျားဝင်ေမ်ဆာရေဝပ်ရေသမ ာျားေှ  ပပဿနာမ ာျားက ို ရပဖေင်ှျားေန် 

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံ (၁၆%) မှ ရဆာင်ေွက်မပီျား ပဖစ်သည။် (၁၂ ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

အစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ၏ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 Montreux Record မှ ဖယေ်ှာျားမပီျားပဖစ်သည ် ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျားစာေင်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ Ramsar 

Sites database) 

 ေမဆ်ာရေသမ ာျားတွင် လူသာျားတ ိုို့ရ ကာင ် ပဖစ်ရပေါ်လာသည ် ရပပာင်ျားလ မှုမ ာျား သ ိုို့မဟိုတ် 

ရေဟရဗေ ဝ ရသသလကခဏ္ာမ ာျား ရပပာင်ျားလ မှုမ ာျား ပဖစ်ရပေါ်လ က်ေှ သည ် ေမဆ်ာရေဝပ် 
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ရေသမ ာျားက ို ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားသ ိုို့ အစီေင်ခံတင်သွင်ျားခ  မပီျားပဖစ်သည်  အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

ောခ ိုင်နှုန်ျား။(ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားက ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားသ ိုို့ အစီေင်ခံတင်သွင်ျားခ  မပီျားပဖစ်သည်  ေမဆ်ာရေသ 

မ ာျားတွင် လူသာျားတ ိုို့ရ ကာင ် ပဖစ်ရပေါ်လာသည ် ရပပာင်ျားလ မှုမ ာျား သ ိုို့မဟိုတ် ရေဟရဗေဝ ရသသ 

လကခဏ္ာ မ ာျားရပပာင်ျားလ မှုမ ာျားပဖစ်ရပေါ်လ က်ေှ သည ် ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား အရေအတွက် 

(ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစေီင်ခံစာမ ာျား) 

 Montreux Record စာေင်ျားဝင်ေမ်ဆာရေဝပ်ရေသမ ာျားေှ  ပပဿနာမ ာျားက ို ရပဖေင်ှျားေန် 

ရဆာင်ေွက်မပီျား ပဖစ်သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား  ောခ ိုင်နှုန်ျား။ (၁၂ ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

အစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

အပခာ ျားထပ်မ ဆဖာထ်ိုတ်န ိုင်သည ် ပဖစ်န ိုင်ဆပခ စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 {မခ မ်ျားရပခာက်မှုမ ာျား ကကံ ရတွြို့ေလ က်ေှ သည ် ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား (အရေအတွက်) နှင ် 

ဆက်စပ ်ရနရသာ စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား}  

 

 

 
 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၈။ န ို င်င အ ဆင ် ဆရဝပ်ဆေသမ ာျား စာ ရင်ျားဆ ကာက်ယ ပခင်ျားက ို  စတင်ဖပီျား၊ အဖပီျားသတ်ဖပီ ျား  

သ ို မဟိုတ ် မ မ်ျားမ ပပင်ဆင် ဖပီ ျား၊  ပဖန ်ဆဝဖပီျားပဖစ်ရန်နှင ် ဆရ ဝပ်ဆေသမ ာျားအ ာျားလ ိုျားက ို ကာက ယ်ထ န်ျားသ မ်ျားပခင်ျား  

နှင ် ထ ဆရာက်စ ာ စီမ ခန ် ခ ွဲ ပခင်ျားတ င် အသ ိုျားပပ ဖပီျားပဖ စ်ရန်။ ဆရဝပ်ဆေသမ  ာျားမှ ဆရထိုတ်ယ သ ိုျားစ ွဲရာတ င် 

ဆရဝပ် ဆေသမ  ာျား၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျားနှင ် ပမစ်ဝမှ်ျား အဆင ် သ ို မဟိုတ်  ကမ်ရ ိုျားတန်ျားဆ ေသအဆင ်၌  

ဝန်ဆဆ ာင်မှုမ ာျား ပ  ပ ိုျားဆ ပျားပခင်ျား လိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို အပပ ည ်အဝ ဆဆာင်ရွက်န ိုင်ဆစဆရျား ဆရ ဝပ်ဆေသမ ာျား၏  

ဆေဟစနစ် လ ိုအပ်ခ က်မ ာျားက ို ထ ခ ိုက်မှုမရှ ဆစဘွဲ  သ ိုျား စ ွဲရန်၊ 

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျားနှင ် လ ိုအပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား  

 ရေဝပ်ရေသမ ာျားအာျား အရဝျားမှစျူားစမ်ျားရလ လာသည ် သတင်ျားအခ က်အလက်မ ာျား 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ် ၁၃၊ စာေင်ျားရကာက်ယူပခင်ျား၊ ရလ လာဆန်ျားစစ်ပခင်ျားနှင ် စီမခံနို့်ခွ ပခင်ျား 

[http://www.ramsar.org/sites/default/files/ documents/pdf/lib/hbk4-13.pdf] 

မဟာဗ ျူဟာပန်ျားတ ိုင် ၃ 

ဆရဝပ်ဆေသမ ာျား  အာျားလ ိုျားက ို အက   ျားရှ စ ာ အသ ိုျားပပ သ ာျားရန် 
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 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ် ၁၅၊ ရေဝပ်ရေသစာေင်ျားရကာက်ယူပခင်ျား 

[http://www.ramsar.org/sites/default/files/ documents/pdf/lib/hbk4-15.pdf] 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်မည ်သ မ ာျား  

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၊ န ိုင်ငံတကာ ေမဆ်ာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား 

 (အတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား) 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား 

 (၁၂) ကက မ်ရပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားတွင် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံ (၄၇ %) မှ န ိုင်ငံအဆင ် 

ရေဝပ်ရေသမ ာျား စာေင်ျားရကာက်ယူပခင်ျား ရဆာင်ေွက်မပီျားပဖစ်သည။် (၁၂ ကက မ်ရပမာက် အဖွ ြို့ဝင် 

န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ န ိုင်ငံအဆင ် အစေီင်ခံစာမ ာျား) 

 (၁၃) ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားတွင် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံ ( ) % မှ လွန်ခ  ရသာ 

ဆယ်စိုနှစ ်အတွင်ျား ရကာက်ယူခ  သည ် န ိုင်ငံအဆင ်ရေဝပရ်ေသမ ာျားစာေင်ျားက ို Update ပပ လိုပ်မပီျား 

ပဖစ်သည။် (န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျားအတွက် ရများခွန်ျားအသစ်မ ာျား) 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 န ိုင်ငံအဆင ်ရေဝပရ်ေသမ ာျားစာေင်ျားရကာက်ယူပခင်ျား ရဆာင်ေွက်မပီျားပဖစ်သည်  အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

ောခ ိုင်နှုန်ျား၊ ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 လွန်ခ  ရသာ ဆယ်စိုနှစအ်တွင်ျား ရကာက်ယူခ  သည ် န ိုင်ငံအဆင ်ရေဝပရ်ေသမ ာျားစာေင်ျားက ို 

Update ပပ လိုပ်မပီျားပဖစ်သည်  အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား။ (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာ 

မ ာျားအတွက် ရများခွန်ျားအသစ်မ ာျား) 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၉။ ဆရဝ ပ်ဆေသမ ာျား အက   ျားရှ စ ာ အသ ိုျားပပ ပခ င်ျားက ို သင ်ဆလ ာ်သည ် အတ ိုင်ျားအ တာတစ်ခို  

(ဥပမာ ပမစ်ဝှ မ်ျားဆေသ သ ို မဟိုတ ် ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျားဇိုန်တစ်ဆလ ာက်)၌ သယ ဇာတမ ာျား ဘက်ဆပေါ င်ျားစ ို စီ မ  

ခန ်ခ ွဲမှု မှတစ်ဆင ် ပ မြှင ်တ င်ရန်။ 

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျားနှင ် လ ိုအပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား  

 ရေသယံဇာတမ ာျား  က်ရပေါင်ျားစံိုစီမံခနို့ခ်ွ ပခင်ျားနှင ် အက   ျားေှ စွာအသံိုျားခ ပခင်ျားတ ိုို့က ို 

တ ိုျားပမြှင ်ရဆာင်ေွက်ပခင်ျားနှင ် အပခာျားဆက်စပက်ဏ္ဍမ ာျား၏ မူဝေါေမ ာျား၊ မဟာဗ  ဟာမ ာျားနှင ် 

စီမခံ က်မ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသဆ ိုင်ော က စစေပမ် ာျား  ည ်သွင်ျားပခင်ျား၊ 

 အပခာျားဆက်စပပ်တ်သက်သူမ ာျားနှင ် ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်န ိုင်ရေျား ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်န ိုင်မည ် 

အလာျားအလာမ ာျားက ို ပမြှင ်တင်ရပျားပခင်ျား၊ 
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 ရေရဝရေလ ရေသအဆင ်တွင် ရေဝပ်ရေသဆ ိုင်ော စီမအံိုပခ်  ပ်န ိုင်မည ်အရပခအရနမ ာျား 

အဆင်သင ်ပဖစ်ရစေန်၊ 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ် ၁၊ ရေဝပ်ရေသမ ာျား အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျား 

[http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/hbk4-01.pdf] 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ် ၉၊ ရေရဝရေလ ရေသစီမအံိုပခ်  ပ်မှု 

[http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-09.pdf] 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ် ၁၂၊ ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျားရေသစီမအံိုပခ်  ပ်မှု 

[http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-12.pdf] 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ် ၁၆၊   ခ ိုက်မှုမ ာျားရလ လာဆန်ျားစစ်ပခင်ျား 

[http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-16.pdf] 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်မည ်သ မ ာျား  

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၊ ရေသအဆင ်နှင ် န ိုင်ငံအဆင ် ဆက်စပပ်တ်သက်သူမ ာျား 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၅၅ % သည် ရေဝပ်ရေသမ ာျားအက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျားအတွက် 

ရေဝပ်ရေသမူဝေါေမ ာျားနှင ် အလာျားတူမူဝေါေမ ာျား က င ်သံိုျားမပီျားပဖစ်သည။် (၁၂ ကက မ်ရပမာက် 

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ န ိုင်ငံအဆင ် 

အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၇၁ % သည် ရေသယံဇာတမ ာျားစီမအံိုပခ်  ပ်မှုအတွက် ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ 

အရေျားပေါမှုက ို အရလျားအနက် ာျားပေါသည။်  (၁၂ ကက မ်ရပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ 

တင်သွင်ျားခ  သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ န ိုင်ငံအဆင ် အစေီင်ခံစာမ ာျား) 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 ရေဝပ်ရေသမ ာျားအက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျားအတွက် ရေဝပ်ရေသမူဝေါေမ ာျားနှင ် အလာျားတူမူဝေါေမ ာျား 

က င ်သံိုျားမပီျားပဖစ်သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား၊ (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 ရေသယံဇာတမ ာျားစီမအံိုပခ်  ပ်မှုအတွက် ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ အရေျားပေါမှုက ို 

အရလျားအနက် ာျားသည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

အပခာ ျားထပ်မ ဆဖာထ်ိုတ်န ိုင်သည ် ပဖစ်န ိုင်ဆပခ စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 {ရေဝပ်ရေသမ ာျား  န်ျားသ မျ်ားပခင်ျားတွင် အ က် က်မှ ဆက်စပပ်တ်သက်သူမ ာျား ပေါဝင်မှု}  
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ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၀။ ဆေ သခ မ ာျားနှင ် ဌာဆနတ ိုင်ျားရင်ျားသာျားမ ာျား၏ ဆရဝပ်ဆေသမ ာျား အက   ျားရှ စ ာ အသ ိုျားပပ  ပခင်ျား  

နှင ် သက်ဆ ိုင် သည ် မ ရ ိုျားဖ လာ အသ ပညာမ ာျား၊ နည်ျားလမ်ျားမ ာျားနှင ် တီထ င်ဆန်ျားသစ်မှုမ ာျား က ို သ က်ဆ ိုင်ရာ  

အဆင ်အာ ျားလ ိုျား၌ ဆေသခ မ ာျားနှင ် ဌာဆနတ ိုင်ျားရင်ျားသာျားမ ာျား၏ ပ ျားဆပေါင်ျားပေါဝင်မှုပဖ င ် စနစ်တက   

မှတ်တမ်ျားတင်ရန်၊ ဆလျားစာ ျားလ ိုက်နောရန်နှင ် န ိုင်င အဆ င ် ဥပဆေ ပပဌာန်ျားခ က်မ ာျား၊  န ိုင်င တကာ သဆဘာတ  

ညခီ က်မ  ာျားနှင ် ရမ်ဆာ က န်ဗင်ျားရှ င်ျား အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ပခင်ျားမ ာျားတ င် အပပည ် အဝ ထည ်သ င်ျား  

စဉ်ျားစာျားရန်။ 

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျားနှင ် လ ိုအပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား  

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ် ၇၊ ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင်ရဆာင်ေွက်မှုအတွက် လ ိုအပ်သည ်ကျွမ်ျားက င်မှုမ ာျား 

[http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-07.pdf] 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်မည ်သ မ ာျား  

 ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၊ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၊ ေမဆ်ာန ိုင်ငံတကာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၊ 

ရေသအဆင ် လိုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာျား၊ ရေသအဆင ်စင်တာမ ာျား၊ ရေဝပ်ရေသစီမံအိုပခ်  ပ်သူမ ာျား၊ 

ရေဝပ်ရေသ အသံိုျားပပ သူမ ာျားနှင ် န ိုင်ငံရပေါင်ျားစံိုသရ ာတူညီခ က်မ ာျား 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား နှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

အပခာ ျားထပ်မ ဆဖာထ်ိုတ်န ိုင်သည ် ပဖစ်န ိုင်ဆပခ စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 {ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ မဟာဗ  ဟာစီမခံ က် အာအ ခ  ေညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၈ နှင ်ဆက်စပ၍် 

စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျားရဖာ် ိုတ်ရေျား အတွက် 

လက်ေှ ရဆာင်ေွက်ရနသည ်လိုပင်န်ျားမ ာျားနှင ်ခ  တ်ဆက်ရနရသာ ပဖစ်န ိုင်ရပခ စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

သ ိုို့မဟိုတ် စံညွှန်ျားက န်ျားအသစ်မ ာျားရဖာ် ိုတ်ပခင်ျား}  

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၁ ။ ဆရ ဝပ်ဆေသမ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျား မ ာျား၊  ဝန်ဆဆာင်မှုမ ာျားနှင ် အက   ျားဆ က ျားဇ ျားမ ာျားက ို  

က ယ်က ယ်ပပန ် ပပန ် သ ရိုပပ် ပရန်၊ မှတ်တမ်ျားတင် ရန်နှင ်  ပဖန ်ဆဝရန်။ 

 

 ရေသယံဇာတမ ာျား  က်ရပေါင်ျားစံိုစီမံခနို့ခ်ွ ပခင်ျားနှင ် အက   ျားေှ စွာအသံိုျားခ ပခင်ျားတ ိုို့က ို တ ိုျားပမြှင ် 

ရဆာင်ေွက်ပခင်ျားနှင ် အပခာျားဆက်စပက်ဏ္ဍမ ာျား၏ မူဝေါေမ ာျား၊ မဟာဗ  ဟာမ ာျားနှင ် စီမခံ က်မ ာျား 

တွင် ရေဝပ်ရေသဆ ိုင်ော က စစေပမ် ာျား  ည ်သွင်ျားပခင်ျား၊ 

 TEEB အစီေင်ခံစာမ ာျား၊ ရေဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျား ရလ လာဆန်ျားစစ်ပခင်ျား 

 ဆင်ျားေ နွမ်ျားပေါျားမှုရလ ာ ခ ရေျားအရ ာက်အကူပပ  အစီအစဉ်မ ာျားနှင ် စီမကံ န်ျားမ ာျား အရကာင်အ ည် 

ရဖာ်ပခင်ျား၊ 
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 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ် ၆၊ ရေဝပ်ရေသမ ာျားဆ ိုင်ော ဆက်သွယ်ပခင်ျား၊ ပညာရပျားပခင်ျား၊ ပူျားရပေါင်ျား 

ရဆာင်ေွက်မှုေယူ ပခင်ျားနှင ် သ ပမင်န ိုျား ကာျားမှုပမြှင ်တင်ပခင်ျား [http://www.ramsar.org/sites/ 

default/ files/documents/pdf/lib/hbk4-06.pdf] 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်မည ်သ မ ာျား  

 ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၊ ရေဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျားနှင ် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ဆ ိုင်ော န ိုင်ငံတကာသ ပပံ-

မူဝေါေလိုပ်ငန်ျား အဖွ ြို့ (IPBES) ၊ ေမဆ်ာန ိုင်ငံတကာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား။ 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား 

 ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျား ရလ လာဆန်ျားစစ်ပခင်က ို အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

၁၉ % မှ ရဆာင်ေွက်မပီျားပဖစ်သည။် (၁၂ ကက မ်ရပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျား 

ခ  သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၃၉ % မှ ဆင်ျားေ နွမ်ျားပေါျားမှုတ ိုက်ဖ က်ရေျား မဟာဗ  ဟာမ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသ 

ဆ ိုင်ော က စစေပမ် ာျား  ည ်သွင်ျားမပီျားပဖစ်ပေါသည်။ (၁၂ ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

အစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၄၂ % မှ ရေနှင ်စာျားနပ်ေ ကခာဖူလံိုရေျားစီမခံ က်မ ာျား သ ိုို့မဟိုတ ် ဆင်ျားေ မှု 

တ ိုက်ဖ က်ရေျားေညေ်ွယ်ခ က်မ ာျားက ို အရ ာက်အကူပပ ရသာ အစီအစဉ်မ ာျားနှင ် စီမကံ န်ျားမ ာျားက ို 

အရကာင်အ ည်ရဖာ်မပီျားပဖစ်ပေါသည်။ (၁၂ ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ 

တင်သွင်ျားခ  သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ န ိုင်ငံအဆင ် အစေီင်ခံစာမ ာျား) 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျား ရလ လာဆန်ျားစစ်ပခင်ျားရဆာင်ေွက်မပီျား 

ပဖစ်သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 ဆင်ျားေ မှုတ ိုက်ဖ က်ရေျား မဟာဗ  ဟာမ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသဆ ိုင်ော က စစေပမ် ာျား  ည ်သွင်ျား 

 ာျားမပီျားပဖစ်သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 ရေနှင ်စာျားနပ်ေ ကခာဖူလံိုရေျားစီမခံ က်မ ာျား သ ိုို့မဟိုတ် ဆင်ျားေ နွမ်ျားပေါျားမှုတ ိုက်ဖ က်ရေျား ေညေ်ွယ်ခ က် 

မ ာျားက ို အရ ာက်အကူပပ ရသာ အစီအစဉ်မ ာျားနှင ် စီမကံ န်ျားမ ာျားက ို အရကာင်အ ည်ရဖာ်မပီျား 

ပဖစ်သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 
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ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၂။  အရ ညအ်ဆသ ျား က ဆင်ျားဆ နဆသာ ဆရဝပ်ဆေသမ  ာျား၊  အထ ျားသပဖင ် ဇီဝ မ   ျားစ ိုမ   ျားက ွဲ  

ထ န်ျားသ မျ်ားဆ ရျား၊  သဘာဝဆဘျားအ နတရာယ်မ ာျား  ဆလ ာ ခ ဆရျား၊  အသက်ဆမ ျားဝမ်ျားဆ ကကာင်ျား လိုပ်ငန်ျားမ  ာျားနှင ်  

ရာသီဥတို ဆပပာင်ျားလွဲမှုနှင ် လ ိုက်ဆလ ာညီဆထ  ပဖစ်ဆစဆရျားတ ို အတ က် အဆရျားပေါသည ် ဆရဝပ်ဆေသမ ာျားက ို  

ပပန်လညထ် ဆထာ င်၍ ထ န်ျားသ မျ်ားကာက ယ်ရန်။ 

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျားနှင ် လ ိုအပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား  

 ပပန်လည ်ူရ ာင်ရေျား လိုပ်ငန်ျားမ ာျား ရဆာင်ေွက်ပခင်ျားနှင ် လိုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာျားနှင ် 

စီမကံ န်ျားမ ာျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်ပခင်ျား။ 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်မည ်သ မ ာျား  

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားနှင ် ေမဆ်ာန ိုင်ငံတကာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား 

 (သ ပပံနှင ်နညျ်ားပညာဆ ိုင်ော အက ပဖတ်သံိုျားသပ်ပခင်ျားလိုပ်ငန်ျားအဖွ ြို့၊ ေမ်ဆာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား) 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၆၈ % သည ်ပပန်လည ်ူရ ာင်ပခင်ျားအတွက် ဦျားစာျားရပျားရေဝပ်ရေသမ ာျား 

ရေျွားခ ယ်မပီျားပဖစ် ပေါသည။် (၁၂ ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် 

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၇၀ % သည ်ပပန်လည ်ူရ ာင်ပခင်ျားလိုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာျား 

အရကာင်အ ည်ရဖာ်မပီျားပဖစ် ပေါသည။် (၁၂ ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ 

တင်သွင်ျားခ  သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ န ိုင်ငံအဆင ် အစေီင်ခံစာမ ာျား) 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

 ပပန်လည ်ူရ ာင်ရေျားလိုပ်ငန်ျားစီမခံ က်မ ာျား ရေျားဆွ မပီျားပဖစ်သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား 

(ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 ပပန်လည ်ူရ ာင်ရေျားလိုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာျား  ရောက်စွာအရကာင်အ ည်ရဖာ်မပီျားပဖစ်သည ် 

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

အပခာ ျားထပ်မ ဆဖာထ်ိုတ်န ိုင်သည ် ပဖစ်န ိုင်ဆပခ စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

{အရဝျားမှ စူျားစမ်ျားရလ လာပခင်ျားအပေါအဝင် ပပန်လည ်ူရ ာင် ာျားသည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား (ပမာဏ္) နှင ် 

ဆက်စပရ်နသည ် ေလေ်မ ာျားက ို အရပခခံသည ် စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား}  
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ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၃။ ဇီဝ မ   ျားစ ို မ   ျားက ွဲထ န်ျားသ မ်ျားဆ ရျားနှင ် လ မှုစီျားပ ာျားဆ ရျား ဖ  ွဲ့ဖဖ  ျားတ ိုျားတက်ဆရျားတ ို အတ က် 

ပ  ပ ိုျားဆ ပျားလ က်ရှ ဆသာ အဓ ကကဏ္ဍမ ာျားပဖစ်သ ည ် ဆရအရင်ျားအ ပမစ်၊ စ မျ်ားအ င်၊  သတတ ၊ စ ို က်ပ   ျားဆ ရျား၊  

ခရီျားသ ာျားလိုပ်ငန်ျား၊  ဖမ  ွဲ့ပပ ဖ  ွဲ့ဖဖ  ျားဆ ရျားလိုပင်န်ျား၊  အဆပခခ အဆဆာက်အဦ၊ စက်မှုလိုပ်ငန်ျား၊  သစ်ဆတာ၊ 

ဆရလိုပ်ငန်ျား စသည ်  ကဏ္ဍ မ ာျားသည် ဆရဝပ်ဆေ သမ ာျားနှင ် ဆက်စပပ် တ်သက်လာ ပေါက ဆရ ရှည်တည်တ   

ဆစဆရျား ထ န်ျားသ မ်ျား ဆဆာင်ရွက်သ ာျားရန်။  

 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

အပခာ ျားထပ်မ ဆဖာထ်ိုတ်န ိုင်သည ် ပဖစ်န ိုင်ဆပခ စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 {ဆက်စပက်ဏ္ဍမ ာျားတွင် သက်ဆ ိုင်ော အာအ ခ  ေညမ်ှနျ်ားခ က်မ ာျားနှင ် ဆက်စပရ်နသည ် 

စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား သ ိုို့မဟိုတ် အပခာျားန ိုင်ငံတကာ လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားနှင ် ဆက်စပရ်နသည ် 

စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား}  

 
 

 
 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၄။ သ ပပ ဆ ိုင်ရာလမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာ ျားနှင ် နည်ျားပညာပ ိုင်ျားဆ  ိုင်ရာ နည်ျားစနစ်မ ာျားက ို  

သက်ဆ ိုင်ရာ ကဏ္ဍမ ာျားအ လ ိုက် ဆရျားဆ  ွဲရန်နှင ်  မ ဝေါေခ  မှတ်သ မ  ာျားနှင ် အဆကာင်အထည် ဆဖာ် ဆဆာင်ရွက် 

မည ်သ မ ာျားထ သ ို  သ င ်ဆလ ာ်သည ်ပ ိုစ မ ာျားနှင ် ဘာသာ စကာျား အသ ိုျားအနှုန်ျားမ ာျားပဖင ် ဆရာက်ရှ ဆစရန်၊ 

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျားနှင ် လ ိုအပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား  

 သ ပပံနှင  ်နညျ်ားပညာဆ ိုင်ောသံိုျားသပ်ရေျားအဖွ ြို့မှ ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၏ ပံ ပ ိုျားမှုပဖင ် 

လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျားရေျားဆွ ပခင်ျား။ 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်ရမည ် သ မ ာျား  

 သ ပပံနှင  ်နညျ်ားပညာဆ ိုင်ောသံိုျားသပ်ရေျားအဖွ ြို့ 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား   

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား  

 ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တွင် ေမဆ်ာ web-site ေှ  သ ပပံနှင ် နည်ျားပညာဆ ိုင်ောလမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျားက ို ေှာရဖွမှု 

၅၄၃ ခို ေှ ခ  သည၊် (ေင်ျားပမစ်၊ ေမဆ်ာ web-site ၊ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ ရမ-ဇွန်လ)  

 ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တွင် ေမဆ်ာ web-site ေှ သ ပပံနှင ် နည်ျားပညာဆ ိုင်ော အနှစ်ခ  ပ်မ ာျားက ို ေှာရဖွမှု ၆၀ 

ေှ ခ  သည၊် (ေင်ျားပမစ်၊ ေမဆ်ာ web-site ၊ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ ရမ-ဇွန်လ)  

 ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တွင် ေမ်ဆာ web-site ေှ  သက်ဆ ိုင်ော ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပမ် ာျားက ို 

အဆထာက်အက ပပ ပန်ျားတ ို င် ၄ 

အဆကာင်အထည်ဆဖာဆ်ဆာင်ရွက်မှု ပမြှင ် တင်ရန် 
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ရေေါင်ျားလိုတ်ေယူမှု ၁၇၆ ခိုေှ ခ  သည၊် (ေင်ျားပမစ်၊ ေမ်ဆာ web-site ၊ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ ရမ-ဇွန်လ)  

 ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တွင် ေမဆ်ာ web-site တွင် ေေှ န ိုင်သည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မျ်ားပခင်ျားနှင ် 

အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ပခင်ျားဆ ိုင်ော လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျားနှင ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊ သ ပပံနှင ် 

နည်ျားပညာဆ ိုင်ော သံိုျားသပ်ရေျားအဖွ ြို့၊ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားနှင ် အပခာျားအဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားမှ ပပ စို ာျား 

ရသာ အပခာျားသ ပပံနည်ျားက  အခ က်အလက်မ ာျား ၁၅၀ ခိုေှ ခ  သည။် (ေင်ျားပမစ်၊ ေမ်ဆာ web-site) 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

 န ိုင်ငံအလ ိုက်နှင ် ေမဆ်ာရေသအလ ိုက် ေမ်ဆာ web-site ေှ  သ ပပံနှင ် နညျ်ားပညာဆ ိုင်ော 

လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျားက ို ေှာရဖွမှု အရေအတွက် (ေင်ျားပမစ်၊ ေမဆ်ာ web-site 

ရလ လာဆန်ျားစစ်ခ က်) 

 န ိုင်ငံအလ ိုက်နှင ် ေမဆ်ာရေသအလ ိုက် ေမဆ်ာ web-site ေှ  သ ပပံနှင ် နညျ်ားပညာဆ ိုင်ော 

အနှစ်ခ  ပ်မ ာျား ရေေါင်ျားလိုပ်ေယူမှုအရေအတွက် (ေင်ျားပမစ်၊ ေမဆ်ာ web-site ရလ လာ 

ဆန်ျားစစ်ခ က်) 

 န ိုင်ငံအလ ိုက်နှင ် ေမဆ်ာရေသအလ ိုက် ေမဆ်ာ web-site ေှ  ၂၀၁၅ ခိုနှစ် ိုတ် သက်ဆ ိုင်ော 

ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပမ် ာျား ရေေါင်ျားလိုပ်ေယမူှုအရေအတွက် (ေင်ျားပမစ်၊ ေမဆ်ာ web-site  

ရလ လာ ဆန်ျားစစ်ခ က်) 

 ေမဆ်ာ web-site တွင်ေေှ န ိုင်ရသာ ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားနှင ် အက   ျားေှ စွာ 

အသံိုျားပပ ပခင်ျားဆ ိုင်ော လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျားနှင ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအရေအတွက်နှင ် သ ပပံနှင ် 

နည်ျားပညာဆ ိုင်ော သံိုျားသပ်ရေျားအဖွ ြို့၊ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားနှင ် အပခာျားအဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားမှ ပပ စို ာျား 

ရသာ အပခာျား သ ပပံနည်ျားက  အခ က်အလက်မ ာျား အရေအတွက်၊  (ေင်ျားပမစ်၊ ေမဆ်ာ web-site) 

 

ထပ်မ ဆဖာ်ထိုတ်န ိုင်ဆသျားသည ် အပခာ ျားပဖစ်န ိုင်ဆပခစ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 {လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ာျားက ို  ာသာစကာျားအမ   ျားမ   ျားပဖင ် ေေှ န ိုင်မှုနှင ် အသံိုျားပပ မှုတ ိုို့နှင ် 

ဆက်စပ ်ရနရသာ စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား} 
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ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁ ၅။ ဆေ သအဆင ် ရမ်ဆာ အစီအစဉ်မ ာျားက ို ဆေသအလ ိုက် အဖ ွဲွဲ့ဝင်န ိုင်င မ  ာျား၏ တက်ကက စ ာ  

ပ ျားဆပေါင်ျားပေါဝင်မှုပဖ င ် အာျားပဖ ည ်ဖ ွဲွဲ့စည်ျားသ ာျားရန်နှင ် ရ မ် ဆာက န်ဗင်ျားရင်ှျားက ို  အပ ပ ည ်အဝ အဆကာင်အထည ်

ဆဖာ်ရာတ င် အဆထာ က်အက ပပ  သည ် န ညျ်ားလမ်ျားမ ာျားအ ပဖစ် ဆပပာင်ျားလွဲဖ ွဲွဲ့စည်ျားဖပီျားပဖစ်ရန်၊ 

 

အဆပခခ အ ခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား   

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား  

 ၁၂ ကက မရ်ပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျား က င်ျားပခ  သည ်အခ  န်တွင် ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား 

ရအာက်၌ အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်လ က်ေှ သည ် ရေသအဆင ်လိုပ်ငန်ျားမ ာျား (ေင်ျားပမစ်၊ 

ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား)၊  

 ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားရအာက်၌ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၆၈ ောခ ိုင်နှုန်ျားမှ ရေသအဆင ်လိုပ်ငန်ျားမ ာျား 

အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်လ က်ေှ သည။် (ေင်ျားပမစ်၊ ၁၂ ကက မ်ရပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

အစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 
 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

 ရအာင်ပမင်စွာအရကာင်အ ညရ်ဖာ် ရဆာင်ေွက်န ိုင်ခ  သည ် ရေသအဆင ်လိုပ်ငန်ျားမ ာျား (ေင်ျားပမစ်၊ 

န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား)၊  

 ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားရအာက်၌ ရေသအဆင ်လိုပ်ငန်ျားမ ာျား အရကာင်အ ည်ရဖာ် 

ရဆာင်ေွက်လ က်ေှ သည်  အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား)။ 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၆ ။ ဆရ ဝပ်ဆေသမ ာျား ထ န်ျားသ မျ်ား ကာက ယ်ပခင်ျားနှင ်  အက   ျားရှ စ ာ အသ ိုျားပပ ပခ င်ျားက ို  

ဆက်သ ယ်ဆရျား၊ စ မျ်ားဆ ဆာင်ရည ် ပမြှ င ်တ င်ဆရျား၊  ပညာဆပျားဆရျားနှင ် သ ပမင်န ိုျားက ကာျားမှု ပမြှင ်တ င်ဆရျားတ င် 

ဆပေါင်ျားစပ် ထည ်သ င်ျား စဉ်ျားစ ာျားဖပီျားပဖစ်ရန်၊  

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျားနှင ် လ ိုအပ်သ ည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား  

 ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားအရ ကာင်ျား အမ ာျားသ ေှ ရစေန် အတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၏ ဆက်သွယ်ပညာရပျား ရေျား 

အစီအစဉ်မ ာျားမှ   ရောက်သည ် သ ပမင်န ိုျား ကာျားမှုပမင ်တင်ပခင်ျားအစီအစဉ်မ ာျား ရေျားဆွ ပခင်ျား 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ ်(၆)၊ ရေဝပ်ရေသမ ာျားအရ ကာင်ျား ဆက်သွယ်ပညာရပျားပခင်ျားအစီအစဉ် 

[http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/hbk4-06.pdf] 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်ရမည ် သ မ ာျား  

 ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၊ ေမ်ဆာန ိုင်ငံတကာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၏ ကူညီပံ ပ ိုျားမှုပဖင်  

ေမဆ်ာအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

  

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/hbk4-06.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/hbk4-06.pdf
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အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား   

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား  

ကမဘာ ရေဝပ်ရေသမ ာျားရနို့ 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၈၉ ောခ ိုင်နှုန်ျားမှ ကမဘာ ရေဝပ်ရေသမ ာျားရနို့ဆ ိုင်ောအစီအစဉမ် ာျား ရဆာင်ေွက် 

မပီျားပဖစ်သည။် (ေင်ျားပမစ်၊ ၁၂ ကက မ်ရပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် 

န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တွင် ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားသ ိုို့ အစီေင်ခံတင်ပပခ  သည ် ကမဘာ ရေဝပ်ရေသမ ာျားရနို့ 

လှုပ်ောှျားမှုမ ာျားနှင ် အစီအစဉ်ရပေါင်ျား ၈၈၄ ခိုေှ ခ  သည ်။ (ေင်ျားပမစ်၊ ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၏ 

ဆက်သွယ်ရေျား၊ ပညာ ရပျားရေျားနှင ် သ ပမင်န ိုျား ကာျားမှုပမြှင ်တင်ပခင်ျားအစီအစဉ်) 

 ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တွင် ကမဘာ ရေဝပရ်ေသမ ာျားရနို့ လှုပ်ေှာျားမှုမ ာျားနှင ်ပတ်သက်၍ ရဖာ်ပပခ  သည ် 

အင်တာနက် အက ိုျားအကာျားရပေါင်ျား ၃၇၉ ခိုေှ ခ  သည။် (ေင်ျားပမစ်၊ Meltwater internet analysis) 

 ၂၀၁၅ ခိုနှစ်တွင်  ကမဘာ ရေဝပ်ရေသမ ာျားရနို့ website သ ိုို့ ဝင်ရောက် ကည ်ရှုခ  သူ အရေအတွက် 

၅၈,၅၆၆ ဦျား ေှ ခ  သည။် (ေင်ျားပမစ်၊ worldwetlandsday.org website) 

 ကမဘာ ရေဝပ်ရေသမ ာျားရနို့ဆ ိုင်ော ၂၀၁၅ ခိုနှစ် လူမှုကွန်ေက်မ ာျား- ၁၆, ၁၃၅, ၉၇၄ ဉီျားမှ FaceBook 

သ ိုို့ ဝင်ရောက် ကည ်ရှုခ  သည။် (ေင်ျားပမစ်၊ https://www.facebook.com/ 

RamsarConventionOnWetlands)  

 Youtube channel တွင် ကမဘာ ရေဝပ်ရေသမ ာျားရနို့ဆ ိုင်ော သတင်ျားစကာျားမ ာျားက ို ဝင်ရောက် 

 ကည ်ရှုမှု ၇၉၅ ခို ေှ ခ  သည်။ (ေင်ျားပမစ်၊ Ramsar Youtube Channel  

https://www.youtube.com/user/RamsarConvention) 

 Twitter တွင်ဝင်ရောက် ကည ်ရှုသူ ၂၉၂,၁၀၀ ဦျား ေှ ခ  သည။် (ေင်ျားပမစ၊် 

https://twitter.com/RamsarConv) 

 

ဆက်သ ယ်ဆရျား၊ ပညာ ဆပျားဆရျားနှင ် သ ပမ င်န ိုျားကကာျားမှုပမြှ င ်တင်ပခ င်ျား  (CEPA)အစီအစဉ် မ ာျား 

 အစ ိုျားေ က်မ ှCEPA ဆက်သွယ်ရေျားတာဝန်ခံအပဖစ် ရဆာင်ေွက်လ က်ေှ သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား  

၈၀ % ေှ မပီျား အစ ိုျားေမဟိုတ်ရသာ အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားမှ CEPA ဆက်သွယ်ရေျားတာဝန်ခံအပဖစ ်

ရဆာင်ေွက်လ က်ေှ သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား  ၆၉ % ေှ သည။် (ေင်ျားပမစ်၊ ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၏ 

ရေတာအခ က်အလက်မ ာျားနှင ် ၁၂ ကက မရ်ပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျား 

ခ  သည ် န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 ရေဝပ်ရေသမ ာျားဆ ိုင်ော န ိုင်ငံဆင ် CEPA လိုပ်ငန်ျားစီမံခ က်မ ာျား ရေျားဆွ မပီျားသည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

၂၇ % ေှ သည။်  (ေင်ျားပမစ်၊ ၁၂ ကက မ်ရပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် 

န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 

http://www.facebook.com/%20RamsarConventionOnWetlands)
http://www.facebook.com/%20RamsarConventionOnWetlands)
https://www.youtube.com/user/RamsarConvention)
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ပညာ ဆပျားပပခန်ျားမ ာျား 

 COP12 က င်ျားပခ  ခ  န်တွင် ေမဆ်ာရေသမ ာျား၌ စင်တာ ၆၃၆ ခို (ပညာရပျားပပခန်ျားမ ာျား၊ လာရောက် 

လည်ပတ်သူမ ာျား ရလ လာ ကည ်ရှုန ိုင်သည ် စင်တာမ ာျားနှင ် ေှင်ျားလင်ျားပပသရေျား စင်တာမ ာျား) 

တည်ရ ာင်မပီျားပဖစ်သည်။ (ေင်ျားပမစ်၊ ၁၂ ကက မ်ရပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ 

တင်သွင်ျားခ  သည ် န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 COP12 က င်ျားပခ  ခ  န်တွင် အပခာျားရေဝပ်ရေသမ ာျား၌ စင်တာ ရပေါင်ျား ၃၀၉ ခို တည်ရ ာင်မပီျား 

ပဖစ်သည။် (ေင်ျားပမစ်၊ ၁၂ ကက မရ်ပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် 

န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

ကမဘာ ရေဝပ်ရေသမ ာျားရနို့ 

 ကမဘာ ရေဝပ်ရေသမ ာျားရနို့ဆ ိုင်ောအစီအစဉ်မ ာျား ရဆာင်ေွက်သည်  အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား 

(ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား)၊ 

 ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားသ ိုို့ အစီေင်ခံတင်ပပသည ် ကမဘာ ရေဝပ်ရေသမ ာျားရနို့ လှုပ်ောှျားမှုမ ာျားနှင ် 

အစီအစဉ် အရေအတွက် (ေင်ျားပမစ်၊ ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၏ ဆက်သွယ်ရေျား၊ ပညာ ရပျားရေျားနှင ် 

သ ပမင်န ိုျား ကာျားမှုပမြှင ်တင်ပခင်ျားအစီအစဉ်)၊ 

 ကမဘာ ရေဝပ်ရေသမ ာျားရနို့ လှုပ်ောှျားမှုမ ာျားနှင ်ပတ်သက်၍ ရဖာ်ပပသည ် အင်တာနက် အက ိုျားအကာျား 

အရေအတွက် (ေင်ျားပမစ်၊ internet analysis)၊ 

 ကမဘာ ရေဝပ်ရေသမ ာျားရနို့ဆ ိုင်ော လူမှုကွန်ေက်လင ်ခ်အရေအတွက် (social media analysis)၊ 

 

ဆက်သ ယ်ဆရျား၊ ပညာ ဆပျားဆရျားနှင ် သ ပမ င်န ိုျားကကာျား မှုပမြှ င ်တင်ပခ င်ျား  (CEPA)အစီအစဉ် မ ာျား 

 အစ ိုျားေ က်မ ှCEPA ဆက်သွယ်ရေျားတာဝန်ခံအပဖစ် ရဆာင်ေွက်လ က်ေှ သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား  

% နှင ်  အစ ိုျားေ မဟိုတ်ရသာ အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားမှ CEPA ဆက်သွယ်ရေျားတာဝန်ခံအပဖစ် 

ရဆာင်ေွက်လ က်ေှ သည ် အဖွ ြို့ဝင် န ိုင်ငံမ ာျား %  (ေင်ျားပမစ်၊  န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

ပညာ ဆပျားပပခန်ျားမ ာျား 

 ေမဆ်ာရေဝပ်ရေသမ ာျား၌ တည်ရ ာင်မပီျားစင်တာမ ာျား (ပညာရပျားပပခန်ျားမ ာျား၊ 

လာရောက်လည်ပတ်သူမ ာျား ရလ လာ ကည ်ရှုန ိုင်သည ် စင်တာမ ာျားနှင ် ေှင်ျားလင်ျားပပသရေျား 

စင်တာမ ာျား) အရေအတွက်၊ (ေင်ျားပမစ်၊   န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 အပခာျားရေဝပ်ရေသမ ာျား၌ တည်ရ ာင်မပီျားစင်တာ မ ာျားအရေအတွက် (ေင်ျားပမစ်၊ 

န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 
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ထပ်မ ဆဖာ်ထိုတ်န ိုင်ဆသျားသည ် အပခာ ျားပဖစ်န ိုင်ဆပခစ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 {ရက ာင်ျားတွင်ျားပညာရေျားအစီအစဉ်မ ာျားတွင် ရေဝပ်ရေသမ ာျား  န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားနှင်  အက   ျားေှ စွာ 

အသံိုျားပပ  ရေျားက ို  ည ်သွင်ျား ာျားမှုနငှ ် သက်ဆ ိုင်သည ် စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား} 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၇။ စတို တထအကက မဆ်ပမာက် ရမ်ဆာ မဟာဗ ျူဟာ စီမ ခ က် (၂ ၀၁၆ -၂၀၂၄)  အပပည ်အဝ  

အဆကာင် အထည်ဆဖာဆ်ရျားအ တ က် ရန်ပ ိုဆင  ရရှ န ို င်မ ည ် ရင်ျားပ မစ်မ ာျားက ို စိုစည်ျားရ န်၊ 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျားနှင ် လ ိုအပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား  

 ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၏ ဦျားစာျားရပျားလိုပ်ငန်ျားမ ာျားအတွက် ေမ်ဆာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား မ တ်ဖက်အဖွ ြို့မ ှnon-

core fund ေန်ပံိုရငွတစ်ေပ် ူရ ာင်ပခင်ျား။ 

 အဓ ကဆဆာင်ရွက်ရမည ် သ မ ာျား  

 ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၊ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၊ ေမဆ်ာန ိုင်ငံတကာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၊ 

ဖွြံို့မဖ  ျားရေျားကူညီမှု အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား။   

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား   

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား  

 ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားလိုပ်ငန်ျားမ ာျားအတွက်  ူရ ာင် ာျားသည ်ေန်ပံိုရငွ (non-core fund) သ ိုို့ 

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၂၁ ောခ ိုင်နှုန်ျားမှ မ မ သရ ာဆနဒအရလ ာက ်  ပ်ရဆာင်ျားေန်ပံိုရငွ 

 ည ်ဝင် ာျားပေါသည။် (၁၂ ကက မရ်ပမာက်အဖွ ြို့ဝင် န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် 

န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၄၀ ောခ ိုင်နှုန်ျားမ ှ န ိုင်ငံအဆင ် ရေဝပ်ရေသ  န်ျားသ မျ်ားရေျားနှင ် စီမခံနို့်ခွ မှု 

လိုပ်ငန်ျားမ ာျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်ေန်အတွက် ဖွြံို့မဖ  ျားရေျားကူညီမှုအဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား ံမှ ေန်ပံိုရငွ 

ပံ ပ ိုျားမှု ေေှ  ာျားမပီျားပဖစ်သည။် (၁၂ ကက မ်ရပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျား 

ခ  သည ် န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားလိုပ်ငန်ျားမ ာျားအတွက်  ူရ ာင် ာျားသည ်ေန်ပံိုရငွ (non-core fund) သ ိုို့ မ မ သရ ာ 

ဆနဒ အရလ ာက ် ပ်ရဆာင်ျားေန်ပံိုရငွ ည ်ဝင် ာျားသည်  အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ 

န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား)၊ 

 န ိုင်ငံအဆင ် ရေဝပ်ရေသ  န်ျားသ မ်ျားရေျားနှင ် စီမံခနို့်ခွ မှုလိုပင်န်ျားမ ာျား အရကာင်အ ည် 

ရဖာ်ေန်အတွက် ဖွြံို့မဖ  ျားရေျားကူညီမှုအဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား ံမှ ေန်ပံိုရငွပံ ပ ိုျားမှု ေေှ  ာျားမပီျားပဖစ်သည်  

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား)၊ 
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 {Indicator(s) related to flows of financing related to different aspects of 

Strategic Plan implementation}. 

ထပ်မ ဆဖာ်ထိုတ်န ိုင်ဆသျားသည ် အပခာ ျားပဖစ်န ိုင်ဆပခစ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

 {မဟာဗ  ဟာစီမခံ က်အရကာင်အ ည်ရဖာ်ပခင်ျားနှင ် 

ဆက်စပရ်နသည ်နယ်ပယ်အမ   ျားမ   ျားအတွက် ေန်ပံိုရငွေေှ မှု နှင ်ပတ်သက်သည ် စံညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား} 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁၈။ န ို င်င တ ကာ ပ ျားဆပေါင်ျားဆ ဆာင်ရွက်မှုက ို လိုပ်ငန်ျားအ ဆင ် အာျားလ ိုျား၌ ပမြှင ်တ င်ရန်၊ 

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျားနှင ် လ ိုအပ် သ ည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား  

 ရေသအဆင ်လိုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာျား၊ န ိုင်ငံရပေါင်ျားစံိုနှင ် နှစ်န ိုင်ငံအ ကာျား သရ ာတူညီခ က်မ ာျား၊ 

နာျားလည်မှုစာချွန်လွှာမ ာျား၊ 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ ်၅၊ ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှုမ ာျား 
[http://www.ramsar.org/sites/default/files/docu- ments/pdf/lib/hbk4-05.pdf] 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ ်၂၀၊ န ိုင်ငံတကာပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှု 
[http://www.ramsar.org/sites/de- fault/files/documents/pdf/lib/hbk4-20.pdf ] 

 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်ရမည ် သ မ ာျား  

 ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၊ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၊ ေမဆ်ာန ိုင်ငံတကာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၊ 

ရေသအဆင ် စင်တာမ ာျားနှင ် န ိုင်ငံရပေါင်ျားစံိုသရ ာတူညီခ က်မ ာျား၊  

 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား   

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား  

န ိုင်င အဆင ်လိုပ်ငန်ျားအ စီအစဉ်မ ာျား 

 ၁၂ ကက မ်ရပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားက င်ျားပခ  ခ  န်တွင် ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားရအာက်၌ 

ရဆာင်ေွက်ရနသည ် ရေသအဆင ်အစီအစဉ်မ ာျား ၁၅ ခိုေှ သည၊် (ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား) 

 ၁၂ ကက မ်ရပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားက င်ျားပခ  ခ  န်တွင် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ၏ ၆၈ 

ောခ ိုင်နှုန်ျားသည် ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားရအာက်၌ ရေသအဆင ်အစီအစဉ်မ ာျား 

အရကာင်အ ည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်လ က်ေှ သည၊် (၁၂ 

ကက မရ်ပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

အပခာ ျားပ ျားဆပေါင်ျားဆ ဆာင်ရွက်မှုနယ်ပယ်မ ာျား 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၃၅ ောခ ိုင်နှုန်ျားသည ် ဝ ရသသတူညီသည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားဆ ိုင်ော 

သင်တန်ျားမ ာျားနှင ် အသ ပညာဖလှယ်ပခင်ျားအတွက် န ိုင်ငံအဆင ်နှင ် န ိုင်ငံတကာအဆင ် 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-05.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-05.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-20.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-20.pdf
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ကွန်ေက်မ ာျားေှ မပီျားပဖစ်သည၊် (၁၂ ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျား 

ခ  သည ် န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ ၃၃ ောခ ိုင်နှုန်ျားသည ် နှစ်န ိုင်ငံပျူားတွ ပ ိုင်ဆ ိုင်သည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား (ဥပမာ- 

နှစ်န ိုင်ငံပျူားတွ  ပ ိုင်ဆ ိုင်သည ် ပမစ်ဝမှ်ျားလွင်ပပင်မ ာျားနှင ် ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျားဇိုန်မ ာျားအတွက်   ရောက်သည ် 

ပူျားတွ ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှု ဆ ိုင်ော စီမခံ က်မ ာျားေှ မပီျားပဖစ်သည၊် (၁၂ ကက မရ်ပမာက် 

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် န ိုင်ငံ အဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ [XX]% သည ်န ိုင်ငံအဆင ်တွင် န ိုင်ငံရပေါင်ျားစံိုသရ ာတူညီခ က်မ ာျား အရကာင် 

အ ည် ရဖာ်ပခင်ျားအတွက် ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှုစနစ်မ ာျားေှ မပီျားပဖစ်သည၊် (ေင်ျားပမစ်၊ န ိုင်ငံအဆင ် 

အစီေင်ခံစာမ ာျားဆ ိုင်ော ရများခွန်ျားလွှာအသစ်မ ာျား) 

 ၁၂ ကက မရ်ပမာက်အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားက င်ျားပခ  ခ  န်တွင် ေမ်ဆာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား 

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံရပေါင်ျား ၁၆၈ န ိုင်ငံေှ သည၊် (COP12 သ ိုို့ ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားခ  ပ်မှ တင်ပပသည ် 

အစီေင်ခံစာ၊ COP12 အစည်ျားအရဝျားဆ ိုင်ော အခ က်အလက်နံပေါတ် ၈)၊  

 ၁၂ ကက မ်ရပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျား က င်ျားပခ  ခ  န်တွင် နယ်စပ်ပဖတ်ရက ာ် 

ေမဆ်ာရေဝပ် ရေသရပေါင်ျား ၁၆ ခိုေှ သည။် (ေင်ျားပမစ်၊ ေမ်ဆာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား) 

 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

န ိုင်င အဆင ်လိုပ်ငန်ျားအ စီအစဉ်မ ာျား 

 ရအာင်ပမင်စွာအရကာင်အ ည်ရဖာ်န ိုင်ခ  သည ် ရေသအဆင ်အစီအစဉအ်ရေအတွက် ၊ 

(န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

  ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားရအာက်၌ ရေသအဆင ်အစီအစဉ်မ ာျား အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက် 

လ က်ေှ သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား။ (န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

အပခာ ျားပ ျားဆပေါင်ျားဆ ဆာင်ရွက်မှုနယ်ပယ်မ ာျား 

 ဝ ရသသတူညီသည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားဆ ိုင်ောသင်တန်ျားမ ာျားနှင ် အသ ပညာဖလှယ်ပခင်ျားအတွက် 

န ိုင်ငံအဆင ်နှင ် န ိုင်ငံတကာအဆင ် ကွန်ေက်မ ာျားေှ မပီျားပဖစ်သည်  အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား 

(န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 နှစ်န ိုင်ငံပျူားတွ ပ ိုင်ဆ ိုင်သည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား (ဥပမာ- နှစ်န ိုင်ငံပျူားတွ  ပ ိုင်ဆ ိုင်သည ် ပမစ်ဝမှ်ျား 

လွင်ပပင်မ ာျားနှင ် ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျားဇိုန်မ ာျားအတွက်   ရောက်သည ် ပူျားတွ ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှု ဆ ိုင်ော 

စီမခံ က်မ ာျားေှ မပီျားပဖစ်သည်  အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 န ိုင်ငံအဆင ်တွင် န ိုင်ငံရပေါင်ျားစံိုသရ ာတူညီခ က်မ ာျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်ပခင်ျားအတွက် 

ပူျားရပေါင်ျား ရဆာင်ေွက် မှုစနစ်မ ာျားေှ မပီျားပဖစ်သည်  အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား (န ိုင်ငံအဆင ် 

အစီေင်ခံစာမ ာျားဆ ိုင်ော ရများခွန်ျားလွှာ အသစ်မ ာျား) 
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 ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား အဖွ ြို့ဝင်အပဖစ် ဝင်ရောက်လာသည ် န ိုင်ငံအရေအတွက်၊ (န ိုင်ငံအဆင ် 

အစီေင်ခံစာမ ာျား)၊  

 နယ်စပ်ပဖတ်ရက ာ် ေမ်ဆာရေဝပ် ရေသအရေအတွက် (ေင်ျားပမစ်၊ Ramsar Sites Database) 

 

ရညမ်ှနျ်ားခ က် ၁ ၉။ ရ မ်ဆာ က န်ဗင်ျားရှ င်ျားနှင ်  စတိုတထအက က မဆ်ပမာက် ရမ်ဆာ  မ ဟာဗ ျူဟာစီမ ခ က် (၂ ၀၁၆ -

၂၀၂၄) တ ို က ို အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ပခင်ျားဆ  ိုင်ရာ စ မ်ျားဆဆာင်ရည ် ပမြှင ်တင်ဆရ ျားလိုပင်န်ျားမ ာျားက ို တ ိုျားပ မြှ င ်  

ဆဆာင်ရွက်ရန်၊  

 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား၊  ဆဆာင်ရွက်ရန်မ ာျားနှင ် လ ိုအပ်သည ် အရင်ျားအ ပမစ်မ ာျား  

 ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို စီမခံနိ်ု့ခွ ရနသမူ ာျားနှင ် အသံိုျားပပ ရနသူမ ာျား တက်ကကွစွာပေါဝင်မှုပဖင ် ရေဝပ် 

ရေသမ ာျားအာျား အက   ျားေှ  စွာ အသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို ပမြှင ်တင်ရပျားမည ် စီမကံ န်ျားမ ာျား၊ အစီအစဉ်မ ာျားနှင ် 

အခမ်ျားအနာျားမ ာျား ရဆာင်ေွက်ပခင်ျား၊ 

 ဆက်သွယ်ပခင်ျား၊ ပညာ ရပျားပခင်ျားနှင ် သ ပမင်န ိုျား ကာျားမှုပမြှင ်တင်ပခင်ျား စီမခံ က်မ ာျားရေျားဆွ ပခင်ျား၊ ကမဘာ  

ရေဝပ်ရေသမ ာျားရနို့ အခမ်ျားအနာျားမ ာျားနှင ် သင်တန်ျားမ ာျား၊ 

 ေမဆ်ာလက်စွ စာအိုပ်-၇၊ ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှု ေယူပခင်ျားဆ ိုင်ော ကျွမ်ျားက င်မှုမ ာျား 
[http://www.ramsar.org/sites/default/files/ documents/pdf/lib/hbk4-07.pdf] 

 

အဓ ကဆဆာင်ရွက်ရမည ် သ မ ာျား  

 ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၊ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၊ ေမဆ်ာန ိုင်ငံတကာမ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၊ 

ရေသအဆင ် အစီအစဉ်မ ာျား၊ ရေသအဆင ် စင်တာမ ာျား၊ ရေဝပ်ရေသစီမခံနို့်ခွ ရနသူမ ာျားနှင ် 

အသံိုျားပပ သူမ ာျား၊ န ိုင်ငံရပေါင်ျားစံို သရ ာတူညီခ က်မ ာျား။ 

 

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျားနှင ် စ ညွှန်ျားက န်ျား မ ာျား   

အဆပခခ အခ က်အလက်မ ာျား  

 ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်ပခင်ျားအတွက် သင်တန်ျားမ ာျားလ ိုအပ်ခ က်က ို အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံ 

မ ာျား၏ ၂၀ ောခ ိုင်နှုန်ျား မှ ဆန်ျားစစ်မပီျားပဖစ်သည။် (၁၂ ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

အစည်ျားအရဝျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားခ  သည ် န ိုင်ငံ အဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

 

စ ညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား  

 ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား အရကာင်အ ည်ရဖာ်ပခင်ျားအတွက် သင်တန်ျားမ ာျားလ ိုအပ်ခ က်က ို ဆန်ျားစစ်မပီျား 

ပဖစ်သည်  အဖွ ြို့ ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား ောခ ိုင်နှုန်ျား။ (န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာမ ာျား) 

  

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-07.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-07.pdf


စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမ်ဆာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် (၂၀၁၆-၂၀၂၀) 

 

46 

 

ဆနောက်ဆ ကတ် ွဲ (၂) ဇဝီမ   ျားစ ိုမ   ျားက ွဲဆ ိုင်ရာ အာအ ခ   ရည်မှန် ျားခ ကမ် ာျား နှင ် 

ရမဆ်ာရ ည်မနှ်ျားခ ကမ် ာျား အကကာျား ဆက်နွှယ်မှု မ ာျား 
 

ရမ်ဆာ မဟာဗ ျူဟာ ပန်ျားတ ိုင်နှင ် 

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၆-၂၀၂၄) 

ဇီဝမ   ျားစ ိုမ   ျားက ွဲဆ ိုင်ရာ အာအ ခ   

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၀-၂၀၂၀) 

 

မဟာဗ ျူဟာပနျ်ားတ ိုင် ၁ 

ဆရဝပ်ဆေသမ ာျားဆ ိုျားရ ှုျားဆပ ာက်က ယပ်ခင်ျားနှင ် 

အဆင ်အတန်ျား က ဆင်ျားပခင်ျားမ ာျားက ို ပဖစဆ်ပေါ် ဆစသည  ်

အဆကကာင်ျားရင်ျားမ ာျားက ို ဆပဖရှငျ်ားရန်။ 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၅) 

သစ်ရတာမ ာျားအပေါအဝင် သ ာဝ က က်စာျားနယရ်ပမ 

မ ာျား ပ က်စီျားနှုန်ျား ၂၀၂၀ ခိုနှစ် မတ ိုင်မီ အန မ ်ဆံိုျား 

တစ်ဝကက် ဆင်ျားေန်၊ ပဖစန် ိုင်ပေါက ပ က်စီျားမှု လံိုျားဝ 

မေှ ေန် နှင ် အဆင ်အတန်ျားက ဆင်ျားပခင်ျား နှင ် အစ တ် 

စ တ်အမွှာမွှာ ပဖစပ်ခင်ျားတ ိုို့ သ သ သာသာ က ဆင်ျား 

ရစေန။် 

ရည်မှန်ျားခ က် (၁)  

ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ အက   ျားရက ျားဇူျားမ ာျားက ို ရေသ 

အဆင ်နငှ ် န ိုင်ငအံဆင ်မ ာျားတွင် ရဆာင်ေွကရ်နရသာ 

ရေ၊ စွမ်ျားအင်၊ သတတ တူျားရဖာ်ပခင်ျား၊ စ ိုကပ်   ျားရေျား၊ ခေီျားသွာျား 

လိုပ်ငန်ျား၊ မမ  ြို့ပပဖံွြို့မဖ  ျားရေျားလိုပ်ငန်ျား၊ အရပခခ ံ အရဆာက ်

အဦ၊ စက်မှုလိုပ်ငန်ျား၊ သစရ်တာ၊ ငေါျား၊ ပိုစွနရ်မွျားပမ ပခင်ျား၊ 

ငေါျားလိုပ်ငန်ျား စသည  ် အဓ ကကဏ္ဍမ ာျားနှင  ် ဆက်စပ် 

ရနရသာ ရေသအဆင ်နငှ  ် န ိုင်ငံအဆင ် မူဝေါေမ ာျား၊ 

မဟာဗ  ဟာမ ာျားနှင ် စီမံခ ကမ် ာျားတွင်  ည ်သွင်ျားေန်၊ 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၂) 

န ိုင်ငံ နငှ ် ရေသအဆင ် ဖံွြို့မဖ  ျားရေျား နှင  ်ဆင်ျားေ နွမ်ျားပေါျားမှု 

ရလျှာ ခ ရေျား မဟာဗ  ဟာမ ာျားနှင ် စီမံခ က ်ရေျားဆွ ပခင်ျား 

လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားတငွ် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  တန်ဖ ိုျားမ ာျားက ို 

၂၀၂၀ ခိုနစှ် မတ ိုင်မီ ရပေါင်ျားစပ်  ည ်သွင်ျားမပီျား 

ပဖစေ်နန်ှင ်  ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ တန်ဖ ိုျားမ ာျားက ို သင ်တင ် 

သလ ို န ိုင်ငံအဆင  ်အေအသံိုျားမ ာျား တွကခ် က်ပခင်ျားနငှ  ်

(National accounting)  နှင ် အစီေင်ခစံာမ ာျား 

ပပ စိုသည ် စနစ်မ ာျားတငွ်  ည ်သွင်ျားေန။် 

ရည်မှန်ျားခ က် (၂) 

ရေဝပ်ရေသမ ာျားမှ ရေ ိုတ်ယူသံိုျားစွ ောတွင် ရေဝပ် 

ရေသမ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျားနှင ် ပမစဝ်မ်ှျားအဆင ် သ ိုို့မဟိုတ် 

ကမ်ရ ိုျားတန်ျားရေသအဆင ်၌ ဝနရ်ဆာင်မှုမ ာျား ပံ ပ ိုျားရပျား 

ပခင်ျားလိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို အပပည အ်ဝ ရဆာင်ေွကန် ိုင်ရစရေျား 

ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ်လ ိုအပ်ခ က်မ ာျားက ို 

  ခ ိုက်မှု မေှ ရစ   သံိုျားစွ ေန်၊ 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၇) 

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ မ ာျား   န်ျားသ မ်ျား ကာကယွ်ပခင်ျားက ို 

ရသခ ာရစေန ် သစရ်တာ၊ စ ိုကပ်   ျားရေျား နှင  ်

ရမွျားပမ ရေျားကဏ္ဍေှ  ရပမမ ာျားက ို ရေေှည်တညတ်ံ  

ရစသည ်နည်ျားပဖင ် စီမံအိုပ်ခ  ပ်ပခင်ျားအာျား ၂၀၂၀ ခိုနစှ် 

မတ ိုင်မီ က င ်သံိုျားေန။် 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၈) 

အာဟာေမ ာျား ပ ိုလျံှပခင်ျားအပေါအဝင် ညစ်ညမ်ျားမှုမ ာျား 

အာျား ရေဟစနစ်မ ာျား လည်ပတ်မှု နငှ ် ဇီဝမ   ျားစံို 

မ   ျားကွ မ ာျားအရပေါ်    ခ ိုက်မှု မေှ ရစသည ် အဆင ်သ ိုို့ 

၂၀၂၀ ခိုနှစ ်မတ ိုင်မီ  ရောကေ်ှ ေန်။ 
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ရမ်ဆာ မဟာဗ ျူဟာ ပန်ျားတ ိုင်နှင ် 

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၆-၂၀၂၄) 

ဇီဝမ   ျားစ ိုမ   ျားက ွဲဆ ိုင်ရာ အာအ ခ   

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၀-၂၀၂၀) 

 

ရည်မှန်ျားခ က် (၃) 

အစ ိုျားေနငှ ် ပိုေဂလ ကဏ္ဍမ ာျားမှ ရေနငှ ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား 

အက   ျားေှ စာွအသံိုျားပပ ပခင်ျား နည်ျားလမ်ျားရကာင်ျားမ ာျားနငှ  ်

လမ်ျားညွှန်ခ ကမ် ာျားက ို လ ိုကန်ာက င ်သံိုျားမပျီားပဖစေ်န၊် 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၄) 

အစ ိုျားေမ ာျား၊ စီျားပွာျားရေျား လိုပ်ငန်ျားမ ာျား၊ အဆင အ်ာျားလံိုျားေှ  

ဆက်စပ် ပတ်သက်သူမ ာျားသည် စဉ်ဆက်မပပတ ်

 ိုတ်လိုပ်ပခင်ျား၊ စာျားသံိုျားပခင်ျားတ ိုို့အတွက် စီမံ ခ က်မ ာျား 

ရေျားဆွ  အရကာင်အ ည်ရဖာ်မပီျား ပဖစေ်န ် သ ိုို့မဟိုတ် 

ရအာင်ပမင်မှု ေေှ ေန် ၂၀၂၀ ခိုနစှ်မတ ိုင်မီ လိုပ်ငန်ျားမ ာျား 

ရဆာင်ေွကမ်ပျီား ပဖစေ်န၊် သ ာဝ အေင်ျားအပမစ်မ ာျား 

 ိုတ်ယူသံိုျားစွ ပခင်ျား၏ အက   ျားသက်ရောက်မှု မ ာျားက ို 

ရေဟရဗေအေ လံိုခခ ံစ တခ် ေရသာ ရ ာင်မ ာျား 

အတငွ်ျား ရကာင်ျားစာွ   န်ျား ာျားမပျီား ပဖစ်ေန်။ 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၃) 

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ မ ာျားက ို အနတောယ်ပဖစရ်စသည ် 

အကူအည ီ အရ ာက်အပံ မ ာျားက ို ဖယ်ေှာျားပခင်ျား၊ 

တစ်ပဖည်ျားပဖည်ျားရိုပ်သ မ်ျားပခင်ျား သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုျားက   ျားမ ာျား 

အနည်ျားဆံိုျားပဖစ ်ေန၊် ဆ ိုျားက   ျားမ ာျားအာျား ရောှင်လွှ န ိုင်ေန် 

ပပ ပပင် ရပပာင်ျားလ ပခင်ျားတ ိုို့က ို ၂၀၂၀ ခိုနစှ် မတ ိုင်မီ 

ရဆာင်ေွကမ်ပျီား ပဖစေ်န ် နှင ် န ိုင်ငံ၏ လူမှုစီျားပွာျားရေျား 

အရပခ အရနမ ာျားနှင က် ိုက်ညမီပျီား CBD နှင ် အပခာျား 

ဆက်စပ်လ က်ေှ ရသာ န ိုငင်ံတကာ လ ိုကန်ာေမှု 

မ ာျားနှင ်ညညီွတပ်ခင်ျား၊ သဟာဇာတပဖစပ်ခင်ျား ပဖစရ်စ 

သည ် အပပ သရ ာရဆာင်ရသာ အကအူည ီ

အရ ာက်အပံ မ ာျားက ို ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ မ ာျား   န်ျားသ မ်ျား 

ပခင်ျား၊ ရေေှညအ်သံိုျားခ ပခင်ျားတ ိုို့အတွက် ရလ လာရဖာ် 

 ိုတ်ေန် နှင ် အသံိုျားပပ ေန်။ 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၇) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၈) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

ရည်မှန်ျားခ က် (၄) 

ပပင်ပမှ က  ျားရက ာ်ဝငရ်ောကလ်ာရသာ မ   ျားစ တ်မ ာျားနငှ  ်

ပပနို့်ပွာျားဝငရ်ောက်လာရစသည ် လမ်ျားရ ကာင်ျားမ ာျားက ို 

ရဖာ် ိုတ်ေန်၊ ဦျားစာျားရပျားနှ မ်နင်ျားေမည ် မ   ျားစ တ်မ ာျားက ို 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၉) 

၂၀၂၀ ခိုနစှ် မတ ိုင်မီ က  ျားရက ာ်ဝငရ်ောက်လာရသာ 

မ   ျားစ တ်မ ာျားနငှ ် လမ်ျားရ ကာင်ျားမ ာျားအာျား ရဖာ် ိုတ ်

သတ်မှတ်ေန်၊ ဦျားစာျားရပျားခွ ပခာျားေန၊် ဦျားစာျားရပျား 



စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမ်ဆာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် (၂၀၁၆-၂၀၂၀) 

 

48 

 

ရမ်ဆာ မဟာဗ ျူဟာ ပန်ျားတ ိုင်နှင ် 

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၆-၂၀၂၄) 

ဇီဝမ   ျားစ ိုမ   ျားက ွဲဆ ိုင်ရာ အာအ ခ   

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၀-၂၀၂၀) 

 

  န်ျားခ  ပ် သိုတ်သင်ေန်၊ နှ မ်နင်ျားရဆာင်ေွကမ်ည  ်

အစီအမံမ ာျားက ို ရေျားဆွ ေန်နှင ် ၎င်ျားမ   ျားစ တ်မ ာျား 

ဝင်ရောက်လာမှုနငှ ် ပပနို့်ပွာျားလာမှုတ ိုို့က ို   န်ျားခ  ပ် 

ရဆာင်ေွကေ်န။် 

 

မ   ျားစ တ်မ ာျားက ို   န်ျားခ  ပ်ေန ် သ ိုို့မဟိုတ ် အပမစပ်ဖတ် 

ေနန်ှင ် က  ျားရက ာ်ဝင် ရောက်လာပခင်ျားနငှ ် အရပခက  

သွာျားပခင်ျားက ို တာျားဆီျားန ိုငရ်ေျား လမ်ျားရ ကာင်ျားမ ာျား စီမံ 

အိုပ်ခ  ပ်ပခင်ျားဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ငန်ျားမ ာျား ရေျားဆွ ရဆာင်ေကွ် 

ေန။် 

မဟာဗ ျူဟာပနျ်ားတ ိုင် ၂ 

ေမ်ဆာရေဝပ်ရေသ ကွန်ယက်က ို   ရောက်စွာ 

ကာကယွ်  န်ျားသ မ်ျားေနန်ှင ် စီမံခနို့်ခွ ေန်။ 

 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁၁) 

  ရောကစ်ွာနငှ ် မျှတစာွ စီမံအိုပ်ခ  ပ်ပခင်ျား၊ 

ရေဟစနစ်မ ာျားအာျား က ိုယ်စာျား ပပ မပီျား တစ်ခို နှင တ်စ်ခို 

ဆက်စပ်ရနသည ် သ ာဝနယ်ရပမမ ာျား တညရ် ာင ်

ပခင်ျား သ ိုို့မဟိုတ် နယ်ရပမဧေ ယာက ို အရပခခံသည ် 

အပခာျားရသာ   ရောက် သည ်   န်ျားသ မ်ျားကာကွယ် 

ပခင်ျားတ ိုို့ပဖင ် ကမဘာ ကိုန်ျားရပမ နှင ် ကိုန်ျားတွင်ျားရေပပင် 

ဧေ ယာ၏ (၁၇) % နငှ  ် ပင်လယရ်ေပပင် နှင ် 

ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျားဧေ ယာ၏ (၁၀) %၊ အ ူျားသပဖင  ်

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  နငှ ် ရေဟစနစ်တ ိုို့အေအရေျားပေါသည ် 

ရနော မ ာျားအာျား ၂၀၂၀ ခို နှစ် မတ ိုင်မီ   န်ျားသ မ်ျား 

ကာကယွ်မပီျားပဖစေ်န ် နငှ ် ပ ိုမ ိုက ယ်ပပနိ်ု့မပျီား တစ်ဆက် 

တစ်စပ်တည်ျားေှ သည  ် ကိုန်ျားရပမရေသ နငှ ် အဏ္ဏဝေါ 

ရေပပငအ်ပဖစ ်ရပေါင်ျားစည်ျားေန။် 

ရည်မှန်ျားခ က် (၅) 

ေမ်ဆာရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ ရေဟစနစ် ဝ ရသသ 

လကခဏ္ာမ ာျားက ို   ရောကသ်ည ် အစအီစဉ်မ ာျား ခ မှတ ်

ပခင်ျားနငှ ်  ကရ်ပေါင်ျားစံို စီမံခနိ်ု့ခွ ပခင်ျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားပဖင ် 

  န်ျားသ မ်ျားေနန်ှင်  ပပန်လည် ူရ ာင်ေန်၊ 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၁) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁၂) 

အနတောယ်က ရောက ် ရနရသာ မ   ျားစ တ်မ ာျား 

မ   ျားပ က်သိုဉျ်ားပခင်ျားမှ ကာကယွ်ေန် နှင ် အ ူျားသပဖင  ်

ရကာငရ်ေအမ ာျားဆံိုျား က ဆင်ျားရနရသာ မ   ျားစ တ် 

မ ာျား၏   န်ျားသ မ်ျားကာကယွ်မှု အဆင အ်တန်ျားက ို 

၂၀၂၀ ခိုနစှ် မတ ိုင်မီ တ ိုျားတက် မပျီားပဖစရ်စေန် နငှ ် 

ရေေှညတ်ညတ်ံ ရစေန။် 
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ရမ်ဆာ မဟာဗ ျူဟာ ပန်ျားတ ိုင်နှင ် 

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၆-၂၀၂၄) 

ဇီဝမ   ျားစ ိုမ   ျားက ွဲဆ ိုင်ရာ အာအ ခ   

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၀-၂၀၂၀) 

 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၆) 

၂၀၂၀ ခိုနစှ် မတ ိုင်မီ ငေါျား၊ ရက ာရ ိုျားမ   ရေ ွက် 

ပစစည်ျားမ ာျား နှင ် ရေရနအပင်မ ာျားအာျားလံိုျား ရေေှည ်

တညတ်ံ ရစရေျား နှင  ်တောျားဝငပ်ဖစရ်ေျား စီမံအိုပ်ခ  ပ်ေန် 

နှင ်  ိုတယ်ူသံိုျားစွ ေန်၊ အလွန်အကျွံ ဖမ်ျားဆီျားပခင်ျား 

မပဖစရ်ပေါ်ရစရေျား ရေဟစနစ် အရပခခံသည ် 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား အသံိုျားပပ ေန်၊ က ဆင်ျားလ က်ေှ ရသာ 

မ   ျား စ တ်မ ာျား  ပပနလ်ည်တ ိုျားပွာျားလာရေျား အစီအစဉ် နှင  ်

လိုပ်ငန်ျားမ ာျား ရဆာင်ေွက်ေန်၊   ခ ိုက်လွယ်သည  ်

ရေဟစနစ်မ ာျား နှင ် အနတောယက် ရောကရ်နရသာ 

မ   ျားစ တ်မ ာျားအရပေါ် ငေါျားဖမ်ျားဆီျားပခင်ျားမှ သ သာသည ် 

ဆ ိုျားက   ျားသက်ရောက်မှု မပဖစရ်စေန၊် ငေါျားဖမ်ျားဆီျားပခင်ျား 

၏ ရေ ွက်ပစစည်ျားမ ာျား၊ မ   ျားစ တ်မ ာျားနှင  ်

ရေဟစနစ်မ ာျားအရပေါ် အက   ျားသက်ရောက်မှုမ ာျားက ို 

ရေဟရဗေအေ လံိုခခ ံစ တခ် ေရသာ ရ ာင်မ ာျား 

အတငွ်ျား ရကာင်ျားစာွ   န်ျား ာျားမပျီား ပဖစ်ေန်။ 

ရည်မှန်ျားခ က် (၆) 

ေမ်ဆာရေဝပ်ရေသမ ာျား ကွန်ယက်၏ အရေအတွက၊် 

ဧေ ယာနငှ ် ရေဟစနစ် ခ  တဆ်က်မှုမ ာျား၊ အ ူျားသပဖင  ်

နယ်န မ တ်  စပ်ရနသည ် ရနောမ ာျားနငှ ်   န်ျားသ မ်ျားမှု 

မေှ ရသျားသည ် ရေဟစနစ် ရေသကကီျားမ ာျားေှ    န်ျားသ မ်ျား 

ကာကယွ် ာျားပခင်ျား မေှ ရသျားသည ် ရေဝပ်ရေသ 

အမ   ျားအစာျားမ ာျား သ သ သာသာ မ ာျားပပာျားလာရစေန၊် 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၁) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁၀) 

သနတာရက ာကတ်န်ျားမ ာျား၊ ရေဟစနစ်မ ာျား၏ 

လည်ပတ်မှု၊ ရပေါင်ျားစည်ျားေပ်တည်မှုတ ိုို့က ို   န်ျားသ မ်ျား 

 ာျားန ိုင်ေန ် သနတာရက ာကတ်န်ျားမ ာျားအရပေါ် က  

ရောကရ်နသည ် အမ   ျားမ   ျားရသာ လူတ ိုို့၏ ပရယာေ 

မ ာျားနှင ်   ခ ိုက်လွယ်ရသာ ရေဟစနစ ် မ ာျားအရပေါ် 

ောသဦတိုရပပာင်ျားလ လာမှု သ ိုို့မဟိုတ် အက်ဆစ် 

ဓာတ်လွနက် လာမှုတ ိုို့ရ ကာင  ်   ခ ိုက်ရစမှု မ ာျားက ို  

၂၀၁၅ ခိုနစှ် မတ ိုင်မီ ရလျှာ ခ ေန။် 



စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမ်ဆာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် (၂၀၁၆-၂၀၂၀) 

 

50 

 

ရမ်ဆာ မဟာဗ ျူဟာ ပန်ျားတ ိုင်နှင ် 

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၆-၂၀၂၄) 

ဇီဝမ   ျားစ ိုမ   ျားက ွဲဆ ိုင်ရာ အာအ ခ   

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၀-၂၀၂၀) 

 

ရည်မှန်ျားခ က် (၇) 

ရေဟစနစ် ရပပာင်ျားလ သွာျားရတာ မည ် ရနောမ ာျားေှ  

မခ မ်ျားရပခာက်မှု အနတောယ်မ ာျားက ို ရပဖေှင်ျားမပီျားပဖစေ်န်။ 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၂) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

 ရည်မှန်ျားခ က် (၅) 

သစ်ရတာမ ာျားအပေါအဝင် သ ာဝက က်စာျားနယ်ရပမ 

မ ာျား ပ က်စီျားနှုန်ျား ၂၀၂၀ ခိုနှစ် မတ ိုင်မီ အန မ ်ဆံိုျား 

တစ်ဝကက် ဆင်ျားေန်၊ ပဖစန် ိုငပ်ေါက ပ က်စီျားမှု လံိုျားဝ မေှ  

ေနန်ှင ် အဆင ်အတန်ျားက ဆင်ျားပခင်ျားနှင  ် အစ တ်စ တ် 

အမွှာမွှာ ပဖစပ်ခင်ျားတ ိုို့ သ သ သာသာ က ဆင်ျားရစေန။် 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၇) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၁) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

မဟာဗ ျူဟာပနျ်ားတ ိုင ်၃  

ဆရဝပ်ဆေသမ ာျားအာျားလ ိုျားက ို အက   ျားရှ စ ာ အသ ိုျား 

ပပ ရန ်

 

ရည်မှန်ျားခ က် (၈) 

န ိုင်ငံအဆင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား စာေင်ျားရကာက်ယပူခင်ျားက ို 

စတငမ်ပျီား၊ အမပျီားသတ်မပီျား သ ိုို့မဟိုတ် မွမ်ျားမံပပင်ဆင်မပီျား၊ 

ပဖနို့်ရဝမပီျားပဖစေ်နန်ငှ ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားအာျားလံိုျားက ို 

ကာကယွ ်   န်ျားသ မ်ျားပခင်ျားနငှ  ်   ရောက်စွာ စီမံခနို့်ခွ  

ပခင်ျားတငွ် အသံိုျားပပ မပီျားပဖစေ်န။် ရေဝပ်ရေသမ ာျားမှ 

ရေ ိုတယ်ူသံိုျားစွ ောတငွ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျား 

မ ာျားနှင ် ပမစ်ဝှမ်ျားအဆင ် သ ိုို့မဟိုတ် ကမ်ရ ိုျားတန်ျား 

ရေသအဆင ်၌ ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျား ပံ ပ ိုျားရပျားပခင်ျား လိုပ်ငန်ျား 

မ ာျားက ို အပပည ်အဝ ရဆာင်ေကွ်န ိုငရ်စရေျား ရေဝပ်ရေသ 

မ ာျား၏ ရေဟစနစ ် လ ိုအပ်ခ က်မ ာျားက ို   ခ ိုက်မှု 

မေှ ရစ   သံိုျားစွ ေန်၊ 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၄) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁၈) 

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ    န်ျားသ မ်ျားပခင်ျား၊ ရေေညှတ်ညတ်ံ စာွ 

အသံိုျားပပ ပခင်ျားတ ိုို့ဆ ိုင်ော ရေသခံပပည်သူမ ာျား၊ ဌာရန 

တ ိုင်ျားေင်ျားသာျား လူမ   ျားစိုမ ာျား၏ ဗဟိုသိုတအသ  
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ရမ်ဆာ မဟာဗ ျူဟာ ပန်ျားတ ိုင်နှင ် 

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၆-၂၀၂၄) 

ဇီဝမ   ျားစ ိုမ   ျားက ွဲဆ ိုင်ရာ အာအ ခ   

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၀-၂၀၂၀) 

 

ပညာမ ာျား၊ တီ ွင်ကကံဆမှုမ ာျား၊ အရလ အ မ ာျား နှင  ်

ဇီဝအေင်ျားအပမစ်မ ာျားအာျား မ ရ ိုျားဖလာ အသံိုျားပပ ပခင်ျား 

တ ိုို့က ို ၂၀၂၀ ခိုနစှ် မတ ိုင်မီ န ိုင်ငံအဆင ် ဥပရေပပဋ္ဌာန်ျား 

ခ က်မ ာျား၊ ဆက်စပ်သည  ် အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ော 

လ ိုကန်ာေမှုမ ာျားနငှ ်အည ီ အရလျား ာျားမပျီားပဖစေ်န၊် 

သက်ဆ ိုင်ော လိုပ်ငန်ျားအဆင  ် အာျားလံိုျားတွင် ရေသခ ံ

ပပည်သူမ ာျား၊ ဌာရန တ ိုင်ျားေင်ျားသာျား လူမ   ျားစိုမ ာျား 

အပပည အ်ဝ နငှ ်   ရောကစ်ွာ ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင်မှုပဖင ် 

CBD အရကာင်အ ည်ရဖာ်ပခင်ျားတွင် အ က်ပေါ 

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ    န်ျားသ မ်ျားပခင်ျား၊ ရေေှညတ်ညတ်ံ စာွ 

အသံိုျားပပ ပခင်ျား တ ိုို့ဆ ိုင်ော အသ ပညာမ ာျား၊ တီ ွင် 

ကကံဆမှုမ ာျား၊ အရလ အ မ ာျား နှင ် မ ရ ိုျားဖလာ 

နည်ျားပညာတ ိုို့က ို  ည ်သွင်ျားေန်။ 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁၉) 

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  တန်ဖ ိုျားမ ာျား၊ ေငှ်သန်လည်ပတ်မှု၊ 

အရပခအရန၊ ရပပာင်ျားလ မှုနငှ ် ပ က်စီျားဆံိုျားရံှုျားပခင်ျား 

အက   ျားဆက်မ ာျားဆ ိုင်ော အသ ပညာမ ာျား၊ သ ပပံဆ ိုငေ်ာ 

နည်ျားပညာမ ာျားက ို  ၂၀၂၀ ခိုနစှ် မတ ိုင်မီ တ ိုျားတက် 

ဖံွြို့မဖ  ျားမပျီားပဖစေ်န၊် လွှ  ရပပာင်ျားရပျားေန ်နငှ ် အသံိုျားခ ေန်။ 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၂) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

ရည်မှန်ျားခ က် (၉) 

ရေဝပ်ရေသမ ာျား အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို 

သင ်ရလ ာ်သည ် အတ ိုင်ျားအတာတစ်ခို (ဥပမာ ပမစဝ်မ်ှျား 

ရေသ သ ိုို့မဟိုတ် ကမ်ျားရ ိုျားတန်ျားဇိုန ် တစ်ရလ ာက)်၌ 

သယံဇာတမ ာျား  က်ရပေါင်ျားစံို စီမံခနို့်ခွ မှု မှတစ်ဆင ် 

ပမြှင ်တင်ေန်။ 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၄) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၆) 

၂၀၂၀ ခိုနစှ် မတ ိုင်မီ ငေါျား၊ ရက ာရ ိုျားမ   ရေ ွက်ပစစည်ျား 

မ ာျား နှင ် ရေရနအပင်မ ာျား အာျားလံိုျား ရေေှညတ်ညတ်ံ  

ရစရေျားနှင ် တောျားဝင်ပဖစရ်ေျား စီမံအိုပ်ခ  ပ်ေန်နှင ် 

 ိုတ်ယူသံိုျားစွ ေန်၊ အလွနအ်ကျွံ ဖမ်ျားဆီျားပခင်ျား 
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ရမ်ဆာ မဟာဗ ျူဟာ ပန်ျားတ ိုင်နှင ် 

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၆-၂၀၂၄) 

ဇီဝမ   ျားစ ိုမ   ျားက ွဲဆ ိုင်ရာ အာအ ခ   

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၀-၂၀၂၀) 

 

မပဖစရ်ပေါ်ရစရေျား ရေဟစနစ် အရပခခံသည ် 

နည်ျားလမ်ျားမ ာျား အသံိုျားပပ ေန်၊ က ဆင်ျားလ က်ေှ ရသာ 

မ   ျား စ တ်မ ာျား  ပပနလ်ည်တ ိုျားပွာျားလာရေျား အစီအစဉ် နှင  ်

လိုပ်ငန်ျားမ ာျား ရဆာင်ေွက ် ေန၊်   ခ ိုက်လွယ်သည ် 

ရေဟစနစ်မ ာျား နှင ် အနတောယက် ရောကရ်နရသာ 

မ   ျားစ တ်မ ာျားအရပေါ် ငေါျားဖမ်ျားဆီျားပခင်ျား မှ သ သာသည ် 

ဆ ိုျားက   ျားသက်ရောက်မှု မပဖစရ်စေန၊် ငေါျားဖမ်ျားဆီျားပခင်ျား 

၏ ရေ ွက်ပစစည်ျားမ ာျား၊ မ   ျားစ တ်မ ာျားနငှ ် ရေဟ 

စနစ်မ ာျားအရပေါ် အက   ျားသက ်ရောက်မှုမ ာျားက ို ရေဟ 

ရဗေအေ လံိုခခ ံစ တ်ခ ေရသာ ရ ာင်မ ာျားအတွင်ျား 

ရကာင်ျားစွာ   န်ျား ာျားမပျီား ပဖစေ်န။် 

ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၀) 

ရေသခမံ ာျားနှင ် ဌာရနတ ိုင်ျားေင်ျားသာျားမ ာျား၏ ရေဝပ်ရေသ 

မ ာျား အက   ျားေှ စာွအသံိုျားပပ ပခင်ျားနငှ ် သက်ဆ ိုင်သည  ်

မ ရ ိုျားဖလာ အသ ပညာမ ာျား၊ နည်ျားလမ်ျားမ ာျားနှင ် တီ ွင ်

ဆန်ျားသစ်မှုမ ာျားက ို သကဆ် ိုင်ော အဆင ်အာျားလံိုျား၌ 

ရေသခမံ ာျားနှင ် ဌာရနတ ိုင်ျားေင်ျားသာျားမ ာျား၏ ပူျားရပေါင်ျား 

ပေါဝင်မှုပဖင ် စနစတ်က  မှတ်တမ်ျားတင်ေန်၊ ရလျားစာျား 

လ ိုကန်ာေန်နငှ ် န ိုင်ငအံဆင  ် ဥပရေပပဌာန်ျားခ က်မ ာျား၊ 

န ိုင်ငတံကာ သရ ာတညူီခ ကမ် ာျားနငှ ် ေမ်ဆာ 

ကွနဗ်င်ျားေှင်ျား အရကာင်အ ည်ရဖာပ်ခင်ျား မ ာျားတွင ်

အပပည အ်ဝ  ည ်သွင်ျားစဉ်ျားစာျားေန။် 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၈) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၁) 

ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျား၊ ဝနရ်ဆာင်မှုမ ာျားနှင  ်

အက   ျားရက ျားဇူျားမ ာျားက ို က ယက် ယ ်ပပနို့်ပပနိ်ု့ သရိုပ်ပပေန၊် 

မှတ်တမ်ျားတင်ေနန်ှင ် ပဖနိ်ု့ရဝေန်။ 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁၃) 

လူမှုစီျားပွာျားရေျား နှင ် ယဉရ်က ျားမှုအေ အရေျားပေါသည ် 

မ   ျားစ တ်မ ာျား အပေါ အဝင် စ ိုကပ်   ျား ာျားသည ် အပင်မ ာျား၊ 

ရမွျားပမ  ာျားရသာ တ ေစဆာန်မ ာျား၊ ယင်ျားတ ိုို့၏ 

မ   ျားစ တ်ရ ိုင်ျားမ ာျား မ   ျားရ ိုျားဗီဇမ   ျားကွ မ ာျားက ို  ၂၀၂၀ ခိုနှစ် 

မတ ိုင်မီ   န်ျားသ မ်ျားမပျီားပဖစေ်န ် နှင ် မ   ျားရ ိုျားဗီဇ 

ယိုတရ်လ ာ မှု အနည်ျားဆံိုျား ပဖစ်ရစေန ် နှင ်  မ   ျားရ ိုျားဗီဇ 

မ   ျားကွ မ ာျား လံိုခခ ံရစေန် မဟာဗ  ဟာမ ာျားက ို ရေျားဆွ မပီျား 

ပဖစေ်နန်ှင ် အရကာငအ် ည်ရဖာ ် က င ်သံိုျားမပျီား 

ပဖစေ်န။် 
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ရမ်ဆာ မဟာဗ ျူဟာ ပန်ျားတ ိုင်နှင ် 

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၆-၂၀၂၄) 

ဇီဝမ   ျားစ ိုမ   ျားက ွဲဆ ိုင်ရာ အာအ ခ   

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၀-၂၀၂၀) 

 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁) 

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ တန်ဖ ိုျားမ ာျားက ို လူ ိုမှ ၂၀၂၀ ခိုနစှ် 

မတ ိုင်မီ သ ေှ  နာျားလည် မပျီား ပဖစေ်န ် နှင  ် ၎င်ျားတ ိုို့မှ 

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ    န်ျားသ မ်ျားပခင်ျား နှင ် ရေေှည် တည ်

တံ စာွ အသံိုျားပပ ပခင်ျားတွင်  ပေါဝင်ရဆာင်ေွကေ်န်။ 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၂) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁၄) 

လူမှု ဝသာယာဝရပပာရေျား၊ အသက်ရမွျားဝမ်ျားရက ာင်ျား 

မ ာျား နှင ် က န်ျားမာရေျားတ ိုို့က ို ပံ ပ ိုျားရပျားမပျီား ရေနှင ် 

ဆက်စပ်ရနသည ် ဝနရ်ဆာင်မှုမ ာျား အပေါအဝင် 

အရေျားပေါသည ် ရေဟစနစ ် ဝနရ်ဆာင်မှုမ ာျားက ို 

ရ ာက်ပံ ရပျားလ က်ေှ သည  ် ရေဟစနစ်မ ာျားက ို  

ဆင်ျားေ နွမ်ျားပေါျားသူမ ာျား၊   ခ ိုက်မှုခံေလွယ်သည ်သူမ ာျား၊ 

အမ   ျားသမီျားမ ာျား၊ ရေသခပံပည်သူမ ာျားနှင  ် ဌာရန 

တ ိုင်ျားေင်ျားသာျားမ ာျား၏ လ ိုအပ်ခ က်မ ာျားက ို  ည ်သွင်ျား၍ 

၂၀၂၀ ခိုနစှ် မတ ိုင်မီ ပပနလ်ည် ရကာင်ျားမွန်လာေန ်နှင  ်

လံိုခခ ံစ တ်ခ ေေန်။ 

ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၂) 

အေည်အရသွျား က ဆင်ျားရနရသာ ရေဝပ်ရေသမ ာျား၊ 

အ ူျားသပဖင ် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ    န်ျားသ မ်ျားရေျား၊ သ ာဝ 

ရ ျားအနတောယ်မ ာျား ရလ ာ ခ ရေျား၊ အသက်ရမွျားဝမ်ျား 

ရ ကာင်ျား လိုပ်ငန်ျားမ ာျားနှင ် ောသီဥတို ရပပာင်ျားလ မှုနှင  ်

လ ိုကရ်လ ာညရီ ွ ပဖစရ်စရေျားတ ိုို့အတကွ် အရေျားပေါ 

သည ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို ပပနလ်ည် ူရ ာင် ၍ 

  န်ျားသ မ်ျားကာကွယ်ေန်။ 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁၅) 

သ ကနတာေပဖစ် ွန်ျားမှုအာျား တ ိုက်ဖ က်ပခင်ျား၊ ောသီဥတို 

ရပပာင်ျားလ လာမှုက ို ရလ ာ နည်ျားသက်သကရ်စပခင်ျား၊ 

လ ိုကရ်လ ာညရီ ွ ပဖစပ်ခင်ျားတ ိုို့က ို အရ ာက် 

အကူပပ ေန် ပ က်စီျားလ က်ေှ သည ် ရေဟဟနစ်မ ာျား၏ 

အနည်ျားဆံိုျား ၁၅% အာျား ပပနလ်ည်ရကာင်ျားမွန် 

လာရအာင ်ပပ လိုပ်ပခင်ျား အပေါအဝင် ရေဟစနစ်မ ာျား၏ 

အလ ိုကသ်င တ်ွန်ျားလှန်န ိုငစ်ွမ်ျား နှင ် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ မ ာျား 

၏ ကာဗွန်သ ိုရလှာင်မှုအရပေါ် ပံ ပ ိုျားန ိုင်မှုတ ိုို့က ို ၂၀၂၀ 

ခိုနှစ် မတ ိုင်မီ တ ိုျားပမြှင ်မပီျားပဖစေ်န်။ 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၄) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၃) 

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ   န်ျားသ မ်ျားရေျားနှင ် လူမှုစီျားပွာျားရေျား ဖံွြို့မဖ  ျား 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၆) 

၂၀၂၀ ခိုနစှ်မတ ိုင်မီ ငေါျား၊ ရက ာရ ိုျားမ   ရေ ွက ်
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ရမ်ဆာ မဟာဗ ျူဟာ ပန်ျားတ ိုင်နှင ် 

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၆-၂၀၂၄) 

ဇီဝမ   ျားစ ိုမ   ျားက ွဲဆ ိုင်ရာ အာအ ခ   

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၀-၂၀၂၀) 

 

တ ိုျားတက်ရေျားတ ိုို့အတွက် ပံ ပ ိုျားရပျားလ က်ေှ ရသာ အဓ က 

ကဏ္ဍမ ာျားပဖစသ်ည ် ရေအေငျ်ားအပမစ၊် စွမ်ျားအင်၊ သတတ ၊ 

စ ိုကပ်   ျားရေျား၊ ခေီျားသွာျားလိုပ်ငန်ျား၊ မမ  ြို့ပပဖံွြို့မဖ  ျားရေျား 

လိုပ်ငန်ျား၊ အရပခခံအရဆာက်အဦ၊ စက်မှုလိုပ်ငန်ျား၊ 

သစ်ရတာ၊ ရေလိုပ်ငန်ျား စသည ် ကဏ္ဍမ ာျားသည် ရေဝပ် 

ရေသမ ာျားနှင ် ဆက်စပ်ပတသ်က်လာပေါက ရေေှည ်

တညတ်ံ ရစရေျား   န်ျားသ မ်ျား ရဆာင်ေွကသွ်ာျားေန။်  

 

ပစစည်ျားမ ာျားနှင ် ရေရနအပငမ် ာျား အာျားလံိုျား ရေေှည် 

တညတ်ံ ရစရေျားနငှ ် တောျားဝငပ်ဖစရ်ေျား စီမံအိုပ်ခ  ပ်ေန် 

နှင ်  ိုတယ်ူသံိုျားစွ ေန်၊ အလွန်အကျွံ ဖမ်ျားဆီျားပခင်ျား 

မပဖစရ်ပေါ်ရစရေျား ရေဟစနစ ်အရပခခံသည  ်နည်ျားလမ်ျား 

မ ာျား အသံိုျားပပ ေန်၊ က ဆင်ျားလ က်ေှ ရသာ မ   ျားစ တ်မ ာျား  

ပပနလ်ည်တ ိုျားပွာျားလာရေျား အစအီစဉ် နှင ် လိုပ်ငန်ျားမ ာျား 

ရဆာင်ေွက ် ေန၊်   ခ ိုက်လွယ်သည ် ရေဟစနစ်မ ာျား 

နှင ် အနတောယ်က ရောကရ်နရသာ မ   ျားစ တ်မ ာျားအရပေါ် 

ငေါျားဖမ်ျားဆီျားပခင်ျား မှ သ သာသည  ်ဆ ိုျားက   ျားသက်ရောက်မှု 

မပဖစရ်စေန၊် ငေါျားဖမ်ျားဆီျားပခင်ျား၏ ရေ ွက်ပစစည်ျားမ ာျား၊ 

မ   ျားစ တ်မ ာျား နှင ် ရေဟစနစ်မ ာျားအရပေါ် အက   ျား 

သက်ရောက်မှုမ ာျားက ို ရေဟရဗေအေ လံိုခခ ံစ တ်ခ  

ေရသာ ရ ာင်မ ာျားအတငွ်ျား ရကာင်ျားစာွ   န်ျား ာျားမပျီား 

ပဖစေ်န။် 

 

လိုပ်ငန်ျားဆဆာင်ရကွ်မှု ပန်ျားတ ိုင် ၄ 

အဆကာင်အထည်ဆဖာ ်ဆဆာင်ရကွ်မှု ပမြှင တ်င်ရန ်

 

 

ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၄) 

သ ပပံဆ ိုင်ော လမ်ျားညွှန်ခ ကမ် ာျားနှင ် နည်ျားပညာပ ိုင်ျား 

ဆ ိုင်ော နည်ျားစနစ်မ ာျားက ို သက်ဆ ိုင်ော ကဏ္ဍမ ာျား 

အလ ိုက ်ရေျားဆွ ေန်နှင ် မူဝေါေခ မှတ်သူမ ာျားနငှ ် အရကာင ်

အ ည် ရဖာ ် ရဆာင်ေကွ်မည ်သူမ ာျား ံသ ိုို့ သင ရ်လ ာ် 

သည ်ပံိုစမံ ာျားနှင ်  ာသာစကာျား အသံိုျားအနှုန်ျားမ ာျားပဖင  ်

ရောကေ်ှ ရစေန်၊ 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၉) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၅) 

ရေသအဆင  ် ေမ်ဆာအစီအစဉ်မ ာျားက ို ရေသအလ ိုက ်

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၏ တက်ကကွစွာ ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင်မှုပဖင  ်

အာျားပဖည ဖွ် ြို့စည်ျားသွာျားေန်နငှ  ် ေမ်ဆာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားက ို  

အပပည အ်ဝ အရကာင်အ ည် ရဖာ်ောတွင ်အရ ာက ်

အကူပပ သည  ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားအပဖစ ် ရပပာင်ျားလ  

ဖွ ြို့စည်ျားမပီျားပဖစေ်န၊် 
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ရမ်ဆာ မဟာဗ ျူဟာ ပန်ျားတ ိုင်နှင ် 

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၆-၂၀၂၄) 

ဇီဝမ   ျားစ ိုမ   ျားက ွဲဆ ိုင်ရာ အာအ ခ   

ရညမ်ှနျ်ားခ က်မ  ာျား (၂၀၁၀-၂၀၂၀) 

 

ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၆) 

ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မ်ျားကာကယွ်ပခင်ျားနှင ် အက   ျားေှ  

စွာ အသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို ဆကသွ်ယ်ရေျား၊ စွမ်ျားရဆာင်ေည ်

ပမြှင ်တင်ရေျား၊ ပညာရပျားရေျားနှင ် သ ပမင်န ိုျား ကာျားမှု 

ပမြှင ်တင်ရေျားတွင် ရပေါင်ျားစပ် ည ်သွင်ျား စဉ်ျားစာျားမပျီား 

ပဖစေ်န၊်  

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၈) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 

ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၇) 

စတိုတထအကက မ်ရပမာက် ေမ်ဆာ မဟာဗ  ဟာ စီမံခ က ်

(၂၀၁၆-၂၀၂၄) အပပည ်အဝ အရကာင ်အ ညရ်ဖာရ်ေျား 

အတွက ်ေနပံ်ိုရင ွေေှ န ိုင်မည  ်ေင်ျားပမစမ် ာျားက ို စိုစည်ျားေန၊် 

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၂၀) 

အေင်ျားအပမစမ် ာျား စိုစည်ျားပခငျ်ားဆ ိုင်ော မဟာဗ  ဟာ 

တွင ်ပေါေှ သည ် လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားနှင ်အညီ ၂၀၁၁-၂၀၂၀ 

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ဆ ိုင်ော မဟာဗ  ဟာနငှ  ် လိုပ်ငန်ျား 

စီမံခ ကအ်ာျား   ရောက်စွာ အရကာင်အ ည်ရဖာ်ေန် 

ေနပံ်ိုရငွ ေေှ န ိုင်သည  ် အေင်ျားအပမစမ် ာျား စိုစည်ျားပခင်ျား 

အာျား ၂၀၂၀ ခိုနှစ်မတ ိုင်မီ လက်ေှ အရပခအရန က ်

သ သ သာသာ ပမင ်မာျားရစေန်။ ဤေည်မှန်ျားခ က်သည ်

အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားမှ အေင်ျားအပမစ ် လ ိုအပ်ခ က ်

ဆန်ျားစစ်ပခင်ျား၊ အစီေင်ခံပခင်ျားအရပေါ် မူတည်၍ 

ရပပာင်ျားလ  န ိုင်ပေါသည်။ 

ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၈) 

န ိုင်ငတံကာ ပူျားရပေါင်ျားရဆာငေ်ကွ်မှုက ို လိုပ်ငန်ျားအဆင ် 

အာျားလံိုျား၌ ပမြှင တ်င်ေန်၊ 

 

ရည်မှန်ျားခ က် (၁ ၉) 

ေမ်ဆာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားနှင ် စတိုတထအကက မ်ရပမာက် ေမ်ဆာ 

မဟာဗ  ဟာစီမံခ က ် (၂၀၁၆-၂၀၂၄) တ ိုို့က ို အရကာင် 

အ ည ်ရဖာပ်ခင်ျားဆ ိုင်ော စွမ်ျားရဆာင်ေည ် ပမြှင ်တငရ်ေျား 

လိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို တ ိုျားပမြှင  ်ရဆာင်ေွကေ်န၊်  

အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁၇) 

န ိုင်ငံအဆင  ်ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  မဟာဗ  ဟာနှင  ်လိုပ်ငန်ျား 

စီမံခ ကအ်ာျား ပပင်ဆင်မွမ်ျားမံပခင်ျား၊   ရောက်စွာ 

အရကာငအ် ညရ်ဖာ် ပခင်ျား၊ န ိုင်ငံအဆင ် မူဝေါေအပဖစ် 

က င ်သံိုျားပခင်ျားတ ိုို့က ို ၂၀၁၅ ခိုနစှ် မတ ိုင်မီ ရဆာင်ေွက် 

မပျီား ပဖစ်ေန်။ 

 အာအ ခ   ရည်မှန်ျားခ က် (၁) 

(အ က်တွင ်ရဖာ်ပပမပျီားပဖစသ်ည်။) 
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ပ ျားတ ွဲ (၁) ဆ ိုျားပဖတ်ခ က် XII.2 

ရမ်ဆာမဟာဗ ျူဟာစမီ ခ က် (၂၀၁၆-၂၀၂၄) 

၁။ ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျား ဆံိုျားပဖတ်ခ က် X.1 အေ အတည်ပပ ခ  သည ် 

ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် (၂၀၀၉-၂၀၁၅) သည ် ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျား 

အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်ပခင်ျားအတွက် အဓ ကက သည ် စီမခံ က်ပဖစ်ခ  ပေါသည။် 

၂။ ရေဝပ်ရေသမ ာျားသည် အလွန်လ င်ပမန်စွာ ရပ ာက်ကွယ်သွာျားန ိုင်သည ် ရေဟစနစ်တစ်ခို ပဖစ်သည ် 

အတွက် လက်တရလာ ပဖစ်ပွာျားရနသည ် အခ က်အလက်မ ာျားက ို အရပခခံ၍ အသစ်ပပင်ဆင် 

ရေျားဆွ လ ိုက်သည ် ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က်ပေါ လိုပ်ငန်ျားမ ာျားအတ ိုင်ျား ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားလိုပ်ငန်ျားစဉ် 

မ ာျားက ို အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်ေန် လ ိုအပ်ခ က်က ို အသ အမှတ် ပပ ပေါသည။်   ိုို့အပပင် 

လက်ေှ  ရေဝပ်ရေသမ ာျားနှင ် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ မ ာျားအရပေါ် သက်ရောက်လ က်ေှ ရသာ မခ မ်ျားရပခာက်မှု 

မ ာျားသည် ရနာင်လာမည ် ကာလအတွင်ျား တ ိုျားပွာျားလာန ိုင်သညဟ်ို ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားမှ သတ ပပ မ  

ပေါသည။်  

၃။ စဉ်ဆကမ်ပပတ်ဖွံြို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုပန်ျားတ ိုင်မ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျားအဖွ ြို့မ ာျားမှ တင်သွင်ျားသည ် အဆ ိုပပ ခ က် 

မ ာျားတွင် ရေနှင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား ပေါဝင်သည်က ို အသ အမှတ်ပပ ပေါသည်။   ိုို့အပပင် ေမဆ်ာရေသ 

မ ာျား အပေါအဝင် ရေဝပ်ရေသမ ာျားအာျားလံိုျားသည် ဆင်ျားေ မှု ရလျှာ ခ ပခင်ျား၊ စာျားနပ်ေ ကခာ ဖူလံိုရစပခင်ျား၊ 

က န်ျားမာရသာ  ဝရန  ိုင်မှုေေှ ပခင်ျား၊ က ာျားမ တန်ျားတူညီမျှမှုေှ ပခင်ျား၊ ရေေညှတ်ည်တံ  မှုေှ ရသာ 

လူရန  ိုင်မှု အရဆာက်အဦမ ာျား တည်ရဆာက်ပခင်ျား၊ ောသီဥတို ရပပာင်ျားလ မှုနှင ် လ ိုက်ရလ ာ 

ညရီ ွ ပဖစ်ရစပခင်ျား၊ စွမျ်ားအင်လံိုရလာက်စွာေေှ ပခင်ျား၊ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ မ ာျားနှင ် ရေဟစနစ်မ ာျားက ို 

ရေေညှတ်ည်တံ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျား အစေှ သည ် စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှု ပန်ျားတ ိုင်မ ာျား 

အာျားလံိုျားနှင ် တ ိုက်ရ ိုက် သက်ဆ ိုင်မှုေှ ရ ကာင်ျား အသ အမှတ်ပပ ပေါသည်။  

၄။  RIO+20 ၏ ေလာေ်မ ာျားတွင် “ရေသည် စဉ်ဆကမ်ပပတ်ဖွံြို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်မှုအတွက် အဓ ကက သည်” 

ဟူသည ်အခ က်က ို ရဖာ်ပပ ာျားပေါသည။်   ိုို့အပပင် ရေဝပ်ရေသမ ာျားသည် လံိုရလာက်သည ် 

ရေပမာဏ္နှင ် အေညအ်ရသွျားတ ိုို့ ေေှ ရေျားအတွက် အရေျားပေါသည ် အခန်ျားကဏ္ဍမှ ပေါဝင်မပီျား၊ 

ကိုလသမေဂ အရ ွရ ွညီလာခ ံဆံိုျားပဖတ်ခ က် အမှတ် A/RES/68/157 အေ လူူ့အခွင ်အရေျားက ို 

အပပည ်အဝ ခံစာျားောတွင် လူသာျားတ ိုင်ျားသည် သနိ်ု့ေှင်ျားရသာ ရသာက်သံိုျားရေ ေေှ ေန ်အခွင ်အရေျား 

အပပည ်အဝေေှ ေန် လ ိုအပ်ပေါသည။် 

၅။ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ဆ ိုင်ောကွန်ဗင်ျားေှင်ျား (CBD) ၏ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအစည်ျားအရဝျားဆံိုျားပဖတ်ခ က် III/21 

အေ ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျားသည် CBD ၏ လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားအနက ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားနှင ် သက်ဆ ိုင် 
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သည ် လိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို အရကာင်အ ည်ရဖာ်ောတွင် ဦျားရဆာင်ဦျားေွက်ပပ သည ် အဖွ ြို့အစည်ျားအပဖစ် 

အသ အမှတ်ပပ  ာျားပေါသည်။   ိုို့အပပင် အာအ ခ   ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ဆ ိုင်ော ေညမ်ှနျ်ားခ က်မ ာျား (၂၀၁၁-

၂၀၂၀) က ို အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်ောတွင် ေမဆ်ာ မဟာဗ  ဟာစီမခံ က် (၂၀၀၉-

၂၀၁၅) သည် အရေျားပေါသည ် အခန်ျားကဏ္ဍမှ ပေါဝင်လ က် ေှ ပေါသည။်  

၆။  အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားနှင ် မ တ်ဖက်အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၏ ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က်က ို အရကာင် 

အ ည်ရဖာ ် ရဆာင်ေွက်မှုသည် ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၏ ေညမ်ှနျ်ားခ က်မ ာျားက ို ရအာင်ပမင်ရစ 

ခ  သည ် အခ က်တစ်ခို ပဖစ်ပေါသည။်   ိုို့အပပင် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားတည်ရ ာင်မပီျား ၄၄ နှစ် ေှ ခ  ရသာ်လည်ျား 

ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မ်ျားကာကွယ်ပခင်ျားနှင ် အက   ျားေှ စွာအသံိုျားပပ ပခင်ျားတ ိုို့က ို ရအာင်ပမင်စွာ 

ရဆာင်ေွက်န ိုင်ရေျား အခက်အခ အတာျားဆီျားမ ာျား ရက ာ်ပဖတ်ေန် က န်ေှ ရနပေါရသျားသည။် 

၇။ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအရနပဖင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား ပ က်စီျားဆံိုျားရံှုျားမှုမ ာျား အလ င်အပမန် တ ိုျားပမင ်လာ 

သည ်အတွက် ပ က်စီျားပပ န်ျားတီျားမှုမ ာျား ဆက်လက်မပဖစ်ရပေါ်ရစရေျား ကာကွယ်ေန်၊ တာျားဆီျားေန်နှင ်  

ပပန်လညရ်ကာင်ျားမွနရ်စေန်   ရောက်သည ် ရဆာင်ေွက်မှုမ ာျား အရေျားတကကီျား လ ိုအပ်လ က် ေှ ပေါ 

သည။်  

၈။  ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာ စီမခံ က်တင်ွ ရေဝပ်ရေသမ ာျား ဆံိုျားရံှုျားပခင်ျားနှင ် အဆင ်အတန်ျား က ဆင်ျားပခင်ျား 

တ ိုို့က ို ကာကွယ်ေန်၊ တာျားဆီျားေန်နှင ် ပပန်လညရ်ကာင်ျားမွနရ်စေန်အတွက် ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို 

ပ က်စီျားဆံိုျားရံှုျားရစသည ် အရ ကာင်ျားအေင်ျားမ ာျားက ို ရဖာ် ိုတ်ရပဖေင်ှျားပခင်ျား၊ ေမဆ်ာရေသမ ာျားက ို 

  ရောက်စွာ   န်ျားသ မျ်ားကာကွယ်ပခင်ျားနှင ် စီမအံိုပခ်  ပ်ပခင်ျား၊ ရေဝပ်ရေသမ ာျားအာျား အက   ျားေှ စွာ 

အသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို အမ ာျားပပည်သူ သ ေှ နာျားလည်ရစေန် အသ ပညာရပျားလိုပ်ငန်ျားမ ာျား ရဆာင်ေွက်ပခင်ျား 

နှင  ် ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို အရကာင်အ ည်ရဖာ်မှု ပမြှင ်တင်ပခင်ျား စသည ် 

ဦျားစာျားရပျား လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားက ို ရနာင်က ိုျားနှစ်တာ ကာလအတွင်ျား အရကာင်အ ညရ်ဖာ် ရဆာင် 

ေွက်သွာျားေန် ရဖာ် ိုတ်သတ်မှတ ်ာျားပေါသည။် 

၉။ န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျားသည် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အသီျားသီျား၏ လိုပ်ငန်ျားတ ိုျားတက်မှုမ ာျားနှင ် 

ရတွြို့ကကံ ေသည ် အခက်အခ မ ာျားက ို အစီေင်ခံတင်ပပေန် အခွင ်အလမ်ျားတစ်ခိုပဖစ်ရ ကာင်ျား အသ  

အမှတ်ပပ ပေါရ ကာင်ျားနှင ် ၁၂ ကက မရ်ပမာက် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အစည်ျားအရဝျား (COP12) တွင် 

အစီေင်ခံစာ တင်သွင်ျားခ  သည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားက ို အ ူျားရက ျားဇူျားတင်ေှ ပေါရ ကာင်ျား ရဖာ်ပပအပ် 

ပေါသည။် 

၁၀။ ရေဝပ်ရေသမ ာျားက ို အက   ျားေှ စွာ အသံိုျားပပ ပခင်ျားက ို ရဆာင်ေွက်ောတွင် တည်ရနော ရပမမ က်နှာ 

သွင်ပပင် အရပခအရနအရပေါ် မူတည၍် လည်ျားရကာင်ျား၊ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံအသီျားသီျား၏ စွမျ်ားရဆာင်ေည် 

နှင  ်န ိုင်ငံရေျားအရပခအရနတ ိုို့အရပေါ် မူတည၍် လည်ျားရကာင်ျား ကွ ပပာျားပခာျားနာျားလ က်ေှ မပီျား၊ ရေေညှ် 



စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမ်ဆာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် (၂၀၁၆-၂၀၂၀) 

 

58 

 

တွင် အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်ော၌ ကိုန်က စေ တ် ပမင ်မာျားသညက် ို အသ အမှတ်ပပ ပေါ 

သည။်  

၁၁။ ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် (၂၀၁၆-၂၀၂၄) သည ် ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျား၏ ကူညီပံ ပ ိုျားမှုပဖင ် 

ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် ရေျားဆွ ရေျားလိုပ်ငန်ျားအဖွ ြို့မှ ရေျားသာျားပပ စိုခ  မပီျား၊ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား၊ 

န ိုင်ငံတကာ ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှု အဖွ ြို့မ ာျား၊ အစ ိုျားေနှင  ် အစ ိုျားေမဟိုတရ်သာ အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျားမှ 

က ိုယစ်ာျားလှယ်မ ာျား အပေါအဝင် ဆက်စပပ်တ်သက်သူမ ာျားနှင ် က ယက် ယပ်ပနို့်ပပနို့် ရဆွျားရနွျားညြှ န ှုင်ျား 

ရေျားဆွ ခ  ရ ကာင်ျား အသ အမှတ်ပပ ပေါသည။် 

၁၂။    ိုို့အပပင် အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ော အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၏ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ဆ ိုင်ော အညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

ရဖာ် ိုတ်သတ်မှတပ်ခင်ျား လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ာျားက ို ရလ လာရဆာင်ေွက်န ိုင်မည ် အခငွ ်အလမ်ျားမ ာျားက ို 

သ ေှ  ာျားပေါသည။်  

၁၃။  ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က်က ို အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်ောတွင် အရ ာက်အပံ ပဖစ် 

ရစမည  ် အခ က်မ ာျားက ို ပ ိုမ ိုရကာင်ျားမွနရ်စေန်အတွက် ဆက်စပက်ဏ္ဍမ ာျားအ ကာျား ပူျားရပေါင်ျား 

ရဆာင်ေွက်ေန် လ ိုအပ်လ က်ေှ ရ ကာင်ျားနှင ် လက်ေှ အရ ာက်အကူပပ  နည်ျားစနစ်မ ာျားအရပေါ် 

အရပခခံ၍ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအာျား စနစ်တက  လမ်ျားညွှန်မှုရပျားပခင်ျား၊ ပဖစ်န ိုင်သည ် အညွှန်ျားက န်ျားမ ာျား 

ရဖာ် ိုတ်ပခင်ျားတ ိုို့က ို ရဆာင်ေွက်ေန် လ ိုအပ်ရ ကာင်ျား အသ အမှတ်ပပ ပေါသည်။  

အဖ ွဲွဲ့ဝင်န ိုင်င မ ာျား အာျားလ ိုျားမ ှဆအာက်ပေါအတ ိုင်ျား သဆဘာတ ညီကကပေါသည်- 

၁၄။  ဤဆံိုျားပဖတ်ခ က်၏ ပူျားတွ ပေါ ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် (၂၀၁၆-၂၀၂၄) က ို ေမဆ်ာကွန်ဗင်ျားေှင်ျား 

၏ လိုပ်ငန်ျားမ ာျား ရဆာင်ေွက်ောတွင် အရပခခံေမည ် စီမခံ က်အပဖစ် သရ ာတူညီ ကမပီျား၊ 

လိုပ်ငန်ျားမ ာျား အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် ဆက်စပပ်တ်သက်သူမ ာျား အာျားလံိုျား 

 ံ ရောက်ေှ ရစေန်အတွက် က ယက် ယ်ပပနို့်ပပနို့် ပဖနို့်ရဝသွာျားေန် ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားအာျား 

တ ိုက်တနွ်ျားပေါသည။် 

၁၅။ မဟာဗ  ဟာစီမခံ က်ပေါ ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားနှင ် ေညမ်ှနျ်ားခ က်မ ာျားက ို အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက် 

ောတွင် ရတွြို့ကကံ န ိုင်သည ် အခက်အခ မ ာျားက ို စိုရပေါင်ျား၍ ရပဖေင်ှျားရဆာင်ေွက်န ိုင်ေန် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံ 

မ ာျား၊ ပညာေပဆ် ိုင်ော ရကာ်မတီမ ာျား၊ သ ပပံနှင ် နည်ျားပညာဆ ိုင်ော သံိုျားသပရ်ေျားအဖွ ြို့မ ာျား၊ 

အတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားနှင ် အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ော ပူျားရပေါင်ျားရဆာင်ေွက်မှု မ တ်ဖက် အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား 

အာျားလံိုျားက ို ဖ တ်ရခေါ်တ ိုက်တွန်ျားပေါသည။်  

၁၆။   ိုို့အပပင် အပခာျားဆက်စပပ်တ်သက်သူမ ာျားပဖစ်သည ် အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ော ပတ်ဝန်ျားက င်ရေျားော 

သရ ာတူညီခ က်က ို အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်လ က်ေှ သည ် အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၊ ေန်ပံိုရငွ 
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ပံ ပ ိုျားရပျားသည ် အဖွ ြို့မ ာျား၊ အစ ိုျားေနှင ် အစ ိုျားေမဟိုတရ်သာ အဖွ ြို့အစည်ျားမ ာျား၊ ဌာရနတ ိုင်ျားေင်ျားသာျား 

မ ာျား၊ သိုရတသနပညာေှင်မ ာျား၊ အလှ ေှင်မ ာျားနှင ် ပိုေဂလ ကလိုပ်ငန်ျားေှင်မ ာျားအာျားလံိုျားမှ ဤမဟာ 

ဗ  ဟာစီမခံ က် အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်ောတွင် ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင် ရဆာင်ေွက်ေန် 

အတွက် ဖ တ်ရခေါ်ပေါသည။်  

၁၇။ ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားနှင ် ရကာ်မတီမ ာျားအာျား COP13 ပေါ န ိုင်ငံအဆင ်အစီေင်ခံစာ ပံိုစံမ ာျားအာျား 

ပ ိုမ ိုေှင်ျားလင်ျားလွယ်ကူရစေန်နှင ် အသစ်ရေျားဆွ လ ိုက်သည ် မဟာဗ  ဟာစီမခံ က်ပေါ ပန်ျားတ ိုင်မ ာျား၊ 

ေညမ်ှနျ်ားခ က်မ ာျားနှင ် ခ  တ်ဆက်န ိုင်ေန်အတွက် ပပင်ဆငရ်ေျားဆွ သွာျားေန်နှင ် ၅၁ ကက မ်ရပမာက် 

ရကာ်မတီမ ာျား အစည်ျားအရဝျားတွင်  ည ်သွင်ျားရဆွျားရနွျားသွာျားေန် ရတာင်ျားဆ ိုပေါသည်။ 

၁၈။ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအာျား ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်မှုမ ာျားက ို 

စဉ်ဆကမ်ပပတ် ရစာင ် ကည ်ရလ လာေန်၊ အာအ ခ   ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  ေညမ်ှနျ်ားခ က်မ ာျား အပေါအဝင် 

ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ကွန်ဗင်ျားေှင်ျား၏ အစီေင်ခံစာမ ာျား တင်သွင်ျားော၌ တရပပျားညပီဖစ်ရစရေျား ကကီျား ကပ ်

ရဆာင်ေွက်ေန်နှင ် လိုပ်ငန်ျားတ ိုျားတက်မှုမ ာျားနှင ် ရတွြို့ကကံ ေသည ် အခက်အခ မ ာျားက ို န ိုင်ငံအဆင ် 

အစီေင်ခံစာမ ာျားတွင်  ည ်သွင်ျားရေျားသာျားပခင်ျားနှင ် စီမခံနို့်ခွ မှုရကာ်မတီ၏ ရေသတွင်ျား က ိုယစ်ာျား 

လှယ်မ ာျား ံ အသ ရပျားအရ ကာင်ျား ကာျားေန် တ ိုက်တနွ်ျားပေါသည။်   ိုို့အပပင် စီမခံနို့်ခွ မှု ရကာ်မတီ 

အဖွ ြို့ဝင်မ ာျားအရနပဖင ် ေေှ လာသည ် သတင်ျားအခ က်အလက်မ ာျားအရပေါ် မူတည၍် လိုပ်ငန်ျား 

တ ိုျားတက်မှုမ ာျားနှင ် ရတွြို့ကကံ ေသည ် အခက်အခ မ ာျားက ို ရလ လာသံိုျားသပ်၍ အစည်ျားအရဝျားမ ာျားတွင် 

 ည ်သွင်ျားရဆွျားရနွျားေန် ရမတတာေပ်ခံပေါသည။်  

၁၉။ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအရနပဖင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မျ်ားကာကွယ်ပခင်ျားနှင ် စမီံအိုပခ်  ပ်ပခင်ျားမ ာျား 

တွင် ဌာရနတ ိုင်ျားေင်ျားသာျားမ ာျားနှင ် ရေသခံပပညသူ်မ ာျား ပူျားရပေါင်ျားပေါဝင်ရေျားအတွက် အရလျား ာျား 

ရဆာင်ေွက်သွာျားေန် တ ိုက်တွန်ျားပေါသည။် 

၂၀။ ဌာရနတ ိုင်ျားေင်ျားသာျားမ ာျားနှင ် ရေသခံပပည်သူမ ာျား၏ ဓရလ  ံိုျားတမ်ျားအေ ရေဝပရ်ေသမ ာျားက ို 

အသံိုျားပပ ပခင်ျားနှင ် စီမအံိုပခ်  ပ်မှုမ ာျားသည် ရေဝပ်ရေသမ ာျား   န်ျားသ မျ်ားကာကွယ်ောတွင် အရေျားပေါ 

သည ် အခန်ျားကဏ္ဍမှ ပေါဝင်လက်ေှ ရ ကာင်ျား အသ အမတှ်ပပ ပေါသည။် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား အရနပဖင ် 

အဆ ိုပေါ အခ က်အလက်မ ာျားအာျား ရလ လာရတွြို့ေှ ပေါက အတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားသ ိုို့ ရပျားပ ိုို့သွာျားေန် 

တ ိုက်တနွ်ျားပေါသည။် အတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားအရနပဖင ် ေေှ လာသည ် အခ က်အလက်မ ာျားက ို စိုစည်ျား၍ 

ဌာရနတ ိုင်ျားေင်ျားသာျားမ ာျားနှင ် ရေသခံပပညသူ်မ ာျားနှင ် ရေဝပ်ရေသမ ာျားအ ကာျား ဆက်နွယ်မှုမ ာျား 

ဆ ိုင်ော ကနဦျားအစီေင်ခံစာက ို ပပ စိုေန် ရတာင်ျားဆ ိုပေါသည။်  

၂၁။ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအရနပဖင ် မဟာဗ  ဟာလိုပ်ငန်ျားစီမခံ က်က ို အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက် 

ေန်အတွက် ေန်ပံိုရငွမ ာျား လ ာ ာျားေန်နှင ် COP13 တွင် တင်သွင်ျားမည ် န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာ 
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မ ာျား၌  ည ်သွင်ျားရဖာ်ပပသွာျားေန် တ ိုက်တနွ်ျားပေါသည။်   ိုို့အပပင် အတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားအရနပဖင ် 

ဆံိုျားပဖတ်ခ က် XII.7 နှင ်အညီ မဟာဗ  ဟာစီမခံ က်က ို   ရောက်စွာ အရကာင်အ ည်ရဖာ် 

ရဆာင်ေွက်ော၌ အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားက ို ပံ ပ ိုျားန ိုင်ေန် ေန်ပံိုရငွ ေှာရဖွစိုရဆာင်ျား ာျားေန် တ ိုက်တနွ်ျား 

ပေါသည။်  

၂၂။  အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားအရနပဖင ် ဤမဟာဗ  ဟာ စီမခံ က်ပေါ ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားနှင ်အညီ ခ မတှ် ာျားသည ် 

ရေသအဆင ်နှင ် န ိုင်ငံအဆင ် ေညမ်ှနျ်ားခ က်ပန်ျားတ ိုင်မ ာျား၊ န ိုင်ငံအလ ိုက် ဦျားစာျားရပျား ရဆာင်ေွက်မည ် 

အစီအမမံ ာျားနှင ် ေန်ပံိုရငွ လ ာ ာျားခ က်မ ာျားက ို ၂၀၁၆ ခိုနှစ်၊ ေီဇင် ာလ မတ ိုင်မ ီအတွင်ျားရေျားမှ ျား 

ရံိုျားသ ိုို့ တင်သွင်ျားေန် တ ိုက်တွန်ျားပေါသည။်  

၂၃။  အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံအမ ာျားစိုရနပဖင ် မ မ တ ိုို့န ိုင်ငံအလ ိုက် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ဆ ိုင်ော ပန်ျားတ ိုင်မ ာျားနှင ် လိုပ်ငန်ျား 

စီမခံ က်မ ာျားက ို အာအ ခ   ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  အစီေင်ခံစာနှင ်အညီ ပပ စို ာျားရ ကာင်ျား သ ေှ ေပေါသည။် 

  ိုသ ိုို့ ရဆာင်ေွက် ာျားရသာ န ိုင်ငံမ ာျားအရနပဖင ် မဟာဗ  ဟာစီမခံ က်က ို အရကာင်အ ည်ရဖာ် 

ရဆာင်ေွက်ောတွင် န ိုင်ငံအဆင ် ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ  အစီေင်ခံစာနှင ် လိုပ်ငန်ျားစီမခံ က်နှင ်အတူ ပူျားတွ ၍ 

အရကာင်အ ညရ်ဖာ် ရဆာင်ေွက်သွာျားေန် တ ိုက်တနွ်ျားပေါသည။်  

၂၄။  ေမဆ်ာအတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားသည် ဆံိုျားပဖတ်ခ က် SC47-24 အေ ရေဝပ်ရေသမ ာျား၏ လက်ေှ အရပခရန 

နှင  ် ရပပာင်ျားလ လာမှုမ ာျားက ို စနစ်တက  ရလ လာဆန်ျားစစ်ေန်အတွက် IPBES သ ိုို့ အကူအညီ 

ဆက်သွယ်ရတာင်ျားခံသွာျားေန်နှင ် IPBES ၏ ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ နှင ် ရေဟစနစ်ဝန်ရဆာင်မှုမ ာျား 

ရလ လာဆန်ျားစစ်ောတွင် ကွန်ဗင်ျားေှင်ျားမှ ကူညီပံ ပ ိုျားန ိုင်မည်  နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ို စံိုစမျ်ားရဖာ် ိုတ်ေန် 

တ ိုက်တနွ်ျားပေါသည။် 

၂၅။ ေမဆ်ာဆ ိုင်ော ရေသတွင်ျားဗဟ ိုဌာနမ ာျားအပေါအဝင် ရေသတွင်ျားအစီအစဉ်မ ာျားအရနပဖင ် မဟာ 

ဗ  ဟာစီမခံ က်ပေါ လိုပ်ငန်ျားမ ာျားက ို   ရောက်စွာ အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်န ိုင်ေန် 

အတွက် ရေသတွင်ျားအဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျားက ို ကူညီပံ ပ ိုျားန ိုင်ရေျား လိုပ်ငန်ျားအစီအစဉ်မ ာျား ရေျားဆွ သွာျားေန် 

တ ိုက်တနွ်ျားပေါသည။်  

၂၆။ စတိုတထအကက မရ်ပမာက် ေမဆ်ာမဟာဗ  ဟာစီမခံ က် က ို COP14 တွင် ပပန်လညသံ်ိုျားသပ်ေန်နှင ် 

သံိုျားသပ်မည ် ပံိုစံနှင ် နည်ျားစနစ်မ ာျားက ို COP13 တွင် အမပီျားသတ် ရဖာ် ိုတ်သတ်မှန်ေန် ဆံိုျားပဖတ် 

ပေါသည။်   ိုသ ိုို့ရဆာင်ေွက်ောတွင် ၂၀၁၅ အလွန ် ရေေညှဖ်ွြံို့မဖ  ျားတ ိုျားတက်ရေျား အစီအစဉ်မ ာျား၊ 

စဉ်ဆကမ်ပပတ် ဖွြံို့မဖ  ျားမှုပန်ျားတ ိုင်မ ာျား၊ IPBES နှင  ်ဇီဝမ   ျားစံိုမ   ျားကွ ဆ ိုင်ော မဟာဗ  ဟာစီမခံ က်က ို 

ပပန်လညသံ်ိုျားသပပ်ခင်ျား လိုပင်န်ျားစဉ်မ ာျား စသည်တ ိုို့နှင ် လ ိုက်ရလ ာညရီ ွ ပဖစ်ရစရေျား ရဆာင်ေွက် 

ေန် အတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားအာျား ညွှန် ကာျားပေါသည်။  
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၂၇။ အတွင်ျားရေျားမှ ျားရံိုျားအရနပဖင ် မဟာဗ  ဟာစီမခံ က် က ို ပပန်လညသံ်ိုျားသပ်မည ် ရေသတွင်ျားန ိုင်ငံမ ာျား 

က ိုယစ်ာျားပပ အဖွ ြို့မ ာျား အစညျ်ားအရဝျားက ို ၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ ဇူလ ိုင်လတွင် ဆွစ်ဇာလန်န ိုင်ငံ၌ က င်ျားပမည ် 

CBD ၏ အညွှန်ျားက န်ျားမ ာျားဆ ိုင်ော နည်ျားပညာကျွမ်ျားက င်သူမ ာျားအဖွ ြို့ အစည်ျားအရဝျားနှင ် တစ်ဆက် 

တည်ျား၌ က င်ျားပန ိုင်ရေျား စီစဉ်ရဆာင်ေွက်သွာျားေန် ညွှန် ကာျားပေါသည်။   ိုသ ိုို့ရဆာင်ေွက် ောတွင် 

သ ပပံနှင ်နည်ျားပညာသံိုျားသပ်ရေျားအဖွ ြို့၊ အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ောမ တ်ဖက် အဖွ ြို့မ ာျား၊ အပခာျား ပတ်ဝန်ျားက င် 

ဆ ိုင်ော အဖွ ြို့မ ာျား စသည်တ ိုို့ ပေါဝင်ရစမပီျား တဖက်ပေါအခ က်မ ာျားက ို ရဆွျားရနွျားေပေါမည်- 

o ဆံိုျားပဖတ်ခ က် IX.1 အပေါအဝင် အညွှန်ျားက န်ျားမ ာျားနှင ် ဆက်စပသ်ည ် အဖွ ြို့ဝင်န ိုင်ငံမ ာျား 

အစည်ျားအရဝျား၏ ဆံိုျားပဖတ်ခ က်မ ာျား၊  

o လိုပ်ငန်ျားမ ာျား ရဆာင်ေွက်ောတွင် လက်ရတွြို့က ရစေန်နှင ် ေလေ်မ ာျားက ို တ ိုင်ျားတာန ိုင်ေန် 

အညွှန်ျားက န်ျား လ ိုအပ်ခ က်မ ာျား၊ 

o န ိုင်ငံအဆင ် အစီေင်ခံစာမ ာျားနှင ် ေမဆ်ာသတင်ျားအခ က်အလက်ပံိုစံမ ာျား အပေါအဝင် 

ေေှ  ာျားသည ် အခ က်အလက်မ ာျားက ို အသံိုျားပပ ပခင်ျားမှတဆင ် အညွှန်ျားက န်ျားမ ာျားက ို 

အရကာင်အ ည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်သည ် ကိုန်က စေ တမ် ာျား ရလ ာ ခ န ိုင်ေန် လ ိုအပ်ခ က် 

မ ာျား။ 

၂၈။ ပညာေှင်အဖွ ြို့မ ာျားအရနပဖင ် ရဆာင်ေွက်န ိုင်မည ် အညွှန်ျားက န်ျားမ ာျားက ို အမှုရဆာင်အဖွ ြို့သ ိုို့ 

တင်ပပေန် ရတာင်ျားဆ ိုပေါသည။်   ိုို့အပပင် အမှုရဆာင်အဖွ ြို့သည် အလာျားအလာေှ သည ် အညွှန်ျား 

က န်ျားမ ာျားက ို ပပန်လညသံ်ိုျားသပ်၍ COP13 တွင် တင်ပပအတည်ပပ ခ က်ေယူေန် ညွှန် ကာျားပေါသည်။  
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