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CAT  အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း

Conservation Alliance of Tanawthari (CAT) အဖြဲ႕အစည္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသတြင္းရွိ ကရင့္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ CAT အေနျဖင့္ လူထုႏွင့္အတူ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရး
ကို ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
 
CAT အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ -
 ၁။ ပနဲတာကေပါလူငယ္အဖြဲ႕ (C L)
 ၂။ ေတာင္ပိုင္းလူငယ္အဖြဲ႕ (S Y)
 ၃။ တာကေပါလူငယ္အဖြဲ႕ (T K P)
 ၄။ လူထုအေျချပဳေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမွဳေကာ္မတီ (CSLD)
 ၅။ တနသၤာရီျမစ္မႀကီးႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကြန္ယက္ (TRIP NET)
 ၆။ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမွဳလုပ္ရွားမွဳအဖြဲ႕(KESAN) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာကိုစုစည္းတင္ျပေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ -
 • ပနဲတာကေပါလူငယ္အဖြဲ႕ (C L)
 • ေတာင္ပိုင္းလူငယ္အဖြဲ႕ (S Y)
 • တာကေပါလူငယ္အဖြဲ႕ (T K P) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဤသုေတသနစာတမ္းအား 
• Candle Light အဖြဲ႕
• Southern Youth အဖြဲ႕ ႏွင့္ 
• Tarkapaw Youth အဖြဲ႕တို႔မွ ျပင္ဆင္ျပဳစုပါသည္။ 

CAT အဖြဲ႕အစည္းမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေက်း႐ြာမ်ား႐ွိ ေဒသခံမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 

သုေတသနျပဳစုရာကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အခ်ိန္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာျဖစ္ေပၚလာေရး 
အတြက္ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ပါ၀င္ေပးၾကေသာ ဒေဘာကလို၊ ပရက္ကူ၊ မႏိုး႐ုံး၊ ႐ံုးေတာ္၊ ဟင္းလိႈင္း၊ ဆင္ကူးႏွင့္ 
ဇလပ္ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားအား မိမိတို႔မွ အထူးေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။ ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာ ျဖစ္ေပၚ 
လာေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည့္ World Wildlife Fund (WWF) အဖြဲ႔အစည္းအားလည္း CAT မွ အထူးပင္ 
ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
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ICCA အဖြဲ႔မွ သဝဏ္လႊာ

ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ကမာၻႀကီးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ 
ေနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ သို႔တည္းမဟုတ္ ေထာင္စုႏွစ္ကာလမ်ားစြာကပင္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသား 
မ်ားသည္ မိခင္ကမာၻေျမႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ ၄င္းတို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္မ်ား၊ အသိပညာႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ဖန္တီးအသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာအေျချပဳစနစ္မ်ားသည္ ကြဲျပား 
ျခားနားေသာ ကမာၻ႔အျမင္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ မယုံနိုင္ေလာက္ေအာင္ အျမစ္တြယ္ေနၿပီး ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ 
ေလးစားမႈ၊ အေပးအယူႏွင့္ အျပန္အလွန္မီွခိုမႈ စသည္တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ တူညီေသာ တန္ဖိုးမ်ားရိွၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏စုေပါင္းနယ္ေျမ
မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားစြာတြင္ ကမာၻေျမေပၚရိွ အက်န္းမာဆံုးေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ သန႔္ရွင္းေသာ 
ေရႏွင့္ေလ၊ သန႔္ရွင္းေသာ အစားအစာႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားပါ၀င္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သဘာဝတရားႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအား အေလးေပးပံ့ပိုးခဲ့မႈ 
အတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔အား ပို၍အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မူဝါဒႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားအၾကား သိသိသာသာ ကြာဟမႈရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ နိုင္ငံတစ္ကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိမ္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ (ICCAs- ဘဝ 
နယ္ေျမမ်ား) မွ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခံရေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဟူေသာ အမည္နာမေအာက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားစြာကို ခံစားရသည္။ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ားသည္ လူသားတို႔အတြက္ မတရားမႈသက္သက္သာ မဟုတ္ဘဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္လည္း 
ထိေရာက္မႈမရိွဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသနယ္ေျမမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေနေသာ ေဒသခံမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
မ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔အားလုံး မွီခိုအားထားေနရသည့္ သဘာဝတရားကို ကာကြယ္ရန္၊ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ခုခံေပးရန္ 
မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အေထာက္အပံ့ အကူအညီ အနည္းငယ္သာ ရရွိၾကသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလႉရွင္မ်ားသည္ အဆိုပါေဒသမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျခခံ 
ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လက္ရွိဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွစ္ဆပိုမို အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုၿပီး 
ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပိုင္နက္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ အသိအမွတ္ 
ျပဳေပးၿပီး ၄င္းတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔မလုပ္ေဆာင္ပါက ေျမႏွင့္ သယံဇာတမ်ား ပိုမို ရွားပါးလာျခင္းေၾကာင့္ 
ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစ႐ံုသာမက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ႏွင့္ ရာသီဥတုပ်က္ျပားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္ ႀကီးမားေသာအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ ဆံုး႐ံႈးရေပမည္။

အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လူမႈေရးႏွင့္ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဤအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
မိခင္ကမာၻေျမကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စုေပါင္းတာဝန္ယူမႈသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ မိမိတို႔ ပိုင္နက္ 
နယ္ေျမမ်ား၊ ေဒသမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာစြာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ထိုသို႔ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ 
အသိဥာဏ္ရိွၾကၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔အား ထုိကဲ့သို႔ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေစမည့္ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စနစ္က်သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ျပသေနသည္။ ၄င္းတို႔အျပင္ ကမာၻႀကီးရိွ အျခားသူမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုလံုးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ စကားကို နားေထာင္ၿပီး အျမန္ဆံုးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဤအေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္သည့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ICCA Consortium သည္ ေဒသခံ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ ICCAs - ဘဝ၏နယ္ေျမ 
မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ေထာက္ခံရန္အတြက္ ရဲရင့္ေသာအားထုတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရင္း အဆင္သင့္ 
ရိွေနပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Holly Jonas, LLM
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ၫိွႏိႈင္းေရးမွဴး
ICCA Consortium
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား -

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ေပါၾကြယ္၀ 
သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမေနရာေဒသ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
မဲေခါင္၊ အင္ဒို-ျမန္မာေဒသ၏ က်န္ရိွေနေသးေသာ အႀကီးမား 
ဆံုး အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္ၿပီး မ်ိဳးသုဥ္းရန္ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ 
ခံတပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္ 
မႈမ်ားအတြက္သာမက ကာဗြန္စုပ္ယူမႈ ျမင့္မားၿပီး တစ္ကမာၻလံုး 
ဆိုင္ရာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲမႈ က်ေရာက္ျခင္းအား 
တိုက္ခိုက္တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။

ယခုနယ္ေျမဧရိယာအား ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ 
အစိုးရအစီစဥ္ျဖင့္ ႀကိဳး၀ိုုင္းနယ္ေျမမ်ား သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ 
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား မပါရွိဘဲ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
မ်ားမွ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္တစ္ေလွ်ာက္ ေရရွည္တည္တံ့စြာ စီမံ 
ထိန္းသိမ္းလာခဲ႔ၾကသည္။ ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ 
၄င္းတို႔၏ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေလးနက္ေသာ ဆက္ႏႊယ္မႈ 
မ်ားရွိၾကၿပီး ၄င္းတုိ႔နယ္ေျမရိွ ဇီ၀မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲျပားမ်ားအား ထိန္း 
သိမ္းရန္ နည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။ ၄င္းတို႔ 
၏ နယ္ေျမအတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ 
အျခားေသာ ေဘးအႏၱၱရာယ္ရွိၿပီး ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ စက္မွဳ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစရန္ မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ တက္ 
ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ႔ၾကသည္။

အဆိုပါ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ေဒသခံမ်ား ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
ေနရာမ်ား (ICCAs)ဟု ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ အဓိကဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ
မ်ားစြာျဖင့္ လႊမ္းျခံဳထားပါသည္။ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ား 
သည္ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
ထားေသာ ေနရာျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသား 
မ်ားနွင့္ သဘာ၀တရားအၾကားတစ္မူထူးျခားေသာ ဆက္ႏြယ္ 
မႈကို ေဖာ္ျပေနၿပီးသက္ရွိျပ႐ုပ္ တစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
ဤေဒသခ ံဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ား  ထနိ္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ထား 
ေသာေနရာမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ ေတာေတာင္ေရေျမ ထိန္း 
သိမ္းျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး၊ ေတာင္ေၾကာမ်ား၊ ေရေ၀ေရလဲမ်ား၊ 
ကမ္းနားသစ္ေတာမ်ား၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ကြဲျပားမႈစႀကၤ ံ ႏွင့္ 
ဒီေရေတာမ်ားအား ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ကြဲျပားေသာ ေျမျပင္ 
အေနအထားတစ္ေလွ်ာက္ ကာကြယ္မႈေပးထားပါသည္။ 

ဤတနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေျမေနရာအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္ေရးတြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပါ၀င္မႈမွာ 

အဓိကျဖစ္ေနေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္မွာ လိုအပ္ေနပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ 
ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေသာ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ အျခား 
တစ္ဖက္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အထက္မွေအာက္သို႔ (TOP -DOWN) ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ 
မ်ားသည္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဆက္လက္ 
ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိပါသည္။ CATသည္ အလွဴရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ 
တကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ KNU အစိုးရ အားလံုး 
ပါ၀င္ေသာ ထိန္းသိမ္းေရးပံုစံတစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ၿပီး ယခုကဲ႔သို႔ သက္ရွိျမင္ကြင္းအား ပံ့ပိုးကူညီပ်ိဳးေထာင္ရန္ 
ေတာင္းဆိုသည္။ 

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသို႔ -

•	 အထက္မွေအာက္သို႔ (TOP-DOWN) သဘာဝ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ က႑စံု မပါ၀င္ေသာ ထိန္း
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးပံုစံမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေနမည့္အစား 
ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
ျခင္းပံုစံမ်ားအား ဆက္လက္တည္ေဆာက္ၿပီး အားျဖည့္ 
ေထာက္ပံ့ေပးေစလုိပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေဒသဆိုင္ရာ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သည္ ၎တို႔၏ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရး လုပ္ 
ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ 
ကူညီရန္ျဖစ္သည္။

•	 (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါ အစီရင္ခံစာအတိုင္း) က႑စံု ပါ၀င္ 

ေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈကို အသံုးျပဳရန္ 
အစိုးရ႒ာနမ်ားအားအၾကံျပဳေပးရန္

•	 လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးတိုင္ပင္မွဳႏွင့္ လူထုသေဘာ 
ထား ရယူျခင္းအား အျပည့္အ၀ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ထိုစီမံ 
ကိန္းမ်ားသည္ ထိခိုက္မႈ မရွိေစေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လံုေလာက္ေသာ လံု႔လ၀ီရိယ စိုက္ 
ထုတ္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အသံုးျပဳ 
သင့္ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္အား ေဒသခံ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အတိုင္း 
ေဒသဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
အေပၚ အေျခခံသင့္သည္။
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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ -

•	 ေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔နယ္ေျမ၏ 
သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံု ကြဲျပားမႈမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အဓိက လုပ္ 
ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေဒသခံ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ာ၏ ေဒသဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ၊ 
ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခခံမူမ်ားအား ေလးစား 
ၿပီး ၎တုိ႔ထံမွ သင္ယူရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေဒသခံ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူရွိၿပီး ၄င္းတို႔၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ 
ေဆာက္ပံုမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားအား 
နားလည္ျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား လွစ္လ်ဴရွုျခင္း 
မျပဳဘဲ ၄င္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္မ်ားအား ျမွင့္တင္ျခင္း၊ 
သိပၸံနည္းက် အသိပညာ ဗဟုသုတအား အသံုးျပဳၿပီး အတူ
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္  ပံံ႔ပိုးေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ 
ေပးပါ။

•	 တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္း 
သားမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား 
သည္ ဆီအုန္းလုပ္ကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ေရကာတာ တည္ 
ေဆာက္မႈ၊ စက္မႈဇုန္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျမန္ဆန္စြာ 
မ်ားျပားလာေသာ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ျခင္းစသည့္ 
အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္း 
က်င္ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ 
ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္နွင့္ မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲ 
ရန္အတြက္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ အတူတကြ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး သင္တို႔၏နည္းပညာ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုုးေပးပါ။

•	 ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ၄င္းတို႔ နယ္ေျမေဒသ 
မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေစမည့္ သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေထာက္ပံ့ 
ျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈကို အားေလ်ာ့ေစၿပီး သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေရးကို က်ဆင္းေစကာ သစ္ေတာမ်ား 
ကို ကာကြယ္ေပးမႈအား အင္အားေလ်ာ့ေစျခင္းထက္ ေဒသ 
ခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံအသိုင္း 
အဝိုင္းမ်ားက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို သတ္မွတ္ထားသည့္ လြတ္ 
လပ္ေသာ ႀကိဳတင္ အသိေပးတိုင္ပင္မွဳနွင့္ လူထုသေဘာ 
ထားခံယူျခင္း (FPIC)ကို လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားပါ။

•	 ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စီမံ 
ကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အာဏာ 
ပိုင္မ်ားအားလံုးမွ ပူးေပါင္းညႇိႏွိုင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲ 
ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အထူး 
သျဖင့္ ၾကားျဖတ္အစီအစဥ္မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာရမည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာန ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီး
ဌာန -

•	 တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား 
သည္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားကို အဓိက 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
၎တို႔သည္ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား 
ျဖစ္ၿပီး၊ သစ္ေတာမ်ားအား ဖ်က္ဆီးေနသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ 
သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ရာတြင္ 
ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသိပညာဗဟုသုတ၊ 
ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အခန္းက႑ကို ေလးစား အသိ 
အမွတ္ျပဳရန္။

•	 ICCA မ်ားကို အျပည့္အ၀ အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ 
ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားအား 
အျပည့္အ၀ ေလးစားျခင္း၊ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသား 
မ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွဳကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
၎တို႔၏ သယံဇာတစီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈ အေလ့အထ 
မ်ားအားေလးစားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

•	 တနသၤာရီအဆိုျပဳ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ ေလညာအဆုိျပဳ 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ဒြန္းကၽြန္းအဏၰဝါ အဆိုျပဳ အမ်ိဳးသား 
ဥယ်ာဥ္ အပါအ၀င္ ထိခိုက္နစ္နာမည့္ ေဒသခံဌာေန 
တိုင္းရင္းသားမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ ႀကိဳတင္အသိေပး 
တိုင္ပင္မွဳႏွင့္ လူထုသေဘာထား ခံယူျခင္းမရွိပါက စီစဥ္ 
ထားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္ မလုပ္ေဆာင္ပါရန္။

•	 တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ရွိေသာ သစ္ေတာမ်ားတြင္ 
စီးပြားျဖစ္ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ စိုက္ခင္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ 
ဒီေရေတာမ်ားတြင္ စီးပြားျဖစ္ မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း
မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္။
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စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ 
သယံ ဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
၀န္ႀကီးဌာန -

•	 တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
မ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားသည္ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား 
မဟုတ္ေပ။ အဆိုပါေျမမ်ားသည္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး 
မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ေပါင္းမ်ားစြာမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ စီမံ 
လာခဲ့သည့္ ဘိုးဘြားပိုုင္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။

•	 ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ၊ ႀကိဳ 
တင္၊ အသိေပးတိုင္ပင္မွဳႏွင့္ လူထုသေဘာ ထားရယူျခင္း 
(FPIC) မရွိဘဲ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာ 
စီးပြားႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဤေဒသမ်ား 
တြင္ ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္း မျပဳရန္။

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန -

•	 ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမအတြင္း 
စီးပြားျဖစ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္။

•	 ငါးမ်ိဳးစိတ္လက္က်န္မ်ားႏွင့္သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားကို  
ပ်က္စီးေစသည့္၊ ေရရွည္တည့္တံ့မွဳ မရွိသည့္ ပိုက္ကြန္မ်ား၊ 
ေလွမ်ားျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ငါးဖမ္းျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္။

ျမန္မာအစိုးရ -

•	 တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာ ေျမယာႏွင့္ 
သစ္ေတာစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အတြက္ 
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္။

•	 တိုင္းရင္းသား ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ 
ျပဳျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မတူကြဲျပားေသာ ေဒသမ်ားရွိ ေျမယာ 
ႏွင့္ သစ္ေတာစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္မ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ေျမယာဥပေဒ 
အတြက္ အၾကံျပဳေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေပးရန္။

•	 ICCA မ်ားကို ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္  ဌာနအသီးသီးတို႔မွ တရား 
ဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံေပးရန္။

•	 ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
ျဖင့္ တစ္နုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ 
ညီခ်က္ (NCA) ၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာထိန္းသိမ္း 
ရန္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (တပ္မဟာ ၄ း ျမိတ္ - 
ထားဝယ္ ခရိုင္ ) -

•	 လက္ရွိ KNU ေျမယာႏွင့္   သစ္ေတာစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္မွ 
တစ္ဆင့္ တနသၤာရီရွိ ICCA မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္။

•	 KNU ၏ ေျမယာမူ၀ါဒအတိုင္း ေကာ္/ေဟာ္ကေ၀ါ ေျမမ်ား 
အား အသိအမွတ္ျပဳေရးအပါအ၀င္၊ ကရင့္မိရိုးဖလာ နယ္ 
နိမိတ္သတ္မွတ္မွဳမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာေျမ၊ သဘာ၀ အရင္း 
အျမစ္မ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ 
မ်ားအား မူ၀ါဒအတုိင္းအျပည့္အ၀ အသိမွတ္ျပဳ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

•	 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ (EPC) 
သို႔မဟုတ္ လက္ရွိေရးဆြဲေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း 
ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္မူဝါဒ၏ လမ္းညႊန္မႈကို လိုက္နာျခင္း 
ျဖင့္ သယံဇာတ အသုံးခ်မႈ စီမံကိန္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေစရန္။

•	 သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ သယံဇာတ အသုံးခ်မႈစီမံကိန္း 
မ်ား အသီးသီးသည္ ကရင္လူမႈ အသိုင္းအ၀န္းမွ ေဖာ္ျပခဲ့ 
သည့္အတိုင္း လြတ္လပ္ေသာ  ႀကိဳတင္အသိေပး တိုင္ပင္မွဳ 
ႏွင့္ လူထုသေဘာထား ခံယူျခင္း (FPIC) ၏ စည္းကမ္းခ်က္ 
မ်ားကို ခ်မွတ္ထားသည့္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ 
ေစရန္။
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နိဒါန္း

ကရင္ဘာသာစကားတြင္ တေနာသရီဟု လူသိမ်ားေသာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ေနရာေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤေဒသသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိက်န္ရွိေသာ အၿမဲစိမ္း 
သစ္ေတာမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုး နယ္ပယ္ဧရိယာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေတာင္ေပၚသစ္ေတာမ်ားသည္ တနသၤာရီ ကမ္းရိုးတန္း 
တစ္ေလၽွာက္ရိွ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ ဤသစ္ေတာမ်ားတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ႏွင့္ က်ား၊ အာရွဆင္၊ သင္းေခြခ်ပ္၊ 
ၾကံ႕သူေတာ္အပါအဝင္ မ်ိဳးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္လု မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာ ရိွသည္။ ဤကြဲျပားျခားနားစံုလင္ေသာ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ၎တို႔ 
ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္စီမံခန႔္ခြဲနိုင္ခဲ့သည္။ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္း 
သားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ နက္႐ိႈင္းစြာ ဆက္ႏြယ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး နက္နဲေသာေဒသဆိုင္ရာ ေဂဟ 
စနစ္ ဗဟုသုတမ်ား၊ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ထိေရာက္ေသာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမွဳရွိသည့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ 
အေလ့အက်င့္မ်ား ရွိသည္။

ဤေတာေတာင္ေရေျမ႐ႈခင္းသည္ ေဂဟစနစ္မ်ား၊ က်က္စားရာေနရာမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနေသာ နယ္ေျမခ်င္း 
ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ထိန္းသိမ္းသူဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စုေပါင္း အုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဤနယ္ေျမမ်ားကို ယခုအခါ ‘ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား 
ထိန္းသိမ္းထားေသာနယ္ေျမမ်ား ICCAs - ဘဝနယ္ေျမမ်ား’1 အျဖစ္ နိုင္ငံတကာတြင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ ဤဓေလ့ထံုးတမ္း 
မ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေရွးအက်ဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံး ပုံစံမ်ားျဖစ္ၿပီး ခန႔္မွန္းေျခအား 
ျဖင့္ ကမာၻ႔ေျမမ်က္ႏွာျပင္၏ ေလးပုံတစ္ပု2ံ၊ ကမာၻတြင္ က်န္ရွိသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား3 ၏ ၈၀% ႏွင့္ ကာဗြန္ပမာဏ အနည္းဆုံး ၂၉၃ 
ဘီလီယံ မက္ထရစ္တန္ သိုေလွာင္ထားသည္။4

အကူးအေျပာင္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာအခ်ိန္တြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ သစ္ေတာမ်ား၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေဒသခံ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဖိအားျပင္းထန္စြာခံရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား တနိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုအၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ားစြာသည္ ဆီအုန္းဧက (၁.၈) 
သန္း စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳျခင္း5၊ ေရကာတာ (၁၈) ခု အဆိုျပဳတင္ျပျခင္း6၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း (၄၂) ခု ႏွင့္ တရားဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာခ်ေပးထားျခင္းစသည့္ အႏာၱရာယ္မ်ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္တနသၤာရီ၏ သစ္ေတာမ်ားကို အထက္မွေအာက္သို႕ (TOP – DOWN) သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာအျဖစ္ 
ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ သဘာဝ ထိန္းသိမ္း 
ေရးဧရိယာမ်ားသည္ ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားမဟုတ္ဘဲ ထိေရာက္မွဳမရွိသည့္ အစိုးရ၏ လက္လွမ္းမမွီေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သည္။7 ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခံရမည့္ 
အလားအလာရိွေနသည့္ ေျမ ၃.၅၈ သန္း (တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၏ ၃၃.၅%) ကို သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာမ်ား၏ စႀကႍလမ္း 
တစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အႀကီးစားစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Ridge to Reef  
စီမံကိန္းသည္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ  နမူနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ  ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ 

1 ICCA အဖြဲ႔အစည္း၊ [အြန္လိုင္း] iccaconsortium.orgတြင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္သည္။
2  Garnett ၊ S.T. et al., ၂၀၁၈။ “ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ဌာေနေျမယာမ်ား၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အေရးပါမႈကို သံုးဖက္ျမင္ ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္။”   

သဘာဝထိန္းသိမ္းမႈ ၁၃၆၉-၃၇၄။
3 Sobrevila ၊ C၊ ၂၀၀၈။ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑ - သဘာဝျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာခဏ ေမ့ေလ်ာ့ 

ေသာမိတ္ဖက္မ်ား။ ကမာၻ႔ဘဏ္ - ၀ါရွင္တန္ဒီစီ။
4 RRI. ၂၀၁၈။ စုေပါင္းေျမမ်ားတြင္ ကာဗြန္သိုေလွာင္မႈ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအနိမ့္ဆံုးအမွတ္။ [အြန္လိုင္း] https://rightsandresources.org/wp-content/

uploads/2018/09/A-Global-Baseline_RRI_Sept-2018.pdf တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္သည္။
5 K, Woods ။ “ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း - သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ သစ္မ်ားအားအသြင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေျမယာပဋိိပကၡမ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္မႈမ်ား။ ” သစ္ေတာ၏ လက္ရိွလမ္းစဥ္း / UKAID (၂၀၁၅) ။
6  Candle Light, Southern Youth, Tarkapaw. (၂၀၁၉)။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ တနသၤာရီျမစ္တြင္ ေရကာတာမ်ားစြာ၏ သက္ေရာက္မႈကို 

စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ- ၿမိတ္။
7 RRTIP၊ ၂၀၁၈၊ နာဂေက်းလက္ေဒသရိွ ေျမယာနွင့္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေလးရီွ- ျမန္မာ။

10

https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2018/09/A-Global-Baseline_RRI_Sept-2018.pdf
https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2018/09/A-Global-Baseline_RRI_Sept-2018.pdf


ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္တြင္ လယ္ယာစီးပြားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ၄င္းတို႔ သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအၾကား ပိတ္မိေနသည္။8

Conservation Alliance Of Tanawthari (CAT) သည္  တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သစ္ေတာႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ဤေရြးခ်ယ္မႈပုံစံသည္ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ားႏွင့္နက္႐ိႈင္းေသာ ဆက္ႏြယ္မႈရိွသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ၄င္းတို႔ေျမမ်ား 
ႏွင့္သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသိပညာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာကို ေလးစားသည္။ ေဒသတြင္းႏွင့္ 
ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အေရးပါမႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ေဒသခံတို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္ 
မ်ား၏ အေရးပါမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ကုန္းျမင့္သစ္ေတာမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည့္ တနသၤာရီျမစ္ဝွမ္းတေလၽွာက္ ေဒသခံမ်ား 
ပိုင္နယ္ေျမမ်ားသည္ ေရေဝေရလဲေဒသကို ျဖတ္ဆင္းလာၿပီး ကန္းရိုးတန္း၏ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ သႏာၱေက်ာက္တန္းမ်ားဆီသို႔ 
ျဖတ္ဆင္းလာကာ သဘာဝႏွင့္ လူသားမ်ားအၾကား သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈ၏ သေကၤတႏွင့္ အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပတ္
ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အစားအစာနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ားကုိ ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ 
မ်ားအတြက္ အဆုိျပဳခ်က္တစ္ခု၏ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ထားသည့္ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးသည့္ ကရင္လူမႈအသိုင္းအ၀န္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ Conservation 
Alliance Of Tanawthari  (CAT) မွသုေတသနျပဳေရးသားခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ကုန္းတြင္းပိုင္း၊ ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ အဏၰဝါ 
ေဂဟစနစ္ကို ဖုံးလႊမ္းထားေသာေဒသအတြင္းရွိ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ထားသည့္ နယ္ေျမ (၇) ခု 
- ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ နယ္ေျမတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ထူးျခားသည့္ သဘာဝအလွအပႏွင့္ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာအေရးပါမႈကို ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္ရန္ ထိေရာက္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေလ့အထမ်ားႏွင့္အတူ ၄င္းတို႔ပိုင္နယ္ေျမမ်ား၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ နက္နက္နဲနဲ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ နယ္ေျမမ်ားမွ ခြဲခြာေစမည့္ အထက္မွေအာက္သို႕ (TOP-DOWN) သဘာဝ 
ထိန္းသိမ္းေရး အစီအမံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းမည့္အစား နိုင္ငံတကာလူမွဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔မွ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ (CAT) မွ ေတာင္းဆို 
သည္။

နည္းလမ္းမ်ား

ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံ သုေတသန 
စီမံကိန္းကို တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ 
အတြင္း ICCA နယ္ေျမ (၇) ခု (ကုန္းတြင္းပိုင္း (၅)ခု ၊ ကမ္းရိုးတန္း (၁)ခုႏွင့္ အဏၰဝါေရျပင္ (၁) ခု ) ကို ပဏာမစီမံကိန္း ဧရိယာအျဖစ္ 
ေဖာ္ထုုတ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ 

ဤသုေတသနျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-

၁။  တေနာသရီေဒသအတြင္းရွိ အထက္ပါ ICCA (၇) ေနရာတြင္ မတူကြဲျပားစြာ တည္႐ွိေနသည့္ ၀ိေသသမ်ားျဖစ္ေသာ 
တန္ဖိုးထားမွဳမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳပံုစံမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမွဳ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္၊

၂။  ICCA အား စိန္ေခၚမွဳျပဳေနေသာအရာမ်ား၊ အဆိုပါစိန္ေခၚမွဳမ်ားအား မည္သို႔ေက်ာ္လႊားနိုင္မည္ကို လူထုမွႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားနွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားမွ ခ်မွတ္သည့္ အစီအမံမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္။

၃။  ေဒသတြင္း ေဂဟစနစ္အား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ အေရးပါမွဳနွင့္ ICCA ႏွင့္ အနီးကပ္လုပ္ေဆာင္မွဳ၏ အေရးပါ 
ပံုကိုေဖာ္ျပရန္။

8 တနသၤာရီမိတ္ေဆြမ်ား။ ၂၀၁၉။ ေက်ာက္စိုင္ေက်ာက္တုန္းတစ္လံုးႏွင့္ ခက္ခဲသည့္ေနရာတစ္ခုအၾကား-ရဲျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိရြာသားမ်ားသည္ ေျမယာျပန္လည္ရရွိရန္ 
႐ုန္းကန္ေနၾကသည္။ ထားဝယ္။
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၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ CAT အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Southern Youth, Tarkapaw ႏွင့္ Candle Light အဖြဲ႔တို႔သည္ 
ICCA အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ GIS သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ သုေတသန 
ဒီဇိုင္းတို႔ကို ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္လုပ္ေဆာင္သည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား
အေနျဖင့္ ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ားအား ကာကြယ္စီမံ ခန႔္ခြဲသည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ေဒသမ်ားရွိ အနာဂတ္ထိန္း သိမ္းေရးႀကိဳးပမ္း 
မႈမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ျမင္ေတြ႕လို၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေဒသခံဌာေန 
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ 

လ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ဇန္နဝါရီ - ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၉ သုေတသနႏွင့္ဝန္ထမ္းျပင္ဆင္မႈ

မတ္ - ဇူလိုင္၂၀၁၉ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

ဇူလိုင္ - ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၉ ေျမယာနယ္နိေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမအသုံးျပဳမႈေျမပုံထုတ္ျခင္း

ဇူလိုင္ - ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၉ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ဤညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ားအၿပီးတြင္ CAT အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၄င္း တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီးတြင္း႐ွိ ICCA နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဒသခံ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြလက္တြဲၿပီး ၎တို႔ နယ္ေျမမ်ား၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈ 
ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ နယ္ေျမအတြင္း ကြဲျပားျခားနားေသာ ေျမအသုံးျပဳမႈကို စီမံခန႔္ခြဲသည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအား ၎တို႔၏ သဘာဝသယံဇာတ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္း 
တင္ရန္ ကူညီခဲ့သည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ၾကည့္ပါ)။

ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာအတြက္ (CAT) အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ Candle Light အဖြဲ႔အစည္းမွ ထီးမိုပြာ ႏွင့္ ဒံုးပုလဲေဟာ္ကေဝါ၊ 
Southern Youth အဖြဲ႔အစည္းမွ ေလညာ၊ မႏိုး႐ုံး ႏွင့္ ဆင္ကူး တို႔တြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ Tarkapaw 
အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း၊ သုေတသနဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားပံ့ပိုးေပးၿပီး၊ 
သုေတသနလုပ္ငန္းကို CAT ညွိုႏွိဳင္းေရးမွဴးမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ပံု ၁ - ဇလပ္ေက်းရြာ၏နယ္နိမိတ္ကို GPS ႏွင့္ တိုင္းတာေဖာ္ထုတ္ျခင္း
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ပုံ ၂ - ထီးမိုးပြာရွိေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

 ပံု ၃ - သုေတသနျပဳလုပ္ေသာေနရာမ်ား
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တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ႀကီးမားေသာ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာအေရးပါမႈႏွင့္ အမ်ိဳးအစား စံုလင္လွေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အျမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ား၊ ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္း ထားေသာ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းထားသည့္ 
သႏၲာေက်ာက္တန္း ေနရာက်ယ္မ်ား၊ ေရေအာက္တြင္ေပါက္ေရာက္ေသာ ေရေမွာ္ပင္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္းေဂဟစနစ္မ်ားသဘာဝအတိုင္း 
က်န္ရိွေနေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ျပည္မႀကီးတစ္ေလၽွာက္တြင္ အၿမဲစိမ္း သစ္ေတာမ်ား မ်ားစြာပ်က္စီး 
သြားေသာ္လည္း တနသၤာရီတိုင္းသည္ က်ားအေရအတြက္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံနယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္ရွိ အေနာက္ဘက္ 
သစ္ေတာမ်ားအတြက္ အေရးပါၿပီး မရိွမျဖစ္ေသာေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။  

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ သစ္ေတာစႀကႍလမ္းသည္ ထီးမိုးပြာမွ တနသၤာရီျမစ္တစ္ေလၽွာက္ ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနေသာ ေလညာရွိ ေတာင္ပိုင္းသစ္ေတာမ်ားအထိ က်ယ္ျပန႔္သည္။ ထုိေဒသသည္ ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ စိုစြတ္ေသာ အၿမဲစိမ္း 
သစ္ေတာမ်ားသို႔ မကူးေျပာင္းမွီေတာင္ပိုင္း ေျခာက္ေသြ႔ရာသီအလိုက္ အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ားရိွ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားႏွင့္ 
သတၱဝါမ်ား ပါဝင္သည့္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား - ဆူဒန္သတၱေဗဒဆိုင္ရာ အကူးအေျပာင္းဇုန္အတြင္း တည္ရွိသည္။9 ဤထူးျခားသည့္ 
ေဂဟစနစ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကုန္းတြင္းဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲ ၂၉% ေက်ာ္ ေနထုိင္ရာေနရာ ျဖစ္သည္သာမက ေတာင္ငံုးရင္မဲငွက္ (Toe 
Car)၊ မေလးရွားႀကံ႕သူေတာ္ (Tar Kwor)၊ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ (K’YuPwa)၊ အာရွဆင္ (Ka Chaw)၊ က်ားသစ္ (Kay Kyi Pwal)၊ 
သင္းေခြခ်ပ္ (Yo Haw) ႏွင့္ က်ား (Baw Tho) အပါအ၀င္ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ က်က္စားရာေနရာမ်ား 
လည္းျဖစ္သည္။10

 

ထိုေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ထိန္းသိမ္းထားေသာနယ္ေျမမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မွဳႏွင့္ ကာလရွည္ျပည္တြင္း 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝ ေဘးမဲ့ေတာ၏ျပင္ပတြင္ တည္ရွိၿပီးတရားဝင္ ‘ထိန္း 
သိမ္းကာကြယ္ထားျခင္းမရိွ’ေပ။ ထိုသုိ႔ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊ အဆိုပါသစ္ေတာႏွင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား 
ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မိရိုးဖလာအစဥ္အလာမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့သည္။ 
၄င္းတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အစုအလိုက္အျပံဳလိုက္ မ်ိဳးသုဥ္းျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲျခင္းကို ကိုင္တြယ္ရန္ ၄င္းတို႔၏ အေရးပါမႈကိုအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စတင္ 
အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။
 

                  

ပံု ၄ - တာသူးေထာမူ ( ပသွ်ဴးဝက္ဝံ) 
အရင္းအျမစ္ – တပ္မဟာ(၄)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊ 
                   သစ္ေတာဌာန။

ပံု ၅ -  တာကြား ( ႀကံ႕သူေတာ္)
အရင္းအျမစ္ – တပ္မဟာ(၄)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊
                   သစ္ေတာဌာန။

 

9  Hughes, J.B., Round, P.D. and Woodruff, D.S., ၂၀၀၃။ ကရာကၽြန္းဆြယ္တြင္အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား - ဆူဒန္လူမ်ိဳးတို႔၏အသြင္ကူးေျပာင္းေရး- သစ္ေတာငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား
ပ်ံ႕ႏွံ့မႈကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း။ အတၳဳပတၱိဂ်ာနယ္၊ ၃၀ (၄၀)၊ pp.၅၆၉-၅၈၀ ။

10 Unesco. ၂၀၄။ တနသၤာရီသစ္ေတာစၾကံန္လမ္း။ https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5876/
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ပံု ၆ - ကေဆာမီ (ေတာဆင္ရိုင္း)
အရင္းအျမစ္ – တပ္မဟာ(၄)၊ ေကအဲန္ယူ ျမိတ္ထားဝယ္ခရိုင္၊   
                   သစ္ေတာဌာန

ပံု ၇ - ေခးသူး (က်ားသစ္နက္ )
အရင္းအျမစ္ – တပ္မဟာ(၄)၊ ေကအဲန္ယူ ျမိတ္ထားဝယ္ခရိုင္၊  
                   သစ္ေတာဌာန

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ရွိေသာ ေဒသခံကရင္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ေရးဆြဲထားသည့္ 
လြတ္လပ္ေသာ ႀကိဳတင္အသိေပးတိုင္ပင္မွဳႏွင့္  သေဘာထားခံယူျခင္းဆိုင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ေဒသအတြင္းေျမယာမ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ား၊ ေရပူစမ္းမ်ား၊ ငါးေဘးမဲ့ 
အိုင္မ်ား၊ သားရဲတိရစာၦန္မ်ားေနထိုင္ရာ ေတာနက္မ်ား၊ ဝါးႏွင့္ သမုဒၵရာတို႔ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တန္ဖိုးထားပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စည္းလံုး 
ညီညြတ္မႈ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာစကား၊ ရိုးရာဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ပညာေရး၊ စာေပမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ၊ 
စပါးခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တန္ဖိုးထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သဘာဝထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံမ်ားျဖစ္ေသာ ငါးေဘးမဲ့အိုင္မ်ား၊ 
ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ၊ ေရေဝေရလဲထိန္းေတာ၊ သစ္မာပင္မ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား၊ ပညာေရး၊ 
ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားျဖင့္ ေဆးပင္မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးစင္တာ၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဒီေရ 
ေတာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားဖန္တီးေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳဆို 
ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျမယာမ်ားကိုသိမ္းယူမည့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရပ္ရြာတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ဖန္တီးမည့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို အႏာၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အလိုမရိွပါ။ ကၽြႏ္ုတို႔ ပါဝင္မႈမရိွဘဲ 
ျပင္ပလူမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အလိုမရိွပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔နယ္ေျမမ်ားတြင္  လုပ္ကိုင္ေနေသာမည္သည့္ စီမံကိန္းမဆို ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမရွိေစရ။ KNUအစိုးရႏွင့္ျမန္မာအစိုးရထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ရွိရမည္။ ၿမိဳ႕နယ္မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရမည္။ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးကို 
ရပ္ရြာသို႔ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ FPIC စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာရမည္။

မည္သည့္စီမံကိန္းမဆို မစတင္မွီ အနည္းဆုံးသုံးလ ႀကိဳတင္ညႇိႏွိဳင္း တုိင္ပင္မႈ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အနည္းဆုံး တစ္လႀကိဳတင္ေပးပို႔ရမည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ကုိယ္တိုင္ အစည္းအေဝး၏ အခ်ိန္၊ ေန႔စြဲႏွင့္ ေနရာကို 
ဆုံးျဖတ္ရမည္။ စီမံကိန္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားသည္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါဝင္ရမည္။

မည္သည့္တိုင္ပင္ညႇိႏွိုင္းမႈမဆို လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္ရြာလူထုအနည္းဆုံး 
သုံးပုံႏွစ္ပုံခန႔္ ပါ၀င္ရမည္။ စစ္တပ္၊ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳသူမ်ားသည္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
မပါ၀င္ရ။ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္ရေသာအျခားမဟာမိတ္မ်ားအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ 
ပါ၀င္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

မည္သည့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမဆို မလုပ္ေဆာင္မီွ ေျခာက္လႀကိဳတင္၍ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အျပည့္အစုံကို ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုထံ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ကရင္ဘာသာမ်ားျဖင့္ 
ေရးသားေပးရမည္။
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ကၽြန္ုပ္တို႔ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ မဲေပးစနစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရာတြင္ 
ရပ္ရြာလူထု၏ အနည္းဆုံး  ၇၀%  သေဘာတူညီမႈအေပၚတြင္ မူတည္သည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က ၾသဇာတည္ၿမဲေသာ္လည္း ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အား စုေပါင္း အစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ရပ္ရြာတစ္ခုလုံးက ဆုံးျဖတ္မည္။

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြကုန္က်နိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလူထုမ်ားမွာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမည့္ 
ေက်းရြာသို႔သြားေရာက္ရန္ ခရီးထြက္ရမည္၊ အခ်ိဳ႕မွာအစားအစာႏွင့္ ဧည့္ဝတ္ ေက်ပြန္ရန္ လိုအပ္သည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၏ 
ကုန္က်စရိတ္အားလုံးကို စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေပးရမည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုေပးရာတြင္ ရပ္ရြာလူထု 
စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို မထိခိုက္ေစသည့္ သို႔မဟုတ္ရပ္ရြာလူထု၏ လက္မွတ္မ်ားမလိုအပ္သည့္နည္းျဖင့္ေပးရမည္။

မည္သည့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမဆိုမျပဳလုပ္မီွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံေပးအပ္ရန္ လိုသည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အျပည့္အဝ ႏႈတ္လံုလွ်ိဳ႕ဝွက္မႈကို လိုအပ္သည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားအား လက္မွတ္မ်ားေရးထိုးခိုင္း 
ျခင္းမျပဳရ။ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္းမ်ားမျပဳရ။11

 

ပံု ၈ - ေလညာရိွ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုအမ်ိုးသမီးတစ္ဦးေကာက္ယူစုေဆာင္းေနပံု

ICCAs ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။
ဘဝ၏ နယ္ေျမမ်ား (Territories Of Life) ဟုလည္းသိရိွၾကသည့္ ICCAs သည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ပိုင္ဆုိင္ၿပီးစုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ 
သည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေဝါဟာရတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။12 ဤအသံုးအႏႈန္းသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း (CBD)မွ ေပၚေပါက္လာၿပီးအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ICCAs 
မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ ၎တို႔၏ေျမယာမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္စီမံပိုင္ခြင့္မ်ား၊ႏွင့္ ေဒသခံဌာေန 
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေဂဟစနစ္ဗဟုသုတႏွင့္ ဥာဏ္ပညာတို႔ကိုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ICCAs မ်ားကိုေအာက္ပါသြင္ျပင္မ်ားျဖင့္ 
ေဖာ္ျပထားသည္-

11 ဤFPICသေဘာတူညီခ်က္ကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတဝိုက္ရွိ ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္၅၀၀ေက်ာ္မွ ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္၌ရွိေနစဥ္ ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္   
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကိုျပသသည္။

12 https://www.iccaconsortium.org/
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၁။ သတ္မွတ္ထားေသာသဘာဝနယ္ေျမတစ္ခုနွင့္ ရင္းႏွီးေသာ သို႔မဟုတ္ အကၽြမ္းတဝင္ရိွေသာ ရင္းႏွီးဆက္ႏြယ္မႈကို ပိုင္ဆိုင္ 
သည့္ေဒသခံမ်ား သို႔မဟုတ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး ဤဆက္ဆံေရးသည္ ေဒသဆိုင္ရာဓေလ့ထံုးစံ၊ ဝိေသသ 
လကၡဏာအသိႏွင့္ (သုိ႔မဟုတ္) သာယာဝေျပာေရးအတြက္ နယ္ေျမအေပၚမီွခိုမႈတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။

၂။  ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဤနယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူျဖစ္သည္။

၃။  ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ ေဂဟစနစ္၏ က်က္စားရာေနရာမ်ား၊ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးမ်ားကို ထိေရာက္စြာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစသည္။13

၄င္းတို႔၏နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအားထုတ္ျခင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳေစရန္ 
ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားက စည္းရံုးေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စံေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုစတင္ခဲ့သည္။ ICCA မ်ားကို 
ေအာက္ပါ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၊ ေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ အစိုးရ၏အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

ပံု ၉ -  ေလညာရွိေဒသခံမ်ားမွသစ္ေတာမ်ားေန႕တြင္သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျပဳလုပ္ျခင္း

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း (CBD)

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (CBD) ကို ၁၉၉၂ ခုနွစ္တြင္ မူၾကမ္းကိုစတင္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္မွတ္ 
ေရးထိုးခဲ့သည္။ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တစ္ခုရိွသည့္ 
အတြက္ ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ထိန္းသိမ္းမႈနယ္ေျမမ်ားကို တည္ေထာင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဤကြန္ဗင္းရွင္းက 
အသိအမွတ္ျပဳသည္။14

 

13  ျမန္မာႏိုင္ငံ ICCAs  အေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္ ထပ္မံသိရိွလိုလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ICCA NEWS ကိုၾကည့္ပါ။
14 ဤလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေအာက္ရွိ အပိုဒ္၈၀ (ည) ႏွင့္၁၀ (ဂ)၊ Nagoya Protocol ႏွင့္ CBD လမ္းညႊန္မ်ားကိုၾကည့္ပါ။
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ဌာေနတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာကုလသမဂၢ၏ေၾကျငာခ်က္ (UNDRIP)

UNDRIP ကုိ ၂၀၀၇ တြင္ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ ၁၄၄ ႏုိင္ငံမွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ဤေၾကျငာစာတမ္း 
သည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန1္5 ၊ ၄င္းတို႔၏နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေကာင္းလာေစရန1္6ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ေျမယာမ်ားႏွင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ1္7 ခြင့္မ်ား 
အပါအဝင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ႏိုင္ငံအဆင့္ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NBSAP)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ CBD ရိွ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီွရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည့္စံုေသာအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ 
(NBSAP) တစ္ခုကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္အတြင္းတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ICCAs တည္ေထာင္မႈကိုပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ 
ICCA မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ မူဝါဒႏွင့္အေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ 
ခဲ့သည္။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ(BCPA)

၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ဇီဝမ်ိဴစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဥပေဒ (BCPA) ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
ဤဥပေဒသည္ “အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ”အား ကာကြယ္ထားေသာနယ္ေျမ အုပ္စုတစ္စုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ICCA မ်ားကို 
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈ ျမင့္မားစြာလိုအပ္သည့္ ဥပေဒ၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားအတြင္း ေဒသအစုအဖြဲ႔သဘာဝထိန္းသိမ္းေ
ရးနယ္ေျမ CPA ၏ ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ မွားယြင္းသတ္မွတ္သည္။ အဆိုပါအေျပာင္းအလဲသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ 
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဤဥပေဒသည္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ေဒသဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ICCA ကိုစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေစခဲ့သည္။18ဤဥပေဒ၏ မလံုေလာက္မႈမ်ားအရ တနသၤာရီေဒသရိွ 
ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ လက္ရိွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ICCA မ်ားကို ဤဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ ေအာက္တြင္ေလ်ာ္ညီစြာ 
အသိအမွတ္ျပဳခြင့္ မရရိွႏုိင္ပါ။

၂၀၀၈ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ထိန္းသိမ္းထားေသာ နယ္ေျမမ်ား (ICCAs) ကိုအသိအမွတ္ျပဳရန္ 
အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားပါဝင္သည္။ ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာမ်ားအားလံုးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားကိုမည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ယူခြင့္ ရိွသည္။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမႏွင့္ သယံဇာတပိုင္ဆိုင္မႈကို  အသိအမွတ္မျပဳျခင္းႏွင့္ ၎တို႔မွ 
ေျမႏွင့္သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္ အခြင့္အေရးကိုအသိအမွတ္မျပဳျခင္းသည္ ICCA ၏အေျခခံအယူအဆႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ေနသည္။ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေဒသခံမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းသည္ 
သစ္ေတာ၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရိွ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အနာဂတ္ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည္။

ျပည္ေထာင္စုသည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရိွ ေလထုအတြင္းႏွင့္ ေရေပၚေရေအာက္၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ရိွ ေျမအားလုံးႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား
အားလုံးအားအလုံးစံုပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။
(ခ) ႏုိင္ငံပိုင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအားစီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားမွ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားသည္။

15 အပိုဒ္ခြဲ ၁၂
16 အပိုဒ္ခြဲ ၂၅
17 အပိုဒ္ခ ၂၉
18 ပိုမိုသိရွိလုိပါက Myanmar ICCA လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ၾကည့္ပါ။ ‘BCPAဥပေဒေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ICCA ကိုအသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္သည္။ ေဒသခံ

တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္၎တုိ႔၏နယ္ေျမမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ၎တို႔၏အရင္းအျမစ္မ်ားကုိအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိေတာင္းဆုိသည္။’

18



တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား

တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမႏွင့္ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ ICCA မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုကိုေပးသည္။ 
တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ ေရွးရိုးစဥ္လာပိုင္ေျမယာမ်ားကို စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
မူေဘာင္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး တြဲဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အျပည့္အဝအသိအမွတ္ျပဳေစႏိုင္သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရိွ တိုင္းရင္းသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေဒသနယ္ေျမႏွင့္ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ရိွေနသည္။ 
ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူဝါဒမ်ားတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) နွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား 
တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) တို႔ပါဝင္သည္။ အျခားတိုင္းရင္းသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေျမအသံုးျပဳမႈမူဝါဒမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အားျဖည့္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ဖယ္ဒရယ္ ေျမယာအသံုးခ်မႈ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း 
ႏွင့္ အားျဖည့္မႈသည္ ICCA ကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ေဒသခံအသိပညာႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား မွတစ္ဆင့္ အေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ
ကာကြယ္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ေျမယာေပၚလစီအတြင္းတြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ား၊ သယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားပါဝင္သည့္ ကရင္ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္ဆက္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ ေကာ္/ေဟာ္ဂေဝါေျမမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳသည္။19 ဤနယ္ေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အစဥ္အဆက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားနွင့္ အေလ့အထမ်ား 
အေပၚ အေျခခံသည္။ ထိုအေလ့အထမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ 
အတြက္ အေရးပါေသာ သယံဇာတအရင္း အျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာ္/ေဟာ္ဂေဝါေျမမ်ားကိုICCA၏ 
နမူနာမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ စုစုေပါင္းဧက ၁.၇ သန္းရိွသည့္ ၂၄၈ ေကာ္ကို ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း၊ 
နယ္နိမိတ္တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးKNU အစိုးရ မွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈကို 
ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္။

ေတာင္တန္းမွသႏာၱေက်ာက္တန္းဆီသို႔ စီမံကိန္း (Ridge to Reef) ႏွင့္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္၏ စိန္ေခၚမွဳမ်ား

ေတာင္တန္းမွသႏာၱေက်ာက္တန္းဆီသို႕ စီမံကိန္းသည္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP)၊ ဖေလာ္ရာႏွင့္ ေဖာင္နာ ႏုိင္ငံတကာ 
(FFI)၊ စမစ္ဆုိနီယန္ အင္စတီက်ဳ (SI) ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတို႔မွ အဆိုျပဳထားသည့္ ကမာၻ႔ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေဒၚလာ(၂၁သန္း) မတည္ ထားသည့္စီမံကိန္းျဖစ္သည္။၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ကနဦးသေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ 
ေသာ ဤစီမံကိန္းသည္ ကုန္းတြင္းပုိင္း၊ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ အဏၰဝါေျမႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ကာကြယ္ထားေသာေျမေနရာ 
မ်ားကို အတူတကြဆက္သြယ္မည့္ စႀကၤံလမ္း ၃.၅ သန္းကိုတည္ေထာင္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တနသၤာရီ တိုင္း၏ 
၃၅% ခန္႔ဖံုးအုပ္ထားေသာ ဤထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းသည္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၂၂ ရြာကိုရပ္ရြာ လယ္ေျမမ်ား၊ ေရႊ႔ေျပာင္း ေတာင္ယာမ်ား၊ 
ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး သစ္ေတာမ်ား၊ ေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ားႏွင့္ ငါးထိန္းသိမ္းအိုင္မ်ား အပါအဝင္ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအသြင္တစ္ခုအျဖစ္ ေပါင္းစပ္ထားသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒအရအကာအကြယ္ေပးထားေသာ ဧရိယာမ်ားမွာ သီးသန္႔ဖယ္ထုတ္ထားသည့္ ဇုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းေနရာမ်ားတြင္ 
ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအားအဆိုပါ ေနရာမ်ားအတြင္းရွိ သယံဇာတမ်ားကိုအသံုးျပဳခြင့္နွင့္ ၄င္းေနရာမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး သယံဇာတမ်ားကိုရယူခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို တင္းၾကပ္စြာခ်မွတ္ျပ႒ာန္း 
ထားသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အကာကြယ္ေပးထားေသာ နယ္ေျမဧရိယာႀကီးမ်ား 
တည္ေထာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ၄င္းတုိ႔၏ ေျမယာမ်ားမွစြန္႔ခြာေစရန္ တြန္းအားေပးလာမည္ကို 
ေၾကာက္ရႊ႔ံၾကသည္ သာမက ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDPမ်ားကို၄င္းတို႔၏ မူလေနအိမ္မ်ားသို႔ျပန္လာႏုိင္ခြင့္ကို ကန္႔ကြက္တားဆီးၾကၿပီး 
တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အားဆန္႔က်င္ရာေရာက္သည္။ KNUအစိုးရ ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား လက္နက္ကိုင္ 

19 တနသၤာရီတိုင္းရွိ ကရင္လူမႈအသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ေဟာ္ဂဝါဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္ ကရင္ဓေလ့ထုံးတမ္းနယ္ေျမမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ေကာ့ထက္ပိုမို 
အသုံးျပဳခဲ့သည္။

19



ပဋိပကၡျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မႈ ျမင့္တက္လာနိုင္သည္။20ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ CATမွ UNDP ၏ လူမႈေရးႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လိုက္နာက်င့္ေဆာင္မႈဌာန (SECU) သို႔ တိုင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ 
SECU က ဤစီမံကိန္းသည္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ၊ ႀကိဳတင္အသိေပးတိုင္ပင္မွဳနွင့္ လူထုသေဘာထား 
ခံယူျခင္း (FPIC) မပါရိွဘဲ ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးထိုနယ္ေျမအတြင္းရိွ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟုဆိုခဲ့သည္။21 SECUသည္ UNDP ၏ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ 
ျခင္းအား လိုက္နာမႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အထက္မွေအာက္သို႔ (TOP-DOWN) ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ခါကာဘိုရာဇီအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ2္2 ၊ ဟူးေကာင္းသဘာဝက်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမႏွင့္ 
တနသၤာရီ သဘာဝေဘးမဲ့ေတာ23 ဧရိယာမ်ားသည္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္းႏွင့္ 
ေဒသတြင္းပဋိပကၡမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ထိုေၾကာင့္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းခြင့္မေပးဘဲ အထက္မွေအာက္သို႕ (TOP-DOWN)ထိန္းသိမ္းေရး 
စနစ္ျဖင့္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ေသာေျမယာမ်ားကို အလိုရိွျခင္းျဖစ္သည္။

နယ္ေျမထိန္းသိမ္းေရးစနစ္အား သက္ဆိုင္ရာေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသား အသီးသီးမွ ေဝးလံေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႕ 
ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္အတြက္  လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ခြင့္ျပဳေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရိုးရွင္းေစၿပီး ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား 
အၾကား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးေစခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားအထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ အေပၚမွေအာက္ (TOP-
DOWN) ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္း ပံုစံမ်ားသည္-ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာအႀကီးစား ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ဟူးေကာင္း
က်ားထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းတြင္ ေကာင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပင္ပေကာ္ပိုေရွးရွင္းမ်ားသည္ ေဒသခံ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားထံမွ အတင္းအက်ပ္သိမ္းယူမႈကိုႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေပၚေစသည္။24

နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳသက္ေရာက္ေသာနယ္ေျမအတြင္း အစိုးရ၏အထက္မွေအာက္သို႕(TOP-DOWN)ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္း 
မ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစၿပီးလက္နက္ကိုင္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ 
ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားတည္ေထာင္မႈသည္ ေျမႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား 
အေပၚ တုိင္းရင္းသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တာဝန္ယူေစာင့္ေရွာက္သူေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ၾသဇာေညွာင္းမႈကို ဗဟုိအာဏာ 
ပိုင္မ်ားထံလႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ တစ္နိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ (NCA) 
သည္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳသက္ေရာက္ေသာ နယ္ေျမအတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား အၾကားေလးစားမႈႏွင့္ 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ ယာယီအစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤကတိကဝတ္ကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား  ပိုမိုမဆိုးရြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး 
မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို မဖန္တီးေစေရးတို႔ကို ေသခ်ာေစရန္ အေရးႀကီးသည္။

20 တေနာသရီ၏ထိန္းသိမ္းမႈ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (CAT) ။ ၂၀၁၈။  ကၽြန္ုပ္တို႔၏သစ္ေတာ၊ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ဘ၀ - တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ကာကြယ္ထားေသာေဒသ 
မ်ားသည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးကိုေလးစားရမည္။ ထားဝယ္ - ျမန္မာ

21 https://info.undp.org/sites/registry/secu/SECUPages/CaseDetail.aspx?ItemID=28
22 Sary, M. (၂၀၁၉) ေရခဲေတာင္မ်ားအလြန္မွ မ်က္ရည္၊https://www.youtube.com/watch?v=neNVGS7R6ts&fbclid=IwAR0Qjy7BxiFbw8yHVyecUiSRgRu4

yLK7BIKBHWbJdL5cBuumDpyrgW2mZHc&app=desktop တြင္ဖိုင္ရရိွႏုိင္သည္။
23 CAT၊(၂၀၁၈) ၊ကၽြန္ုပ္တို႔၏သစ္ေတာ၊ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ဘဝ - တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားေသာဧရိယာမ်ားသည္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးကိုေလးစားရမည္။ ထားဝယ္ - ျမန္မာ
24 ကခ်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ (၂၀၀၇) Tyrants, tycoons and tigers: ယုဇနကုမၸဏီဗမာျပည္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင္႔ဝွမ္းကိုဖ်က္ဆီးမႈ၊ KDNG: ခ်င္းမိုင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။
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ပံု ၁၁ - ေတာင္တန္းမွ သႏာၱေက်ာက္တန္းမ်ားဆီ ထိနယ္ေျမပံု ၁၀ - UNDP ၏ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာလိုက္နာ 
က်င့္ေဆာင္မႈ ဌာနမွ”ေတာင္တန္းမွ သႏာၱေက်ာက္တန္းဆီ 
အထိ”စီမံကိန္းသည္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသည္။

ေအာက္မွအထက္သို႕(From The Bottom Up) သဘာဝထိန္းသိမ္းသိမ္းေရးစနစ္- တနသၤာရီတိုုင္းရွိ 
ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္း 
ေစျခင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသတစ္ေလ်ာက္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားသည္ ထိေရာက္ ၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြမွဳရိွသည့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့သည္။ ယခင္အတိတ္က အယူဝါဒအရ တားျမစ္ခ်က္ 
မ်ား၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားသည္ ေျမႏွင့္သယံဇာတမ်ားကို ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသား အသံုးျပဳရယူခဲ့သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို လမ္းျပေပးခဲ့သည္။

မိရိုးဖလာအရယံုၾကည္ကိုးကြယ္မွဳမ်ားသည္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ၄င္းတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈကို 
ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားကိုေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပင္မွက်ဴးေက်ာ္ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ 
ထားသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဤေရွးရိုးအစဥ္အလာ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားစြာက်င့္သံုးမွဳ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္၏ 
ေရရွည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကရင္ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရး ပံုစံမ်ား၊ 
ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာမ်ား ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ ျခင္းႏွင့္ သယံဇာတသံုးစြဲမႈမ်ားအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း 
မွတစ္ဆင့္ ၄င္းတို႔၏ ေျမမ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို ဆက္လက္ ကာကြယ္ၾကသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားသည္ ေခတ္မီွသယံဇာတ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အေျခတင္ပြဲမ်ားကို လုံေလာက္စြာ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏုိင္ 
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ေစရန္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွ 
ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သည္။

ကမိုးေသြး၊ ေပါကလိုး ႏွင့္ ထီးမိုးပြာစသည့္ ဥပမာ 
မ်ားသည္ ဤေျပာင္းလဲျပင္လြယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား 
ကိုဥပမာေပးထားၿပီး ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသား
မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏နယ္ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာစည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ 
ေရရွည္ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစီးပြားေရးႏွင့္ ေရကာတာ 
စီမံကိန္းမ်ားကို မဆုပ္မနစ္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္အဆို 
ျပဳျခင္း စသည့္ျပင္ပမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို 
ကာကြယ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရိွခဲ့သည္ကို သရုပ္ျပ 
ခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေပါကလိုႏွင့္ ထီးမိုးပြာရိွ 
ေဒသခံမ်ားသည္ ငါးအေရအတြက္ တုိးပြားလာမႈကို 
သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး ငါးထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္ေရး ဇုန္မ်ား တည္ေထာင္သည့္ အခ်ိန္က 
တည္းက၄င္းတို႔၏ ျမစ္မ်ားအတြင္းရိွ ေရအရည္ 
အေသြး တိုးတက္လာမႈကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 
ထို႔အျပင္ မနိုးရုံး၊ ေပါကလိုႏွင့္ ထီးမုိးပြာရိွ ေဒသခံ 
မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ နယ္ေျမအတြင္းရွိ သတၳဳ 
တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာစီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား 
အား ဟန္တားရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွခဲ့ၿပီး 
၄င္းတို႔၏နယ္ေျမမ်ားကို ပ်က္စီးေစေသာ လုပ္ငန္း 
မ်ားမွ ကာကြယ္ရာတြင္ ခိုင္မာၿပီးစည္းလံုးေသာ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။

ဤနယ္ေျမမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ 
တည္ရိွေနသည့္ ေရဝင္ေရလဲေဒသမ်ား၊ ေရထုမ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားက်က္စားရာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ 
အတြက္ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမွဳပံု ဥပမာအျဖစ္ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ 
သံလြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္သည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးပံုစံ၏ အဓိကဥပမာျဖစ္သည္။ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္တြင္ ကမာၻလံုး
ဆိုင္ရာအေရးႀကီးေသာမိုးသစ္ေတာ ဧကေပါင္း (၁.၃၅) သန္း ႏွင့္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ေရးဆြဲထားေသာမိရိုးဖလာစည္း
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသား ၁၄၉ ခု ၏ နယ္ေျမမ်ား ျဖင့္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္း ထားသည္။ ဤရဲရင့္ 
ထက္ျမက္ေသာ လူထုအေျချပဳလႈပ္ရွားမႈသည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဂုဏ္
သိကၡာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ျပသၿပီးလူမ်ားႏွင့္ သဘာဝအၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈ 
ကို ျပသသည္။

ပံု ၁၂ - တနသၤာရီေဒသရွိ အဓိက ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲဧရိယာ 
ဖံုးလြမ္းထားေသာေဒသခံနယ္ ေျမမ်ား
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ပံု ၁၃ - ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ထိန္းသိမ္းထားေသာ နယ္ေျမျဖစ္သည့္ သံလြင္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္ 

မည္သူ၏ ‘အားလံုးပါဝင္ေသာထိန္းသိမ္းေရးနည္းလမ္းလဲ’
“အားလံုးပါဝင္ထိန္းသိမ္းေရး” ဆိုသည္မွာမၾကာေသးမွီ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း (CBD) ႏွင့္ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့ (GEF) တို႔ အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဖိုရမ္မ်ားတြင္ ပိုမိုအာရံုစိုက္မႈကို 
ရရိွခဲ့သည့္ ေဝါဟာရတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
တိုးျမင့္လာေစရန္ အစုိးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကိုေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ရန္  ဤေဝါဟာရကို 
အသံုးျပဳသည္။

“အားလံုးပါဝင္မႈ” ဟူသည့္ ဤအယူအဆကိုဗဟုိမွထိန္းခ်ဳပ္မွဳအားေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
နယ္ေျမမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈအားအားေပးျခင္းအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္ၿပီး ေဒသခံမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း 
ရိွမည္ျဖစ္သည္။  ICCA ညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရႈေထာင့္မွ  အားလံုးပါဝင္ေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈဟု  ရႈျမင္သင့္ 
သည္ဟုဆိုထားသည္။ ဤမူေဘာင္အတြင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္  အျခားသူမ်ားအား 
ထည့္သြင္းရမည္ မထည့္သြင္းရမည္ႏွင့္မည္သုိ႔ ထည့္သြင္းရမည္ကို ဆံုးျဖတ္သူမ်ားျဖစ္သင့္သည္။

ဤမူေဘာင္အတြင္းတြင္ အားလံုးပါဝင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုသည္ကိုဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ 
ေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားကုိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္မႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
နားလည္သင့္ၿပီးအျခားသူမ်ားကို၄င္းတို႔နွင့္ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ပံ့ပိုးေပးရန္ ဖိတ္ေခၚႏိုင္သည္ဟု နားလည္သင့္သည္။ 25

25 Farvar, M. T. and G. Borrini-Feyerabend, J. Campese, T. Jaeger, H. Jonas and S. Stevens, ၂၀၁၈။ မည္သူ၏ အားလံုးပါဝင္ထိန္းသိမ္းေရးျဖစ္သနည္း။ 
အဖြဲ႔အစည္း၏ မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္။ အမွတ္ ၅။ The ICCA Consortium and Cenesta. Tehran.
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ေဒသ/ 
ေဟာ္ကေ၀ါ

ေက်းရြာ
လူၪီးေရ ႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္စု

ေျမႏွင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ
ေကာ္မတီႏွင့္ အရင္းျမစ္ 

စီမံခန္႔ခြဲမွဳ ပံုစံ
စိန္ေခၚမွဳမ်ား

ထီးမိုပြာ ဒါေဘာကလို 
၁၉၈၈၈ ဧက

၅၄၅ ဦး၊ ၈၈ 
အိမ္ေထာင္စု

တနသၤာရီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ 
ကုန္းျမင့္နွင့္  အၿမဲစိမ္း 
သစ္ေတာမ်ား ေပါက္ေရာက္လွ်က္ 
ရွိပါသည္။ အဆိုပါေဒသသည္ 
သစ္ေတာထူထပ္ၿပီး ဇီ၀မ်ိဳးစံု 
မ်ိဳးကြဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေသာက်ား၊ 
က်ားသစ္၊ ေျပာင္ႏွင့္ အာရွဆင္မ်ား 
က်င္လည္ က်က္စားလွ်က္ 
ရွိပါသည္။ ေဒသေျမ အသံုးခ်မွဳ 
ပံုစံတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ 
သစ္ေတာ၊ ခ်က္ျမွဳပ္သစ္ 
ေတာ၊ ေတာရိုင္း တိရိစာၦန္ 
ထိန္းသိမ္းေတာ ႏွင့္ ေရဝင္ေရလဲ 
ထိန္းေတာတို႔ပါ၀င္သည္။

ေက်းရြာ ၁၀ ရြာမွ 
ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ေဒသ 
ဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊ ေျမႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္ သံုးစြဲ မွဳဆိုင္ရာ 
ေကာ္မ တီ ၆ ခုႏွင့္ 
အရင္းျမစ္ အသံုးခ်မွဳႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမွဴဆိုင္ရာ ၎တို႔၏ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား။

စီးပြားျဖစ္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ 
ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ 
အဆိုျပဳအမ်ိဳးသား 
ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ 
တနသၤာရီျမစ္ေပၚရွိ 
ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ား။

ပရက္ကူ 
၈၅၇၈ ဧက

၂၈၅ ဦး၊ ၄၆ 
အိမ္ေထာင္စု

ေလညာ၊ 
မႏိုး႐ုံုး

မႏိုးရံုး- 
၄၆၅၉၁  ဧက

၅၂၁ ဦး၊ ၁၀၃ 
အိမ္ေထာင္စု

ကုန္းနိမ့္ အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ား 
ပင္လယ္ကမ္းစပ္အထိ 
ေပါက္ေရာက္လွ်က္ရွိ။ 
သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ားႏွင့္ 
သားငွက္တိရစာၦန္မ်ား 
အပါအ၀င္ ဆင္၊ က်ား၊ 
က်ားသစ္ႏွင့္ ၀က္၀ံမ်ား ေနထိုင္ 
က်က္စားရာေနရာလည္း 
ျဖစ္သည္။

ေက်းရြာေကာ္မတီႏွင့္ 
အလင္းသစၥာ၏ ေဒသ 
ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
စုေပါင္းအေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္မွဳစနစ္ 
လည္းရွိသည္။

ဆီအုန္းျခံမ်ား (MAC, 
MSPP, Sri Suban)၊ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳး 
တိုးတက္မွဳ။

ဟင္းလွိဳင္း 
၄၁၉၆ ဧက

၁၇၂ ဦး၊ ၇၂ 
အိမ္ေထာင္စု

ေလညာျမစ္၀ွမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
ကုန္းနိမ့္ အျမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ား 
ေပါက္ေရာက္လွ်က္ရွိ။ ထံုးေက်ာက္ 
ေတာင္မ်ားသည္ ေတာင္ငံုးရင္မဲ 
ငွက္မ်ားႏွင့္ က်ား၊ အင္းက်ား၊ 
သင္းေခြခ်ပ္ႏွင့္ ႀကံ့သူေတာ္ေနထိုင္ 
က်က္စားရာ ေနရာျဖစ္သည္။

အနာဂတ္အလင္း ေကာ္မတီမွ 
ေက်းရြာေပါင္း ၁၃ ရြာအတြက္ 
အရင္းျမစ္ သံုးစြဲမွဳအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားကူညီေရးဆြဲေပးခဲ့ ၿပီး 
ေက်းရြာ ၂ ရြာတြင္ ရပ္ရြာ 
အေျချပဳေကာ္မတီမ်ား 
ဖြဲ႔ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္း  
(၂၄ နာရီပတ္လံုးတူး 
ေဖာ္ျခင္း)၊ အဆိုျပဳ 
အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ထူ 
ေထာင္ျခင္း။

ရံုးေတာ္ 
၆၁၅၅ ဧက

၂၁၀ ဦး၊ ၄၁ 
အိမ္ေထာင္စု

အႏိုင္း ဆင္ကူး- 
၁၆၆၃၀ ဧက

၆၀၀ ဦး၊ ၅၈ 
အိမ္ေထာင္စု

ကမ္းရိုးတန္းေဒသျဖစ္ 
ၿပီး လမုေတာမ်ား၊ 
လတာျပင္မ်ား၊ ေရေဝေရလဲ 
ထိန္းသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 
စားက်က္ေျမမ်ား။ 
ကမ္းရိုးတန္းေက်ာက္ 
ေဆာင္တန္းမ်ားသည္ 
ေဒသခံမ်ား အတြက္ ဂဏန္း၊ 
ပုဇြန္၊ ငါးႏွင့္ ခရုမ်ားရရွိရာ 
ေနရာလည္းျဖစ္ေပသည္။

ေက်းရြာေကာ္မတီတြင္  
ေျမ အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ခိုင္မာ ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိ။ 
ေျမအသံုးခ်ျခင္း 
တြင္ စားက်က္ေျမ၊ 
ေရအရင္းျမစ္သစ္ေတာ၊ 
လမုေတာ၊ စပါးႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ 
တို႔ပါဝင္သည္။

စီးပြားျဖစ္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း 
(ေရာ္ဘာ)၊ လမုေတာမွ 
မီးေသြးဖုတ္ေရာင္းခ်ျခင္း။

ဒံုးပုလဲ ဇလပ္ 
၃၃၅၈၇ ဧက

၆၈၂ ဦး၊ ၁၀၆ 
အိမ္ေထာင္စု

ပင္လယ္ႏွင့္ကမာၻ႔ေဂဟစနစ္- 
သႏာၱေက်ာက္တန္းမ်ား၊ 
လမုပင္မ်ား၊ အျမဲစိမ္းသစ္ေတာ 
မ်ား၊ လတာျပင္မ်ား၊ ျဖဴလႊေသာ 
သဲေသာင္ျပင္ရွိသည့္ ကမ္းေျခမ်ား၊ 
ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားသည္ 
ေဝလငါး၊ လင္းပိုင္မ်ားႏွင့္ 
ပင္လယ္လိပ္မ်ား အပါအဝင္ 
ေရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဇီဝမ်ိဳးစံု 
မ်ိဳးကြဲမ်ား၏ ေနထိုင္က်က္စား 
ရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ေက်းရြာေကာ္မတီသည္ 
အရင္းျမစ္သံုးစြဲမွဳႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို 
ေရးဆြဲျပဌာန္း ထားရွိပါသည္။ 
ရြာသူရြာသားမ်ား 
အားလံုးသည္ ေစာင့္ျကည့္ 
ေလ့လာျခင္းတြင္ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ၾကသည္။

စီးပြားျဖစ္ငါးဖမ္းျခင္း၊ 
ပုလဲေမြးျမဴျခင္း၊ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ 
အစိုးရ၏ 
သဘာဝထိန္းသိမ္း 
ေတာမ်ား။
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တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး - ေဒသခံမ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ နယ္ေျမျဖစ္သည့္
ထီးမိုးပြာေဟာ္ကေဝါ-ေတာင္ေပၚ သစ္ေတာႏွင့္ တနသၤာရီျမစ္ပိုင္နက္မ်ား

နယ္ပယ္

ထီးမိုပြာေဟာ္ကေဝါသည္ တနသၤာရီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တည္ရိွၿပီး ထုိျမစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ဘက္တြင္ လြတ္လပ္စြာ 
စီးဆင္းေနေသာျမစ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤေနရာသည္ အျမဲစိမ္းေတာႏွင့္ ေတာင္ေပၚသစ္ေတာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးက်ား၊ 
က်ားသစ္မ်ား၊ ၾကံ႕သူေတာ္ႏွင့္ ေျပာင္မ်ားအပါအဝင္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ပန္းမန္အစံုအလင္ အပါအဝင္ ဇီဝမ်ိဳး 
ကြဲမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ရိွသည္။ ထီးမိုပြာေဟာ္ကေဝါသည္ ဤေဒသ၏ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ေတာင္တန္းမ်ား၊ ငါးမ်ား၊ 
ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္ အပင္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္းသစ္မ်ားအေပၚ ၄င္းတို႔၏ ဘဝ 
အသက္ရွင္ရန္အတြက္ မီွခိုေနရေသာ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္ ၂၂ စု ၏ ေနထိုင္ရာေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤရပ္ရြာ လူထုမ်ားသည္ ေဒသႏာၱရ 
ေဂဟဗဟုသုတႏွင့္ ေရွးရိုးအစဥ္အလာအေလ့အထမ်ားအရ ဤနယ္ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ကာကြယ္ခဲ့သည္။

ထီးမိုပြာေဟာ္ကေဝါတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မၾကာေသးမွီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၄င္းတို႔နယ္၏ေျမႏွင့္ 
သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားမွာ တနသၤာရီျမစ္ကမ္း 
မ်ားေပၚတြင္ တရားမဝင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရာ္ဘာႏွင့္ ဇီဝေလာင္စာထုတ္လုပ္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
တည္ေဆာက္မွဳမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား26စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤအဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ နယ္ေျမအတြင္းရိွ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ ဆံုးရံႈးမႈအႏၱရာယ္ရိွေစၿပီးေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ 
ဧရိယာအတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ျမစ္မ်ားအား ျပဒါးႏွင့္ႏုန္းမ်ားျဖင့္ ညစ္ညမ္းေစျခင္း မ်ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။

ထီးမိုပြာရိွ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏သစ္ေတာမ်ား၊ ေရႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ား ကို အဆိုပါၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွ 
ကာကြယ္ရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ အဆိုပါနယ္ေျမရိွ ရြာေပါင္း (၂၂)ရြာသည္ ၄င္းတို႔၏နယ္ေျမကို 
ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားကိုေရရွည္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ထီးမိုပြာေကာ္မတီကို တည္ 
ေထာင္ခဲ့သည္။ ထီးမိုပြာေကာ္မတီသည္ရပ္ရြာအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား ခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးအမ်ားျပည္သူ 
အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပံုမွန္က်င္းပျခင္း၊ နယ္ေျမတစ္ေလွ်ာက္ စည္းရံုးလွဳပ္ေဆာ္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ 
အေရးတႀကီး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကိုစည္းရံုးသိမ္းသြင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ပံု ၁၄ - ထီးမိုပြာတြင္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္ေသာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွဳမ်ား

26 အသက္ေသြးေၾကာတစ္ခုကိုပိတ္ဆို႔ျခင္း - တနသၤာရီျမစ္တစ္ေလၽွာက္ရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အႀကီးစားဆည္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေၾကာက္ရႊံ႕ 
ၾကသည္။ ၿမိတ ္- ျမန္မာ။

25



ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက နယ္ေျမအတြင္းရိွ စီးပြားျဖစ္စက္မွဳကုန္ၾကမ္း သီးနွံမ်ားျဖစ္ေသာ ဇီဝေလာင္စာ(ဆီအုန္း) ႏွင့္ေရာ္ဘာစိုက္
ပ်ိဳးျခင္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာတားဆီးႏုိင္ခဲ့ၿပီး လူထုစည္းရံုးေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံ စာမ်ားေပးပို႔ 
ျခင္းျဖင့္ ေရႊသတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ေရညစ္ညမ္းျခင္းကိုကာကြယ္ရန္ ဆက္လက္ရုန္းကန္ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္။ 
ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏နယ္ေျမမ်ားအား ပ်က္စီးေစမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားမွ အကာအကြယ္ 
ေပးရာႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း၏ ၾကြယ္ဝထူးျခားေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရာတြင္ 
၄င္းတို႔သည္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွပါဝင္သည္ကို ျပသသည္။ 

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ- ဒေဘာကလုိ ႏွင့္ ပရက္ကူေက်းရြာမ်ား

ဒါေဘာကလို ႏွင့္ ပရက္ကူေက်းရြာႏွစ္ရြာသည္ ထီးမိုပြာရိွ 
တနသၤာရီျမစ္တြင္တည္ရိွသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္း မ်ားမွာ- ငါးဖမ္းျခင္း၊ ေ႐ႊ႕ ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ 
သစ္သီးႏွင့္ ကြမ္းျခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ 
မ်ား အတြက္ ေတာတြင္းရွာေဖြျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။ ရပ္ရြာအေနျဖင့္ 
ေဒသအတြင္း အိမ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း အတြက္ သစ္ေတာမ်ားမွ 
သစ္ႏွင့္ ဝါးမ်ားအေပၚ မီွခိုေနရၿပီး ရပ္ရြာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္
မႈႏွင့္ ခြန္အားအတြက္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားကို အားထားေနၾက 
ရသည္။

ဒါေဘာကလို ႏွင့္ ပရက္ကူေက်းရြာႏွစ္ခုလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ 
ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ားျပားလာျခင္းကို 
တုန္႔ျပန္ရာတြင္ လြန္ခဲ့ ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ၄င္းတို႔၏ ထူးျခား 
ေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ရိုးရာဓေလ့ 
မ်ားကို အားျဖည့္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္။ မၾကာေသးမီွႏွစ္ 
မ်ားတြင္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ သစ္နွင့္ ေဆး 
ဘက္ဝင္အပင္မ်ားသည္ စတင္ရွားပါးလာခဲ့သည္ဟု ရပ္ရြာအဖြဲ႔ဝင္ 
အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔၏ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ 
မ်ားကို အလြန္အကၽြံသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အလုိ႔ငွာ ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္္းသားမ်ား 
အေနျဖင့္ အဓိကသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ 
ေျမယာ အသံုးခ်သည့္ေနရာမ်ားကိုခြဲျခားကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္ စုေပါင္း 
သေဘာတူထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္း 
ရန္ ခိုင္မာေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခဲ့ 
သည္။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားေရရွည္တ
ည္တံ့ရန္နွင့္ သန္႕ရွင္းက်န္းမာေစရန္ အတြက္ ငါးေဘးမဲ့အိုင္မ်ားကို 
တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ 
တနသၤာရီျမစ္ အတြင္းငါးမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၆၅ မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ 
ေရသတၱဝါ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။27

 

27 TRIPNET. 2019. တနသၤာရီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို အေျခခံေသာေဒသဆိုင္ရာအသိပညာ

ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား 

၁။ ဘာသာေရးေကာ္မတီ
၂။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔
၃။ လူငယ္အဖြဲ႔
၄။ ေက်ာင္းေကာ္မတီ
၅။ ထီးမိုပြာေကာ္မတီ
၆။ ေျမအသံုးျပဳမႈ ေကာ္မတီ (၁၀)

ငါးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဘးမဲ့ဧရိယာအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

•	 ေနာက္မ်ိဳးဆက္အတြက္ ငါးမ်ားလံုေလာက္စြာေထာက္ပံ့ေပး
ရန္

•	 ရွားပါးၿပီးမ်ိဳးသုန္းရန္ အႏၱရာယ္ရိွေသာငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုထိန္း
သိမ္းရန္

•	 ရပ္ရြာအတြက္ သန္႔စင္ေကာင္းမြန္ေသာ ေရအရည္အေသြးကို 
ထိန္းသိမ္းရန္

•	 ေကာင္းမြန္ က်န္းမာေသာေရအရင္းအျမစ္ကိုထိန္းသိမ္းရန္
•	 ေက်းရြာအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ပြဲမ်ားအတြက္ 

ငါးမ်ားေထာက္ပံ့ရန္
•	 ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့မ်ားႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

•	 ငါးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဇုန္၏ ၁၀ေပအတြင္းသစ္ပင္ 
သို႔မဟုတ္ ဝါးပင္မ်ားခုတ္ယူျခင္းမျပဳရ။

•	 ငါးေဘးမဲ့ကန္၏အထက္ပိုင္းတြင္ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ေရတြင္ 
အဆိပ္ခတ္ျခင္း မျပဳရ။

•	 ေရညစ္ညမ္းေစသည့္ အရာမ်ားမျပဳလုပ္ရ။
•	 ဤေနရာတြင္ အမဲလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။
•	 ငါးေဘးမဲ့ဧရိယာ၏အထက္ပိုင္းသို႔မဟုတ္ ေအာက္ပိုင္းတြင္ 

သတၳဳတူး ေဖာ္ျခင္း မျပဳရ။
•	 ဤေနရာတြင္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရ။
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ရပ္ရြာေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကမကထေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

ဒေဘာကလို ႏွင့္ ပရက္ကူေက်းရြာႏွစ္ခုစလံုးသည္ အဓိကသယံဇာတမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ လူမႈေရးႏွင့္ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ရယူႏိုင္မႈ အေပၚ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ျပ႒ာန္းရန္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ရပ္ရြာေကာ္မတီမ်ားကြန္ရက္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ရပ္ရြာသစ္ေတာ 
ေကာ္မတီ၊ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား သစ္ေတာေကာ္မတီႏွင့္ ငါးထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
အျခားေကာ္မတီ(၇)ခု ပါဝင္သည္။ ပရက္ကူ ေက်းရြာသည္ ထိေရာက္ေသာမီးၿငိမ္းသတ္မႈကိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ မီးသတ္ေကာ္မတီ 
တစ္ခုကို လည္း ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ လူငယ္အဖြဲ႔မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ရပ္ရြာအတြင္းရိွလူမႈေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိစၥရပ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။

နယ္ေျမအတြင္းရိွေကာ္မတီမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေျမယာ ရႈခင္းကိုကာကြယ္ရန္နွင့္ ေျမႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ေတြ႔ျမင္ေနၾကကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ ထီးမိုးပြာေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ 

၄င္းတို႔ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာသတ္မွတ္
ထားေသာေျမယာအသံုးျပဳမႈ ဧရိယာမ်ားကိုရွင္းလင္းစြာ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ခ်က္ျမွပ္ေတာ28၊ ေတာ႐ိုင္း 
တိရစာၦန္္ ထိန္းေတာမ်ားႏွင့္ ပရေဆးေတာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အဆိုပါနယ္ေျမအတြင္းရိွ စားက်က္ေျမ ႏွင့္ အဓိကဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ 
မ်ား၏ ေနရာမ်ားကုိေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ ဤေျမအသံုးခ်မႈ ေဒသအသီးသီးတြင္ စုေပါင္းေရးဆြဲထားေသာစည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားရိွသည္။

ေက်းရြာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ကိုအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္သည္။ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရကန္ 
မ်ားအနီးရိွ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္မ်ားေနထိုင္က်က္စားသည့္ သစ္ေတာမ်ားသို႔မဟုတ္ ျမစ္ကမ္းေဘးတစ္ဝိုက္သစ္ေတာမ်ားတြင္ 
သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ယူျခင္းကိုတားျမစ္သည္။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ 
ရယူရန္ အတြက္ ေက်းရြာမ်ားမွစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားမွ ေရးဆြဲထားၿပီး အမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ ရယူရန္ 
ေက်းရြာစုေဝးပြဲမ်ားတြင္ တင္ျပၾကသည္။ ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားက ၄င္းတို႔ရပ္ရြာတစ္ခုလံုးသည္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခြင္
လံုးကိုေစာင့္ၾကပ္ ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုတုံ႔ျပန္ျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္ဟု 
ဆိုၾကသည္။ ရပ္ရြာအတြင္းေက်းရြာစည္းမ်ဥ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသည္ ဒဏ္ေငြ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာဝန္ 
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းအပါအဝင္ အေရးယူမႈမ်ားကိုခ်မွတ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွလူမ်ားပဋိပကၡျဖစ္ပြား
လွ်င္ ရပ္ရြာလူထုသည္ ထီးမိုးပြာေကာ္မတီ၊ ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အဆုိပါ ျပႆနာရပ္အား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး တုိင္ၾကား 
စာမ်ားေရးသားျခင္း၊ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏နယ္ေျမမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
အရပ္ဘက္လူမွဳ႕အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည္။

28 ေမြးကင္းစကေလးခ်က္ႀကိဳးျမွပ္ႏွံသည့္ သစ္ေတာမ်ားဆိုသည္မွာ ေမြးစကေလးမ်ား၏ ခ်က္ႀကိဳးမ်ားကိုသစ္ပင္မ်ားတြင္ထားရိွေလ့ရိွသည့္ ေတာနက္မ်ားကို 
ဆိုလိုသည္။ လူသားမ်ားသည္ သစ္ေတာႏွင့္ဆက္စပ္မႈရိွသည္ဟုယံုၾကည္ၾကသည့္အတြက္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ဤေၾကာက္မက္ဖြယ္ေနရာရိွ ကၽြန္းသစ္ 
သို႔မဟုတ္ သယံဇာတမ်ားကိုထုတ္မယူရဲၾကေပ။
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 ပံု ၁၅ - တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာတည္ေဆာက္မည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိုထီးမိုပြာရိွ ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားမွ 

သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပံု

ေျမယာအသံုးျပဳမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထုတ္လုပ္မႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

သီးႏွံသစ္ေတာေရာေႏွာစိုစိုက္ 
ပ်ိဳးျခင္း

အိမ္ေထာင္စု - ဥယ်ာဥ္ၿခံႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာေျမမ်ား
ရပ္ရြာ - သစ္ေတာႏွင့္ ေရသည္ 
အမ်ားပိုင္ ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာႏွင့္ 
ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး 
မွ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကိုခ်သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ - 
ဆန္စပါး၊ င႐ုတ္သီး၊ ခရမ္းသီး၊ ပဲ၊ 
အာလူး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ား၊
ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား - ကြမ္းသီး၊ မင္းကြတ္ 
သီး၊ ဒူးရင္းသီး၊ အုန္းထန္းရြက္မ်ား။ 
တန္းညက္ရြက္မ်ား။ ႏြားမ်ားႏွင့္ 
တိရစၧာန္မ်ားလည္း က်က္စားနိုင္ 
သည္။
သစ္ေတာ - ထင္း၊ စားသုံးနိုင္ေသာ 
အရြက္မ်ား၊ အျမစ္မ်ား၊ ပ်ားရည္

ေျမယာမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း 
မလုပ္ေဆာင္မွီ နတ္မ်ားထံမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံ ေလ့ရိွသည္။ 
အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာ မ်ားတြင္ 
ရြာသားမ်ားသည္ ေျမယာ တစ္ခုကို 
စတင္ အသံုးမျပဳမီွတြင္ ေက်းရြာ 
အႀကီးအကဲထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေတာင္းခံရသည္။

ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ ရပ္ရြာ အိမ္သံုးသစ္၊ ထင္း၊ 
စားသံုးႏိုင္ေသာ  အရြက္မ်ား၊ 
မိႈမ်ား၊ ဝါး၊ ႀကိမ္၊ ပ်ားရည္၊ 
သစ္သီးမ်ား၊

သစ္လံုးအႀကီးမ်ားကို ခုတ္ယူျခင္း 
မျပဳမီွ ေက်းရြာအႀကီးအကဲထံမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရသည္။

ပရေဆးထိန္းေတာ ေဆးဖက္ဝင္ အပင္မ်ား၏ 
တန္ဖိုးကို ထိန္း သိမ္းရန္၊ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ 
ေဆးဝါး မ်ား ရရွိနိုင္ေစရန္၊ 
သားရိုင္း တိရစၧာန္ မ်ားကို 
အက်ိဳးျပဳရန္၊ ရိုးရာကုသမႈ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္။

ေဆးဝါးအတြက္ အသံုးျပဳေသာ 
ေဆး ဖက္ဝင္အပင္မ်ား၊ 
အပင္ငယ္မ်ား၊ အျမစ္မ်ား၊ 
အရြက္မ်ား

ဤေနရာသို႔  ရြာသားမ်ား 
ဝင္ေရာက္ သည့္အခါ 
ရပ္ရြာတိုင္းရင္းေဆးဆရာ မ်ား ႏွင့္ 
သာဝင္ခြင့္ျပဳသည္။
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ဟင္းသီးဟင္းရြက္သစ္ေတာ ဤေက်းရြာတြင္ စားစရာ 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ 
မ်ားစြာရိွသည္။ ေဒသခံ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
တိရစၦာန္မ်ားသည္ 
မိသားစုမ်ား၏ စားနပ္ 
ရိကၡာအတြက္ အခ်င္းခ်င္း 
အမီွျပဳေနၾကသည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ စားသံုးႏိုင္ 
ေသာ အရြက္မ်ား

သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေတာင္ယာမီးရိႈ႕ 
ျခင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အေဆာက္ 
အအံုတည္ ေဆာက္ျခင္းမရိွ။

ေရေဝေရလဲသစ္ေတာ ေရအရည္အေသြး ေကာင္းကို 
ထိန္းသိမ္းရန္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ေရအရင္းအျမစ္ကို ထိန္း 
သိမ္းရန္၊ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ 
မ်ားအတြက္ ေရေကာင္းေရသန္႔ 
ဆက္လက္ ရရိွေစရန္၊ 
ေရေဝေရလဲ ဧရိယာမ်ား၏ 
အရည္အေသြး တိုးတက္ေစရန္၊ 
ေတာရိုင္း တိရစၦာန္မ်ားကို 
အက်ိဳးျပဳေစရန္။

သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို 
မထုတ္ယူႏုိင္ေအာင္ 
ကာကြယ္ထား သည့္ 
သစ္ေတာမ်ား

ဤေနရာမ်ားသို႔ အမဲလိုက္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ားနွင့္အတူဝင္ေရာက္သည့္ 
ရြာသားမ်ားသည္ အျပစ္ေပးျခင္း 
ခံရမည္။

သားငွက္ေတာရိုင္းတိရစၦာန္မ်ား
က်က္စားရာသစ္ေတာမ်ား

တိရစၦာန္မ်ားသည္ 
အစားအစာကို စိတ္ေအး 
ခ်မ္းသာစြာရွာေဖြႏုိင္ရန္၊ 
သားငွက္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၦာန္ 
အေရအတြက္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ 
သစ္ေတာမ်ား မရိွေတာ့လွ်င္ 
မည္သည့္ တိရစၦာန္မွ် ရိွႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။

သယံဇာတ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
မထုတ္ယူ ႏုိင္ေအာင္ 
ကာကြယ္ထားေသာ သစ္ေတာ

ဤေနရာမ်ားသို႔ အမဲလိုက္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ားနွင့္အတူ 
ဝင္ေရာက္သည့္ ရြာသားမ်ားသည္ 
အျပစ္ေပးျခင္း ခံရမည္။

ငါးေဘးမဲ့အိုင္ လာမည့္မ်ိဳးဆက္အတြက္ ငါးမ်ိဳး 
စိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ 
ေရအရည္ ေသြးေကာင္းကို 
ထိန္းသိမ္းရန္၊ ေဒသခံမ်ားမွ 
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သည့္ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျမွင့္တင္ 
ရန္။

ငါးဖမ္းျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္၊ 
ေသာက္ေရႏွင့္ အိမ္သံုးေရ။

ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းငါး
မွ်ားျခင္းကိုတားျမစ္သ
ည္။ ဤေနရာပတ္လည္တြင္ 
သယံဇာတမ်ားကိုထုတ္ယူ ျခင္းႏွင့္ 
မီးရိႈ႕ျခင္းကိုတားျမစ္သည္။ 
ရပ္ရြာ အတြင္းတြင္ 
ငါးကိုေဝမွ်စားသံုးရမည္။

အသံုးခ်သစ္ေတာ ေဒသတြင္း အသံုးျပဳမႈအတြက္ 
အရင္းအျမစ္ သယံဇာတ 
မ်ား ရရိွႏိုင္ၿပီး သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားကို 
ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေစရန္ 
ထိန္းသိမ္းေပးသည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ပရေဆးပင္ 
မ်ား၊ ဝါး ႏွင့္ သစ္ (ေဒသအတြင္း 
အသံုးျပဳရန္အတြက္)

ေဒသတြင္းအသံုးျပဳရန္ အတြက္ 
ထြက္ကုန္။

ခ်က္ျမွဳပ္ေတာ ကရင္ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈကို 
ထိန္းသိမ္းရန္၊ 
ကေလးမ်ားအား သစ္ေတာႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေပးရန္၊ 
သစ္ေတာအား ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္။

မည္သည့္ သယံဇာတကိုမွ် 
မထုတ္ယူ ရပါ။

ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား၏ 
ခ်က္ႀကိဳးမ်ားကိုသစ္ပင္မ်ားတြင္ 
ခ်ည္ေႏွာင္ၾကသည္။ 
သယံဇာတအရင္းအျမစ္ မ်ားကို 
ထုတ္ ယူျခင္း၊ အမဲလိုက္ျခင္း၊  
မီးရိႈ႕ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

သုသာန္ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းရန္၊ 
အေခါင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန ္အတြက္ 
သစ္ယူရန္။

သစ္ (အေခါင္းမ်ား အတြက္သာ) လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ မီးရိႈ႕ျခင္း   
သို႔မဟုတ္ အမဲလိုက္ျခင္းမလုပ္ရ။ 
အေခါင္းမ်ားအတြက္ 
သစ္ထုတ္မ ယူခင္တြင္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္။
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ပံု ၁၆ - ဒေဘာကလိုေက်းရြာေျမအသံုးခ်မွဳျပေျမပံု

ပံု ၁၇ - ပရက္ကူေက်းရြာေျမအသံုးခ်မွဳျပေျမပံု
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ပံု ၁၈ - ထီးမိုပြာေဟာ္ကေဝါျပေျမပံု
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ေလညာႏွင့္ မႏိုး႐ံုးေဟာ္ကေဝါ (ေတာင္ပိုင္းသစ္ေတာနယ္ေျမမ်ား)

ေလညာႏွင့္ မႏိုးရုံးတို႔သည္ တနသၤာရီေတာင္ပိုင္းေဒသရိွ ေကာ့ေသာင္းခရုိင္၊ ဘုတ္ျပင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရိွသည္။ ပိုးနွင့္ စေကာ 
ကရင္ေက်းရြာ ၃၈ ရြာ စုေဝးရာျဖစ္သည္။ ဤေနရာသည္ Gurney’s Pitta ဌက္၏ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးသုဥ္းရန္ 
အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္ မ်ိဳးစိတ္အေနျဖင့္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမွဳမ်ား၏ 
ပစ္မွတ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည္ ၁၀ႏွစ္တာကာလေက်ာ္ကဤေဒသသည္ ဆီအုန္းနွင့္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ ဖိအားမ်ားနွင့္ 
ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ဤေဒသတြင္ အဆိုျပဳထားသည့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာဧရိယာႀကီးမ်ား
သည္ ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားအား၄င္းတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို လက္လြတ္ဆံုးရံႈးရေတာ့မည္ဟု 
ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွသည္။ ဤေဒသရိွ ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းရန္၊ ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ နယ္ေျမမ်ားကိုကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္အလို႔ငွာ ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။

ဟင္းလိႈင္း၊ ရံုးေတာ္ ႏွင့္ မႏိုးရုံး

ဟင္းလိႈင္း၊ ရံုးေတာ္ႏွင့္ မႏိုးရုံးေက်းရြာမ်ားသည္ ေလညာနွင့္ မႏိုးရုန္း နယ္ေျမမ်ားတြင္ရိွၿပီး ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲအျမဲစိမ္းသစ္ေတာက်ယ္ 
အတြင္းတည္ရိွေနသည္။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရိွ ကရင္ေက်းရြာအမ်ားစုကဲ့သုိ႔ပင္ ဤေက်းရြာမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ 
အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ ခဲ့သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအၿပီးတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏နယ္ေျမမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာၾကၿပီးရပ္ရြာမ်ားႏွင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ လာၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္၊ ၄င္းတို႔၏ နယ္ေျမမ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး ကာကြယ္ 
ရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို တည္ေထာင္ရန္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ပံု ၁၉ - ေလညာရိွ ရပ္ရြာမွထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာသစ္ေတာ
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အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား

ေဒသခံမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ၊ သစ္သီးႏွင့္ကြမ္းသီးၿခံမ်ား၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ဟင္းသီးဟင္း 
ရြက္မ်ား၊ သစ္ရြက္မ်ားႏွင့္ သစ္သီးမ်ားအတြက္ ေတာတြင္း ရွာေဖြျခင္း စသည့္အရာမ်ားအေပၚမွီခိုလုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ေတာေတာင္အတြင္းအစားအစားရွာေဖြျခင္း

သစ္ေတာသည္ ဤနယ္ေျမဧရိယာအတြင္းရွိ ေဒသခံကရင္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ မရိွမျဖစ္       
အေရးပါသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ေတာထြက္ အသီးအႏွံမ်ား၊ အရြက္မ်ား ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ေရ၊ ဝါး၊ ႀကိမ္ႏွင့္ေဒသတြင္း 
ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ သစ္မ်ားႏွင့္ ေဆးျမစ္မ်ားႏွင့္ပရေဆးပင္မ်ားကိုစုေဆာင္းၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ရပ္ရြာမ်ားတြင္               
ကြဲျပားေသာသစ္ေတာအမ်ိဳးအစားမ်ားရွိၿပီး ၄င္းတို႔မွာ ကြဲျပားေသာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ တို႔ရွိၾကသည္။ ၄င္းသစ္ေတာအမ်ိဳးအစား 
မ်ားမွာ ေက်းရြာဘုံပိုင္သစ္ေတာမ်ား၊ ပရေဆးသစ္ေတာမ်ား၊ ေရေဝေရလဲသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ေတာရိုင္းတိရစၧာန္သစ္ေတာမ်ားစသည္
တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

အမဲလိုက္ျခင္း

အမဲလိုက္ျခင္းသည္ေက်းရြာသုံးရြာ စလုံးတြင္စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈျဖစ္သည္။ အမဲလိုက္သူမ်ားက 
သစ္ေတာထဲရိွ နတ္မ်ားကိုပူေဇာ္ပသရန္ အမဲမလိုက္မီွအခ်ိန္တြင္ ၃နာရီအၾကာဖေယာင္းတိုင္မ်ားကိုထြန္းရမည္ဟုေျပာၾကသည္။ 
အမဲလိုက္ရာမွ ဖမ္းဆီးရမိေသာ တိရစၧာန္မ်ားကိုမေရာင္းခ်ရပါ။ အမဲလိုက္သူအသီးသီးအၾကား ညီမွ်စြာခြဲေဝယူရမည္။ အမဲလိုက္၍ 
ရေသာ တိရစာၦန္မ်ားနွင့္ မရနိုင္ေသာတိရစၧာန္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္မာေသာ အယူသည္းမႈမ်ားရွိသည္။ သင္းေခြခ်ပ္မ်ား၊ 
ေမ်ာက္ဝံမ်ား၊ ဆင္မ်ား၊ ေဒါင္းမ်ား၊ ေအာက္ခ်င္းငွက္မ်ား၊ က်ားမ်ား၊ သမင္မ်ိဳးစိတ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ က်ားသစ္မ်ားကိုအမဲလိုက္ျခင္းသည္ 
ဖ်ားနာမႈႏွင့္ ကံၾကမၼာဆိုးကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု အမဲလိုက္သူမ်ားကယုံၾကည္ၾကသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ သစ္ေတာတို႔သည္အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည္။

ပံု ၂၀ - ေလညာရိွ သစ္ေတာထြက္ထုတ္ကုန္မ်ားကိုရွာေဖြစုေဆာင္းေနသည့္ မိသားစု
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ပံု ၂၁ - မႏိုး႐ုန္းတြြင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွေသာ ခု ယာခင္း ပံု ၂၂ - ေျမယာေစာင့္နတ္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေတာင္းခံရန္ ေတာင္ယာေျမကြက္မွေျမ

ခု (ကုန္းျမင့္ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး)

ကုန္းျမင့္ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ထိုေဒသရွိေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အဓိကအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ဤအလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးေရးပုံစံသည္  အိမ္ေထာင္စုမ်ားစားသုံးရန္အတြက္ ဆန္၊ ခရမ္းသီးမ်ား၊ ေရႊဖယံုသီးမ်ား၊ ငရုတ္သီး 
မ်ား၊ ပဲမ်ား၊ ပီေလာပီနံ၊ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားႏွင့္ေက်ာက္ဖရံုသီးမ်ားစသည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံတို႔ ေပါမ်ားစြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။

ထိုေဒသရွိအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအတြက္ ေျမမ်ားကုိရွင္းလင္းျခင္းမျပဳမီွ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကိုက်င့္သုံးျခင္း
အားျဖင့္ ေျမေစာင့္နတ္မ်ားကို တိုင္တည္ၾကသည္။ သစ္ေတာဧရိယာမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ နတ္မ်ားထံမွခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္အတြက္ 
ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ေခါင္းအံုးမ်ားေအာက္တြင္ ေျမမႈန႔္မ်ားထားၿပီးသံုးညအိပ္ၾကရသည္။ အကယ္၍ အဆိုပါေျမႀကီး 
မႈန္႕မ်ား က ၄င္းတို႔ကုိ မေကာင္းသည့္ အိပ္မက္ဆိုးမ်ား ျမင္မက္ေစသည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါေျမသည္  နတ္မ်ားေနထိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္ၿပီး 
ရွင္းလင္းျခင္းမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဟုဆိုလိုသည္။

နတ္တို႔၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္းပင္ ျဖစ္ေစနိုင္သည္ ဟုရြာသူရြာသား 
မ်ားကယုံၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ထိုရြာသူရြာသားမ်ားသည္ နတ္ဝိညာဥ္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းေသာဆက္ဆံေရးကို အေသအခ်ာ 
ထိန္းသိမ္းၾကသည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို မရိတ္သိမ္းမီွအခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ားသည္ရပ္ရြာရွိ ရိုေသေလးစားထိုက္ေသာ လူႀကီး 
သူမမ်ားအတြက္ ပူေဇာ္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းႏွင့္ ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ နတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ပသရမည္။

ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ေလညာ ႏွင့္ မနိုးရုံး႐ွိ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ပိုမိုအေရးပါေသာ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းမႈျဖစ္လာသည္။ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ကြမ္းသီးပင္အမ်ိဳးအစားစံု၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသီးပင္စားပင္မ်ား၊ 
တန္ညင္ပင္မ်ား၊ အုန္းထန္းပင္အပုမ်ား၊ မင္းကြတ္ပင္မ်ား၊ မာလကာပင္မ်ား၊ ဒူးရင္းပင္မ်ား၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ အုန္းသီး၊ ပိႏၷဲ၊ သစ္ေတာ္၊ 
သီဟိုလ္၊ ဖာလာႏွင့္ သံပရာပင္မ်ားအပါအဝင္ အပင္မ်ိဳးစံု စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ မတူကြဲျပားေသာဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားသည္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳး 
ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊ ေဒသအတြက္ စားစရာမ်ားႏွင့္ အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ အပင္မ်ိဳးစံုစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံ 
ေျမမ်ားသည္ ၾကက္၊ ႏြားကဲ့သို႔ေသာတိရစၧာန္မ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာစားက်က္မ်ားျဖစ္သည္။
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ပုံ ၂၃ - ဟင္းလိႈင္းသစ္ေတာအတြင္းရွိေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ရပ္ရြာေကာ္မတီ၏ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

စီးပြားျဖစ္စိုက္ခင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာမ်ားႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္း စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမႏွင့္သစ္ေတာအရင္း 
အျမစ္မ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖိအားေပးမႈအသစ္မ်ားကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ေလညာ ႏွင့္ မနိုးရုန္းရွိ ေဒသခံဌာေန 
တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ရပ္ရြာေကာ္မတီမ်ားကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား 
ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ေျမယာမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
၄င္းတို႔၏ နယ္ေျမမ်ားအား ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ယင္းေကာ္မတီမ်ားကို တည္ေထာင္ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရပ္ရြာေကာ္မတီမ်ားသည္ အစည္းအေဝးမ်ားကိုပံုမွန္က်င္းပၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သက္ေရာက္ 
နိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဗဟုသုတသုေတသနျပဳျခင္း၊ ၎တို႔၏ ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရး
ဆြဲျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ ဖန္တီး 
ျခင္းတို႔ကို အတူတကြလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဤအေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရပ္ရြာအေနျဖင့္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ 
ရန္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ 
အတြက္ ဤေဒသအေပၚ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အသိေပးသည့္ သယံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာအလိုက္သင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္တစ္ခု ေပါင္းစပ္ အသံုးျပဳသည္။ 

ေလညာႏွင့္ မနိုးရံုး တို႔အတြင္းတြင္ နယ္ေျမခံေကာ္မတီႏွစ္ခုရွိၿပီး ထိုေဒသရွိေက်းရြာအားလုံးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည္။ 
ဟင္းလိွဳင္းႏွင့္ မႏိုး႐ုံး ေက်းရြာမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ျပႆနာမ်ားကိုကိုင္တြယ္ရန္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

နယ္ေျမ နယ္ေျမခံေကာ္မတီ ေက်းရြာေကာ္မတီ

မႏိုးရုံး အနာဂတ္အလင္းေကာ္မတီ မႏိုးရုံး

ရြာသာယာ

ေလညာ အလင္းသစၥာေကာ္မတီ ဟင္းလိႈင္း
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သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာအသံုးျပဳမႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း

ဤေကာ္မတီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏နယ္ေျမမ်ားရွိ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ 
အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္ေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကူညီၾကသည္။ ေကာ္မတီမ်ားမွ 
ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုအၾကား အသိအျမင္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ 
မီးတား လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာႏွင့္ ေတာရိုင္း 
တိရစၧာန္ က်က္စားရာ သစ္ေတာမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အရင္းအျမစ္ အသုံးျပဳမႈ 
ႏွင့္ ရရိွႏုိင္မႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းျခင္း

ေဒသခံေကာ္မတီမ်ားသည္ ၎တို႔၏နယ္ေျမရွိစီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီမ်ား၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လည္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ရပ္ရြာေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမယာ 
သိမ္းဆည္းမွဳမ်ားနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမွဳမ်ားကို ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ 
တားဆီးနိုင္ရန္ စပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကိုပံ့ပိုးခဲ့သည္။

အနာဂတ္အလင္း ေကာ္မတီမွ ၄င္းတုိ႔၏ေျမယာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပင္ပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဥပမာတစ္ခုမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ေရႊရေရႊပိုင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီသည္ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစတင္ရန္ 
မႏိုး႐ုန္း သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဤသတင္းကိုၾကားသည့္အခါ ဤေကာ္မတီသည္ မနိုးရုံးရွိေက်းရြာ ၉ ရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားကို စု႐ုံး
ကာသတၳဳတူးေဖာ္သည့္ကုမၸဏီႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး၄င္းတို႔၏ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳ 
ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈအၿပီးတြင္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီသည္ ရြာမွထြက္ခြာသြားၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ သူတို႔၏ 
ပိုင္နက္နယ္ေျမသို႔ ျပန္မလာေတာ့ပါ။

“ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေကာ္မတီကုိမတည္ေထာင္ခင္အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ထိုအရာကုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အခုစည္းလုံးၾက 
ၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းေနၾကၿပီ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား၏ တန္ဖိုးကုိကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သိပါသည္” –အလင္းသစၥာ 
ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုမွာ မႏိုးရုံးမွျဖစ္သည္၊ MAC ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳခ်က္ရ ေျမသည္ရပ္ရြာႏွင့္ သစ္ေတာ 
ေျမဧကေပါင္း၁၃၃,၆၀၀ ဧကအား ဖုံးလႊမ္းထားသည္။29 ဤခြင့္ျပဳခ်က္ေျမ၏ နယ္နိမိတ္မ်ားအတြင္း တန္ဆန္းကီးေက်းရြာပိုင္ဘံု 
သစ္ေတာသည္ ၂,၄၇၅ ဧက ရွိၿပီးအေရးႀကီးေသာဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ ပင္မေနရာျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာအတြက္ အေရးပါေသာ သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္မ်ားရရွိရာေနရာျဖစ္သည္။ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမွ ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္ 
ဤေကာ္မတီသည္ ကုမၸဏီသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ၄င္းတို႔၏ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာအား ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရနယ္ေျမမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
ေပးရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ရရန္ ညႇိႏွိုင္းခဲ့သည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ကုမၸဏီမွ ထိုနယ္ေျမကို 
ေဒသခံမ်ား ဆက္လက္စီမံခန႔္ခြဲနိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမအျဖစ္မွ ဖယ္ရွားေပးမည္ဟုသေဘာတူခဲ့သည္။

29 ALARM ႏွင့္Southern Youth ၊ (၂၀၁၈).,ဆီအုန္းေနာက္ကြယ္မွ ။ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား- ျမန္မာႏိုင္ငံ။

“ကၽြန္ုပ္တို႔႔ေကာ္မတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
ႏွင့္ ေတာရိုင္း တိရစၧာန္မ်ား အသက္ရွင္သန္နိုင္ရန္ 
သစ္ေတာမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္သည္။ 
အဆုိပါကိစၥရပ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မလုပ္ေဆာင္ 
လွ်င္ တိရစၧာန္မ်ား၏ က်က္စားရာေနရာမ်ား 
ကုိ ဖ်က္ဆီးခံရၿပီးသူတုိ႔႔ ေနထုိင္စရာ 
ေနရာရိွေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လယ္ယာေျမေတြထဲဝင္ၿပီး 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ” - 
နာဂအလင္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္
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ပံု ၂၄ - ဟင္းလိွဳင္းေက်းရြာေျမအသံုးခ်မွဳျပေျမပံု

ပံု ၂၅ - ရံုးေတာ္ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မွဳျပေျမပံု
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ပံု ၂၆ - မနိုးရံံုံုးေက်းရြာေျမ အသံုးခ်မွျပေျမပံု
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ပံု ၂၇ - ေလညာေဟာ္ကေဝါျပေျမပံု
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ပံု ၂၈ - မနိုးရံုးေဟာ္ကေဝါျပေျမပံု
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သိပၸံနည္းက်စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာလက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈ - ဌာေနဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအားစာရင္းျပဳစုျခင္း

အဆိုျပဳထားသည့္ Ridge to Reef စီမံကိန္း၏ေျမာက္ဘက္အစြန္းရွိျမစ္ဝွမ္းေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေပါခလိုး (ျမန္မာ - ဘန္ေခ်ာင္း) (CAT) 
၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ တနသၤာရီ ေဒသတစ္ေလၽွာက္ရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား အသုံးျပဳစီမံသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ 
မ်ိဳးကြဲမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ၎တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ ဗဟုသုတ ႂကြယ္ဝေသာ 
အသိပညာႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ သာမက၄င္းတို႔၏ အစဥ္အလာပိုင္ သယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အလြန္အကၽြံ အသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ ဇီဝေလာင္ကၽြမ္းမႈမွကာကြယ္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား 
အကူအညီေပးရန္အတြက္ရည္ရြယ္သည္။

တာမဲေခ်ာင္း (ျမစ္ဝွမ္းကိုလည္း၎အမည္မွည့္ေခၚထားသည္)သည္ တနသၤာရီျမစ္၏ အဓိကျမစ္ လက္တက္မ်ားအနက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
ဤျမစ္ဝွမ္းကို ဝိုင္းရံထားေသာ သစ္ေတာထူထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ေတာင္တန္းမ်ားသည္ တနသၤာရီျမစ္အတြက္ အဓိကေရေဝ 
ေရလဲေတာ တစ္ခုအျဖစ္သာမက ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားက အထူးေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေဂဟေဗဒအျဖစ္ ေလးစားတန္ဖိုးထား 
ခံရသည္။ အဆိုပါ ျမစ္ဝွမ္းအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသည္ ဤေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသတြင္ ရြာသားမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ပရေဆးေတာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းတြင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ 
တစ္ေလွ်ာက္မွ တိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားကိုပရေဆးေတာသို႔ စုရံုးေခၚေဆာင္ၿပီး ႏွစ္သစ္တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ 
က်န္းမာေရးအတြက္ေဆးဝါးမ်ား ေဖာ္စပ္ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာရိုးရာထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား 
အစည္းအ႐ုံးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးႏွင့္တစ္ခုတည္းေသာ သဘာဝေဆးဝါးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဇုန္ကိုေပါခလိုး - တာမဲ 
ပရေဆးေတာ(တာမဲသီဂီဝါစဲေသပြါ)တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

ဤဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားေၾကာင့္ CAT အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေပါခလိုး ႏွင့္အျခားေဒသမ်ားရွိေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး 
ဤေဒသခံမ်ား ေရွးအစဥ္အလာအရ စားသုံးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေဆးဝါး၊ စားသုံးႏိုင္ေသာအရာႏွင္ အျခား အသုံးဝင္ 
ေသာအပင္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွစတင္ကာ CAT အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဤစာရင္းျပဳစုျခင္း 
စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ကို ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးပင္မ်ားအား ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္ဆန္စြာစစ္တမ္းေကာက္ယူ 
ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ေပါခလိုးတြင္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္အမ်ိဳးေပါင္း၂၄၅မ်ိဳးႏွင့္စားသုံး 
နိုင္ေသာ အပင္၁၈၈မ်ိဳးႏွင့္ေတာင္ဘက္ ေလညာျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ ေဆးဝါးပင္ အမ်ိဳးေပါင္း၁၃၀ႏွင့္စားသုံးႏုိင္ေသာအပင္ ၁၂၀တို႔ကို 
မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဤကနဦးစစ္တမ္းမ်ားကို ေဒသခံေဆးဆရာမ်ားႏွင့္အတူ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား 
အသုံးျပဳသည့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာ အပိုင္းမ်ားကိုသာ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရၿပီး အမည္တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာေဆးဝါးႏွင့္ စားသုံးႏိုင္သည့္အပင္အခ်ိဳ႕သည္ တူညီေသာ ပုံစံျဖင့္အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာပါဝင္သည္။ ဤကန 
ဦးစစ္တမ္းအရ ရွင္းလင္းစြာျမင္ေတြ႕နိုင္သည္။-ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ တနသၤာရီသစ္ေတာမ်ား အတြင္းတြင္ အပင္မ်ိဳးကြဲ ေပါင္း 
မ်ားစြာကို အသုံးျပဳထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ရိွၿပီး ထိုအပင္မ်ိဳးကြဲေပါင္းမ်ားစြာကိုမွတ္တမ္းတင္ရန္ ပိုမိုအေသးစိတ္ၿပီး အခ်ိန္ယူ 
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္။

ဤလိုအပ္ခ်က္ကိုအသိအမွတ္ျပဳကာ ဤဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားကို မည္သို႔မွတ္တမ္းတင္နိုင္မည္ႏွင့္ စာရင္းျပဳစုစီမံကိန္း၏ ဒုတိယ အဆင့္ကို 
မည္သို႔စတင္မည္ကိုေလ့လာရန္ CAT အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္း (၆) ခုသည္ဇန္နဝါရီလ ၂၀၂၀တြင္စု႐ုံးခဲ့သည္။ ေပါခလိုးခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသရွိ 
ပရေဆးထိန္းေတာႏွင့္ ေဖာ္ေတာ္ဖိုးခီး ပရေဆးသစ္ေတာတြင္ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္ၾကာ သင္ၾကား ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး CAT အဖြဲ႕၀င္ 
မ်ားအား ေဒသဆိုင္ရာအပင္မ်ားနွင့္ အသံုးခ်ပံုေလ့လာၿပီး ဤအရင္းအျမစ္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပုံႏွင့္ GPS ယူနစ္မ်ားျဖင့္ 
မည္ကဲ့သို႔ ႐ုကၡေဗဒနည္းလမ္းတက် မွတ္တမ္းတင္ရမည္ကို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးမွ အထူးသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ 
၄င္းတို႔သည္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈႏွင့္ သစ္ပင္အခ်င္းကို မည္သို႔ခြဲျခားသတ္မွတ္ရမည္ စသည့္နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္ၾကားေလ့က်င့္မႈမ်ားျဖင့္ 
ဤပရေဆး ေတာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ သည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။

၄င္းတို႔၏သင္တန္းၿပီးဆုံးသြားေသာအခါ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဤပရေဆးေတာကို နမူနာစစ္တမ္း တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။ နမူနာစစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ ေျမေနရာတစ္ခုကို က်ပန္းေရြးခ်ယ္ၿပီး ေနာက္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္၁၀၀ x ၁၅ေပေျမကြက္ကို ေဒသခံ 
ပရေဆး ဆရာႏွစ္ဦးႏွင့္ အတူလမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီး သီးျခားမ်ိဳးစိတ္(၂၀)မ်ိဳးမွ ေဆးပင္မ်ားအား မွတ္တမ္း(၄၈)မ်ိဳးမွတ္တမ္း တင္ခဲ့သည္။ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ရိွ သစ္ပင္မ်ား၏အခ်င္း (DBH)သည္ ၉လက္မမွ၂ ေပ၄လက္မအထိ အရြယ္အစား 
ရိွၿပီး အထက္အျမင့္ဆံုးကိုင္းမွာ ေျခာက္ပင္ေက်ာ္ကို ျဖတ္ၿပီး၉၀% ေက်ာ္ဖံုးအုပ္လ်က္ရိွသည္။ ဤစစ္တမ္းသည္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား၏ 
အနည္းငယ္မၽွသာ ကိုကိုယ္စားျပဳေသာ္လည္း ေဒသရိွ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲစာရင္း ဒုတိယအဆင့္၏ ပထမဆုံးႀကိဳး ပမ္းမႈကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ 
ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဤနည္းပညာဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ေဒသဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ပုံ ကက္တေလာက္တစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ၎တို႔၏ ျဖန႔္ေဝမႈကို တိက်စြာ 
မွတ္တမ္းတင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာCAT၏ မၽွေဝအခ်က္ အလက္စနစ္သို႔ စုေဆာင္းထည့္သြင္းသည္။ ၄င္းတို႔၏ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအေပၚ 
အေျခခံ၍ CAT အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ယခုအခါ ေဒသတြင္းရိွ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအား စာရင္းျပဳစုျခင္း ဒုတိယအဆင့္ျပဳစုျခင္းကို စတင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဤေဒသ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဆးဝါးဆိုင္ရာဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာမွတ္တမ္းတင္ရန္ ေဖာင္းေတာ 
ေက်းရြာေခ်ာင္းဖ်ား (ေဖာေတာဖိုးခီးသို႔)သြားေရာက္ျခင္းအပါအဝင္ ေပါခလိုး တစ္ေလၽွာက္ရွိေက်းရြာမ်ားစြာမွ စီမံခန႔္ခြဲေသာ ပရေဆးေတာ 
မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသခံမ်ား အသံုးျပဳသည့္ အပင္အေျမာက္အမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။
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အႏိုင္းေဟာ္ကေဝၚ - ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ကမ္းရိုးတန္းနယ္ေျမမ်ားသည္ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ ရႊ႔ံ႕ထူစိုစြတ္ေသာေနရာျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ၁၀ႏွစ္မွ 
၁၅ႏွစ္အတြင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဒီေရေတာမ်ား သိသိသာသာ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဒီေရေတာမ်ားသည္ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အရြယ္အစားပင္ 
ႀကီးထြားလာသည္။30 ဤသစ္ေတာမ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီး ျဖစ္ေနေသာ နို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ငွက္မ်ိဳး 
စိတ္မ်ားအပါအ၀င္ မတူကြဲျပားေသာ တိရစၧာန္ႏွင့္အပင္မ်ား၏ အသက္ရွင္သန္မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးသည္။ ၎တို႔သည္ဆိုက္က
လုန္းမုန္တိုင္းမ်ားတိုက္ခတ္ခ်ိန္တြင္ ကမ္းရိုးတန္းကို မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ မုန္တုိင္းဒီေရ လွိုင္းမ်ားဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးၿပီး ကမ္းေျခေရ 
တိုက္စားမႈမွာ အကာအကြယ္ေပးကာ ပုစြန္၊ ကဏန္းႏွင့္ ငါးမ်ားအတြက္ က်က္စားရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ငါးလုပ္ငန္းကိုလည္း 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္အတြက္ လူသားတို႔၏ဘဝအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္။ 

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသရိွ  ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္း ေဂဟစနစ္မ်ားမွေပးေသာ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ တည္ရွိမွဳႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အေရးပါမွဳကို ေကာင္းစြာနားလည္သည္။ ေဒသခံမ်ား 
သည္ ၎တို႔၏ဒီေရေတာမ်ားကို ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ အလြန္အကၽြံ ထုတ္ယူ 
သုံးစြဲျခင္းကိုကာကြယ္ရန္ အသံုးျပဳမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ ဒီေရေတာမ်ားအား ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ပံု ၂၉ - ဆင္ကူးနယ္ေျမရိွ ဒီေရေတာမ်ား

ဆင္ကူး

ဆင္ကူးေက်းရြာသည္ ကရင္ရြာတစ္ရြာျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္၏ေတာင္ဘက္၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ တနသၤာရီေတာင္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ရိွ 
အႏုိင္းနယ္ေျမတြင္ တည္ရိွပါသည္။ အဆိုပါေက်းရြာကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၁၈၅)ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ယခုအခါတြင္မူ ထိုေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု(၅၈)စု ေနထိုင္ပါသည္။ ဆင္ကူးရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားတြင္ ရပ္ရြာအတြက္ အစားအစာႏွင့္ 
ဝင္ေငြေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။  ရပ္ရြာလူထု၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားမွာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ၊ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ ရႊ႔ံႏြံမ်ားရွိ ငါးႏွင့္ကဏန္းမ်ား 
ရွာေဖြျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

30 Zocklerႏွင့္ Aung ၊၂၀၁၉၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီေရေတာမ်ား
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ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အင္အားမွာ၄င္းတို႔၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈျဖစ္သည္ဟု ရြာသူရြာသားမ်ားက ေျပာၾကသည္။ 
ေဒသခံလူထုသည္ ၎တို႔၏ဘိုးဘြားပုိင္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အားပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ 
မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခင္က၄င္းတုိ႔၏ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားသည္ ကမ္းရိုးတန္း ပတ္၀န္းက်င္ 
တစ္ခုလုံး ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္ပလူမ်ားမွ ထိုေဒသသို႔ေရာက္ရွိလာေသာအခါတြင္မူ ေဒသခံမ်ားမွ သူတို႔၏နယ္ေျမပိုင္နက္အျဖစ္ 
ကမ္းရိုးတန္းအထဲတြင္ရွိေသာ အႏိုင္းေဒသကို ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေပါင္းစပ္လ်ွက္ရွိေနေသာ ေက်းရြာ(၅)ရြာ၏ ေက်းရြာ နယ္န          
မိတ ္မ်ားကိုသာ ျပန္လည္ပိုင္ျခားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 

ဆင္ကူး၏နယ္ေျမသည္ ဒီေရေတာမ်ား၊ရႊံ႕ႏြံမ်ား၊ ကမ္းရိုးတန္းျမစ္ဝမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို လႊမ္းျခဳံထားေသာ စိုစြတ္သည့္္ 
ေျမေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤေက်းရြာမ်ားသည္ ေက်းရြာ၏နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ ေျမအသုံးျပဳမႈ ဧရိယာမ်ားကို သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊ 
ေခ်ာင္းမ်ား၊ ျမစ္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ ဤေျမအသုံးျပဳမႈဧရိယာမ်ားကို ေရွးယခင္ ဘိုးဘြားဘီဘင္ 
လက္ထက္ကတည္းက ဒီေရေတာမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ သားရဲတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာမ်ားႏွင့္ 
ကာကြယ္ထားေသာ ေရေဝေရလဲနယ္ေျမမ်ားစသည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းကာ သတ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ 
ပါသည္။ ေျမယာအသံုးခ်မႈ တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းနွင့္ သက္ရွိသတၱဝါတိရိစာၦန္၊ သစ္ပင္စသည္တို႔နွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ဆက္စပ္မႈအေျခအေနနွင့္ ပက္သက္သည့္ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားရွိေနၿပီး ထိုသို႕ေသာ အေရးႀကီးၿပီး ပ်က္စီးထိ ရွလြယ္ 
ေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အသံုးျပဳသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးရန္နွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ိဳးမ်ား 
ျပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ခ်မွတ္ေရးဆြဲထားခဲ့သည္။

ပံု ၃၀ - ဆင္ကူးနယ္ေျမရိွ ဒီေရေတာမ်ား

ေက်းရြာေကာ္မတီႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္

နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမနွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန့္ခြဲရန္အတြက္ ရပ္ရြာရွိ အသက္ႀကီးရြယ္အုိသူမမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားနွင့္ ရပ္ရြာအေရးတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ သူမ်ားပါဝင္သည့္ ေက်းရြာေကာ္မတီအဖြဲ႕အစည္းအား ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 
ဤေကာ္မတီသည္  ေဒသခံမ်ားနွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား ပံုမွန္က်င္းပေလ့ရွိၿပီး ၎အစည္းအေဝးတြင္ ေဒသထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးနွင့္ ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ပက္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ရာတြင္လဲ ေျမယာနွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို တန္ဖိုးထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားသည္။ 
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ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ-

၁။ ဤနယ္ေျမကိုေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္

၂။ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑မ်ားကို ျမင့္တင္ရန္ ျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မွီေစရန္အတြက္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အသံုးျပဳရာတြင္ စီးပြားျဖစ္ 
သို့မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ိဳးမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးမ်ားမျပဳလုပ္ရန္နွင့္ ဤသုိ့ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ 
ေက်းရြာေဒသခံမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသံုးခ်မႈမ်ားနင့္ ေက်းရြာအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသာ 
ျပဳလုပ္သြားနိုင္ရန္ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားနွင့္အတူတကြပူးေပါင္းကာ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ 
ေက်းရြာေကာ္မတီနွင့္ ေဒသခံမ်ားမွ အတူအကြခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ပထမအၾကိမ္တြင္ 
သတိေပးျခင္း၊ ရပရ္ြာလထုူသို ့သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား ျပဳလပုသ္ြားၿပီး ဒတုယိအၾကိမထ္မံံေဖာကဖ္်ကပ္ါက 
ဒဏ္ေငြတပ္ျခင္းနွွင့္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားသည္ဟုေဒသခံမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ရပ္ရြာလူထု၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳတစ္ရပ္ေနျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျခခံအေဆာက္အအံု
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္သြားနိုင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံေပးနုိင္သည့္ဤေဒသအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားသည္ဟု ေက်းရြာေကာ္မတီမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ေက်းရြာ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာအတြက္ အားလံုး ၿခံဳငံုမိေစမည့္ စည္းမ်ဥ္းသုံးခုကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
၁။ ရပ္ရြာ၏နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိေျမကို ျပင္ပသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း 
    မျပဳလုပ္ရ။
၂။ ရပ္ရြာပိုင္နက္ နယ္ေျမအတြင္း မီးမ႐ိႈ႕ရ။
၃။ ရြာထဲသို႔၀င္လာေသာ ပလပ္စတစ္မ်ားကိုမွန္ 
    ကန္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ စြန႔္ပစ္ရမည္။

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မည္သည့္အခါက မၽွခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း
မရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔သည္ရပ္ရြာလူထု၏ တန္ဖိုးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ေက်းရြာအတြင္းရွိ လူအားလုံးၾကားတြင္ တူညီေသာနားလည္မႈရွိ 
ေၾကာင္း ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမယာအသံုးျပဳမႈမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ သဘာဝ 
သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားနွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္း 
ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အက်ိဳး 
စီးပြားအတြက္ အသုံးျပဳျခင္းထက္ ေက်းရြာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စသည္အခ်က္အလက္တို႔အား 
ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ ေက်းရြာေျမအသံုးျပဳမႈ အမ်ိဳးအစားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ 
ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္သစ္ပင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အပင္ငယ္မ်ားကို အလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးေရးဧရိယာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း 
မျပဳရပါ၊ ေရေဝေရလဲဧရိယာမ်ားတြင္ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ စားက်က္လႊတ္ထားျခင္းႏွင့္ ငါးဖမ္းျခင္းကို တားျမစ္ထားၿပီး၊ ရပ္ရြာလူထု အားလုံး 
အား စုေပါင္းသစ္ေတာေျမမ်ားတြင္ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ

ဆင္ကူးရွိ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကမ္းရိုးတမ္း 
တစ္ေလ်ွာက္ အစာရွာေဖြျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ သီးနွံသစ္ေတာေရာေနွာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းနွင့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ၾကသည္။   

အေရးႀကီးၿပီးတန္ဖိုးရွိသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္းနွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအား ေထာက္ပံ့ 
ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ေျမယာအသံုးခ်မႈအား ဂရုတစိုက္စီမံခန့္ခြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ေဒသႏၱာရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေသခ်ာ 
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဒီေရေတာမ်ားအတြက္ဆင္ကူးေက်းရြာ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

•   သစ္ခုတ္ျခင္းသို႔မဟုတ္သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းမလုပ္ရပါ။
•   မီးေလာင္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္မီးရိႈ႕ျခင္းမျပဳရပါ။
•   ေရတြင္ အဆိပ္ျဖစ္ေစျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေရထုညစ္ညမ္းေစရန္   
    လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ မျပဳရပါ။
•   ဒီေရေတာတြင္လၽွပ္စစ္ျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းမျပဳရပါ။
•   ဒီေရေတာအနီးတြင္မီးေသြးမီးဖိုမ်ားဖိုျခင္းမျပဳလုပ္ရ။
•   ျပင္ပမွလူမ်ားကုိဒီေရေတာအတြင္းဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳပါ။ -

စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈအတြက္ဒဏ္ေငြ - က်ပ္၁၀၀၀၀၀ကို 
ေက်းရြာေကာ္မတီသုိ႔ေပးေဆာင္ရမည္။
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ခု (ေ႐ႊ႕ ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး)

ဆင္ကူးေဒသခံမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာဟုေခၚသည့္ လွည့္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ၎တို႔၏ပိုင္နက္နယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ က်င့္သုံး 
ၾကသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ သစ္ေတာဧရိယာမ်ားကို စုေပါင္းရွင္းလင္းမီးရွိုု႕ၾကၿပီး အိမ္သုံးအတြက္ ဆန္စပါးႏွင့္ဟင္းသီးဟင္း 
ရြက္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ ၎ေျမေနရာအား ေနာက္တစ္ႀကိမ္စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားမျပဳလုပ္မွီ ေျမဆီလႊာမ်ားအား ေကာင္းမြန္လာေအာင္ 
နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်န္ထားၿပီးမွ ထိုေနရာတြင္ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ရပ္ရြာေကာ္မတီသည္ ရြာသားမ်ားအား 
ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမေပၚတြင္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ သစ္ပင္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးရန္ခြင့္မျပဳပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ထိုသို႔စိုက္ပ်ိဳးပါက စုေပါင္းေျမမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ေျမမ်ားအျဖစ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူ
ထု၏စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈကို ထိခိုက္ေစနိုင္သည္။

ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ကမ္းရိုးတန္းစားက်က္မ်ား

ေဒသခံမ်ားသည္ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ စိုစြတ္ေသာ ကမ္းရိုးတန္းေဒသ စားက်က္မ်ားတြင္ ငါး၊ ဂဏန္း၊ ပုဇြန္၊ ခ႐ု စသည္မ်ားကို စား၀တ္ 
ေနေရးအတြက္ မွီခိုၾကသည္။ 

သီးႏွံသစ္ေတာေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ကြမ္းႏွင့္ သစ္သီးၿခံခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းျခင္းသည္ ဆင္ကူးေက်းရြာရွိ ရပ္ရြာလူေနမႈဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ 
ကြမ္းႏွင့္သစ္သီးပင္မ်ားမွ ၀င္ေငြသည္ အိမ္ေထာင္စု မ်ားအား ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ဝင္ေငြကို 
ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ရြာသားမ်ားအားလံုးသည္ သစ္ေတာႏွင့္သီးႏွံမ်ားကို သီးႏွံသစ္ေတာ ေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳး ေျမမ်ားတြင္ ေရာေႏွာ 
စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမအတြင္း ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အားေသခ်ာ 
ေစရန္ရပ္ရြာမွ ေဒသႏၲရစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားရိွသည္။

မိုုးေရခံလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

အခ်ိဳ႕ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ဝမ္းစာအတြက္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ နယ္ေျမအတြင္း ေျမနိမ့္စပါးစိုက္ခင္းမ်ားရိွ 
စိုစြတ္သည့္ မိုုးေရခံလယ္မ်ားတြင္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားက ၎တို႔သည္ ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို 
သာ အသုံးျပဳၾကၿပီး ရြာသားမ်ားအား ကြမ္းၿခံစိုက္ခင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကိုတားျမစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။

ပံု ၃၁ - ဆင္ကူးေက်းရြာေျမအသံုးျပဳမွဳျပေျမပံု
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ဒုန္းပလဲေဟာ္ကေဝါ (အဏၰဝါနယ္ေျမမ်ား)

ၿမိတ္ကၽြန္းစုသည္ ကပၸလီပင္လယ္၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာ ကၽြန္းေပါင္း၈၀၀ေက်ာ္ရွိသည့္ ကၽြန္းစုတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ကၽြန္းမ်ားကိုသစ္ေတာမ်ား၊ သန္႔ရွင္းလွပေသာကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ားျဖင့္ဖုံးလႊမ္းထားသည္။ အဆိုပါေနရာသည္ အဏၰဝါ 
လိပ္မ်ား၊ ေဝလငါးမ်ားႏွင့္ ငါးအမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ၊ ငါးလိပ္ေက်ာက္၊ ငါးမန္းႏွင့္ သႏၱာေက်ာက္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာအပါအဝင္ ေပ်ာက္ကြယ္
လုနီးေနေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာရိွသည့္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ျမက္ခင္းမ်ား၊ သဲ ေသာင္ေျမမ်ားႏွင့္ ဒီေရေတာ ေဂဟစနစ္မ်ား 
အပါအ၀င္ အဏၰဝါဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္သည့္ ဘံုတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤေဒသသည္ ေဒသဆိုင္ရာထံုးထမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ 
ဗဟုသုတမ်ားအရ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ က်က္စားရာေနရာမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲၿပီး ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္အဏၰဝါ အရင္းအျမစ္
မ်ားအေပၚမွီခိုေနထိုင္သည့္ ေမာ္ကဲ ၊ ကရင္ႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာေဒသျဖစ္သည္။

ဇလပ္

ေမာ္ကဲဘာသာစကားျဖင့္ ဇလတ္ဆုိသည္မွာ ‘ငါးမ်ားေပါၾကြယ္ဝျခင္း’ ကိုဆိုလိုသည္။ ဤရြာကိုကရင္လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်ား 
ကၽြန္းေပၚအေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါအိမ္ေထာင္စု ၁၀၆ ေနထိုင္လ်က္ရိွသည္။ 
ဇလေက်းရြာသည္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရိွ ၿမိတ္အေနာက္ဘက္၈၀ကီလိုမီတာအကြာတြင္ တည္ရွိေသာ ကၽြန္းစုတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဓိက 
ကၽြန္းသည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၁၂၀စတုရန္းကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ကရင္၊ ေမာ္ကဲႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသျဖစ္သည္။ 
ဤကၽြန္းသည္ သဘာဝသယံဇာတေပါႂကြယ္ဝၿပီး ၄င္း၏နယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္ အျမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ား၊ သာယာလွပေသာ ျဖဴလႊလႊ 
ကမ္းေျခမ်ား၊ သဲေသာင္ျပင္မ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားရွိသည္။

ပုံ ၃၂ - ဇလပ္တြင္ရွိေသာေဒသခံမ်ားမွပင္လယ္ထဲ တြင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာေနရာ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

ဇလပ္ေက်းရြာတြင္ငါးဖမ္းေရျပင္မ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ား၊ သဲေသာင္ျပင္ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ ႏုန္းေျမမ်ား၊ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ အျမဲစိမ္း 
သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရေဝေရလဲမ်ားပါဝင္သည္။ ရပ္ရြာလူထုသည္ ၎တို႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို မွီခိုအားထားေနရၿပီး စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ ၀င္ေငြရရိွရန္အတြက္ အစားအစာ 
မ်ားစြာရရွိသည္။
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ငါးဖမ္းျခင္း

ဇလပ္ရြာသူရြာသားမ်ား၏ဘဝသည္ ပင္လယ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနၿပီး ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္အဏၰဝါေဂဟစနစ္အေပၚ 
နက္႐ိႈင္းေသာ အသိပညာမ်ားလဲရွိသည္။ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ငါးမ်ား၊ ျပည္ႀကီးငါးမ်ား၊ ခ႐ုမ်ား၊ ဥမင္မ်ား၊ ကမာမ်ား၊ ကဏန္းမ်ား၊ 
ပင္လယ္ေမွ်ာ့မ်ားႏွင့္ အျခားပင္လယ္သတၱဝါမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ေရငုပ္ျခင္း၊ ႀကိဳးတန္းစနစ္ျဖင့္ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ 
တစ္ေလွ်ာက္ ရွာေဖြဖမ္းယူျခင္း စသည္တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ငါးမွ်ားသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။ အိမ္တြင္းစားသုံးရန္ 
အတြက္ ငါးဖမ္းျခင္းကို အဓိကျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ရြာသားမ်ားသည္ ပင္လယ္ခ႐ုႏွင့္ ဂံုးေကာင္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး 
ၿမိတ္တြင္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။

ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ငါးဖမ္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ား

လက္ျဖင့္ေရငုပ္ျခင္း ပင္လယ္ေမွ်ာ့၊ ဂဏန္း၊ ခ႐ု၊ ေရနဂါး၊ ကမာ၊ ေက်ာက္ပုစြန္

မိန္းလွံျဖင့္ေရငုတ္ျခင္း ငါးစည္ေဖာင္း

ငါးမွ်ားတံျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္း ကင္းမြန္၊ ကဘီလူး၊ ငေတာက္တူ၊ငါးကြမ္းရွပ္

ပိုက္ကြန္ျဖင့့္ ငါးဖမ္းျခင္း ငါး၊ ဂဏန္းမ်ား၊ ပုစြန္

ကမ္းေျခတြင္ ေကာက္ယူျခင္း ခ႐ု၊ ကင္းမြန္၊ ဂဏန္းမ်ား

ဥယ်ဥ္ၿခံမ်ားမွ သီးႏွံမ်ားရိတ္သိမ္းျခင္း

ဥယ်ဥ္ၿခံမ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းျခင္းသည္ ဇလပ္ရွိ ကရင္အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈတစ္ခုျဖစ္
သည္။ ၿမိတ္ျမိဳ႕သို႔ သယ္ယူေရာင္းခ်ေသာ ကြမ္းသီး၊ သီဟိုဠ္ေစ့ႏွင့္ အုန္းသီးမ်ားကိုလဲ အတူေရာေနွာကာ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ 
၎သည္ရပ္ရြာလူထု၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ၀င္ေငြအရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ပုံ ၃၃ - မိရိုးဖလာအစဥ္အလာအတိုင္းငါးဖမ္းေနပံု ပုံ ၃၄ - မိရိုးဖလာအစဥ္အလာအတိုင္းခရုေကာက္ေနပံု

လ ပင္လယ္

(လဆန္းႏွင့္ လဆုတ္) ေရငုပ္သည္ -ေက်ာက္ပုစြန္မ်ား၊ ပင္လယ္ေမွ်ာ့မ်ား၊ ပင္လယ္ခ႐ုမ်ား၊ ဂံုးေကာင္မ်ား၊ ကမာ၊ 
ပင္လယ္ေရနဂါး၊ ငါးစည္ေဖာင္းမ်ားရွာေဖြဖမ္းဆီးရန္။

ငါးမွ်ားတံျဖင့္ ငါးမွ်ားသည္- ကင္းမြန္၊ ငါး(ငေတာက္တူ၊ငါးကြမ္းရွပ္၊ငါးပါးနီ)။

ကၽြန္းတဝိုက္တြင္ ပိုက္ကြန္ျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္း -ဂဏန္း၊ ပုစြန္ဆိတ္၊ ငါး၊ ခ႐ု။

(လျပည့္ႏွင့္ လဆန္း) ခရုမ်ား၊ ကင္းမြန္မ်ား၊ ငေတာက္တူမ်ား ႏွင့္ ပတ္က်ိမ်ားကို ပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ 
ရွာေဖြဖမ္းယူျခင္း။

ငါး၊ ဂဏန္းမ်ား၊ ပုစြန္ဆိတ္၊ ခရုမ်ားကိုပိုက္ကြန္ျဖင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္းတြင္ ဖမ္းယူျခင္း။
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လ ပင္လယ္ ကုန္းေျမ

ဇန္နဝါရီ ငါး၊ ဂဏန္းမ်ား၊ ခရုမ်ား၊ ကင္းမြန္မ်ားကိုေရငုပ္ျခင္း၊ 
ငါးဖမ္းျခင္း၊ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ရွာေဖြဖမ္းယူျခင္း။

ကြမ္းသီး၊ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမယာရွင္းလင္းျခင္း၊ 
သီဟုိဠ္သီးမ်ားရင့္မွည့္လာသည္။ အုန္သီး

ေဖေဖာ္ဝါရီ ငါး၊ ဂဏန္းမ်ား၊ ခရုမ်ား၊ ကင္းမြန္မ်ားကိုေရငုပ္ျခင္း၊ 
ငါးဖမ္းျခင္း၊ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ရွာေဖြဖမ္းယူျခင္း။

ကြမ္းသီး၊ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမယာရွင္းလင္းျခင္း၊ 
သီဟုိဠ္သီးမ်ားရင့္မွည့္လာသည္။ အုန္သီး

မတ္ ငါး၊ ဂဏန္းမ်ား၊ ခရုမ်ား၊ ကင္းမြန္မ်ားကိုေရငုပ္ျခင္း၊ 
ငါးဖမ္းျခင္း၊ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ရွာေဖြဖမ္းယူျခင္း။

မီး႐ိႈ႕ၿပီးေနာက္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သီဟုိဠ္သီးမ်ားခူးဆြတ္ရန္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ။

ဧၿပီ ငါး၊ ဂဏန္းမ်ား၊ ခရုမ်ား၊ ကင္းမြန္မ်ားကိုေရငုပ္ျခင္း၊ 
ငါးဖမ္းျခင္း၊ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ရွာေဖြဖမ္းယူျခင္း။

မီး႐ိႈ႕ၿပီးေနာက္ စုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေျမယာရွင္းလင္းျခင္း။

ေမ ငါး၊ ဂဏန္းမ်ား၊ ခရုမ်ား၊ ကင္းမြန္မ်ားကိုေရငုပ္ျခင္း၊ 
ငါးဖမ္းျခင္း၊ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ရွာေဖြဖမ္းယူျခင္း။

ေတာင္ယာတြင္ သစ္သီးပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း။

ဇြန္ ေရငုတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။ ေတာင္ယာတြင္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း။

ဇူလိုင္ ေရငုတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။ ေတာင္ယာတြင္ ေပါင္းသင္ျခင္း။

ၾသဂုတ္ ေရငုတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။ ေတာင္ယာတြင္ ေပါင္းသင္ျခင္း။

စက္တင္ဘာ ေရငုတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။ စပါးႏွံမ်ားရင့္မွည့္လာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ငါး၊ ဂဏန္းမ်ား၊ ခရုမ်ား၊ ကင္းမြန္မ်ားကိုေရငုပ္ျခင္း၊ 
ငါးဖမ္းျခင္း၊ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ရွာေဖြဖမ္းယူျခင္း။

စပါးရိတ္သိမ္းသည္၊ သစ္သီးမ်ား ရိတ္သိမ္းသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ငါး၊ ဂဏန္းမ်ား၊ ခရုမ်ား၊ ကင္းမြန္မ်ားကိုေရငုပ္ျခင္း၊ 
ငါးဖမ္းျခင္း၊ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ရွာေဖြဖမ္းယူျခင္း။

ကြမ္းသီး၊ စပါးရိတ္သိမ္း၊ သစ္သီးမ်ားရိတ္သိမ္းသည္။

ဒီဇင္ဘာ ငါး၊ ဂဏန္းမ်ား၊ ခရုမ်ား၊ ကင္းမြန္မ်ားကိုေရငုပ္ျခင္း၊ 
ငါးဖမ္းျခင္း၊ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ရွာေဖြဖမ္းယူျခင္း။

ကြမ္းသီး၊ စပါးေျခြ၊ သီဟုိဠ္သီး

ပံု ၃၅ - ဇလပ္တြင္ ေတြ႕ရေသာပင္လယ္ဖ်ံ 
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ရပ္ရြာအတြင္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး

ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ဒီေရေတာမ်ား၊ ေရေဝေရလဲဧရိယာမ်ားႏွင့္ ငါးကန္မ်ားကဲ့သို႔ တန္ဖိုးရွိေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားက မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားသည္ ရွားပါးလာေၾကာင္းႏွင့္ သို႔ျဖစ္ပါ၍  ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ 
သယံဇာတမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု 
ရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရာကလ (ဒီေရေတာ)

ဒီေရေတာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေထာက္ပံ့ေသာ ႂကြယ္ဝေသာေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔လုပ္ေဆာင္ေသာ အေရးပါေသာလုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ားေၾကာင့္ ဇလပ္ရြာရွိရပ္ရြာလူထုအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အကာအကြယ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏ 
ဒီေရေတာမ်ားကို ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားသည္ ထိုဒီေရေတာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
စုေပါင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားက ၄င္းတို႔၏ဒီေရေတာမ်ားကို ကာကြယ္ရာတြင္၄င္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ - 
ကမ္းရိုးတန္းတိုက္စားမႈကို ကာကြယ္ရန္၊ နယ္ေျမကို မုန္တိုင္းႏွင့္ ရာသီဥတု ဆိုးဝါးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ားကို 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ေစရန္ ဒီေရေတာ 
ဧရိယာမ်ားတြင္ ထင္းေခြျခင္းႏွင့္မီးေသြးထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို  ျပင္းထန္စြာ တားဆီးကန႔္သတ္ျခင္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
တားျမစ္ျခင္းႏွင့္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ကိုတားျမစ္ျခင္းတို႔ပါဝင္ေသာ စုေပါင္းစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။ အကယ္၍ ဤ 
ရပ္ရြာလူထုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရပ္ရြာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုေတြ႕ရွိပါက ၎တို႔အား သတိေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး 
ရပ္ရြာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေစသည္။

ပံု ၃၆ - ဇလပ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာသဘာဝသယံဇာတမ်ားတည္ရွိေသာေနရာတစ္ခု

ေရေဝေရလဲဧရိယာမ်ား

ဤေဒသ၏ ေတာင္ဘက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ေတာင္ေၾကာမ်ားတြင္ ေရေဝေရလဲ သစ္ေတာ ႏွစ္ခုရွိသည္။ ဤေရေဝေရလဲ 
မ်ားသည္ ေက်းရြာအတြက္တစ္ခုတည္းေသာ ေရခ်ိဳ အရင္းအျမစ္ကိုပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္  ရပ္ရြာ၏မရိွမျဖစ္အေရးႀကီးေသာအရာမ်ားျဖစ္
သည္။ 
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ဤေဒသမ်ားကို နယ္နိမိတ္မ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး သစ္ေတာသယံဇာတမ်ား ရယူျခင္းသို႔မဟုတ္ သစ္ပင္မ်ားခုတ္ျခင္းကိုကန႔္သတ္
သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားေသာရပ္ရြာလူထုမွ ဂ႐ုတစုိက္ကာကြယ္ထားသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အဆိုပါဧရိယာ 
မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ရိွေနၿပီး ဤေနရာမွ ေရေကာင္းေရသန႔္ကို ဆက္လက္ထုတ္လုပ္လၽွက္ရွိသည္။

ေရအရင္းျမစ္မ်ား

ဇလပ္ရွိေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္အဏၰဝါေဂဟစနစ္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ား အေၾကာင္းကိုနက္နက္နဲနဲသိကၽြမ္း
သည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ေရငုပ္ျခင္း၊လွံႏွင့္ငါးဖမ္းျခင္း၊ ႀကိဳးတန္းျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအစာရွာျခင္း အပါအ၀င္အိမ္ေထာင္စု 
မ်ား စားသံုးရန္အတြက္ ရိုးရာငါးဖမ္းျခင္း အေလ့အက်င့္ကိုလုပ္ေဆာင္သည္။ ဤဓေလ့ထုံးတမ္းနည္းျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းသည္ ေရရွည္
တည္တံ့ခိုင္ျမဲကာဝမ္းစာအတြက္သာျဖစ္ၿပီးေရရွည္စီးပြားျဖစ္အသုံးခ်မႈအတြက္မဟုတ္ေပ။
 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ား

ရပ္ရြာလူထုမွ၎တို႔၏နယ္ေျမအားကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဇလပ္ရြာရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ 
ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ပုလဲေမြးျမဴေရး

ပုလဲေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ ဇလပ္ေဒသ၌စတင္ခဲ့သည္။ ထုိေဒသရွိ ပုလဲေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ 
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအၾကား ဖက္စပ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာအတၱလႏၱိတ္ကုမၸဏီမွ လုပ္ကိုင္သည္။ အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ့ 
ေရတပ္၏ လုံျခဳံေရးကိုရရွိၿပီး ရပ္ရြာငါးဖမ္းသည့္ ေနရာအမ်ားအျပားကို ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။ ရပ္ရြာ၏ သန္႔ရွင္းေသာေရအရင္းအျမစ္ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုလည္း ပုလဲေမြးျမဴေရးလုပ္ရာေနရာသို႔စတင္ လြဲဖယ္ခဲ့ၿပီးေက်းရြာ၏ ေရရရိွမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

စီးပြားျဖစ္ငါးဖမ္းျခင္း

ငါးဖမ္းေလွမ်ား ၊ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားျဖစ္ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားသည္ ဇလပ္နယ္ေျမသို႔ ပုံမွန္ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး၊ ငါး၊ ဂံုး၊ 
ကင္းမြန္မ်ားႏွင့္ အျခားပင္လယ္သတၱဝါမ်ားကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ဖမ္းယူျခင္းႏွင့္ ငါးဖမ္းပိုက္ကြန္မ်ားကို ဆြဲသည့္ 
အခါ သႏာၱေက်ာက္တန္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားက ၄င္းတို႔ပိုင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
အလြန္အကၽြံငါးဖမ္းျခင္းသည္ ၎တို႔၏ ငါးလက္က်န္ပမာဏႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို သက္ေရာက္ေစၿပီး ၎တို႔၏အသက္ ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ အနာဂတ္ကို သက္ေရာက္မည္ ကိုစိုးရိမ္ၾကသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာသည္ႏွင့္အမၽွ ကၽြန္းအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ 
အေရအတြက္ တိုးပြားလာေနသည္။ ဇလပ္နယ္ေျမ၏ ေျမာက္ဘက္အစြန္ကို ယခုအခါကမာၻလွည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ 
ဘန္ဂလိုမ်ားႏွင့္ ရြက္ဖ်င္တဲမ်ားက ေနရာယူလာၿပီး ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ကို 
ကန႔္သတ္ခံရသည္။
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နိဂုံး

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အျမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ စိုစြတ္ေသာနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ 
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ေပါႂကြယ္ဝေသာ အဏၰဝါေဂဟစနစ္မ်ား၏ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ရႈခင္းသည္ 
မ်ိဳးျပဳန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ က်ားမ်ား၊ ၾကံ့သူေတာ္မ်ားနွင့္ သင္းေခြခ်ပ္မ်ားအတြက္ 
ခိုေအာင္းေနထိုုင္ရာေဒသနွင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈအား ခုခံကာကြယ္ေပးေနသည့္ ထုထည္ႀကီးမားသည့္ ကာဗြန္စုပ္ယူျခင္းမ်ားကို 
လည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္႐ွိသည္။

ဤသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားသည္တရား၀င္ ‘ကာကြယ္မႈမရွိ’ ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ ဤေျမယာမ်ားကို ေဒသခံ 
ဌာေနတိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤနယ္ေျမမ်ားအတြင္းတြင္ 
ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အေရးပါေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္ျပန႔္ 
ေသာ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔မ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ နက္နဲေသာ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားရိွသည္။ ဤဂ႐ုတစိုက္ စီမံခန႔္ခြဲထားေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ မိရိုးဖလာဘိုးဘြား စဥ္ဆက္မွ 
ထိန္းသိမ္းလာသည့္ေနရာ၊ နယ္ေျမအျဖစ္ နုိင္ငံတကာမွလဲ အသိမွတ္ျပဳထားသည္။ 

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတစ္ေလ်ွာက္ရွိ မတူကြဲျပားေသာေျမအေနအထားနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ 
ျဖစ္တည္မွဳစနစ္မ်ားနွင့္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဧရိယာနွင့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားအား (ICCA) 
စုေပါင္းျခင္းျဖင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ နယ္ေျမ (landscape) အသြင္အျပင္၊ သ႑ာန္အား ျဖစ္ေပၚ 
ေစသည္။ ဤနယ္ေျမသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနွင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမွ ခုခံကာကြယ္ 
နိုင္ေစရန္ အေရးႀကီးသည့္ ခံတပ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဤအျပဳအမူမ်ားသည္ ေနာင္ဆယ္စုနွစ္တစ္စုအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ကာ မိမိကို္ယ္တုိင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ခ်မွတ္ျခင္း 
နွင့္ ကိုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ ေဖာ္ထုတ္ျပေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ ထိေရာက္ေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပနိုင္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား တုိးသထက္တိုး၍ မ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာဌာေနတိုင္းရင္းသား 
နယ္ေျမမ်ားသည္ ကမာၻ႕ေျမမ်က္ႏွာျပင္၏ ၂၅%ကိုဖုံးအုပ္ထားၿပီး သဘာဝအတိုင္းက်န္ရွိေနေသးေသာ သစ္ေတာရႈခင္းမ်ား၏ ၃၆% 
ေက်ာ္ကို လႊမ္းျခဳံထားသည္။31 ျမန္မာနိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ ဤဧရိယာအမ်ားစုကုိ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
မရွိၾကပါ။

တနသၤာရီတိုင္း၏ ထူးျခားၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသည့္ရွုခင္းေျမေနရာမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 
နယ္ေျမမ်ား၊ သစ္ေတာနွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အသိမွတ္ျပဳေပးရန္ အစိုးရ၊ ေကအဲန္ယူ၊ နုိင္ငံတကာမွ 
အလွဴရွင္မ်ား၊ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ 

31 Fa, J.E., Watson, J.E., Leiper, I., Potapov, P., Evans, T.D., Burgess, N.D., Molnár, Z., Fernández‐Llamazares, Á., Duncan, T., Wang, S. and Austin, 
B.J., 2019. နဂိုသဘာဝအတိုင္းရိွေနေသာသစ္ေတာရႈခင္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားပိုင္ ေျမယာမ်ား၏အေရးပါမႈ။ ေဂဟေဗဒႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ 
နယ္နိမိတ္မ်ား။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - ICCA မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္း

ICCAမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
၁။ ICCA၏လူမွဳေရးနွင့္ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္။
၂။ ICCAစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္အသံုးျပဳေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရန္။
၃။ ICCAထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း နည္းလမ္းစဥ္အား ပံ့ပိုးေပးေသာရိုးရာဓေလ့မ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားနွင့္ 
    ၿပီးျပည့္စံုေနေသာ ICCA အား ၿခိမ္းေျခာက္မႈအလားအလာမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရန္။

လုပ္ငန္းစဥ္-

သုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ်ား

•	 အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း
•	 ရာသီအလိုက္ျပကၡဒိန္မ်ား
•	 ဗီနိုင္းကားခ်ပ္မ်ား(စကဝ္ိုင္း(သိ႕ုမဟတ္ု)ေထာင့္မွန္ေလးေထာင့္ျဖင့္အသံုးျပဳေသာကားခ်ပ္မ်ား)ႏွင့္ လမူႈအေျခအေနျပေျမပုံ
•	 ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ေတာနင္း ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္း
•	 သယံဇာတ အရင္းအျမစ္စာရင္း
•	 လူေနမွဳအစီအမံမ်ား
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အဓိက ရပ္ရြာ 
သတင္း 
အခ်က္အလက္

၁။ ေက်းရြာအမည္
၂။ အဆိုပါေက်းရြာကို မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သနည္း။
၃။ အိမ္ေထာင္စုဦးေရမည္မွ်ရိွၿပီး လူဦးေရ မည္မွ်ရိွသနည္း။
၄။ ေက်းရြာ၏ အေျခခံအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားသည္ မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။
၅။ ေျပာဆိုသံုးစြဲသည့္ဘာသာစကား
၆။ ေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု
၇။ ရပ္ရြာ၏ သာယာဝေျပာမႈကို သင္မည္သို႔သတ္မွတ္ႏုိင္သနည္း - ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသည္၊ သာမန္၊ ဆင္းရဲသည္။

ICCA ၏တန္ဖိုး
မ်ား

၁။ ဤနယ္ေျမသည္ သင့္အတြက္ အဘယ့္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း။ သင္အဘယ့္ေၾကာင့္  ဤနယ္ေျမအား 
    ကာကြယ္ေပးမည္ဟု ေရြးခ်ယ္သနည္း။
၂။ ဤနယ္ေျမသည္ သင္ႏွင့္ သင့္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကိုမည္သုိ႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးသနည္း။ 
    (အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္ စသည္)။
၃။ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ မည္သူသည္ အဆိုပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရိွခံစားၿပီး မည္သူသည္ ဤနယ္ေျမအား 
    ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ပါဝင္သနည္း။ 

ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ 
အဂၤါရပ္မ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္း -

ေျမပုံထုတ္ျခင္း
ေျမယာအသံုုးျပဳျခင္း
ႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး

၄။ ဤနယ္ေျမကို ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ ျပင္ပမွလူမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးရပါသလား။ မည္ကဲ့သုိ႔ ရရိွပါသနည္း။
၅။ သင္၏နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေရးပါသည့္အခ်က္မ်ားကို 
    သင္စာရင္းျပဳစုနိုင္ပါသလား။
၆။ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း။
၇။ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားက ၄င္းတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးပါသလား။ 

ေျမပံုထုတ္ျခင္း၊ ရာသီအလိုက္ျပကၡဒိန္မ်ား၊ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္စာရင္း။

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ / 
ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား

ေျမပံုဆြဲျခင္း
၁။ ICCA ၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား သတ္မွတ္ထားပါသလား။  
၂။ နယ္နိမိတ္မ်ားသည္ အၿမဲေျပာင္းလဲေနပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ 
၃။ ဤေျမႏွင့္ ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သူ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ 
    မည္သူအသံုးမျပဳႏုိင္သည္ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 
၄။ ဤေျမကို မည္သူစီမံခန္႔ခြဲသနည္း။
၅။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါသလား။ ယင္းတို႔ကို မည္သို႔ျပ႒ာန္းထားသနည္း။ 
၆။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရာတြင္ (ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔တြင္)  
    မည္သူပါဝင္လုပ္ေဆာင္သနည္း။ 
၇။ ဤေျမအသံုးျပဳမႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ခုကို တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ  ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ 
၈။ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း အဆင့္မ်ား/အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္မည္သို႔ အျပစ္ေပး ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သနည္း။ 
    ထိုသုိ႔ အျပစ္ေပးခဲ့ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ဖူးပါလား။  
၉။ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အျမဲေျပာင္းလဲေနပါသလား။ 
၁၀။ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သနည္း။  
၁၁။ မည္သူ ဆံုးျဖတ္သနည္း။ မည္သူပါဝင္လုပ္ေဆာင္သနည္း။ (ဥပမာမ်ားေပးပါ) - 

ေက်းရြာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား 

၁။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ မည္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား/ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရိွသနည္း။
၂။ အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားသည္ အဘယ္နည္း။
၃။ ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ မည္သူပါဝင္လုပ္ေဆာင္သနည္း။ (လူငယ္မ်ားပါဝင္ပါသလား။)
၄။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို မည္သို႔ေရြးခ်ယ္သနည္း။ 
၅။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မည္သို႔ေရြးခ်ယ္သနည္း။ ၄င္းတို႔သည္အျမဲတမ္း ေျပာင္းလဲေနပါသလား။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
    မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲသနည္း။ 
၆။ ေျမႏွင့္ သယံဇာတမ်ားအတြက္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သနည္း။ 
၇။ ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ခဲ့သနည္း။ ယင္းကို ရပ္ရြာက ဖြဲ႔စည္းခဲ့သလား သို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ 
    ဝင္ေရာက္လာျခင္းလား။ 
၈။ ေက်းရြာထဲတြင္ ယခင္ကရိွခဲ့ၿပီး ယခုဆက္လက္မရိွေတာ့သည့္ ရိုးရာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ရိွခဲ့ပါသလား။  
၉။ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သနည္း ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏အခန္းက႑ကို ေဖာ္ျပပါ။
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သင္၏ ICCA အတြင္း 
ေျမႏွင့္သယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အတြက္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်ျခင္း

၁။ သင့္နယ္ေျမကို သင္အဘယ့္ေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲ ထိန္းသိမ္းေပးသနည္း။
၂။ သင့္နယ္ေျမႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ သင္မည္သည့္အရာမ်ား 
    လုပ္ေဆာင္သနည္း။ 
၃။ ရပ္ရြာအတြင္းရိွ မည္သူက ေျမႏွင့္ သယံဇာတမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္သနည္း။ 
၄။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ခ်မွတ္သနည္း။ 
၅။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မည္သူပါဝင္သနည္း။ 
၆။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။ 
၇။ သယံဇာတမ်ားကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရိွသနည္း။ ေရ၊ ငါး၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမယာ 
    စသည္တို႔အတြက္ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားရိွသနည္း။ 
၈။ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မည္သူခ်မွတ္ထားသနည္း။ ထို႔အျပင္ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ ေပၚေပါက္လာသနည္း။ 
၉။ ဤစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းက မည္ကဲ့သုိ႔ သိရိွထားသနည္း။ 
၁၀။ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသလား။ မည္သို႔ေျပာင္းလဲႏုိင္သနည္း။ 
၁၁။ တစ္စံုတစ္ဦးမွ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ 
၁၂။ အျပစ္ေပးသည့္ ပံုစံမ်ားသည္ အဘယ္နည္း။ 
၁၃။ မည္သူက အဆိုပါအျပစ္ေပးမႈပံုစံမ်ားကို ျပ႒ာန္းခ်မွတ္ထားသနည္း။  အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မည္သူမည္ဝါ 
      ခ်ိဳးေဖာက္မေဖာက္ကို စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္မည္႔သူရိွပါသလား။ မည္သူက မည္ကဲ့သုိ႔ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမည္နည္း။

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ေျဖရွင္းျခင္း 

၁။ ေက်းရြာရိွ ေျမႏွင့္ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ပဋိပကၡအမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ပြားသနည္း။
၂။ ပဋိပကၡကို လူမ်ားက မည္သို႔ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားသနည္း။ 
၃။ ပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ မည္သူ႔ကို ထည့္သြင္းထားသနည္း။ 
၄။ မည္သူပါဝင္သနည္း။
၅။ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္အတြင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္အဆင့္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 
၆။ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူတို႔သည္ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္ကို အသုံးျပဳၾကၿပီး မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရစနစ္ကို 
    အသုံးျပဳၾကသနည္း။ 
၇။ မည္သည့္ပဋိပကၡမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ မေျဖရွင္းႏုိင္ထားသနည္း။ 
၈။ အေျခအေနကို မည္သို႔တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သနည္း။ 

သင္၏ ICCA 
အတြင္းရိွ ရိုးရာ 
ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ 
အေလ့အထမ်ား 

ရာသီ အလိုက္/ 
ကိုးကြယ္ယံု 
ၾကည္မႈဆိုင္ရာ 
ျပကၡဒိန္ 

၁။ ေက်းရြာတြင္ မည္သည့္ဘာသာမ်ားကို အဓိကထား ကိုးကြယ္သနည္း။ 
၂။ ယခင္က သင္ကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ ဘာသာမ်ား ရိွခဲ့ပါသလား။ မည္သည့္ဘာသာမ်ား ျဖစ္သနည္း။ 
၃။ ေက်းရြာရိွ ရိုးရာယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အထအခ်ိဳ႕အေၾကာင္းကို ေျပာျပပါ။
၄။ ယခင္အတိတ္ကာလတြင္ သင္ပါဝင္က်င္းပခဲ့ေသာ အခမ္းအနားပြဲမ်ားရိွခဲ့ပါသလား။ ယခုထက္တိုင္ 
    ထိုအခမ္းအနားပြဲမ်ားကို သင္က်င္းပေနဆဲျဖစ္ပါသလား။ 
၅။ ဤအခမ္းအနားပြဲမ်ား၏ ဥပမာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ကို ေျပာျပေပးႏုိင္မည္လား။ မည္သည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ 
    သင္က်င္းပခဲ့သနည္း။ 
၆။ ဤေဒသတြင္ နတ္ဆရာမ်ားရိွပါသလား။ ယခင္ကေကာ ရိွခဲ့ပါသလား။ ၄င္းတို႔၏ အခန္းက႑သည္ မည္သို႔ရိွခဲ့သနည္း။
၇။ ရိုးရာဓေလ့အရ သင္သီဆိုေလ့ရိွသည့္ သီခ်င္း သို႔မဟုတ္ ကေလ့ရိွသည့္ အကမ်ား ရိွပါသလား။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
    ထိုအရာမ်ားကို သင္လုပ္ေဆာင္သနည္း။  
၈။ ေျမႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္လုပ္ေဆာင္သည့္ အခမ္းအနားပြဲမ်ား ရိွပါသလား။ 

သင္၏ ICCA 
ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
အခက္အခဲမ်ား

ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအစဥ္ / 
ရပ္ရြာဘဝ အစီအစဥ္

၁။သင္၏နယ္ေျမတြင္ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္သနည္း။ 
၂။ ဤၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သင္မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေနသနည္း။ 
၃။ သင္၏ နယ္ေျမကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ သင့္အတြက္စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွပါသလား။ 
၄။ ဤစိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သနည္းႏွင့္ အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားကို သင္မည္ကဲ့သို႔ 
    ေက်ာ္လႊားခဲ့သနည္း။ 

၁။ သင္၏နယ္ေျမကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ သင့္တြင္ အစီအစဥ္တစ္ခုရိွပါသလား။ ၄င္းမွာ အဘယ္နည္း။ 
၂။ အနာဂတ္တြင္ သင္၏နယ္ေျမအတြက္ သင့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ မည္သို႔ျဖစ္သနည္း။ သင္မည္သည့္ပံုစံကို ျမင္လိုသနည္း။ 
၃။ ဤေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ရပ္ရြာအေနႏွင့္ ဘာလုပ္မည္နည္း။ 
၄။ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဤေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို သတိျပဳမိပါသလား။ ၄င္းတို႔အားလံုး 
    ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနပါသလား။
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