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အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
 
 

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကုန္းတြင္းႏွင့္ အဏၰ၀ါေဂဟံစနစ္ဆုိင္ရာ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားကုိ ဘက္စုံစီမံခန္႕ခဲြျခင္း  
 
 
 
 

စီမံကိန္းအေနအထား 
 

‘စီမံကိန္းအသစ္’ 

အက်ဥ္းရုံးေဖၚျပခ်က္ ေတာင္တန္းမွသည္ သႏၱာေက်ာက္တန္းဆီထိ အတြင္းက်က်ခ်ိတ္ဆက္မွဳႏွင့္အတူ တနသၤာရီရွိ ကုန္းတြင္း/အဏၰ၀ါ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈႏွင့္ ဘက္စံုစီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကဲြထိန္းသိမ္းေရး အဓိကနယ္ေျမမ်ားကုိ ေရရွည္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားျခင္း 
 

တာ၀န္ရွိ အဖြဲ႕အစည္း ကုလသမဂၢ ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳအစီအစဥ္ 

ခန္ ့မွန္းဘတ္ဂ်က္ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ) 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅,၂၅၀,၀၀၀ 

စီမံကိန္း ကာလ ၇၂ လ 

အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္ ေျမယာပ်က္စီးမႈ၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြ 

UNDAF ရလဒ္မ်ား ေဘးအႏၱရယ္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ထိခုိက္ႏိုင္ေျခကုိ ေလ်ာ ့ခ်ႏုိင္မွဳ၊ ပုိမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္ စီမံခန္ ့ခြမဲွဳ၊  ႏွင့္ အထူးအားျဖင့္ ဓါတ္အားလုိင္းမွေ၀းကြာေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအဖုိ ့ တတ္ႏုိင္သည့္ 
ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ကုိ လက္လွမ္းမီေစျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္ထိန္းသိမ္းမွဳကုိ ျမွင့္တင္ႏိုင္မွဳ  

CPD / စီမံကိန္း ရလဒ္ 
 

စီမံကိန္း ရလဒ္မ်ား 
၁။  တနသၤာရီေဒသရိွ ကုန္းတြင္းႏွင့္ အဏၰ၀ါေဂဟစနစ္ စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ား အား  ဘက္စံုေပါင္းစပ္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
၂။  ILSM ႏွင့္ဆက္စပ္၍ အလားအလာရိွေသာ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၊ buffer zone မ်ားႏွင့ ္စႀကႍလမ္းမ်ားရိွ စီမံခန္႕ခြဲမႈကို 
အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္း ေစျခင္း။ 
၃။ ကုန္းတြင္းႏွင့္ အဏၰ၀ါေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ ဘက္စုံစီမံခန္႕ခြဲမႈအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကဲြစံုလင္မႈ စစ္တမ္း (NBS) မူေဘာင္ႏွင့္ 
အသိပညာစီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္အား ေရးဆဲြထူေထာင္ျခင္း။  
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၄။  တနသၤာရီရွိ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကဲြမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကုိ အေထာက္အပ့ံျပဳသည့္  အသိပညာစီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ 
သုံးသပ္စစ္ေဆးမႈ တုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း။ 

အေကာင္အထည္္ေဖာ္မႈ ပုံစံ 
 

တုိက္ရိုက္အေကာင္အထည္္ေဖာ္မႈ 

မိတ္ဖက္ အစုိးရ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 

သစ္ေတာဦးစီးဌာန (သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန (စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ႏွင့္ တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ 

 

၁။   ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 

၁.၁။  ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈ -   

ေရရွည္တည္ၿမမဲႈမရွိႏိုင္ သည့္ က႑အလုိက္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရိွ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ဳိးကဲြမ်ား စုံလင္လွသည့္ 
သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းေသာ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၊ ယင္းႏွင့္ တဲြဖက္တည္ရိွသည့္ ဇီ၀မ်ိဳးကဲြစံုလင္ၾကြယ္၀ေသာ ကမ္းရုိးတန္းႏွင့္ အဏၰ၀ါေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ ဆုိးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေနထုိင္ရန္ လုိအပ္မႈ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ 
မွီခိုအားထားေနရေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ား အတြက္ အားလုံးအက်ံဳး၀င္ကာ သာတူညီမွ်ရွိသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ပါ စီမံကိန္းတြင္ 
ထည္႔သြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

ဤစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္႔ အခ်ိန္ကာလမွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လွ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ 
ၾကံဳႀကိဳက္ေနပါသည္။ စီးပြားေရးက႑တြင္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း၊ ကမၻာ့အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ျခင္းမ်ားက ေရရွည္တည္ၿမႏဲုိင္ေသာ 
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စီးပြားေရးလွ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္ လူမႈေရေျပာင္းလဲမႈတို႔ကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤသုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏ 
သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကဲြစံုလင္မႈေပၚတြင္ ဖိအားမ်ား ပုိမိုသက္ေရာက္လာေစၿပီး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ဘက္စြန္း တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ တန္ဖုိးျမင့္မားလွသည့္ 
သဘာ၀သယံဇာတ မ်ားသည္ ထုိဖိအားမ်ား၏ ဒဏ္ေၾကာင့္ မ်ားစြာထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိေနပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အနာဂတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခရိွသည့္ 
ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ား ဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအဆင့္  ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဆိုဲင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (National Biodiversity Strategy and Action 
Plan) ထဲတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး တနသၤာရီရွိ ဤGEF မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
 

တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီးသည္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနည္းပါးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္း၏ ဇီ၀မ်ိဳးကဲြစံုလင္မႈႏွင့္ ထုိေဒသမွလဲြ၍ အျခားေနရာမ်ားတြင္ 
မရွိေသာ ဇီ၀မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ တုိင္းေဒသ ႀကီး၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖူလုံျပည့္စုံမႈတုိ႔ကုိ အားျဖည့္ေပးမည့္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ေဂဟစနစ္ ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။ 
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ တနသၤာရီေတာင္တန္းႏွင့္ တနသၤာရီ အဏ ၰ၀ါေဒသ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစားေပးစႀကလႍမ္းမ်ား (Priority conservation cooridors)ဲတြင္ 
ထည့္သြင္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ားဆုိင္ရာ အဓိကနယ္ေျမမ်ား (KBAs) ၏ ၂၀% တည္ရွိေနသည့္အတြက္ ဤေဒသသည္ 
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ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အထူးပင္အေရးပါလွပါသည္။ ဤေဒသတြင္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကဲြမ်ား အေရးေပၚထိန္းသိမ္းရန္လုိအပ္ေနေသာ အင္ဒုိ-ျမန္မာ (အင္ဒုိ-
ဘားမား) ေဒသ (Indo-Myanmar Hotspot)အတြင္း က်န္ရွိေနေသးသည့္ ေျမနိမ့္ပိုင္းစိုစြတ္မိုးသစ္ေတာ၏ အႀကီးမားဆုံးအစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွကုန္းမႀကီးရိွ 
ဒီေရေတာႀကီးမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အက္ဒမန္ပင္လယ္အဏ ၰ၀ါေဂဟစနစ္ရွိ ၿမိတ္ကၽြန္းစု၏ ကၽြန္းေပါင္း ၈၀၀ ခန္႕ႏွင့္ ကဲြျပားစံုလင္လွသည့္ အဏ ၰ၀ါေဂဟစနစ္မ်ား ပါ၀င္ေနပါသည္။  
ဤေဂဟစနစ္မ်ားသည္ စုံလင္လွေသာ ဇီ၀မ်ိဳးကဲြမ်ားကုိ ပ့ံပိုးေပးလ်က္ရွိရာ က်ား၊ အာရွဆင္၊ အာရွၾကံ႕ သူေတာ္၊ Sunda pangolin, Gurney’s pitta, plain-pouched hornbill ႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေသာ ပင္လယ္ငွက္အစုအဖဲြ႕မ်ား၊ ကဲြျပားစုံလင္လွသည့္ သႏၱာေက်ာက္တန္းႏွင့္ ပင္လယ္ျမက္မ်ားအပါအ၀င္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ားအား ပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။ 
ဤေဒသတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္း၊ ထုိင္းကၽြန္းဆြယ္တုိ႔ႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ား၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ေျမမ်ားပါ၀င္သည့္ ကုန္းတြင္းဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြ ထိန္းသိမ္း ေရး 
သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား (PAs)ကုိ သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ကုန္းတြင္းဇီ၀မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား ေရရွည္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ အလားအလာအလြန္ႀကီးမားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္အတူ တရားမ၀င္သစ္ခုတ္ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္ထိပါးမႈ၊ စက္မႈဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေစျခင္းမရိွသည့္ ငါးဖမ္းျခင္းအေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လတ္တေလာ အႏၱရာယ္မ်ား ရိွေနပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကဲြမ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ ဖူလုံမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္အတြက္ ဤအခြင့္အလမ္းအား 
အမိအရဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။         

 

၂. ေယဘုယ် နည္းဗ်ဴဟာ 

၂.၁    အေကာင္အထည္ေဖၚေရး နည္းလမ္းဗ်ဴဟာ 

အက်ိဳးစီးပြားစပ္ဆုိင္သူမ်ားစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစလ်က္ စီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္း၊ စီမံခန္ ့ခြဲျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဘက္စုံေပါင္းစည္းမိေစ၍ ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္ 
တနသၤာရိွေဒသရိွ အဏၰ၀ါ၊ ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ နယ္စပ္တေလ်ာက္ရွိ ဇီ၀မ်ိဳးစံု၊မ်ိဳးကြ ဲမ်ား၏ ေဂဟစံနစ္ကို လံုျခဳံမွဳရိွေစျပီး ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳကုိ လက္၀ယ္ပိုင္ပုိင္ရရွိေစေရးကုိ 
ဤစီမံကိန္းမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္သုိ ့ေရာက္ရွိေရးအားထုတ္ရာတြင္ အဖုိးတန္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုလင္မွဳႏွင့္ ေဂဟစံနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မရိွမျဖစ္ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကုိ ထုတ္ေ၀ျဖန္ ့ခ်ီျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ ့အသံုးခ်ျခင္း အားျဖင္ ့စံနစ္ႏွင့္ အဖြ ဲ့အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ဖြံ 
့ျဖိဳးတုိးတက္ေစေရးၾကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ကုန္းတြင္းႏွင့ ္အဏၰ၀ါေဂဟစနစ္ စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ား ကုိ 
ဘက္စံုေပါင္းစပ္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ျပီး ဤသည္မွာ ေတာင္တန္းမွသည္ သႏၱာေက်ာက္တန္းထိ စီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ စီမံခန္ ့ခြျဲခင္းတုိ ့ကုိ 
ဘက္စုံေပါင္းစပ္ျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၀ ႏွစ္တာ မဟာဗ်ဴဟာ မူေဘာင္  ႏွင့္ NBSAP တို ့တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အဖုိးတန္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုလင္မွဳကုိ 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအလုိ ့ငွာ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား (PA) စံနစ္ကုိ တုိးခ်ဲ  ့ျခင္း ႏွင့္ ယင္း သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား (PA)ၾကားခ်ိတ္ဆက္မွဳကုိ 
တုိးျမွင့္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။  
တုိင္းေဒသၾကီး၏ လက္ရွိ သမိုင္းေပးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းရုံး (KNU) တုိ ့ၾကားရိွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆဲ ပ႗ိပကၡလြန္ ေစ့စပ္ညိွႏွိဳင္းမွဳ 
မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဤစီမံကိန္းသည္ အုပ္စိုးမွဳနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကို ရွာေဖြၾကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ လက္ေတြ ့အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပ႗ိပကၡ 
ဂရုျပဳလမ္းသြယ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီးရွိ ကုန္းတြင္းႏွင့္အဏၰ၀ါ ေဂဟစံနစ္မ်ား၏ ဇီ၀မ်ိဳးစံု၊မ်ိဳးကြ ဲဆုိင္ရာ 
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အသိပညာဗဟုသုတမ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ခ်မတ္တည္ေဆာက္ေပးမည္လည္းျဖစ္၍ ယင္းကုိ အန္ဒမန္ပင္လယ္ Andaman Sea ႏွင့္ Sundaic Subregion တို ့ရွိ 
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ထူးျခားထင္ရွားလွသည့္ ပေဒသာစံု ဇီ၀မ်ိဳးစံု၊မ်ိဳးကြမဲ်ား ကုိ စီမံခန္ ့ခြျဲခင္းႏွင့္ လံုျခဳံေဘးကင္းေစေရးတုိ ့ကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိက္ရုိက္အသံုးခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

၂.၂ ေဆာင္ရြက္မွဳပုံစံ 
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းသည္ UNDP အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိအမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ 
ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ သုိ ့ေသာ္လည္း လတ္တေလာအားျဖင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီးရွိ ကုန္းတြင္း/အဏၰ၀ါ ဘက္စံုစီမံခန႕္ခြဲမႈအတြက္ GEF 
ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေစေရးအတြက္မူ တုိက္ရိုက္အေကာင္အထည္ေဖၚမွဳပုံစံသည္သာ ထိေရာက္မွဳအရိွဆံုးေရြးျခယ္စရာအျဖစ္ 
ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ UNDP ၏ တုိက္ရိုက္အေကာင္အထည္ေဖၚမွဳပုံစံ (DIM) ကုိလိုက္နာလ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ UNDP Country Programme တုိ 
့ၾကားသေဘာတူထားခ့ဲၾကသည့္ “ စံ အေျခခံ အကူအညီေပးမွဳ သေဘာတူညီခ်က္” Standard Basic Assistance Agreement အတုိင္းသာလွ်င္ ဤစီမံကိန္းကုိ  
အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္လည္း ဤ GEF စီမံကိန္းကုိ UNDP မွ တုိက္ရိုက္ေဖၚေဆာင္ရန္ အတိအလင္း 
သေဘာတူအသိအမွတ္ျပဳျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ ့အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစုိးရဌာနမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေဒသတြင္းအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (တုိင္းေဒသၾကီး အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ား၊ အင္ဂ်ီအုိမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြ ဲ့မ်ား) မွတဆင့္သာလွ်င္ ရလဒ္မ်ားကုိေဖၚေဆာင္ရန္ 
အေလးေပးအသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ 

 

၃.     ေျပာင္းလဲမွဳ သီအုိရီ 

တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး၏ အဏၰ၀ါ၊ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ ကုန္းတြင္းရိွ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ားကုိ ေဂဟစံနစ္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းေစေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳရရွိေစေရးအလို ့ငွာ 
ဘက္စုံေပါင္းစည္း၍ အားလုံးအက်ံဳး၀င္ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္း၊ စီမံခန္ ့ခြဲျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း တုိ ့ကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရာ ၌ ဤစီမံကိန္းဒီဇိုင္းမွ 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အဓိက အတားအဆီး  ၄ ခုရွိပါသည္။ အဓိက ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ အတားအဆီး ၄ မ်ိဳးမွာ -  

(၁)  သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား အတြင္းတြင္ KBA မ်ား ပါ၀င္မႈနည္းပါးျခင္း 
(၂) ကုန္းတြင္းႏွင့္ အဏၰ၀ါနယ္ေျမ ဘက္စံုစီမံခန္႕ခြဲမႈ (ILSM) အတြက္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း 
(၃) သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား၊ ၾကားခံနယ္ေျမမ်ား (buffer zones) မ်ားႏွင့္ စႀကလႍမ္းမ်ားအား စီမံခန္႕ခဲြရန္အတြက္ အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အားမ်ား 

နည္းပါးေနျခင္းႏွင့ ္
(၄) ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားအား ရယူရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ အသုံးခ်ရန္တုိ႔အတြက္ စြမ္းရည္မ်ား လုံေလာက္မႈမရွိျခင္းတို႔ 

ျဖစ္ပါသည္။   
 

ဤအတားအဆီးမ်ား ဖယ္ရွားေရးကုိမ ူစီမံကိန္း ရလဒ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ရရိွေစေရး အက်ိဳးျပဳမည္ ့ ေဆာင္ရြက္မွဳနည္းလမ္းတစ္စုျဖင့္ ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းမွ ရရွိမည္႔ 
ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားထဲတြင္ ေရရွည္တည္ၿမမဲည့္ ေျမယာစီမံခန႕္ခြဲမႈ(SLM) ႏွင့္ ထာ၀စဥ္တည္ၿမေဲစသည့္ သစ္ေတာစီမံခန္႕ခဲြမႈ (SFM) အေလ့အထမ်ားကုိ 
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လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ေျမယာပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ ၿပီး ေဂဟစံနစ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရွိေစကာ တစ္ကမၻာလုံးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကုန္းတြင္း၊ ကမ္းရိုး တန္းႏွင့္ 
အဏၰ၀ါေဂဟစနစ္ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ဟက္တာတြင္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကဲြမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးႏုိင္ ျခင္း၊ အနည္းဆုံး ဟက္တာ ၂၀၀,၀၀၀ တြင္ SFM နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳလာႏိုင္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။  
 

 

၄။    အဓိက ရလဒ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင္ ့မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (ရလဒ္မ်ား၏ မူေဘာင္ကုိ ေနာက္ဆက္တြတဲြင္ ထ့ဲသြင္းထားပါသည္။) 

၄.၁။  စီမံကိန္းမွ ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

စီမံကိန္းပန္းတုိင္မွာ ေတာင္တန္းမွသည္ သႏၱာေက်ာက္တန္းဆီထိ အတြင္းက်က်ခ်ိတ္ဆက္မွဳႏွင့္အတူ တနသၤာရီရွိ ကုန္းတြင္း/အဏၰ၀ါ ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈႏွင့္ 
ဘက္စံုစီမံခန္႕ခဲြမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကဲြထိန္းသိမ္းေရး အဓိကနယ္ေျမမ်ားကုိ ေရရွည္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကုိ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ KBAs 
မ်ားကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထိန္းသိမ္းေရးယႏၱရားမ်ားအားျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကမ္ည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤယႏၱရားမ်ိဳးစံုတြင္ PAs မ်ား၊ ရပ္ရြာပိုင္ေတာမ်ား၊ လူထုစီမံခန႕္ခြဲသည့္ 
အဏၰ၀ါနယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ အနီးပတ္လည္ ကုန္းတြင္းႏွင့္အဏၰ၀ါ အတြင္းရိွ ေဂဟစံနစ္ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ ့ပါ၀င္သည္။ ဤသုိ ့ထိန္းသိမ္းရာ၌ 
တန္ဖိုးျမင့္သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးေတာ HCV ခ်ဥ္းကပ္နည္းကုိ အသံုးျပဳ၍ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ အနည္းႏွင့္အမ်ား မွီခို ေနၾကရသည့္ သဘာ၀အရင္းအႏီွးမ်ားကုိ ခြျဲခားထုတ္ေဖၚျပီး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ ေနထုိင္ရာ စၾကၤလမ္းမ်ား အားျဖင့္ ကုန္းတြင္းႏွင့္အဏၰ၀ါ ကုိ အတြင္းက်က် ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္လည္း မ်ိဳးရင္းမ်ားၾကား 
ဗီဇဖလွယ္မွဳ၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ကူးေျပာင္းသြားလာမွဳ၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ားျပန္ ့ႏံွ ့တည္ရွိပုံ အေျပာင္းအလဲမ်ား စသည္တုိ ့ကိုျဖစ္ေစမည္ျဖစ္၍ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
သက္ေရာက္မွဳမ်ားကုိ တုန္ ့ျပန္ျပီးသားျဖစ္ေပမည္။ ယင္းတုိ ့သည္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးစံနစ္မ်ားရွိသည့္ စုိက္ခင္းဧရိယာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အားျဖင့္ ပုိ၍ 
ေရရွည္တည့္တံ့ေသာ အေလ့အထမ်ား ရိွသည့္ အေျခခ်ေနထုိင္မွဳမ်ား၏ အနီး၀န္းက်င္အတြက္ပါ ေနရာထုိင္ခင္းျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္္။ ဤ ရလဒ္မ်ား အမွန္တကယ္ 
ျဖစ္လာေစေရးအတြက္လည္း ေဒသအဆင့္၊ ခရုိင္အဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကိးအဆင့္တုိ ့တြင္ က႑စံုပါ၀င္သည့္ ယႏၱရားမ်ားကုိလည္း အေျခခ်တည္ေထာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
စီမံကိန္းပန္းတုိင္ကုိ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ေအာက္ပါ ရလဒ္ ၄ခု အားျဖင့္ ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၁။ တနသၤာရီေဒသရိွ ကုန္းတြင္းႏွင့္ အဏၰ၀ါေဂဟစနစ္ စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ား အား ဘက္စံုေပါင္းစပ္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
       ၂။  ILSM ႏွင့္ဆက္စပ္၍ အလားအလာရိွေသာ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၊ buffer zone မ်ားႏွင့္ စႀကႍလမ္းမ်ားရိွ စီမံခန္႕ခြဲမႈကို အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ 
ေလ်ာ့နည္း ေစျခင္း။ 
     ၃။   ကုန္းတြင္းႏွင့္ အဏၰ၀ါေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ ဘက္စံုစီမံခန္႕ခြဲမႈအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကဲြစံုလင္မႈ စစ္တမ္း     (NBS) မူေဘာင္ႏွင့္ အသိပညာစီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္အား 
ေရးဆဲြထူေထာင္ျခင္း။ 

၄။ တနသၤာရီရိွ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကုိ အေထာက္အပ့ံျပဳသည့္  အသိပညာစီမံခန႕္ခြဲမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ သုံးသပ္စစ္ေဆးမႈ တုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း။ 
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၄.၂။  ရလဒ္မ်ား 

        ရလဒ္ ၁၄.၂.၁။  တနသၤာရီေဒသရိွ ကုန္းတြင္းႏွင့္ အဏၰ၀ါေဂဟစနစ္ စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခဲြမႈမ်ား အား   ဘက္စံုေပါင္းစပ္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ စီမံကိန္း၏ 
ပထမအပုိင္းတြင္ အဆုိျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားအား တည္ေထာင္မႈႏွင့္ လူထုအေျချပဳ KBA စီမံခန႕္ခြဲမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဏၰ၀ါ၊ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ ကုန္းတြင္း 
ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ဦးစားေပး KBA မ်ား ပါ၀င္သည့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၏ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္ ကူညီပ့ံပိုးေပးပါမည္။ ဤအပုိင္းတြင္ အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမ ႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ အဏၰ၀ါေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ ဘက္စံုစီမံခန္႕ခြဲမႈ (ILSM) ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး တနသၤာရီေဒသရိွ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ 
ေျမယာ အသုံးခ်မႈ အေလ့အထမ်ားသည္ တန္ဖိုးျမင့္သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးေတာမ်ား (HCV) ႏွင့္ KBA မ်ားကုိ အေလးေပးသည့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အေထာက္အပ့ံျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္အတြက္ ILSM တြင္ က႑ေပါင္းစုံ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည့္ လုပ္ငန္းယႏၱရားတစ္ခုအား တုိင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္း စဥ္စနစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္ေအာင္လည္း 
ကူညီပ့ံပိုးေပးပါမည္။ ထုိမွ်သာမက ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြရာတြင္ ေဂဟစနစ္၏ တန္ဖုိးမ်ားကုိ စီမံကိန္းတုိင္းတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ 
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိလည္း ျမႇင့္တင္ေပးသြားပါမည္။      

 

 
         ရလဒ္ ၂ 

၄.၂.၂။  ရည္ရြယ္ အဆုိျပဳထားသာ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားရိွ စီမံခန္႕ခဲြမႈကုိ အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္     ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္း ေစျခင္း။ စီမံကိန္း၏ 
ဤအပုိင္းတြင္ သဘာ၀နယ္ေျမစီမံခန႕္ခြဲမႈစြမ္းရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ ထားေသာ ကုန္းတြင္းႏွင့္ အဏၰ၀ါ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမမ်ား ပတ္၀န္းက်င္ရိွ 
ဇီ၀မ်ိဳးကဲြစံုလင္မႈ၊ အဏၰ၀ါ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ HCV သစ္ေတာမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားအား ေျမျပင္တြင္ 
လက္ေတြ႕ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ရန္ အဓိက ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ အသစ္ထူေထာင္ထားေသာ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားအတြက္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္မ်ား 
ခ်မွတ္ၿပီး ေျမျပင္တြင္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ 
ကူညီပ့ံပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ KBA မ်ား၊ buffer zones မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး စႀကႍလမ္းမ်ားအတြင္းရိွ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိလည္း ျမ ႇင့္တင္ေပးကာ 
သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႕ခြဲမႈကုိ တိုးတက္ေစၿပီး ေရရွည္တည္ၿမေဲသာ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကုိင္ရန္ ဆဲြေဆာင္စည္းရံုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိခိုက္လြယ္မႈအေျခ အေနဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံကာ စီမံကိန္းမ်ားအား လုိက္ေလ်ာ 
ညီေထြျပဳျပင္ေရးဆဲြသည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ခံႏိုင္မႈတို႔ကုိ အဓိကအေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 
 

          ရလဒ္ ၃ 

၄.၂.၃။  ကုန္းတြင္းႏွင့္ အဏၰ၀ါေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ ဘက္စံုစီမံခန္႕ခြဲမႈအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကဲြစံုလင္မႈ စစ္တမ္း     (NBS) မူေဘာင္ႏွင့္ အသိပညာစီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္အား 
ေရးဆဲြထူေထာင္ျခင္း။  စီမံကိန္း၏ တတိယအပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မ်ား၌ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ား ဆုိင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ရရိွရန္ႏွင့္ 
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လက္ေတြ႕အသုံးခ်ရန္အတြက္ အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအား အဓိကထားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ရန္အတြက္ NBS ကုိလည္း ေရးဆဲြခ်မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံ အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရာ၌ 
Smithsonian Institution မွ စီစဥ္ျပဳစုထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳနည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းအစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိလည္း 
စီစဥ္က်င္းပေပးသြားပါမည္။ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကဲြမ်ားဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကဲြစံုလင္မႈ စစ္တမ္းထဲတြင္ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေအာင္ စုစည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးအေနျဖင္႔ တနသၤာရီေတာင္တန္းစႀကလႍမ္း၊ ကမ္းရိုးတန္းေဒသစိမ့္ေျမမ်ား (လမုေတာႏွင့္ ဒီေရလႊမ္းရႊံ႕ညႊန္ေတာမ်ား) 
ႏွင့္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုတုိ႔ကုိ အဓိကထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အေသးစိတ္ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဇီ၀မ်ိဳးကဲြစံုလင္မႈ 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားအား ခ်မွတ္ျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔အတြက္ လူတုိင္း လက္လွမ္းမီအသုံးျပဳႏုိင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ 
အေထာက္အကူျပဳနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးခ်ႏုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင္႔ အစုိးရဌာနမ်ား၊ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားး၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

          ရလဒ္ ၄၄.၂.၄။  တနသၤာရီရွိ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကဲြမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကုိ အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္  အသိပညာစီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ 
သုံးသပ္စစ္ေဆးမႈ တုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း။  စီမံကိန္း၏ ဆက္သြယ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာကုိ ျပဳစုေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ UNDP ဝက္ဆုိက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝက္ဆုိက္မ်ား/ 
လူမႈေရးမီဒီယာမ်ားတြင္ စီမံခ်က္သတင္းမ်ား၊ ထုတ္ေဝထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တင္ေပးျခင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ 
Stakeholder Forum group ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ရရိွေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ စီမကိံန္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ ရရိွေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ စီမံက္္ိန္းႏွင့ ္
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလုံး ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံက္္ိန္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ သုံးသပ္စစ္ေဆးမႈစနစ္ ရွိေနၿပီး စီမံက္္ိန္းစီမံခန႕္ခဲြမႈ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ထိေရာက္စြာ ပံ႔ပုိးေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

၄.၃။ မိတ္ဖက္အဖြ ဲ့အစည္းမ်ား- 

စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာမိတ္ဖက္အဖြ ့ဲအစည္းမ်ားမွာ- 
• သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန/သစ္ေတာဦးစီးဌာန 

• စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန /ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ 
• တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ 
• Fauna and Flora International (FFI) and 
• Smithsonian Institution (SI) 

အျခားအဖြ ဲ့မ်ားကုိမူ စီမံကိန္းစတင္သည့္အခါမွသာ ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ 
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၅.    အုပ္စုိးမွဳ ႏွင့္ စီမံကိန္း စီမံခန္ ့ခြမွဲဳ 
 

၅.၁။ စီမံကိန္း စီမံခန္ ့ခြမဲွဳ… 

၅.၂။ စီမံကိန္း အုပ္စိုးမွဳ… 

UNDP သည္ ဤစီမံကိန္းကုိ စီမံခန္႕ခြဲရန္တာ၀န္ရိွ၍ ၎မွတာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည့္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္း 
စီမံကိန္းရလဒ္မ်ား ျပည့္မီမွဳ ရွိေစျခင္းႏွင့္ UNDP ၏ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳျခင္း စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 
 
စီမံကိန္းအား သက္ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္း ဘုတ္အဖဲြ႕ 
(စီမံကိန္းဦးေဆာင္ေကာ္မတီဟုလည္းေခၚဆုိ)ကို ဖဲြ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ပါသည္။  စီမံကိန္းဦးေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ UNDP မွ Country 
Director ႏွင္႔   သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း၀န္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ဥကၠ႒အျဖစ္ ပူးတြေဲဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
စီမံကိန္းဦးေဆာင္ေကာ္မတီသည္ စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳေပးျခင္းစသည္႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ စီမံကိန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖဲြ႕မွ လမ္းညႊန္မႈမ်ား 
ေတာင္းခံလာေသာအခါတြင္ အမ်ားသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ 
 

စီမံကိန္း ၾကီးၾကပ္မွဳ။      ။အရည္အေသြးခိုင္မာမွဳ ရွိေစေရးအတြက္ UNDP မွ အဆင့္သံုးဆင့္ ၾကီးၾကပ္မွဳကုိ အသံုးျပဳ၍ ပထမအဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံတြင္းရုံးမ်ား၊ , ဒုတိယအဆင့္တြင္ 

ေဒသတြင္းရုံးမ်ားႏွင့္ တတိယအဆင့္တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ရံုးတုိ ့ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း ၾကီးၾကပ္မွဳအခန္းဂ႑သည္ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊ စီမံကိန္းကုိ 
လြတ္လပ္စြာ ၾကီးၾကပ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ ့ျဖင့္ စီမံကိန္း ဘုတ္အဖြ ဲ ့အား အေထာက္အကူျပဳေပးပါသည္။  ဤအခန္းဂ႑သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံကိန္း 
စီမံခန္ ့ခြဲမွဳဆုိင္ရာ မုိင္တုိင္မ်ားကုိ စီမံခန္ ့ခြဲေရးႏွင့္ ယင္းတုိ ့ျပီးျပည့္စုံေစေရးတုိ ့ကုိ ေသခ်ာခုိင္မာမွဳျဖစ္ေစပါသည္။ စီမံကိန္း ၾကီးၾကပ္မွဳသည္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမွ 
အမီွခိုကင္းလြတ္ေနရမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 


