
စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်စာစစာင်
မမန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဏ္ဏဝါထိန်းသိမ်းစရးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့အစကာင်အထည်စော်စဆာင်ရွက်မခင်း

သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (Wildlife Conservation Society - WCS) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ောရောရိုင်း 
ေိေစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအြင်များအဖွဲ့ (Fauna and Flora International - FFI) ေို့သည် ဘင်္ဂလားြင်လယ် 
ရအာ်နှင့် ကြ္ပလီြင်လယ်အေွင်းကျရောက်ရသာ ပမန်မာနိုင်ငံအရနာက်ဘက်ကမ်းရိုးေန်းနှင့် ေနသဂာေီ 
ကမ်းရိုးေန်းရေသများေှိ အဏ္ဏဝါနှင့်ကမ်းရိုးေန်းရင်္ဟစနစ်များအား စနစ်ေကျစီမံခန့်ခွဲမှုများ ရဆာင်ေွက် 
နိုင်ေန် ကူညီြံ့ြိုးလျက်ေှိြါသည်။ ဤဧေိယာများသည် ကမ္ဘာရြါ်ေွင်အရေးြါရသာ ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ 
ခိုရအာင်းောရနောများပဖစ်သည့် သန္တာရကျာက်ေန်းများ၊ ြင်လယ်ပမက်ခင်းများ၊ ေီရေရောများနှင့် ဆက်
စြ်အဏ္ဏဝါမျ ိုးစိေ်များေည်ေှိရနသည့်အပြင် ကမ်းရိုးေန်းရနပြည်သူများ၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း 
ဆိုင်ောလိုအြ်ချက်များကို ရေေှည်ပဖည့်ဆည်းရြးနိုင်ေန်အေွက် အလွန်အရေးြါရသာရနောများလည်း 
ပဖစ်ြါသည်။ သို့ရသာ် အလွန်အကျွငံါးဖမ်းဆီးပခင်းများနှင့် ရေေှည်ေည်ေံ့ခိုင်မမဲမှုမေှိရသာ ငါးဖမ်းပခင်း 
အရလ့အကျင့်များရြကာင့် အဆိုြါရနေင်းရေသများနှင့် ၎င်းေို့ကို မှီခိုလျက်ေှိရသာ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း 
လုြ်ငန်းများသည် ေပဖည်းပဖည်းြျက်စီးဆုေ်ယုေ်လာရနြါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ြျက်စီးဆုံးရှုံးေပခင်းများသည် 
ဥြရေပြုမှု၊ ေေားဥြရေစိုးမိုးမှု အားနည်းပခင်း၊ ဆက်စြ်ြေ်သက်သူများနှင့် ရဆွးရနွးညှိနှိုင်း၍ 
အကကံဉာဏ်ေယူမှု အားနည်းပခင်းေို့ရြကာင့် ပဖစ်ြါသည်။ WCS နှင့် FFI သည် အစိုးေဌာနဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်း 
များ၊ ရေသဆိုင်ောမိေ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ြူးရြါင်း၍ ရအာက်ရပခမှ အထက်သို့ချဉ်းကြ်နည်းပဖင့် 
အဏ္ဏဝါကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဧေိယာကွန်ယက်များ ေိုးချဲ့အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်သွားမည် 
ပဖစ်မြီး  ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများကို ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ေန် နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးေရလှောက်ေှိ အရသးစား 
ငါးဖမ်းလုြ်ငန်းပဖင့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလျက်ေှိရသာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကို အရထာက်အြံ့ပဖစ် 
ရစေန်ေည်ေွယ်၍ ယခုစီမံကိန်းကို ရဆာင်ေွက်သွားမည်ပဖစ်ြါသည်။ စီမံကိန်းအရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင် 
ောေွင် ရေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခွင့်နှင့် ဆုံးပဖေ်နိုင်ခွင့်များကို ေိုးေက်ရအာင်ပြုလုြ်၍  
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ောစီမံခန့်ခွဲမှုြုံစံများ ြိုမိုရကာင်းမွန်လာရစပခင်း (ဥြမာ-ြူးရြါင်းစီမံခန့်ခွဲမှု)၊ ြင်လယ်ပြင် 
ကိုမှီခို၍ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများကို ေေားဝင်အသိအမှေ်ပြုပခင်း၊ ရေေှည် 
ေည်ေံ့ရသာ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုြ်ငန်းများကို ရြါင်းစြ်ရဆာင်ေွက်ပခင်းပဖင့် အဏ္ဏဝါသယံဇာေ 
အေင်းအပမစ်များ ရေေှည်ေည်ေံ့ခိုင်မမဲရစရသာ စီမံခန့်ခွဲမှုများေွင် ရေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ြူးရြါင်း 
ြါဝင်လာရစေန် ေည်ေွယ်ြါသည်။ ထို့အပြင် အမျ ိုးသမီးများ၊ ေိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးစုများနှင့် အပခား 
ထိခိုက်လွယ်သည့်အုြ်စုများ၏ လူမှုစီးြွားရေးဆိုင်ော စွမ်းရဆာင်ေည် ပမှင့်ေင်ပခင်းအပြင် ၎င်းေို့အရနပဖင့် 
ေက်ကကစွာြူးရြါင်းြါဝင်လာနိုင်ရစေန် အထူးအရလးထားရဆာင်ေွက်မည် ပဖစ်ြါသည်။

စီမံကိန်းကာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်ေင်ဘာလ မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဩင်္ုေ်လအထိ

နိုင်ငံ ပြည်ရထာင်စုသမ္မေပမန်မာနိုင်ငံရော်

ဦးစဆာင်မည့်အေွဲ့အစည်း သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (WCS)

မိတ်ေက်အေွဲ့အစည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ောရောရိုင်းေိေစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝ 
အြင်များအဖွဲ့ (FFI)

စီမံကိန်း ရန်ပုံ ဘဏ္ဍာစငွ Blue Action Fund မှ ရထာက်ြံ့သည့် ေန်ြုံရငွ + WCS နှင့် 
FFI မှ ထည့်ဝင်ေန်ြုံရငွ

လွန်ခဲ့စသာ    
ဆယ်စုနှစ်အတွင်း 
မမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံစရး နှင့် 

စီးပွားစရးလျင်မမန်စွာ တိုးတက်စမပာင်းလဲ 
မှုများသည် သဘာဝ သယံဇာတများအား 
မည်ကဲ့သို့ စီမံခန့်ခွဲရမည်ဆိုစသာ အလှည့် 
အစမပာင်း အစမခအစနတစ်ခုသို့ စရာက်ရှိ 
စစခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံကိန်းသည် အစိုးရ 
ဌာနဆိုင်ရာအေွဲ့အစည်းများ၊ ကမ်းရိုးတန်း 
စနမပည်သူများနှင့် လက်တွဲလုပ်စဆာင်၍ 
အဏ္ဏဝါ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစရး လုပ်ငန်း 
များနှင့် ကမ်းရိုးတန်းစန မပည်သူများ၏ 
အသက်စမွးဝမ်းစကျာင်း လုပ်ငန်းများတိုး 
တက်စစမည့် အဏ္ဏဝါကာကွယ်ထိန်းသိမ်း 
စရးဧရိယာ(Marine Protected Area -MPA) 
ကွန်ယက်တစ်ခုကို တည်စထာင်ရန် ရည် 
ရွယ်ပါသည်။
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အဓိက ရည်မှန်းချက်များ

                                                                    နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ေွင် Blue Action Fund အဖွဲ့မှထုေ်ရဝသည်။

MPA အသစ်များတည်စထာင်မခင်း  

3,690 km2

MPA များကို ထိထိစရာက်စရာက် စီမံစဆာင်ရွက်မခင်း  

777 km2

အကျ ိုးခံစားရမည့်သူအစရအတွက ် 

32,500

MPA စီမံအုပ်ချုပ်မှု

▶ MPA အသစ်များေည်ရထာင်ပခင်း
▶ MPA စီမံအုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်မှု အစီအစဉ်များ   
 ရေးဆွဲပခင်း
▶ စဉ်ဆက်မပြေ် ရစာင့်ြကည့်ထိန်းချုြ်ပခင်းနှင့်  
 ဥြရေသက်ရောက်ပခင်း
▶ အချက်အလက်များ စုရဆာင်းပခင်းနှင့်   
 ရပမြုံရေးဆွဲပခင်း
▶ ရအာက်ရပခမှအထက်သို့ စီမံအုြ်ချုြ်   
 လုြ်ကိုင်ပခင်း
▶ MPA များအေွက် ရေေှည်ေံြုံရငွ ေေှိရစပခင်း
▶ MPA စီမံခန့်ခွဲ အုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်မှုများေွင်   
 ကျား/မ ေန်းေူအခွင့်အရေးေေှိပခင်း

လုပ်ငန်းစဆာင်ရွက်ချက်များ နှင့် ဧရိယာများ

စရရှည်တည်တံ့စသာ အသက်စမွးဝမ်းစကျာင်းမှုများ

▶ ရေသခံများ ြူးရြါင်းြါဝင်သည့် ရပမြုံများ   
 ရေးဆွဲပခင်း
▶ ရေေှည်ေည်ေံ့ရသာ အလုြ်အကိုင်   
 အခွင့်အလမ်းများ ဖန်ေီးရြးပခင်း
▶ ရေသခံများ၏ စီးြွားရေးကိုအရထာက်အြံ့  
 ရြးနိုင်မည့် ေန်ဖိုးပမှင့် ထုေ်ကုန်များ ဖန်ေီး  
 နိုင်ေန် ရဆာင်ေွက်ပခင်း
▶ အမျ ိုးသမီးများ၏ စီြွားရေးဆိုင်ောလုြ်ြိုင်ခွင့် 
 များေိုးေက်ရအာင် ရဆာင်ေွက်ပခင်း

ဇီဝမျ ို းစုံမျ ို းကွဲများထိန်းသိမ်းမခင်း/ စရရှည်တည်တံ့စသာ 
ငါးလုပ်ငန်း ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်စရး

▶ ငါးလုြ်ငန်းဆိုင်ော အချက်အလက်စုရဆာင်းပခင်း
▶ ြူးရြါင်းစီမံခန့်ခွဲရသာ ငါးလုြ်ငန်း
▶ အပခားရသာဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများအေွက်   
 ထိန်းသိမ်းရေး အစီအမံများ

ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ၏ စနထိုင်ကျက်စားရာ စနရာစေသများ 
အားထိန်းသိမ်းမခင်းနှင့် မပန်လည်ထူစထာင်မခင်း

▶ သန္တာရကျာက်ေန်းများအား ကာကွယ်   
 ထိန်းသိမ်းပခင်း
▶ ြငလ်ယပ်မကခ်င်းများအား ကာကယွထ်နိ်းသမိ်း  
 ပခင်း
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