
 
 
 
 
 
 

ေရအရငံဵအျမစ ံေရေဝေရလဲသစံေောထိနံဵသိမံဵေရဵ 

ျပညံေထာငံစုသမ္မေျမနံမာနိုငံငဳေော ံ

ပေံဝနံဵက့ငံထိနံဵသိမံဵ ေရဵန္ငဴံသစံေောေရဵရာဝနံှကီဵဌာန 
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မာေိကာ 

၁။ နိဒါနံဵ 

၂။ ေနာကံခဳအေြကာငံဵအရာ 

၃။ အဓိကေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵ 

၄။ ျမနံမာနိုငံငဳေးငံေရေဝေရလဲေဒသ 

 မ့ာဵစီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကိုငံျခငံဵ 

၅။ ေျမဆီလွှာထိနံဵသိမံဵေရဵသမိုငံဵေြကာငံဵ 

၆။ လကံရ္ိစီမဳကိနံဵမ့ာဵ 

၇။ ဒီေရေောမ့ာဵစီမအဳုပံခ့ုပံလုပံကိုငံျခငံဵ  

၈။  ေရေဝေရလဲေဒသဆိုငံရာျပဿနာမ့ာဵ 

၉။ ဆကံလကံေဆာငံရးကံမညံဴလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ 

၁၀။ နိဂုဳဵ 
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နိဒါနံဵ 
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 သစံေောမ့ာဵသည ံ ေရသဳသရာလညံျခငံဵျဖစံစဲံေးငံ အေရဵပါသညံဴ အခနံဵကဏ္ဍက ပါဝငံ 

လ့ကံရ္သိည။ံ 

 သစံေောမ့ာဵေညံရ္ိမှုသညံ ေရသယဳဇာေရရိ္နိုငံမှုပမာဏန္ငဴံ ေျမေပ်န္ငဴံ ေျမေအာကံေရ 

စီဵဆငံဵမှုကို အက့ိုဵသကံေရာကံနိုငံွပီဵ ေရအရညံအေသးဵကိုလညံဵ ထနိံဵသိမံဵေပဵနိုငံသည။ံ 

 သစံေောမ့ာဵေြကာငဴံ ေျမွပိုေုိကံစာဵမှု၊ ေရှကီဵေရလျှဳမှု၊ မိုဵေခါငံေရရ္ာဵမှုေိုကဴဲဴသိုေဴသာ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵကို ေလ့ာဴပါဵေစနိုငံွပီဵ သဲကန္တာရျဖစံေပ်ျခငံဵန္ငဴံ ေျမဆီလွှာ 

ဆာဵေပါကံျခငံဵေိုမဴ ္ကာကးယံနိုငံသည။ံ 

 သစံေောဖုဳဵလွှမံဵလ့ကံရ္ိေသာ ေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵမ္ ကမ္ဘာဴနိုငံငဳမ့ာဵ၏ ေသာကံသုဳဵေရ၊ 

စိုကံပ့ိုဵေရ၊ စကံမှုန္ငဴံ ေဂဟစနစံလိအုပံခ့ကံမ့ာဵ၏ အမ့ာဵစုကို ပဳဴပိုဵေပဵလ့ကံရ္ိသည။ံ 

 

ေရန္ငဴံသစံေောသယဳဇာေဆကံစပံမှု 
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 ေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵေးငံ သဘာဝပေံဝနံဵက့ငံကို မထခိိုကံေစေသာနညံဵလမံဵမ့ာဵျဖငဴံ 

သစံေောထးကပံစ္စညံဵမ့ာဵအပါအဝင ံ သဘာဝသယဳဇာေမ့ာဵ ထေုံလုပံသုဳဵစးဲရနံမ္ာ 

သဘာဝသယဳဇာေပညာရ္ငံမ့ာဵအေးက ံစိနံေခ်မှုေစံရပံျဖစံသည။ံ  

 သိုျဴဖစံ၍ သစံေောသယဳဇာေစီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကုိငံမှုန္ငဴံ ေရသယဳဇာေစီမဳအုပံခ့ုပံ 

လပုံကိုငံမှုဆိုငံရာ အစိုဵရဌာနမ့ာဵ၊ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵန္ငဴံ အျခာဵအက့ိုဵဆကံစပသံူမ့ာဵ 

အြကာဵ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကမံှုမ္ာ မရ္ိမျဖစံအေရဵပါလာပါသည။ံ 

 ေစံခ့ိနေံညံဵေးငံပင ံသစံေောန္ငဴံ ေရသယဳဇာေဆကံနးယံမှုမ့ာဵအာဵ ပုိမိုသိရ္ိနာဵလည ံ

လာွပီဵ မူဝါဒခ့မ္ေျံခငံဵ၊ ဥပေဒျပဌာနံဵ ျခငံဵန္ငဴံ စီမအဳုပံခ့ုပံလုပံကိုငံျခငံဵမ့ာဵ ေဆာငံ 

ရးကံနိုငံရန ံသုေေသနအေျခခဳသေငံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵ လိုအပံလာပါသည။ံ 

 သစံေောမ့ာဵသညံ ကမ္ဘာှကီဵပူေနးဵမှုျဖစံေပ ်ေစသညဴံ ဖနံလဳုအိမံအာနိသငရံ္ိဓါေံေငး မဴ့ာဵ 

ေးင ံ အဓကိဓါေံေငး ဴျဖစံသညဴံ ကာဗးနံဒိုငံေအာကဆုိံဒံအာဵ ေလထုအေးငံဵမ္ စုပံယူသို 

ေလ္ာငံထာဵနိုငံသျဖငဴံ သစံေောမ့ာဵစနစံေက့စီမဳအုပခံ့ုပံလုပံကိုငံနိုငံျခငံဵျဖငဴံ ရာသီ 

ဥေုေျပာငံဵ လမဲှုထိနံဵညှိနိုငံသည။ံ ရာသီဥေုေျပာငံဵလဲမှုသည ံ ေရသယဳဇာေရရိ္နိုငံမှု 

ပမာဏန္ငံဴ အရညံအေသးဵကို အခ့ိနကံာလန္ငဴံ ေနရာေဒသအလုိက ံ ေျပာငံဵလဲမှုျဖစံပးာဵ 

နိုငံသညံ။ 

(FAO-Forests and Water) 

ေရန္ငဴံသစံေောသယဳဇာေဆကံစပံမှု 
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ေရသဳသရာလညံပေံပုဳ 
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ျမနံမာနိုငံင၏ဳ သစံေောသယဳဇာေမ့ာဵန္ငဴံ 
ေရေဝေရလဲေဒသှကီဵမ့ာဵ 
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 ခ့ငံဵေးငံဵျမစံဝ္မံဵေဒသ 

 ဧရာဝေီျမစံအထကံပိုငံဵေဒသ 

 ဧရာဝေီျမစံေအာကပံိုငံဵေဒသ 

 ဧရာဝေီျမစံဝကျွနံဵေပ်ေဒသ ဟူ၍ ခးဲျခာဵ 
နိုငံသည။ံ 

 ဧရာဝေီျမစဝံ္မံဵေဒသ၏ ၅၆% ကို သစေံော 
မ့ာဵ ဖုဳဵလွှမံဵလ့ကံရ္ိသညံ။ 

 ျမစံဝ္မံဵေဒသ၏ အက့ယံအဝနံဵမ္ာ ၄၀၀,၀၀၀ 
စေုရနံဵကီလုိမီောရ္ိသျဖငဴံ စုစုေပါငံဵ ေျမဧရိ 
ယာ၏ ၆၀% ခန့ံဴရ္ိသည။ံ 

 ျမနံမာနိုငံငဳ၏ အသကံေသးဵေြကာအျဖစ ံ
သေံမ္ေံထာဵသည။ံ 

 နိုငံငဳလူဦဵေရ၏ ၇၀% ခန့ံဴမ္ီေငံဵေနထိုငံလ့ကံရ္ ိ
ွပီဵ သယံယူပိုေဴဆာငံေရဵ၏ ၄၀%ကို ဝနံေဆာင ံ
မှုေပဵလ့ကရံ္ိသညံ။ 

 မဲေခါငံျမစံေလာကံ ရ္ညံလ့ာဵမှုမရ္ိေသာံလညံဵ 
အဆိုပါျမစ၏ံ ေရစီဵဆငံဵမှု၏ ၈၅%ရ္ိသညဴ ံ
ကမ္ဘာဴအဆငဴံ ျမစံေစံစငံဵျဖစံသည။ံ (WB) 

ဧရာဝေီျမစံဝ္မံဵေဒသှကီဵ 
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 စုစုေပါငံဵေရေဝေရလဲဧရိယာ ၂၇၁,၉၁၄ စေုရနံဵ 

ကီလုိမီောရ္ိွပီဵ ျမနံမာနုိငံငဳအေးငံဵ ေရေဝေရလဲ 

ဧရိယာ ၁၆၆,၀၀၀ စေုရနံဵကီလုိမီောရ္သိည။ံ 

ျမစံဝ္မံဵေဒသ၏အရ္ည ံ၂,၈၁၅ ကီလုိ မီောရ္ိသည။ံ 

 အေရ္ ေဴောငံအာရ္ေဒသေးင ံ ဒုေိယအရ္ညဆဳုံဵျမစ ံ

ျဖစံသည။ံ 

 ေရုေံျပညံသူသဴမ္မေနိုငံငဳ၊ ျမနံမာနိုငံငဳန္ငဴံ ထိုငံဵ 

နိုငံငဳေိုအဴေးငံဵ ျဖန့ံဴြကကေံညံရ္သိည။ံ 

 ျမစံဝမ ္ ၈၉ ကီလုိမီောအထ ိ ေရေြကာငံဵသးာဵ 

လာနိုငံသညံ။ 

သဳလးငံျမစံဝ္မံဵေဒသ 
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 မဲေခါငံျမစ၏ံ ေရေဝေရလဲဧရိယာမ္ာ 

၇၉၅,၀၀၀ စေုရနံဵကလုိီမီောရ္သိည။ံ 

 ျမနံမာနိုငံငဳအေးငံဵ စုစုေပါငံဵေရေဝေရလ ဲ

ဧရိယာ၏ ၃% ျဖစံေသာ၂၈,၀၀၀ စေုရနံဵ 

ကီလုိမီောပါဝငံလ့ကံရ္ိသည။ံ  

 ေရုေံျပညံသူသဴမ္မေနိုငံငဳ၊ လာအိ၊ု ထိုငံဵ၊ 

ကမ္ဘာဒီဵယာဵန္ငဴံ ဗီယကံနမံနိုငံငဳ ေိုကဴိလုညံဵ 

ျဖေံသနံဵစီဵဆငံဵသည။ံ 

မဲေခါငံျမစံဝ္မံဵေဒသ 
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 ေနသသာရီ ေိုငံဵေဒသှကီဵန္ငဴံ  ရခိုငံျပညံနယံေုိ့ဴ 

အေးငံဵရိ္ ျမစံမ့ာဵ၏ ေရေဝေရလဧဲရိယာမ့ာဵ 

န္ငဴံစစံေောငံဵျမစံဝ္မံဵေဒသ၏ အက့ယံအဝနံဵ 

စုစုေပါငံဵမ္ာ ၁၃၈,၀၀၀ စေုရနံဵကီလုိမီော ရိ္ 

သညံ။ 

အျခာဵေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵ 
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Major Forest Types 

Source; Forest Department 

ျမနံမာနိုငံငဳရ္ိသစံေောသယဳဇာေမ့ာဵ 

Sr. 
No 

Forest Type Area    
(,000 ha) 

% of total 
forest area 

1. Mangrove forest 467.33 1.47 

2. Tropical evergreen forest 5,470.60 17.22 

3. Mixed deciduous forest 12,157.30 38.26 

4. Dry forest 3,114.71 9.8 

5. Deciduous Indaing 
(Dipterocarp) forest 

1,321.87 4.16 

6. Hill and temperate 
evergreen forest 

8,541.19 26.88 

7. Scrub land 700.00 2.21 

Total 31,773.00 100 
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အွမဲေမံဵသစံေောနယံေျမ 

Source; Forest Department 
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စဲ ံ အမ့ိုဵအစာဵ 
ဧရိယာ 

အက့ယံအဝနံဵ 
(ဧကန္ငဴံစ/မိုငံ) 

နိုငံငဳေော ံ
ဧရိယာ၏ 
ရာခိုငံနှုနံဵ 

၁။ ှကိုဵဝိုငံဵေော ၄၇,၂၀၄  စ/မိုင ံ ၁၈.၀၇ % 

၂။ 
ှကိုဵျပငံ 
ကာကးယံေော 

၁၆,၇၇၃  စ/မိုင ံ ၆.၄၀ % 

ေပါငံဵ ၃၅၅၆၇.၅၄ စ/မိုငံ ၂၄.၄၇% 

၃။ 
သဘာဝထနံိဵ 
သိမံဵေရဵနယံေျမ 

၁၇,၄၁၆ စ/မိုင ံ ၆.၆၇ % 



ေရေဝေရလေဲဒသမ့ာဵ စီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကိုငံျခငံဵ 

15 



ေရေဝေရလေဲဒသမ့ာဵ စီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကိုငံမှုန္ငဴံ အက့ုဳဵဝငံသညဴံ 
မူဝါဒန္ငဴံ ဥပေဒမ့ာဵ 

 

 အမ့ိုဵသာဵပေံဝနံဵက့ငံထိနံဵသိမံဵေရဵမူဝါဒ (၁၉၉၄) 

 သစံေောမူဝါဒ (၁၉၉၅) 

 သစံေောဥပေဒ (၁၉၉၂) 

 ေောရိုငံဵေိရ စ္ဆာနံန္ငဴံ သဘာဝအပငံမ့ာဵန္ငဴံ သဘာဝနယံေျမမ့ာဵထနိံဵသိမံဵေရဵဥပေဒ 

(၁၉၉၄) 

 ပေံဝနံဵက့ငံထိနံဵသိမံဵေရဵဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ေဒသခဳျပညံသူအစုအဖးဲ ပဴိုငံသစံေောလုပံငနံဵလမံဵေွှနံခ့ကံ (၁၉၉၅) 
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မဟာဗ့ူဟာန္ငဴံ လုပံငနံဵစီမဳခ့ကံမ့ာဵ 

၁။ ျမနံမာ ဴ၂၁ ရာစု အစီအစဲံ (၁၉၉၇) 

၂။ အမ့ိုဵသာဵသစံေောကဏ္ဍပငံမစီမဳကိနံဵ (၂၀၀၁-၂၀၃၀) 

၃။ ခရိုငံသစံေောစီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကိုငံမှုစီမဳကိနံဵမ့ာဵ 

၄။ အမ့ိုဵသာဵစဲံဆကံမျပေံဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵမဟာဗ့ူဟာ 

၅။ နိုငံငဳအဆငဴံဇီဝမ့ိုဵစဳုမ့ိုဵကးဲမ့ာဵထနိံဵသိမံဵေရဵမဟာဗ့ူဟာန္ငဴံ လပုံငနံဵစီမဳခ့ကံ 
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 ပေံဝနံဵက့ငံထိနံဵသိမံဵေရဵန္ငံဴသစံေောေရဵရာဝနံှကီဵဌာနသညံ့ နုိငံငဳအေးငံဵရ္ိ့

ေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵ့ စနစံေက့ထိနံဵသိမံဵကာကးယံရနံအေးကံ UNDP/FAO 

အကူအညီျဖငံဴ့ စီမကဳိနံဵမ့ာဵကို့ ၁၉၉၀ခုန္စံမ့ာဵအေးငံဵကပငံ့ စေငံအေကာငံ 

အထညံေဖာံခဲဴပါသည။ံ 

 န့ိုငံငဳအေးငံဵရိ့္ အေရဵှကီဵေသာ့ ေရေဝေရလေဲဒသမ့ာဵအာဵ့ စီမဳအပုံခ့ုပံျခငံဵ 

လပုံငနံဵကို့ ထေိရာကံစးာ့ အေကာငအံထညံေဖာံေဆာငံရးကနံိုငံရနအံေးကံ့ ေရေဝ 

ေရလဲေဒသအုပံခ့ုပံေရဵဌာနကုိ ၁၉၉၅ ခုန္စံ၊့ဧွပီလ (၁)့ရကံေနေဴးငံ့ စေငံဖးဲ စဴညံဵခဲဴ 

ပါသညံ။ 

ေရေဝေရလဲေဒသအုပံခ့ုပံေရဵဌာနဖးဲ စဴညံဵျဖစံေပ်လာပုဳ 
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 ေရေဝေရလဲထိနံဵသိမံဵရနံအေးကံ ျမနံမာဴသစံေောမ့ာဵ စနစေံက့အုပခံ့ုပံရာေးငံ 

မူဝါဒ န္ငဴံ စီမဳခ့ကံမ့ာဵ ခ့မ္ေံေရဵဆးဲေဆာငံရးကံရနံ၊ 

 ေရေဝေရလဲထိနံဵသိမံဵေရဵအေးကံလိုအပံသညံဴ သစံေောန္ငံဴ သဘာဝသယဳဇာေ 

မ့ာဵ ပ့ကံသုဲံဵ ေပ့ာကံကးယံမှုမရိ္ဘ ဲ ေရရ္ညံရ္ငသံနံေညံေဳဴေနေစရနံအေးကံ စနစံ 

ေက့ ထိနံဵသိမံဵအုပံခ့ုပ၍ံ အက့ိုဵရ္ိရ္ ိအသုဳဵျပုရန၊ံ 

 ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵ၏ လူမှုစီဵပးာဵေရဵေိုဵေကံမှုကိ ုေရ္ ရဴှုေဆာငံရးကံျခငံဵျဖငံဴ ေရေဝ 

ေရလဲေဒသမ့ာဵ ထိနံဵသိမံဵစီမအဳုပံခ့ုပံမှု လုပံငနံဵမ့ာဵေးငံ ျပညံသူအမ့ာဵ လကံေးဲ 

ပါဝငံေဆာငံရးကံလာေစရနံ၊ 

 ေရေဝေရလဲေဒသထိနံဵသိမံဵေရဵနယံေျမမ့ာဵကိ ု လကံရ္ိဆညံေျမာငံဵောေမဳမ့ာဵ၊ 

ေိုဵခ့ဲ ေဴဆာငံရးကံသညံဴ ဆညံေျမာငံဵောေမဳမ့ာဵန္ငံဴ အေရဵှကီဵေသာ ျမစေံခ့ာငံဵ 

အငံဵအိုငံမ့ာဵ၏ ေရဦဵေရဖ့ာဵေဒသမ့ာဵအထ ိေိုဵခ့ဲ ေဴဆာငံရးကံရနံ။ 

ရညံရးယံခ့က ံ
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ေျမဆီလွှာထိနံဵသိမံဵေရဵသမိုငံဵစဲ ံ
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၁၉၁၅ -၁၉၃၆ ၁၉၁၅ခုန္စံအေစာပိုငံဵကာလမ့ာဵမ္ စေင၍ံ ရ္မံဵျပညံနယေံးင ံ ေျမွပိုေုိကံ စာဵ 
ျခငံဵမ့ာဵ၊ နုဳဵအနညံက့မှုျပဿနာမ့ာဵကို စေငံသေိျပုမိခဲ၊ဴ  စုိကံပ့ိုဵေရဵဌာနမ ္
ေညာငံေရွှ မိုေဴးငံ စမံဵ သပံစခနံဵေစံခု ဖးငံဴလ္စံခဲဴွပီဵ စိုကပံ့ိုေျမအသဳုဵခ့မှု သရုပံျပ 
ေဆာငံရးကခံဲ ဴ

၁၉၃၇-၁၉၄၆  ရ္မံဵျပညံနယံေးင ံ သစေံောအရာရ္ိေစံဦဵခနံထဴာဵခဲဴရာ အဆိုပါအရာရိ္မ္ ေျမ 
လေံေဒသ (ပငံဵေယ၊ ပငံေလာငံဵ၊ ကေလာွမို နဴယံ)မ့ာဵေးငံ ေျမွပိုေုိကံစာဵ 
ဆဳုဵရှုဳဵမှုမ့ာဵစးာျဖစံေပ်ေနေြကာငံဵအစရီငံခဳခဲ၊ဴ ေျမေိုကံစာဵမှုထိနံဵသိမံဵေရဵ 
ေကာံမေီ ( Soil Erosion Committee) ဖးဲ စဴညံဵ၍ေဆာငရံးကခံဲဴရာ သာမုိငံဵခနံဵ 
အနီဵေးင ံ သရုပံျပဧရိယာျပုလုပ၍ံ ေျမေိုကံစာဵမှုထိနံဵသိမံဵျခငံဵ စမံဵသပံကးက ံ
မ့ာဵျပုလုပံခဲ၊ဴ ရ္မံဵျပညံနယံအေးငံဵ အျခာဵေဒသမ့ာဵေးင ံ ေျမေိုကံစာဵမှု ကးငံဵ 
ဆငံဵေိငုံဵောမှုမ့ာဵလညံဵေဆာငံရးကံနိုငံခဲ၊ဴ သိုရဴာေးင ံသိသာထငံရ္ာဵေသာ လပု ံ
ငနံဵ/အစီအစဲအုံပံခ့ုပံမှုမေဆာငံရးကံနိုငံခဴဲပဲ ဂ့ပနံေခေံကာလေးင ံ လုပံငနံဵ 
မ့ာဵရပံဆိုငံဵခဲ၊ဴ 

၁၉၉၄ခုန္စံေးငံ Deputy Conservator of Forests ျဖစံသူ Mr. T.S. 
Thompson မ္ Soil Erosion and Its Control in the Shan States, Burma 
အမညံျဖငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ ေျမဆီလွှာေိကုစံာဵမှုအေျခအေနနင္ံဴ ျပနံလညကံစုာဵ 
ရနံအေးက ံေဆာငံရးကရံမညံဴလပုံငနံဵမ့ာဵကို စာအုပံျပုစုခဲ၊ဴ   

ျမနံမာနိုငံငဳေရေဝေရလေဲဒသစီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကိုငံမှုမ္ေံေမံဵမ့ာဵ  
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၁၉၄၇ -၁၉၄၉ ကုနံဵျမငဴံေဒသထိနံဵသိမံဵေရဵအေးကံ့ စနစံေက့လုပငံနံဵမ့ာဵ အာဵေပဵေဆာငံ 
ရးကံလာခဲဴ ၊့အဆငံဴျမငဴံအရာရိ္ေစံဦဵအာဵ ေျမယာထနိံဵသိမံဵေရဵအရာရိ္ (Soil 
Conservation Officer)အျဖစံ အခ့ိနံျပညံေဴာဝနံေပဵအပံခဲဴ ၊  ေျမ ေိုကံစာဵမှု 
ထနိံဵသိမံဵေရဵေကာမံေီ (Soil Erosion Committee) အစာဵ ့ ေျမယာ 
ထနိံဵသိမံဵေရဵ ေကာံမေီ (Soil Conservation Committee) ဟုေျပာငံဵလဲခဲဴ၊့
ရ္မံဵျပညံနယံ ့ ေျမယာကးယံေရဵဥပေဒမူြကမံဵေရဵဆးဲခဲဴွပီဵ့ အစုိဵရထဳေငံသးငံဵခဲဴ 
သညံ၊့ေျမယာထနိံဵသိမံဵေရဵ(၅)န္စံစီမဳခ့ကံ့ခ့မ္ေံေဆာငံရးကခံဲဴ၊  

၁၉၅၀-၁၉၈၅ (၅)န္စံစီမဳကနိံဵစနစံေက့ေဆာငံရးကခံဲဴွပီဵ သစေံောန္ငဴံစိုကံပ့ိုဵေရဵဌာနေုိမဴ ္
ေိုဵခ့ဲ ပဴညာေပဵေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ ေလဴက့ငံဴသငံေနံဵေပဵနိုငံခဲ၊ဴ ၁၉၅၁ခုန္စံေးငံ 
ရ္မံဵျပညံနယံ ေျမကာကးယံျပုစုေရဵအကံဥပေဒကုိထုေံျပနံေြကျငာခဲ၊ဴ ၁၉၆၂ 
ခုန္စံေးင ံ သစံေောဦဵစီဵဌာနှကီဵြကပံမှုျဖငံဴ အထူဵေ့ျမယာထိနံဵသိမံဵေရဵ 
ယူနစ ံ (Special Soil Conservation Unit) ေညံေထာငံခဴဲ၊ စုိကံခငံဵ ေညံ 
ေထာငံျခငံဵ၊ ကမံဵပါဵွပိုထိနံဵသိမံဵျခငံဵမ့ာဵေဆာငရံးကံခဲ၊ဴ ရနပံုဳေငးအခကံအခ ဲ
ေြကာငံဴ က့ယကံ့ယျံပနံျဴပနံမဴေဆာငံရးကနံိုငံခဲ၊ဴ ၁၉၇၀ ခုန္စံေးငံ ပုပ္ပါဵေောင ံ
ျပနံလညျံပုစုပ့ိုဵေထာငံေပဵေရဵ စေငံေဆာငံရးကံခဲဴ ၊  

ျမနံမာနိုငံငဳေရေဝေရလေဲဒသစီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကိုငံမှုမ္ေံေမံဵမ့ာဵ  
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၁၉၈၆-၁၉၉၃ ေရေဝေရလဲေဒသအုပံခ့ုပံေရဵဆုိငံရာ သေဘာေရာဵမ့ာဵ ျပနံလညံေဖာ ံ

ေဆာငံရနံေရ္ ေဴျပဵစီမဳကနိံဵ (Pilot Project) ေစံခုကို ၁၉၈၁ ေးင ံ စေင ံ

ေဆာငံရးကခံဲဴရာ  ၁၉၈၆ ေးငံွပီဵဆဳုဵခဲ၊ဴ ၁၉၈၇ေးငံ ကငံဵောေရ္ ေဴျပဵေရေဝ 

ေရလဲထိနံဵသိမံဵေရဵစီမဳကိနံဵ (Pilot Watershed Management for 

Kinda Dam Mya/81/003)ကုိ (၈-၉၁၉၈၆ မ္ ၂၃-၁-၁၉၉၄ထိ)ကို  UNDP 

အကူအညီျဖငံဴေဆာငံရးကခံဲ၊ဴ  

၁၉၉၄-၁၉၉၆ အထူဵအေရဵှကီဵေသာ ေရေဝေရလဲေဒသ (၃)ခုစီမဳအုပံခ့ုပံမှု စီမကဳိနံဵ 

(Watershed Management for Three Critical Area MYA/93/005) 

(၂၄-၁-၁၉၉၄ မ္ ၂၂-၁၀၀-၁၉၉၆ထိ)ကုိ ကငံဵောဵဆညံ၊ အငံဵေလဵကန၊ံ 

ဖူဵှကီဵကနံေရေလ္ာငံေမဳမ့ာဵ၏ ေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵ ပါဝငံေသာ ရးာင၊ဳ 

ေညာငံေရွှ၊ ပငံဵေယ၊ ေိုကံှကီဵ ွမို နဴယံမ့ာဵေးငံေဆာငရံးကခံဲ၊ဴ ယငံဵစီကနိံဵ 

ေးင ံ ေျမအသုဳဵခ့မှုေ့ျမပုမဳ့ာဵ ျပုစုျခငံဵ၊ အေ့ျခခဳကနိံဵဂဏနံဵအခ့ကံအလက ံ

မ့ာဵေကာကယူံျခငံဵမ့ာဵ၊ ေောငံသူမ့ာဵအေးကံ ဝငံေငးေိုဵအခးငံဴအလမံဵမ့ာဵ 

ေဖာံထုေျံခငံဵေဆာငံရးကခံဲ၊ဴ  

၁၉၉၅ သစံေောေရဵရာဝနံှကီဵဌာနမ ္ သစံေောဦဵစီဵဌာန၏ ဌာနခးဲေစံခုအေနျဖငံဴ 

ေရေဝေရလဲေဒသအုပံခ့ုပံေရဵဌာန (Watershed Management Division) 

ကိဖုးဲ စဴညံဵေညံေထာငံေပဵခဲ၊ဴ 

ျမနံမာနိုငံငဳေရေဝေရလေဲဒသစီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကိုငံမှုမ္ေံေမံဵမ့ာဵ  
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၁၉၉၇-၂၀၀၂ အထူဵအေရဵှကီဵေသာေရေဝေရလဲေဒသ ေရရ္ညရံိက္ခာဖူလုေဳရဵန္ငံဴ ဝငံေငးေိုဵ 

အခးငံဴအလမံဵေဖာံထုေံေရဵစီမဳကိနံဵ (Environmentally Sustainable Food 

Security and Micro-income Opportunities in Critical Watershed 

(Southern Shan State) (HDI-e) (MYA/96/007) (၂၃-၁၀-၁၉၉၆ မ္ ၁၅-

၉-၁၉၉၉ထိ) လညံဵေကာငံဵ ပေံဝနံဵက့ငံေရရ္ညေံညံေဴဳေရဵ၊ စာဵနပံရိက္ခာ 

ဖူလဳုေရဵန္ငဴံ ဝငံေငးေိုဵအခးငံဴအလမံဵေဖာံထုေေံရဵစီမဳကနိံဵ(HDI-III)(MYA/ 

99/ 007)(၁၆-၉-၁၉၉၉ မ္ ၂၈-၂-၂၀၀၂ထိ) အေကာငံအထညေံဖာံေဆာငံရးကခံဲ ဴ

၁၉၉၆-၁၉၉၇ သစံေောေရဵရာဝနံှကီဵ ဌာနသည ံ ဆညံ/ေရေလ္ာငံေမဳ၊ ေရကနံန္ငံဴေရထးက ံ

မ့ာဵ၏ေရေဝေရလေဲဒသမ့ာဵ၌ သစံေောမ့ာဵျပနံလညံျပုစုပ့ိုဵေထာငေံရဵလပု ံ

ငနံဵကိ ုစေငံေဆာငံရးကခံဲဴ 

၂၀၀၁-၂၀၁၀ 

 

အငံဵ ေလဵကနံ မိုငံ(၂၀)ဝနံဵက့ငံ သစံေော၊ ေရ၊ ့ ေျမ ၊သာဵင္ကံကာကးယ ံ

ထနိံဵသိမံဵေရဵစီမကဳိနံဵကို ၂၀၀၀-၂၀၀၁မ ္၂၀၀၄-၂၀၀၅ခုန္စံထိ ပထမ (၅)န္စ ံ

စီမကဳိနံဵအျဖစံလညံဵေကာငံဵ ၊ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ မ ္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ခုန္စံအထ ိ

ဒုေိယ(၅)န္စံစီမဳကိနံဵကိုလညံဵေကာငံဵ လပုံကိုငံေဆာငံရးကခံဲဴ 

ျမနံမာနိုငံငဳေရေဝေရလဲေဒသစီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကိုငံမှုမ္ေံေမံဵမ့ာဵ  
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၂၀၀၁-၂၀၁၆ နိုငံငဳ၏စုိကံပ့ိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအေးကံ မရ္ိမျဖစလုိံအပံေသာ ေရသယဳဇာေ 

အရငံဵအျမစံမ့ာဵ စဲံဆကံမျပေံရရ္ိရနံရညံရးယံ၍ ဆညံ/ေရေလ္ာငံေမဳ၊ ေရကန ံ

န္ငဴံေရထးကမံ့ာဵ၏ေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵ၌ သစံေောမ့ာဵျပနံလညံျပုစုပ့ို ဵေထာင ံ

ေရဵလပုံငနံဵကို (၅)န္စံစီမဳခ့ကံမ့ာဵခ့မ္ေေံဆာငံရးကလံ့ကံရ္ရိာ လကံရ္ိအခ့ိန ံ

ေးင ံ  ေေိယ (၅)န္စံ စီမဳခ့ကံ (၂၀၁၁-၂၀၁၂မ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုန္စံအထိ) ကုိ 

အေကာင ံအထညံေဖာံေဆာငံရးကလံ့ကံရ္ိ၊ 

၂၀၀၄-၂၀၁၃ ပဲခူဵရိုဵမေဒသကို ကျွနံဵသစံမ့ို ဵေပါကံေရာကံျဖစံထးနံဵရာ ေဒသေစံခုအျဖစံ 

ထာဝစဲံေညံွ မဲေစရန၊ံ သစံေောဥပေဒျဖငံဴထေိရာကံစးာကာကးယံထိနံဵသိမံဵရန၊ံ 

ေညံေဆာကံထာဵသညံဴ ဆညံ/ေမဳမ့ာဵ၏ေရေဝေရလေဲဒသမ့ာဵကို စနစံေက့ 

ထနိံဵသိမံဵနိုငရံနံန္ငံဴ ေဒသခဳျပညံသူအစုအဖးဲ ပဴိုငံစုိကံခငံဵမ့ာဵေညံေထာငံရန ံရညံ 

ရးယံခ့ကံမ့ာဵျဖငံဴ ပဲခူဵရိုဵမစိမံဵလနံဵစိုျပညံေရဵစီမဳကနိံဵကို ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုန္စံ 

မ္စေငံ၍ (၅)န္စံစီမဳခ့ကမံ့ာဵခ့မ္ေေံဆာငံရးကံလ့ကံရ္ရိာ လကရံ္ိအခ့ိနံေးငံ စီမဳ 

ခ့က ံ ဒုေိယ(၅)န္စံကာလ ၂၀၀၈-၂၀၁၃ခုန္စံကိ ု အေကာငံအထညံေဖာ ံ ေဆာင ံ

ရးကံလ့ကံရ္ိ၊ 

၂၀၁၀-၂၀၁၄ အငံဵေလဵကနံထိနံဵသိမံဵကာကးယံေရဵန္ငံဴ ျပနံလညံထေူထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ 

ေဆာငံရးကံနိုငံရနအံေးကံ အငံဵ ေလဵကနံေရရ္ညံေညံေဳဴေရဵန္ငံဴ သဘာဝ 

ပေံဝနံဵက့ငံအေ့ျခအေနမ့ာဵထိနံဵသိမံဵေရဵလုပံငနံဵစီမခဳ့က ံ ပထမ(၅)န္စ ံ

ကာလကိ ုအေကာငံအထညေံဖာံေဆာငံရးကလံ့ကံရ္ိ၊ 

ျမနံမာနိုငံငဳေရေဝေရလေဲဒသစီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကိုငံမှုမ္ေံေမံဵမ့ာဵ  
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(၁)  သစံေောစိုကခံငံဵမ့ာဵေညံေထာငံျခငံဵ 

(၂)  သဘာဝေောမ့ာဵထိနံဵသိမံဵျခငံဵ 

(၃)  ေရစီဵေြကာငံဵမ့ာဵထိနံဵသိမံဵျခငံဵ(ကမံဵပါဵွပိုထိနံဵသိမံဵျခငံဵ) 

(၄)  ှကိုဵဝိုငံဵ/ှကိုဵျပငံကာကးယံေောမ့ာဵဖးဲ စဴညံဵျခငံဵ 

(၅)  သီဵန္ဳသစံေောေရာေန္ာစိုကံခငံဵေညေံထာငံျခငံဵ 

(၆)  ေဒသခဳျပညံသူအစုအဖးဲ အဴပိုငံသစံေောေညံေထာငံျခငံဵ 

(၇)  ေလ္ခါဵထစံလယံယာေဖာံထုေျံခငံဵ 

(၈)  ကးနံေိုကနံသငံဵျပုလပုံျခငံဵ 

(၉)  လထူျုဖနံ ဴပ့ိုဵပငံျဖနံေဴဝျခငံဵ 

(၁၀) ထငံဵအသုဳဵနညံဵ A1 မီဵဖိုျဖနံေဴဝျခငံဵ 

(၁၁) ေခေံမီစိုကံပ့ိုဵေရဵစနစံန္ငံဴ ေရသးငံဵေရထုေစံနစံမ့ာဵက့ငံဴသုဳဵျခငံဵ 

(ကးနံေိုအလိကုံထးနံယကံျခငံဵ၊ ေလ္ခါဵထစံစိုကံပ့ိုဵျခငံဵ၊ အေနံဵလုိကံစိုကံပ့ိုဵျခငံဵ 

စသညံေို့ဴ) 

(၁၃) ေရွှ့ဴေျပာငံဵေောငံယာစိုကံပ့ိုဵျခငံဵကိထုနိံဵခ့ုပံျခငံဵ 

(၁၄) ေောငံသူဝငံေငးေိုဵအသငံဵမ့ာဵဖးဲ စဴညံဵျခငံဵ 

(၁၅) အမ့ိုဵသမီဵဝငံေငးေိုဵအသငံဵမ့ာဵဖးဲ စဴညံဵျခငံဵ 

စီမဳကိနံဵမ့ာဵ ကာလေးငံေဆာငံရးကံခဲဴသညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵ 
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လကံရ္ိစီမဳကိနံဵမ့ာဵ 
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အငံဵေလဵကနံေရရ္ညံေညေံဳဴေရဵန္ငံဴသဘာဝပေံဝနံဵက့ငံအေ့ျခအေနမ့ာဵထိနံဵသိမံဵ 
ေရဵလုပံငနံဵစီမဳခ့က ံ

 
အငံဵေလဵကနံထိနံဵသိမံဵကာကးယံရျခငံဵရညံရးယံခ့က ံ
 

 ေလာပိေေရအာဵလျှပံစစံစကံရုဳအေးကံ ေရအရငံဵအျမစံျဖစံျခငံဵ၊  

 ဘာသာေရဵ၊ ေိုငံဵရငံဵသာဵ ရိုဵရာယဲံေက့ဵမှု၊ ဇီဝမ့ိုဵစုဳမ့ိုဵကးဲန္ငံဴ သဘာဝ 

ပေံဝနံဵက့ငံဆိုငံရာအေရဵပါမှု၊ 
 
အငံဵေလဵကနံအေးငံဵြကုဳ ေေးေဴနရသညံဴ ပေံဝနံဵက့ငံဆိုငံရာျပဿနာမ့ာဵ 
 

 ကနံအေးငံဵနုနံဵပိုခဴ့ျခငံဵ၊ 

 ကျွနံဵေမ့ာေဟာငံဵမ့ာဵ စနစံေက့မစးနံပဴစံျခငံဵ၊ 

 ေျမအသုဳဵခ့မှုေျပာငံဵလဲျခငံဵ၊ 

 စးနံပဴစံပစ္စညံဵမ့ာဵန္ငံဴ အညစံအေြကဵမ့ာဵ ကနံအေးငံဵေိုကံရိုကံစးနံပဴစံျခငံဵ၊ 

 ကျွနံဵေမ့ာစိုကံခငံဵမ့ာဵေးငံ ဓာေုေဗဒပိုဵသေံေဆဵမ့ာဵ၊ သီဵန္ဳအာဵျဖညံဴေဆဵမ့ာဵ 

အလးနံအကျွ ဳအသုဳဵျပုျခငံဵ၊ 

 ခရီဵသးာဵလုပံငနံဵဖးဳ ဴွဖိုဵေိုဵေကံလာျခငံဵန္ငံဴအေူ စးနံပဴစံပစ္စညံဵမ့ာဵ မ့ာဵျပာဵလာျခငံဵ၊ 

 ရာသီဥေု ေျပာငံဵလဲလာျခငံဵ 
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အငံဵေလဵကနံေရရ္ညံေညံေဳဴေရဵန္ငဴံ သဘာဝပေံဝနံဵက့ငံအေျခအေနမ့ာဵထိနံဵသိမံဵ ကာ 
ကးယံေရဵလုပံငနံဵစီမခဳ့က ံ(၂၀၁၀-၁၁ မ္ ၂၀၁၄-၁၅ထိ) 
 
 
ဇုဳနယံနမိေံမ့ာဵပိုငံဵျခာဵသေံမ္ေံျခငံဵ (Zonation) 

 ပငံမနယံ့ေျမဧရိယာ 

 ြကာဵခဳနယံ့ေျမဧရိယာ 

 ေရဦဵေရဖ့ာဵေဒသနယံ့ေျမဧရိယာ 
 
အဓိကထာဵေဆာငံရးကံသညံဴလုပံငနံဵနယံပယံမ့ာဵ 

 ေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵထိနံဵသိမံဵေရဵန္ငံဴေရစီဵေရလာ 

ေကာငံဵမးနံေရဵ၊ေရျပငံဧရိယာပုဳမ္နံ့ေညံေဳဴေရဵ၊ 

 ေျမွပိုေိုကံစာဵမှုကာကးယံောဵဆီဵျခငံဵန္ငံဴ့နုနံဵပိုခဴ့မှု 

ကာကးယံထနိံဵသိမံဵျခငံဵ၊ 

 ေဒသခဳျပညံသူလထူုအာဵအသိပညာေပဵျခငံဵ၊့ဝနံထမံဵမ့ာဵအာဵ့စးမံဵေဆာငံရညံ့့

ျမငံဴမာဵေစျခငံဵ၊့နညံဵပညာပူဵေပါငံဵေဆာငရံးကံျခငံဵ၊ 

 ေဂဟစနစံန္ငံဴဇီဝမ့ိုဵစဳုမ့ိုဵကးဲမ့ာဵ့ထိနံဵသိမံဵေစာငံဴေရ္ာကံျခငံဵ၊ 

 ေဒသခဳျပညံသူလထူု၏့လူမှုစီဵပးာဵေရဵဖးဳ ဴွဖိုဵေိုဵေကံေစေရဵေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ 

အင်းလလးကန်လရလဝလရလဲဧရယိာ 
(၂၁၆၆.၈) စတရုနး်မိုင ် 
(ဧက ၁၃ သိနး် ၈ လသာင်းလကော်) 
 
လောင်လရှေမြ ို့နယ်၊  
လတာင်ကြ ီးမြ ို့နယ် အလနာက်ဘက်ခြ မး်၊ 
ရပလ်စာက်မြ ို့နယ်၊  
ပငး်တယမြ ို့နယ် လတာင်ဘက်ခြ မး်၊ 
ကလလာမြ ို့နယအ်လရေ့ဘက်ခြ မး်၊ 
ပငလ်လာင်းမြ ို့နယ်အလရေ့ဘက်ခြ မး်  
နေင် ့လမြ ာက်ဘက်ခြ မး်၊  
ဖယ်ခံုမြ ို့နယ်အလရေ့ဘက်ခြ မး် 
ဧရယိာမေား ပါဝငပ် ါသေ။် 
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အငံဵေလဵကနံထိနံဵသိမံဵေရဵန္ငဴံ ျပနံလညံထူေထာငေံရဵစီမဳကနိံဵ           
(Inlay lake Conservation and Rehabilitation Project) 

ရညံရးယံခ့ကံမ့ာဵ 

 သဘာဝသယဳဇာေမ့ာဵစီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကိုငံရာေးင ံ စနစံေက့ 
စီမဳကနိံဵေရဵဆးဲေဆာငံရးကရံန၊ံ 

 ျပညံသူလူထုအေျချပုသဘာဝသယဳဇာေစီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကိုငံမှု
ေရ့္  ဴေျပဵစီမဳကိနံဵလုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငရံးက၍ံ ေအာငံျမငမံှုမ့ာဵအာဵ 
အျခာဵ ေဒသမ့ာဵသို့ဴ ပးာဵမ့ာဵေဆာငံရးကံရနံ၊ 

 ေဒသခဳျပညံသူအစုအဖးဲ မဴ့ာဵမ္ သဘာဝပေံဝနံဵက့ငံထိနံဵသိမံဵ 
ေရဵလပုံငနံဵမ့ာဵေးင ံ ပူဵေပါငံဵပါဝငံေဆာငရံးကံလာေစွပီဵ အသ ိ
ပညာ ေိုဵပးာဵလာေစရန၊ံ 

ေဆာငံရးကံသညဴံလုပံငနံဵမ့ာဵ 

 သစံေောန္ငံဴ ပေံဝနံဵက့ငံထိနံဵသိမံဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ၊ ေျမဆီ 
လွှာန္ငံဴေရထိနံဵသိမံဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ၊ ပေံဝနံဵက့ငံန္ငဴံလိုကံ 
ေလ့ာညီေထးရ္ိသညဴံ စိုကံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵန္ငံဴ ငါဵလပုံငနံဵမ့ာဵ၊ 
ဇီဝအဝနံဵှကိုဵဝိုငံဵေညံေထာငံျခငံဵ၊ အငံဵ ေလဵကနံ ထိနံဵသိမံဵ 
ေရဵရနံပုဳေငးေစံရပံ ထေူထာငံရနံေဆာငံရးကျံခငံဵ၊ 
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အငံဵေလဵကနံထနိံဵသိမံဵကာကးယံေရဵ ေရရ္ညံစီမဳခ့ကံေရဵဆးဲျခငံဵ 

1. Inlay Lake Conservation Project; A Plan for the Future by Institute for International 
Development 

2. Long Term Restoration and Conservation Plan for Inlay lake  by UN-HABITAT 
 

Both were funded by Royal Norwegian Government, Ministry of Foreign Affairs. 
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ပဲခူဵရိုဵမစိမံဵ လနံဵစိုျပညံေရဵစီမဳကိနံဵ 
 
ရညံရးယံခ့က ံ
 

 ပဲခူဵ ရိုဵမေဒသကိ ု ကျွနံဵသစံမ့ိုဵ ေပါကံေရာကံျဖစံ 

ထးနံဵရာေဒသေစံခုအျဖစံ ထာဝစဲံေညံွမဲေစရန၊ံ 

သစံေောဥပေဒျဖငံဴ ထိေရာကံစးာ ကာကးယံထနိံဵ 

သိမံဵရနံ၊ ေညံေဆာကံထာဵသညဴံ ဆညံ/ေမဳမ့ာဵ 

၏ေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵကိ ု စနစံေက့ ထနံိဵသိမံဵ 

နိုငံရနံန္ငံဴ ေဒသခဳျပညံသူအစုအဖးဲ ပဴိုငံ စိုကံခငံဵမ့ာဵ 

ေညံေထာငံရန ံ ရညံရးယခံ့ကံမ့ာဵျဖငဴံ ပဲခူဵရိုဵမ 

စိမံဵ လနံဵစိုျပညံေရဵစီမဳကိနံဵကိ ု၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုန္စံ 

မ ္ စေငံ၍ (၅)န္စံစီမဳခ့ကံမ့ာဵ ခ့မ္ေံေဆာငံရးကံ 

လ့ကံရ္၊ိ 
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စီမဳကိနံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ 

(အဓိကသစံေောျပုစုထိနံဵသိမံဵ ျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ) 

 သဘာဝေောမ့ာဵထိနံဵသိမံဵျခငံဵ၊ 

 သဘာဝေောေနံဘိုဵျမှငံဴစိုကံပ့ိုဵျခငံဵ၊ 

 ဓမ္မောမ့ိုဵဆကံျခငံဵ၊ 

 သစံေောစိုကံခငံဵမ့ာဵေညံေထာငံျခငံဵ န္ငံဴ 

စိုကံခငံဵေဟာငံဵမ့ာဵ ထနိံဵသိမံဵျခငံဵ၊ 

 ေရာဵမဝငံသစံမ့ာဵဖမံဵဆီဵျခငံဵ၊ 

 စီမဳကနိံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ (အေထာကံအကူျပုလပုံငနံဵမ့ာဵ) 

 ေဒသခဳျပညံသူအစုအဖးဲ ပဴိုငံသစံေောေညံေထာငံျခငံဵ န္ငံဴ 

စဳျပ သစံေောေက့ဵရးာမ့ာဵေညံေထာငံျခငံဵ၊ 

 လထူပုူဵေပါငံဵပါဝငံလာေစသညံဴ ေိုဵခ့ဲ ပဴညာေပဵလုပံငနံဵမ့ာဵ 

ေဆာငံရးကျံခငံဵ၊  

 ထငံဵအစာဵထိုဵ ေလာငံစာသုဳဵစးဲေရဵလုပံငနံဵေဖာံထုေျံခငံဵ၊ 

 ေရရရ္ိေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကျံခငံဵ၊ 

 သဘာဝကျွနံဵေောထိနံဵသိမံဵေရဵနယံ့ေျမ(Teak Nature 

Reserve)မ့ာဵသေံမ္ေျံခငံဵ၊ 

 သစံေောသုေေသနလပုံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကျံခငံဵ၊ 
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ရညံရးယံခ့က ံ
 

 နိုငံငဳေောံဖးဳ ဴွဖိုဵေိုဵေကံေရဵအေးကံ ေရသယဳဇာေ 

မ့ာဵ ေိုဵ ျမှငံေဴဖာံထုေသံုဳဵစးဲရန ံ ေညံေဆာကံထာဵ 

သညံဴ ဆညံ/ေမဳမ့ာဵ ေရရ္ညေံညံေဳဴစးာ အသုဳဵျပုနုိငံ 

ရနအံေးကံ ေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵရ္ိ သဘာဝသစံေော 

မ့ာဵအာဵထိနံဵသိမံဵျခငံဵ၊ ေရေ့ျမေိုကံစာဵခရဳမှုထိနံဵ 

သိမံဵျခငံဵန္ငံဴ လုိအပံပါက ေရေဝေရလဲထိနံဵသိမံဵေရဵ 

စိုကံခငံဵမ့ာဵေညံေထာငံရနံ 
 

ဆညံ/ေရေလာ္ငံေမဳ၊့ေရကနံ/ေရထးကံန္ငံဴ့
ေခ့ာငံဵမ့ာဵ၏ေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵေးငံ့

သစံေောမ့ာဵျပနံလညံျပုစုပ့ိုဵေထာငံေရဵစီမဳခ့ကံ 
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စီမဳခ့ကံပါလုပံငနံဵမ့ာဵ 

 သစံေောစိုကခံငံဵမ့ာဵေညံေထာငံျခငံဵ၊ 

 သဘာဝေောက့နံမ့ာဵျပုစုထိနံဵသိမံဵျခငံဵ၊ 

 သဘာဝေောေနံဘိုဵျမှငံဴစိုကံခငံဵမ့ာဵေညံေထာငံျခငံဵ၊ 

 သီဵန္ဳသစံေောေရာေန္ာစိုကံပ့ိုဵျခငံဵ၊ 

 ကးနံေိုကနံသငံဵကနံမဴ့ာဵျပုလပုံျခငံဵ၊ 

 ေရစိမံဴ့ေျမာငံဵမ့ာဵေူဵေဖာံျခငံဵ(Percolation Ditches)၊ 

 ေရလွှေျမာငံဵမ့ာဵေူဵေဖာံျခငံဵ(Diversion Ditches)၊ 

 နုဳဵောေမဳငယံမ့ာဵေညေံဆာကျံခငံဵ၊ 

 ဇီဝအငံဂ့ငံနီယာနညံဵျဖငံဴ့ေျမဆီလွှာေိုကစံာဵမှုမ္ကာကးယံျခငံဵ(Bioengineering) 

 ကုနံဵေစာငံဵန္ငံဴေရစီဵေြကာငံဵမ့ာဵအေးငံဵ သစံကိုငံဵစညံဵျမှု ပ၍ံ ေျမေိုကံစာဵမှု 

ထနိံဵသိမံဵျခငံဵ(Fascine)၊ 

 သကံရ္ိစညံဵရိုဵငယံမ့ာဵျပုလပုံျခငံဵ(Palisade)၊ 

 ကးနံေိုစညံဵရိုဵေနံဵျပုလပုံျခငံဵ(Wattling)၊ 

 ဝါဵစိုကံပ့ိုဵျခငံဵ၊ 

 သငံေနံဵမ့ာဵပိုခဴ့ျခငံဵ၊ 

40 



41 



ဒီေရေောမ့ာဵစီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကိုငံျခငံဵ 
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ရခိုငံကမံဵရိုဵေနံဵေဒသ 

ေနသသာရီကမံဵရိုဵေနံဵေဒသ 

ဧရာဝေီျမစဝံကျွနံဵေပ်ေဒသ 

ျမနံမာနိုငံငဳရ္ိဒေီရေောမ့ာဵ 
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 ပဳဴပိုဵေပဵျခငံဵဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵ (Provisioning Services) 

 ငါဵ၊ ပုစးနံမ့ာဵ ေပါကံပးာဵရ္ငံသနံှကီဵ ထးာဵရနံေနရငံဵေဒသျဖစံျခငံဵ၊ 

 ဒီေရေောပငံအစိေံအပိုငံဵမ့ာဵသညံေဆဵဖကံဝငံွ ပီဵ ပ့ာဵေမးဵျမူနိုငံျခငံဵ၊ 

 ဆိုဵေဆဵထေုံလုပံနိုငံျခငံဵ၊ 

 သစံန္ငဴံသစံေောထးကပံစ္စညံဵမ့ာဵထုေံယူရရ္ိနိုငံျခငံဵ ၊ 

 အေထာကံအကူျပုျခငံဵဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵ (Supporting Services) 

 ဆာဵငနံေရေးငံ အသကံရ္ငံေနထိငုံေသာ ဇီဝမ့ိုဵစဳုမ့ိုဵကးဲမ့ာဵ ရငံ္သနံရန ံ

ပဳဴပိုဵေပဵျခငံဵ၊ 

 ကမံဵရိုဵေနံဵေျမွပိုေိုကံစာဵမှုမ္ကာကးယံနိုငံျခငံဵ၊ 

 ဆကံစပံေဂဟစနစံမ့ာဵ၏ Foodweb ၊ Foodchain မ့ာဵအာဵ ေအာံဂနဲစံ 

ပစ္စညံဵမ့ာဵေထာကံပဳဴေပဵျခငံဵ၊ 

 ကာဗးနံသိုေလ္ာငံထာဵျခငံဵ၊ 

ဒီေရေောေဂဟစနစံမ္ရရ္ိနိငုံေသာဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵ (Mangrove 

Ecosystem Services) 
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 ထိနံဵညှျိခငံဵဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵ(Regulatory Services) 

 ဆူနာမီမုနံေိငုံဵအပါအဝငံ ရာသီဥေုဆိုဵရးာဵျပငံဵထနံမှုမ ္ ကာကးယံေပဵနိုငံ 

ျခငံဵ၊ 

 ေရလွှမံဵမိုဵမ့ာဵမျဖစံေစရနံ ထနိံဵညှိေပဵနိုငံျခငံဵန္ငဴံ အညစံအေြကဵမ့ာဵစစ ံ

ထုေနံိုငံျခငံဵ၊ 

 ေရခ့ိုရရိ္ရာေဒသမ့ာဵန္ငဴံ ေျမေအာကံေရခ့ိုအရငံဵအျမစံရ္ိရာေဒသမ့ာဵသို့ဴ ေရ 

ငနံဝငံေရာကံမှုမ ္ောဵဆီဵနိုငျံခငံဵ၊ 

 

 ရိုဵရာဓေလဴထုဳဵစဳဝနံေဆာငံမှု (Cultural Services) 

 အပနံဵေျဖအနာဵယူျခငံဵန္ငဴံ သဘာဝအေျခခဳခရီဵသးာဵလုပံငနံဵ  ေဆာငရံးကနံိုငံ 

ျခငံဵ၊ 

ဒီေရေောေဂဟစနစံမ္ရရ္ိနိငုံေသာဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵ (Mangrove 

Ecosystem Services) 
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 စနစံေက့ေရရ္ညံစိုကံပ့ိုဵျပုစုျခငံဵ  

 ဒီေရေောျပနံလညံ/အသစံေညံေထာငံျခငံဵ  

 ဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒမ့ာဵျဖငဴံကာကးယံျခငံဵ  

 သဘာဝဒီေရေောနယံေျမမ့ာဵေညံေထာငံျခငံဵ  

 အျပညံျပညံဆိုငံရာအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵန္ငဴံပူဵေပါငံဵေဆာငရံးကံျခငံဵ 

 ျပညံသူလူထုပူဵေပါငံဵပါဝငံမှုျဖငဴံျပုစုထိနံဵသိမံဵျခငံဵ  

ဒီေရေောမ့ာဵစီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကုိငံျခငံဵ 
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ေရေဝေရလဲေဒသဆိုငံရာျပဿနာမ့ာဵ 
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 ေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵရိ္ သစံေောသယဇဳာေအပါအဝငံ သဘာဝသယဳဇာေမ့ာဵကို ထေံု 

ယူမှု အဆမေနံမ့ာဵျပာဵလာျခငံဵေြကာငဴံ ေရေဝေရလေဲဒသေဂဟစနစံမ့ာဵ ေညံွငိမံမှုန္ငဴံ 

ခဳနိုငံရညံရ္မိှုအေပ်ေးငံ ထခိိုကံလာျခငံဵ၊ 

 ေျမအသုဳဵခ့မှုေျပာငံဵလဲျခငံဵန္ငဴံ သေ္ထ ုေူဵေဖာံျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵေြကာငဴံ သစံေောဖုဳဵ 

လွှမံဵမှုဧရိယာေလ့ာဴနညံဵ လာျခငံဵန္ငဴံ သစံေောေဂဟစနစမံ့ာဵ အပိုငံဵပိုငံဵ ကးဲျပာဵလာ 

ျခငံဵ၊ 

 စနစံက့မှုမရိ္ေသာ ေညံေဆာကံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵေြကာငဴံ ေျမဆီလွှာေိုကစံာဵမှုမ့ာဵျဖစံ 

ေပ်ေစွပီဵ  ေောငေံပ်ေဒသန္ငဴံ ေျမျပန့ံဴေဒသမ့ာဵေးငံ ေရထုအေျချပုေဂဟစနစံမ့ာဵ 

ထခိိုကံပ့ကံစီဵျခငံဵ၊ 

 ွမို ျဴပဖးဳ ဴွဖိုဵမှု၊ ေောမီဵေလာငံမှုန္ငဴံ ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵစမီဳကနိံဵမ့ာဵေြကာငဴံ သစံေောဖုဳဵလွှမံဵမှု 

ဧရိယာေလ့ာဴနညံဵလာျခငံဵန္ငဴံ သဘာဝပေံဝနံဵက့ငံယုိယးငံဵလာွပီဵ ေရသယဳဇာေမ့ာဵ 

ေလ့ာ ဴနညံဵဆုဳဵရှုဳဵျခငံဵ၊ 

 ေရွှ့ဴေျပာငံဵေောငံယာနင္ဴံ ပေံဝနံဵက့ငံန္ငဴံလိုကေံလ့ာညီေထးမှုမရိ္ေသာ စိုကံပ့ိုဵေရဵလုပ ံ

ငနံဵမ့ာဵေြကာငဴံ သစံေောန္ငဴံ ေရသယဳဇာေမ့ာဵဆဳုဵရှုဳဵျခငံဵ၊ 

 အစုိဵရဌာနမ့ာဵအပါအဝငံ သကံဆုိငံရာအက့ိုဵဆကံစပံပေံသကသံူမ့ာဵအြကာဵ ပူဵ 

ေပါငံဵေဆာငံရးကမံှုအာဵနညံဵျခငံဵ ၊ ဥပေဒစိုဵမိုဵမှုအာဵနညံဵျခငံဵ၊ 
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FC2000 FC2001 FC2002 FC2003 FC2004 FC2005

FC2006 FC2007 FC2008 FC2009 FC2010
■Closed Forest

■Open Forest
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န္စံအလိုက ံသစံေောဖုဳဵလွှမံဵမှုဧရိယာ ေျပာငံဵလဲလာျခငံဵ 



၆၅.၈% 

၇၅.၂% 
၆၀.၈၉% ၅၀.၈% ၅၁.၅၄% 

၄၉.၂၅% 
၄၆.၉၆% 

၀. 

၁၀. 

၂၀. 

၃၀. 

၄၀. 

၅၀. 

၆၀. 

၇၀. 

၁၉၂၅ ၁၉၅၇ ၁၉၇၅ ၁၉၈၉ ၂၀၀၀ ၂၀၀၅ ၂၀၁၀ 

Pe
rc

ne
ta

g
e 

 

Year 

သစ်လတာဖံုးလှေမ်းမှု ရာခုိင်နှုန်း 

၁၉၉၀ မ ္၂၀၁၀ ခုန္စံအေးငံဵ န္စံစဲံ ပ့မံဵမျှ သစံေောျပုနံဵေီဵမှုနှုနံဵမ္ာ ၀.၉၅% ခန့ံဴ 
ျဖစံပါသည။ံ (FRA 2010) 

သစံေောဖုဳဵလွှမံဵမှု့ေလ့ာဴနညံဵက့ဆငံဵလာျခငံဵ 
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ပဲခူဵရိုဵမေးင ံသစံေောဖုဳဵလွှမံဵမှုအေျခအေနေျပာငံဵလဲျခငံဵ 



54 

ေောအမ့ိုဵအစာဵ ၁၉၉၀ျပညဴံန္စံ ရာခိုငံနှုနံဵ ၂၀၁၀့ျပညဴံန္စံ ရာခိုငံနှုနံဵ 

ထထူပံေသာေော ၃၂၇၃၇၀၇ ၂၆.၁၃% ၉၀၂၇၉၈ ၇.၂၁ % 

ရးကံအုပံပးငဴံသစံေော ၈၉၇၇၈၁ ၇.၁၇% ၂၃၃၂၈၇၃ ၁၈.၆၂% 

အျခာဵေျမ ၈၃၅၆၇၅၇ ၆၆.၇၀% ၉၂၉၂၅၇၃ ၇၄.၁၇% 

စုစုေပါငံဵ ၁၂၅၂၈၂၄၄ ၁၀၀% ၁၂၅၂၈၂၄၄ ၁၀၀% 

ပဲခူဵရိုဵမနယံေျမအေးငံဵရ္ိသစံေောဖုဳဵလွှမံဵမှုအေျခအေန(ဧက) 



ေရေဝေရလဲေဒသ ပ့ကံစီဵသညံန္ငဴံအမျှ ျဖစံေပ်လာနိုငံသညဴံ ေနာကံဆကံေးဆဲိုဵက့ိုဵမ့ာဵ 
 

(၁) ဇီဝမ့ိုဵစုဳမ့ိုဵကးဲမ့ာဵ ေိမံေကာေပ့ာကံဆုဳဵသးာဵျခငံဵ၊ 

(၂) ေျမဆီလွှာ ေိုကံစာဵျပုနံဵေီဵျခငံဵ၊ 

(၃) ေျမေအာကံေရလွှာဆုေံယုေံျခငံဵ၊ 

(၄) ျမစံေခ့ာငံဵမ့ာဵအေးငံဵ ေရလမံဵေြကာငံဵမ့ာဵ က့ဲံဵ 

 လာျခငံဵန္ငဴံ ေိမံေကာလာျခငံဵ၊ 

(၅) မိုဵသညံဵထနံစးာရးာလျှငံ ေရှကီဵျခငံဵန္ငဴံ ေျခာကံေသး့ဴ  

 ရာသီေးင ံေရရ္ာဵပါဵမှုမ့ာဵျဖစံေပ်ျခငံဵ၊ 

(၆) ေျမနိမဴံေဒသမ့ာဵရ္ိ ျမစံ၊ ေခ့ာငံဵ၊ အငံဵအိုငံန္ငဴံ ဆညံ/ ေမဳမ့ာဵေးင ံသဲနှုနံဵအနညံအန္စ ံ

မ့ာဵ ပိုခဴ့ေိမံေကာျခငံဵ၊ 

(၇) ေနးရာသီေးင ံစိမဴံစမံဵမ့ာဵခမံဵေျခာကံွပီဵ ေရရ္ာဵျခငံဵစသညံေိုကဴို ခဳစာဵရမညံျဖစံပါ 

သညံ။ 

 

ထိုကဲဴသို့ဴ သဘာဝဝနံဵက့ငံပ့ကံစီဵမှုသာမက သဘာဝပေံဝနံဵက့ငံန္ငဴံဆကံနးယလံ့ကံရ္ေိသာ 

လမူှုစီဵပးာဵေရဵထခိိုကံနစံနာမှုမ့ာဵကိုပါ ေဆကံေညံဵခဳစာဵရမညံျဖစံပါသည။ံ 
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ဆကံလကံေဆာငံရးကံမညဴံလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ 

59 



 အမ့ိုဵသာဵေရေဝေရလဲေဒသစီမအဳုပံခ့ုပံလပုံကိုငံမှု မူဝါဒန္ငဴံဥပေဒမ့ာဵ ေရဵဆးျဲပဌာနံဵ  
ျခငံဵ၊ 

 အမ့ိုဵသာဵအဆငံဴ ဘကံစုဳေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵစီမဳအုပံခ့ုပံလပုံကိုငံမှု အစီအစဲံေစံရပံ 
ေရဵဆးဲအေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵ၊ 

 အမ့ိုဵသာဵေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵ့ဆိုငံရာသေငံဵအခ့ကံအလကံစနစံေညံေထာငံျခငံဵ၊ 

 အေရဵေှကီဵထိနံဵသိမံဵကာကးယံရနံလိုအပံမှုအေပ်ေးငံအေျခခဳ၍ ဦဵစာဵေပဵ ေရေဝ 
ေရလဲဧရိယာမ့ာသေံမ္ေံျခငံဵန္ငဴံထနိံဵသိမံဵျခငံဵ၊ 

 ေဒသခဳျပညံသူေို့၏ဴအသိပညာဖးဳ ဴွဖိုဵေိုဵေကံေစရနံေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ 

 ျပညံသူလူထုဗဟိုျပုေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵဆိငံုရာ သစံေောစီမဳအုပံခ့ုပံလပံုကိုငံမှုလုပ ံ
ငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ 

 ထငံဵအစာဵအျခာဵေလာငံစာသုဳဵစးဲမှုဖးဳ ဴွဖိုဵလာေစရန ံေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ 

 ပေံဝနံဵက့ငံဆိုငံရာဝနံေဆာငံမှုအေးကံ အက့ိုဵအျမေံခးဲေဝေပဵျခငံဵစနစံအာဵ 
အေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵ (Payment for Ecosystem Services) 

 REDD+ စီမဳကနိံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ 

 ဒီေရေောထနိံဵသိမံဵကာကးယံေရဵမူဝါဒန္ငဴံ ဥပေဒမ့ာဵေရဵဆးဲျခငံဵ၊ 

 ဒီေရေောဌာနံေစံခု သစံေောဦဵစီဵဌာနအေးငံဵ ဖးဲ စဴညံဵျခငံဵ၊ 

 ဒီေရေောဆိုငံရာ သေငံဵအခ့ကံအလကံစနစံေစံခုေညံေထာငံျခငံဵ၊ 

 အမ့ိုဵသာဵအဆငဴံ ဒီေရေောထနိံဵသိမံဵေရဵဆိုငံရာ အစီအစဲံေစံရပံေရဵဆးဲျခငံဵ၊ 60 



• ဒစံဂ့စံေယံေျမအနိမဴံအျမငဴံပဳုစဳ(ေမာံဒယံ) 

• ေစံနိုငံငဳလဳုဵ၏ ျမစံေခ့ာငံဵစနစံ 

• ေရေဝေရလဲနယံနိမိေံမ့ာဵ 

• ေလ့ာေစာကံအေနံဵအစာဵမ့ာဵ 

• ေျမအသုဳဵခ့မှုအေနံဵအစာဵမ့ာဵ 

• လဦူဵေရသိပံသညံဵမှု 

• ဦဵစာဵေပဵျပနံလညံထူေထာငံေရဵဧရိယာမ့ာဵ 

အမ့ိုဵသာဵေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵ ဆိုငံရာသေငံဵအခ့ကံအလကံစနစံေညေံထာငံျခငံဵ၊ 

 ေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵ စနစံေက့စီမဳအုပံခ့ုပံလပံုကိုငံရနံအေးကံ စီမဳကိနံဵမ့ာဵေရဵဆးဲရာ 

ေးင ံ ေဒသအလုိကံ မ္နံကနံသညဴံကိနံဵဂဏနံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵ စုစညံဵရရ္ိရနံအေရဵ 

ှကီဵပါသညံ။ သိုျဴဖစံ၍ ပေံဝနံဵက့ငံထနိံဵသိမံဵေရဵန္ငဴံသစံေောေရဵရာဝနံှကီဵဌာန 

အေးငံဵ ေရေဝေရလဲေဒသဆိငုံရာသေငံဵအခ့ကံအလကစံနစံ (Development of 

National Watershed Data Set) ေစံခုေညံေထာငသံးာဵမညံျဖစံပါသညံ။ ေအာကံပါ 

အခ့ကံအလကံမ့ာဵပါဝငံပါမည။ံ 
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နိဂုဳဵ 
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 ျမနံမာနိုငံငဳသညံ ေရသယဳဇာေေပါကကယံဝွပီဵ ရရ္ိနုိငံသညဴံေရသယဳဇာေမ့ာဵ၏ ရာခုိင ံ

နှုနံဵအနညံဵငယံကုိသာ သုဳဵစးဲနိုငံသျဖငဴံ ေရသယဳဇာေအေျခခဳဖးဳ ဴွဖိုဵေိုဵေကံမှုလုပံငနံဵ 

မ့ာဵ ေဆာငံရးကရံနံအလာဵအလာေကာငံဵသညဴံ နိုငံငဳျဖစံပါသည။ံ  

 နိုငံငဳအေးငံဵ ေဈဵကးကံစီဵပးာဵေရဵစနစံေဖာံေဆာငံျခငံဵန္ငဴံအေူ သဘာဝသယဳဇာေ 

မ့ာဵထေုံယူျခငံဵန္ငဴံ ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵေြကာငဴံ နိုငံငဳအေးငံဵရ္ိ သစံေောဧရိယာ 

မ့ာဵ ပ့ကံစီဵလာရွပီဵ  သစံေောေဂဟစနစံမ့ာဵမရ္ရ္ိေသာ ဝနံေဆာငံမှုန္ငဴံ ထေုံကုနံ 

ပစ္စညံဵ မ့ာဵေလ့ာဴနညံဵဆဳုဵရှုဳဵလာလ့ကံရ္ပိါသည။ံ အထူဵသျဖငဴံ ေရသယဳဇာေမ့ာဵ၏ 

အရညံအေသးဵန္ငဴံ ရရ္ိနိုငံမှုပမာဏေိုကဴို ထခိိုကံခဲဴပါသည။ံ 

 ေရေဝေရလဲေဒသစီမဳအုပံခ့ုပံလုပံကိုငံမှုလုပံငနံဵမ္ာ သစံေောမ့ာဵထိနံဵသိမံဵကာကးယံ 
ျခငံဵန္ငဴံ စိုကံပ့ိုဵျပုစုျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵနင္ဴံသာ လုဳေလာကံျခငံဵမရ္ိပဲ ေရေဝေရလဲေဒသ 
အလိုကံ လမူှုေရဵ၊ စီဵပးာဵေရဵန္ငဴံ သဘာဝပေံဝနံဵက့ငံဆုိငံရာလိအုပံခ့ကံမ့ာဵနင္ဴံ လိုကံ 
ေလ့ာညီေထးမှုရ္ိေသာ ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵေပါငံဵစပံညိှနှိုငံဵေဆာငရံးကံရန ံ လုိအပံ 
သျဖငံဴ  သကံဆိုငံရာအက့ိုဵဆကံစပပံေံသကံသူမ့ာဵအာဵလုဳဵပါဝငံေဆာငရံးကရံန ံ လို 
အပံပါသည။ံ 

 နိုငံငဳ၏ဖးဳ ဴွဖိုဵေိုဵေကံေရဵဆိုငံရာမူဝါဒမ့ာဵခ့မ္ေျံခငံဵန္ငဴံ စီမဳကနိံဵ၊ စီမခဳ့ကံမ့ာဵေရဵ 
ဆးဲျခငံဵလပုံငနံဵမ့ာဵေးငံ ေရရ္ညံေညံေဳဴသညံဴေရေဝေရလဲေဒသမ့ာဵထိနံဵသိမံဵေရဵဆုိငံ 
ရာအေျခခဳမူမ့ာဵကို ထညံဴသးငံဵစဲံဵစာဵရနံလုိအပံသကဲဴသို့ဴ သကံဆိုငံရာအက့ိုဵဆကံစပ ံ
ပေံသကံသူမ့ာဵ၏ ပူဵေပါငံဵပါဝငံမှုအာဵလညံဵ ရယူရနံလုိအပံပါသည။ံ  
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ဇစံျမစ ံ

 Forestry in Myanmar (2011) 

 Forests and Water(FAO) ((2008) 

 ပဲခူဵရိုဵမစိမံဵလနံဵစိုျပညေံရဵစီမဳကနိံဵ ဒုေိယ(၅)န္စံစီမဳခ့က ံ

 Greater Makong Subregion ATLAS of the Environment (2012) 

 Project Information Document (Concept Stage)  

 Ayeyarwady Integrated River Basin Management Project (P 146482),WB 

 အငံဵေလဵကနံေရရ္ညံေညံေဳေဴရဵန္ငဴံသဘာဝပေံဝနံဵက့ငံအေျခအေနမ့ာဵထိနံဵသိမံဵ 

ေရဵ (၅)န္စ ံစီမဳခ့က ံ
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ေက့ဵဇူဵေငံပါသညံ။ 
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