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၁။ နိဒါန်ဵ 

"ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေစမညဴ် ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာငရ်ွက်ြခင်ဵ လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ" သည် 

ကမ္ဘာဴေြမဆီလွှာမိတ်ဘက် အဖဲွ့၏ မူေဘာင်အတွင်ဵမှ ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမေဲစမည်ဴ ေြမဆီလွှာ 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ဆိုင်ရာ အေထွေထွ နည်ဵ ပညာ မျာဵ နှငဴ် မူဝါဒေထာက်ခဳချက်မျာဵအာဵ 

ကိုဵကာဵချက်ရရိှကကေစရန်ရည်ရွယ်လျက် သက်ဆိုင်သူအမျာဵအြပာဵပါဝင်မပီဵ အထူဵကကပ်မတ် 

တည်ဵြဖတ် ထာဵေသာ စာအုပ်ြဖစ်ပါသည်။ ထိစုာအုပ်အာဵ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ကမ္ဘာဴစာဵနပ်ရိက္ခာ 

အဖဲွ့ကကီဵ ၏ ၄ ကကိမ်ေြမာက် ညီလာခဳတွင် ေထာက်ခဳခဲဴကက မပီဵ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တငဘ်ာလ ၂၈ 

ရက်ေန့ ေရာမ တွင် ကျင်ဵ ပခဲဴေသာ ကမ္ဘာဴစာဵနပ်ရိက္ခာအဖဲွ့ကကီဵ၏ စိုက်ပျ ို ဵေရဵ ေကာ်မတီ၏          

၂၅ ကကိမ်ေြမာက် အပုိင်ဵ ကဏ္ဍတွင် အတည်ြပုခဲဴကကကာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇငဘ်ာလ (၅) ရက်ေန့ 

တွင် ေရာမ ၌ ကျင်ဵ ပခဲဴေသာ ကမ္ဘာဴ စာဵနပ်ရိက္ခာအဖဲွ့ကကီဵ၏ ၁၅၅ ကကိမ်ေြမာက် session တွင် 

ေထာက်ခဳခဲဴကကပါသည်။ 

 ၁.၁။ ေနာက်ခဳအေကကာင်ဵ နှင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရြခင်ဵ အေကကာင်ဵ  

ေြမဆီလွှာသည် လူသာဵတို့နှင်ဴ သဘာဝသက်ရိှေဂဟစနစ် တို့ အသက်ရှင်ေနထိငုန်ိုငေ်ရဵအတွက် 

မရိှမြဖစ်လိုအပ်ေသာ ြပန်လည်အစာဵထိုဵမရနိုင်သညဴ် သဘာဝအရင်ဵ အြမစ် တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 

ေြမဆီလွှာသည် လူသာဵတို့အတွက် စာဵနပ်ရိက္ခာ၊ တိရိစ္ဆာန်တို့အတွက် အစာဵအစာ၊ 

အဝတ်အထည်၊ ေလာင်စာဆီမျာဵ ထုတ်လုပ်ေပဵရာ အေြခခဳြဖစ်မပီဵ နှစ်စဉ် ေသာင်ဵချေီသာ 

ကုဗကီလိမုီတာ ေရပမာဏကို စစ်ထတု်သန့်စင်ေပဵေသာ ေနရာလည်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

ကာဗနွ်မျာဵကို အဓိက သုိေလှာငရ်ာေနရာလည်ဵြဖစ်မပီဵ၊ ရာသီဉတုေြပာင်ဵ လဲြခင်ဵ ၏ 

အေြခခဳအချက်ြဖစ်ေသာ ကာဗနွ်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် နှငဴ် အြခာဵ ဖန်လုဳအမိ်ဓာတ်ေငွ့မျာဵ 

ထုတ်လွှတ်မှု ကိ ု ထိန်ဵညှေိပဵရာ ေနရာလည်ဵြဖစ်ပါသည်။ ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲ ေစမည်ဴ 

ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵသည် ေြမယာစီမဳခန့်ခွဲမှု ၏ 

အေရဵပါေသာ အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုလည်ဵ ြဖစ်မပီဵ၊ အေြခခဳအာဵြဖငဴ် ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှု ပေပျာက်ေရဵ၊ 

စိုက်ပျ ို ဵေရဵ နှငဴ် ေတာငသူ်လူေနမှု ဘဝ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ၊ စာဵနပ်ရိက္ခာဖူလဳုေစေရဵ နှငဴ ်

အာဟာရဓာတ်ေကာင်ဵ မွန်ြပညဴ်ဝ တိုဵတက် ေစေရဵ တို့အတွက် အေရဵကကီဵပါသည်။ 



 

ေြမဆီလွှာသည် ကမ္ဘာဴအကကီဵဆုဳဵေသာ ကာဗနွ် သုိေလှာငရ်ာ ေနရာြဖစ်မပီဵ (FAO, 2004 and 

IPCC, 2000) ခန့်မှန်ဵေြခအာဵြဖင်ဴ ၉၅ ရာခိုငန်ှုန်ဵေသာ ကမ္ဘာဴစာဵနပ်ရိက္ခာမျာဵကို ေြမဆီလွှာမှ 

ထုတ်လုပ်ကကပါသည် (FAO, 2015)။ ေရရှည် တည်တဳဴခိုင်မမဲ ေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵသည် ရာသီဉတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ နှငဴ ်လိကု်ေလျာညီေထွရိှမည်ဴ 

တန်ဘိုဵရှိေသာ နည်ဵ လမ်ဵတစ် ခ ု ြဖစ်သကဲဴသ့ုိ သဘာဝသက်ရှိမျာဵ နှငဴ ် ေဂဟစနစ်ကို 

ထိန်ဵညိှေပဵမည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵ  လည်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ သဘာဝအရင်ဵ အြမစ်မျာဵ နှငဴ ် လူမှုအဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵ အတွက် မေရတွက် နိုငေ်လာက်ေအာင် မျာဵြပာဵေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵြဖငဴ် ေြမဆီလွှာ 

သည် ေထာက်ပဳေဴပဵလျက် ရိှေသာေကကာငဴ် ၊ ေရရှည်တည်တဳဴခိုငမ်မဲ ေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  လမ်ဵ ညွှန်ချက် မျာဵ အာဵေထာက်ပဴဳြခင်ဵ နှငဴ ် တိုဵြမှငဴ်ြခင်ဵ အာဵြဖငဴ် 

မိမလိုပ်ေဆာင ် ထာဵချက်မျာဵ အေပါ် ြပန်ရချက် မျာဵစွာ ြပန်လည် ရရိှနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေရရှည် တည်တဳဴခိုင်မမဲ ေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ  လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵကို 

ကမ္ဘာနှင်ဴ တဝှမ်ဵ လိုက်နာ ေဆာငရွ်က် ကကြခင်ဵ အာဵြဖင်ဴ အထူဵသြဖငဴ် မိမတိို့ အသက်ေမွဵ 

ဝမ်ဵေကျာင်ဵ မှုကို ေြမဆီလွှာ အရင်ဵ အြမစ် ေပါ် မှီခိုေနကကရသည်ဴ လုပ်ကွက်ငယ်ေတာင်သူမျာဵ 

နှငဴ် အကကီဵစာဵ စိုက်ပျ ို ဵထုတ်လုပ်သူမျာဵ အတွက် မျာဵစွာေသာ စိုက်ပျ ို ဵစီဵပွာဵဆိုင်ရာ 

အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵ ရရိှေစနိုင်ပါသည်။ 

သ့ုိေသာ်ြငာဵလည်ဵ၊ ကမ္ဘာဴေြမဆီလွှာအရင်ဵ အြမစ်မျာဵ အဆင်ဴအတန်ဵ အစီရငခ်ဳစာ အရ 

ကမ္ဘာဴေြမဆီလွှာ၏ ၃၃ ရာခိုငန်ှုန်ဵသည် ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲမှု မရိှေသာ ေြမဆီလွှာ စီမဳခန့်ခွဲမှု 

မျာဵေကကာင်ဴ အတန်အသငဴ် (သ့ုိမဟုတ်) အလွန်အမင်ဵ ပျက်စီဵြခင်ဵ  ရိှေနပါသည် (FAO and 

ITPS, 2015 and FAO, 2011)။ ကမ္ဘာဴစိုကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုဵ  အေမရကိန်ေဒါ်လာ သန်ဵ 

၄၀၀ ခန့် နှငဴ် ညီမျှေသာ ေြမ တန်ချနိ် ၇၅ သန်ဵ သည် နှစ်စဉ် စိုက်ပျ ို ဵေြမမျာဵ မှ 

ဆုဳဵရှုဳဵလျက်ရိှကကသည် (The Economics of Land Degradation (ELD)Initiative, 2015)။ 

ထိမုျှ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵသည် ေြမဆီလွှာ၏ ကာဗနွ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုငမ်ှု၊ အာဟာရဓာတ် နှငဴ် ေရမျာဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵနိုင်မှုတို့ကို  သိသာထင်ရှာဵစွာ ေလျာဴနည်ဵေစသည်။  နှဳစာဵသီဵနှဳမျာဵ 

စိုက်ပျ ို ဵမှုသည် ေြမဆီလွှာတိုက်စာဵမှုမျာဵ ေကကာငဴ် နှစ်စဉ် ၇.၆ သန်ဵ တန် ခန့် 

ဆုဳဵရှုဳဵလျက်ရိှေကကာင်ဵ လည်ဵခန့်မှန်ဵထာဵကကပါသည်။ 



 

ကမ္ဘာဴေြမဆီလွှာ အေြခအေန နှငဴ် ပတ်သက်၍ စိုဵရိမပ်ူပန်မှု မျာဵ တိုဵပွာဵ လာသည် နှငဴ် အမျှ 

ကမ္ဘာဴေြမဆီလွှာ မိတ်ဘက် အဖဲွ့အစည်ဵ ထူေထာငြ်ခင်ဵ  ၊ ကုလသမဂ္ဂ အေထွေထွစည်ဵေဝဵပွဲ မှ 

၂၀၁၅ ခုနှစ် ကိ ု အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ ကမ္ဘာဴေြမဆီလွှာနှစ် အြဖစ် သတ်မှတ်ေကကြငာြခင်ဵ နှငဴ် 

ကမ္ဘာဴစာဵနပ်ရိက္ခာအဖဲွ့၏ ညီလာခဳမှ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထာဵေသာ ကမ္ဘာဴေြမဆီလွှာစာတမ်ဵကို 

အတညြ်ပုြခင်ဵ တို့ကို ေဆာင်ရွက်ခဲဴကကပါသည်။ ထို့ထက်ပိ၍ု  ၂၀၃၀  ခုနှစ် တွင် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ 

ေရရှည်တည်တဳဴ ခိုင်မမေဲသာ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှုအစီအစဉ်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ချမှတ်ထာဵခဲဴသည်ဴ 

ရည်မှန်ဵချက် မျာဵစွာ ြဖစ်ေသာ ပျက်စီဵေနသည်ဴ ေြမဆီလွှာမျာဵကို ြပန်လည်ထနိ်ဵသိမ်ဵရန်၊  

ေြမယာပျက်စီဵမှု မရိှေသာ ကမ္ဘာကကီဵြဖစ်ေရဵ ကကိုဵပမ်ဵြခင်ဵ  နှငဴ ် ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵကုိ 

တိုဵတက်ေကာင်ဵမွန် ေစရန်၊ ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵမှုကို ေလျာဴနည်ဵေစသည်ဴ ခဳနိုင်ရည်ရိှေသာ 

စိုက်ပျ ို ဵေရဵအေလဴ အကျငဴ်ေကာင်ဵ  မျာဵကိုအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ကကိုဵပမ်ဵြခင်ဵ  တို့အေပါ် 

အေြခခဳသည်။ 

ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵသည် 

ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴလုိက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစြခင်ဵ ၊ သဲကန္တာရြဖစ်ေပါ်ြခင်ဵ      

တိုက်ဖျက်ြခင်ဵ ၊ နှငဴ် ဇီဝမျ ို ဵစုဳမျ ို ဵကွဲမျာဵ တိုဵြမှငဴ်ြဖစ်ေပါ်ေစြခင်ဵ  တို ့ ကို အာဵေပဵသည်။ 

ထို့ေကကာငဴ် ရာသီဉတုေြပာင်ဵ လဲြခင်ဵ  ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ မူေဘာင် သေဘာတူညီချက် (United 

Nations Framework Convention on Climate Change_UNFCCC) သဲကန္တာရကို 

ဖျက်သိမ်ဵေရဵကုလသမဂ္ဂ ကွန်ဗင်ဵ ရှင်ဵ (United Nations Convention to Combat 

Desertification_UNCCD) နှငဴ ် ဇီဝမျ ို ဵကွဲမျာဵ ြဖစ်ေပါ်မှု အေပါ်ကုလသမဂ္ဂ ကွန်ဗင်ဵ ရှင်ဵ  

(United Nations Convention on Biological Diversity_UNCBD) တို ့ြဖစ်ေပါ်လာပါသည်။ 

ြပန်လည်ြပင်ဆငထ်ာဵေသာ ကမ္ဘာဴေြမဆီလွှာစာတမ်ဵ (The World Soil Charter) တွင် 

ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  အေြခခဳမူမျာဵ နှငဴ ်

အေလဴအကျင်ဴမျာဵကို လမ်ဵ ညွှန်တွငထ်ည်ဴသွင်ဵရန်ေတာင်ဵ ဆိုထာဵသည်။ ထို့ေကကာငဴ် ကမ္ဘာဴ 

ေြမဆီလွှာ မိတ်ဘက် အဖဲွ့သည် “ေရရှည်တည် တဳဴခိုင်မမဲေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ” အာဵ ယင်ဵ ၏ အလဳုဵစုဳ ရည်မှန်ဵချက် နှငဴ ် အညီ 



 

ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵနည်ဵစနစ်မျာဵကို ြမှင်ဴတငေ်ပဵရန် 

ေရဵသာဵြပုစု ထုတ်ေဝသည်။ 

 ၁.၂။ ရည်ရယ်ွချက် 

“ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေစမညဴ် ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ သည်”  

ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵနည်ဵစနစ်မျာဵကို ြမှင်ဴတင်ရန် ေယဘုယျ 

အာဵြဖငဴ်လက်ခဳထာဵမပီဵြဖစ်ေသာ၊ လက်ေတွ့ကျကျသက်ေသြပမပီဵ သိပ္ပဳနည်ဵ ကျ အေြခခဳထာဵ 

သည်ဴ အေြခခဳမူမျာဵကို တငြ်ပရန် နှငဴ ်ဤကဏ္ဍ ၏ အေြခခဳမူတွင် သက်ဆိုင်သူမျာဵအာဵလုဳဵ အာဵ 

လယ်ယာကဏ္ဍ (သ့ုိမဟုတ်) သစ်ေတာ အေထွေထွ သဘာဝ သယဳဇာတ စီမဳခန့်ခွဲမှုတို့ အတွက် 

မည်သ့ုိလက်ေတွ့ကျငဴ်သဳုဵရမည်ကိုလမ်ဵညွှန်ေပဵရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။  

 ၁.၃။ သဘာဝ နှင်ဴ နယ်ပယ် 

“ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေစမညဴ် ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ သည်” 

ဉပေဒစည်ဵမျဉ်ဵအရ မြဖစ်မေနလုပ်ေဆာင်ရမည် ဟ ု ချည်ေနှာင်ထာဵြခင်ဵ မျ ို ဵ မဟုတ်ဘဲ 

လုပ်ေဆာင်သငဴ်ေသာ အရာ တစ်ခုြဖစ်ေသာေကကာငဴ် သဘာဝတရာဵ၏ လိုအပ်ချက်အရ 

မိမတိို့ဆန္ဒအေလျာက် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ကကရမညဴ် လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

ြပန်လည်ြပင်ဆငထ်ာဵေသာ ကမ္ဘာဴေြမဆီလွှာစာတမ်ဵတွင် အေသဵစိတ် ြပငဆ်င်ြပုစုထာဵသညဴ် 

အချက်မျာဵ ကိ ုသက်ေသအေထာက်အထာဵအြဖစ် ေတွ့ြမင်နိုင်မည်ြဖစ်မပီဵ၊  ယခု လမ်ဵ ညွှန် ချက် 

မျာဵ စာအုပ်တွင် လက်ေတွ့လုပ်ေဆာငက်ကရမည်ဴ အဓကိ ေြမဆီလွှာ စီမဳခန့်ခွဲနည်ဵ လမ်ဵမျာဵ၊ 

ထိုသ့ုိလုပ်ေဆာငရ်ာတွင် လက်ေတွ့ကကုဳေတွ့ကကရမည်ဴ စိန်ေခါ်မှုမျာဵ နှငဴ် ယင်ဵ တို့၏ 

ေြဖရှင်ဵနည်ဵမျာဵကို ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ အချက် အမျာဵစုသည် အပငန်ှငဴ် 

သတ္တဝါတို့ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် နှငဴ ် လိကု်ေလျာညီေထွဖဲွ့တည်မှု စနစ ် ကို သိသာထင်ရှာဵစွာ 

လွှမ်ဵမိုဵထာဵေသာ်လည်ဵ လူတို့အတွက် အစာဵအစာ၊ တိရိစ္ဆာန်တို့အတွက် အစာဵအစာ၊ 

အဝတ်အထည် ၊ သစ် နှငဴ် ေလာငစ်ာ တို့ကို ေပဵစွမ်ဵနိုင်သည်ဴ စိုက်ပျ ို ဵေရဵကဏ္ဍ ကို အဓကိထာဵ 

ပါသည်။  



 

ဤလမ်ဵညွှန်ချက်ပါ အချက်မျာဵသည် အေသဵစိတ် ေထာက်ခဳချက်ေပဵြခင်ဵမျ ို ဵ မဟုတ်ဘဲ           

သက်ဆိုငရ်ာ အဆင်ဴအာဵလုဳဵတွင် မဟာဗျူဟာ အေြခအေနနှင်ဴသက်ဆိုငေ်သာ ဆုဳဵြဖတ်ချက် 

ချြခင်ဵ ကိ ု အသိေပဵရန်ရည်ရွယ် ၍ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ထုိ အချက်မျာဵ သည် 

ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှု အတွက် ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ  

စနစ ်မရိှြခင်ဵေကကာငဴ် ကကုဳေတွ့ရနိုင်သည်ဴ ငတ်မွတ်ေခါင်ဵပါဵမှု နှငဴ ်ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှု ပေပျာက်ေရဵ 

တို့အတွက် တကမ္ဘာလုဳဵ ၊ ေဒသအလိကု် ၊ နိုငင်တဳိုင်ဵအလိုက် ေဆာင်ရွက်ကကရမည်ဴ 

လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၁.၄။ ပါဝငေ်ဆာင်ရွက်ကကရမည်ဴသူမျာဵ 

အဆင်ဴအမျ ို ဵမျ ို ဵကွဲြပာဵကကေသာ ကျယ်ြပန့်သည်ဴ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ကကမည်ဴ သူမျာဵ 

အာဵလုဳဵ အတွက် လွယ်ကူေသာ ရိုဵရှင်ဵနာဵလည်လွယ်ေသာ ကိုဵကာဵချက်မျာဵ ရည်ညွှန်ဵေဖာ်ြပ 

ထာဵြခင်ဵ အာဵြဖငဴ် အဓိက ရည်မှန်ဵထာဵေသာ ပါဝင်ေဆာငရ်ွက်ကကမည်ဴ သူမျာဵ တွင် အစိုဵရ 

အရာရိှမျာဵ၊ မူဝါဒချမှတ်သူမျာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

သမာဵမျာဵ၊ သစ်ေတာ နှငဴ် ေြမယာစီမဳခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ မန်ေနဂျာမျာဵ၊  တိုဵချဲ့ပညာေပဵ 

ဝန်ေဆာင်မှု ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ စိုက်ပျ ို ဵေရဵအကကဳေပဵမျာဵ၊ ဖွဳ့မဖိုဵမှု ေဆာငရွ်က်သူ မိတ်ဘက်အဖွဲ့ 

အစည်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ နှငဴ် ပညာေရဵဆိုင်ရာ အစရိှသည်တို့ ြဖစ်ကကပါသည်၊၊ 

 ၁.၅။ ေရရည်ှတည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵ နည်ဵ  အဓပိ္ပါယ် ဖွင်ဴဆိုချက် 

ယခုလမ်ဵညွှန်စာအပု်တွင် ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵနည်ဵအာဵ  

ကမ္ဘာဴေြမဆီလွှာစာတမ်ဵ (The World Soil Charter) တွင် ပါဝင်ေသာ အဓကိ အချက် အမှတ် ၃ 

အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အတိုင်ဵ  အဓပိ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုပါသည်။  

" ေြမဆီလွှာ ၏ အဓကိလုပ်ေဆာင် ချက်ြဖစ်ေသာ သဘာဝသက်ရိှဇီဝမျ ို ဵကွဲမျ ို ဵစုဳ၏ ေဂဟစနစ ်

ကိ ုထိန်ဵသိမ်ဵ နိုငသ်ညဴ်  လုပ်ေဆာငခ်ျက်မျာဵအာဵ စည်ဵ မျဉ်ဵသတ်မှတ် ေထာက်ပဳေဴပဵ ြခင်ဵ  ြဖင်ဴ 

ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵမှု သည် ေရရှည် တည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ စနစ ်         ဟ ု ဆိုပါမည်။ 

ထိစုနစ်တွင် သီဵနှဳပင်မျာဵ ထုတ်လုပ်မှု နှငဴ် အရည်အေသွဵေကာင်ဵ ေသာေရမျာဵရရိှ       မျာဵ 

အြပင် ဖန်လုအဳိမ် အာနိသင်ရိှသည်ဴ ဓာတ်ေငွ့မျာဵ ထိမ်ဵညှိထုတ်လွှတ်ေပဵမှု အကကာဵ ညီညွတ် 



 

မျှတမှု ရိှေနရပါမည်" သဘာဝ ဇီဝမျ ို ဵကွဲ မျ ို ဵစုဳပါဝင်ေသာ စနစ ် နှငဴ် ေြမဆီလွှာ၏ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက် တို့ကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ေဖာ်ြပပါသည်။ 

 အေြခခဳထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ အာဟာရဓာတ်မျာဵ ြပန်လည် အသဳုဵြပုြခင်ဵ နှငဴ ် ေြမဆီလွှာ 

ြဖစ်ေပါ်ြခင်ဵ  မျာဵကို ပဳဴပုိဵေပဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 လူတို့အတွက် အစာဵအစာ၊ တိရိစ္ဆာန်တို့အတွက် အစာဵအစာ၊ အဝတ်အထည် ၊ 

ေလာငစ်ာ၊  သစ် ၊ ေရ နှငဴ် ေြမဆီလွှာထွက်ရိှသည်ဴ ကုန်ကကမ်ဵပစ္စည်ဵ အရင်ဵ အြမစ်မျာဵ 

မျ ို ဵရိုဵဗီဇ အရင်ဵ အြမစ်မျာဵ နှငဴ ် ယင်ဵ တို့၏ ကျက်စာဵရာ ေနရာ တို့ကို 

ေနထိငုေ်ထာက်ပဳေဴရဵ ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 ဝန်ေဆာင်မှု စည်ဵ  မျဉ်ဵ စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵကို ေရေပဵေဝေရဵ နှငဴ ် ေရ အရည်အေသွဵ၊ 

ကာဗွန်စီဵဆင်ဵ မှု ၊ ရာသီဉတုေြပာင်ဵ လဲြခင်ဵ  စည်ဵ မျဉ်ဵ စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵ၊ ေရေဘဵ နှငဴ ်

တိုက်စာဵမှု ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ စသည်ဴ သက်ေရာက်မှု စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵကို ဆိုလိုပါသည်။ 

 ယဉ်ေကျဵမှု ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု မျာဵသည် ေြမဆီလွှာ အသဳုဵြပုြခင်ဵ မှ ရရိှေသာ 

အလှတရာဵ၏ စည်ဵ မျဉ်ဵ နှငဴ ်ယဉ်ေကျဵ မှု ဆိုင်ရာ အကျ ို ဵ ေကျဵဇူဵမျာဵကို ဆိုလိုပါသည်။ 

ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ ေြမဆီလွှာထနိ်ဵသိမ်ဵ  နည်ဵ စနစ်မျာဵ၏ ထူဵြခာဵေသာ ပင်ကိုယ် 

လက္ခဏာမျာဵ မှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

၁. ေြမဆီလွှာ အာဵ ေရ နှငဴ ်ေလ တိုက်စာဵမှု အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေပါ်ေစြခင်ဵ  

၂. ေြမဆီလွှာ ကကပ်တည်ဵမှုြဖစ်ြခင်ဵ ကဲဴသုိ့ေသာ ေြမဆီလွှာ ဖွဲ့စည်ဵ တည်ေဆာက်မှု 

ပျက်ဆီဵြခင်ဵ မရိှဘဲ ေြမဆီလွှာ၏ ရုပ်ဂုဏ် သတ္တိမျာဵ ြဖစ်ကကသည်ဴ ေလ၊ ေရ နှင်ဴ 

အပူတို့ လွတ်လပ်စွာသွာဵလာ နိုငမ်ပီဵ အပငအ်ြမစ်မျာဵ ေကာင်ဵစွာကကီဵထွာဵနိုင်ေသာ 

အေြခအေနကို ရိှေနေစြခင်ဵ 

၃.  ေြမဆီလွှာကို ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ေြမဆီလွှာ အေပါ်ယဳမျက်နှာြပင်ေပါ်တွင် 

လုေဳလာက်ေသာ ဖုဳဵအုပ်ကာကွယ်ထာဵ မှု ရိှေစြခင်ဵ (သီဵနှဳပင်စိုက်ထာဵြခင်ဵ  

သ့ုိမဟုတ် အပငအ်ကကင်ဵ အကျန်မျာဵ ဖုဳဵလွှမ်ဵထာဵေပဵြခင်ဵ )  



 

၄. ေြမဆီလွှာအတွင်ဵ  သစ်ေဆွဵဓာတ်ကို ထိန်ဵထာဵနိုငသ်ည်ဴအြပင် ေဒသတွင်ဵ  

သစ်ေဆွဵဓာတ် တိုဵတက်မှုကို  စဳသတ်မှတ်ရေလာက်သည်ဴ အဆငဴ် သ့ုိ ေရာက်ရိှ 

ေစနိုငြ်ခင်ဵ  

၅. ေြမဆီလွှာအတွင်ဵ  အပငစ်ာဵသဳုဵနိုငေ်သာ အာဟာရဓာတ်မျာဵစီဵဆင်ဵ မှု နှငဴ ် ရရှိနိုင်မှု 

ရိှသည်ဴအြပင် ေြမဆီထက်သန်မှု နှငဴ် ထုတ်လုပ်နိုငစ်ွမ်ဵအာဵကို တိုဵတက်ေစမပီဵ 

ထိအုပင်အာဟာရဓာတ် မျာဵ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်သို့ ေရာက်ရိှဆုဳဵရှုဳဵမှု ေလျာဴနည်ဵ 

ေစနိုငြ်ခင်ဵ  

၆. ေြမဆီလွှာ ဆာဵေပါက်ြခင်ဵ၊ ဆပ်ြပာေပါက်ြခင်ဵ  နှငဴ် အယ်လ်ကာလီြဖစ်ြခင်ဵတုိ့ 

   အနည်ဵဆုဳဵ အေနအထာဵ ြဖစ်ေစြခင်ဵ 

၇. မိုဵ ရွာသွန်ဵမှုမျာဵ နှငဴ ် ေရသွင်ဵြခင်ဵ တို့မှ ရရှိလာသည်ဴ ေရမျာဵကို အကျ ို ဵထိေရာက်မှု 

ေကာင်ဵစွာ စိမဴ်ဝင်မပီဵ အပင်မျာဵ လိအုပ်ချနိ် အသဳုဵြပုနိုင်ရန် သုိေလှာငထ်ာဵ နိုငစ်ွမ်ဵရိှ 

သည်ဴအြပင် မလိုအပ်ေသာ ပိုလျှလဳာသည်ဴေရမျာဵကို ထုတ်ပစ်ရန် လွယ်ကူေစြခင်ဵ  

၈. အပငမ်ျာဵ၊ သတ္တဝါမျာဵ၊  သက်ရိှလူသာဵမျာဵနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျငတ်ို့အာဵ 

အဆိပ်အေတာက် ြဖစ်ေစသည်ဴ ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵေစသည်ဴ ဓာတ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ပါဝင်မှုသည် အဆိပ်သငဴ်ေစသည်ဴ အဆင်ဴ ထက်ေလျာဴနည်ဵေစြခင်ဵ 

၉. ေြမဆီလွှာဇီဝမျ ို ဵစုဳမျ ို ဵကွဲသည် ဇီဝေဗဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵေဆာင်တာ အမျ ို ဵမျ ို ဵကုိ 

ေထာက်ပဳေဴပဵနိုင်ြခင်ဵ  

၁၀. လူတို့အတွက် အစာဵအစာ၊ တိရိစ္ဆာန်တို့အတွက် အစာဵအစာ၊ အဝတ်အထည် ၊ 

ေလာငစ်ာ နှငဴ် သစ် တို ့ ထုတ်လုပ်ေပဵနိုငမ်ှုသည် သငဴ်တငဴ်ေသာ အေြခအေနရှိမပီဵ 

သွင်ဵအာဵစု သဳုဵစွဲမှု လုခဳခုဳစိတ်ချရေသာ အေြခအေန ရိှသည်ဴ ေြမဆီလွှာ စီမဳခန့်ခွဲမှု 

စနစ ်ြဖစ်ြခင်ဵ  

၁၁. ေလျာက်န်သငဴ်ြမတ်ေသာ ေြမယာစီမဳခန့်ခွဲမှု ြဖငဴ ် စိုက်ပျ ို ဵေြမေလျာဴနည်ဵ ြခင်ဵ မျာဵ 

အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစနိုင်ြခင်ဵ   

 

 



 

၂။ ေရရှည်တည်တဳဴေသာ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵ နည်ဵြဖစ်လာေစရန် စိန်ေခါ်မှုမျာဵ 

ေြမဆီလွှာတွင ် အမျ ို ဵမျ ို ဵ ကွဲြပာဵကကေသာ ရူပဂုဏ် သတ္တိ၊ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိ နှငဴ် 

ဇီဝဂုဏ်သတ္တိမျာဵ ရိှကကပါသည်။ အကျ ို ဵဆက်အာဵြဖင်ဴ ေြမဆီလွှာ စီမဳခန့်ခွဲမှု နည်ဵ စနစ်မျာဵကို 

ေြမဆီလွှာမှ ြပန်လည် တုန့်ြပန်မှု သည်လည်ဵ ထိအုချက်မျာဵေပါ်မူတည်မပီဵ ကွဲြပာဵြခာဵနာဵ 

နိုငသ်ကဲဴသ့ုိ ေြမဆီလွှာကို ပျက်စီဵေအာင် ေနှာင်ဴယှက်ြခင်ဵအေပါ် ခဳနိုင်ရည်ရှိမှု နှငဴ ်

အာဵနည်ဵ ချက်ရိှသည်ဴ ပျက်စီဵလွယ်ေသာ အေြခအေနတို့သည်လည်ဵ ထိအုချက်မျာဵ ေပါ် 

မူတညပ်ါသည်။  ကမ္ဘာေဴြမဆီလွှာ အရင်ဵ အြမစ်မျာဵ အေြခအေန အစီရငခ်ဳစာ အရ 

ေရရှည်တည်တဳဴေသာ ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵ နည်ဵြဖစ်လာေစရန် အဓိက စိန်ေခါ်မှု အချက် (၁၀) 

ချက် ရိှပါသည်။ ထိအုချက်မျာဵသည်  

 ေြမဆီလွှာမျာဵ ေရ နှငဴ ်ေလ တိုက်စာဵမှု ေကကာငဴ် ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ 

 ေြမဆီလွှာရိှ သစ်ေဆွဵဓာတ်မျာဵ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ 

 ေြမဆီလွှာရိှ အပင်အာဟာရဓာတ် ညီမျှေြခမျာဵ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ 

 ေြမဆီလွှာဆာဵေပါက်ြခင်ဵ  

 ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵမှု မျာဵ ြဖစ်ေပါ်ြခင်ဵ  

 ေြမဆီလွှာ အချဉ်ေပါက်ြခင်ဵ 

 ေြမဆီလွှာရိှ ဇီဝသက်ရိှ မျ ို ဵကွဲမျာဵ ေလျာဴနည်ဵ ဆုဳဵရှုဳဵေနြခင်ဵ  

 ေြမဆီလွှာ ေပါ်တွင် စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ မဟုတ်ေသာ အေဆာက်အဉီေဆာက်ြခင်ဵ  ကဲဴသ့ုိ 

အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာငထ်ာဵြခင်ဵ (Soil Sealing) 

 ေြမဆီလွှာ ကကပ်တည်ဵမှု ြဖစ်ြခင်ဵ  

 ေြမဆီလွှာတွင် ေရဝပြ်ခင်ဵ  (စမ်ဵကိုက်ြခင်ဵ) 

ထုိ အချက ် (၁၀) ချက်သည် လည်ဵ ေြမဆီလွှာ ပထဝအီေနအထာဵ အရ  ြပင်ဵ ထန် မှု ဒီဂရီ 

ကွာြခာဵကကပါသည်။ ထိေုနရာမျာဵ သည်လည်ဵ ေရရှည်တည်တဳဴခိုငမ်မဲေသာ ေြမဆီလွှာ 

ထိန်ဵသိမ်ဵနည်ဵစနစ်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် လိအုပ်ေနပါသည်။ 



 

ေရရှည် တည်တဳဴခိုငမ်မဲေစမညဴ် ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ  လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ သည် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကမ္ဘာလုဳဵ ဆိုင်ရာ စိန်ေခါ်မှုမျာဵ နှငဴ် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ ကတိကဝတ်မျာဵ ကုိ 

အေထာက်အကြူပုသည်။ 

 ၂၀၃၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် ေရရှည် တည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ ဖွဳ့မဖိုဵေရဵအစီအစဉ်အရ ေရရှည် 

တည်တဳဴခိုင်မမဲေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ သည် 

သေဘာတူညီထာဵေသာ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵကို ေအာင်ြမငရ်န် တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ 

သွယ်ဝိုက၍် ြဖစ်ေစ အေထာက်အကူြပုသည်။ 

 Zero Hunger Challenge (ငတ်မွတ်ေခါင်ဵ ပါဵမှု နှငဴ် အာဟာရချ ို ့တဲဴမှုကို အဆုဳဵ သတ်ရန် 

နှငဴ် တိုဵပွာဵလာသူ ဉီဵေရအတွက် စာဵနပ်ရိက္ခာ ဖလူုေဳရဵကို ေသချာေစရန်) 

 ရာသီဉတု ေြပာင်ဵလဲမှု ကို လိကု်ေလျာညီေထွ ြဖစ်ေအာင် ြပုလုပ်ြခင်ဵ နှင်ဴ 

ေလျာဴပါဵသက်သာေစြခင်ဵ အထူဵသြဖငဴ် UNFCC COP 21  (United Nations 

Framework on Climate Change the 21st meeting of the Conference of the 

Parties) တွင် ချမှတ်ခဲဴေသာ ပါရီသေဘာတူညီချက် အရ ရာသီဉတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ  ကိ ု

ေြဖရှင်ဵရန် နှငဴ် ထိုလုပ်ငန်ဵစဉ် တွင် စိုက်ပျ ို ဵေရဵကဏ္ဍကို အဓိကအခန်ဵ မှ 

ေဖာ်ေဆာင်မည်။ 

 သဲကန္တာရြဖစ်ြခင်ဵ နှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ပျက်စီဵမှုကို ကာကွယ်ရန် နှင်ဴ 

မိုဵေခါင်ြခင်ဵ ၏ အကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵကို ေလျာဴချရန် အထူဵသြဖင်ဴ ေြမယာပျက်စီဵမှု 

မရှိေသာကမ္ဘာကကီဵရရိှရန် ကကိုဵပမ်ဵြခင်ဵ  အာဵ UNCCD COP 12 (The 12th session of 

the Conference of the Parties (COP 12) to the UN Convention to Combat 

Desertification) တွင် ချမှတ်ခဲဴသည်ဴ အတိုင်ဵ  ြဖစ်ေစရန် ။ 

 ဇီဝမျ ို ဵကွဲမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာငဴ်ေရှာက် ေရဵ နှငဴ် ေဂဟစနစ ် ဝန်ေဆာင်မှု ေပဵရန် 

အေရဵကကီဵေသာ အစီအစဉ် ကို သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ေဂဟစနစ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ 

ေပဵြခင်ဵ ကို Aichi Biodiversity Targets  မျာဵ နှငဴ် ထိမိေစရန်။ 

  ေြမယာပိုငဆ်ိုငမ်ှု အာမခဳချက်ေပဵြခင်ဵ အာဵ အမျ ို ဵသာဵစာဵနပ်ရိက္ခာဖူလုေဳရဵ ၊ ေြမယာ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵ နှငဴ ်သစ်ေတာမျာဵ ပိုင်ဆိုငမ်ှု လမ်ဵ ညွှန်ချက် (VGGT: Voluntary Guidelines 



 

on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in 

the context of National Food Security) မျာဵ အတိုင်ဵ  ရိှေနေစရန်။ 

ထိအုချက်မျာဵသည်  ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  

လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ အတွက် ေရှ့ေြပဵရှေိနရမည်ဴ အချက်မျာဵ ြဖစ်မပီဵ အဓကိ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ 

အချက်မျာဵ မှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ  ကိ ု အေထာက် 

အကူြပုသည်ဴ စိုက်ပျ ို ဵေရဵ နှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျငဆ်ိုငရ်ာ မူဝါဒမျာဵ ချမှတ်ြခင်ဵ ။  

ေဆာငရွ်က်ကကမည်ဴေနရာတွင် ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  လမ်ဵ ညွှန်မျာဵကို ြမှင်ဴတင်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ချမှတ်ထာဵေသာ မူဝါဒ 

မျာဵသည် စိုက်ပျ ို ဵေရဵ နှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျငဆ်ိုင်ရာ မူဝါဒမျာဵ နှငဴ် ဆက်စပ်သငဴ်သည်။ 

သ့ုိမှသာ ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမေဲသာ ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ  လမ်ဵ ညွှန်မျာဵကို 

ြမှင်ဴတင်ေဆာငရ်ွက် ြခင်ဵ ြဖင်ဴ အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵစွာကို ရရိှနိုငမ်ည်။ ချမှတ်မပီဵေသာ 

မူဝါဒမျာဵကိုလည်ဵ ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာငရ်ွက်ြခင်ဵ နှင်ဴ 

ဆီေလျာ်ေအာင် ြပန်လည်သဳုဵသပ်ထာဵသငဴ်သည်။ 

 တာ၀န်ယူမှုရှိေသာ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှု နှငဴ် ေရရှည်တည်တဳဴေသာ ေြမဆီလွှာ စီမဳခန့်ခွဲမှု 

ြမှင်ဴတင် ရန် ရည်ရွယ်သည်ဴအြပုသေဘာေဆာင်သည်ဴမက်လုဳဵ မျာဵတိုဵြမှငဴ်ြခင်ဵ ။ 

သငဴ်ေလျာ်သည်ဴ ေနရာတွင် စိုက်ပျ ို ဵေရဵ နှငဴ် စာဵနပ်ရိက္ခာ စနစ်မျာဵ  (CFS-RAI: The 

Committee on World Food Security endorsed Principles for Responsible 

Investment in Agriculture) အာဵ တာဝန်ယမူှုရိှေသာ ရင်ဵ နှီဵြမုပ်နှဳမှုမျာဵ အတွက် အေြခခဳ 

မူမျာဵအရ ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ ေြမဆီလွှာထနိ်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ကို တိုဵြမှငဴ် 

သငဴ်သည်။ ေဂဟစနစ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ၏ တန်ဖိုဵကို အသိအမှတ်ြပုလျက် ေရရှည် 

တည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာငရ်ွက်ြခင်ဵစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေသာ သက်ဆိုင်သူမျာဵအာဵ အြပုသေဘာ ေဆာငသ်ည်ဴ မက်လုဳဵ မျာဵ 

ေပဵြခင်ဵ ကို စဉ်ဵစာဵနိုင်ပါသည်။ 



 

• VGGT (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land) 

အရလုခဳခုဳေသာေြမပိုင်ဆိုငခ်ွငဴ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵကိုတိုဵြမှငဴ်ြခင်ဵ  

ေြမယာပိုင်ဆိုငခ်ွငဴ် အခွငဴ်အေရဵမျာဵ ရိှြခင်ဵ/မရိှြခင်ဵေကကာငဴ် ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ 

ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာငရ်ွက်ြခင်ဵကို ထိခိုက်ေစနိုငေ်သာေကကာငဴ် ေြမယာအသုဳဵြပုသူမျာဵ 

အေနြဖင်ဴ ေြမယာပိုင်ဆိုငမ်ှု အခွငဴ်အေရဵမျာဵ အတွက် ေြမယာအသဳုဵြပုသူမျာဵ မှ စနစ်တကျ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် သည် ေရရှည်စီမဳကိန်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ အတွက် အေရဵကကီဵေသာ အချက် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေြမဆီလွှာသုေတသနမျာဵ ြမှင်ဴတငေ်ရဵ 

ေြမဆီလွှာသုေတသနအတွက် ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵ ကို တိုဵြမှငဴ်ြခင်ဵ သည် အလွန် အေရဵကကီဵသည်။ 

အမျ ို ဵသာဵသုေတသန အစီအစဉ်မျာဵ နှငဴ ်ယင်ဵ တို့၏ မိတ်ဘက် အဖဲွ့အစည်ဵ မျာဵသည် ေြမယာ 

အသဳုဵြပုသူမျာဵ နှငဴ် ေြမဆီလွှာမှ ေပဵေသာ ေဂဟစနစ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို တိုဵြမှငဴ်ရာတွင် 

ကကုဳေတွ့ရေသာ အခက်အခဲမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ရန် နှငဴ် ေြဖရှင်ဵရန် ေြမယာအသဳုဵြပုသူမျာဵ နှငဴ ်

အတူတကွ လုပ်ေဆာင်ကကရန် အေရဵကကီဵပါသည်။ 

 ေြမဆီလွှာပျက်စီဵြခင်ဵ ကို ကကိုတငက်ာကွယ်ြခင်ဵ  နှငဴ် ေလျာဴချြခင်ဵ  ။ ပျက်စီဵသွာဵေသာ 

ေြမဆီလွှာမျာဵအာဵ ြပန်လည်ထူေထာငြ်ခင်ဵ  (သမိုင်ဵေကကာင်ဵအရ ပျက်စီဵခဲဴသည်ဴ ေြမမျာဵ 

အပါအဝင်)  

အထူဵသြဖငဴ် ေအာင်ြမင်ေသာ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ  နည်ဵ လမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေရရှည် တည်တဳဴ 

ခိုင်မမဲ ေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာထနိ်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ  လမ်ဵ ညွှန် ကို အသဳုဵြပု၍ ေြမဆီလွှာ 

ပျက်စီဵမှုကို ေလျှာဴချနိုင်သည်။ ေြမဆီလွှာြပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵ ကို  ဦဵ စာဵေပဵြဖစ်သင်ဴသည်။ 

အထူဵသြဖငဴ် သမိုင်ဵေကကာင်ဵ အရ ခိုင်မာသည်ဴ စိုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

လက်ရှိမခိမ်ဵေြခာက်ေနသည်ဴ အြခာဵထုတ်လုပ်မှု စနစ်မျာဵ တွင်ပျကစ်ီဵသွာဵေသာ ေြမဆီလွှာမျာဵ 

ကိ ုကုန်ထုတ်စွမ်ဵအာဵအြဖစ်သို့ြပန်လည်ေရာက်ရိှေစသည်။ 

 



 

 ထိေရာက်ေသာ ပညာေပဵေရဵအစီအစဉ်မျာဵကို အာဵေပဵြခင်ဵ  

သငဴ်ေလျာ်ေသာေနရာမျာဵတွင် ေြမဆီလွှာပညာေပဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို တရာဵဝင် (သ့ုိမဟုတ်) 

အလွတ်သေဘာ ေဆာငရွ်က်ေပဵြခင်ဵ အာဵြဖငဴ် ေြမဆီလွှာ ကို ပိုမုိေကာင်ဵ မွန်ေအာင် 

လုပ်သငဴ်သည်။ ထိအုချက်သည် ေကျာင်ဵမျာဵ၏ သငရ်ိုဵညွှန်ဵတမ်ဵမှာ ေြမဆီလွှာ၏ အေရဵပါမှု 

ေရာငြ်ပန်ဟပ်မှုနှငဴ် အတူ စတငက်ာ ထို့ထက် ပိုေသာ အဆင်ဴအထိတိုဵချဲ့ လာနိုငပ်ါသည်။  

ေရရှည် တည်တဳဴ ခိုင်မမဲ ေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  တွင် စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ ကိ ု တိုဵြမှင်ဴ မှသာ ပညာရှင်မျာဵ ပိုမုိေခတ်မီေသာ နည်ဵ စနစ်မျာဵ နှငဴ ်

ကိရိယာမျာဵကို ေခတ်မီေအာင် ြပုလုပ်နိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

 ေရရှည် တည်တဳဴ ခိုင်မမဲ ေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ကို စိုက်ပျ ို ဵ 

ပညာေပဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ပိုမုိပါဝင်လာေစေရဵ ေသချာေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

စိုက်ပျ ို ဵေရဵ တိုဵချဲ့ပညာေပဵေရဵ ၀ န်ေဆာင်မှုမျာဵသည်  ေရရှည် တည်တဳဴ ခိုင်မမဲ ေစမည်ဴ 

ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  ၏ အေြခခဳမူမျာဵ နှငဴ ် အေလဴအကျငဴ်မျာဵကို ြမှင်ဴတင ် 

သငဴ်သည်။ 

 ေြမဆီလွှာသတင်ဵ အချက်အလက် စနစ ် မျာဵကိ ု စတငထ်ူေထာငြ်ခင်ဵ နှငဴ် ပိုမုိတိုဵချဲ့ 

တိုဵတက်ေစြခင်ဵ  

ေြမဆီလွှာရိှ သဘာဝသက်ရိှ မျာဵ ၏ အေြခအေနကို အကဲြဖတ်ကကည်ဴမပီဵ ေရရှည် တည်တဳဴ ခိုင်မမဲ 

ေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  မျာဵကို ကကိုတငစ်ီစဉ်ထာဵသငဴ်သည်။ ေြမဆီလွှာ 

အချက်အလက်မျာဵ နှငဴ် သတင်ဵ အချက်အလက် (ေဒသဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ အပါအဝင်) မျာဵ 

သည် ေြမဆီလွှာ အေြခအေနမျာဵ နှငဴ ် ေြမဆီလွှာ လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်တာမျာဵ၏ ေခတ်ေရစီဵ 

ေကကာင်ဵ  ကို နာဵလည်ရန် နှငဴ ် ကုန်ထုတ်စွမ်ဵအာဵ တိုဵြမှငဴ်ေရဵအတွက် ကကာဵဝင် ေဆာငရွ်က်မှု 

မျာဵကို အဓကိထာဵသည်။  သငဴ်ေလျာ်သည်ဴေနရာတွင် ေြမဆီလွှာ အေြခအေန ခိုင်မာစွာ 

ေစာငဴ်ကကည်ဴ ေလဴလာနိုင် ရန် အမျ ို ဵသာဵ ေြမဆီလွှာ သတင်ဵ  အချက် အလက် စနစ ် မျာဵ 

ထူေထာင်သငဴ်သည်။ ထိုစနစ်သည် ကမ္ဘာလဳုဵဆိုင်ရာ ေြမဆီလွှာ သတင်ဵ အချက် အလက် စနစ် 



 

(The Global Soil Information System) ကို ထူေထာငထ်ာဵသည်ဴ  ကမ္ဘာဴေြမဆီလွှာ မိတ်ဘက် 

အဖဲွ့ (GSP_Global Soil Partnership) နှငဴ် လည်ဵချတိ်ဆက်ထာဵသငဴ်သည်။ 

 ေြမဆီလွှာေပါ်တွင် နိုင်ငတဳကာ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာငရွ်က်မှု/အတူတကွ လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵ 

ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ 

ေြမဆီလွှာေပါ်တွင် နိုငင်တဳကာပူဵေပါင်ဵလုပ်ေဆာင်မှု ေဆာငရွ်က်ကကရာတွင် ဗဟုသုတ 

အချက်အလက်မျာဵ၊ နည်ဵ ပညာမျာဵ ကို အမျ ို ဵမျ ို ဵေသာ အစီအစဉ်မျာဵြဖငဴ် (“No rt h-S o ut h”,  

“So ut h-S o ut h”and “Tri angul a r”C o o pe rati o n) ြဖငဴ် ေဆာငရွ်က်သငဴ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 

ဖွဳ့ မဖိုဵမပီဵ နိုငင်မဳျာဵမှ ဖွဳ့မဖိုဵဆဲ/မဖွဳ့ မဖိုဵေသဵေသာ နိုငင်မဳျာဵ သုိ့ ေငွေကကဵကူညီေပဵြခင်ဵ၊ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျ ေရာက်ေသာအခါ လူသာဵချင်ဵစာနာ မှု ြဖငဴ် အကူအညီေပဵြခင်ဵ  

(North-South Cooperation) ၊ ဖွဳ့မဖိုဵဆဲ နိုငင်ဳမျာဵတွင် ရိှေသာ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ နှငဴ ်

ပုဂ္ဂလိကအဖဲွ့အစည်ဵ မျာဵ မ ှ ကျွမ်ဵကျငပ်ညာရှင်မျာဵ အချင်ဵ ချင်ဵ အြပန်အလှန် 

ကူညီလုပ်ေဆာငြ်ခင်ဵ  နှငဴ် ထိေုနရာတွင် ဖွဳ့မဖိုဵမပီဵနိုင်ငဳမျာဵမှ ဗဟုသုတ၊ နည်ဵ ပညာ အကူအညီ 

နှငဴ် ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှု မျာဵကို ပူဵေပါင်ဵပါဝငေ်ဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ (South-South Cooperation)၊ 

နှငဴ် ဖွဳ့မဖိုဵမပီဵ နိုငင်မဳျာဵ မှ မိတ်ဘက်အဖဲွ့မျာဵ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ မှ 

ေငွေကကဵအကူအညီ နှငဴ် နည်ဵ ပညာအကူအညီမျာဵကို အတူပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ 

(ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵ အချင်ဵ ချင်ဵ  အြပန်အလှန် လဲလှယ်လျက်) ဖွဳ့မဖိုဵဆဲ နိုငင်မဳျာဵသို့ 

ပဳဴပုိဵကူညီြခင်ဵ  (Triangle Cooperation) တို့ြဖစ်ကကပါသည်။ 

 ေရရှည် တည်တဳဴ ခိုင်မမဲ ေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  အေလဴအကျင်ဴ 

မျာဵကို ပိုမုိတိုဵြမှင်ဴရန် 

အေရဵကကီဵေသာ ေဂဟစနစ် ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵ ေပဵအပ်ြခင်ဵ အာဵြဖငဴ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာ ေြမဆီလွှာနှစ် ၏ ကကိုဵပမ်ဵမှုမျာဵအရ ေရရှည်တည်တဳဴ ခိုငမ်မဲ ေစမည်ဴ ေြမဆီလွှာ 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာငရ်ွက်ြခင်ဵ  အေလဴအကျင်ဴမျာဵကိုြမှင်ဴတင် ြဖန့်ြဖူဵသငဴ်သည်။ 

 



 

 

၃။ ေရရည်ှတည်တဳဴေသာ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ 

ေရရှည်တည်တဳဴေသာ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  ကိ ု အဟန့်အတာဵ ြဖစ်ေစသည်ဴ 

ေြမဆီလွှာ အန္တရာယ်မျာဵ ကို ေြဖရှင်ဵရန် နည်ဵ ပညာ ဆိုင်ရာ လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ သည် 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်သည်။ ယင်ဵ တို့ကို ေကာင်ဵေသာအေလဴအကျငဴ်ေကာင်ဵ  မျာဵ စာရင်ဵ 

အြပည်ဴအစုဳ အြဖစ် မရှုြမင်သငဴ်ပါ။ ေနာက်ခဳအေြခအေနေပါ် အေြခခဳ၍ အသဳုဵြပုရန် အတွက် 

နည်ဵ ပညာဆိုငရ်ာ ရည်ညွှန်ဵချက်ြဖစ်သည်။ ြဖည်ဴစွက် ကိရိယာမျာဵ ေထာက်ပဳေဴပဵရန် 

တိကျေသာနည်ဵပညာ ဆိုင်ရာ လက်စွဲ မျာဵကို ြဖည်ဴစွက်ေပဵသငဴ်သည်။  

   ၃.၁။ ေြမဆီတိုက်စာဵမှု ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစြခင်ဵ 

ကမ္ဘာဴေြမဆီလွှာမျာဵ ၏ အေြခအေန အစီရငခ်ဳစာ (SWSR _The Status of World Soil Report) 

တွင် ေရနှငဴ်ေလအာဵြဖငဴ် ေြမဆီလွှာတိုက်စာဵမှုကို ကမ္ဘာဴေြမဆီလွှာမျာဵ နှငဴ် ယင်ဵ တို့ကေပဵသည်ဴ 

ေဂဟစနစ်ဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵ အတွက် အသိသာဆုဳဵမခိမ်ဵေြခာက်မှုတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

ေြမဆီလွှာတိုက်စာဵမှုေကကာငဴ် ေအာ်ဂဲနစ် နှငဴ် ဓာတ်သတ္တု မျာဵပါ ၀င်သည်ဴ ေြမမျကန်ှာြပင် 

အလွှာမျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵမှု၊ ေြမဆီလွှာ မိုဵကုပ်စက်ဝိုင်ဵ တစိတ်တပိုင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် လုဳဵ ဝဆုဳဵရှုဳဵမှု နှငဴ် 

ဖွဳ့မဖိုဵမှုကို ကန့သ်တ်ထာဵေသာ ေြမဆီလွှာမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။  ပုဂ္ဂလိက နှငဴ် အမျာဵြပည်သူ 

ဆိုင်ရာ အေြခခဳအေဆာက်အအုဳမျာဵ ပျက်စီဵြခင်ဵ၊ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ ကျဆင်ဵြခင်ဵ  နှငဴ ်

ေြမေအာက်ေရ အရည်အေသွဵကျဆင်ဵ ြခင်ဵ ကို ြဖစ်ေပါ်ေစနိုငသ်ည်။ အနည်ထိုင ် ေြမဆီလွှာ 

တိုက်စာဵြခင်ဵ  ကိ ု လူတို့၏လုပ်ေဆာငမ်ှုမျာဵေကကာငဴ် အပငမ်ျာဵ (သ့ုိ) အကကင်ဵ  အကျန်မျာဵ၊ 

ထွန်ယက်ြခင်ဵ  နှငဴ ် အြခာဵကွင်ဵ ဆင်ဵ လုပ်ေဆာငြ်ခင်ဵမျာဵ မ ှ တဆငဴ် လူတို့၏ လုပ်ေဆာငမ်ှုမျာဵ 

အာဵြဖငဴ် ပိုမိုပျက်စီဵ ြခင်ဵ ၊ ေြမဆီလွှာတွန့်ြခင်ဵ  နှငဴ် ေြမမပိုြခင်ဵ မျာဵကို ေပါ်ေပါက်လာေစနိုင်သည်။  

 သစ်ေတာမျာဵြပုန်ဵတီဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ပလပှ်ထာဵေသာ ေြမမျာဵအာဵ  သီဵနှဳမျာဵ 

ထွန်ယက်စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ  ကဲဴသ့ုိေသာ ေြမယာအသဳုဵချမှု ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ  သည် အေပါ်ယဳ 

ေြမလွှာ ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ ၊ သစ်ေဆွဵဓာတ်ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ  တို ့ ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ ေကကာငဴ် မလွှဲမေရှာင် 

သာ လုပ်ေဆာင်ရပါက စနစ်တကျ စီမဳေဆာင်ရွက်သငဴ်သည်။ 



 

 ေြမဆီလွှာ ေြမမျက်နှာြပင်အာဵ တိုက်စာဵြခင်ဵ မှ ကာကွယ်ေသာ အြခာဵ 

ေအာ်ဂဲနစ်မဟုတ်ေသာ အကကင်ဵ အကျန်မျာဵ ကိုဖုဳဵအပု်ြခင်ဵ၊ ထွန်ယက်မှုမျာဵ 

ေလျာဴချြခင်ဵ ၊ ေပါင်ဵ သတ်ေဆဵအသဳုဵြပုြခင်ဵေလျှာဴချြခင်ဵ  နှငဴ် တိုက်ရိုက်မျ ို ဵေစဴချြခင်ဵ 

မျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵြဖငဴ် သငဴ်ေလျာေ်သာ အစီအမဳမျာဵ ကိ ု အေကာင်အထည် ေဖာ်ြခင်ဵ ြဖင်ဴ 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵသငဴ်သည်။ စိုက်ပျ ို ဵေရဵေဂဟေဗဒဆိုင်ရာချဉ်ဵကပ်မှုမျာဵြဖစ်ကကေသာ 

ယာဉ်အသွာဵအလာမျာဵ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ ၊ သီဵနှဳပငမ်ျာဵ ေြမေပါ်တွင်  စဉ်ဆက်မြပတ် 

စိုက်ထာဵြခင်ဵ ၊ အမျ ို ဵမျ ို ဵေသာ သီဵနှဳမျာဵ ြဖငဴ ် သီဵလှည်ဴစိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ ၊  သီဵထပ် သီဵညှပ် 

စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ  ၊ လယ်ယာသစ်ေတာေရာေနှာ စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ ၊  စာဵကျက်လွှတ်ေကျာင်ဵ မှု 

ေလျာဴချြခင်ဵ  တို ့ကိ ုလုပ်ေဆာင်သငဴ်သည်။ 

 ဆင်ေြခေလျာရိှသည်ဴ ေနရာမျာဵ တွင် ေြမဆီလွှာအာဵ ေရတိုက်စာဵြခင်ဵ မှ ကာကွယ်ရန် 

ကွန်တိုမျာဵ ြပုလုပ်စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ  ၊ သီဵလှည်ဴ စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ ၊ သီဵညှပ်စိုက်ြခင်ဵ ၊ လယ်ယာ 

သစ်ေတာ ေရာေနှာစိုက်ခင်ဵ ထူေထာငြ်ခင်ဵ  ၊ ဆင်ေြခေလျာ အကာမျာဵ ြဖစ်ကကသည်ဴ 

ကွန်တိုေဘာင်မျာဵြပုလုပ်ြခင်ဵ ၊ ေကျာက်မျာဵ ြမက်မျာဵ ြဖငဴ ် ကွန်တို အကာမျာဵ 

ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ ေလှကာဵထစ်စိုက်ခင်ဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ တို့ကို ေဆာင်ရွက်သငဴ် သည်။ 

 ြမစ်ကမ်ဵအနီဵရိှေသာ ေနရာမျာဵတွင် ေြမဆီလွှာအမှုန်မျာဵ  နှငဴ ် ဆက်စပ်ေသာ 

အာဟာရဓာတ်မျာဵ လွငဴ်စင်ပေပျာက်မှုကို ေလျှာဴချရန် မိုဵေရခဳေြမာင်ဵ မျာဵ တူဵြခင်ဵ ၊ 

သီဵနှဳပငမ်ျာဵ ဖုဳဵအပု်စိုက်ပျ ို ဵေပဵထာဵြခင်ဵ ၊ နှငဴ် ြမစ်ေအာက်ပိုင်ဵေဒသမျာဵတွင်  

ေြမမှုန်မျာဵ နှငဴ် ယင်ဵ တို့နှငဴအ်တူပါလာေသာ ဓာတ်သတ္တုမျာဵ အနည်ထိုငမ်ှု အနည်ဵဆုဳဵ 

ြဖစ်ေစရန် ေြမဆီလွှာအာဵ ေလတိုက်စာဵ ြခင်ဵ မှ ကာကွယ်ရန် ေလကာတန်ဵမျာဵ 

စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ  (သစ်ပင်မျာဵနှင်ဴချုဳပုတ်မျာဵ) သို့မဟုတ် နဳရမဳျာဵကို ကာကွယ်ေပဵထာဵြခင်ဵ  

(ေကျာက်တုဳဵနဳရဳ ) မျာဵ ြပုလုပ်ထာဵသငဴ်သည်။ 

   ၃.၂။ ေြမဆီလွှာအတွင်ဵ  သစ်ေဆွဵဓာတ်မျာဵ တိုဵပွာဵေစြခင်ဵ  

သစ်ေဆွဵဓာတ်မျာဵသည် ေြမဆီလွှာ၏ လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵကို အဓကိ ထိန်ဵသိမ်ဵေပဵမပီဵ 

ေြမဆီလွှာ အရည်အေသွဵကျဆင်ဵ ပျက်စီဵြခင်ဵ  မျာဵ ကို ကာကွယ်ေပဵသည်။  ေြမဆီလွှာမျာဵ 



 

သည် ကမ္ဘာေပါ်တွင် အကကီဵဆုဳဵေအာ်ဂဲနစ်ကာဗွန် စုစည်ဵသည်ဴ ေနရာြဖစ်မပီဵ ဖန်လုအဳိမ် 

ဓာတ်ေငွ့ထုတ်လွှတ်မှု နှငဴ ်ကာဗွန် စီဵဆင်ဵမှု အကကာဵ အေပဵအယူ ညိှနှိုင်ဵမှုမျာဵ မ ှတစ်ဆငဴ် 

ရာသီဥတု ကိ ု ထိန်ဵညိှြခင်ဵ နှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵ လဲြခင်ဵ ကို ေလျာဴချရာတွင်အေရဵပါေသာ 

အခန်ဵကဏ္ဍ မ ှ ပါ ၀ ငသ်ည်။ ဤအေကကာင်ဵ ေကကာငဴ် သစ်ေဆွဵဓာတ် မျာဵ တိုဵပွာဵေစြခင်ဵ  

သည် ရာသီဉတုေြပာင်ဵ လဲြခင်ဵ လိကု်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစြခင်ဵ နှငဴ ် ေလျာဴချြခင်ဵ  တို့အတွက် 

မဟာဗျူဟာ တစ်ခုြဖစ်သည်။  ေြမယာ အသဳုဵချမှု စီမဳခန့်ခွဲမှု မမှန်ကန် မဆီေလျာ်ြခင်ဵ  

ေကကာငဴ် သစ်ေဆွဵဓာတ် မျာဵ ေြမဆီလွှာမှ ဆုဳဵရှုဳဵေလျာဴနည်ဵ ြခင်ဵ သည် ေြမ၏ အရည်အေသွဵ 

ကျဆင်ဵြခင်ဵ ၊ ေြမဆီလွှာ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်မှု ပျက်စီဵြခင်ဵ ၊ ေြမတိုက်      

တိုဵပွာဵေစြခင်ဵ ၊  ေလထုထဲသို့ ကာဗွန်ဓာတ်ေငွ့ မျာဵ ထုတ်လွှတ်မှု မျာဵေစြခင်ဵ တို့ကို ြဖစ်ေစ 

နိုငသ်ည်။ အြခာဵတနည်ဵအာဵြဖငဴ် သငဴ်ေတာ်ေသာ ေြမယာစီမဳခန့်ခွဲမှု မျာဵ ြပုလုပ်ပါက 

ေြမဆီလွှာ အတွင်ဵ  သစ်ေဆွဵဓာတ် မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုငမ်ပီဵ ေြမ၏ အရည်အေသွဵ 

တိုဵတက်ြခင်ဵ  နှငဴ ်အတူ ေလထုထဲတွင် ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် ဓာတ်ေငွ့ မျာဵ တိုဵပွာဵြခင်ဵ  

ကိ ုေလျာဴနည်ဵသက်သာေစနိုငပ်ါသည်။ 

 သီဵနှဳပငမ်ျာဵ၏ ေရရရိှမှုကို အကျ ို ဵရှိဆုဳဵြဖစ်ေစြခင်ဵြဖင်ဴ (ဥပမာ - ေရေပဵစက် နှငဴ ်

ေရသွင်ဵ ြခင်ဵ အစက်ချေရသွင်ဵ စနစ်မျာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵ  ဆည်ေရသွင်ဵ ြခင်ဵကို 

အစီအစဉ်တကျ လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ ေြမဆီလွှာအစိုဓာတ်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် 

ေြမမှ ေရေငွ့ပျ ဳ့မှုကို ေလျာဴကျေစြခင်ဵ)  သီဵနှဳပင်မျာဵ ၏ ပင်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ မျာဵ 

ကကီဵထွာဵ တိုဵပွာဵေစမပီဵ ေရသဳုဵစွဲမှု အကျ ို ဵထိေရာက်ဆုဳဵ နှငဴ် ေြမဆီလွှာ ပျက်စီဵ 

တိုက်စာဵမှု အေလျာဴနည်ဵ ဆုဳဵြဖစ်ေစေအာင် လုပ်ေဆာငရ်ပါမည်။ ထို့အြပင် 

အပင်အာဟာရဓာတ်မျာဵ ယုိစိမဴ်ြခင်ဵတို့ကိုအနိမဴ်ဆုဳဵ  ြဖစ်ေစြခင်ဵ၊ ေြမေပါ်တွင် 

ေကာက်ပဲသီဵနှဳမျာဵကို ဖုဳဵလွှမ်ဵထာဵေစြခင်ဵ ၊ ဓာတ်ေြမကသဇာအသဳုဵြပုမှု ကုိ 

ဟန်ချက်ညီေအာင် ထိန်ဵညိှေပဵြခင်ဵ ၊ လယ်ယာသစ်ေတာေရာေနှာစိုက်ြခင်ဵ၊ 

သစ်ေတာ ြပုန်ဵတီဵမှု ကိ ု ကာကွယ်ြခင်ဵ ၊ ြပုန်ဵတီဵေနေသာ သစ်ေတာမျာဵကို 

ြပန်လည် စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ တို့ကို ေဆာင်ရွက်ကကရပါမည်။ 



 

 သစ်ေဆွဵေြမမျာဵ ၊ သစ်ေတာမျာဵ နှငဴ ် စာဵကျက်ခင်ဵေြမမျာဵ စေသာ 

ဩဂဲနစ်မျာဵေသာေြမမျာဵ ကို ကာကွယ် ထိန်ဵသိမ်ဵကကရပါမည်။ 

 အပင်အကကင်ဵ အကျန်မျာဵ ေြမတွင်ဵသို့ြပန်လည်ထည်ဴသွင်ဵ ေပဵြခင်ဵ ၊  စာဵကျက်ခင်ဵ 

မျာဵအာဵ ရိတ်သိမ်ဵသည်ထက် တိရိစ္ဆာန်လွှတ်ေကျာင်ဵေပဵြခင်ဵ ၊ ဩဂဲနစ် စိုက်ခင်ဵ 

စနစမ်ျာဵ ထူေထာငြ်ခင်ဵ၊ ဘက်စုဳေြမဩဇာသဳုဵစနစ် နှငဴ ် ဘက်စုဳပိုဵ မွှာဵ 

ကာကွယ်သည်ဴစနစ်ကို ကျငဴ်သဳုဵြခင်ဵ ၊ တိရိစ္ဆာန် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို ေြမသ့ုိ ြပန်လည် 

ထည်ဴသွင်ဵ ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵေသာ ကာဗွန် ကကယ်ဝသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ 

ေြမဩဇာအြဖစ် ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵ ၊ ေြမေဆွဵမျာဵ သစ်ေဆွဵေြမဩဇာမျာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵ  

အေပါ်ယဳေြမလွှာကို ဖွင်ဴမထာဵဘဲ အပင်တစ်မျ ို ဵမျ ို ဵြဖငဴ် ဖုဳဵအပု်ကာကွယ် 

ေပဵထာဵြခင်ဵ  အစရိှေသာ ေြမဆီလွှာတွင်ဵ သစ်ေဆွဵဓာတ် တိုဵလာေစနိုင်သည်ဴ 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵကို လုပ်ေဆာင်ကကရပါမည်။ 

 အပင်အကကင်ဵ အကျန်မျာဵ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵြခင်ဵ  မျာဵကိ ု ေြမယာအသဳုဵချမှု စီမဳခန့်ခွဲရန် 

မြဖစ်မေနလုပ်ရသည်မှ လဲွ၍ အတတ်နိုငဆ်ုဳဵ ေရှာငရှ်ာဵကကရပါမည်။  

 တိရိစ္ဆာန် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသာမက လူတို့ ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို လည်ဵ သဘာဝ 

သစ်ေဆွဵေြမဩဇာအြဖစ် ေြမသ့ုိ ြပန်လည်ထည်ဴသွင်ဵ ြခင်ဵ တို့ကို အတတ်နိုင် 

ဆုဳဵလုပ်ေဆာငက်ကရ ပါမည်။ 

 ေြမဖုဳဵ သီဵနှဳစိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ ၊ ပလပှ်ချနိ်တွင် သစ်စိမ်ဵအြဖစ် စိုက်ပျ ို ဵနိုင်သည်ဴ သီဵနှဳပငမ်ျာဵ 

စိုက်ပျ ို ဵထာဵြခင်ဵ ၊ ထွန်ယက်ြခင်ဵ ကို လုဳဵ ဝမြပုလုပ်ြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ထွန်ယက်ြခင်ဵ  

အနည်ဵဆုဳဵြဖငဴ် စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ                              သစ်ပငခ်ခဳစည်ဵရိုဵမျာဵ 

သာ အသဳုဵြပုြခင်ဵ  အစရိှသည် တို့ြဖင်ဴ ေြမဆီလွှာတွင် သစ်ေဆွဵဓာတ် တိုဵတက် 

ေအာင် ေဆာငရွ်က်ကကရပါမည်။ 

 သစ်ေဆွဵဓာတ်မျာဵ ေလာငက်ျွမ်ဵပျက်စီဵြခင်ဵကို ေလျာဴနည်ဵသက်သာေအာင် ထွန် 

ယက်မှု အနည်ဵဆုဳဵေလျာဴချသဳုဵစွဲြခင်ဵ  ေပါင်ဵ သတ်ေဆဵသဳုဵစွဲမှုမျာဵ ေလျာဴချ ြခင်ဵ တို့ 

လုပ်ေဆာငက်ကရပါမည်။ 



 

 သီဵလှည်ဴစိုက်စနစ်မျာဵ၊ ပဲမျ ို ဵစုဳသီဵနှဳမျာဵ ကိ ုအဓိကစိုက်ပျ ို ဵသည်ဴ သီဵနှဳ နှငဴ ်ေရာေနှာ 

စိုက်ြခင်ဵ  မျာဵကို လုပ်ေဆာင်ကကရပါမည်။ 

   ၃.၃။ အာဟာရဓာတ် ညီမျှေြခသဳသရာ အာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ  

ေြမ-ေရ-အာဟာရဓာတ်-အပငအ်ြမစ် တို့ ဆက်စပ်ေနသည်ဴ အစဉ်အဆက်တွင် 

အေြပာင်ဵ အလဲြမန်ေသာ အာဟာရဓာတ်  မျာဵစ ု လုေဳလာက်မှု ရိှေနေစရန် ထည်ဴသွင်ဵ 

ေပဵြခင်ဵ ကို ေဆာငရွ်က်ကကရမည်။ အပင်အာဟာရဓာတ်မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵေပဵြခင်ဵ  သည် 

အပင်၏ လိုအပ်ချက် နှငဴ ်စိုက်ပျ ို ဵသည်ဴေနရာေဒသအလိကု် ပင်ကိုယ်ရိှေသာ အေြခအေနမျာဵ 

ေပါ်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ေဒသရာသီဉတုအေြခအေန ေပါ်တွင် လည်ဵေကာင်ဵ ၊ စဉ်ဵစာဵ 

တွက်ချက် ထည်ဴသွင်ဵ အသဳုဵြပုကကရမည်။  အပင်အကကင်ဵ အကျန်မျာဵ ေြမသ့ုိ ြပန်လည် 

ထည်ဴသွင်ဵ ေပဵြခင်ဵ  ၊ သဘာဝ နှငဴ် ဓာတုေြမဩဇာ မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵ  ေပဵြခင်ဵ  အာဵြဖငဴ် 

ေြမတွင် အပင်အာဟာရဓာတ် မျာဵကို တိုဵပွာဵေစနိုငသ်ည်။ ေကျာက်မှုန့်ေဖာဴစဖိတ်ေြမဩဇာ 

ကဲဴသ့ုိ            ၊ ပင်လယ်ေရေမှာမ်ျာဵမှ ရေသာ ေဖာဴစဖိတ်မျာဵကဲဴသ့ုိ ေြမယာြပုြပင် 

ပစ္စည်ဵ မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵ ေပဵြခင်ဵ  ြဖငဴ်လည်ဵ ေြမတွင်ဵ အာဟာရဓာတ် မျာဵ ကုိ 

တိုဵေစနိုငသ်ည်။ ေြမယာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ကိ ု အသငဴ်ေတာ်ဆုဳဵြဖစ်ေစြခင်ဵ  နှငဴ် ေြမဆီလွှာ 

ထိန်ဵသိမ်ဵ နည်ဵ စနစ်မျာဵကို အဆီေလျာ်ဆုဳဵြဖစ်ေစြခင်ဵ တို့ကို စနစ်တကျ စီစဉ် 

ေဆာငရွ်က်သငဴ်သည်။ 

ေြမဆီလွှာ အတွင်ဵ အာဟာရဓာတ် လိအုပ်ချက်အတွက် လုေဳလာက်ေသာ နှငဴ် မျှတေသာ 

အာဟာရဓာတ် ေထာက်ပဳမဴှု ြဖစ်ေစနိုင်ြခင်ဵ  ြဖငဴ် ရရိှနိုငေ်သာ အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵကုိ 

သိရှိလျက်  ေြမ၏ မူလပထဝီအေနအထာဵတွင် အစာဵအစာ၊ အစာ၊ အဝတ်အထည် ၊ သစ် နှငဴ် 

ေလာငစ်ာဆီထုတ်လုပ်ြခင်ဵ  ကို အသငဴ်ေတာ်ဆုဳဵအေနအထာဵ သာ ထုတ်လုပ်သဳုဵစွဲြခင်ဵ ၊ 

ပိုဵ မွှာဵနှိမ်နင်ဵ  မှု အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေအာင် ေလျာဴချေရဵ၊ ဩဂဲနစ်ြဖစ်ေစ ဓာတုေြမဩဇာြဖစ်ေစ 

ြပငပ်မှ ထပမ်ဳထည်ဴသွင်ဵ ရမှု အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေအာငေ်လျာဴချေရဵ တို့ြဖင်ဴ ေြမဆီလွှာ အတွင်ဵ 

ကာဗွန်ဆငဴ်ကဲတိုဵြမှငဴ် ေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။ 



 

သီဵနှဳပငမ်ျာဵ မရိှမြဖစ်လိအုပ်ေသာ အပငအ်ာဟာရဓာတ်မျာဵ ေြမတွင်ဵချ ို ့တဲဴေနမှုသည် 

သီဵနှဳပင် အထွက်ေလျာဴကျသည်သာ မက သီဵနှဳထွကပ်စ္စည်ဵ၏ အာဟာရဓာတ်တန်ဖိုဵကို 

လည်ဵေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵေစပါသည်။ ေြမတွင် အပင်အာဟာရဓာတ်မျာဵ ပိုလျှစဳွာ 

ရိှေနလျှငလ်ည်ဵ ဆိုဵကျ ို ဵမျာဵ သက်ေရာက်နိုငမ်ပီဵ ြဖစ်ေပါ်လာနိုငေ်သာ အကျ ို ဵဆက်မျာဵမှာ- 

(က) အထူဵသြဖငဴ် နိုက်ထရိုဂျင် နှငဴ် ေဖာဴစဖရပ်စ်မျာဵ လွန်ကဲစွာမျာဵေနပါက ထုိ မ ှတဆင်ဴ 

ပင်လယ်ထဲတွင် Eutrophication ြဖစ်ေပါ်ြခင်ဵ  (ေဖာဴစဖရပ်စ်မျာဵ ကို ကကိုက်နှစ်သက်ေသာ 

အယ်လ်ေဂျဵလ်ပငမ်ျာဵ (Algae) တိုဵတက်မျာဵြပာဵလာကာ ေရထဲတွင် သက်ရိှမျာဵ အကကာဵ 

ေအာက်ဆီဂျင်ယှဉ်မပိုင် လုယူမှု ြဖစ်ြခင်ဵ )  

(ခ) ေြမဆီလွှာမှေလထုထဲ သုိ့ ဖန်လုအဳိမ်ဓာတ်ေငွ့ တစ်မျ ို ဵြဖစ်ေသာ  နိုက်ထရပ်စ် 

ေအာက်ဆိုဒ် ကို ထုတ်လွှတ်မှုတိုဵလာြခင်ဵ ၊  

(ဂ) အပငစ်ာဵသုဳဵ နိုငေ်သာ နိုက်ထရိုဂျင် ပုဳစဳမျာဵသည် စီဵေရထဲသ့ုိပါသွာဵြခင်ဵ နှငဴ ်

ေြမေအာက်ေရသို့ေရာက်ရိှကာ လူသာဵတို့အတွက် ေသာက်သုဳဵရန် မသငဴ်ေသာ ေရမျာဵ 

ြဖစ်လာနိုငြ်ခင်ဵ  

(ဃ) စိုက်ပျ ို ဵသီဵနှဳမေအာငြ်မငြ်ခင်ဵ  တို့ြဖစ်ကကပါသည်။ 

 ေြမတွင်ဵ သစ်ေဆွဵဓာတ်မျာဵ တိုဵတက်ေစြခင်ဵ ြဖင်ဴ သဘာဝအေလျာက် ေြမဆီ 

ထက်သန်မှု နှငဴ် သဘာဝအေလျာက် အပင်အာဟာရဓာတ် သဳသရာလည်မှု တို့ကို  

ထိန်ဵသိမ်ဵ တိုဵတက်ေစသငဴ်ပါသည်။ ပဲမျ ို ဵစုဳသီဵနှဳပင်မျာဵ နှငဴ် သီဵလှည်ဴစိုက်ြခင်ဵ၊ 

သစ်စိမ်ဵေြမဩဇာ နှငဴ ် သဘာဝေြမဩဇာမျာဵ ထည်ဴသွင်ဵေပဵြခင်ဵ ၊ အေပါ်ယဳ 

ေြမဆီလွှာ ကို သီဵနှဳပင်မျာဵ နှငဴ် ဖုဳဵအပု်ေပဵထာဵြခင်ဵ ထွနယ်က်မှု အနည်ဵဆုဳဵ နှငဴ ်

စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ ၊ ေပါင်ဵ သတ်ေဆဵသဳုဵစွဲမှု အေလျာဴနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစြခင်ဵ လယ်ယာ 

သစ်ေတာ ေရာေနှာစိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ စနစ်ကို ကျငဴ်သဳုဵြခင်ဵ  တို့ြဖင်ဴ စိုက်ပျ ို ဵသညဴ် 

ေြမဆီလွှာကို ေြမဆီဩဇာ ထက်သန်ေစနိုငပ်ါသည်။ အပငအ်ာဟာရဓာတ် မျာဵကို 

ြပန်လည်ထည်ဴသွင်ဵေပဵနိုငရ်န် ဘက်စုဳစိုက်ပျ ို ဵေရဵြဖစ်ေသာ သစ်ပင-်တိရိစ္ဆာန် 



 

ေရာေနှာထာဵြခင်ဵ  ၊ သီဵနှဳ စိုက်ပျ ို ဵေရဵစနစ် တစ်ခုြဖစ်ေသာ သစ်ပင်-တိရိစ္ဆာန်- 

လယ်ယာသီဵနှဳ တို့ကို ေရာေနှာစိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ  တို့ေဆာငရ်ွက်သငဴ်ပါသည်။ 

 ထည်ဴသွင်ဵ ေပဵသညဴ် အပင်အာဟာရဓာတ် နှငဴ် သီဵနှဳပငမ်ှ ထုတ်နှုတ်သွာဵမည်ဴ 

အပင်အာဟာရဓာတ် တို ့ ညီမျှေြခရှိေနေစရန် သဘာဝ နှငဴ် ဓာတ်ေြမဩဇာမျာဵကို 

တွက်ချက်ထည်ဴသွင်ဵေပဵမပီဵ သီဵနှဳပင်အတွက် အပငအ်ာဟာရဓာတ် အကျ ို ဵ 

ထိေရာက်မှု အမျာဵဆုဳဵရရိှကာ အပင်အာဟာရဓာတ် အကျ ို ဵရိှမှု အေကာင်ဵဆုဳဵ 

ရရိှြခင်ဵ ။ (ဉပမာ- ထဳုဵ နှငဴ် သစ်ေဆွဵေြမဩဇာမျာဵ သဳုဵစွဲြခင်ဵ  အပငအ်ာဟာရဓာတ် 

မျာဵကို ြဖည်ဵြဖည်ဵ ချင်ဵ  ထုတ်ေပဵသည်ဴ ဓာတ်ေြမဩဇာမျာဵ သဳုဵစွဲြခင်ဵ ) 

 ေြမဩဇာထည်ဴသွင်ဵ  သဳုဵစွဲသည်ဴ နည်ဵ ၊ အမျ ို ဵအစာဵ၊ နှုန်ဵထာဵ နှငဴ် ထည်ဴသွင်ဵချနိ် 

တို့မှန်ကန်ေစြခင်ဵြဖငဴ် ေြမတွင် အပင်အာဟာရဓာတ်ညီမှျေြခ ရိှမပီဵ အပင်မျာဵ မ ှ

ရယူသဳုဵစွဲမှု ပိုမုိတိုဵတက်ေကာင်ဵမွန်လာေစြခင်ဵ တို့အြပင် အပင်အာဟာရဓာတ် မျာဵ 

ေြမမှ ေလလွင်ဴဆုဳဵရှုဳဵ ေလျာဴနည်ဵမှုကိုသက်သာေစြခင်ဵ ။ ထိအုချက်မျာဵ ကိုလည်ဵ 

နှစ်ရှည်သုေတသနြပုေဆာင်ရွက်ထာဵချက်မျာဵ မ ှကိုဵကာဵရယူေစရပါမည်။ 

 ေြမဩဇာထည်ဴသွင်ဵ ြခင်ဵတွင် အပငမ်ျာဵ လိအုပ်ေသာ အနည်ဵလိုအာဟာရဓာတ် မျာဵ 

လည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵေပဵရပါမည်။ 

 လက်ေတွ့ရရိှနိုင်ေသာ အပင်အာဟာရအရင်ဵ အြမစ်မျာဵ ကိ ု သဳုဵစွဲကကရာတွင် - 

တိကျလဳုေလာက်ေသာ ဩဂဲနစ် နှငဴ ် ဓာတုေြမဩဇာမျာဵ ပါဝင်ြခင်ဵ ၊ စိုက်ပျ ို ဵေရဵဇီဝ 

ထွကပ်စ္စည်ဵမျာဵ၊ အရည် အမှုန့် အခဲအဖတ်စသည်ဴ ဇီဝေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ပါဝင်ြခင်ဵ ၊ အပငအ်ကကင်ဵ အကျန်မျာဵ၊ ေြမေဆွဵမျာဵ၊ သစ်ရွက်ေဆွဵေြမဩဇာမျာဵ၊ 

သစ်စိမ်ဵေြမဩဇာမျာဵ၊ မီဵဖိုေချာင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ၊ ြပာမျာဵ၊ ပါဝင်မပီဵ ေြမဆီလွှာ 

တွင် လုေဳလာက်ေသာ အစိုဓာတ်လည်ဵရှေိနေစရပါမည်။ 

  ေြမဆီလွှာရိှ အပင်အာဟာရ ဓာတ်အေြခအေန အတွက် ေြမ နှငဴ ် အပငန်မူနာမျာဵ 

ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ြခင်ဵ နငှဴ် ကွင်ဵ  စမ်ဵသပက်ွက်မျာဵြပုလုပ်ထာဵမပီဵ ေလဴလာအကြဲဖတ် 

ထာဵရပါမည်။ ထိုသ့ုိ အကဲြဖတ်မှု ေပါ်တွင် သီဵနှဳအထွက်အတွက် အကန့်အသတ် 

အြဖစ်ဆုဳဵေသာ အပင်အာဟာရဓာတ် ကိ ုသိရိှ ထည်ဴသွင်ဵ ေပဵြခင်ဵ အြပင၊် ေြမဆီလွှာ 



 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ြပုြပင်ရာတွင် ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ ရမည်ဴ အချက်မျာဵြဖစ်ေသာ ေြမ၏ 

ဆာဵေပါက်ြခင်ဵ ၊ ဆပ်ြပာေပါက်ြခင်ဵ ၊ ချဉ်/ငန်ဓာတ် လွန်ကဲမှု အေြခအေနမျာဵ နှငဴ ်

ေရေပျာ်ဆာဵပါဝင်မှု ပမာဏ တို့ကို လည်ဵ သိရိှထာဵမပီဵ ြဖစ်ရပါမည်။ 

 အေြခအေနေပဵသည်ဴ သငဴ်ေတာ်ေသာ ေနရာမျာဵတွင် တိရိစ္ဆာန်မျာဵ လွှတ်ေကျာင်ဵ  

ထာဵြခင်ဵ ြဖင်ဴ ယင်ဵ တို့မှ ရရှိနိုင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို ေြမေပါ် တွင် ြပန်လည် 

အသဳုဵချြခင်ဵ ြဖင်ဴ လည်ဵ ေြမဆီလွှာ အပငအ်ာဟာရဓာတ် အေြခအေန ညီမျှေြခကို 

ထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်ပါသည်။ 

 ေြမချဉ်မျာဵ တွင် ထုဳဵ ထည်ဴေပဵြခင်ဵ  သည် အပင်မှ အာဟာရဓာတ် မျာဵ စုပ်ယူစာဵသဳုဵ 

နိုငေ်အာင် ကကိုတငေ်ဆာငရွ်က်ေပဵထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ အလာဵတူပင် ေြမငန်မျာဵ 

တွင် လည်ဵ သဘာဝေြမဩဇာမျာဵ၊ သစ်စိမ်ဵေြမဩဇာမျာဵ၊ သစ်ရကွ်ေဆွဵ ေြမဩဇာ 

မျာဵ ကို ထည်ဴသွင်ဵ ေပဵရပါမည်။ 

 ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်မမဲေသာ ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵနည်ဵြဖစ်ေစရန် သဘာဝ တွင်ဵထွက် 

ရရိှနိုင်ေသာ ေဖာဴစဖိတ် နှငဴ် ပိုတက်ရ်ှ ေြမဩဇာမျာဵသည်လည်ဵ ေနာင်သာဵ 

စဉ်ေြမဵဆက်ထိ အလဳုအေလာက်ရှိေန ေစရန် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်ရပါမည်။ 

           ၃.၄။ ေြမဆီလွှာ ဆာဵေပါက်ြခင်ဵ ၊ အယ်လ်ကာလီေပါက်ြခင်ဵ မျာဵအာဵ ကာကွယ်ြခင်ဵ ၊ 

ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစြခင်ဵ မျာဵ နှင်ဴ ေလျာဴချြခင်ဵ  

ေြမဆီလွှာ ဆာဵေပါက်ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေရတွင်ေပျာ်ဝငန်ိုငေ်သာ ဆိုဒီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ 

ကယ်လ်စီယမ် ဓာတ်မျာဵ ေြမတွင်ဵ စုပုဳလာ မပီဵ ေြမမှ ေရေငွ့ပျမဳှု နှုန်ဵမျာဵ ြမငဴ်တက်လာ ပါသည်။ 

ပင်လယ်ဆာဵငန်ေရ ဝငေ်ရာက်သည်ဴ ေဒသမျာဵ တွင်လည်ဵ ပင်လယ်ဆာဵငန်ေရ ေကကာငဴ် 

ဆာဵေပါက်မှု မျာဵ ြဖစ်လာနိုင်သကဲဴသို့ လူသာဵတို့ ြပုြပင်မှု ြဖစ်သည်ဴ ေရသွင်ဵ ြခင်ဵ  တွင် 

စနစ်တကျ မေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ေကကာငဴ်လည်ဵ ေြမတွင် ဆာဵေပါက်ြခင်ဵ  ြဖစ်နိုင်ပါသည်။ ေြမတွင် 

ဆာဵေပါက်ြခင်ဵ ေကကာငဴ် သီဵနှဳအထွက်နှုန်ဵေလျာဴကျ နိုငသ်ည်ဴအြပင် သတ်မှတ် အဆငဴ်ထက် 

ေကျာ်လွန်ပါက သီဵနှဳအထွကဆ်ုဳဵရှုဳဵသည် ထိ ြဖစ်နိုငပ်ါသည်။ 



 

 ေြမဆီလွှာမှ ေရေငွ့ပျဆဳုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ မျာဵ သက်သာေလျာဴနည်ဵေစရန် ေြမကို သီဵနှဳပငဖ်ုဳဵလွှမ်ဵ 

စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ  ေဆာင်ရွက်ထာဵပါ။ 

 တိုဵချဲ့စီဵဆင်ဵမှု မ ှတစ်ဆငဴ် ဆည်ေြမာင်ဵ ေရ အသဳုဵြပုမှု စွမ်ဵေဆာင်ရည် ကိ ုြမှင်ဴတငက်ာ 

ေရ၏ အကျ ို ဵရိှမှု ပိုမုိေကာင်ဵ မွန်ေအာင် ေဆာငရွ်က် သငဴ်သည်။ 

 ေရသွင်ဵ ြခင်ဵစနစ်တွင် ေရမျာဵ အကွကတ်ွင်ဵ သို့ဝငေ်ရာက်ေသာ အခါ ေြမဆီလွှာေပါ်တွင် 

ဖိအာဵ အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေအာင် သွင်ဵေပဵရမည်။ 

 ေြမဆီလွှာဆာဵေပါက်ြခင်ဵ  ြပဿနာကို မြဖစ်ေပါ်လာေစရန် အပငက်ကီဵထွာဵမှု အတွက် 

လိအုပ်သည်ဴ လုေဳလာက်ေသာ ေရပမာဏကို ေပဵသွင်ဵြခင်ဵ  နှငဴ် မလိုအပ်ေသာ 

အခါလည်ဵ လွယ်ကူစွာ ေရထုတ်နိုငေ်သာ စနစ်မျ ို ဵြဖစ်ရမည်။ 

 သွင်ဵေရမျာဵ သည်လည်ဵ တခါတရဳငန်တတ်ေသာေကကာငဴ် သွင်ဵ ေရ၏ အရည်အေသွဵကို 

လည်ဵစစ်ေဆဵထာဵသငဴ်ပါသည်။ 

 ေရသွင်ဵ ေရထုတ် လွယ်ကူေစရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵ  နှငဴ် ေြမေအာက်ေရ 

အနိမဴ်အြမင်ဴအေနအထာဵမျာဵ ကိုလည်ဵ ေြမဆီလွှာဆာဵေပါက်မှု ေလျာဴနည်ဵေစရန် 

စိစစ်ထာဵသငဴ် မပီဵ ေြမ၏ အေနအထာဵ နှငဴ် ေရညီမျှေြခ တို့ကိုလည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵ 

ထာဵရပါမည်။ 

 မူလကပင် ဆာဵေပါက် ပျက်စီဵေနသည်ဴ ေြမဆီလွှာမျာဵအာဵ ြပုြပင်ရန် ေြမတွင်ဵမျာဵ 

ေနေသာ ဆာဵမျာဵအာဵ ေရြဖင်ဴ ေဆဵချြခင်ဵ ၊ ဆာဵငန်ခဳသီဵနှဳမျ ို ဵမျာဵ စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ ၊  

သဘာဝဩဂဲနစ် သစ်ေဆွဵမျာဵ စွာ ထည်ဴသွင်ဵ စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ  တိုလ့ုပ်ေဆာငန်ိုငပ်ါသည်။ 

         ၃.၅။ ေြမဆီလွှာ ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵအာဵ ကာကွယ် ေလျာဴချြခင်ဵ 

ကမ္ဘာေြမကကီဵသည် လူသာဵတို့အတွက် အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစမည်ဴ အရာမျာဵ ကိ ု စစ်ထတု် 

ေပဵရာ ေနရာြဖစ်နိုငသ်ကဲဴသ့ုိ ေြမဆီလွှာ၏ ဂုဏ်သတ္တိအေြခအေနအရ အဆိပ်အေတာက် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ ကိ ု ထုတ်လွှတ်ရာလည်ဵ ြဖစ်နိုင်ပါသည် (ဥပမာ- ေြမ၏ ချဉ်/ငန ် ဓာတ် နိမဴ်သည်ဴ 

အေြခအေနတွင် ေလဵေသာ သတ္တုအမျာဵစု သည် အပငစ်ာဵသုဳဵ နိုငေ်သာ ပုဳစ ဳ ေြပာင်ဵလဲမပီဵ 

အပင်မျာဵအတွက် အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစြခင်ဵ)။ ထို့ေကကာငဴ် ေရရှည်တည်တဳဴ ခိုင်မမေဲသာ 



 

ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှု ၏ အဓကိရည်မှန်ဵချက် ြပည်ဴဝေစရန် ေြမဆီလွှာကို ညစ်ညမ်ဵေစြခင်ဵ  

အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစြခင်ဵ  တို့မြဖစ်ေပါ်ေစရန် ကာကွယ်တာဵဆီဵထာဵ မပီဵ ကျန်ဵမာေသာ 

ေြမဆီလွှာ အေြခအေန နှငဴ် လုခဳခုဳစိတ်ချ အာဟာရြပည်ဴဝေသာ စာဵနပ်ရိက္ခာ မျာဵ ထုတ် နိုငရ်န် 

ရည်မှန်ဵ ေဆာင်ရွက်ကကရပါမည်။ 

ေြမဆီလွှာကို ညစ်ညမ်ဵေစေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵသည် ဘက်ေပါင်ဵစုဳမှ ဝငေ်ရာက်နိုငမ်ပီဵ စိုက်ပျ ို ဵေရဵ 

သွင်ဵအာဵစုမျာဵမှ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ ေြမတွင် ြပန်လည် ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵ မှ 

လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ေလထုထဲမှ ပါဝင် အနည်ကျေရာက်ြခင်ဵ ြဖင်ဴ လည်ဵေကာင်ဵ ၊ သွင်ဵ ေရ နှငဴ် ေရကကီဵ 

နစ်ြမုပ်ရာမှ လည်ဵေကာင်ဵ ၊ မေတာ်တဆ ယုိဖတိ် မှုမျာဵမှ လည်ဵေကာင်ဵ ၊ မမို့ြပစွန့်ပစ်ေရမျာဵ မှ 

လည်ဵေကာင်ဵ ၊ အြခာဵတနည်ဵ နည်ဵအာဵြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ  ေြမဆီလွှာတွင် ညစ်ညမ်ဵမှု မျာဵ 

ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။                                                                  

                                                                             

                                                                     ၊ 

                                        ၊                                             

                                              ၊                                    

    ၏                                                       ။ 

   သာဵတို့၏ကျန်ဵမာေရဵ နှငဴ ် သုခချမ်ဵသာ ကိုကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ရန်          

 ဆငဴထ်က် ေကျာ်လွန်ေသာ ညစ်ညမ်ဵသည်ဴ ေြမဆီလွှာမျာဵ ြပန်လည်ကုစာဵနိုငရ်န် 

အတွက် အစိုဵရမှ စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵချမှတ်ရန် နှငဴ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်      ၍ 

                                                                             

                                                 

 ေဒသဆိုငရ်ာ ေြမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵမှုကို စီမဳခန့်ခွဲရန် အတွက် ေနာက်ခဳအဆငဴ်မျာဵ 

       တည်ေဆာက်      ရန်လိုအပ်မပီဵ၊                                    

ေနာက်ဆက်တွဲ                    ညစ်ညမ်ဵမည်ဴေနရာမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ရန် အတွက် 

ညစ်ညမ်ဵမှု အဆင်ဴမျာဵကို စမ်ဵသပ်ြခင်ဵ                            



 

                          ။  လူသာဵမျာဵ နှငဴ် ေဂဟစနစ်မျာဵအတွက် 

အန္တရာယ်ေလျှာဴချရန်                                       ၌ ကုန်ကျစရိတ်      

                                    အကဲြဖတ်ြခင်ဵ                      

           ။ 

             ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵပျ ဳ့နှဳ့ေသာ အန္တရာယ်ကို                               

                                                            ။            

                                                                 

                                    ။ 

                                                                      

         ။ 

                                                                           

                                  ။ 

 ြပန်လည်သန့်စင်ထာဵေသာ အာဟာရမျာဵ နှငဴ ် ေြမဆီလွှာြပုြပင်ေြပာင်ဵ လဲမှု အြဖစ် 

အသဳုဵြပုေသာ အြခာဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵမှ ထွကရ်ှိသည်ဴ အညစ်အေကကဵမျာဵ ကိ ု

စနစ်တကျ                                           အန္တရာယ်ကင်ဵ ေသာ အညစ် 

အေကကဵမျာဵ နှငဴ် အပငရ်ရိှနိုင်သည်ဴ အာဟာရမျာဵကို      ေသချာစွာ စစ်ေဆဵ 

သငဴ်သည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ်၊ ေအာ်ဂဲနစ် xenobiotics သည် ေြမဆီကသဇာေကာင်ဵ မွန်မှု နှငဴ ်

လူတို့၏ကျန်ဵမာေရဵကိုဆိုဵဝါဵေသာ                            ။ 

 ဓာတ်ေြမကသဇာမျာဵ နှငဴ ် ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵ                                           

                                            ။  

        ၃.၆။ ေြမဆီလွှာ                                    ၊                      

                                                                                     

                                                                                   

                   (buffering capacity)                                                    



 

                               (    -                                 ၊          

                )                      ။             /                   ၊          

                                                                     

(                Quartz                 )                                           ။ 

 ေြမဆီလွှာအချဉ်ဓာတ်ကို တိုင်ဵတာမပီဵ မျက်နှာြပင ် နှငဴ် ေြမေအာက်ေြမဆီလွှာ 

အချဉ်ဓာတ် ကိုေလျာဴချေစြခင်ဵ  (ထုဳဵ ၊ ေကျာက်မှုန့် နှငဴ ် သန့်စင်ေသာ ြပာမျာဵ 

ထည်ဴေပဵြခင်ဵ )   

                                                                               

                  

                                                                 

              

       ၃.၇။                                                                       

                                                                               

       ။                                                                        

                            ။                 ၏                         

                       ၏                                            ။          

        -                  DNA                                            

                                                                ။ 

                                                                             

                               ၊                                   

       ။ 

                                                                               

                                                                               ။ 

                                      ၊                               



 

             ၊                                                         ၊ 

                                         ၊                                 

               /                                      ။ 

                                                                                      

                                                                              

                                                         ။              

                                                          ။ 

                                                                   ၊              

                             ၊ leguminous              ၊                       

mycorrhizas (                  hyphae                        )၊        ၊ 

                                     micro-, meso-                              

                                                    macro-                    (     

beetle bank     )                 ။ 

                                                                                  

                                        ၊ 

                         ၊                                ၊               

                                                                     ။  

                                                                                 

             UNCBD၊ UNCCD                                               

                                      ။ 

        ၃.၈။                                                 

                                                                                

                                                                         ။          

                                                                         



 

                                                                                

           ။                                                      ၊                           

                                   ။ Soil Sealing (                               

                                  )                                  

                                   ၎                                              

                                         ။  

         ၏                                                                         

                                                              

                                        ၊                                       

                                                 ။ 

                                                                            

                                                                     ။                

                                                            

           ။                                                    

                                         ။ 

                                          ၊                                 (         ) 

                                                                               

                                                             ။ 

         ၃.၉။                                                    

                                                                       

                                                                                    

       ။                                                                            

               macropore                                                      



 

                                                                                  

                                                      ။ 

                                                         ၏              

                    

                                      ၌ (                                 

           )                                                  ၊               

                                                                             

                            /                                      

        ၌                                                ၏                       

               ။                                                             

                                                                            

       ။                                                     

       ။                                  ၍                                 

                                    

                                      ၊                  ၊             

             ၊                                ၊              ၊             

                              ၊                                          

                                      ။ 

                                                                           

                                  ။ 

        ၊              ၊                                                                 

                  Macrofauna                (            )         

                 ။  

                                                                                 

                                                                     



 

                                   ။                                

                                        ၊                                           

                                                             ။ 

          ၃.၁၀ ။                                            

                                                                                       ၊ 

                                                                                         

                                            ။                              

                                                                     

             ။                                                             

                                                                                 ။ 

                                  ၊                                                 

                                               ။ 

            ဧ                                                                        

                                                  ။   

                                                                      

                                                     ။ 

                                                                 ၊                

        ၊                   /                                 ။ (           

                    ၊                                                  )         

                                                                     

                                                                      

     ၊                                                                         

                                                             ။ 



 

                                                                              

                                                              ။     - 

                                                                     ၊ 

                         ၊                                                 

                                                                              

                                                          ၊               

                                                           

                                                                        ၊         

                                                                          

                                                                        ၏ 

                                  

 

၄။ ေရရည်ှတည်တဳဴခိုငမ်မဲေစမညဴ် ေြမဆီလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာငရ်ွက်ြခင်ဵ  လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအာဵ    

    အကဲြဖတ်ြခင်ဵ  အသဳုဵြပုြခင်ဵ ြပန့်ပွာဵေစြခင်ဵ 

"                                                                              "     

                 ၏                                                        

             (    )                       ၊                   ၊                               

       ၏                                                                    ။         

                                                                               ၏ 

                ၊     /          ၊                                             

                                                                         

       ။                  ၏                                                      

                                                       -  
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                                                                  ။ 

                                         ၌                               

                                                                     

          ။                                                                  

                            ။ 

         ၏                                                            

                                                                

                                                                         

                              ။  

              ၊                                                    

                                                                            

                                         ။ 

                                                       (         )       

                                                                               

           ။                                                                  

                                                                       

                                                                             ။  

                       ၊                                                       ၊ 

                                                         

                   -  

                                                                              ၊  

                                                         ၊        

          ၊                       ၊                              



 

                                                                                 

                       

                                                     ။ 

                                                                             

                                                                          

                                                               ၊   

                                                                      

                                              ၏                             

                                                    

                     ၊             ၊            ၊                   

                                                                          

                                                                          

                         

                                                                               

                                                                                     

                                                                   

                            (ITPS)                               ၏ 

                                                                             

      ၍                                             ၏                             

                                                             ။  

        ၌                                                                             

                                                             ။ 

                                                                                    

                                          ။ 
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