ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလင
ို ်လ ၂၈ ရက်

ဂေဟစနစ်၊ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆက်နွယ်ဂနသည့်ကးူ စက်ဂရာေါများ
အကျဉ်းချုြ်
သစ်တောများပြုန်းေီးပြင်း၊ လူဦးတေေိုးြွားလာပြင်း၊ တောရိုငး် ေိေစ္ဆာန်များ တသဆုံး
တြျာက်ကွယ်ပြင်းနှင့် ဇီဝမျုးကွ
ိ ဲများ ထိန်းသိမ်းတစာင့်တေှာက်မှုကင်းမဲ့ပြင်းေို့တ ကာင့် တေဟစနစ်
များြျက်ယွင်း၍ လူသားများ စိုးေိမ်တ ကာက်ေွံ့ေသည့် ကူးစက်ကြ်တောေါများ ပြစ်ြွားတနြါသည်။
ေေားမဝင်တောရိုငး် ေိေစ္ဆာန်များ တောင်းဝယ်တြာက်ကားမှုနှင့် သစ်တောများ ြျက်ဆီးြံေပြင်း၊
ေိေစ္ဆာန်များကျင်လည် ကျက်စားောတနောများ ြျက်ဆီးြံေပြင်းေို့သည် တောရိုငး် ေိေစ္ဆာန်မှ
လူများထံသို့ တောေါကူးစက်တစသည့် တနာက်ြံအတ ကာင်းေေားများပြစ်သည်ဟု ကုလသမေ္ဂနှင့်
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာတေးအြွဲ့ေို့က မှေ်ြျက်ပြုထားြါသည်။ ထို့တ ကာင့် သစ်တောများထိန်းသိမ်းပြင်း၊
တောရိုင်းေိေစ္ဆာန် တောင်းဝယ်တြာက်ကားမှုကို ေားဆီးပြင်းလုြ်ငန်းများ တဆာင်ေွက်၍ သဘာဝ
ြေ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေန် လိုအြ်တနြါသည်။
ဤစာေမ်းေိုေွင် တေဟစနစ်ဟန်ြျက်ညီတစသည့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ၏ သတဘာသဘာဝ၊
ေိေစ္ဆာန်များတ ကာင့် အဓိကပြစ်တသာ ကူးစက်တောေါများ၊ ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်ြးို ၏ မူလဇစ်ပမစ်နှင့်
သံသယပြစ်ြွယ် ကားြံလက်ြံတကာင်မှေစ်ဆင့် ကူးစက်ြ၊ုံ ကမ္ဘာေွင် ကူးစက်တောေါကကီးများ
ပြစ်ြွားမှုနှငတ
့် သဆုံးမှုအတပြအတန၊ ကိုရိုနာဗိုငး် ေြ်စ်နှင့် ောသီဉေု တပြာင်းလဲမှု ဆက်စြ်မှုေှိ/မေှိ၊
သဘာဝြေ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းတေး လက်ေှိတဆာင်ေွက်ြျက်များနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဇီဝမျုးစု
ိ ံ
မျုးကွ
ိ ဲများထိန်းသိမ်းပြင်းနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ဥြတေများကို ပြုစုေင်ပြထားြါသည်။
စာတမ်းတိုအမှတ်စဉ် ( ၁၃၉ )

2
မာတိကာ
စဉ်

အဂကကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။

နိေါန်း

၃

၂။

သုတေသနတမးြွန်းများ

၃

၃။

ေည်ေွယ်ြျက်

၃

၄။

သုတေသနနည်းနာနိဿယများ

၄

၅။

ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲနှင့် တေဟစနစ်တပြာင်းလဲပြင်းသတဘာေေား

၄

၆။

ကူးစက်တောေါများပြစ်တြါ်လာသည့်တနာက်ြံအတ ကာင်းေေားများ

၅

၇။

WHO မှ ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်ကြ်ဆိုးကကီး ပြစ်ြွားမှု Time Line များ

၆

၈။

ကိုရိုနာဗိုငး် ေြ်စ်ပြစ်ြွားလာြုံ

၆

၉။

ကမ္ဘာေစ်ဝန်းေွင် COVID-19 တောေါပြစ်ြွားမှုအတပြအတန

၇

၁၀။

ဝက်ေုြ်တကွးတောေါပြစ်ြွားမှု

၈

၁၁။

ကမ္ဘာ့ကးူ စက်တောေါပြစ်ြွားြဲ့မမ
ှု ျား

၈

၁၂။

ောသီဉေုတပြာင်းလဲပြင်းနှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်

၁၀

၁၃။

သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေန်တဆာင်ေွက်တနမှုများ

၁၂

၁၄။

ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍

၁၃

ပမန်မာနိုင်ငြ
ံ ါဝင်တသာကွန်ဗင်းေှငး် များ
၁၅။

ပမန်မာနိုင်င၌
ံ

ပြဋ္ဌာန်းထားတသာ

ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများထိန်းသိမ်းတေး

၁၅

ဆိုင်ောဥြတေများ
၁၆။

နိေုံး

၁၇

3
နိဒါန်း
၁။

ကမ္ဘာေွင်

လူဦးတေေိုးြွားပြင်း၊

တေဟစနစ်တပြာင်းလဲပြင်း၊

ောသီဉေုတပြာင်းလဲပြင်း၊

မျုးရိ
ိ ုးဗီဇဆင့်ြွားတပြာင်းလဲပြင်းနှင့် နည်းြညာများ ြွံ့ဖြိုးေိုးေက်လာပြင်းေိတ
ု့ ကာင့် သဘာဝ
ြေ်ဝန်းကျင်တပြာင်းလဲမှုများ ပြစ်တြါ်လာြါသည်။ ၎င်းတပြာင်းလဲမှုပြစ်စဉ်များသည် ေစ်ြုနှင့်
ေစ်ြု ဆက်နွယ်လျက်ေှိဖြီး Domino effect ကဲ့သို့ ေစ်ြုြျက်ယွင်းြါက အပြားေစ်ြုလည်း
ဆင့က
် ြ
ဲ ျက်ယွင်းဖြီး သဘာဝေေားနှင့် လူသားများ၏ အသက်ေှငေ
် ြ်ေည်မှုများ ြျက်ယွငး် သွား
မည်ပြစ်ြါသည်။

တောရိုငး် ေိေစ္ဆာန်များမှ

အတ ကာင်းအေင်းသည်

လူသားေိုထ
့ ံ

တောေါကူးစက်တစသည့်

သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်ြျက်စီးေပြင်း၏

အဓိက

သက်တောက်မှုပြစ်ြါသည်။

ထိ့တ
ု ကာင့် ယြုကကုံတေွ့တနေတသာ COVID-19 ကြ်တောေါအြါအဝင် ကမ္ဘာ့ကြ်တောေါများသည်
လူသားေို့မှ စေင်တသာအတ ကာင်းေေားများပြစ်ြါသည်။
သုဂတသနဂမးခွန်းများ
၂။

(က)

ကူးစက်တောေါအသစ်များ အဘယ်တ ကာင့်ေိုးြွားြျ ံ့နှံ့တနေြါသနည်း။

( ြ ) ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်ကူးစက်ပြင်းနှင့် ောသီဉေုတပြာင်းလဲမှုသည် ဆက်စြ်မှုေှိြါသလား။
( ေ ) တလထုညစ်ညမ်းမှုေိုးြွားလာပြင်းသည်ကိုရိုနာဗိုငး် ေြ်စ်ကို

ြိုမိုပြစ်ြွားတစနိုင်ြါ

သလား။
(ဃ)

ြူတနွးစွေ်စိုတသာ

ောသီဉေုသည်

ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်ပြန့်ြွားမှုကို

တနှးတကွးတစြါ

သလား။
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

(က)

သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်တပြာင်းလဲမှုနှင့်

ကူးစက်တောေါများ

ြျေ်
ိ ဆက်တနမှုကို

သိေှိနိုင်ေန်။
(ြ)

ကူးစက်တောေါပြန့်ြွားမှုသည်

ောသီဉေု၏

အကျုးဆက်
ိ
ေစ်ြုပြစ်သည်ကို

တလ့လာသိေှိနိုငေ
် န်။
(ေ)

အနာေေ်ေွင် ပြစ်ြွားလာနိုင်မည့် ကူးစက်တောေါများကို သိေှိေန်နှင့် ပြစ်ြွားြါက
ဆိုးကျုးိ သက်တောက်မှုများ တလျာ့နည်းတစတေးအေွက် အတထာက်အြံ့ပြစ်တစေန်။

4
သုဂတသနနည်းနာနိဿယများ
၄။

ဤစာေမ်းေိုေွင် အသုံးပြုထားတသာ သေင်းအြျက်အလက်များကို သယံဇာေနှင့်

သဘာဝ ြေ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းတေးဝန်ကကီးဌာန၊ သစ်တောဉီးစီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ော အြွဲ့အစည်း
များ၊ နိုင်ငံေကာ website များ၊ သေင်းစာများ၊ ေျာနယ်များမှ ထုေ်ပြန်ထားတသာ သေင်း
အြျက်အလက်များကို တကာက်နုေ်ထားြါသည်။
ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲနှင့် ဂေဟစနစ်ဂပြာင်းလဲပခင်းသဂဘာတရား
၅။

ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲဆိုသည်မှာ ကုန်းတပမ၊ ြင်လယ်နှင့် အပြားတေတေဟစနစ်များ ြါဝင်တန၍

တေဟတဗေအေ ဆက်စြ်မှုပြစ်တသာ အေင်းအပမစ်အားလုးံ ၏ သက်ေှိများအ ကား ကွဲပြားမှုကိုဆို
ြါသည်။ ကမ္ဘာတြါ်ေွင် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲတြါင်း (အြင်နှငေ
့် ိေစ္ဆာန်မျုးစိ
ိ ေ်တြါင်း) ေှစ်သန်းြန့် ေှိဖြီး
သစ်တောများအေွင်းေွင်

ေှင်သန်တနထိုငလ
် ျက်ေှိြါသည်။1

တေဟစနစ်ဟန်ြျက်ညီတအာင်

ထိန်းသိမ်းောေွင် မျုးစိ
ိ ေ်များသည် အတေးကကီးသည့် အြန်းကဏ္ဍေွင် ြါဝင်ြါသည်။ ဇီဝမျုးစု
ိ ံ
မျုးကွ
ိ ဲများ တလျာ့နည်းလာ၍ ၎င်းေို့၏ တနေင်းတေသများ တြျာက်ဆုံးပြင်းသည် တောေါြိးု များနှင့်
ဗိုင်းေြ်စ်ြိုးများကို ြိုမိုြျ ံ့ြွားတစဖြီး ကူးစက်တောေါများကို ပြစ်ြွားတစနိုင်ြါသည်။2 ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲ
များနှင့် တေဟစနစ်များ ြျက်စီးဆုံးရှုံးပြင်းတ ကာင့် ကျန်းမာတေးနှင့် အစားအစာစနစ်များ ြျက်စီး
ဆုံးရှုံးနိုင်ဖြီး လူသားများအတြါ် ပြင်းထန်တသာ ဆိုးကျုးများ
ိ
သက်တောက်လာြါသည်။ 3
၆။

စီးြွားတေးအလိ့င
ု ှာ သစ်တောများြုေ်ထွငပ် ြင်း၊ တပမယာအသုံးပြုမှု တပြာင်းလဲလာပြင်း၊

စိုက်ြျုးတပမများ
ိ
ြျဲ့ထွင်ပြင်း၊ သစ်တောများပြုန်းေီးဖြီး ပြုန်းေီးမှုကို ပြန်လည်အစားမထိးု နိုင်
ပြင်း၊

လူဉီးတေေိုးြွားမှုပမန်ဆန်ပြင်း၊ တမွးပမူတေးလုြ်ငန်းကကီးများ ထွန်းကားလာပြင်း၊ သဘာဝ

ြေ်ဝန်းကျင်တနောများေွင်

ြေီးသွားလုြ်ငန်းများ

ြျဲ့ထွင်ပြင်း၊

ေေားဥြတေမဲ့

တောရိုငး်

ေိေစ္ဆာန်များ သေ်ပြေ်တောင်းဝယ်ပြင်းနှင့် စွမ်းအင်လိုအြ်ြျက်အေွက် သဘာဝအေင်းအပမစ်
များကို စနစ်ေကျမဟုေ်ဘဲ ထုေ်နှုေ်သုံးစွဲတနပြင်းေိတ
ု့ ကာင့် ေိေစ္ဆာန်များအေွက် ြိုလှုံော
11

ကမ္ဘာတပမတေေှည်ေည်ေံတစြို့ ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများထိန်းသိမ်းစို့၊ သစ်တောတမာင်၊ ၅-၆-၂၀၂၀ ေက်တန့ထုေ၊် တ ကးမုံသေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ (၆) မှ တကာက်

နုေ်ထားြါသည်။
2

ဇီဝမျုးကွ
ိ ဲနှင့် သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်ေို့ကို ထိန်းသိမ်းပြင်း၊ ၄-၆-၂၀၂၀ ေက်တန့ထုေ် ပမန်မာ့အလင်းသေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ ၂ မှ တကာက်နုေ်ထားြါသည်။

3

ကမ္ဘာတပမတေေှည်ေည်ေ့တ
ံ စြို့ ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ ထိန်းသိမ်းစို့၊ သစ်တောတမာင်၊ ၅-၆-၂၀၂၀ ေက်တန့ထုေ် တ ကးမုံသေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ (၆) မှ တကာက်

နုေ်ထားြါသည်။

5
တနောများ တြျာက်ဆုံး၊ ြျက်စီး၊ ဆုံးရှုံးတနေဖြီး လူနှင့် ေိေစ္ဆာန်များအ ကား ထိတေွ့မှုများ
နီးကြ်မက
ှု ို ပြစ်တစြါသည်။ ထိ့ုတ ကာင့် တေဟစနစ်များ တပြာင်းလဲ၍ ကူးစက်တောေါ ပြစ်ြွားတစ
သည့်

ဗိုင်းေြ်စ်များတြါ်တြါက်လာဖြီး

ဆင့က
် ဲတပြာင်းလဲမှု၊

ဇီဝတဗေသတဘာအေ

မျုးြွ
ိ ားမှု

တပြာင်းလဲပြင်းနှင့် ဗိုင်းေြ်စ်မှေိေစ္တာန်၊ ေိေစ္ဆာန်မှေစ်ဆင့် လူသားများသို့ ကူးစက်ပြင်းေို့
ပြစ်တြါ်လာေြါသည်။4
ကူးစက်ဂရာေါများ ပြစ်ဂြါ်လာသည့် ဂနာက်ခံအဂကကာင်းတရားများ
၇။

လူသားေို့ကကုံတေွ့တနေသည့်တောေါများနှင့်

ယြုပြစ်ြွားလျက်ေှိသည့်

ကူးစက်တောေါ

အားလုးံ ၏ ၆၀ ောြိုင်နှုန်းြန့်၏ မူလေင်းပမစ်သည် ေိေစ္ဆာန်များတ ကာင့်ပြစ်ြါသည်။ ဇီကာ၊
တအအိုငေ
် ီအက်စ်၊ ဆားစ်နှင့် အီဘိုလာတောေါများသည် ဆိုးေွားသည့် သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်
ြျက်စီးမှုတအာက် ေှိ တောရိုင်းေိေစ္ဆာန်များမှ အစပြုပြစ်ြွားလာပြင်းပြစ်တ ကာင်း ကုလသမေ္ဂ
ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲဆိုင်ော ညီလာြံမှအကကီးအကဲပြစ်သူနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာတေးအြွဲ့ေို့မှ မှေ်ြျက်ပြု
ထားြါသည်။5 လွန်ြဲ့သည့် ောစုနှစ်သုံးြုအေွင်းေွင် ကူးစက်တောေါြိုး အသစ် ၃၀ ြန့် တေွ့ေှိေဖြီး
၇၅ ောြိုငန
် ှုန်းသည် ေိေစ္ဆာန်များမှ တြါက်ြွားလာပြင်းပြစ်ြါသည်။ ဥြမာအတနပြင့် ဘောဇီးနိုင်ငံ၊
အတမဇုန်တေသေှိ သစ်တောများ ပြုန်းေီးပြင်းတ ကာင့် ငှက်ြျားတောေါပြစ်ြွားတစသည့် အတနာြလိစ်
ပြင်များ ြိုလှုံောတြျာက်ဆုံးဖြီး ငှက်ြျားတောေါကူးစက်ြျ ံ့နှံ့မှု ပြစ်တြါ်ြဲြ
့ ါသည်။6 ထို့ပြင် ၁၉၄၇ ြုနှစ်
ေွင် ယူေန်ေါနိုင်ငေ
ံ ှိ ဇီကာသစ်တောမှ စေင်တေွ့ေှြ
ိ ဲ့တသာ ဇီကာဗိုင်းေြ်စ်သည် အီးေီးစ်မျုးစိ
ိ ေ်
(Aedes species) ပြင်များမှ ေစ်ဆင့် ကူးစက်ြျ ံ့နှံ့ပြင်း ပြစ်ြါသည်။7 ထိ့တ
ု ကာင့် သဘာဝေေား
များကို ြျက်စီးတနသည့် စိုက်ြျုးတမွ
ိ းပမူတေးလုြ်ငန်းများ၊ မသင့် တလျာ်သည့် စားတသာက်တနထိင
ု ်မှု
ြုံစံများတ ကာင့် တနာင်အနာေေ်ေွင် တောေါသစ်များတြါ်တြါက်နိုငမ
် ှုသည် ယြုထက် ပမင့်မားနိုင်
ြါသည်။ လူေို့စားသုံးေန် အသား၊ နို့၊ ဉ လိအ
ု ြ်ြျက် ပမင့်မားလာမှုတ ကာင့် ေိေစ္တ္ဆာန်တမွးပမူတေး
ကဏ္ဍ ေိုးေက်လာဖြီး ထုေ်လုြ်မှု အြိုင်းေွင်လည်း ပမင့်မားလျက်ေှိော တမွးပမူတေးခြံများေွင်
4

5

တေဟတဗေနှင့် လူမှုစီးြွားအပမင်မှ တလ့လာပြင်း၊ တေါက်ောပမင့်တဇာ်၊ စာမျက်နှာ (၂၀-၃၆) မှ တကာက်နုေ်ထားြါသည်။
ကြ်တောေါဆိုော သဘာဝြေ်ဝန်းကျင် ြျက်ဆီးြံေမှုေဲ့ အကျုးဆက်
ိ
တလလား၊ ပြူးစန္ဒီတနွး၊ ၁၉-၇-၂၀၂၀ ေက်တန့ထုေ် ပမေ်မာ့အလင်းသေင်းစာ၊

စာမျက်နှာ (၁၄) မှ တကာက်နုေထ
် ားြါသည်။
6

သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်၊ ောသီဉေုတပြာင်းလဲမှု၊ လူမှုစီးြွားစနစ်နှင့် ကူးစက်ကြ်တောေါ၊ တေါက်ောပမေ်မုးိ ၄-၆-၂၀၂၀ ေက်တန့ထုေ် သေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ

၁၉ မှ တကာက်နုေထ
် ားြါသည်။
7

How Zika Spreads၊ https://www.cdc.gov/zika/pdfs/fs-zika-basics.pdf မှတကာက်နုေ်ထားြါသည်။ ( ကည့်ရှု့သည့်ေက် ၁၇-၆-၂၀၂၀)

6
ကက်၊ ဝက်၊ ဘဲ အစေှိသည့် ေိေစ္ဆာန်များကို အတေအေွက်များပြားစွာ စုတြါင်းတမွးပမူတသာ
တ ကာင့် ၎င်းေို့ထံေွင် လက်ြံတသာ ြိုးမွှားများမှေစ်ဆင့် လူသားများထံသို့ ဆင့က
် ဲတပြာင်းလဲ
ကာ ကူးစက်တောေါများ ပြစ်ြွားတစသည်ကို တေွ့ေှေ
ိ ြါသည်။8
WHO မှ ကိုရိုနာဗိုငး် ရြ်စ်ကြ်ဆိုးကကီး ပြစ်ြွားမှု Time Line များ
၈။

၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁ ေက်တန့ေွင် ေရုေ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်ဖမို့၌ စေင်ပြစ်ြွားဖြီး

ကမ္ဘာေစ်ဝန်းသို့ ကူးစက်ြျ ံ့နှံ့တစြဲ့တသာ COVID-19 ကြ်တောေါဆိုးကကီး ပြစ်ြွားသည်မှာ ေုေိယ
နှစ်ဝက်သို့ ြျဉ်းနင်းဝင်တောက်လာဖြီပြစ်ြါသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်တောေါဆိုးကကီးအပြစ် WHO မှ
သေ်မှေ်တြာ်ပြြဲ့သည့် Time line မှာ တအာက်ြါအေိုငး် ပြစ်ြါသည်(က)

WHO သည် ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်တောေါကို လူေစ်ဦးမှ ေစ်ဦးကူးစက်နိုငတ
် ကာင်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါေီလ ၉ ေက်တန့ေွင်ထုေ်ပြန်ြဲ့ပြင်း၊

(ြ)

အများပြည်သူများ

အတေးတြါ်ကျန်းမာတေး

အတပြအတန၊

Public

Health

Emergency အပြစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါေီလ ၃၀ ေက်တန့ေွင် ထုေ်ပြန်ြဲ့ပြင်း၊
(ေ)

Virus ြိုးအမည်ကို SARS-CoV-2 အပြစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တြတြာ်ဝါေီလ ၁၁ ေက်တန့
ေွင် အမည်သေ်မှေ်ပြင်း၊9

(ဃ)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေ်လ ၁၁ ေက်တန့ေွင် COVID-19 တောေါကို ကမ္ဘာ့ကြ်တောေါ
Pandemic အပြစ် သေ်မှေ်တ ကညာပြင်းေို့ပြစ်ြါသည်။

ကိုရိုနာဗိုင်းရြ်စ်ပြစ်ြွားလာြုံ
၉။

ကမ္ဘာေစ်ဝန်းေွင်

ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်

မျုးစိ
ိ ေ်များစွာေှိဖြီး အဆိုြါမျုးစိ
ိ ေ်များအေွက်

လက်ြံတကာင် ေိေစ္ဆာန်များလည်း များစွာေှိတ ကာင်းယုံ ကည်ေြါသည်။ ကိုရိုနာဗိုငး် ေြ်စ် မျုးစိ
ိ ေ်
ေစ်မျုးြျင်
ိ
းစီေွင် ေိကျသည့် လက်ြံတကာင် ေိေစ္ဆာန်မျုးစိ
ိ ေ်ေစ်မျုးမှ
ိ ေစ်မျုးသိ
ိ ု့ ြုန်တကျာ်
ကူးစက်ပြင်းပြစ်ြွားနိုငြ
် ါသည်။10 ၎င်းဗိုင်းေြ်စ်၏ မူလဇစ်ပမစ်သည် လင်းနို့မှ စေင်ြဲ့ဖြီး လူသား

8

တေဟတဗေနှင့် လူမှုစီးြွားအပမင်မှ တလ့လာပြင်း၊ တေါက်ောပမင့်တဇာ်၊ စာမျက်နှာ (၃၁) မှ တကာက်နုေ်ထားြါသည်။

9

Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it ၊ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it မှ တကာက်နုေထ
် ားြါသည်။
10

COVID-19၊ SARS၊ MARS နှင့် ေိေစ္ဆာန်တဆးြညာရှုတထာင့်၊ ေဲထွဋ်တအာင်(တမွးပမူတေးဆိုင်ောတဆးေက္ကသိုလ)် ၊ ၂၅-၆-၂၀၂၀ ေက်တန့ထုေ် ပမန်မာ့အလင်း

သေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ (၆) မှတကာက်နုေထ
် ားြါသည်။

7
များဆီသို့ ေိုက်ရိုက်မတောက်မီ ကားြံလက်ြံတကာင်ေိေစ္ဆာန်ပြစ်တသာ သင်းတြွြျြ်မှ ေစ်ဆင့်
လူသားများဆီသို့ ြျ ံ့နှံ့ကူးစက်ပြင်းပြစ်မည်ဟု ြန့်မှန်းထား ကြါသည်။

ထိ့တ
ု ကာင့် ကိုရိုနာ

ဗိုင်းေြ်စ်ြိုးသစ်သည် တောရိုငး် ေိေစ္ဆာန်များကို ထိန်းသိမ်းတစာင့်တေှာက်မှု ကင်းမဲပ့ ြင်းမှ ေစ်ဆင့်
ပြစ်ြွားြဲ့သည်ဟုဆိုနိုငြ
် ါသည်။11 ဆားစ်၊ အီဘိုလာနှင့် ယြုကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်သည် အြူြိုငး် တေသ
သစ်တောများအေွင်း ြိုတအာင်းတလ့ေှိတသာ သားေဲေိေစ္ဆာန်များမှ လူသားများဆီသို့ ကူးစက်လာ
ပြင်းပြစ်ြါသည်။12 ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်များတ ကာင့် တောရိုငး် ေိေစ္ဆာန်များ၊ အိမ်တမွးေိေစ္ဆာန်များ၊
အြျု့တသာတေတနသေ္တ
ိ
ဝါများနှင့် ငှက်များေို့ေွင် အသက်ေှူလမ်းတ ကာင်းတောေါ၊ အူလမ်းတ ကာင်း
ဆိုင်ောတောေါနှင့် အသည်း၊ တကျာက်ကြ်၊ အာရုံတ ကာဆိုငေ
် ာတောေါများလည်း ပြစ်ြွားနိုင်ြါ
သည်။13
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် COVID-19 ဂရာေါပြစ်ြွားမှုအဂပခအဂန
၁၀။

ယတန့ကမ္ဘာကကီးေွင် ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ် ပြစ်ြွားမှုတ ကာင့် နိုငင
် တ
ံ ြါင်း ၂၁၃ နိုငင
် မ
ံ ှ လူဉီးတေ

၁၅ သန်းတကျာ်သို့ တောေါကူးစက် ြျ ံ့နှံ့လျက်ေှိော တသဆုံးသူဦးတေမှာ ၆ သိန်းတကျာ်ပြစ်ဖြီး ပြန်လည်
တကာင်းမွန်သူဦးတေမှာ ၉ သန်းတကျာ် ေှိတနဖြီပြစ်ြါသည်။ ကမ္ဘာေွင် အတမေိကန်နိုငင
် ံသည်
ကိုရိုနာဗိုငး် ေြ်စ် ကူးစက်မှုအများဆုံး ပြစ်ြွားတနဖြီး ြထမအကကိမတ
် ောေါ ကင်းစင်သွားသည့် နိုငင
် ံ
များပြစ်တသာ ေရုေ်၊ ေျာမနီနှင့် တောင်ကိုေီးယား နိုငင
် မ
ံ ျားေွင် ကိုရိုနာဗိင
ု း် ေြ်စ် ေုေိယလှိုငး်
အပြစ် ပြန်လည်ပြစ်ြွားတနဖြီး ပမန်မာ့အိမ်နီးြျင်း (၂) နိုငင
် ပံ ြစ်တသာ အိန္ဒိယနှင့် ဘေဂလားတေ့ေှ်
နိုငင
် ေ
ံ ို့ေွင် ကူးစက်ပြစ်ြွားမှုနှုန်း ပမင့်မားလျက်ေှိြါသည်။14

11

ကမ္ဘာ့ြေ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းတေးနှင့် သေိပြုစော ကူးစက်တောေါများ၊ တေါက်ောပမင့်သန်း (တညာင်တလးြင်) ၃-၆-၂၀၂၀ေက်တန့ထုေ်

ပမန်မာ့အလင်း

သေင်းစာမှ တကာက်နုေ်ထားြါသည်။
12

ကမ္ဘာ့ြေ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းတေးနှင့် သေိပြုစော ကူးစက်တောေါများ၊ တေါက်ောပမင့်သန်း(တညာင်တလးြင်) ၃-၆-၂၀၂၀ ေက်တန့ထုေ် ပမန်မာ့အလင်း

သေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ (၉) မှ တကာက်နုေ်ထားြါသည်။
13

COVID-19၊ SARS၊ MARS နှင့် ေိေစ္ဆာန်တဆးြညာရှုတထာင့်၊ ေဲထွဋ်တအာင်(တမွးပမူတေးဆိုင်ောတဆးေက္ကသိုလ်)၊ ၂၅-၆-၂၀၂၀ ေက်တန့ထုေ် ပမန်မာ့အလင်း

သေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ (၆) မှတကာက်နုေထ
် ားြါသည်။
14

https://www.worldometers.info/coronavirus/ မှ တကာက်နုေ်ထားြါသည်။ ( ကည့်ေှ့သည့်ေက် ၁၄-၇-၂၀၂၀)

8
ဝက်တုြ်ဂကွးဂရာေါပြစ်ြွားမှု
၁၁။

ကိုရိုနာဗိုငး် ေြ်စ်ြိုးကို ေိုက်ြျက်တနစဉ်ကာလအေွင်း ေရုေ်နိုင်ငံ ပြည်နယ် ၁၀ ြုေွင်

ဝက်ေုြ်တကွးတောေါြိုးသစ်(Swine

Flu-

H1N1)

ကို

ဇွန်လအေွင်း

ပြစ်ြွားြဲ့ြါသည်။15

သုတေသနြညာေှင်များက G4 EA H1N1 ဟု အမည်တြးထားြါသည်။ ၎င်းြိုးသစ်သည် ၂၀၀၉ ြုနှစ်
က ပြစ်ြွားြဲ့သည့် ဝက်ေုြ်တကွးမျုးစိ
ိ ေ်နှင့် ြုံစံေူတသာ်လည်း အတပြာင်းအလဲသစ်များ တေွ့ေှိ
ေြါသည်။ ၎င်းြိုးသည် လူများ၏ အသက်ေှူလမ်းတ ကာင်းေှိ ဆဲလ်များထဲေွင် ပြန့်ြွားနိုင်ြါ
သည်။16 ၎င်းတောေါြိုးတေွ့ေှိမှုအတြါ် နိုငင
် ေ
ံ ကာမှ စိုးေိမြ
် ူြန်မှုများေှိတနြါသည်။ ဝက်ေုြ်တကွး
တောေါြိုးသစ်သည်

လူများေွင်ကူးစက်နိုင်တသာ်လည်း

လူလူြျင်းကူးစက်မှုေှိသည့်

အတထာက်

အထားမတေွ့ေှိတသးြါ။17
ကမ္ဘာ့ကူးစက်ဂရာေါပြစ်ြွားခဲ့မှုများ
၁၂။

ကမ္ဘာေွင် ေိေစ္ဆာန်တ ကာင့်ပြစ်ြွားြဲ့တသာ ကူးစက်တောေါများကို တအာက်ြါအေိုင်း ပြုစု

ေင်ပြအြ်ြါသည်ပြစ်ြွားခဲ့သည့်

စတင်ပြစ်ြွား

ခုနစ
ှ ်

သည့်နိုငင
် ံ

စဉ်

ဂရာေါအမည်

(က)

စြိန်ေုြ်တကွး

၁၉၁၈-၁၉၁၉

အတမေိကန်

H1N1

ြုနှစ်ထိ

ပြည်တထာင်စု

အာေှေုြ်တကွး

၁၉၅၇-၁၉၅၉

ေရုေ်နိုင်ငံ

H2N2

ြုနှစ်ထိ

တောင်ြိုင်း၊

(ြ)

စတင်
ဂသဆုံးမှု
ကူးစက်မှု
သန်း ၅၀

တေ ကက်၊
ငှက်

၁.၁ သန်း

ဘဲငန်း

အတေှ့အာေှ

15

ဝက်ကူးစက်တောေါများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ တမွးပမူတေးနှင့် ကုသတေးဦးစီးဌာန၏ သေင်းထုေပ် ြန်ြျက်၊ ၄-၇-၂၀၂၀ ေက်တန့ထုေ် ပမန်မာ့အလင်းသေင်းစာ၊

စာမျက်နှာ (၉) မှ တကာက်နုေ်ထားြါသည်။
16
17

ကမ္ဘာ့ကူးစက်ကြ်တောေါပြစ်နိုင်ေဲ့ ေုြ်တကွးြိုးသစ်ေရုေ်မှာတေွ့၊ https://www.bbc.com/burmese/world-53234149 ( ကည့်ရှုသည့်ေက် ၁၃-၇-၂၀၂၀)
ေရုေေ
် ွင် တေွ့ေှိသည့်ဝက်ေြ
ု ်တကွးတောေါြိုးသစ် ပမန်မာေွင် ကူးစက်ြျ ံ့နှံ့ပြင်း မေှိတသးတ ကာင်း ထုေ်ပြန်၊ https://tinyurl.com/yasnygtl ( ကည့်ရှု့

သည့်ေက် ၁၃-၇-၂၀၂၀)

9
ပြစ်ြွားခဲ့သည့်

စတင်ပြစ်ြွား

ခုနစ
ှ ်

သည့်နိုငင
် ံ

စတင်
ဂသဆုံးမှု

စဉ်

ဂရာေါအမည်

(ေ)

မားဘေ်ဗင
ို း် ေြ်စ်

၁၉၆၇ ြုနှစ်

ယူေန္ဓာ

၁၆၀ ဦး

တမျာက်

(ဃ)

တဟာင်တကာင်

၁၉၆၈-၁၉၇၀

တဟာင်တကာင်

၁ သန်း

ဝက်

ေုြ်တကွး

ြုနှစ်ထိ

၂၀၀၂-၂၀၀၃

ေရုေ်နိုင်ငံ၊

၇၇၄ ဦး

လင်းနို့

ြုနှစ်ထိ

ကွမ်ေုံပြည်နယ်

ကက်ငက
ှ ်

၂၀၀၃-၂၀၀၄

တဟာင်တကာင်

၄၀၀ ဦး

ကက်၊ ငှက်

ေုြ်တကွး

ြုနှစ်ထိ

၂၀၀၉-၂၀၁၀

မက္ကဆီကို၊

၁၈၅၀၀ ဦး

ဝက်

ြုနှစ်ထိ

အတမေိကန်

၂၀၁၂-၂၀၁၃

တဆာ်ေအ
ီ ာတေဗျ

၇၈၇ ဦး

လင်းနို့

၂၀၁၃-၂၀၁၆

အတနာက်

၁၁၃၀၀ ဦး

လင်းနို့

ြုနှစ်ထိ

အာြေိက

၁၉၈၁-ယတန့

ကွန်ေိုနိုင်ငံ

၃၂ သန်း

ြျန်ြဇီ

ကူးစက်မှု

H3N3
(င)

(စ)

ဆားစ်တောေါ

H5N1
(ဆ)

(ဇ)

ဝက်ေုြ်တကွး

မားစ်တောေါ

ြုနှစ်ထိ
(ဈ)

(ည)

အီဘိုလာ

HIV/ AIDS

အထိ
(ဋ)

18

ကိုဗစ်-၁၉

တမျာက်

၂၀၁၉-ယတန့

ေရုေ်နိုင်ငံ၊

အထိ

ဝူဟန်ဖမို့

၅ သိန်းတကျာ်

လင်းနို့18

၂၁ောစု ကူးစက်တောေါများအတ ကာင်း ေတစ့ေတစာင်း၊ ထွန်းသစ်စ၊ ၂-၆-၂၀၂၀ ေက်တန့ထုေ၊် ပမန်မာ့အလင်းသေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ (၁၄) မှ တကာက်နုေ်

ထားြါသည်။

10
ဂေဟစနစ်၊ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကူးစက်ဂရာေါများဆက်နွယ်ြုံ

Sources: Sustainable development must account for pandemic risk

19

ရာသီဉတုဂပြာင်းလဲပခင်းနှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရြ်စ်
၁၃။

ောစုနှစ်တနှာင်းြိုငး် ကေည်းက ောသီဉေုတပြာင်းလဲပြင်းသည် ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်ကူးစက်

ပြန့်ြွားမှုကို သက်တသပြနိုငသ
် ည့် အြျက်အလက်မေှိတသာ်လည်း ကူးစက်တောေါ ပြစ်ြွားနိုငသ
် ည့်
အတပြအတနများနှင့် ဆက်နွယ်တနြါသည်။ သစ်တောများ ပြုန်းေီးပြင်းနှင့်အေူ ောသီဉေုပြစ်စဉ်
များ တြာက်ပြန်တပြာင်းလဲလာြဲ့ြါသည်။ သစ်တောသစ်ြင်များကို ြုေ်ယူပြင်းတ ကာင့် ောသီဉေု
တပြာင်းလဲမှုများ ပြစ်တြါ်လာြါသည်။ တောေွင်းတန ေိေစ္ဆာန်များသည် အြူေဏ်မှ လွေ်တပမာက်ေန်
ဝင်ရိုးစွန်းတေသများသို့

တေွ့တပြာင်းသွား ကေြါသည်။

ောသီဉေုတပြာင်းလဲမှုတြါ်

မူေည်၍

ေိေစ္ဆာန်များသည် ြုံမှန်ထိတေွ့မှုမေှိသည့် အပြားေိေစ္ဆာန်များနှင့် ထိတေွ့မှုများေှိပြင်းသည်
ကူးစက်တောေါများပြစ်ြွားတစနိုင်တ ကာင်း အတထာက်အထားများေှိြါသည်။ ထို့တနာက် လက်ြံတကာင်
အသစ်ဆီသို့ ြိုးမွှားများတောက်ေှိေန် အြွင့်အလမ်းများကိလ
ု ည်း ပြစ်တစြါသည်။
၁၄။

ောသီဉေုစိုစွေ်မှုသည် ကိုရိုနာဗိုငး် ေြ်စ် ကူးစက်တောေါအတြါ်ေွင် သက်တောက်မှုမေှိ

တ ကာင်း ြိုင်လုံတသာ သက်တသအတထာက်အထားမေှတ
ိ သးြါ။ ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်သည် မည်သည့်
19

Sustainable development must account for pandemic risk၊ https://www.pnas.org/content/117/8/3888 မှတကာက်နုေထ
် ားြါသည်။

( ကည့်ရှု့သည့်ေက် ၁-၇-၂၀၂၀)

11
အြူြိုငး် တေသ သို့မဟုေ် အတအးြိုင်းတေသေွင်မဆို ကူးစက်ြျ ံ့နှံ့နိုငြ
် ါသည်။ ထိ့တ
ု ကာင့် တောေါ
ြျ ံ့နှံ့မှုကုိ တနှးတကွးတစေန် ကျွမ်းကျင်ြညာေှငမ
် ျား၏ အကကံတြးစကားကိုလက
ို ်နာေန်သာ လိအ
ု ြ်ြါ
သည်။ 20
၁၅။

ောသီဉေုတပြာင်းလဲမှုပြစ်စဉ်များတ ကာင့်

ကူးစက်တောေါအမျုးမျ
ိ ုးသက်
ိ
တောက်ြုံကို

တအာက်ြါအေိုငး် တေွ့ပမင်နိုင်ြါသည်စဉ်

ရာသီဉတုဂပြာင်းလဲမှုပြစ်စဉ်

(က) ဆည်တပမာင်းများ၊ ေူးတပမာင်း

ပြစ်ြွားနိုငသ
် ည့်
ဂရာေါ
ငှက်ြျားတောေါ

အကျုးသက်
ိ
ဂရာက်မှုလမ်းဂကကာင်း
ပြင်များအေွက် ြိုလှုံောတနောများ

များေည်တဆာက်ပြင်း၊

လာပြင်း၊

စိုက်ြျုးတပမများ
ိ
ေိုးပမှင့်ပြင်း

စိုထင
ို း် တသာတနောပြစ်တသာတ ကာင့်

တ ကာင့် သစ်တောများပြုန်း

ြိုးမွှားများြိုတအာင်းနိုငပ် ြင်း၊

ေီးပြင်း၊
(ြ)

ဖမို့ပြများေွင်လဦ
ူ းတေ

ဝမ်းတောေါ

ေိုးြွားလာပြင်း

သန့်ေှင်းတေး၊တေညစ်ညမ်းမှု ေိုးြွား

တသွးလွန်ေုြ်တကွး လာပြင်း၊
တောေါ၊

တေကိုသိုတလှာင်နိုငတ
် သာအမှိုက်များ
များပြားလာပြင်း၊ 21

၁၆။

တလထုညစ်ညမ်းသည့်

ြေ်ဝန်းကျင်ေွင်

တနထိင
ု ်သူများသည်

COVID-19

တောေါ

ြံစားေြါက ြိုမိုတသဆုံးနိုငတ
် ပြများသည်ကို တေွ့ေှေ
ိ ြါသည်။ တဆးလိြ်တသာက်သုံးသူများသည်
သန့်ေှင်းတသာ တလကို ေှူရှိုက်သူများထက် တောေါေဏ်ကို ြိုမိုဆိုးေွားစွာြံစားေတ ကာင်း သုတေသန
ြညာေှင်များ၏ တလ့လာတေွ့ေှြ
ိ ျက်အေသိေှိေြါသည်။ အတမေိကန်နိုငင
် ံေွင် COVID-19 တ ကာင့်
တသဆုံးမှုနှုန်းကို တလ့လာောေွင် တလထုညစ်ညမ်းမှုများသည့်ဖမို့များ၌ တေေှည်တနထိုင်သူ များေွင်
တသဆုံးမှုနှုန်းအနည်းငယ်

20

ပမင့်မားတ ကာင်းတေွ့ေှေ
ိ ြါသည်။

ေရုေ်နိုင်ငံ၏

တေွ့ေှြ
ိ ျက်အေ

Coronavirus, Climate Change, and the Environment၊ https://www.hsph.harvard.edu/c-change/subtopics/ coronavirus-and-climate-change/

မှတကာက်နုေထ
် ားြါသည်။ ( ကည့်ရှု့သည့်ေက် ၂၁-၅-၂၀၂၀)
21

Climate Change and Infectious Diseases ၊ https://www.who.int/globalchange/environment/en/chapter6.pdf မှတကာက်နုေ်ထားြါသည်။

( ကည့်ရှု့သည့်ေက် ၁-၇-၂၀၂၀)

12
တလထုညစ်ညမ်းမှုသည် ေုြ်တကွးတောေါကူးစက်မှုကို လျန်ပမန်စွာ ကူးစက်တ ကာင်း တေွ့ေှိေ
ြါသည်။ နယူးတယာက်ဖမို့ေွင် တနထိုင်သူများ အတေးတြါ်တဆးရုံေင် ကုသေမှုြံယူေပြင်းသည်
တလထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် နမိုးနီးယားေို့တ ကာင့် ပြစ်တ ကာင်းတေွ့ေှိေြါသည်။ 22
သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရန်ဂဆာင်ရွက်ဂနမှုများ
၁၇။

ကုလသမေ္ဂ စဉ်ဆက်မပြေ် ြွံ့ဖြိုးေိုးေက်မှုြန်းေိုင် ၁၅ ေွင် “သစ်တောများ၊ ဇီဝမျုးစု
ိ ံ

မျုးကွ
ိ ဲများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ကုန်းတပမတေဟစနစ်များအား ကာကွယ်ေန်၊ ပြန်လည်မွမး် မံ ထိန်းသိမ်း
ေန်နှင့် သစ်တောများအား တေေှည်ေည်ေံ့တစမည့် နည်းလမ်းများပြင့် စီမံအြ
ု ်ြျုြ်၍ အသုံးပြုေန်၊
သဲကန္တာေ ပြစ်ထွန်းမှုေိုက်ြျက်ေန်၊ တပမဆီလွှာ ပြုန်းေီးမှုေြ်ဆိုင်း၍ တပမအေည်အတသွး ပြန်လည်
တကာင်းမွန်တစေန်၊ ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ ဆုံးရှုံးမှုေြ်ေန့်ေန်” ဟူတသာ သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော
ြန်းေိုင်ေစ်ေြ်ြါေှိြါသည်။23

၎င်းေည်မှန်းြျက်ကို

တြာ်တဆာင်ေန်

ကမ္ဘာန
့ ိုင်ငံအစိုးေများ၊

အြွဲ့အစည်းများအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သူများသည် ြန်လုံအိမ်ဓါေ်တငွ့ထုေ်လုြ်မှုကို တလျှော့ြျပြင်း၊
လက်ေှိတေဟစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြင်း၊ တေသြံပြည်သူများမှ တေဟစနစ် ပြန်လည်ထူတထာင်
တေးလုြ်ငန်းများေွင် ြူးတြါင်းတဆာင်ေွက်တစပြင်း၊ ြေ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော ောဝန်ယူမှု ြိုမိုေှိလာတစေန်
အထူးလိုအြ်လျက်ေှိြါသည်။
၁၈။

ကုလသမေ္ဂအတထွတထွညီလာြံမှ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ မေ်လ (၁) ေက်တန့ေွင် ကုလသမေ္ဂတေဟစနစ်

ပြန်လည်ထူတထာင်တေးဆယ်စုနှစ် The UN Decade on Ecosystem Restoration (၂၀၂၁-၂၀၃၀) ကို
လုြ်တဆာင်ေန်သေ်မှေ်ြဲ့ြါသည်။

ေည်ေွယ်ြျက်မှာ

ြျက်စီးသွားတသာ

တေဟစနစ်များကို

ပြန်လည်ထတ
ူ ထာင်ေန်၊ စားနြ်ေိက္ခာြူလုံတေး၊ တေတြးတဝတေး၊ ဇီဝမျုးကွ
ိ ဲများကို ထိန်းသိမ်းေန်
ပြစ်ြါသည်။ လက်ေှိေွင် နိုငင
် တ
ံ ြါင်း ၅၇ နိုငင
် ံမှ တေသဆိုငေ
် ာ အြွဲ့အစည်းများနှင့် ြုေ္ဂလက
ိ အြွဲ့
အစည်းများသည် တပမဟက်ောတြါင်း ၁၇၀ တကျာ်ကို ပြန်လည် ထူတထာင်ေန် ကကိုးြမ်းတန ကြါ
သည်။

22

Coronavirus, Climate Change, and the Environment၊ https://www.hsph.harvard.edu/c-change/subtopics/ coronavirus-and-climate-

change/ မှတကာက်နုေ်ထားြါသည်။ ( ကည့်ရှု့သည့်ေက် ၁၉-၅-၂၀၂၀)
23

ကမ္ဘာတပမတေေှည်ေည်ေံ့တစြို့ ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများထိန်းသိမ်းစို့၊ သစ်တောတမာင်၊ ၅-၆-၂၀၂၀ ေက်တန့ထုေ် ပမန်မာ့အလင်းသေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ (၆) မှ

တကာက်နုေ်ထားြါသည်။

13
၁၉။

ောသီဥေု တပြာင်းလဲပြင်းဆိုင်ော ကုလသမေ္ဂမူတဘာင်သတဘာေူညီြျက် United Nations

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) သည်
ြေ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော

သတဘာေူညီြျက်ေစ်ြုပြစ်ြါသည်။

ြန်လုံအိမ်ဓါေ်တငွ့ြမာဏကို

ေည်ဖငိမ်တစေန်နှင့်

နိုင်ငံေကာ သဘာဝ

ေည်ေွယ်ြျက်မှာ

ောသီဉေုစနစ်ကို

တလထုအေွင်း

ထိန်းသိမ်းေန်ပြစ်ြါသည်။

၎င်းသတဘာေူညီြျက်အား ၂၀၁၅ ြုနှစ်ေွင် အေည်ပြုဖြီး ၂၀၁၆ ြုနှစ်ေွင် စေင်လုြ်တဆာင်ြဲ့ြါ
သည်။24
ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ပမန်မာနိုင်ငံြါဝင်ဂသာကွန်ဗင်းရှင်းများ
၂၀။

ပမန်မာနိုင်ငအ
ံ တနပြင့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ြါဝင်မှု

အတပြအတနများနှင့် ကွန်ဗင်းေှငး် များကို တအာက်ြါအေိုငး် တလ့လာတေွ့ေှိေြါသည်-

စဉ်

ကွန်ဗင်းရှင်းအမည်

(က) ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲဆိုင်ော

စတင်
သည့်ခုနှစ်
၁၉၉၃ ြုနှစ်

အြွဲ့ဝင်
နိုင်ငံအဂရ

ရည်ရွယ်ချက်

အတွက်
၁၉၃ နိုင်ငံ

- ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ

ကွန်ဗင်းေှင်း (Convention

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေန်၊

on Biological Diversity –

စဉ်ဆက်မပြေ်အသုံး

CBD)

ပြုနိုင်ေန်နှင့် မျုးရိ
ိ ုးဗီဇ
အေင်းအပမစ်များကို
ညီေူညီမျှေ အသုံးပြုနိုင်
ေန်၊

24

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)၊ https://www.iucn.org/theme/global-

policy/our-work/united-nations-framework-convention-climate-change-unfccc မှ တကာက်နုေ်ထားြါသည်။
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စဉ်

(ြ)

ကွန်ဗင်းရှင်းအမည်

လူနှင့်ဇီဝအဝန်းအစီအစဉ်

စတင်
သည့်ခုနှစ်
၁၉၇၁ ြုနှစ်

အြွဲ့ဝင်
နိုင်ငံအဂရ

ရည်ရွယ်ချက်

အတွက်
၁၂၄ နိုင်ငံ - သဘာဝနှင့် လူမှုတေး

(Man and the Biosphere –

သိြ္ပံနည်းြညာနယ်ြယ်

MAB Programme)

အေွင်းဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲ
များထိန်းသိမ်း ကာကွယ်
တေးနှင့်စဉ်ဆက်မပြေ်
အသုံးပြုနိုင်တေး၊ လူမှု
ြေ်ဝန်းကျင်ဆက်သွယ်မှု
ေိုးေက်လာတစတေး
အေွက်အတပြြံများြွံ့ဖြိုး
လာတစေန်

(ေ)

မျုးသု
ိ ဉ်းေန် အန္တောယ်ေှိတသာ

၁၉၇၅ ြုနှစ်

၁၇၅ နိုင်ငံ

- တောရိုင်းေိေစ္ဆာန်နှင့်

တောရိုင်းေိေစ္ဆာန်နှင့် သစ်ြင်

ယင်းေို့မှထွက်ေှိသည့်

ြန်းမန်များနိုငင
် ေ
ံ ကာ

ြစ္စည်းများ တောင်းဝယ်

ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ော

တြာက်ကားမှုအား

ကွန်ဗင်းေှင်း

တေေှည် စီမံအုြ်ြျုြ်နိုင်
ေန်၊

(ဃ) အာဆီယံတေသ

တောရိုင်း

ေိေစ္ဆာန်ေေားမဝင်ကူးသန်း
တောင်းဝယ်မှု

ေားဆီးတေး

၂၀၀၅ ြုနှစ်

အာဆီယံ - တ ကာင်မျုးနွ
ိ ယ် ပြစ်တသာ
နိုင်ငံများ

ကျား၊ ကျားသစ်ေို့ကို
ေေားမဝင် သေ်ပြေ်

ကွန်ယက် (ASEAN Wildlife

တောင်းဝယ်တြာက်ကား

Enforcement Network –

ပြင်းအား နိုင်ငံေကာ

ASEAN-WEN)

ေဲေြ်ြွဲ့ (INTERPOL) နှင့်
ြူးတြါင်းနှိမ်နင်းေန်၊
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စဉ်

(င)

ကွန်ဗင်းရှင်းအမည်

အာဆီယံဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲဗဟို

စတင်
သည့်ခုနှစ်
၂၀၀၅ ြုနှစ်

ဌာန (ASEAN Centre for

အြွဲ့ဝင်
နိုင်ငံအဂရ

ရည်ရွယ်ချက်

အတွက်
အာဆီယံ - ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများဆိုင်ော
နိုင်ငံများ

သေင်းအြျက်အလက်
များကို စီမံြန့်ြွဲေန်၊ 25

Biodiversity- ACB)

ပမန်မာနိုင်ငံ၌ပြဋ္ဌာန်းထားဂသာဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ ထိန်းသိမ်းဂရးဆိုင်ရာဥြဂဒများ
၂၁။

ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများထိန်းသိမ်းပြင်းဆိုငေ
် ာဥြတေ (၄) ြုကို တအာက်ြါအေိုင်း ပြုစုေင်ပြ

အြ်ြါသည်စဉ်

ဥြဂဒအမည်

(က) တောရိုငး် ေိေစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝ
အြင်များ

ထုတ်ပြန်သည့်

ရည်ရွယ်ချက်

ခုနစ
ှ ်
၁၉၉၄ ြုနှစ်

ကာကွယ်တေးနှင့်

- မျုးသု
ိ ဉ်းမည့်

အန္တောယ်ေှိသည့်

တောရိုငး် ေိေစ္ဆာန်များ၊

သဘာဝ

သဘာဝနယ်တပမများ

အြင်များနှင့်ယင်းေို့၏တနော

ထိန်းသိမ်းတေးဥြတေ

တေသများကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်း
ေန်၊ 26

(ြ)

ြေ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းတေး
ဥြတေ

၂၀၁၂ ြုနှစ်

- ဆုေ်ယုေ်တြျာက်ကွယ်စပြစ်
တနတသာ တေဟစနစ်များကို ပြစ်
နိုငသ
် မျှေ ပြန်လည်တြာ်ထုေ်ေန်။

25

ttps://www.forestdepartment.gov.mm/eng/protection/ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲ-ထိန်းသိမ်း-ကာကွယ်ပြင်းနှင့-် ဆက်စြ်-တနတသာ-အပြည်ပြည်-ဆိုင်ောမှ

တကာက်နုေ်ထားြါသည်။
26

ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲဆိုင်ော မူဝါေနှင့်ဥြတေများ၊ သစ်တောဉီးစီးဌာန၊ https://tinyurl.com/y7uv5zbq မှတကာက်နုေထ
် ားြါသည်။
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စဉ်

ဥြဂဒအမည်

(ေ)

ဇီဝမျုးစု
ိ ံနှင့်သဘာဝထိန်းသိမ်း

ထုတ်ပြန်သည့်
ခုနစ
ှ ်
၂၀၁၈ ြုနှစ်

ရည်ရွယ်ချက်
- တောရိုငး် ေိေစ္ဆာန်နှင့်

သဘာဝ

တေးနယ်တပမများကာကွယ်

အြင်များ၊

တေဟစနစ်များနှင့်

တစာင့်တေှာက်ပြင်းဆိုငေ
် ာ

ောသီအလိုက်တပြာင်းတေွှေ့ကျက်စား

ဥြတေ

တလ့ေှိတသာေိေစ္ဆာန်များကာကွယ်
ထိန်းသိမ်းတေးနှင့်
နိုငင
် တ
ံ ော်က

စြ်လျဉ်း၍

လက်ြံသတဘာေူ

ထားသည့်အပြည်ပြည်ဆိုငေ
် ာ
သတဘာေူညီြျက်များနှင်အ
့ ညီ
တဆာင်ေွက်ေန်၊
(ဃ) သစ်တောဥြတေ

၂၀၁၈ ြုနှစ်

- သစ်တောထိန်းသိမ်းကာကွယ်တေး၊
သယံဇာေနှင့်သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်တေး၊

ကမ္ဘာ့

ောသီဉေုတပြာင်းလဲမှုနှင့်သဘာဝ
တဘးအန္တောယ်တလျာ့ြါးတေးေို့နှင့်
စြ်လျဉ်းသည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ော
သတဘာေူညီြျက်များနှင့်အညီ
တဆာင်ေွက်ေန်၊27
၂၂။

ပမန်မာနိုင်ငအ
ံ တနပြင့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ မ
ဲ ျားထိန်းသိမ်းတေးအေွက် သဘာဝနယ်တပမများကို

နိုငင
် ဧ
ံ ေိယာ၏ ၁၀ ောြိုငန
် ှုန်းအထိ ေိုးြျဲ့ြွဲ့စည်းေန် တဆာင်ေွက်လျက်ေှိော ယတန့အြျန်ိ ေွင်
သစ်တောနယ်တပမ ၄၆ ြု၊ ဧေိယာ ၆.၀၈ ောြိုငန
် ှုန်းြွဲ့စည်းနိုင်ြဲ့ြါသည်။28
27

သစ်တောဉီးစီးဌာန၊ ttps://www.forestdepartment.gov.mm/eng/protection/ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲ-ထိန်းသိမ်း-ကာကွယ်ပြင်းနှင့်-ဆက်စြ်-တနတသာ-

အပြည်ပြည်-ဆိုင်ောမှ တကာက်နုေ်ထားြါသည်။
28

The United Nations General Assembly declare 2021 – 2030 the UN Decade on Ecosystem Restoration၊ https://www.unwater.org/the-

united-nations-general-assembly-declare-2021-2030-the-un-decade-on-ecosystem-restoration/ မှတကာက်နုေ်ထားြါသည်။
( ကည့်ေှ့သည့်ေက် ၃၀-၆-၂၀၂၀)
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နိေုံး
၂၃။

ယြုကာလေွင် လူသားကျန်းမာတေး၊ သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်နှင့် ေိေစ္ဆာန်ကျန်းမာတေးေို့

သည် ဆက်စြ်လျက်ေှိသပြင့် ကျန်းမာတေးရှုတထာင့်အတနပြင့် အေှိန်အဟုန်ပြင့် World Health
Approach ကိေ
ု ိုးပမှင်တ
့ ဆာင်ေွက်ေမည်ပြစ်ြါသည်။ ထိ့တ
ု ကာင့် ေိေစ္ဆာန်မှ လူသို့ ကူးစက်ေေ်
တသာတောေါများ ကာကွယ်ေန် ထိတောက်တသာနည်းလမ်းများပြင့် သဘာဝေေားကို ြျက်စီး
တစသည့် အတ ကာင်းအောများကို ေေားဥြတေနှငအ
့် ညီ ထိန်းြျုြ်သွားေန်နှင့် သင့်တလျာ်တသာ
လူမှုဘဝ၊ စားတသာက်တနထိုင်မှုြုံစံပြင့် စားတသာက်တနထိုင် ကေန် အစိုးေများမှ ထိန်းြျုြ်တဆာင်ေွက်
ေမည်ပြစ်ြါသည်။

တနာင်အနာေေ်ေွင်ပြစ်တြါ်လာနိုငတ
် သာ

ကမ္ဘာ့ကြ်တောေါများအေွက်

ကကိုေင်ပြင်ဆင်ထိန်းြျုြ်မန
ှု ည်းလမ်းများကိုလည်း အစဉ်သေိပြု တလ့လာတနေမည်ပြစ်ြါသည်။
ေစ်ဦးေစ်တယာက်ြျင်း၊ အြွဲ့အစည်းေစ်ြုြျင်း၊ နိုင်ငေ
ံ စ်နိုင်ငြ
ံ ျင်း သာမက ေစ်ကမ္ဘာလုံးမှ
ဝိုင်းဝန်းြူးတြါင်းတဆာင်ေွက် ကေမည်မှာ အဓိကောဝန်ပြစ်ြါသည်။ ယတန့ ၂၁ ောစုတြေ်ေွင်
environmental issue များတ ကာင့် ောသီဉေုတပြာင်းလဲပြင်း (Climate change)၊ ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ
(Biodiversity)၊

ဇီဝသေင်းအြျက်အလက်

(Bioinformatics)၊

သက်ေှိဇီဝြစ္စည်းများ၏

ဗီဇအြျက်အလက် (Genomics)၊ တေဟတဗေြညာ (Ecology)၊ လူမှုတေးသိြ္ပံြညာ (Social Science)
နှင့် လူထုဆက်ဆံတေးြညာေြ် (Communication) များကို တကျာင်းများ၊ ေက္ကသိုလ်များေွင်
ဘာသာေြ်ေစ်ြုအတနပြင့် ထည့်သွငး် သင် ကားတြးေန် လိုအြ်တနြါသည်။ ထိ့တ
ု ကာင့် “ကမ္ဘာတပမ
တေေှည်ေည်ေံ့တစြို့ ဇီဝမျုးကွ
ိ ဲများနှင့် သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်ကို အြျန်ိ မီ ထိန်းသိမ်းစို့” ဟူသည့်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တဆာင်ြုေန
် ှင့်အညီ သဘာဝြေ်ဝန်းကျင်ကို

ထိန်းသိမ်းတစာင့်တေှာက်သွားေန်

ေည်ေွယ်၍ တေးသားလိုက်ေြါသည်။
သုတေသနဌာန
ပြည်သူ့လွှေ်တော်ရုံး
ဤစာတမ်းတိုအား ဂဒါ်ဇင်ဂဝဖြိုး (ဒုတိယဦးစီးမှူး) မှ တာဝန်ယူဂရးသား၍ သုဂတသနဌာနမှ
အရာထမ်းအဆင့်ဆင့်က ဝိုင်းဝန်းကကီးကကြ်တည်းပြတ်၍ ထုတ်ဂဝပခင်းပြစ်ြါသည်။

18
သတိပြုရန်
ဤသတင်းအချက်အလက်သည် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား ၎င်းတို ့၏ လွှတ်တတာ်ဆိုင်ရာ
တာဝန်များကို တဆာင်ရွက်ရာတွင် အတောက်အကူပြုရန်အတွက် ပြစ်ြါသည်။ ြုဂ္ဂိုလ်တရးဆိုင်ရာကိစ္စ
တစ်စုံတစ်ခုအတွက်

အသုံးပြုရန်မဟုတ်ြါ။

သတ်မှတမ
် ေားသင့်ြါ။

အချိန်နှင့်

ဤအချက်အလက်များအား

တတပြးညီ
တရားဝင်

တနာက်ဆုံးရသတင်းပြစ်မည်ဟု
သို ့မဟုတ်

ြညာရှင်ဆိုင်ရာ

အကကံတြးချက်အပြစ် မသတ်မတ
ှ ်သင့်ြါ။ အေူးအကကံတြးချက် သို ့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များ
လိုအြ်ြါက

အရည်အတသွး

ပြည့်မီတသာ

သင်တ
့ လျာ်သည့်

တိုင်ြင်သင့်ြါသည်။

လွှတ်တတာ်သုတတသနဝန်တဆာင်မှုသည်

အတကကာင်းအရာများနှင့်

စြ်လျဉ်း၍

လွှတ်တတာ်

ကျွမ်းကျင်ြညာရှငန
် ှင့်
စာတမ်းတိုများတွင်

ကိုယ်စားလှယ်များ၊

တဆွးတနွး
ြါဝင်တသာ

လွှတ်တတာ်ဝန်ေမ်းများနှင့်

တဆွးတနွးမှုများ ပြုလုြတ
် ြးနိုင်ြါသည်။ အများပြည်သူနှင့် တဆွးတနွးမှုများ ပြုလုြပ် ခင်း မရှိြါ။
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