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ပြည်ထ ောငစု်သမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော် 

ပြည်ထ ောငစု်အစ ုိုးရအဖ  ွဲ့ 

န ငုင်အံဆင့်် ြငလ်ယ်ကမ်္ိုးရ ု ိုးတန်ိုး သယံဇောတစမံီ္အြ်ုခ ျုြ်လုြ်က ုငမ်္ှုဗဟ ုထကော်မ္တီ ပြငဆ်ငဖ်  ွဲ့စည်ိုးပခငိ်ုး 

အမ္ န် ့်ထ ကော်ပငောစောအမှ္တ ်၅၆/ ၂၀၁၈ 

၁၃၈၀ ပြည့််နစှ၊် နယုန်လဆန်ိုး ၁၀ ရက် 

(၂၀၁၈ ခုနစှ၊် ထမ္လ ၂၄ ရက်) 

 

၁။ ပပည်က ာငစ်ိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့သည ်န ိုငင်၏ံကမ််းရ ို ်းတန််းနငှ့််ဒကီရကတာကဏ္ဍဆ ိုငရ်ာ စမီအံိုပ်ခ ျုပ်မှု လိုပ်ငန််းမ ာ်း 

ပ ိုမ ိုတ ို်းပမြှင့််ကဆာငရ် က်န ိုငရ်နအ်တ က် န ိုငင်အံဆင့််ပငလ်ယ်ကမ််းရ ို ်းတန််း သယံဇာတစမီံ အိုပ်ခ ျုပ်လိုပ်က ိုငမ်ှုဗဟ ိုကကာ်မတ ီ

(Coastal Resources Management Central Committee-CRMCC) က ိုကအာက်ပါအတ ိုင််းပပငဆ်ငဖ်  ွဲ့စည််းလ ိုက်သည်- 

 

(က) ဒိုတ ယသမမတ (၁) ဥကက ဋ္ဌ 

(ခ) ပပညက် ာငစ်ိုဝနက်ကီ်း စ ိုက်ပ  ျု်းကရ်း၊ ကမ ်းပမြူကရ်းနငှ့််ဆညက်ပမာင််းဝနက်ကီ်းဌာန အဖ  ွဲ့ဝင ်

(ဂ) ပပညက် ာငစ်ိုဝနက်ကီ်း သယံဇာတနငှ့်် သဘာဝပတ်ဝန််းက င ် န််းသ မ််းကရ်းဝနက်ကီ်းဌာန အဖ  ွဲ့ဝင ်

(ဃ) 

တပ်မကတာ်ကာက ယ်ကရ်းဦ်းစ်ီးခ ျုပ်မသှတ်မတှ်ကပ်းကသာ တပ်မကတာ် (ကရ) မ ှ

အဆင့််ပမင့််အရာရှ ကကီ်းတစဦ််း 
အဖ  ွဲ့ဝင ်

(င) ဝနက်ကီ်းခ ျုပ် ပ ခ ်းတ ိုင််းကဒသကကီ်းအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ အဖ  ွဲ့ဝင ်

(စ) ဝနက်ကီ်းခ ျုပ် မ နပ်ပညန်ယ်အစ ို်းရအဖ  ွဲ့ အဖ  ွဲ့ဝင ်

(ဆ) ဝနက်ကီ်းခ ျုပ် ရခ ိုငပ်ပညန်ယ်အစ ို်းရအဖ  ွဲ့ အဖ  ွဲ့ဝင ်

(ဇ) ဝနက်ကီ်းခ ျုပ် ရနက်ိုနတ် ိုင််းကဒသကကီ်းအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ အဖ  ွဲ့ဝင ်

(ဈ) ဝနက်ကီ်းခ ျုပ် တနသသာရတီ ိုင််းကဒသကကီ်းအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ အဖ  ွဲ့ဝင ်

(ည) ဝနက်ကီ်းခ ျုပ် ဧရာဝတီတ ိုင််းကဒသကကီ်းအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ အဖ  ွဲ့ဝင ်

(ဋ) ဒိုတ ယကရှွဲ့ကနခ ျုပ် ပပညက် ာငစ်ိုကရှွဲ့ကနခ ျုပ်ရံို်း အဖ  ွဲ့ဝင ်

(ဌ) အမမ တမ််းအတ င််းဝန ်စ ိုက်ပ  ျု်းကရ်း၊ ကမ ်းပမြူကရ်းနငှ့််ဆညက်ပမာင််းဝနက်ကီ်းဌာန အဖ  ွဲ့ဝင ်



န ိုငင်အံဆင့်် ပင်လယ်ကမ််းရ ို ်းတန််း သယံဇာတစီမံအိုပ်ခ ျုပ်လိုပ်က ိုငမ်ှုဗဟ ိုကကာ်မတီ ပပငဆ်ငဖ်  ွဲ့စည််းပခင််း 

Page 2 of 4 

(ဍ) အမမ တမ််းအတ င််းဝန ်ပ ို ့်ကဆာငက်ရ်းနငှ့််ဆက်သ ယ်ကရ်းဝနက်ကီ်းဌာန အဖ  ွဲ့ဝင ်

(ဎ) အမမ တမ််းအတ င််းဝန ်လျှပ်စစန်ငှ့်် စ မ််းအငဝ်နက်ကီ်းဌာန အဖ  ွဲ့ဝင ်

(ဏ) အမမ တမ််းအတ င််းဝန ်စမီကံ န််းနငှ ့်် ဘဏ္ဍာကရ်းဝနက်ကီ်းဌာန အဖ  ွဲ့ဝင ်

(တ) အမမ တမ််းအတ င််းဝန ်လ မှုဝန ်မ််း၊ ကယ်ဆယ်ကရ်းနငှ့်် ပပနလ်ညက်နရာခ  ာ်းကရ်းဝနက်ကီ်းဌာန အဖ  ွဲ့ဝင ်

( ) အမမ တမ််းအတ င််းဝန ်ဟ ိုတယ်နငှ့်် ခရ်ီးသ ာ်းလာကရ်းဝနက်ကီ်းဌာန အဖ  ွဲ့ဝင ်

(ဒ) အမမ တမ််းအတ င််းဝန ်သယံဇာတနငှ့်် သဘာဝပတ်ဝန််းက င ် န််းသ မ််းကရ်းဝနက်ကီ်းဌာန အတ င််းကရ်းမ ်း 

(ဓ) 

ညွှနက်ကာ်းကရ်းမ ်းခ ျုပ် သစက်တာဦ်းစ်ီးဌာန 

သယံဇာတနငှ့််သဘာဝပတ်ဝန််းက င ် န််းသ မ််းကရ်းဝနက်ကီ်းဌာန 

တ  ဖက်အတ င််းကရ်းမ ်း 

(၁) 

(န) ညွှနက်ကာ်းကရ်းမ ်းခ ျုပ် ငါ်းလိုပ်ငန််းဦ်းစ်ီးဌာန စ ိုက်ပ  ျု်းကရ်း၊ ကမ ်းပမြူကရ်းနငှ့််ဆညက်ပမာင််းဝနက်ကီ်းဌာန 

တ  ဖက်အတ င််းကရ်းမ ်း 

(၂) 

၂။ န ိုငင်အံဆင့််ပငလ်ယ်ကမ််းရ ို ်းတန််း သယံဇာတစမီအံိုပ်ခ ျုပ်လိုပ်က ိုငမ်ှုဗဟ ိုကကာ်မတီ၏ လိုပ်ငန််း တာဝနမ် ာ်းမှာ 

ကအာက်ပါအတ ိုင််းပဖစသ်ည်- 

(က) န ိုငင်အံဆင့်် ကမ််းရ ို ်းတန််းသယံဇာတ ဘက်စံိုစမီံအိုပ်ခ ျုပ်လိုပ်က ိုငမ်ှုဆ ိုငရ်ာမ ဝါဒ၊ မဟာဗ ြူဟာ၊ 

ဥပကဒနငှ့််လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းပပဋ္ဌာန််းရနန်ငှ့်် အကကာငအ် ည်ကဖာ်ကဆာငရ် က်န ိုငရ်နအ်တ က် ကကီ်းကကပ် 

လမ််းညွှနမ်ှုပပျုရန၊် 

(ခ) န ိုငင်၏ံ ပငလ်ယ်ကမ််းရ ို ်းတန််းသယံဇာတမ ာ်းနငှ့်် စပ်လ ဉ်းသည့်် သတင််းအခ က်အလက် စမီံခန် ့်ခ  မှု စနစတ်စခ်ို 

တည်က ာငရ်နအ်တ က် ကကီ်းကကပ်လမ််းညွှနမ်ှုကပ်းရန၊် 

(ဂ) န ိုငင်အံဆင့်် ပငလ်ယ်ကမ််းရ ို ်းတန််းကဒသ ဘက်စံိုစမီံအိုပ်ခ ျုပ်လိုပ်က ိုငမ်ှု အစအီစဉ(Integrated Coastal Resources Management 

Programme) တစရ်ပ်ကရ်းဆ  ခ မှတ်ရနန်ငှ့်် အဆ ိုပါအစအီစဉ ကပေါ်တ င ်အကပခခ၍ံ ကဒသအလ ိုက်စမီံခ က်မ ာ်း 

ကရ်းဆ  အကကာငအ် ည်ကဖာ်ရနအ်တ က် ကကီ်းကကပ် လမ််းညွှနမ်ှုကပ်းရန၊် 

(ဃ) န ိုငင်၏ံ ပငလ်ယ်ကမ််းရ ို ်းတန််းကဒသရှ  ဇီဝမ  ျု်းစံိုမ  ျု်းက  မ ာ်း   န််းသ မ််းရနအ်တ က် လက်ရှ သဘာဝ နယ်ကပမ (Protected 

Areas) မ ာ်းအာ်း စနစတ်က   န််းသ မ််းကာက ယ်န ိုငရ်နန်ငှ့်် သဘာဝနယ်ကပမ အသစမ် ာ်း 

 ပ်မံဖ  ွဲ့စည််း  န််းသ မ််းန ိုငရ်နတ် ို ့်အတ က် ပပည်က ာငစ်ိုအဆင့််၊ တ ိုင််းကဒသကကီ်းနငှ့်် ပပည်နယ် အဆင့်် 

အစ ို်းရဌာနမ ာ်းအကကာ်း ပ ်းကပါင််းကဆာငရ် က်ကရ်းအတ က် ကကီ်းကကပ်လမ််းညွှနမ်ှုကပ်းရန၊် 
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(င) ကမ််းရ ို ်းတန််းနငှ့််ပငလ်ယ်ပပငဧ်ရ ယာမ ာ်းဆက်စပ်လ က်ရှ ကသာ ကဒသတ င််းန ိုငင်မံ ာ်းနငှ့်် ပငလ်ယ် ကမ််းရ ို ်းတန််းကဒသရှ  

ဇီဝမ  ျု်းစံိုမ  ျု်းက  မ ာ်း  န််းသ မ််းကရ်း၊ သိုကတသနနငှ့်် နည််းပညာဖလှယ်ကရ်းလိုပ်ငန််း မ ာ်း၌ 

ပ ်းကပါင််းကဆာငရ် က်န ိုငရ်နအ်တ က် ကကီ်းကကပ်လမ််းညွှနမ်ှုကပ်းရန၊် 

(စ) ပမနမ်ာန ိုငင်မံှ ပါဝငလ်က်မှတ်ကရ်း  ို်း ာ်းကသာ အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ာ က နဗ်င််းရှင််းမ ာ်း [Convention on Biological Diversity 

(CBD)၊ United Nations Framework Convention on Climate Change စသည်] နငှ့်် ကတ ကဝတ်မ ာ်း (Agenda 21) စသည်တ ို ့်က ို 

အကကာငအ် ည် ကဖာ်ရာတ င ်ကမ််းရ ို ်းတန််းကဂဟစနစမ် ာ်း   န််းသ မ််းကာက ယ်ပခင််းနငှ့်် စနစတ်က  

ဘက်စံိုစမီံအိုပ်ခ ျုပ် လိုပ်က ိုငပ်ခင််းလိုပ်ငန််းမ ာ်းပဖင့်် အက ာက်အက ပပျုန ိုငရ်နအ်တ က် အစ ို်းရဌာနမ ာ်း 

အခ င််းခ င််းအကကာ်း တ ငလ်ည််းကကာင််း၊ အစ ို်းရဌာနမ ာ်းနငှ့်် အပခာ်းအက  ျု်းဆက်စပ်ပတ်သက်သ မ ာ်း (ပိုဂဂလ က၊ 

ကဒသခ ံပပည်သ ၊ လ မှုကရ်းအဖ  ွဲ့အစည််းမ ာ်းစသည်) အကကာ်းတ ငလ်ည််းကကာင််း ပ ်းကပါင််းကဆာငရ် က်ကရ်း ကကီ်းကကပ် 

လမ််းညွှနမ်ှုကပ်းရန၊် 

(ဆ) ပငလ်ယ်ကမ််းရ ို ်းတန််းသယံဇာတဆ ိုငရ်ာ သိုကတသနစခန််းမ ာ်း  က ာငရ်နန်ငှ့်် ပငလ်ယ်ကမ််းရ ို ်း 

တန််းသယံဇာတစမီံခန် ့်ခ  မှုဆ ိုငရ်ာ လ ့်စ မ််းအာ်းအရင််းအပမစဖ် ံ ွဲ့ မဖ ျု်းတ ို်းတက်ကစကရ်း ပီပီပပငပ်ပင ်

ကဆာငရ် က်န ိုငရ်နအ်တ က် ကကီ်းကကပ်လမ််းညွှနမ်ှုကပ်းရန၊် 

(ဇ) န ိုငင်၏ံ ကရပ ိုငန်က်အတ င််း တရာ်းမဝင ်ဝငက်ရာက်ငါ်းဖမ််းပခင််း၊ မသမာသည့််နည််းလမ််းမ ာ်းပဖင့်် ငါ်းဖမ််းပခင််း (ဥပမာ 

ကဖာက်ခ  နည််းပဖင့်် ငါ်းဖမ််းပခင််း၊ ပ တ်ပင ်ာ်းကသာ ငါ်းဖမ််းက ရ ယာမ ာ်း အသံို်း ပပျုပခင််း)   န််းသ မ််းကာက ယ် ာ်းကသာ 

ဧရ ယာမ ာ်းအတ င််း ဝငက်ရာက်ငါ်းဖမ််းပခင််း၊ ကမ််းရ ို ်းတန််းနငှ့်် ပငလ်ယ်ပပငအ်တ င််း အညစအ်ကကက်းမ ာ်း စ န် ့်ပစပ်ခင််း 

စသည်တ ို ့်မှ ကာက ယ်ရနအ်တ က ်ကမ််းရ ို ်းတန််း သယံဇာတဆ ိုငရ်ာ အစ ို်းရဌာနအဆင့််ဆင့််၊ တပ်မကတာ်ကရ၊ 

ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍနငှ့်် ကဒသခပံပည်သ မ ာ်း ပ ်းကပါင််းပါဝငက်သာ အစအီစဉမ ာ်း ခ မှတ်ကဆာငရ် က်ကရ်းအတ က် 

ကကီ်းကကပ်လမ််းညွှနမ်ှုကပ်းရန၊် 

(ဈ) ဤဗဟ ိုကကာ်မတီ၏ လိုပ်ငန််းမ ာ်းအာ်း အက ာကအ်က ပပျုရနအ်တ က် တ ိုင််းကဒသကကီ်း၊ ပပည်နယ်နငှ့်် ခရ ိုငအ်ဆင့်် 

ပငလ်ယ်ကမ််းရ ို ်းတန််းကဒသ စမီံအိုပ်ခ ျုပ်လိုပ်က ိုငမ်ှုကကာ်မတီမ ာ်းဖ  ွဲ့စည််းရနန်ငှ့်် ပညာရပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ 

ဆပ်ကကာ်မတီမ ာ်း လ ိုအပ်သလ ို  ပ်မံဖ  ွဲ့စည််းရန၊် 

(ည) ပငလ်ယ်ကမ််းရ ို ်းတန််းကဒသ သယံဇာတဘက်စံို စမီံအိုပ်ခ ျုပ်လိုပ်က ိုငမ်ှု (Integrated Coastal Resources Management) 

လိုပ်ငန််းမ ာ်း ကဆာငရ် က်ရာတ င ်အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ာအဖ  ွဲ့အစည််းမ ာ်း ံမ ှနည််းပညာနငှ့်် 

ရနပံ်ိုကင အက အညီရရှ ကရ်းအတ က် ညြှ နှု င််းကဆာငရ် က်ကပ်းရန။် 

၃။ ပပည်က ာငစ်ိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့၏ ၂၀၁၆ ခိုနစှ၊် န ိုဝငဘ်ာလ ၃၀ ရက်စ  ပါ အမ န် ့်ကကကာ်ပငာစာအမှတ် (၁၁၃/၂၀၁၆) ပဖင့်် 

ဖ  ွဲ့စည််းခ ့်သည့်် န ိုငင်အံဆင့်် ပငလ်ယ်ကမ််းရ ို ်းတန််း သယံဇာတစမီံအိုပ်ခ ျုပ်လိုပ်က ိုငမ်ှု ဗဟ ိုကကာ်မတီအာ်း 

ဤအမ န် ့်ကကကာ်ပငာစာပဖင့်် လွှမ််းမ ို်းပယ်ဖ က်လ ိုက်သည်။ 

 

အမ န် ့်အရ 



န ိုငင်အံဆင့်် ပင်လယ်ကမ််းရ ို ်းတန််း သယံဇာတစီမံအိုပ်ခ ျုပ်လိုပ်က ိုငမ်ှုဗဟ ိုကကာ်မတီ ပပငဆ်ငဖ်  ွဲ့စည််းပခင််း 
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ကဇာ်သန််းသင််း 

အတ င််းကရ်းမ ်း 

ပပည်က ာငစ်ိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ 


