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နိးဒါါန်ိ�

အနှ္တစ်ွချု��ပ်ါ
အာာဖရိကိနှငှ့််� အာာရိမှှ ှဆင့်�မှ�ာ�သည်� ၎င့်��တိို့��၏ အာစွယွ်�မှ�ာ�အာတို့ကွ� လူတူို့�ိ�၏ အာမဲှ
လူ�ိက� သတို့�ဖြဖတို့�ဖြ�င့်��ကိ� ရိာစွ�နှစှွ�မှ�ာ�စွာွ �ံ�်ဲကြကရိသည်�။ ဤဆင့်�မှ�ာ�ကိ� ကာ
ကယွ်�ထိနိ်း��သမိှ��ရိန်း� ကြိုးက�ိ�ပမှ���်ဲကြကသော်သာ�လူည်�� ကမှာာအာဝှမှှ�� ဆင့်�သော်ကာင့်�သော်ရိမှာှ 
ဆက�လူက� က�ဆင့်��လူှက�ရိှိသည်�။ ကမှာာလ်ူဦူး�သော်ရိ အာဆက�မှဖြပတို့� တို့�ိ�ပာွ�သော်န်းမှကု
လူည်�� ဆင့်�မှ�ာ�အာတွို့က� က�က�စွာ�န်းယ်�သော်ဖြမှမှ�ာ�က�ိ သော်လူ�ာန််းည်��သော်စွ၏။ ထိ�ိ�သော်ကြကာင့််� 
ဆင့်�မှ�ာ� ပ�ိ၍ အာနှတရိာယ်�က�သော်ရိာက�လူာသည််�ဖြပင့်� လူနူှငှ့််� ဆင့်�မှ�ာ� မှကြကာ�ဏ 
ရိင့်�ဆိ�င့်�သော်တို့�ွကာ အာသော်ဖြ�အာသော်န်း ပ�ိဆ�ိ�လူာ�်ဲသည်�။

ဤဖြပဿန်းာအာတို့ကွ� သော်သာ�်�က�က�ိ ရိာှသော်ဖရွိင့်�� ထိပ�မံှသိရိှိ�်ဲသည်�မှာှ ဖြမှန်း�မှာ
ဖြပည်�တွို့င့်��မှ ှ ဆင့်�မှ�ဆ�ိ�မှ�ာ�သည်� ဆင့်�မှ�ာ�ကိ� အာစွယွ်�အာဖြပင့်� အာသော်ရိဖြပာ�နှငှ့််�အာသာ� 
အာတို့ကွ�ပါ သတို့�ဖြဖတို့�လူာဖြ�င့်��ပင့်� ဖြဖစွ�သည်�။ ယ်င့်��အာသော်ဖြ�အာသော်န်းသည်� အာစွယွ်�ရိှိ
သော်သာ ဆင့်�ထိး�မှ�ာ� သာမှက ဆင့်�မှမှ�ာ�နှငှ့််� ဆင့်�င့်ယ်�မှ�ာ�ကိ�ပါ ပစွ�မှတှို့�ဖြဖစွ�လူာ
သော်စွသည်�။ ဖြမှန်း�မှာနှ�ိင့်�ငံ့်တွို့င့်� ဆင့်�မှ�ာ�အာတို့ကွ� သင့််�သော်လူ�ာ�သည််� အာကြိုးကး�မှာ�ဆံ��သော်သာ 
သဘာာဝှ စွာ�က�က� သော်�သမှ�ာ� က�န်း�ရိှိရိာ ယ်င့်��ဆင့်�သော်ကာင့်�သော်ရိ  လူှင့်�ဖြမှန်း�စွာွ က�ဆင့်��
ဖြ�င့်��သည်� ကမှာာဆ်င့်�သော်ကာင့်�သော်ရိကိ�ပါ ကြိုးကး�စွာွ ခြိ�မိှ��သော်ဖြ�ာက�မှ ုဖြဖစွ�လူာသော်စွနှ�ိင့်�ပါသည်�။

ဆင့်�မှ�ာ�သည်� အာစွယွ်�အာတို့ကွ� နှစှွ�သော်ပါင့်��ရိာ�� း အာမဲှလူ�ိက��ံ�်ဲကြကရိသည်�။ အာာဖရိကိ 
ဆင့်�မှ�ာ�တို့ငွ့်� အာမှသော်ရိာ အာထိး�ပါ အာစွယွ်�ရိှိကြကသော်သာ�လူည်�� အာာရိဆှင့်�တို့�ိ�တို့ငွ့်�မှ ူအာထိး� 
အာ���ိ�မှာှသာ အာစွယွ်� ရိှိကြကသည်�။ (ပံ� ၁) ဆင့်�စွယွ်�ကိ� လူတူို့�ိ�က စွတိို့�ဝှင့်�စွာ�ကြကဖြ�င့်��
မှာှ အာလူနွ်း� အာဖ�ိ�တို့န်း�၍ ဖြဖစွ�သည်�။ ၁၉၇၀ ဝှန်း��က�င့်�၌ အာာဖရိကိ၏ ဆင့်�သော်ကာင့်�
သော်ရိ တို့စွ�ဝှက��န်း�� သော်ပ�ာက�ကယွ်��်ဲရိဖြ�င့်��မှာှလူည်��  ဆင့်�စွယွ်�မှ�ာ� အာဖ�ိ�တို့န်း�ဖြ�င့်��
သော်ကြကာင့််�ပင့်� ဖြဖစွ�သည်�။ အာစွ�ိ�ရိအာသး�သး�က ၎င့်��တိို့��၏ ဆင့်�အာ�ပ�မှ�ာ�က�ိ ထိနိ်း��သမိှ��ရိန်း� 
သော်ဆာင့်�ရိကွ�သော်သာ�လူည်�� ဆင့်�သော်ကာင့်�သော်ရိမှာှ က�ဆင့်��သော်န်းဆဲ ဖြဖစွ�သည်�။

ဆင့်�သော်ကာင့်�သော်ရိ သော်လူ�ာန််းည်��လူာဖြ�င့်��၏ အာဖြ�ာ� အာသော်ကြကာင့်��ရိင့်��မှ�ာ�မှာှ က�က�စွာ�
န်းယ်�သော်ဖြမှ ဆံ��ရုံှုံး�ဖြ�င့်��၊ ဆင့်�မှ�ာ�ကိ� (�ရိး�သာွ�မှ�ာ�အာာ� သော်ဖ�ာ�သော်ဖြဖရိန်း�၊ လူ�ပ�င့်န်း���ငွ့်�တို့ငွ့်� 
သော်စွ��ိင့်��ရိန်း� စွသည််� ရိည်�ရွိယ်���က�မှ�ာ�အာတို့ကွ�) အာရိငှ့်�ဖမှ��ဆး�ဖြ�င့်��နှငှ့််� လူနူှငှ့််� ဆင့်�
ပဋိပိကခ (HEC) မှ�ာ� တို့�ိ�ပာွ�လူာဖြ�င့်��တို့�ိ�ဖြဖစွ�သည်�။ သ�သော်တို့သန်းမှ�ာ�အာရိ အာာရှိ
ဆင့်�မှ�ာ�အာတို့ကွ� အာကြိုးကး�မှာ�ဆံ�� အာနှတရိာယ်�မှာှ လူနူှငှ့််� ဆင့်� ပဋိပိကခပင့်�ဖြဖစွ�သည်�။ 
လူနူှငှ့််� ဆင့်�ပဋိပိကခသည်� ပံ�မှနှ်း�အာာ�ဖြဖင့််� ယ်�င့်�က ဆင့်�တို့�ိ� သော်န်းထိ�ိင့်�က�က�စွာ�ရိာ 
သော်န်းရိာမှ�ာ�သ�ိ� လူတူို့�ိ� သော်ဖြပာင့်��သော်ရ့ိ�သော်န်းထိ�ိင့်�လူာဖြ�င့်��က်ဲသိ��သော်သာ အာသော်ကြကာင့်��ရိင့်��မှ�ာ�
သော်ကြကာင့််� ဖြဖစွ�ပာွ�ရိသည်�။ လူအူာမှ�ာ�စွ�က အာသော်ရိဖြပာ�၊ အာသာ�နှငှ့််� အာသော်မှ�ွမှ�ာ�အာတို့ကွ� 
အာမဲှလူ�ိက�သတို့�ဖြဖတို့�ဖြ�င့်��က�ိ  ဆင့်�စွယွ်�အာတို့ကွ� သတို့�ဖြဖတို့�ဖြ�င့်��၊ ဆင့်�နှငှ့််� လူူ
ကြကာ� ပဋိပိကခ၊ တို့ရိိစွာာန်း�အာရိငှ့်�  သော်ရိာင့်��ဝှယ်�မုှတို့�ိ�နှငှ့််� နှိုင့်��ယ်ဉှ်�ပါက သော်သ�င့်ယ်�သော်သာ 
ခြိ�မိှ��သော်ဖြ�ာက�မှအုာဖြဖစွ�သာ ယံ်�ကြကည်��်ဲကြကသည်�။

၂၀၁၀ နှငှ့််� ၂၀၁၆ ��နှစှွ�မှ�ာ�ကြကာ� ဖြမှန်း�မှာနှ�ိင့်�ငံ့်တို့ငွ့်� ဆင့်�သော်ပါင့်�� ၁၃၃ သော်ကာင့်� သော်သဆံ��
�်ဲခြိပး� တို့စွ�ဝှက��န်း��မှာှ အာမဲှလူ�ိက� သတို့�ဖြဖတို့��ံ�်ဲရိဖြ�င့်�� ဖြဖစွ�သည်�။ ၂၀၁၆ တို့စွ�နှစှွ�
တို့ည်��၌ ဆင့်� ၂၅ သော်ကာင့်� သတို့�ဖြဖတို့��ံ�်ဲရိခြိပး� အာမဲှလူ�ိက�နှနု်း��မှာှ တို့�ိ�လူှက�ရိှိသည်�။

ပံ� ၁။ အာာရှိဆင့်� (Elephas maximus) တိို့��သည်� အာာရိတှို့�ိက�တို့ငွ့်� အာကြိုးကး�ဆံ�� 

ရိငှ့်�သန်း�ဆဲ တို့ရိိစွာာန်း�မှ�ာ� ဖြဖစွ�သည်�။ (Photo credit: Christie Sampson)
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မေ� ၂၀၁၈
ဆင့်�စွယွ်�အာတို့ွက�သာ မှဟု�တို့�သော်တို့ာပ်ါ − အာာရိဆှင့်�မှ�ာ�အာတို့ကွ� ထိပ�တို့ိ��အာနှတရိာယ်�

သုာတော့တွသာနိနိည််း�လမ်�မ�ာ�

ကွနှ��ပ�တို့�ိ� သ�သော်တို့သန်းဖြပ�လူ�ပ�ရိာသော်န်းရိာရိှိ ဆင့်�မှ�ာ�ပါ အာမဲှလူ�ိက� သတို့�ဖြဖတို့��ံရိဖြ�င့်��
က�ိ မှထိင့်�မှတှို့�ထိာ�ဘဲာ သော်တို့�ွကြုံကံ��်ဲရိသည်�။ ခြိ��ိဟု�တို့�ဆက�သယွ်�သော်ရိ� GPS လူည်�ပတို့�
မှ�ာ�ဖြဖင့််� သော်စွာင့််�ကြကည််�သော်န်းသော်သာ ဆင့်�မှ�ာ� သတို့�ဖြဖတို့��ံရိသည်�အ်ာ�ါမှ ှဆင့်�သော်ကာင့်�သော်ရိ 
မှ�ာ�မှ�ာ� သတို့�ဖြဖတို့��ံရိမုှက�ိ သလိူာရိဖြ�င့်�� ဖြဖစွ�သည်�။

အာစွပ�ိင့်��တို့ငွ့်� ကွနှ��ပ�တို့�ိ�၏ ရိည်�မှနှ်း����က�မှာှ ဖြမှန်း�မှာနှ�ိင့်�ငံ့်၏ န်းယ်�သော်ဖြမှသံ��သော်န်းရိာမှ ှ
ဆင့်�မှ�ာ�က�ိ သော်စွာင့််�ကြကည််�ကာ သော်�သ�ံမှ�ာ�နှငှ့််� ပ�ူသော်ပါင့်��၍ ပဋိပိကခမှ�ာ� သော်လူ�ာန််းည်��
သော်စွခြိပး� လူတူို့�ိ�က�ိ ဆင့်�မှ�ာ�အာန်းး�၌ အာနှတရိာယ်�ကင့်��စွာွ သော်န်းထိ�ိင့်�နှ�ိင့်�သော်စွ ရိန်း� ကညူ်းသော်ပ�
သော်ရိ� ဖြဖစွ�ပါသည်�။ သ�ိ�သော်သာ� ဖြမှန်း�မှာနှ�ိင့်�ငံ့်၌ အာမဲှလူ�ိက�သတို့�ဖြဖတို့�မုှ ဖြပဿန်းာ အာလူနွ်း�
ဆ�ိ�ရိာွ� သော်န်းသည်�က�ိ သရိိှိလူာရိသဖြဖင့်� ် ယ်င့်��က�ိ ကြိုးက�ိ�ပမှ��တို့ာ�ဆး�နှ�ိင့်�ရိန်း� အာစွ�ိ�ရိနှငှ့််�
ပ�ူသော်ပါင့်�� သော်ဆာင့်�ရွိက�လူှက� ရိှိပါသည်�။

ကွနှ��ပ�တို့�ိ�၏ သ�သော်တို့သန်းက�ိ လူနူှငှ့််� ဆင့်� ပဋိပိကခ အာထိ�ူမှ�ာ�ဖြပာ�သော်သာ  သော်န်းရိာသံ��
သော်န်းရိာတို့ငွ့်� အာာရံှုံး�စွ�ိက��်ဲပါသည်�။ (ပံ� ၂ တို့ငွ့်�ရုှုံး)

ပ့�း�ရှု�ု�� (ခြား�န််း�းနို�ုင််င်� အလယ််ပု�င််� မေတ်းင််ဘာက်ျစ်န်ွ်း�) - ဆည်� နှစှွ��� သော်ဆာက�လူ�ပ�
မှသုော်ကြကာင့််� ဆင့်�မှ�ာ�၏ စွာ�က�က�သော်ဖြမှမှ�ာ� ဆံ��ရုံှုံး��်ဲခြိပး� လူနူှငှ့််�ဆင့်�ပဋိပိကခ သော်ကြကာင့််� 
နှစှွ�စွဉ်� လူ ူသံ��ဦး�မှ ှသော်ဖြ�ာက�ဦး�အာထိ ိအာသက�ဆံ��ရုံှုံး�လူှက�ရိှိသည်�။ ၂၀၁၄ ��နှစှွ� 
�းဇင့်�ဘာာလူနှငှ့််� ၂၀၁၇ ��နှစှွ� ဇန်း�န်းဝှါရိးလူ အာကြကာ�တွို့င့်� ခြိ�ိ�ဟု�တို့� အာကအူာည်း
ဖြဖင့််� ဤသော်န်းရိာရိှိ ဆင့်�မှ�ာ�၏ တို့ည်�သော်န်းရိာမှ�ာ�က�ိ သော်န်းာက�သော်ယ်ာင့်��ံရိန်း� ဆင့်� ၁၅ 
သော်ကာင့်�က�ိ GPS လူည်�ပတို့�မှ�ာ� တို့ပ�ဆင့်�သော်ပ��်ဲသည်�။

ဧရားဝတ် ီ ခြား�စ််ဝကျွန််း�မေပ် (ဖြမှန်း�မှာ ် အာသော်န်းာက�ဘာက�ကမှ��ရှုံးိ��တို့န်း��) စွ�ိက�ပ��ိ�သော်ရိ�  
လူ�ပ�င့်န်း��မှ�ာ�သော်ကြကာင့််� ဤ ဆင့်�က�က�စွာ�သော်�သမှာှ အာစွတိို့�အာစွတိို့� အာမှာာမှာာ ဖြဖစွ��်ဲ
ရိသည်�။ ဤသော်�သတို့ငွ့်� ဆန်း�၊ ကွန်း��သစွ�၊ ရိာဘာာနှငှ့််� င့်ရှုံး�တို့� သော်ကာင့်�� စွ�ိက�ပ��ိ�သော်ရိ� 
လူ�ပ�င့်န်း��မှ�ာ� လူ�ပ�သော်ဆာင့်�ကြကသည်�။ လူနူှငှ့််�ဆင့်�ပဋိပိကခ သော်ကြကာင့််� ၂၀၁၆ ��နှစှွ�
တို့ငွ့်� အာန်းည်��ဆံ�� လူသူော်လူ�ဦး� အာသက�ဆံ��ရုံှုံး��်ဲရိသည်�။

တ်န်းသားရာတီ်�ုင််�မေ�သကြီးကျ�ီ (ဖြမှန်း�မှာ ် သော်တို့ာင့်�ပ�ိင့်��စွနွ်း��သော်�သ) - ဆးအာ�န်း��နှငှ့််� စွပါ�
စွ�ိက��င့်�� မှ�ာ�စွာွ သော်ပ်သော်ပါက�လူာဖြ�င့်��သော်ကြကာင့််� ဤသော်�သတို့ငွ့်�လူည်�� စွာ�က�က�သော်ဖြမှ
ဆံ��ရုံှုံး�မှ ု ဖြဖစွ�ပာွ�ရိသည်�။ ထိ�ိင့်��နှ�ိင့်�ငံ့်နှငှ့်� ် ထိစိွပ�သော်န်းသော်သာသော်ကြကာင့််� န်းယ်�စွပ�ဖြဖတို့�
သော်က�ာ� တို့ရိာ�မှဝှင့်� က�န်း�သယွ်�မှအုာတို့ကွ�   ဆင့်� အာရိငှ့်�ဖမှ��ယူ်မှ ုပ�ိမှ�ာ�နှ�ိင့်�သည်�ဟု� 
ယ်ဆူသည်�။ ၂၀၁၇ ��နှစှွ� မှတို့�လူတို့ငွ့်� ဤသော်�သမှ ှ ဆင့်�သော်လူ�သော်ကာင့်�ကိ� GPS 
လူည်�ပတို့�မှ�ာ� တို့ပ�ဆင့်�သော်ပ��်ဲသည်�။

၁။

၂။

၃။

အာမဲှလူ�ိက�သတို့�ဖြဖတို့�မုှမှ�ာ�က�ိ န်းည်��လူမှ�� သံ��မှ��ိ�ဖြဖင့်� ်သော်ဖာ�ထိ�တို့� သရိိှိ�်ဲရိသည်�။

လူည်�ပတို့�တို့ပ�ထိာ�သော်သာဆင့်�မှ�ာ�၏ လုူပ�ရိာှ�မှမုှ�ာ�က�ိ သော်စွာင့််�ကြကည််�ဖြ�င့်��။

လူနူှငှ့််� ဆင့်�မှ�ာ�အာကြကာ� ခြိင့်မိှ����မှ��သော်ရိ� ဟုသူည််� ရိပ�ရိာွပည်ာသော်ပ�အာစွးအာစွဉ်� မှှ
တို့ဆင့်� ်ဆင့်�သော်သသော်ကာင့်� အာကြွကငွ့်��အာက�န်း�မှ�ာ�ရိှိရိာ တို့ည်�သော်န်းရိာမှ�ာ� အာသော်ကြကာင့်�� 
သတို့င့်��ပ�ိ�သော်ပ�သော်သာ သော်�သ�ံမှ�ာ�နှငှ့််� စွကာ�သော်ဖြပာဖြ�င့်��။ ဤအာစွးအာစွဉ်�သည်� 
စွာသင့်�သော်က�ာင့်��မှ�ာ�နှငှ့််� ရိပ�ရိာွ�န်း��မှမှ�ာ�သ�ိ� သာွ�သော်ရိာက�၍ ဆင့်�မှ�ာ�အာသော်ကြကာင့်��
နှငှ့််� ၎င့်��တို့�ိ�နှငှ့််� ရိင့်�ဆိ�င့်�မှသော်တို့�ွသော်အာာင့်� သော်ရိာှင့်�ရိာှ�နှ�ိင့်� မှည်� ် န်းည်��လူမှ��မှ�ာ�က�ိ 
သော်ဆ�ွသော်နှ�ွ ပ�ိ���သော်ပ�သည်�။

သော်�သ�ံ အာစွ�ိ�ရိဌာာန်းက ဖွ�ဲစွည်��ထိာ�သော်သာ အာမဲှလူ�ိက�သတို့�ဖြဖတို့�မုှ တို့ာ�ဆး�သော်ရိ� 
ကင့်��လှူည်�အ်ာဖွ�ဲမှ�ာ�မှ ှဆင့်� သော်သဆံ��မှမုှ�ာ�အာသော်ကြကာင့်�� သတို့င့်��သော်ပ�ပိ��မှမုှ�ာ�။

ဤအာ��က�အာလူက�မှ�ာ�က�ိ သော်ကာက�ယ်ခူြိပး�သော်န်းာက� ကွနှ��ပ�တို့�ိ� ဆင့်� လူည်�ပတို့� အာမှ�ာ�
ဆံ�� တို့ပ�ဆင့်��်ဲရိာ ပဲ��ူရှုံး�ိ�မှရိှိ ဆင့်�အာ�ပ�မှ�ာ�အာသော်ပ် အာမဲှလူ�ိက�သတို့�ဖြဖတို့�ဖြ�င့်��က 
မှည်�သိ�� အာက��ိ�သက�သော်ရိာက�မုှရိှိသည်�က�ိ သံ��သပ�ဆန်း��စွစွ�နှ�ိင့်�ရိန်း� ကြိုးက�ိ�ပမှ���်ဲသည်�။ 

Myanmar

Thailand

Laos

Vietnam

Cambodia

China

India

Bangladesh

BhutanNepal

ပ�� ၂။ ဖြမှန်း�မှာနှ�ိင့်�ငံ့်တွို့င့်� သ�သော်တို့သန်း
ဖြပ�လူ�ပ��်ဲရိာ သော်�သမှ�ာ� -
၁။ ဧရိာဝှတို့း ဖြမှစွ�ဝှကွန်း��သော်ပ်
၂။ ပဲ��ူရှုံး�ိ�မှ သော်တို့ာင့်�ဘာက�စွနွ်း��ပ�ိင့်��
၃။ သော်တို့ာင့်�ပ�ိင့်�� တို့န်းသာာရိး
     တို့�ိင့်��သော်�သကြိုးကး�

သရုာို�့�မေသး ဆိုင်် မေသဆို��� သု���ဟု�တ်် 

မေပျးက်ျဆို���ရား မေန်းရား�ျး�

လူည်�ပတို့�တို့ပ� ဆင့်� သော်သဆံ��မှု

လူည်�ပတို့�တို့ပ� ဆင့်� သော်ပ�ာက�ဆံ��မှု

လူည်�ပတို့�မ်ဲှ ဆင့်� သော်သဆံ��သည်�ဟု� 

သတို့င့်��ရိသည်� ်သော်န်းရိာမှ�ာ�

လူည်�ပတို့�မ်ဲှ ဆင့်� သော်သဆံ��မှု

၂

၁။

၂။

၃။

၁
၂

၃



 

၃

မေ� ၂၀၁၈
ဆင့်�စွယွ်�အာတို့ွက�သာ မှဟု�တို့�သော်တို့ာပ်ါ − အာာရိဆှင့်�မှ�ာ�အာတို့ကွ� ထိပ�တို့ိ��အာနှတရိာယ်�

ဆင့်�မှ�ာ�ကိ� အာသော်ရိဖြပာ�နှငှ့်�် အာသာ�အာတို့ွက� သတို့�ဖြဖတို့�သော်န်းကြကခြိပးဟု� ဆ�ိသော်သာ� 
မှာှ�မှည်� မှထိင့်�ပါ။ ဤသ�သော်တို့ သန်းမှတို့�ိင့်�မှး အာသော်ရိဖြပာ�နှငှ့်�် အာသာ�က�ိ တို့ရိာ�မှ
ဝှင့်� သော်ရိာင့်��ဝှယ်�သည်� ဆ�ိသည်�် သတို့င့်��မှ�ာ� ရိှိ�ဲသ်ော်သာ�လူည်�� ဤမှှက�ယ်�ဖြပန်း��
သော်န်းသည်�ကိ�မှ ူ ပထိမှဆံ��အာကြိုးကမိှ� ကြုံကံ�သော်တို့�ွရိဖြ�င့်�� ဖြဖစွ�သည်�။ ရိပ�ရိာွသော်�သ�ံ
မှ�ာ�၏ သတို့င့်��မှ�ာ�အာရိ ဆင့်�မှ�ဆိ��မှ�ာ�သည်� ဆင့်�ထိကွ�က�န်း�မှ�ာ�ကိ� အာ��နိ်း�တို့�ိ
အာတို့ငွ့်�� န်းယ်�စွပ�မှ�ာ� (ပံ�မှနှ်း�အာာ�ဖြဖင့်�် တို့ရှုံး�တို့�၊ အာနိှိယိ်နှငှ့်�် ထိ�ိင့်�� န်းယ်�စွပ�မှ�ာ�)သိ�� 
သယ်�ယ်နူှ�ိင့်�ကြကသည်� ဖြဖစွ�ရိာ စွန်းစွ�တို့က� စွ�ဖွဲ�ထိာ�သော်သာ ရိာဇဝှတို့��ိ�ဏ��မှ�ာ�၏ 
ပ�ူသော်ပါင့်��မှ ုပါဝှင့်�သော်န်းနှ�ိင့်�သည်�။ 

အာစွယွ်�အာတို့ွက� ဆင့်�မှ�ာ�ကိ� သတို့�ဖြဖတို့�ဖြ�င့်��သည်� ဆ�ိ�ရိာွသော်သာ�လူည်�� ဆင့်�စွယွ်�
က�ိ လူ�ိသော်သာ ဆင့်�မှ�ဆ�ိ�မှ�ာ�သည်� အာစွယွ်�ရိှိသော်သာ ဆင့်�ထိး�မှ�ာ�ကိ�သာ ပစွ�မှတှို့�
ထိာ�ကြကသည်�။ (အာာရိဆှင့်� အာထိး�အာ���ိ�နှငှ့်�် အာမှမှ�ာ� အာာ�လူံ��တို့ွင့်� အာဖြပည်�အ်ာဝှ 
ဖွံ�ခြိဖ�ိ�သော်သာ ဆင့်�စွယွ်� မှရိှိပါ။)

ဆင့်� အာာ�လူံ��တို့ွင့်� အာသော်ရိဖြပာ�နှငှ့်�် အာသာ�ရိှိသဖြဖင့်�် ယ်��အာ�ါ ဆင့်�မှမှ�ာ�နှငှ့်�် 
ဆင့်�င့်ယ်�မှ�ာ�ပါ ပစွ�မှတှို့�ထိာ� �ံလူာကြကရိသည်�။ ဆင့်�မှ�ာ�သည်� မှ��ိ�ပာွ�နှနု်း��
န်းည်�� သော်သာသော်ကြကာင့်�် ဤအာသော်ဖြ� အာ သော်န်းမှာှ ဆ�ိ�ရိာွ�သည်�်အာဖြပင့်� ဆင့်�အာ�ပ�စွ�မှ�ာ� 
ရိငှ့်�သန်း�နှ�ိင့်�မှအုာတို့ကွ� အာစွယွ်�ရိှိ ဆင့်�ထိး�မှ�ာ�ထိက� ဆင့်�မှမှ�ာ�က ပ�ိ၍ အာသော်ရိ�
ပါသည်�။ 

ဆင့်�အာ�ပ�စွ�တို့ငွ့်�� �န်း��မှနှ်း�� ရိငှ့်�က�န်း�နှ�ိင့်�မှနုှနု်း��အာရိ အာမှဲလူ�ိက� သတို့�ဖြဖတို့�မှမုှ�ာ� 
လူက�ရိှိနှုန်း��အာတို့�ိင့်�� ဆက�လူက� ဖြဖစွ�ပာွ�သော်န်းပါက ဖြမှန်း�မှာနှ�ိင့်�င့်ံရိှိ ဆင့်�အာာ�လူံ��၏ 
ရိငှ့်�က�န်း�နှ�ိင့်�မှနုှုန်း��မှာှ စွ�ိ�ရိိမှ�ဖယွ်� ဖြဖစွ�သည်�။ ဆင့်�မှ�ာ�ကိ� ကယ်�တို့င့်�နှ�ိင့်�ရိန်း�
မှာှ ဆင့်�ထိကွ�က�န်း�မှ�ာ� သော်ရိာင့်��ဝှယ်�ဖြ�င့်��ကိ� ��က���င့်�� ရိပ�တို့န်း��ကာ ဖြမှန်း�မှာ
ဖြပည်�၏ သဘာာ၀န်းယ်�သော်ဖြမှမှ�ာ� ထိနိ်း��သမိှ��သော်ရိ�ကိ� ကညူ်းသော်ထိာက�ပံဖ်ြ�င့်��ကသာ 
အာသော်ကာင့်��ဆံ�� အာ�ငွ့်�်အာလူမှ��ဖြဖစွ�နှိ�င့်�ပါသည်�။ သ�ိ�သော်သာ� ယ်င့်��န်းယ်�သော်ဖြမှမှ�ာ�သည်�
ပင့်� လူယ်�ယ်ာစွိ�က��င့်��မှ�ာ� အာဖြဖစွ�သိ�� လူှင့်�ဖြမှန်း�စွာွ သော်ဖြပာင့်��လူဲဖြ�င့်�� �ံသော်န်းကြကရိ
ပါသည်�။

 တော့ဆွ�တော့နွ္တ�ချု�က််မ�ာ�
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ရိက�သော်ပါင့်�� ၃၀၀ အာတို့ငွ့်�� ဆင့်�အာ�ပ�စွ�တို့ငွ့်�� �န်း��မှနှ်း�� ရိငှ့်�က�န်း�မှနုှနု်း��
မှာှ ၃၀% ဖြဖစွ�သည်�။ ဤနှနု်း��က�ိ မှ�ာ�သည်� သိ��မှဟု�တို့� န်းည်��သည်�
ဟု� ထိင့်�ပါသလူာ�။  

ဆင့်�မှ�ာ�သည်� ထိက�ဖြမှက�ခြိပး� စွတိို့��ံစွာ���က�ရိှိသော်သာ သတို့တဝှါမှ�ာ�ဖြဖစွ�
သော်သာ�လူည်�� မှ��ိ�သ�ဉ်��လူ�န်းး�ခြိပး ဖြဖစွ�သည်�။ ဆင့်�မှ�ဆ�ိ�မှ�ာ�က အာသော်ရိဖြပာ�နှငှ့််�အာသာ� 
အာဖြပင့်� ဆင့်�စွယွ်�အာတို့ကွ�ပါ ဆင့်�မှ�ာ�က�ိ သတို့�ဖြဖတို့�သော်န်းဖြ�င့်��သော်ကြကာင့််� ဆင့်�သော်ကာင့်�
သော်ရိမှာှ ပ�ိမှ�ိက�ဆင့်��လူှက� ရိှိပါသည်�။ သ�ိ�ဖြဖစွ�၍ ကွနှ��ပ�တို့�ိ�၏ ရိာှ သော်ဖသွော်တို့�ွရိှိ��က�
မှ�ာ�က စွာဖတို့�သတူို့�ိ�၏ န်းာ�လူည်�မှကု�ိ တို့�ိ� သော်စွခြိပး� အာစွ�ိ�ရိအာဖွ�ဲမှ�ာ�က�ိလူည်�� 

ဆင့်�မှ�ာ�အာာ� ထိနိ်း��သမိှ��ရိာ၌ တို့�ိ�ဖြမှှင့်� ်လူ�ပ�သော်ဆာင့်�နှိ�င့်�ရိန်း� အာသော်ထိာက�အာကဖူြပ�
မှည်�ဟု� သော်မှှာ�လူင့််�မှပိါသည်�။ ကွနှ��ပ�တို့�ိ� တို့စွ�ဦး���င့်��စွးက သော်ဖြပာင့်��လဲူမုှ ဖြဖစွ�သော်စွ
နှ�ိင့်�သည််�အာတို့ကွ� ဆင့်�စွယွ်�နှငှ့််� အာဖြ�ာ�ဆင့်�ထွိက�က�န်း�မှ�ာ�က�ိ အာာ�မှသော်ပ�ဖြ�င့်��
ဖြဖင့််� တို့ရိာ�မှဝှင့်� ဆင့်�စွယွ်�ထွိက�က�န်း� သော်ရိာင့်��ဝှယ်�မုှက�ိ ဆန်း��က�င့်�ကြကပါ။ ဤ
ထိကွ�က�န်း�မှ�ာ�၏ ဝှယ်�လူ�ိအာာ�က�ိ သော်လူှာ�်�ဖြ�င့်��သည်� အာာရိဆှင့်�မှ�ာ�က�ိ ရိငှ့်�သန်း�
သော်စွနှ�ိင့်�မှည််� သော်ဖြ�လူမှှ��သော်ကာင့်�� ဖြဖစွ�သည်�။

နိးဂုံးးု�

၂၀၁၅ ��နှစှွ� မှတို့�လူနှငှ့််� ၂၀၁၇ ��နှစှွ� ဇနွ်း�လူအာကြကာ�တို့ငွ့်� ပဲ��ူရှုံး�ိ�မှတို့စွ�ဝှ�ိက� 
လူည်�ပတို့� တို့ပ�ဆင့်�ထိာ�သော်သာ ဆင့်�င့်ါ�သော်ကာင့်� သော်သဆံ��သော်န်းသည်�က�ိ သော်တို့�ွရိှိ�်ဲရိ
သည်�။ အာလူာ�တို့ ူအာဖြ�ာ� ဆင့်�နှစှွ�သော်ကာင့်�တို့ငွ့်� တို့ပ�ဆင့်�ထိာ�သော်သာ GPS လူည်�ပတို့�
မှ�ာ�ကလူည်�� သတို့င့်��ပိ��ဖြ�င့်�� မှရိှိသော်တို့ာပ်ါ။ ယ်င့်��ဆင့်�နှစှွ�သော်ကာင့်�သည်�လူည်�� ဆင့်�
မှ�ဆ�ိ�မှ�ာ�၏ ဖမှ��ဆး��ံရိဖြ�င့်�� ဖြဖစွ�ဖွယ်� ရိှိခြိပး� သော်န်းာက�ဆံ�� သော်ဖြ�ရိာ�ံမှသိော်သာ လူပု�ရိာှ�မှု
မှ�ာ�ကလူည်�� ၎င့်��တိို့�� �ဏ�ရိာရိရိှိ / သော်န်းမှသော်ကာင့်��ဖြဖစွ� သော်န်းပံ�ရိခြိပး� လူ�ိက�လံူ ရိာှသော်ဖွ
သော်သာ�လူည်�� မှသော်တို့�ွရိှိရိသော်တို့ာသ်ော်ပ။ ထိ�ိဆင့်���န်းစွ�သော်ကာင့်�မှာှ အာရိယွ်�သော်ရိာက�ခြိပး� ဆင့်�ထိး�
မှ�ာ� ဖြဖစွ�ကြကခြိပး� တို့စွ�သော်ကာင့်�တို့ငွ့်�သာ အာစွယွ်�ရိှိသည်�။ 

ပဲ��ူရှုံး�ိ�မှတို့ငွ့်� လူည်�ပတို့� တို့ပ�ဆင့်�ထိာ�ဖြ�င့်��မှရိှိသော်သာ အာဖြ�ာ�ဆင့်� ၁၁ သော်ကာင့်� 
သော်သဆံ��သော်န်းသည်�က�ိလူည်�� သော်တို့�ွရိှိ�်ဲရိသည်�။ ဤသော်�သအာတို့ငွ့်�� လူည်�ပတို့� တို့ပ�ထိာ�
သော်သာ ဆင့်� ၁၅ သော်ကာင့်�ထံိမှ ှရိရိှိသော်သာ အာ��က�အာလူက�မှ�ာ�အာရိ လူက�ရိှိနှနု်း��အာတို့�ိင့်�� 
ဆက�လူက� သတို့�ဖြဖတို့��ံသော်န်းပရိါက ပဲ��ူရှုံး�ိ�မှရိှိ ဆင့်�သော်ကာင့်�သော်ရိသည်� တို့စွ�နှစှွ�အာတို့ငွ့်�� 
၇၀% အာထိ ိသော်လူ�ာက်�သာွ�မှည်� ဖြဖစွ�သည်�။ (ပံ� ၃)

ကွနှ��ပ�တို့�ိ� သော်တို့�ွရိှိ�်ဲသော်သာ ဆင့်�သော်သအာမှ�ာ�စွ�တို့ငွ့်� အာသော်ရိဖြပာ�နှငှ့််� အာဖြ�ာ� �နှာာက�ိယ်�
အာစွတိို့�အာပ�ိင့်��မှ�ာ� မှရိှိကြကသော်တို့ာသ်ော်ပ။ ဤအာသော်ဖြ�အာသော်န်းမှ��ိ�သည်� သော်န်းရိာတို့စွ�သော်န်းရိာ
တို့ည်��တို့ငွ့်� ဖြဖစွ�သော်ပ်ဖြ�င့်�� မှဟု�တို့�ပါ။ ဧရိာဝှတို့း ဖြမှစွ�ဝှကွန်း��သော်ပ်ရိှိ သော်န်းရိာတို့စွ���တို့ည်��
မှ ှ အာရိယွ်�သော်ရိာက�ခြိပး� ဆင့်�နှငှ့်� ် ဆင့်�င့်ယ်� သော်ကာင့်�သော်ရိ ၂၀ အာပါအာဝှင့်� ကွနှ��ပ�တို့�ိ�အာဖွ�ဲ 
အာလူ�ပ�လူ�ပ�သော်န်းသည််� အာဖြ�ာ�သော်�သနှစှွ���တို့ငွ့်�လူည်�� သော်န်းာက�ထိပ�သော်သဆံ��သော်န်းသော်သာ 
ဆင့်�သော်ပါင့်�� အာသော်ကာင့်� ၄၀ က�ိ သော်တို့�ွရိှိ�်ဲပါသော်သ�သည်�။ ယ်င့်��ဆင့်�မှ�ာ�သည်�လူည်��
အာသော်ရိ�ွမံှ�ာ� �ာွယူ်ဖြ�င့်���ံထိာ�ရိသည်�။

ပ�� ၃။ ပဲ��ူရှုံး�ိ�မှတို့ငွ့်� သ�သော်တို့သန်းဖြပ�စွဉ်� ၁.၂ နှစှွ�တို့ာ ကာလူအာတို့ငွ့်�� 

ဆင့်�အာ�ပ�စွ�တို့ငွ့်�� �န်း��မှနှ်း�� ရိငှ့်�က�န်း�မှနုှနု်း��။



၄

မေ� ၂၀၁၈
ဆင့်�စွယွ်�အာတို့ွက�သာ မှဟု�တို့�သော်တို့ာပ်ါ − အာာရိဆှင့်�မှ�ာ�အာတို့ကွ� ထိပ�တို့ိ��အာနှတရိာယ်�

တော့�ါဟုာရှမ�ာ� ချုက််ဆစ်ွ

ကျျက်ျစ်း�န်းယ််မေခြား� - သက�ရိှိတို့စွ�မှ��ိ� သော်န်းထိိ�င့်�ရိာ သော်န်းရိာ သ�ိ�မှဟု�တို့� သော်န်းရိာအာမှ��ိ�အာစွာ�။ 

ကျျက်ျစ်း�န်းယ််မေခြား� ဆို���ရှု��ုခြား�င််� – သဘာာဝှအာသော်လူှာက� သိ��မှဟု�တို့� လူသူာ�တို့�ိ�၏ လူ�ပ�သော်ဆာင့်�မှမုှ�ာ�သော်ကြကာင့််� က�က�စွာ�န်းယ်�သော်ဖြမှကိ� ပ�က�စွး�သော်စွ၍ မှ��ိ�စွတိို့�မှ�ာ�နှငှ့််� 
တို့ရိိစွာာန်း� အာ�ပ�စွ�မှ�ာ�အာာ� ဆက�လူက� သော်ထိာက�ပ်ံနှိ�င့်�မှ ုမှရိှိသော်တို့ာဖ်ြ�င့်��။

လးနိုငိ်� ်ဆိုင်် ပဋိပုကျခ (HEC) – စွ�ိက�ပ��ိ�သော်ရိ�လူ�ပ�င့်န်း��မှ�ာ�က ဆင့်�မှ�ာ�အာတွို့က� က�က�စွာ�န်းယ်�သော်ဖြမှ ဆံ��ရုံှုံး�သော်စွဖြ�င့်��နှငှ့််� က�က�စွာ�န်းယ်�သော်ဖြမှ အာစိွတို့�စွတိို့�အာမှာာမှာာ ကွဲ
ထိကွ� သော်စွဖြ�င့်��ဖြဖင့််� ဆင့်�မှ�ာ�က�ိ လူသူာ�မှ�ာ�နှငှ့််� ပိ�မှ�ိန်းး�ကပ�သော်စွ၏။ ထိိ��သော်ကြကာင့််� သော်�သ�ံလူမူှ�ာ�နှငှ့််� အာစွာရိာှသော်ဖသွော်န်းသော်သာ ဆင့်�မှ�ာ�အာကြကာ� ပဋိပိကခ ဖြဖစွ�တို့တို့�သည်�။ ဤ
အာသော်ဖြ�အာသော်န်းမှ��ိ�တို့ငွ့်� ဆင့်�မှ�ာ�သော်ရိာ လူမူှ�ာ�ပါ အာသက�ဆံ��ရုံှုံး�ကြကရိသည်�။

အ�့လ�ုက်ျသတ််ခြားဖတ််ခြား�င််� – သော်တို့ာရှုံး�ိင့်��တို့ရိိစွာာန်း�မှ�ာ�က�ိ တို့ရိာ�မှဝှင့်�သော်သာန်းည်��လူမှ��ဖြဖင့််� အာမဲှလူိ�က�ဖြ�င့်��။

�ျ�ု�ပးွ�နိုန်ု်း� – မှ��ိ�စွတိို့�တို့စွ��� သ�ိ�မှဟု�တို့� ယ်င့်��မှ��ိ�စွတိို့� အာ�ပ�စွ�တို့စွ��� မှ��ိ�ဆက� (ကသော်လူ�) မှ�ာ� သော်ပါက�ပာွ�နှိ�င့်�မှနုှနု်း��။

ရာင်ိ်ကျျန််းနို�ုင််�နုိုန်ု်း� – သ�သော်တို့သန်းဖြပ�သော်န်းသော်သာ သက�ရိှိမှ�ာ�အာန်းက� အာ��နိ်း�အာတို့�ိင့်��အာတို့ာတို့စွ��� ကြကာခြိပး�သော်န်းာက� အာသက�ရိငှ့်�က�န်း�သော်န်းသည််� ရိာ��ိင့်�နှနု်း��။

က်�မ်�က်းု�စွာရှင််�
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Songer, A. Christy Williams, Klaus Reisinger, George Wittemyer, Peter Leimgruber (2018) New elephant crisis in Asia—
Early warning signs from Myanmar. PLoS ONE
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194113

WWF: Asian elephant facts
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နိာ�လည််းသားရှှးမု ဆန်ိ�စွစ်ွခြချုင််�

ယ်��လူ�ိ ဆင့်�မှ�ဆ�ိ�မှ�ာ�က အာာရှိဆင့်�မှ�ာ�က�ိ အာသော်ရိဖြပာ�နှငှ့််� အာသာ�အာတို့ကွ� သတို့�ဖြ�င့်��က (ဆင့်�စွယွ်� တို့စွ�မှ��ိ�တို့ည်��အာတွို့က� 
သတို့�ဖြဖတို့�ဖြ�င့်��ထိက�) ဘာာသော်ကြကာင့်� ်ပ�ိဆ�ိ�ပါသလဲူ။

ဆင့်�နှငှ့််� လူ ူအာကြကာ� ပဋိပိကခ (HEC) ဖြဖစွ�ရိဖြ�င့်��၏ အာဓိကိ အာသော်ကြကာင့်��အာရိင့်��က ဘာာပါလဲူ။

အာာရိဆှင့်� အာ�ပ�စွ�မှ�ာ�အာတို့ကွ� ဖြမှန်း�မှာ ်သဘာာဝှန်းယ်�သော်ဖြမှ ထိနိ်း��သမိှ��သော်ရိ�က ဘာာသော်ကြကာင့််� အာသော်ရိ�ကြိုးကး�သည်�ဟု� ထိင့်�ပါသလဲူ။

အာဖြ�ာ� မှည်�သည််� သော်တို့ာရှုံး�ိင့်��တို့ရိိစွာာန်း� တို့ရိာ�မှဝှင့်� က�န်း�သယွ်�မှမုှ�ာ�က�ိ သင့်� သပိါသော်သ�သလဲူ။
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