
 

ရခ ိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တ ွေမ   ြို့နယ်နငှ ် ရတ  တ ောင်မ   ြို့နယ်အ ွေင််း န ံ့ ောကျွန််းြ ်ဝန််းကျင်ရှ  

တကျ်းရ ော ျော်း  ိုံ့ တရဝြ်တေ အတ ကောင််း ြညောတြ်းတ ောတပြောြွေွဲ အစီရင်ခ စော 

 

 

 

တေတေော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခိုနှစ ်

 

 

    
 

 

 



 

 ော  ကော 

၁။ နိဒါန ်း ...................................................................................................................................... ၁ 

၂။ ရည ရယွ ချက  ............................................................................................................................ ၂ 

၃။ န ံ့သာကျွန ်းအတွင ်း ကွင ်းဆင ်းဆဆာင ရကွ ခ ဲ့ဆသာ အဖွ ွဲ့ဝင မျာ်း .................................................... ၂ 

၄။ ပညာဆပ်းလုပ ငန ်းဆဆာင ရွက ခ ဲ့ဆသာ ကွင ်းဆင ်းကာလ ............................................................. ၃ 

၅။ ပညာဆပ်းလုပ ငန ်းဆဆာင ရကွ ခ ဲ့ဆသာ ဆကျ်းရွာမျာ်း၏ ဆ ာဆ ပာပွ တက ဆရာက သူစာရင ်း .......... ၄ 

၆။ ရခိုင  ပည နယ ၊ ရဆသဲ့ဆတာင မမိ ွဲ့နယ ၊ ဆာ်း ပင ကက ်းဆကျ်းရွာတငွ  န ံ့သာကျွန ်းဆရဝပ ဆဒသ ဆုိင ရာ 

ပညာဆပ်းဆ ာဆ ပာဆနပ ုမျာ်း......................................................................................................... ၅ 

၇။ ရခိုင  ပည နယ ၊ရဆသဲ့ဆတာင မမိ ွဲ့နယ ၊ ဆာ်း ပင ဆချဆကျ်းရွာတွင  န ံ့သာကျွန ်းဆရဝပ ဆဒသ ဆုိင ရာ 

ပညာဆပ်းဆ ာဆ ပာဆနပ ုမျာ်း......................................................................................................... ၆ 

၈။ ရခိုင  ပည နယ ၊ စစ ဆတွမမိ ွဲ့နယ ၊ ဆအာင တိုင ဆကျ်းရွာတွင  န ံ့သာကျွန ်းဆရဝပ ဆဒသဆုိင ရာ 

ပညာဆပ်းဆ ာဆ ပာဆနပ ုမျာ်း......................................................................................................... ၇ 

၉။ န ံ့သာကျွန ်းဆရဝပ ဆဒသ ပညာဆပ်းလုပ ငန ်းမျာ်း ဆဆာင ရွက မှုအစ အစဉ  ..................................... ၈ 

၁၀။ ပညာဆပ်းဆ ာဆ ပာပွ တွင   ဖနံ့ ဆဝခ ဲ့ဆသာ လက ကမ ်းစာဆစာင မျာ်း........................................ ၁၂ 

၁၁။ ပညာဆပ်းလုပ ငန ်းဆဆာင ရကွ ရာတွင  အသ ု်း ပ ခ ဲ့ဆသာအဆ ာက အကပူစစည ်းမျာ်း ................. ၁၃ 

၁၂။ ပညာဆပ်းဆ ာဆ ပာပွ အခမ ်းအန ်းအစ အစဉ  ........................................................................ ၁၄ 

၁၃။ ပညာဆပ်းဆ ာဆ ပာမှုရလဒ မျာ်း ........................................................................................... ၁၄ 

၁၄။ အခက အခ မျာ်း .................................................................................................................... ၁၅ 

၁၅။ အကက  ပ ချက  ....................................................................................................................... ၁၅ 

၁၆။ နိဂ ု်း ..................................................................................................................................... ၁၆ 

 

 

 



 

၁။ န ေါန််း 

 ဇ ဝမျ ိ်းစ မုျ ိ်းကွ နှငဲ့ သဘာဝ ိန ်းသိမ ်းဆရ်းအသင ်း (BANCA) သည   ပည တွင ်းအစို်းရ 

မ ုတ ဆသာ သဘာဝပတ ဝန ်းကျင  နိ ်းသိမ ်းဆရ်းအသင ်း ဖစ မပ ်း  မန မာနိုင င အတငွ ်း ဇ ဝမျ ိ်းစ ုမျ ိ်းကွ  

 ိန ်းသိမ ်းဆရ်းလုပ ငန ်းမျာ်းကို သယ ဇာတနှငဲ့  သဘာဝပတ ဝန ်းကျင  နိ ်းသိမ ်းဆရ်းဝန ကက ်းဌာနနှငဲ့  

လက တွ လုပ ကိုင ဆဆာင ရွက လျှက  ရှပိါသည ။ 

 မန မာနိငု င ရှ ိ န ံ့သာကျွန ်းသည  ရခိုင  ပည နယ ၊ စစ ဆတွမမ ိွဲ့နယ ၏ အဆန က ဆ မာက ဘက  

(၁၀) မိုင ခနံ့ အကွာ ဆမယု မစ ဝနှငဲ့  ဘဂဂလာ်းပင လယ ဆအာ တိုံ့အကကာ်းတငွ  တည ရှသိည ။ 

န ံ့သာကျွန ်း၏ ဧရိယာအကျယ အဝန ်းမှာ (၂၂၉၇၉-ဧက) ရှိမပ ်း၊ စတုရန ်းမိငု အာ်း ဖငဲ့  (၃၅.၉၁ 

စတုရန ်းမိငု ) ရှိပါသည ။ ပတ ဝန ်းကျင တငွ  ဆက စပ လျှက ရှိဆသာ ဆကျ်းရွာမျာ်းမှာ စစ ဆတမွမိ ွဲ့နယ မှ 

ဆအာင တိုင ၊ ပလလင  ပင ဆကျ်းရွာတိုံ့ပါဝင မပ ်း ရဆသဲ့ဆတာင မမ ိွဲ့နယ မှ ဆာ်း ပင ကက ်းဆကျ်းရွာ၊ ဆာ်း ပင ဆချ 

ဆကျ်းရွာ၊ အငူဆမာ ဆကျ်းရွာ၊ ကနု ်းတန ်းဆကျ်းရွာနငှဲ့  မကျည ်းဆချာင ်းဆကျ်းရွာတိုံ့နငှဲ့  ဆက စပ လျှက  

ရှိပါသည ။ 

 မန မာနိငု င ရှိ ရခိငု  ပည နယ မ ှ န ံ့သာကျွန ်းသည   ူ်း ခာ်း င ရှာ်းမပ ်း အဆရ်းပါလှဆသာ 

ဆရဝပ ဆဒသ ဖစ သည နှငဲ့ အည  ကမ္ာဲ့ဆ မာက ဝင ရိ်ုးစွန ်းမှ ဆ ပာင ်းဆရွွဲ့ဆဆာင ်းခို ကျက စာ်းဆလဲ့ရှိဆသာ 

ဆရဆည ာငဲ့ နှုတ ဝိုင ်းငကှ နငှဲ့  အ ခာ်းဆရဆပျာ ငှက အတကွ  ကျက စာ်းဆနရာတစ ခ ု  ဖစ ပါသည ။ 

ဆရဆည ာငဲ့ နှုတ ဝိုင ်းငကှ သည  တစ ကမ္ာလ ်ုးတွင  အဆကာင ဆရ (၅၀၀) ဆအာက သာ ကျန ရှိမပ ်း 

မျ ိ်းသဉု ်းရန  စို်းရိမ ဆနရဆသာ အဆနအ ာ်းသုိံ့ ဆရာက ရှိဆနသ ဖငဲ့  BANCA ၏ ဆလဲ့လာချက မျာ်းအရ 

နှစ စဉ အဆကာင ဆရ (၃၀) ဝန ်းကျင ခနံ့ သည   မန မာနိုင င  န ံ့သာကျွန ်းတဝိကု တွင  ဆအာက တိုဘာလ 

မ ှဧမပ လအ ိ လာဆရာက  ဆဆာင ်းခိုဆန ိငု ဆလဲ့ရှပိါသည ။  ိံု့အ ပင  အ ခာ်းရှာ်းပါ်းဆသာ ဆရသတတဝါ 

မျာ်းနှငဲ့  ပင လယ လပိ မျာ်း ဥချသာ်းဆပါက ရာ ဆနရာ ဖစ ပါ၍ ဆဂ စနစ ဆကာင ်းမွန သညဲ့  

အဆနအ ာ်းတိုံ့ဆကကာငဲ့   မန မာနိုင င အတွက   ိန ်းသိမ ်းသငဲ့ ဆသာ ဆရဝပ ဆဒသ (Ramsar Site) 

တစ ခု  ဖစ ဆပေါ်လာဆစဆရ်းအတွက  BANCA မ ှ၂၀၀၈ ခုနစှ မှစ၍ တစ စိကု မတ မတ  ဆဆာင ရွက လျှက  

ရှိရာ ရခိုင  ပည နယ  အစို်းရ၏ အာ်းဆပ်းကူည မှုတိုံ့ဆကကာငဲ့  (၁၉.၁၁.၂၀၁၈) ရက ဆနံ့တွင  Flyway 

Network Site အ ဖစ  နိုင င တကာမှ အသိအမှတ  ပ  ခင ်းခ ရမပ ်း သစ ဆတာဦ်းစ ်းဌာနမှ 

သဘာဝ ိန ်းသိမ ်းနယ ဆ မ အ ဖစ  အဆုိ ပ  ာ်းမပ ်း  ဖစ ပါသည ။ 



 

 ိံု့ဆကကာငဲ့  သက ဆုိင ရာဆဒသခ မျာ်း၊ အစို်းရအဖွ ွဲ့မျာ်းမှ သဆဘာတူည မှုနငှဲ့ အတူ ဆဒသ 

အတွင ်း သဘာဝသယ ဇာတမျာ်းကိ ု ဆရရှည အကျ ိ်းရှိစွာ  ုတ ယူအသ ု်း ပ နိုင ဆရ်းအတွက  

RAINFOREST TRUST ၏ အကူအည  ဖငဲ့  န ံ့သာကျွန ်းနငှဲ့  ဆက စပ လျှက ရှိဆသာ ဆကျ်းရွာမျာ်းတွင  

အဆရ်းကက ်းမျ ိ်းစိတ မျာ်းနှငဲ့  ဆရဝပ ဆဒသမျာ်းအာ်း ဆရရှည တည တ ဲ့ဆအာင   ိန ်းသမိ ်း ခင ်းလုပ ငန ်းစဉ  

မျာ်းတွင  ဆဒသခ မျာ်း ပူ်းဆပါင ်းပါဝင ဆဆာင ရွက နိုင ရန  ရည ရယွ ၍ ကွင ်းဆင ်းပညာဆပ်းလုပ ငန ်း 

မျာ်းကို ဆဆာင ရွက ခ ဲ့ပါသည ။ 

၂။ ရည်ရ ယ်ချက ်

(၁) န ံ့သာကျွန ်းဆရဝပ ဆဒသအ ဖစ  အဆကာင အ ည ဆဖာ ရန အတွက  ဆဒသခ  ပည သူမျာ်းမှ ပူ်းပါင ်း 

ပါဝင ဆဆာင ရွက လာဆစရန ။ 

(၂) န ံ့သာကျွန ်းနှငဲ့  အန ်းဝန ်းကျင ရှ ိသဘာဝသယ ဇာတမျာ်းကို ဆရရှည အကျ ိ်းရှစိွာ  ုတ ယူအသ ု်း ပ  

နိုင ဆစရန ။ 

(၃)  ဆရဝပ ဆဒသနှငဲ့ ပတ သက မပ ်း ဆဒသခ မျာ်း အသိပညာနို်းကကာ်းဆစဆရ်းနှငဲ့  ဆရဝပ ဆဒသ (Ramsar 

Site) သတ မှတ ဆရ်းလုပ ငန ်းစဉ မျာ်းတငွ  ပါဝင ပူ်းဆပါင ်းဆဆာင ရကွ နိငု ဆစရန ။ 

(၄) န ံ့သာကျွန ်းဆရဝပ ဆဒသမျာ်းအာ်း ဆဒသခ မျာ်းကိုယ တိုင  စ မ အုပ ချ ပ မပ ်း ဆရရှည  ုတ ယူသ ု်းစွ  

နိုင ဆသာ ဆရဝပ ဆဒသတစ ခုအ ဖစ  တည တ ဲ့ဆနဆစဆရ်းအတွက  ဆဒသခ မျာ်းမှဝိငု ်းဝန ်း  ိန ်းသိမ ်းရန ။ 

(၅) ဆရသယ ဇာတမျာ်းကို တရာ်းမဝင ဆသာ နည ်းလမ ်းမျာ်း ဖငဲ့   ုတ ယူသ ု်းစွ  ခင ်းမျာ်းကို အချနိ မ  

တာ်းဆ ်းကာကွယ နိငု ရန ။ 

၃။ န ံ့ ောကျွန််းအ ွေင််း ကွေင််းဆင််းတဆောငရ် က်ခွဲ တ ော အေွေွဲြို့ဝင် ျော်း 

(၁) ဦ်းဆအာင ဆကျာ ညွနံ့  (အစ အစဉ မန ဆနဂျာ၊ BANCA) 

(၂) ဦ်းဆအာင  မငဲ့ ဦ်း  (အကက ်းတန ်းအစ အစဉ ည နိိှုင ်းဆရ်းမှ ်း၊ BANCA) 

(၃) ဦ်းဆသာ မဖိ ်းဆရွှေ  (ကွင ဆင ်းည နိိှုင ်းဆရ်းမှ ်း၊ BANCA) 

(၄) ဦ်းရန ဆန င စို်း  (ကွင ဆင ်းည နိိှုင ်းဆရ်းမှ ်း RBANCA) 

(၅) ဆဒေါ်အသိဉ္ဇာဆအာင  (ကွင ဆင ်းည နိိှုင ်းဆရ်းမှ ်း BANCA) 



 

(၆) ဦ်းသူရဆအာင   (ဒ ဇုိင ်းပညာရှင ) 

၄။ ြညောတြ်းလိုြင်န််းတဆောငရ် က်ခွဲ တ ော ကွေင််းဆင််းကောလ (၅.၂.၂၀၂၀)  ှ (၁၂.၂.၂၀၂၀) အထ  

(၁) ရခိုင  ပည နယ ၊ ရဆသဲ့ဆတာင မမိ ွဲ့နယ ၊ ဆာ်း ပင ကက ်းဆကျ်းရွာ  (၉.၂.၂၀၂၀) 

(၂) ရခိုင  ပည နယ ၊ ရဆသဲ့ဆတာင မမ ိွဲ့နယ ၊ ဆာ်း ပင ဆချဆကျ်းရွာ  (၉.၂.၂၀၂၀) 

(၃) ရခိုင  ပည နယ ၊ စစ ဆတွမမိ ွဲ့နယ ၊ ဆအာင တိုင ဆကျ်းရွာ   (၁၁.၂.၂၀၂၀) 

(၄) ရခိုင  ပည နယ ၊ စစ ဆတွမမိ ွဲ့နယ ၊ ပလလင  ပင ဆကျ်းရွာ   

( ှ ်ချက် - ရခ ိုင်ပြည်နယ်၊ ရတ  တ ောင်မ   ြို့နယ် ွေင်  ညရ်ှ တ ော အငူတ ော်တကျ်းရ ော၊ ကိုန််း န််း 

တကျ်းရ ောနငှ ်  န်ကျည််းတချောင််းတကျ်းရ ော  ိုံ့ ွေင် နယ်တပ   တအ်းချ ််း ပေင ် ကွေင််းဆင််း၍  ရခွဲ ြါ) 

 

 



 

၅။ ြညောတြ်းလိုြ်ငန််းတဆောင်ရ က်ခွဲ တ ော တကျ်းရ ော ျော်း၏ တ ောတပြောြွေွဲ က်တရောက ူ်စောရင််း 

စဉ် တနံ့စွေွဲ တကျ်းရ ောအ ည ် အိုြ်စို ကျင််းြ ည  ်

တနရော 

အ  ်

တပခ 

အ  ်

တထောင်စို 

တကျ်းရ ောလူဦ်းတရ  က်တရောက် ူ  က်

တရောက်

 ူ % 

ကျော်း   တြါင််း ကျော်း   တြါင််း 

၁။ ၉.၂.၂၀၂၀ ဆာ်း ပင ကက ်း 

N - 20.31690 

E – 92.80474 

Ele- (10m) 

ဆာ်း ပင ကက ်း 

(ရဆသဲ့ဆတာင  

မမိ ွဲ့နယ ) 

အ.လ.က. 

ဆာ်း ပင ကက ်း 

၂၉၈ ၃၀၆ ၇၀၀ ၈၂၆ ၁၅၂၆ ၄၂ ၁၉ ၆၁ ၃.၉၉% 

၂။ ၉.၂.၂၀၂၀ ဆာ်း ပင ဆချ 

N – 20.31310 

E – 92.79922 

Ele – (10m) 

ဆာ်း ပင ဆချ 

(ရဆသဲ့ဆတာင  

မမိ ွဲ့နယ ) 

အ.လ.က.

ဆကျာင ်း 

၁၇၈ ၁၅၀ ၄၂၃ ၅၀၅ ၉၂၈ ၃၂ ၃၁ ၆၃ ၆.၇၈% 

၃။ ၁၁.၂.၂၀၂၀ ဆအာင တိုင  

N – 20.24997 

E – 92.79157 

Ele – (12m) 

ဆအာင တိုင  

(ရဆသဲ့ဆတာင  

မမိ ွဲ့နယ ) 

အ.လ.က 

ဆကျာင ်း 

ဆအာင တိုင  

၃၆၀ ၃၇၅ ၈၈၃ ၉၁၈ ၁၈၀၁ ၄၅ - ၄၅ ၆.၉၃% 

စိုစိုတြါင််း ၈၃၆ ၈၃၁ ၂၀၀၆ ၂၂၄၉ ၄၂၅၅ ၁၁၅ ၅၀ ၁၆၉ ၁၇.၇% 

 



 

၆။ ရခ ိုင်ပြည်နယ်၊ ရတ  တ ောင်မ   ြို့နယ်၊ ဆော်းပြင်ကက်ီးတကျ်းရ ော ွေင် န ံ့ ောကျွန််းတရဝြ်တေ  

ဆ ိုင်ရော ြညောတြ်းတ ောတပြောတနြ ို ျော်း 

 

 

 



 

၇။ ရခ ိုင်ပြည်နယ်၊ရတ  တ ောင်မ   ြို့နယ်၊ ဆော်းပြင်တချတကျ်းရ ော ွေင် န ံ့ ောကျွန််းတရဝြ်တေ  

ဆ ိုင်ရော ြညောတြ်းတ ောတပြောတနြ ို ျော်း 

 

 

 

 



 

၈။ ရခ ိုင်ပြညန်ယ်၊ စစ်တ ွေမ   ြို့နယ်၊ တအောင်  ိုင်တကျ်းရ ော ွေင် န ံ့ ောကျွန််းတရဝြ်တေ ဆ ိုင်ရော 

ြညောတြ်းတ ောတပြောတနြ ို ျော်း 

 

 

 

 

 



 

၉။ န ံ့ ောကျွန််းတရဝြ်တေ  ြညောတြ်းလိုြင်န််း ျော်း တဆောင်ရ က် ှုအစီအစဉ် 

(က) ြညောတြ်းတခါင််းစဉ် 

န ံ့သာကျွန ်းအဏ္ဏဝါ အမျ ိ်းသာ်းဥယျာဉ နှငဲ့  ဆရဝပ ဆဒသ ိန ်းသိမ ်းဆရ်းပညာဆပ်း 

ဆ ာဆ ပာပွ  

 

န ံ့ ောကျွန််းအဏ္ဏဝါအ ျ   ်း ော်းဥယျောဉ ်ည်တထောင်တရ်း စီ  က န််းတဆောငရ် က်ခွဲ  ည ် 

လိုြ်ငန််းစဉ် ျော်း 

(ခ) တ ောတပြော ှု ျော်း 

-  န ံ့သာကျွန ်းအဆုိ ပ အဏ္ဏဝါအမျ ိ်းသာ်းဥယျာဉ အဆကကာင ်း 

-  ရည ရယွ ချက မျာ်း 

- န ံ့သာကျွန ်းနှငဲ့ ပတ ဝန ်းကျင ရှ ိ ရွ ွဲ့နွ လတာ ပင မျာ်းကို ဆဆာင ်းခိုဆရငကှ မျာ်းနှငဲ့  

ပင လယ လပိ မျာ်း၏ ဆန ိငု ကျက စာ်းရာ ဆနရာမျာ်းအ ဖစ   နိ ်းသိမ ်းကာကွယ ဆစာငဲ့  

ဆရှာက  ခင ်း 



 

- အဆရ်းကက ်း ိန ်းသိမ ်းရန လိုအပ ဆသာ မျ ိ်းစိတ မျာ်း ိန ်းသိမ ်းရန အတွက  ပ မုှန  

ဆစာငဲ့ ကကညဲ့ ဆလဲ့လာ ခင ်းတိုံ့ကို ဆဆာင ရကွ  ခင ်း 

-  ိန ်းသိမ ်းဆစာငဲ့ ဆရှာက ဆရ်းနယ ဆ မအတွင ်းတွင  သဘာဝသယ ဇာတမျာ်းအာ်း 

ဆဒသခ   ပည သူမျာ်းဆရရှည သ ု်းစွ နိငု ဆရ်းအတွက  စ မ အုပ ချ ပ မှုအစ အစဉ မျာ်းဆရ်း 

ဆွ  ခင ်း 

- အကက ဆပ်းဆဆွ်းဆန်ွးပွ မျာ်း ပ လုပ  ခင ်း 

- ဇ ဝမျ ိ်းစ မုျ ိ်းကွ မျာ်းဆလဲ့လာ ခင ်း 

-  ိန ်းသိမ ်းဆရ်းနယ ဆ မအပု ချ ပ လပု ကိုင မှုစ မ ချက  

- အဓိက ိန ်းသိမ ်းကာကွယ ရန  လိအုပ သညဲ့  အဆကကာင ်းရင ်းမျာ်း 

- ရမ ဆာဆရဝပ ဆဒသ ဖစ ရန  သတ မှတ  ာ်းဆသာစ နှုန ်းမျာ်း  

- အဆရှွဲ့အာရှနှငဲ့ ဩစဆကတ်းလျ၊ ပစိိဖိတ အဆန က ဆတာင ပိုင ်းပျ သန ်းရာလမ ်းဆကကာင ်း 

" တရဝြ်တေ အတ ကောင််း" 

- ဆရဝပ ဆဒသဆုိသည မှာ အဘယ နည ်း 

- ရမ ဆာဆရဝပ ဆဒသ၏ သမိငု ်းဆကကာင ်း 

- ဆရဝပ ဆဒသမျာ်းပျက စ ်း ခင ်း 

- တရာ်းမဝင ငါ်းဖမ ်း ခင ်းမျာ်း 

-  ပင ပမှ ဝင ဆရာက လာဆသာ မျ ိ်းစိတ (သတတဝါမျာ်း) 

- ဆရဝပ ဆဒသ စတင ပျက စ ်းလာ ခင ်း 

- သက ရှိမျ ိ်းစတိ မျာ်းအဆပေါ် မခိမ ်းဆ ခာက  ခင ်း 

-  မန မာနိငု င နှငဲ့ ရမ ဆာ 

 



 

"ပ န် ောန ိုင်င ရှ  တရဝြ်တေ  ျော်း" 

(၁)  မန မာနိငု င ၏ ပ မဆ ု်းဆသာ မို်းယွန ်းကက ်းအင ်းဆဘ်းမ ဲ့ဆတာ ဆရဝပ ဆဒသ (၂၀၀၅-

ခုနှစ ၊ မတ လတွင  စတင သတ မှတ ) 

(၂) အင ်းဆတာ ကက ်း ဆတာရိငု ်းတိရစဆာန ဆဘ်းမ ဲ့ဆတာဆရဝပ ဆဒသ(၂၀၁၆) 

(၃) မိန ်းမလှကျွန ်း ဆတာရိုင ်းတိရစဆာန ဆဘ်းမ ဲ့ဆတာ (၂၀၁၇) 

(၄) မုတတမပင လယ ဆကွွဲ့ဆရဝပ ဆဒသ (၂၀၁၇) 

(၅) အင ်းဆလ်းကန ဆတာရိုင ်းတိရစဆာန ဆဘ်းမ ဲ့ဆတာ (၂၀၁၈) 

(၆) (တို်းချ ွဲ့) မုတတမပင လယ ဆကွွဲ့ဆရဝပ ဆဒသ (၂၀၂၀) 

"တရဝြ်တေ  ှ တထောက်ြ  တြ်း ှု ျော်း" 

- EAAFP Partners အဆရှွဲ့အာရှနှငဲ့ ဩစဆကတ်းလျ ပစိဖိတ အဆန က ဆတာင ပိငု ်းကျွန ်း 

နိုင င မျာ်းပါဝင ဆသာ ဆရဆပျာ ငှက မျာ်းပျ သန ်းရာလမ ်းဆကကာင ်း မိတ ဖက အဖွ ွဲ့အစည ်း 

မျာ်း 

- အဓိက ိန ်းသိမ ်းကာကွယ  ာ်းသညဲ့  ဆတာရိုင ်းတိရစဆာန မျာ်း (ဆရဆနသတတဝါနှငဲ့  

သက ရှိမျာ်း)၊ ပင လယ လပိ မျာ်း 

-  မန မာနိငု င အတွင ်းဆန ိငု ကျက စာ်းသညဲ့  ပင လယ လပိ မျ ိ်းမျာ်း 

-   ိန ်းသိမ ်းကာကွယ  ာ်းသညဲ့  ဆတာရိငု ်းတိရစဆာန မျာ်း (ငှက မျ ိ်းမျာ်း) 

(ဂ)  တရဝြ်တေ အတ ကောင််း  တကောင််းစရော ျော်း 

- ကမ္ာဆပေါ်၌ လူဦ်းဆရ (၁) သန ်းဆကျာ သည  ဆရဝပ ဆဒသမျာ်းအဆပေါ်တွင  မှ ခိုဆန ိငု  

 ခင ်း ဖငဲ့  အလုပ အကိုင အခွငဲ့ အလမ ်းမျာ်း ဆပါမျာ်းဆစ ခင ်း 

  - သက ရှိဆလာက (၄၀%) တိုံ့သည  ဆရဝပ ဆဒသမျာ်းတွင  ရငှ သန ဆန ိငု  ခင ်း 



 

 - အစာ်းအစာမျာ်းဆ ာက ပ ဲ့ဆပ်း ခင ်း 

- သနတ ဆကျာက တန ်းမျာ်းနှငဲ့  ဒ ဆရဆတာမျာ်း ဆပါက ဆရာက  ခင ်းတိုံ့ဆကကာငဲ့  မုန တိငု ်း 

ဒဏ္ မျာ်းမှ ကာကွယ ဆပ်းနိုင  ခင ်း 

-ကမ ်းရို်းတန ်းဆဒသမျာ်းအာ်း ဆုိ်းရွာ်းဆသာ ရာသ ဥတုဒဏ္ မျာ်းမ ှ ကကာ်းခ အ ဖစ  

လုပ ဆဆာင ဆပ်းသညဲ့  ဆရဝပ ဆဒသမျာ်း 

- ဆရအရင ်းအ မစ မျာ်းကို ဆ ာက ပ ဲ့ဆပ်း ခင ်း 

- ဆရဆို်းဆရညစ မျာ်းကို သနံ့ စင ဆပ်း ခင ်း 

-  ပည သူမျာ်း စိတ အပန ်းဆ ဖနိုင  ခင ်းနှငဲ့  သဘာဝခရ ်းသာွ်းလုပ ငန ်းမျာ်းဖွ ွဲ့မဖိ ်းဆစ ခင ်း 

- လူမှုဘဝဆန ိငု မှုမျာ်းအတကွ  အဆ ာက အပ ဲ့ဆပ်း ခင ်း 

- ကာဗွန  (၃၀%) ကိ ုသစ ဆဆွ်းဆ မမျာ်းမှ စုပ ယသုိူဆလှာင ဆပ်း ခင ်း ဖငဲ့  ရာသ ဥတုမျှတ 

ဆစ ခင ်း 

- ဆရဝပ ဆဒသမျာ်းသည  ဆရကက ်း ခင ်းနှငဲ့  မို်းဆခါင မှုကို ဆလျှာဲ့ချဆပ်း ခင ်း 

- ဆရဝပ ဆဒသမျာ်း ပျက စ ်းဆ ု်းရ ှု်း ခင ်းကို ရပ တနံ့ ဆအာင  ဘယ လိုလပု ဆဆာင ကကမလ ?? 

(ဃ) တရတည ောင ်နှု ်ဝ ိုင််းငကှ် (Spoon-billed Sandpiper) 

 - ဆရဆည ာငဲ့ နှုတ ဝိုင ်းငကှ  (ဒ လ ု်း) 

 - ဆရဆည ာငဲ့ နှုတ ဝိုင ်းငကှ  ဖတ ဆကျာ ပျ သန ်းလာဆသာ နိုင င မျာ်း 

 - ဆရဆည ာငဲ့ နှုတ ဝိုင ်းငကှ သာ်းဆပါက ရာ ချ ကိုတာဆဒသ 

  - ဆရဆည ာငဲ့ နှုတ ဝိုင ်းငှက မျာ်း၏ ဥမျာ်း 

 -  မန မာနိငု င တငွ ဆရဆည ာငဲ့ နှုတ ဝိုင ်းငှက ဆတွွဲ့နိုင ဆသာဆနရာမျာ်း 



 

 -  ိန ်းသိမ ်း ခင ်း ဖငဲ့  ရရှနိိငု ဆသာ အကျ ိ်းဆကျ်းဇူ်းမျာ်း 

၁၀။ ြညောတြ်းတ ောတပြောြွေွဲ ွေင် ပေနံ့်တဝခွဲ တ ော လက်က ််းစောတစောင် ျော်း 

  

  



 

၁၁။ ြညောတြ်းလိုြ်ငန််းတဆောင်ရ ကရ်ော ွေင် အ  ို်းပြ ခွဲ တ ောအတထောက်အကူြစစည််း ျော်း 



 

၁၂။ ြညောတြ်းတ ောတပြောြွေွဲအခ ််းအန ်းအစီအစဉ် 

(၁) အခမ ်းအန ်းဖငွဲ့ လှစ  ခင ်း 

(၂) ဆကျ်းရွာဥကကဌမှ အဖငွဲ့ အမှာစကာ်းဆ ပာကကာ်း ခင ်း 

(၃) ဇ ဝမျ ိ်းစ ုမျ ိ်းကွ နငှဲ့ သဘာဝ နိ ်းသိမ ်းဆရ်းအသင ်း (BANCA) မ ှ လူမှုဆရ်းနှငဲ့ ပညာဆပ်း 

အစ အစဉ မန ဆနဂျာ ဦ်းဆအာင ဆကျာ ညွနံ့ မှ န ံ့သာကျွန ်းအဆုိ ပ အဏ္ဏဝါအမျ ိ်းသာ်းဥယျာဉ နှငဲ့  

ဆရဝပ ဆဒသ (Ramsar Site) အဆကကာင ်း သိဆကာင ်းစရာမျာ်း ဆ ာဆ ပာ ခင ်း 

(၄) ဇ ဝမျ ိ်းစ ုမျ ိ်းကွ နငှဲ့ သဘာဝ နိ ်းသိမ ်းဆရ်းအသင ်း (BANCA) မ ှ ကွင ်းဆင ်းည ိနိှုင ်းဆရ်းမှ ်း 

ဦ်းဆသာ မဖိ ်းဆရွှေမှ ဆရဆည ာငဲ့ နှုတ ဝိုင ်း (ဒ လ ်ုး) ငှက အဆကကာင ်းနှငဲ့   ူ်း ခာ်းသညဲ့  ဆရဝပ ဆဒသ 

မုတတမပင လယ ဆကွွဲ့အဆကကာင ်း သိဆကာင ်းစရာမျာ်းကို ဆ ာဆ ပာ ခင ်း 

(၅) ဆကျ်းရာွလူ မုှ သိရှိလုိသည မျာ်းကိ ု  ပန လည ဆ ဖကကာ်း ခင ်းနှငဲ့  အ ပန အလှန  ဆဆ်ွးဆနွ်း 

 ခင ်း 

(၆)  ိန ်းသိမ ်းဆရ်းအသိပညာဆပ်းမှတ တမ ်းဗ ဒ ယုိမျာ်း  ပသ ခင ်း 

(၇) အခမ ်းအန ်းမပ ်းဆ ု်း ခင ်း 

၁၃။ ြညောတြ်းတ ောတပြော ှုရလေ် ျော်း 

(၁) ပညာဆပ်းဆ ာဆ ပာပွ သုိံ့ လာဆရာက ဆသာ ဆဒသခ  ပည သူမျာ်း စိတ ဝင စာ်းမှုရရှိ 

သည ကို ဆလဲ့လာသိရှိရပါသည ။ 

(၂) ၎င ်းတိုံ့ မသိရှိဆသ်းဆသာ ဆရဝပ ဆဒသ၏ အကျ ိ်းဆကျ်းဇူ်းမျာ်းအဆရ်းပါမှု၊ ဆဒသနှငဲ့  

ပတ သက ဆက နွယ မှုတိုံ့ကိ ု စိတ ဝင စာ်းဖွယ  ဖစ ဆအာင  ဆလိကု ၊ ပရိုဂျက တာမျာ်း၊ 

ဆဆာင ်းဆဘာက စ မျာ်း ဖငဲ့   ိ ိမိမ ိ ရငှ ်း ပ ခင ်း၊ လက ကမ ်းစာဆစာင မျာ်း ဖနံ့ ဆဝ၍ 

 ပ ဆငဲ့  အသိဆပ်း ခင ်းတိုံ့ဆကကာငဲ့  ဆဒသခ  ပည သူမျာ်း ဗ ုသုတရရှိလာသညဲ့ အ ပင  

ပိုမိုစိတ ဝင စာ်းမှုရှိလာသည ကို ဆတွွဲ့ မင ရပါသည ။ 

(၃) ပညာဆပ်းဆ ာဆအ ပာမှုမပ ်းဆ ု်းမပ ်းဆန က  ဆဒသမှ  ပန လည ဆမ်း မန ်းဆဆွ်းဆနွ်းကက 

သည ကိုလည ်း အာ်းတက ဖွယ  သိရှိရပါသည ။ 



 

(၄) ဆဒသတွင ်း၌ ယခုလိဆု ာဆ ပာမှုမျ ိ်း မရှိခ ဲ့၍ ယခုတစ ကကိမ ဆ ာဆ ပာမှုသည  

ဆရဝပ ဆဒသနှငဲ့ ဆုိင ဆသာ ရုပ ရှင ကာ်းမျာ်း ပသရှင ်းလင ်းခ ဲ့၍ စိတ ဝင စာ်းမှုရှိသည ကို 

ဆလဲ့လာသိရှိရပါသည ။ 

၁၄။ အခက်အခွဲ ျော်း 

(၁) ပညာဆပ်းခရ ်းစဉ ကို န ံ့သာကျွန ်းဆပေါ်မှအဆ ခခ ၍ ဆကျ်းရာွမျာ်းသိုံ့ သွာ်းဆရာက  

ရသ ဖငဲ့  စက ဆလှအသ ု်း ပ ရ ခင ်း၊  ိမုှတဆငဲ့ ဆမာ ဆတာ ကာ်း ဖငဲ့  သယ ယူရ ခင ်း 

တိုံ့ဆကကာငဲ့  အဆငဲ့ ဆငဲ့ သွာ်းလာရပါသည ။ 

(၂)  ိသုိုံ့သွာ်းလာရာတွင  တစ ခါတစ ရ ပင လယ ဆရလိှုင ်းကက ်းမျာ်း ရိကု ခက မှုဆကကာငဲ့  

လွန စွာ အနတရာယ နှငဲ့ ကက  ဆတွွဲ့ရပါသည ။ 

(၃) တစ ချ ိွဲ့ဆကျ်းရွာမျာ်းသည  လတတာ ပင  (န ု်းဆသာင ) မျာ်းကို  ဖတ ၍ ပစစည ်းမျာ်း 

 ိန ်းသိမ ်းရသ ဖငဲ့  လွန စွာခက ခ ကကမ ်းတမ ်းလှပါသည ။ 

(၄) တစ ချ ိွဲ့ဆကျ်းရွာအုပ ချ ပ ဆရ်းမှ ်းမျာ်းသည  တစ ရက ကကိ တင အဆကကာင ်းကကာ်း ာ်း 

ဆသာ လည ်း ကကိ တင စ စဉ  ာ်းမှုအာ်းနည ်း ခင ်း၊ ဆကျ်းရွာ ပန လည အဆကကာင ်းကကာ်းမှု 

အာ်းနည ်း ခင ်းတိုံ့ကို ကက  ဆတွွဲ့ခ ဲ့ရပါသည ။ 

(၅) ကွင ်းဆင ်းလုပ ငန ်းမျာ်းဆဆာင ရကွ သညဲ့  ကာလအတွင ်းန ံ့သာကျွန ်းအန ်းတွင ၊ 

လက နက ကက ်းမျာ်း ဖငဲ့  ပစ ခတ ဆန၍ ကငွ ်းဆင ်းဝန  မ ်းမျာ်းလွန စွာ အနတရာယ ရှလိှပါ 

သည ။ 

၁၅။ အကက ပြ ချက ်

(၁) န ံ့သာကျွန ်းနှင ဲ့ပတ သက ဆသာဆကျ်းရွာမျာ်းတွင  ယခင ပညာဆပ်းဆ ာဆ ပာပွ မျာ်း 

 ပ လုပ  ခင ်း မရှိခ ဲ့ဆကကာင ်း ဆလဲ့လာသိရှိရပါသည ။  ိံု့ဆကကာငဲ့ နယ ဆ မဆအ်းချမ ်းလာပါက 

ကွင ်းဆင ်းပညာဆပ်းလုပ ငန ်းကို အကကိမ မျာ်းမျာ်း ဆက လက ဆဆာင ရွက  သွာ်းသငဲ့  

ပါသည ။ 



 

(၂) ရခိုင  ပည နယ စစ ဆတွမမိ ွဲ့ဆပေါ်ရှိ တကကသုိလ မျာ်းနှငဲ့ အ က တန ်းဆကျာင ်းမျာ်းတွင  

လည ်း  ိန ်းသိမ ်းဆရ်းနငှဲ့ ပတ သက ဆသာ ပညာဆပ်းလုပ ငန ်းမျာ်းကို တို်းချ ွဲ့ဆဆာင ရွက  

သငဲ့ ပါသည ။ 

(၃) န ံ့သာကျွန ်းနှငဲ့ ပတ သက ဆသာ လ ူုအသိဆပ်းဆုိင ်းဘုတ မျာ်းကို စိကု  သူငဲ့ ပါ 

သည ။ 

(၄) စစ ဆတွတကကသုိလ တွင လည ်း ပညာဆပ်းဆ ာဆ ပာပွ နှငဲ့  ငှက ကကညဲ့ သင တန ်းမျာ်း 

တို်းချ ွဲ့ ဆဆာင ရကွ သငဲ့ ပါသည ။ 

(၅) စစ ဆတွတကကသုိလ တွင  န ံ့သာကျွန ်းဆရဝပ ဆဒသနှငဲ့ ပတ သက ဆသာ ဘာသာရပ ဆုိင  

နှ ်းဆနှ လှယ ပွ မျာ်း၊ စာတမ ်းဖတ ပွ မျာ်း  ပ လုပ သငဲ့ ပါသည ။ 

(၆) န ံ့သာကျွန ်းပတ ဝန ်းကျင ရှ ိ ဆကျ်းရွာမျာ်းတွင  ဆရချ ိရှာ်းပါ်းသည ကိ ု ဆလဲ့လာဆတွွဲ့ရှိ 

ရပါသည ။ ဆရချ ိကန မျာ်း၊ စက တငွ ်းမျာ်း ပ လုပ ဆပ်းနိုင ပါက ဆဒသ၏ စည ်းရ ု်းမှုကိ ု ရရှိ 

နိုင ပါသည ။ 

(၇) န ံ့သာကျွန ်းပတ ဝန ်းကျင ရှ ိပင လယ နငှဲ့ ဆက စပ ဆနဆသာ ဆကျ်းရွာမျာ်းတွင  သဘာဝ 

ဆဘ်းဒဏ္ ကာကွယ နိုင ရန  ဒ ဆရဆတာမျာ်းကို  ပည နယ သစ ဆတာနှငဲ့  ပူ်းဆပါင ်းစိကု ပျ ိ်း 

ဆပ်းနိုင ပါက သဘာဝဆဘ်းဒဏ္ မှ ကာကယွ နိုင မည   ဖစ ပါသည ။ 

၁၆။ န ဂ ို်း 

 ဇ ဝမျ ိ်းစ မုျ ိ်းကွ နှငဲ့ သဘာဝ ိန ်းသိမ ်းဆရ်း (BANCA) မ ှ ဦ်းဆဆာင ၍ န ံ့သာကျွန ်းပတ  

ဝန ်းကျင ရှိ ဆကျ်းရွာမျာ်းတွင  ဆရဝပ ဆဒသနှငဲ့ ဆုိင ဆသာ ပညာဆပ်းဆ ာဆ ပာမှုကိ ု ပ မဆ ု်း 

အကကိမ  ကငွ ်းဆင ်းဆဆာင ရကွ ခ ဲ့ ခင ်း  ဖစ ပါသည ။ 

 ဆဒသတွင ်း၌ ယခုလိဆု ာဆ ပာမှုမျ ိ်းကိ ု မကကာခဏ္ဆဆာင ရကွ ဆပ်း ခင ်း၊ ဆကျ်းရွာ 

မျာ်း၏ လိအုပ ချက  ဖစ ဆသာ ဆရချ ိနငှဲ့  အ ခာ်းဖွ ွဲ့မဖိ ်းဆရ်းလုပ ငန ်းမျာ်းကို တွ ဖက ဆဆာင ရွက  

ဆပ်းနိုင ပါက န ံ့သာကျွန ်း၏ ဆရဝပ ဆဒသ ဖစ ဆ မာက ဆရ်း လုပ ငန ်းစဉ မျာ်းတွင  ဆဒသခ လူ ုမှ 

ပူ်းဆပါင ်းမှုကိ ုအ ပညဲ့ အဝ ဆ ာက ခ ရရှလိာမည  ု ယ ုကကည မိပါသည ။ 


