ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တ
တကျ်းရော ျော်း

ွေမ ြို့နယ်နင
ှ ် ရတ တ
ိုံ့ တရဝြ်တေ

ောင်မ ြို့နယ်အ

အတ ကောင််း ြညောတြ်းတ

တေတေော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်

ွေင််း နံ့

ောကျွန််းြ

်ဝန််းကျင်ရှ

ောတပြောြွေွဲ အစီရင်ခစော

ော

ကော
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ာဆ ပာဆနပုမျာ်း......................................................................................................... ၅
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ာဆ ပာဆနပုမျာ်း......................................................................................................... ၆
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ံ့ ာကျွန်းဆရဝပဆဒသဆိုငရာ
ပညာဆပ်းဆ

ာဆ ပာဆနပုမျာ်း......................................................................................................... ၇

၉။ နသ
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၁၂။ ပညာဆပ်းဆ
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၁၃။ ပညာဆပ်းဆ

ာဆ ပာမှုရလဒမျာ်း ........................................................................................... ၁၄
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၁။ နေါန််း
ဇဝမျိ ်းစမ
ု ျိ ်းကွနှငဲ့သဘာဝ
မ

ိန်းသိမ်းဆရ်းအသင်း

ုတဆသာ သဘာဝပတဝန်းကျင
ိန်းသိမ်းဆရ်းလုပငန်းမျာ်းကို

(BANCA)

သည

ပညတွင်းအစို်းရ

န
ိ ်းသိမ်းဆရ်းအသင်း ဖစမပ်း မနမာနိုငငအတွင်း ဇဝမျိ ်းစုမျိ ်းကွ

သယဇာတနှငဲ့

သဘာဝပတဝန်းကျင

န
ိ ်းသိမ်းဆရ်းဝနကက်းဌာနနှငဲ့

လကတွလုပကိုငဆဆာငရွကလျှက ရှပ
ိ ါသည။
မနမာနိင
ု ငရှိ နသ
ံ့ ာကျွန်းသည ရခိုင ပညနယ၊ စစဆတွမမိ ွဲ့နယ၏ အဆန ကဆ မာကဘက
(၁၀)

မိုငခနံ့အကွာ

နသ
ံ့ ာကျွန်း၏

ဆမယု မစဝနှငဲ့

ဘဂဂလာ်းပငလယဆအာတိအ
ုံ့ ကကာ်းတွင

ဧရိယာအကျယအဝန်းမှာ

(၂၂၉၇၉-ဧက)

ရှိမပ်း၊

တညရှသ
ိ ည။

စတုရန်းမိင
ု အာ်း ဖငဲ့

(၃၅.၉၁

စတုရန်းမိင
ု ) ရှိပါသည။ ပတဝန်းကျငတွင ဆကစပလျှကရှိဆသာ ဆကျ်းရွာမျာ်းမှာ စစဆတွမမိ ွဲ့နယမှ
ဆအာငတိုင၊ ပလလင ပငဆကျ်းရွာတိပ
ုံ့ ါဝငမပ်း ရဆသဲ့ဆတာငမမိ ွဲ့နယမှ ဆာ်း ပငကက်းဆကျ်းရွာ၊ ဆာ်း ပငဆချ
ဆကျ်းရွာ၊ အငူဆမာဆကျ်းရွာ၊ ကုန်းတန်းဆကျ်းရွာနှငဲ့ မကျည်းဆချာင်းဆကျ်းရွာတိန
ုံ့ င
ှ ဲ့ ဆကစပလျှက
ရှိပါသည။
မနမာနိင
ု ငရှိ

ရခိင
ု ပညနယမှ

နသ
ံ့ ာကျွန်းသည

ူ်း ခာ်း

ငရှာ်းမပ်း

အဆရ်းပါလှဆသာ

ဆရဝပဆဒသ ဖစသညနှငဲ့အည ကမ္ာဲ့ဆ မာကဝငရိ်းု စွန်းမှ ဆ ပာင်းဆရွွဲ့ဆဆာင်းခို ကျကစာ်းဆလဲ့ရှိဆသာ
ဆရဆညာငဲ့နှုတဝိုင်းငှကနှငဲ့

အ ခာ်းဆရဆပျာငှကအတွက

ကျကစာ်းဆနရာတစခု

ဖစပါသည။

ဆရဆညာငဲ့နှုတဝိုင်းငှကသည တစကမ္ာလ်းု တွင အဆကာငဆရ (၅၀၀) ဆအာကသာ ကျနရှိမပ်း
မျိ ်းသုဉ်းရန စို်းရိမဆနရဆသာ အဆနအ

ာ်းသိုံ့ ဆရာကရှိဆနသ ဖငဲ့ BANCA ၏ ဆလဲ့လာချကမျာ်းအရ

နှစစဉအဆကာငဆရ (၃၀) ဝန်းကျငခနံ့သည မနမာနိုငင နသ
ံ့ ာကျွန်းတဝိက
ု တွင ဆအာကတိုဘာလ
မှ ဧမပလအ

ိ လာဆရာက ဆဆာင်းခိုဆန

င
ို ဆလဲ့ရပ
ှိ ါသည။

မျာ်းနှငဲ့

ပငလယလိပမျာ်း

ဥချသာ်းဆပါကရာ

အဆနအ

ာ်းတိဆ
ုံ့ ကကာငဲ့ မနမာနိုငငအတွက

ံ့အ
ို ပင အ ခာ်းရှာ်းပါ်းဆသာ ဆရသတတဝါ

ဆနရာ ဖစပါ၍

ဆဂ

စနစဆကာင်းမွနသညဲ့

ိန်းသိမ်းသငဲ့ဆသာ ဆရဝပဆဒသ (Ramsar Site)

တစခု ဖစဆပေါ်လာဆစဆရ်းအတွက BANCA မှ ၂၀၀၈ ခုနစ
ှ မှစ၍ တစစိက
ု မတမတ ဆဆာငရွကလျှက
ရှိရာ ရခိုင ပညနယ အစို်းရ၏ အာ်းဆပ်းကူညမှုတဆ
ိုံ့ ကကာငဲ့ (၁၉.၁၁.၂၀၁၈) ရကဆနံ့တွင Flyway
Network
သဘာဝ

Site

အ ဖစ

နိုငငတကာမှ

ိန်းသိမ်းနယဆ မ အ ဖစ အဆို ပ

အသိအမှတ ပ ခင်းခရမပ်း

ာ်းမပ်း ဖစပါသည။

သစဆတာဦ်းစ်းဌာနမှ

ံ့ဆ
ို ကကာငဲ့
အတွင်း

သကဆိုငရာဆဒသခမျာ်း၊

သဘာဝသယဇာတမျာ်းကို

အစို်းရအဖွွဲ့မျာ်းမှ

ဆရရှညအကျိ ်းရှိစွာ

သဆဘာတူညမှုနင
ှ ဲ့အတူ

ဆဒသ

ုတယူအသု်း ပ နိုငဆရ်းအတွက

RAINFOREST TRUST ၏ အကူအည ဖငဲ့ နသ
ံ့ ာကျွန်းနှငဲ့ ဆကစပလျှကရှိဆသာ ဆကျ်းရွာမျာ်းတွင
အဆရ်းကက်းမျိ ်းစိတမျာ်းနှငဲ့ ဆရဝပဆဒသမျာ်းအာ်း ဆရရှညတညတဆ
ဲ့ အာင

ိန်းသိမ်း ခင်းလုပငန်းစဉ

မျာ်းတွင ဆဒသခမျာ်း ပူ်းဆပါင်းပါဝငဆဆာငရွကနိုငရန ရညရွယ၍ ကွင်းဆင်းပညာဆပ်းလုပငန်း
မျာ်းကို ဆဆာငရွကခဲ့ပါသည။
၂။ ရည်ရယ်ချက်
(၁) နသ
ံ့ ာကျွန်းဆရဝပဆဒသအ ဖစ အဆကာငအ

ညဆဖာရနအတွက ဆဒသခ ပညသူမျာ်းမှ ပူ်းပါင်း

ပါဝငဆဆာငရွကလာဆစရန။
(၂) နသ
ံ့ ာကျွန်းနှငဲ့ အန်းဝန်းကျငရှိ သဘာဝသယဇာတမျာ်းကို ဆရရှညအကျိ ်းရှစ
ိ ွာ

ုတယူအသု်း ပ

နိုငဆစရန။
(၃) ဆရဝပဆဒသနှငဲ့ပတသကမပ်း ဆဒသခမျာ်း အသိပညာနို်းကကာ်းဆစဆရ်းနှငဲ့ ဆရဝပဆဒသ (Ramsar
Site) သတမှတဆရ်းလုပငန်းစဉမျာ်းတွင ပါဝငပူ်းဆပါင်းဆဆာငရွကနိင
ု ဆစရန။
(၄) နသ
ံ့ ာကျွန်းဆရဝပဆဒသမျာ်းအာ်း ဆဒသခမျာ်းကိုယတိုင စမအုပချ ပမပ်း ဆရရှည
နိုငဆသာ ဆရဝပဆဒသတစခုအ ဖစ တညတဲ့ဆနဆစဆရ်းအတွက ဆဒသခမျာ်းမှဝင
ို ်းဝန်း
(၅) ဆရသယဇာတမျာ်းကို တရာ်းမဝငဆသာ နည်းလမ်းမျာ်း ဖငဲ့

ောကျွန်း် အ

ိန်းသိမ်းရန။

ုတယူသု်းစွ ခင်းမျာ်းကို အချိနမ

တာ်းဆ်းကာကွယနိင
ု ရန။
၃။ နံ့

ုတယူသု်းစွ

ွေင််း ကွေင်း် ဆင််းတဆောင်ရက်ခွဲတ ော အေွေွဲြို့ဝင် ျော်း

(၁) ဦ်းဆအာငဆကျာညွနံ့

(အစအစဉမနဆနဂျာ၊ BANCA)

(၂) ဦ်းဆအာင မငဲ့ဦ်း

(အကက်းတန်းအစအစဉညန
ိ ိှုင်းဆရ်းမှ ်း၊ BANCA)

(၃) ဦ်းဆသာမဖိ ်းဆရွှေ

(ကွငဆင်းညန
ိ ိှုင်းဆရ်းမှ ်း၊ BANCA)

(၄) ဦ်းရနဆန ငစို်း

(ကွငဆင်းညန
ိ ိှုင်းဆရ်းမှ ်း RBANCA)

(၅) ဆဒေါ်အိသဉ္ဇာဆအာင

(ကွငဆင်းညန
ိ ိှုင်းဆရ်းမှ ်း BANCA)

(၆) ဦ်းသူရဆအာင

(ဒဇိုင်းပညာရှင)

၄။ ြညောတြ်းလိုြင
် န််းတဆောင်ရက်ခွဲတ ော ကွေင််းဆင််းကောလ (၅.၂.၂၀၂၀) ှ (၁၂.၂.၂၀၂၀) အထ
(၁) ရခိုင ပညနယ၊ ရဆသဲ့ဆတာငမမိ ွဲ့နယ၊ ဆာ်း ပငကက်းဆကျ်းရွာ

(၉.၂.၂၀၂၀)

(၂) ရခိုင ပညနယ၊ ရဆသဲ့ဆတာငမမိ ွဲ့နယ၊ ဆာ်း ပငဆချဆကျ်းရွာ

(၉.၂.၂၀၂၀)

(၃) ရခိုင ပညနယ၊ စစဆတွမမိ ွဲ့နယ၊ ဆအာငတိုငဆကျ်းရွာ

(၁၁.၂.၂၀၂၀)

(၄) ရခိုင ပညနယ၊ စစဆတွမမိ ွဲ့နယ၊ ပလလင ပငဆကျ်းရွာ
( ှ

်ချက် - ရခင
ို ်ပြည်နယ်၊ ရတ တ

တကျ်းရောနှင် န်ကျည််းတချောင််းတကျ်းရော

ောင်မ ြို့နယ်
ိုံ့

ွေင် နယ်တပ

ွေင်

ည်ရှတ ော အငူတ ော်တကျ်းရော၊ ကိုန််း
တအ်းချ ််း

ပေင် ကွေင််းဆင််း၍ ရခွဲြါ)

န််း

၅။ ြညောတြ်းလိုြ်ငန််းတဆောင်ရက်ခွဲတ ော တကျ်းရော ျော်း၏ တ
စဉ်

တနံ့စွေွဲ

တကျ်းရောအ ည်

အိုြ်စို

ကျင််းြ

ောတပြောြွေွဲ
ည်

တနရော

က်တရောက် ူစောရင််း

အ ်

အ ်

တပခ

တထောင်စို

တကျ်းရောလူဦ်းတရ
ကျော်း

တြါင််း

က်တရောက် ူ
ကျော်း

တြါင််း

က်
တရောက်
ူ%

၁။

၉.၂.၂၀၂၀

ဆာ်း ပငကက်း

ဆာ်း ပငကက်း

အ.လ.က.

N - 20.31690

(ရဆသဲ့ဆတာင

ဆာ်း ပငကက်း

E – 92.80474

မမိ ွဲ့နယ)

၂၉၈

၃၀၆

၇၀၀

၈၂၆

၁၅၂၆

၄၂

၁၉

၆၁

၃.၉၉%

၁၇၈

၁၅၀

၄၂၃

၅၀၅

၉၂၈

၃၂

၃၁

၆၃

၆.၇၈%

၃၆၀

၃၇၅

၈၈၃

၉၁၈

၁၈၀၁

၄၅

-

၄၅

၆.၉၃%

၈၃၆

၈၃၁

၂၀၀၆

၂၂၄၉

၄၂၅၅

၁၁၅

၅၀

၁၆၉

၁၇.၇%

Ele- (10m)
၂။

၉.၂.၂၀၂၀

ဆာ်း ပငဆချ

ဆာ်း ပငဆချ

အ.လ.က.

N – 20.31310

(ရဆသဲ့ဆတာင

ဆကျာင်း

E – 92.79922

မမိ ွဲ့နယ)

Ele – (10m)
၃။

၁၁.၂.၂၀၂၀ ဆအာငတိုင

ဆအာငတိုင

အ.လ.က

N – 20.24997

(ရဆသဲ့ဆတာင

ဆကျာင်း

E – 92.79157

မမိ ွဲ့နယ)

ဆအာငတိုင

Ele – (12m)
စိုစိုတြါင််း

၆။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရတ တ
ဆိုင်ရော ြညောတြ်းတ

ောင်မ ြို့နယ်၊ ဆော်းပြင်ကကီ်းတကျ်းရော

ောတပြောတနြို ျော်း

ွေင် နံ့

ောကျွန််းတရဝြ်တေ

၇။ ရခင
ို ်ပြည်နယ်၊ရတ တ
ဆိုင်ရော ြညောတြ်းတ

ောင်မ ြို့နယ်၊ ဆော်းပြင်တချတကျ်းရော

ောတပြောတနြို ျော်း

င
ွေ ် နံ့

ောကျွန််းတရဝြ်တေ

၈။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တ
ြညောတြ်းတ

ွေမ ြို့နယ်၊ တအောင်

ောတပြောတနြို ျော်း

ိုင်တကျ်းရော

ွေင် နံ့

ောကျွန််းတရဝြ်တေ

ဆိုင်ရော

၉။ နံ့

ောကျွန််းတရဝြ်တေ

ြညောတြ်းလိုြင
် န််း ျော်း တဆောင်ရက် ှုအစီအစဉ်

(က) ြညောတြ်းတခါင််းစဉ်
နသ
ံ့ ာကျွန်းအဏ္ဏဝါ
ဆ

နံ့

အမျိ ်းသာ်းဥယျာဉနှငဲ့

ဆရဝပဆဒသ

ိန်းသိမ်းဆရ်းပညာဆပ်း

ာဆ ပာပွ

ောကျွန််းအဏ္ဏဝါအ ျ ်း

ော်းဥယျောဉ်

ည်တထောင်တရ်း စီ ကန််းတဆောင်ရက်ခွဲ

ည်

လိုြ်ငန််းစဉ် ျော်း
(ခ) တ

ောတပြော ှု ျော်း
- နသ
ံ့ ာကျွန်းအဆို ပ အဏ္ဏဝါအမျိ ်းသာ်းဥယျာဉအဆကကာင်း
- ရညရွယချကမျာ်း
-

နသ
ံ့ ာကျွန်းနှငပတ
ဲ့
ဝန်းကျငရှိ

ပငလယလိပမျာ်း၏ ဆန
ဆရှာက ခင်း

ရွွဲ့နလတာ
ွ
ပငမျာ်းကို

ဆဆာင်းခိုဆရငှကမျာ်းနှငဲ့

င
ို ကျကစာ်းရာ ဆနရာမျာ်းအ ဖစ

န
ိ ်းသိမ်းကာကွယဆစာငဲ့

-

အဆရ်းကက်း

ိန်းသိမ်းရနလိုအပဆသာ

မျိ ်းစိတမျာ်း

ိန်းသိမ်းရနအတွက

ပမ
ု ှန

ဆစာငဲ့ကကညဲ့ဆလဲ့လာ ခင်းတိက
ုံ့ ို ဆဆာငရွက ခင်း
-

ိန်းသိမ်းဆစာငဲ့ဆရှာကဆရ်းနယဆ မအတွင်းတွင

ဆဒသခ

ပညသူမျာ်းဆရရှညသု်းစွနိင
ု ဆရ်းအတွက

သဘာဝသယဇာတမျာ်းအာ်း
စမအုပချ ပမှုအစအစဉမျာ်းဆရ်း

ဆွ ခင်း
- အကကဆပ်းဆဆွ်းဆနွ်းပွမျာ်း ပ လုပ ခင်း
- ဇဝမျိ ်းစမ
ု ျိ ်းကွမျာ်းဆလဲ့လာ ခင်း
-

ိန်းသိမ်းဆရ်းနယဆ မအုပချ ပလုပကိုငမှုစမချက

- အဓိက

ိန်းသိမ်းကာကွယရန လိအ
ု ပသညဲ့ အဆကကာင်းရင်းမျာ်း

- ရမဆာဆရဝပဆဒသ ဖစရန သတမှတ

ာ်းဆသာစနှုန်းမျာ်း

- အဆရှွဲ့အာရှနှငဲ့ဩစဆကတ်းလျ၊ ပိစိဖိတအဆန ကဆတာငပိုင်းပျသန်းရာလမ်းဆကကာင်း
" တရဝြ်တေ

အတ ကောင််း"

-

ဆရဝပဆဒသဆိုသညမှာ အဘယနည်း

-

ရမဆာဆရဝပဆဒသ၏ သမိင
ု ်းဆကကာင်း

-

ဆရဝပဆဒသမျာ်းပျကစ်း ခင်း

-

တရာ်းမဝငငါ်းဖမ်း ခင်းမျာ်း

-

ပငပမှ ဝငဆရာကလာဆသာ မျိ ်းစိတ(သတတဝါမျာ်း)

-

ဆရဝပဆဒသ စတငပျကစ်းလာ ခင်း

-

သကရှိမျိ ်းစိတမျာ်းအဆပေါ် မခိမ်းဆ ခာက ခင်း

-

မနမာနိင
ု ငနှငဲ့ရမဆာ

"ပ န် ောနိုင်ငရှ တရဝြ်တေ

ျော်း"

(၁) မနမာနိင
ု င၏ ပ

မဆု်းဆသာ မို်းယွန်းကက်းအင်းဆဘ်းမဲ့ဆတာ ဆရဝပဆဒသ (၂၀၀၅-

ခုနှစ၊ မတလတွင စတငသတမှတ)
(၂) အင်းဆတာကက်း ဆတာရိင
ု ်းတိရစဆာနဆဘ်းမဲ့ဆတာဆရဝပဆဒသ(၂၀၁၆)
(၃) မိန်းမလှကျွန်း ဆတာရိုင်းတိရစဆာနဆဘ်းမဲ့ဆတာ (၂၀၁၇)
(၄) မုတတမပငလယဆကွွဲ့ဆရဝပဆဒသ (၂၀၁၇)
(၅) အင်းဆလ်းကနဆတာရိုင်းတိရစဆာနဆဘ်းမဲ့ဆတာ (၂၀၁၈)
(၆) (တို်းချွဲ့) မုတတမပငလယဆကွွဲ့ဆရဝပဆဒသ (၂၀၂၀)
"တရဝြ်တေ
-

ှ တထောက်ြတြ်း ှု ျော်း"

EAAFP Partners အဆရှွဲ့အာရှနှငဲ့ဩစဆကတ်းလျ ပစိဖိတအဆန ကဆတာငပိင
ု ်းကျွန်း
နိုငငမျာ်းပါဝငဆသာ ဆရဆပျာငှကမျာ်းပျသန်းရာလမ်းဆကကာင်း မိတဖကအဖွွဲ့အစည်း
မျာ်း

-

အဓိက

ိန်းသိမ်းကာကွယ

ာ်းသညဲ့

ဆတာရိုင်းတိရစဆာနမျာ်း

(ဆရဆနသတတဝါနှငဲ့

သကရှိမျာ်း)၊ ပငလယလိပမျာ်း
-

မနမာနိင
ု ငအတွင်းဆန
ိန်းသိမ်းကာကွယ

(ဂ) တရဝြ်တေ

အတ ကောင််း

င
ို ကျကစာ်းသညဲ့ ပငလယလိပမျိ ်းမျာ်း

ာ်းသညဲ့ ဆတာရိင
ု ်းတိရစဆာနမျာ်း (ငှကမျိ ်းမျာ်း)
တကောင််းစရော ျော်း

- ကမ္ာဆပေါ်၌ လူဦ်းဆရ (၁) သန်းဆကျာသည ဆရဝပဆဒသမျာ်းအဆပေါ်တွင မှခိုဆန
ခင်း ဖငဲ့ အလုပအကိုငအခွငဲ့အလမ်းမျာ်း ဆပါမျာ်းဆစ ခင်း
- သကရှိဆလာက (၄၀%) တိသ
ုံ့ ည ဆရဝပဆဒသမျာ်းတွင ရှငသနဆန

င
ို ခင်း

င
ို

- အစာ်းအစာမျာ်းဆ

ာကပဆ
ဲ့ ပ်း ခင်း

- သနတ ဆကျာကတန်းမျာ်းနှငဲ့ ဒဆရဆတာမျာ်း ဆပါကဆရာက ခင်းတိဆ
ုံ့ ကကာငဲ့ မုနတိင
ု ်း
ဒဏ္မျာ်းမှ ကာကွယဆပ်းနိုင ခင်း
-ကမ်းရို်းတန်းဆဒသမျာ်းအာ်း

ဆို်းရွာ်းဆသာ

ရာသဥတုဒဏ္မျာ်းမှ

ကကာ်းခအ ဖစ

လုပဆဆာငဆပ်းသညဲ့ ဆရဝပဆဒသမျာ်း
- ဆရအရင်းအ မစမျာ်းကို ဆ

ာကပဆ
ဲ့ ပ်း ခင်း

- ဆရဆို်းဆရညစမျာ်းကို သနံ့စငဆပ်း ခင်း
- ပညသူမျာ်း စိတအပန်းဆ ဖနိုင ခင်းနှငဲ့ သဘာဝခရ်းသွာ်းလုပငန်းမျာ်းဖွွဲ့မဖိ ်းဆစ ခင်း
- လူမှုဘဝဆန

င
ို မှုမျာ်းအတွက အဆ

ာကအပဲ့ဆပ်း ခင်း

- ကာဗွန (၃၀%) ကို သစဆဆွ်းဆ မမျာ်းမှ စုပယူသိုဆလှာငဆပ်း ခင်း ဖငဲ့ ရာသဥတုမျှတ
ဆစ ခင်း
- ဆရဝပဆဒသမျာ်းသည ဆရကက်း ခင်းနှငဲ့ မို်းဆခါငမှုကို ဆလျှာဲ့ချဆပ်း ခင်း
- ဆရဝပဆဒသမျာ်း ပျကစ်းဆု်းရှု်း ခင်းကို ရပတနံ့ဆအာင ဘယလိုလပ
ု ဆဆာငကကမလ??
(ဃ) တရတညောင်နှု

်ဝင
ို ််းငှက် (Spoon-billed Sandpiper)

- ဆရဆညာငဲ့နှုတဝိုင်းငှက (ဒလု်း)
- ဆရဆညာငဲ့နှုတဝိုင်းငှက ဖတဆကျာပျသန်းလာဆသာ နိုငငမျာ်း
- ဆရဆညာငဲ့နှုတဝိုင်းငှကသာ်းဆပါကရာ ချ ကိုတာဆဒသ
- ဆရဆညာငဲ့နှုတဝိုင်းငှကမျာ်း၏ ဥမျာ်း
- မနမာနိင
ု ငတွငဆရဆညာငဲ့နှုတဝိုင်းငှကဆတွွဲ့နိုငဆသာဆနရာမျာ်း

-

ိန်းသိမ်း ခင်း ဖငဲ့ ရရှန
ိ င
ို ဆသာ အကျိ ်းဆကျ်းဇူ်းမျာ်း

၁၀။ ြညောတြ်းတ

ောတပြောြွေွဲ

ွေင် ပေနံ့်တဝခွဲတ ော လက်က ််းစောတစောင် ျော်း

၁၁။ ြညောတြ်းလိုြ်ငန််းတဆောင်ရက်ရော

ွေင် အ ို်းပြ ခွဲတ ောအတထောက်အကူြစစည်း် ျော်း

၁၂။ ြညောတြ်းတ

ောတပြောြွေွဲအခ ််းအန ်းအစီအစဉ်

(၁) အခမ်းအန ်းဖွငဲ့လှစ ခင်း
(၂) ဆကျ်းရွာဥကကဌမှ အဖွငဲ့အမှာစကာ်းဆ ပာကကာ်း ခင်း
(၃) ဇဝမျိ ်းစုမျိ ်းကွနှငဲ့သဘာဝ

န
ိ ်းသိမ်းဆရ်းအသင်း (BANCA) မှ လူမှုဆရ်းနှငဲ့ပညာဆပ်း

အစအစဉမနဆနဂျာ ဦ်းဆအာငဆကျာညွနမှ
ံ့ နသ
ံ့ ာကျွန်းအဆို ပ အဏ္ဏဝါအမျိ ်းသာ်းဥယျာဉနှငဲ့
ဆရဝပဆဒသ (Ramsar Site) အဆကကာင်း သိဆကာင်းစရာမျာ်း ဆ
(၄) ဇဝမျိ ်းစုမျိ ်းကွနှငဲ့သဘာဝ

ာဆ ပာ ခင်း

န
ိ ်းသိမ်းဆရ်းအသင်း (BANCA) မှ ကွင်းဆင်းညိနိှုင်းဆရ်းမှ ်း

ဦ်းဆသာမဖိ ်းဆရွှေမှ ဆရဆညာငဲ့နှုတဝိုင်း (ဒလ်းု ) ငှကအဆကကာင်းနှငဲ့
မုတတမပငလယဆကွွဲ့အဆကကာင်း သိဆကာင်းစရာမျာ်းကို ဆ
(၅) ဆကျ်းရွာလူ

ူ်း ခာ်းသညဲ့ ဆရဝပဆဒသ

ာဆ ပာ ခင်း

မ
ု ှ သိရှိလိုသညမျာ်းကို ပနလညဆ ဖကကာ်း ခင်းနှငဲ့ အ ပနအလှန ဆဆွ်းဆနွ်း

ခင်း
(၆)

ိန်းသိမ်းဆရ်းအသိပညာဆပ်းမှတတမ်းဗဒယိုမျာ်း ပသ ခင်း

(၇) အခမ်းအန ်းမပ်းဆု်း ခင်း
၁၃။ ြညောတြ်းတ

ောတပြော ှုရလေ် ျော်း

(၁) ပညာဆပ်းဆ

ာဆ ပာပွသိုံ့ လာဆရာကဆသာ ဆဒသခ ပညသူမျာ်း စိတဝငစာ်းမှုရရှိ

သညကို ဆလဲ့လာသိရှိရပါသည။
(၂) ၎င်းတိုံ့ မသိရှိဆသ်းဆသာ ဆရဝပဆဒသ၏ အကျိ ်းဆကျ်းဇူ်းမျာ်းအဆရ်းပါမှု၊ ဆဒသနှငဲ့
ပတသကဆကနွယမှုတိုံ့ကို စိတဝငစာ်းဖွယ ဖစဆအာင ဆလိက
ု ၊ ပရိုဂျကတာမျာ်း၊
ဆဆာင်းဆဘာကစမျာ်း ဖငဲ့

ိ

ိမိမိ

ရှင်း ပ ခင်း၊

လကကမ်းစာဆစာငမျာ်း ဖနံ့ဆဝ၍

ပဆငဲ့ အသိဆပ်း ခင်းတိဆ
ုံ့ ကကာငဲ့ ဆဒသခ ပညသူမျာ်း ဗ

ုသုတရရှိလာသညဲ့အ ပင

ပိုမိုစိတဝငစာ်းမှုရှိလာသညကို ဆတွွဲ့ မငရပါသည။
(၃) ပညာဆပ်းဆ

ာဆအ ပာမှုမပ်းဆု်းမပ်းဆန က ဆဒသမှ ပနလညဆမ်း မန်းဆဆွ်းဆနွ်းကက

သညကိုလည်း အာ်းတကဖွယ သိရှိရပါသည။

(၄) ဆဒသတွင်း၌ ယခုလဆ
ို
ဆရဝပဆဒသနှငဲ့ဆိုငဆသာ

ာဆ ပာမှုမျိ ်း မရှိခ၍
ဲ့
ယခုတစကကိမဆ

ရုပရှငကာ်းမျာ်း ပသရှင်းလင်းခဲ့၍

ာဆ ပာမှုသည

စိတဝငစာ်းမှုရှိသညကို

ဆလဲ့လာသိရှိရပါသည။
၁၄။ အခက်အခွဲ ျော်း
(၁) ပညာဆပ်းခရ်းစဉကို နသ
ံ့ ာကျွန်းဆပေါ်မှအဆ ခခ၍ ဆကျ်းရွာမျာ်းသိုံ့ သွာ်းဆရာက
ရသ ဖငဲ့

စကဆလှအသု်း ပ ရ ခင်း၊

မ
ို ှတဆငဲ့ဆမာဆတာကာ်း ဖငဲ့

သယယူရ ခင်း

တိုဆ
ံ့ ကကာငဲ့ အဆငဲ့ဆငဲ့သွာ်းလာရပါသည။
(၂)

သ
ို သ
ိုံ့ ွာ်းလာရာတွင တစခါတစရပငလယဆရလိှုင်းကက်းမျာ်း ရိက
ု ခကမှုဆကကာငဲ့

လွနစွာ အနတရာယနှငဲ့ကက ဆတွွဲ့ရပါသည။
(၃) တစချိ ွဲ့ဆကျ်းရွာမျာ်းသည လတတာ ပင (နု်းဆသာင) မျာ်းကို ဖတ၍ ပစစည်းမျာ်း
ိန်းသိမ်းရသ ဖငဲ့ လွနစွာခကခကကမ်းတမ်းလှပါသည။
(၄) တစချိ ွဲ့ဆကျ်းရွာအုပချ ပဆရ်းမှ ်းမျာ်းသည တစရကကကိ တငအဆကကာင်းကကာ်း
ဆသာလည်း

ကကိ တငစစဉ

ာ်းမှုအာ်းနည်း ခင်း၊

ာ်း

ဆကျ်းရွာ ပနလညအဆကကာင်းကကာ်းမှု

အာ်းနည်း ခင်းတိက
ုံ့ ို ကက ဆတွွဲ့ခဲ့ရပါသည။
(၅)

ကွင်းဆင်းလုပငန်းမျာ်းဆဆာငရွကသညဲ့

ကာလအတွင်းနသ
ံ့ ာကျွန်းအန်းတွင၊

လကနကကက်းမျာ်း ဖငဲ့ ပစခတဆန၍ ကွင်းဆင်းဝန

မ်းမျာ်းလွနစွာ အနတရာယရှလ
ိ ှပါ

သည။
၁၅။ အကကပြ ချက်
(၁)

နသ
ံ့ ာကျွန်းနှငဲ့ပတသကဆသာဆကျ်းရွာမျာ်းတွင

ပ လုပ ခင်း မရှိခဆ
ဲ့ ကကာင်း ဆလဲ့လာသိရှိရပါသည။
ကွင်းဆင်းပညာဆပ်းလုပငန်းကို
ပါသည။

အကကိမမျာ်းမျာ်း

ယခငပညာဆပ်းဆ

ာဆ ပာပွမျာ်း

ံ့ဆ
ို ကကာငဲ့နယဆ မဆအ်းချမ်းလာပါက
ဆကလကဆဆာငရွက

သွာ်းသငဲ့

(၂)

ရခိုင ပညနယစစဆတွမမိ ွဲ့ဆပေါ်ရှိ

လည်း

တကကသိုလမျာ်းနှငဲ့အ

ကတန်းဆကျာင်းမျာ်းတွင

ိန်းသိမ်းဆရ်းနှငဲ့ပတသကဆသာ ပညာဆပ်းလုပငန်းမျာ်းကို တို်းချွဲ့ဆဆာငရွက

သငဲ့ပါသည။
(၃)

နသ
ံ့ ာကျွန်းနှငဲ့ပတသကဆသာ

လူ

ုအသိဆပ်းဆိုင်းဘုတမျာ်းကို

စိက
ု

သ
ူ ငဲ့ပါ

သည။
(၄) စစဆတွတကကသိုလတွငလည်း ပညာဆပ်းဆ

ာဆ ပာပွနှငဲ့ ငှကကကညဲ့သငတန်းမျာ်း

တို်းချွဲ့ ဆဆာငရွကသငဲ့ပါသည။
(၅) စစဆတွတကကသိုလတွင နသ
ံ့ ာကျွန်းဆရဝပဆဒသနှငပတ
ဲ့
သကဆသာ ဘာသာရပဆိုင
နှ်းဆနှ လှယပွမျာ်း၊ စာတမ်းဖတပွမျာ်း ပ လုပသငဲ့ပါသည။
(၆) နသ
ံ့ ာကျွန်းပတဝန်းကျငရှိ ဆကျ်းရွာမျာ်းတွင ဆရချိ ရှာ်းပါ်းသညကို ဆလဲ့လာဆတွွဲ့ရှိ
ရပါသည။ ဆရချိ ကနမျာ်း၊ စကတွင်းမျာ်း ပ လုပဆပ်းနိုငပါက ဆဒသ၏ စည်းရု်းမှုကို ရရှိ
နိုငပါသည။
(၇) နသ
ံ့ ာကျွန်းပတဝန်းကျငရှိ ပငလယနှငဲ့ဆကစပဆနဆသာ ဆကျ်းရွာမျာ်းတွင သဘာဝ
ဆဘ်းဒဏ္ကာကွယနိုငရန ဒဆရဆတာမျာ်းကို ပညနယသစဆတာနှငဲ့ ပူ်းဆပါင်းစိက
ု ပျိ ်း
ဆပ်းနိုငပါက သဘာဝဆဘ်းဒဏ္မှ ကာကွယနိုငမည ဖစပါသည။
၁၆။ နဂို်း
ဇဝမျိ ်းစမ
ု ျိ ်းကွနှငဲ့သဘာဝ

ိန်းသိမ်းဆရ်း (BANCA) မှ ဦ်းဆဆာင၍ နသ
ံ့ ာကျွန်းပတ

ဝန်းကျငရှိ ဆကျ်းရွာမျာ်းတွင ဆရဝပဆဒသနှငဲ့ဆိုငဆသာ ပညာဆပ်းဆ

ာဆ ပာမှုကို ပ

မဆု်း

အကကိမ ကွင်းဆင်းဆဆာငရွကခဲ့ ခင်း ဖစပါသည။
ဆဒသတွင်း၌ ယခုလဆ
ို

ာဆ ပာမှုမျိ ်းကို မကကာခဏ္ဆဆာငရွကဆပ်း ခင်း၊ ဆကျ်းရွာ

မျာ်း၏ လိအ
ု ပချက ဖစဆသာ ဆရချိ နှငဲ့ အ ခာ်းဖွွဲ့မဖိ ်းဆရ်းလုပငန်းမျာ်းကို တွဖကဆဆာငရွက
ဆပ်းနိုငပါက နသ
ံ့ ာကျွန်း၏ ဆရဝပဆဒသ ဖစဆ မာကဆရ်း လုပငန်းစဉမျာ်းတွင ဆဒသခလူ
ပူ်းဆပါင်းမှုကို အ ပညဲ့အဝ ဆ

ာကခရရှလ
ိ ာမည

ု ယုကကညမိပါသည။

ုမှ

