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ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွန
ဲ ှင့်သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသင်း (BANCA) မှ
ထုတ်ရဝသည်။

မာတိကာ
၁။ အတိုရကာက်စကားလုံးများ
၁။ အမှာစကား
၂။ရောင်ေွက်ချက်အကျဉ်းချုပ်
၃။ နိဒါန်း
၄။ မမန်မာနိင
ု ်ငအ
ံ တွငး် ရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝိုင်းငှက်အားအဓိကခခိမ်းရမခာက်သည့်အန္တောယ်များ
၅။ အသိပညာပိုင်းေိုင်ောအဓိကလိုအပ်ချက်များ
၆။ ဤငှကမ
် ျိုးစိတ်အတွက်စီမခ
ံ ျက်၏ဦးတည်ချက်နှင့် ေည်မန
ှ ်းချက်များ
၇။ ထိနး် သိမး် ရေးလုပရ
် ောင်ချက်အကျဉ်းချုပ်
၈။လုပ်ရောင်ေန် အရမခခံအစီအစဉ်
၉။ BANCA အဖွဲ ့မှရောင်ေွက်ရသာ ဤရောင်ေွက်ချက် စီမံချက် နိင
ု ်ငံအေင့် ညှိနှိုငး် မှု
ရနာက်ေက်တွဲများေက်လက်ရလ့လာဖတ်ရှုေန်

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

စုစည်းတင်မပသူ : မပည့်ခဖိုးရအာင် ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသင်း(BANCA)
အမှတ် (၉၄၃) ဒုတိယထပ် (ညာ) ကျိုက်ဝိုင်းဘုေားလမ်း ၊ အမှတ် (၃) ေပ်ကွက်
၊ မေမ်းကုနး် ခမို ့နယ် ၊ ေန်ကန
ု ် ၊ မမန်မာနိုငင
် ။ံ
အေိုပါအစီအစဉ်စီမံချက်သည် မွန်မပည်နယ် ရမာ်လခမိုင်ခမို ့တွင် ကျင်းပမပုလုပ်ရသာမမန်မာ
နိင
ု င
် ရ
ံ ေေညွာင့္နတ
ှု ်ဝိုငး် ငှက် ထိန်းသိမ်းမခင်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးေွဲမခင်း အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲမှေလဒ်
များကိအ
ု ရမခခံ တင်မပမခင်းမဖစ်ပါသည်။
ဂုဏ်မပုမှတ်တမ်းတင်မခင်း : အစီအစဉ်စီမခ
ံ ျက်မူကကမ်းအရမခအရနသို ့ Christoph Zockler, Sayam U
Chowdhury, Paul Insua- Cao, Jake Brunner and Peter Schmidt တို ့မှ တန်ဖုးိ ေှိလှရသာ

မှတ်ချက်များ ၊ အကကံမပုချက်များ ရပးခဲ့ကကသည်။
မျက်နှာဖုံးပုံ : (ထိုင်းနိုင်ငံရေဝပ်ရဒသရဖာင်ရဒးေှငး် )
စီမံချက်ကာလ : ဤစီမံချက်သည် ၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၀ အထိမဖစ်သည်။
ရကျးဇူးတင်လွှာ ။

။

ပထမဦးစွာမဖင့်

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့်

သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသင်း

(BANCA) မှ ဇန်နဝါေီလ(၁၇)ေက်ရန ့ ၊ ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်တွင် ရေေညွာင့္နတ
ှု ်ဝိုင်းငှကထ
် ိန်းသိမ်းရေး
အလုပ်ရရ
ုံ ေွးရနွးပွဲကုိ

ပူးရပါင်းလက်ခက
ံ ျင်းပရသာ

မွန်မပည်နယ်အစိးု ေအဖွဲ ့၊

ဝန်ကကီးဌာနနှင့်

သက်ေိုငေ
် ာအဖွဲ ့အစည်းများမှ ပူးရပါင်းပါဝင်တက်ရောက်ခ့ကဲ ကရသာ အေင့်မမင့်အောေှိကုယ
ိ ်စား
လှယ်များကိုလည်း အထူးရကျးဇူးတင်ေှိပါသည်။
ထို ့အမပင် အလုပ်ရရ
ုံ ေွးရနွးပွဲ မဖစ်ရမမာက်ရေးအတွက် ေန်ပံရ
ု ငွနှင့်နည်းပညာများပံပ
့ ုးိ ရပးခဲ့
ရသာ ဖွံ ့ခဖိုးတိးု တက်ရေးနှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ရေးေိုင်ော ေွစ်ဇ်ရအဂျင်စီမှ မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ့
ေပ်ေွာအရမခမပု

ကမ်းရိးု တန်းစီမံခနခ့် ွဲမှု

စီမံချက်ကို

အရကာင်အထည်ရဖါ်ရောင်ေွက်ရနရသာ

Helvetas , စုရပါင်းလုပ်အားရပးရေးအဖွဲ ့ ၊ IUCN ၊ EAAF ၊RSPB ၊ Arcona Consulting နှင့်
SBS TF အဖွဲ ့တို ့ကို လည်းရကျးဇူးတင်ေှိပါသည်။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

၁။ အတိုရကာက်စကားလုံးများ
BANCA

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင်သ
့ ဘာဝထိနး် သိမ်းရေးအသင်း

BECAR

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် သိမ်းရေးအသင်း(ေခိုင်)

BNHS

ဘုံရဘသဘာဝသမိုင်းအဖွဲ ့

CEPA

ေက်သွယ်ရေး ၊ ပညာရေးနှင့် လူထအ
ု သိပညာမဖနရ့် ဝမခင်း

CLCMGOMP

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ရဒသေပ်
့
ေွာအရမခမပုကမ်းရိးု တန်းစီမခ
ံ နခ့် ဲမ
ွ ှုစမ
ီ ံကိနး်

DLN

မပည်တွင်းအစိုးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ ့အစည်းများလမ်းညွှန်စာအုပ်

DOF

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

EAAFP

အရေှ အာေှ
့
-ကသစရကတးလျပျံသန်းောလမ်းရကကာင်းမိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်း

ECD

သဘာဝဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်းရေးဌာန

FD

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

FFI

အမပည်မပည်ေိုင်ော တိေ စ္ဆာန်နှင်အ
့ ပင်အဖွဲ ့

GAD

အရထွရထွအပ
ု ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

ICFC

အမပည်မပည်ေိုင်ောထိန်းသိမ်းရေးေန်ပံရ
ု ငွ(ကရနဒါနိုင်ငံ)

INGO

မပည်ပအစိုးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ ့အစည်း

IUCN

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမး် ရေး အမပည်မပည်ေိုင်ောအဖွဲ ့

KNU

ကေင်အမျိုးသားအစည်းအရုးံ

LCG

ရဒသခံထိန်းသိမး် ရေးအဖွဲ ့

MFF

အနာဂါတ်ဒရ
ီ ေရတာများအစီအစဉ်

MFA

မမန်မာနိုင်ငံသစ်ရတာအသင်း

MOLAI

ရမွးမမူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ေည်ရမမာင်းဝန်ကကီးဌာန

MONREC

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမး် ရေးဝန်ကကီးဌာန

MSAM

မမန်မာနိုင်ငံအဏ္ဏဝါသိပအ
္ပံ သင်း

NBSAP

နိင
ု င
် အ
ံ ေင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲေိုင်ော မဟာဗျူဟာနှငလ
့် ပ
ု ်ငန်းစီမခ
ံ ျက်

NGO

မပည်တွင်းအစိုးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ ့အစည်း

NWCD

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သားငှကတ
် ိေ စ္ဆာန်ထိနး် သိမ်းရေးဌာန

SLRD

ရကကးတိုငန
် ှင့်ရမမစာေင်းဦးစီးဌာန

RSPB

ခဗိတိသျှရတာ်ဝင်ငက
ှ ်ထန
ိ ်းသိမး် ရေးအသင်း

SBS

ရေေညွာင့္နတ
ှု ်ဝုင
ိ ်းငှက်

SBS TF

ရေေညွာင့္နတ
ှု ်ဝုင
ိ ်းငှကထ
် ိန်းသိမး် ရေးအဖွဲ ့

SDC

ဖွံ ့ခဖိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပူးရပါင်းရောင်ေက
ွ ်ရေးေိုင်ော ေွစ်(စ်)ရအဂျင်စီ

VDC

ရကျးေွာဖွံ ့ခဖိုးတိုးတက်ရေးရကာ်မတီ

WCS

သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့

WWF

ကမ္ဘာ့ရတာရိုငး် တိေ စ္ဆာန်ေန်ပုံရငွအဖွဲ ့
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

၁။ အမှာစကား

ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက် ထိန်းသိမ်းရေးစီမခ
ံ ျက်ေုင
ိ ်ော အစည်းရဝးကို မမန်မာနိုငင
် ၌
ံ အိမ်ေှင်
အမဖစ်လက်ခံကျင်းပေသမဖင့်
အရဝးကိုမမန်မာနိင
ု ်ငံ

မွနမ် ပည်နယ်အစိုးေအရနမဖင့်များစွာဂုဏ်ယူမိပါသည်။

ကမ်းရိးု တန်းရဒသကကီးများမှ

အောေှကိ ကီးများ

ယခုအစည်း

တက်ရောက်သကဲ့သို ့

ရနမပည်ရတာ်မှ သစ်ရတာဦးစီးဌာနအောေှိများလည်း တက်ရောက်ကကပါသည်။
ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက် သည်ရဒသရမပာင်းရောင်းခိင
ု က
ှ ်မျိုးစိတ်မဖစ်ခပီး ၊ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး
အန္တောယ်နင
ှ ေ
့် င်ေိုင်ရနေပါသည်။ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှုများမလုပရ
် ောင်ခ့လ
ဲ ျှင် ယင်းငှက်မျိုးစိတ်
သည် ရနာင်နှစ်အနည်းငယ်အတွငး် မျိုးသုဉ်းသွားရပလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ့ရေေညှာင့်နတ
ှု ်ဝိုငး် ငှက်ရကာင်
ရေအနည်းေုံး (၅၀) ောခိုင်နန
ှု း် ခနသ
့် ည် မမန်မာနိုင်ငမ
ံ တ
ု ္တ မပင်လယ်ရကွ တွ
့ င် ရောင်းခိကု ကသည်ဟု
ခနမ့် ှနး် ကကပါသည်။ ဤအချက်က မုတ္တမပင်လယ်ရကွ သည်
့
ပထဝီအရနအထားနှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ
စုံလင်လှသည့်ထူးမခားမှုနင
ှ ့် အရေးပါမှုတို ့ကိုမပသရနပါသည်။
ယခုအခါမမန်မာနိင
ု ်ငံ မုတ္တမပင်လယ်ရကွ သည်
့
ကံအားရလျှာ်စာွ အရေှ အာေှ
့
-ကသစရကတးလျပျံ
သန်းောလမ်းရကကာင်းအမဖစ် တည်ေှိရနပါသည်။ ထို ့အမပင်မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ၏
့ တစ်စိတ်တစ်ရဒသ
ကိုစီမအ
ံ ုပ်ချုပ်ေရသာ မွန်မပည်နယ်အစိုးေသည် ဤရဒသကို အနာဂါတ်ေမ်ောရဒသ၏ စီမံခနခ့် ွဲမှု
အတွက် ၊ မပည်နယ်အေင့် ရေဝပ်ရဒသစီမံခနခ့် ွဲမရ
ှု ကာ်မတီကုိ (၂၀၁၆) ခုနစ
ှ ်တွငဖ
် ဲွ ့စည်းခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံအေင့် ရေဝပ်ရဒသများရကာ်မတီကုိ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမး် ရေး
ဝန်ကကီးဌာနက ကမကထမပု၍ (၂၀၁၆) ခုနစ
ှ ် တွင်ဖွဲ ့စည်းတည်ရထာင် နိုင်ခ့ပ
ဲ ါသည်။
သို ့ရသာ်လည်း ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက် ထိန်းသိမ်းရေးသည် မွနမ် ပည်နယ်အစိုးေနှင်မ
့ ုတ္တမပင်
လယ်ရကွ တိ
့ ု ့သာ သက်ေိုငသ
် ည်သာမက ၊ မမန်မာနိုင်ငေ
ံ ှိအမခားကမ်းရိးု တန်းရဒသကကီးများနှင့်ပါ
သက်ေိုငရ
် နပါသည်။ အရကကာင်းမှာ အမခားကမ်းရိးု တန်းရဒသကကီးများ၌လည်း ရောင်းခိက
ု မ်းရမခ
ရနငှက်များကိုကာကွယ် ရစာင့်ရေှာက်ေန်လိုအပ်ပါသည်။ မွနမ် ပည်နယ်အစိးု ေအရနမဖင့် အမခားကမ်း
ရိုးတန်းရဒသကကီးများမဖစ်ရသာ ေခိုင်မပည်နယ် ၊ ဧောဝတီတိုင်းရဒသကကီးနှင့် တနသသာေီတိုငး် ရဒသ
ကကီးများကိပ
ု ါ အရေှ အာေှ
့
-ကသစရကတးလျ ပျံသန်းောလမ်းရကကာင်း မိတ်ဖက်ရနောအမဖစ်ရသာ်လည်း
ရကာင်း

၊

ေမ်ောရဒသ

(သို ့မဟုတ်)

အရေးကကီးရေဝပ်ရဒသများအမဖစ်ရသာ်လည်းရကာင်း

သတ်မှတ် ရေးတွင်ပါဝင်ကကဖို ့ကိုလည်းအားရပး တိုက်တွနး် လိုပါသည်။
ယခုနုင
ိ ်ငံအေင့်မျိုးစိတ်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်သည်ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှက်များရကာင်ရေ
တိုးပွားလာရေးအတွက် အရထာက်အကူမဖစ်လိမမ
့် ည်ဟု မွနမ် ပည်နယ်အစိးု ေအရနမဖင့်ရမျှာ်လင့်ပါ
သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် နိုင်ငံအေင့ထ
် ိနး် သိမး် ကာကွယ်သည့် ရနောများ (သို ့မဟုတ်)အမပည်မပည်
ေိုင်ော အရေးကကီးေမ်ောရဒသများတည်ရထာင်မခင်း၊ လူထုအသိပညာရပးမခင်း၊ ငှကဖ
် မ်းသူများကို
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

အမခားအသက်ရမွးဝမ်းရကကာင်းအလုပ်အကိင
ု မ
် ျား ရမပာင်းလဲလုပ်ကိုင်နုင
ိ ်ေန် ရထာက်ပ့ရ
ံ ပးမခင်း ၊
ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမခင်း

၊

သုရတသနမပုလုပ်မခင်းနှင့်

ဥပရဒနှင့်အညီကကပ်မတ်ရောင်ေွက်မခင်း

စသည်တုိ ့ကိုလမ်းပွင့်ရစမည်မဖစ်သည်။ ယခုက့သ
ဲ ို ့တစ်မပည်လုံး အတိုင်းအတာမဖင့်ကကိုးပမ်းရောင်
ေွက်မခင်းများသည် ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက် မျိုးစိတ်ကုိ ရေေှညေ
် က်လက် ေှင်သန်ရစရေးအတွက်
မုချပံပ
့ ုးိ နိုင်လိမ့်မည်မဖစ်ရပသည်။

ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္း
ဝန္ႀကီး
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန
မြန္ျပည္နယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

၂။ ရောင်ေွက်ချက်အကျဉ်းချုပ်
ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက် (Calidrus pygmaea) သည် ခေီးရဝးပျံသန်းသည့်ရမပာင်းရေွှ ကျက်
့
စားရသာငှကမ် ဖစ်သည်။ယင်းငှက်သည် ရုေှနိုင်ငံတွငသ
် ားရပါက်၍ နှစ်စဉ်ကလ
ီ ိုမီတာ (၈၀၀၀)ရကျာ်
ကွာရဝးရသာ ရတာင်အာေှနှင့် အရေှ ရတာင်
့
အာေှသို ့လာ၍ ရောင်းခိရ
ု လ့ေှိသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးေှိ
ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှကရ
် ကာင်ရေထက်ဝက်ခနသ
့် ည် မမန်မာနိုငင
် တ
ံ ွင်နစ
ှ ်စဉ် လာရောက်၍ ရောင်းခို
သည်ကိုရတွ ေှ့ ိေသည်။ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုငး် ငှက်သည် အမပည်မပည်ေိုင်ော သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့
(IUCN)၏ ကမ္ဘာလုံးေိုငေ
် ာ မျိုးသုဉ်းမှုအန္တောယ်အေင့်သတ်မှတ်ချက်အရနမဖင့် မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး
အရမခအရနေှိရနသည့်မျိုးစိတ်မဖစ်သည်။ ယင်းမှာသဘာဝတွငရ
် တွ ရန
့
ေေဲမျိုးစိတ်များတွင်အမမင့်
ေုံးမျိုးသုဉ်းနိုင်သည့် အန္တောယ်နင
ှ ့်ေင်ေိုင်ရနေရသာမျိုးစိတ်မဖစ်သည်။ ၂၀၁၀ခုနှစ် ရလ့လာသုံး
သပ်ချက်အေ လက်ေှိနှုန်းအတိုင်း အရကာင်ရေ ရလျာ့နည်းကျေင်းမည်ေပ
ို ါကရနာင် (၁၀) နှစ်တာ
ကာလအတွင်း မျိုးသုဉ်းရပျာက်ကယ
ွ ်သွားနိုင်သည်။
ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှကမ
် ျားအတွက် အဓိကေင်ေိုင်ေရသာအန္တောယ်များသည် ရပါက်ဖာွ းော
ရနောရဒသမဟုတ်ရသာ ရောင်းခိေ
ု ာရဒသများတွင်လည်းရတွ ေှ့ ိေသည်။ ယင်းငှက်များရောင်းခို
ောမမန်မာနိုင်ငံတွင် ယင်းတို ့အတွက် ကျရောက်နုင
ိ ်ရသာအဓိကအန္တောယ် (၄) မျိုးေှိသည်။
၁။ငှက်များကိဖ
ု မ်းေီးသတ်မဖတ်မခင်း။(မျိုးသုဉ်းေန်အေိုးဝါးေုံးနှင့အ
် ရေးကကီးေုံးအန္တောယ်
မဖစ်သည်။)
၂။ငှက်များကျက်စားောကမ်းရိုးတန်းရနောများ၌တေားဝင်ကကိုတင်ကာကွယ်မှုများမေှိမခင်း။
၃။ ငါးဖမ်းပိုကရ
် ထာင်ော၌ ရေငှက်များကို အမှတတ
် မဲ့ ၊ မရတာ်တေဖမ်းေီးမိမခင်း။
၄။ကမ်းရမခရဒသများကို မရလျာ်ကန်ရသာ တိုးတက်မမ
ှု ျားလုပ်ရောင်မခင်းနှင့် နည်းလမ်း
မမှန်ရသာ / စိုက်ပျိုးေန်မသင့်ရသာလတာမပင်များတွင် လမုရတာများ စိုက်ပျိုးမခင်းများရကကာင့်
ရေငှက်များကျက်စားောရနောများ တမဖည်းမဖည်းကွယ်ရပျာက်သွားမခင်း စသည်တို ့မဖစ်ကကပါသည်။
ရဖာ်မပပါရဘးအန္တောယ်များေှိရနလင့်ကစား ၊ ၂၀၀၈ခုနစ
ှ ်မစ
ှ တင်၍ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်
မျိုးစိတ်ငှကမ
် ျားကို ကာကွယ်ရေးအစီအမံများရောင်ေွက်ခ့ပ
ဲ ါသည်။ အထူးသမဖင့်ရဒသတွငး် ကွငး်
ေင်း၍ မပည်သူတို ့၏လူမစ
ှု ီးပွားရေးစစ်တမ်းများ ရကာက်ယူမခင်းမှ ငှကဖ
် မ်းသူများကိုရဖာ်ထုတ်၍
ရဒသခံငှက်ဖမ်းသမားများကို

သင့်ရလျာ်ရသာအသက်ရမွးဝမ်းရကကာင်း

ရမပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ေန်

ရထာက်ပံ့ရပးမခင်း ၊ ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှက် အရကကာင်းကိုလူများသိေှိလာေန်အသိ ပညာရပးမခင်း
နှင့် ရဒသတွင်းကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များကိလ
ု ည်း ဖွဲ ့စည်းတည်ရထာင်ရပးမခင်းတို ့မဖင့် မုတ္တမ
ပင်လယ်ရကွ ကိ
့ ု ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ရဒသ (ေမ်ောရဒသ) အမဖစ်တည်ရထာင်နိုင်ေန် ရမခလှမ်းစခဲ့ပါသည်။
ယခုနုင
ိ ်ငံအေင့် ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုငး် ငှက်မျိုးစိတ်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်သည် ၂၀၀၈ ခုနစ
ှ ်
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

အမပည်မပည်ေိုင်ော ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းထိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်နင
ှ ့် ယခင်(၂၀၁၄-၂၀၁၆) နိုင်ငံအေင့်
ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်း ထိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်တို ့မှ တိုးတက်မဖစ်ရပါ်လာေမခင်းမဖစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်
တွင် (၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ် ၊ ဇန္နဝါေီ မှစ၍ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ၊ ဒီဇင်ဘာအထိ) ရောင်ေွက်မည့် မမန်မာနိင
ု ်င၏
ံ
ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ယင်းငှက်များမျိုးမသုဉ်းရေးအတွက် ရောင်ေွက်မည့်
လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အမပည်မပည်ေိုငေ
် ာမှကည
ူ ီပံ့ပိုးေန် လုပ်ရောင်ချက်အေင့်ေင့်ကို ရဖာ်မပထား
ပါသည်။
ရအာက်ပါဦးတည်ချက်များမှာ မမန်မာနိုငင
် တ
ံ ွင်ယခင် နိုင်ငံအေင့်ထိနး် သိမ်းရေးအစီအစဉ်
တွင်ပါဝင်သည့် ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုငး် ငှက်များ၏ ရောင်းခိုောရဒသ (၄) ခုစလုံးတွင် ရောင်ေွက်ေန်
အချက်များပါဝင်ပါသည်။ ရောင်းခိုောရဒသ (၄) ခုမာှ မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ့ ၊ နံ ့သာကျွန်း ၊
ဧောဝတီမမစ်ဝကျွနး် ရပါ်ရဒသနှင့်

ခမိတ်ရဒသေှိလမုရတာများနှင့်

လတာမပင်များမဖစ်ကကပါသည်။

ဦးတည်ချက် တစ်ခုစီအတွက် သင့်ရလျာ်ရသာရောင်ေွက်ချက်များ ၊ တာဝန်ခရ
ံ ောင်ေွက်သူများနှင့်
နှစ်ကာလ အလိုက်စဉ်ထားရသာလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန္နဝါေီလတွင် ကျင်းပခဲ့
ရသာရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝုင
ိ ်းငှက် နိုင်ငံအေင့်ထိန်းသိမး် ရေး အစည်းအရဝးမှ ေုံးမဖတ်သည့်အတိုင်း
သရဘာတူညီ ခဲ့ကကပါသည်။
(၂၀၁၇-၂၀၂၀) ခုနှစ်အတွက်ရေေညှာင့်နတ
ှု ်ဝိုငး် ငှက် နိုင်ငံအေင့်ထိနး် သိမ်းရေးစီမခ
ံ ျက်အ
တွက်ေည်မန
ှ း် ချက်များမှာ ေည်မှန်းချက်၁။ မမန်မာနိုင်ငေ
ံ ှိ ရေေညှာင့်နတ
ှု ်ဝိုငး် ငှကမ
် ျား ရောင်းခိေ
ု ာရနောအားလုံးကို နိုင်ငံ
အေင့်ထိနး် သိမ်းရစာင့်ရေှာက်ော နယ်ရမမများ သို ့မဟုတ် အမပည်မပည်ေိုင်ော
ေမ်ောရဒသ အမဖစ်ရသချာစွာ သတ်မှတ်ေန်။ အထူးသမဖင့်မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ့ ၊
နံ ့သာကျွန်း ၊ ဧောဝတီမမစ်ဝ ကျွန်းရပါ်ရဒသနှင့် ခမိတ်ရဒသေှိလမုရတာများနှင့်
လတာမပင်များမဖစ်သည်။
ေည်မှန်းချက်၂။

အမပည်မပည်ေိုင်ော

ရေေညှာင့်နှုတ်ဝုင
ိ ်းငှက်

ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့အရနမဖင့်

နိုင်ငံရတာ်အေင့ပ
် ူးရပါင်း ရောင်ေွက်သည့် BANCA အဖွဲ ့အားလိုအပ်သည့်
ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများမဖစ်သည့်ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှကမ
် ျားရောင်းခိုရနော
များကို အခမဲသုရတသနမပုလုပရ
် ေးနှင့် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးရေး လုပ်ငန်းများ
အရကာင် အထည်ရဖာ်ောတွင် ရထာက်ပံ့အကူအညီရပးေန်။
ေည်မှန်းချက် ၃။ ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝုင
ိ ်းငှက်များ၏ ရောင်းခိေ
ု ာရနော(၄) ခု၌ငှကဖ
် မ်းမှုများရလျာ့ပါး
ရစေန်အတွက် BANCA နှင့် အမခားအစိးု ေမဟုတ်ရသာ အဖွဲ ့အစည်းများ၏
လုပ်ငန်းများကို ကူညီရထာက်ပံ့ရပးေန်။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

၃။ နိဒါန်း
ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက် (Caldris pygmaea) ကို ကမ္ဘာလုံးေိင
ု ေ
် ာ မျိုးသုဉ်းမှုအန္တောယ်အေင့်
သတ်မှတ်ချက်အရနမဖင့်

မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးအရမခအရနေှိရနသည့်

မျိုးစိတ်အမဖစ်သတ်မှတ်ထား

ပါသည် (BirdLife International ၂၀၁၆)။ တစ်ကမ္ဘာလုံးေှိ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝုင
ိ ်းငှက်ရကာင်ရေ၏
(၂၆%) သည်နှစ်စဉ်ရလျာ့နည်းကျေင်းလျက်ေှိခပီး ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ယင်းငှက်မျိုးစိတ်အစုံ
ရပါင်း (၁၀၀)ခနသ
့် ာ ေှိရတာ့သည်ဟု တွက်ေခနမ့် ှန်းထားသည်။ (Zockler နှင့် အမခားသူများ
၂၀၁၀) အထူးသမဖင့် မမန်မာနိင
ု ်ငန
ံ င
ှ ့် ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှကမ
် ျား သားရပါက်ောရနောများတွင်
ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်မလ
ှု ုပ်ငန်းများ

ရောင်ေွက်ခပီးကတည်းက

ငှကရ
် ကာင်ရေရလျာ့ကျမသွား

ရအာင်ထိန်းသိမ်းထားနိင
ု ခ
် ့ပ
ဲ ါသည်။ သို ့ရသာ်မငားလည်း ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှက်တို ့၏အရေအတွက်
မှာ မျိုးသုဉး် လုနးီ နီး အရမခရနေှိရနပါသမဖင့် ယင်းငှက်တို ့သွားရောက်ကျက်စားော ခေီးတစ်ရလျှာက်
နှင့် အချို ့ရသာရနောများတွင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများပိုမိုရောင်ေွက်ေန် လိုအပ်ရနပါသည်။
ေရေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှကမ
် ျားနှင့်

ပတ်သက်၍

ယင်းတို ့၏အဓိက

သားရပါက်ောရနောအတိအကျ

ရဖါ်ထုတ်ေန် ၊ ပျံသန်းောလမ်းရကကာင်းနှင့် ရောင်းခိေ
ု ာရနောများကို သိထားသမျှမာှ မမပည့်စုံဘဲ ၊
လိုအပ်ချက် ၊ ဟာကွက်များ ေှိရနေဲမဖစ်သည်။ သို ့ရသာ်လည်း မမန်မာနိုငင
် ံသည် လည်းရကာင်း ၊
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ရဒသသည်
့
လည်းရကာင်း ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝုင
ိ ်းငှကမ
် ျားအတွက် အလွန်အရေးကကီး
ရသာ ရောင်းခိရ
ု ဒသအမဖစ် ေက်လက်တည်ေှိရနမည်မဖစ်ရကကာင်း ထည့်သွငး် စဉ်းစားထားေမည်
မဖစ်သည်။ (Zockler နှင့် အမခားသူများ ၂၀၁၆)
ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှကတ
် ို ့သည်

ခေီးရဝးပျံသန်းသည့်ရေွှ ရမပာင်
့
းကျက်စားရသာ

ငှကမ
် ျိုးမဖစ်

သည်။ ရုေှနုင
ိ ်ငအ
ံ ရေှ ဖျားကမ်
့
းရိုးတန်း တန်မဒာရဒသတွငသ
် ားရပါက်၍ ကီလိုမီတာ ၈၀၀၀ ခနရ့် ဝး
ရသာ

ရတာင်ဖက်အေပ်သို ့

အရေှ အာေှ
့
-ကသစရကတးလျ

လာ၍ရောင်းခိုကကသည်။

ယင်းတို ့ပျံသန်းောလမ်းရကကာင်းမှာ

ပျံသန်းောလမ်းရကကာင်းမဖစ်ပါသည်။

ပျံသန်းောလမ်းရကကာင်းတွင်

ပင်လယ်ဝါရဒသသည် ယင်းတို ့ခဏတာ နားခိုောရနောများအမဖစ်ပါဝင်သည်။ ယင်းငှက်မျိုးစိတ်
တို ့သည် ရတာင်အာေှနှင့်အရေှ ရတာင်
့
အာေှေှိ ဒီရေရောက်ောကမ်းရိးု တန်းရဒသများေှိ လတာမပင်
များတွင် လာရောက်ရောင်းခိကု ကသည်။ ယင်းတို ့ရောင်းခိေ
ု ာနိုင်ငံများမှာ အထူးသမဖင့် မမန်မာနိုငင
် ံ
၊ တရုတ်နိုင်ငန
ံ င
ှ ့်ဘဂသလားရဒ့ေှ်နိုင်ငတ
ံ ို ့မဖစ်ပါသည်။ ယင်းငှက်မျိုးစိတ်၏ အရကာင်ရေရလျာ့ကျမှုမာှ
သားရပါက်နန
ှု း်

ရသနှုနး် ရကာက်ယူချက်

စစ်တမ်းများအေ

အရကာင်ငယ်များ၏ရသနှုန်းမှာ

များမပားခပီး အေွယ်ရောက်သားရပါက်နုိငရ
် သာအေင့်သို ့ ရောက်ေှိမန
ှု ည်းမခင်း ရကကာင့မ် ဖစ်သည်ကုိ
ရတွ ေသည်
့
။ ငှက်ငယ်များသည် (၂) နှစ်သားအေွယ်မရောက်မီ သားရပါက်ောရနောများသို ့မပန်မလာ
နိုင်ရကကာင်းရတွ ေသည်
့
။ ငှကင
် ယ်များရသေသည့် အဓိကရကကာင်းေင်းမှာ အထူးသမဖင့် မမန်မာနိုင်ငံ ၊
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဘဂသလားရဒ့ေှန
် ုိငင
် တ
ံ ို ့ေှိ ယင်းငှက်များရောင်းခိေ
ု ာ ရနောများတွင် ငှကရ
် ထာင်မခင်း
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

၊ ငှကမ
် ျားကိဖ
ု မ်းေီးသတ်မဖတ်မခင်းတို ့ရကကာင့မ် ဖစ်သည်။
မမန်မာနိုင်ငံနင
ှ ့် ဘဂသလားရဒ့ေှ်နိုငင
် တ
ံ ို ့တွင် ယင်းငှက်မျိုးစိတ် ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်မခင်းလုပ်
ငန်းများတွင် ငှကဖ
် မ်းေီးသတ်မဖတ်မခင်းလုပ်ငန်းများကို လုံးဝရပျာက်ကယ
ွ ်ရအာင် မလုပ်နိုင်ရသး
ရသာ်လည်း လုပ်ငန်းအများအမပားကိုအေှန
ိ အ
် ဟုန် ရလျှာ့ချခဲသ
့ ည့်တိုငရ
် အာင် ေပ်ေိုငး် လိုက်မခင်း
ရတာ့မဟုတ်ပါ။ ငှကမ
် ျားကို ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မခင်းအန္တောယ်မှ ရလျာ့ကျရစရေးအတွက် ရဒသခံ
မပည်သူများအကကား လူထုအသိပညာရပးမခင်းနှင့် ငှကရ
် ထာင်ဖမ်းသူများကို အမခားအလုပ်အကိုင်
များရမပာင်း၍ လုပ်ကုင
ိ ်နိုင်ေန်ရထာက်ပ့ံရပးမခင်းမဖင့် အရတာ်အသင့်ရလျှာ့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ရုေှနိုင်ငေ
ံ ှိ
ငှကသ
် ားရပါက်ောရနောများတွင် ၂၀၁၁ ခုနစ
ှ ်မစ
ှ ၍ အရကာင်ငယ် (၁၃၀) ကို ရအာင်မမင်စွာ
ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်နုင
ိ ်မခင်းမဖင့် ငှက်ရပါက်ကရလးများ အသက်ေှငန
် န
ှု ်း မမင့်တက်ရစခဲ့ပါသည်။
ကမ်းရိးု တန်းရေငှက်များကို ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မခင်း ၊ ဒီရေရောက်ောလတာမပင်ေှိ ငှကမ
် ျား
ရနထိုင်ောရနောများ ဖွံ ့ခဖိုးရေးစီမံကန
ိ း် များရကကာင့်ေးုံ ရှုံး ရပျာက်ကယ
ွ ်သွားမခင်းတို ့သည် ငှကမ
် ျား
ပျံသန်းော

လမ်းရကကာင်းတစ်ရလျှာက်

အဓိကအန္တောယ်အမဖစ်

ေက်လက်ေှိရနေဲမဖစ်ပါသည်။

ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှက် နိုင်ငံအေင့ထ
် ိန်းသိမး် ရေးစီမခ
ံ ျက် (၂၀၁၄-၂၀၁၆) ကိုလုပ်ရောင် ရနစဉ်
ကာလမှာပင် ၊ မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ရဒသကိ
့
ု ေမ်ောရဒသအမဖစ်သတ်မှတ်နိုင်ရေး အေိုမပုထားရသာ
စီမံကိနး် ကိလ
ု ည်း

မပင်ေင်ရနခဲ့ပါသည်။

ကိုပါ တိုးချဲ ့နိုင်ေန်အကကံမပုချက်များကို

ထို ့မပင်ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီးနှင့်ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီးတို ့
တင်မပခဲ့ပါသည်။

လူထုအရမခမပုသဘာဝ

အေင်းအမမစ်

စီမံခနခ့် ွဲမက
ှု ုိ ရထာက်ပ့ရ
ံ ပးမခင်း ၊ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များကို ဖွဲ ့စည်းရလ့ကျင့ရ
် ပးမခင်း၊
ရသာက်သုံးရေကန်များ

တူးရဖာ်တည်ရောက်ရပးမခင်းနှင့်

ငှကဖ
် မ်းသူများအား

အမခားအလုပ်

အကိုင် ရမပာင်းလဲလုပ်ကိုင်နုင
ိ ်ေန် ရထာက်ပ့ရ
ံ ပးမခင်းများကိလ
ု ည်း ရောင်ေွကခ
် ့ပ
ဲ ါသည်။ ထို ့မပင်
ေက်သွယ်ရေး ၊ ပညာရေး ၊ ပူးရပါင်းရောက်ေွက်ရေးနှင့် လူထုအသိပညာရပးရေးလုပ်ငန်းများ
ကိုလည်းရောင်

ေွကရ
် ပးပါသည်။

ငှကမ
် ျားကျက်စားော

နံ ့သာကျွန်းကိုလည်းေမ်ောရဒသအ

မဖစ်သတ်မှတ် ရပးနိုင်ေန်အကကံမပုချက်များကိလ
ု ည်း တင်မပရေွးရနွးခဲ့ပါသည်။
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ရဒသနှ
့
င့် နံ ့သာကျွန်းတွင် ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝုင
ိ ်းငှကမ
် ျားကိန
ု ှစ်စဉ် ရစာင့်ကကည့်
စစ်ရေးေန်ရောင်ေွကလ
် ျှကေ
် ှိပါသည်။

တနသသာေီတိုင်းရဒသကကီး၊

ဧောဝတီတိုင်းရဒသကကီး

၊

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ရတာင်
့
ပိုင်း (မွန်မပည်နယ်) နှင့် ေခိုင်မပည်နယ်တို ့တွင်လည်း ထိုငှက်မျိုးစိတ်
တို ့ရောင်းခိေ
ု ာ

ရနောများအမဖစ်

ထိုရဒသများသည်လည်း
ရဒသများ

သတ်မှတ်နုင
ိ ်ေန်

ရလ့လာရောင်ေွက်ရနေဲမဖစ်ပါသည်။

ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ရေးလုပ်ငန်းများကို

မဖစ်ကကပါသည်။

မမန်မာနိုငင
် ံရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝိုင်းငှက်များ

ထပ်မရ
ံ ောင်ေွက်ေမည့်
ကျက်စားောရနောတို ့ကို

မှတ်တမ်းတင်ထားရသာရမမပုံကို ရအာက်တွင်ရဖာ်မပထားပါသည်။
ယခင်ရောင်ေွက်ခဲ့ရသာလုပ်ငန်းစီမခ
ံ ျက်မှ ရတွ ေှ့ ိသမျှအသိပညာေိုင်ော လိုအပ်ချက်၊ လစ်ဟာ
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

မှုများကို မဖည့်ေည်းနိင
ု ေ
် န်ရေလတာမပင်တွင် ရပါက်ဖာွ းသည့် ရကျာရိုးမဲ့သတ္တ ဝါ (Benthos) များ
နှင့် မမစ်ဝရဒသတွင် ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှကအ
် များေုံး ကျက်စားမှု ၊ ရနထိုင်မှု ၊ လတာမပင်များ
ရမပာင်းလဲမန
ှု င
ှ ့် လမုရတာများ စိုကပ
် ျိုးမခင်းမဖင့် ကမ်းရိးု တန်းရေငှက်များအတွက် ထိခိုက်မမ
ှု ျားကို
သုရတသနမပုလုပ်ရနေဲမဖစ်ပါသည်။ ထို ့မပင်ကမ်းရိးု တန်းရဒသတွင် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုရကကာင့်
မဖစ်ရပါ်နိုင်ရသာ အကျိုးသက်ရောက်မှုကုိ ရလ့လာသုရတသနမပုလုပရ
် နပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍မမန်မာနိင
ု ်ငတ
ံ ွင် ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှကမ
် ျား ထိန်းသိမ်းရေးအတွကအ
် ဓိက
ရောင်ေွက်မှု နှစ်ကာလအလိုက်မပုစုထားရသာဇယားကိရ
ု နာက်ေက်တွဲ(၁)တွင်ရဖာ်မပထားပါသည်။
ယခုရောင်ေွက်မှုစီမံချက်သည် ယခင်ကရောင်ေွက်ခဲ့ရသာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အမပည်မပည်ေိုငေ
် ာ
ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်း ထိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်နင
ှ ့် မမန်မာနိင
ု ်ငရ
ံ ောရညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက် ထိန်းသိမ်းရေး
(၂၀၁၄-၂၀၁၆)

စီမံချက်တို ့ကိုအရမခခံ၍

ေက်လက်အရကာင်အထည်ရဖာ်

ရောင်ေွက်မခင်း

မဖစ်ပါသည်။ ယခုရောင်ေွက်မှုစီမံချက်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဇန္နဝါေီလ (၁၇) ေက်ရန ့တွင်
မွနမ် ပည်နယ် ၊ ရမာ်လခမိုင်ခမို ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရသာ မမန်မာနိင
ု ်ငရ
ံ ေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝုင
ိ ်းငှက် ထိန်းသိမ်းရေး
၊ နိုင်ငံအေင့် အလုပ်ရရ
ုံ ေွးရနွးပွ၌
ဲ
အတူပးူ ရပါင်းပါဝင်သည့် အစိးု ေ ၊ ဌာနေိင
ု ေ
် ာများနှင့်
အဖွဲ ့အစည်း အသီးသီး၏ညှိနှိုင်းတိုငပ
် င်မှု ၊ အၾကံဥာဏ္ရယူမႈမွေေှိရသာ အကျိုးေလဒ်ပင်မဖစ်ပါ
သည်။ (ပါဝင် ရေွးရနွးသူစာေင်းကို ရနာက်ေက်တွဲဇယား (၂) ရဖာ်မပထားသည်။)
ဤရောင်ေွက်မစ
ှု ီမံချက်သည် မမန်မာနိုငင
် မ
ံ ှကတိကဝတ်မပုထားရသာ ရအာက်ရဖာ်မပပါအမပည်
မပည်ေိုင်ောသရဘာတူညီချက်နင
ှ ့် စာချုပ်များကိလ
ု ည်း အရထာက်အကူမဖစ်ရစပါသည်။
 ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရေးသရဘာတူညခ
ီ ျက်နှင့်ေက်စပ်လျှကေ
် ှိရသာ နိုင်ငံ
အေင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိနး် သိမး် ရေးလုပင
် န်းစီမံချက်။
 အမပည်မပည်ေိုင်ော အရေးပါရသာရေဝပ်ရဒသများအတွက် ေမ်ောကွနဗ
် င်းေှငး် ။
 အရေှ ့ အာေှ - ကသစရကတးလျ ပျံသန်းောလမ်းရကကာင်းမိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်း။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

မမန်မာနိုင်ငံအတွငး် ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝုင
ိ ်းငှကမ
် ျားရတွ ေှ့ ိမှုမတ
ှ ်တမ်းတင်ထားသည့်ရမမပုံ။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

၄။ မမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်အားအဓိကခခိမ်းရမခာက်သည့်အန္တောယ်များ
ဤလုပင
် န်းစီမံချက်၏သက်တမ်းကာလအတွငး် အရေးရပါ်ရောင်ေွက်ေမည့် အဓိကခခိမး်
ရမခာက်မှုအန္တောယ် (၅) မျိုးကိုသတ်မှတ်ထားပါသည်။ ယင်းတို ့မှာ(၁) ရောင်းခိုရေငှကမ
် ျားကိဖ
ု မ်းေီးသတ်မဖတ်မခင်း
ငှကမ
် ျားကို ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မခင်းသည် ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝုင
ိ ်းငှကမ
် ျားအား အဓိက
ခခိမး် ရမခာက်သည့် အန္တောယ်အမဖစ် ကျန်ေှိရနပါရသးသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးေှိ ရေေညှာင့်
နှုတ်ဝိုငး် ငှက်ရကာင်ရေ

ကျေင်းမှုမမဖစ်ေန်

ငှကရ
် ထာင်ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်ရနမခင်းများ

ရလျာ့နည်း ပရပျာက်သွားရေးအတွက် အလျှင်အမမန်အရေးယူရောင်ေွက်ေန် လိုအပ်ပါ
သည်။ ၂၀၀၉ ခုနစ
ှ ်မစ
ှ ၍ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများရကကာင့် ငှကဖ
် မ်းေီးသတ်မဖတ်မှုများ
သိသိသာသာ ကျေင်းသွားရသာ်လည်း ၊ အနည်းအကျဉ်း ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မှုေှိရနမခင်းက
ရကာင်ရေ အနည်းငယ်သာကျန်ရသာ ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှကမ
် ျား အတွကက် ကီးမားရသာ
ေိုးကျိုးများ ကိုမဖစ်ရစနိုင်ပါသည်။
(၂) ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုငး် ငှက်များရောင်းခိုော ရနောများတွင်ဥပရဒနှင့်ကာကွယ်မှုအားနည်းမခင်း
အဓိကအရေးပါသည့်

မိနး် မလှကျွန်းနှင့်

ယင်း၏အေံကျွနး်

များကိေ
ု မ်ောရဒသ

အမဖစ် အသိအမှတ်မပုခပီးမဖစ်ပါသည်။ ထို ့အမပင်မတ
ု ္တ မပင်လယ်ရကွ ့ ၏တစ်စိတ် တစ်ရဒသ
ကိုလည်း ေမ်ောရဒသ မဖစ်လာေန်အေိုမပုတင်မပထားပါသည်။
ရနာင်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း စီးပွားရေးတဟုန်ထိုး တိုးတက်မှုနှင်အ
့ ညီ ၊
ကမ်းရိးု တန်းရဒသများ ဖွံ ့ခဖိုးလာမည်ကုလ
ိ ည်း ရလျှာ့ရပါ့တွက်ေမထားသင့်ပါ။ ရေငှက်
များအဓိကမှီတင်းောရနောများကို

သတ်မှတ်ရပးရေး၊

ထိုရနောများကိုကာကွယ်

ရစာင့်ရေှာက် ရေးနှင်သ
့ ဘာဝဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်ေီးမှုများကင်းသည့် ဖွံ ့ခဖိုးမှုများကိုလည်း
အထူးဦးစားရပး၍ အရသအချာ ကကပ်မတ်ရောင်ေွက်ေန်မဖစ်သည်။
(၃) ဒီရေရောက်လတာမပင်များေုံးရှုးံ နိုငမ
် အ
ှု လားအလာ
စိုက်ပျိုးေန်မသင့်ရသာ ရနောများတွင် လမုပင်များ စိုက်ပျိုးမခင်းမဖင့် ဒီရောက်လတာ
မပင်များေုံးရှုးံ ခပီး ၊ ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းအပါအဝင် ရေငှက်များအတွက်ထိခိုက်မှုများ မဖစ်ရစပါ
သည်။ မုတ္တမရကွ အရေှ
့
ဖက်
့ ေှိ သထုံခမို ့နယ်နှင့် ပဲခးူ ရဒသအပါအဝင် ကမ်းရိုးတန်းရဒသများ
၌ကမ်းရိးု တန်းထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လမုပင်များ စိုက်ပျိုးမခင်းများရောင်ေွက်ေန် ရလာ
ရလာေယ် စီမခ
ံ ျက်များေှိရနပါသည်။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

(၄) ပိုက်တန်းမဖင့် ငါးဖမ်းမခင်း
ပိုက်တန်းများမဖင့် ငါးဖမ်းကကောတွင် ပိုက်တန်းရထာင်သည့်ရနောများတွင် ငါးဖမ်း
ေီးကကရသာ်လည်း ထိုရနောများတွင် ငါးဖမ်းပိုကတ
် န်းများ ထားေစ်ခဲ့သမဖင့်

ရေေညှာင့်

နှုတ်ဝိုငး် ငှက်များ ပိုကတ
် ွင်မရတာ်တေ ဖမ်းမိကကေသည်။
(၅) နံသာကျွန်းတွင်တေားမဝင်သဲထုတ်ယူမခင်း
တေားမဝင် သဲထုတ်လုပမ် ခင်းသည် နံ ့သာကျွန်း၏ရမမမျက်နာှ သွင်မပင် တည်ရောက်
ပုံနှင့် ငှကက
် ျက်စားောရနောများကို အကကီးအကျယ်ရမပာင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။ ထပ်ေင့်
အရေးပါသည့် ခခိမး် ရမခာက်မှုအန္တောယ်အရသးစားများမှာ ငါး၊ ပုစွန် ရမွးမမူရေး လုပ်ငန်း
များတိုးချဲ ့လုပ်ကုင
ိ ်မခင်းနှင့်

လမုရတာများမပုန်းတီးမခင်းတို ့မဖစ်ပါသည်။

ရနာက်ေက်တွဲ

အကျိုးေက်အရနမဖင့် မမစ်ဝ၏နုနး် အနည်အနှစ်နှင့် အစာပို ့ချမှုမဖစ်စဉ်များမဖစ်သည်။
စိုက်ပျိုးရေးကိုအေှိန်မမှင်လ
့ ုပ်ရောင်မခင်း ၊ ရေအားလျှပစ
် စ်ထုတ်လုပမ် ခင်းနှင့် မမစ်ညာ
ေှိစက်ရံတ
ု ို ့ရကကာင့်

ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းရစမခင်းစသည့်

မမစ်ညာဖွံ ့ခဖိုးရေးလုပင
် န်းများ

အမပင် ပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ောဥပရဒနှင့် ရဖါ်ရောင်မအ
ှု ားနည်းချက်တို ့သည် သွယ်ဝက
ို ရ
် သာ
အန္တောယ် အကျိုးေက်များမဖစ်သည်။
ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှက် အပါအဝင် အမခားအရလးထားသည့် မျိုးစိတ်တို ့ကို နိုင်ငအ
ံ
ေင့်မျိုးသုဉး် မည့်

အန္တောယ်ကျရောက်သည့်

စာေင်းမေှိမခင်းနှင့်

အဓိကပူးရပါင်းပါဝင်သည့်

ရအာက်ရမခအေင့်တို ့တွင်

မျိုးစိတမ
် ျားအမဖစ်သတ်မတ
ှ ်ထားသည့်
အဖွဲ ့အစည်းအချင်းချင်း

ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မှုအားနည်းမခင်း

နိုငင
် အ
ံ ေင့်နှင့်

စသည့်အချက်တို ့မှာ

ကိုင်တွယ် ရမဖေှင်းေမည့်အမခားမပဿနာများမဖစ်ပါ သည်။
၅။ အသိပညာပိုင်းေိုင်ောအဓိကလိုအပ်ချက်များ
ဤလုပင
် န်းစီမံချက် သက်တမ်းကာလအတွငး် သုရတသနနှင့် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းလုပ်
ငန်းများ၌ တိုးတက်လုပ်ရောင်ေန်လိုအပ်ရနပါသည်။ ယင်းအချက်အတွက် အသိပညာရပးရေး
ေိုင်ော အဓိကလိုအပ်ချက် (၄) မျိုးကိုခွဲမခားသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
(၁)။

ရေရသနှင့်ရေမပည့်ဒရ
ီ ေရောက်ော
ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှကတ
် ို ့

အမှတန
် ှစ်ခုကကားေှိ

ကျယ်မပနရ့် သာ

မည်က့ဲသို ့ကျက်စားသည်ကုိ

မမစ်ဝရဒသတွင်

ပိုမိုသိေှိေန်လိုအပ်ပါသည်။

ဤအချက်ကို သိေှိမှသာလျှငင
် က
ှ မ
် ျားကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေန် နယ်နမ
ိ တ
ိ ်သတ်မှတ်မခင်း၊
ဇုံများ ခွဲမခားသတ်မှတ်မခင်းနှင့် ရေွှ ရမပာင်
့
းကျက်စားရသာငှကမ
် ျားကို ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မှု
များမှ တားေီးနိုင်ရပလိမမ
့် ည်။
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

(၂)။

ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှကမ
် ျား မမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင် လာရောက်ကျက်စားမှုမဖစ်စဉ်ကုိ ပိုမိုကျယ်
ကျယ်မပနမပန
့် သ
့် ိေှိေန်လိုအပ်ပါသည်။
ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှကမ
် ျား
ေက်စွဲအတိအကျမသိေှိမခင်း

၊

မမန်မာနိင
ု ်ငတ
ံ ွင်ရောင်းခိခု ပီး

မပန်လည်ထွက်ခွာသည့်

ပထမနှစ်ရောက်လာရသာငှက်များ

မမန်မာနိင
ု င
် တ
ံ ွင်

ရနွကုန်ရအာင်ရနသရလာ ၊ သို ့တည်းမဟုတ် ပျံသန်းောလမ်းရကကာင်းတွင် အမခားတစ်ရနော
ောသို ့ ထွက်ခွာသွားသရလာ ေှင်းေှင်းလင်းလင်းမသိေရချ။ ဤအချက်သည် ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်
ဝိုင်းငှက် ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်မခင်းလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွကေ
် ာတွင် အဓိကရသာ့ချက်မဖစ်
ရပသည်။
(၃)။

ရဒသခံများအတွက်

အသက်ရမွးဝမ်းရကကာင်းအလုပ်များ

အလယ်အလတ်ကာလနှင့်

ရေေှည်လုပက
် ုင
ိ ်နိုင်ေန်

ရမပာင်းလဲလုပ်ကုင
ိ ်ရစောတွင်

မည်သည့်လုပ်ငန်းမျိုးမဖစ်ပါသနည်း။

ယင်းအချက် သည် မမန်မာနိုင်ငံ၌ ေပ်ေွာအရမခမပု ကန်းရိးု တန်းရဒသထိန်းသိမး် ရေးအတွက်
သင့်ရလျာ်ရသာ ချဉ်းကပ်မှု နည်းလမ်းတစ်ခုမဖစ်ပါသလား။
(၄)။

အေင့်နိမ့်ဦးစားရပးသည့် အသိပညာပိုင်းေိုင်ောလိုအပ်ချက်များအတွက် ကိုင်တွယ်ရမဖေှင်း
ေမည့်အသိပညာေိုငေ
် ာ လိုအပ်ချက်ဟာကွကမ
် ျားမှာ  ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှကတ
် ို ့၏

အစာစားရသာက်ပဓ
ုံ ရလ့နှင့်

မှီတင်းောရနောများတွင်

ရနထိုင်ပုံစနစ်။
 မုတ္တမပင်လယ်ရကွ တွ
့ င်လမုရတာများ စိုက်ပျိုးမခင်းရကကာင့် ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှကမ
် ျား
မှီတင်းောလတာမပင် ေုံးရှုံးမှုအန္တောယ် အလားအလာ။
 ောသီဥတုရမပာင်းလဲမခင်းရကကာင့်

ထိုငှကမ
် ျိုးစိတ်များ

မှီတင်းောရနောများတွင်မဖစ်

ရပါ်လာ မည့် အကျိုးေက် စသည်တုိ ့ကို ကျယ်ကျယ်မပနမပန
့် မ့် သိေှိေမခင်း။
ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှကမ
် ျားအတွက်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစီမခ
ံ ျက်သက်တမ်းကာလ
အတွငး် ဤလို အပ်ချက်ဟာကွက်များသည် အေင့်နိမ့် ဦးစားရပးမှုများမဖစ်သည်။
၆။ ဤမျိုးငှက်မျိုးစိတ်အတွက်စီမံချက်၏ဦးတည်ချက်နှင့် ေည်မှန်းချက်များ
မမန်မာနိုင်ငံေရေညှာင့်နတ
ှု ်ဝုင
ိ ်းငှက်

ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်၏

ဦးတည်ချက်မှာ

ဤငှကမ
် ျိုးစိတ်အတွက် ကမ္ဘာလုံးေိင
ု ေ
် ာ မျိုးသုဉ်းရပျာက်ကယ
ွ ်မခင်းအန္တောယ်မှ ကာကွယ်တားေီး
နိုင်ေန် အမပည်မပည်ေိုင်ောထိန်းသိမး် ရေး ကကိုးပမ်းမှုကုအ
ိ ထာက်အကူမပုေန်မဖစ်သည်။ ယင်းငှက်
မျိုးစိတ်ရောင်းခိေ
ု ာ

အဓိကရနောများကို

နိုင်ငအ
ံ ေင့်ထိနး် သိမး် ရစာင့်ရေှာက်သည့န
် ယ်ရမမများ

သို ့မဟုတ် အမပည်မပည် ေိုင်ော အရေးကကီးေမ်ောရဒသအမဖစ် အတည်မပုသတ်မတ
ှ ် ရပးေပါမည်။
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ထို ့အတူထိန်းသိမ်းရေး

လုပ်ငန်းအတွကလ
် ိုအပ်ရသာ

ရောင်ေွက်ချက်များကိလ
ု ည်း

အရကာင်

အထည်ရဖာ်မခင်း၊ ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ပုံမှန်ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်း ၊ သုရတသနမပုလုပ်မခင်း ၊
ရဒသခံများအတွက် အသက်ရမွးဝမ်းရကကာင်း အလုပ်များရမပာင်းလဲလုပ်ကိုင်နုင
ိ ်ေန် ကူညီရထာက်ပံ့
ရပးမခင်းနှင့် ငှကမ
် ျားအတွက်အဓိက အန္တောယ်မဖစ်ရသာ ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မခင်းကို ကိုင်တွယ်
ရမဖေှင်းေန် မပည်သူများကိအ
ု သိပညာရပးမခင်း စသည့်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည်
များကို အရကာင်အထည်ရဖာ် လုပ်ရောင်ေပါမည်။ ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှက် ရောင်းခိေ
ု ာရဒသ (၄)
ခု အတွက် ဤစီမံချက်သည်အဓိကေည်မန
ှ း် ချက် နှင့် ဦးတည်ချက် (၃) ခုမဖင့် ဦးတည်ထားပါသည်။
ေည်မှန်းချက်

၁။

မမန်မာနိင
ု င
် ံေှိ

ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝုင
ိ ်းငှကမ
် ျား

ရောင်းခိေ
ု ာ

ရနောအားလုံးကို

နိုင်ငံအေင့်ထိနး် သိမး် ရစာင့်ရေှာက်ောနယ်ရမမများ သို ့မဟုတ် အမပည်မပည်ေိုင်ော ေမ်ောရဒသ
အမဖစ် ရသချာစွာသတ်မှတ်ေန် အထူးသမဖင့် မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ့ ၊ နံ ့သာကျွန်း ၊ ဧောဝတီမမစ်ဝ
ကျွန်းရပါ်ရဒသနှင့် ခမိတ်ရဒသေှိ လမုရတာနှင့် လတာမပင်များမဖစ်ကကသည်။
ေမ်ောရဒသေိုသည်မှာ အမပည်မပည်ေိုင်ော အရေးကကီးရဒသအမဖစ် အသိအမှတ်မပုထား
ရသာ ရေဝပ်ရဒသအတွက် နိုင်ငံတကာမှ သတ်မှတ်ထားမခင်းမဖစ်သည်။ အနှစ်သာေမှာရဒသခံများ
ပူးရပါင်းသူများ အတူပါဝင်လျက် ထိုရဒသေှိသဘာဝသယံဇာတများကို အရမမှာ်အမမင်ေှိေှိအကျိုးေှိစွာ
အသုးံ ချမခင်းမဖင့် ရေဝပ်ရဒသကို ကာကွယ်နုင
ိ ်ေန် စီမံခနခ့် ွဲမခင်းမဖစ်ပါသည်။ ရေရညှာင့်နတ
ှု ်ဝိုင်းငှက်
များ ရောင်းခိေ
ု ာအဓိက ရနောအားလုံးနှင့် ယင်းတို ့မှီတင်းောရနောများသည် မေှိမမဖစ်လိုအပ်လှပါ
သည်။ ရေမပည့်ချိန်တွင် ရေငှက်တို ့အိပ်တန်းတက်ော ရနောများအပါအဝင် မှီတင်းောရနောများ
ကိုလုံရလာက်ရသာ ကာကွယ်မရ
ှု ပးေန်မဖစ်သည်။ ထိုက့သ
ဲ ို ့ကာကွယ်မမ
ှု ျားအတွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီ
ရသာရဒသေိုင်ော အဖွဲ ့အစည်းများကို ခနအ
့် ပ်ထားေန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို ့ရကကာင့် ကမ်းရိးု တန်း
ေမ်ောရဒသများသည် ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝုိငး် ငှက်များ၏ မှီတင်းောရနောကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ော
တွင် အသင့်ရလျာ်ေုံးရသာ ရနောများမဖစ်ကကပါသည်။
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ့
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ သည်
့

ရေငှက်များမှတ
ီ င်းော

အရေးကကီးရသာရနောတစ်ခမု ဖစ်ပါသည်။

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ၌့ မွနမ် ပည်နယ်အတွငး် ေှိ နယ်ရမမများပါဝင်သကဲ့သို ့ ေန်ကန
ု ်နင
ှ ်ပ
့ ဲခးူ တိုငး် ရဒသ
ကကီးများ၏ နယ်ရမမများလည်းပါဝင်ကကပါသည်။ မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ကိ
့ ု ေမ်ောရဒသအမဖစ်တည်
ရထာင်ောတွင် မွန်မပည်နယ်သည် တိုးတက်မအ
ှု ေှေ
ိ ုံးမဖစ်သည်ကိုရတွ ေသည်
့
။ မွနမ် ပည်နယ်ေှိကျိုက်
ထိုနှင့်ဘးီ လင်းခမို ့နယ်

နှစ်ခမို ့နယ်ကုိေမ်ောအမဖစ်သတ်မှတ်လုနးီ နီးမဖစ်ရနပါသည်။

ထို ့ရကကာင့်

အေင့်လိုက် ချဉ်းကပ်ရောင်ေွက်ရသာ နည်းလမ်းကိအ
ု ကကံမပုထားပါသည်။ သက်ေိုငေ
် ာရဒသ
တာဝန်ခမ
ံ ျားနှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မခင်း ၊ ရတွ ေှ့ ိမှုများတင်မပမခင်းကို ေက်လက်ရောင် ေွက်မခင်း
မဖင့် မွန်မပည်နယ်၌ကျန်ေှိရနရသးရသာ အရေးကကီးခမို ့နယ်များနှင့်ပဲခးူ တိုင်း ၊ ေန်ကန
ု တ
် ိုငး် ရဒသကကီး
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

များပါ ရနာက်ပုင
ိ း် တွင် ထည့်သွင်းပါလာနိုင်မည်မဖစ်သည်။
ရနာက်ေုံးအေင့် ေမ်ောရဒသကကီးတွင် မွန်မပည်နယ်ေှိရဒသများနှင့် အမခားတိုင်းရဒသကကီး
နှစ်ခုတို ့

ပါဝင်ေန်လိုအပ်ခပီး

ေမ်ောရဒသကကီးတစ်ခလ
ု ုံးအတွက်

စီမံရောင်ေွက်ေန်ညှိနင
ှို း်

ရဖာ်ရောင်ရပးေန် လိုအပ်ပါလိမမ
့် ည်။
နံ ့သာကျွနး်
နံ ့သာကျွန်းသည်ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှက်များ ရောင်းခိုေန်အရေးကကီးရသာရနောမဖစ်ပါသည်။
ငှကမ
် ျားမှတ
ီ င်းော အရေးကကီးရသာရနောတို ့ကို ထိန်းသိမ်းနိုငေ
် န်ထိုကျွန်း၏အတွင်းဘက်နှင့်အမပင်
ဘက်နယ်နမ
ိ ိတ်များ

ပိုင်းမခားသတ်မှတ်ေန်လိုအပ်ပါသည်။

လူမှုစီးပွားစစ်တမ်းများရကာက်ယူ၍

ရဒသခံမပည်သူများအသက်ရမွးမှု ရမပာင်းလဲလုပ်ကိုင်နုင
ိ ်ေန် အလုပ်အကိင
ု ်များကို ရဖါ်ထုတ်ရပး
ေပါမည်။ ထို ့မပင် နံသာကျွန်းကို ေမ်ောရဒသအမဖစ်တည် ရထာင်ေန် ရဒသခံများနှင့်ညိှနင
ှို း် မှုများ ၊
လူထုအသိပညာ ရပးမခင်းများကိလ
ု ည်း တိုးမမှင့်ရောင်ေွက်ေပါလိမ့်မည်။
ထိုကျွန်း၌

လိပ်ဥရသာပင်လယ်လိပ်တို ့ကို

ပိုမိုရလ့လာမခင်းမဖင့်

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွေ
ဲ ိုင်ော

ဗဟုသုတ များကို တိုးပွားရစနိုင်ပါသည်။ ထို ့မပင်ပင်လယ်လိပ်များအား ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်မှုကို
တိုးမမှင့်မခင်းမဖင့် ကျွန်းထိနး် သိမ်းမှုကို ပိုမိုမမှင်တ
့ င်နိုင်ပါသည်။
ဧောဝတီမမစ်ဝကျွနး် ရပါ်
ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှကမ
် ျား၏ အဓိကရနောမဖစ်ရသာ ဧောဝတီမမစ်ဝကျွန်းရပါ်ေှိ မိနး် မလှ
ကျွန်း

ရတာရိုင်းတိေ စ္ဆာန်ရဘးမဲ့ရတာကို

ယခုအခါေမ်ောရဒသအမဖစ်

သတ်မှတ်ထားပါသည်။

သို ့ရသာ် ကျွန်းနှင့်သက်ေင
ို ်သူအားလုံးပူးရပါင်းပါဝင်၍ စီမံခနခ့် ွဲနိုင်ရသာရောင်ေွကသ
် ည့် ဖွဲ ့စည်းမှု
တစ်ခုလိုအပ်ပါသည်။

အရနာက်ဖက်ေှိ

ဖိုးရထာင်ချိုင်နှင့်

ဖုနး် ရတာ်မပည့်ရနောနှစ်ခုစလုံးကို

ကျယ်ကျယ်မပနမပန
့်
့် တိုင်းတာစစ်ရေးေန်လိုအပ်ပါသည်။ သို ့မှသာထိုရနောများ အရေးပါပုံကိုပိုမုိ
သိေှိနုင
ိ ်ခပီးထိုရနော များ၏သတင်းအချက်အလက်များက ေမ်ောရဒသ၏စံနန
ှု း် ကို မဖည့်စွကေ
် န်
အရထာက်အကူမပု နိုင်ပါသည်။
တနသသာေီတိုငး် ရဒသကကီး
တနသသာေီတိုငး် ရဒသကကီးတွင်ရေေညှာင့်နတ
ှု ်ဝုင
ိ ်းငှကမ
် ျားရောင်းခိေ
ု ာရနောအမဖစ်ဦးစားရပး
ရနော (၃) ခုကုိ ရလာရလာေယ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
ဦးစားရပးရနော (၁) ဘုတ်မပင်းအရနာက်ရမမာက်ဘက်တွင်ေှိပါသည်။
ဦးစားရပးရနော (၂) ကံရမာ် ကျွန်းနှင့် စခန်းသစ် ကျွန်းများတွင်တည်ေှိပါသည်။
ဦးစားရပးရနော (၃) သစ်ောဝရသာင်အတွင်းနှင့် တနသသာေီမမစ်ဝကျွန်းရပါ်တွင်တည်ေှိပါသည်။
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ထိုဦးစားရပးရနောအချို ့တွင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများေှိရနကကပါသည်။ ဦးစားရပးရနော (၁) နှင့်
(၂) တွင် ကကီးထွားရသာ လမုရတာများေှိပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနစ
ှ ်နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် တိုင်းတာ
ရလ့လာချက်များအေ ဦးစားရပးရနောအချို ့သည် ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုငး် ငှကမ
် ျားသာမက တစ်ကမ္ဘာ
လုံးေိုငေ
် ာမျိုးသုဉ်းမည့် အန္တောယ်ကျရောက်ရနရသာ ကမ်းရမခရနငှက်များအတွက် ခိုလှုံောရနော
များမဖစ်ရနကကပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်တွင် ရဒသေိုင်ောရေဝပ်ရဒသများ စီမခ
ံ နခ့် ဲရ
ွ ေးရကာ်မတီကို ဖွဲ ့စည်းတည်ရထာင်
သင့်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ရဒသတွင်းအသိပညာရပး လုပ်ငန်းများကိတ
ု ိုးမမှင့်လုပ်ရောင်သင့်
သည်။ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်များ နိုင်ငအ
ံ ေင့်နှင့် အမပည်မပည်ေိုင်ောအရေးပါမှုနှင့် ေမ်ောရဒသမှ
ေေှိလာရသာအကျိုးတေားများကို

ေှင်းလင်းတင်မပေန်နှင့်

ရဒသခံအဖွဲ ့များအဖို ့သဘာ၀ပတ်ဝန်း

ကျင် ထိန်းသိမ်းရေးေိုင်ော ပညာရပးရေးလုပ်ငန်းသည် အထူးလိုအပ်လှသည်။
ငှကမ
် ျားရောင်းခိေ
ု ာရနောများ၌ ထပ်မံ၍အရသးစိတ်စာေင်း ရကာက်ယူမှုများကိုအခမဲလုပ်
ရောင်သင့်ပါသည်။ အလွန်အရေးပါရသာငှကမ
် ျိုးစိတ်များ ခိုနားောရနောများ အေင်ရမပစွာထိန်း
သိမ်းရစာင့်ရေှာက်နုိငေ
် န် ထိုရနောများ၏ အတွငး် ဘက်နှင်အ
့ မပင်ဘက် နယ်နမ
ိ တ
ိ ်များပိင
ု း် မခား
သတ်မှတ်ရပးေန် လိုအပ်ပါသည်။ ရဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းခပီးရနာက် ေမ်ောရဒသ
မဖစ်ရမမာက်ရေးသို ့ အကကံမပုချက်များကိုလည်းဤ လုပ်ငန်းစီမံချက်ကာလခပီးေုံးချိန်တွငတ
် င်မပရပး
ေပါမည်။
ေည်မှန်းချက်၂။ အမပည်မပည်ေိုင်ောရေရညှာင့်နှုတဝ
် ိုင်းငှက် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့အရနမဖင့် နိုင်ငံရတာ်
အေင့်ပူးရပါင်းရောင်ေွက်သည့်

BANCA

အဖွဲ ့အား

လိုအပ်သည့်ထိန်းသိမး် ရေးလုပ်ငန်းများ

အရကာင်အထည်ရဖာ် ရောင်ေွက်ရေးနှင့် ရေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုငး် ငှက်များ၏ ရောင်းခိရ
ု နောများတွင်
ရစာင့်ကကည့်မခင်း၊ ပုံမန
ှ သ
် ုရတသနလုပ်ငန်းများ ရောင်ေွက်ရေးတို ့တွင် ကူညီရထာက်ပ့ရ
ံ ပးေန်။
ငှကမ
် ျားရောင်းခိေ
ု ာရနောအားလုံးတွင် လိုအပ်ရသာကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်မက
ှု ုိအာမခံသည့်
ဥပရဒမပဌာန်းချက်ေှိေပါမည်။

ေှိခပီးမဖစ်သည့်ရတာရိုင်းတိေ စ္ဆာန်နှင့်

သဘာဝအပင်များကာကွယ်

ရေးနှင့် သဘာဝနယ်ရမမများထိန်းသိမး် ရေးဥပရဒ ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေုင
ိ ်ောဥပရဒ ၊ သစ်ရတာ
ဥပရဒ ၊ ရမမအသုံးချရေးေိုင်ောဥပရဒ ၊ ငါးလုပ်ငန်းဥပရဒနှင့် ပိုးသတ်ရေးသုံးစွဲမှု ဥပရဒများနှင့်
အညီရောင်ေွက်ေမည်မဖစ်သည်။

ဥပရဒမပဌာန်းလိုက်နာေန်

အစိးု ေအာဏာပိုင်များနှင့်

ပူးတွဲ

ရောင်ေွက်သင့်သည်။ ဥပမာအားမဖင့် သစ်ရတာဦးစီးဌာန ၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ၊ အရထွရထွ
အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၊ ရမမစာေင်းဦးစီးဌာနနှင့် အစိးု ေမဟုတ်ရသာ အဖွဲ ့အစည်းများ စသည်တုိ ့
မဖစ်ပါသည်။
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ တွ
့ င် ရအာက်တိုဘာလမှဧခပီလအထိ ကမ်းရမခရနငှက်များစာေင်းရကာက်
ယူမခင်းကိုလစဉ်

ရောင်ေွက်သင့်ပါသည်။

ထို ့အမပင်သစ်ရတာဦးစီးဌာနသည်

ရဒသအတွင်း

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များနှင့်ပူးရပါင်းခပီး ၊ ရဒသေိုင်ောရခါင်းရောင်များ ၊ ရကျးလက်ဖံွ ့ခဖိုးရေး
ရကာ်မတီဝင်များ၏ အကူအညီမဖင့် လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုရပးေလိမ့်မည်။
ရကျးလက်မပည်သူများအတွက် ေက်သွယ်ရေး ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ေုင
ိ ်ောပညာရေးနှင့် လူထု
ပညာရပးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပိုစတာများ ၊ ေိုင်းဘုတ်များနှင့် အမခားမီဒယ
ီ ာနည်းလမ်းများ
လိုအပ်ပါသည်။ ရဒသခံများအား ဥပရဒေိုင်ောဗဟုသုတနှင့် သဘာဝအေင်းအမမစ်များထိန်းသိမး်
နိုင်သည့် စီမံခနခ့် ွဲမှုများကို သင်တန်းများပို ့ချ၍ စွမ်းရောင်ေည်ကို တိုးမမှင့်ရပးေပါမည်။ ပတ်ဝန်း
ကျင်ထိန်းသိမ်းမခင်းကို စိတ်အားထက်သန်သည့် ရဒသေိုငေ
် ာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့
ရခါင်းရောင်များကို

လုပ်ပိုငခ
် ွင်ရ
့ ပးထားေမည်။

ငှကမ
် ျားရောင်းခိေ
ု ာရကာင်းသည့်

ရနောများ

မဖစ်သည့် ပဲခးူ တိုင်းရဒသကကီး အတွငး် ၌ရဒသေိုင်ောထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များ ၊ ငှက်ကကည့်ရလ့လာ
ရေးအဖွဲ ့ များကိဖ
ု ဲွ ့စည်းရပးသင့်သည်။
နံ ့သာကျွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

မပည်နယ်အစိးု ေနှင့်ပူးရပါင်းခပီး

ေက်လက်လုပ်ရောင်သင့်ပါ

သည်။ သက်ေိုင်ောမပည်နယ်အစိးု ေ၏ ခွင်မ့ ပုချက် ၊ ပံ့ပိုးမှုများလိုအပ်ပါသည်။ သို ့မှသာထိုရနောကို
ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ေန် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းနှင့် သုရတသနလုပ်ငန်းများကို ရောင်ေွက်နိုင်
ရပလိမ့်မည်။ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့ကို မပည်နယ်အစိုးေ ၊ ရဒသတွင်းေှိအစိုးေမဟုတ်ရသာ အဖွဲ ့များ
အမပင် တက္က သိုလ်များနှင့်ပါပူးရပါင်း၍ ဖွဲ ့စည်းသင့်ပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ေုင
ိ ်ောပညာ
ရပးရေးနှင့် လူထုအသိပညာရပးမခင်းကို ရောင်ေွက်ော၌ ရကျးလက်အဖွဲ ့အစည်းများကို လုပ်ပိုင်ခွင့်
ရပးမခင်းနှင့် အေည်အရသွးမမှင်တ
့ င်ရပးမခင်းကို ရထာက်ပံ့အားရပးသင့်ပါသည်။ သို ့မှသာ ပတ်ဝန်း
ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးေိုင်ောမပဿနာများ ၊ ဥပရဒေိုင်ောများနှင့် အသက်ရမွးမှု အလုပ်အကိင
ု ရ
် မပာင်း
လဲလုပ်ကိုင်နိုင်ေန် ကိစ္စများကိရ
ု မဖေှင်းနိုငပ
် ါလိမ့်မည်။ ေက်သွယ်ရေး ၊ သတင်းမပန်ကကားရေးတို ့
အတွက်
သည်။

ေိုင်းဘုတမ
် ျား ၊ လက်ကမ်းစာရစာင်များနှင့် အမခားမီဒီယာများမဖင့် ရောင်ေွက်နိုငပ
် ါ
ရဒသအတွင်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များ

ဖွဲ ့စည်းရပး၍

ယင်းအဖွဲ ့တို ့မှ

အခမဲလှည့်လည်

ရစာင့်ကကပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။
ဧောဝတီမမစ်ဝကျွနး် ရပါ်၌ ရအာက်တိုဘာလမှဧခပီလအထိကမ်းရမခငှကမ
် ျားရလ့လာစစ်ရေး
ရေးကိုစတင်ရောင်ေွက်သင့်ပါသည်။

သို ့မှသာကမ်းရမခရနငှက်များ၏

ဒီရေမပည့်ချိန်အိပတ
် န်း

တက်မှုအရမခအရနများနှင့် အရေးကကီးရသာလတာမပင်များကို သတ်မတ
ှ ်နုင
ိ ်ရပလိမ့်မည်။ ထို ့အမပင်
ကမ်းရမခရနငှကမ
် ျား အားလူ ့ပရယာဂရကကာင့် မဖစ်ရပါ်သည့်ခခိမ်းရမခာက်မှုများကိလ
ု ည်း သုံးသပ်
သင့်ပါသည်။

ရလ့လာစစ်

ရေးမခင်းနှင့်

သုံးသပ်မခင်းတို ့ကို

BANCA

နှင့်

FFI

အဖွဲ ့၊

ရလ့ကျင့ရ
် ပးထားရသာ တက္က သိုလ်သုရတသနဝန်ထမ်းများက ရောင်ေွက်နိုင်ပါသည်။ ဤရလ့လာ
စစ်ရေး မခင်း အတွကခ
် င
ွ ့်မပုချက်ေေန် ရဒသေိုင်ောအာဏာပိုင်များ ရတွ ေု
့ ံညှိနှိုင်းရောင်ေွကဖ
် ို ့
လိုအပ်ပါသည်။

(ရအာက်တဘ
ို ာလမှဧခပီ

လအထိ)

၇-လတာ

ရောင်ေွက်ချက်၏အခပီးသတ်

အစည်းအရဝးပွဲကို နှစ်ပတ်လည်အစည်းအရဝးများနှင့် ရေှ ေင့
့ ်ရနာက်ေင့် ကျင်းပသင့်ပါသည်။
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ထိုရဒသတွင်

လူထုအသိပညာရပးမခင်းနှင့်

အရေးကကီးလှပါသည်။

ရကျးလက်အဖွဲ ့အစည်းများကို

အထူးသမဖင့်သမီးလှကျွန်း

၊

လုပ်ပိုငခ
် ွင်ရ
့ ပးေန်

ဖိုးရထာင်ချိုင်နှင်ဖ
့ ုန်းရတာ်မပည့်စရသာ

အရေးကကီး ရနောများတစ်ဝိုကေ
် ှိ ရကျးေွာ(၄) ေွာတွင်လုပ်ရောင်ရပးေန် မဖစ်ပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်မစ
ှ ၍ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်အထိ ခမိတ်ရဒသေှိလမုရတာနှင့် လတာမပင်များတစ်ဝိုက်
ကျက်စားရသာ

ကမ်းရမခရနငှက်

များကို

ကကည့်ရှုစစ်ရေးမခင်းကို

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

၊

ခမိတ်တက္က သိုလ် သို ့မဟုတ် FFI နှင့် BANCA အဖွဲ ့တို ့ကရောင်ေွက်သင့်ပါသည်။
ထိုရဒသကို ေမ်ောရဒသအမဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ေန် သစ်ရတာဦးစီးဌာနနှင့် ရဒသေိုင်ောအစိးု ေ
အဖွဲ ့တို ့မှ

တာဝန်ယူရောင်ေွက်မမှု ဖင့်

ရေဝပ်ရဒသများစီမံခနခ့် ွဲရေး

ရကာ်မတီတစ်ေပ်ကုလ
ိ ည်း

ဖွဲ ့စည်းသင့်သည်။ ရကာ်မတီ၏ ေုံးမဖတ်ချက်များချမှတေ
် ာတွင် ရဒသခံများပါဝင်သင့်သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေုင
ိ ်ော ပညာရပးရေးနှင့် လူထုအသိပညာရပးမခင်းကို FFI အဖွဲ ့ ၊
BANCA နှင့် ခမိတ်တက္က သိုလ်တို ့က သင်ကကားပို ့ချမခင်းကို ရောင်ေွက်သင့်သည်။ သို ့မှသာ ရဒသ
ေိုင်ော ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များ ဖွဲ ့စည်းရေးနှင်ယ
့ င်းတို ့၏ အေည်အရသွးမမှင်တ
့ င်ရေးတို ့တွင်ပိုမိုတိုး
တက်ရကာင်းမွနရ
် ပလိမ့်မည်။
ေည်မှန်းချက် ၃။ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝုင
ိ ်းငှက်များ၏ ရောင်းခိုရနော(၄) ခု၌ ငှကဖ
် မ်းမှုများရလျာ့ပါး
ရစေန်အတွက် BANCA ၏ လုပ်ငန်းများကိုကူညီ ရထာက်ပ့ရ
ံ ပးေန်။
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ့ ၌ ငှကဖ
် မ်းေီးသတ်မဖတ်မှုကုိ ရလျာ့ပါးသွားရစေန် အစိးု ေအဖွဲ ့အစည်း
များက နိုင်ငအ
ံ ေင့် ရတာရိုင်းတိေ စ္ဆာန်နင
ှ ့် သယံဇာတများကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝနယ်ရမမများ
ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းကို ပိုမိုအားရကာင်းလာရစေန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို ့အမပင်ရဒသခံမပည်သူများ
အတွက် သဘာဝဝန်းကျင်ေင
ို ေ
် ာ ပညာရေးနှင့် လူထုအသိပညာရပးမခင်းတို ့သည် အရေးကကီးလှရပ
သည်။ ငှကမ
် ျိုးစိတ်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေန်နှင့် ရေဝပ်ရဒသအရေးပါပုံကို သစ်ရတာဦးစီးဌာန ၊
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် သိမး် ရေးဦးစီးဌာန ၊ အစိုးေမဟုတ်ရသာအဖွဲ ့
အစည်းများ ၊ တက္က သိုလ်များနှင့် သတင်းမီဒီယာများပူးရပါင်း၍ ရောင်ေွက်သင့်သည်။
ယခင်ငှက်မေ
ု ိုးအမဖစ် အသက်ရမွးသူများ လုပ်ငန်းရမပာင်းလဲလုပ်ကိုင်နုင
ိ ်ေန် ကူညီရထာက်ပံ့
ရပးမခင်း ၊ အလုပအ
် ကိုင်ဖန်တီးရပးမခင်းသည်လည်း အရေးပါရသာကိစ္စမဖစ်ပါသည်။ သို ့မဖစ်၍ ထိုသူ
များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများေေှိေန် ၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ ့နိုင်ေန်ရချးရငွများ သို ့မဟုတ်
အရသးစားရချးရငွများ အလွယ်တကူေေှိေန် စီစဉ်ရပးေပါမည်။ ထိုသတ
ူ ို ့အတွက် ဖန်တီးရပးရသာအ
လုပ်အကိုင်များသည်

ကမ်းရိးု တန်းငှကမ
် ျားထိန်းသိမ်းမှုကုိ

အရထာက်အကူမပု၍

သဘာဝ

သယံဇာတ များကိမ
ု ပျက်စီးရစရသာ လုပ်ငန်းမျိုးမဖစ်သင့်ရပသည်။ ထို ့မပင်မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ကိ
့ ု
သဘာဝ အရမခခံခေီး သွားရဒသအမဖစ် တိုးတက်ဖွံ ့ခဖိုးလာေန် ငှက်ကကည့်ရလ့လာရေး စခန်းတစ်ခု
ကိုလည်း တည်ရထာင်ရပးနိုင်ပါသည်။ ယခင်က ငှက်ဖမ်းသူများကိလ
ု ည်း (၂) နှစ်တစ်ကကိမ်
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ရစာင့်ကကည့် စစ်ရေးမှုများမပုလုပသ
် င့်ပါသည်။ ထိုသမ
ူ ျားအတွက် လိုအပ်ခဲ့လျှငက
် ည
ူ ီရထာက်ပံ့မှု
များထပ်မံရပး သင့်ပါသည်။
နံ ့သာကျွန်းတွင်

ကမ်းရမခရနငှကမ
် ျားကို

ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မခင်းသည်

ထိန်းသိမ်းရေး

လုပ်ငန်းအတွက် ခခိမး် ရမခာက်မှုတစ်ခမု ဖစ်ပါသည်။ ထို ့အမပင်ကျွန်းရပါ်တွင် သဲထုတ်လုပမ် ခင်း ၊
ငါးအလွန်အကျွံဖမ်းေီးမခင်း ၊ တေားမဝင်ငါးဖမ်းမခင်းနှင့် လိပ်ဥများရကာက်ယူမခင်းများလည်း
ေှိရနပါသည်။

ထို ့ရကကာင့်

ဥပရဒမပဌာန်း၍

ကာကွယ်ရပးေန်လိုအပ်ပါသည်။

နံ ့သာကျွန်းတွင်

ကင်းရစာင့က် ကီးကကပ်မခင်းအတွကအ
် ရမခစိုကစ
် ခန်းများ တည်ရောက်မခင်းအပါအဝင်ပံမ
ု ှန် လှည့်လည်
ရစာင့်ကကပ် ကကည့်ရှုမခင်းများတွင် ရဒသခံများပါ ပူးရပါင်းပါဝင်ေန်လိုအပ်ပါသည်။
ရဒသခံမပည်သူများအား
ရပးမခင်းသည်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေုိငေ
် ာပညာရပးမခင်းနှင့်

ငှကမ
် ျားဖမ်းေီးသတ်မဖတ်မှုရလျာ့ပါးရစေန်

လူထုအသိပညာ

အရထာက်အကူမဖစ်ရစပါသည်။

ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းကို ရောင်ေွက်ေန် ရဒသအတွင်းအဖွဲ ့ငယ်များကို ဖွဲ ့စည်းရပးေန်လိုအပ်ပါ
သည်။ ထို ့မပင် ဤရဒသ၌ လူထုအရမခမပု သဘာဝအရမခခံခေီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ ့ခဖိုးရေးသည်လည်း
လိုအပ်ပါသည်။

ဤရဒသ၌မပည်တွငး် မပည်ပ

ခေီးသွားများကိေ
ု ွဲရောင်ေန်

အလားအလာများ

ေှိရနပါသည်။
သဘာဝအရမခခံ
ခွဲမခားမခင်း

ခေီးသွားလုပင
် န်းဖွံ ့ခဖိုးလာေန်

သင်တန်းများပို ့ချရပးမခင်းနှင့်

ရဒသခံများအား

ငှက်အမျိုးအမည်

ဘာသာစကားသင်တန်းများကိလ
ု ည်း

ပို ့ချရပးသင့်ပါ

သည်။ ဤသင်တန်းမျိုးကို ရကျာင်းသားများ ၊ ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စနှင့် ရကျာင်းထွက်ထားသူများက
ပို ့ချနိင
ု ်ပါသည်။ သဘာဝအရမခခံ ခေီးသွားလုပ်ငန်းသည် ယခင်ကငှကမ
် ေ
ု ိုးလုပ်ခဲ့သူများအတွက်
လုပ်ငန်းအသစ်ကိုဖန်တီးရပးနိင
ု ်ပါသည်။ ဤရဒသတွင် ရလာရလာေယ်အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှု
နှင့် အလားအလာသုံးသပ်ချက်များကိုရဖါ်ထုတ်၍ အမခားအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှု အလုပ်အကိင
ု ်
အသစ်များကိလ
ု ည်း ရထာက်ပံ့ရပးေပါမည်။
အစိးု ေနှင်ရ
့ ဒသခံများအကကား ေက်သွယ်ရေးရကာင်းမွနမ
် ှုေှိေန် အထူးလိုအပ်လှသည်။ တိုး
တက်ရကာင်းမွန်ရသာ ေက်သွယ်မှုေေှိရစေန် ရဒသခံမပည်သူများပူးရပါင်းရောင်ေွက်ရစဖို ့ ၊ ရေတို
ရေေှည်စီမံချက်များရောင်ေွက်မှသာ ရအာင်မမင်နိုငရ
် ပလိမ့်မည်။ ထို ့အမပင် ရဒသေိုင်ော သတင်း
မီဒယ
ီ ာများ ပူးရပါင်းပါဝင်မခင်း ၊ ရကာင်းမွန်ရသာလမ်းပန်းေက်သွယ်မှုေှိမခင်းနှင့် အစိးု ေ ၊
အစိးု ေမဟုတ်ရသာ

အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

အရထာက်အကူမဖစ်ရစပါသည်။

ရဒသခံများအကကား

ရေွးရနွးမခင်း

ပွင်လ
့ င်းမမင်သာမှုေှိမခင်းကလည်း

သို ့မဟုတ်မပခန်းခင်းကျင်းမပသ၍

ပညာရပး

မခင်းသည် လည်း ေက်သွယ်ရေး ရကာင်းမွန်မှုကုိ ရအာင်မမင်ရစမည့် နည်းလမ်းတစ်ခု မဖစ်ပါသည်။
ဧောဝတီမမစ်ဝကျွန်းရပါ်၌ ငှက်မေ
ု ိုးအနည်းငယ်သာ ေှိသည်ဟုယူေနိုင်ပါသည်။ သို ့ရသာ်
ငှကဖ
် မ်းေီးမခင်းနှင့်ပတ်သက်ရသာ

ေန်းစစ်မခင်းနှင့်

သုံးသပ်ချက်ကိုချမှတ်ဖို ့လိုအပ်ပါသည်။

ငှကဖ
် မ်းသူများ အသက်ရမွးဝမ်းရကကာင်း အလုပ်အကိင
ု ် ရမပာင်းလဲလုပ်ကိုင်နုင
ိ ်ေန် ရထာက်ပံ့မှုရပး
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

သင့်သည်။ ရထာက်ပ့ရ
ံ ကကးအနည်းငယ် ရပး၍မဖစ်ရစကူညီသင့်သည်။ ငှက်ထိန်းသိမ်းောရနောအ
များစုတွင်

ငှကဖ
် မ်းေီးမခင်းနှင့်

ခခိမး် ရမခာက်မှုများကို

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

၊ ပင်လယ်လိပ်

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး အဖွဲ ့ကလည်း သုံးသပ်ထားပါသည်။ သို ့ရသာ်မပဿနာမှာ ထိုအဖွဲ ့ရခါင်း
ရောင်ရနောရေွှ ရမပာင်
့
းသွားသည့်အခါ ၊ ငှကဖ
် မ်းမှုရလျာ့ပါးရေးအတွက် ရစာင့်ကကည့်ကကပ်မတ်မှုများ
လည်းေုံးရှုံးေသည့်အတွက် အမာခံရောင်ေွက်ချက် အသစ်တစ်ေပ်မပန်၍ လုပ်ေန်လိုအပ်ပါသည်။
ထို ့အမပင် ငှက်ဖမ်းေီးမခင်းကိုရလျာ့နည်းသွားရစေန် ရဒသခံများအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းရေးေိုငေ
် ာပညာရေးနှင့် လူထုအသိပညာရပးမခင်းလုပ်ငန်းများသည် မေှိမမဖစ် လိုအပ်
သည်မဖစ်၍ ေမ်ောရဒသမှေေှိနုင
ိ ်ရသာ ရကာင်းကျိုးများကို ညွှန်မပရပးေန်လိုအပ်ပါသည်။
လူထုအသိပညာရပးမခင်းနှင့် ပါဝင်ကည
ူ ီမခင်းကိုမမှင့်တင်ေန်ပူးရပါင်း ရောင်ေွက်သူအားလုံး
ပါဝင်ညှိနှိုင်းစည်းရဝးပွက
ဲ ုက
ိ ျင်းပသင့်ပါသည်။ ခမို ့နယ်အေင့်အစည်းအရဝးပွဲများသို ့မဟုတ် အလုပ်
ရုံရေွးရနွးပွဲများကိုလည်း ပုံမှန်ကျင်းပရပးေပါမည်။ သို ့မှသာ ရဒသအတွင်း အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်
ရဒသေိုင်ော အစိးု ေတို ့ေက်ေံရေးကိုတိုးမမှင့်နိုငရ
် ပလိမ့်မည်။ ထိန်းသိမး် ရေး ရောင်ေွက်မှုများ၏
အကျိုး သက်ရောက်ပံက
ု ိုသိနိုင်ေန် အုပ်စုဖွဲ ့အစည်းရဝးပွမ
ဲ ျားနှင့်အတူ လစဉ်သုံးသပ်ချက် များကို
ချမှတရ
် ပးေန်လိုအပ် ပါသည်။
ခမိတ်ရဒသတွငရ
် ေေညှာင့န
် တ
ှု ်ဝိုင်းငှက် ဖမ်းေီးသတ်မဖတ်ခံေမခင်း အန္တောယ်နည်း ပါးပါ
သည်။ ထိုရဒသေှိလူအများစုမာှ တံငါသည်များမဖစ်ကကသမဖင့် ယင်းတို ့၏လိုအပ်ချက်မှာ ရေငှက်များ
မဟုတ်ပါ။

သို ့ောတွင်

ဤအချက်ကိုအတည်မပုနိုငေ
် န်

အရသးစိတ်ရလ့လာသုံးသပ်ချက်လိုအပ်

ပါသည်။ ရေငှက်များတွင် ကျရောက်သည့်အန္တောယ်အရသးစိတ် ကိုရလ့လာသုံးသပ်ေန်လိုအပ်ပါ
သည်။ လတာမပင်များေှိ လမုရတာများမပုန်းတီးမှု အန္တောယ်ကိုလည်း သုံးသပ်ဖုိ ့လိုအပ် ပါသည်။
လမုရတာများ သည်ေးို ေိုးဝါးဝါးမပုန်းတီးေန် အလားအလာေှိရနပါသည်။
ရဒသခံမပည်သူများအား

သဘာဝဝန်းကျင်ေုင
ိ ်ောပညာရေးနှင့်

လူထုအသိပညာရပးမခင်း

သည် မေှိမမဖစ်လိုအပ်လှသည်။ အလုပ်အကိုင်ရမပာင်းလဲလုပက
် ုင
ိ ်ေန် ရထာက်ပံ့မခင်းလူထုအသိပညာ
ရပးမခင်းသည် ငှက်ဖမ်းေီးမှုကုရ
ိ လျာ့နည်းပရပျာက်ရစေန် အရေးပါလှရပသည်။ ပုံမှန်လှည့်လည်
စစ်ရေးမခင်းနှင့် စာေင်းရကာက်ယူမခင်းတို ့ကို ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များ သို ့မဟုတ်အစိုးေက
ရောင်ေွက်ရပးေပါမည်။
ခမို ့နယ်အေင့်အစည်းအရဝးပွဲများ သို ့မဟုတ် အလုပ်ရရ
ုံ ေွးရနွးပွမ
ဲ ျားကိလ
ု ည်း ပုံမှန်ကျင်းပ
ရပးေမည်။ သို ့မှသာရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များနှင့် ရဒသေိုင်ောအစိးု ေအကကား ေက်ေံမက
ှု ို
တိုးတက်ရစပါလိမ့်မည်။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

၇။ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ရောင်ချက်အကျဉ်းချုပ်
အတိုချုပ်အားမဖင့် အဓိကဦးစားရပးရနောကကီး (၄) ခု၌ ရအာက်ရဖာ်မပပါလုပ်ရောင်ချက်
အစီအစဉ် အားလုံးကိမု ဖစ်ရစ ၊ သို ့မဟုတ်တချို ့ကိုမဖစ်ရစ အရကာင်အထည်ရဖာ်မခင်းအားမဖင့် ထိန်း
သိမ်းရေး၏ေည်မှနး် ချက်များ ထရမမာက်ရအာင်မမင်ပါလိမ့်မည်။
၁။ ေမ်ောရဒသများနှင့်ကာကွယ် ရစာင့်ရေှာက်ောရနောများ တည်ရထာင်မခင်းနှင်ဦ
့ းစားရပး
ရနောများကို ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန် ရေဝပ်ရဒသရကာ်မတီများဖွဲ ့စည်းမခင်း။
၂။ အသိပညာလိုအပ်ချက်ကို မဖည့်ေည်းေန်နှင့် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမှုများ တိုးတက်ရစေန်
အတွက် ကမ်းရမခရနငှက်များကိစ
ု ာေင်းရကာက်ယူမခင်း ၊ ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းနှင့်
လတာမပင်ေှိ ငှက်စားသည့သ
် တ္တ ဝါများ(Benthos)ကို သုရတသနမပုလုပမ် ခင်း။
၃။ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လိုကန
် ာရစမခင်း၊ ထို ့မပင်လှည့်လည်ရစာင့်ကကည့်ရေးအဖွဲ ့များဖွဲ ့စည်းမခင်း
နှင့် ထိန်းသိမ်းရေးကင်းလှည့်မခင်းများကိုရထာက်ပ့ရ
ံ ပးမခင်း။
၄။ ေက်သွယ်ရေး ၊ ပညာရေး ၊ ပူးရပါင်းပါဝင်ရစရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေုင
ိ ်ော
အသိပညာရပးမခင်း။(CEPA)
၅။ ငှက်ကကည့်ရလ့လာရေးအဖွဲ ့များအပါအဝင် ရဒသေိုင်ောထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များ (LCG)
ဖွဲ ့စည်းရပးမခင်းနှင့် ထိုအဖွဲ ့များ၏အေည်အရသွးကိုမမှင့်တင်ရပးမခင်း။
၆။ ခခိမး် ရမခာက်မမ
ှု ျားကိရ
ု လျာ့ပါးရစေန် ရောင်ေွက်မှုမှတစ်ေင့်ရဒသခံများ၏အသက်ရမွးမှု
အလုပ်အကိင
ု ်

မပဿနာများကို

သုံးသပ်မမ
ှု ျားချမှတမ် ခင်း

၊

ကိုငတ
် ွယ်ရမဖေှငး် ရပးမခင်း၊

လူမှုစီးပွားရေးေိုင်ော

အရသးစားရထာက်ပံ့မှုများရပးမခင်း၊

သဘာဝအရမခခံ

ခေီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အမခားအသက်ရမွးဝမ်းရကကာင်း အလုပ်အကိင
ု ်များကို ရထာက်ပံ့
ရပးမခင်း။
၇။ ရဒသခံအကျိုးတူရောင်ေွက်သူများ၏ ပူးရပါင်းပါဝင်မခင်း ရဒသအာဏာပိုင် များနှင့်
ရဒသခံ အဖွဲ ့အစည်းများ ေက်သွယ်မှုတိုးတက်မခင်း ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအလုပ်ရံု
ရေွးရနွးပွမ
ဲ ျား၌ ပါဝင်မခင်း။
၈။ BANCA အဖွဲ ့ကရောင်ေွက်ရသာ ဤလုပင
် န်းစီမံချက်ကုန
ိ ုိငင
် အ
ံ ေင့်ညှိနှိုင်းရောင်ေွက်
မခင်းနှင့်နိုင်ငံအေင့်

အမပည်မပည်ေိုင်ောအေင့်မှ

လုပ်ရဖာ်ကင
ို ဖ
် က်များကရထာက်ပ့ံ

ကူညီရေးများကို နိုင်ငရ
ံ တာ်အစိုးေသို ့ အစီေင်ခမံ ခင်း။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

၈။လုပ်ရောင်ေန် အရမခခံအစီအစဉ်။
ဇယား၁။

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ။့

အဓိကလုပ်ရောင်ချက်များ

ဦးစားရပး
သတ်မှတ်မှု

အချိန်
အဓိကမိတ်ဖက်များ

ရငွရကကးရထာက်ပ့မ
ံ ှု

ကာလ

၁။ ေမ်ောရဒသတည်ရထာင်မခင်းနှင့် တိုးချဲ ့မခင်း။
၁။(က) ၁။ မွန်မပည်နယ်၌ေမ်ောရဒသ

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇

သစ်ရတာဦးစီးဌာန၊ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊လယ်

တည်ရထာင်မခင်း။

ယာ/ေည်ရမမာင်းဝန်ကကီးဌာန၊အရထွရထွအုပ်ချုပ်

ကျိုက်ထိုနှင့်ဘီးလင်းမှ အစမပုေန်။

ရေးဦးစီးဌာန ၊ ရကကးတိုင်နင
ှ ့် ရမမစာေင်းဦးစီးဌာန၊

သထုံနှင့် ရပါင်ခမို ့နယ်များသို ့ တိုးချဲ ့ေန်။

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမး် ရေးဦးစီးဌာန၊

SDC

NGOs/ INGOs,CSO
၂။ ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး၌ေမ်ောရဒသတည်ရထာင်မခင်း။

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇

သစ်ရတာဦးစီးဌာန၊ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊လယ်

ကာလ အစိတ်အပိုင်းမဖစ် သည့်

ယာ/ေည်ရမမာင်းဝန်ကကီးဌာန၊အရထွရထွအုပ်ချုပ်

ပဲခူးတိုင်း ရဒသကကီးတွင် ေက်

ရေးဦးစီး ဌာန၊ရကကးတိုင်နှင့် ရမမစာေင်းဦးစီးဌာန၊

သွယ်ရေး၊ ပညာရေးနှင့် လူထု

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမး် ရေးဦးစီးဌာန၊

ပညာရပးမခင်းတို ့ကို

NGOs/ INGOs,CSO

CLCMGOMP ကရထာက်ပ့ံ
မည်။(SDC)

၃။ ေန်ကုနတ
် ိုင်း ရဒသကကီး၌ ေမ်ောရဒသတည်ရထာင်မခင်း။

အလယ်အ
လတ်ေင့်

၂၀၁၈-၂၀၂၀

သစ်ရတာဦးစီးဌာန၊ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊လယ်

CLCGOMP စီမက
ံ ိနး် ၏

ယာ/ေည်ရမမာင်းဝန်ကကီးဌာန၊အရထွရထွအုပ်ချုပ်

အေင့်(၂)ကာလ ေန်ပုံရငွရပါ်

ရေးဦးစီး ဌာန၊ရကကးတိုင်နှင့် ရမမစာေင်းဦးစီးဌာန၊

မူတည်၍။

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမး် ရေးဦးစီးဌာန၊
NGOs/ INGOs,CSO

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

၄။ ဦးစားရပးရနောသတ်မှတ်ေန်အတွက်ထပ်မံသုရတသနမပုလုပ်ေန်။

အလယ်အ

၂၀၁၇-၂၀၂၀

NGOs/ INGOs (BANCA)

လတ်ေင့်
၂။ ကမ်းရမခရနငှကမ
် ျားစာေင်းရကာက်မခင်း၊ ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းနှင့် သုရတသနမပုလုပ်မခင်း။
၂။(က) ၁။ (ရအာက်တိုဘာလမှ ဧခပီလအထိ)

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA, LCGs

ကမ်းရမခ ရနငှက်များကို လစဉ်စာေင်းရကာက်ေန်။
၂။ ပင်လယ်ရေရအာက်ေှိရကျာရိုးမဲ့ သတ္တ ဝါများရလ့လာမခင်း

SDC, မပည်နယ်ရေဝပ်ရဒသ
ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA, ရမာ်လခမိုင်တက္က သိလ
ု ်။

သုရတသန

SDC, မပည်နယ်ရေဝပ်ရဒသ
ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။

ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လိုက်နာရစေန် ရောင်ေွကမ် ခင်းနှင့် လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်မခင်း။
၃။(က) ၁။ ရောင်းောသီအတွင်း လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်မခင်း။

၂၀၁၇-၂၀၂၀

FD, DOF, BANCA, LCGs

အေင့်မမင့်

SDC,မပည်နယ်ရေဝပ်ရဒသ
ရေတိမ်ရဒသ ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂ
လိက က႑။

၂။ မွန်မပည်နယ်၌ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း လိုက်နာရစမခင်း။

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇

FD, ရဒသေိုင်ော အစိုးေနှင့် ဌာနေိုင်ောများ။

SDC, မပည်နယ်ရေဝပ်ရဒသ
ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။

၃။ ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး၌ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်းလိုက်နာ ရစမခင်း။

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇

FD, ရဒသေိုင်ော အစိုးေနှင့် ဌာနေိုင်ောများ။

SDC, ရဒသေိုင်ော ရေဝပ်ရဒသ
ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။

၄။ ေန်ကုနတ
် ိုင်း ရဒသကကီး၌ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်းလိုက်နာရစမခင်း။

အလယ်အ

၂၀၁၈-၂၀၂၀

FD, ရဒသေိုင်ော အစိုးေနှင့် ဌာနေိုင်ောများ။

လတ်ေင့်

SDC, ရဒသေိုင်ော ရေဝပ်ရဒသ
ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။

၄။ ေက်သွယ်ရေး၊ပညာရေး၊ပူးရပါင်းပါဝင်ရစမခင်း၊ အသိပညာရပးမခင်း။
၄။(က) ၁။ မွန်မပည်နယ်၌ ေိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူမခင်း။
၂။ ပဲခူးတိုင်း၌ ေိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူမခင်း။
၃။ ေန်ကုနတ
် ိုင်း၌ ေိုင်းဘုတ်များစိုက်ထူမခင်း။

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇

CLCMGOMP မိတ်ဖက်များ၊ရေတိမ်ရဒသ

SDC, မပည်နယ်ရေဝပ်ရဒသ

စီမခ
ံ န ့် ခွဲရေးရကာ်မတီ

ရကာ်မတီ ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇

CLCMGOMP မိတ်ဖက်များ

SDC

အလယ်

၂၀၁၈

CLCMGOMP မိတ်ဖက်များ

SDC

အလတ်ေင့်

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

၄။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ောပညာရေးနှင့်အသိပညာရပးမခင်း။

အေင့်မမင့်/

BANCA,

SDC,မပည်နယ်နှင့် ရဒသေိုင်ော

အလယ်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

ရေဝပ်ရဒသများစီမံခနခ့် ွဲရေးရကာ်မတီ VDSs,

ရေဝပ်ရဒသရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက

အလတ်ေင့်

FD,DOF,ECD, NGOs/INGOs,

က႑။

တက္က သိလ
ု ်များ ၊ မီဒီယာ
၅။ ရဒသေိုင်ော ထိန်းသိမး် ရေးအဖွဲ ့များ ဖွဲ ့စည်းမခင်းနှင့် အေည်အရသွးမမှင့်တင်ရပးမခင်း။
၅။(က) ၁။ ထိန်းသိမး် ရေး၌ စိတ်ထက်သန်ရသာရဒသခံရခါင်းရောင်

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA

များကို လုပ်ပုင
ိ ်ခင
ွ ့် ရပးမခင်း။

SDC,မပည်နယ်နှင့် ရဒသေိုင်ော
ရေဝပ်ရဒသရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက
က႑။

၂။ ရဒသအသီးသီး(အထူးသမဖင့အ
် ရေးကကီးရနောများ)တွင် ငှကက် ကည့်
အသင်းများဖွဲ ့မခင်း။

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA,

SDC,မပည်နယ်နှင့် ရဒသေိုင်ော

ရဒသေိုင်ောအဖွဲ ့အစည်းများ၊အမခား NGOများ

ရေဝပ်ရဒသရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက
က႑။

၃။ မွန်မပည်နယ်တွင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပက်သက်၍အေည်အရသွး
မမှငတ
့် င်မခင်း။
၄။ ပဲခူးတိုင်းတွင် ထိန်းသိမး် ရေးနှင့် ပက်သက်၍အေည်အရသွး
မမှငတ
့် င်မခင်း။
၅။ ေန်ကုနတ
် ိုင်းတွင် ထိန်းသိမး် ရေးနှငပ
့် က်သက်၍အေည်အရသွးမမှင့်
တင်မခင်း။

အေင့်မမင့်
အေင့်မမင့်
အလယ်

၂၀၁၇
၂၀၁၇
၂၀၁၈-၂၀၂၀

အလတ်ေင့်

BANCA, IUCN, LCGs, ရေဝပ်ရဒသများ

SDC, ရဒသေိုင်ောရေဝပ်ရဒသ

စီမခ
ံ နခ့် ွဲရေး ရကာ်မတီ။

ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။

BANCA, IUCN, LCGs, ရေဝပ်ရဒသများ

SDC, ရဒသေိုင်ောရေဝပ်ရဒသ

စီမခ
ံ နခ့် ွဲရေး ရကာ်မတီ။

ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။

BANCA, IUCN, LCGs, ရေဝပ်ရဒသများ

SDC, ရဒသေိုင်ောရေဝပ်ရဒသ

စီမခ
ံ နခ့် ွဲရေး ရကာ်မတီ။

ရကာ်မတီ၊ ပုဂ္ဂလိက က႑။

၆။ ရဒသခံများ၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှု မပဿနာကို ကိင
ု ်တွယ်ရမဖေှင်းမခင်း။
၆။(က) ၁။ ရမပာင်းလဲလုပ်ကိုငရ
် သာ အသက်ရမွးလုပ်ငန်းများကိုေက်

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၁၈

BANCA, IUCN, Helvetas

SDC

အလယ်

၂၀၁၈-၂၀၂၀

BANCA, IUCN, Helvetas

SDC

၂၀၁၉

BANCA, LCGs

လက်ရထာက်ပ့မံ ခင်း။
အမျိုးအစား(၁)နှင့် (၂)ငှကဖ
် မ်းသူများအား ရထာက်ပ့မ
ံ ှု
၂။ ယခင်ငှက်မုေိုးများကို ၂နှစတ
် စ်ကကိမစ
် စ်ရေးမခင်း ၊မပန်
လည်သံးု သပ်မခင်း၊လိုအပ်ပါကရထာက်ပ့မံ ခင်း။
၃။ သဘာဝအရမခခံ ခေီးသွားလုပ်ငန်းတိုးမမှင့်ေန် ငှကက် ကည့်

အလတ်ေင့်
အေင့်နမ
ိ ့်

ရလ့လာရေးစခန်းတည်ရောက်မခင်း။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ေန်ပုံရငွလိုအပ်

၄။ရချးရငွ(သို ့)အရသးစားရချးရငွေေှိရအာင်

အလယ်

၂၀၁၈

BANCA, Helvetas

SDC

၂၀၂၀

BANCA, Helvetas

SDC

အလတ်ေင့်

ရောင်ေွကမ် ခင်း။
၅။ ကိယ
ု ်ပိုင်စီးပွားရေး၊အလုပ်အကိင
ု ် အခွငအ
့် လမ်းများနှင့်ရေး

အေင့်နမ
ိ ့်

ကွက်မမှင်တ
့ င်မခင်း။

ဇယား ၂။

နံ ့သာကျွန်း၊ ေခိုင်မပည်နယ်။
ဦးစားရပး

အချိန်

အဓိကလုပ်ရောင်ချက်များ

အဓိကမိတ်ဖက်များ
သတ်မှတ်မှု

ရငွရကကးရထာက်ပ့မ
ံ ှု

ကာလ

၁။ ေမ်ောရဒသများနှင့် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သည့်ရနောများ တည်ရထာင်မခင်း။
၁။(ခ) ၁။ ေမ်ောရဒသများ(သို ့မဟုတ်)ကာကွယ် ရစာင့်ရေှာက် မည့်

အလယ်အ

ရနောများကို အရေးကကီးနယ်ရမမ အမဖစ်ပုင
ိ ်းမခားသတ်မှတ်

လတ်ေင့်

၂၀၁၈-၂၀၂၀

FD, DOF, LRD, ECD,

ေန်ပုံရငွလိုအပ်

GAD,ရဒသေိုင်ော အဖွဲ ့အစည်းများ၊

မခင်း။

BANCA နှင့် BECAR

၂။ ရေဝပ်ရဒသများ စီမခ
ံ နခ့် ွဲမှုရကာ်မတီကို ဖွဲ ့စည်းမခင်း။

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇

FD, DOF,

ေန်ပုံရငွလိုအပ်

ဌာနေိုင်ောများ၊တက္က သိလ
ု ်၊INGOs/
NGOတို ့မှ နည်းပညာအရထာက်အပံ့
၂။ ကမ်းရမခရနငှက်များစာေင်းရကာက်ယူမခင်း၊ ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းနှင့် သုရတသနမပုလုပ်မခင်း။
၂။(ခ) ၁။ သုရတသနမပုမခင်းနှင့် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်း။

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇

အဓိကကျရသာ ဦးစီးဌာနများ၊FD, DOF,

(RSPB မှ တစ်ေင့်)

GAD, SLRD, ECD,

Disney Conservation

ရဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ။

Fund,ICFC,WWF-HK

NGO(BANCA, BECAR)
တက္က သိလ
ု ်များ(စစ်ရတွ)

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

၂။ စာေင်းရကာက်ယူမခင်းနှင့် သုရတသနမပုမခင်း။

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BECAR, BANCA, FD

ICFC, Disney (RSPB)

၃။ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လိုက်နာရစေန် ရောင်ေွကမ် ခင်း၊ လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်မခင်း။
၃။(ခ) ၁။ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လိုက်နာရစမခင်း
၂။ ကမ်းရမခရနငှက်များကို ဖမ်းေီးမခင်းနှင့် လိပ်ဥရကာက်

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

FD, DOF, NGO/ INGO

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BECAR, LCGs, FD

ICFC, Disney (RSPB),

ရဒသေိုင်ောအစိုးေ ၊ NGO/ INGO

ေန်ပုံရငွရထာက်ပံ့မှု ပိုမုလ
ိ ိုအပ်

၂၀၁၇

ရဒသေိုင်ောအစိုးေ ၊ NGO/ INGO

ICFC

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA, BECAR, FD, LCGs

ICFC, WWF, Disney

မခင်းများ ကိရ
ု စာင့်ကကည့်စစ် ရေးမခင်း ။
၃။ လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်မခင်းအတွက် အရမခစိုက် စခန်းတည်

အေင့်မမင့်

ေန်ပုံရငွလိုအပ်

ရောက်မခင်း။
၄။ ေက်သယ
ွ ်ရေး၊ပညာရပး၊ပူးရပါင်းပါဝင်ရစမခင်းနှင့် အသိပညာရပးမခင်း။
၄။(ခ) ၁။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ော ပညာရေးနှင့် အသိပညာရပး

အေင့်မမင့်

မခင်း(ေိုင်းဘုတ်များစိုက်ထူမခင်း၊လက်ကမ်းစာရစာင်များ

(RSPB), ေန်ပုံရငွရထာက်ပ့မ
ံ ှု

ဝဝမခင်း၊ ေက်သွယ်ရေးဝက်ေိုက်/ ရဖျာ်ရမဖမခင်း )CEPA

ပိုမုလ
ိ ိုအပ်

အစီအစဉ်
၅။ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များ ဖွဲ ့စည်းမခင်းနှင့် ယင်းတို ့ကို အေည်အရသွး မမှင့်တင်မခင်း။
၅။(ခ) ၁။ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များဖွဲ ့မခင်း
၂။ ရဒသခံထိန်းသိမး် ရေးအဖွဲ ့ကို ရထာက်ပ့ံ မခင်းနှငယ
့် င်း

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၁၈

BANCA, BECAR, LCGs

Disney (RSPB)

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၁၈

BECAR, BANCA, LCGs

Disney (RSPB), ICFC,

တို ့၏အေည်အရသွးကိမု မှငတ
့် င်မခင်း။

ေန်ပုံရငွရထာက်ပံ့မှု ပိုမုလ
ိ ိုအပ်

၃။ ငှကက် ကည့်ရလ့လာမခင်းကိရ
ု လ့ကျင့်ရပးမခင်း။
၄။ ဘာသာစကားရလ့ကျင့်ရပးမခင်း။
၆။ ရဒသခံများ၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှုမပဿနာကို ကိုင်တွယ်ရမဖေှင်းမခင်း။
၆။(ခ) ၁။ ေပ်ေွာအရမခမပု သဘာဝ အရမခခံခေီးသွားလုပ်ငန်း

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA, BECAR, LCGs,
ရဒသေိုင်ောအစိုးေအဖွဲ ့

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ICFC

၂။ အသက်ရမွးမှုကိုသးုံ သပ်ချက်(ယခုရလာ ရလာေယ်နှင့်

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA,BECAR

ICFC

အလယ်

၂၀၁၈-၂၀၂၀

BANCA,BECAR

ICFC, ေန်ပုံရငွရထာက်ပံ့မှု

ရနာင်အလားအလာ)
၃။ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း ရမပာင်းလဲလုပ်ကိုငေ
် န်
ရထာက်ပံ့မခင်း။

အလတ်ေင့်

ပိုမုလ
ိ ိုအပ်။

၇။ ရဒသတွင်း စိတ်ပါဝင်စားသူများ ပူးရပါင်းပါဝင်မှု
၇။(ခ) ၁။ ရဒသအေင့် စည်းဝဝးပွ/ဲ ရထာက်ခံအားရပးမှု

ခရိုင်အေင့် ညှိနှိုင်းမှု

အေင့်မမင့်

အလယ်

မပည်နယ်အေင့် ညှိနှိုင်းမှု

၂၀၁၇-၂၀၂၀

အလတ်ေင့်

၂၀၁၈-၂၀၂၀

အလယ်

၂၀၁၈-၂၀၂၀

အလတ်ေင့်

မပည်ရထာင်စုအေင့် ညှိနှိုင်းမှု

အလယ်

ရဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ၊NGOs၊တက္က သိလ
ု ်

ICFC(တစ်စိတ်တစ်ပုင
ိ ်း ရငွရကကး

များ ၊ အဓိကကျသည့် ဦးစီးဌာနများ

ရထာက်ပံ့မှု)

ရဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ၊NGOs၊တက္က သိလ
ု ်

ICFC(တစ်စိတ်တစ်ပုင
ိ ်း ရငွရကကး

များ၊ အဓိကကျသည့် ဦးစီးဌာနများ

ရထာက်ပံ့မှု)

ရဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ၊NGOs၊တက္က သိလ
ု ်

ICFC(တစ်စိတ်တစ်ပုင
ိ ်း ရငွရကကး

များ၊ အဓိကကျသည့် ဦးစီးဌာနများ

ရထာက်ပံ့မှု)

ရဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ၊NGO၊တက္က သိလ
ု ်

ICFC(တစ်စိတ်တစ်ပုင
ိ ်း ရငွရကကး

များ၊ အဓိကကျသည့် ဦးစီးဌာနများ

ရထာက်ပံ့မှု)

အလတ်ေင့်

၂၀၁၈-၂၀၂၀

၂။ မပည်သူလူထုပူးရပါင်းပါဝင်မှု

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ရဒသေိုင်ော အစိုးေအဖွဲ ့, NGO/ INGO

ICFC

၃။ အစိုးေနှင့်မပည်သူတို ့ တိုးတက်ပွင်လ
့ င်းရသာေက်သွယ်ရေး

အလယ်

၂၀၁၈-၂၀၂၀

BANCA, BECAR, INGOs,

ေန်ပုံရငွရထာက်ပံ့မှု လိုအပ်

ေှိမှု

အလတ်ေင့်

ရဒသေိုင်ော အစိုးေ

၃-၁။ မီဒီယာ ပူးရပါင်းပါဝင်မှု
၃-၂။ လူထုနှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေွကေ
် န် ရေတိ/ု ရေေှည်စီမအ
ံ ုပ်
ချုပ်မှု

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ဇယား ၃။

ဧောဝတီမမစ်ဝကျွန်းရပါ်

အဓိကလုပ်ရောင်ချက်များ

ဦးစားရပး
သတ်မှတ်မှု

အချိန်ကာလ

အဓိကမိတ်ဖက်များ

ရငွရကကးရထာက်ပ့မ
ံ ှု

၁။ ေမ်ောရဒသများနှင့် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သည့်ရနောများ တည်ရထာင်မခင်း။
၁။(ဂ) ၁။ သမီးလှကျွန်းတွင် ေမ်ောရဒသ

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇

FD, MOAI , ရဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ၊NGOs

FFI, DLN

အလယ်

၂၀၁၈

FD, MOAI , ရဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ၊NGOs

FFI, DLN

အေင့်နမ
ိ ့်

၂၀၁၉

FD, MOAI , ရဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ၊NGOs

FFI, DLN

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA,တပ်မရတာ်ရေ၊ပုသမ
ိ ်တက္က သိလ
ု ်,

FFI, DLN

တည်ရထာင်မခင်း။
၂။ ဖိုးရထာင်ချိုင်တွင် ေမ်ောရဒသ
တည်ရထာင်မခင်း။

အလတ်ေင့်

၃။ ဖုန်းရတာ်မပည့်တွင် ေမ်ောရဒ
တည်ရထာင်မခင်း။
၄။ ရေဝပ်ရဒသများစီမံခနခ့် ွဲမှု ရကာ်မတီ
ဖွဲ ့စည်းမခင်းနှင့် နှစပ
် တ်လည်စည်းရဝးများ

FD, FFI, DOF

ကျင်းပမခင်း။
၂။ ကမ်းရမခရနငှက်များ စာေင်းရကာက်ယူမခင်း၊ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းနှင့် သုရတသနမပုလုပ်မခင်း။
၂။(ဂ) ၁။ ရနော(၃)ခုစလုံး၌ ရစာင့်ကကည့် စစ်ရေးမခင်း။
၂။ (ရအာက်တိုဘာလမှ ဧခပီလအထိ ကမ်းရမခ
ရနငှက်များကို လစဉ် စာေင်းရကာက်မခင်း။
၃။ ကမ်းရမခရနငှက်များတွင် လူပရယာဂ
့
ရကကာင့် မဖစ်ေသည့် ခခိမ်းရမခာက်မမ
ှု ျားကို

အေင့်မမင့်
အေင့်မမင့်
အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

FFI , FD, BANCA

FFI, DLN

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA, FFI နှင့် တက္က သိလ
ု ်များ

FFI, DLN

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA, FFI နှင့် တက္က သိလ
ု ်များ

FFI, DLN

သုးံ သပ်မခင်း။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

၄။ ရောင်ေွကသ
် ည့် အဖွဲ ့များ ဖွဲ ့စည်းမခင်း။

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA, FFI, FD, DOF

ေန်ပုံရငွလိုအပ်

၄။ (၁)ထိန်းသိမး် ရေးရောင်ေွကခ
် ျက်များမှ
ေေှိရသာ အကျိုးတေားများကို လစဉ်
သုးံ သပ်မခင်း။
၃။ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လိုက်နာရစေန် ရောင်ေွကမ် ခင်းနှင့် လှည့်လည်ရစာင့်ကကည့်မခင်း။
၃။(က) ၁။ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း လိုက်နာရစမခင်း။

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

ရဒသေိုင်ော အစိုးေ, FD, DOF, FFI

ေန်ပုံရငွလိုအပ်

၄။ ေက်သယ
ွ ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ပူးရပါင်းပါဝင်မခင်းနှင့် အသိပညာရပးမခင်း။
၄။(ဂ) ၁။ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ေိုင်ော

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA, FFI

FFI, DLN

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA, FFI, FD, DOF

ေန်ပုံရငွလိုအပ်

အသိပညာရပးမခင်း၊ ရဒသခံအဖွဲ ့များအား
လုပ်ပိုငခ
် ွငရ
့် ပးမခင်းအထူးသမဖင့်
ဦးစားရပးရနော တစ်ဝိုက်ေေ
ှိ ွာ(၄)ေွာ
၂။ လုပ်ငန်းရောင်ေွကသ
် ည့် အဖွဲ ့များဖွဲ ့စည်းမခင်း၊
အသက်ရမွးမှု အလုပ်အကိင
ု ်များ
ရမပာင်းလဲ လုပ်ကိုင်ရေးနှင့်
အရသးစား ရထာက်ပံ့မှုများရပးမခင်း။
၅။ ရဒသခံများ အသက်ရမွးဝမ်းရကကာင်းမှု မပဿနာကို ကိင
ု ်တွယရ
် မဖေှင်းမခင်း။
၅။(က) ၁။ လုပ်ငန်းရောင်ေွကသ
် ည့်အဖွဲ ့များဖွဲ ့စည်းမခင်း၊

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

BANCA, FFI, FD, DOF

ေန်ပုံရငွလိုအပ်

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇

FFI, BANCA, DoF

ေန်ပုံရငွလိုအပ်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

ရဒသေိုင်ော အစိုးေ, FD, DOF,

FFI, DLN

အလုပ်အကိုင်များရမပာင်းလဲလုပ်ကိုငရ
် ေး
နှငအ
့် ရသးစားရထာက်ပံ့ မှုများရပးမခင်း။
၂။ ငှကမ
် ုေိုးများနှင့် ပတ်သက်၍သုးံ သပ်ရလ့လာမခင်း။

၆။ ရဒသတွင်းေှိ စိတ်ပါဝင်စားသူများ ပူးရပါင်းပါဝင်မခင်း။
၆။(ဂ) ၁။ ရဒသေိုင်ော အာဏာပိုင်များနှင့် ရတွ ေု
့ ံမခင်း။

အေင့်မမင့်

တပ်မရတာ်ရေ, BANCA
၂။ ခမို ့နယ်အေင့်အစည်းအရဝးပွဲများ (သို ့မဟုတ်)
အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲများကျင်းပမခင်း။

အလယ်
အလတ်ေင့်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

FFI, BANCA , LCGs နှင့် ရဒသေိုင်ော
အစိုးေ

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ေန်ပုံရငွလိုအပ်

ဇယား ၄။

ခမိတ်ရဒသေှိ လမုရတာများနှင့် လတာမပင်များ

ဦးစားရပးရနော ၁။ ဘုတ်မပင်းအရနာက်နှင့် ရမမာက်ဖက်
ဦးစားရပးရနော ၂။ ကံရမာ်ကျွန်း စခန်းသစ်
ဦးစားရပးရနော ၃။ သစ်ော၀ကမ်းရမခနှင့် တနသသာေီမမစ်ဝ

အဓိကလုပ်ရောင်ချက်များ

ဦးစားရပး
သတ်မှတ်မှု

အချိန်ကာလ

အဓိကမိတ်ဖက်များ

ရငွရကကးရထာက်ပ့မ
ံ ှု

၁။ ေမ်ောရဒသများနှင့် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သည့်ရနောများ တည်ရထာင်မခင်း။
၁။(ဃ) ၁။ အေိုမပုထားရသာ ေမ်ောရဒသများ

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇

MONREC(တနသသာေီ)၊DOF,(KNU),FFI,

FFI, MFF,ရဖာင်ရဒးေှငး် များ၊

အတွက် တင်မပေန်၊ ရဒသေိုင်ော

CSOs ,INGOs,NGOs ရဒသေိုင်ောအစိုးေ ၊

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။

ရေဝပ်ရဒသ ရကာ်မတီဖွဲ ့စည်း

ရကျးေွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ေွာသားများ၊

တည်ရထာင်မခင်း

ခမိတ်တက္က သိလ
ု ် ၊ ရဒသ ေှိ
ဘာသာရေးရခါင်းရောင်များ၊ NAVY

၂။ေမ်ောရဒသ(၃)ခုစလုံးအတွက်အ

အေင့်မမင့်

၂၀၂၀

ရေဝပ်ရဒသစီမံခနခ့် ွဲရေးရကာ်မတီ

ေိုမပု ချက်ကို တင်မပမခင်း

FFI, MFF,ရဖာင်ရဒးေှငး် များ၊
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။

၂။ ကမ်းရမခရနငှက်များကို စာေင်းရလ့လာမခင်း၊ ရစာင့်ကကည့်စစ်ရေးမခင်းနှင့် သုရတသနမပုလုပ်မခင်း။
၂။(ဃ) ၁။ရနော(၃)ခုစလုံး၌ အရသးစိတ်စာေင်း
ရကာက်ယူမခင်း။

အေင့်မမင့်/

၂၀၁၇-၂၀၁၉

NGOs, ခမိတ်တက္က သိလ
ု ်

အလယ်

FFI, MFF,ရဖာင်ရဒးေှငး် များ၊
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။

အလတ်ေင့်
၂။ ေက်လက်စာေင်းရကာက်ယူေန်

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

FD, ခမိတ်တက္က သိလ
ု ် , FFI

FFI, ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။

၃။ကမ်းရမခရနငှက်များအားခခိမ်းရမခာက်မခင်း

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇

FFI

FFI, ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။

များကို သုးံ သပ်မခင်း
၃။ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လိုက်နာေန် အရေးယူရောင်ေွကမ် ခင်းနှင့် လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်မခင်း။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

၃။(ဃ) ၁။ ဥပရဒမပဋ္ဌာန်း၍ လိုက်နာရစမခင်း
၂။လှည့်လည်ရစာင့်ကကပ်မခင်းနှငရ
့် စာင့်
ကကည့် စစ်ရေးမခင်း

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

FD, DOF, SLRD, NGO

FFI, ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။

အလယ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

NGOs/ INGOs, ရဒသေိုင်ော အစိုးေ

FFI, ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။

အလတ်ေင့်

၄။ ေက်သယ
ွ ်ရေး၊ပညာရေး၊ ပူးရပါင်းပါဝင်မခင်းနှင့် အသိပညာရပးမခင်း
၄။(ဃ) ၁။ ရနော(၃)ခုစလုံး၌ ရဒသခံများအား

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၁၈

အသိပညာရပးမခင်း

NGOs, ရဒသေိုင်ောအစိုးေ ၊ ရကျးေွာအုပ် ချုပ်

FFI, MFF, ရဖာင်ရဒးေှင်းများ,

ရေးမှူးများ၊ေွာသားများ ၊ ရဒသေှိဘာသာရေး

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။

ရခါင်းရောင်များ၊KNU
၂။သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ေိုင်ောပညာ

အေင့်မမင့်

၂၀၁၇-၂၀၂၀

FFI, BANCA, ခမိတ်တက္က သိလ
ု ်

FFI, ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။

ရေးနှင့် အသိပညာရပးမခင်း။
၅။ ရဒသေိုင်ော ထိန်းသိမး် ရေးအဖွဲ ့များ ဖွဲ ့စည်းမခင်းနှင့် ယင်းတို ့၏ အေည်အရသွးကိမု မှငတ
့် င်မခင်း။
၅။(ဃ) ၁။ ရဒသခံ ထိန်းသိမး် ရေးအဖွဲ ့များ
ဖွဲ ့စည်းမခင်း၊ယင်းတို ့အေည်အရသွး

အလယ်

၂၀၁၈-၂၀၂၀

INGOs/ NGOs, FD, DOF, ခမိတ်တက္က သိလ
ု ်

FFI, ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။

၂၀၁၈-၂၀၁၉

FFI

FFI, , ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။

၂၀၁၇-၂၀၁၉

NGOs,ရဒသေိုင်ောအစိုးေ၊ရကျးေွာ

အလတ်ေင့်

များကိုမမှင့်တင်မခင်း။
၆။ ရဒသခံများ၏အသက်ရမွး၀မ်းရကကာင်းမှု မပႆနာကို ကိင
ု ်တွယ်ရမဖေှင်းမခင်း။
၆။(ဃ)၁။ အသက်ရမွး၀မ်းရကျာင်းအလုပ်အ
ကိင
ု ်ရမပာင်းလဲမခင်း

အလယ်
အလတ်ေင့်

၇။ ရဒသတွင်းေှိ စိတ်ပါ၀င်စားသူများ ပူးရပါင်းပါ၀င်မှု။
၇။(ဃ) ၁။ ရနော(၃)ခုစလုံး၌ ရဒသခံများ နှင့်
ညှိနှိုင်း မခင်း
၂။ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များနှင့် ရဒသ
ေိုင်ောအစိုးေတို ့ေက်သွယ်မှုတိုးတက်ရေး

အေင့်မမင့်/
အလယ်

ရေးမှူးနှင့်

အလတ်ေင့်

ရခါင်းရောင်များ၊KNU

အလယ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ေွာသားများ၊ရဒသေှိ

အုပ်ချုပ်

ဘာသာရေး

NGOs/ INGOs, LGC, ရဒသေိုင်ော အစိုးေ

အလတ်ေင့်

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

FFI, MFF, ရဖာင်ရဒးေှင်းများ,
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။
FFI, ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ။

၉။ BANCA အဖွဲ ့ကရောင်ေွက်ရသာ ဤရောင်ေွက်ချက် စီမံချက် နိုင်ငံအေင့် ညှိနှိုင်းမှု
အဓိက ရောင်ေွကခ
် ျက်များ
မမန်မာနိုင်ငံ၌ ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှကမ
် ျားကိုစာေင်းရကာက်၍ မှတ်တမ်းတင်မခင်း။
ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာရေးအစီအစဉ်ကိုအရကာင်အထည်ရဖာ်မခင်း
ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှကမ
် ျားထိန်းသိမး် ရေးအတွက်ရပါ်ရပါက်လာရသာမပဿနာများကိရ
ု ဖာ်ထုတ်၍

ဤလုပ်ငန်း၌

ကူညီပံ့ပိုးရပးမှု

ရငွရကကးရထာက်ပ့မ
ံ ှု

BECAR, FFI

RSPB

အဓိကပါ၀င် ရောင်ေွကသ
် ူများ

RSPB

ဤလုပ်ငန်းရောင်ေွကသ
် ူအားလုံး

RSPB

BANCA နှင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွက်

RSPB

သတင်းပို ့မခင်း
လုပ်ငန်းစီမံချက်အရကာင်အထည်ရဖာ်ရေးအတွက်နိုင်ငံရတာ်နှင်မ့ ပည်နယ်အစိုးေများသို ့အရကကာင်း
ကကားမခင်း။

သူမတ
ိ ်ဖက်များ

မဖစ်ရပါ်တိုးတက်မှုများ၊ ခခိမ်းရမခာက်မမ
ှု ျား၊ ရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝင
ို ်းမှတ်တမ်းများကို SBSTF သို ့ပို ့မခင်း
နိုငင
် ံအေင့်နိုင်ငတ
ံ ကာေိုင်ောအစည်းအရဝးပွဲများတွင်လုပ်ငန်းစီမခ
ံ ျက်ရောင်ေွက်မှုနှင့်

BANCA

RSPB

SBS TF, RSPB

RSPB

SBS TF, BirdLife International, RSPB

RSPB

ေလဒ်များကိုတင်မပမခင်း။
မမန်မာနိုင်ငံနှင်တ
့ စ်ကမ္ဘာလုံးေိုင်ောရေေညှာင့်နှုတ်ဝင
ို ်းငှကထ
် ိန်းသိမ်းရေးကိုအရထာက်အကူမပုေန်
နိုငင
် ံအေင့်နင
ှ ့် နိုငင
် ံတကာအေင့်အေက်အသွယ်များ

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ရနာက်ေက်တွဲ၁။ မမန်မာနိုင်ငံရေေညွာင္န
့ ှုတ်ဝိုင်းငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်အချိန်ဇယားနှင့် အညီလုပ်ရောင်မှု
မမန်မာနိုင်ငံကိုရေေညွာင့္နှုတဝ
် ိင
ု ်းငှက်အတွက် အရေးကကီးရသာရောင်းခိုရနောအမဖစ် ၂၀၀၈ ခုနစ
ှ ်အထိမသိကက
ရသးပါ။ ထို ့ရနာက်ပင
ို ်းတွင် ဤမျိုးစိတင
် ှက်အတွက် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း၏ အဓိကမှတ်တုင
ိ ်များကိုရအာက်ပါ
ဇယားတွင်အရလးရပးရဖာ်မပထားပါသည်။
ေက်စွဲ

ရောင်ေွက်မှုမှတတ
် ိုင်များ
၂၀၀၈

ဇန္နဝါေီ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ တွ
့ င်ရေေညွာင့္နှုတ်ဝိုင်းငှက်(၄၈)ရကာင်နှင့်နံ ့သာကျွန်းတွင်(၃၆)ရကာင်ကို
စာေင်း ရကာက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့။

ဇန္နဝါေီ

ေန်ကုန်ခမို ့တွင်ပထမေုံးအကကိမ်အမပည်မပည်ေိုငေ
် ာရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝိုငး် ငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်ရုံ
ရေွးရနွးပွက
ဲ ို ကျင်းပ။
၂၀၀၉

ဇန္နဝါေီ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ၌့ ထပ်မစ
ံ ာေင်းရကာက်ယူမှုနင
ှ ့် နံ ့သာကျွန်းတွင် ငှက်များဖမ်းေီး သတ်မဖတ်
မခင်းကို အရေးကကီးမပဿနာအမဖစ်သတ်မှတ်ခဲ့။ နံ ့သာကျွန်းတွင်ရဒသခံများနှင့် ညှိနှိုင်းမှုပထမေုံး
ရောင်ေွက်။

ဇန္နဝါေီ

ေခိင
ု ်ကမ်းရိုးတန်းေှိနံ ့သာရတာင်ဘက်နှင့်နံ ့သာကျွန်းတွင်စာေင်းရကာက်ယူမခင်းမဖင့်ရေေညှာင့့န
် ှုတ်
ဝိုင်းငှက်တစ်ရကာင်ရတွ ေှ့ ိခဲ့။

ဇန္နဝါေီ

ေန်ကုန်ခမို ့၌ဒုတိယအကကိမ်အမပည်မပည်ေိုငေ
် ာရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝိုင်းငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်ရုံရေွး
ရနွးပွဲကျင်းပ။
၂၀၁၀

ဇန္နဝါေီ

မပည်တွငး် -မပည်ပပူးရပါင်း၍စာေင်းရကာက်ယူမခင်းမဖင့် ရေေညှာင့်နှုတ်ဝိုင်းငှက်ရကာင်ရေ ၂၀၀ ခန ့်
ကိုခနမ့် ှန်းရကာက်ယူနင
ို ်ခ့။ဲ
ကမ်းရမခငှက်ရကာင်ရေ တစ်သန
ိ း် ခွဲနင
ှ န
့် ှစသ
် န
ိ ်းခနလ
့် ာရောက်ကျက်စားရသာ ကျယ်ရမပာလှသည့်
ဒီရောက်ခိုမီေ
ှ ာ မဖစ်ရကကာင်းမပသရနသည်။

ဇန္နဝါေီ

လူမ-ှု စီးပွားရေးစစ်တမ်းများ ရကာက်ယူမှုစတင်ရောင်ေွက်ခပီးရဒသခံငှက်ဖမ်းသူများကိုရဖာ်ထုတ်
နိုင်ခဲ့။

ဇန္နဝါေီ

ဧောဝတီမမစ်ဝကျွန်းရပါ် စာေင်းရကာက်ယူမခင်း၊ရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝိုင်းငှက်(၁)ရကာင်ရတွ ေှ့ ိမှတ်တမ်း
တင်ခ။့ဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ေက်စွဲ
ဇန္နဝါေီ
မတ်

ရောင်ေွက်မှုမှတတ
် ိုင်များ
နံ ့သာကျွန်းသို ့ပထမေုံးအကကိမ်သဘာဝအရမခခံငှက်ရလ့လာရေးခေီးစဉ်အမဖစ်သွားရောက်။
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ အရေှ
့
ဘက်
့
ေှိ ငှက်ဖမ်းသူများအား အသက်ရမွးဝမ်းရကကာင်းအလုပ်ရမပာင်းလဲ
လုပ်ကိုင်နုင
ိ ်ေန် ရထာက်ပရ
ံ့ ကကးရပးအပ်။
၂၀၁၁

ဇန္နဝါေီ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ နှ့ င်န
့ ံ ့သာကျွန်းတို ့တွင် ထပ်မရ
ံ လ့လာစာေင်းရကာက်ယူမှုမပုလုပ်။

ဇန္နဝါေီ

ေန်ကုန်ခမို ့၌ရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝိုငး် ငှက်အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲကျင်းပ။

ဇန္နဝါေီ

ထားဝယ်မမစ်ဝ၌ထပ်မံ

ရလ့လာစာေင်းရကာက်ယူမှုမပုလုပ်၊

ငှက်ဖမ်းသူများအား

မူလအလုပ်

စွနလ
့် ွှတ်ေန် ရထာက်ပံ့ရကကးရပးအပ်။
ရဖရဖာ်ဝါေီ

အသက်ရမွးမှုအလုပ်အကိုင်

ရမပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ေန်

ရထာက်ပံ့ရကကးရပးမှုကို

ရစာင့်ကကည့်၍

အကဲမဖတ် ရလ့ လာမခင်း
ဧခပီ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ အရနာက်
့
ဘက်

ကမ်းရမခေှိငှက်ဖမ်းသူများအား

အသက်ရမွးမှုအလုပ်အကိုင်

ရမပာင်းလဲ လုပ်ကိုင်ေန် ရထာက်ပံ့ရကကးများရပးအပ်။
ဧခပီ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ တွ
့ င် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေိုငေ
် ာ ပညာရေးနှင့် အသိပညာရပးမခင်း လုပ်ငန်း
များစတင်ရောင်ေွက်။

ဧခပီ

လူမ-ှု စီးပွားရေးစစ်တမ်းများရကာက်ယူမခင်းမဖင့် ကမ်းရမခရနငှက်များဖမ်းေီးမှုမေှိရကကာင်းရတွ ေ။
့
နံ ့သာကျွန်း၌ရောင်းခိင
ု ှက်များ

ကာကွယ်ခွင့်အတွက်

စာချုပ်ချုပ်ေို။

ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေး

အသင်းမဖစ်ရသာ (စစ်ရတွသဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသင်း) တည်ရထာင်မခင်းနှင့် သတင်းအချက်
အလက်များမျှရဝရပး။
၂၀၁၂
ဇန္နဝါေီနင
ှ ့်

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ နှ့ င်န
့ ံ ့သာကျွန်းတို ့တွင်ထပ်မံရလ့လာ၍စာေင်းရကာက်ယူ။

ရဖရဖာ်ဝါေီ
ဇန္နဝါေီ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ့ အရနာက်ဖက်ကမ်းတွင် အသက်ရမွးမှုအလုပ်အကိုင် ရမပာင်းလဲမခင်းကိုရလ့လာ
ရစာင့်ကကည့်မခင်းနှင့် အကဲမဖတ်မခင်း။

ရဖရဇာ်ဝါေီ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ကိ
့ ုေမ်ောရဒသအမဖစ်

ရနာင်သတ်မှတ်ရပးေန်

ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ရဒသများရန ့

အလုပ်ရုံ ရေွးရနွးပွက
ဲ ိုရနမပည်ရတာ်၌ကျင်းပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ေက်စွဲ
ရဖရဖာ်ဝါေီ-ရမ

ရောင်ေွက်မှုမှတတ
် ိုင်များ
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ အရနာက်
့
ဖက်ကမ်းရမခ၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ောပညာရေးနှင့် အသိပညာ
ရပးအစီအစဉ်များမပုလုပ်ရောင်ေွက်။

ရမ

ေမ်ောရဒသအမဖစ်မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ကိ
့ ုတိုးတက်မဖစ်ထွန်းရေးအတွက်
အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွန
ဲ ှင့်ထိုရဒသ ကိုသွားရောက်ကကည့်ရှု။

ရအာက်တိုဘာ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ၌့

ေပ်ေွာအရမခမပုသဘာဝအေင်းအမမစ်စီမံခနခ့် ရ
ွဲ ေးအတွက်

BANCA

မှ

ဝန်ထမ်း များအားရလ့ကျင့သ
် င်ကကား။
ရအာက်တိုဘာ

အရေှ ဖက်
့ ကမ်းရလ့လာစာေင်းရကာက်ယူမှုများမှရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝိုင်းငှက်တစ်ရကာင်ကိုမှတတ
် မ်း
တင်။

နိုဝင်ဘာ

ရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝိုင်းငှက်နိုင်ငံအေင့်မျိုးစိတ်အမဖစ်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲကျင်းပ။

ဒီဇင်ဘာ

ထူးမခားရမပာင်းလဲမှုများအတွက်လူမှု-စစ်တမ်းများရကာက်ယူေန်
BANCAဝန်ထမ်းများအားရလ့ကျင့်
၂၀၁၃

ဇန္နဝါေီ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ရကျးေွ
့
ာ(၂)ေွာ၌
၊အသက်

ထူးမခားရသာရမပာင်းလဲမှုများအတွက်စာေင်းရကာက်မခင်း

ရမွးဝမ်းရကကာင်းအလုပ်အကိုငရ
် မပာင်းလဲလုပ်ကိုင်မခင်းကို

ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမခင်းနှင့်

အကဲမဖတ်မခင်း။
ရဖရဖာ်ဝါေီ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ကိ
့ ုေမ်ောရဒသမဖစ်လာရစရေး

အရထာက်အကူမပုေန်

ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ရဒသ

ရန ့များအ လုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲကို ရနမပည်ရတာ်နှင့်ရမာ်လခမိုင်၌ကျင်းပ။ ရထာက်ခံအားရပးမှုအလုပရ
် ုံ
ရေွးရနွးပွက
ဲ ို မွနမ် ပည်နယ်ရန ့၌ကျင်းပ။
မတ်-ဧခပီ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ေမ်
့ ောရဒသ၏နယ်နိမတ
ိ ်များသတ်မှတ်မခင်းကို BANCA

နှင့် MOECAF

တို ့ပူး တွရ
ဲ ောင်ေွက်။
ရမ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ အရေှ
့
ဖက်
့ ကမ်းရမခ၌ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များဖွဲ ့စည်း။

ရမ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ အရေှ
့
ဖက်
့ ကမ်းအတွက် ေမ်ောရဒသနယ်နိမိတ်ရမမပုံကို အကကမ်းရေးေွဲနုင
ိ ်ခဲ့။
(မွန် မပည်နယ်၌ ေမ်ောရဒသတည်ရထာင်မခင်းကို MOECAF ကလက်ခံ)

ဇွန်
ကသဂုတ်
စက်တင်ဘာ
ရအာက်တိုဘာ
နိုဝင်ဘာ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ အရေှ
့
ဖက်
့ နှင့်အရနာက်ဖက်တို ့၌ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့(၄)ဖွဲ ့ထပ်မဖ
ံ ွဲ ့စည်း။
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ၌့ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များကိုရလ့ကျင့်သင်ကကားရပး။
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ေှ့ ိ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များသို ့ရလှများနှင့်ပစ္စည်းကိေိယာများရပးအပ်။
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ၌ရေ
့
ေညှာင့န
် ှုတဝ
် ိုင်းငှက်များကိုစာေင်းရကာက်မခင်း။
ဧောဝတီမမစ်ဝကျွန်းရပါ်အရေှ ဖက်
့ ၌ ရေငှက်များ၏ရကာင်ရေနှငအ
့် ရမခအရနကိုစာေင်းရကာက်ယူ။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ေက်စွဲ

ရောင်ေွက်မှုမှတတ
် ိုင်များ

ဒီဇင်ဘာ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ရတာင်
့
ဖက် (မွနမ် ပည်နယ် သံမဖူဇေပ်ခမို ့နယ်)၌ ရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝိုင်းငှက်များ
ကိုရေှ ့ ရမပးစာေင်းရကာက်မခင်း။
-

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ နှ့ င်န
့ ံသာကျွန်းေှိရောင်းခိုောရနောများ၌ရေေညှာင့်နှုတ်ဝင
ို ်း
ရကာင်ရေစာေင်းကိုရလ့လာရကာက်ယူ။

-

ဧောဝတီမမစ်ဝကျွန်းရပါ်အရေှ ဖက်
့ ရဒသ ပထမစာေင်းရကာက်ယူချက်အေ ရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝိုင်း
၁-၂ ရကာင်ရတွ ေှ့ ိ။

-

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ေှ့ ိရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များအား ငှက်ကကည့်သင်တန်းများပို ့ချ။

-

(မွနမ် ပည်နယ်)

၌အေိုမပုထားရသာ

ေမ်ောရဒသနယ်နိမိတ်

ဖွဲ ့စည်းပုက
ံ ိုသစ်ရတာနှင့်

သတ္တ ုဌာန ဝန်ကကီးနှင်ရ
့ တွ ေု
့ ံမခင်း။
၂၀၁၄
ဇန္နဝါေီ

ယခင်ငှက်မုေိုးများအားရထာက်ပံ့မခင်းကို

ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမခင်းနှင့်

အကဲမဖတ်မခင်း။

မုတ္တမပင်လယ် ရကွ ၌့ ရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝိုင်းငှက်ရကာင်ရေစာေင်းရကာက်ယူမခင်း။
ရဖရဖာ်ဝါေီ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ရတာင်
့
ဖက်

(မွနမ် ပည်နယ်သံမဖူဇေပ်ခမို ့နယ်)

၊

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ နှ့ င့်

နံ ့သာကျွန်း များတွင် ရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝိုင်းငှက်ရကာင်ရေစာေင်းရကာက်ယူမခင်း။
မတ်

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ့ (အရေှ ဖက်
့ ကမ်းရမခ)အတွက် သယံဇာတများထိန်းသိမ်းအသုံးမပုမှုတုိးတက်
ရေး စီမံ ချက်ကိုကကိုတင်မပင်ေင်။
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ၌့ ရေေညှာင့န
် ှုတ်ဝိုင်းငှက်ရကာင်ရေစာေင်းရကာက်ယူ။

ဧခပီ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ့ (အရေှ ဖက်
့ ကမ်းရမခ)၌ သယံဇာတများထိနး် သိမး် အသုံးမပုမှုတုးိ တက်ရေး စီမံ
ချက် ရောင်ေွက်။
-

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ့ အရေှ ဖက်
့ ကမ်းရမခေှိရကျးေွာ (၅)ေွာအတွက်ရသာက်ရေကန်များ ရပးအပ်
ေန် ပထမအေင့်ခပီးစီး။

-

အေိုမပုထားရသာေမ်ောရဒသ နယ်နိမတ
ိ ်နှင့်ပတ်သက်၍ မွနမ် ပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ ့နှင့် ညှိနှိုင်း
ရေွး ရနွး။

ရမ

မွနမ် ပည်နယ်ကျိုက်ထိုခမို ့နယ်၌ ရေဝပ်ရဒသများ စီမံခနခ့် မ
ွဲ ှုသင်တန်းကျင်းပ။
-

ဇွန်

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ေှ့ ိ ရကျးေွာ(၇) ေွာ၌ ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့များဖွဲ ့စည်း။

ရဒသခံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ ့ဝင်

(၄၅)ဦးအားအလုပ်အကိုင်ရမပာင်းလဲမခင်းအတွက်

ရထာက်ပံ့မှု များရပးအပ်။
ဇူလိုင်

မွနမ် ပည်နယ်ရကျးေွာ (၁၄) ေွာ၌ ရကျးေွာအေင့်ေမ်ောညှိနှိုင်းမှုများမပုလုပ်။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

အရသးစား

ေက်စွဲ

ရောင်ေွက်မှုမှတတ
် ိုင်များ

စက်တင်ဘာ

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ရကျးေွ
့
ာ (၂၉) ေွာ၌ရေဝပ်ရဒသရဂဟစနစ်တန်ဖးို များနှင့်ေမ်ောနှင့် ပတ်သက်
၍ အသိ ပညာ ရပးအစီအစဉ်များမပုလုပ်ခပီးစီး။

ရအာက်တိုဘာ

မွနမ် ပည်နယ်၌ ေမ်ောရဒသအမဖစ်အေိုမပုထားရသာရနော အနီးတဝိုက်ရကျးေွာများ၌ အသိရပး
ရကကမငာ ေိုငး် ဘုတ် (၁၂) ခုကိုစက
ို ်ထူ။
၂၀၁၅

ဇန္နဝါေီ

မပည်တွငး်

-

မပည်ပပူးရပါင်းစာေင်း

ရေရညှာင့်နှုတဝ
် ိုင်း

ရကာင်ရေ

(၁၅၀)

ရကာက်ယူရေးအဖွဲ ့အရနမဖင့်

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ၌့

ကိုခနမ့် ှန်းစာေင်းရကာက်ယူနိုငခ
် ဲ့။

ယင်းမှာ

၂၀၁၀

မှစ၍ကာလ တစ်ရလျှာက် ရတွ ခဲ့ ့ သမျှေလဒ်မှတ်တမ်းမဖစ်သည်။ အမခား ရသာကမ်းရမခရနငှက်
ရကာင်ရေစုစု ရပါင်းစာေင်းကိုလည်းမှတ် တမ်းတင်ခ့သ
ဲ ည်။
ရဖရဖာ်ဝါေီ

ရမာ်လခမိုင်ခမို ့၌ကျင်းပရသာေမ်ောရဒသညှိနှိုင်းမှု

အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွကဲ ကီးမှရန၍

မွနမ် ပည်နယ်

ေမ်ော ရဒသတည်ရထာင်ရေး အရထွရထွသရဘာတူညီချက်ကိုေေှိ။
-

ရကျးေွာ(၈) ေွာမှ စုစုရပါင်းလူဦးရေ (၈၀၀၀) အတွက်ရသာက်သုံးနိုင်ေန် ရနာက်ထပ်ရကျးေွာ
(၃) ေွာသို ့ရသာက်သံးု ရေကန်များရပးအပ်။

SDC မှရထာက်ပမ
ံ့ ှုမဖင့် မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ေပ်
့ ေွာအရမခမပုကမ်းရိုးတန်းစီမခ
ံ နခ့် မ
ွဲ ှုစီမံချက်စတင်။
မတ်

၂၀၁၅/၁၆

ခုနစ
ှ ်ကမ်းရမခရနငှက်များရောင်းခိုချိန်အကုန်၌

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ တစ်
့ ဝက
ို ်ေရ
ှိ ေး

များ၌ စုစ
ံ မ်းရလ့လာချက်အေ ရေငှက်များရောင်းချသည်ကို မရတွ ေရချ။
့
၂၀၁၆
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ၌့ မပည်တွငး် -မပည်ပ ပူးတွစ
ဲ ာေင်းရကာက်ယရ
ူ ေးအဖွဲ ့မှ ရေေညှာင့ႏ
် ႈတ္ဝိုင္းငွက္
ငှက် ရကာင်ရေ (၁၀၀) ကိုရကာက်ယူမှတ်တမ်းတင်ခဲ့။
မုတ္တမပင်လယ်ရကွ ၌့

ငှက်ဖမ်းမခင်းကိုရစာင့်ကကည့်ရလ့လာေန်အတွက်

SMART

Software

အသုံးမပု လျက်လှည့်လည်ရစာင့်ကကည့်မခင်းကို ရဒသခံထိနး် သိမး် ရေးအဖွဲ ့များနှင့် ပူးရပါင်းရောင်
ေွက်။
-

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ နှ့ င့် နံ ့သာကျွန်းတို ့၌ ထိန်းသိမ်းရေး ၊ ပညာရေးနှင့် အသိပညာရပး
ရေးလုပ်ငန်း များရောင်ေွက်။

-

မုတ္တမပင်လယ်ရကွ အားေမ်
့
ောရဒသအမဖစ်

သတ်မှတ်နင
ို ်ေန်ရထာက်ခံအတည်မပုရေး

အတွက် ရဒသ ခံများနှင့်ဒုတိယအကကိမ် ညှိနှိုင်းမှုမပုလုပ်။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

ေက်စွဲ

ရောင်ေွက်မှုမှတတ
် ိုင်များ
-

နံ ့သာကျွန်းကို ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန် ရနောအမဖစ် တိးု မမှင်န
့ င
ို ်ေန်ထိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ေှား
မှုများ ကို တိးု တက်ရောင်ေက
ွ ်။

မွနမ် ပည်နယ်ရေဝပ်ရဒသများစီမံခနခ့် ွဲရေးရကာ်မတီတေားဝင်ဖဲွ ့စည်း။

ရနာက်ေက်တွဲ၂။

မမန်မာနိုငင
် ရ
ံ ေေညှာင့န
် ှုတဝ
် ိုင်းငှက်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်နင
ို ်ငံအေင့်အလုပ်ရုံ

ရေွးရနွးပွဲ၌

ပါဝင်ကကသူများ။

(၁၇-၁-၂၀၁၇) ၊ ရမာ်လခမိုင်ခမို ့ ၊ မွန်မပည်နယ် ၊ မမန်မာနိုင်ငံ
စဉ်

အမည်

ောထူး

မပည်နယ်/

ဌာန/အဖွဲ ့အစည်း

တိင
ု ်းနိုငင
် ံ
၁။

ရဒါက်တာ
မင်းကကည်ဝင်း

၂။

ဦးထွန်းရဌး

ဝန်ကကီး
(သယံဇာတနှင်သ
့ ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

မွန်

ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန)
ဝန်ကကီး
(ရမွးမမူရေး၊စိက
ု ်ပျိုရေး

သယံဇာတနှင်သ
့ ဘာဝပတ်
ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး
ဝန်ကကီးဌာန

မွန်

ရမွးမမူရေး၊စိက
ု ်ပျိုရေးနှင့်
ေည်ရမမာင်းဝန်ကကီးဌာန

နှင်ေ
့ ည်ရမမာင်းဝန်ကကီး ဌာန)
၃။

ဦးမင်းသိန်းမမင့်

၄။

ဦးသန်းနိုင်

၅။

ရဒါက်တာ မီမစ
ီ ိန်

၆။

ရဒါက်တာစံသာထွန်း

၇။

ရဒါက်တာ

ညွှန်ကကားရေးမှူး
ညွှနက် ကားရေးမှူး
ပါရမာက္ခချုပ် (ကိုယ်စား)
ပါရမာက္ခ(အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ)
ပါရမာက္ခ(အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ)

မွန်

သစ်ရတာဦစီးဌာန

မွန်

ေည်ရမမာင်းဦးစီးဌာန

မွန်

ရမာ်လခမိုင်တက္က သိလ
ု ်

မွန်

ရမာ်လခမိုင်တက္က သိလ
ု ်

ဧောဝတီ

ပုသိမ်တက္က သိလ
ု ်

မွန်

ရမာ်လခမိုင်တက္က သိလ
ု ်

တနသသာေီ

ခမိတ်တက္က သိလ
ု ်

တနသသာေီ

ခမိတ်တက္က သိလ
ု ်

.ချယ်ေီရအာင်
၈။

ရဒါက်တာ.မဖူမဖူစိန်

၉။

ရဒါက်တာ

ပါရမာက္ခ(သတ္တ ရဗဒဌာန)
ပါရမာက္ခ(အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ)

နန်းမမဟန်
၁၀။

ဦးစိးု နိုင်

၁၁။

ဦးစိးု နိုင်

ကထိက (သတ္တ ရဗဒဌာန)
ဒု/ညွှန်ကကားရေးမှူး

မွန်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

စဉ်

အမည်

ောထူး

မပည်နယ်/

ဌာန/အဖွဲ ့အစည်း

တိင
ု ်းနိုငင
် ံ
၁၂။

ဦးစိးု တင့်

၁၃

ဦး Hou ကကင်မးို

၁၄။

ဦးရကျာ်ဇင်ထွန်း

ဒု/ညွှန်ကကားရေးမှူး
ဒု/ညွှန်ကကားရေးမှူး
လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး

ရနမပည်ရတာ်

သစ်ရတာသုရတသန

မွန်

ဟိုတယ်နှငခ
့် ေီးသွား

သဘာဝဝန်း

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

ကျင်နင
ှ ့်ရတာရိုငး်
တိေစ
ိ ာ္ဆ န်
ထိန်းသိမ်းရေး
၁၅။

ဦးစံမမင့်ထွနး်

၁၆။

ဦးမမင့်ရကျာ်

၁၇။

ဦးမမင့်ရအာင်

၁၈။

ဦးရဇာ်မိုးရအာင်

လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး
လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး
လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး
လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး

ပဲခူး

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

ေခိုင်

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

မွန်

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

မွန်

အရထွရထွအုပ်ချုပ်မှု
ဦးစီးဌာန

၁၉။

ဦးရအာင်သိန်းထွနး်

၂၀။

ဦးသိန်းကို

၂၁။

ဦးသန်းထိုက်

၂၂။

ဦးသန်းဝင်း

၂၃။

ဦးမျိုးရအာင်

၂၄။

လက်ရထာက်အောေှိ

မွန်

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

မွန်

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

မွန်

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

မွန်

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

ဦးစီးမှူး

မွန်

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

ဦးရနမျိုးထွန်း

ဦးစီးမှူး

မွန်

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

၂၅။

ရဒါ်လှလှစိုး

ဦးစီးမှူး

မွန်

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး

၂၆

ဦးလှရထွး

မွန်

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး

၂၇။

ဦးမင်းမင်းထိုက်

မွန်

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

၂၈။

Dr.Christoph
Zockler

ညှိနှိုင်းရေးမှူး

UK

SBS TF

၂၉။

Mr.SayamU
Chowdhury

လက်ရထာက်ညှိနင
ှို ်းရေးမှူး

ဘဂသလားရဒ့ေှ်

SBS TF

၃၀။

ဦးမပည့်ခဖိုးရအာင်

အစီအစဉ်မန်ရနဂျာ

ေန်ကုန်

BANCA

၃၁။

ရဒါက်တာ

အစီအစဉ်မန်ရနဂျာ

ေန်ကုန်

BANCA

ဦးစီးမှူး
ဦးစီးမှူး
ဦးစီးမှူး

ဦးစီးမှူး
ဦးစီးမှူး

သီေိရဒဝီရအာင်

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

စဉ်

အမည်

ောထူး

မပည်နယ်/

ဌာန/အဖွဲ ့အစည်း

တိင
ု ်းနိုငင
် ံ
၃၂။

ဦးမင်းသီဟရဇာ်

အစီအစဉ်လက်ရထာက်

ေန်ကုန်

BANCA

၃၃။

ဦးရသာ်ခဖိုးရေွှ

အစီအစဉ်အောေှိ

ေန်ကုန်

BANCA

၃၄။

ရဒါ်ဇွနခ
် ိုင်သင်း

ရငွစာေင်းအောေှိ

ေန်ကုန်

BANCA

၃၅။

ရဒါ်ချစ်ေုရဝ

စီမံရေးောလက်ရထာက်

ေန်ကုန်

BANCA

၃၆။

Miss Teresa Stehle

လုပ်အားရပး

ေန်ကုန်

BANCA

၃၇။

ဦးတင်ထန
ွ ်းရအာင်

လုပ်အားရပး

ေန်ကုန်

BANCA

၃၈။

ဦးေန်ရနာင်စုးိ

အတွငး် ရေးမှူး

ေခိုင်

BECAR

၃၉။

ဦးသနဇ့် င်ထွန်း

Assistant Field Coordinator

ေန်ကုန်

FFI

၄၀။

Mr. Jake Brunner

Head

ဗီယက်နမ်

Indo Burma Group
(IUCN)

၄၁။

ဦးတင့ရ
် ဝ

Outreach Coordinator

CLCMGOMP

IUCN

၄၂။

ဦးရကျာ်တင်စးို

၄၃။

ဦးရအာင်သက်ရဌး

မွန်
အရထွရထွမန်ရနဂျာ

မွန်

ရမာ်လခမိုင်ဟိုးဒင်း
လီမိတက်

၄၄။

Dr. Tara
Whitty

Post Doctoral Fellowship

California

Scripps Institution

၄၅။

ဦးခင်ရမာင်ဦး

အမှုရောင်အဖွဲ ့ဝင်

ေန်ကုန်

မမန်မာသစ်ရတာအသင်း

၄၆။

Mr. Dong Koo Yun

ဒုတိယဒါရိုက်တာ

ကိုေးီ ယား

EAAFP

၄၇။

Miss
Tomoko
Ichikawa

ေက်သယ
ွ ်ရေးအောေှိ

ကိုေးီ ယား

EAAFP

၄၈။

Mr. Eugene Cheah

ဓာတ်ပုံေော

ကိုေးီ ယား

EAAFP

၄၉။

Mr. Ju Yung Ki

Researcher

Korea

Chonbuk University

၅၀။

Mr.Paul Insua Cao

Partner Developmetn Officer

UK

RSPB

၅၁။

Mr.
Slaght

Russia and NEAsia

USA

WCS

Sayuri

Jonathan

Coordinator

၅၂။

Dr.S.
Balachandran

လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး

အိန္ဒိယ

BNHS

၅၃။

ဦးရအာင်ရကျာ်ရကျာ်

National Program Officer

ေန်ကုန်

SDC

၅၄။

ဦးသိန်းဟန်

အဖွဲ ့ရခါင်းရောင်

မွန်

LCG

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)

စဉ်

အမည်

ောထူး

မပည်နယ်/

ဌာန/အဖွဲ ့အစည်း

တိင
ု ်းနိုငင
် ံ
၅၅။

Miss
Eberhardt

အတိုင်ပင်ခံ

ေန်ကုန်

၅၆။

ရဒါက်တာ တင့်ရေွ

ဒု/ဥက္က ဋ္ဌ

ေန်ကုန်

MSAM

၅၇။

ရဒါ်ခင်နီလာသိန်း

သတင်းရထာက်

မွန်

The Voice

၅၈။

ဦးရသာင်းထွန်း

သတင်းစာေော

မွန်

Eleven media

၅၉။

ရဒါ်ချိုမာရအာင်

သတင်းစာေော

မွန်

Eleven media

၆၀။

ရဒါ်ယဉ်စန်းနိုင်

သတင်းစာေော

မွန်

Dawei Watch

၆၁။

ဦးဘထူး

သတင်းရထာက်

မွန်

Sky Net Media

၆၂။

ဦးသွင်ရမာင်ရမာင်

ဗီဒယ
ီ ိုသတင်းရထာက်

ေန်ကုန်

Kamaryut Media

Karin

ျမန္မာႏိုင္ငံေရေညွာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ႏိုင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၂၀)
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