၂၀၂၀ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ရေသမ ဘျားရ ေ့ အစီေင်ခစ
ံ ဘ

“ဇီဝမ ျားစံုမ ျားကွဲမ ဘျား ရေေှညတ
် ည်တရ
ံာ့ ေျား ရေဝပ်ရေသမ ဘျားထ ်ျားသမ်ျားရပျား”

အ ောင်တိုင်အ

ျေးရော၊ စစ်အတွေမ ြို့နယ်

(၆) ရ

်၊ အေအေော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်

မဘတကဘ
နဒါန်ျေး ............................................................................................................................................ ၁
ရည်ရယ်ခ

် ................................................................................................................................ ၂
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ပါဝင်သည်

စီ စဉ် ောျေး .............................................................................................................. ၂
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နဂိုျေး ...............................................................................................................................................၅
အန

်ဆ

်တွေွဲ ောျေး .......................................................................................................................၆

အန

်ဆ

်တွေွဲ (၁)

အန

်ဆ

်တွေွဲ (၂) ၂၀၂၀ ခိုနှစ် တွေ

သိုျေးပပ ခွဲအသော အန
အန

်ဆ

ခ ်ျေး န ျေး စီ စဉ် ................................................................................၆

်ခပစ
ို

်

္ောအရဝပ်အဒသ ောျေးအနေ့ ခ ်ျေး န ျေးတင
ွေ ်

ော ................................................................................................၇

်တွေွဲ (၃) ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊

ော္ အရဝပ်အဒသ ောျေးအနေ့၏ အခါင်ျေးစဉ်နှင်

ှတ် သောျေးပါ

တီရှပ် ဒီဇိုင်ျေး ...............................................................................................................................၇
အန

်ဆ

်တွေွဲ (၄) ပညောအပျေး စီ စဉ်တွေင် ပေနေ့်အဝခွဲအသော လ

်

်ျေးစောအစောင် ောျေး ..................၈

အန

်ဆ

်တွေွဲ (၅) ှတ်တ ်ျေးတင်ဓောတ်ပို ောျေး ...........................................................................၉

ေါ ်ျား
ဇီဝ ျေးစို ျေး

ွေွဲနှင်

သဘောဝထန်ျေးသ ်ျေးအရျေး သင်ျေး

ဟိုတ်အသော သဘောဝပတ်ဝန်ျေး
ထန်ျေးသ ်ျေးအရျေးလိုပ်ငန်ျေး ောျေး

င်ထန်ျေးသ ်ျေးအရျေး

ို

(BANCA)

သယဇောတနှင်သဘောဝပတ်ဝန်ျေး

် ရှပါသည်။ BANCA

ပျေးအပါင်ျေး၍

္ောအပေါ်တွေင်

(၂၀၀၈)

ခိုနှစ် ှ

အဆောင်ရ

်လ

င်ထန်ျေးသ ်ျေးအရျေးဝန်က

ပ်စောွေ ပျေးအပါင်ျေးလပ
ို ်

သင်ျေး အနပေင် ပပည်ပ စိုျေးရ ဟိုတ်အသော
အ

ောင်အရ (၅၀၀) အ ော

စတင်

ော

် သော

အလလော ှု ောျေး

် ရှပါသည်။ အရအညောင်နှုတ်ဝိုင်ျေးငှ

သပညောအပျေးအဟောအပပောပခင်ျေး၊
ဆိုင်ဘိုတ် ောျေး စို

ပပည်တွေင်ျေး စိုျေးရ

ေွေွဲြို့ စည်ျေးတစ်ခိုပေစ်မပီျေး သဘောဝပတ်ဝန်ျေး

(MONREC)၊ သစ်အတောဦျေးစီျေးဌောန (Forest Department) နှင် နီျေး
လ

သည်

နသ
ေ့ ော

်ထပခင်ျေး၊ ငှ

ို
် ောျေး

ော

်ယပခင်ျေး ောျေး

သဘောဝထန်ျေးသ ်ျေးအရျေး သင်ျေး (RBANCA) နှင် ပျေးအပါင်ျေး

ိုင်အဆောင်ရ

ော လ

င်အ

အရပပင်ဆ

တည်ရအသော
ှ

် အဒသခ ောျေး ောျေး

ျေးရော ောျေးတင
ွေ ်

ပညောအပျေး

ို ရခိုင်ပပည်နယ် ဇီဝ ျေးစို ျေး
်တွေွဲလိုပ်အဆောင်လ

E092.74932 ˚
ခွဲအသော်လည်ျေး

တွေင်ျေး တည်ရအသော
ှ
နသ
ေ့ ော
အ

နသ
ေ့ ော
္ောလိုျေးအ

ျွန်ျေးငယ်တစ်ခိုပေစ်သည်။

်စပ်အနအသော အဒသတစ်ခို ပေစ်မပီျေး အပ ော
ောင်ျေး

ျေး ျေး အ

ျွန်ျေးသည်

် ရှပါသည်။

်အဆောင်ျေးခိုရော

်စောျေးလ

အရအညောင်နှုတဝ
် င
ို ်ျေးငှ

ျွနျေး် တစ်

ျွန်ျေးပေစ်မပီျေး

ပေစ်တည်ရအနအသော
ှ
နသ
ေ့ ော

Asian Australasian Flyway) တစ်ခို ပေစ်

ထန်ျေးသ ်ျေးအရျေးဝန်က

ောင်ျေး အတွေြို့ရှရပါသည်။
၏
်

ပခောျေးငှ

်

် ရှပါသည်။ ထေ့ို ပပင် ပင်လယ်လပ် ျေးစတ်

နိုဝင်ဘောလတွေင် ပ န် ောနင
ို ်င တွေင်ျေးရှ “အဆောင်ျေးခိုငှ
သဘောဝဝန်ျေး

လိုပ်အဆောင်နိုင် တွေ

အရှြို့အလောင်ဂ ီ

်ရော အနရောလည်ျေးပေစ်ပါသည်။

ထေ့သ
ို ိုေ့ ရခိုင်ပပည်နယ်၏ ဂိုဏ်ယေွေယရ
် ော

ဧရယော တွေင်ျေး

ျွန်ျေးသည်

အဒသခ နည်ျေးငယ် အနထိုင်

ောင် ယခို ခါ လ အနထင
ို ်အတောအ

ော်လည်ျေး အနထင
ို ်

ောျေးလည်ျေး ဥခ သောျေးအပါ

N20.242923 ˚

ျွန်ျေးသည် ယခင် ခ န်

ောျေးဆိုျေးလောအရော

ွေွဲနှင်

ဘဂဂလောျေးပင်လယ်အ ော်နှင်

္ော ျေးသဉ
ို ်ျေးလိုနီျေးပါျေး ျေးစတ်ပေစ်သည်

ောင်အရ ဒိုတယ

ျေးစတ် (၆၀) အ

်လတတီ

် ောျေး

ထန်ျေးသ ျေး် အရျေးလိုပ်ငန်ျေး ောျေး

ရခိုင်ပပည်နယ်၊ စစ်အတွေမ ြို့နယ်နှင် ရအသအတောင်မ ြို့နယ် တွေင်ျေး ပါဝင်အသော နသ
ေ့ ော
အ ယိုပ စ်ဝတွေင်

်

ေွေွဲြို့ စည်ျေး ောျေးနှင်

ျေး သိုဉ်ျေးအစအရျေး တွေ

ျွန်ျေး နီျေးပတ်ဝန်ျေး

စ
် ောရင်ျေးအ

ီျေးဌောန

န်ရအသော
ှ
အရအညောင်နှုတ်ဝိုငျေး် ငှ

ပပ လိုပ်ခွဲမပီျေး

င်

င်နင
ှ ်

ီျေးဌောန ှ စော

်ထန်ျေးသ ်ျေးအရျေး နယ်အပ ” (EAAF139: Eastသ

ဇီဝ ျေးစို ျေး

် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ အ ော

ျွန်ျေးသည် ၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ်၊

ှတ်ပပ ခခွဲရမပီျေး ပေစ်ပါသည်။ နသ
ေ့ ော
ွေွဲ ောျေး

ထန်ျေးသ ်ျေးအရျေး

ို

ပို ိုထအရော

ျွန်ျေး
စ
် ွေော

်တိုဘောလတွေင် သယဇောတနှင် သဘောဝပတ်ဝန်ျေး

ှတ် ၂၁၂/ ၂၀၁၉ ပေင်

ဧရယော

ယ် ဝန်ျေး (၂၂၉၇၉) ဧ

င်

ရှအသော
အ

နသ
ေ့ ော

ျွန်ျေး ောျေး

“နသ
ေ့ ော

ျွနျေး် ဏဏဝါ

ျေးသောျေးဥယ ောဉ်”

ပေစ်

ရည်ရယ်အ

ောင်ျေး

ညောခွဲပါသည်။

ေည်ေွယ်ခ က်
ယခိုနှစ် ၂၀၂၀ ခိုနှစ်
ဇီဝ ျေးစို ျေး

် အခါင်ျေးစဉ် ှော “အရဝပ်အဒသ ောျေးနှင်

ွေွဲ ောျေး” ပေစ်မပီျေး အရဝပ်အဒသ ောျေးတွေင် ှီတင်ျေးအနထင
ို ်အသော ဇီဝ ျေးစို ျေး

တည်တရန် တွေ
ယခို

္ောအရဝပ်အဒသ ောျေးအနေ့ တွေ

ွဲသိုေ့

် အရဝပ်အဒသ ောျေး

ထ ်ျေး

ဏဏဝါ

ှတ်ပွေွဲ

အရအညောင်နှုတဝ
် ိုင်ျေးငှ
ပေစ်ရိုသော

ို ထန်ျေးသ ်ျေးတတ်အစရန် တွေန်ျေး ောျေးအပျေးထောျေးပခင်ျေး ပေစ်ပါသည်။

င်ျေးပပပ လိုပ်ပခင်ျေး ှတစ်ဆင် အဒသခပပည်သတိုေ့ ောျေး

ျေးသောျေးဥယ ောဉ်နှင်

ပတ်သ

် ပါ ဝင်

လသောျေး ောျေး တွေ

်သည်

အန

ပခောျေး အရျေးက
်ပါ

ွေွဲ ောျေး ောျေး အရရှည်

ောျေးစွေော

်ခ အ

ဆိုပပ နသ
ေ့ ော

ောင်ျေး ရော ောျေး၊

ီျေး ျေးစတ် ောျေးနင
ှ ်

၎င်ျေးတ၏
ိုေ့

ျေးပပ အနအသော အရဝပ်အဒသ ောျေး၏

နသ
ေ့ ော

ျွန်ျေး
ျွန်ျေးရှ

အနရင်ျေးအဒသ ောျေး
အရျေးပါပို ောျေး

ို

သရှအစမပီျေး အရရှည်တည်တအ ောင် ထန်ျေးသ ်ျေးတတ်အစရန် ပေစ်ပါသည်။

အခမ်ျားအ

ျားအစီအစဉ်

ဇီဝ ျေးစို ျေး

ွေွဲနှင်

သဘောဝထန်ျေးသ ်ျေးအရျေး သင်ျေး

သစ်အတောဦျေးစီျေးဌောန၊ ရခင
ို ်ပပည်နယ် ဇီဝ ျေးစို ျေး
ပျေးအပါင်ျေး၍ ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်

(BANCA)

င်ျေးပပပ လိုပ်ခွဲပါသည်။

ို အေအေော်ဝါရီလ (၆) ရ

ျေးရောတွေင် တည်ရအသော
ှ
အ ောင်တိုင်

ခ ်ျေး န ျေး စီ စဉ်

ို အန

်ဆ

လယ်တန်ျေးအ

ောင်ျေးသောျေး/ သ ောျေးနှင် အ

ျေးရောလက

်အနေ့တွေင်
ောင်ျေးခွေွဲ၌

်တွေင် (၁) ပေင် အေော်ပပထောျေးပါသည်။

ခ ်ျေး န ျေးသိုေ့ သစ်အတောဦျေးစီျေးဌောန ှ ဝန်ထ ်ျေး ောျေး၊ အ ောင်တင
ို ် လယ်တန်ျေးအ
ောျေးနှင် အ

ရခိုင်ပပည်နယ်

ွေွဲနှင် သဘောဝထန်ျေးသ ်ျေးအရျေး သင်ျေး (RBANCA) နှင်

္ောအရဝပ်အဒသ ောျေးအနေ့ ခ ်ျေး န ျေး

ရအသအတောင်မ ြို့နယ်၊ အ ောင်တင
ို ်အ

သည်

ီျေး ောျေး စိုစိုအပါင်ျေး လဦျေးအရ (၁၃၀) အ

ောင်ျေး ှ ဆရော/
ော် တ

်အရော

်

ခွဲပါသည်။

ပါဝင်သညာ့် အစီအစဉ်မ ဘျား
ခ ်ျေး န ျေးတွေင် ရခင
ို ်ပပည်နယ်၊ သစ်အတောဦျေးစီျေးဌော ှ အတော ိုပ်က


စ

ောျေးအပပော
အ

ောျေးမပီျေး

နသ
ေ့ ော

ောင်ျေးနှင် လ

ခွဲပါသည်။ နသ
ေ့ ော

ျွန်ျေး ဆိုပပ

ျေးသောျေးဥယ ောဉ်၏

်ရှလိုပအ
် ဆောင်အနအသော လိုပ်ငန်ျေး ောျေး အ
ျွနျေး် သည် အဒသခတိုေ့ တွေ

ပေစ်အသော ငါျေး၊ ပိုစွေန်၊ ဂဏန်ျေး၊ ဂိုျေး၊ ခရို၊
တစ်

ဏဏဝါ

္ောလိုျေးဆိုင်ရော

မခ ်ျေးအပခော

ောတိုေ့

ီျေးဦျေးအရွှေဟန်ျေး ှ
ောင်ျေး

အန

် ှု နတရောယ်နှင်

က

ပ
် အပျေးလ

ှော

်ခသ ိုင်ျေး

ို ရှင်ျေးလင်ျေးအပပော

် ဒီအရအတော ောျေးနင
ှ ် တ အရထွေ
ို အထော

ေွေင်

ောျေး

်ပစစညျေး် ောျေး

် ရှပါသည်။ ထေ့ို ပပင်

အတွေြို့အနရအသော

ျေးသဉ
ို ်ျေးလိုနီျေးပါျေး

နတရောယ်ရှအသော

ျေးစတ်ပေစ်သည် အရအညောင်နှုတ်ဝိုငျေး် ငှ

ျေးစတ် ောျေး လောအရော

အ
် ဆောင်ျေးခို

ပပ လိုပ်ရော အနရောတစ်ခို ပေစ်ပါသည်။
ခိုလှု

အဒသ တွေ

်

် ောျေး အနထင
ို ်

ပခောျေး အရျေးက

ီျေး

ပပည် ပပည်ဆိုင်ရော

ေွေြို့မေ ျေးတိုျေးတ

ပါ ဝင်

မပီျေး ဌောအနငှ

ပခောျေးအဆောင်ျေးခိုငှ
်စောျေးရောနှင်

သို

်

်ရော အနရောလည်ျေး ပေစ်ပါသည်။ ထသ
ို ိုေ့
ေွေွဲြို့ စည်ျေး ောျေး၏

်အရျေးလိုပင
် န်ျေး ောျေး

်

ျေးစတ် ောျေးပေစ်အသော ဧရောဝတီလင်ျေးပိုင်

်စောျေးရောနှင် ပင်လယ်လပ် ောျေး ဥခ သောျေးအပါ

အရျေးပါ ှု ောျေးနင
ှ ် တ

်

အဆောင်ရ

ပပိုျေး

်လောနိုင်ပခင်ျေး

ညီ ှု ောျေးပေင်

ငှ

်

ညပ် ခင်ျေး၊

လင်ျေးပိုင် ောျေးအလလောပခင်ျေး ောျေး စသည် သဘောဝ အပခခခရီျေးသွေောျေးလိုပင
် န်ျေး ောျေး ှတဆင် အဒသခ
ောျေး တွေ

် ဝင်အငွေရရှနိုင်ပခင်ျေးတပိုေ့ ေင်

အနပေင်လည်ျေး နသ
ေ့ ော
စဉ်ဆ
 ဆ

ျေးအ

ျွန်ျေး ှ အထော

BANCA

်မပီျေး

ှ

ောင် အဒသခ ောျေး

်ပအပျေးအနအသော သဘောဝသယဇောတ ောျေး ောျေး အရရှည်

် ပပတ်သိုျေးစန
ွေွဲ ိုင်အ ောင် ထန်ျေးသ ်ျေး

်လ

ျေးဇျေး ောျေးအပျေးစွေ ်ျေးနင
ို ်အသောအ

ရန် လို ပ်အ

စီ စဉ် န်အနဂ ော

ောင်ျေး အပပော

ဦျေးအ ောင်အ

ောျေးခွဲပါသည်။

ော်ညွှနေ့်

္ောအရဝပ်အဒသ ောျေးအနေ့၏ အခါင်ျေးစဉ်ပေစ်အသော “အရဝပ်အဒသ ောျေးနင
ှ ် ဇီဝ ျေးစို ျေး
သ

်ဆိုင်သည် ဗဟိုသိုတ ောျေး

ို

အဝအပျေးသောွေ ျေးခွဲပါသည်။

၎င်ျေးတ၏
ိုေ့
စောျေးဝတ်အနအရျေး၊ အရ ရင်ျေး ပ စ် ောျေးရရှအရျေးနှင်
တွေ

် အရဝပ်အဒသ ောျေး အပေါ်

သနတ အ

ော

အပျေးမပီျေး

ှီခိုအန

ပါသည်။

ော

အရက

ီျေးပခင်ျေးနှင်

လိုပ်

(၂၀၁၆)၊ (၃) န်ျေး လှ
(၂၀၁၇)နှင် (၅)
ထေ့အ
ို န

်

ိုန်တိုင်ျေးဒဏ် ောျေး ပေစ်အပေါ်ခ န်တွေင်

ိုျေးအခါင်ပခင်ျေး

ို

ောျေးခ ပေစ်

ိုလည်ျေး

င်ျေးအတော်က

င်ျေးအလျေး
အရျေးက

ွေယ်

အလ ောခ အပျေးပါသည်။
ိုျေးယွေန်ျေးက

ီျေး

ီျေးအတောရိုင်ျေးတရစဆောန် အဘျေး ွဲအတော
ွေြို့

န်အတောရိုငျေး် တရစဆောန်အဘျေး ွဲအတော (၂၀၁၈) တိုေ့ ပေစ်ပါသည်။

ော်ညွေနေ့် ှ

ော္ အပေါ်ရှ

ီျေးထန်ျေးသ ်ျေးရန်

အရအညောငန
် ှုတ်ဝိုင်ျေးငှ

လို ပ်အ

ောင်ျေးတိုေ့

ို

လျေးို အ

ောင်အရ ၅၀ % အလော

နသ
ေ့ ော

ျွန်ျေးတင
ွေ ် ဒိုတယ

် ှော

တ
ို တ ပင်လယ်အ

တည်ရှ ှု

် ျေးစတ်၏

ွေ
္ော

ွေြို့တင
ွေ ် အတွေြို့ရန
ှ ိုင်မပီျေး ရခင
ို ်ပပည်နယ်၊

ောျေးဆိုျေးအတွေြို့ရှရသပေင် အဒသခ ောျေး ှ ထို

အနရင်ျေးအဒသ ောျေးပေစ်အသော

၏
်

ဗွေီဒီယို ောျေးနှင်တ

စတ်ဝင်စောျေးေွေယ် အဟောအပပောသွေောျေးခပါသည်
ွဲ
။ ပ န် ောနင
ို ်ငတွေင် အရအညောငင
် ှ

၎င်ျေးတ၏
ိုေ့

ော

ျွန်ျေးအတောရိုင်ျေးတရစဆောန်အဘျေး ွဲအတော (၂၀၁၇)၊ (၄) ိုတတ ပင်လယ်အ

ဦျေးအ ောင်အ

အပခ အနနှင်

ွေွဲ ောျေး” နှင်

ိုင် ခွေင် လ ်ျေး ောျေး

ပ န် ောနင
ို ်ငတွေင် တည်အထောင်မပီျေးသည် ရ ်ဆောအရဝပ်အဒသ (၅) ခို ရှမပီျေး (၁)
အတောရိုင်ျေးတရစဆောန်အဘျေး ွဲအတော (၂၀၀၅)၊ (၂)

ယခိုနှစ်

္ောအပေါ်ရှ လသောျေး ောျေးသည်

်တန်ျေး ောျေးနှင် ဒီအရအတောပင် ောျေး ှ ရောသီဥတိုဒဏ်
ောျေးအလ ောအစ

ှ

အရဝပ်အဒသ ောျေး

ွဲသိုေ့ ရှောျေးပါျေး ျေးစတ် ောျေးနှင်
ို

အရှရှည်တည်မ ွဲအ ောင်

ထန်ျေးသ ်ျေးရောတွေင် ဝိုင်ျေးဝန်ျေး

ညီ

ရ ည် ပေစ်အ

ောင်ျေး

သပညောအပျေး၍ တွေန်ျေး ောျေးအပျေး

ခွဲပါသည်။
 BANCA

ှ

ွေင်ျေးဆင်ျေးညနှုင်ျေးအရျေး ှ ျေး ဦျေးအသော်မေ ျေးအရွှေ

သ ောျေး ောျေး

သဘောဝပတ်ဝန်ျေး

ပို ိုန ျေးလည်သအဘောအပါ


င်နှင်

ဇီဝ ျေးစို ျေး

်အစနိုင်ရန် တွေ

သပညောအပျေး စီ စဉ် ောျေး မပီျေးတွေင်
အရဝပ်အဒသ ောျေး ထန်ျေးသ ်ျေးပခင်ျေးဂ ်ျေး၊

်အရော

ရိုပ်ဆ

်ပခင်ျေးဂ ျေး်

စသည်

ပါဝင်

စောျေးခွဲမပီျေး

နင
ို ်ရရှသ ောျေး ောျေး

်အရော

ွေွဲ ောျေး

်လောသ အ

ောင်ျေးသောျေး/

ထန်ျေးသ ်ျေးအရျေး အ

ောင်ျေး

ို

် ဗွေီဒီယို ောျေးပေင် စတ်ဝင်စောျေးေွေယ် ပပသခွဲပါသည်။
တ

အရတွေ

ှ တ

အပ ော်ရွှေင်စရော

်လောသ

အ

ောင်ျေးသောျေး/

သ ောျေး ှ

်ဂ ်ျေးနင
ှ ် အရအညောင်နှုတဝ
် ိုင်ျေးငှ
ဂ ်ျေး စီ စဉ် ောျေးတွေင်

ှတ်တရဆိုလ

တ

အ
်
်တ

ောင်အရ
်က

ွေက

ွေ

်အဆောင် ောျေး ပပန်လည်အပျေး ပ်

ခွဲပါသည်။

ရမ ဘ်မှ ်ျားေလေ်
ပညောအပျေး စီ စဉ် ောျေး မပီျေးတွေင် တ
ျေးသောျေးဥယ ောဉ်နှင် ပတ်သ

်သည်

်စောျေးအသော အရအညောင်နှုတဝ
် ိုင်ျေးငှ
ရရှခွဲပါသည်။ “ယခို
အရျေးပါပို ောျေး

ို

ွဲသိုေ့

အ
်နင
ှ ်

်အရော

အ

ောင်ျေး ှ

်လောသ ောျေးထွဲ ှ

သဘောဝပတ်ဝန်ျေး

င်နှငပ
် တ်သ

ျေးဇျေး ောျေးစွေော တင်ရှအ

ဆိုပပ နသ
ေ့ ော

အ

ိုယစ
် ောျေးပပ

ပခောျေးဇီဝ ျေးစို ျေး

ှ

ေွေွဲြို့ဝင် ောျေး

ောင်ျေး ိုပ်ဆရော က
အနပေင်

အ

ောျေးသောွေ ျေးခွဲပါသည်။

ဏဏဝါ
် အနထင
ို ်

ွေွဲ ောျေးနှင် ထန်ျေးသ ်ျေးရန် ဗဟိုသိုတ ောျေး

ောင်ျေးတွေင် လောအရော

်သည် ဗဟိုသိုတ ောျေး

ောင်ျေး” အပပော

ျွန်ျေး

ောင်ျေး ရော ောျေးနင
ှ ် ထဧ
ို ရယော တွေင်ျေး လောအရော

တိုေ့ သန ျေးလည်အ ောင် အ

အ ောင်တိုင် လယ်တန်ျေးအ

်လောသ ောျေး ောှ

သပညောအပျေးအဟောအပပောပွေွဲ ှတဆင် ဇီဝ ျေးစို ျေး

ရခိုင်ပပည်နယ်သစ်အတောဦျေးစီျေးဌောနနှင် BANCA
တ

အ
် ရော

ို

်ပပ လိုပအ
် ပျေးအသောအ

ောျေးစွေောအ
ီျေး

ျေးဇျေးတင်ရှအ
အပပော

ောင်ျေးသောျေးတစ်ဦျေး
ို လောအရော

ွေွဲ ောျေး၏ တန်ေိုျေးနှင်
ောင်

ောင်ျေး”

ို

ောျေးသွေောျေးခွဲပါသည်။
“အ

ောင်ျေးစော ပပင်

အ
် ဟောအပပောအပျေးအသောအ

ောင်

ဂံုျား
တ

်အရော

်လောသ ောျေး ှော သဘောဝပတ်ဝန်ျေး

နည်ျေးပါျေးအနအသျေးသပေင် နသ
ေ့ ော
ယခို

ွဲသိုေ့

ဇီဝ ျေးစို ျေး

ျွန်ျေးနင
ှ ်

နီျေးပတ်ဝန်ျေး

သပညောအပျေးအဟောအပပောပွေွဲ ောျေး
ွေွဲနှင်

င်နှင် ပတ်သ

က

င်ရှ အ

်မပီျေး

သပညောဗဟိုသိုတ ောျေး

ျေးရော ောျေးနှင် စောသင်အ

ောင်ျေး ောျေးတွေင်

်အရ ောျေး ောျေး ပပ လိုပ်အပျေးရန် လို ပ်အနပါသည်။

သဘောဝထန်ျေးသ ်ျေးအရျေး သင်ျေး အနပေင်

ထဧ
ို ရယော ောျေးတွေင်

သပညောအပျေး

အဟောအပပောပွေွဲပပ လိုပ်ပခင်ျေး ှော ပထ ဆိုျေး က

်ပေစ်မပီျေး ထသ
ို ိုေ့ ပညောအပျေး စီ စဉ် ောျေး နှစ်စဉ်

ပပ လိုပ်ပခင်ျေးနှင် တ

်ပါ

ောျေးတွေင်

အဒသခ ောျေး

တည်အထောင်အရျေးနင
ှ ်
အထော

အဒသေွေြို့မေ ျေးအရျေး တွေ

အဆောင်ရ

ပါဝင်လောနိုငသ
် ည် ပပင်
ရ ်ဆောအရဝပ်အဒသ ပေစ်

နသ
ေ့ ော

်အပျေးနိုငပ
် ါ
ျွန်ျေး ဏဏဝါ

ထန်ျေးသ ်ျေးအရျေးလိုပ်ငန်ျေး
ျေးသောျေးဥယ ောဉ် ပေစ်

သတ် ှတ်နင
ို ်အရျေးတတ
ိုေ့ င
ွေ ်

်ခ ောျေးအပျေး ှု ောျေးလည်ျေး ရရှလောနိုင် ည် ပေစ်သည်။

င်ျေးပ

အဒသခ ောျေး၏

ရ
ရ

က်ဆက်တွဲ (၁) အခမ်ျားအ

စဉ် အခ ်
၁။

၂ျေး၀၀-

က်ဆက်တွဲမ ဘျား

ျားအစီအစဉ်
အရ ကဘင်ျားအေဘ

တ

်အရော

ပါဝင်သူ

်လောသ ောျေး ှ လတ် ှတ်အရျေးထျေးို ပခင်ျေး တ

်အရော

်သ ောျေး ောျေးလျေးို

၂ျေး၁၅
၂။

၂ျေး၁၅၂ျေး၃၀

ေွေင်
နသ
ေ့ ော

ှောစ

ောျေးအပပော

ျွန်ျေး ဏဏဝါ

ရှင်ျေးလင်ျေးအပပော
၃။
၃။

၄။

ရခိုင်ပပည်နယ်

၃ျေး၀၀

ပခင်ျေးနှင် ှတ်တ ်ျေးတင်ဓောတ်ပရ
ို ို

်ရည်နင
ှ ် ိုနေ့် ောျေးပေင် တည်ခင်ျေးဧညခ
်

္ောအရဝပ်အဒသ ောျေးအနေ့ အ
စရောနှင် အရအညောငန
် ှုတ်ဝိုငျေး် ငှ
အ

ောင်ျေး ရှင်ျေးလင်ျေးအပပော

၃ျေး၃၀- သဘောဝပတ်ဝန်ျေး
၃ျေး၄၅

ီျေးဦျေးအရွှေဟန်ျေး၊

ောင်ျေး သစ်အတောဦျေးစီျေးဌောန၊

ောျေးပခင်ျေး

လ

၃ျေး၃၀

အတော ိုပ်က

ျေးသောျေးဥယ ောဉ် အ

၂ျေး၃၀၃ျေး၀၀-

်ေ

ောျေးပခင်ျေးနှင်

်

တ

်အရော

်သ ောျေး ောျေးလျေးို

ျေးပခင်ျေး

ောင်ျေး သအ

ောင်ျေး

ဦျေးအ ောင်အ

်ထန်ျေးသ ်ျေးအရျေး

ော်ညွှနေ့်၊

စီ စဉ် န်အနဂ ော၊ BANCA

ောျေးပခင်ျေး

င်နှင် ဇီဝ ျေးစို ျေး

ွေွဲ ောျေး

ဦျေးအသော်မေ ျေးအရွှေ၊

ထန်ျေးသ ်ျေးအရျေး သပညောအပျေး ဗွေီဒီယို ောျေး

ွေင်ျေးဆင်ျေးတောဝန်ခ၊ BANCA

ပပသပခင်ျေး
၅။

၃ျေး၄၅- ဂ ်ျေး ောျေးအဆော
၄ျေး၃၀

၆။

၄ျေး၃၀၄ျေး၄၅

စောျေးပခင်ျေးနှင် ဆို ောျေးပပန်လည်

အ

ောင်ျေးသောျေး/သ ောျေး

ောျေးအပပော

အ

ောင်ျေး ိုပ်ဆရော က

အပျေး ပ်ပခင်ျေး
ပတ်

ှောစ

ောျေးပခင်ျေး

ီျေး၊

အ ောင်တိုင် လယ်တန်ျေးအ

ောင်ျေး

ရ

က်ဆက်တွဲ (၂) ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတက် ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ရေသမ ဘျားရ ေ့အခမ်ျားအ

ရ

က်ခံပုစကဘ

ရ

က်ဆက်တွဲ (၃) ၂၀၂၀ ခုနှစ၊် ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ရေသမ ဘျားရ ေ့၏ ရခါင်ျားစဉ်နှငာ့် အမှတအ
် သဘျားပါ တီေှပ်

ေီဇုင်ျား

ျားတင် အသံုျားပပ ခွဲာ့ရသဘ

ရ

က်ဆက်တွဲ (၄) ပညဘရပျားအစီအစဉ်တင် ပြ ေ့်ရဝခွဲာ့ရသဘ လက်ကမ်ျားစဘရစဘင်မ ဘျား

အရဝပ်အဒသ အ

အရအညောင်နှုတဝ
် ိုင်ျေးငှ

ောင်ျေးသအ

် အ

ောင်ျေးစရော ောျေး

ောင်ျေး သအ

ောင်ျေးစရော ောျေး

ရ

က်ဆက်တွဲ (၅) မှတ်တမ်ျားတင်ဓဘတ်ပံုမ ဘျား

၂၀၂၀ ခိုနှစ်

ော္ အရဝပ်အဒသ ောျေးအနေ့ ပပ လိုပ်ခွဲအသော အ ောင်တိုင် လယ်တန်ျေးအ

တ

်အရော

်သ အ

ောင်ျေးသောျေး/ သ ောျေး

ောင်ျေး

တ

်အရော

်လောသ အ

ောင်ျေးသောျေး/ သ ောျေး ှ လ

စတ်ဝင်တစောျေး

ျွန်ျေး ဆိုပပ

ဏဏဝါ

ျေး် စောအစောင် ောျေး

ို

ညရ
် ှုအလလောပခင်ျေး

ရခိုင်ပပည်နယ်၊ သစ်အတောဦျေးစီျေးဌောန ှ ဦျေးအရွှေဟန်ျေး ှ
နသ
ေ့ ော

်

ျေးသောျေးဥယ ောဉ် အ

ေွေင်

ှောစ

ောျေးအပပော

ောင်ျေး ရှင်ျေးလင်ျေးအပပော

ောျေးပခင်ျေးနှင်
ောျေးပခင်ျေး

BANCA ှ

စီ စဉ် န်အနဂ ော ဦျေးအ ောင်အ

အရအညောင်နှုတဝ
် ိုင်ျေးငှ

် အ

ောင်ျေး သအ

ော်ညွေနေ့် ှ အရဝပ်အဒသ ောျေးနှင်

ောင်ျေးစရော ောျေး ရှင်ျေးလင်ျေးအပပော

ောျေးပခင်ျေး

တ

ဂ ်ျေး

်အရော

စောျေးပွေွဲ ောျေးတွေင်

်လောသ အ

ောင်ျေးသောျေး/ သ ောျေး ှ ဂ ်ျေး ောျေးအဆော

နိုင်ရရှသ အ

ောင်ျေးသောျေး/ သ ောျေး ောျေး

ပပန်လည်အပျေး ပ်ပခင်ျေး

စောျေးပခင်ျေး

ှတ်တရဆိုလ

်အဆောင် ောျေး

ပ
ို ်စိုလို

်ဓောတ်ပိုရို

်

ျေးပခင်ျေး

တ

အ

်အရော

ောင်ျေး ိုပ်ဆရော က

်လောသ ောျေး ှ

ီျေး ှ

ပတ်

ှတ်တရစ

ှောစ

ောျေးနှင် အ

ောျေးအပပော

ျေးဇျေးတင်စ

ောျေးပခင်ျေး

ောျေးအပပော

ောျေးပခင်ျေး

