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၂၀၁၈၂၀၁၉ ဘ ာေရး စ၏်  စပ်ါတလ်ည ်အစရီငခံ်စာ 

၁။ နိဒါန်း   
ေတာ ိငး်တရိစာနထ်နိး်သမိ်းေရးမတိ်ေဆမွျားအသငး်  (FOW)သည ်   ြမနမ်ာဇီ့ဝမျိ းစမံျိ း 

ကွဲ ထနိး်သမိ်းေရးလပ်ငနး်များကိ သဘာဝနယေ်ြမများ င့အ်နးီတွင ်သကဆ်ငိရ်ာ ဆက်စပ်ပတ ်
သကသ်များ င့ ်ေဒသခံလထတိပ့ါဝငေ်သာ ထနိး်သမိး်ေရးလပ်ငနး်စ ကိ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် 
ေဆာင ်ရွကလ်ျက်  ိပါသည။်  

၂။ ေရ ညေ်မ ာ်မန်းချက ်
  ရပ်ရွာြပညသ်များအား  အေြခြပသည့ ် ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွထဲနိး်သမိး်ေရး င့ ် ေဂဟစနစ်စမီံ 
ခန ့ခဲွ်ေရးနညး်လမး်များမတဆင့ ် ြမနမ်ာ ငိင်၏ံ  ေတာ ိငး်တရိစာန် င့အ်ပငမ်ျားကိ  ထနိး်သမိ်း 
ကာကယွေ်စာင့ေ် ာကရ်န ်ေမ ာ်မနး်ထားပါသည။် 

၃။ လပ်ငန်းစ  
  အထက်ပါေမ ာ်မနး်ချကမ်ျားကိ  ရ ိေစရန ် ေအာက်ပါတိက့ိ  လပ်ကငိေ်ဆာငရွ်က်သာွး 
မည ်ြဖစ်ပါသည။် 

(က)  ြမနမ်ာ ငိင်၏ံ  ေတာ ိငး်တရိစာနမ်ျား င့ ် ယငး်တိ၏့ေနရငး်ေဒသများအား  ထနိး် 
သမိ်း  ကာကယွေ်စာင့ေ် ာက်ေရးအတွက်  ေဒသခံြပညသ်များ၊  အစိးရအဖဲွအစညး် 
များ၊  အစးိရမဟတ်ေသာအဖွဲအစညး်များ၊  တကသလိ်များ င့ ် ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က ်
ရန ်ြဖစသ်ည။် 

(ခ) အဖဲွ၏ ချ းကပ်နညး်လမး်များမာ ေအာကပ်ါအတိငး် ြဖစသ်ည။် 

(ခ၁)  ဇီဝမျိ းစမံျိ းကွမဲျားထနိး်သမိ်းေရးအတကွ်  ကျယြ်ပန ့စ်ွာ  ပးေပါငရွ်က၍် 
စွမ်းေဆာငရ်ညတ်ညေ်ဆာက်ြခငး် 

(ခ၂)  အနာဂတက်ာလတွင ် ေတာ ိငး်တရိစာနမ်ျား င့ ် ပးတွတဲည် ိေန ငိမ်ည့ ်
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်စနစအ်ား ေထာက်ပံ့ြခငး် 

(ခ၃)  ြမနမ်ာ ငိင်တံွငသ်ာေတွ ိရ ပီး  ငိင်တံငွး်တွငသ်ာ ကာကယွေ်စာင့ေ် ာက ်
ငိမ်ည့ ်မျိ းစိတ်များကိ ဦးတညထ်နိး်သမိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး် 
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(ခ၄) ေတာ ိငး်တရိစာနမ်ျား င့ ်ယငး်တိ၏့ ေနရငး်ေဒသများ င့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်
ကိစရပ်များကိ အများြပညသ်သိ ့ အသအိြမငဖွ်င့ေ်ပးြခငး် 

(ခ၅) ေဂဟစနစ်များ စီမံခန ့ခဲွ်ရာတွင ်အေထာကအ်ကြဖစ်ေစေရးအတွက ်ခိငမ်ာ 
အားေကာငး်ေသာ သပံိပညာရပ်ကိ အသးံချြခငး် 

(ခ၆)  ြမနမ်ာ ငိင်၏ံ  ေတာ ိငး်တရိစာနမ်ျားထနိး်သမိး်ေရးက တငွ ် ေကာငး်စာွ 
ေလးစားခံရေသာေတာငတ်ငး်ခိငမ်ာေသာ၊  အကျိ းြဖစ်ထနွး်ေသာ၊  ေရ ည ်
တညတ်န ့ရ်ပ်တည် ငိသ်ည့ ် အဖွဲအစညး်တစခ်အြဖစ ် လပ်ငနး်ေဆာငရွ်က် 
ြခငး် 

၄။ စမံီခန ့်ခဲွြခငး် င့ ်ရန်ပံေင ွ ာေဖွြခငး် 
  FOW  အသငး်၏  လက် ိဖဲွစည်းပံ  ဝနထ်မ်းစစေပါငး်(၂၅)ဦး ိ ပီး  လပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ 
များအတကွ ်က အလကိ်ဖဲွစညး်ပံမာ ေအာကပ်ါအတိငး် ြဖစ်ပါသည။် 

 
ပံ(၁) FOW အသငး်၏ လက် ိဖဲွစည်းပံ 

စီမံခန ့မ် အကေံပးအဖဲွ

အကးီတနး် အကေံပး အရာ ိ

အမေဆာင် ဒါ ိကတ်ာ

စီမံ ေငစွာရငး် လပ်ငနး်

ဧရာဝတီ ဆင်

အငး်ေတာ် ကးီ ချပ်သငး်

ဇလံေတာင် မဟာ မိ င်

ေရစကေ်တာ် ရခငိ် ိးမဆင်

တွဖဲက် အမေဆာင် ဒါ ိကတ်ာ
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  လက် ိအချိနတ်ွင ် စီမံကိနး်ရနပံ်ေငွ ာေဖွြခငး်ကိ  အကးီတနး်အကံေပးအရာ ိမ 
ဦးေဆာငလ်ျက်  ိပါသည။် အသငး်အား လမ်းေကာငး်မနက်န ်တည့မ်တ်ေစရနအ်တွက ်စီမခံန ့ခဲွ် 
မ  ေကာမ်တ(ီ၅)ဦးြဖင့ ် ညိ ငိး်ေဆာငရွ်ကလ်ျက် ိပါသည။်  စီမခံန ့ခဲွ်မ  ေကာ်မတဝီငမ်ျားသည ်
ြပငပ်/အြခား အသငး်အဖွဲများမ ကမ်းကျငပ်ဂိလ်များသာ ြဖစ် ကပါသည။်  

၎ငး်အြပင ် စီမံကိနး်လပ်ငနး်များ  အေကာငအ်ထညေ်ဖ ေဆာငရွ်က်ရာတွင ် သကွလ်က် 
ြမနဆ်နေ်စရနအ်တွက် စီမံကိနး်တာဝနခံ် (၇)ဦး ပါဝငသ်ည့ ်စီမံကိနး်များ စီမံခန ့ခဲွ်မအဖွဲကလိညး် 
ဖဲွစညး်ေဆာငရွ်က်ပါသည။် 

 
ပံ(၂) FOW ၏ စီမံကိနး် တည်ေနရာြပေြမပံ 



5 
 

 

 ၅။ ၂၀၁၈၁၉ခ စ ်ဘ ာ စအ်တငွး် ေဆာငရွ်ကသ်ည့ ်လပ်ငန်းများ 
  FOW  သည ်အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ  အလ ငမ်ျားထမံရ ိသည့ ် ရနပံ်ေငမွျားြဖင့ ် စီမံကိနး် 
လပ်ငနး်များကိ  အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်က်ရာတွင ် အဓကိ  ဆက်စပ်ပတ်သက်သများ 
ြဖစ်သည့ ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊  သဘာဝဝနး်ကျင် င့သ်ားငက်တရိစာနထ်နိး်သမိ်းေရးဌာန၊  မိ  
နယ ် အေထေွထအွပ်ချ ပ်ေရးဦးစီးဌာနတိအ့ြပင ် သကဆ်ငိရ်ာ  အရပ်ဖကအ်ဖဲွအစညး်များြဖင့ ်
ပးေပါငး်၍ ေအာကပ်ါလပ်ငနး်များကိ ေဆာငရွ်က်ခဲပ့ါသည။်  

၅  က သဘာဝနယေ်ြမတညေ်ထာငြ်ခငး်ဆငိရ်ာလပ်ငန်းများ 
  သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ အဆြိပသဘာဝနယေ်ြမြဖစ်သည့ ် မဟာ မိ ငေ်ဘးမဲ့ေတာ 
င့ ် ဇလံေတာငအ်မျိ းသားဉယျာ တိတ့ွင ်သဘာဝနယေ်ြမတညေ်ထာင် ငိေ်ရး င့ ်ထနိး် 
သမိ်းေရးလပ်ငနး်များ ေဆာငရွ်က် ငိရ်နအ်တကွ် လအိပ်သည့ ်ကညပံီ့ပိးမများကိ စတင ်
လပ်ေဆာငခဲ်ပ့ါသည။်  

၅က၁ အဆြိပ မဟာ မိ ငေ်ဘးမ့ဲေတာတညေ်ထာငြ်ခငး်လပ်ငန်း 
အဆြိပ မဟာ မိ ငေ်ဘးမဲ့ေတာတွင ် သဘာဝနယေ်ြမတညေ်ထာင် ငိေ်ရး 

အတကွ်  သစ်ေတာဦးစးီဌာန၊  သဘာဝဝနး်ကျင် င့သ်ားငက ် တိရစာနထ်နိး်သမိ်း 
ေရးဌာနတိ ့ င့ ်၂၀၁၄ခ စ်မ စတငပ်းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ပါသည။်  

ဇီဝမျိ းစမံျိ းကွမဲျားေလလ့ာြခငး်။  ။သဘာဝနယေ်ြမအတငွး်  ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွ ဲ
များ  ကျကစ်ားေနထငိမ်ကိ  ေလလ့ာ ငိရ်နအ်တကွ်  ေထာငေ်ချာက်ကငမ်ရာများ 
တပ်ဆငြ်ခငး်ကိ ၂၀၁၈ ခ စ်  ဝိငဘ်ာလတွင ်စတငခဲ့် ပီး ၂၀၁၉ ခ စ် ေဖေဖာ်ဝါ 
ရီလတွင ် ြဖတသ်မိ်းခဲပ့ါသည။် ေလလ့ာမမတတ်မ်းများအရ  ိတ့ိကသ်တဝါ(၂၀) 
ေကျာ် င့ ်ငက်မျိ းစတိ်(၁၈၀)ေကျာတ်ိက့ိ မတတ်မ်းတင် ငိခဲ်ပ့ါသည။် 

ကငး်လည့ထ်န်ိးသမ်ိးြခငး်။  ။  ေဘးမ့ဲေတာအတွငး် ကငး်လည့ထ်နိး်သမိး်ြခငး်က ိ
လစ တာဝနက်ျ  သစ်ေတာဦးစးီဌာန၊  သဘာဝဝနး်ကျင် င့သ်ားငက်တရိစာန ်
ထနိး်သမိး်ေရးဌာန  ဝနထ်မး်များမ  ေဆာငရွ်က်လျက် ိ ပီး  ကငး်လည့ထ်နိး်သမိး် 
ြခငး် အတွက် ဝနထ်မ်းများ၏ ေနထငိစ်ားေသာက်စရိတ်ကိ FOW မလစ ပ့ံပိးေပး 
ပါသည။်  
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အသပိညာေပးေဟာေြပာပဲွများကျငး်ပြပ လပ်ြခငး်။  ။  ေဘးမ့ဲေတာပတ ်
ဝနး်ကျင် ိ  ေကျးရွာ(၇)ရွာတွင ်သဘာဝဝနး်ကျင် င့သ်ားငက်တရိစာနထ်နိး်သမိ်း 
ေရးဝနထ်မ်းများ၊  FOW  ၏ကွငး်ဆငး်ဝနထ်မ်းများပါဝငေ်သာ  ပညာေပးအဖဲွ 
သည ်ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲ င့ ်သဘာဝထနိး်သမိ်းေရးနယေ်ြမများ ကာကယွထ်နိး်သမိ်း 
ေစာင့ေ် ာက်ြခငး်ဆငိရ်ာ  ဥပေဒအေကာငး်အရာများ၊  ေဂဟစနစ်ေြပာငး်လဲြခငး် 
ြဖစ်စ များ၊  ေမျာက်လေဲကျာ် ထနိး်သမိ်းြခငး်ေကာင့ရ် ိလာေသာ အကျိ းေကျး 
ဇးများစသည့ ်အေကာငး်အရာများကိ အသပိညာေပးေဆးွေ းွခဲပ့ါသည။် အဆ ိ
ပါ  ေဆးွေ းွပွဲများတွင ် ေဒသခံြပညသ်စစေပါငး်  (၃၅၀)  ဦးတက်ေရာက်ခဲပ့ါ 
သည။်  

          
ပံ(၃) အဆြိပ မဟာ မိ ငေ်ဘးမဲ့ေတာတွင ်ပညာေပးလပ်ငနး်များ ေဆာငရွ်က်ေနပံများ 

၅က၂ ဇလေံတာငအ်မျိ းသားဉယျာ တညေ်ထာငြ်ခငး်လပ်ငန်း 
အေထာကအ်ထားများစေဆာငး်ြခငး်။  ။  ဇလေံတာငအ်မျိ းသားဉယျာ  
တညေ်ထာငြ်ခငး်တွင ် ဝန်ကီးဌာနသိလ့အိပ်သည့ ် အေထာကအ်ထား  စာရွက်စာ 
တမး်များ တငြ်ပ ငိေ်ရးအတကွ် သကဆ်ငိရ်ာတာဝန် ိသများ င့ ်ေပါငး်စပ်ညိ ငိး် 
ေဆာင ်ရွကခဲ်ပ့ါသည။် 

ေစ့စပ်ညိ ငိး်ြခငး်။  ။အမျိ းသားဉယျာ တညေ်ထာငေ်ရး  လပ်ငနး်စ များအ 
တွက ် သကဆ်ငိရ်ာဗနး်ေမာက် မိ နယတ်ွင ် စမီံကိနး်မတိဆ်က်ြခငး်  အစညး်အ 
ေဝးကိ  အေထေွထ ွ အပ်ချ ပ်ေရးဦးစီးဌာန  ံးခနး်မတွင ် ကျငး်ပခဲပ့ါသည။်  အ 
စညး် အေဝးတွငေ်ဒသကယိစ်ားလယမ်ျား၊ သကဆ်ငိရ်ာဌာနများ တက်ေရာက်ခဲ ့
ပါသည။်  
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ဇီဝမျိ းစးံမျိ းကွစဲာရငး်ေကာကြ်ခငး်။  ။  အမျိ းသားဉယျာ တငွ ် ကျက်စား 
ေနထငိလ်ျက် ိသည့ ် ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲများကိ  ေလလ့ာ ငိရ်နအ်တကွ ် ကွငး်ဆငး် 
စစ်တမ်းေကာက်ယြခငး်လပ်ငနး်ကိ  ၂၀၁၉  မတ်ဧ ပီ  လများတွင ် ေဆာငရွ်က်ခဲ ့
ပါသည။်  ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲများစာရငး်ေကာကယ်မမတ်တမ်းမျာအရ  ိတ့ကိ ်
သတဝါ  (၂၄)မျိ း၊  ငက်မျိ းစတိ်(၁၈၅)မျိ း င့ ် တွားသာွးသတဝါ(၅၈)မျိ းတိက့ိ 
မတတ်မ်းတင် ငိခဲ်ပ့ါသည။်  

    
ပံ(၄) အဆြိပ ဇလံေတာငအ်မျိ းသားဉယျာ တွင ်သေတသနလပ်ငနး်များ ေဆာငရွ်ကေ်နပံများ 

၅ခ ေဘးမ့ဲေတာစမံီအပ်ချ ပ်လပ်ကငိမ်စမံီချကေ်ရးဆွြဲခငး် 
  ချပ်သငး် င့ ် ေရစက်ေတာ်ေတာ ိငး်တရိစာနေ်ဘးမဲ့ေတာတိ၏့  အပ်ချ ပ် 
လပ်ကိငမ်စမီံချက်ေရးဆွြဲခငး်ကိ သကဆ်ငိရ်ာေဘးမဲ့ေတာအပ်ချ ပ်ေရးမးများ၊ ဝနထ်မ်း 
များ၊  ဆကစ်ပ်ပတ်သက်သများြဖင့ ် ၂၀၁၇  ခ စ်  ဇနန်ဝါရီလတွငစ်တင ် ေဆာငရွ်က်ခဲ့ 
ပါသည။်    စီမံချက်မကမ်းတွငပ်ါဝငသ်ည့ ် လပ်ငနး်များ င့ ် ဘ ာေရးအေြခအေနများ 
အား  ြပနလ်ညသ်းံသပ်ြခငး်၊  ေဆးွေ းွြခငး်လပ်ငနး်များကလိညး် ေဆာငရွ်က်ခဲပ့ါသည။် 
ေဘးမဲ့ေတာ စ်ခ၏  အပ်ချ ပ်လပ်ကိငမ်စမီံချက်များကိ  သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊  သဘာဝ 
ဝနး်ကျင် င့ ် သားငကတ်ိရစာန ် ထနိး်သမိ်းေရးဌာနသိ ့  ၂၀၁၉  ခ စ်  ဇွနလ်တွင ် ြမနမ်ာ 
ဘာသာြဖင့ ် တငြ်ပခဲ့ ပီး  အဂလပ်ိဘာသာသိ ့  ြပနဆ်ိ ပီး  ၂၀၁၉ခ စ် ဝိငဘ်ာလတွင ်
သစ်ေတာဦးစီးဌာနသိ ့ တငြ်ပထားပါသည။်  

၅ဂ ေတာဆငထ်န်ိးသမ်ိးေရးလပ်ငန်းေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 
ြမနမ်ာေ့တာဆငမ်ျားထနိး်သမိ်းေရးလပ်ငနး်ကိ  ရနက်နတ်ိငး်ေဒသကးီ  တိက်ကးီ 

မိ နယ၊်  လညး်ကး မိ နယ၊်  ဥကံ မိ နယခဲွ်၊  ပဲခးတိငး်ေဒသကီး  သာယာဝတီ မိ နယ၊် 
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ပဲခး မိ နယ၊်မငး်လ မိ နယ၊်  ေကျာက်တံခါး မိ နယ် င့ ် ဧရာဝတတီိငး်ေဒသကီး  ပသမိ် 
မိ နယ၊် သာေပါငး် မိ နယ် င့ ် ငပေတာ မိ နယတ်ိတ့ွင ်ေဆာငရွ်က်ခဲပ့ါသည။် 

ကငး်လည့ထ်န်ိးသမ်ိးြခငး်။  ။  ၂၀၁၈၂၀၁၉ ခ စ်အတွငး်တွင ် ြမနမ်ာေ့တာဆငမ်ျားအား 
Cyber  Tracker  အသးံြပ၍    SMART  နညး်ပညာြဖင့ ် ကငး်လည့် ငိရ်နအ်တကွ ်
သကဆ်ငိရ်ာေဒသအာဏာပိငမ်ျား၊  ြမနမ်ာ ငိင်ရဲံတပ်ဖဲွ၊  သစ်ေတာရဲတပ်ဖဲွ၊  သစ်ေတာ 
ဦးစီးဌာန၊ ေဒသခံြပညသ်များ င့အ်တ ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကခဲ်ပ့ါသည။်  

သတငး်ေပးကန်ွယကစ်နစြ်ဖင့ ်ထန်ိးသမ်ိးြခငး်။  ။ ေတာဆငထ်နိး်သမိး်ရာတွင ်အေရး 
ပါသည် ့ သတငး်လက်ဦးမရယ ငိေ်ရးအတကွ ် သတငး်ေပးကွနယ်ကစ်နစ်ြဖင့ ် ေဆာင ်
ရွက်ခဲ့ ပီး  ဧရာဝတတီိငး်ေဒသကီး၊  ငပေတာ မိ နယတ်ွင ် ေတာဆင် ိငး်များ  ထနိး်သမိ်း 
ကာကယွေ်ရးလပ်ငနး်၌  အေထာကအ်ကြဖစ်ေစေသာသတငး်များက ိ သကဆ်ငိရ်ာ 
အာဏာပိငအ်ဖဲွအစညး်များသိ ့  သတငး်အရငး်အြမစ်  ေထာက်ပံ့ေပးေသာ  ေဒသခံများ 
အားဆေငမွျား ေထာကပံ့်ေပးခဲပ့ါသည။် 

အသအိြမင့ဖွ်င့ပ်ညာေပးြခငး်။  ။  ေနြပညေ်တာ် ံးချ ပ်  သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊  ဝနး် 
ကျင် င့သ်ားငကတ်ရိစာနထ်နိး်သမိး်ေရးဌာနမ Wildlife Mobile Rescue  (WMR) အဖဲွ၊ 
သကဆ်ငိရ်ာ မိ နယ ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန င့ ် FOW  တိပ့းေပါငး်၍  ေတာဆင် ိငး်များ 
ေကျးရွာ င့ ် လယက်ွငး်များအတွငး်  မဝငေ်ရာက် ငိေ်စေရးအတကွ်  ကိတငက်ာကယွ ်
ငိသ်ည့န်ညး်လမး်များ၊  ေတာဆင် ိငး်များဝငေ်ရာကလ်ာပါက  အြပနအ်လနထ်ခိိကမ် 
များမ ိေစေရး ေမာငး် ငေ်ဆာငရွ်က်သင့သ်ည့န်ညး်လမး်များ၊ လ င့ဆ်င ်ပဋပိကြဖစ်ေစ 
သည့ ် အေကာငး်အရငး်များ၊  ေတာဆငမ်ျားမ  လ င့သ်စေ်တာေဂဟစနစ်များအတွက် 
အကျိ းြပ ေနပံများ င့ ်လသားများအေပ  အကျိ းြပ ေနပံများ၊ ထနိး်သမိ်းေရးလပ်ငနး်များ 
ေဆာင ် ရွက်ေနမများ င့ ် ေတာ ိငး်တရိစာန် င့ ်သဘာဝထနိး်သမိး်ေရးနယေ်ြမဥပေဒကိ 
ငး်ြပ၍ ပညာေပးေဆာငရွ်က်ခဲပ့ါသည။် 

သငတ်န်းေပးြခငး် ။  ။  ဧရာဝတတီိငး်၊  ပဲခးတိငး် င့ ် ရနက်နတ်ိငး်တိတ့ွင ် လပ်ေဆာင ်
လက် ိေသာ    ေတာဆင် ိငး်များထနိး်သမိ်းကာကယွေ်ရးလပ်ငနး်များက ိ ပိမိထေိရာက် 
ေစရနအ်လိင့ာ ကွငး်ဆငး်ဝနထ်မ်းများ Cyber Tracker ကိ အသးံြပ၍  SMART Patrol  
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လပ်ငနး်များေဆာငရွ်က် ငိရ်န ်ပစညး်များအသးံြပ မဆငိရ်ာ မွမး်မသံငတ်နး်များကိ စခနး် 
တစ်ခချငး်အလိက် သာွးေရာကက်ညသီင်ကားေပးခဲပ့ါသည။်  

လ ပ်စစြ်ခံစညး် ိးကာရံြခငး်။  ။  (၁)  လ င့ဆ်ငပ်ဋပိကေလျာန့ညး်ေစေရးအတကွ ်
ရခိငြ်ပညန်ယ ် ဂွ မိ နယ် ိ  ချငး်ကွငး်ေကျးရွာတွင ် ေဒသခံတိ၏့ လလိားချကအ်ရ  ၂၀၁၉ 
ခ စ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလတငွစ်တင ် တပ်ဆငေ်ပးခဲပ့ါသည။်  သးီ စံကိခ်ငး်အကျယအ်ဝနး် 
(၅၁၀)  ဧကအား  လ ပ်စစ်ြခံစညး် ိးတပ်ဆငက်ာရံြခငး်၏  အကျိ းသက်ေရာကမ်ေကာင့ ်
ေဒသခံတိ၏့  စိကခ်ငး်များသိ ့  ဆငဝ်ငေ်ရာကြ်ခငး်  တစ်ကိမ်မထပ်မံြဖစ်ေပ ြခငး်  မ ိ 
ေတာသ့ညက်ိ  ေတွ ိရပါသည။်  (၂)  ဧရာဝတတီိငး်ေဒသကီး  သာေပါငး် မိ နယ် င့ ်
ငပေတာ မိ နယ ် အတငွး် ိ  ေကျးရွာ(၈)ရွာတငွ ် သီ စံကိခ်ငး်များက ိ လ ပ်စစြ်ခံစညး် ိး 
ကာေပး ငိေ်စရန ်ပဏာမညိ ငိး်ေဆးွေ းွပွဲကိ လပ်ေဆာငထ်ား ပီးလညး် ြဖစ်ပါသည။် 

စားကျကမ်ျား ြပန်လညေ်ကာငး်မွန်လာေစေရးစမံီြခငး်။  ။  ေတာဆင် ိငး်များ၏  စား 
ကျက်များ  ြပနလ်ညေ်ကာငး်မွနလ်ာေစေရးအတွက်  ဧရာဝတတီိငး်ေဒသကီး  ပဲခးတိငး် 
ေဒသကီး င့ ် ရနက်နတ်ိငး်ေဒသကီးတိတ့ွင ် ကွငး်ဆငး်စစ်ေဆးြခငး်များကိ  လပ်ေဆာင ်
ခဲပ့ါသည။်  ကွငး်ဆငး်စစ်ေဆး ပီးေရွးချယထ်ားေသာ  စားကျက်များတွင ် ဆားဓာတ်များ 
ြပနလ်ညြ်ဖည့တ်ငး် ငိရ်န ်လက် ိအေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကလ်ျက် ိပါသည။် 

 

 

 

 

   

 

               

              ပံ (၅) ေတာဆငထ်နိး်သမိ်းေရးစီမကံိနး်မ မတတ်မ်းဓာတပံ်များ 
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၅ဃ လ င့ဆ်ငပ်ဋပိကြဖစပွ်ားြခငး် င့ပ်တသ်က၍် အငတ်ာဗျ းေမးြမန်းြခငး် 
  ရခိင် ိးမ  ေတာငပိ်ငး်အတွငး်လ င့ ် ဆငပ်ဋပိကြဖစ်ပွားြခငး် င့ပ်တ်သက၍် 
ကွငး်ဆငး်ေမးြမနး်ြခငး်ကိ ၂၀၁၈ခ စ် ဒဇီငဘ်ာ (၂)ရက်ေနမ့ာ (၁၇)ရက်ေနအ့တငွး် ရခိင ်
ြပညန်ယ၊်  ဂွ မိ နယ် င့ ် ဧရာဝတတီိငး်ေဒသကီး၊  ငပေတာ မိ နယ် င့ ် သာေပါငး် မိ နယ ်
စသည့ ် (၃) မိ နယတ်ွင ် ေဆာငရွ်ကခဲ်ပ့ါသည။် ထ(ိ၃) မိ နယအ်တွငး်  လ င့ဆ်ငပ်ဋပိက 
ြဖစ်ပွားသည့ ်ေကျးရွာများအားေရွးချယ၍် ေကျးရွာတစရွ်ာလင ်အမိ်ေြခ၏ (၃၀%)အား 
ကံ ရာကျပနး်နညး်စနစ်(Random  Method)ြဖင့ ် ေကျးရွာ(၁၆)ရွာအတွငး် ိ  လဦးေရ 
စစေပါငး်  (၂၉၆)  ဦးအား  ေမးြမနး်ခဲပ့ါသည။်  ၂၀၁၉ခ စ်  ဝိငဘ်ာ၊  ဒဇီငဘ်ာလတွင ်
မ ေလးတငိး်ေဒသကီး စ ့်ကး မိ နယ၊် သပိတက်ျ း မိ နယ် င့ ်စစက်ိငး်တိငး် ေဒသကီး 
ကန ့ဘ်လ မိ နယ၊်  ပဲခးတိငး်ေဒသကီး  သာယာဝတီ မိ နယတ်ိတ့ွငလ်ညး်  အလားတ 
ကွငး်ဆငး်ေမးြမနး်ြခငး်လပ်ငနး်ကိ ေဆာငရွ်ကခဲ်ပ့ါသည။် လဦးေရစစေပါငး် (၂၃၈)ဦး ကိ 
ေမးြမနး်ခဲပ့ါသည။်  

 

 

 

 

ပံ(၆) လ င့ဆ်ငပ်ဋပိကြဖစ်ပွားြခငး် င့ပ်တ်သက်၍ အငတ်ာဗျ းေမးြမနး်ြခငး် 

၅င ငကသ်ေတသနလပ်ငန်း 
ြမနမ်ာ ငိင်၏ံ  တနဖိ်းြမင့မ်ားမများတွင ် ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲ ကယဝ်ြခငး်သညလ်ညး် 

တစ်ခအပါအဝငြ်ဖစ်ပါသည။်  ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွမဲျားတွင ် ငက်မျိ းစတိ်များ၏ တနဖိ်းသည ်
လညး် အလွနအ်ေရးပါပါသည။်  ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ  ငက်မျိ းစတိ်များ၏  ေနရာေဒသအလကိ် 
ပျံ ံက့ျကစ်ားေနထငိမ်ကိ  သိ ိရန် င့၎်ငး်တိ၏့  ထနိး်သမိ်းေရးအေရးပါမအတွက်  ငက် 
သေတသနလပ်ငနး်က ိ ကွငး်ဆငး်ေဆာငရွ်ကလ်ျက် ိပါသည။်  ေဆာငရွ်က်မည့ ် ေဒသ 
များမာ  မး်ြပညန်ယ၊်  ရခိင် ိးမ င့ရ်ခိငက်မ်း ိးတနး်ေဒသ၊  တနသာရီတိငး်  ေဒသကီး 
အတွငး်၊ အပပိငး်ဇနေ်ဒသစသညတ်ိတ့ွင ်ကျက်စားေနထငိသ်ည့ ်ငက်မျိ းစတိ်များတိက့ ိ
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ေလလ့ာ ေဖာ်ထတသ်ာွးမည ်ြဖစ်ပါသည။် ၂၀၁၈၂၀၁၉ ဘ ာ စ်အတွငး်တွင ်အပပိငး် 
ဇန် င့ရ်ခိင် ိးမ၊  ရခိငက်မ်း ိးတနး်ေဒသများတွင ် လပ်ငနး်ေဆာငရွ်က် ပီးစီးခဲ့ ပီး  ကျန ်
ဧရိယာ များကိ ၂၀၁၉၂၀၂၀ ဘ ာ စ်အတွငး်တွင ်ေဆာငရွ်က်သာွးမည ်ြဖစ်ပါသည။် 

၅စ သစေ်တာများ၏ေြမြပငအ်ေြခအေနေလလ့ာြခငး်လပ်ငန်း 
ြမနမ်ာ ငိင်၏ံ  သစ်ေတာေြပာငး်လညး်မအေကာငး်တရားများကိ  နားလည၍် 

မတညသီည့ ် သစ်ေတာအမျိ းအစားတိအ့ေပတွင ် ကျေရာကသ်ည့ ် ေဘးအ ရာယတ်ိ ့ 
အား  အကဲြဖတ်ရနအ်တွက်  သစေ်တာဖံးလမ်းမေြပာငး်လညး်မ  ေြမပံေရးဆွြဲခငး်  လပ် 
ေဆာငရ်နလ်ိအပ်သည့ ် အချက်အလကေ်ကာက်ယြခငး်လပ်ငနး်ကိ  ြပညန်ယ် င့တ်ိငး် 
ေဒသကီးများအတွငး် တညေ်နရာ (၃၂)ရာ တွင ်၂၀၁၉ ခ စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလမ ဩဂတလ် 
အတွငး်  ေဆာငရွ်က်ခဲပ့ါသည။်  သိေ့သာ်  အချိ ေသာ  တိငး် င့ြ်ပညန်ယေ်ဒသကီးများ 
သည ် တငိး်ရငး်သားလက်နကက်ိငန်ယေ်ြမအတွငး်  ကျေရာကလ်ျက် ိေသာေကာင့ ်
ေဆာငရွ်က် ငိြ်ခငး်  မ ိခဲပ့ါ။  စာရငး်ေကာကယ်ေလလ့ာြခငး်ကိ  အေမရိကန ် ြပည ်
ေထာငစ်အေြခစိက်  (Smithsonian  Conservation  Biological  InstitutionSCBI) 
နညး်ပညာြဖင့ ်(Openforis application)အားအသးံြပ ၍  ေကာက်ယြခငး် ြဖစ်ပါ သည။်  

 

 

 

 

ပံ(၇) သစ်ေတာေြမြပငအ်ေြခအေနေလလ့ာြခငး် 

၅ဆ အရပ်ဖကအ်ဖဲွအစညး်များစမ်ွးေဆာငရ်ညြ်မင့မ်ားေရး 

၅ဆ၁ ဇီဝမျိ းစမံျိ းကွမဲျား ထန်ိးသမ်ိးေရးသရဲေကာငး်များ စွမ်းေဆာငရ်ည ်
ြမင့မ်ားေရး သငတ်န်း  

ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမိ်းေရး င့ ် ေဂဟစနစ်ထနိး်သမိ်းေရးလပ်ငနး်များ 
သည ်သကဆ်ငိရ်ာဝန်ကီးဌာန၊ အစိးရတွငသ်ာ တာဝန် ိသည ် မဟတ်ဘ ဲ ြပညသ် 
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တိသ့ညလ်ညး်  တာဝနမ်ျားစွာ ိပါသည။်  တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချငး်မဟတ်ဘ ဲ အ 
သငး်/အဖွဲအလကိ်  အရပ်ဖကအ်ဖွဲအစညး်များဖွဲစညး်၍  ထနိး်သမိ်းြခငး်  အေလ ့
အကျင့က်ိ  ေဆာငရွ်က် ငိပ်ါက  ပိမိေကာငး်မနွသ်ည့ ် စီမခံန ့ခ်ွဲမစနစက်ိ  အေကာင ်
အထညေ်ဖာ်ေဆာငရ်ာ  ေရာက်ပါသည။်  နယပ်ယအ်သးီသးီတွင ် ဖွဲစညး်ထားသည့ ်
အရပ်ဖကအ်ဖွဲအစညး်များ  စွမ်းေဆာငရ်ညြ်မင့မ်ားေရး၊  ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲထနိး်သမိး် 
ေရးတွင ် ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က် ငိေ်ရးအတကွ်  FOW ၏  ဇီဝမျိ းစမံျိ းကွဲ ထနိး်သမိ်း 
ေရး သငတ်နး်ခနး်မဌာနတည် ိရာ ကချငြ်ပညန်ယ ်အငး်ေတာ် ကီးတငွ ် စ်စ သင ်
တနး်ေပးလျက်  ိပါသည။်  

၂၀၁၈၁၉  ဘ ာ စအ်တွငး်တွင ် ဒတယိအကိမ်သငတ်နး်ကိ  (၅)ရက ်
ကာ  ကျငး်ပခဲ့ ပီး  သငတ်နး်သား/သ(၂၆)ဦးတက်ေရာက်ခဲပ့ါသည။်  သငတ်နး်တငွ ်
ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲများထနိး်သမိ်းေရး၊  အရပ်ဖကအ်ဖွဲအစညး်များစွမ်းေဆာငရ်ည ် ြမင့ ်
မားေရးဆငိရ်ာသငခ်နး်စာများကိ  သင်ကားပိခ့ျပါသည။်  ၎ငး်အြပင ် စီမံကိနး်အဆ ိ
ြပလာေရးသားနညး်သငေ်ပးခဲ့ ပီး လက်ေတွေရးသားေစခဲပ့ါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

               ပံ(၈) ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲများ ထနိး်သမ်ိးေရးသငတ်နး် ကျငး်ပမမတ်တမ်းအချိ  
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၅ဆ၂ အေသးစားရန်ပံေငေွပးအပ်ြခငး်  
ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲထနိး်သမိး်ေရးသငတ်နး်တွင ်စီမကံိနး်အဆြိပလာေရးသား 

ြခငး်  သင်ကားြခငး်မတွင ် လကေ်တွေရးသားတငြ်ပလာေသာ  စီမကံိနး်အဆြိပ  
လာများမ သင့ေ်လျာ်ေသာ အဆြိပလာကိ ေရွးချယ၍် ေပးအပ်ခဲပ့ါသည။်  

ေရွးချယခဲ်သ့ည့ ် အဆြိပလာများသည ် ကချငြ်ပညန်ယ ် ြမစ် ကးီနား မိ  
နယ ် ြပညေ်ထာငေ်ကျးရွာ  ေဒသခံြပညသ်အစအဖဲွ ပိင ် သစ်ေတာ  တညေ်ထာငသ် 
များစီမကံိနး်၊ ကချငြ်ပညန်ယ ်မိးညငး် မိ နယမ် ေဝလ့ံေကျးရွာ ေနာငခွ်ငအ်ငး်ေဒသ 
ထနိး်သမိ်းေရးစီမကံိနး်၊  မ်းြပညန်ယ ်အငး်ေလးကန ်ခရီးသာွးဧညလ်မ်း နအ်ဖဲွ၏ 
ပလတ်စတစ်  ညစ် မွး်မေလာခ့ျေရးစီမကံိနး်၊  စစ်ကိငး်တိငး်  တန ့ဆ်ည် မိ နယ ်
သကယက်ျငး်ေကျးရွာမ  ေကျးရွာဝနး်ကျငသ်န ့် ငး်ေရးစီမံကိနး်၊  ကန ့ဘ်လ မိ နယ ်
ေဒသခံြပညသ်  အစအဖဲွ ပိငသ်စ်ေတာတညေ်ထာငသ်များစီမံကိနး်တိအ့ား  အေသး 
စားရနပံ်ေငမွျား (၅,၁၀၀,၀၀၀ကျပ်)ကိ ေပးအပ်ခဲပ့ါသည။်  

၅ဇ ဝန်ထမ်းများ စွမ်းေဆာငရ်ညြ်မင့မ်ားေရးဆငိရ်ာ အလပ် ံေဆးွေ းွပဲွ/သငတ်န်းများ 
FOW  သည ် အသငး်ေရ ညတ်ညတ်ံေ့ရး၊  ထနိး်သမိ်ေရးလပ်ငနး်များတွင ် စွမး် 

ေဆာငရ်ညြ်ပည့ဝ်စွာေဆာငရွ်က် ငိရ်န ် ကိ းစားေဆာငရွ်က်လျက်  ိပါသည။်  ၂၀၁၈ 
စကတ်ငဘ်ာလ မ ၂၀၁၉ ဩဂတလ်အတွငး် FOW ဝနထ်မ်း(၁၈)ဦးအတွက ်လအိပ် ေသာ 
သငတ်နး်များေပး၍ ြမင့တ်ငေ်ပးပါသည။် တက်ေရာက်ခဲ့ ကေသာ သငတ်နး်များ မာ  

(၁) အဆင့ြ်မင့ ်ကွနပ်ျ တာစာရငး်ဇယားသငတ်နး် (Advance Excel Course) 
(၂) အဂလိပ်စာစွမ်းရညြ်မင့သ်ငတ်နး် (Advance English Language) 
(၃)  ေဒသရငး်ငက်မျိ းစတိ် င့ ်ကမာလံးဆငိရ်ာ ခိမ်းေြခာကခံ်ေနရေသာ  ငက်မျိ း 
စိတ်များ၏ကျကစ်ားရာေနရငး်ေဒသေြမပံေရးဆွြဲခငး်ဆငိရ်ာေဆးွေ းွပွဲသငတ်
နး်(Bird Mapping Workshop) 
(၄) အစီရငခံ်စာေရးသားနညး် သငတ်နး် (Reporting writing) 
(၅)  စီမခံျက်စက်ဝနး်စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး်ဆငိရ်ာသငတ်နး်  (Project  Cycle 
Management)  
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(၆)  ေတာ ိငး်တရိစာနအ်ြပအမ င့ ် သေတသနစာရငး်ေကာကယ်ြခငး်ဆငိရ်ာ 
သငတ်နး် 
(၇) Arc GIS သငတ်နး် 
(၈)  Statistical  Package  for  Social  Science  သငတ်နး်  (SPSS  software 
training)  
(၉)Emammal ြဖင့ ်ကငမ်ရာေထာငေ်ချာက်ေဒတာများထည့သ်ငွး်ြခငး် သငတ်နး် 
(၁၀) Population Ecology သငတ်နး် 
(၁၁) မဟာဗျ ဟာေြမာက် ေရးဆွြဲခငး်ဆငိရ်ာ သငတ်နး် 
(၁၂) ေစာင့် ကည့ေ်လလ့ာြခငး် င့ ်အကြဲဖတ်ေစာင့် ကည့ြ်ခငး်ဆငိရ်ာ သငတ်နး် 
(၁၃) သေတသန စာရငး်အငး်သငတ်နး် 
(၁၄)  Participatory  training  design  and  techniques  for  community 
based enterprise curriculum ဆငိရ်ာ သငတ်နး် 
(၁၆)  Forest  covers monitoring  by  forest  integrity  assessment  tool 
Training ဆငိရ်ာ သငတ်နး် 
(၁၇) Region ROAM assessment သငတ်နး် 
(၁၈) Development of REDD+ safeguards information system သငတ်နး် 
(၁၉) Wildlife Corridor using Google Earth software အလပ် ံေဆးွေ းွပွဲ 
သငတ်နး် 
 

 

 

 
 

                ပံ(၉) FOW မ ဝနထ်မ်းများ စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမင့တ်ငြ်ခငး် သငတ်နး်များ တက်ေရာက်ေနစ  
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၆။ ၂၀၁၈၂၀၁၉ ခ စအ်တငွး် သးံစွသဲည့ ်ရန်ပံေငမွျား 
   FOW သည ်၂၀၁၈၂၀၁၉ ဘ ာ စ်အတွငး်တွင ်သဘာဝထနိး်သမိး်ေရးနယေ်ြမများ၌ 
ထနိး်သမိ်းေရးလပ်ငနး်များ  ေဆာငရွ်က်ရာတွင ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊  သဘာဝဝနး်ကျင် င့ ် သား 
ငက်တရိစာနထ်နိး်သမိ်းေရးဌာနတိ၏့  ခွင့ြ်ပ ချက်များ င့အ်တ  ငိင်တံကာအဖွဲအစညး်များ 
ြဖစ်သည့ ် IUCN, Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI), World Wildlife 
Fund  (WWF),  Rain  Forest  Trust  (RT),  Norwegian  Environment  Agency  (NEA), 
Community  Conservation  Inc;  တိမ့  ရနပံ်ေငမွျားြဖင့ ် အဓကိ  မတိ်ဖက်အဖဲွအစညး်များ 
အြဖစ်ရပ်တည၍် လပ်ငနး်များ ေဆာငရွ်က်ပါသည။်  

၇။ အေထေွထ ွ
  ငိင်တံကာအလ ငမ်ျားသည ် ၎ငး်တိ၏့  လဒါနး်မရနပံ်ေငမွျားအား  စနစ်တကျ  သးံစွ ဲ
ြခငး်၊ ထေိရာက်ေသာ လပ်ေဆာငမ်တိက့ိ  ေမ ာ်လင့ထ်ားသလိ  မိမတိိ ့ အရပ်ဖက်အဖဲွ အစညး် 
များ၏ စွမ်းေဆာငရ်ညသ်ညလ်ား အားေကာငး်ေစရန ်လအိပ်လပါသည။်   သိပ့ါ၍  FOW 
ဝနထ်မ်းများ၏ စွမ်းေဆာငရ်ညြ်မင့မ်ားေရးက ိယခ ဘ ာ စ်အတွငး်  ဦးစားေပးေဆာငရွ်ကခဲ့် 
ပါသည။်  ထိအ့ြပင ် ေဒသခံအရပ်ဖကအ်ဖဲွအစညး်များသညလ်ညး်  ထနိး်သမိ်းေရးအသ ိ
စိတ်ဓာတြ်ပည့ဝ်စွာြဖင့ ် ပါဝငေ်ဆာငရွ်က် ငိရ်နအ်တကွ်  သငတ်နး်များစီစ ေပးရြခငး်  ြဖစပ်ါ 
သည။်  သိေ့သာ်  စ်လ ည်ကာစွာ  အယအဆလွဲမားမများေကာင့ ် ြမနမ်ာဇီ့ဝမျိ းစမံျိ းကွ ဲ
ထနိး်သမိ်းေရးလပ်ငနး်သည ် အလမ်းေဝးသကဲသ့ိ ့  ြဖစ်ေနပါသည။်  လထအေြခြပ   သဘာဝ 
ပတ်ဝနး်ကျင ်ထနိး်သမိး်ေရးအား ထေိရာကစ်ာွ  ေဆာငရွ်က် ငိရ်န ်အားလးံ၏ ပါဝငပ်းေပါငး်မ 
အေလအ့ကျင့ ်ေကာငး်များသည ်လိအပ်လပါသည။် 
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၈။ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲဇယားများ 

၈၁ FOW ၏ ဝန်ထမ်းအငအ်ားစာရငး် (၂၀၁၈၂၀၁၉) 
စ   အမည ် တာဝန်  စမံီကန်ိးေဒသ 
၁  ဦးြမင့ေ်အာင ် အ ကီးတနး်အ ကံေပး  ရနက်န ်
၂  ေဒ ခိငခ်ိငေ်ဆ ွ အမေဆာင ်ဒါ ိက်တာ  ရနက်န ်
၃  ဦးဝငး်ကိကိ ငိထ်နွး်  စီမံကိနး်တာဝနခ်ံ  ဇလံေတာင ်
၄  ဦးထနွး်ဦး  စီမံကိနး်တာဝနခ်ံ  ဆငစီ်မံကိနး် 
၅  ဦးေအာငပွ်င့စိ်း  စီမံကိနး်တာဝနခ်ံ  မဟာ မိ င ်
၆  ဦးေအာင် ငိလ်ငး်  စီမံကိနး်တာဝနခ်ံ  ချပ်သငး် 
၇  ဦးေဇယျာစိး  စီမံကိနး်တာဝနခ်ံ  သေတသနလပ်ငနး်များ 
၈  ဦးရနလ်ငး်ထနွး်  စီမံကိနး်တာဝနခ်ံ  သေတသနလပ်ငနး်များ 
၉  ဦးေကျာ်မျိ းေအာင ် စီမံကိနး်လက်ေထာက်တာဝနခ်ံ  အငး်ေတာ် ကီး 
၁၀  ေဒ မမေအးေကျာ်  စီမံကိနး်လက်ေထာက်  အငး်ေတာ် ကီး 
၁၁  ဦးေကျာ်မငး်ထနွး်  စီမံကိနး်လက်ေထာက်တာဝနခ်ံ  ဇလံေတာင ်
၁၂  ဦးေဝယံထနွး်  စီမံကိနး်လက်ေထာက်တာဝနခ်ံ  ဇလံေတာင ်
၁၃  ဦးေအာငလ်ွင ် စီမံကိနး်လက်ေထာက်တာဝနခ်ံ  ချပ်သငး် 
၁၄  ဦးေကျာ်ဝငး်ေအာင ် စီမံကိနး်လက်ေထာက်  မဟာ မိ င ်
၁၅  ဦးစိးထက်ိေအာင ် စီမံကိနး်လက်ေထာက်  မဟာ မိ င ်
၁၆  ဦးေကျာ် ငိ ် စီမံကိနး်လက်ေထာက်တာဝနခ်ံ  ေရစက်ေတာ် 
၁၇  ဦးေကာငး်ထက်ပိင ် စီမံကိနး်လက်ေထာက်တာဝနခ်ံ  ဆငစီ်မံကိနး် 
၁၈  ဦးစိငး်ေဇာ်ဦး  စီမံကိနး်တာဝနခ်ံ  ဆငစီ်မံကိနး် 
၁၉  ဦးဘရနဆ်နေ်အာင ် စီမံကိနး်လက်ေထာက်တာဝနခ်ံ  ဆငစီ်မံကိနး် 
၂၀  ဦးေအာငေ်ကျာ်ြမင့ ် စီမံကိနး်လက်ေထာက်တာဝနခ်ံ  သေတသနလပ်ငနး်များ 
၂၁  ေဒ ဇငဇ်ငမိ်း  စီမံကိနး်လက်ေထာက်တာဝနခ်ံ  ရခိငစီ်မံကိနး် 
၂၂  ဦးေအာငသ်နး်  စီမံတာဝနခ်ံ  ရနက်န ်
၂၃  ေဒသက် ငး်ဉးီ  ေငစွာရငး်တာဝနခ်ံ  ရနက်န ်
၂၄  ေဒ ဇငမ်ာ ငမ်ိး  ေငစွာရငး်လက်ေထာက်  ရနက်န ်
၂၅  ေဒ တိးတက်လိင ် ေငစွာရငး်လက်ေထာက်  ရနက်န ်
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၈၂  စမီံကနိ်းအလကိ ်၂၀၁၈၂၀၁၉ ရ ိသည့ ်ဘ ာေငစွာရငး် 

စ    စမီံကနိ်းအမည ်  အလ င ်  အချိန်ကာလ 
လကခ်ံရ ိေင ွ
(USD) 

၁  အဆြိပ မဟာ မိ ငေ်ဘးမဲ့ေတာတညေ်ထာငြ်ခငး်  Rainforest  2018~2019 $  29,441.00 
၂  ချပ်သငး်ေတာ ိငး်တိရစာနေ်ဘးမဲ့ေတာ စီမံအပ်ချ ပ်လပ်ကိငမ် ေရးဆွြဲခငး်  NEA  2018~2019 $  15,103.50 
၃  ေရစက်ေတာ်တိရစာနေ်ဘးမဲ့ေတာ စီမံအပ်ချ ပ်လပ်ကိငမ် ေရးဆွြဲခငး်  NEA  2018~2019 $  15,103.50 
၄  FOW အသငး်ဖွံ ဖိ းတိးတက် ေရးစီမံကိနး်   SCBI  2018~2019 $  36,178.00 
၅  အဆြိပ ဇလေံတာငအ်မျိ းသားဥယျာ  တညေ်ထာငြ်ခငး်  Rainforest  2018~2019 $  14,999.00 
၆  အဆြိပ ဇလေံတာငအ်မျိ းသားဥယျာ သေတသနစာရငး်ေကာက်ယြခငး်လပ်ငနး်  SCBI  2018~2019 $  25,743.00 
၇  FOW အသငး်ဖွံ ဖိ းတိးတက် ေရးစီမံကိနး်   CEPF  2018~2019 $  16,000.00 
၈  ရခိင် ိးမေတာငပ်ိငး်ြမနမ်ာဆ့ငမ်ျားထနိး်သမိ်းေရးစီမံကိနး်  WWF  2018~2019 $  81270.72 
၉  ငက်များပျံ ံမ့သေတသနြပ  ေလလ့ာြခငး်  SCBI  2019  $  10,000.00 
၁၀  သစ်ေတာေြမပံေလလ့ာြခငး်လပ်ငနး်  SCBI  2019  $    9,644.00 
၁၁  ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲထနိး်သမိ်းေရးသရဲေကာငး်များသငတ်နး်  Community Conservation 2019  $     7408.00 
၁၂  ြမနမ်ာေရသမငမ်ျားထနိး်သမိ်းေရးစီမံကိနး်  Conservation Force  2019  $     9960.00 
  စစေပါငး် လကခ်ံရ ိေင ွ $  270,850.72 

 


