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၂၀၁၈၂၀၁၉ ဘ

ာေရး စ်၏ စ်ပါတ်လည် အစီရင်ခံစာ

၁။ နိဒါန်း

ေတာ ိင်းတိရ စာန်ထန
ိ း် သိမ်းေရးမိတ်ေဆွများအသင်း (FOW)သည် ြမန်မာဇ
့ ီဝမျိ းစံမျိ း

ကွဲ ထိနး် သိမ်းေရးလပ်ငန်းများကိ သဘာဝနယ်ေြမများ ငအ
့် နီးတွင ် သက်ဆင်
ိ ရာ ဆက်စပ်ပတ်

သက်သများ င ့် ေဒသခံလထတိပါဝင်
ေသာ ထိနး် သိမး် ေရးလပ်ငန်းစ ကိ အေကာင်အထည်ေဖာ်
့
ေဆာင် ရွ ကလ
် ျက် ိပါသည်။

၂။ ေရ ည်ေမ ာ်မန်းချက်

ရပ်ရွာြပည်သများအား အေြခြပ သည့် ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွထ
ဲ န
ိ း် သိမး် ေရး င ့် ေဂဟစနစ်စမ
ီ ံ

ခနခ
် ့ ွဲေရးနည်းလမ်းများမတဆင ့် ြမန်မာ င်
ိ င၏
ံ
ေတာ ိင်းတိရ စာန် ငအ
့် ပင်များကိ ထိနး် သိမ်း
ကာကွယေ
် စာငေ
့် ာက်ရန် ေမ ာ်မန်းထားပါသည်။

၃။ လပ် ငန်းစ

အထက်ပါေမ ာ်မန်းချက်များကိ ရ ိေစရန် ေအာက်ပါတိကိ
လပ်ကင်
ိ ေဆာင်ရွက်သာွ း
့

မည် ြဖစ်ပါသည်။

(က) ြမန်မာ င်
ိ င၏
ံ
ေတာ ိင်းတိရ စာန်များ င ့် ယင်းတိ၏ေနရင်
းေဒသများအား ထိနး်
့
သိမ်း ကာကွယေ
် စာငေ
့် ာက်ေရးအတွက် ေဒသခံြပည်သများ၊ အစိးရအဖွဲအစည်း

များ၊ အစိးရမဟတ်ေသာအဖွဲအစည်းများ၊ တကသိလ်များ င ့် ပးေပါင်းေဆာင်ရွက်
ရန် ြဖစ်သည်။

(ခ) အဖွဲ၏ ချ းကပ်နည်းလမ်းများမာ ေအာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည်။
(ခ၁) ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွမ
ဲ ျားထိနး် သိမ်းေရးအတွက် ကျယ်ြပနစ
် ့ ွာ ပးေပါင်ရွက၍
်
စွမ်းေဆာင်ရည်တည်ေဆာက်ြခင်း

(ခ၂) အနာဂတ်ကာလတွင ် ေတာ ိင်းတိရ စာန်များ င ့် ပးတွတ
ဲ ည် ိေန င်
ိ မည့်
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းစနစ်အား ေထာက်ပံြ့ ခင်း

(ခ၃) ြမန်မာ င်
ိ ငတ
ံ ွငသ
် ာေတွ ိရ ပီး င်
ိ ငတ
ံ င
ွ း် တွငသ
် ာ ကာကွယေ
် စာငေ
့် ာက်
င်
ိ မည့် မျိ းစိတ်များကိ ဦးတည်ထန
ိ း် သိမး် ေဆာင်ရွက်ြခင်း
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(ခ၄) ေတာ ိင်းတိရ စာန်များ င ့် ယင်းတိ၏
့ ေနရင်းေဒသများ င ့် ပတ်သက်သည့်
ကိစရပ်များကိ အများြပည်သသိ အသိ
အြမင်ဖွငေ
့် ပးြခင်း
့

(ခ၅) ေဂဟစနစ်များ စီမံခနခ
် ့ ွဲရာတွင ် အေထာက်အကြဖစ်ေစေရးအတွက် ခိင်မာ
အားေကာင်းေသာ သိပံပညာရပ်ကိ အသံးချြခင်း

(ခ၆) ြမန်မာ င်
ိ င၏
ံ ေတာ ိင်းတိရ စာန်များထိနး် သိမး် ေရးက

တွင ် ေကာင်းစွာ

ေလးစားခံရေသာေတာင်တင်းခိင်မာေသာ၊ အကျိ းြဖစ်ထန
ွ း် ေသာ၊ ေရ ည်

တည်တနရ
် ့ ပ်တည် င်
ိ သည့် အဖွဲအစည်းတစ်ခအြဖစ် လပ်ငန်းေဆာင်ရွက်
ြခင်း

၄။ စီမံခန်ခ့ ွဲြခင်း င ့် ရန်ပံေငွ ာေဖွြခင်း

FOW အသင်း၏ လက် ိဖဲစည်
ွ
းပံ ဝန်ထမ်းစစေပါင်း(၂၅)ဦး ိ ပီး လပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ

များအတွက် က

အလိက်ဖဲစည်
ွ
းပံမာ ေအာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်။
စီမံခနမ
် ့ အ ကံေပးအဖွဲ
အ ကီးတန်း အ ကံေပး အရာ ိ
အမေဆာင် ဒါ ိက်တာ

တွဖ
ဲ က် အမေဆာင် ဒါ ိက်တာ
စီမံ

လပ်ငန်း

ေငွစာရင်း
အင်းေတာ် ကီး

ချပ်သင်း

ဇလံေတာင်

မဟာ မိ င်

ေရစက်ေတာ်

ရခိင် ိးမဆင်
ဧရာဝတီ ဆင်

ပံ(၁) FOW အသင်း၏ လက် ိဖဲစည်
ွ
းပံ
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လက် ိအချိနတ
် ွင ်

စီမံကိနး် ရန်ပံေငွ ာေဖွြခင်းကိ

အ ကီးတန်းအ ကံေပးအရာ ိမ

ဦးေဆာင်လျက် ိပါသည်။ အသင်းအား လမ်းေ ကာင်းမန်ကန် တည့မ
် တ်ေစရန်အတွက် စီမခ
ံ နခ
် ့ ွဲ

မ ေကာ်မတီ(၅)ဦးြဖင ့် ညိ င
ိ း် ေဆာင်ရွကလ
် ျက် ိပါသည်။ စီမခ
ံ နခ
် ့ ွဲမ ေကာ်မတီဝင်များသည်
ြပင်ပ/အြခား အသင်းအဖွဲများမ က မ်းကျင်ပဂိ လ်များသာ ြဖစ် ကပါသည်။

၎င်းအြပင် စီမံကိနး် လပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် သွကလ
် က်

ြမန်ဆန်ေစရန်အတွက် စီမံကိနး် တာဝန်ခံ (၇)ဦး ပါဝင်သည့် စီမံကိနး် များ စီမံခနခ
် ့ ွဲမအဖွဲကိလည်း
ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်ပါသည်။

ပံ(၂) FOW ၏ စီမက
ံ ိနး် တည်ေနရာြပေြမပံ

5

၅။ ၂၀၁၈၁၉ခ စ် ဘ

ာ စ်အတွငး် ေဆာင်ရွက်သည့ ် လပ် ငန်းများ

FOW သည် အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာ အလ င်များထံမရ ိသည့် ရန်ပံေငွများြဖင ့် စီမံကိနး်

လပ်ငန်းများကိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် အဓိက ဆက်စပ်ပတ်သက်သများ
ြဖစ်သည့် သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ သဘာဝဝန်းကျင် ငသ
့် ားငက်တရ
ိ စာန်ထန
ိ း် သိမ်းေရးဌာန၊ မိ

နယ် အေထွေထွအပ်ချ ပ်ေရးဦးစီးဌာနတိအြပင်
သက်ဆင်
ိ ရာ အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများြဖင ့်
့

ပးေပါင်း၍ ေအာက်ပါလပ်ငန်းများကိ ေဆာင်ရွက်ခပ
ဲ့ ါသည်။

၅  က သဘာဝနယ်ေြမတည်ေထာင်ြခင်းဆိင်ရာလပ် ငန်းများ

သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ အဆိြပ သဘာဝနယ်ေြမြဖစ်သည့် မဟာ မိ င်ေဘးမဲ့ေတာ

င ့် ဇလံေတာင်အမျိ းသားဉယျာ တိတွ
ိ ေရး င ့် ထိနး်
့ င ် သဘာဝနယ်ေြမတည်ေထာင် င်

သိမ်းေရးလပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် င်
ိ ရန်အတွက် လိအပ်သည့် ကညီပံ့ပိးမများကိ စတင်
လပ်ေဆာင်ခပ
ဲ့ ါသည်။

၅က၁ အဆိြပ မဟာ မိ င်ေဘးမဲ့ေတာတည်ေထာင်ြခင်းလပ် ငန်း

အဆိြပ မဟာ မိ င်ေဘးမဲ့ေတာတွင ် သဘာဝနယ်ေြမတည်ေထာင် င်
ိ ေရး

အတွက် သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ သဘာဝဝန်းကျင် ငသ
့် ားငက် တိရ စာန်ထန
ိ း် သိမ်း

ေရးဌာနတိ ့ င ့် ၂၀၁၄ခ စ်မ စတင်ပးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါသည်။
ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွမ
ဲ ျားေလ့လာြခင်း။ ။သဘာဝနယ်ေြမအတွငး်

ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲ

များ ကျက်စားေနထိင်မကိ ေလ့လာ င်
ိ ရန်အတွက် ေထာင်ေချာက်ကင်မရာများ

တပ်ဆင်ြခင်းကိ ၂၀၁၈ ခ စ် ဝင်
ိ ဘာလတွင ် စတင်ခဲ့ ပီး ၂၀၁၉ ခ စ် ေဖေဖာ်ဝါ

ရီလတွင ် ြဖ တ်သမ
ိ ်းခဲပ
ိ ့ က်သတဝါ(၂၀)
့ ါသည်။ ေလ့လာမမတ်တမ်းများအရ တိ
ေကျာ် င ့် ငက်မျိ းစိတ်(၁၈၀)ေကျာ်တကိ
ိ ့ မတ်တမ်းတင် င်
ိ ခပ
ဲ့ ါသည်။

ကင်းလည့ ထ
် န
ိ ်းသိမ်းြခင်း။ ။ ေဘးမဲ့ေတာအတွငး် ကင်းလည့ထ
် န
ိ း် သိမး် ြခင်းကိ

လစ တာဝန်ကျ

သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊

သဘာဝဝန်းကျင် ငသ
့် ားငက်တရ
ိ စာန်

ထိနး် သိမး် ေရးဌာန ဝန်ထမ်းများမ ေဆာင်ရွက်လျက် ိ ပီး ကင်းလည့ထ
် န
ိ း် သိမး်

ြခင်း အတွက် ဝန်ထမ်းများ၏ ေနထိင်စားေသာက်စရိတက
် ိ FOW မလစ ပံပ
့ ိးေပး

ပါသည်။
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အသိပညာေပးေဟာေြပာပွဲများကျင်းပြပ လပ် ြခင်း။

။

ေဘးမဲေ
့ တာပတ်

ဝန်းကျင် ိ ေကျးရွ ာ(၇)ရွ ာတွင ် သဘာဝဝန်းကျင် ငသ
့် ားငက်တရ
ိ စာန်ထန
ိ း် သိမ်း

ေရးဝန်ထမ်းများ၊ FOW ၏ကွငး် ဆင်းဝန်ထမ်းများပါဝင်ေသာ ပညာေပးအဖွဲ

သည် ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲ င ့် သဘာဝထိနး် သိမ်းေရးနယ်ေြမများ ကာကွယထ
် န
ိ း် သိမ်း
ေစာငေ
့် ာက်ြခင်းဆိင်ရာ ဥပေဒအေ ကာင်းအရာများ၊ ေဂဟစနစ်ေြပာင်းလဲြခင်း

ြဖစ်စ များ၊ ေမျာက်လေ
ဲ ကျာ် ထိနး် သိမ်းြခင်းေ ကာငရ
့် ိလာေသာ အကျိ းေကျး

ဇးများစသည့် အေ ကာင်းအရာများကိ အသိပညာေပးေဆွးေ းွ ခဲပ
့ ါသည်။ အဆိ
ပါ ေဆွးေ းွ ပွဲများတွင ် ေဒသခံြပည်သစစေပါင်း (၃၅၀) ဦးတက်ေရာက်ခပ
ဲ့ ါ
သည်။

ပံ(၃) အဆိြပ မဟာ မိ င်ေဘးမဲ့ေတာတွင ် ပညာေပးလပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနပံများ

၅က၂ ဇလံေတာင်အမျိ းသားဉယျာ တည်ေထာင်ြခင်းလပ် ငန်း
အေထာက်အထားများစေဆာင်းြခင်း။

။

ဇလံေတာင်အမျိ းသားဉယျာ

တည်ေထာင်ြခင်းတွင ် ဝန် ကီးဌာနသိလိ
့ အပ်သည့် အေထာက်အထား စာရွ က်စာ
တမ်းများ တင်ြပ င်
ိ ေရးအတွက် သက်ဆင်
ိ ရာတာဝန် ိသများ င ့် ေပါင်းစပ်ညိ င
ိ း်

ေဆာင် ရွ ကခ
် ပ
ဲ့ ါသည်။
ေစ့စပ် ညိ င
ိ း် ြခင်း။

။အမျိ းသားဉယျာ တည်ေထာင်ေရး

လပ်ငန်းစ များအ

တွက် သက်ဆင်
ိ ရာဗန်းေမာက် မိ နယ်တွင ် စီမံကိနး် မိတဆ
် က်ြခင်း အစည်းအ

ေဝးကိ အေထွေထွ အပ်ချ ပ်ေရးဦးစီးဌာန

ံးခန်းမတွင ် ကျင်းပခဲပ
့ ါသည်။ အ

စည်း အေဝးတွငေ
် ဒသကိယ်စားလယ်များ၊ သက်ဆင်
ိ ရာဌာနများ တက်ေရာက်ခဲ့
ပါသည်။
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ဇီဝမျိ းစံးမျိ းကွစ
ဲ ာရင်းေကာက်ြခင်း။

။ အမျိ းသားဉယျာ တွင ် ကျက်စား

ေနထိင်လျက် ိသည့် ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲများကိ ေလ့လာ င်
ိ ရန်အတွက် ကွငး် ဆင်း

စစ်တမ်းေကာက်ယြခင်းလပ်ငန်းကိ ၂၀၁၉ မတ်ဧ ပီ လများတွင ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့
ပါသည်။

ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲများစာရင်းေကာက်ယမမတ်တမ်းမျာအရ

တိ
ိ ့ က်

သတဝါ (၂၄)မျိ း၊ ငက်မျိ းစိတ်(၁၈၅)မျိ း င ့် တွားသွားသတဝါ(၅၈)မျိ းတိကိ
့

မတ်တမ်းတင် င်
ိ ခပ
ဲ့ ါသည်။

ပံ(၄) အဆိြပ ဇလံေတာင်အမျိ းသားဉယျာ တွင ် သေတသနလပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွကေ
် နပံများ
၅ခ ေဘးမဲ့ေတာစီမံအပ် ချ ပ်လပ်ကင်
ိ မစီမံချက်ေရးဆွြဲ ခင်း
ချပ်သင်း င ့်

ေရစက်ေတာ်ေတာ ိင်းတိရ စာန်ေဘးမဲ့ေတာတိ၏
့

အပ်ချ ပ်

လပ်ကိင်မစီမံချက်ေရးဆွြဲ ခင်းကိ သက်ဆင်
ိ ရာေဘးမဲ့ေတာအပ်ချ ပ်ေရးမးများ၊ ဝန်ထမ်း

များ၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သများြဖင ့် ၂၀၁၇ ခ စ် ဇန်နဝါရီလတွငစ
် တင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့

ပါသည်။

စီမံချက်မ ကမ်းတွငပ
် ါဝင်သည့် လပ်ငန်းများ င ့် ဘ

ာေရးအေြခအေနများ

အား ြပန်လည်သးသပ်
ံ
ြခင်း၊ ေဆွးေ းွ ြခင်းလပ်ငန်းများကိလည်း ေဆာင်ရွက်ခပ
ဲ့ ါသည်။

ေဘးမဲ့ေတာ စ်ခ၏ အပ်ချ ပ်လပ်ကိင်မစီမံချက်များကိ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ သဘာဝ

ဝန်းကျင် င ့် သားငက်တိရ စာန် ထိနး် သိမ်းေရးဌာနသိ ့ ၂၀၁၉ ခ စ် ဇွနလ
် တွင ် ြမန်မာ

ဘာသာြဖင ့် တင်ြပခဲ့ ပီး အဂလိပ်ဘာသာသိ ့ ြပန်ဆိ ပီး ၂၀၁၉ခ စ် ဝင်
ိ ဘာလတွင ်
သစ်ေတာဦးစီးဌာနသိ တင်
ြပထားပါသည်။
့

၅ဂ ေတာဆင်ထန
ိ ်းသိမ်းေရးလပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်း

ြမန်မာေ
့ တာဆင်များထိနး် သိမ်းေရးလပ်ငန်းကိ ရန်ကန်တိင်းေဒသ ကီး တိက် ကီး

မိ နယ်၊ လည်းကး မိ နယ်၊ ဥကံ မိ နယ်ခွဲ၊ ပဲခးတိင်းေဒသ ကီး သာယာဝတီ မိ နယ်၊
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ပဲခး မိ နယ်၊မင်းလ မိ နယ်၊ ေကျာက်တံခါး မိ နယ် င ့် ဧရာဝတီတိင်းေဒသ ကီး ပသိမ်
မိ နယ်၊ သာေပါင်း မိ နယ် င ့် ငပေတာ မိ နယ်တတွ
ိ ့ င ် ေဆာင်ရွက်ခပ
ဲ့ ါသည်။

ကင်းလည့ ထ
် န
ိ ်းသိမ်းြခင်း။

။ ၂၀၁၈၂၀၁၉ ခ စ်အတွငး် တွင ် ြမန်မာေ
့ တာဆင်များအား

Cyber Tracker အသံးြပ ၍

SMART နည်းပညာြဖင ့် ကင်းလည့် င်
ိ ရန်အတွက်

သက်ဆင်
ိ ရာေဒသအာဏာပိင်များ၊ ြမန်မာ င်
ိ ငရ
ံ ဲတပ်ဖဲ၊ွ သစ်ေတာရဲတပ်ဖဲ၊ွ သစ်ေတာ

ဦးစီးဌာန၊ ေဒသခံြပည်သများ ငအ
့် တ ပးေပါင်းေဆာင်ရွကခ
် ဲပ
့ ါသည်။
သတင်းေပးကွန်ယက်စနစ်ြဖင ့် ထိန်းသိမ်းြခင်း။

။ ေတာဆင်ထန
ိ း် သိမး် ရာတွင ် အေရး

ပါသည့် သတင်းလက်ဦးမရယ င်
ိ ေရးအတွက် သတင်းေပးကွနယ
် က်စနစ်ြဖင ့် ေဆာင်

ရွ က်ခဲ့ ပီး ဧရာဝတီတိင်းေဒသ ကီး၊ ငပေတာ မိ နယ်တွင ် ေတာဆင် ိင်းများ ထိနး် သိမ်း
ကာကွယေ
် ရးလပ်ငန်း၌

အေထာက်အကြဖစ်ေစေသာသတင်းများကိ

သက်ဆင်
ိ ရာ

အာဏာပိင်အဖွဲအစည်းများသိ ့ သတင်းအရင်းအြမစ် ေထာက်ပံေ
့ ပးေသာ ေဒသခံများ
အားဆေငွများ ေထာက်ပံေ
့ ပးခဲပ
့ ါသည်။
အသိအြမငဖ
့် ွငပ
့် ညာေပးြခင်း။

။ ေနြပည်ေတာ် ံးချ ပ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ ဝန်း

ကျင် ငသ
့် ားငက်တရ
ိ စာန်ထန
ိ း် သိမး် ေရးဌာနမ Wildlife Mobile Rescue (WMR) အဖွဲ၊

သက်ဆင်
ိ ရာ မိ နယ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန င ့် FOW တိပးေပါင်
း၍ ေတာဆင် ိင်းများ
့

ေကျးရွ ာ င ့် လယ်ကွငး် များအတွငး် မဝင်ေရာက် င်
ိ ေစေရးအတွက် ကိ တင်ကာကွယ်
င်
ိ သည့န
် ည်းလမ်းများ၊ ေတာဆင် ိင်းများဝင်ေရာက်လာပါက အြပန်အလန်ထခ
ိ ိက်မ

များမ ိေစေရး ေမာင်း င်ေဆာင်ရွက်သငသ
့် ည့န
် ည်းလမ်းများ၊ လ ငဆ
့် င် ပဋိပကြဖစ်ေစ

သည့် အေ ကာင်းအရင်းများ၊ ေတာဆင်များမ လ ငသ
့် စ်ေတာေဂဟစနစ်များအတွက်

အကျိ းြပ ေနပံများ င ့် လသားများအေပ အကျိ းြပ ေနပံများ၊ ထိနး် သိမ်းေရးလပ်ငန်းများ

ေဆာင် ရွ က်ေနမများ င ့် ေတာ ိင်းတိရ စာန် င ့် သဘာဝထိနး် သိမး် ေရးနယ်ေြမဥပေဒကိ
င်းြပ၍ ပညာေပးေဆာင်ရွက်ခပ
ဲ့ ါသည်။

သင်တန်းေပးြခင်း ။ ။ ဧရာဝတီတိင်း၊ ပဲခးတိင်း င ့် ရန်ကန်တိင်းတိတွ
့ င ် လပ်ေဆာင်
လ က် ိေသာ

ေတာဆင် ိင်းများထိနး် သိမ်းကာကွယေ
် ရးလပ်ငန်းများကိ ပိမိထိေရာက်

ေစရန်အလိငာ
့ ကွငး် ဆင်းဝန်ထမ်းများ Cyber Tracker ကိ အသံးြပ ၍ SMART Patrol
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လပ်ငန်းများေဆာင်ရွက် င်
ိ ရန် ပစည်းများအသံးြပ မဆိင်ရာ မွမး် မံသင်တန်းများကိ စခန်း
တစ်ခချင်းအလိက် သွားေရာက်ကညီသင် ကားေပးခဲပ
့ ါသည်။
လ ပ်စစ်ြခံစည်း ိးကာရံြခင်း။

။ (၁) လ ငဆ
့် င်ပဋိပကေလျာန
့ ည်းေစေရးအတွက်

ရခိင်ြပည်နယ် ဂွ မိ နယ် ိ ချင်းကွငး် ေကျးရွ ာတွင ် ေဒသခံတ၏
ိ ့ လိလားချက်အရ ၂၀၁၉
ခ စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွငစ
် တင် တပ်ဆင်ေပးခဲပ
ံ က်
ိ ခင်းအကျယ်အဝန်း
့ ါသည်။ သီး စ

(၅၁၀) ဧကအား လ ပ်စစ်ြခံစည်း ိးတပ်ဆင်ကာရံြခင်း၏ အကျိ းသက်ေရာက်မေ ကာင ့်
ေဒသခံတ၏
ိ ့ စိက်ခင်းများသိ ့ ဆင်ဝင်ေရာက်ြခင်း တစ် ကိမ်မ ထပ်မံြဖစ်ေပ ြခင်း မ ိ
ေတာသ
့ ည်ကိ

ေတွ ိရပါသည်။

(၂)

ဧရာဝတီတိင်းေဒသ ကီး

သာေပါင်း မိ နယ် င ့်

ငပေတာ မိ နယ် အတွငး် ိ ေကျးရွ ာ(၈)ရွ ာတွင ် သီ စ
ံ က်
ိ ခင်းများကိ လ ပ်စစ်ြခံစည်း ိး

ကာေပး င်
ိ ေစရန် ပဏာမညိ င
ိ း် ေဆွးေ းွ ပွဲကိ လပ်ေဆာင်ထား ပီးလည်း ြဖစ်ပါသည်။
စားကျက်များ ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာေစေရးစီမံြခင်း။

။ ေတာဆင် ိင်းများ၏ စား

ကျက်များ ြပန်လည်ေကာင်းမွနလ
် ာေစေရးအတွက် ဧရာဝတီတိင်းေဒသ ကီး ပဲခးတိင်း

ေဒသ ကီး င ့် ရန်ကန်တိင်းေဒသ ကီးတိတွ
့ င ် ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆးြခင်းများကိ လပ်ေဆာင်
ခဲပ
့ ါသည်။ ကွငး် ဆင်းစစ်ေဆး ပီးေရွ းချယ်ထားေသာ စားကျက်များတွင ် ဆားဓာတ်များ
ြပန်လည်ြဖည့တ
် င်း င်
ိ ရန် လက် ိအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွကလ
် ျက် ိပါသည်။

ပံ (၅) ေတာဆင်ထန
ိ း် သိမ်းေရးစီမက
ံ ိနး် မ မတ်တမ်းဓာတ်ပံများ
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၅ဃ လ ငဆ
့် င်ပဋိပကြဖစ်ပွားြခင်း ငပ
့် တ်သက်၍ အင်တာဗျ းေမးြမန်းြခင်း
ရခိင် ိးမ

ေတာင်ပိင်းအတွငး် လ င ့်

ဆင်ပဋိပကြဖစ်ပွားြခင်း ငပ
့် တ်သက်၍

ကွငး် ဆင်းေမးြမန်းြခင်းကိ ၂၀၁၈ခ စ် ဒီဇင်ဘာ (၂)ရက်ေနမာ
ငး် ရခိင်
့ (၁၇)ရက်ေနအတွ
့
ြပည်နယ်၊ ဂွ မိ နယ် င ့် ဧရာဝတီတိင်းေဒသ ကီး၊ ငပေတာ မိ နယ် င ့် သာေပါင်း မိ နယ်

စသည့် (၃) မိ နယ်တွင ် ေဆာင်ရွကခ
် ပ
ဲ့ ါသည်။ ထိ(၃) မိ နယ်အတွငး် လ ငဆ
့် င်ပဋိပက

ြဖစ်ပွားသည့် ေကျးရွ ာများအားေရွ းချယ်၍ ေကျးရွ ာတစ်ရွာလ င် အိမ်ေြခ၏ (၃၀%)အား
ကံ ရာကျပန်းနည်းစနစ်(Random Method)ြဖင ့် ေကျးရွ ာ(၁၆)ရွ ာအတွငး် ိ လဦးေရ

စစေပါင်း (၂၉၆) ဦးအား ေမးြမန်းခဲပ
့ ါသည်။ ၂၀၁၉ခ စ်

ဝင်
ိ ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလတွင ်

မ ေလးတိင်းေဒသ ကီး စ ်က
် ျ း မိ နယ် င ့် စစ်ကိင်းတိင်း ေဒသ ကီး
့ း မိ နယ်၊ သပိတက

ကနဘ
် ့ လ မိ နယ်၊ ပဲခးတိင်းေဒသ ကီး သာယာဝတီ မိ နယ်တတွ
ိ ့ ငလ
် ည်း အလားတ

ကွငး် ဆင်းေမးြမန်းြခင်းလပ်ငန်းကိ ေဆာင်ရွကခ
် ပ
ဲ့ ါသည်။ လဦးေရစစေပါင်း (၂၃၈)ဦး ကိ
ေမးြမန်းခဲပ
့ ါသည်။

ပံ(၆) လ ငဆ
့် င်ပဋိပကြဖစ်ပွားြခင်း ငပ
့် တ်သက်၍ အင်တာဗျ းေမးြမန်းြခင်း
၅င ငက်သေတသနလပ် ငန်း

ြမန်မာ င်
ိ င၏
ံ
တန်ဖိးြမငမ
့် ားမများတွင ် ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲ ကယ်ဝြခင်းသည်လည်း

တစ်ခအပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။ ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွမ
ဲ ျားတွင ် ငက်မျိ းစိတ်များ၏ တန်ဖိးသည်
လည်း အလွနအ
် ေရးပါပါသည်။ ြမန်မာ င်
ိ င ံ ိ ငက်မျိ းစိတ်များ၏ ေနရာေဒသအလိက်

ပျံ ကျက်
ံ့
စားေနထိင်မကိ သိ ိရန် င၎
့် င်းတိ၏
့ ထိနး် သိမ်းေရးအေရးပါမအတွက် ငက်
သေတသနလပ်ငန်းကိ ကွငး် ဆင်းေဆာင်ရွကလ
် ျက် ိပါသည်။ ေဆာင်ရွက်မည့် ေဒသ

များမာ

မ်းြပည်နယ်၊ ရခိင် ိးမ ငရ
့် ခိင်ကမ်း ိးတန်းေဒသ၊ တနသာရီတိင်း ေဒသ ကီး

အတွငး် ၊ အပပိင်းဇန်ေဒသစသည်တတွ
ိ ့ င ် ကျက်စားေနထိင်သည့် ငက်မျိ းစိတ်များတိကိ
့
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ေလ့လာ ေဖာ်ထတ်သာွ းမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈၂၀၁၉ ဘ

ာ စ်အတွငး် တွင ် အပပိင်း

ဇန် ငရ
့် ခိင် ိးမ၊ ရခိင်ကမ်း ိးတန်းေဒသများတွင ် လပ်ငန်းေဆာင်ရွက် ပီးစီးခဲ့ ပီး ကျန်

ဧရိယာ များကိ ၂၀၁၉၂၀၂၀ ဘ

ာ စ်အတွငး် တွင ် ေဆာင်ရွက်သာွ းမည် ြဖစ်ပါသည်။

၅စ သစ်ေတာများ၏ေြမြပင်အေြခအေနေလ့လာြခင်းလပ် ငန်း
ြမန်မာ င်
ိ င၏
ံ

သစ်ေတာေြပာင်းလည်းမအေ ကာင်းတရားများကိ

နားလည်၍

မတညီသည့် သစ်ေတာအမျိ းအစားတိအေပ
တွင ် ကျေရာက်သည့် ေဘးအ ရာယ်တိ ့
့
အား အကဲြဖတ်ရန်အတွက် သစ်ေတာဖံးလမ်းမေြပာင်းလည်းမ ေြမပံေရးဆွြဲ ခင်း လပ်

ေဆာင်ရန်လိအပ်သည့် အချက်အလက်ေကာက်ယြခင်းလပ်ငန်းကိ ြပည်နယ် ငတ
့် ိင်း

ေဒသ ကီးများအတွငး် တည်ေနရာ (၃၂)ရာ တွင ် ၂၀၁၉ ခ စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလမ ဩဂတ်လ

အတွငး် ေဆာင်ရွက်ခပ
ဲ့ ါသည်။ သိေသာ်
အချိ ေသာ တိင်း ငြ့် ပည်နယ်ေဒသ ကီးများ
့

သည်

တိင်းရင်းသားလက်နက်ကိင်နယ်ေြမအတွငး်

ကျေရာက်လျက် ိေသာေ ကာင ့်

ေဆာင်ရွက် င်
ိ ြခင်း မ ိခပ
ဲ့ ါ။ စာရင်းေကာက်ယေလ့လာြခင်းကိ အေမရိကန် ြပည်

ေထာင်စအေြခစိက် (Smithsonian Conservation Biological InstitutionSCBI)

နည်းပညာြဖင ့် (Openforis application)အားအသံးြပ ၍ ေကာက်ယြခင်း ြဖစ်ပါ သည်။

ပံ(၇) သစ်ေတာေြမြပင်အေြခအေနေလ့လာြခင်း
၅ဆ အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများစွမ်းေဆာင်ရည်ြမငမ
့် ားေရး

၅ဆ၁ ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွမ
ဲ ျား ထိန်းသိမ်းေရးသရဲေကာင်းများ စွမ်းေဆာင်ရည်

ြမငမ
့် ားေရး သင်တန်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမ်းေရး င ့်

ေဂဟစနစ်ထန
ိ း် သိမ်းေရးလပ်ငန်းများ

သည် သက်ဆင်
ိ ရာဝန် ကီးဌာန၊ အစိးရတွငသ
် ာ တာဝန် ိသည် မဟတ်ဘဲ ြပည်သ
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တိသည်
လည်း တာဝန်များစွာ ိပါသည်။ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းမဟတ်ဘဲ အ
့

သင်း/အဖွဲအလိက် အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများဖွဲစည်း၍ ထိနး် သိမ်းြခင်း အေလ့

အကျငက
့် ိ ေဆာင်ရွက် င်
ိ ပါက ပိမိေကာင်းမွနသ
် ည့် စီမခ
ံ နခ
် ့ ွဲမစနစ်ကိ အေကာင်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာ ေရာက်ပါသည်။ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင ် ဖွဲစည်းထားသည့်
အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမငမ
့် ားေရး၊ ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲထန
ိ း် သိမး်

ေရးတွင ် ပးေပါင်းေဆာင်ရွက် င်
ိ ေရးအတွက် FOW ၏ ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲ ထိနး် သိမ်း

ေရး သင်တန်းခန်းမဌာနတည် ိရာ ကချင်ြပည်နယ် အင်းေတာ် ကီးတွင ် စ်စ သင်
တန်းေပးလျက် ိပါသည်။
၂၀၁၈၁၉ ဘ

ာ စ်အတွငး် တွင ် ဒတိယအ ကိမ်သင်တန်းကိ (၅)ရက်

ကာ ကျင်းပခဲ့ ပီး သင်တန်းသား/သ(၂၆)ဦးတက်ေရာက်ခပ
ဲ့ ါသည်။ သင်တန်းတွင ်

ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲများထိနး် သိမ်းေရး၊ အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများစွမ်းေဆာင်ရည် ြမင ့်

မားေရးဆိင်ရာသင်ခန်းစာများကိ သင် ကားပိချပါသည်
။ ၎င်းအြပင် စီမံကိနး် အဆိ
့
ြပ လာေရးသားနည်းသင်ေပးခဲ့ ပီး လက်ေတွေရးသားေစခဲပ
့ ါသည်။

ပံ(၈) ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲများ ထိနး် သိမ်းေရးသင်တန်း ကျင်းပမမတ်တမ်းအချိ
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၅ဆ၂ အေသးစားရန်ပံေငွေပးအပ် ြခင်း

ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲထန
ိ း် သိမး် ေရးသင်တန်းတွင ် စီမက
ံ ိနး် အဆိြပ လာေရးသား

ြခင်း သင် ကားြခင်းမတွင ် လက်ေတွေရးသားတင်ြပလာေသာ စီမက
ံ ိနး် အဆိြပ

လာများမ သငေ
့် လျာ်ေသာ အဆိြပ လာကိ ေရွ းချယ်၍ ေပးအပ်ခပ
ဲ့ ါသည်။

ေရွ းချယ်ခသ
ဲ့ ည့် အဆိြပ လာများသည် ကချင်ြပည်နယ် ြမစ် ကီးနား မိ

နယ် ြပည်ေထာင်ေကျးရွ ာ ေဒသခံြပည်သအစအဖွဲ ပိင် သစ်ေတာ တည်ေထာင်သ
များစီမက
ံ ိနး် ၊ ကချင်ြပည်နယ် မိးညင်း မိ နယ်မ ေဝလံ
် င်းေဒသ
့ ေကျးရွ ာ ေနာင်ခွငအ

ထိနး် သိမ်းေရးစီမက
ံ ိနး် ၊ မ်းြပည်နယ် အင်းေလးကန် ခရီးသွားဧည်လမ်း
ပလတ်စတစ်

ညစ် မ
ွ း် မေလ ာခ
ံ ိနး် ၊
့ ျေရးစီမက

စစ်ကိင်းတိင်း

န်အဖွဲ၏

တနဆ
် ့ ည် မိ နယ်

သကယ်ကျင်းေကျးရွ ာမ ေကျးရွ ာဝန်းကျင်သန ် ့ င်းေရးစီမံကိနး် ၊ ကနဘ
် ့ လ မိ နယ်

ေဒသခံြပည်သ အစအဖွဲ ပိင်သစ်ေတာတည်ေထာင်သများစီမံကိနး် တိအား
အေသး
့
စားရန်ပံေငွများ (၅,၁၀၀,၀၀၀ကျပ်)ကိ ေပးအပ်ခပ
ဲ့ ါသည်။

၅ဇ ဝန်ထမ်းများ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမငမ
့် ားေရးဆိင်ရာ အလပ် ံေဆွးေ းွ ပွဲ/သင်တန်းများ

FOW သည် အသင်းေရ ည်တည်တေ
ံ့ ရး၊ ထိနး် သိမ်ေရးလပ်ငန်းများတွင ် စွမး်

ေဆာင်ရည်ြပည့ဝ
် စွာေဆာင်ရွက် င်
ိ ရန်

ကိ းစားေဆာင်ရွက်လျက်

ိပါသည်။ ၂၀၁၈

စက်တင်ဘာလ မ ၂၀၁၉ ဩဂတ်လအတွငး် FOW ဝန်ထမ်း(၁၈)ဦးအတွက် လိအပ် ေသာ

သင်တန်းများေပး၍ ြမငတ
့် င်ေပးပါသည်။ တက်ေရာက်ခဲ့ ကေသာ သင်တန်းများ မာ 
(၁) အဆငြ့် မင ့် ကွနပ
် ျ တာစာရင်းဇယားသင်တန်း (Advance Excel Course)
(၂) အဂလိပ်စာစွမ်းရည်ြမငသ
့် င်တန်း (Advance English Language)

(၃) ေဒသရင်းငက်မျိ းစိတ် င ့် ကမာလံးဆိင်ရာ ခိမ်းေြခာက်ခံေနရေသာ ငက်မျိ း

စိတ်များ၏ကျက်စားရာေနရင်းေဒသေြမပံေရးဆွြဲ ခင်းဆိင်ရာေဆွးေ းွ ပွဲသင်တ
န်း(Bird Mapping Workshop)

(၄) အစီရင်ခံစာေရးသားနည်း သင်တန်း (Reporting writing)

(၅)

စီမခ
ံ ျက်စက်ဝန်းစီမံခနခ
် ့ ွဲြခင်းဆိင်ရာသင်တန်း

Management)

(Project

Cycle
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(၆)

ေတာ ိင်းတိရ စာန်အြပ အမ င ့် သေတသနစာရင်းေကာက်ယြခင်းဆိင်ရာ

သင်တန်း

(၇) Arc GIS သင်တန်း

(၈) Statistical Package for Social Science သင်တန်း (SPSS software

training)

(၉)Emammal ြဖင ့် ကင်မရာေထာင်ေချာက်ေဒတာများထည့သ
် င
ွ း် ြခင်း သင်တန်း
(၁၀) Population Ecology သင်တန်း

(၁၁) မဟာဗျ ဟာေြမာက် ေရးဆွြဲ ခင်းဆိင်ရာ သင်တန်း

(၁၂) ေစာင ့် ကည့ေ
် လ့လာြခင်း င ့် အကဲြဖတ်ေစာင ့် ကည့ြ် ခင်းဆိင်ရာ သင်တန်း

(၁၃) သေတသန စာရင်းအင်းသင်တန်း

(၁၄) Participatory training design and techniques for community
based enterprise curriculum ဆိင်ရာ သင်တန်း

(၁၆) Forest covers monitoring by forest integrity assessment tool

Training ဆိင်ရာ သင်တန်း

(၁၇) Region ROAM assessment သင်တန်း

(၁၈) Development of REDD+ safeguards information system သင်တန်း
(၁၉) Wildlife Corridor using Google Earth software အလပ် ံေဆွးေ းွ ပွဲ
သင်တန်း

ပံ(၉) FOW မ ဝန်ထမ်းများ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမငတ
့် င်ြခင်း သင်တန်းများ တက်ေရာက်ေနစ
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၆။ ၂၀၁၈၂၀၁၉ ခ စ်အတွငး် သံးစွသ
ဲ ည့ ် ရန်ပံေငွများ
FOW သည် ၂၀၁၈၂၀၁၉ ဘ

ာ စ်အတွငး် တွင ် သဘာဝထိနး် သိမး် ေရးနယ်ေြမများ၌

ထိနး် သိမ်းေရးလပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ သဘာဝဝန်းကျင် င ့် သား

ငက်တရ
ိ စာန်ထန
ိ း် သိမ်းေရးဌာနတိ၏
့

ခွငြ့် ပ ချက်များ ငအ
့် တ

င်
ိ ငတ
ံ ကာအဖွဲအစည်းများ

ြဖစ်သည့် IUCN, Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI), World Wildlife
Fund (WWF), Rain Forest Trust (RT), Norwegian Environment Agency (NEA),
Community Conservation Inc; တိမ့ ရန်ပံေငွများြဖင ့် အဓိက မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ

အြဖစ်ရပ်တည်၍ လပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။
၇။ အေထွေထွ

င်
ိ ငတ
ံ ကာအလ င်များသည် ၎င်းတိ၏
့ လဒါန်းမရန်ပံေငွများအား စနစ်တကျ သံးစွဲ

ြခင်း၊ ထိေရာက်ေသာ လပ်ေဆာင်မတိကိ
့် ားသလိ မိမတ
ိ ိ ့ အရပ်ဖက်အဖွဲ အစည်း
့ ေမ ာ်လငထ

များ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်သည်လား အားေကာင်းေစရန် လိအပ်လပါသည်။
ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမငမ
့် ားေရးကိ ယခ ဘ

ပါသည်။

ထိအြပင်
့

သိပါ၍
FOW
့

ာ စ်အတွငး် ဦးစားေပးေဆာင်ရွကခ
် ဲ့

ေဒသခံအရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများသည်လည်း

ထိနး် သိမ်းေရးအသိ

စိတ်ဓာတ်ြပည့ဝ
် စွာြဖင့် ပါဝင်ေဆာင်ရွက် င်
ိ ရန်အတွက် သင်တန်းများစီစ ေပးရြခင်း ြဖစ်ပါ
သည်။ သိေသာ်
့

စ်လ ည် ကာစွာ အယအဆလွဲမားမများေ ကာင့် ြမန်မာဇ
့ ီဝမျိ းစံမျိ းကွဲ

ထိနး် သိမ်းေရးလပ်ငန်းသည် အလမ်းေဝးသကဲသ
့ ိ ့ ြဖစ်ေနပါသည်။ လထအေြခြပ သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင် ထိနး် သိမး် ေရးအား ထိေရာက်စာွ ေဆာင်ရွက် င်
ိ ရန် အားလံး၏ ပါဝင်ပးေပါင်းမ
အေလ့အကျင ့် ေကာင်းများသည် လိအပ်လပါသည်။
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၈။ ေနာက်ဆက်တွဲ ဇယားများ
၈၁ FOW ၏ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း (၂၀၁၈၂၀၁၉)
စ
၁

အမည်

တာဝန်

စီမံကန
ိ ်းေဒသ

အ ကီးတန်းအ ကံေပး

ရန်ကန်

၂

ဦးြမငေ
့် အာင်

ေဒ ခိင်ခိင်ေဆွ

အမေဆာင် ဒါ ိက်တာ

ရန်ကန်

၃

ဦးဝင်းကိကိ င်
ိ ထန
ွ း်

စီမံကိနး် တာဝန်ခံ

ဇလံေတာင်

၄

ဦးထွနး် ဦး

စီမံကိနး် တာဝန်ခံ

ဆင်စီမံကိနး်

၅

ဦးေအာင်ပွငစ
့် ိး

စီမံကိနး် တာဝန်ခံ

မဟာ မိ င်

ဦးေအာင် င်
ိ လင်း

စီမံကိနး် တာဝန်ခံ

ချပ်သင်း

၇

ဦးေဇယျာစိး

စီမံကိနး် တာဝန်ခံ

သေတသနလပ်ငန်းများ

၈

ဦးရန်လင်းထွနး်

စီမံကိနး် တာဝန်ခံ

သေတသနလပ်ငန်းများ

၉

ဦးေကျာ်မျိ းေအာင်

စီမံကိနး် လက်ေထာက်တာဝန်ခံ

အင်းေတာ် ကီး

၁၀

ေဒ မမေအးေကျာ်

စီမံကိနး် လက်ေထာက်

အင်းေတာ် ကီး

၁၁

ဦးေကျာ်မင်းထွနး်

စီမံကိနး် လက်ေထာက်တာဝန်ခံ

ဇလံေတာင်

၁၂

ဦးေဝယံထန
ွ း်

စီမံကိနး် လက်ေထာက်တာဝန်ခံ

ဇလံေတာင်

၁၃

ဦးေအာင်လွင်

စီမံကိနး် လက်ေထာက်တာဝန်ခံ

ချပ်သင်း

၁၄

ဦးေကျာ်ဝင်းေအာင်

စီမံကိနး် လက်ေထာက်

မဟာ မိ င်

၁၅

ဦးစိးထိက်ေအာင်

စီမံကိနး် လက်ေထာက်

မဟာ မိ င်

၁၆

ဦးေကျာ် င်
ိ

စီမံကိနး် လက်ေထာက်တာဝန်ခံ

ေရစက်ေတာ်

၁၇

ဦးေကာင်းထက်ပိင်

စီမံကိနး် လက်ေထာက်တာဝန်ခံ

ဆင်စီမံကိနး်

၁၈

ဦးစိင်းေဇာ်ဦး

စီမံကိနး် တာဝန်ခံ

ဆင်စီမံကိနး်

၁၉

ဦးဘရန်ဆန်ေအာင်

စီမံကိနး် လက်ေထာက်တာဝန်ခံ

ဆင်စီမံကိနး်

၂၀

ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့်

စီမံကိနး် လက်ေထာက်တာဝန်ခံ

သေတသနလပ်ငန်းများ

ေဒ ဇင်ဇင်မိး

စီမံကိနး် လက်ေထာက်တာဝန်ခံ

ရခိင်စီမံကိနး်

၂၂

ဦးေအာင်သန်း

စီမံတာဝန်ခံ

ရန်ကန်

၂၃

ေဒ သက် င်းဉီး

ေငွစာရင်းတာဝန်ခံ

ရန်ကန်

၂၄

ေဒ ဇင်မာ ငိမ်း

ေငွစာရင်းလက်ေထာက်

ရန်ကန်

၂၅

ေဒ တိးတက်လိင်

ေငွစာရင်းလက်ေထာက်

ရန်ကန်

၆

၂၁
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၈၂ စီမံကန
ိ ်းအလိက် ၂၀၁၈၂၀၁၉ ရ ိသည့ ် ဘ
စ

ာေငွစာရင်း
လက်ခံရ ိေငွ

အလ င်

အချိန်ကာလ

Rainforest

2018~2019

$ 29,441.00

ချပ်သင်းေတာ ိင်းတိရ စာန်ေဘးမဲ့ေတာ စီမံအပ်ချ ပ်လပ်ကိင်မ ေရးဆွြဲ ခင်း

NEA

2018~2019

$ 15,103.50

NEA

2018~2019

$ 15,103.50

၄

FOW အသင်းဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရးစီမံကိနး်

SCBI

2018~2019

$ 36,178.00

၅

အဆိြပ ဇလံေတာင်အမျိ းသားဥယျာ တည်ေထာင်ြခင်း

Rainforest

2018~2019

$ 14,999.00

၆

အဆိြပ ဇလံေတာင်အမျိ းသားဥယျာ သေတသနစာရင်းေကာက်ယြခင်းလပ်ငန်း

SCBI

2018~2019

$ 25,743.00

၇

FOW အသင်းဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရးစီမံကိနး်

CEPF

2018~2019

$ 16,000.00

၈

ရခိင် ိးမေတာင်ပိင်းြမန်မာဆ
့ င်များထိနး် သိမ်းေရးစီမံကိနး်

WWF

2018~2019

$ 81270.72

SCBI

2019

$ 10,000.00

SCBI

2019

$

9,644.00

Community Conservation

2019

$

7408.00

Conservation Force

2019

$

9960.00

၁
၂
၃

၉

စီမံကန
ိ ်းအမည်
အဆိြပ မဟာ မိ င်ေဘးမဲ့ေတာတည်ေထာင်ြခင်း

ေရစက်ေတာ်တိရ စာန်ေဘးမဲ့ေတာ စီမံအပ်ချ ပ်လပ်ကိင်မ ေရးဆွြဲ ခင်း

ငက်များပျံ မသေတသနြပ
ံ့
ေလ့လာြခင်း

၁၀ သစ်ေတာေြမပံေလ့လာြခင်းလပ်ငန်း

၁၁ ဇီဝမျိ းစံမျိ းကွဲထန
ိ း် သိမ်းေရးသရဲေကာင်းများသင်တန်း
၁၂

ြမန်မာေရသမင်များထိနး် သိမ်းေရးစီမံကိနး်
စစေပါင်း လက်ခံရ ိေငွ

(USD)

$ 270,850.72

