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プログラム 

【プログラム１日目】  （敬称略） 

チューポーコン村における環境教育ワークショップ 

09:00 ワークショップ開催

09:30 チューポーコン代表より挨拶

U Thein Than

09:45 水質調査結果 

眞子 岳（東洋大学国際共生社会研究センター研究助手） 

10:45 循環型農業の実践とメリット 

  TPA スタッフ、ヌワダマ村循環型農業実践者 

12:00 休憩 

13:00 ごみ分別ワークショップ 

東洋大学学生（東洋大学国際地域学部） 

14:30 終了 

【プログラム 2 日目】  

ニャウンシュエにおける政府関係者との環境教育ワークショップ 

09:30 開会の挨拶、講師紹介 

  U Sai Tun Aye 

09:45 TPA の取り組み 

  柴田 京子（認定 NPO 法人地球市民の会 ミャンマー事務所長） 

10:00 東洋大学挨拶、ワークショップ説明 

  松丸 亮（東洋大学国際共生社会研究センター研究員） 

11:00 インレー湖における水質調査の結果、質疑応答

眞子 岳（東洋大学国際共生社会研究センター研究助手）

12:30 インダー大臣挨拶

Dr. Tun Hlaing

13:00 休憩 

14:00 観光協会の取り組み（ニャウンシュエ観光協会） 

  U Sao Thar Oo 

14:30 サステイナブル・ツーリズム、質疑応答
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  藤稿 亜矢子（東洋大学国際共生社会研究センター研究員） 

16:00 終了 

【プログラム３日目】 

ニャウンシュエにおけるローカル NGO との環境教育ワークショップ 

09:00 インレー湖における水質調査

眞子 岳（東洋大学国際共生社会研究センター研究助手）

09:30 サステイナブル・ツーリズム

藤稿 亜矢子（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）

10:00 インレー湖周辺ローカル NGO の取り組み

鈴木 俊良（Home Myanmar mm Co., Ltd）

11:00 インレー湖周辺におけるごみ分別の事例紹介

倉内 博茂（JAMAHA 理事）

12:00 参加者におけるディスカッション 

ファシリテーター：岡本郁子（東洋大学国際共生社会研究センター研究員）

13:00 終了 
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講演者 

眞子 岳 

（東洋大学国際共生社会研究センター研究助手） 



အင္းးေးလးကန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းးကင္်
သေုးတသန ရလဒ ာ်း

Toyo University Center for Sustainable 
Development Studies

Gaku Manago

က ယု္ေးရးအကဥ်္းး

သေုးတသန း ပဳလပုရာ

・း မန္ ာ
・ေကမၻာဒ းယား
・ဖ လစ္ ိုင္
・ဘဂၤလားေးဒရွ့း္
・န ေးပါ

သေုးတသန ေးခါင္းးစဥ္ - “ေးဘးအႏးရရာယကင င္းးေးသာေးေရပးေးေ၀ရး” းႏးင္ွး ့
“က်န္းးမာေးရးအတတက္ တစကင ိုယ္ေးရႏးင္ွး ့ ပတ္ဝန္းးက်ငသန္႔ရွင္းးေးရး”

က ယု္ေးရးအကဥ်္းး
(ဘဂၤလားေးဒရွ့း္ းႏးွင္း ့ ေကမာၻဒ းယား တ ု႔တတင္ း ပဳလုပ္ခေ့းသာ

သုေးတသန)

က ယု္ေးရးအကဥ်္းး
(ေကမာၻဒ းယားတတင္ း ပဳလုပ္ခေ့းသာ သေုးတသန)

 အင္းးေးလးကန္အတတက္ သဘာဝပတ္ဝန္းးကင်ထ န္းးသ မ္းးေးရး

ေးရရွည္ေးဆာင္ငရက ႈ

 ေးး ခာက္ေးတသေ႔သာအညာေးဒသအတတက္ ေးေရပးေးေ၀ရး

ေးရရွည္ေးဆာင္ငရက ႈ

 ရွမ္းးး ပည္နယသဘာဝပတ္ဝန္းးက်ငကင ိုထ ခ ုက္ေးနသည္း ့

စ န္ဓာတ္(Arsenic) သေုးတသန

 ရန္ကငိုန္န္ြင္ ေးရာင္းးေခန်သည္း ့ ဆ လုား ပားေးစး်ႏႈန္းးမ်ား

စးံစုမ္းးေးလ့လား ခင္းး

က ယု္ေးရးအကဥ်္းး

အင္းးေးလးကန္

ကန္ေးရသန္႔ရွင္းးမႈ/ ညစညမ္းးမႈ

သေုးတသန ရလဒ ာ်း
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ကမာေၻပၚမာွ း ဖင္စာ္းေးေနသာ ေးရကန္ကင စၥ
( Uzbekistan းႏး းငုငံ Aral Sea )

Aral Seaဟာ Kazakhstanးႏး းုး္ငငံ နခ႔
Uzbekistanးႏး းုငငတံ ႔ုရခ႕
နယစပြဝ ုက မာရွ တခ့ ေးရကန္ႀက းး ဖစ္ါတယ။္
ၿပ းခခတ့ခအ့ႏးွစ္ ၅၀ တုနး္းက Aral
Seaရခ႕အကယ်အ ဝန္းးက စတုရန္  ိုင္ ၂၅၄၀၀ ေးကာ်း္ရွ ၿပ း
ကမာေၻပၚမွာ
စတတုအၳႀက းဆးံုးးေးရကန္လညး္း း ဖစ္ခပ့ါတယ္။
ကန္ေးရတတင္ ဆားက တစရာခ ုင္းးးႏးႈနး္းေးလာက္ခ
ပါဝငၿပ း ငါးေးတတ
မ်ားမ်ားကက်စားၾကတခ့ ေးရကန္ႀက းး ဖစ္ခပ့ါတယ။္
၁၉၆၀ ခုႏးွစကငစၿပ း Uzbekistanးႏး းုငငမွံာ
ကန္ေးေရတား္ေးတား္မ်ားက အုသးံးုးး ပဳၿပ း
ဝါဂဂမ္းး စတငစ ိုက္ခပ့ါတယ္။
ေးး ခာက္ေးတသေ႔ဒသမွာရွ တခA့ral Seaမွာ အခု းႏးွစစဥ္
၇.၂ မွ ၈.၄ ကဗုမ ုင္ေးလာက္ ကန္ေးရ
ေးလ်ာ့တသားေးနတား ဖစ္ါတယ။္

出展：http://www.geocities.jp/msakurakoji/004Localmaps/26aralsea.htm

http://www.geocities.jp/msakurakoji/004Localmaps/26aralsea.htm

၁၉၈၉ ခႏုးစ္ွ ၂၀၀၃ ခႏုးစ္ွ ၂၀၀၉ ခႏုးစ္ွ

https://matome.naver.jp/odai/2141221646061316001

ဂ်ပန္းႏး းငုငရံခ႕ ေးရအ ုင္၊ ေးရကန္
က စၥမ်ား

Kasumigaura ေးရကန္ကင စၥ

ကန္ေးရညစညမ္းးမႈး ဖစ္ေးစတခ့ ေအၾကာင္းးအရာ -
သဘာဝအတ ုင္းးညစညမ္းးတသားး ခင္းး နခ႔
လူလုပ္ေးၾကာင္းည့စညမ္းးတသားး ခင္းး

ကန္ေးရက ုညစညမ္းးေးစတခ့ ေအၾကာင္းးအရာပမာဏက
လူ ေအယာက္ေးပါင္းး ၉၇၁၈၀၀
ဝက္ ေအကာင္ေးေရပါင္းး ၂၈၈၅၀၀
းႏဂးးားး ေအကာင္ေးေရပါင္းး ၃၀၄၀၀
လယယ ာ၊ၾကာပင္ အက်ယအ ဝန္းး စတုရန္းးမ ုင္ ၂၈၅

Kasumigauraေးရကန္ထခက ုဝငလာတခ့ အရာဝတၳ ဳ

မ းစုန္းးဓာတ္

းႏး းကုထ ရ ုဂင္်
း ဒပစင္(Nitroge

n)

COD

လူေးနအ မ္ စကရံးု ေးဂမးး မဴေးရး လယယ ာ ဆ င္ု ေးတာ
မ းု

၊အလုပရံးုhttps://matome.naver.jp/odai/2141221646061316001
http://d.hatena.ne.jp/Limnology/20120618/p1

 Kasumigauraေးရကန္ဟာ ၄ မ တာပခ နကၿပ း ပန္းးကန္္းံစုးံ ဖစြခ ့
ေးရကနး္ ဖစ္ါတယ္။ ဒ လ ုမ်  ဳးေးရကန္ထခမွ ေးရသတရဝါေးတတႀက ကဳၾ ကတခ့
ေးေရမွား္ပင ာ်း မ်ားဂစာရ းပွါသည္။

 Kasumigauraေးရကန္ကင ို ညစညမ္းးေးစတခေ့အၾကာင္းးအရာမ်ား

 ၁။ ဒ ေးရကန္ဟာ ေးး မ ပန္႔မွာတည္ရ မ ၿပ း ေးရနက္ သ ပ္ မနကြ ခအ့တတက္
ေးေရမွား္ပင ာ်း သဘာဝအတ ုငး္း မ်  ဳးဂပားတသားတခေ့းရကန္း ဖစ္ါတယ္။
ေးရကန္ြဝ ုက မာ လူဥ းေးရ မ်ားလာတခအ့တတက္ လူေးနထ ုင ႈ၊ စ းဂပားေးရးေးၾကာင္း ့
ကန္ေးရထခမွာပါတခ့ အစာအဟာေရတတလည္းး မ်ားလာပါတယ္။
ကန္ေးရရခ႕အစာအဟာရ မ်ားလာပါက ကန္ေးရလည္းးေးနာကကင ်  လာႏး းငုါ္သည္။

 ၂။ ေးရကန္ြဝ ုက မာ လူေးနအ မ္၊ ကုမၸဏ ၊ လယယ ာေးတတ မ်ားတခအ့တတက္
းႏး းကုထ ရ ုဂ်င္ း ဒပစင္(Nitrogen)၊ မ းစုန္းးဓာတ္ေးတတက ေးရကန္ထခက ု
အမ်ားႀက းဝငလာပါတယ္။

အင္းးေးလးကန္၏ ေအး ခေအန
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အင္းးေးလးကန္ ေးရညစညမ္းးမႈ
သေုးတသန

 အင္ေးလးကန္ေးပၚ ေးနရာ ၃၀ ခန္႔မွာ ေးရညစညမ္းးမႈက ု
ေးအာက္ါအတ ုင္းး တ ုင္းးတာခခ့ပါတယ္။ (မ ုးရာသ နခ႔ ေးဆာင္းးရာသ းႏးစွ္ါ)

၁။ COD ပါဝင ႈႏႈန္းး - ကန္ေးရရခ႕ညစညမ္းးမႈ စစ္ေးဆးဖ ု႔

၂။ DO ပါဝင ႈႏႈန္းး - ကန္ေးရထခမွာပါဝငြခ ့

ေးအာကဆ  ဂ်ငဓာတ္ေးဂင႕ပမာဏ စစ္ေးဆးဖ ု႔

၃။ ကန္ေးေရနာကကင ်  မႈႏႈန္းး

၄။ ကန္ေးရ၏ အနက္

 အင္ေးလးကန္ေးပၚမွာေးနထ ုငၾကတခ့ ေးဒသခံေးတတက ု
ေးမးဂခန္းးမ်ားလည္းး ေးမးခခ့ပါတယ္။

အင္ေးလးကန္

ニャウン
シュエ

ေးညာင္ေးရႊ

ကန္ေးရသေုးတသန ရလဒ္ (COD)

June August

အ ဖဴ - ၀ မွ ၈ (mg/L) အထက္

COD
အ ပာ - ၉ မွ ၁၀ (mg/L) COD
အဝါ - ၁၁ မွ ၁၅ (mg/L) COD
အန - ၁၆ မွ ၂၀ (mg/L) COD

ကန္ေးရသေုးတသန ရလဒ္ (DO)

June August

အ ဖဴ - ၉ (mg/L) အထက္

DO
အ ပာ - ၆ မွ ၈ (mg/L) DO
အဝါ - ၃ မွ ၅ (mg/L) DO
အန - ၀ မွ ၂ (mg/L) DO

ကန္ေးရသေုးတသန ရလဒ္ (ေးေရနာကကင ်  မႈ)

June August

အ ဖဴ - ၀ မွ ၁၅ NTU
အ ပာ - ၁၆ မွ ၃၀ NTU
အဝါ - ၃၁ မွ ၄၅ NTU
အန - ၄၆ အထက္ NTU
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ကန္ေးရသေုးတသန ရလဒ္
(ေးရအတ မအနက္)

အန - ၁ မ တာေးအာက္ ၊ အ၀ါ - ၁ မွ ၂မ တာ၊ အ ပာ - ၂ မွ ၃ မ တာ

June August

အင္းးေးလးကန္ေးရညစညမ္းးမႈ
း ဖစ္ေးပေၚေစသာ
ေအၾကာင္းးအရာမာ်း

အင္းးေးလးေးဒသ တ၀ ုက္
ေးး မပံးု

4



လေူးနမႈေးၾကာင္း ့ း ဖင္စာ္းေးေနသာ
ေးရညစညမ္းးမႈ

ဟ တုယ ာ်းေးၾကာင္း ့
ေးရညစညမ္းးမႈ

ေးေရပၚစ ကု္်  ဳးေးရး စနစ္ေးၾကာင္း ့
း ဖစ္ေးပေၚနသည္း ့က စၥမာ်း

မ ုးရာသ တတင္ သခ၊ ေးကာ်က္ခမ်ား
၀ငလား ခင္းး

5



အင္းးေးလးကန္ည စညမ္းးမႈ ပ ုးသတ္ေးဆးမ်ားဂစာ

အသံးးုးး ပဴး ခင္းး

ဓါတ္ေးး မၾသဇာ

မာ်းဂစာ
အသးံးုးး ပဳး ခင္းး

စား၀တ္ေးေနရး
ပံးစုေံးး ပာင္းးလခ

လား ခင္းး

ခရ းသည္ ်ား

လား ခင္းး

မ ုးတတင္းး သခ၊

ေးက်ာက္ခမ်ား

၀ငလား ခင္းး

အ မသံးးုးေးရမ်ား

တလန္ကငခဂစာ

ဂစန္႔ပစ္း ခင္းး

ေးေရပၚစ ုက္်  ဳးေး

ရး

စက္ေးလွမ်ားမွ

ဆ တထကလ ား ခင္းး

ဟ ုတယ ်ား

တည္ေးဆာက္း ခ

င္းး

လယယ ာအသစ ာ်း

ခုတ္တထ ငြ တထင္း ခင္းး

ကန္ေးရမ်က္းႏးးွာ

း ပင္

းႏး းမ္ွးက့် ခင္းး

တင္း ပခ်က ာ်း

 ေးရကန္ထခက ု သခ၊ရႊး႕ံ၊ေးက်ာက္ခမ်ားဝငလာမႈ ေးလ်ာ့ပါးေးစရန္
တံတ ုင္းးတည္ေးဆာက္း ခင္းး

 ေးက်ာက္ခေးတတက ု နစ္း မဳပ္ေးစႏး းုငြခ ့ေးရကန္ေးလးမ်ား
ေးပေၚပါက္း ခင္းး

 အ  မသာမ်ား တည္ေးဆာက္း ခင္းး

 Intercenptorမ်ား ေခ်ပးး ခင္းး

 ဥေပဒ းႏးွင္း ့ စည္ကငမ္းးမ်ား း ပဌာန္းးး ခင္းး

 မ းစုန္းးဓာတ္ါေးသာ အဝတ္ေးလ်ွား္ေးဆးစတခပ့စၥည္းးမ်ားက ု
တားး မစ္း ခင္းး

 သဘာဝပတ္ဝန္းးက်ငထ န္းးသ မ္းးေးရး သငြန္းးေးပးး ခင္းး

ေးနာက္ ိုင္းးအစ အစဥ ်ား
(COD ပမာဏတတက်္က္း ခင္းး)

 ေးဒသခံ - ၄၀ (g) × ၁၅၀၀၀၀ (ေးယာက္) × ၀.၃ = ၁၈၀၀၀၀၀ (g/တစရက္)

 ခရ းသည္(ေးန႔ခင္်းးး ပန္) - ၆၆ (ေးယာက္) × ၂၆.၁ (g) × ၀.၃ = ၅၁၆.၇၈
(g/တစရက)္

 ခရ းသည္(တစညအ ပ္) - ၂၆၄ (ေးယာက္) × ၃ (g) × ၀.၃ = ၂၃၇.၆ (g/တစရက္)

 းႏဂးးားး - ၅၃ (g) × ၁၀၀၀ (ေးကာင္) = ၅၃၀၀၀ (g/တစရက္)

 ဝက္ - ၁၉.၂ (g) × ၅၀၀ (ေးကာင္) = ၉၆၀၀ (g/တစရက္)

 ၾကက္ - ၀.၃ (g) × ၃၀၀၀ (ေးကာင္) = ၉၀၀ (g/တစရက္)

 လယ္ - ၁၁၈ (g) × ၃၀၀၀ (hectare) × ၀.၉ = ၃၁၈၆၀၀ (g/တစရက္)

 ယာ - ၆၂ (g) × ၅၂၀၀ (hectare) × ၀.၈ = ၂၅၇၉၂၀ (g/တစရက္)

 အ မရာ၊လမ္းး - ၁၄၄ (g) × ၆၀၀၀ (hectare) × ၀.၅ = ၄၃၂၀၀၀ (g/တစရက္)

 သစ္ေးတာ းႏးင္ွ အ ခားအရာမ်ား - ၄၁ (g) × ၁၅၀၀၀၀၀ (hectare) × ၀.၇ =
၅၁၄၅၀၀၀ (g/တစရက္)

 ေးရကနဧရ ယာ၏ မ ုးေးရခ်  န္ - ၈၁.၉ (g) × ၄၀၀၀ (hectare) × ၁ = ၃၂၇၆၀၀
(g/တစရက္)

ေးနာက္ ိုင္းးအစ အစဥ ်ား
(ေးဒသခံမ်ားက ု Interview လုပ္း ခင္းး)

 ေးဒသ၏ေအး ခေအနက ု ေးလလ့ား ခင္းး

 ေအး ခခအံခက်အ လက ာ်း

 စ းဂပားေးရးေအး ခေအနမာ်း

ကန္ေးရညစညမ္းးး ခင္းးေအပၚ

ခစံားခက်္၊ ေသဘာထားမႈ

 ေးရသယဇံာတ၊ေးရအသးံးုးး ပဳမႈစနစနခ႔

ပတသ တြ ခ ေ့းမးဂခန္းး

ေးကး်ဇူးအထးူတငရ းပွါသည္။
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စဥ္ဆက္မပ်က္ခရ ီးသ  ီးစနစထန္ိးီး မိ္းီးး ခင္းီး

Sustainable Tourism
ဒတုယိပါေ မာကၡ Ms. TOKO Ayako

TOYO University International Tourism Major

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏

အရ ိန္

ခရ ီးသ  ီးလပုငန္းီးထန္ိးီး မိ္းီးမမမရ ိ

း ခင္းီး

＞

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်

င္၏

ခ ံႏးးိငုရည္

ေးဒ ခ ၏လက္ခ မမ
ေအး ခေအန

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက်္င္းံႏး င္း  ေးဒ ခ မ် ီး၏ ခ ံႏးးုိငရည္ထက္္ း မန္တ  အရ ိနနတ႔ ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး

ဖဖ ႕ၿဖိ  ီးတိုီးတက္္ေးရီးက္ိုလုပ္ေးဆ ငပါက္ “စဥ္ဆက္မပ်က္ခရ ီးသ  ီးစနစထနိ္းီး မိ္းီးး ခင္းီး” 

မ ဖစ္းံႏးးုိငပါ။

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးဆိငုရ ဆိီုးက္်  ိီးမ ်ီး
(ဥ္ပမ )

ေးဟ း္တယ္၊ စ ီးေး  က္ဆ ိိုငမွ
ေးရဆိုီး ေးရညစ္ေးၾက္ င္း  
ေးရပ်က္္ ီးး ခင္းီး၊
ေးရအပူခ်နိက္္္း ခင္းီး
ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးဖဖ ႕ၿဖိ  ီးသလနၿ

ပ ီး  ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င္
ပ်က္္ ီးး ခင္းီး ေးဒ ခ လူမမအတိုင္းီးအဝိင္ုးီးပ်က္္ ီးး 

ခင္းီး

က္ုမၸဏ ႀက္ ီးမ 
လက္္ဝါီးႀက္ ီးအုပ္
အ မတယ ူး ခင္းီး

ေးေရလ်  က္် ခင္းီး

*画像はイメージ

အမမးကိ္မ် ီးး ခင္းီး

ဥ္ပမ -
ဆ မူအ က္သြန္းီး(ထိုင္းီး)မ 
း ဖစခတ  ေး  း ပႆန 

းံႏး စ္ဥ္ခရ ီးသ  ီးဧည း္ ည္  န္းီးေးပါင္းီးမ် ီးဖစ လ ခတ ပါ ည္။

 ံႏး း ေးက္် က္္န္းီး၏အေလ ၾက္ င္း  ေးရငပုကစ ီးၾက္ ည္။

ဟိုတယ္၊ အပန္းီးေးး ဖစခန္းီးမ် ီးမ မိလ  ရည္ေးၾက္ င္း  ေးရပ်က္္ ီးး ခင္းီး၊
ခရ ီးသ  ီးဖဖ ႕ၿဖိ  ီးေးရီးသလနၿပ ီး က္မ္းီးေးး ခဆတုယ ိုတလ  ခတ ပါတယ္။
ပငလယည စညမ္းီးၿပ ီး  ံႏး း ေးက္် က္္န္းီးလည္းီး နည္းီးလ တယ္။

ေးရငပုကစ ီးပစၥည္းီးဆိုင္
ပိတတ္ ီးး ခင္းီး၊
ဧည္း   ည္နည္းီးသ  ီးး ခင္းီး။

စဥ္ဆက္မပ်က္ခရ ီးသ  ီးစနစထန္ိးီး မ္ိးီးေးရီးအသတက္္
ေအရီးႀက္ ီးေး  အခ်က္အ လက္မ် ီး

(၁) ေအရီးႀက္ ီးဆ ီုးး ဖစ္ေး 

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င္းံႏး င္း  ႐မခင္းီးမ ်ီးက္ို မဖ်က္ဆ  ီးပါံႏး င္း  ။

(၂) ခရ ီးသ  ီးေးဒ ၏ ေးဒ ခ မ ်ီးအက္်  ိီးခ စ ီးေးစရမည္။

(၃) ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးလုပရင္းီး ေးဒ ၏ယဥ္္ေးက္်ီးမမ၊

ေေလ ထ ီုးတမ္းီးမ ်ီးက္ို ထနိ္းီး မ္ိးီးရမည္။

(၄) ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္မ် ီးမ စတိ္ေးက္်နပမမရ ိရမည္။

သဘာဝ

ပတ္ဝန္  က်င္အ တတက္

သင္္  ေ လ်ာ ္သည္။

စ  ပပာ ေ ရ အရ

ႀက  တ ာ ြားႏ  ုိင္သ

ည္။

လူမႈယဥ္ေ က် မႈ

အတတက္

ေ ကာင္္  သည္။

စဥ္ဆက္မပ်က္ခရ ီးသ  ီးစနစထန္ိးီး မ္ိးီးေးရီး

Sustainable Tourism

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ေငအး ခခ း ဖစၿပ ီး
ေအရီးႀက္ ီးဆ ုီးး ဖစ္ည။္

- ပတ္ဝန္းီးက္်ငည စညမ္းီးမမေးလ ်  ရမည္။

- အမမးိက္္၊ ဆညု   ေးလ ်  ရမည္။

- ႐မခင္းီးထနိ္းီး မိ္းီးရမည္။

- ပတ္ဝန္းီးက္်ငအရင္းီးအ မစမ ်ီး

အသလနအက္သြ မ  ီုးရ။

- ေးရရ ည္အက္်  ိီးရ ိရမည္။

(ေးဒ ခ ံႏး င္း  ခရ ီးသ  ီး

လုပငန္းီးရ ငမ ်ီး)

- ေးဒ တိုီးတက္မမရ ိရမည္

။

- အ မတအ ဖစန္းီးက္ိုဘက္မလို

က္ဘ တ ေမ ်ဝရမည္။

- အလုပအက္ိုငဖ န ္ ီးရ မည္။

- ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္မ် ီး

စတိ္ေးက္်နပမမ ရ ိရမည္။

- ယဥ္္ေးက္်ီးမမ၊
ေေလ ထ ီုးတမ္းီးမ် ီး
ထနိ္းီး မိ္းီးရမည္။

- ေးဒ ခ မ် ီး
အက္်  ိီးခ စ ီးဖခင္း  ရ ိရမည္

။
- ေးဒ ခ မ် ီး

ပါဝငမမရ ိရမည္။
- ေးဒ ခ မ် ီး

အလုပအဆင္ေးး ပရမည္။
- လူ႔အဖခင္း  ေအရီးံႏး င္း  

လူမမတန္းီးတူည မ ်မမက္ို
ေးလီးစ ီးရမည္။

- ရ ဇဝတမမက္ သက္ယ္ ဆ ီး

ရမည္။
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ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးမ် ီး

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငဆိ ိုငရ 
ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး

စဥ္ဆက္မပ်က္ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏ နယိ မ ပည္း  စ ုတတ 
ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး ည္
ဤအန ေးရ င္ဝိုင္းီးအသတင္းီးမ 
ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး စဥ္ဆက္မပ်က္္း ဖစ္းံႏးိးုင္ည္။ စဥ္ဆက္မပ်က္္

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး

Eco-ခရ ီးသ  ီး
လုပငန္းီး

စဥ္ဆက္မပ်က္ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးအသတင္းီး

အထီူးတနဘိိုီးရ ိေး   ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငမွ

း ပ လုပ္တ  ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးက္ို

Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးလို႔ ေးခၚပါ ည္။

အင္းီးေးလီးက္နအသတက္္
 င္း  ေးလ် း္ေး  ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး

ဤအန ေးရ င္ဝိုင္းီးအ ပငဘက္မွ
ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး ည္
စဥ္ဆက္မပ်က္မျ ဖစ္းံႏးိးငုပါ။ Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငနး္ီးဆိ ုည္မ ွ

IUCN (International Union of Conservation of Nature):1982 Eco-ခရ ီးသ  ီးလပုငန္းီး

「 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မ္ိးီးေးရီးအသတက္လ  ိုေးလ က္္ေး  ဝင္ေးဖငရရ ိေးစ ခင္

းီး၊ ေးဒ ခ အဖဖတ႕အစည္းီးက္ိုအလုပအက္ိုေငရစ ခင္းီး၊ ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္ကိို ဘ ဝ

ပတ္ဝန္းီးက္်ငဆိ ိုငရ ပည ေးပီးး ခင္းီး စ ည္း   ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မ္ိးီးေးရီး

အသတက္အက္်  ိီးရ ိေး   ိ႔ုမဟုတ္

ေးဒ ယဥ္္ေးက္်ီးမမက္ိုေးလ လ ေး  ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး」

Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးဆို ည္မွ 

TIES (The International Ecotourism Society)

「  ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငကိ ိုထနိ္းီး မ္ိးီးၿပ ီး

ေးဒ ခ ၏ေးပ် း္ရႊငမမက္ိုထနိ္းီး မ္ိးီး ည္း  ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးလုပကိ ိုင္ူံႏး င္း

ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္မ် ီး းံႏး စဘက္္လ ုီးက္ို

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မ္ိးီးေးရီးပည ံႏး င္း  အ ပိည မ ်ီး

ေးပီးံႏးးိငု္ေး ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငအသတက္္ ဝနရ ွေိး  ခရ ီး 」

藤稿（2017）

Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏ရည္ည္ရယခ်က္္
Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏နယိ မ (၃)ခ်က္္

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မိ္းီးေး

ရီးံႏး င္း  
ရနပ ိုေးဖငရ  း ခင္းီး

ေးဒ ခ မ် ီးအသတက္္ အလုပအက္ိုင္
ဖန္ ီးး ခင္းီး

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငဆိ ိုငရ 
ပည ေးပီးး ခင္းီး

Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး ည္ နယိ မ (၃)ခ်က္္း ဖစ္ေး 

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးတိုီးတက္္း ခင္းီး၊

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မ္ိးီးး ခင္းီး၊ ေးဒ ဖဖ ႕ၿဖိ  ီးး ခင္းီးက္ိုမတူည္ၿပ ီး

ရည္ည္ရယ္ည္။

ေးဒ ဖဖ ႕ၿဖိ  ီးေးရီး

Eco-ခရ ီးသ  ီး
လုပငန္းီး

Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးး ဖင္း  ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးး မႇင္း  တင္ေးရီး

ဖဖ ႕ၿဖိ  ီးဆတံႏးးုိငင မ် ီး ည္ ဇ ဝမ်  ိီးကက္တမ် ီး၏

ရတန  ိုက္္း ဖစ္ည္။

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငကိ ို ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏

အရင္းီးအ မစအျ ဖစအ  ုီးး ပ ံႏးးုိင္ည္။

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မိ္းီးရင္းီး

း ပည္ပဝင္ေးဖငမ် ီး ရ  ံႏးးုိင္ည္။

ယခုအခ်နိအထိ က်္နရ ွေိးန ည္း   ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င္

၏ ဆက္္းံႏဖးယအ က္်  ိီးး ပ ေးနထိုငမမ၊ ႐ုိီးရ ေေလ ထ ုီးတမ္းီးမ် ီးက္ို

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးအရင္းီးအ မစအျ ဖစ္ လုပ္ေးဆ င္းံႏးးုိင္ည္။

 ဘ ဝံႏး င္း  ယဥ္္ေးက်္ီးမမ၊ ႐ုိီးရ ေေလ ထ ုီးတမး္ီးမ် ီးက္ို

ထိန္းီး မိ္းီးရင္းီး ဘဝတိုီးတက္မမအသတက္္လုပငန္းီးတစခိုး ဖစ္ည္။

Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငနး္ီးး ဖင္း  
ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးး မႇင္း  တင္ေးရီး
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Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငနး္ီးး ဖင္း  
ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးဖဖ ႕ၿဖိ  ီးေးရီး

• ရတန ေးန က္လ ိိုက္္း ခင္းီးမ စ ည္း  Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး

ေးဒ သတင္းီးရ ိ ရတန မ ်ီး（ ဘ ဝ၊ ယဥ္္ေးက္်ီးမမ၊  မိငု္းီး）က္ို

ေ ဒသခံမ်ာ ကိုယ္ိိုင္္ ရ  ေးဖဖၿပ ီး ရတန က္ိုထနိ္းီး မ္ိးီးရင္းီး စဥ္ဆက္မပ်က္္

  ီုးဖစတး ခင္းီး ည္ Eco-

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး(က္ိုယပိိုငလမ္းီးစဥ္္း ဖင္း  ဖဖ ႕ၿဖိ  ီးတိုီးတက္္း ခင္းီး) း ဖစ္ည္။

 ရတန က္ိုထနိ္းီး မ္ိးီးရင္းီး ေးဒ ခ မ ်ီးမ ရတန က္ို ဂဏုယ ူဝင္း  ၾသက္ ီးရန္

ေအရီးႀက္ ီး ည္။

းံႏးိးုငင း ခ ီး  ီးခရ ီး

သ  ီး

ဧည္း   ည္အသတက္္

ကဆတေးဆ ငမမရ ိ ည္။

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏
က္မၻ လ ီုးဆိငုရ လမ္းီးေးၾက္ င္းီး စ္
အစစအမ န္း ဖစ္း ခင္းီး （Authentic)

ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္အသတက္္ အတုမလုပထ ီး ည္း  အမ နရ္ ီး

အ ပနအလ န္း ပ မူမမ （Interaction)

ခရ ီးသ  ီးေးဒ ရ ိ ေးဒ ခ ံႏး င္း  ယဥ္္ေးက္်ီးမမဖလ ယ္း ခင္းီး

ေအသတ႔အႀက္  （Experience)

ခရ ီးသ ီးဧည္း   ည္ကိိုယ္ိို ငလိုပရ ွ ီးမမအမ်  ိီးမ်  ိီး ေအသတ႔အႀက္  ယူး ခင္းီး

ေအစ ပုိင္းီးက္ လသတင္အစုအဖဖတ႕ ဖင္း  ခရ ီးသ  ီးး ခင္းီးမ် ီးခတ ေး  း္လည္းီးယခုအခါ အင ္နက္္

အ  ုီးမ် ီးလ  ည္း  အသတက္္ (Authentic, Interaction, Experience) က္ိုလူႀက္ိ  က္မ် ီးလ  ည္။

ထိုေ႔ၾက္ င္း  Eco-ခရ ီးသ  ီးလပုငန္းီး ည္ ေအရီးႀက္ ီးလ  ည္။

Echo-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးသတင္  ဘ ဝံႏး င္း  အတူေးနထိငု္ေး  ၏ူ

 က္္မ္းီး၊ ယဥ္္ေးက္်ီးမမ၊ ႐ိုီးရ ေေလ ထ ီုးတမ္းီးမ ်ီး ည္

ေအရီးႀက္ ီး ည္း  ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး အရင္းီးအ မစမ ်ီးး ဖစပါ ည္။

ယဥ္္ေးက္်ီးမမဆို

ငရ ႐မး ခင္းီး

ဂ်ပန္ေးက္်ီးလက္္ေးဒ ံႏး င္း  နတက ိိုီးသက္ယ္း ခင္းီး

းံႏးိးုငင း ခ ီး  ီးခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္အႀကိ္  က္မ် ီး ည္း  ေးက်္ီးလက္္႐မခင္းီး (ဂ်ပန္၏နမူန )

 ဂ်ပန္းံႏးးုိငင ၏ေးက္်ီးလက္္ေးဒ  ည္ လူံႏး င္း   ဘ ဝ အ ပနအလ နဆက္္းံႏဖးယၿပ ီး

ေးနထိုငခတ   ည္း  ေးနရ း ဖစၿပ ီး းံႏးးုိငင း ခ ီး  ီးမ 

ၾက္ည္း  လ ်ငဂပ်န္းံႏး င္း  တူ ည္း  ႐မခင္းီးက္ိုခ စ ီးရ ည္။

 ၄င္းီးက္ို ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏အရင္းီးအ မစအျ ဖစ္ အ  ုီးး ပ ၿပ ီး

လူေးနနည္းီးပါီးလ  ညး္  ေးက္်ီးလက္က ိို း ပနလည္ရငွန္္ေးစံႏးးုိငပါ ည္။

ေးက္်ီးလက္္ေးဒ ၏႐မခင္းီးက္ိုနဂိအုတိုင္းီးအ  ုီးး ပ း ခင္းီး
(ေက္မၻ တ ီးယ ီး၏နမနူ )

Angkor Rural Boutique
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လတယက င္းီး ည္လည္းီး ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏ အရင္းီးအ မစ္း ဖစ္ည္။

• ေက္မၻ ဒ ီးယ ီး၏ 80%

ည္ လယ္မ ီးး ဖစ္ည္။

• လတယက င္းီးမ် ီးဖစ က်္နရ ွေိးန

ေး ီး ည္။

• ၄င္းီး႐မခင္းီးး ဖင္း  

လယ္မ ီး၏ က္္မ္းီးကုိ္

နဂုိအတိုင္းီး

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏

အရင္းီးအ မစအျ ဖစ္ လုပ္ည္။

ေအန ကိ္္ိုင္းီးမ ခရ ီးသ  ီးမ် ီးအသတက္္ ယူေးဆ ငခတ  ေး  ႐မခင္းီးးံႏး င္း
ေးန႔စဥ္္ေးနထိုငမမး ဖစ္ည။္

ေးဒ ခ မ် ီးံႏး င္း  ယဥ္္ေးက္်ီးမမဖလ ယ္း ခင္းီး

ေးက္်ီးရ    ီုး းံႏဖးး းီးလ ည္းီးစ ီး၍ေးလ ် က္လ ည္း ခင္းီး

လူေမနထိငု္ေး  ေးခ် င္းီးန ီးေမ ပ် း္ဖပတစ ီး

ေးက္်ီးလက္္ေးဒ ႐မခင္းီးမ 
ဟိုတယ္၊ တည္းီးခိုခန္းီး

ေအရီးအႀက္ ီးဆ ီုး

● ေးဟ း္တယ္၊ တည္းီးခိုခန္းီးမ ဝနထမ္းီးမ ်ီး ည္ ေးဒ ခ မ ်ီး  း ဖစ္ည္။

● စ ီးစရ အမ ်ီးစ ုည္ ေးဒ သထက္က ိုနမ ်ီးက္ိုအ  ီုးး ပ  ည္။

● ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးမ ေရ  ရနပ ိုေးဖင ည္ ေးဒ ခ မ ်ီးသတက္ရနပ ိုေးဖငး ဖစၿပ ီး

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မ္ိးီးေးရီး၊ ပည ေးရီးအသတက္္ ိုီးဖစတေးန ည္။

လူံႏး င္း   ဘ ဝ၏အ ပနအလ နဆက္္းံႏဖးယ္ေးနထိငုမမ ည္
ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏အရင္းီးအ မစ္း ဖစ္ည္။ (အင္းီးေးလီးက္န္၏နမနူ )

စဥ္ဆက္မပ်က္္ေးရီးအသတက္္အတဒါက္ို
ထိန္းီး မိ္းီးရန္ ေအရီးႀက္ ီး ည္။

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက်္ငထန္ိးီး ိမ္းီးေးရီး ည္ ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏

အရင္းီးအ မစထန္ိးီး မ္ိးီးေးရီးလညး္ီးး ဖစၿပ ီး

လူေးနထိုငမမထိန္းီး ိမ္းီးေးရီးလည္းီးး ဖစ္ည္။

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်

င္ ထနိ္းီး မ္ိးီးေးရီး

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးအရင္

းီးအ မစထနိ္းီး မ္ိးီးေးရီး

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက်္ငကိ ိုစဥ္ဆက္မပ်က္ထ ိန္းီး မ္ိးီး  ုီးဖစတမမ(Sustainable Use)လုပရ နလိ ိုအပ္ည္။

  ုီးဖစတရင္းီးထိန္းီး မိ္းီးရမည္။

လူေးနထိငုမမ
ထနိ္းီး မ္ိးီးေးရီး

ဖခတး ခမ္းီးစတိ္း ဖ း ခင္းီး
- တည္ဆတး ပႆန မ ်ီး
- း ဖစမည္း  း ပႆန မ ်ီး
- က္ဆ ိိုင ္ူမ ်ီး
- လက္ရ ွိေအး ခေအန

တို႔က္ိုရ င္းီးလင္းီးေးစ ခင္းီး

ေအလ အက္်င္း  
- အစ အစဥ္အတိုင္းီးလုပ္း ခင္းီး

- Monitoring
- ဘတဂ်က္္း ပန လည္ဆန္းီးစစ္း ခင္းီး
တို႔က္ိုထူေးထ ငမည္။

အက္တး ဖတ္း ခင္းီး၊
ဆန္းီးစစ္း ခင္းီး

- Monitoring data စးု ခင္းီး
- ရလ ဒ္၏Analisys

- တိုီးတက္မမအစ အစဥ္္
တို႔က္ိုထူေးထ ငမည္။

သက္ိိုင္သူ
အာ လံ ု

ပါဝင္္ေ သာ
စ မံခန္႔ခခြဲမႈ

အစ အစဥ္္
- ရည္မွန္းီးခက်္္းံႏး င္း  မဟ ဗ် ်ဴ

ဟ 
- ေးလ လ ေးစ င္း  ၾက္ည္း

း ခင္းီး နည္းီးလမ္းီး
- ေအလ အက္်င္း  မ 
လုပငန္းီးစဥ္္

- ရနပ ိုေးဖင
တို႔က္ိုထူေးထ ငမည္။

 တင္းီးအခက်္အ လက္္ေးဝမ း် ခင္

းီး၊ ေးလ လ း ခင္းီး
- အက္တး ဖတ္၊

ဆန္းီးစစ္း ခင္းီးရလ ဒ္
- တိုီးတက္မမအစ အစဥ္အ စ္
တို႔က္ို  က္ဆ ိို င ္ူအ ီးေးဝမ မ်ည္။

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးး မႇင္း  တင္ေးရီးံႏး င္း 
ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး ိမ္းီးေးရီး
းံႏး စခိုစလ ုီး လုပပ္ ီးရန္
ေအရီးႀက္ ီးလိုအပ္ည္း  အခ်က္အ လက္မ် ီး

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးအစ အစဥ္္းံႏး င္း
ေးလ လ ေးစ င္း  ၾက္ည္း  း ခင္းီး

 ေးဒ ခ မ် ီးပါဝငရန္ အထီူး
ေအရီးႀက္ ီး ည္။

 ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏

အရင္းီးအ မစ္း ဖစ္ည္း  

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငမ ွ ဆိီုးက္်  ိီးး ဖစၿပ ီးမ 

ေးး ဖရ င္းီးလ ်င္ ေးန က္က ်သ  ီးမည္။
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負荷 概要 

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္င္် 

ပ်က္္ ီးး ခင္းီး၊ 

ဇဝမ် ိီးစုမ် ိီးကက္တပ်က္္ ီး

း ခင္းီး 

လမ္းီး၊ေးလဆပိကတ ိ႔ု ေအဆ က္အ ဥ္မ  ေါတ္ေးဖင႔ ထတုလ ႊတ္း ခင္းီး းံႏးင္း 

ခရီးသ  ီးလပုငန္းီးဆိငုရ  ေအဆ က္အ ဥ္မ် ီး  ေးဆ က္လ ိုပ္း ခင္းီး 

ေးၾက္ င္း   ေးဂဟစနစ္ေးး ပ င္းီးလတး ခင္းီး၊ အစ ီးအစ ၊ ေးရ၊ အ ခ ီးအရင္းီး 

အ မစမ ်ီး  ီုးဖစတး ခင္းီး၊ ဖစန္႔ပစ္ ပစၥည္းီးးံႏးင္း ဖစန္႔ပစ္ေးေရၾက္ င္း ညစညမ္းီး  

း ခင္းီး။ ေးရငပုကစ ီးး ခင္းီး၊ ေးတ ငက္္္း ခင္းီး၊ ငါီးဖမ္းီးး ခင္းီး၊ ေးလစီးး ခင္းီးစ 

 ည္းက္စ ီးး ခင္းီး၊ ပန္းီးး ခ လပ္ု၍ တ ခ ီးမ် ိီးစတ္ိ  အပငမ ်ီးေးရ ေးးံႏးး ၍ 

အပင္မ် ိီးစတ္ိ  ပ်က္္ ီးး ခင္းီး၊ လထူူထပ္ ေး  ေးၾက္ င္း ေးတ ႐းးိင္ုးီး 

တရိိစၦ နမ ်ီး  စတိဖစိီးမမး ဖစ္း ခင္းီး၊ ရ  ဥ္တေုးး ပ င္းီး လတမမေးၾက္ င္း 

ေးဂဟစနစ္ေးး ပ င္းီးလတး ခင္းီး။ 

အရင္းီးအ မစ္ိုီးဖစတ 

သလန္း ခင္းီး းံႏးင္း 

ဖစန္႔ပစအမိမက္မ ်ီး

အစ ီးအစ ၊ ဟိတုယ္ိုီးပစၥည္းီးမ် ီးက္တ ိ႔ု အရင္းီး အ မစအမ် ိီးမ် ိီးက္ို

အသလနအက္သြ  ီုးဖစတး ခင္းီးအမမးက္ိ္၊ ဖစန္႔ပစပစၥည္းီးေးၾက္ င္း 

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္င္် ေးး မ၊ ေးရပ်က္္ ီးး ခင္းီး 

ေးရ  ီုးဖစတသလနကတး ခင္းီး 

းံႏးင္း  ေးရဆိီုး 

ေးဟ း္တယ္၏ေးရအ  ီုးး ပမမ (ဧည္းခန္းီး၊ ေးရက္ီူးက္န္၊ 

႐းမခင္းီးထန္ိးီး မ္ိးီးေးရီး၊ အဝတ္ေးလ  ်း္း ခင္းီး) ဟိတုယ္၊ 

စ ီးေး  က္ဆ ိိုငမသွထက္္ေး  ေးရဆိီုးေးၾက္ င္း ေးရခ် ိညစ္ညမ္းီးေးစ ခင္းီး 

ပငလယည စညမ္းီးေးစ ခင္းီး

ဖစမ္းီးအင္ ိုီးဖစတမမံႏး င္း 

ဖနလိုအမိဓါတ္ေးဖင ႔ 

ထတုလ ႊတ္း ခင္းီး 

ခရ ီးသ  ီးး ခင္းီး၊ ခရီးသ  ီးလပုငန္းီး၊ ဟိတုယ္၊ အစ ီးအစ ဆိငုရ 

ဖစမ္းီးအင္ိုီးဖစတမမ းံႏးင္း CO2က္တ ို႔ ဖနလိုအမိဓါတ္ေးဖင ႔ထတုလ ႊတ္း ခင္းီး  

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး
ဆိငုရ ဘ ဝ
ပတ္ဝန္းီးက္်င္
ထနိ္းီး မ္ိးီးမမမ ်ီး

အန ေးရ င္ည္

အင္းီးေးလီးက္နကတ   ိ႔ု

ေးရခ်  ိေးဂဟ စနစ္းံႏး င္း  

 က္ဆ ိို င္ည္။

藤稿（2017）

Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏ရည္ည္ရယခ်က္္
Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး၏နယိ မ (၃)ခ်က္္

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မိ္းီးေး

ရီးံႏး င္း  
ရနပ ိုေးဖငရ  း ခင္းီး

ေးဒ ခ မ် ီးအသတက္္ အလုပအက္ိုင္
ဖန္ ီးး ခင္းီး

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငဆိ ိုငရ 
ပည ေးပီးး ခင္းီး

Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး ည္ နယိ မ (၃)ခ်က္္း ဖစ္ေး 

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးတိုီးတက္္း ခင္းီး၊

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မ္ိးီးး ခင္းီး၊ ေးဒ ဖဖ ႕ၿဖိ  ီးး ခင္းီးက္ိုမတူည္ၿပ ီး

ရည္ည္ရယ္ည္။

ေးဒ ဖဖ ႕ၿဖိ  ီးေးရီး

Eco-ခရ ီးသ  ီး
လုပငန္းီး

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထန္ိးီး မ္ိးီးေးရီးနည္းီးလမ္းီး
ရနပ ိုေးဖငရ  ေးဖဖး ခင္းီး (နမနူ )

စေုးပါင္းီးအမမိက္္ေးက္ က္္း ခင္းီး
လ ုၿခ ေးရီး
ပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မ္ိးီးေးရီးတိုီးတက္မမ
ေးဂဟစနစ္း ပနလည္္ည္ေးထ င္း ခင္းီး၊
စ ည္း

ဝင္ေးၾက္ီး
က္ ီးရပန ီးခ

အ  ုီးး ပ ခ

💰

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထန္ိးီး မ္ိးီးေးရီးနည္းီးလမ္းီး
ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္္ မ ခန္႔ဖခတမမ (နမနူ )

စည္းီးက္မ္းီးမ် ီးး ပ႒ န္းီးး ခင္းီး

ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္နည္းီး ည္း  က္ လအ ီး

ကဆတေးဆ ငမမး မႇင္း  တင္း ခင္းီး

(ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္္စၿပိ  ငနက္္ိုၿပ  း ခင္းီးမ က္ သက္ယ္း ခင္းီး)

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မိ္းီးေးရီးနည္းီးလ
မ္းီး
အစိုီးရမ ညႊနၾက္ ီးး ခင္းီး၊ စည္းီးက္မ္းီးထုတ္း ခင္းီး
(နမူန )

ခရ ီးသ  ီးေအဆ က္အ ဥ္ေးဆ က္ပါက္ ဘ ဝပတ္

ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မိ္းီးေးရီးအက္တး ဖတး္ံႏး င္းလုပကိ ိုင္း ခ

င္းီး

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထခုိိက္မမက္ိ ပ ုမ နစ္္ေးဆီးၿပီး

ဆိုီးက္် ိီးေးပီး ူေက္န ဒဏ္ေးေဖငက္ က္္း ခင္းီး

(ဆိုီးက္် ိီးး ဖစ္ေးစ ူက္ိုတ ဝန္ေးပီးနညး္ီး)

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မိ္းီးေးရီးအသတက္္

ထည္း  သ င္းီး စဥ္္းီးစ ီး ည္း  ဟုိတယအ  ီးလက္မွတ္၊

အမ တအ   ီးေးပီးး ခင္းီး

( ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္မ ွေိးစရန္)

 ဘ ဝ
ပတ္ဝန္းီးက္်င္
ေးစ င္း  ၾက္

ည္း  ရန ္ဝန္

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထန္ိးီး မ္ိးီးေးရီးနည္းီးလမ္းီး
ခရ ီးသ ီးလုပငန္းီးရ ငမ ်ီး၏တ ဝန္ (နမနူ )

 င္း  ေးတ း္ေး  ဖစန္႔ပစ္ေးရစ မ ခန္႔ဖခတမမး ဖင္း

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငည စညမ္းီးမမအ ီးက္ သက္ယး္ ခင္းီး

ဖစန္႔ပစ္ေးရအ ီးစ မ ခန္႔ဖခတမမေမက္ င္းီးလ ်င္ ေးး မက္ိုညစညမ္းီးေးစ လို၊ ပငလယ္၊

ေးခ် င္းီး၊ က္န္ တို႔က္ိုညစညမ္းီးေးစပါ ည။္

အပူခ်န္ိး မင္း  မ ီး ည္း  ဖစန္႔ပစ္ေးရ ည္လညး္ီး ေးေရန က္ရ ွိမ် ီးကုိ္

ဆိုီးက်္  ိီးေးပီး ညး္  အသတက္္ တိထ ီးရနလိ ို ည္။ ေးန က္ဆ  ိုီးနည္းီးပည း ဖင္း  ထုတလ ို ပ္ညး္

စက္က ိို အ  ုီးး ပ း ခင္းီး ေည္အက္ င္းီးဆ ုီးး ဖစ္ည္။

စက္္ဝယရ နအခက္အ ခတး ဖစလွ ်င္ လက္ရ ွိစက္အ  ီး ပ းုမ နစ္္ေးဆီးၿပ ီး း ပ း ပငထနိ္းီး မိ္းီးရမည္။

ပည ရ င္၏အက္ူအည လိုအပေ္း  း္လည္းီး ပည ရ င္ေးခၚ ခင္းီး၊ ေမခၚ ခင္းီး ည္

ခရ ီးသ  ီး လုပငန္းီးရ ငမ ်ီး၏ဆံႏၵသတငမူ တည္ပါ ည္။
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ေးဒ ခ မ ်ီးအလုပအက္ိုငဖ န ္ ီးး ခင္းီးးံႏး င္း  ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးသတငပါဝင္း ခင္းီး

စ ီးစရ ၊ လက္္ေးဆ င္

ေးဒ ၏ေအး ခခ ထတုက ိုန္

ေးဒ ၏႐ုိီးရ ေေလ ထ ီုးတမ္းီးဆိငုရ ပစၥည္းီးမ် ီး

က္နုၾက္မ္းီး၊

ထတုက ိုနမ ်ီး

ဝယယ ူး ခင္းီး

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထန္ိးီး မ္ိးီးေးရီးပည ေးပီးး ခင္းီး：

 မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရ င္းီးး ပ ခင္းီး ေည္အရီးႀက္ ီး ည္။

 မိုင္းီးေးၾက္ ငး္ီးရ ငး္ီးး ပ ခငး္ီး (ဘ  း ပန္း ခငး္ီး၊ ရ င္းီးလင္းီးခ်က္္)

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္င်၊္ ယဥ္္ေးက္ီ်းမမ၊  မိုင္းီး(ေးရ ီးေးဟ င္းီးေအဖမအံႏး စ)္က္ို

န ီးလတည္လယက ူရနရငွ္းီးး ပ ခင္းီး။  ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္င်ဗဟ ုတုအ ပင္ ၊ ၄င္းီး၏

ဆိုလိခု်က္္  ို႔မဟတ္ုအရည္အခ်င္းီးအ ီး ခရ ီးသ  ီးလပုငန္းီးအရငး္ီးအ မစ၏္

တနဘိိုီးအသတက္္ မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးေးဖ း္ေးဆ ငင္း္  ၊ မ င္း  ေးပၚမတူည္ပါ ည္။

အင ္ပရ တ ( မုိင္းီးေးၾက္ င္းီးရ င္းီးး ပ )ူ-တိီုးဂိုက္ထက္ပိို၍ ေးဒ ံႏး င္း  န ီးစပ္ည္။

မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရ ငး္ီးး ပ ကူ္ို အင ္ပရ တ ဟေုးခၚ ည။္ Eco-

ခရ ီးသ  ီးလပုငန္းီး

သတင္ ေးဒ ခ မ် ီးက္ မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရ င္းီးး ပံႏးးိငုလွင်္ ေအက္ င္းီးဆ ုီးး ဖစ္ည္။

 မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရ င္းီးး ပ ခင္းီးဆိ ုည္မ ွ

 တင္းီးအခ်က္အ လက္မ် ီးက္ို  ေိးစ ခင္းီးအ ပင္

ဧည္း   ည္မ် ီးအ ီး ပိမုိနု ီးလည္ေးစၿပ ီး၊

တနဘိ ိုီးအမ နကိ ို ေိးစရန္ ရည္ည္ရယ္ည္

 ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ညအ ျ ပင္ ေးဒ ခ မ ်ီးလည္းီး

ေးဒ အရင္းီးအ မစ္၏ တနဘိိုီးက္ို

ေးလ လ ံႏးးိငု္ည္။

 မိင္ုးီးေးၾက္ င္းီးရ င္းီးး ပ ခင္းီးသတ

င္ လူဝန္ေးဆ ငမမ းံႏး င္း  လူမလို ည္း
ဝန္ေးဆ ငမမရ ိ ည္။

 မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရ င္းီးး ပ ခင္းီး၏ ပ ုစ အမ်  ိီးမ် ိီး

 မိငု္းီးေးၾက္ င္းီး
ရ င္းီးး ပ ူ

း္ေးလ လ ေးရီးခန္းီးမ

 ည္လည္းီး

 မုိး္င္းီးေးၾက္ င္းီးရ င္းီးး ပ ခ

င္းီး

နမူန 

ေက္မၻ ဒ ီးယ ီး၏နမနူ

Multiple Use Management Area

National Park

Protected Landscape
Ramsar Site

Natural Heritage Site

Wildlife Sanctuary

Legend

Water body

Case Studies

◯ထတမ န ပါတမ ်ီး ည္ ၄င္းီးး ပည္နတယ္င္
း ပ လပ္ုေးန ည္း  Eco-ခရ ီးသ  ီးလပုငန္းီး၏
ေအရအသတက္္း ဖစ္ည္။

Prek Toal င က္ထ ိန္းီး မိ္းီးေးရီးဇုန္
Eco-ခရ ီးသ  ီးလပုငန္းီး
ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးအရင္းီးအ မစ္ည္ေးေရပေၚနထိငု္ူ၏
ေးနထိငုမမ၊ ရ  ီးပါီး ည္း  င က္မ်  ိီး (Tonle Sap ေးရက္န္)

Kampi ၏ Eco ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး
ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး ည္ မယ္ေးခါင္း မစလင္းီးပိုင္၊
ေးက္်ီးလက္လ ူမမအဖဖတ႕အစည္းီးးံႏး င္း  ေးနထိငုမမ၊
မယ္ေးခါင္း မစ္

Chambock ၏ Eco-ခရ ီးသ  ီးလပုငန္းီး
ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးအရင္းီးအ မစ္ည္  စ္ေးတ ၊
ေးက္်ီးလက္လ ူမမအဖဖတ႕အစည္းီးးံႏး င္း  ေးနထိငုမမ
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မ်  ိီး ုဥ္္းီးရနအံႏး ရ ယရ ွိ ညး္  မ်  ိီးစိတ္း ဖစ္ည္း

မယ္ေးခါင္း မစလင္းီးပုိင္းံႏး င္း  ေးက္်ီးရ  က္ိုသ  ီးလည္း ခင္းီး။

ေးဒ ခ မ ်ီးမ စက္္ေးလ လုပငန္းီး
လုပ္ည္။
လ ုၿခ  မမအခက္အ ခတရ ိ ည္။

(၁) Kampi ၏ Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး
ေးလ လ ေးရီးခန္းီးမ

အိမလ ည္ည္ခင္း  း ပ  ည္။
 န္႔ရ င္းီးေးရီး
အခက္အ ခတရ ိ ည္။

စက္ဘ  ီးင ါီးး ခင္းီး

 မိင္ုးီးေးၾက္ င္းီး

ရ င္းီးလင္းီးး ခင္းီး

ေးဒ ခ အမ်  ိီး မ ီးမ် ီးခ်က္္ည္း  အစ ီးအစ 

က္ိုစ ီးံႏးိးုင္ည္။ (အရ  ရ ိ ည္)

ရ  မ အမ်  ိီး မ ီးမ် ီးက္ ေးလ က္်င္း  ၿပ ီးခ်က္္း ပ တ္ည္။

ေးဒ ခ ဂိုက္္(အင ္ပရ တ )

အဂၤလိပလိ ိုရ င္းီးး ပတတ္ည္း  

ေးဒ ခ ေးဖမီးထတုရ နအခက္ခတရ ိ ည္။

(၂) Prek Toal (Tonle Sap ေးရက္န္)၏
Eco- ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး

ေးလ ငယ္းံႏး င္း  (၄)န ရ ခန္႔ခရ ီးသ  ီးရ ည္။
႐မခင္းီးလ  ည္။

ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္အသတက္္ေးဝီးသလန္းီး၍

အခက္အ ခတရ ိ ည္။

လ ုၿခ  ေးရီးလည္းီး း ပငရ နလိ ို ည္။

ေးေရပၚအိမၾက္ည္း  ႐မေးလ လ း ခင္

းီး

ေးဒ ခ မ် ီးံႏး င္း  ယဥ္ေ္းက်္ီးမမဖလ 

ယ္ေးရီး အစ အစဥ္နည္းီး ည္း  

အခက္အ ခတရ ိ ည္။

ေးဒ ခ မ စ မ ခန္႔ဖခတ 

ည္း  စ ီးေး  က္ဆ ိိုင္
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ေးလ လ ေးရီးး ပခန္းီး၏ မုိင္းီးေးၾက္ င္းီး
ရ င္းီးလင္းီးခ်က္္
ရ င္းီးး ပ ူနည္းီးလို႔ အခက္အ ခတရ ိ ည္။

ေးလ အ ီးလ ုီးသတင္ေးဝ ည္း  င က္္ေးသတေအၾက္ င္းီးက္ိုရ င္းီးး ပ ညး္  စ ။

အဂၤလိပလိ ိုေးး ပ တတ္ည္း  ရ င္းီးး ပ ူမရ ိ ညး္  အခါ အ  ုီးဝင္ည္။

ေးလ လ ေးရီးး ပခန္းီး (၃) Chambok ၏ Eco- ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး

ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္္ိိုီးတက္္း ခင္းီး

ေးဒ ခ အမ်  ိီး မ ီးမ် ီးခ်က္္ည္း  အစ ီးအစ 

က္ိုစ ီးံႏးိးုင္ည္။ (အရ  ရ ိ ည္)

ရ  မ အမ်  ိီး မ ီးမ် ီးက္ ေးလ က္်င္း  ၿပ ီးခ်က္္း ပ တ္ည္။

ေးဒ ခ ဂိုက္္ ( မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရ င္းီးး ပ )ူ

ရ  မ အမ်  ိီး မ ီးမ် ီး

လုပ္ည္း  လက္မမလုပငန္းီး

လက္္ေးသတ႔လုပ္ေးဆ 

င္း ခင္းီး

 စ္ေးတ အသတင္းီးရ ိေးရတ ဖခန္ိ ိုေ႔တ င္တက္္ ီးး ခင္းီး

ကဆတေးဆ ငမမေးက္ င္းီး ည္း  
ခရ ီးသ ီးအရင္းီးအ မစရ ွ ီးပါီးး ခင္းီး
 ည္ အခက္အ ခတး ဖစ္ေးစ ည္။
အတဒ အသတက္္
ရ  ီးံႏး င္း  ယဥ္္ေးက္်ီးမမဖလ ယ္း 

ခင္းီးးံႏး င္း  
လက္္ေးသတ႔လုပ္ေးဆ င္း ခင္းီးက္ို
အေိက္လုပ္ည္။

Chambok သတင္ Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးမလုပခင္

• Chambok သတငရ ွ ိည္း  Kanpon Sev း ပည္နယမွ စိကု္ပ်  ိီးေးရီးထက္္

ဝင္ေးေဖငက္ င္းီးတတ မ ီးေးသ ီးလုပ္ေးရ င္းီးၿပ ီး မ ီးေးသ ီးမ 

အေကိ္ဝင္ေးဖငး ဖစခတ   ည္။

• ၄င္းီးအသတက္္ Chambok သတငလည္းီး မ ီးေးသ ီးလုပရန္ေးန႔စဥ္္

ရ ေးပါင္းီးမ ်ီးဖစ ေး စပငခိုတခတ  ၿပ ီး အမ်  ိီး  ီးဥ္ယ် ဥ္ကိ ိုလည္းီး

မ ်ီးဖစ ထခိိုက္ခတ   ည္။

• စဥ္ဆက္မပ်က္္ဝင္ေးဖငေရအ င္ မ ီးေးသ ီးလုပ္း ခင္းီးက္ို ပိတပငၿပ ီး Eco-

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးက္ို စတငခတ   ည္။

Source: TOKO (2016) 

Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးဆိငုရ ဝင္ေးဖငမ ်ီး

းံႏးးုိငင း ခ ီး  ီးဝင္ေးၾက္ီး လူႀက္ ီး $ 3 / 
ေက္လီး $ 1

ေးရတ ဖခန္ိ ိုေ႔တ ငက္္္း ခင္းီး(ဂုိက္ပါ) $ 15

စက္ဘ  ီးင ါီးး ခင္းီး တစ္ဥ္ ီးံႏမန္းီး $3

အိမ္ည္းီးး ခင္းီး တစညံႏမန္းီး $4 

ေးဒ ႐ုိီးရ က္ ေပဖ် း္ေးး ဖ ခင္းီး (တစ္ေးခါက္္းံႏးမန္းီး) $20

 မုိင္းီးေးၾက္ င္းီးရ င္းီးး ပ ူ (အဂၤလိပ္က္ ီး) $15

〜

ေးလ လ ေးရီးး ပခန္းီးမ ထမင္းီးစ ီးး ခင္းီး တစန ပလွ်င္
$4
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Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးမ ရ ည္း  ေးဒ ခ အသတက္ရနပ ိုေးဖင
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CBET မ ရ ည္း  ဝင္ေးဖငအ ီးလ ုီး ည္ ေးဒ ခ ရနပ ိုေးဖငး ဖစၿပ ီး
ေးဒ ခ ေးက္ း္မတ မ ရနပ ိုေးဖင  ုီးဖစတး ခင္းီးက္ိုဆ ုီးး ဖတ္ည္။

Source: TOKO (2016) 

Eco-
ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးဝင္ေးဖငး ဖန္႔ ဖ်ဴီးး ခင္းီး

Eco-ခရ ီးသ  ီး
လုပငန္းီးဝင္ေးဖင

ေးဒ ခ စ မ ခန္႔ဖခတေးရီး

ေးက္ း္မတ 

ေးက္်ီးရ  (၉)ရ  မ 

ေးခါင္းီးေးဆ င္(၁)ဥ္ ီးစ ပါဝင္ည္း  

(၉)ဥ္ ီးေးက္ း္မတ 

Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး ဝန္ေးဆ ငမမ
လုပကိ ို င္ူမ် ီး

အမ်  ိီး မ ီးအဖဖတ႕

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မိ္းီးေး

ရီး
လုပငန္းီး

ေးဒ လူထရုနပ ိုေးဖင

ဂိက္ု္၊ းံႏဖးး းီးလ ည္းီး၊ အမိ္ည္းီးခိခုန္းီး၊ အက္အဖဖတ႔

စ ီးေး  က္ဆ ိိုင္ မ ခန္႔ဖခတ ၊ူ
လက္မမပစၥည္းီးထတုလ ိုပ္ူ

 စ္ေးတ ေးစ င္း  ၾက္ပ္း ခင္းီး

ဆင္းီးရတေး  မ ိ ီးစအု ီးေးထ က္ပ  း ခင္းီး

စ မ ခန္႔ဖခတေးရီးေးက္ း္မတ ၏တ ဝန္ည္
အသလေနအရီးႀက္ ီး ည။္

Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးစ မ ခန္႔ဖခတရန္းံႏး င္း   ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မ္ိးီးရန္
 တမွတ္ည္း  စည္းီးက္မ္းီးမ ်ီး (နမနူ )

• Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးလုပကိ ိုင္ူအသတက္္ ေရဖငပမ ဏ

• ေးရတ ဖခနတ္မွတဧရိယ သတင္ က္ ီး၊ ဆိငုကယ္ေးပီးမဝင္း ခင္းီး

•  စ္ေးတ ေးစ င္း  ၾက္ည္း  ရနအဖဖတ႕ဝင္ (ရ  အ ီးလ ုီးပါဝင္း ခင္းီး)

•  စ္ေးတ မ ရယူံႏးးိငု္ည္း   စ္၊

အ ခ ီးပစၥည္းီးမ ်ီး၏ တမွတပမ ဏဆိငုရ စည္းီးက္မ္းီး

(ရ  ခ မ ်ီးမ အမိ္ ိုီးထင္းီး အနည္းီးငယ္းံႏး င္း   စကိ ိုင္းီးေးး ခ က္မ် ီးက္ို

ယူဖခင္း  ရ ိ ည္)

• ေးရ င္းီးရနထိုတယ ူဖခင္း  မ ပ ပါ။

ရ  ရ က္ ဝဂိေုးက္်ီးရ  (နမနူ -ဂ်ပန္)

• 1995 ခုံႏး ပ စ္င္ က္မၻ  ယဥ္္ေးက်္ီးမမ

ေအဖမအံႏး စ္း ဖစၿပ ီး း ပတည္္င္းီး၊

း ပည္ပဧည္း   ည္ မ် ီးလ  ည္။

• အခက္အ ခတရ ိ ည္း   ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င္

ၾက္ ီးမ ေးဒ ခ မ် ီး ည္

ေးက္်ီးလက္္႐မခင္းီးက္ိုထနိ္းီး မိ္းီး ည္

း  

က္မၻ  ယဥ္္ေးက္်ီးမမေအဖမအံႏး စ္း ဖစ္

ည္။

• က္မၻ  ယဥ္္ေးက်္ီးမမေအဖမအံႏး စမျ ဖစခင္

တစ္းံႏး စလွ ်င္ ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္ (၇) 

 နိ္းီး ခန္႔လ ၾက္ၿပ ီး၊ ယခုသတင္

(၁) 

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးး မႇင္း  တင္း ခင္းီးေးၾက္ င္း  း ဖစ္ေးပၚလ  ည္း  း ပႆန 

မ် ီး

အမိမက္ပစ္း ခင္းီး၊ ပုဂၢလိက္ခ်  ိီးေးဖ က္မမ
 အခ်နိ္(၁)န ရ   ဟု ေးး ပ  က္တ  ိ႔ု ခဏ  ေးန ည္း  ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္မ် ီး

တစၿပိ  င္ည္းီးလ ၾက္ ည္။

တစရက္လွ ်င္ ၃၅၀၀ ေးက္် း္ ဧည္း   ည္လ  ည္။ (ရ  လူဥ္ ီးေးရ၏ 1.7 ဆ)

တစရတက္္င္ ပ်မ္းီးမ ်က္ ီးအစ ီး ၃၀၀ ခန္႔လ  ည္။

 အမမးကိ္မ် ီးလ  ည္။

  တမွတထ  ီး ည္း  အိမမဟုတ္ည္း  အိပ မ္ ငလည္းီး ဧည္း   ည္ဝငလ  ည္။
ပုဂၢလိက္ခ်  ိီးေးဖ က္မမး ဖစ္ည။္

 ေးဒ ခ ေးနထိငုမမက္ိုး ပ ည္း  ေးနရ သတင္ း ဖစ္ည္း  း ပႆန ။

 ဧည္း   ည္မ် ီးလ  ည္း  အသတက္္ ရ  ရ က္ ဝရ  သတင္ တည္းီးခုိခန္းီး၊

လက္္ေးဆ ငပစၥည္းီးဆိငု္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိိုငမ ်ီး မ် ီးလ  ည္။

 အခ်  ိ႕ ည္ စိုက္ခင္းီးက္ိုက္ ီးရပရန္ေးနရ လုပ၍္ ႐မခင္းီးပ်က္္ ီးလ  ည္။

 ဧည္း   ည္အသတေက္အ ဆ က္အ ဥ္ မ် ီးက္ ႐မခင္းီးဖ်က္ဆ  ီး ည္း  း ပႆန း ဖစလ  ည္။ ဧည္း   ည္မ် ီး၍

ဆညူ လ  ည္။ နဂုိေးအီးခ်မ္းီး  ယ ခတ  ည္း  ေးက္်ီးလက္ပ်က္္ ီးသ  ီး ည္။

 အရမ္းီးဆိီုးရ  ီးလ ၿပ ီး ယဥ္္ေးက္်ီးမမေအဖမအံႏး စအ သတက္္ အံႏး ရ ယ္ ရင္းီးထတဝငခါန ီး

အဆင္း  အထးိ ဖစလ ခတ  ည္။

(၂) 

ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးး မႇင္း  တင္း ခင္းီးေးၾက္ င္း  း ဖစ္ေးပၚလ  ည္း  

း ပႆန မ် ီး

႐မခင္းီးပ်က္္ ီးး ခင္းီး

16



း ပႆန က္င္းီးေးစရန္

 ရ  ရ က္ ဝရ  ည္ ႐မခင္းီးထိန္းီး မိ္းီးေးရီးအသတက္္

ဧည္း   ည္ မ် ီးအ ီး ယ ဥ္္ည္းီးက္မ္းီး တမွတလ ိိုက္္ည။္

ရ  သတင္းီး အလယလ မ္းီး (0.6 မုိင္)သတင္ ဧၿပ မ းံႏးးုိဝငဘ 

န နက္္ (၉ီး၀၀) မ ည (၄ီး၀၀)အ ီးက္ ီးလမ္းီးပိတထ  ီး ည္။

 ဧည္း   ည္မ် ီးကုိ္က္မၻ  ယဥ္္ေးက်္ီးမမေအဖမအံႏး စ္၏တနဘိ ိုီး

န ီးလည္ေးစရန္ ေးဒ ခ ံႏး င္း  ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီးရ ငမ ်ီးမ 

ပူီးေးပါင္းီးၿပ ီး ေးက္်ီးလက္္ေးဒ ဒ၏

႐ုိီးရ ေေလ ထ ုီးတမ္းီးက္ို

လက္္ေးသတ႔လုပ္ေးဆ င္းံႏးးုိင္ည္း  Eco-

ခရ ီးသ  ီးစ မ က္ိန္းီးက္ို း ပ လုပလ်က္ရ ွိ ည္။

 အစုိီးရံႏး င္း  ေးဒ ခ မ် ီးပူီးေးပါင္းီးၿပ ီး

“႐မခင္းီးထိန္းီး မိ္းီးေးရီး စည္းီးမ်ဥ္္းီးမ် ီး”ကုိ္

ေအး ခခ ၿပ ီး ႐မခင္းီးထိန္းီး မိ္းီးေးရီးအစ 

အစဥ္လ ိုပ္ေးဆ ငလက်္ရ ွိ ည္။

 ေးက္်ီးရ  အိမ္ေးး ခအလ ီးလ ုီးပါဝင္ည္း  「ရ  ရ က္ ဝဂိုို

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငထနိ္းီး မိ္းီးေးရီးအ င္းီး」

မ ဥ္ ီးေးဆ င္ ၿပ ီး ေးဒ ခ အ ီးလ ုီးမ 

႐မခင္းီးေးက္ င္းီးေးအ င္ႀက္ိ  ီးစ ီးလ်က္္ ရ ိ ည္။

း ပႆန က္င္းီးေးစရန္

႐ိုီးရ မနု္႔လပ္ုး ခင္းီး

ေးဒ သထက္ပန္းီးဂ်   း ပ လုပ္း ခင္းီး

စိကု္ပ်  ိီးေးရီးလက္္ေးသတ႔ ပ လုပ္း ခင္းီး

 စ္ေးတ ထနိ္းီး မ္ိးီးေးရီး လက္္ေးသတ႔
လပ္ုေးဆ င္း ခင္းီး

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္င်အ ီးမထခိိုက္္ည္း  
 ဘ ဝက္စ ီးး ခင္းီး

ေးတ ငက္္္း ခင္းီး

ဂ်ပန္းံႏးးုိငင သတငလည္းီးေးဒ ဖဖ ႕ၿဖိ  ီးေးရီးအသတက္္ Eco-ခရ ီးသ  ီးလပုငန္းီး ည္ ေအရီးႀက္ ီး ည္။
အက္်ဥ္္းီးခ်  ပ္-
အင္းီးေးလီးေးဒ စဥ္ဆက္မပ်က္ခရ ီးသ  ီးစနစထန္ိးီး မ္ိးီးေးရီးအသတ
က္္

အင္းီးေးလီး

က္န္

 ယယ ူပိုေ႔ဆ င္ေးရီးထနိ္းီး မိ္းီးး ခင္းီး
・ ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငဆ ိုီး႐မး းီးမမက္ိုက္ သက္ယ္း ခင္းီး
・အက္်  ိီးး ဖစမည္း  ခရ ီးသ  ီးလမ္းီးလုပ္း ခင္းီး
・CO2ေးလ ်  ခ် ခင္းီး

ခရ ီးသ  ီးေးဒ သတင္းီး
လမပရ ွ ီးမမ

စဥ္ဆက္မပ်က္္ေးဟ း္တယလ ိုပငန္းီး၊စ ီးေး  က္ဆ ိိုင၊္
က္ုန္ ိုဆိငုမ ်ီး
・ပတ္ဝန္းီးက္်ငက်႐မး းီးမမက္ သက္ယ္း ခင္းီး
・အရင္းီးအ မစအ ီးအေိက္  ုီးဖစတး ခင္းီးးံႏး င္း  အမိမက္ပစမမေးလ်  ခ် ခင္းီး
・ေးဒ အစ ီးအစ ေးက္သြီးး ခင္းီး
・ေးဒ အလုပအက္ိုငဖန္ ီးး ခင္းီး
・း ပနလည္း ပည္း  ၿဖိ  ီးၿမတဖစမ္းီးအင္ ိုီးး ခင္းီး
・ခရ ီးသ  ီးဧည္း   ည္ေးက္်နပ္း ခင္းီး

စဥ္ဆက္မပ်က္္ Eco-ခရ ီးသ  ီးလုပငန္းီး
・ေးဂဟစနစ္းံႏး င္း  ယဥ္္ေးက္်ီးမမေအဖမအံႏး စထိန္းီး ိမ္းီးေးရီး

・ဧည္း   ည္္ မ ခန္႔ဖခတး ခင္းီးးံႏး င္း  စနေစက်အ င္း ပ လုပ္း ခင္းီး

・ေးဒ ခ ံႏး င္း  ယဥ္္ေးက္်ီးမမဖလ ယ္း ခင္းီး

・ မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးေးဖ း္း ပ ခင္းီး

အစိုီးး းႊနၾက္ ီးခ်က္္
・ပည ရ ငမ ်ီးမ စဥ္ဆက္မပ်က္ခရ ီးသ  ီး
ထနိ္းီး မ္ိးီး မ္ိးီးေးရီးအစ အစဥ္္ေးရီး

ကဆတး ခင္းီး
・ပတ္ဝန္းီးက္င်ထနိ္းီး မ္ိးီးေးရီးပါဝင္ည္း  
ခရ ီးသ  ီးေးပၚလစ ေးရီးကဆတး ခင္းီး
・ က္ဆ ိိုင္ူအ ီးလ ီုးအ ီး စဥ္ဆက္မပ်က္္
ခရ ီးသ  ီးထနိ္းီး မ္ိးီးေးရီး ငန္္းီးေးပီးး 

ခင္းီး
အာ ေ ပ   ခင္္  
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TPA Projects

Terra People Association

8 March, 2018

TPA profile
 Terra People Association

 Japanese NGO

 2003:started our project in Shan state

 Counterpart: Ministry of Border Affair, Progress of
border areas and national races department

TPA’s Activity
Regional Development

Propagating Sustainable Symbiotic
Agriculture

Human Resources Development and
Education

Cultural Exchange

Preservation of the Natural Environment

Project area

Taunggyi T/S

Naung Shwe T/S

Hoppon T/S

Hsi Hseng T/S

Pin Laung T/S

Regional Development
Project name Progress

1 Management of the Taung Bo 

Gyi agriculture and livestock 

training center

(Nyaung Shwe T/S, Taung Bo 

Gyi V/T)

-Total 15 students are living in the 

training center

grade 10:8person

grade 11:7 person

-Portly:1,300

-Pig:2

2 Management of Naung Kar 

rural development center

(Kyauk Ta Lone Gyi sub T/S, 

Naung Kar V/T)

-carrying out 7days 

training:26trainees(2017)

-carried out 3months training from

January to March,2017 

(10 trainees)

Agriculture , Animal Husbandry, 

Mushroom , Sawing, Machine repair, 

computer, Japanese

Management of Taung Bo Gyi agriculture and 
livestock training center
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Management of Taung Bo Gyi agriculture and 
livestock training center

Demonstration farm(agriculture)

Management of Taung Bo Gyi agriculture and 
livestock training center

Demonstration farm(livestock)

Management of Naung Kar rural development 
center :  3months training(1.1.2016 to 31.3.2016)

Management of Naung Kar rural development 
center :  Demonstration farm for 3months 

training(1.1.2016 to 31.3.2016)

Management of Naung Kar rural development 
center :  Demonstration farm(livestock)

Regional Development
Project name Progress

3 Drinking water distribution in 

Hsi Hseng town

(Hsi Hseng T/S , Hsi Hseng 

town) 

-Constructed 3 water tanks.

Tank1:100,000Galon

Tank2:  86,000Galon

Tank3:    6,540Galon

-Laying water supply pipe.

main pipe:102,364feet

distribution pipe:54,552ft

-Beneficiary population –

15,745 people(3,050 house hold)

6wards,5villages

-Health and hygiene training 

4times, 1,228people

- Project cost- 464,389,000Kyats
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Project for drinking water distribution 
in Hsi Hseng town

100,000 gallon capacity 

6,500 gallon capacity

Project for drinking water distribution 
in Hsi Hseng town

Pump house(20’*15’*8’6’’) 100Kw transformer

Water pump

Distribution pipe(HDPE pipe)Main pipe (GI & HDPE pipe)

Connecting HDPE 

pipe

Project for drinking water distribution 
in Hsi Hseng town

Regional Development
Project name Progress

4 Agricultural waterway 

construction in Hsi Hseng 

township

(Hsi Hseng T/S , Hsi Hseng 

town) 

-Carrying out dam construction :Total 

length 375 feet

-Carrying out waterway construction : 

Total length 7,680feet (North portion 

2,380feet, South portion 5,300feet)

-Beneficiary area: 390 acres (350 

households)

-Agriculture training  

17times, 1,677people

-Project cost- 537,103,000Kyats

-On 24th Oct 2017 handover

Agricultural dam and waterway construction
in Hsi Hseng town

Agricultural dam and waterway construction
in Hsi Hseng town
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Agricultural dam and waterway construction
in Hsi Hseng town

Regional Development
Project name Progress

5 Drinking water distribution in 

Pin Laung township

(Pin Laung T/S , ) 

-Construction of 

-filtering, sedimentation, basin

・2 water supply tanks:86,000galon

・7 water storage tanks:7,600galon

・3 pump houses

-Laying water supply pipe.

distribution pipe:78,391ft(5’’-3/4’’)

-Beneficiary population –

11,406 people(2,372 house hold)

1ward,5villages

-will carry out Health and hygiene 

training  

- Project cost- 720,000,000Kyats

Project for drinking water distribution 
in Pin Laung T/S Construction 2 schools in Hoppon Township

1)Naung San primary school (60*30) 

2)Kaung Ta Yan primary school (60*30) 

Construction 2 schools in Hsi Hseng Township
1)Kaung Hto primary school (60*30) 

2)Lon Thar primary school (60*30)

Construction 2 schools in Pin Laung Township
1)War Yam post primary school (90*30)

2)Lwe Air primary school (60*30) 
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Construction nursery schools in 3 townships
(Hoppon, Hsi Hseng, Pin Laung)

(1) Naung Khope Nursery school –Hoppon T/S

(2) Kaung Muu Bwar Nursery school – Hsi Hseng T/S

(3) Pin Laung Gyi Nursery school- Pin Laung T/S

Construction nursery schools in 3 townships
(Hoppon, Hsi Hseng, Pin Laung)

Scholarship for high school students

Preservation of the natural 
environment 

Project name Progress

1 Project for Preservation of 

Environment in Hoppon, Hsi 

Hseng,Pinlaung, Nyaung 

Shwe Township

-carried out environmental education 

seminar to villagers

-constructed nursery for young plant

-supported young plant

-Tree planting 

10,400 trees(Nyaung Shwe T/S)

8,500 trees(Nyaung ShweT/S)

Project for Preservation of Environment 
in Hsi Hseng Township

Nursery young plant

Environment seminar in Hsi Hseng T/S

Project for Preservation of Environment 
in Hsi Hseng Township

tree planting

(moringa:15,000trees)
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Project for Preservation of Environment 
in Pin Laung Township

Water Treatment Project in Inle Region 

TPA’s Activity
Regional Development

Propagating Sustainable Symbiotic 
Agriculture

Human Resources Development and 
Education

Cultural Exchange

Preservation of the Natural Environment

အင္းးေးလးေးဒသရိး TPA၏
စမီကံနိ္းးမ  း

Duration Project name Activity လုပ္ေ ဆာင္မႈ

2008-2010 ーレンイ湖の境環水・生
全保系態のめたの環循

化トクェジロプトッロイパ

～全保境環と着密
たし能可的続持しらくな

を指目 して～

အင္းးေးလကန္း း 

င္း  သကရိး 
ပတ္၀န္းးက င္
က ကကယ္ေးစ င္း  
ေး႐ွာ  က္
း ခင္းးအကတကစမ္းး

သပ္ စီမံကိန္းး

・インレー湖の汚染現
状・原因の調査

・ホテイアオイの活用
法の可能性追求

・循環型農業の普及

・啓発活動

•အင္းးေးလးကန္၏
ညစညမ္းးမႈေအး ခေအန
စစ္ေးဆးး ခင္းး၊

• ေးဗဒါအသံ းး ပဳရန္
နည္းးလမ္းးရ  း ခင္းး၊

•အ ပန္အလ န္ဆက္း ြးယ္
အက ဳ ိးး ပဳ စိ က  ဳ ိးေးရး
း ပန္႔ြပ းး ခင္းး၊

•သဘ ၀ပတ္၀န္းး
က ငထနိ္းးသမိ္းးေးရး
သငတန္းးေးပးး ခင္းး၊

မိ င္းးေးသ က္ေးက းရ  ကတင္ အ ပန္အလ န္ဆက္း ြးယအ က ိ ဳးး ပဳ

စိ က  ိ ဳးေးြမးး မဴေးရးသငတန္းး ြြင္း  လ စ္း ခင္းး
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ေးဗဒါပင္း ြင္း  သရစရက္ေးကဆးေးး မၾသဇ 
း ပဳလ ပ္း ခင္းး

ေးဗဒါပင္း ြင္း  တိရိစ ၦန္အစ း ပဳလ ပ္း ခင္းး

အင္းးေးလးေးဒသရိး TPA၏ စမီံကိန္းးမ  း

Duration Project name

2010-2012 インレー湖流域の自然資源利活用

による環境改善プロジェクト

～持続可能な循環型社会を目指

して～

အင္းးေးလးေးဒသမ  ရ ိတ  

သဘ ဝပစၥည္းးမ  းကိ 

အသံ းး ပဳေးသ 

သဘ ဝပတ္ဝန္းးက ငထနိ္းးသိ

မ္းးေးရးစီမံကိန္းး

上記調査結果を踏まえて、

・植林活動

・水草を活用した堆肥・飼料の技術及び循環型農畜産業

の普及活動

・モデルファームでの実践

・環境教育活動

Pilot Project မ ေရသ ေအး ေြပၚ မူတည္ၿပီး

•သစ ငစိိုက္း ခင္းး၊

•ေးေရမ း္ပင ံ ိုးၿပီး

သဘ ေဝး မၾသဇ း ပဳလ ပ္း ခင္းး၊

တိရိစ  န္၏အစ ထ တလ ိုပ္း ခင္းး၊

အ ပန္အလ န္ဆက္း ြးယအ က ဳ ိးး ပဳ

စိ က  ဳ ိးေးရးး ပန္႔ြပ းး ခင္းး၊

•စံး ပစိ ကခင္းးမ  းလက္ေးကတ႔ ပဳလ ပ္း ခင္းး၊

•သဘ ၀ပတ္ဝန္းးက င ငတန္းးေးပးး ခင္းး၊

ေးက းရ  (၅) ရ  ကတင္ သစ ငစိိုက  ိ ဳးး ခင္းး

ေးပါင္းးပိ င္းးေးက းရ  ရိး ပ ိ ဳးစင္
ေးပါင္းးပိ င္းးေးက းရ  ကတင္ သဘ ၀ပတ္၀န္းးက ငဆိ ိုငရ 
သငတန္းးြြင္း  လ စ္း ခင္းး
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အင္းးေးလးေးဒသရိး TPA၏
စမံီကိန္းးမ  း

Duration Project name

2013 インレー湖地域における土砂流出を
防止する持続可能な緑化システム構
築事業

အင္းးေးလးေးဒသ
ေးး မတိ ကစ းမႈကိ က ကကယရန္
း း စရညွ္အပငစိိုက  ဳ ိးစနစ္း ပဳ
လ ပ္း ခင္းးစီမံကိန္းး

・土砂流出防止のための植林
・育苗施設整備

・緑化基金の創出とシステム化
・環境保全研修

•ေးး မတိ ကစ းမႈက ကကယရ န္ စ ငစိိုက္း ခင္းး၊

•ပ ဳ ိးပင္ေးဆ ကလ ိုပ္း ခင္းး၊

•သစ္ေးတ အကတက္ ရန္ ိံုေးြငစ း ခင္းး၊

•သဘ ဝပတ္ဝန္းးက င ငတန္းးေးပးး ခင္းး၊

မိ င္းးေးသ က္ေးက းရ  ရိး ပ ိ ဳးစင္

ေးတ င ိို႔ႀကီးစိ က  ိ ဳးေးရးသငတန္းးကတင္

သစ ငစိိုက  ိ ဳးး ခင္းး
အင္းးေးလးေးဒသရိး TPA၏ စမီံကိန္းးမ  း

Duration Project name

2013-2014 シャン州インレー湖水上生活者の飲料
水・衛生環境の改善

ရ မ္းးး ပည္နယ္၊
အင္းးေးလးကန္ ေးေရပေၚန
း ပည္ ူမ  းအကတက္
ေးသ က ံိုးေး  ြန္ေ႔ေဝရး
စီမံကိန္းး

・飲料水の給水
・循環型農業技術と環境・保健衛生知識の啓蒙活
動

•ေးသ က ံိုးေး  ြန္ေ႔ဝ ခင္းး၊

•အ ပန္အလ န္ဆက္း ြးယအ က ဳ ိးး ပဳ

စိ က  ဳ ိးေးရးသငတန္းး၊

သဘ ဝပတ္ဝန္းးက ငထနိ္းးသမိ္းးေးရး

သငတန္းး၊ က န္းးမ ေးရးသငတန္းး၊

အင္းးေးလးေးဒသရိး TPA၏ စမီံကိန္းးမ  း

Duration Project name

2014 山岳少数民族地域における学校林造成
及び環境教育事業

ေးလးအိမက ိုန္းးရ  ရ ိ
ေးက  င္းးပိ င စ္ေးတ း ပဳလ ပ္း 

ခင္းး း း င္း  
သဘ ဝပတ္ဝန္းးက င္ သငတန္းး
စီမံကိန္းး

・アボガド、モリンガの植林
・環境教材の作成・環境教育
・給水・育苗施設の整備
・環境教育教室の建設

•ေးထ ပတ င္၊ ဒန္႔သကလန္ ငစိိုက  ဳ ိးး ခင္းး၊

•သဘ ဝပတ္ဝန္းးက င ငတန္းးေးပးး ခင္းး၊

•ပ ဳ ိးစင္၊ ေးရပိ က္၊ ေးရကန္

တပဆင္ေးဆ ကလ ိုပ္း ခင္းး၊

•သဘ ဝပတ္ဝန္းးက ငထနိ္းးသမိ္းးေးရး

ပည ေးပး ေအဆ ကအ ဦ

ေးဆ ကလ ိုပ္း ခင္းး၊

ေးလးအမိက ိုန္းးေးက းရ  ကတင္ သစ ငစိိုက  ိ ဳးး ခင္းး
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ေးလးအမိကိုန္းးေးက းရ  ရိး ေးက  င္းးသ း/သူ
ေကလးမ  းအ း သဘ ၀ပတ္၀န္းးက ငဆိိုငရ 
သငတန္းးေးပးး ခင္းး

အင္းးေးလးေးဒသရိး TPA၏
စမီကံနိ္းးမ  း
 ၂၀၁၇ ခ  း စမွစၿပီး TOYO တကၠသိ လ္၊ Center for

sustainable development studies း း င္း  အတူ
အင္းးေးလးကန္ ဘ ဝပတ္ဝန္းးက ေငအး ခေအန း င္း  
ကန္ေးရေအး ခေအနမ  းကိ 
ေးလ လ သ ေးတသန္ ပဳလ ပ္း ခင္းး

 အင္းးေးလးကန္ န္႔ရ ငး္းေးရး း င္း  
ေးရရ ည္တည္တံ  ေးရးအကတက္ စဥဆကမပ ကကဖ႕ံၿၿြိ ဳးတိ းတကရန္
ထနိ္းးသမ္ိးးေးစ င္း  ေးရ  က္ေးရးနည္းးလမ္းးရ  ေးြြရန္
ရကည္ရယ ါသည္။
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