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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）

ကယ
ု ္ေးရးအက်ဥ္းး
အင္းးေးလးကန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းးက်င္
သုေးတသန ရလဒာ် း

သုေးတသန း ပဳလပ
ု ာရ
・း မန္ာ
・ေကမၻာဒးယား
・ဖလစ္ိုင္
・ဘဂၤလားေးဒ့ရွး္
・နေးပါ

Toyo University Center for Sustainable
Development Studies
Gaku Manago

သုေးတသန ေးခါင္းးစဥ္ - “ေးဘးအႏးရရာယကငင္းးေးသာေးေရပးေးေ၀ရး” းႏးွင္း ့
“က်န္းးမာေးရးအတတက္ တစကင ိုယ္ေးရႏးွင္း ့ ပတ္ဝန္းးက်ငန
သ ္႔ရွ င္းးေးရး”

ကယ
ု ္ေးရးအက်ဥ္းး

ကယ
ု ္ေးရးအက်ဥ္းး

(ဘဂၤလားေးဒ့ရွး္ းႏးွင္း ့ ေကမာၻဒးယား တု႔တတင္ း ပဳလုပ္ခေးသာ
့

(ေကမာၻဒးယားတတင္ း ပဳလုပခ္ေးသာ
သုေးတသန)
့

သုေးတသန)

ကယ
ု ္ေးရးအက်ဥ္းး



အင္းးေးလးကန္

အင္းးေးလးကန္အ တတက္ သဘာဝပတ္ဝန္းးက်ငန္
ထ းးသမ္းးေးရး
ေးရရွ ည္ေးဆာင္ငက
ရ ႈ



ကန္ေးရသန္႔ရွ င္းးမႈ/ ညစညမ္းးမႈ

ေးး ခာက္ေးတသေ႔သာအညာေးဒသအတတက္ ေးေရပးေးေ၀ရး
ေးရရွ ည္ေးဆာင္ငက
ရ ႈ



သုေးတသန ရလဒာ် း

ရွ မ္းးး ပည္နယသဘာဝပတ္ဝန္းးက်င ကငိုထခုက္ေးနသည္ း ့
စန္ဓာတ္(Arsenic) သုေးတသန



ရ န္ကင ိုန္ န္ြင္ ေးရာင္းးေခ်နသည္း ့ ဆလ
ု ား ပားေးစ်းႏႈန္းးမ်ား
စံးစ
ု မ္းးေးလ့လား ခင္းး

1

ကမာေၻပၚမွာ း ဖင္စ္ားေးေနသာ ေးရကန္ကငစၥ
( Uzbekistan းႏးးုငံင Aral Sea )

၁၉၈၉ ခုႏးွစ္

၂၀၀၃ ခုႏးွစ္

၂၀၀၉ ခုႏးွစ္

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

Aral
Seaဟာ
Kazakhstanးႏးးုး္ငငံ
နခ႔
Uzbekistanးႏးးုငတ
ငံ ႔
ု ရခ႕
နယစ ပြဝုကမာရွ တခ့ ေးရကန္ႀကးး ဖစ္ါတယ္။
ၿပးခခတ
ခ့ ႏးွစ္
၅၀
တုနး
္ းက
Aral
့ အ
Seaရခ႕အက်ယအဝန္းးက စတုရန္ိုင္ ၂၅၄၀၀ ေးက်ား္ရွၿပး
ကမာေၻပၚမွာ
စတုတအ
ၳ ႀကးဆံးုးးေးရကန္လ ညး
္ း
း ဖစ္ပါတယ္
ခ ့
။
ကန္ေးရတတင္
ဆားက
တစရာခုင္းးးႏးႈန္းးေးလာက္ခ
ပါဝငၿပး ငါးေးတတ
မ်ားမ်ားက်ကစားၾကတခ့ ေးရကန္ႀကးး ဖစ္ပါတယ္
ခ ့
။
၁၉၆၀ ခုႏးွစကငစၿပး Uzbekistanးႏးးုငမ
ငံ ွာ
ကန္ေးေရတား္ေးတား္မ်ားကအ
ု သံးး
ု းး ပဳၿပး
ဝါဂဂမ္းး
စတငစိုကပါတယ္
္ခ ့
။
ေးး ခာက္ေးတသေ႔ဒသမွာရွ တခA
့ ral Seaမွာ အခု းႏးွစစဥ္
၇.၂
မွ
၈.၄
ကုဗမုင္ေးလာက္
ကန္ေးရ
ေးလ်ာ့တသားေးနတား ဖစ္ါတယ္။

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

Kasumigaura ေးရကန္ကငစၥ

ဂ်ပန္းႏးးုငရ
ငံ ခ႕ ေးရအုင္၊ ေးရကန္
ကစၥမ်ား

ကန္ေးရညစညမ္းးမႈး ဖစ္ေးစတခ့ ေအၾကာင္းးအရာ သဘာဝအတုင္းးညစညမ္းးတသားး ခင္းး နခ႔
လူလုပ္ေးၾကာင္းညစည
့ မ္းးတသားး ခင္းး
ကန္ေးရကုညစညမ္းးေးစတခ့ ေအၾကာင္းးအရာပမာဏက
လူ ေအယာက္ေးပါင္းး ၉၇၁၈၀၀
ဝက္ ေအကာင္ေးေရပါင္းး ၂၈၈၅၀၀
းႏဂးးားး ေအကာင္ေးေရပါင္းး ၃၀၄၀၀
လယယာ၊ၾကာပင္ အက်ယအဝန္းး စတုရန္းးမုင္ ၂၈၅
မးစုန္းးဓာတ္
းႏးးုကထရု ဂင
် ္
း ဒပစင္(Nitroge
n)

COD
https://matome.naver.jp/odai/2141221646061316001
http://d.hatena.ne.jp/Limnology/20120618/p1

 Kasumigauraေးရကန္ဟာ
၄
မတာပခ
ေးရကန္း ဖစ္ါတယ္။
ဒလုမးေးရကန္ထ
် ဳ
မ
ခ ွ
ေးေရမွား္ပငာ် း မ်ားဂစာရးွပါသည္။

လူေးနအမ္ စကရ ံး ု
မးု
၊အလုပံး
ရ ု

ေးဂမးး မဴ ေးရး

လယယာ

ဆင
ု ္

နကၿပး
ပန္းးကန္္း
ံ စ
ု း
ံ ဖစြခ ့
ေးရသတရဝါေးတတႀကက
ဳ ၾ ကတခ့

အင္းးေးလးကန္၏ ေအး ခေအန

 Kasumigauraေးရကန္ကင ို ညစညမ္းးေးစတခေ
့ အၾကာင္းးအရာမ်ား
မ း ေးရနက္ သပ္
 ၁။ ဒေးရကန္ဟာ ေးး မ ပန္႔မွာတည္ရၿပ

မနကြအတတက္
ခ့
ေးေရမွား္ပငာ် း
သဘာဝအတုငး
္ း
မ်းဂပားတသားတခ
ဳ
ေ
့ းရကန္း ဖစ္ါတယ္။
ေးရကန္ြဝုကမာ လူဥးေးရ မ်ားလာတခအ
့ တတက္ လူေးနထုငႈ၊ စးဂပားေးရးေးၾကာင္း ့
ကန္ေးရထခမွာပါတခ့
အစာအဟာေရတတလည္းး
မ်ားလာပါတယ္။
ကန္ေးရရခ႕အစာအဟာရ မ်ားလာပါက ကန္ေးရလည္းးေးနာကကငလာႏး
်
းုငါ္ သည္။

 ၂။ ေးရကန္ြဝုကမာ လူေးနအမ္၊ ကုမၸဏ၊ လယယာေးတတ မ်ားတခအ
့ တတက္
းႏးးုကထရု ဂ်င္
း ဒပစင္(Nitrogen)၊
မးစုန္းးဓာတ္ေးတတက
ေးရကန္ထက
ခ ု
အမ်ားႀကးဝငလာပါတယ္။

2

ေးတာ

Kasumigauraေးရကန္ထက
ခ ုဝငလာတခ့ အရာဝတၳ ဳ

အင္ေးလးကန္

အင္းးေးလးကန္ ေးရညစညမ္းးမႈ
သုေးတသန

ニャウン
シュエ

 အင္ေးလးကန္ေးပၚ ေးနရာ ၃၀ ခန္႔မွာ ေးရညစညမ္းးမႈကု
ေးအာက္ါအတုင္းး တုင္းးတာခခ့ပါတယ္။ (မုးရာသ နခ႔ ေးဆာင္းးရာသ းႏးွစ္ါ)

ေးညာင္ေးရႊ

၁။ COD ပါဝငႈႏႈန္းး - ကန္ေးရရခ႕ညစညမ္းးမႈ စစ္ေးဆးဖု႔
၂။ DO ပါဝငႈႏႈန္းး - ကန္ေးရထခမွာပါဝငြခ ့
ေးအာကဆဂ်ငာဓ တ္ေးဂင႕ပမာဏ စစ္ေးဆးဖု႔
၃။ ကန္ေးေရနာကကငမႈႏႈန္
်
းး
၄။ ကန္ေးရ၏ အနက္
 အင္ေးလးကန္ေးပၚမွာေးနထုငက
ၾ တခ့ ေးဒသခံေးတတကု
ေးမးဂခန္းးမ်ားလည္းး ေးမးခခ့ပါတယ္။

ကန္ေးရသုေးတသန ရလဒ္ (DO)

ကန္ေးရသုေးတသန ရလဒ္ (COD)

June

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

August

June

ကန္ေးရသုေးတသန ရလဒ္ (ေးေရနာကကငမႈ)
်

June

အ ဖဴ - ၀ မွ ၁၅ NTU
အ ပာ - ၁၆ မွ ၃၀ NTU
အဝါ - ၃၁ မွ ၄၅ NTU
အန - ၄၆ အထက္ NTU

August

3

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

August

ကန္ေးရသုေးတသန ရလဒ္
(ေးရအတမအနက္)

အန - ၁ မတာေးအာက္ ၊ အ၀ါ - ၁ မွ ၂မတာ၊ အ ပာ - ၂ မွ ၃ မတာ

June

August

အင္းးေးလးေးဒသ တ၀ုက္
ေးး မပံးု
အင္းးေးလးကန္ေးရညစညမ္းးမႈ
း ဖစ္ေးပေၚေစသာ
ေအၾကာင္းးအရာမ်ား

4

ဟတ
ု ယာ် းေးၾကာင္း ့
ေးရညစညမ္းးမႈ

လူေးနမႈေးၾကာင္း ့ း ဖင္စ္ားေးေနသာ
ေးရညစညမ္းးမႈ

မုးရာသတတင္ သခ၊ ေးက်ာက္မ
ခ ်ား
၀ငလား ခင္းး

ေးေရပၚစက
ု းေးရး
္် ဳ
စနစ္ေးၾကာင္း ့
း ဖစ္ေးပေၚနသည္း ့ ကစၥမ်ား

5

တင္း ပခ်ကာ် း
 ေးရကန္ထက
ခ ု သခ၊ရႊးံ႕၊ေးက်ာက္ခမ်ားဝငလာမႈ ေးလ်ာ့ပါးေးစရန္
တံတုင္းးတည္ေးဆာက္း ခင္းး

လယယာအသစာ် း
စက္ေးလွမ်ားမွ

ခု တ္တထငြ တထင္း ခင္းး

ဆတထကလား ခင္းး
ဟုတယ်ား

ဓါတ္ေးး မၾသဇာ
မ်ားဂစာ
အသံးး
ု းး ပဳး ခင္းး

 ေးက်ာက္ခေးတတကု နစ္း မဳပ္ေးစႏးးုငေးရကန္
ခြ ့
ေးလးမ်ား
ေးပေၚပါက္း ခင္းး

ေးေရပၚစုကးေး
္် ဳ
ရး

တည္ေးဆာက္း ခ

 အမသာမ်ား တည္ေးဆာက္း ခင္းး

င္းး

အင္းးေးလးကန္ည စညမ္းးမႈ

ခရးသည္်ား

 Intercenptorမ်ား ေခ်ပးး ခင္းး

ပုးသတ္ေးဆးမ်ားဂစာ

 ဥေပဒ းႏးွင္း ့ စည္ကငမ္းးမ်ား း ပဌာန္းးး ခင္းး

အသံးး
ု းး ပဴး ခင္းး

လား ခင္းး
အမသံးး
ု းေးရမ်ား
တလန္ကငခ ဂစာ
ဂစန္႔ပစ္း ခင္းး

မုးတတင္းး သခ၊
စား၀တ္ေးေနရး
ပံးစ
ု ေ
ံ းး ပာင္းးလခ
လား ခင္းး

ကန္ေးရမ်က္းႏးွးာ

ေးက်ာက္ခမ်ား

း ပင္

၀ငလား ခင္းး

 မးစုန္းးဓာတ္ါေးသာ အဝတ္ေးလွ်ား္ေးဆးစတခပ
့ စၥည္းးမ်ားကု
တားး မစ္း ခင္းး

းႏးးွမ္း ့က် ခင္းး

 သဘာဝပတ္ဝန္းးက်ငန္
ထ းးသမ္းးေးရး သငြန္းးေးပးး ခင္းး

ေးနာက္ိုင္းးအစအစဥ်ား

ေးနာက္ိုင္းးအစအစဥ်ား

(COD ပမာဏတတက္်က္း ခင္းး)

(ေးဒသခံမ်ားကု Interview လုပ္း ခင္းး)

 ေးဒသခံ - ၄၀ (g) × ၁၅၀၀၀၀ (ေးယာက္) × ၀.၃ = ၁၈၀၀၀၀၀ (g/တစရက္)
 ခရးသည္(ေးန႔ခ်င္းးး ပန္) - ၆၆ (ေးယာက္) × ၂၆.၁ (g) × ၀.၃ = ၅၁၆.၇၈
(g/တစရက)္
 ခရးသည္(တစညအပ္) - ၂၆၄ (ေးယာက္) × ၃ (g) × ၀.၃ = ၂၃၇.၆ (g/တစရက္)

 ေးဒသ၏ေအး ခေအနကု ေးလ့လား ခင္းး

 းႏဂးးားး - ၅၃ (g) × ၁၀၀၀ (ေးကာင္) = ၅၃၀၀၀ (g/တစရက္)
 ဝက္ - ၁၉.၂ (g) × ၅၀၀ (ေးကာင္) = ၉၆၀၀ (g/တစရက္)

 ေအး ခခံအခ်ကအလကာ် း

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

 စးဂပားေးရးေအး ခေအနမ်ား

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

 ကန္ေးရညစညမ္းးး ခင္းးေအပၚ

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

ခံစားခ်က္၊ ေသဘာထားမႈ

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

 ေးရသယံဇာတ၊ေးရအသံးး
ု းး ပဳမႈစနစန႔
ခ

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

ပတသတြခ ေ
့ းမးဂခန္းး

 ေးရကနဧရယာ၏ မုးေးရခ်န္ - ၈၁.၉ (g) × ၄၀၀၀ (hectare) × ၁ = ၃၂၇၆၀၀
(g/တစရက္)

ေးက်းဇူးအထူးတငရးွပါသည္။
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စဥ္က္မ
ဆ ပ်က္ခရီးသ

ီးစနစထန
ိ ္းီး

ခရီးသ

မ
ိ ္းီးး ခင္းီး

ီးလုပငန္းီးထိန္းီး

မ
ိ ္းီးမမမရိ

း ခင္းီး
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ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်
င္၏

ဒုတယ
ိ ပါေ မာကၡ Ms. TOKO Ayako
TOYO University International Tourism Major

ခရီးသ

ခံႏးိးင
ု ည
ရ ္

ီးလုပန
င ္းီး၏

＞

အရိန္

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င္းံႏးင္း ေးဒ

ခ၏ လက္ခမမ
ေအး ခေအန

ေးဒ

ခမ် ီး၏ ခံႏးိးုငည္
ရ ထက္္ း မန္အရ
တ
ိ န႔
တန ခရီးသ

ဖဖ႕ၿဖိီးတိုီးတက္္ေးရီးက္ိုလပ
ု ္ေးဆ ငပါက္ “စဥ္ဆက္မပ်က္ခရီးသ
မ ဖစ္းံႏးိးုငါပ ။

ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီးဆိင
ု ရ ဆိီးု က္်ီးမ် ိ ီး
(ဥ္ပမ )

အမမးိက္မ် ီးး ခင္းီး

ေးဟ း္တယ္၊ စ ီးေး က္ဆိိုငမွ
ေးရဆိုီး ေးရညစ္ေးၾက္ င္း
ေးရပ်က္္ီးး ခင္းီး၊
ေးရအပူခ်န္ိက္္း ခင္းီး
ခရီးသ ီးလုပငန္းီးဖဖ႕ၿဖိီးသလနၿ
ပီး ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င္
ပ်က္္ီးး ခင္းီး

ဟိုတယ္၊ အပန္းီးေးး ဖစခန္းီးမ် ီးမ မိလ ရည္ေးၾက္ င္းေးရပ်က္္ီးး ခင္းီး၊
ခရီးသ ီးဖဖ႕ၿဖိီးေးရီးသလနၿပီး က္မ္းီးေးး ခဆုတယိုတလ ခတပါတယ္။
ပငလယညစညမ္းီးၿပီး ံႏးး ေးက္် က္္န္းီးလည္းီး နည္းီးလ တယ္။
းံႏးစ္ဥ္ရ
ခ ီးသ ီးဧညး္ ည္ န္းီးေးပါင္းီးမ် ီးဖစ လ ခတပါ ည္။
ံႏးး ေးက္် က္္န္းီး၏အေလၾက္ င္း ေးရငုပကစ ီးၾက္ ည္။

ေးဒ ခလူမမအတိုင္းီးအဝိင
ု ္းီးပ်က္္ီးး
ခင္းီး

*画像はイメージ

- အမမးိက္္၊ ဆုည
- ႐မခင္းီးထိန္းီး
အသလနအက္သြမ

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င္းံႏးင္း႐မခင္းီးမ် ီးက္ို မဖ်က္ဆီးပါံႏးင္း။
၏ ေးဒ

ီးေးဒ

(၃) ခရီးသ

ခမ် ီးအက္်ီးခစိ ီးေးစရမည္။

ီးလုပန
င ္းီးလုပင
ရ ္းီး ေးဒ

ေေလထီးု တမ္းီးမ် ီးက္ို ထိန္းီး
ီးဧည္း

သဘာဝ
ပတ္ဝန္ က်င္ အ တတက္

၏ ယဥ္္ေးက္်ီးမမ၊
မ
ိ ္းီးရမည္။

ည္မ် ီးမ စိတ္ေးက္်နပမမရိရမည္။

-

။
အ မတအဖစန္းီးက္ိုဘက္မလို

-
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သင္္ ေ လ်ာ ္သည္။

ီးု ရ။

ေးရရည္အက္ီးရ
် ိရ
ိ မည္။
(ေးဒ ခံႏးင္းခရီးသ ီး
လုပငန္းီးရငမ် ီး)
ေးဒ တိုီးတက္မမရိရမည္

-

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ေငအး ခခး ဖစၿပီး
ေအရီးႀက္ီးဆုီးး ဖစ္ ည။္

ေးလ် ရမည္။
မ
ိ ္းီးရမည္။

- ပတ္ဝန္းီးက္်ငရ
အ င္းီးအ မစမ် ီး

(၁) ေအရီးႀက္ီးဆီးု း ဖစ္ေး

(၂) ခရီးသ

ေးရငုပကစ ီးပစၥည္းီးဆိုင္
ပိတတ္ ီးး ခင္းီး၊
ဧည္း ည္နည္းီးသ ီးး ခင္းီး။

- ပတ္ဝန္းီးက္်င ည စညမ္းီးမမေးလ် ရမည္။

စဥ္က္မ
ိ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီးအသတက္္
ဆ ပ်က္ခရီးသ ီးစနစထန
ေအရီးႀက္ီးေး အခ်က္အလက္မ် ီး

(၄) ခရီးသ

ီးလုပငန္းီး

မ
ိ ္းီးး ခင္းီး”

ဥ္ပမ ဆ မူအက္သြန္းီး(ထိုင္းီး)မ
း ဖစခေး
တ
း ပႆန

က္ုမၸဏႀက္ီးမ
လက္္ဝါီးႀက္ီးအုပ္
အ မတယူး ခင္းီး

ေးေရလ် က္် ခင္းီး

ီးစနစထန
ိ ္းီး

က္ဘတ ေမ်ဝရမည္။
အလုပအက္ိုင ဖ န္ီးရ မည္။
ခရီးသ ီးဧည္း ည္မ် ီး
စိတ္ေးက္်နပမမ ရိရမည္။

စ ပပာ ေ ရ အရ
ႀက တ

ာ ြားႏ ိ ုင္ သ

ည္။

လူမႈယဥ္ေ က် မႈ

-

-

အတတက္
ေ ကာင္္ သည္။

-

စဥ္က္မ
ိ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီး
ဆ ပ်က္ခရီးသ ီးစနစထန
Sustainable Tourism

-

-

ယဥ္္ေးက္်ီးမမ၊
ေေလထီးု တမ္းီးမ် ီး
ထိန္းီး မ
ိ ္းီးရမည္။
ေးဒ ခမ် ီး
အက္်ီးခစိ ီးဖခင္းရိရမည္
။
ေးဒ ခမ် ီး
ပါဝငမမရိရမည္။
ေးဒ ခမ် ီး
အလုပအဆင္ေးး ပရမည္။
လူ႔အဖခင္းေအရီးံႏးင္း
လူမမတန္းီးတူညမ်မမက္ို
ေးလီးစ ီးရမည္။
ရ ဇဝတမမက္ သက္ယ္ ဆီး
ရမည္။

စဥ္က္မ
ဆ ပ်က္ခရီးသ ီးလုပငန္းီး၏ နိယ မ ပည္းစုတတ
ခရီးသ ီးလုပငန္းီး ည္
ဤအနေးရ င္ဝိုင္းီးအသတင္းီးမ
ခရီးသ ီးလုပငန္းီး
စဥ္က္မ
ဆ ပ်က္္း ဖစ္းံႏးိးုင ္ ည္။

ခရီးသ

ီးလုပငန္းီးမ် ီး

ဤအနေးရ င္ဝိုင္းီးအ ပငဘက္ွမ
ခရီးသ ီးလုပငန္းီး ည္
စဥ္ဆက္မပ်က္မျ ဖစ္းံႏးိးင
ု ါပ ။

Eco-ခရီးသ

စဥ္က္မ
ဆ ပ်က္္
ခရီးသ ီးလုပငန္းီး

စဥ္က္မ
ဆ ပ်က္ခရီးသ
း ပလုပခရ
္တ ီးသ
Eco-ခရီးသ

ဝင္ ေးဖငရရိေးစ ခင္
းီး၊ ေးဒ ခအဖဖတ႕အစည္းီးက္ိုအလုပက္
အ ိုေငရစ ခင္းီး၊ ခရီးသ ီးဧည္း ည္ကိို ဘ ဝ
ပတ္ဝန္းီးက္်င ဆိ ိုငရ ပည ေးပီးး ခင္းီး စ ည္း ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ထိ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီး
အသတက္အက္်ီးရိေိ း
႔
ို မဟုတ္

Eco-ခရီးသ ီး
လုပငန္းီး

ေးဒ

ယဥ္္ေးက္်ီးမမက္ိုေးလလ ေး

ခရီးသ

ီးလုပန
င ္းီး 」

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င မွ

ီးလုပငန္းီးက္ို
ီးလုပငန္းီးလို႔ ေးခၚပါ

Eco-ခရီးသ

ည္။

ီးလုပငန္းီးဆို

Eco-ခရီးသ

ီးလုပန
င ္းီး ည္ နိယ မ (၃)ခ်က္္း ဖစ္ေး
ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီးတိုီးတက္္း ခင္းီး၊
ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ထိ ္းီး မ
ိ ္းီးး ခင္းီး၊ ေးဒEco-ခရ
ဖဖ႕ၿဖိ
ီးး ခင္းီးက္ိုမတ
ူ ည္ၿပီး
ီးသ ီးလုပငန္းီး၏ရည္ည္ရယခ်က္္
Eco-ခရီးသ ီးလုပငန္းီး၏နိယ မ (၃)ခ်က္္
ရည္ည္ရယ္ည္။

ည္မွ

TIES (The International Ecotourism Society)
「

ီးလုပငန္းီး

「 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငနထိ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီးအသတက္လိုေးလ က္္ေး

ီးလုပငန္းီးအသတင္းီး

အထူီးတနဘိိုီးရိေး

ည္မွ

IUCN (International Union of Conservation of Nature):1982 Eco-ခရီးသ

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င ဆိ ိုငရ
ခရီးသ ီးလုပငန္းီး
အင္းီးေးလီးက္နအသတက္္
င္းေးလ် း္ေး ခရီးသ ီးလုပငန္းီး

ီးလုပန
င း
္ ီးဆို

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င ကိ ိုထိန္းီး

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ထိ ္းီး မ
ိ ္းီးေး
ရီးံႏးင္း
ရနပိုေးဖငရ း ခင္းီး

မ
ိ ္းီးၿပီး

ေးဒ ခ၏ေးပ် း္ရႊငမမက္ိုထန
ိ ္းီး မ
ိ ္းီး ည္း ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီးလုပိက ို င္ ူံႏးင္း
ခရီးသ ီးဧည္း ည္မ် ီး းံႏးစဘက္္လုီးက္ို
ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ထိ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီးပည ံႏးင္းအ ပ
ိ ည မ် ီး
ေးပီးံႏးိးင
ု ္ေး
ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င အ သတက္္ ဝနရေ
ိ ွ း ခရီး 」

ေးဒ

ခမ် ီးအသတက္္ အလုပအက္ိုင္
ဖန္ီးး ခင္းီး

Eco-ခရီးသ ီး
လုပငန္းီး

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င ဆိ ိုငရ
ပည ေးပီးး ခင္းီး
ေးဒ

ဖဖ႕ၿဖိီးေးရီး
藤稿（2017）

Eco-ခရီးသ

ီးလုပန
င ္းီးး ဖင္း ခရီးသ

Eco-ခရီးသ ီးလုပန
င း
္ ီးး ဖင္း
ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီးး မႇင္းတင္ေးရီး

ီးလုပန
င ္းီးး မႇင္းတင္ေးရီး

ဖဖ႕ၿဖိီးဆတံႏးိးုငမ်
င ီး ည္ ဇဝမ်ီးကက္တ
ိ မ် ီး၏
ရတန ုက္
ိ ္း ဖစ္ ည္။
ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငိက ို ခရီးသ ီးလုပငန္းီး၏
အရင္းီးအ မစအျ ဖစအ ုီးး ပံႏးိးုင ္ ည္။
 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ိထ ္းီး မ
ိ ္းီးရင္းီး
း ပည္ပဝင္ေးဖငမ် ီး ရ ံႏးိးုင ္ ည္။

ယခုအခ်နအိထိ က္်နေ
ိရ ွ းန ည္း ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င္
၏ ဆက္္းံႏဖးယအက္်ီးး ပ
ိ ေးနထိုငမမ ၊ ႐ိုီးရ ေေလထုီးတမ္းီးမ် ီးက္ို
ခရီးသ ီးလုပငန္းီးအရင္းီးအ မစအျ ဖစ္ လုပ္ေးဆ င္းံႏးိးုင ္ ည္။
 ဘ ဝံႏးင္းယဥ္္ေးက္်ီးမမ၊ ႐ိုီးရ ေေလထုီးတမ္းီးမ် ီးက္ို
ထိန္းီး မ
ိ ္းီးရင္းီး ဘဝတိုီးတက္မမအသတက္္ လုပငန္းီးတစခိုး ဖစ္ ည္။
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Eco-ခရီးသ ီးလုပန
င း
္ ီးး ဖင္း
ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီးဖဖ႕ၿဖိီးေးရီး

ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီး၏
က္မၻ လီးု ဆိင
ု ရ လမ္းီးေးၾက္ င္းီး

းံႏးိးုငး
င ခ ီး

• ရတန ေးန က္လိိုက္္း ခင္းီးမစ

ည္း Eco-ခရီးသ

ီးလုပန
င ္းီး

သ
ဧည္း

ီး

ေးဒ

သတင္းီးရိ ရတန မ် ီး（

ဘ ဝ၊ ယဥ္္ေးက္်ီးမမ၊

ခရီးသ

ည္အသတက္္

ကဆတေးဆ ငမမရိ

ည္။

မိင
ု ္းီး）က္ို

ည္အသတက္္ အတုမလုပထ ီး

ည္းအမန္ရ ီး

ခရီးသ

ီးေးဒ

ရိ ေးဒ

ခံႏးင္းယဥ္္ေးက္်ီးမမဖလယ္း ခင္းီး

ေအသတ႔အႀက္ （Experience)

ီးု ဖစတး ခင္းီး ည္ Ecoခရီးသ ီးလုပန
င ္းီး(က္ိုယပိို ငလမ္းီးစဥ္္း ဖင္းဖဖ႕ၿဖိီးတိုီးတက္္း ခင္းီး) း ဖစ္ ည္။
မ
ိ ္းီးရင္းီး ေးဒ

ီးဧည္း

အ ပနအလန္း ပမူမမ （Interaction)

ေ ဒသခံမ်ာ ကိုယ္ိုိ င္္ ရ ေးဖဖၿပီး ရတန က္ိုထနိ ္းီး မ
ိ ္းီးရင္းီး စဥ္က္မ
ဆ ပ်က္္

 ရတန က္ိုထန
ိ ္းီး
ေအရီးႀက္ီး ည္။

စ္

အစစအမန္း ဖစ္း ခင္းီး （Authentic)

ီးခရီး

ခရီးသ

ခမ် ီးမ ရတန က္ို ဂုဏယူဝင္းၾသက္ ီးရန္

ီးဧည္း

ွ
ည္ကိိုယ္ိို ငလ ိုပရ ီးမမအမ်
ီးမ်ီးိ ေအသတ႔အႀက္
ိ
ယူး ခင္းီး

ေအစ ပိုင္းီးက္ လသတင္ အစုအဖဖတ႕ ဖင္း ခရီးသ ီးး ခင္းီးမ် ီးခတေး း္လည္းီး ယခုအခါ အင္ နက္္
အ ုီးမ် ီးလ ည္းအသတက္္ (Authentic, Interaction, Experience) က္ိုလူႀက္ိက္မ် ီးလ ည္။
ထိုေ႔ၾက္ င္း Eco-ခရီးသ ီးလုပငန္းီး ည္ ေအရီးႀက္ီးလ ည္။

Echo-ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီးသတင္ ဘ ဝံႏးင္းအတူေးနထိင
ု ္ေ း
၏
ူ
က္္မ္းီး၊ ယဥ္္ေးက္်ီးမမ၊ ႐ိုီးရ ေေလထီးု တမ္းီးမ် ီး ည္
ေအရီးႀက္ီး ည္း ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီး အရင္းီးအ မစမ် ီးး ဖစပါ ည္။

းံႏးိးုငး
င ခ ီး

ီးခရီးသ

ီးဧည္း

ည္အႀက္ိက္မ် ီး

ည္းေးက္်ီးလက္္႐မခင္းီး (ဂ်ပန္၏နမူန )

ယဥ္္ေးက္်ီးမမဆို
ငရ ႐မး ခင္းီး

ဂ်ပန္ေးက္်ီးလက္္ေးဒ

ံႏးင္း နတကိိုီးသက္ယ္း ခင္းီး

ေးက္်ီးလက္္ေးဒ

 ဂ်ပန္းံႏးိးုင၏ေးက္်
င
ီးလက္္ေးဒ
ည္ လူံႏးင္း ဘ ဝ အ ပနအလနဆက္္းံႏဖးယၿပီး
ေးနထိုငတခ ည္းေးနရ း ဖစၿပီး းံႏးိးုငး
င ခ ီး ီးမ
ၾက္ည္းလ်ငပ
်ဂ န္းံႏးင္းတူ ည္း ႐မခင္းီးက္ိုခစ ီးရ ည္။
 ၄င္းီးက္ို ခရီးသ ီးလုပငန္းီး၏ အရင္းီးအ မစအျ ဖစ္ အ ုီးး ပၿပီး
လူေးနနည္းီးပါီးလ ည္း ေးက္်ီးလက္ကိို း ပနလ ည္ရင္ွ န္ေးစံႏးိးုငါပ

၏႐မခင္းီးက္ိုနဂိအ
ု တိုင္းီးအ

(ေက္မၻ တီးယ ီး၏နမူန )

ုီးး ပး ခင္းီး

ည္။

Angkor Rural Boutique
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လတယကင္းီး

ည္လည္းီး ခရီးသ

ီးလုပန
င ္းီး၏ အရင္းီးအ မစ္း ဖစ္ ည္။

ေအန က္္ိိုင္းီးမခရီးသ

ီးမ် ီးအသတက္္ ယူေးဆ ငခေး
တ
ေးန႔စဥ္္ေးနထိုငမမ း ဖစ္ ည။္
လူေမနထိင
ု ္ေး

႐မခင္းီးးံႏးင္း
ေးခ် င္းီးန ီးေမပ် း္ဖပတစ ီး

• ေက္မၻ ဒီးယ ီး၏ 80%
ည္ လယ္မ ီးး ဖစ္ ည္။
• လတယကင္းီးမ် ီးဖစ က္်နေ
ိရ ွ းန
ေး

ီး

ည္။

ေးက္်ီးရ

• ၄င္းီး႐မခင္းီးး ဖင္း
လယ္မ ီး၏ က္္မ္းီးက္ို
နဂိုအတိုင္းီး
ခရီးသ ီးလုပငန္းီး၏
အရင္းီးအ မစအျ ဖစ္ လုပ္ ည္။

ေအရီးအႀက္ီးဆီးု

ေးဒ

● ေးဟ း္တယ္၊ တည္းီးခိုခန္းီးမ ဝနထမ္းီးမ် ီး
● စ ီးစရ အမ် ီးစု

ီးု းံႏဖးး းီးလည္းီးစီး၍ေးလ် က္လည္း ခင္းီး

ည္ ေးဒ

သထက္ကိုနမ် ီးက္ိုအ

ည္ ေးဒ
ီးု း ပ

ခမ် ီး

ေးက္်ီးလက္္ေးဒ ႐မခင္းီးမ
ဟိုတယ္၊ တည္းီးခိုခန္းီး

ခမ် ီးံႏးင္းယဥ္္ေးက္်ီးမမဖလယ္း ခင္းီး

လူံႏးင္း ဘ ဝ၏အ ပနအလနဆက္္းံႏဖးယ္ေးနထိင
ု မမ ည္
ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီး၏အရင္းီးအ မစ္း ဖစ္ ည္။ (အင္းီးေးလီးက္န္၏နမူန )

း ဖစ္ ည္။

ည္။

● ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီးမေရ ရနပိုေးဖင ည္ ေးဒ ခမ် ီးသတက္ရနိုေးဖငး
ပ
ဖစၿပီး
ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ထိ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီး၊ ပည ေးရီးအသတက္္ိုီးဖစတေးန ည္။

စဥ္က္မ
ဆ ပ်က္္ေးရီးအသတက္္ အတဒါက္ို
ထိန္းီး မ
ိ ္းီးရန္ ေအရီးႀက္ီး ည္။

ခရီးသ ီးလုပငန္းီးး မႇင္းတင္ေးရီးံႏးင္း
ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ိထ ္းီး ိမ္းီးေးရီး
းံႏးစခိုစလုီး လုပ ပ္ ီးရန္
ေအရီးႀက္ီးလိုအပ္ ည္း အခ်က္အလက္မ် ီး

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ထိ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီး ည္ ခရီးသ ီးလုပငန္းီး၏
အရင္းီးအ မစထန
ိ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီးလည္းီးး ဖစၿပီး
လူေးနထိုငမမ ထိန္းီး ိမ္းီးေးရီးလည္းီးး ဖစ္ ည္။

ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီးအစအစဥ္္းံႏးင္း
ေးလလ ေးစ င္းၾက္ည္းး ခင္းတင္ီး းီးအခ်က္အလက္္ေးဝမး် ခင္

ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီးအရင္
းီးအ မစထန
ိ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီး

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်
င္ ထိန္းီး မ
ိ ္းီးေးရီး

လူေးနထိင
ု မမ
ထိန္းီး မ
ိ ္းီးေးရီး
ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငိက ိုစဥ္ဆက္မပ်က္ထိန္းီး
 ုီးဖစတရင္းီးထိန္းီး မ
ိ ္းီးရမည္။

မ
ိ ္းီး

 ေးဒ ခမ် ီးပါဝငရန္ အထူီး
ေအရီးႀက္ီး ည္။

 ခရီးသ ီးလုပငန္းီး၏
အရင္းီးအ မစ္း ဖစ္ ည္း
ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င မွ ဆိီးု က္်ီးး ိ ဖစၿပီးမ
ေးး ဖရင္းီးလ်င္ ေးန က္က်သ ီးမည္။

ုီးဖစတမမ(Sustainable Use)လုပရ နလိ ိုအပ္ ည္။

11

ဖခတး ခမ္းီးစိတ္း ဖ း ခင္းီး
- တည္ဆတး ပႆန မ် ီး
- း ဖစမည္းး ပႆန မ် ီး
က္ဆိို င္ူမ် ီး
- လက္ရ ိေွ အး ခေအန
တို႔က္ိုရင္းီးလင္းီးေးစ ခင္းီး

းီး၊ ေးလလ း ခင္းီး
- အက္တး ဖတ္၊
ဆန္းီးစစ္း ခင္းီးရလ ဒ္
- တိုီးတက္မ မအစအစဥ္ အ စ္
တို႔က္ို က္ဆိို င္ူအ ီးေးဝမမ
် ည္။

အက္တး ဖတ္း ခင္းီး၊
ဆန္းီးစစ္း ခင္းီး
- Monitoring data စုး ခင္းီး
- ရလ ဒ္၏ Analisys
- တိုီးတက္မ မအစအစဥ္္
တို႔က္ိုထူေးထ ငမည္။

သက္ိုိ င္သ ူ
အာ လံု
ပါဝင္္ေ သာ
စမံခန္႔ခခြဲမႈ

အစအစဥ္္
- ရည္မွန္းီးခ်က္္းံႏးင္းမဟ ဗ် ်ဴ
ဟ
- ေးလလ ေးစ င္းၾက္ည္း
း ခင္းီး နည္းီးလမ္းီး
- ေအလအက္်င္းမ
လုပန
င ္းီးစဥ္္
- ရနပိုေးဖင
တို႔က္ိုထူေးထ ငမည္။

ေအလအက္်င္း
- အစအစဥ္တိ
အ ုင္းီးလုပ္း ခင္းီး
- Monitoring
- ဘတဂ ်က္္း ပနလည္ဆန္းီးစစ္း ခင္းီး
တို႔က္ိုထူေးထ ငမည္။

ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီး
ဆိင
ု ရ ဘ ဝ
ပတ္ဝန္းီးက္်င္
ထိန္းီး မ
ိ ္းီးမမမ် ီး

負荷

概要

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င္ လမ္းီး၊ေးလဆိပတက

႔
ို ေအဆ က္အဥ္မ

ီးလုပငန္းီးဆိင
ု ရ

Eco-ခရီးသ

ီးလုပန
င ္းီး ည္ နိယ မ (၃)ခ်က္္း ဖစ္ေး
ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီးတိုီးတက္္း ခင္းီး၊
ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ထိ ္းီး မ
ိ ္းီးး ခင္းီး၊ ေးဒEco-ခရ
ဖဖ႕ၿဖိ
ီးး ခင္းီးက္ိုမတ
ူ ည္ၿပီး
ီးသ ီးလုပငန္းီး၏ရည္ည္ရယခ်က္္
Eco-ခရီးသ ီးလုပငန္းီး၏နိယ မ (၃)ခ်က္္
ရည္ည္ရယ္ည္။

ေါတ္ေးဖင
႔
ထုတလႊတ္း ခင္းီးးံႏးင္း

ပ်က္ီးး
္ ခင္း၊ီး

ခရီးသ

ေအဆ က္အဥ္မ် ီး

ေးဆ က္လိုပ္းခင္းီး

ဇဝမ်ီးစုမ
ိ ်ီးကက္တ
ိ ပ်က္ီး္

ေးၾက္ေးဂဟစနစ္
င္း
ေးး ပ င္းီးလတအစ
း ခင္ီးအစ
းီး၊
၊ ေးရ၊အ ခ ီးအရင္းီး

း ခင္းီး

အ မစမ် ီး

ီးု ဖစတး ခင္းီး၊ဖစန္႔
ပစ္ ပစၥည္းီးးံႏးင္
ဖစန္႔
ပး
စ္ေးေရၾက္ညစည
င္းမ္းီး

း ခင္းေးရငု
ီး။
ပကစ ီးး ခင္းီး၊
ေးတ င္က္္း ခင္းီး၊ငါီးဖမ္းီးး ခင္
ေးလစီးး
းီး၊
ခင္းီးစ
ည္း
က္စ ီးး ခင္းပန္
ီး၊ းီးး ခလုပတ
္၍ ခ ီးမ်ီးစိတ
ိ ္ အပငမ် ီးေးရ ေးးံႏးး ၍

အနေးရ င္ ည္

အပင္ မ်ီးစိတ
ိ ္ ပ်က္ီးး
္ ခင္းီး၊လူထူ ထ ပ္ ေး

ေးရခ်ေးဂဟ
ိ
စနစ္းံႏးင္း
က္ဆိို င္ ည္။

ေးၾက္
ေးတ
င္း ႐းိးင
ု ္းီး

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ထိ ္းီး မ
ိ ္းီးေး
ရီးံႏးင္း
ရနပိုေးဖငရ း ခင္းီး

တိရိစၦ နမ် ီး စိတစ
ဖိ ီးမမး ဖစ္း ခင္ရ
းီး၊ ဥ္တုေးး ပ င္
လတ
းီးမမေးၾက္ င္း

အင္းီးေးလီးက္နကတ ႔
ို

ေးဂဟစနစ္ေးး ပ င္းီးလတး ခင္းီး။
အရင္းီးအ မစ္ ိုီးဖစတ

အစ ီးအစ ၊ ဟိတ
ု ယ္ိုီးပစၥည္းီးမ် ီးက္တ

သလန္း ခင္းံႏးင္
းီး း

အသလနအက္သြ

ဖစန္႔
ပစအမိမက္မ် ီး
ေးရ

႔
ို အရင္းီးအ မစအမ်ီးမ်ီးက္ိ
ိ ိ ု

ေးဒ

ီးု ဖစတး ခင္
အမမးိ
းီး က္ဖစန္
္၊ ႔
ပစပစၥည္းီးေးၾက္ င္း

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င္ ေးး ေးရပ်
မ၊
က္ီးး
္ ခင္းီး

ီးု ဖစတသလနကး
တ ခင္းီး ေးဟ း္တယ္၏ေးရအ

းံႏးင္းေးရဆိီးု

႐းမခင္းီးထိန္းီး
စ ီးေး

ခမ် ီးအသတက္္ အလုပအက္ိုင္
ဖန္ီးး ခင္းီး

Eco-ခရီးသ ီး
လုပငန္းီး

ီးု း
(ဧည္
ပမမးခန္းေးရက္ူ
ီး၊
ီးက္န္၊

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င ဆိ ိုငရ
ပည ေးပီးး ခင္းီး

မ
ိ ္းအဝတ္
ီးေးရီး၊ေးလ် း္း )ခင္
ဟိ
းတ
ု ီး ယ္၊

က္ဆိုိ ငမသွ ထက္္ေး

ေးရဆိီးု ေးၾက္
ေးရခ်
င္း ညစ္
ိ ညမ္းီးေးစ ခင္းီး

ပငလယညစညမ္းီးေးစ ခင္းီး
ဖစမ္းီးအင္ ိုီးဖစတမမံႏးင္း

ခရီးသ

ီးး ခင္း
ခရီးသ
ီး၊

ဖနလ ိုအိမဓါတ္ေးဖင ႔

ဖစမ္းီးအင္ ိုီးဖစတမမးံႏးင္
CO2က္တ
း

ေးဒ

ီးလုပငန္းီး၊ ဟိတ
ု ယ္၊ အစ ီးအစ ဆိင
ု ရ

ဖဖ႕ၿဖိီးေးရီး

ို ႔
ဖနလ ိုအိမဓါတ္ေးဖင ႔
ထတ
ု လ ႊတ္း ခင္းီး

ထုတလႊတ္း ခင္းီး

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ိထ ္းီး

ရနပိုေးဖငရ ေးဖဖး ခင္းီး (နမူန )

藤稿（2017）

မ
ိ ္းီးေးရီးနည္းီးလမ္းီး

💰

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ိထ ္းီး

ခရီးသ

စုေးပါင္းီးအမိမက္္ေးက္ က္္း ခင္းီး
လုၿခေးရီး
ပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ထိ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီးတိုီးတက္မမ
ေးဂဟစနစ္း ပနလ ည္္ည္ေးထ င္း ခင္းီး၊
စ ည္း

ီးဧည္း

မ
ိ ္းီးေးရီးနည္းီးလမ္းီး

ည္္မခန္႔ဖခတမမ (နမူန )

ခရီးသ

ဝင္ေးၾက္ီး

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ထိ ္းီး
မ္းီး

အ

ုီးး ပခ

စည္းီးက္မ္းီးမ် ီးး ပ႒ န္းီးး ခင္းီး

က္ ီးရပန ီးခ

မ
ိ ္းီးေးရီးနည္းီးလ

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ိထ ္းီး

ခရီးသ

အစိုီးရမညႊနၾက္ ီးး ခင္းီး၊ စည္းီးက္မ္းီးထုတ္း ခင္းီး
(နမူန )


ခရီးသ ီးေအဆ က္အဥ္ေးဆ က္ပါက္ ဘ ဝပတ္
ဝန္းီးက္်ငန
ိထ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီးအက္တး ဖတ္းံႏးင္းလုပိက ိုင္း ခ
င္းီး
 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငခ
ိထ ိုက္မမက္ိ ပုမန္စ္ေးဆီးၿပီး
ဆိုီးက္်ီးေးပီး
ိ
ူေက္န ဒဏ္ေးေဖငက္ က္္း ခင္းီး
(ဆိုီးက္်ီးး ဖစ္
ိ ေးစ ူက္ိုတ ဝန္ေးပီးနည္းီး)

ီးဧည္း

ည္မွ

မ
ိ ္းီးေးရီးနည္းီးလမ္းီး

ီးလုပန
င ္းီးရငမ် ီး၏တ ဝန္ (နမူန )

င္းေးတ း္ေး ဖစန္႔ပစ္ေးရစမခန္႔ဖခတမမး ဖင္း
ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င ည စညမ္းီးမမအ ီးက္ သက္ယ္း ခင္းီး

ဖစန္႔ပစ္ေးရအ ီးစမခန္႔ဖခတမမေမက္ င္းီးလ်င္ ေးး မက္ိုညစညမ္းီးေးစ လို၊ ပငလယ္၊
ေးခ် င္းီး၊ က္န္ တို႔က္ိုညစညမ္းီးေးစပါ ည္။
အပူခ်န္ိး မင္းမ ီး ည္းဖစန္႔ပစ္ေးရ ည္လညး
္ ီး ေးေရန က္ရိမွ ် ီးက္ို
ဆိုီးက္်ီးေးပီး
ိ
ည္းအသတက္္ တိထ ီးရ နလိ ို ည္။ ေးန က္ဆိုီးနည္းီးပည း ဖင္း ထုတလို ပ္ ညး
္
စက္ကိို အ ုီးး ပး ခင္းီး ေည္အက္ င္းီးဆုီးး ဖစ္ ည္။
စက္္ဝယရ နအခက္အခတး ဖစလွ်င္ လက္ရိစွ က္အ ီး ပးုမန္စ္ေးဆီးၿပီး း ပး ပငထန
ိ ္းီး မ
ိ ္းီးရမည္။

ဘ ဝ
ပတ္ဝန္းီးက္်င္
ေးစ င္းၾက္
ည္းရ န္ ဝန္

 ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ိထ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီးအသတက္္
ထည္းသ င္းီး စဥ္္းီးစ ီး ည္းဟိုတယအ ီး လက္မွတ္၊
အမတအ
ီးေးပီးး ခင္းီး
( ခရီးသ

(ခရီးသ

ီးဧည္း ည္နည္းီး ည္းက္ လအ ီး
ကဆတေးဆ ငမမး မႇင္းတင္း ခင္းီး
ီးဧည္း ည္္စပ
ၿ ိငနက္္ိုၿပး ခင္းီးမက္ သက္ယ္း ခင္းီး)

ပည ရင္၏အက္ူအညလိုအပ္ေး း္လည္းီး ပည ရင္ေးခၚ ခင္းီး၊ ေမခၚ ခင္းီး
ခရီးသ ီး လုပငန္းီးရငမ် ီး၏ ဆံႏၵသတငမူတည္ပါ ည္။

ေ
ိ းစရန္)
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ည္

ေးဒ

ခမ် ီးအလုပက္
အ ိုင ဖ န္ီးး ခင္းီးးံႏးင္း ခရီးသ

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ိထ ္းီး

ီးလုပန
င ္းီးသတငပါဝင္း ခင္းီး


မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရင္းီးး ပ ခင္းီး (ဘ

ည္ ။

း ပန္း ခင္းီး၊ ရင္းီးလင္းီးခ်က္္)

 အင္ ပရတ ( မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရင္းီးး ပ )ူ - တိီးု ဂိုက္ထက္ပိုိ ၍ ေးဒ

စ ီးစရ ၊ လက္္ေးဆ င္
ေးဒ

မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရင္းီးး ပ
ခရီးသ ီးလုပငန္းီး

၏ေအး ခခထုတကိုန္

၏႐ိုီးရ ေေလထီးု တမ္းီးဆိင
ု ရ ပစၥည္းီးမ် ီး

သတင္ ေးဒ

မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရင္းီးး ပ ခင္းီးဆို ည္မွ


ေည္အရီးႀက္ီး

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င၊္ ယဥ္္ေးက္်ီးမမ၊ မိုင္းီး(ေးရီးေးဟ င္းီးေအဖမအံႏးစ္)က္ို
န ီးလတည္လယကူရနရင္ွ းီးး ပ ခင္းီး။ ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငဟ
ဗ ု တ
ု အ ပင္ ၊ ၄င္းီး၏
ဆိုလခ
ို ်က္္ ု႔
ိ မဟုတ္ အရည္အခ်င္းီးအ ီး ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီးအရင္းီးအ မစ္၏
တနဘိိုီးအသတက္္ မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးေးဖ း္ေးဆ င္ငး
္ ၊ မ င္းေးပၚမူတည္ပါ ည္။

က္ုနက္
ၾ မ္းီး၊
ထုတကိုနမ် ီး
ဝယယူး ခင္းီး

ေးဒ

မ
ိ ္းီးေးရီးပည ေးပီးး ခင္းီး：

မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရင္းီးး ပ ခင္းီး

ခမ် ီးက္

က္
ူ ို အင္ ပရတ ဟုေးခၚ

ံႏးင္းနီးစပ္ ည္။

ည္။ Eco-

မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရင္းီးး ပံႏးိးင
ု င
်ွလ ္ ေအက္ င္းီးဆုီးး ဖစ္ ည္။

မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရင္းီးး ပ ခင္းီး၏ ပုစအမ်ီးမ်ီးိ ိ

တင္းီးအခ်က္အလက္မ် ီးက္ို ေ
ိ းစ ခင္းီးအ ပင္
ဧည္း ည္မ် ီးအ ီး ပိမ
ု န
ို ီးလည္ေးစၿပီး၊
တနဘိ ိုီးအမနကိ ို ေ
ိ းစရန္ ရည္ည္ရယ္ည္

 ခရီးသ ီးဧည္း ညအျ ပင္ ေးဒ ခမ် ီးလည္းီး
ေးဒ အရင္းီးအ မစ္၏ တနဘိ ိုီးက္ို
ေးလလ ံႏးိးင
ု ္ ည္။

မိင
ု ္းီးေးၾက္ င္းီးရင္းီးး ပ ခင္းီးသတ
င္ လူဝန္ေးဆ ငမမ းံႏးင္း လူမလို ည္း
ဝန္ေးဆ ငမမရိ ည္။

း္ေးလလ ေးရီးခန္းီးမ
ည္လည္းီး
မိုး္င္းီးေးၾက္ င္းီးရင္းီးး ပ ခ

မိင
ု ္းီးေးၾက္ င္းီး
ရင္းီးး ပ ူ

င္းီး

ေက္မၻ ဒီးယ ီး၏နမူန

Prek Toal ငက္ထိန္းီး မ
ိ ္းီးေးရီးဇုန္
Eco-ခရီးသ ီးလုပငန္းီး

ခရီးသ ီးလုပငန္းီးအရင္းီးအ မစ္ ည္ေးေရပေၚနထိင
ု ္ ူ၏
ေးနထိင
ု မမ ၊ ရ ီးပါီး ည္းငက္မီး် (Tonle
ိ
Sap ေးရက္န္)

နမူန

Kampi ၏ Eco ခရီးသ
Legend

ီးလုပငန္းီး

ခရီးသ ီးလုပငန္းီး ည္ မယ္ေးခါင္း မစလင္းီးပိုင္၊
ေးက္်ီးလက္လူမမအဖဖတ႕အစည္းီးးံႏးင္းေးနထိင
ု မမ ၊
မယ္ေးခါင္း မစ္

Water body
Case Studies

Multiple Use Management Area
National Park
Protected Landscape
Ramsar Site
Wildlife Sanctuary
Natural Heritage Site
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Chambock ၏ Eco-ခရီးသ

ီးလုပငန္းီး

ခရီးသ ီးလုပငန္းီးအရင္းီးအ မစ္ ည္ စ္ေးတ ၊
ေးက္်ီးလက္လူမမအဖဖတ႕အစည္းီးးံႏးင္းေးနထိင
ု မမ

◯ထတမနပါတမ် ီး ည္ ၄င္းီးး ပည္နတယ္င္
း ပလုပ္ေးန ည္း Eco-ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီး၏
ေအရအသတက္္း ဖစ္ ည္။

(၁) Kampi ၏ Eco-ခရီးသ

ေးလလ ေးရီးခန္းီးမ

ီးလုပန
င ္းီး

ေးဒ ခမ် ီးမစက္္ေးလလုပန
င ္းီး
လုပ္ ည္။
လုၿခမမအခက္အခတရိ ည္။
စက္ဘီးငါီးး ခင္းီး
မ်ီး ိ ုဥ္္းီးရ နအံႏးရ ယရိ ွ ည္း မ်ီးစိတ
ိ ္း ဖစ္ ည္း
မယ္ေးခါင္း မစလင္းီးပိုင္းံႏးင္း ေးက္်ီးရ

က္ိုသ

ီးလည္း ခင္းီး။

အိမလ ည္ည္ခင္းး ပ ည္။
န္႔ရင္းီးေးရီး
အခက္အခတရိ ည္။

မိင
ု ္းီးေးၾက္ င္းီး
ရင္းီးလင္းီးး ခင္းီး

ေးဒ

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

ခဂိုက္္(အင္ ပရတ )

အဂၤလိပလိ ိုရင္းီးး ပတတ္ည္း
ေးဒ

ခေးဖမီးထုတရ နအခက္ခတရိ

ည္။
ေးလငယ္းံႏးင္း (၄)န ရခန္႔ခရီးသ
႐မခင္းီးလ ည္။
ခရီးသ

ီးရ

ည္။

ီးဧည္း

အခက္အခတရိ

ည္အသတက္္ေးဝီးသလန္းီး၍

ည္။

လုၿခေးရီးလည္းီး း ပငရ နလိို
ေးဒ

ခအမ်ီး ိ မီးမ် ီးခ်က္္ည္း အစ ီးအစ

က္ိုစ ီးံႏးိးုင ္ ည္။ (အရ
ရ

ရိ

ည္)

မအမ်ီး ိ မီးမ် ီးက္ ေးလက္်င္းၿပီးခ်က္္း ပတ္ည္။

ေးေရပၚအိမၾက္ည္း႐မေးလလ း ခင္
းီး
ေးဒ

ခမ် ီးံႏးင္းယဥ္္ေးက္်ီးမမဖလ

ယ္ေးရီး အစအစဥ္နည္းီး
အခက္အခတရိ ည္။

ည္း

ေးဒ ခမစမခန္႔ဖခတ
ည္း စ ီးေး က္ဆိိုင္
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ည္။

ေးလလ ေးရီးး ပခန္းီး၏ မိုင္းီးေးၾက္ င္းီး
ရင္းီးလင္းီးခ်က္္
ရင္းီးး ပ ူနည္းီးလို႔ အခက္အခတရိ ည္။

ေးလအ ီးလုီးသတင္ေးဝ

ေးလလ ေးရီးး ပခန္းီး

ည္း ငက္္ေးသတေအၾက္ င္းီးက္ိုရင္းီးး ပ

အဂၤလိပိလ ိုေးး ပ တတ္ည္းရင္းီးး ပ

ူမရိ

ည္းအခါ အ

ည္းစ ။

ခရီးသ

ုီးဝင္ ည္။

ီးဧည္း

(၃) Chambok ၏ Eco- ခရီးသ

ည္္ိုိ ီးတက္္း ခင္းီး

ေးဒ

ခဂိုက္္ (

မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရင္းီးး ပ

)ူ

ရ မအမ်ီး ိ မီးမ် ီး
လုပ္ ည္းလက္မမလုပငန္းီး
လက္္ေးသတ႔လုပ္ေးဆ
င္း ခင္းီး

ေးဒ

က္ိုစ ီးံႏးိးုင ္ ည္။ (အရ
ရ

ကဆတေးဆ ငမမေးက္ င္းီး ည္း
ွ
ခရီးသ ီးအရင္းီးအ မစရ ီးပါီးး
ခင္းီး
ည္ အခက္အခတး ဖစ္ေးစ ည္။
အတဒအသတက္္
ရ
ီးံႏးင္းယဥ္္ေးက္်ီးမမဖလယ္း
ခင္းီးးံႏးင္း
လက္္ေးသတ႔လုပ္ေးဆ င္း ခင္းီးက္ို
အေိက္လုပ္ ည္။
စ္ေးတ အသတင္းီးရိေးရတဖခန္ိိုေ႔တ င္ တက္္ ီးး ခင္းီး

ခအမ်ီး ိ မီးမ် ီးခ်က္္ည္း အစ ီးအစ
ရိ

ည္)

မအမ်ီး ိ မီးမ် ီးက္ ေးလက္်င္းၿပီးခ်က္္း ပတ္ည္။

Chambok သတင္ Eco-ခရီးသ

Eco-ခရီးသ

ီးလုပန
င ္းီးမလုပင
ခ ္

• Chambok သတငရိ ွ ည္း Kanpon Sev း ပည္နယွမ စိက္
ု ပီးေးရီးထက္္
် ိ
ဝင္ေးေဖငက္ င္းီးတတ မီးေးသ ီးလုပ္ေးရ င္းီးၿပီး မီးေးသ ီးမ
အေိက္ဝင္ေးဖငး ဖစခတ ည္။
• ၄င္းီးအသတက္္ Chambok သတငလ ည္းီး မီးေးသ ီးလုပန
ရ ္ေးန႔စဥ္္
ရ ေးပါင္းီးမ် ီးဖစ ေး
စပငိုခ တခတၿပီး အမ်ီး ိ ီးဥ္ယ် ဥ္ိ က ိုလည္းီး
မ် ီးဖစ ထိခိုက္ခတ ည္။
• စဥ္က္မ
ဆ ပ်က္္ဝင္ေးဖငေရအ င္ မီးေးသ
ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီးက္ို စတငခတ ည္။

ီးလုပန
င ္းီးဆိင
ု ရ ဝင္ေးဖငမ် ီး

းံႏးိးုငး
င ခ ီး ီးဝင္ေးၾက္ီး
လူႀက္ီး $ 3 /
ေက္လီး $ 1
ေးရတဖခန္ိ ိုေ႔တ င္က္္း ခင္းီး(ဂိုက္ပါ)
$ 15
စက္ဘီးငါီးး ခင္းီး
တစ္ဥ္ီးံႏမန္းီး $3
အိမ္ ည္းီးး ခင္းီး
တစညံႏမန္းီး
$4
ေးဒ ႐ိုီးရ က္ ေပဖ် း္ေးး ဖ ခင္းီး
(တစ္ေးခါက္္းံႏးမန္းီး) $20
 မိုင္းီးေးၾက္ င္းီးရင္းီးး ပ ူ
(အဂၤလိပ္က္ ီး)
$15
〜
ေးလလ ေးရီးး ပခန္းီးမ ထမင္းီးစ ီးး ခင္းီး
တစန ပလွ်င္
$4

ီးလုပ္း ခင္းီးက္ို ပိတပငပ
ၿ ီး Eco-

Source: TOKO (2016)
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ီးလုပငန္းီး

Eco-ခရီးသ

ီးလုပန
င ္းီးမရ

ည္း ေးဒ

ခအသတက္ရနိုေးဖင
ပ
Ecoခရီးသ

CBET မရ ည္းဝင္ေးဖငအ ီးလုီး ည္ ေးဒ ခရနပိုေးဖငး ဖစၿပီး
ေးဒ ခေးက္ း္မတမ ရနပိုေးဖင ုီးဖစတး ခင္းီးက္ိုဆုီးး ဖတ္ည္။

ီးလုပငန္းီးဝင္ေးဖငး ဖန္႔ ဖ်ဴီးး ခင္းီး

Eco-ခရီးသ

ီးလုပငန္းီး ဝန္ေးဆ ငမမ
လုပကိ ို င္ ူမ် ီး

ဂိက္
ု ္၊ းံႏဖးး းီးလည္းီး၊ အိမ္ ည္းီးခိခ
ု န္းီး၊ အက္အဖဖတ႔

45,000

ေးဒ

Eco-ခရီးသ ီး
လုပငန္းီးဝင္ေးဖင

40,000
35,000

ခစမခန္႔ဖခတေးရီး

အမ်ီး ိ မီးအဖဖတ႕

ေးက္ း္မတ

စ ီးေး က္ဆိုိ င္မခန္႔ဖခတ ၊ူ
လက္မမပစၥည္းီးထုတလို ပ္ ူ

30,000
25,000

ေးက္်ီးရ

20,000

(၉)ရ

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ထိ ္းီး မ
ိ ္းီးေး
ရီး
လုပငန္းီး
စ္ေးတ ေးစ င္းၾက္ပ္း ခင္းီး

မ

ေးခါင္းီးေးဆ င္(၁)ဥ္ီးစ ပါဝင္ ည္း

15,000

(၉)ဥ္ီးေးက္ း္မတ

10,000
5,000

စမခန္႔ဖခတေးရီးေးက္ း္မတ၏တ ဝန္ ည္
အသလေနအရီးႀက္ီး ည္။

0

2003

2004

2005

2006

2007

Total Tourist

2008

Khmer Tourists

2009

Income (USD)

2010

2011

2012

2013

Foreign Tourist

ေးဒ
ဆင္းီးရတေး

လူထရ
ု နပိုေးဖင
မိ

ီးစုအ ီးေးထ က္ပး ခင္းီး

Source: TOKO (2016)

Eco-ခရီးသ ီးလုပန
င ္းီးစမခန္႔ဖခတရန္းံႏးင္း
တမွတ္ည္းစည္းီးက္မ္းီးမ် ီး (နမူန )
• Eco-ခရီးသ

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ထိ ္းီး

မ
ိ ္းီးရန္

ရရ က္ ဝဂိေ
ု းက္်ီးရ

• 1995 ခုံႏးပ စ္င္ က္မၻ ယဥ္္ေးက္်ီးမမ

ီးလုပန
င ္းီးလုပိက ို င္ ူအသတက္္ ေရဖငပမ ဏ

ေအဖမအံႏးစ္း ဖစၿပီး း ပတည္္င္းီး၊

• ေးရတဖခန္တမွတဧရိယ သတင္ က္ ီး၊ ဆိင
ု ယ
က ္ေးပီးမဝင္း ခင္းီး
စ္ေးတ ေးစ င္းၾက္ည္းရ နအ ဖဖတ႕ဝင္ (ရ

•
•

(နမူန -ဂ်ပန္)

း ပည္ပဧည္း
• အခက္အခတရိ

အ ီးလုီးပါဝင္း ခင္းီး)

ည္ မ် ီးလ
ည္း

ည္။

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င္

ၾက္ ီးမ ေးဒ ခမ် ီး ည္
ေးက္်ီးလက္္႐မခင္းီးက္ိုထန
ိ ္းီး

စ္ေးတ မရယူံႏးိးင
ု ္ ည္း စ္၊
အ ခ ီးပစၥည္းီးမ် ီး၏ တမွတပမ ဏဆိင
ု ရ စည္းီးက္မ္းီး
(ရ ခမ် ီးမအိမ္ ိုီးထင္းီး အနည္းီးငယ္းံႏးင္း စကိ ိုင္းီးေးး ခ က္မ် ီးက္ို
ယူဖခင္းရိ ည္)

မ
ိ ္းီး

ည္

း
က္မၻ ယဥ္္ေးက္်ီးမမေအဖမအံႏးစ္း ဖစ္
ည္။

• ေးရ င္းီးရ နထ ိုတယူဖခင္းမ ပပါ။

• က္မၻ ယဥ္္ေးက္်ီးမမေအဖမအံႏးစမျ ဖစခင္
တစ္းံႏးစလွ်င္ ခရီးသ

ီးဧည္း

ည္ (၇)

န
ိ ္းီး ခန္႔လ ၾက္ၿပီး၊ ယခုသတင္

(၁)
ခရီးသ

ီးလုပငန္းီးး မႇင္းတင္း ခင္းီးေးၾက္ င္းး ဖစ္ေးပၚလ

(၂)
ခရီးသ

ည္းး ပႆန

ီးလုပန
င ္းီးး မႇင္းတင္း ခင္းီးေးၾက္ င္းး ဖစ္ေးပၚလ

း ပႆန မ် ီး

မ် ီး
အမိမက္ပစ္း ခင္းီး၊ ပုဂၢလိက္ခ်ီးေးဖ
ိ
က္မမ
 အခ်န္ိ(၁)န ရ ဟု ေးး ပ က္တ
တစၿပိင္ ည္းီးလ ၾက္ ည္။
 တစရက္ွလ ်င္ ၃၅၀၀ ေးက္် း္ ဧည္း

႔
ို ခဏ

ည္လ

တစရတက္္င္ ပ်မ္းီးမ်က္ ီးအစီး ၃၀၀ ခန္႔လ
 အမမးိက္မ် ီးလ


ေးန

ည္။ (ရ

ီးဧည္း

႐မခင္းီးပ်က္္ီးး ခင္းီး

ည္မ် ီး

 ဧည္း ည္မ် ီးလ ည္းအသတက္္ ရရ က္ ဝရ သတင္ တည္းီးခိုခန္းီး၊
လက္္ေးဆ ငပစၥည္းီးဆိင
ု ္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိိုငမ် ီး မ် ီးလ ည္။

လူဥ္ီးေးရ၏ 1.7 ဆ)

 အခ်႕ ိ ည္ စိုက္ခင္းီးက္ိုက္ ီးရပရန္ေးနရ လုပ၍
္ ႐မခင္းီးပ်က္္ီးလ

ည္။

 ဧည္း ည္အသတေက္အဆ က္အဥ္မ် ီးက္ ႐မခင္းီးဖ်က္ဆီး ည္းး ပႆန း ဖစလ
ဆူညလ ည္။ နဂိုေးအီးခ်မ္းီး ယ ခတ ည္း ေးက္်ီးလက္ပ်က္္ီးသ

ည္။

တမတ
ွ ထ ီး ည္းအိမမဟုတ္ည္းအိပ မ္ ငလ ည္းီး ဧည္း
ပုဂၢလိက္ခ်ီးေးဖ
ိ
က္မမး ဖစ္ ည္။

 ေးဒ

ည္းခရီးသ

ခေးနထိင
ု မမ က္ိုး ပ

ည္ဝငလ

ည္။

ည္။
ီး

ည္။ ဧည္း
ည္။

ည္မ် ီး၍

 အရမ္းီးဆိီးု ရ ီးလ ၿပီး ယဥ္္ေးက္်ီးမမေအဖမအံႏးစအ သတက္္ အံႏးရ ယ္ ရင္းီးထတဝငခါနီး
အဆင္းအထိး ဖစလ ခတ ည္။

ည္းေးနရ သတင္ း ဖစ္ ည္းး ပႆန ။
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ည္း

း ပႆန က္င္းီးေးစရန္

း ပႆန က္င္းီးေးစရန္

 ရရ က္ ဝရ
ည္ ႐မခင္းီးထိန္းီး မ
ိ ္းီးေးရီးအသတက္္
ဧည္း ည္ မ် ီးအ ီး ယ ဥ္္ည္းီးက္မ္းီး တမွတလိိုက္္ည္။
ရ သတင္းီး အလယလမ္းီး (0.6 မိုင္)သတင္ ဧၿပ မ းံႏးိးုဝငဘ
နနက္္ (၉ီး၀၀) မ ည (၄ီး၀၀)အ ီး က္ ီးလမ္းီးပိတထ ီး ည္။

 အစိုီးရံႏးင္းေးဒ ခမ် ီးပူီးေးပါင္းီးၿပီး
“႐မခင္းီးထိန္းီး မ
ိ ္းီးေးရီး စည္းီးမ်ဥ္္းီးမ် ီး”က္ို
ေအး ခခၿပီး ႐မခင္းီးထိန္းီး မ
ိ ္းီးေးရီး အစ
အစဥ္လ ိုပ္ေးဆ ငလက္
် ရိ ွ ည္။

 ဧည္း ည္မ် ီးက္ို က္မၻ ယဥ္္ေးက္်ီးမမေအဖမအံႏးစ္၏တနဘိ ိုီး
န ီးလည္ေးစရန္ ေးဒ ခံႏးင္း ခရီးသ ီးလုပငန္းီးရငမ် ီးမ
ပူီးေးပါင္းီးၿပီး ေးက္်ီးလက္္ေးဒ ဒ၏
႐ိုီးရ ေေလထုီးတမ္းီးက္ို
လက္္ေးသတ႔လုပ္ေးဆ င္းံႏးိးုင ္ ည္း Ecoခရီးသ ီးစမက္ိန္းီးက္ို း ပလုပ်က္
လ ရိ ွ ည္။

ဂ်ပန္းံႏးိးုငသတငလ
င
ည္းီးေးဒ
႐ိုီးရ မုန္႔လုပ္း ခင္းီး

ဖဖ႕ၿဖိီးေးရီးအသတက္္ Eco-ခရီးသ
စိက္
ု ီးေးရီးလက္္
ပ် ိ
ေးသတ႔ ပလုပ္း ခင္းီး

 ေးက္်ီးရ အိမ္ေးး ခအလ ီးလုီးပါဝင္ ည္း 「ရရ က္ ဝဂိုို
ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်ငန
ိထ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီးအ င္းီး」
မဥ္ီးေးဆ င္ ၿပီး ေးဒ ခအ ီးလုီးမ
႐မခင္းီးေးက္ င္းီးေးအ င္ ႀက္ိီးစ ီးလ်က္္ ရိ ည္။

ီးလုပငန္းီး

ည္ ေအရီးႀက္ီး

အက္်ဥ္္းီးခ်ပ္-

အင္းီးေးလီးေးဒ
က္္

ည္။

ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င အ ီးမထိခိုက္္ည္း
ဘ ဝက္စ ီးး ခင္းီး

ယယူပိုေ႔ဆ င္ေးရီးထိန္းီး

စဥ္က္မ
ဆ ပ်က္ခရီးသ

ီးစနစထန
ိ ္းီး

မ
ိ ္းီးး ခင္းီး

・ ဘ ဝပတ္ဝန္းီးက္်င ဆ ိုီး႐မးးီးမမက္ို က္ သက္ယ္း ခင္းီး
・အက္်ီးး ိ ဖစမည္းခရီးသ ီးလမ္းီးလု ပ္း ခင္းီး
・CO2ေးလ် ခ် ခင္းီး

ခရီးသ

ေးဒ

သထက္ပန္းီးဂ်း ပလုပ္း ခင္းီး

စ္ေးတ ထိန္းီး မ
ိ ္းီးေးရီး လက္္ေးသတ႔
လုပ္ေးဆ င္း ခင္းီး

ီးေးဒ သတင္းီး
ွ
လမပရ ီးမမ

အင္းီးေးလီး
က္န္

ေးတ င္က္္း ခင္းီး

စဥ္က္မ
ဆ ပ်က္္ Eco-ခရီးသ

ီးလုပငန္းီး

・ေးဂဟစနစ္းံႏးင္း ယဥ္္ေးက္်ီးမမေအဖမအံႏးစထိန္းီး ိ မ္းီးေးရီး
・ဧည္း ည္္မခန္႔ဖခတး ခင္းီးးံႏးင္းစနေစက်အ င္း ပ လုပ္း ခင္းီး
・ေးဒ ခံႏးင္းယဥ္္ေးက္်ီးမမဖလယ္း ခင္းီး
・ မိ ုင္းီးေးၾက္ င္းီးေးဖ း္း ပ ခင္းီး
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မ
ိ ္းီးေးရီးအသတ

အစိုီးး းႊနၾက္ ီးခ်က္္

・ပည ရငမ် ီးမစဥ္က္မ
ဆ ပ်က္ခရီးသ ီး
ထိန္းီး မ
ိ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီးအစအစဥ္္ေးရီး
ကဆတး ခင္းီး
・ပတ္ဝန္းီးက္်ငနထိ ္းီး မ
ိ ္းီးေးရီးပါဝင္ည္း
ခရီးသ ီးေးပၚလစေးရီးကဆတး ခင္းီး
・ က္ဆိုိ င္ူအ ီးလီးု အ ီး စဥ္က္မ
ဆ ပ်က္္
ခရီးသ ီးထိန္းီး မ
ိ ္းီးေးရီး င္န္းီးေးပီးး
ခင္းီး
အာ ေ ပ ခင္္

စဥ္က္မ
ဆ ပ်က္္ေးဟ း္တယလိုပငန္းီး၊စ ီးေး
က္ုနိုဆိ
္ င
ု မ် ီး

က္ဆိိုင္၊

・ပတ္ဝန္းီးက္်င်႐
က မးးီးမမက္ သက္ယ္း ခင္းီး
・အရင္းီးအ မစအ ီးအေိ က္ ုီးဖစတး ခင္ းီးးံႏးင္း အမိ မက္ပစမမေးလ် ခ် ခင္းီး
・ေးဒ အစ ီးအစ ေးက္သြီးး ခင္းီး
・ေးဒ အလုပအက္ိုင ဖ နီးး
္ ခင္းီး
・း ပနလ ည္း ပည္းၿဖိ ီးၿမတ ဖစမ္းီးအင္ ိုီးး ခင္းီး
・ခရီးသ ီးဧည္း ည္ေးက္် နပ္း ခင္းီး

講演者
柴田京子氏
(認定 NPO 法人
地球市民の会 ミャンマー事務所長)

TPA profile
 Terra People Association
 Japanese NGO

TPA Projects

 2003:started our project in Shan state
 Counterpart: Ministry of Border Affair, Progress of
border areas and national races department

Terra People Association
8 March, 2018

Project area

TPA’s Activity
 Regional Development
 Propagating Sustainable Symbiotic

 Taunggyi T/S
 Naung Shwe T/S

Agriculture
 Human Resources Development and
Education
 Cultural Exchange
 Preservation of the Natural Environment

 Hoppon T/S
 Hsi Hseng T/S
 Pin Laung T/S

Regional Development
Project name

1

Management of the Taung Bo
Gyi agriculture and livestock
training center
(Nyaung Shwe T/S, Taung Bo
Gyi V/T)

2

Management of Naung Kar
rural development center
(Kyauk Ta Lone Gyi sub T/S,
Naung Kar V/T)

Management of Taung Bo Gyi agriculture and
livestock training center

Progress
-Total 15 students are living in the
training center
grade 10:8person
grade 11:7 person
-Portly:1,300
-Pig:2
-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
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Management of Taung Bo Gyi agriculture and
livestock training center
Demonstration farm(livestock)

Management of Taung Bo Gyi agriculture and
livestock training center
Demonstration farm(agriculture)

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

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

training(1.1.2016 to 31.3.2016)

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

Regional Development
Project name

3

Drinking water distribution in
Hsi Hseng town
(Hsi Hseng T/S , Hsi Hseng
town)
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Progress

-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

Project for drinking water distribution
in Hsi Hseng town

Project for drinking water distribution
in Hsi Hseng town

100,000 gallon capacity

Pump house(20’*15’*8’6’’)

100Kw transformer

Water pump

6,500 gallon capacity

Project for drinking water distribution
in Hsi Hseng town

Regional Development
Project name

4

Agricultural waterway
construction in Hsi Hseng
township
(Hsi Hseng T/S , Hsi Hseng
town)

Main pipe (GI & HDPE pipe)

Distribution pipe(HDPE pipe)

Connecting HDPE
pipe

Progress

-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

5

(Pin Laung T/S , )

Project for drinking water distribution
in Pin Laung T/S

Progress

Drinking water distribution in
Pin Laung township

-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

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

Construction 2 schools in Pin Laung Township

1)Kaung Hto primary school (60*30)

1)War Yam post primary school (90*30)

2)Lon Thar primary school (60*30)

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

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

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

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

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

Preservation of the natural
environment
Scholarship for high school students

Project name

1

Project for Preservation of Environment
in Hsi Hseng Township

Nursery

Project for Preservation of
Environment in Hoppon, Hsi
Hseng,Pinlaung, Nyaung
Shwe Township

Progress

-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

young plant

tree planting
(moringa:15,000trees)

Environment seminar in Hsi Hseng T/S
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Water Treatment Project in Inle Region

Project for Preservation of Environment
in Pin Laung Township

TPA’s Activity
 Regional Development
 Propagating Sustainable Symbiotic

Agriculture
 Human Resources Development and
Education
 Cultural Exchange
 Preservation of the Natural Environment

အင္းးေးလးေးဒသရိး TPA၏
စီမက
ံ န
ိ ္းးမ း
Duration

2008-2010

Project name

Activity

生・境環水の湖ーレンイ
環循のめたの全保系態
トクェジロプトッロイパ化
着密と全保境環～
しらくな能可的続持たし
指目をして～

・インレー湖の汚染現
状・原因の調査

အင္းးေးလကန္း း
င္း သကရိး
ပတ္၀န္းးကင္
က ကကယ္ေးစ င္း
ေး႐ွာ က္
း ခင္းးအကတကစမ္းး
သပ္ စီမံကိန္းး

・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

မိင္းးေးသ က္ေးကးရ

ကတင္ အ ပန္အလန္ဆက္း ြးယအကးးိ ဳပဳ

စိကးေးြမးး
ိ ဳ
မဴေးရးသငတန္းး ြြင္းလစ္း ခင္းး

လုပ္ေ ဆာင္မႈ

• အင္းးေးလးကန္၏
ညစညမ္းးမႈေအး ခေအန
စစ္ေးဆးး ခင္းး၊
• ေးဗဒါအသံးး ပဳရန္
နည္းးလမ္းးရ း ခင္းး၊
• အ ပန္အလန္ဆက္း ြးယ္
အကးးဳ ပဳ
ိ စိကးေးရး
ဳ ိ
း ပန္႔ြပ းး ခင္းး၊
• သဘ ၀ပတ္၀န္းး
ကငထန
ိ ္းးသိမ္းးေးရး
သငတန္းးေးပးး ခင္းး၊
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ေးဗဒါပင္း ြင္း သရစရက္ေးကဆးေးး မၾသဇ
း ပဳလပ္း ခင္းး

ေးဗဒါပင္း ြင္း တိရိစ ၦန္အစ း ပဳလပ္း ခင္းး

အင္းးေးလးေးဒသရိး TPA၏ စီမံကိန္းးမ း
Duration
2010-2012

ေးကးရ

(၅) ရ

ကတင္ သစငစိုိ ကးးိ ဳ ခင္းး

Project name
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 ရိ တ
သဘ ဝပစၥည္းးမ းကိ
အသံးး ပဳေးသ
သဘ ဝပတ္ဝန္းးကငထန
ိ ္းးသိ
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 မေရသ ေအး ေြပၚ မူတည္ၿပီး
•သစငစိုိ က္း ခင္းး၊
•ေးေရမ း္ပငံ ိုးၿပီး
သဘ ေဝး မၾသဇ း ပဳလပ္း ခင္းး၊
တိရိစ န္၏အစ ထတလိုပ္း ခင္းး၊
အ ပန္အလန္ဆက္း ြးယအကးးဳ ပဳ
ိ
စိကးေးရးး
ဳ ိ
ပန္႔ြပ းး ခင္းး၊
•စံး ပစိကခင္းးမ းလက္ေးကတ႔ ပဳ လပ္း ခင္းး၊
•သဘ ၀ပတ္ဝန္းးကင ငတန္းးေးပးး ခင္းး၊

ေးပါင္းးပိင္းးေးကးရ

ေးပါင္းးပိင္းးေးကးရ ကတင္ သဘ ၀ပတ္၀န္းးကငဆိ ိုငရ
သငတန္းးြြင္းလစ္း ခင္းး

ရိး ပးစင္
ိ ဳ
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အင္းးေးလးေးဒသရိး TPA၏
စီမံကိန္းးမ း
Duration
2013

မိင္းးေးသ က္ေးကးရ

ရိး ပးစင္
ိ ဳ

Project name
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

・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

အင္းးေးလးေးဒသ
ေးး မတိကစ းမႈကိက ကကယရန္ •ေးး မတိကစ းမႈက ကကယရ န္စငစိုိ က္း ခင္းး၊
ွ ပငစိုိ ကးစနစ္
•ပးပင္
ဳ ိ ေးဆ ကလိုပ္း ခင္းး၊
း းစရည္အ
ဳ ိ း ပဳ
လပ္း ခင္းးစီမံကိန္းး
•သစ္ေးတ အကတက္ ရန္ိုံ ေးြငစး ခင္းး၊
•သဘ ဝပတ္ဝန္းးကင ငတန္းးေးပးး ခင္းး၊

ေးတ ငိုိ ႔ႀကီးစိကးေးရးသငတ
ိ ဳ
န္းးကတင္
သစငစိုိ ကးးိ ဳ ခင္းး

အင္းးေးလးေးဒသရိး TPA၏ စီမံကိန္းးမ း
Duration
2013-2014

Project name
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

ရမ္းးး ပည္နယ္၊
အင္းးေးလးကန္ ေးေရပေၚန
း ပည္ူမ းအကတက္
ေးသ ကံိုးေး ြန္ေ႔ေဝရး
စီမံကိန္းး

ေးလးအိမက ိုန္းးေးကးရ

အင္းးေးလးေးဒသရိး TPA၏ စီမံကိန္းးမ း
Duration
2014

Project name
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 ရိ
ေးက င္းးပိငစ္ေးတ း ပဳလပ္း
ခင္းး း းင္း
သဘ ဝပတ္ဝန္းးကင္ 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 ပတင္၊ ဒန္႔သကလန္ငစိုိ ကးးဳ ိခင္းး၊
•သဘ ဝပတ္ဝန္းးကင ငတန္းးေးပးး ခင္းး၊
•ပးစင္
ဳ ိ ၊ ေးရပိက္၊ ေးရကန္
တပဆင္ေးဆ ကလိုပ္း ခင္းး၊
•သဘ ဝပတ္ဝန္းးကငထန
ိ ္းးသိမ္းးေးရး
ပည ေးပး ေအဆ ကအဦ
ေးဆ ကလိုပ္း ခင္းး၊
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・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 ကံိုးေး ြန္ေ႔ဝ ခင္းး၊
•အ ပန္အလန္ဆက္း ြးယအကးးဳ ိပဳ
စိကးေးရးသငတ
ဳ ိ
န္းး၊
သဘ ဝပတ္ဝန္းးကငထန
ိ ္းးသိမ္းးေးရး
သငတန္းး၊ ကန္းးမ ေးရးသငတန္းး၊

ကတင္ သစငစိုိ ကးးိ ဳ ခင္းး

ေးလးအိမက ိုန္းးေးကးရ ရိး ေးက င္းးသ း/သူ
ေကလးမ းအ း သဘ ၀ပတ္၀န္းးကငဆိ ိုငရ
သငတန္းးေးပးး ခင္းး

အင္းးေးလးေးဒသရိး TPA၏
စီမက
ံ န
ိ ္းးမ း
 ၂၀၁၇ ခ းစမွစၿပီး TOYO တကၠသလ္
ိ ၊ Center for
sustainable development studies း းင္းအတူ
အင္းးေးလးကန္ဘ ဝပတ္ဝန္းးကေငအး ခေအန းင္း
ကန္ေးရေအး ခေအနမ းကိ
ေးလလ သေးတသန္ ပဳလပ္း ခင္းး
 အင္းးေးလးကန္န္႔ရင္းးေးရး းင္း
ေးရရည္တည္တံေးရးအကတက္ စဥကမ
ံ ၿြိးတိ
ဳ းတကရန္
ဆ ပကကဖ႕ၿ
ထိန္းးသိမ္းးေးစ င္းေးရ က္ေးရးနည္းးလမ္းးရ ေးြြရန္
ရကည္ရယါသည္။
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