
ကမ္း႐ိုးတန္းဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအကဲျဖတ္ျခင္းအတြက ္
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း  

ေမာ္တင္ကမ္းရိုးတန္းမိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျမန္မာ

ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္နွင့္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အစီအစဥ္ရလဒ္မ်ား
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ကမ္း႐ိုးတန္းဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈ ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ Fauna & Flora International ႏွင့္ျမန္မာ့တကၠသိုလ္ 
မ်ားရိွ အဏၰဝါသိပၸံဌာနတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္သည္။

ကမ္း႐ိုးတန္းတိုင္းတာေရးနည္းစနစ္မ်ားသင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းအားျဖင့္၊ 

အဏၰဝါဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ၏အေျခခံ မ်ဥ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ဆန္း 

စစ္ခ်က္မ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္၊ ေကာက္ယူထား ေသာေဒ

တာမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္းႏွင့္အစီရင္ခံျခင္းအားျဖင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္

ရြက္မႈသည္ျမန္မာ့ တကၠသိုလ္ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သိပၸံဝန္ထမ္း

မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ဗဟုသုတမ်ားကို တည ္

ေဆာက္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္၊ တကၠသိုလ္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသ 

ႀကီး၊ ေမာ္တင္ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ အဏၰဝါက်က္စားရာ 

ေနရာမ်ားကိုလြတ္လပ္စြာသုေတသနျပဳႏိုင္ရန္ကူညီသည္။

ဤပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း (အဆင့္ ၁) မွ

သည္ အဆင့္ ၂ ၿပီးဆုံးခ်ိန္အထိ၊ ယခု ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္အဆင့္ ၃ 

စတင္ျပီး ယင္းတို႔မွတဆင့္ အစီအစဥ္၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင ္

ေရး အပိုင္းကို ျပသ ထားပါသည္။ ေကာက္ယူထားေသာ ဇီဝမ်ိဳးစုံ

မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္က်က္စားရာေနရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သီးျခား 

နည္းပညာဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာတြင္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဤ ၂၀၂၀ ကို မီးေမာင္းထိုးျပ သည့္လက္ကမ္း စာေစာင္သည္မိတ္

ဖက္အဖြဲ႕၏ၿခဳံငုံသုံး သပ္ခ်က္ႏွင့္အဓိကရလဒ္မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးပါ

သည္။

Cover:  
Mangroves near Nga Yoke Kaung 
(Grace Frank/FFI)

Inside cover:  
Snorkelling training, Myeik  
(Sue Murray-Jones/FFI)
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၁၉၀၃ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ Fauna & Flora International 
(FFI) သည္ကမာၻ႔ အရွည္ၾကာ ဆံုးတည္ေထာင္ထားေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္
ရာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာရွင္းလင္းပါသည္ - ခိုင္မာေသာသိပၸံကို အ 
ေျခခံ၍ ေရရွည္တည္တံ့ကာ ဟန္ခ်က္ညီေစမည့္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေရြးခ်
ယ္ကာ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ေဂဟစနစ္
မ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ လူသားတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစား
ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးေနထိုင္သူမ်ားက ၎တို႔ကို ထိေရာက္စြာ
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ရန္ႏွင့္ကမာၻ႔ျပည္သူမ်ားက အဆိုပါ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္

တြင္စီမံကိန္းေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ျဖင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဒသတြင္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္
အတူ တကြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။ ရပ္႐ြာလူထုအတြက္  
ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ေရရွည္တည္တံ့ ေစေသာ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ
မ်ားကိုေရးဆြဲရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ လက္တြဲေဆာင ္
ရြက္ပါသည္။

ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ
အားေကာင္းလာေစရန္၊ သိပၸံနည္းက်အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရန္  
ႏွင့္ (ကုန္းေျမႏွင့္ အဏၰဝါဧရိယာႏွစ္ခုလုံးတြင္) ထိန္းသိမ္းျခင္း စီမံကိန္း
မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ၿမိတ္ကြၽန္းစုတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အဓိကကမ္း႐ိုးတန္း  
ေနရင္းေဒသမ်ား အား ျပည့္စုံစြာအကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား ဂုဏ္ယူစြာ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။  
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆုံးေဒသတြင္းစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဏၰဝါနယ္ေျမမ်ား 

(Locally Managed Marine Areas (LMMAs)) ကိုလြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ငါးလုပ္ငန္း 
ဦးစီးဌာနႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ တကၠ
သိုလ္မ်ားႏွင့္စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လုပ္ကိုင ္
ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အႀကီးစား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို  
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

ပိုမိုသိရိွလိုပါက www.fauna-flora.org သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တ္ို႔အေၾကာင္း

Moken fishermen and children learning fish identification (Robert Howard/FFI)Countries in which FFI operates
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OUR MISSION & AIMS

ကမ္း႐ိုးတန္းဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္
ရည္ျမႇင့္တင္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ FFI ႏွင့္ ျမန္မာ့တ
ကၠသိုလ္မ်ားရိွ ေရေၾကာင္းသိပၸံဌာနအားလုံးတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈျဖစ္ျပီး ပုသိမ္ (ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး)၊ ေမာ္လၿမိဳင္ (မြန ္
ျပည္နယ္)၊ ၿမိတ္ (တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး)၊ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ 
(ရခိုင္ျပည္နယ္) တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဏၰဝါအရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ေရတြက္ျခင္း၊ မွတ္တမ္း တင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စြမ္း
ရည္ကိုျမွင့္တင္ရန္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ သင္တန္းႏွင့္သိပၸံဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိ
ယာမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး၊ ေရေၾကာင္း သိပၸံဌာနေလးခုအား ေထာက္ပံ့ေပး 
ေသာအေသးစားေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ မိတ ္
ဖက္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈကြာဟခ်က္မ်ား၊  
ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပစၥည္း ကိရိယာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈ 
ႏွင့္ သုေတသနႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ အဏၰဝါသိပၸံဌာနမွ အႀကီးအ
ကဲမ်ား၏ အခန္းက႑က အဓိကက်ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အဓိကမိတ္ဖက္မ်ား

"ဌာနရဲ႕အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ၀ န္ထမ္းေတြ
ဟာ FFI နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းရင္းျမစ္ေလ့လာမႈနယ္ပယ ္
ေတြမွာတိုးတက္လာတာေတြ႕ရလို႔က်မ ၀မ္းသာမိပါတယ္"
ပါေမာကၡေဒၚခ်ယ္ရီေအာင္၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္အဏၰဝါသိပၸံဌာနမႉး

Professor Cherry Aung diving at White Sand Island, Chaung Tha (Ju Ko Ko Thet/Pathein University)

ပုသိမ္တကၠသိုလ္
ပုသိမ္တကၠသိုလ္၏အဏၰဝါသိပၸံဌာနကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့
သည္။ ပုသိမ္တြင္ ၀ န္ထမ္း ၂၄ ဦး ရိွျပီး ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသား/သူ ၁၆ 
ဦးႏွင့္ ဘြဲ႕ၾကိဳေက်ာင္းသား/သူ ၁၆၀ ဦး တက္ေရာက္ေနပါသည္။ ပါ 
ေမာကၡေဒၚခ်ယ္ရီေအာင္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ အ
ဏၰဝါသိပၸံဌာန၏ အႀကီး အကဲျဖစ္သည္။ သူမ၏စဥ္ဆက္မျပတ္ပံ့ပိုးမႈ 
ႏွင့္စိတ္အားထက္သန္မႈမရွိပါဘဲႏွင့္ဤပူးေပါင္းမႈ ျဖစ္ေပၚ မလာႏုိင္
ပါ။ အၿငိမ္းစားဌာနမႉး ဦးေဌးေအာင္ကလည္းဤစီမံကိန္းအတြက္ကြၽႏ္ုပ္
တို႔ကိုပံ့ပိုးကူညီရာ တြင္အဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။
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A/Professor Mya Kyawt Wai  
(provided by Sittway University)

ၿမိတ္တကၠသိုလ္
ၿမိတ္တကၠသုိလ္ အဏၰဝါသိပၸဌံာနကုိ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္
တြင္တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး ၀ န္ထမ္း ၂၃ ဦး ႏွင့္အတူ 
ဘြ႕ဲလြန္ ေက်ာင္းသားခုနစ္ေယာက္အပါအဝင္ဘြ႕ဲ 
ၾကိဳေက်ာင္းသား ၂၂၀ဦး ရိွပါသည္။ ပါေမာကၡ 
ေဒၚ ညိဳညိဳထြန္း သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ဌာနမႉး 
ျဖစ္ခ့ဲသည္။ သူမသည္ FFI ၏တနသၤာရီကုန္းျမင့္မွ
သည္ သႏၲာ ေက်ာက္တန္း သုိ႔ဟူသည့္စီမံကိန္း 
ႏွင့္ကမ္း႐ုိးတန္းဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္
မႈတြင္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ညွိႏိႈင္း ေရးမွဴးတစ္
ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၿမိတ္ကၠသုိလ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 
၎တုိ႔အားေပးေသာသင္တန္း အခြင့္ အလမ္း မ်ား
အေပၚ စိတ္အားထက္သန္ၾကပါ သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သက္တမ္းအရင့္ဆုံးႏွင့္အႀကီးမား 
ဆုံး အဏၰဝါသိပၸံဌာနကို ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ ္
လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္၌တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေမာ ္
လၿမိဳင္သည္အဏၰဝါသိပၸံပါရဂူဘြဲ႕အတြက္  
ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ သင္တန္းတက ္
ေရာက္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာတကၠသိုလ္ျဖ စ္
သည္။ ဌာနတြင္ေက်ာင္းသား ၄၀၀ ခန္႔ (ဘြဲ႕ႀကိဳ 
၃၅၀ ဦး ၊ ပါရဂူဘြဲ႕ေက်ာင္းသား ၂၉ ဦး ႏွင့ ္
မဟာဘြဲ႕ေက်ာင္းသား ၂၃ ဦး) ရွိၿပီး သင္ၾကား 
ေရး၀န္ထမ္း ၂၇ ဦး ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္မွစျပီး 
ပါေမာကၡဦးစံသာထြန္းသည္ေမာ္လၿမိဳင္  
တကၠသိုလ္တြင္အဏၰဝါသိပၸံဌာန၏အႀကီးအက ဲ
ျဖစ္သည္။

Professor Nyo Nyo Tun  
(provided by Myeik University)

“သင္တန္းကဆရာ၊ဆရာမေတြနဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကို လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အေတြ႕အၾကံဳ ေတြကိုေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီအေတြ႕အႀကဳံေတြက သင္ၾကားမႈႏွင့္သင္ယူမႈအ
တြက္ထိေရာက္မႈရိွပါတယ္။ သင္တန္းတက္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသား ေတြက သူတို႔ရဲ႕အေတြ႕ 
အႀကဳံနဲ႕ ဗဟုသုတေတြကို အဏၰဝါ သိပၸံ ဌာနက ဆရာေတြနဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကိုမွ်ေဝေပးပါ
တယ္။ က်မတို႔ရဲ႕ဌာန အသစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အတြက္ FFI ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”
တြဲဖက္ပါေမာကၡေဒၚျမေက်ာ့ေ၀၊ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ အဏၰဝါသိပၸံဌာနဌာနမႉး

ငါးလုပ္ငန္း ဦး စီးဌာန
ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း ဦး စီးဌာန (DoF) သည္ ပင္လယ္ (ေရငံ) ႏွင့္ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို စီမံ
ခန႔္ခြဲရန္တာဝန္ရွိပါသည္။ FFI သည္ ပင္လယ္ႏွင့္ေရခ်ိဳမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္ DoF ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကြင္းဆင္း ေဆာင္
ရြက္မႈ အတြက္လိုအပ္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ DoF က ကူညီသည္။ စီမံကိန္းကာလအတြင္း ငါးလုပ္ငန္း
အရာရွိမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီးကြင္းဆင္းမႈ အေျချပဳ  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားျဖစ္သည့္ snorkelling ၊ ေနရင္းေဒသမ်ားေျမပံုေရးဆြဲျခင္း (habitat mapping) 
ႏွင့္ ကြင္းဆင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူပံုနည္းလမ္းမ်ားကို ရရိွခဲ့ပါသည္။

စစ္ေတြတကၠသိုလ္
စစ္ေတြတကၠသိုလ္၏အဏၰဝါသိပၸံဌာနကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဒ ီ
ဇင္ဘာလတြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒၚျမ 
ေက်ာ့ေ၀က ဌာနမွဴးျဖစ္ပါသည္။ အဏၰဝါသိပၸံဌာနတြင္ ၀ န္
ထမ္း ၁၈ ဦး ႏွင့္ဘြဲ႕ႀကိဳ ၂၇ ဦးရွိၿပီး၊ ဤအေစာပိုင္းအဆင့ ္
တြင္ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားမရွိပါ။ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုကို 
ဌာနသစ္ဖြင့္ လွစ္ရန္ အတြက္ ပုသိမ္တကၠသိုလ္မွ ကနဦးေစ
လႊတ္ခဲ့ၿပီး အားလုံးနီးပါးသည္ကမ္း႐ိုးတန္း ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ  
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ ၏သင္တန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ စြမ္း 
ရည္ေလ့က်င့္ထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ရရိွမႈအေပၚ အေျခခံ၍ 
သိပၸံဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာမ်ား (ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ကြင္းဆင္း)  
ႏွင့္ပုသိမ္ႏွင့္ၿမိတ္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္က်င္းပ ေသာသင္တန္း
မ်ားတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရရန္ ထပ္မံေတာင္းဆိုမႈကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕က 
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ပါသည္။
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၂။ ေရရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ေနရာမ်ား တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူ မႈ နည္းစနစ္မ်ားကုိ အသံုး 
ျပဳ၍ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေမာ္တင္ကမ္း႐ုိးတန္းရိွသႏၲာ  
ေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ေရေမွာ္ (seagrass) တည္ရွိရာေနရာ
မ်ားႏွင့္ဒီေရေတာမ်ား အတြက္ပထမဆုံးေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳ းကြ ဲမ်ား 
အေျချပဳ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ကမ္း႐ိုးတန္းဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈစြမ္းရည ္
ျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ခုရွိသည္။

အဆင့္ - ၁ (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဏၰဝါသိပၸံဌာနမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  
ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္မႈ အျပင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးကိုလည္း 
အေလးထားခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ ေမာ္တင္ကမ္း႐ိုးတန္း၏ ေန
ရင္း ေဒသမ်ားကို ပဏာမစူးစမ္းေလ့လာခဲ့ပါသည္။

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ဆက ္
လက္လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္မွာ အဆင့္ 
နွစ္ဆင့္ ရိွျပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၏ ဒုတိယ ႏွစ္၀က္တြင္တတိယအဆင့္ကိုစတင္ပါသည္။ (Salai Mon Nyi Nyi Lin/FFI)

၁။ျမန္မာ့တကၠသုိလ္မ်ားရွိ အဏၰဝါသိပၸဌံာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္  
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကမ္း႐ုိးတန္းႏွင့္ ပင္လယ္ကြင္းဆင္းသု 
ေတသနျပဳရန္အတြက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ႏွင့္ပ့ံပုိးေပးရန္ ႏွင့္
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အဆင့္ -၂ (၂၀၁၇- ၂၀၂၀)
ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ပထမအဆင့္တြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။  
အဏၰဝါသိပၸံစြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ပိုမိုအေလးေပးခဲ့ျပီး ေရကူးျခင္းႏွင ္ 
snorkelling ၊ အဂၤလိပ္၊ ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း၊ အျပည ္
ျပည္ဆိုင္ရာေနရင္းေဒသစစ္တမ္းနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း၊ ေဂဟ  
စနစ္မ်ား၊ ေဒတာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ သိပၸံနည္းက်အေရးအသားမ်ားကို ေလ့
က်င့္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္၀န္ထမ္းမ်ားကို အျခားတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ပံုမွန္ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းေလ့ရိွရာ ဆိုလို သည္မွာကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ပုသိမ္၌ ၀န ္
ထမ္း အေျမာက္အမ်ားကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူ
ရန္အလို႔ငွာ ေရငုပ္ျခင္းႏွင့္ေနရင္းေဒသမ်ားအကဲျဖတ္ျခင္းနည္းစနစ္မ်ား တြင ္
ကြၽမ္းက်င္မႈရွိသူ အေရအတြက္သည္ အနည္းငယ္သာ က်န္ရိွပါသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အဏၰဝါသိပၸံဌာနမ်ားရွိသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားအားလုံးသို႔ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီမံကိန္းကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ျပီး ပိုမို မ်ားျပားေသာ ျမန္မာ့အဏၰဝါသိပၸံ ၀န ္
ထမ္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးၾကားစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင ္
ၾကားေပးခဲ့ၿပီးအဓိကေလ့က်င့္ထားေသာ ၀န္ထမ္းအုပ္စုက ေက်ာင္းသားမ်ား
အား ဗဟု သုတႏွင့္စြမ္းရည္မ်ားျဖန႔္ေဝေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အေသးစားေထာက္ပံ့ေငြအစီအစဥ္ကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး 
အဆိုပါ အစီအစဥ္အရ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ကို
ယ္ပိုင္ကြင္းဆင္းအေျချပဳသုေတသနျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ သုေတသနေလ့က်င့္ေရးကို 
အေလးေပး ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္မ်ိဳးဆက္သစ္ အဏၰဝါသိပၸံ 
ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါ သည္။ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
သင္တန္းႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္အတူ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳျခင္း၊ ေဒတာစ ု
ေဆာင္း ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊ အေျခခံေရ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ေရွးဦးသူနာ 
ျပဳသင္တန္းမ်ား၊ သိပၸံနည္းက်ေရးသားျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲျခင္း၊ အခ်က္အ
လက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင္တန္းမ်ားကို ေပးပါ
သည္။ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကနဦးကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ 
သည္ေဂဟတန္ဖိုးျမင့္မား ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ 
ကာလရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးေနရာမ်ားကို တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေလ့က်င့ ္
သင္ၾကားမႈႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္းရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ထားေသာ 
ျမန္မာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကိုဆက္
လက္အသုံးျပဳခဲ့သည္။

Fisherman, early morning on a mangrove creek, Nga Yoke Kaung (Grace Frank/FFI)

အဆင့္ - ၃ (၂၀၂၀ - ၂၀၂၁)
အဆင့္ (၃) ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တတိယသံုးလပတ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး၊ တကၠသိုလ္၀န္
ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား မ်ား အေနျဖင့္ သုေတသနကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္  
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးသည့္ အေသးစားေထာက္ပံ့ေငြအစီ
အစဥ္အေပၚအဓိကအာ႐ုံစိုက္မည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာသင္တန္းမ်ား၊ ပစၥည္း
ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားမႈမ်ား ေပးပါမည္။ 
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MALAYSIA

၄၃၃၇ ျမန္မာသင္တန္းသားမ်ားက သင္တန္း
ရက္ ၄၃၃၇ ကုိ တက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။

ပုသိမ္တကၠသိုလ္

ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္

စစ္ေတြတကၠသိုလ္

CORAL TRANSECT 
၈၇ ခုကုိၿပီးစီးခ့ဲပါသည္။

က်ေနာ္တို႔သည္ TRANSECT ၇၀ ေပၚရိွ ငါး ၃၅၃၈ ေကာင္ကိုေရတြက္ခဲ့ပါသည္။

ေမာ္တင္ 
ကမ္းေျခ

၅၂
ကုိေထာက္ပ့ံေပးေသာ အ 
ေသးစားေထာက္ပ့ံေငြ ၂၅ ခု။

ကြင္းဆင္းေလ့လာ
ရန္သုေတသီ ၇၀

၂၅ ၇၀
၈၇ 

သဲေသာင္ျပင္သႏၲာေက်ာက္တန္း ပင္လယ္ျမက္ ကမ္းရိုးတန္းငွက္မ်ား လမုေတာ

ေလ့လာသည့္
နည္းစံနစ္မ်ား

၁၅၀
ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ 
ကီလိုမီတာ ၁၅၀ 
အကြာ

သႏၲာေက်ာက္တန္းေနရာ 
၅၂ ေနရာရွာေဖြခဲ့ပါသည္။ 

၀န္ထမ္းႏွင့္ ေက်ာင္း 
သား ၁၇၆ ဦးကို သင္
တန္းပို႔ခ်ခဲ့ပါ သည္။

၀န္ထမ္းႏွင့္ ေက်ာင္း 
သား ၄၀၀ ဦးကို သင္
တန္းပို႔ခ်ခဲ့ပါ သည္။

၀န္ထမ္းႏွင့္ ေက်ာင္း 
သား ၂၂၀ ဦးကို သင္
တန္းပို႔ခ်ခဲ့ပါ သည္။

၀န္ထမ္းႏွင့္ ေက်ာင္း 
သား ၂၇ ဦးကို သင္
တန္းပို႔ခ်ခဲ့ပါ သည္။

၂၃၂၇
၂၄

၁၈
အစီအစဥ္အထူးေဖာ္ျပ
ခ်က္မ်ား 2016-2020
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LAOS

MALAYSIA

ေနရင္းေနရာမ်ားေျမပံုဆြဲျခင္း - ဆြဲယူေသာဗီဒီယိုစနစ္ (TOWED VIDEO SYSTEM) သံုးၿပီး TRANSECT ၁၂၆ ခု။

၄၀
IELTS1 အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို 
လူ ၄၀ တက္ေရာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။

၁၂၄
ေရကူးျခင္းႏွင့္ SNORKELLING သင္ 
တန္းကုိ သင္တန္းသား ၁၂၄ ဦးအား  
သင္တန္းပုိ႔ခ်ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။

၅၅
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ေလ့
က်င့္သင္ၾကားမႈ ၅၅ ခု လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ပင္လယ္ ျမက္မ်ားကုိ ၇၈  
ေနရာတြင္ရွာေဖြခ့ဲပါသည္။

ကမ္းရုိးတန္းတစ္လွ်ာ
က္ ကီလုိမီတာအကြာ 

၁၉၈ ၁၁
၁၉ ဒီေရေတာ

 TRANSECT ၁၉ 
ခု ၿပီးစီးခ့ဲသည္။ 

၇၈ ၂၀၀

ေနရင္းေဒသမ်ားေျမပံုေရငုပ္ျခင္း ေရကူးျခင္း အဂၤလိပ္စာSnorkelling ပင္လယ္ေရေအာက္စစ္တမ္း ပင္လယ္ငွက္စစ္တမ္း

ကြၽမ္းက်င္မႈသင ္
ၾကားေပးခဲ့သည္။

ငွက္မ်ိဳးစိတ္ 
၁၉၈ 

မ်ိဳး၊ ပင္လယ္ေရေမွာ္ (seagrass) 
၁၁မ်ိဳး ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

1. International English Language Testing System
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သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

ျပည္တြင္းႏွင့္္ႏိုင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူလက္တြဲေဆာင ္
ရြက္ရင္းကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း ႏွင့္ သိပၸံ ဆုိင္ရာအေရးအသား၊  
ေထာက္ပံ့ေငြေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ကြင္းဆင္းေလ့
လာမႈ အေျချပဳ သုေတသနႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ သိ
ပၸံနည္းက်ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္အစီရင္ခံျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ျမန္မာ့ အဏၰဝါသိပၸံ အသုိင္းအဝိုင္း
အား ေလ့က်င့္ သင္ၾကား ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤသင္တန္းကုိငါးလုပ္ငန္း 
ဦးစီးဌာနမွအရာရွိမ်ား လည္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဤအပိုင္း သည္
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သင္ၾကားျပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းအခ်ိဳ႕ကုိမီးေမာင္းထုိး 
ျပပါသည္။

ေရကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္း
ကမ္း႐ိုးတန္းဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္တည ္
ေဆာက္မႈကိုကြၽႏ္ုပ္တို႔စတင္သည့္အခါျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဏၰဝါဇီဝေဗဒပညာ 
ရွင္အမ်ားစုအေနျဖင့္ ေရကူး၍ မရပါ။ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္႐ႊံ႕ႏြံမ်ား (mudflat) 
ကဲ့သို႔ေသာေျခလ်င္ႏွင့္ ေလွျဖင့္ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ေနရင္းေဒသမ်ားတြင္ အ
ဏၰဝါေလ့လာမႈကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္ (သို႔မဟုတ္) ေဒသခံ ေရလုပ္သား
မ်ား ျပန္လည္ယူေဆာင္လာသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ေလ့လာျခင္းကို  
ေဆာင္ရြက္သည့္ ေနရင္းေဒသမ်ားတြင္ အဏၰဝါေလ့လာမႈကို ကန႔္သတ္
ထားပါ သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္အဆင့္ ၂ တြင္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ပထမေျခ 
လွမ္းအေနျဖင့္ ေရအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း ေရးႏွင့္ေရကူးျခင္း / snorkelling  
ကြၽမ္းက်င္မႈအစီအစဥ္ကိုတည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၂၄ ဦး အတြက္ေရကူးျခင္းႏွင့္ 
snorkelling သင္ခန္းစာမ်ားကို ေပးခဲ့ၿပီး SCUBA ေရငုပ္သမားမ်ားအျဖစ ္
ေက်ာင္းသားႏွင့္ ၀န္ထမ္း ၂၀ ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ေရကူး 
ျခင္းႏွင့္ေရကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တကၠသိုလ္ ၀န္
ထမ္း ေျခာက္ဦးကို ေရကူးသင္ၾကားသူအျဖစ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့သည္။ 
Snorkel သင္တန္းတြင္ transect တိပ္ေခြမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ အခ်က္
အလက ္ေကာက္ယူရန္ quadrat အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ slate မ်ား ေရးသားျခင္း 
၊ ေရေအာက္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာမ်ား ကို အသုံးျပဳကာ ရိုက္ကူးထား 
သည့္ ေရေအာက္ဓာတ္ပံုစသည့္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ နည္းစနစ္မ်ား ပါ၀င္
ပါသည္။

ၿမိတ္တြင္ snorkel ေလ့က်င့္မႈရရွိခဲ့သည့္ ကထိကေဒၚမိုးလြင္လြင္ (ယခုစစ ္
ေတြတကၠသိုလ္) က အဆိုပါ သင္တန္းသည္ ေရဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရ
ည္မ်ားထက္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိသည္ဟုထင္ျမင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုက်င့္မရိွေသာေၾကာင့္ အစပိုင္းတြင္
စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုသက္ေသာင့္သက္သာရွိ
လာၿပီး ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပ အဏၰဝါသိပၸံပညာရွင္
မ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းကုိ ပိုမိုတန္ဖိုးထား လာခဲ့သည္။

သူမကဤသို႔ေျပာခဲ့သည္ -“ [ေက်ာင္းသားမ်ား] ရဲ႕ စကားေျပာစြမ္းရည္နဲ႕ 
နားေထာင္ျခင္းစြမ္းရည္ တျဖည္း ျဖည္းတိုးတက္လာပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ 
ျပိဳင္ဆ္ို္င္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ျပီး သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကို လည္း ပိုမို  
ခိုင္မာလာေစပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕အကူအညီမပါဘဲ က်မတို႔ မလုပ္ႏိုင္
ပါဘူး။ ဒီသင္တန္းက အရမ္းထိေရာက္ပါတယ္၊ က်မတို႔ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႕  
ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္အခြင့္အလမ္း ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။”

(Salai Mon Nyi Nyi Linn/FFI)

(Trainee/Myeik University)

(Sue Murray-Jones/FFI)

Year/Activity 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Excel 42 24 66
1st Aid 31 20 51
Swimming, snorkelling 20 47 22 23 12 124
Diving 12 8 20
English 20 20 40
Writing grants 51 51
GPS 19 19
Statistics 14 14
Habitat mapping 21 23 48 92
Coral training 20 13 33
Mangrove training 22 34 56
Seagrass training 19 12 45 10 86
Impact assessment training 36 36
Bird training 44 44
Meiofauna training 11 11
Marine litter assessment training 50 50

SUMMARY OF TRAINING
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“ဒီသင္တန္းကအရမ္းေကာင္းတယ္။ က်ေတာ္ ္ပိ ု
ေလ့လာခ်င္ပါတယ္။ ဒါက အဏၰဝါသိပၸံ ပညာ အ
တြက္အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္။”

“Excel သင္တန္းကို အဏၰဝါသိပၸံ ဌာန (စစ္ေတြ) 
မွာသင္ႏိုင္မယ္လို႔က်ေတာ္တို႔္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

“သင္တန္းခ်ိန္ကမလုံေလာက္ဘူး။ က်ေတာ္္
တို႔အေနနဲ႕ Excel မွာကြၽမ္းက်င္မႈေတြပိုလိုအပ္ပါ
တယ္။”

“ဒီသင္တန္းက က်ေတာ္တို႔အတြက္အသုံးဝင္
တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Excel ကိုေလ့လာခဲ့ၿပီး ဒီအ
တန္းကေနဗဟုသုတရခဲ့ပါတယ္။”

(Salai Mon Nyi Nyi Linn/FFI) Excel training, Sittway University (Phone Nanda Min, Consultant)

Microsoft Excel ႏွင့္စာရင္းအင္းသင္တန္း
ယခုအခါတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ကြန္ပ်ဴတာ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ အသံုး 
ျပဳမႈမ်ားရိွလာရာ ဌာနမွဴးမ်ားက သည္လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားတိုးျမွင့္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကပါ
သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ေဒတာမ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္း ႏွင့္စီမံခန႔္ခြဲျခင္း
ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ၿပီး အသိပညာကြာဟခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္း
ရန္ဇီဝ စာရင္းအင္းအေျခခံသင္တန္းမ်ားကိုစတင္ခဲ့ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ တကၠသိုလ္ (၃) ခုတြင္ pivot ဇယားမ်ားအသံုးျပဳ 
ျခင္း ႏွင့္ ကားခ်ပ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ template မ်ား အသံုးျပဳျခငး္၊ အ
ဆင့္ျမင့္ေဖာ္မတ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသား 
ျခင္း အပါအ၀င္ ေဒတာကိုစီမံခန႔္ခြဲေပးသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္လုပ ္
ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပထားသည့္ Microsoft Excel 
အေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားလ ူ
ငယ္တစ္ဦးကိုခန္႔ထားခဲ့ပါသည္။ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားသည္ လြန္စြာအ 
ျပဳသေဘာဆန္ပါသည္။ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္တကၠသိုလ္ေလးခုစလုံးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
PRIMER statistical package ကို အသုံးျပဳၿပီးဘက္စုံကြဲျပား 
ေသာစာရင္းအင္းဆိုင္ရာဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
PRIMER-e တြင္ရိွေသာ အဖြဲ႕က ေပးသည့္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေပးမႈ 
ႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အဆိုပါ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုစီအတြက္တရားဝင္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မိတၱဴတစ္
ခုစီ ၀ယ္ယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

GPS ႏွင့္ေျမပုံဆြဲျခင္းသင္တန္း
စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ေနရင္းေဒသမ်ား၏ 
ေဂဟ တန္ဖိုးကို ပထဝီအေနအထား အရကိုးကားျခင္း (geo-
spatial referencing) သည္အေျခခံအကဲျဖတ္မႈ (baseline 
assessment) ႏွင့္သုေတသနစီမံကိန္းမ်ားအတြက္မရွိမျဖစ္လိ ု
အပ္သည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕သည္ အဏၰဝါသိပၸံဌာနအားလုံးကို GPS 
ယူနစ္တစ္ခုေပးခဲ့သည္။ သြားေရာက္မည့္ေနရာမ်ား (waypoints) 
အတြက္ လမ္းေၾကာင္းျပ ေပးျခင္း၊ waypoints မ်ားထဲသို႔ ၀ င ္
ေရာက္ျခင္းႏွင့္ GPS တြင္ upload တင္ျခင္း၊ waypoints မ်ားကို 
Google Earth ျဖင့္ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲျခင္းႏွင့္ေျမပုံမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း
တို႔ပါဝင္သည္။ QGIS ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကို သုံး၍ ေန
ရင္းေဒသေျမပုံေရးဆြဲျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းသား အနည္းငယ္ကို
လည္း သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းကို လူႀကိဳက္မ်ား
ခဲ့ပါသည္။ လူ ၁၁၁ ဦးကို အေျခခံက်ေသာ ေျမပုံေရးဆြဲရန္အ 
တြက္ GPS ယူနစ္မ်ားအသုံးျပဳပံုႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီး ယင္း
တို႔အနက္ ၄၈ ဦးက အဆင့္ျမင့္သင္တန္းျဖစ္သည့္ ေနရင္းေဒ
သေျမပုံေရးဆြဲမႈတြင္ ပါ၀င္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 

ေလးေထာင့္ကြက္ - EXCEL သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္
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သႏၲာသင္တန္းႏွင့ ္
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ

Coral gardens, North Bird Island (Sue Murray-Jones/FFI)

Bird Islands (Sue Murray-Jones/FFI)

Practicing transect techniques, Pathein (Sue Murray-Jones/FFI)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေမာ္တင္ကမ္းေျခရွိသႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားသည္။သက္ရွိသႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ် ီ
တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ထုံးေက်ာက္သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားမဟုတ္ပါ။ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ရိွ ေက်ာက္သားေက်ာက္စြန္မ်ား 
ႏွင့္ တိုက္စား ခံရသည့္ ေက်ာက္တံုးၾကီးမ်ားေပၚတြင္ သႏၲာအုပ္စုမ်ား တိုက္ရိုက္ေပါက္ေရာက္သည့္ ေက်ာက္သား 
သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မတိုင္မီကျမန္မာ့ အဏၰဝါသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္  
ေလ့လာရန္အတြက္သႏၲာေက်ာက္မ်ား ကိုစုေဆာင္းရန္ ေရလုပ္သားမ်ားကိုအားထားခဲ့ၾကပါသည္။ ေရေအာက္ေလ့လာ  
ေရးနည္းစနစ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ပိုမိုေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ သု  
ေတသန အေသးစိတ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ကာ သက္ရွိမ်ား၏ေဂဟစနစ္ကိုေလ့လာႏိုင္သည္။
သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားသည္အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ၎တုိ႔သည္ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြမဲ်ား 
မ်ားျပားသည့္ အဏၰဝါ သက္ရွိတစ္ဦးအတြက္ ေနရင္းေဒသတစ္ခုကုိ ဖန္တီး ေပးပါ
သည္၊ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ားကုိမုန္တုိင္းဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးပါသည္၊ ငါး ဖမ္းျခင္းက့ဲ
သုိ႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တုိက္႐ုိက္အစားအစာႏွင့္ အလုပ္ အကုိင္မ်ား ေဖာ္ 
ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ကမ္း႐ုိးတန္းစီးပြားေရးကုိေရရွည္တည္တ့ံ ေစပါသည္။ 

ကမာၻတစ္ဝွမ္းရိွသႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားသည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈ  
ေၾကာင့္အလြန္အမင္းထိရွ လြယ္ေသာေၾကာင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ (မေလ့လာမစူးစမ္း 
ရေသး ေသာ) ေမာ္တင္ကမ္း႐ုိးတန္းကုိ မည္သုိ႔ အကဲျဖတ္ရမည္ကုိတကၠသုိလ္မ်ား
အားသင္ ၾကားေပးျခင္းသည္သူတုိ႔၏အဓိက ဦး စားေပးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ သႏၲာမ်ားသတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းအတြက္ လူ ၃၃ ဦးကုိ သင္တန္း  
ေပးခ့ဲျပီး ၁၄ ဦး မွာ ပုိမုိ အေသးစိတ္သည့္ သႏၲာသင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ေမာ္တင္ကမ္း႐ုိးတန္း၏ ၁၅၀ ကီလုိမီတာအကြာရိွေနရာ ၄၈ ခုကုိ  
ေလ့လာခ့ဲၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ေနာက္ထပ္ေနရာမ်ားကုိေလ့လာခ့ဲသည္။ သႏၲာမ်ားစု 
ေဆာင္းျခင္းအေပၚအကဲျဖတ္မႈႏွင့္ သြားေရာက္ ေလ့လာခ့ဲသည့္ေနရာမ်ားအားလုံး
အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္ ျခင္း အပါအ၀င္ SCUBA 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ transect (၈၇) ခုကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးၿပီးစီးခ့ဲပါသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ေနရာမ်ားအားလံုးတြင္ သက္ရွိ သႏၲာမ်ား၏ လႊမ္းျခံဳမႈသည္ 
၁၅% မွ ၈၅% အထိကြျဲပားေသာ္လည္း သက္ရွိ သႏၲာ လႊမ္းျခံဳမႈသည္ ေနရာအား
လံုးတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ ျဖစ္ေနပါ သည္။ ေနရာေဒသမ်ားစြာတြင္ tabulate 
Acropora သႏၲာမ်ား သည္ ပင္လယ္ျပင္ကုိ လႊမ္းမုိးထားပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရတိမ္ပုိင္း (၃-၅ မီတာ) ရွိ သက္ရွိ သႏၲာမ်ားတြင္ ကုန္းတြင္း 
သႏၲာျဖစ္တည္မႈသည္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ကုန္းတြင္းပုိင္းႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ား 
ႏွင့္ အေဝးဆံုး (၆.၈ မီတာအနက္) ရွိ ေရေနာက္နည္းပါးသည့္ေနရာ၊ ကမ္းလြန္ကြန္း
မ်ားရိွသႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားေပၚတြင္ သႏၲာလႊမ္းျခံဳမႈ အျမင့္ဆုံးႏွင့္ ငါးေကာင္ ေရ 
ထူထပ္မႈကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ကမ္း႐ုိးတန္းကုန္းတြင္းပုိင္း ႏွင့္ပုိမုိနီးကပ္ ေသာေနရာ
မ်ားအေပၚ ထုိေနရာရွိျမစ္မ်ားစြာထံမွ အဓိက ပုိ႔ခ်လာသည့္ အနည္ထုိင္ႏႈန္းျမင့္မားျခ
င္းက သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ၎သည္ကုန္းတြင္းပုိင္းကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ား၌ အ
လင္းအေပၚမီွခုိ အသက္ရွင္ သည့္ hard coral မ်ား ရွင္သန္ရန္အခက္ေတြ႕ေစၿပီး အ
မာဆုံးသႏၲာမ်ိဳးစိတ္မ်ားသာအသက္ရွင္ ရပ္တည္ ႏုိင္ ေစပါသည္။

(ေခ်ာင္းသာႏွင့္ ငွက္ကြၽန္းမ်ားက့ဲသုိ႔) ခရီးသြားလုပ္ငန္းလူႀကိဳက္မ်ားလာသည့္ေနရာ
မ်ားတြင္ အမွတ္မ့ဲ ေက်ာက္ဆူးခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာပ်က္စီးမႈမ်ားစြာကုိ  
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေတြ႕ရိွခ့ဲပါသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာေက်ာက္တန္းမ်ားအားလုံးအေပၚတြင္ ငါးမ်ားစြာဖမ္းဆီး 
သည့္ လကၡဏာမ်ားရိွ သည္။ ၎သည္ သႏၲာေက်ာက္တန္း၏ တည္တ့ံခုိင္ျမဲမႈ 
အေပၚ ႀကီးမားေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဧရာ၀တီကမ္းရုိးတန္းအလယ္ပုိင္းရွိ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားသည္ 
အသင့္အတင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနတြင္ရိွသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာ္ 
လည္း ငါးအလြန္အကၽြဖံမ္းဆီးျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ထား သည့္ငါးဖမ္းကိရိယာ၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈမရွိ
သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
ေတြ႕ၾကံဳေနရပါသည္။
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ပင္လယ္ေရေမွာ္ (SEAGRASS) 
သင္တန္းႏွင့္အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ

Seagrass meadow (Grace Frank/FFI)

Seagrass training, Shwethaungyan (U Soe Htun/FFI)

Trainee preparing for seagrass survey (Sue Murray-Jones/FFI)

ပင္လယ္ေရေမွာ္ (seagrass) မ်ားသည္ကမာၻတစ္ဝွမ္း 
တြင္ အေရးပါေသာ ေဂဟစနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္
ငံ၏ကမ္း႐ိုးတန္းေဂဟစနစ္တြင္ အေရးပါေသာအခန္း
က႑မွ ပါ၀င္သည္။ ဤအလင္း အေပၚ မွီခိုသည့္ ေနရင္း 
ေဒသမ်ားသည္မုတ္သုံရာသီတြင္ ျမစ္မ်ား၏ အနည္ပို႔ခ်မႈ
မ်ားကို ရယူ ထိန္းသိမ္း ထားသည္၊ ကမ္း႐ိုးတန္းကိုကာ 
ကြယ္သည္၊ dugongမ်ားႏွင့္ပင္လယ္လိပ္မ်ားအတြက္ 
အစားစားက်က္ကို ပံ့ပိုးေပး ပါသည္၊ ေသးငယ္ေသာငါး
မ်ားႏွင့္ေက်ာ႐ိုးမဲ့ သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ား အတြက္အေရးႀကီး 
ေသာ ပ်ိဳးခင္း အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ 
၂၀၁၆ မတိုင္မီကေမာ္တင္ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ အထူးသျဖင့္ အနိမ္႔ဆံုးဒီေရေအာက ္
ေရာက္ေနသည့္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ (subtidal) အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပင ္
လယ္ေရေမွာ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ရွားပါးခဲ့သည္။  
ကမ္း႐ိုးတန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ပင္လယ္ေရေမွာ္ ေနရင္း ေဒသမ်ား ဆုံးရွဳံးမ 
ႈျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္အတူျမန္မာ့ ပင္လယ္ေရေမွာ္ စားက်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အေျခခံ (baseline) အခ်က္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္းရန္သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏စြမ္း 
ရည္ကို ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ အဆင့္ျမင့္ဦးစားေပးအျဖစ္ (ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ)  
ျဖစ္ပါသည္။

ပါေမာကၡ ဦးစိုးထြန္း (ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ အဏၰဝါဇီသိပၸံဌာနမွဴးအၿငိမ္းစား) က 
ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔လူ ၈၄ ေယာက္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဤ 
၀ န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၅၇ ဦး သည္ ထပ္မံ၍ အေသးစိတ္ဓာတ္
ခြဲခန္းႏွင့္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈသင္တန္း ေျခာက္ခုအနက္ တစ္ခုကို ထပ္မံ တက ္
ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေလ့က်င့္ေရးတြင္ Herbarium ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပင္လယ္ေရေမွာ္ 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သိပ္သည္းဆ၊ ဇီဝေလာင္စာႏွင့္ႂကြယ္ဝမႈတို႔ကို တိုင္းတာပံုတို႔ပါ၀င ္
ျပီး လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္း ေလ့က်င့္ျခင္းကိုမ်ားစြာအေလးေပးထားပါသည္။ သ ု
ေတသီမ်ားသည္ ဒီေရနိမ့္ (low tide) အနားတြင္ ရိွသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသာ
မက ယခုအခါ စားက်က္ေျမတစ္ခုလံုးကို ေလ့လာႏိုင္သည့္ စြမး္ရည္ရိွလာျပီျဖစ္
သည္။ 

သီးျခားပင္လယ္ေရေမွာ္ ေလ့လာေရးခရီးခုနစ္ခုၿပီးစီးခဲ့ၿပီးေမာ္တင္ကမ္းေျခတစ ္
ေလွ်ာက္ကီလိုမီတာ ၂၀၀ အကြာအတြင္းရိွ တည္ေနရာ ၇၈ ခုႏွင့္တနသၤာရီတိုင္း 
ေဒသႀကီးရိွ ေနရာ ၆ ခုကိုစုံစမ္းခဲ့ပါသည္။ ပင္လယ္ ေရေမွာ္မ်ိဳးစိတ္ ၁၁ မ်ိဳးကို  
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ား၏ ျဖန္္႔ၾကက္တည္ရိွမႈသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ ္
ေသာ္လည္း၊ ပင္လယ္ ေရေမွာ္မ်ားရိွသည့္ေနရာမ်ားသည္ အေျခအေနေကာင္း 
မြန္ပုံရွိပါသည္။ ျဖန္႔ၾကက္တည္ရိွမႈသည္ မ်ားရာမွ နည္းသြားျပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္  
သက္ရိွပင္လယ္ေရေမွာ္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေနရာအားလံုးကို လႊမ္းျခံဳထား ပါ
သည္။ Wetthe ပင္လယ္ေအာ္ကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ား က်ဲ
ပါးျခင္းသည္ dugong မ်ား လာေရာက္စားေသာက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဒီေရေတာသင္တန္းႏွင့ ္
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မ်ိဳးကြဲမ်ားစြာရိွသည့္ က်ယ္ျပန္္႔သည့္ ဒီေရေတာစနစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါ
သည္။ ဒီေရေတာမ်ား၏အေရးပါမႈကိုလူသိမ်ားပါသည္။ သူတို႔သည္အစားအစာ၊ ေလာင္စာ၊  
သစ္ႏွင့္အျခား အေဆာက္အအုံအရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္ ငါးငယ္မ်ားႏွင့္ အခြံမာေရေနသတၲ၀ါ
မ်ား (crustacean) ႏွင့္ ခရုမ်ား (mollusc) အတြက္ ခိုလွံဳရာေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ အထူး
သျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ကဲ့သို႔ေသာ ေျမနိမ္႔ပိုင္းေဒသမ်ား၌၎တို႔၏အေရးႀကီးဆုံးအခ
န္းက႑ တစ္ခုမွာကမ္း႐ိုးတန္း ကာကြယ္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီေရေတာမ်ားသည္
လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ထင္းစုေဆာင္းျခင္း၊ 
တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရးတိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ငါးႏွင့္ပုစြန္ကန္မ်ား အျဖစ္ေျပာင္းလ ဲ
ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သိသိသာသာယိုယြင္းပ်က္စီးခဲ့သည္။
တကၠသိုလ္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားကဒီေရေတာမ်ားႏွ
င့္သက္ဆိုင္သည့္ အေသးစား ဆန္းစစ္မႈ မ်ား ယခင္က ျပဳလုပ္
ခဲ့ၾကေသာ္လည္း စာေပ၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ကြန္
ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား လက္လွမ္းမမီျခင္း ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ
အမ်ားစုသည္ ေဖာ္ျပခ်က္သက္ သက္သာျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္
မ်ား ကဒီေရေတာေဖာ္ထုတ္ ျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ေခ
တ္မီေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား လိုအပ္ ေၾကာင္းအေလး 
ေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သင္
တန္းပို႔ခ်သူမ်ား (A/Prof Stefano Cannicci, Universities 
of Hong Kong and Florence, Italy, 2018; and A/Prof 
Saravana Ayyappan and Dr Arumugam Muthuvel, 
Annamalai University, India, 2019) ကို ေခၚယူခဲ့ပါသည္။

ဒီေရေတာေဂဟေဗဒႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ားသို႔ ၅၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၄၅ ဦးက စစ္ တမ္းနည္းလမ္း
မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈႏွင့္စပ္ လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိ
တ္ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈအေျချပဳသင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါ
သည္။

သင္တန္းတြင္ဒီေရေတာဆိုင္ရာေဂဟေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ စီမံခန႔္
ခြဲမႈႏွင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ စစ္တမ္း နည္း လမ္းမ်ား
ကို ဒီေရေတာစီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ႏွင့္အတူေလ့လာ
ခဲ့ပါသည္။ ဒီေရေတာမ်ားသည္ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ဇီ၀ မ်ိဳးကြဲမ်ား  
ျပားၿပီး လက္လွမ္းမီေသာေဒသမ်ားတြင္ မ်ားစြာ ျခိမ္းေျခာက္ခံေ
နရ ပါသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာဒီေရေတာမ်ိဳးစိတ္ ၂၅ ခုကိုမွ
တ္တမ္းတင္ထားၿပီး ယင္းတို႔ အနက္ ေလးခုမွာ ျခိမ္းေျခာက္ခံရ
လုနီးပါး၊ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး (သို႔) အလြန္မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက ္
ကြယ္လုျဖစ္ေနကာ အႏၲရာယ္ႀကဳံေတြ႕ ေနရေသာစာရင္းႏွင့္ဒီေရ 
ေတာႏွင့္ဆက္စပ္မ်ိဳးစိတ္ ငါးခုအနက္ တစ္ခုမွာ ျခိမ္းေျခာက္ခံရ 
လုနီးပါး (IUCN Red List) အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ဒီေရေတာမ်ားသည္ လူတို႔၏အသုံးျပဳမႈေၾကာ
င့္အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ခဲ့ရျပီး အပင္ အားလံုးနီးပါးသည္ ထင္းအ
တြက္ အဓိက ခုတ္ခံရသည့္အပင္မ်ားေနရာတြင္ ျပန္လည္ေနရာ
ယူလာသည့္ အပင္ငယ္မ်ား (သို႔) ျပန္လည္ေပါက္ေရာက္လာ 
သည့္အပင္မ်ားျဖစ္ သည္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ 

Mangrove fruit, Sonneratia griffithii  
(Stefano Cannicci/University of Hong Kong)

Trainees surveying lower tidal mangrove area, Nga  
Yoke Kaung (Stefano Cannicci/University of Hong Kong)

Mangrove flower, Sonneratia griffithii (Stefano Cannicci/University of Hong Kong)

Mangrove restoration project, Shwethaungyan (Sue Murray-Jones/FFI)
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Successful plantings of mangrove seedlings, Shwethaungyan (Sue Murray-Jones/FFI) International mangrove trainer Stefano Cannicci surveying mangroves from a boat (Grace Frank/FFI) Harvested timber in mangrove forest, Ngwe Saung (Grace Frank/FFI)

"Cannonball" mangrove seed pod (Xylocarpus sp.)  
(Sue Murray-Jones/FFI)

Training in field mangrove assessment skills, Nga Yoke Kaung (Grace Frank/FFI)

Mangrove aerial roots  
(Grace Frank/FFI)

Trainees learning to identify mangrove species  
(Grace Frank/FFI)

Fishing boats, mangrove creek, Nga Yoke Kaung (Stefano Cannicci/University of Hong Kong)
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OUR MISSION & AIMS
ေနရင္းေဒသေျမပံုေရးဆြဲ 
ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

ရွည္လ်ား၊စုိစြတ္ေသာရာသီႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႏွင့္နီးကပ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေမာ္တင္ကမ္းေျခ တစ္ 
ေလွ်ာက္ရွိ ကမ္း႐ုိးတန္းေရျပင္တြင္ ျမင္ကြင္း (visibility) အားနည္းပါသည္။ သႏၲာ (coral) ႏွင့္ပင္လယ္ေရ 
ေမွာ္တုိ႔၏ အဓိကေနရင္းေဒသမ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေရတိမ္ပုိင္း (၈ မီတာေအာက္) တြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိ 
ေသာ္လည္းေရငုပ္ကာ စစ္တမ္းေကာက္ရန္မလြယ္ကူပါ။ လိႈင္းထန္သည့္၊ ေရေနာက္က်ိ ေနမႈအေျခအေနမ်ား 
(turbid conditions) သည္ေရေအာက္ျမင္ႏုိင္မႈကုိ စင္တီမီတာမ်ား အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။ တည္ၿငိမ္ 
ေသာရာသီဥတု (သုိ႔မဟုတ္) sheltered bay မ်ားတြင္သာ ေရငုပ္ျခင္း ကုိအေျခခံသည့္စစ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ 
ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ remote survey method မ်ားကုိ စမ္းသပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ -  
ေလွေပၚမွေဆာင္ရြက္သည့္ towed underwater ေရေအာက္ကင္မရာစနစ္အသုံးျပဳျခင္း။
ယေန႔ထိကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ subtital habitat mapping အတြက္ ေလ့က်
င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ကြင္းဆင္းအေျချပဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သုံးခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့
ပါသည္။ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္သူ (၉၃) ဦး ရွိၿပီး (၂၈) 
ဦး သည္အေသးစိတ္ကြင္းဆင္းအေျချပဳေလ့က်င့္မႈမ်ားကိုျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာရာတြင္ 
towed underwater camera အသံုးျပဳပံု (ေရယာဥ္က ပင္လယ္ၾက
မ္းျပင္၏ဗြီဒီယိုပုံရိပ္မ်ား ကိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း) ႏွင့္ QGIS (အမ်ားျပည္
သူသုံး GIS ေဆာ့ဝဲလ္ package) ကိုသုံးၿပီး အခ်က္ အလက္မ်ားကို 
၀ွက္စာေဖာ္ျခင္း (decoding) ၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းႏွင့္ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း
ဟူသည့္ စစ္တမ္းေကာက္ျပီးေနာက္ပိုင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပို႔ခ်ေပးပါ
သည္။၎တြင္ မ်ားျပားေသာ ေဒတာအစုမ်ား ကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္းႏွင့္  
သက္ဆိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ယခုအခါ transect 

၁၂၈ ခုအတြက္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားသည့္၊ ေျမပံုေရးဆြဲထားသည့္ 
ေဒတာမ်ား ရရိွထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ကို ေမာ္တင္ကမ္း႐ိုးတန္း 
ေဒသမွ ယူထားျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းတို႔တြင္ အေရးပါေသာဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳး
ကြဲေနရာမ်ား (ေခ်ာင္းသာ၊ ေ႐ႊေသာင္ယံ၊ ဖိုးေထာင္ (Pho Htaung) ၊ 
ငရုတ္ေကာင္းႏွင့္ ေငြေဆာင္ရိွ ငွက္ကၽြန္းမ်ားတို႔ ပါ၀င္ျပီး ျမိတ္ကြၽန္းစု
မွ ေနရာအခ်ိဳ႕ပါ၀င္ပါသည္။ 

သင္တန္းကို စိတ္အားထက္သန္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ျမန္မာသိပၸံ
ပညာရွင္မ်ားသည္ အေ၀းမွစစ္တမ္း ေကာက္ယူသည့္ ကိရိယာႏွင့္  
နည္းနာမ်ား၏ အလားအလာကို လ်င္ျမန္စြာ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ 
အေသးစား ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ေအာက္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။

Habitat mapping boat, Nga Yoke Kaung area (Salai Mon Nyi Nyi Lin/FFI)Habitat mapping around Ngwe Saung (David Miller, SA Marine Parks)

“ဒီသင္တန္းကက်မတို႔အတြက္အရမ္းအသုံးဝင္ပါ
တယ္။ေနရင္းေဒသေတြရဲ႕ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းနဲ႕ပတ္
သက္ တဲ့ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားစြာေပးခဲ့ပါတယ္။ ၎က
သႏၲာေက်ာက္တန္းေလ့လာမႈစစ္တမ္းမ်ား၊ ဒီေရ 
ေတာ၊ ပင္လယ္ ေရေမွာ္နဲ႕ ကုန္းတြင္းသစ္ေတာ 
ေလ့လာမႈေတြအတြက္အသုံးဝင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
မွာ အဲဒီ အပိုင္းေတြမွာ ဒါေတြကို အသုံးျပဳႏိုင္ရင္  
ေနာက္ပိုင္းမွာ အရင္းအျမစ္ေတြ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင ္
ၿမဲ တိုးတက္မႈ အတြက္အရမ္း ထိေရာက္ပါလိမ့္မယ္။  
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနရင္းေဒသေတြကို ေျမပုံေရးဆြဲတာ
နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သုေတသနက အလြန္နည္းပါတယ္။ 
Maylene လို ႏိုင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူေတြနဲ႕အတူ  
ေလ့လာ သင္ယူျခင္းအားျဖင့္ ေနရင္းေဒသေျမပု ံ
ေရးဆြဲမႈရဲ႕ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီကို ရွင္းလင္းစြာေလ့
လာႏိုင္ပါတယ္။ သူမက အလြန္စိတ္ရွည္၊ တက္ႂကြျပီး 
အားစိုက္ လုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
က်မတို႔အေနနဲ႕ ေနရင္း ေဒသေျမပုံေရးဆြဲမႈကို သင္
ယူႏိုင္ပါတယ္။”

ေဒၚတင္ယဥ္ၾကဴ၊ ၿမိတ္တကၠသိုလ္အဏၰဝါသိပၸံဌာန ကထိက
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Mapped transects around University of Pathein's Ma Gyi field station, Shwethaungyan (QGIS map)

Transects around Pho Htaung Gyiang (Bay) (QGIS map)

Transects around Wetthe, a well-known dugong feeding area (QGIS map)Learning to habitat map at the University of Pathein (Salai Mon Nyi Nyi Lin/FFI)Habitat mapping camera being deployed (U Soe Htun/FFI)
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အဆင့္ (၂) ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ပင္လယ္ျပင္ေနရင္းေဒသမ်ားအား သုေတ
သနျပဳရန္ အားေပး သည့္ေမာ္တင္ကမ္းေျခအေသးစားေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကို
တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္မ်ား အားလံုးမွေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား
ကို ဤေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား (ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈ၏ အနည္း ဆံုး ၅၀% ကိုေမာ္တင္
ကမ္း႐ိုးတန္း တြင္ျပဳလုပ္ရန္ ကနဦးသတ္မွတ္ထားပါသည္။) ကိုေလွ်ာက္ထားရန္  
ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ရင္းျမစ္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွားပါးေသာ 
ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးခဲ့ပါသည္။ သြားေရးလာေရးအခက္
အခဲေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္တင္ကမ္း႐ိုး တန္းတြင္လုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္
ထားခ်က္အနက္ ထက္၀က္ခန႔္ကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တကၠသိုလ္မ်ားမွ 
ဆရာ၊ဆရာမ်ားသည္ရာထူးတိုးရန္ အျခားတကၠသိုလ္မ်ားသို႔လွည့ ္၍ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ ရသျဖင့္ အဏၰဝါသိပၸံဌာနအားလုံးပါ၀င္ေစရန္အစီအစဥ္ကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ပါသည္။
အေသးစားေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္သည္အလြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးသုေတသနႏွင့္ပတ္သက္ေသာအဆိုျပဳလႊာမ်ား ျပဳစ ု
ျခင္းႏွင့္စီမံကိန္း၏ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုစီမံခန႔္ခြဲရာတြင္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္း မ်ားအားလမ္းၫႊန္ေပး
ရန္အခြင့္အေရးေပးပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားအားလုံးတြင္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုမႈႏွင့္ ေရကူး / snorkeling သင္တန္းမ်ားရ
ရိွေစရန္ အပါအ၀င္ လိုအပ္သည့္အခါ သင့္ေလ်ာ္ေသာသင္တန္းႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔က  
ရလဒ္မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပါသည္။

ပါေမာကၡေဒၚခ်ယ္ရီေအာင္က ဤအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ပုသိမ္တကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသားမ်ား တိုးပြားလာမႈအ 
ေပၚ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ “FFI ရဲ႕ အေသးစားေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္ရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးတိုးတက္မႈက ဘြဲ႕ 
လြန္ေက်ာင္းသားေတြ မ်ားျပားလာျခင္းနဲ႕ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ သုေတသန ေဆာင္ရြက္မႈေတြ မ်ားျပားလာျခင္းမ်ားျဖစ္
ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ဘြဲ႕လြန္ ေက်ာင္းသား ၁၆ ေယာက္ ရိွပါတယ္။ ဒါက ပုသိမ္တကၠသိုလ္ အဏၰဝါသိပၸံဌာနမွာ က်မ
တို႔ေတြ႕ဖူးသမွ်ထဲမွာ အမ်ားဆံုး ေက်ာင္းသားအေရ အတြက္ပါပဲ။” ဟု သူမက ဆိုပါတယ္။

ယေန႔အထိကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လူ (၇၀) ပါဝင္သည့္အေသးစားေထာက္ပံ့မႈ (၂၅) ခုကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတြင္ ပင္လယ ္
ေရေမွာ္၊ seagrass fish ႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးမဲ့သတၱဝါမ်ား၊ ဒီေရေတာႏွင့္ ရႊံ႕ညႊန္၊ သႏၲာ၊ plankton ႏွင့္ ငွက္စစ္တမ္းမ်ားကို
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လႊမ္းျခံဳထားျပီး ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္း သားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္ပါ
သည္။

Learning to estimate the distribution and abundance of organisms living in mudflats (Cherry Aung/Pathein University)

Learning seagrass identification and herbarium skills at the University of Pathein's Field Station at Ma Gyi (U Soe Htun, FFI)

အေသးစားေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား

Year/Activity 2017 2018 2019 Total

Small Grants projects 11 6 8 25

Small Grants participants 17 24 29 70
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Moe Lwin Lwin during snorkelling training, Myeik (Moe Lwin Win, Myeik University)

Seagrass training, Pho Htaung Gyiang. Thu Rein on right (Sue Murray-Jones/FFI)

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ၂ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ေဒၚမိုးလြင္လြင္သည္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္မွ အျခား ၀ န္ထမ္းႏွစ္ ဦး ႏွင့္ မာစတာေက်ာင္းသား ႏွစ္ဦး 
ႏွင့္အတူ“ လမ္ပိတစ္ဝိုက္ပင္လယ္ေရေမွာ္ေနရာမ်ားတြင္ Permanent Transect ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ပင္လယ္ေရ 
ေမွာ္သင္တန္း” ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္အဆိုျပဳခ်က္တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၿမိတ္တကၠသိုလ္က ၿမိတ္တြင္က်င္းပမည့္ပင္
လယ္ေရေမွာ္သင္တန္းအတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ အေသးစားေထာက္ပံ့ေၾကးအစီ
အစဥ္အရစီမံကိန္းကိုကြၽႏ္ုပ္တို႔က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ၿမိတ္ တကၠသိုလ္တြင္လူ ၂၃ ဦး အတြက္အလုပ္႐ု ံ
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိသူ ငါးဦးျဖင့္ အေသးစိတ္သင္တန္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းအေျချပဳစစ္ 
တမ္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပညာရွင္ဆန္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကိုထုတ္ေ၀ႏိုင္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ ႏိုင္င ံ
တကာဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒၚမိုးလြင္လြင္သည္အေသးစားေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳမီ GPS ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ေျမပုံဆြဲျခင္း၊ 
ေရွးဦး သူနာျပဳစုမႈ၊ ေရကူးျခင္းႏွင့္ေရကူးျခင္းသင္တန္းအပါအ၀င္ FFI က ပို႔ခ်သည့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား 
ကိုတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

သူမ၏သုေတသနစာတမ္းကိုထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ ေဒၚမိုးလြင္လြင္ကိုကထိကအျဖစ္ခန႔္အပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းစစ္ေတြတကၠသိုလ္တြင္သင္ၾကားေနပါသည္။ သူမသည္ FFI က ပံ့ပိုးေပးေသာ သင္တန္းႏွင့္ရန္
ပုံေငြကို တကၠသိုလ္တြင္ ရာထူးသစ္ရရိွရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါသည္ဟု မွတ္ယူ ပါသည္။ သူမက“သင ္
တန္းၿပီးတာနဲ႔ပင္လယ္ေရေမွာ္စာတမ္းကိုႏိုင္ငံတကာဂ်ာနယ္တစ္ခုမွာ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ...  
က်မတို႕ရဲ႕ ရာထူးတိုးေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါတယ္။ '' Woodside '' ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။"

သူမသည္အေသးစားေထာက္ပံ့ေငြအစီအစဥ္မွတဆင့္ရန္ပုံေငြမ်ားထပ္မံရရွိရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ပင္လယ ္
ေရေမွာ္ကြင္းဆင္းသင္တန္းတြင္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္မာစတာေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင ္
ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားခဲ့ျပီး ေထာက္ပံ့ေငြအနည္းငယ္ရရွိခဲ့ပါသည္။

ေဒၚမိုးလြင္လြင္သည္ပင္လယ္ေရေမွာ္သင္တန္းပို႔ခ်မႈအတြက္ စိတ္အားထက္သန္ျပီး “၀ န္ထမ္းမ်ားသည္ (၁)  
နည္းစနစ္၊ (၂) ေကာင္းမြန္ၿပီးတန္ဖိုးရွိေသာအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ (၃) တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ဗဟုသုတမ်ား ကိုရရွိခဲ့ပါ
တယ္။ အထူးသျဖင့္စာသင္ခန္းထဲမွာဗဟုသုတေတြေဝမွ်ေပးတာက က်မတို႔အတြက္ သင္ၾကား ေရးမွာ အမ်ားၾကီး 
အေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။ ” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ား

1.  Moe Lwin Lwin, Yin Yin Htay, Nay Nan Nandar New, Phyu Phyu Thin, Thin Lei Lei Wai, Sue Murray-Jones and U Soe Htun 2019. Sea grass 
surveys in the Eastern part of Lampi Island, in Myanmar, Journal of Aquaculture & Marine Biology 8(2):47-53.

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - ၁

ပုသိမ္ဘြ႕ဲလြန္ေက်ာင္းသားသံုးဦးကုိ ပင္လယ္ေရေမွာ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပထမအၾကိမ္ အေသးစား ေငြေၾကး  
ေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲပါသည္။ ထိုသူမ်ားအနက္ တစ္ဦးမွာ သူရိန္ျဖစ္ျပီး ပင္လယ္ေရေမွာ္ အကဲျဖတ္မႈ၊ ေရကူးျခင္း၊ 
snorkeling ႏွင့္ေရငုပ္ျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ေရွး ဦး သူနာျပဳ၊ Microsoft Excel ႏွင့္ GPS သင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္
ခ့ဲပါသည္။ သူသည္ပုသိမ္တကၠသုိလ္၌ တက္ေရာက္ေနေသာ ဘြ႕ဲလြန္ အတြက္ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္  
ေထာက္ပ့ံေငြအနည္းငယ္ရရိွခ့ဲသည္။ သူ၏စာတမ္းကုိ ”ေ႐ႊေသာင္ယံ ကမ္း႐ုိးတန္းရိွပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ား၏ စနစ္
မ်ားႏွင့္ ေဂဟဆုိင္ရာေလ့လာမႈ” ေခါင္းစဥ္ေပးထားျပီး သူသည္အျခားေထာက္ပ့ံေငြရသူႏွစ္ဦး(ေမာင္ေမာင္ေ၀ျဖိဳး -  
ေရႊေသာင္ယံကမ္းရုိးတန္းေဒသမ်ားရွိ ပင္လယ္ ေရေမွာ္ခင္းမ်ား၏ Bentho ဖြဲ႔စည္းပါ၀င္မႈနွင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႕မႈ ဆုိင္ရာ ေလ့
လာမႈ” ႏွင့္ မင္းခန္႔ဆန္း “မႀကီးကမ္းေျခတစ္ဝုိက္ရိွ Seagrass fish ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကနဦးအၾကိဳေဖာ္ျပခ်က္”) ႏွင့္
အတူ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ အတူတကြကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းသည္၎ တုိ႔၏ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္းအတြက္စီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔တြင္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးပ့ံပုိး ကူညီေပးရန္ 
ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ပါ သည္။

သူရိန္သည္ေမာ္တင္ကမ္းေျခရိွဖုိးေထာင္ခ်ိဳင္၊ ေက်ာက္နဂါးႏွင့္ အင္းဒင္ႀကီးတုိ႔တြင္ ပင္လယ္ေရေမွာ္ လႊမ္းျခံဳမႈရာ 
ခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဇီဝေလာင္စာတုိ႔ကုိ ဆန္းစစ္ခ့ဲပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေလ့လာမႈျပဳစဥ္ ေဒသတြင္း၌ေတြ႕ရ ေလ့ရွိသည့္ ပင္ 
လယ္ေရေမွာ္မ်ိဳးစိတ္ရွစ္ခုႏွင့္ ပင္လယ္ေရေမွာ္လႊမ္းျခံဳမႈအေပၚ ထူးျခားသည့္ ရာသီ အလုိက္သက္ေရာက္မႈကုိ ေတြ႕ရိွ
ခ့ဲပါသည္။ ပင္လယ္ေရေမွာ္ လႊမ္းျခံဳမႈက ေျခာက္ေသြ႕ရာသီထက္ မုတ္သုန္ (စုိစြတ္ေသာ) ရာသီတြင္ ပုိမ်ားပါသည္။ 
ဘြ႕ဲရၿပီးသည့္ေနာက္သူရိန္သည္ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတြင္ အလုပ္ရခ့ဲ
ပါသည္။ သူ၏အလုပ္သစ္တြြင္ အဏၰဝါဇီ၀ မ်ိဳးကြမဲ်ားစစ္တမ္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအပါအ၀င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သင္ၾကားေပးခ့ဲ 
ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားစြာကုိ အသံုးျပဳ ပါသည္။ 

“Snorkeling နဲ႕ ပင္လယ္ေရေမွာ္စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈနည္းလမ္းမ်ားသင္တန္း၊ SCUBA-diving သင္တန္း၊  
ေရအႏၲရာယ္ကင္းရွငး္ေစေရးနဲ႕ ေရကူးအစီအစဥ္သင္တန္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္း
စစ္ျခင္းသင္တန္းနဲ႕SCUBA ေရငုပ္ကိရိယာမ်ားက အဏၰဝါဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးအတြက္အလြန္
အသံုးဝင္ပါတယ္။ က်ေတာ့္ရဲ႕သုေတသနကုိ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္အတြက္ အေသးစားေထာက္ပ့ံေငြအတြက္ေက်းဇူး
တင္ပါသည္။ ဒီအစီအစဥ္က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႕ သိပၸပံညာရွင္မ်ားႏွင့္ဇီဝပညာရွင္သစ္ေတြကုိ ေထာက္ပ့ံ 
ေပးရာမွာ အလြန္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။”

- သူရိန္၊ ပုသိမ္ဘြ႕ဲလြန္ေက်ာင္းသား
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ကမ္း႐ိုးတန္းဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည ္
ျမႇင့္တင္မႈအဆင့္ (၃) ကို အဆင့္ ၁ ႏွင့္ ၂ အေပၚတြင္ ခ်ဲ႕ထြင္တည ္
ေဆာက္ထားျပီး ျမန္မာ့တကၠသုိလ္ေလးခုရိွ အဏၰဝါသိပၸံဌာနမ်ားအား 
ထပ္မံ၍ နည္းပညာႏွင့္ပညာေရးဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ားေပးပါမည္။ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အဏၰဝါႏွင့္ကုန္းတြင္း ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲမ်ားအား စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတုိးတက္ေစရန္ အလုိ႔ငွာ အဆုိပါဌာ
နမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလက္တြဲကာ ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားပါမည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပထမဆံုး အဏၰဝါသိပၸပံညာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ အေသးစားေထာက္ပ့ံ 
ေၾကး အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ အဆင့္-၃ကုိ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမည္။ အဆုိပါ အစီအစဥ္က ပါ၀င္ 
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား အားေကာင္းသည့္သုုေတသနေမးခြန္းမ်ား ျပဳစုရာတြင္၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြရဲာတြင္၊ 
ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၊ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္အစီရင္ခံျခင္းတုိ႔ကုိလုပ္ေဆာင္ရာတြင္၊ စီမံ
ခန႔ခ္ြရဲာတြင္၊ (အကူအညီလုိအပ္လွ်င္) စာအုပ္စာတမ္းထုတ္ေ၀မႈကုိေထာက္ပ့ံရာတြင္ ကူညီေပးပါသည္။ 
သင္ၾကားေရးအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ထားသည့္၊ FFI ႏွင့္ တြဲ
ဖက္၍ ျပဳစုထားသည့္ သုေတသန ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ရည္႐ြယ္သတ္မွတ္ပါသည္။ 
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David Miller
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OUR MISSION & AIMSေက်းဇူးတင္လႊာ

Woodside Energy (Myanmar)  
Pte Ltd. သည္ ကမ္း႐ိုးတန္းဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳး
ကြဲမ်ားအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈ အတြက္စြမ္းေဆာင္ရည ္
ျမႇင့္တင္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီပါသည္။

Woodside သည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရိွသည့္၊ 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏အႀကီးမားဆုံးေသာ အမွီအခိုကင္း
သည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး  
စြမ္းအင္ရွာေဖြသူ၊ ထုတ္လုပ္သူ၊ ေပးသြင္းသူဟူသည့္ 
ယင္း၏ကမာၻ႔အဆင့္မီစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအတြက္အသိ
အမွတ္ျပဳခံထားရသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Woodside ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းWoodside ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္း

 »  ခိုင္မာေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အႏၲရာယ္ရိွႏိုင္ေျခ
စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊

 »  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မႈအတြက္ ယံုၾကည္အားကိုးရ 
သည့္သိပၸံပညာ၊

 »  ေဒသခံသုေတသီမ်ားႏွင့္ခိုင္မာေသာမိတ္ဖက္ဖြဲ႕စည္း
မႈမ်ား ႏွင့္,

 »  ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဗဟုသုတ၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ။
Woodside ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

Woodside ၏ မိတ္ဖက္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား 
Woodside ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေဝးလံေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ရံဖန္ရံခါ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။  
ထို႔ေၾကာင့္ Woodside သည္ေဒသတြင္းပတ္ဝန္းက်င္

အေျခအေနကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္  
ကမာၻ႔ ဦးေဆာင္ သုေတသနႏွင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ ပါသည္။ 
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အေကာင္း
ဆုံးသိပၸံနည္းက် ဗဟုသုတ အေပၚ အေျချပဳ ကာ စူးစမ္း
ရွာေဖြေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ ္
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။

FFI - Woodside မိတ္္ဖက္အဖြဲ႕သည္ NGO - စက္မႈ 
သိပၸံအေျချပဳမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ မိတ ္
ဖက္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ့ အဏၰဝါ သိပၸံပညာရွင္မ်ား အေန 
ျဖင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ နားလည္သ 
ေဘာေပါက္မႈႏွင့္စီမံခန႔္ခြဲမႈကိုအေထာက္အကူျပဳ 
မည့္ သုေတသန ျပဳႏုိင္ရာတြင္ ကူညီေပးရန္ ရည္႐ြယ္
ပါသည္။

Woodside သည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတာ ၀ န္ယူမႈရွိေသာေအာ္ပေရတာတစ္ခုျဖစ္ျပီး FFI အစီ အစဥ္
အေပၚကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဆက္လက္ေထာက္ခံမႈသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စြမ္းရည္ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဗဟုသု
တမ်ားကိုတည္ေဆာက္ရန္ အလို႔ငွာ သိပၸံအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မည္သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ သည္ကို ျပသ
ပါသည္။ Woodside အေနျဖင့္ ယခုအစီအစဥ္တြင္ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ပါ ၀ င္လာမႈအေပၚ ႏွစ္သက္ေက်နပ္မိျပီး 
၂၀၂၁ ခုႏွစ္အကုန္အထိဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကာလ ရွည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
ရရွိလာေသာဗဟုသုတမ်ားကိုမွ်ေဝျခင္းသည္ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ရပ္႐ြာလူထုတို႔ ႏွင့္ ေရရွည္တည္ေဆာက္ထားသည့္
ဆက္ဆံေရးအေပၚ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ Woodside မန္ေနဂ်ာ Michelle Grady  ၂၀၂၀ ဇူလိုင္
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Trainees entering data after a day of mangrove 
surveys, Ngwe Saung (Grace Frank/FFI)
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