ပုပပ္ ါးမ ျောက်မ ါးရှည်မကျောင်မရ စျောရင်ါးမကျောက်ယူခြင်ါးနှင် ဆန်ါးစစ်ခြင်ါး လုပ်ငန်ါး မဆျောင်ရွက်မပါးစါး ှု
၁။

မြန်ြာနှိိုင်ငရ
ံ ှိ အရရေးပါရ

ာ ဇီဝြ ှိ ေးစံိုြ ှိ ေးကွွဲြ ာေး ထှိန်ေး

ရရရည်တည်တံရစရန်ရည်ရွယ်၍

ြ
ှိ ်ေးကာကွယ်ရန်နင် ရေဟစနစ်ြ ာေး

ရတာရှိိုင်ေးတှိရစဆာန်ြ ာေးအတွက်

ရနရင်ေးရေ

မပန်လည်တည်

ရထာင်မြင်ေး လိုပ်ငန်ေးအစီအစဉ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြ ၂၀၂၈-၂၀၂၉ ထှိ) (Re-establishing Natural
Habitats Programme-RNH) ကှိို အရကာင်အထည်ရ ာ်ရ
၂။

RNH လိုပ်ငန်ေးအစီအစဉ်ပါ လိုပ်ငန်ေးစဉ်တစ်ြိုမ စ်

ယူမြင်ေးနင်

ာင်ရွက်လ က်ရှိပါ

ည်။

ည် ပိုပါ္ ေးရြ ာက်မြီေးရည် စာရင်ေးရကာက်

န်ေးစစ်မြင်ေးလိုပ်ငန်ေးကှိို ၂၀၂၀ မပည်နစ်၊ နှိိုဝင်ဘာလအတွင်ေး ပိုပါ္ ေးရတာင်ဥယ ာဉ်၌

ရအာက်ပါ အတှိိုင်ေး အရကာင်အထည်ရ ာ်ရ

ာင်ရွက်ြွဲပါ

ည်-

(က) ပိုပါ္ ေးရြ ာက်မြီေးရည် စာရင်ေးရကာက်ယူမြင်ေးကှိို ၎င်ေးတှိ၏
ိုို့ ရနထှိင
ို က
် က်စာေးြှု၊ အရလ
အထနင် နစ်အလှိိုက် ရကာင်ရရအတှိိုေး/အရလ ာကှိို

ှိရှိနှိိုင်ရန် ရ

ာင်ရွက်မြင်ေး မ စ်

ရ ကာင်ေး၊
(ြ)

ဝန်ထြ်ေး (၃) ဦေးမ င် စာရင်ေးရကာက်ယူမြင်ေးလိုပ်ငန်ေးကှိို ပိုပါ္ ေးရတာင်ဥယ ာဉ်၏ ထှိန်ေး
ှိြ်ေးရရေးနယ်ရမြ (၁) အတွင်ေးရှိ ရတာင်တွင်ေးရြ ာင်စြန်ေးအာေး အရမြမပ ၍ နွ ေးလဘှိိုို့
ရတာင်၊ ြန်မပရတာင်နင် ရ

(ေ)

ရ

ေးြွန်ရတာင်ရမြတွင် စာရင်ေးရကာက်ယူြွဲရ ကာင်ေး၊

ေးြွန်ရတာင်ရမြ၏ အရရှေ့ဘက်မြြ်ေး ြျွန်ေးြလွန်ေး ရရထွကဝ
် န်ေးက င်နင် အရရှေ့

ရမြာက်ဘက်

ကာေးဟင်ေးအှိိုေးဧရှိယာ၊ ြန်မပရတာင်၏ အရန က်ဘက် ကြ်ေးပါေးမပှိ

ရနရာြ ာေးတွင်

ွာေးရရာက်ရ

ာင်ရွက်ြွဲရာ ြရတွှေ့ရှိြွဲရ ကာင်ေး၊

(ဃ) နွ ေးလဘှိိုို့ရတာင်၏ အရန က်ဘက် မြက်ရ

(င)

ြွာေးခြံ အတွင်ေး

ာက်ကိုန်ေး

ရြ ာက်ြ ာေးြာ

ရရ

အလွန်ရဝေးကွာ

မ င် ရကာင်ရရ ရရတွက်နှိိုင်ြွဲမြင်ေး ြရှိြွဲရ ကာင်ေး၊

နွ ေးလဘှိိုို့ရတာင်ရမြ ရက ာက်ထပ်ြ ာေး

အစာစာေးရန

ို့ှိို စာရင်ေးရကာက်ယူြွဲရာ

ှိိုို့

ည်ကှိို

ရတွှေ့ရှိရရ

ာ်လည်ေး

ွာေးရရာက်ရလလာြွဲရာ ပိုပါ္ ေးရြ ာက်မြီေး

ရည် (၃၄) ရကာင်နင် ြန်မပရတာင်ရမြရှိ ဘိုရာေး၏ အရရှေ့ရတာင်ဘက်တွင် (၁၉)
ရကာင်၊ စိုစိုရပါင်ေး ရကာင်ရရ (၅၃) ရကာင် ြတ်တြ်ေးတင်နှိိုငြ
် ွဲရ ကာင်ေး၊
(စ)

ပိုပါ္ ေးရြ ာက်မြီေးရည်ြ ာေးြာ ရရ
ည်ကှိို ရတွှေ့ရှိြွဲရ ကာင်ေး၊

ြွာေးရွက်၊ စလူရွက်နင်

က်

ွတ်ရွက်ြ ာေး စာေး

ေးံို

2
(

) စာရင်ေးရကာက်ယူြွဲရ

ာ ရတာင်တွင်ေးရြ ာင်စြန်ေးဧရှိယာတွင် အမြွဲစှိြ်ေး

ရညာင်အြ ှိ ေးြ ှိ ေး၊ စကာေးဝါ၊ ရံေးို ၊ ရတာင်တြာ၊ က်
ရက ာ်၊

ူေးရစ်၊ ရြွေးတရရာ်၊ ရရ

အပင်ြ ာေး ရပါက်ရရာက်ရန
၃။

မ

ြွာေး၊ ရင်ေးရေါင်ေး၊ စလူ၊ ြယာေးနင်ေး၊ ြ ယ်ရီ စ

ည်

ည်ကှိို ရတွှေ့ရှိရရ ကာင်ေး။

ွေ့ရှှိ သုါးသပ်ြ က်

ရေ

ရင်ေးြ ှိ ေးစှိတ်မ စ်မပီေး

မြန်ြာနှိိုင်ငံတွင်

ည် မြန်ြာနှိိုင်ငံ၏

လံိုေးဝကာကွယ်ထာေး

ည်

တှိရစဆာန်ြ ှိ ေးစှိတ် မ စ်ပါရ ကာင်ေးနင် ၂၀၂၀ မပည်နစ်၊ နှိိုဝင်ဘာလတွင်
ည််

ိုရတ

တရာေးဝင်

နရလေ်ြ ာေးအရ ကြ္ာ

ိုရတ

ရတာရှိိုင်ေး
ထိုတ်မပန်ြွဲ

နြတ်တြ်ေးတွင် ြ ှိ ေးစှိတ်

စ်အမ စ်

တ်ြတ်ြံြွဲရပါရ ကာင်ေး၊

ယြင်ဘဏ္ဍာနစ် နှိိုဝင်ဘာလနင် ရကာင်ရရနှိှုငေး် ယဉ်ပါက ၂၀၂၀−၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနစ်၊
နှိိုဝင်ဘာလတွင် အိုပ်စို (၃) အနက် အိုပ်စို (၂) စို
ရကာင် ရလ ာနည်ေး

(ေ)

ည်

ွတ်၊ ဘိုြမွဲဇာ၊ ရတာရေွေး၊ ငလင်

(က) ပိုပါ္ ေးရြ ာက်မြီေးရည် (Popa Langur-Trachypithecus popa)

(ြ)

န်

ရကာင်ရရရလ ာနည်ေး
အရရှေ့ဘက်မြြ်ေးတွင်

ာ ရတွှေ့ရှိရမပီေး ရကာင်ရရ (၉)

ွာေးပါရ ကာင်ေး၊
ွာေးရမြင်ေးြာ စာရင်ေးရကာက်ယူမြင်ေးကှိို ရ
ာ ရ

ာင်ရွက်ြွဲမြင်ေးမ စ်မပီေး ရ

ေးြွန်ရတာင်၏

ေးြွန်ရတာင်၏ အရန က်

ဘက်မြြ်ေးရှိ ပိုပါ္ ေးရြ ာက်မြီေးရည် အိုပ်စို (၁) စို အာေး စာရင်ေးရကာက်ယူရန် က န်ရှိရ

ေး

မြင်ေးရ ကာင် မ စ်ပါရ ကာင်ေး၊
(ဃ) ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစ်၊ နှိိုဝင်ဘာလတွင် စာရင်ေးရကာက်ယူြွဲြှုအရ ရ
ရတာင်ရ ကာ၌ ရကာင်ရရ (၂၀) ြနို့် ရတွှေ့ရှိြွဲပါ မ င် အ
ဇန်နဝါရီလတွင် ရကာက်ယူ
(င)

ပိုပါ္ ေးရြ ာက်မြီေးရည် ထှိန်ေး
အ ှိပညာရပေးလိုပ်ငန်ေးြ ာေးရ
တှိက
ိုို့ ှိို ရ

(စ)

ေးြွန်

ပ
ှိို ါရနရာအာေး ၂၀၂၁ ြိုနစ်၊

ွာေးြည်မ စ်ပါရ ကာင်ေး၊
ှိြ်ေးကာကွယ်ရရေးကှိို အရထာက်အကူမပ ရစရန်အတွက်
ာင်ရွက်မြင်ေး၊

တှိရပေး

ှိိုင်ေးဘိုတ်ြ ာေး စှိိုက်ထမူ ြင်ေး

ာင်ရွက်လ က်ရှိပါရ ကာင်ေး၊

ပိုပါ္ ေးရတာင်ရေ တွင် ပိုပ္ါေးရြ ာက်မြီေးရည်ကှိို အရမြမပ ၍ ရေ

ြံအရမြမပ

အရမြြံြရီေး

ာင်ရွက်

ပါရ ကာင်ေး။

ွာေးလိုပ်ငန်ေးြ ာေး ရ ာ်ရ

ာင်နှိိုငရ
် ရေး စည်ေးရံိုေးရ

ဘာဝ

ွာေးြည်မ စ်

16-11-2020

16-11-2020

1-11-2020

1-11-2020

28-11-2020

28-11-2020

ပုပ္ပါးေြျောက်မြီးရှည်စာရင်းေကာက်ယူသည့်ေေရာ

