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East Multnomah Soil and Water 
Conservation District

နှစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာ
ဘဏ္ဍာရေး ခုနှစ်၂၀၂၀/၂၀၂၁
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အမှု့ဆောင် ဒါရိုက်တာထံမှပေးစာ ၃ 
EMSWCD အကြောင်း ၄ 
ရန်ပုံငွေ ၆
ပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း ၈
ကာကွယ်မှု ၁၀ 
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ၁၂ 
သရုပ်ပြခြင်း ၁၄ 
လိုက်လျော်ညီထွေအောင် စီစဥ်ခြင်း ၁၆
ညီမျှမှု ၁၈ 
ရပ်ရွာအုပ်စု ၂၀ 
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၂၂ 
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ၂၄ 

EMSWDC ကို တည်ထောင်ခဲ့သည့် ၁၉၅၀ ကတည်းက 
ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး
ဖြစ်လာတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍ မြို့ပြပုံစံဖြစ်လာသည်။
ရာသီဥတုအကျပ်အတည်း, မြေဆီလွှာနှင့် ရေကျန်းမာရေး
အပေါ် အကျိုး သက်ရောက်မှုများသည် မီးလောင်ကျွမ်း
မှုနှင့် မိုးခေါင်မှုမှ စံချိန်တင်အပူချိန်နှင့် ရေကြီးခြင်းအထိ 
နှစ်စဉ် အပျက်သဘောဆောင်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် သိသိ
သာသာ ပေါ်လာသည်။

သဘာဝဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည့် အလုပ်
လုပ်ဆောင်သော EMSWCD သည် လယ်သမားများ၊ မြို့ပြ
နေထိုင်သူများနှင့် ကြားရှိလူတိုင်းနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်
သည့် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းသည် ပူပြင်းသောအပူချိန်ကို 
ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်နှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်
များ၊ ငါးများနှင့် လူတို့ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ချောင်းများ
နှင့် မြစ်များ အေးမြနေစေရန် ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာနေရာကို 
ပိုမို ခိုင်မာ အားကောင်းလာစေသည်။

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊  မြေယာဝင်ရောက်ခွင့်
နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ခရိုင်ရှိ သမိုင်းဝင်ဘေးဖယ်ခံထားရသော 
လူ့အသိုင်းအဝိုင်းများအပေါ် ၎င်း၏မျိုးဆက်အလိုက် 
သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့် အော်ရီဂွန်၏ အရှက်ကွဲဖွယ်
သမိုင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အမျိုး
အစားများကို တွက်ချက်မှုတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ဤတွက်ချက်

မြက်ပေါင်းပင် ကျွမ်းကျင်သူနှင့် 
တီထွင်ဆန်းသစ်သော သရုပ်ဖော်
ဆရာ Jon Wanger မှ သင့်ထံသို့ 
ရေဆေးပန်းချီများ ရေးဆွဲခဲ့သည်

မာတိကာမာတိကာ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာထံမှပေးစာအမှုဆောင် ဒါရိုက်တာထံမှပေးစာ
မှုသည် EMSWCD အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်သည်၊ မည်သူ
နှင့်ဆက်ဆံသည်၊ အဘယ်ကြောင့်၊ နှင့်  ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်း
အားထုတ်မှုမှ အကျိုးအမြတ်များက မည်သူ့အတွက် ဖန်တီး
နေသည်။
ဤအရာများမှ  မကြာခဏဆိုသလို  မြေပိုင်ရှင်များကို 
ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လူဖြူအများစုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် 
ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ခဲယဉ်းပြီး 
စိန်ခေါ်မှုရှိသော အပြောင်းအလဲတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့ အဆင်မပြေတဲ့ နေရာမှာ နေပြီး ပို
ကောင်းအောင် ကြိုးစားပြီး ဆက်လက် တွန်းအားပေးနေပါ
တယ်။ လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။

ဤကိစ္စများ ဆက်လက်မဖြစ်စေဖို့ ယခုနှစ်မှစ၍   
လုပ်ဆောင်လာသော ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ 
ဘာလုပ်နေသည် ဘယ်လိုလုပ်နေသည် စသဖြင့် ပိုမို
ခံနိုင်ရည်ရှိသော လူတိုင်းနေထိုင်ဖွယ်ကောင်းသော အနာဂါတ်
အတွက်  အခြေခံကျကျ ပြန်လည်စဉ်းစားနိုင်ဖို့ရန်  ဝန်ထမ်း
များ ဦးဆောင်သည့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို စတင်တွေ့မြင်ရ
ပါသည်။
သိုဖြစ်၍ အခွန်ထမ်းငွေများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်လက်
လုပ်ဆောင်ရန် ယုကြည်စွာဖြင့် အပ်နှင်းထားသော 
EMSWCD အတွက် စာမျက်နှာသစ်တခုကိုဖန်တီးရန် အလွန် 
စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။

Nancy J Hamilton
အမှု့ဆောင် ဒါရိုက်တာ
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မျှော်မှန်းချက်- ကျွန်ုပ်တို့၏မြေနှင့် ရေများသည် ကျန်းမာ
ပြီး လယ်ယာ၊ သစ်တောများ၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ
နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကို တည်တံ့စေပါသည်။

တာဝန်- ကျွန်ုပ်တို့သည် လူများကို မြေယာနှင့် ရေအတွက် 
ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးသည်။

ကျယ်ပြန့်သော မဟာဗျူဟာပန်းတိုင်များ-
 1. ရေအရည်အသွေးနှင့် ပမာဏကို ကာကွယ်ပြီး မြှင့်တင်ပါ။
 2. မြေဆီလွှာအရည်အသွေးနှင့် ပမာဏကို ကာကွယ်ပြီး မြှင့်တင်ပါ။
 ၃။ သဘာဝ နယ်မြေများကို ကာကွယ် မြှင့်တင်ပါ။
 4. စိုက်ပျိုးမြေများကို ကာကွယ်ပါ။
 5. လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးကို မြှင့်တင်ပါ။
 6. သဘာဝတရားဆီသို့ တူညီမျှတစွာ  ဝင်ရောက်စေရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။

• ပေါင်းပင်ရိုင်းများ ထိန်းမရခြင်း 
• ချောင်းရေ အပူချိန်များ အလွန်ပူခြင်း
• လယ်သမားအနည်းငယ်သာ လယ်ယာလုပ်

ခြင်း
• ရေစီးရေလာနှင့် ရေတိုက်စားမှုသည် 

မြေဆီလွှာနှင့် ရေအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေ
ခြင်း

• Ag Land ကို လုံလောက်စွာ အကာအကွယ် မ
ပေးနိုင်ခြင်း 

• လူတိုင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့ လုံလောက်
စွာဝင်ရောက်ခွင့်မရှိခြင်း

• မြို့ပြအချက်ချာများသည် တဖြည်းဖြည်း ပိုပူ
လာပြီး ညစ်ညမ်းလာခြင်း

• ခရိုင်တဝှမ်းရှိ ဘေးဖယ်ထားသော ရပ်ရွာများ
နှင့် ပတ်သက်သော မညီမျှမှုများသည် ပိုမို
ဆိုးရွားလာပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း
သော ပြဿနာအမျိုးအစားများ

EMSWCD အကြောင်းEMSWCD အကြောင်း
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ရန်ပုံငွေရန်ပုံငွေ
EMSWCD ငွေ- ဘယ်က
လာသလဲ၊ ဘယ်ကိုသွား
တာလဲ?
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ EMSWCD သည် Willamette မြစ်
အရှေ့ဘက် Multnomah ကောင်တီရှိ နေထိုင်သူ
အားလုံးထံမှ အကဲဖြတ်တန်ဖိုး $1000 လျှင် $0.10 
ရရှိသည် (၎င်းတွင် မြေပိုင်ရှင်များ၊ အိမ်ပိုင်ရှင်များ၊ 
ငှားရမ်းသူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စသည်ဖြင့်
ပါဝင်သည်)။

20-21 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဝင်ငွေစုစုပေါင်း $5.3 
သန်းရှိခဲ့သည်။

 ဘတ်ဂျက်၏လက်ကျန်တွင် ထောက်ပံ့ကြေးငွေ
နှင့် မြေယာသက်သာခွင့်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် 
အထူးအရင်းအနှီးရန်ပုံငွေနှစ်ခုပါဝင်ပြီး နှစ်စဉ် 
အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတစ်ခုလည်း ပါဝင်ပါသည်။

20-21 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်၊ အစီအစဉ်အသုံးစရိတ်
သည် ဘတ်ဂျက်ငွေအောက်တွင် 10.8% ဖြစ်သည်။

စုစုပေါင်း EMSWCD ဘတ်ဂျက်
 ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀-၂၁ = ဒေါ်လာ 

၁၅.၁ သန်း

အသုံးစရိတ်များ
အစီအစဉ်များအားဖြင့်  FY 20-21

 
 ဘဏ္ဍာရေးနှင့် လုပ်ငန်း

လည်ပတ်မှု-
 $816,611

 ကျေးလက်မြေများ
 $1,156,424
 မြို့ပြမြေများ-

 $710,715
 ထိန်းသိမ်းရေး အမွေအနှစ်- 

$528,354
 မြစ်ဖျားလယ်ယာမြေ: $332,613

 အရင်းအနှီးရန်ပုံငွေများ
 မြေယာထိန်းသိမ်းရေးရန်ပုံငွေ- 

ဒေါ်လာ ၇.၄ သန်း
 ထောက်ပံ့ကြေးရန်ပုံငွေ:

 $1.4M

စီမံကိန်း လည်ပတ်မှုဆိုက်ရာ အသုံးစရိန်အတွက် $$ ကို အသုံးပြုသည်။
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၀၀ပြန်လည် ပြင်ဆင်ထူထောင်ရေးပြန်လည် ပြင်ဆင်ထူထောင်ရေး

ပျော်ရွှင်အေးချမ်းသော 
ဆော်လမွန်
ရေနွေးဟာ  ညစ်ညမ်းစေတဲ့ရေလို့ အသိမှတ်
ပြုတာ သင်သိပါသလား?  အမှန်ပါပဲ၊ DEQ 
(ပတ်ဝန်းကျင်အရည်သွေးဆိုင်ရာဌာန) က ထိန်းညှိ
ထားတဲ့ ညစ်ညမ်းမှုတွေထဲက တစ်ခုက အပူချိန်
ဖြစ်ပြီး ဆော်လမွန်ငါးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီး 
သေစေနိုင်တဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် 
ရေအရည်အသွေးနှင့် အခြားသော တောရိုင်း
တိရစ္ဆာန်များအပေါ် ဆိုးကျိုးများစွာ သက်ရောက်
စေပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်များ၊ လယ်ယာများနှင့် 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ချောင်းကမ်းစပ်
သစ်တောများကို ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်
တို့၏ဒေသခံချောင်းများကို နေရောင်တိုက်ရိုက်
ထိမှန်စေပြီး ၎င်းတို့ကို ပူနွေးစေပါသည်။  ကံမ
ကောင်းစွာဖြင့်၊ ချောင်းများအတွင်းနေထိုင်သော 
coho၊ steelhead၊ Chinook နှင့် chum salmon 
ငါးမျိုးများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသခံချောင်းများ
စွာသည် အလွန်ပူပြင်းနေပါသည်။

ဒါဆို ငါတို့ဘာလုပ်နေတာလဲ?  ဒီသစ်တောတွေ

ကို ငါတို့ပြန်စိုက်မယ်။  2009 ခုနှစ်မှစတင်၍ 
Gresham၊ Corbett၊ Springdale နှင့် Troutdale 
တစ်လျှောက်ရှိ ၎င်းတို့၏စမ်းချောင်းများ
တစ်လျှောက် ၎င်းတို့၏ ဒေသခံသစ်ပင်များနှင့် ချုံ
နွယ်သစ်တောများစိုက်ပျိုးရန် မြေပိုင်ရှင် 200 ကျော်
နှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။  ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 
အပင်ပေါင်း 500,000 ကို စိုက်ပျိုးထားတာကြောင့် 
ဒီနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ မှတ်တိုင်
တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။  ၎င်းသန်းတဝက်မျှ အပင်များ 
ချုံနွယ်များ သည် စမ်းချောင်းများကို အရိပ်ပေးကာ 
အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်ပင် ဖြစ်သည်။

ဒါပေမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေက အပူချိန်မှာပဲ ရပ်
မနေပါဘူး။  ချောင်းဘေးသစ်တောများသည် ၎င်း
တို့ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော ရေများကို စစ်ထုတ်
ကာ ချောင်းထဲသို့မရောက်ရှိမီ လေထုညစ်ညမ်းမှု
ကို ဖယ်ရှားပေးသည်။  သစ်တောများသည် သဘာ
ဝအခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်နှင့်အမျှ 
ထိုနေရာကို မှီခိုနေထိုင်ဖို့ နှင့် သားကောင်ကြီး
အန္တရာယ်ရှောင်ရှားဖို့  တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ 
ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြသည်။  ထို့အပြင် သစ်ပင်
များသည် သက်တမ်းရင့်၍ ချောင်းထဲတွင် ကျိုး
ကျသည် သို့မဟုတ် အကိုင်းအခက်များ ပြုတ်ကျလာ
သည်နှင့်အမျှ ပြိုကျနေသော အပျက်အစီးများသည် 
အေးမြသောရေနှင့် ပုန်းအောင်းရန်နေရာများ ဖန်တီး

StreamCare (ချောင်း
များဂရုစိုက်ခြင်း)၏ 
အကျိုးကျေးဇူးများ

ပေါင်းပင်များ 
ဖယ်ရှားခြင်း။

 ရေသန့်စင်ခြင်း

 သဘာဝအလှ
ထိန်းသိမ်းခြင်း

ရေတိုက်စားမှု 
ကာကွယ်ရေး

 အေးမြသောရေ
ဖြစ်လာခြင်း

တောရိုင်းတိရိစ္ဆာ
န်များ နေထိုင်ရာ

ပေါ်ပေါက်လာခြင်း

ပေးသလိုဖြစ်လာပြီး  ဆော်လမွန်များကို ပြန်လာ
နေထိုင်ဖို့ ဆွဲဆောင်စေသည်။   ကြွေကျနေသော
အရွက်များသည်လည်း အင်းဆက်ပိုးကောင်များ
အတွက် အစာဖြစ်သည့်အပြင် ငါးအတွက် အစာ
အဖြစ်ထပ်မံပေးသောကြောင့်  အစာကွင်းဆက်
အထိပါ ထောက်ပံ့ပေးမှု ဖြစ်လာသည်။  စမ်းချောင်း
စပ်သစ်တောများသည် ရေကြီးမှုနှင့် မိုးခေါင်မှုဒဏ်
နှစ်ရပ်လုံးကို လျော့ပါးသက်သာစေခြင်းအပါအဝင် 
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏သက်ရောက်မှုများကို 
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းများကို ပိုမို
ခံနိုင်ရည်ရှိလာစေသည်။

StreamCare အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ။

https://emswcd.org/on-your-land/streamcare/


10 11ဧက
 ၇

၀
ဧက

 ၇
၀

လယ်ယာစိုက်ပျိုး
မြေ၏အနာဂတ်
မြို့တွေ ကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ ပတ်ဝန်းကျင်
ကျေးလက်တွေအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာ
တယ်။  အော်ရီဂွန်တွင် ခိုင်မာသော လယ်ယာမြေ
အကာအကွယ်များ ရှိသော်လည်း လယ်ယာမြေများ 
ထွက်ပေါ်လာဖို့ရှိရန် မသေချာပါ။  Multnomah 
ကောင်တီရှိ လယ်မြေပမာဏသည် 2012-2017 
ခုနှစ်အတွင်း 4,548 ဧက ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ 
၎င်းသည် တစ်ရက်လျှင် 2 ဧကခွဲခန့်ကျဆင်းသွား
ခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင် တစ်ဧက 
ပျမ်းမျှ လယ်မြေကုန်ကျစရိတ်မှာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း
အထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။  ယင်းကဲ့သို့သော 
တန်ဖိုးများသည် အစဦးလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ချို့တဲ့
သော တောင်သူလယ်သမားများအတွက် ၎င်း
တို့၏ ကိုယ်ပိုင်လယ်မြေများ ရရှိလာရန် မဖြစ်နိုင်
လုနီးပါး ဖြစ်စေသည်။  ဤပြဿနာများအတွက် 
အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ဖြေရှင်းနည်းများမရှိပါက ကျွန်ုပ်
တို့ဒေသတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်း၏ အနာဂတ်သည် 
အန္တရာယ်ရှိသည်။

ဤသို့သော အချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်။ 
လယ်ယာမြေများ ဆက်လက်ရရှိနိုင်ရန်၊ ဖြစ်ထွန်း
လာနိုင်ရန်၊ ပိုမိုတတ်နိုင်စေရန်နှင့်  ရေရှည်တည်တံ့

ခိုင်မြဲသော လယ်ယာမြေဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်
အတွက် လယ်ယာမြေနှင့် လယ်ယာမြေ သက်သာခွင့်
များကို ဝယ်ယူလုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။  ဒီနှစ်
မှာတော့ ဧက ၅၀ ခြံတစ်ခြံနဲ့ ဧက ၂၀ ကျယ်ဝန်း
တဲ့ လယ်ယာမြေ သက်သာခွင့်ကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး 
ကျွန်တော်တို့ ခရိုင်မှာ နောက်ထပ် ဧက ၇၀ ကို ကာ
ကွယ်ခဲ့ပါတယ်။

ဤလယ်ယာမြေကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် 
ခိုင်မာသောကျေးလက်စီးပွားရေးကို ရေရှည်
တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် ကူညီပေးနိုင်သည့်အပြင် မြို့ပြ
နေထိုင်သူများသည်လည်း လတ်ဆတ်သော အသီး
အရွက်များနှင့် ဘယ်ရီသီးများကဲ့သို့သော ဒေသ
ထွက်ကုန်များ ရရှိနိုင်ပြီး  ၎င်းတို့၏ နောက်ဖေးခြံ
များအတွက် အပင်များကိုလည်း ရနိုင်လာသည့် 
အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။  ပြီးတော့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ 
လယ်ယာစီမံကိန်းဟာ မြေဆီလွှာ၊ ရေနဲ့ နေထိုင်ရာ
တွေကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းနေသလို သဘာဝ
အရင်းအမြစ်တွေကို ကာကွယ်ဖို့လည်း ကူညီပေးပါ
တယ်။

လူတိုင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင်  ပါဝင်နိုင်စေရန်
အတွက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လည်း လုပ်ဆောင်
လျက်ရှိပါသည်။  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရှိခြင်း၏ 
အကျိုးကျေးဇူးများသည် ပိုမိုကျန်းမာပြီး ပျော်ရွှင်
သောအသိုက်အဝန်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း 

အကာအကွယ်ပေးခြင်းအကာအကွယ်ပေးခြင်း

Multnomah ကောင်တီရှိ 
လယ်မြေများသည် 2012 မှ 
2017 ခုနှစ်အတွင်း 4,548 ဧက 
လျှော့ချခဲ့သည်။
အဲဒါက တစ်ရက်ကို ၂ ဧကခွဲပါ။

လူတိုင်းသည် ပန်းခြံများနှင့် သဘာဝနယ်မြေ
များသို့ တူညီသောဝင်ရောက်ခွင့်မရှိနိုင်သေးပါ။  
Portland မြို့တော်တွင် အသားအရောင်ရှိသော 
ရပ်ကွက်များသည် လူဖြူရပ်ကွက်များထက် ပန်းခြံ
နေရာ 61% နည်းပါးပြီး ဝင်ငွေနည်းသော ရပ်ကွက်
များသည် ဝင်ငွေမြင့်သော ရပ်ကွက်များထက် 60% 
နည်းပါးပါသည်။  လွန်ခဲ့သည့်နှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် 
Gresham ၏အလယ်ဗဟိုရှိ မြို့ပြသစ်တောဖြစ်သည့် 
Shaull အိမ်ခြံမြေကို ဝယ်ယူရန်အတွက် Gresham 
နှင့် Metro တို့နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။  ဤကဲ့သို့သော 
စီမံကိန်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့အသိုက်အဝန်း၏ အဖွဲ့
ဝင်များအားလုံးအတွက် သဘာဝ၏အကျိုးကျေးဇူး
များကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပါသည်။ 
လယ်ယာမြေ ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ 
ဆောင်ရွက်ခြင်း၊အကြောင်းလေ့လာခြင်း

https://emswcd.org/land-conservation/protecting-farmland/farmland-projects/


12 13

ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆန်းသစ်တီထွင်မှု
လူအသိဉာဏ်ကဲ့သို့ 
ဉာဏ်ရည်တုဖြင့် 
လယ်ယာများအပေါ် 
လုပ်ဆောင်လေ့လာခြင်း
နွေရာသီမိုးခေါင်ရေရှားမှု၊ မြင့်မားသောအပူချိန်
နှင့် ရေလိုအပ်ချက်များသည် ရေပေးဝေရေးစနစ်
အတွက် ဖိစီးမှုဖြစ်စေပြီး ကန့်သတ်ချက်အထိ 
ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။  ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်
မှု ခြိမ်းခြောက်မှု ကြီးမားလာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်
တို့ ကြုံတွေ့နေရသော ရေကို မည်သို့ ထိရောက်စွာ 
အသုံးချဖို့ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်နည်း။

Gresham ရှိ Verna Jean Nursery ပျိုးခင်း တွင်
နေထိုင်သူများတွင် အကြံဥာဏ်အချို့ရှိသည်။  ၎င်း
တို့သည် ၎င်းတို့၏ 10 ဧက ကျယ်ဝန်းသော ပျိုးခင်း
တွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းများကို 
အမြဲရှာဖွေနေသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့
ထံ ကောင်းမွန်သောနည်းပညာများကို ၎င်းတို့၏ 
ဆည်မြောင်းစနစ်တွင် ထည့်သွင်းရန် တောင်း
ဆိုလာသဖြင့် ကျန်ုပ်တို့မှာ အစိတ်အပိုင်းတစ်
ခုအဖြစ် ပါဝင်ရန် စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။  ၎င်း
တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ CLIP ကုန်ကျစရိတ်မျှဝေခြင်း
အစီအစဉ် (Conservation Landowner Incentive 
Program) မှတဆင့် စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်၏ 75% 

ကို ကာမိစေရန် ရန်ပုံငွေရရှိခဲ့ပါသည်။

ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ : ဆည်မြောင်းစနစ်က 
ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ မြေဆီလွှာအစိုဓါတ်၊ ရာသီဥတု၊ 
ရေဖိအား — ဒီအချက်တွေအားလုံးထည့်သွင်း
စဉ်းစားပြီး ဘယ်နေရာမှာ နှင့် ရေဘယ်လောက်ပေး
မလဲဆိုတဲ့ အသိပညာပေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချနိုင်မှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ Verna Jean Nursery မှ အာရုံခံကိရ
ယာဖြင့် ထိန်းချုပ်သောစနစ်ဖြင့် အချိနိနဲ့တပြေးညီ  
တုံပြန်မှုရှိတဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရေမြောင်းစနစ်ကို 
ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင် တပ်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ 
သူက တိမ်စနစ်ဖြင့် အ ချက်အလက်များသိမ်းဆည်း
ထားပြီး သင့်ဖုန်းကို တိုက်ရိုက်ပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ 
“ဤအရာက အခြေခံအားဖြင့် ရေမြောင်းနဲ့ပတ်သက်
တဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းချက်များကို  ခန့်မှန်းချက်
များဖြင့် မှတ်ယူသိမ်းဆည်းထားပါမယ်။ “ Aaron 
Guffey, ဝါရင့် သဘာဝ ချစ်မြတိနိုးသူ EMSWCD

ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်လေလေ ပိုမိုအကျိုးရှိလေလေပဲ 
ဖြစ်ပါတယ်။ လယ်သမားများအနေဖြင့်လည်း ရေ
အလွန်အကျွံလောင်းခြင်းရှောင်ကျဉ်ခြင်းအားဖြ
င့် ပိုက်ဆံပိုမိုစုမိခြင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ လို
သလောက်ရေပဲ သုံးစွဲဖြစ်ခြင်း စသဖြင့် အကျိုး
ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ဒီစီမံကိန်းအားဖြ
င့် နှစ်စဉ် ရေ ၃၂၆၀၀၀ ဂါလံ ချွေတာမိမှာဖြစ်ပါ
တယ်။ ယခုလိုနည်းပညာ ရှေ့လျှောက် အသုံးပြုခြင်း
အားဖြင့် ရေအနည်းပဲ အသုံးပြုဖြစ်တော့မှာ ဖြစ်ပါ
တယ်။ နောက်ပြီး ရေချွေတာသော နည်းပညာသစ်

“ဤအရာက အခြေခံအားဖြင့် 
ရေမြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိုင်တွယ်
ဖြေရှင်းချက်များကို  ခန့်မှန်းချက်
များဖြင့် မှတ်ယူသိမ်းဆည်းထား
ပါမယ်။ “ Aaron Guffey, ဝါရင့် 
သဘာဝ ချစ်မြတိနိုးသူ EMSWCD ၃၂
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ကို ယူဆောင်လာခြင်းအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးသမား
များကိုလည်း ပျော်ရွှင် ရှေ့ဆက်ဦးဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်
ပါတယ်။ 

ဒီဥပမာဟာ ကျန်ုပ်တို့ရဲ့ CLIPစရိတ်မျှပေး အစီအစဉ်
နဲ့ လယ်သမားများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရရှိ
အောင်မြင်နိုင်သော အရာတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

EMSWCD နှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်သော မြေပိုင်ရှင်
များ မြေမန်နေဂျာများကို CLIP ထောက်ပံ့ကြေး
အစီအစဉ်မှ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ 
မျှဝေပေးခြင်း အကူအညီကို ထောက်ပံပေးနိုင်
မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ဆောင်နေ
သော ပုဂ္ဂလိကပိုင် စမ်းရေ၊ ချောင်း၊စိမ့်မြေ နှင့် 
အခြား ရေနှင့်ကုန်းမြေဆက်စပ်နေသော နေရာများ 
အကျုံးဝင်ပါသည်။ ပုံမှန်လျှောက်ထားလျက်ရှိသော 
လျှောက်လွှာများဖြင့် CLIP အစီအစဉ်မှ ၇၅% ထိ 
ကုန်ကျစရိတ် မျှဝေပေးခြင်း နှင့် $၁၀၀၀၀ ထိ ထော
က်ပံကြေးများ ပံပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုလေ့လာရန် 
CLIP

https://emswcd.org/grants-and-cost-share/apply/for-private-landowners/
https://emswcd.org/grants-and-cost-share/apply/for-private-landowners/
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သရုပ်ပြခြင်းသရုပ်ပြခြင်း  
ဆယ်မွန်ငါးများအတွက် 
လုံခြုံသောကျောင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း Multnomah 
ကောင်တီသည် နှစ်စဉ် မိုးရေချိန် ၄၅ လက်မနီးပါး
ကို မြင်တွေ့ရသော်လည်း ဤမိုးသည် မြေပေါ်သို့
ကျရောက်သောအခါ ဘာဖြစ်သွားသည်ကို သင်
တွေးဖူးပါသလား။ အကယ်၍ သင်သည် စနေနေ့
ဈေးတွင်ရှိနေပါက၊ ၎င်းသည် Willamette ထဲသို့ 
သို့မဟုတ် လမ်းပေါ်ရှိ ရေမြောင်းများကို တိုက်ရိုက်
ကျသွားခြင်း သင်မြင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်
သည် Mount Hood Community College တွင်
ရှိနေပါက၊ ကြီးမားသောကားရပ်နားရန်နေရာများ
ဆီသို့ မိုးရွာသွန်းမှုကို သတိပြုမိပြီး Beaver Creek 
သို့မဟုတ် Kelly Creek ထဲသို့ မုန်တိုင်းရေများ

စီးဆင်းလာသည်ကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။ MHCC ရှိ 
ကားပါကင်နေရာများသည် မိုးရွာသွန်းမှု မစုပ်ယူနိုင်
သော မျက်နှာပြင်များဖြစ်ပြီး  အသီးအရွက်အပင်
များရှိသော နေရာများအထက် ပိုမိုပူပြင်းလာခြင်း
ဖြစ်လာပြီး  မိုးသက်မုန်တိုင်းအတွင်း ချောင်းများ
အတွင်းသို့ ကားများမှာ ဆီချေးများသည်လည်း 
လူများမှ ဆေးကြောသဖြင့် ချောင်းမြောင်းထဲ စီး
ဝင်ကုန်ကြသည်။ ထို့နောက် ချောင်းများသည် ပူနွေး
လာပြီး ညစ်ညမ်းလာကာ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်
များ၏ ကျက်စားရာနေရာများကို အန္တရာယ်ဖြစ်
စေသည် - အထူးသဖြင့် ထိုနေရာမျိုးတွင်နေထိုင်
သော ဆော်လမွန်များအတွက် ဆိုးဝါးလာသည်။ 

Tယင်းကို တိုက်ဖျက်ရန် အတွက် EMSWCD သည် 
MHCC, the Sandy River Basin Watershed 
Council, the City of Gresham, Metro 
Regional Gov., Spirit Mountain Community 
Fund, နှင့် အခြားသော ရပ်ရွာအကျိုးဆောင်ရွက်
သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူပေါင်းကာ Community 
partners Mt. Hood Community College 
Clean Water Retrofit စီမံကိန်းကို ဖန်တီးခဲ့သည်။

စီမံကိန်းတွင် MHCC ကားပါကင်နေရာများမှ က
တ္တရာ/ကွန်ကရစ် အတုံးအခဲများကို ဖယ်ရှား
ပြီး မိုးရေများကို ဘေးကင်းစွာ ဖြည်းညှင်းစွာ စိမ့်
ဝင်နိုင်ကာ မြေဆီလွှာနှင့် အပင်များမှ စစ်ထုတ်နိုင်
သည့် မိုးဥယာဉ်များနှင့် စွန့်ပစ်ရေတွင်းများအတွင်း
မှ တဆင့်  ချောင်းတွေထဲကို ဆက်စီးဆင်းစေပါ

တယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို မုန်တိုင်းရေလမ်းခရီးတွင် 
ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ ချောင်းများသည် လျင်မြန်စွာ 
မပြည့်လျှံသည့်အပြင် အပျက်အစီးများနှင့် ဆီများ
ကိုလည်း ချောင်းများအတွင်းသို့ မရောက်ရှိမီတွင် 
စစ်ထုတ်မိပါသည်။ တကယ်တော့၊ MHCC က ဒီ
လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ညစ်ညမ်းတဲ့မုန်တိုင်းရေဂါလံ ၈ 
သန်းကို သန့်စင်ပေးပြီး နှစ်စဉ် ချောင်းတွေထဲကနေ 
ညစ်ညမ်းပေါင် ၈၀၀၀ ကို ထိန်းပေးပါတယ်။

ကျောင်းသားများနှင့် ရပ်ရွာလူထုများသည် 
နေရာလွတ်များအတွက် အစီအစဥ်များဖန်တီးခြင်း၊  
Depave ၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်းပွဲ၌ ပူးပေါင်းပါဝင်၍ 
ကတ္တရာဖယ်ရှားခြင်း၊ မိုးဥယာဉ်သစ်ပင်များ 
စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများအတွက် 
ပညာရေးဆိုင်ရာ ဆိုင်းဘုတ်များ ဖန်တီးခြင်းတို့တွင် 
ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ဤစီမံကိန်းသည် ဆယ်လ်မွန်ငါး
များ ချောင်းသို့ပြန်လာသည့်အခါ ချောင်းရေများ 
ဘေးကင်းစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး MHCC ကျောင်းသား
များနှင့် ရပ်ရွာလူထုအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း
စောင့်ရှောက်ရေးကောင်းများ၏ အရေးပါပုံ၊ မည်
ကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်တို့ကို သင်ကြားရန် လမ်းစတစ်ခု 
ဖန်တီးပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။

Depave သည် ပိုလျှံနေသော လူသွားလမ်းများကို ဖယ်ရှားကာ မြို့ပြစိမ်းလန်းသောနေရာဖြင့် အစားထိုးရန်အတွက် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း
များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

Mount Hood Community College သည် ဤ
စီမံကိန်းပြီးနောက် Salmon Safe Certification ရရှိ
သည့် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ပထမဆုံးသော လူထုကော
လိပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
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လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှု
COVID ကာလအတွင်း
ဖြစ်နိုင်ချေကို ပြန်လည်
မြင်ယောင်ကြည့်ခြင်း။
COVID-19 သည် ပြီးခဲ့သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် 
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကို ဇောက်ထိုးပြောင်းသွား
စေပြီးနောက် ယခုအချိန်တွင် အရာအားလုံး “ပုံ
မှန်” သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး
မျှော်လင့်ထားသော်လည်း၊ မကြာမီ အချိန်မရွေး “ပုံ
မှန်” သို့ပြန်သွားနိုင်အုန်းမည်မဟုတ်ဟု  နောက်ဆုံး
တွင် ကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်လာပါသည်။  ယင်း
အစား၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ပုံမှန်အသစ်” ကို စိတ်ကူး
ယဉ်ရန် အာရုံစိုက်ထားပါသည်။  COVID စတင်
ဖြစ်ပွားသောအခါတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြဲတစေ 
“လူကိုယ်တိုင်” တွေ့ဆုံသည့် အစည်းအဝေးများ
မှ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို “ပုံရိပ်များအသွင်”ဖြ
င့် ဆုံတွေခြင်းသို့ ရွေ့ပြောင်းလိုက်ပါသည်။  ထို
အစောပိုင်းကာလ အပြောင်းအလဲများ၏ ရလဒ်
များသည် ကျွန်ုပ်တို့ မမျှော်လင့်ထားခဲ့သည့် အရာ
များဖြစ်သည်။  ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် 
အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုများ မြင့်တက်လာပြီး 
ယခင်က ကျွန်ုပ်တို့ လက်လှမ်းမမီသော မတွေ့ဖြစ်
သောလူများကိုပင် ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဒါက ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ-
 ဤဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းတွင်၊ သင်ဆန္ဒရှိတိုင်း၊ 

အိမ်မှကြည့်ရှုနိုင်သော အွန်လိုင်းမှ အစည်းအဝေး
များ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကို ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဆမြင့်
လာခဲ့သည်။  ဤအပြောင်းအလဲကို စိတ်ဝင်စား
လေ့လာသူတဦးက ယခုကဲ့သို့ ထင်မြင်ယူဆ
သည် : “ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက်တွင်ပင် အွန်
လိုင်းမှ သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများကို ဆက်လက်
လုပ်ဆောင်ကြပါ။  ပိုအဆင်ပြေပြီး ဓာတ်ငွေ့၊ 
အချိန်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို သက်သာစေပါ
တယ်။”

ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများဖွင့်စာအုပ်
မှ စာမျက်နှာသစ်တခုအဖြစ် “အလုပ်ချိန်များ” ကို 
မကြာခဏဆုံတွေ့နိုင်ရန်နှင့် အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း
နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်စေ
ဖို့ ကို အွန်လိုင်းသို့ ရွှေ့ထားပါသည်။  လယ်သမား
များကလည်း  အကြံဉာဏ်လက်ခံရန်နှင့် အစီအစဉ်
သစ်များ ရေးဆွဲရယူရန် အွန်လိုင်းမှပင် လုပ်ကိုင်
ပေးနိုင်သည်။  လယ်သမားတစ်ဦးချင်းစီ တူညီ
ခြင်းမရှိသောကြောင့် လယ်သမားတစ်ဦးချင်း 
တွေ့ဆုံမှုဖြင့် မေးခွန်းများမေးရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ 
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် သီးခြားအကြံဉာဏ်
များ ရယူရန် နေရာတစ်ခု ပေးထာနိုင်ခဲ့သည်။  
ရလဒ်မှာ မြေယာနှင့် ရေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်
ရေး ရည်မှန်းချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေစဉ်
တွင် လယ်သမားများအား ၎င်းတို့၏ ထိန်းသိမ်း
စောင့်ရှောက်ရေး ပန်းတိုင်များ ပြည့်မီအောင် 
ကူညီပေးခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းရေး အလေ့အကျင့်
များကို လက်တွေ့တွင် ပိုမိုအကောင်အထည်ဖော် 

ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

COVID ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့ရသည့် အကြီး
မားဆုံးပြောင်းလဲမှုမှာ သမိုင်းကြောင်းအရ 
စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရာနှင့်ချီပါဝင်ခဲ့သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ 
ဒေသခံသစ်ပင်ပန်းမန်များ နှစ်စဉ်ပင်ရင်းရောင်းချ
မှုကို ပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။  COVID-19 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ဤပွဲကို လူကိုယ်တိုင်
ကျင်းပခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများ 
သို့မဟုတ် အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ဘေးကင်းမည်
မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။
လူကိုယ်တိုင် ထပ်မံမရရှိနိုင်မချင်း ပွဲကျင်းပဖို့
ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Facebook တွင် EMSWCD 
၏ ပထမဆုံး အွန်လိုင်းဖြင့်ဒေသခံသစ်ပင်
များလဲလှသည့်အဖွဲ့ဖြင့် လက်ခံကျင်းပမည်
ဖြစ်သည်။  အဖွဲ့ဝင် ၇၀၀ခန့်ဖြင့် အများပြည်
သူများသည် ၎င်းတို့၏ဇာတိအပင်များကို ဘေး
ကင်းပြီး ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့် လက်ခံ
နိုင်သည်။  ထို့အပြင် ပညာရေးဆိုင်ရာ အထောက်
အပံ့များနှင့်အတူ သာတူညီမျှ ပေးကမ်းခြင်း
စက်ဝိုင်း (EGC) ပွဲအတွက် ဇာတိ အပင် ၅၀၀ ကို 
ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။  ဤပွဲများက ကျွန်ုပ်တို့
အား မြေပြင်တွင် ဇာတိအပင်များ ပိုမိုရရှိစေရန်
နှင့် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များနှင့် သဘာ
ဝရှုခင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို 
အများသူငှာ ဆက်လက်ဖြန့်ဝေသွားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ 
ရည်မှန်းချက်တိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စေခဲ့သည်။
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ညီမျှမှုညီမျှမှု

ညီမျှခြင်းဆိုတာဘာလဲ?
 မတူကွဲပြားမှုသည် လူအမျိုးမျိုးကွဲပြားသည့် နည်းလမ်းများ
စွာကို ရည်ညွှန်းသော်လည်း၊ သာတူညီမျှမှုမှာ မတူညီ
သောလူအားလုံးအတွက် တရားမျှတသောဝင်ရောက်
ခွင့်၊ အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုးတက်မှုကို ဖန်တီးပေးသည့်
အကြောင်းဖြစ်သည်။
        - ideal.com

စုပေါင်းသင်ယူခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးခရိုင်
တစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းတွင် တန်းတူ
ညီမျှမှု၊ ဝင်ရောက်နိုင်မှုနှင့် ပါဝင်မှုကို ဦးစားပေး
လုပ်ဆောင်နေသကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိုးရ
ဝန်ထမ်းများအဖြစ်၊ တစ်ဦးချင်းနှင့် ကျွန်ုပ်
တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ကျွန်ုပ်
တို့၏ကိုယ်ပိုင်သင်ယူမှုနှင့် တိုးတက်မှုအပေါ် 
ဆက်လက်အာရုံစိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။  မိမိကိုယ်
ကို ပညာပေးခြင်းသည် တစ်သက်တာခရီးဖြစ်
သော်လည်း အရေးတကြီးနှင့် သတိထားရန် လိုအပ်
သည်။

ဝန်ထမ်းအစုံအလင် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် အလုပ်ရုံ
ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သမျှအရာတိုင်းတွင် 
သာတူညီမျှမှုပါဝင်စေမည့် ပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်
မှုအစီအစဉ်၊ နှင့် ခိုင်မာပြီး ခိုင်မာသော Equity 
Team အပါအဝင် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့
လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။  သို့သော် အကျိုးသက်ရောက်
မှု အရှိဆုံးမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ သေးငယ်သော 
သာတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုအုပ်စုများမှတဆင့် 
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။

ဆွေးနွေးပွဲအုပ်စုတစ်ခုစီတွင် မတူညီသော
အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးရန် လစဉ်တွေ့ဆုံ
သော ဝန်ထမ်း ၃-၄ ဦး ပါဝင်ပါသည်။  အုပ်စုဖွဲ့
ဆွေးနွေးမှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွင် ခေါင်းစဉ်
နှင့်ပတ်သက်သည့် အရင်းအမြစ်များကို ပံ့ပိုးပေး
ထားသည်။  မတူညီသော သင်ယူမှုပုံစံများကို 
လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် လူများသည် 
စာဖတ်ခြင်း၊ နားထောင်ခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် 
လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သော အရင်းအမြစ်များမှ 
ရွေးချယ်နိုင်သည်။  အဖွဲ့အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် 
အဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်များကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။  
ဤသဘောတူညီချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အား 
လေးစားသမှုဖြင့် စကားများပြောဆိုခြင်းအတွက် 
လမ်းညွှန်ချက်ပေးကာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တစ်ဦးနှင့်တစ်
ဦး တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်အတွက် မူဘောင်တစ်ခုပေး
ပါသည်။

လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုအများစုကို အာရုံစိုက်ပြီး နှစ်
နှစ်ကြာပြီးနောက်၊ ယခုနှစ်တွင် ကျား၊မ ခွဲခြားမှု
မှအစပြု၍ ဘေးဖယ်ခံထားရသည့် အခြားသော 
အထောက်အထားများကို လေ့လာပြီး ဆွေးနွေးနေ
ပါသည်။  ကျား၊မ ခွဲခြားမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြား
ဆက်ဆံမှု၊ လိင်ပညာပေး အလုပ်ရုံများတွင် YWCA 
မှ ပါဝင်တက်ရောက်ဖို့ သဘောတူညီမှု ပြုလုပ်ထား

သဘောတူညီချက်များ 
 ၁. အခွင့်ထူးများ၊ အင်အားပြိုင်ဆိုင်

မှုများ၊ မသိစိတ်ဘက်လိုက်မှု
နှင့် လွဲမှားသောအမြင်များကို 

သတိထားပါ။

၂. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို လေးစား
ဂရုပြုပါ (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ 

ဇာတ်လမ်းတွေ ဆက်ရှိဖို့၊ သင်ယူမှု
တွေ ဆက်လုပ်ဖို့)။ 

၃. နားလည်အောင် နားထောင်ပါ။

၄. တာဝန်သိစွာပြောပါ။

၅. နေရာပေးပါ/ နေရာယူပါ။

၆. အမှားများကို အသိအမှတ်ပြု၊ 
လက်ခံပြီး လုပ်ဆောင်ပါ။

၇. မတူညီသောအရာများကို 
လုပ်ဆောင်ရန်နှင့်/သို့မဟုတ် မ

သက်မသာခံစားရရှိနိုင်မည်ဟုသိရှိ
လက်ခံပါ။

၈. ဖွင့်မပြခြင်းကို မျှော်လင့်ထားပါ 
လက်သင့်ခံပါ။

ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော မတူကွဲပြား
သောအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပိုမို
ကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်သည့် အခြေခံ
အုတ်မြစ်ကို စုပေါင်းသင်ယူမှုအား ပံ့ပိုးပေးရုံ
သာမကဘဲ ဝန်ထမ်းများအချင်းချင်း ခက်ခက်ခဲ
ခဲ စကားပြောဆိုနိုင်သည့် စွမ်းရည်ကိုလည်း မြှင့်
တင်ပေးပါသည်။  ရလဒ်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာ
သော အတွင်းရေးဆက်သွယ်မှု၊ ပိုမိုကျန်းမာသော 
ဆက်ဆံရေးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွင် 
ပိုမိုစာနာမှုတို့ ပါဝင်လာပါသည်။
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ပညာရေးပညာရေး
သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး 
အလုပ်အကိုင်များဆီသို့ 
လမ်းကြောင်းများ ဖန်တီးခြင်း။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်သည် လူမျိုးရေး
ခွဲခြားမှုနှင့် ချန်လှပ်မှုသမိုင်းတွင် တည်ဆောက်
ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်း၏ အဆင့်
အတန်းခွဲခြားမှုကို ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိသော လုပ်သား
အင်အားကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။  ဤသမိုင်းကြောင်း
ကြောင့်၊ ဖြေရှင်းနည်းများသည် အဆင့်တိုင်းတွင် 
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချဉ်းကပ်နည်းများ- ပညာရေး၊ 
လက်လှမ်းမီမှု၊ လေ့ကျင့်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ 
လိုအပ်ပါသည်။ Leach ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်တွင် 
2020 သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် 
ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးထားသော ရပ်ရွာ
အသိုင်းအဝိုင်း စားကျက်မြေ ပြန်လည်ထူထောင်
ရေးပရောဂျက်ကဲ့သို့သော စီမံကိန်းများသည် 
BIPOC (လူမည်း၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားနှင့် အသား
ရောင်ရှိသော) လူငယ်များအား ၎င်းတို့၏ဘဝ
အစောပိုင်းတွင် ထိန်းသိမ်းရေးတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိ
စေပါသည်။  ၎င်းသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
လုပ်ငန်းသစ်များနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
များကို တံခါးဖွင့်ပေးကာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်
ရေးအသိုက်အဝန်းတွင် ပါ၀င်ပတ်သက်မှုကို တိုးပွား
စေသည်။

မတူကွဲပြားသော East Portland 
အသိုက်အဝန်း၏အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိပြီး 
Leach Garden သည် သဘာဝကိုဝင်ရောက်
ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး မြို့၏ရှုပ်ထွေးပင်ပန်းမှုများမှ 
အနားယူနိုင်သည်။  စီမံကိန်းသည် ငါးဧကကို 
ကျန်းမာသော နေထိုင်စားကျက်မြေယာအဖြစ် 
ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သော်လည်း ယင်း
သည် အစသာဖြစ်သည်။  ပရောဂျက်စီမံကိန်း၏ 
အမှန်တကယ်ရည်ရွယ်ချက်မှာ လမ်းညွှန်မှု၊ 
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ပရောဂျက်အကဲဖြတ်
ခြင်း၊ သတင်းပို့ခြင်းနှင့် ရပ်ရွာမိတ်ဖက်များနှင့် 
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ပါရှိသော ထိန်းသိမ်း
စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
များအတွက် လမ်းကြောင်းများ ဖန်တီးရန်ဖြစ်
သည်။

မည်သို့လုပ်ဆောင်ပုံ- Blueprint Foundation၊ 
African Youth & Community Organization 
နှင့် Wisdom of the Elders အပါအဝင် BIPOC 
ဦးဆောင်သော မိတ်ဖက်များနှင့် လက်တွဲ
လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လူငယ်များသည် ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း
နှင့် ဦးဆောင်ခရီးစဉ်များမှ အပင်မျိုးပွားခြင်း၊ နေရာ
ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဒေသခံဇာတိမျိုးစိတ်များ စိုက်ပျိုး
ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်  စောင့်ကြည့်ရေးထိ
ပါဝင်သည်။   သဘာဝပြင်ပအချိန်များ၏ စိတ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ
ကို အသိအမှတ်ပြုကာ သတိပဋ္ဌာန်နှင့် အနုပညာ
ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများတွင်လည်းဖန်တီး၊ ဦးဆောင်
ကာ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။

CCOVID-19 သည် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး တီထွင်
ဖန်တီးနိုင်သော ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။  

လူချင်းတွေ့ဆုံမှုများကဲ့သို့ ကပ်ရောဂါမဖြစ်မီက မ
ဖြစ်နိုင်ခဲ့သည့် အချို့အရာများသည် Zoom တွင် ပိုမို
လွယ်ကူကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။  မကြာခဏ 
တွေ့ဆုံမှုများသည် ပိုမိုခိုင်မာသော ဆက်ဆံရေး
ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမို
အားကောင်းစေသည်။ မူလစီစဉ်ထားခြင်းမရှိ
သော်လည်း ၎င်းတို့၏ သင်ကြားပြသမှု-နည်း
ပြ လမ်းညွှန်မှုပုံစံသည် အောင်မြင်ကြောင်း 
သက်သေပြခဲ့ပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကလည်း 
အနာဂတ်ကြိုးပမ်းမှုများတွင် လက်တွဲလုပ်ဆောင်
မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။  စီမံကိန်းနှင့် မိတ်ဖက်
အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်း ဗီဒီယိုများ၊ တင်ဆက်မှု
များနှင့် ဇာတ်လမ်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်
ဝေခဲ့ပြီး၊ စီမံကိန်း၏ မြင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေး
ခြင်း၊ နောက်လိုက်များနှင့် ဆုများ ရရှိခြင်း၊ သဘာ
ဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ 
အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးမှ ရန်ပုံငွေနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ
အတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များဆီသို့ တံခါးဖွင့်
ထားသည်။

၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စကားဖြင့်- “The Leach 
Garden ‘Back 5’ ပရောဂျက်ဆိုက်သည် မူလပ
ရောဂျက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွင်း ဖန်တီးထား
သော ဆက်ဆံရေးမှတစ်ဆင့် အခြားအဖွဲ့အစည်း
များအတွက် လေ့ကျင့်ရေးနေရာ/အရင်းအမြစ်တစ်
ခုဖြစ်လာသည်။  ယင်းက ကျွန်ုပ်တို့၏ သာတူညီမျှ
မှုနှင့် ပါဝင်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လုပ်သား
အင်အား/ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုဆိုင်ရာ 
ရည်မှန်းချက်များကို ပိုမိုတိုးတက်စေပါသည်။”

ကျွန်ုပ်တို့၏ ထောက်ပံ့ကြေးအစီအစဉ်အကြောင်း 
ပိုမိုလေ့လာပါ။

https://emswcd.org/grants-and-cost-share/
https://emswcd.org/grants-and-cost-share/
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ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

အသေးစားလယ်ယာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု
အသေးစားနှင့် အလတ်စားလယ်ယာများသည် သစ်သီးဝလံနှင့် 
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အများအပြားထွက်ရှိနိုင်သည်။  ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်
တို့၏တောင်သူလယ်သမားများ၏ ထုတ်လုပ်မှုပမာဏသည် သမားရိုးကျ
လယ်ယာဆေးကြောခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးသည့်စက်များတွင် အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
တစ်ခုအတွက် အာမခံရန် သေးငယ်လွန်းနေသေးသည်။  စိတ်မပူပါနဲ့!  တီထွင်
ကြံဆမှုမရှိရင် လယ်သမားတွေက ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။  ကျွန်ုပ်တို့၏ ဟင်းသီး 
ဟင်းရွက် လှည့်ပြီးဆေးသောကိရိယာများသည် စံနမူနာကောင်းတစ်ခု
ဖြစ်သည်။  ကျွန်ုပ်တို့၏ HIP လယ်သမားများသည် ၎င်းတို့၏ အသီးအရွက်များ
ကို ရိတ်သိမ်းပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လယ်သမားများနှင့် EMSWCD ဝန်ထမ်း
များမှ သန့်စင်ဖို့ အရွယ်အစားကြီးသော ကိရိယာများအဖြစ် ပြန်လည်ဒီဇိုင်း
ထုတ်ထားသော ဤအရွက်ဆေးကြောစက်များ (အ၀တ်လျှော်စက်များ) ဖြ
င့်ဆေးကြောကြသည်။  ပိုနေသောရေကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် သီးနှံများကို မ
ပျက်စီးစေပဲ ပို၍ကြာရှည်ခံစေပါသည်။

HIP Grad ခြံတစ်ခြံဝယ်
သည်။
အော်ရီဂွန်၏ လယ်ယာမြေ၏ 60% ခန့်သည် လာမည့်
နှစ် 20 အတွင်း လက်ပြောင်းလွဲရန် မျှော်လင့်ထားပြီး 
Multnomah ကောင်တီရှိ လယ်သမားအားလုံး၏ 10% 
သည် အသက် 30 နှစ်အောက် လယ်သမားများသာ 
ဖြစ်သည်။  လယ်ယာလုပ်ငန်းစတင်ရန် သို့မဟုတ် ဆက်
လုပ်ရန် လူငယ်များရှာဖွေနေသူများမရှိဘဲ လယ်မြေဝယ်ယူ
ရန် သို့မဟုတ် လယ်ယာလုပ်ငန်းစတင်ရန် မျှမျှတတရရှိမှုမ
ရှိဘဲ၊ လာမည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း Multnomah ကောင်
တီ၏လယ်မြေအများအပြားကို ပျေက်ကွယ်လာတော့မည်
ဟု  ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နိုင်သည်။  ဤပြဿနာကို တိုက်
ဖျက်ရန် အနာဂတ် လယ်သမားများသည် လယ်ယာစီမံခန့်ခွဲ
မှုနှင့် ထိန်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ လေ့လာသင်ယူမှုနှင့် လယ်ယာ
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အရင်းအမြစ်များကို 
သာတူညီမျှရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။  ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်
တို့၏ Headwaters Incubator Farm အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်
လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Headwaters Incubator Farm Program (HIP) 
သည် အတွေ့အကြုံရှိသော တောင်သူများကို တတ်နိုင်
သော လယ်မြေနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်
များ၊ အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲမှု အလေ့အကျင့်များဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်များ၊ နှင့် ဒေသတွင်း အသေးစား မွေးမြူရေး 
ကွန်ရက်များသို့ ချိတ်ဆက်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် 
ပုဂ္ဂလိက လယ်ယာလုပ်ငန်းကို စတင်ရန် ကူညီပေး
ပါသည်။  HIP သည် လက်ရှိတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်း ဘွဲ့ ၁၅ 
ခု နှင့် နောက်ထပ် ၁၇ ခု ရရှိထားသည်။  EMSWCD ၏ခရိုင်
အတွင်း၌ ဘွဲ့ရများ၏ 90% အောက်ကသာ စျေးကွက်
များ သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို 
ဆက်လက်စိုက်ပျိုးပြီး ရောင်းချကြသည်။

JGlasrai Farm မှ Justin Simms သည် အလားအလာရှိ
သော လယ်ယာလုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ရန် ဥဖောက်စက် 
ကို အောင်မြင်စွာ အသုံးချခဲ့သော HIP ဘွဲ့ရတစ်ယောက်
ဖြစ်သည်။  ငှားရမ်းထားသော မြို့ပြမြေကွက်အများအပြား
တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ စိုက်ပျိုးပြီးနောက် 2016 ခုနှစ်တွင် Justin 
သည် Headwaters Farm တွင် လယ်မြေ 1.5 ဧကကို စတင်
စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။  HIP ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှု ဝန်ဆောင်မှုများအပြင် 
လယ်ကွင်းတစ်ခုတွင် ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ ထပ်လောင်း ထိရောက်
မှုသည် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း၊ အစုလိုက်ဝယ်ယူခြင်း
နှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် ထုတ်လုပ်မှုကို လေ့လာရန် ကူညီပေး
ပါသည်။

HIP တွင် glasrai ခြံရှိခဲ့သောငါးနှစ်တာကာလအတွင်း Justin 
သည်သူ၏အရောင်းအ ၀ ယ်များ ကြီးထွားလာပြီး စျေးကွက်များ
တိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။  သူသည် မတူညီသော 
ကိရိယာများ၊ ထုတ်လုပ်မှုအတိုင်းအတာ၊ သူ၏အလုပ်သမား 
အရွယ်အစားကို စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး John Deere ထွန်စက်ဟောင်း
အပါအဝင် ၎င်း၏လုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်သော စက်ကိရိယာ
နှင့် လယ်ယာအရင်းအမြစ်များတွင် ထပ်လောင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံ
မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။  သူ၏ လယ်ယာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု၊ 
အသိပညာနှင့် ကိရိယာများ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ Justin 
သည် ထိရောက်မှုအသစ်များနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်
များကို ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီး စိန့်ဂျွန်၊ မွန်တာဗီလာနှင့် Portland 
State University လယ်သမားစျေးကွက်များသို့ ထုတ်ကုန်
အမြောက်အမြား သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။

ငါးနှစ်ကြာ ဥဖောက်စက်စီမံကိန်း မှ မဘွဲ့ရခင် Justin သည် 
Clackamas ကောင်တီရှိ 8 ဧကကျယ်ဝန်းသော ခြံကို ဝယ်ယူ
နိုင်ခဲ့သည်။  ယခုအခါ သူသည် ဒေသတွင်းစျေးကွက်အတွက် 
အာဟာရပြည့်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် 
၎င်း၏လယ်မြေနှင့် ရေအရင်းအမြစ်များကို ကာကွယ်ရန်နှင့် 
မြှင့်တင်ပေးသည့် စံပြထိန်းသိမ်းခြင်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း
အလေ့အကျင့်များပြုလုပ်ရန် အဆိုပါမြေ၌ လုပ်ဆောင်နေပြီ
ဖြစ်သည်။
Headwaters Incubator Farm အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။

https://emswcd.org/farm-incubator/headwaters-farm/
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လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ
Grantees
Albina Cooperative Garden
Audubon Society of Portland/Columbia Land Trust
Camp E.L.S.O. Inc. (Experience Life Science Outdoors)
City of Gresham
Columbia Grange
Columbia Riverkeeper
Columbia Slough Watershed Council
Depave
Ecology in Classrooms and Outdoors
Friends of Nadaka Nature Park
Friends of Sellwood Community House
Friends of Zenger Farm
Gresham Barlow School District
Grow Portland
Growing Gardens
Home Builders Foundation
Human Access Project
Immigrant and Refugee Community Organization (IRCO)
Johnson Creek Watershed Council
Kindness Farm
Latino Network
Leaven Community/Salt and Light Lutheran
Metropolitan Family Service
Multnomah County
Oliver P. Lent PTA
Oregon State University Extension
Our Happy Block with Calvary Lutheran Church
Our Village Gardens
Outgrowing Hunger
Parkrose Community United Church of Christ
Portland Area CSA Coalition
Portland Fruit Tree Project
Portland Opportunities Industrialization Center Inc.
Reparations and Earth Restoration Initiative 
Rigler Elementary Padres Unidos PTA
ROSE Community Development 
Sauvie Island Center
St Johns Swapnplay (Swap)
Urban Greenspaces Institute
Urban Nature Partners PDX

Vanport Placemarking Project
Verde
Wisdom of the Elder, Inc.
World of Salmon Council

Contractors
Adelante Mujeres. 
Amy Whitworth
Appraisal and Consulting Group, LLC
Assessment Associates, Inc.
Capacity Building Partnerships, LLC
Catalysis, LLC
CBRE, Inc. 
Celeste Searles-Mazzacano
Clackamas Community College. 
Coalition of Communities of Color 
Community Engagement Liaisons, PKS International
Deepculture.net & Black Futures Farm, Malcolm Hoover
Emma Browne Photography
First American Title of Oregon.
Sandy River Watershed Council
Native American Youth and family Association (NAYA) 
G&P Obrist Excavating, LLC. 
H&R Engineering
Harry Short, Mudjoy Farm
Jacob Rose
Jaime English
JLM, LLC
Lora Price
Lydia Cox
McCord, Construction, LLC. 
Michelle E. Smith, Attorney at Law
Mosaic Ecology
New Theory Consulting
Oregon State University (OSU)
OTAK, Inc. 
Pacific HR
Pacific Hydro-Geology, Inc. 
Ping Khaw LLC
Schroeder Law Offices PC

Stamberger Outreach Consulting
Tax Supervising & Conservation Commission (TSCC)
YWCA

Partners
Adelante Mujeres
City of Gresham
City of Portland
City of Troutdale
Clackamas Soil and Water Conservation District
Columbia Grange
Columbia Land Trust
Columbia Slough Watershed Council
Friends of Nadaka
Hood River Soil and Water Conservation District
June Key Delta House
Johnson Creek Interjurisdictional Committee
Metro
Mt. Hood Community College
Multnomah County
Multnomah County Drainage District
Multnomah County Farm Bureau
Multnomah County Transportation Division
Native American Youth and Family Association
Northeast Coalition of Neighborhoods
Oregon Association of Nurseries, Mt. Hood Chapter
Oregon Department of Fish and Wildlife
Oregon State Department of Environmental Quality
Oregon State Parks
Oregon State University
OSU Master Gardeners
Outgrowing Hunger
People Places Things
Sandy River Watershed Council
Sandy River Basin Partners
Tualatin Soil and Water Conservation District
US Forest Service Columbia River Gorge National Scenic Area
Verde
Voz
West Multnomah Soil and Water Conservation District

ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့၊ ကျန်ုပ်တို့ တစ်ယောက်တည်း လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။


