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ထားဝယ်လမ်းမကြီး စီမံကိန်း ပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပြီး အရေးပါတဲ့ ကျားထိန်းသိမ်းရေးစင်္ကြံကို အကြီးအကျယ်
ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အလားအလာရှိနေတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ ရှေ့ဆက် ဇွတ်တိုး လုပ်ဆောင်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဆည်တွေနဲ့
ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုသံတွေ ပိုမို ကျယ်လောင်လာပြီး ခပ်စိပ်စိပ်ဖြစ်လာသလို လူတိုင်းက ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်း
ရေးကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို သတိပြု စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
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ဘဏ္ဍာရေး..........................................................၄၂
လုပ်ငန်းကဏ္ဍများ.............................................. ၄၃
ကွန်ယက်တွင်းမှ အဓိက ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သူများ........ ၄၄
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လုံးဝ ကာကွယ်ထားတဲ့ မျုးစိ
ိ တ်များတွေကို အမဲလိုက် သတ်ဖြတ်တာ ဒါမှမဟုတ် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်တာတွေ
အတွက် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ပြစ်ဒဏ် ကျခံရစေမယ့် အာရှမှာ အတင်းကျပ်ဆုံး တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်
ဥပဒေတွေထဲက တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်စေခဲ့ပြီး တရားရုံးတွေမှာ လက်တွေ့ ကျင့်သုံး အကောင်အထည်
ဖော်တာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ မိုမိုတို့အတွက် ရင်တွင်းစကားသံ (Voices for Momos) လှုပ်ရှားမှုက တဆင့်လည်း
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တွေ တရားမဝင် ရောင်းချနေမှုတွေကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ချက်
တစ်ရပ်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အခိုင်အမာ ဖြစ်တည်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒီတစ်နှစ်တာအတွင်းမှာ စိန်ခေါ်မှုများစွာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။

အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး........................................ ၂၂
ရာသီဥတုနှင့် စွမ်းအင် ........................................၂၆

ဆင်ထိန်းသိမ်းရေး ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်း လုံးဝ မရှိခဲ့ရာကနေ အခုဆို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလယ်ပိုင်း ဆင်ထိန်းသိမ်းရေး
ဦးစားပေးနယ်မြေမှာ မြေပြင်ကွင်းဆင်း ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်း ၂၂၀ ဦးအထိ ရှိနေပြီ ဖြစ်သလို တစ်ပတ်ကို ဆင်
တစ်ကောင်နှုန်း အမဲလိုက် သတ်ဖြတ်ခံနေရရာကနေ တစ်လ တစ်ကောင်နှုန်း၊ နောက်ဆုံးတော့ ခြောက်လလုံးမှာမှ
တစ်ကောင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ထားဝယ်

ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီလို စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက် အခုဆိုရင် နေပြည်တော်၊ ဘားအံ၊
ထားဝယ်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရုံးတွေ တည်ရှိအောင် ချဲ့ထွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို ဒေါနတနင်္သာရီ၊ အလယ်ပိုင်း ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း ဆိုတဲ့ ဦးစားပေးနယ်မြေ သုံးခုမှာ အာရုံစိုက်
လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
သဘာဝသယံဇာတကို အကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းဟာ နိုင်ငံတဝှမ်းလုံး
ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် သာယာဝပြောရေးတို့အတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တစ်မျုးပဲ
ိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို
နေရင်းဒေသကို ပြန်ဝင်လာတဲ့ ကရင်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့အတူ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ပြီး အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ စီမံကိန်း
လုပ်ဆောင်မှု နည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့
လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒေါန-တနင်္သာရီစီမံကိန်းတွေက သက်သေထူထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချန်ိ မှာ မြန်မာပြည်သူလူထု ကောင်းကျုးအတွ
ိ
က် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သဘာဝအမွေအနှစ်တွေ ဆက်လက်
ကျန်ရှိသလို ရေရှည်တည်တံ့ပြီး အားလုံးအကျုံးဝင် ပါဝင်နိုင်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ရရှိနိုင်ဖို့က ကျန်အရာအားလုံးထက်
ပိုအရေးကြီးနေပါတယ်။

တစ်နှစ်စာ အနှစ်ချုပ်

ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်း
အမဲလိုက် သတ်ြဖတ်မှု
တားဆီးေရး ပထမဆုးံ
ကင်းအဖွဲကို တာဝန်ချထား

ေတာိုငး် တိရစာန် တရားမဝင် ကုနသ
် ွယမ
် ှုဆိုငရ
် ာ

မိုမိုတိုအတွက် ရင်တွငး် စကားသံ

ဥပေဒသစ် ြပ�ာန်း

လ�ံ�ေဆာ်လ�ပ်ရှားမ�

၂၀၂၂ ေရာက်လျှင်

သစ်ေတာြပ�န်းတီးမ�

မေ
် ထာင်စု
၂၃၅ အိေနရာင်
ြခည်ြဖင့်

ဧရာဝတီ
ြမစ်ဝှမ်းေဒသ
အေြခအေန

ရာဘာထုတလ
် ုပမ
် ှု ြဖစ်ရန်
နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ေရးထိုး

မီးအလင်းရ

လည်ပတ်တပ်�ပီး
�ုန်းအနည်ပို�ချမ�
ြဖစ်စဉ်ကို အေြခခံသည့်
ြမစ်ဝှမး် ေဒသ အေြခအေန
အစီရင်ခံစာ ထုတြ် ပန်

၉ ေကာင်

လံုးဝမရှိ

သဘာဝကို တန်ဖိုးတွက်ြခင်း
အေပါ် အထူး အာုစ
ံ ိုကသ
် ည့်
သဘာဝ သဟဇာတြဖစ်သည့်
ဖွံ ဖိးေရး အစီအစဉ် အပီးသတ်ခဲ့

၇၀၀၀ ဟက်တာ
အစုအဖွဲပိုငသ
် စ်ေတာ ထူေထာင်ပီး

ဆင်လံုးဝ အသတ်မခံရသည့်

၁၀၀

ရက်ေပါင်း
ကင်းလှည့ဝ
် န်ထမ်းများ
စွမး် ေဆာင်ိုင်ခဲ့

ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ထိန်းေ�ကာင်းေရး
လုပင
် န်းအဖွဲကို အစိမး် ေရာင် လျှစစ
် စ်ှင့် တိုငပ
် င်အ�ကံြပမှုများ
ပွင့လ
် င်ြမင်သာမှုရှိေရးအတွက် ဖွဲစည်းခဲ့
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တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ

တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ
အနာဂတ် ခြေလှမ်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အံ့ဖွယ်ကောင်းလှသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအား အကာအကွယ်
ပေးရေး တာဝန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပခုံးပေါ် အခိုင်အမာ ကျရောက် နေပါသည်။
ဤနိုင်ငံတွင် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ ရှင်သန် ကျက်စား နေဆဲ ဖြစ်ပြီး အိမ်နီးချင်း
နိုင်ငံများ ကျူးလွန်ခဲ့သော အမှားများမှ လေ့လာ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်သည့်
အခွင့်အရေး ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် ရှိသလို ဤအဖြစ်အပျက်အား မျှော်လင့်ချက် တစ်ခု
အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလိုက်နိုင်သော အခွင့်အရေးလည်း ရထားပါသည်။
ကျွနပ
ု် တ
် ၏
့ုိ တောရိင
ု း် တိရစ္ဆာန် ထိနး် သိမး် ရေး လုပင
် န်းအနေဖြင့် မြန်မာနိင
ု င
် အ
ံ တွငး် ကျန်ရနေသေ
ိှ
းသော
ကျားများနှင့် အာရှဆင်များကို ထိနး် သိမး် ကာကွယန
် င
ုိ ရေ
် းအပေါ် အလေးပေး အာရုစ
ံ က
ုိ ထ
် ားပါသည်။
ဆင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ သ
် ည် ကင်းလှည့် ကာကွယမ
် ပြ
ှု ုနေသော ဧရိယာများအတွငး် တရားမဝင်
သတ်ဖြတ်မန
ှု န
ှု း် ထားများ ထိးု စိက
ု က
် ျဆင်းလျှကရ
် ခြ
ိှ င်းဖြင့် မျှော်လင်ခ
့ ျက် အလွနကေ
်
ာင်းသည့် နှစတ
် စ်နစ
ှ ်
ဖြစ်ခသ
့ဲ ည်။ ကျားများနှင့် ပတ်သက်၍မူ အနာဂတ်အခြေအနေမှာ မရေမရာ ရှနေ
ိ ဆဲပင်ဖြစ်သည်။ နဂိမ
ု လ
ူ
ကျားများ ကျက်စားရာ နယ်မြေအား ပိင
ု း် ဖြတ်ထက
ွ သ
် ာွ းမည့် ခြိမး် ခြောက်မှု ရှနေသေ
ိ
ာ လမ်းမသစ်ကြးီ
တစ်ခု ဖောက်လပ
ု မ
် ည့် အစီအစဉ်များ နှငအ
့် တူ ကမ္ဘာပေါ်၌ အနည်းငယ်မျှသာ ကျန်ရတ
ိှ ော့သည့် ကျား
စားကျက်မြေတစ်ခု ဖြစ်သော ဒေါန-တနင်္သာရီ ဒေသကြီးအတွငး် ရှိ ကျားများ၏ နေထိင
ု ရ
် ာကို အကာအကွယ်
ပေးရန်အတွက် အလွနကြ
် းီ မားသည့် ပူးပေါင်းလုပဆေ
်
ာင် အားထုတမ
် မ
ှု ျုးိ လိအ
ု ပ်နေပါသည်။

၄

�ကိမ် ဖမ်းဆီး
အေရးယူခဲ့

၉

ဆင် ၁၈ ကောင် လည်ပတ် ထပ်မံ တပ်ဆင်ရန်

၂၀၁၉

DTL နှင့် အခြားဒေသများရှိ ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်
သင်ကြားပေးရန်အတွက် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းရေး
ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်း လေ့ကျင့်ရေးကောလိပ် တည်ထောင်ရန်

၂၀၂၀

စစ်တမ်းများ ပြုလုပ်ခဲ့မှု၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ဒေါန
တနင်္သာရီ ဒေသအတွင်းရှိ ထိန်းသိမ်းရေး ဧရိယာများအတွက်
ကေအင်န်ယူနှင့်အတူ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် ရေးဆွဲရန်
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များ ပိုမို ဖွဲ့စည်းရန်

ကင်းလှည်ဝ
့ န်ထမ်းများ ထိန်းချပ် ေနရာများတွင်

ဆင်သတ်ခံရမ� လံုးဝ မရှိ

ေကာင်
လည်ပတ်
ထပ်မံတပ်ဆင်

၂၀၁၉

ဩဂုတ်

ေအာက်တိုဘာ

ဧ�ပီ

ေမ

ဇွန်

ပထမဆံးု ေသာ အမဲလုက
ိ ်
သတ်ြဖတ်မ တားဆီးေရး ကင်း
အဖွဲများ စတင် တာဝန် ထမ်း
ေဆာင်

အမဲလုက
ိ ် သတ်ြဖတ်မ တားဆီးေရးအတွက်
အစိုးရအဖွဲအစည်းများှင့် မိတ်ဖက်ဖဲွ
လုပ်ေဆာင်မ တရားဝင် စတင်

ထားဝယ် လမ်းမကီး၏ ေတာိုင်းမျိးစိတ်များ
အေပါ် သက်ေရာက်မက
 ုိ သိရိ
ှ ိုင်ရန် လမ်းမကီး တ
ေလာက် ဇီဝမျိးစံမ
ု ျိးကွဲများ စစ်တမ်းေကာက်ယူ
မများ ြပလုပ်ခဲ့

အမဲလုက
ိ ် သတ်ြဖတ်မ တားဆီးေရးအတွက် WWF
က ရဲတပ်ဖဲွ အား တရားဝင် ပံပ
့ ုးိ မ စတင်

ကင်မရာ ေထာင်ေချာက်များက ကျားှင့်
အတူ အြခား မျိးသုဉ်းလု မျိးစိတ် ၁၂ မျိး
ေနထိုင်ကျက်စားေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့

	ဒေါန တနင်္သာရီဒေသ အပြင်ဘက် တရားမဝင် အမဲလိုက်
သတ်ဖြတ်မှု အဖြစ်များသည့် နေရာများတွင် ဆင်များအား
ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရန် (လုပ်ဆောင်နေဆဲ)

ဤအနာဂတ် ခြေလှမ်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလှည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ချည်းပဲလဲ မဖြစ်နိုင်ပါ

ဘယ်အခြေအနေကို
အောင်မြင်မှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ

အရေးကြီးသည့် စင်္ကြံဒေသများ တစ်ဆက်
တစ်စပ်တည်း ဖြစ်နေပြီး သဘာဝ နယ်မြေများ
ဘေးကင်းလုံခြုံကာ ကျားများနှင့် ဆင်များ
အမဲလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရမှု လုံးဝ မရှိတော့သည့်
အခြေအနေ

အလယ်ပိုင်း ဆင်ထိန်းသိမ်းရေး
ဦးစားပေးဒေသ
ကင်းလှည့်
ဝန်ထမ်းပေါင်း
၀ ၂၂၀

စီမံကိန်းနယ်မြေအတွင်း

စီမံကိန်း မတိုင်မီ

ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇

ဖေဖော်ဝါရီ

မတ်

ဧပြီ

ဧပြီ ၂၀၁၈

လစဉ် သတ်ဖြတ်
ခံရသည့် တောဆင်
ပျမ်းမျှကောင်ရေ

မေ

ပေးအပ်မှု

IN

၂၀၁၇ ဩဂုတ်လ
လက်နက်နှင့်
အရေခွံများ

စီမံကိန်း စတင်

ဇွန်

ဇူလိုင်

ဩဂုတ်

စက်တင်ဘာ

၂၀၁၈ မေလ
လက်နက်များ

ကင်းလှည့်အဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့
လစဉ် ပျမ်းမျှ
ကင်းလှည့်ရက် ၁၀ ရက်

ကင်းလှည့်အဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့
လစဉ် ပျမ်းမျှ
ကင်းလှည့်ရက် ၁၅ ရက်

ဆင်များ သတ်ဖြတ်ခံရမှု ၅၈% ကျဆင်း

၁.၆

လစဉ် သတ်ဖြတ်
ခံရသည့် တောဆင်
ပျမ်းမျှကောင်ရေ

အောက်တိုဘာ

နိုဝင်ဘာ

၂၀၁၇ မေလ ယနေ့

၂၀၁၈ ဧပြီလ
လက်နက်များ၊
မုဆိုးများနှင့် အရေခွံများ

အခြေခံ အချက်အလက်
ကောက်ယူခြင်း
သင်တန်းသား ၁၀ ဦး

၃.၂၅

၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ
- ယနေ့

၂၀၁၇ ဩဂုတ် စက်တင်ဘာ

၂၀၁၈ မတ်လ
လက်နက်နှင့်
မုဆိုးများ

မေ ၂၀၁၈

ဆင်အမဲလိုက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး CT5 ဖုန်းသုံး၍ ခြေရာခံခြင်း
သင်တန်းသား ၄၀ ဦး
သင်တန်းသား ၁၃ ဦး

၃.၈

အမဲလိုက်ခံခဲ့ရမှုများ

ဖမ်းဆီးမှုများ

GPS ၄ လုံး၊ မှန်ဘီလူး ၉ လုံး၊ CEDAR
CT5 ဖုန်း ၂၅ လုံး၊ ဆိုင်ကယ် ၁၅ စီး၊
ဆိုလာဓာတ်အားစနစ် ၆ စုံ

စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇

အခြေခံ SMART ကင်းလှည့်စနစ်
သင်တန်းသား ၃၉ ဦး

မြန်မာ

ကင်းစခန်း
၁၈ ခု

သင်တန်းများ
ဇူလိုင် ၂၀၁၇

ကိရိယာများ

ကင်းလှည့်မှုများ

ဒီဇင်ဘာ

ဇန်နဝါရီ

ဆင် အသတ်ခံရမှု မရှိသည့် ရက်ပေါင်း ၁၄၀

သုည

လစဉ် သတ်ဖြတ်
ခံရသည့် တောဆင်
ပျမ်းမျှကောင်ရေ

ဖေဖော်ဝါရီ

မတ်

အခြေစိုက်စခန်း ၁၈ ခု
အလှည့်ကျ ၅ ရက်လျှင်
ကင်းလှည့်အဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့

ဧပြီ

မေ

ဇွန်

ဇူလိုင်

ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်းများဖြင့်
ကာကွယ်နေသည့် ဧရိယာ
များတွင် ဆင် သတ်ဖြတ်ခံရမှု

ဩဂုတ်

စက်တင်ဘာ

ရည်မှန်းချက်

၂၀၂၀
ဆင် အသတ်ခံရမှု
လုံးဝမရှိ

သစ်တောများ

ရေရှည်တည်တံ့မှု ပိုမိုခိုင်မာနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို အရေးတကြီး ဦးတည်
ကြိုးပမ်းခြင်း မရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကျန်ရှိနေသော သစ်တောများ၏ သုံးပုံ
တစ်ပုံသည် နောက်လာမည့် နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပျောက်ကွယ် သွားတော့မည်
ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ယခုပင် လုပ်ဆောင်မည် ဆိုပါက အန္တရာယ်
ကြုံတွေ့နေရသော မျုးစိ
ိ တ်များအတွက် သစ်တောအိမ်ဂေဟာ အသစ်အတိုင်း
ကျန်နေသေးကြောင်း ကြွားဝါနိုင်သည့် အဖိုးတန် နိုင်ငံအနည်းငယ် အနက်မှ
တစ်နိင
ု င
် ံ ဖြစ်လာနိင
ု ပ် ြီး ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမက
ှု ို တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိင
ု ်းအတာဖြင့်
ခုခံတိုက်ခိုက်ရာ၌ အရေးပါသော နေရာမှ ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေသန္တရ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း များနှင့်
မိတ်ဖက်ပြု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မှတစ်ဆင့် အရေးပါလှသော ဒေါန-တနင်္သာရီ ဒေသကြီး အတွင်း
သစ်တော ပြုန်းတီးမှုနှုန်းကို လျှော့ချပြီး ဤတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ဂေဟစနစ်ကြီးကို အကာအကွယ်
ပေးသွားရန် ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် ကျေးရွာ အစုအဖွဲ့ပိုင်
သစ်တောများ ဧရိယာကို ၁၇၄ ဟက်တာမှ ဟက်တာ ၇၀ဝ၀ အထိ တိုးမြှင့် ထူထောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး
ရာဘာကြောင့် သစ်တောပြုန်းတီးရခြင်း မရှိစေရေးအတွက် ရေရှည် တည်တံ့နိုင်မည့် ရာဘာထုတ်လုပ်မှု
အလေ့အထများကိုလည်း ယခုအခါ စတင် လုပ်ဆောင်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။

သစ်တောများ
အနာဂတ် ခြေလှမ်းများ
၂၀၁၈

စီမံကိန်းနယ်မြေဆိုင်ရာ ဘုံ မျှော်မှန်းချက်ကို အဓိကကျသည့်
မိတ်ဖက်များနှင့် အပြီးသတ် ဆွေးနွေးရန်

၂၀၁၈

ထိန်းသိမ်းရေး တန်ဖိုးမြင့် (HCV) ဧရိယာများအား မြေပုံရေးဆွဲ
မှတ်သားရန်

၂၀၂၀	ဒေသန္တရအဆင့် ထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာများအား အသိအမှတ်ပြု
အသေးစိတ် မှတ်သားရန်
၂၀၂၀	နောက်ထပ် ကျေးရွာအစုအဖွဲ့ အနည်းဆုံး ၇ ခုအတွက် မြေယာ
လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရယူပေးပြီး (သို့မဟုတ်) လျှောက်ထားပေးပြီး
ဖြစ်ရန်
၂၀၂၁

၇၀၀၀ ဟက်တာ

ေကျး�ွာ အစုအဖ�ဲပိုင် သစ်ေတာ

ေဖေဖာ်ဝါရီ
ဧရိယာ ၇၀၀၀ ဟက်တာကို လမ်း�ခံေသာ
ေကျးရ�ာ အစုအဖွဲပိုင် သစ်ေတာ ၈ ခု
ထူေထာင်ပီး

ဇူလိုင်
ေကျးရ�ာ ၇၅ ရ�ာတွင် WWF ၏ ပံ့ပိုးမြဖင့် ေြမ
အသံုးချမ အစီအစဉ် ေရးဆွဲမ လုပ်ငန်း စတင်

ရပ်ရွာလူထုက စီမံခန့်ခွဲသည့် သစ်တော ၃၀ ခု ထူထောင်ပေးပြီး
ဖြစ်ရန်

ဤအနာဂတ် ခြေလှမ်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလှည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ချည်းပဲလဲ မဖြစ်နိုင်ပါ

ဘယ်အခြေအနေကို
အောင်မြင်မှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ

အကောင်းပကတိ ရှိနေသေးသည့်
သစ်တောများတွင် သစ်တော ပြုန်းတီးမှု လုံးဝ
မရှိတော့ခြင်း

ဒေါန-တနင်္သာရီ ဒေသ သည်
ဆွီဒင်နိုင်ငံထက် ပိုမိုကြီးမားပြီး
သစ်တော ဖုံးလွှမ်းမှု ၈၃%
ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်

© Hkun Lat/WWF-Australia

တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု

မြန်မာနိုင်ငံသည် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုအတွက် ကမ္ဘာ့အချက်အချာ နေရာ
တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်ရှိနေသေးသည့် အရိုင်းဆန်လှသော၊ ပေါကြွယ်ဝလှသော တောရိုင်း
တိရစ္ဆာန်များသည် ကျွန်ုပ်တို့ သစ်တောကြီးများကို ကျားများ၊ အာရှဆင်များနှင့် သင်းခွေချပ် များကဲ့သို့
အမဲလိုက် ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ် အခံရဆုံး မျုးစိ
ိ တ်များအတွက် အရေးအကြီးဆုံး ရင်းမြစ် တစ်ခု ဖြစ်နေ
စေပါသည်။ ကိစ္စရပ်များအား ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်မှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင်
ဈေးကွက်ကြီးဖြစ်ပြီး နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားနေသည့် ဥပဒေမဲ့ ရွှေတြိဂံဒေသနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ
ကပ်လျှက်ရှိနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် နောက်လာမည့် နှစ်နှစ်အတွင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ထုတ်ကုန်များအား ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ရောင်းချ
နေမှုများကို ပိတ်ပင်ရန်၊ ထို့နောက် ရွှေတြိဂံဒေသ ဈေးကွက်များအား ပိတ်ပစ်စေရန် အစိုးရအပြင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း
ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆင်စွယ်နှင့် အခြားသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချခြင်း
မပြုတော့ရန် ဈေးကွက်များက သဘောတူညီထားပြီး ဖြစ်သည့်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့်လည်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထုတ်ကုန်
ပစ္စည်းများကို ဖော်ထုတ် သိရှိနိုင်ရန်၊ ဖမ်းဆီးနိုင်ရန်နှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် တရားဥပဒေ တည်တံ့ရေး နိုင်ငံတစ်ဝန်း လေ့ကျင့်
သင်တန်း ပို့ချပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်တစ်ခု၌ လက်ရှိတည်ဆဲ ဥပဒေများမှ ချွတ်ယွင်း လစ်ဟာမှုများကို
ပိတ်ဆို့ပစ်နိုင်ရေး အကူအညီပေးခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအား ဒေသတွင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ
အပြင်းထန်ဆုံးသော ဥပဒေများအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အဆင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်း အစီအစဉ်တစ်ခုကို မူကြမ်းရေးဆွဲပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။

�ိုဝင်ဘာ
Voices for Momos
လပ်ရာှ းမ စတင်

ဒီဇင်ဘာ

ဧ�ပီ

လပ်ရာှ းမတွင် စီးပွားေရး Voices for Wildlife ပွဲေတာ်ြဖင့် လပ်ရာှ းမကုိ
လုပ်ငန်းကီးများ ပူးေပါ ပိတ်သမ
ိ ်းပီး ဒုတိယအဆင့် လုပ်ငန်းစဉ် စတင်
င်း ပါဝင်လာ

ေမ
ေတာိုင်းတိရစ�ာန်ဆိုင်ရာ ဥပေဒသစ် ြပာန်း
လိုက်ပီး ေဒသတွင်း အတင်းကပ်ဆးံု ဥပေဒ
များအနက် တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့

၁၂၃

ဇွန်

IWT ဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင်ရာ သင်တန်း ေလဆိပ်များတွင် IWT ပိုစတာ လပ်ရာှ းမ စတင်
များ တက်ေရာက်ခသ
ဲ့ ည့် အစိုးရအဖွဲ
အစည်းများမှ ဝန်ထမ်း အေရအတွက်

တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု
အနာဂတ် ခြေလှမ်းများ
၂၀၁၈/၉ အဓိကကျသည့် IWT ဧရိယာများ၌ အသိပညာပေးလှုံ့ဆော်မှု
လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၂၀၁၈/၉ IWT ဥပဒေများ အကောင်အထည်ဖော် ကျင့်သုံးမှု ပိုမိုအားကောင်း
လာစေရန် ရွှေတြိဂံဒေသအတွင်း၌ တရားဥပဒေ တည်တံ့ရေး
သင်တန်း ဆက်လက်ပို့ချခြင်း
၂၀၂၀

၂၀၂၁

အစိုးရ ထိန်းချုပ်ထားသော နယ်မြေအတွင်း တောရိုင်း
တိရိစ္ဆာန်ထွက် တရားမဝင် ပစ္စည်းများ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်
ရောင်းချနေမှု အဆုံးသတ်နိုင်ရေး အစိုးရအား ဆက်လက်
ကူညီပံ့ပိုးခြင်း
မိုင်းလားသို့ သွားရာလမ်းပေါ်မှ အဓိက ဈေးကွက်ကြီး
နှစ်ခုဖြစ်သော တာချလိ
ီ တ်နှင့် ကျုင်
ိ းတုံတို့အား ပိတ်သိမ်းခြင်း

ဤအနာဂတ် ခြေလှမ်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလှည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ချည်းပဲလဲ မဖြစ်နိုင်ပါ

ဘယ်အခြေအနေကို
အောင်မြင်မှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ

ရွှေတြိဂံဒေသ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ကုန်စည်များ
ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ရောင်းဝယ်မှု မရှိတော့ခြင်း

မြန်မာ့ ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်းများ
တာဝန်ယူထားသည့် ဧရိယာများ
အတွင်း ၂၀၁၈ မေလမှ
စက်တင်ဘာလ အတွင်း
မည်သည့် ဆင်မျှ သတ်ဖြတ်
ခံခဲ့ရခြင်း မရှိခဲ့ပါ

© Julia Thiemann/WWF-Germany

ရေချ ိုဒေသများ

ရေချ ိုဒေသများ
အနာဂတ် ခြေလှမ်းများ

ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရှည်ဆုံး မြစ်များအနက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း အောက်သာလျှင် ဆက်လက်၍ လွတ်လပ်စွာ
စီးဆင်းနိုင်ကြရာ မြန်မာနိုင်ငံသည် ယင်းတို့အနက်မှ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသော မြစ်ကြီးမဟာ
ဧရာဝတီနှင့် သံလွင်တို့၏ အိမ်ဂေဟာ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ မြစ်ကြီးများအနေဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်
အခြား မည်သည့် နေရာတွင်မျှ မတွေ့မြင်နိုင်သော မျုးစိ
ိ တ်များအတွက် မှီရာတည်ရာ နေအိမ်
ဖြစ်သလို ဧရာဝတီ မြစ်ကြီးမှာကား မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးရေး ခရီးစဉ်၏ ဗဟိုမဏ္ဍိုင်နေရာ၌ ရှိနေပါသည်။
သို့သော်လည်း သဲ တူးဖော်ထုတ်ယူခြင်း၊ အလွန်အကျွ ငါးဖမ်
ံ
းဆီးခြင်းနှင့် ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်
သည့် ဆည်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရသောအခါ ဤအသက်သွေးကြောမကြီးမှာ ဖိအားအောက်၌ ကြေမွ
ပျက်စီးသွားမည့် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်လာရပါသည်။

၂၀၁၉ 	ဂေဟစနစ်အရ အရေးအပါဆုံးသော မြစ်များကို ကာကွယ်နိုင်ရန်
နိုင်ငံအတွင်း လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းနေဆဲ ဖြစ်သော မြစ်များနှင့်
မြစ်လက်တက်များအား မြေပုံထုတ်ရန်
၂၀၁၉ 	ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည့် ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ မူဘောင်တစ်ရပ်
ရေးဆွဲရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအား ကူညီပေးရန်
၂၀၁၉	ဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေးတွင် ဂေဟစနစ်များနှင့် အစိမ်းရောင်
အခြေခံအဆောက်အအုံများ၏ အခန်းကဏ္ဍတို့ကို သတ်မှတ်
ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ကြီးများရှိ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် မျုးစိ
ိ တ်များနှင့် အရေးပါသည့် ရှင်သန်ကျက်စား ပေါက်ဖွားရာ
နေရာများကို အကာအကွယ် ပေးနေသလို တန်ဖိုးထားရသော မြစ်ကြီးများအတွက်လည်း သမိုင်း မှတ်တိုင်များအား ချမှတ်စိုက်ထူ
ပေးနေပါသည်။ မြစ်ကြီးများနှင့် ပတ်သက်၍ လူအများအား တစ်မူထူးခြားစွာ တွေးတောစေခြင်းဖြင့် ယင်းလုပ်ငန်းကို စတင် ထားရာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ အရေးအကြီးဆုံးသော မြစ်ကြီးများအား ကောင်းမွန်စွာ ရှင်သန် စီးဆင်းစေရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးထံတွင် ကိုယ်ကျုးိ
မျှော်လင့်ချက် ကိုယ်စီ ရှိနေကြောင်းကို ပုဂ္ဂလိက၊ အစိုးရနှင့် ပြည်သူလူထုတို့အား ချပြ၍ ဖြစ်သည်။

!

MEET THE
SEDIMENT
SUPERHEROES!

ြမစ်တစ်စင်း၏ တကယ့်
တန်ဖိုးကို သင် သိပါသလား

!

ေအာက်တဘ
ို ာ

ေမ

ဇွန်

ဇူလိုင်

ဧရာဝတီ ြမစ်ဝမ
ှ ်း ဘက်စံု စီမံခန်ခွဲမအ
 ေပါ်
အာံစ
ု ုက
ိ ်လာကေစရန် ရည်ရယ
� ်၍
ုန်းအနည်ပိုချမှင့် ဘူမ
ိ ပ
ု ်သင
ွ ်ဆုင
ိ ်ရာ
ြမစ်ဝမ
ှ ်းေဒသအေြခအေန အစီရင်ခံစာကို
ထုတ်ေဝခဲသ
့ ည်

“ဧရာဝတီြမစ်င
ှ ့် ြမန်မာ့စီးပွားေရး” အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ ပီး
ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ဤြမစ်ကီး၏ တကယ်တ
့ န်ဖိုးကို ြပသရန်
ဆံုးြဖတ်ချက် ချမှတ်သမ
ူ ျားှင့် ေဆွးေွးမ ြပလုပ်ခဲသ
့ ည်

ြမစ်သဲ တူးေဖာ်မက
 ုိ အေရးတကီး
ကတ်မတ်ရန် လိုအပ်ေကာင်း ြပသသည့်
“ုန်းအနည်ပိုချမ၏ သူရဲေကာင်းများ”
ဗီဒီယုက
ိ ုိ ထုတ်လပ
ု ်ခဲသ
့ ည်

ြမန်မာိုင်ငံအတွက် အန�ဂတ် စိတ်မန
ှ ်း
ြဖစ်တန်ေချများကို ခန်မှန်းြပထားသည့်
“ဧရာဝတီ အန�ဂတ်များ” အစီရင်ခံစာ
ထုတ်ေဝခဲသ
့ ည်

၂၀၂၀ 	မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ ရေချုသတ္တ
ိ
ဝါများ မှီတင်းရာ အဓိက
ကျသည့် နေရာများအား ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ အကာအကွယ်ပေး၊
စီမံခန့်ခွဲထားစေရန်
၂၀၂၀

ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းရှိ ဧရာဝတီလင်းပိုင်း အရေအတွက်အား
ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားရန်

ဤအနာဂတ် ခြေလှမ်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလှည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ချည်းပဲလဲ မဖြစ်နိုင်ပါ

ဘယ်အခြေအနေကို
အောင်မြင်မှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ

ဧရာဝတီမြစ်ကြီးသည် ဧရာဝတီလင်းပိုင်
အပါအဝင် အဓိက မျုးစိ
ိ တ်များ ကောင်းစွာ
ရှင်သန် ပေါက်ဖွားရင်း လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်း
နိုင်နေခြင်း။ ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းဒေသတွင်
ရေရှည် အကျုးရှ
ိ ိသော စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု
ပုံစံကို ပံ့ပိုးပေးရင်း အရေးပါသည့် ကျက်စားရာ
နယ်မြေများအား ကာကွယ် ထိန်းသိမ်း၍
ကောင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲထားခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၆၀% သော
ပရိုတိန်းဓာတ် စားသုံးမှုသည်
ငါးမှ ရရှိခြင်း ဖြစ်သည်

© Hkun Lat/WWF-US

အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး

အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး
အနာဂတ် ခြေလှမ်းများ

လူသား၊ သဘာဝတရားနှင့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအကြား ချတ်
ိ ဆက်နေမှုများအား ပြသရန်
လုပ်ဆောင်နေခြင်း အားဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်သည် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ရှေးရှု
လျှက် မူဝါဒများကို ပေါင်းစည်းရန်နှင့် ငွေကြေး ထည့်ဝင်မှုများအား ပဲ့ကိုင်ရန်အတွက်
အစိုးရနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် တွဲဖက် လုပ်ဆောင်သော နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ
နိုင်ငံ၌ အစိမ်းရောင် စီးပွားရေး ပေါ်ထွန်းလာစေရန် သိသာထင်ရှားသည့် ခြေလှမ်းရပ်
များအား လျှောက်လှမ်းနေပြီ ဖြစ်သည်။

၂၀၁၉

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘက်စုံ ရေရှည် တည်တံ့နိုင်စေမည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (MSDP) ၂၀၁၈-၂၀၃၀ သည် ယခုအချန်ိ တွင်
သဘာဝတရား၏ တန်ဖိုးရှိမှုအပေါ် အလွန်ပင် အလေးထားနေရာ “မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတို့ အနေဖြင့် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်နေသော သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်၌ တည်တံ့နိုင်
လိမ့်မည်” ဟု အသိအမှတ် ပြုထား၍ ဖြစ်သည်။ သာမန် ပြည်သူများအကြားနှင့် ပြည်သူများ အသိပညာ
ဗဟုသုတသစ်များ ရှိလာကြသောအခါ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာဆန်းစစ်ရေး ဌာနခွဲသည်
အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အရှိန်ရလာစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်
စောင့်ရှောက်သူများ ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။

ေဖေဖာ်ဝါရီ

ေဖေဖာ်ဝါရီ

ေရကီးေရလံမမ
 ျား ေလာ့ချရန် သစ်ေတာ ထိန်းသိမ်း
ေရး ြပလုပ်ရန် လိုအပ်ေကာင်း ြပသရန် ိုင်ငံ့ ထိပ်တန်း
သစ်ေတာသုေတသီများက သစ်ေတာ ြပန်းတီးမှင့်
ေရကီးေရလံမတ
 ို ဆက်စပ်ေနမကုိ ဆန်းစစ်ခဲ့ကသည်

WWF ၏ ပထမဆံးု ေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုင
ိ ်ရာ
ေလ့လာေရး ခရီးစဉ် ‘Touching Nature’ အစီအစဉ် ြပလုပ်
ခဲ့သည်။ ေကျးလက်င
ှ ့် မိြပမှ လူငယ်များ အတူတကွာ ေဂဟ
စနစ် ထိန်းသိမ်းေရး၏ အေရးကီးပံက
ု ုိ ေလ့လာခဲ့ကသည်။

ေမ

၂၀၂၀

သဘာဝအရင်းအနှီး လေ့လာဆန်းစစ်မှုများက ရေရှည်တည်တံ့
နိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံ ၊ စိုက်ပျုးရေးနှ
ိ
င့် စွမ်းအင်
တို့ကဲ့သို့သော ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုကို နိုင်ငံတော်အဆင့်နှင့်
ဒေသန္တရ အဆင့်များ၌ လမ်းညွှန်ပေးရန်
ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများအား ကူညီပံ့ပိုးရန် အများနှင့်ဆိုင်သော
ရန်ပုံငွေမတည်မှု မြှင့်တင်ရေး

၂၀၂၁	ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်၊ သဘာဝအရင်းအနှီး၊ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သော
အခြေခံ အဆောက်အအုံနှင့် သဘာဝသဟဇာတ ဖြစ်သော
စိုက်ပျုးရေး
ိ
တို့အတွက် တိုးပွားနေသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနှင့်
စပ်လျဉ်းပြီး မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှု
မက်လုံးများ ရှိထားပြီး ဖြစ်ရန်

ဇွန်

ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခွဲမ ရန်ပံေ
ု ငွ အပီးသတ် ပံစ
ု ံထတ
ု ် သဘာဝတရား၏ တန်ဖုးိ ကို အထူး အေလးေပး
ေရးဆွဲခဲ့ပီး ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပံု ထားသည့် ြမန်မာ့ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိုးတက်
ေငွများ ပိုမုိ ရရှိေရး အေရးပါသည့် ေြခလှမ်းများ လှမ်း ေရး အစီအစဉ် အပီးသတ် ေရးဆွဲခဲ့သည်။
တက်ိုင်ခဲသ
့ ည်။

ဤအနာဂတ် ခြေလှမ်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလှည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ချည်းပဲလဲ မဖြစ်နိုင်ပါ

ဘယ်အခြေအနေကို
အောင်မြင်မှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ

မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒေသတွင်း ထိပ်တန်း
အစိမ်းရောင် စီးပွားရေးလမ်းစဉ် ကျင့်သုံးသူ တစ်ဦး
ဖြစ်ခြင်း။ မူဝါဒ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များအတွက် သဘာဝတရား၏
တန်ဖိုးမှန်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် နေရာတစ်ခု
ပေါ်ထွန်းခြင်း။ မက်လုံးများ၊ ပံ့ပိုးမှုများနှင့်
အလေ့အကျင့် ကောင်းများက သဘာဝနှင့်
သဟဇာတ ဖြစ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များအတွက်
ဆွဲဆောင်မှု တစ်ရပ် ဖန်တီးပေးခြင်း

ထားဝယ်လမ်းမကြီးသည်
လူသားနှင့် တောရိုင်းတိရိစ္တာန်
နှစ်ရပ်စလုံးအပေါ် ကြီးမားသည့်
ခြိမ်းခြောက်မှု ပြုနေသည်
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ရာသီဥတုနှင့် စွမ်းအင်

ယခင်ထက်
ပိုမိုစိုးရိမ်စရာကောင်းသည့်
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များ
နှင့်အတူ ကမ္ဘာကြီးအနေဖြင့် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုများအားလျှော့ချရေး အရေးပေါ် လုပ်ဆောင်
သွားရန် အတူတကွ စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်များ ယခင်
ခန့်မှန်း ထားသည်ထက် ပိုမို၍ မြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ ပိုမို၍ မြင့်မြင့်မားမား မြင့်တက် လာမည်ဟု
ခန့်မှန်း ထားကြခြင်း ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်
ခြင်းကြောင့် ထိခိုက်ခံရနိုင်ခြေ ဒုတိယ အမြင့်မားဆုံး နိုင်ငံဖြစ်နေရာ ကျွန်ုပ်တို့ နေထိုင်ရာ အိမ်များ၊
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်များနှင့် အနာဂတ်တို့ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးထားသည့်
ဂေဟစနစ်များကို အကာအကွယ် ပေးရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးလှသည်။ ကံအားလျော်စွာပင် နိုင်ငံ၏
ပေါများလှသော ပြန်ပြည့်မြဲ အရင်းအမြစ်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင် အစီအစဉ်အနေဖြင့်
မိမိ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အလဲအထပ်လုပ်ရန် မလိုတော့ပေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိုးရ၊ သံတမန်များ၊ ပုဂ္ဂလိကများအပြင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြန်ပြည့်မြဲ လျှပ်စစ်
ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုသည့် ဝန်းကျင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်လျှက် ရှိပါသည်။ ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ
ပဏာမ လုပ်ဆောင်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အစိုးရပိုင်းက စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီးဖြစ်ရာ တိုးတက်မှု ရရှိနေပြီး ယခုအခါ
အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်နိုင်ရန် အစိုးရကို ကျွန်ုပ်တို့က ကူညီပံ့ပိုးပေးလျှက် ရှိပါသည်။

အိမ်ေထာင်စု ၁၀၀၀ ကို
ေနေရာင်ြခည်ြဖင့် လ��ပ်စစ်အလင်းေပးခဲ့
ဒီဇင်ဘာ

ဇန်နဝါရီ

ေဖေဖာ်ဝါရီ

မတ်

ဧ�ပီ

ေမ

အိမ်ေထာင်စု ၂၃၅ စုကုိ ဆို
လာြဖင့် လပ်စစ်အလင်း
ေပးခဲ။့ အမျိးသမီးကီး ၅ ဦး
ကို သင်တန်းေပးခဲ။့ ေကျး
ရ�ာ ၃ ရ�ာ အကျိးခံစားခဲရ
့

ကရင်ြပည်နယ်တင
ွ ် ြပန်
ြပည့် မဲ စွမ်းအင်ြဖင့် ဓာတ်
အားေပးိုင်ေရး နည်းပညာ
ေထာက်ကမ
ူ  စတင်

လပ်စစ်င
ှ ့် စွမ်းအင် ဝန်ကီးဌာန
ှင့် ြပန်ြပည့် မဲစမ
ွ ်းအင် အမျိးမျိး
ြဖင့် ဓာတ်အားေပးမဆိုင်ရာ သင်
တန်းေပးမ စီမံချက် စတင်

Barefoot ေကာလိပ်တင
ွ ် အမျိးသမီး
ကီး ၁၀ ဦး သင်တန်း စတင်တက်ေရာ
က် - ေန�င်တင
ွ ် အိမ်ေထာင်စု ၁၀၀၀
ကို ဆိုလာြဖင့် လပ်စစ်အလင်းေပးခဲ့

ဖန်လံုအိမ် ဓာတ်ေငွ ထုတ်လတ
 ်မ ေလာ့ချေရးဆိုင်ရာ
COP ၂၀၁၅ သေဘာတူညခ
ီ ျက်အရ အစိမ်းေရာင်
ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ရန်ပံေ
ု ငွအတွက် ရန်ပံေ
ု ငွ ရှာေဖွ မ
တည်ေပးရန် သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာနက ဖိတ်ေခါ်ခဲ့

CSO များ၊ ရပ်ရာ� အဖွဲများှင့် မိတ်ဖက်များအား စုစည်း၍
အစိမ်းေရာင် ဓာတ်အားေပးမှင့် တိုင်ပင် အ�ကံြပမများ ပွင့်
လင်းြမင်သာြဖစ်ေရး ေတာင်းဆိုရန် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ထိန်း
ေကာင်းေရး လုပ်ငန်းအဖွဲကို တည်ေထာင်

ရာသီဥတုနှင့် စွမ်းအင်
အနာဂတ် ခြေလှမ်းများ
၂၀၁၉

ကရင်ပြည်နယ် (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး) ၌ ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်
ဓာတ်အား ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ဆွဲဆောင်ပေးရန်

၂၀၁၉

တတိယအကျော့ barefoot ကောလိပ် သင်တန်းနှင့် ရေရှည်
တည်တံ့နိုင်သော ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေး အပြီးသတ်
ဆောင်ရွက်ရန်

၂၀၁၉

ကျေးရွာများတွင် ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ဖြင့် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု
ဆိုင်ရာ ပညာပေးလုပ်ငန်း ကနဦး စတင်ဆောင်ရွက်ရန်

၂၀၂၀

အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းကာ ပထမအကြိမ် ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ လက်ခံကျင်းပခြင်း

၂၀၂၁

ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုအတွက်
ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ အနည်းဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀
သန်း ရှာဖွေမတည်ပေးရန်

ဤအနာဂတ် ခြေလှမ်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလှည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ချည်းပဲလဲ မဖြစ်နိုင်ပါ

ဘယ်အခြေအနေကို
အောင်မြင်မှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ

မြန်မာနိုင်ငံသည် ယင်း၏ ပြန်ပြည့်မြဲ စွမ်းအင်
အလားအလာများကို အပြည့်အဝ အသုံးချကာ
ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို
စွဲဆောင်နိုင်ခြင်း။ မြန်မာ့ ဂေဟစနစ်များသည်
ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု
များနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ရှိနိုင်စေရေး
အထောက်အကူ ပြုနိုင်မှု မြင့်မားပြီး ရာသီဥတု
ပြောင်းလဲမှုဒဏ် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပေါများလှသော
ပြန်ပြည့်မြဲ စွမ်းအင်
အရင်းအမြစ်များ သည် နိုင်ငံ့
စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်ကို
ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်
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သဘာဝ သဟဇာတ စီးပွားရေး

သဘာဝ သဟဇာတ စီးပွားရေး
အနာဂတ် ခြေလှမ်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက် အလွန်ပင်ကြီးမားနေပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်
ရေရှည် တည်တံ့နိုင်မှု အကြား သိမ်မွေ့သည့် မျှခြေ အနေအထားအား ရှာဖွေခြင်း
မှာ နိုင်ငံ၏ ရေရှည် ကြီးပွားချမ်းသာမှု အတွက် အခရာ ကျလှပေသည်။
ယင်းအချက် သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်သည်သာမက ကြီးမားသည့်
အခွင့်အလမ်း တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သော စီးပွားရေး လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အစီအစဉ်
ချမှတပေ
် းရန်၊ ကူညပ
ီ ပ
ံ့ ိုးပေးရန်အပြင် စက်မလ
ှု ပ
ု င
် န်းများပေါ်ထွန်းရာ သစ်လင
ွ ပ် ြီးရေရှညတ
် ည်တံ့ နိင
ု သ
် ည့် ထု
တ်လုပ်ရောင်းချရေးကွင်းဆက်များကိုဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက်လည်း ရာဘာလုပ်ငန်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အစားအ
စာနှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေပါသည်။ ရာဘာလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်
ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ခရီးတစ်ခုရောက်နေပြီးဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်မှ စတင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်
သောဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းသည် ယခုအခါတွင် ဘဏ်များကိုကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိသဖြင့် ၄င်းတို့၏ထုတ်ချေးမှုများ
အနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်မှုနည်းပါးသွားမည်ဖြစ်သလို ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအတွ
က်လည်း အထောက်အကူပြုနေပါသည်။

WWF ှင့် ပူးေပါင်း၍ သဘာ
ဝ သဟဇာတြဖစ်ေသာ ရာဘာ
ထုတ်လပ
ု ်မ စက်ံု တည်ေထာင်

“သစ်ပင်မှ တာယာအထိ” ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ပြီး အပြည့်အဝ
ခြေရာ ကောက်နိုင်ကာ စိစစ် အတည်ပြုနိုင်သော ရာဘာ
ကုန်ထုတ်ကွင်းဆက် ထူထောင်ရန်

၂၀၁၉

အဓိက ဘဏ်ကြီးနှစ်ခု၏ ချေးငွေ ထုတ်ချေးရေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ
ချမှတ်ရာတွင် ESG စံနှုန်းများအား ထည့်သွင်း စဉ်းစားကြောင်း
သေချာစေရန်

၂၀၂၀

ဘက်စုံပါဝင်သော ရေသယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ရေရန်ပုံငွေ
တစ်ရပ် ထူထောင်ရန်

၂၀၂၁	ဒေါန-တနင်္သာရီ ဒေသကြီးအတွင်း ရာဘာနှင့် သစ်တောပြုန်းတီး
စေသည့် အခြား ကုန်ပစ္စည်း အများစုကို ရေရှည်တည်တံ့စေမည့်
နည်းလမ်းဖြင့် ထုတ်လုပ်စေရန်

၂၀၂၂ တွင်
သစ်ေတာြပ�န်းတီးမ�
လံုးဝ မရှိေတာ့ရန်

ေအာက်တဘ
ို ာ

၂၀၁၉

၂၀၂၁

�ိုဝင်ဘာ

ဇန်နဝါရီ

ေမ

ဇွန်

သဘာဝ သဟဇာတ ရာဘာ စီမံ
ကိန်း စတင်

၂၀၂၀ တွင် ေဒသတစ်ခလ
ု ံးု
ရာဘာေကာင့် သစ်ေတာ ြပ
န်းတီးမ လံးု ဝ မရှိေတာ့ေရး
အတွက် TRPPA ှင့် MoU
လက်မတ
ှ ်ေရးထိးု

သဘာဝ စီမံကန
ိ ်း စတင်

သဘာဝ သဟဇာတ ဘာေရး
စီမံကန
ိ ်း စတင်

စွန့်ပစ်ရေ စီမံခန့်ခွဲရေး အတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို
အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀ဝ ကျော်ထိ တိုးမြှင့်ရှာဖွေ ရရှိစေရန်

ဤအနာဂတ် ခြေလှမ်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလှည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ချည်းပဲလဲ မဖြစ်နိုင်ပါ

ဘယ်အခြေအနေကို
အောင်မြင်မှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ

ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအနေဖြင့် အရေးကြီးသော
ဇီဝနယ်မြေများအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို
အနည်းဆုံးသို့ လျှော့ချပြီး ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲနှင့်
ဂေဟစနစ် ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်
ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံသည်
စိစစ်အတည်ပြုနိုင်ပြီး
သဘာဝနှင့် သဟဇာတ
ဖြစ်သည့် ရာဘာ
ထုတ်လုပ်သော ပထမဆုံး
နိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

© Hkun Lat/WWF-Myanmar

ရန်ကုန်တွင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းများ တရားမဝင်
ရောင်းဝယ်နေမှုကို အဆုံးသတ်ခြင်း
နိုဝင်ဘာ ၇

ရန်ကုန် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီနှင့်
တွေ့ဆုံ၍ IWT ကင်းစင်သော ရန်ကုန်
ဖြစ်လာရေး တားမြစ်ပိတ်ပင်ရန် အဆိုပြု
တင်ပြ

VOICES FOR MOMOS
မွေးဖွားလာခြင်း

နိုဝင်ဘာ ၂

မိုမို အရုပ်ကြီး ၇ ရုပ်ဖြင့်
လှုံ့ဆော်မှုလုပ်ငန်း စတင်

ဒီဇင်ဘာ

နည်းလမ်း - ဒေသတစ်ခခု ျင်းစီ ချဉ်းကပ်ခြင်း ရန်ကနု မ် ှ စတင်၍ ထင်ရာှ းသော ဈေးကြီးများကို ဦးတည် အားလုးံ လွှမး် ခြုံသော လှုဆေ
့ံ ာ်မတ
ှု ငွ ် INGO/NGO အားလုးံ ပါဝင်
မေ

တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ် ပြဋ္ဌာန်း
ဒေသတွင်း အတင်းကြပ်ဆုံးသော တောရိုင်း
တိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအနက် တစ်ခု
ဖြစ်လာခဲ့

ဇန်နဝါရီ

မိတ်ဖက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများနှင့်
ပူးပေါင်း၍ အသနားခံလွှာ
လက်မှတ်ရေးထိုးမှု စတင်

လှုံ့ဆော်မှုလုပ်ငန်းတွင် မိတ်ဖက် စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းကြီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်လာ

မတ်

ဈေးဆိုင်ရှင်များအား
သင်တန်း ပိုခ့ ျ

ဖေဖော်ဝါရီ

အဓိက ဈေးကြီးများနှင့်
တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

နိုဝင်ဘာ

တားမြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်ကို ကြိုဆိုသည့်
VOICES FOR WILDLIFE ပွဲတော်

အောက်တိုဘာ ၁ ရက်
ဧပြီ

VOICES FOR WILDLIFE ဂီတပွဲတော်
ကျင်းပဆင်နွှဲ

ရန်ကုန်တွင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထွက်
ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်မှုကို
တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ကြောင်း
ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်

နောက်ဦးတည်ချက်

... မန္တလေး

VOICESFOR
WILDLIFE
ဂီတပွတေ
ဲ
ာ်

အဖွဲ့သားများ

ဘဏ္ဍာရေး
WWF-မြန်မာ၏ ဝင်ငွေ (၃ နှစ်စာ)
WWF ကွန်ယက်
Total

1,607,510

WWF-မြန်မာ၏ အသုံးစရိတ် (၃ နှစ်စာ) စာရင်းစစ်ပြီး

အများပိုင်ကဏ္ဍ
2,494,452

WWF ကွန်ယက်
4,248,452

Total

အများပိုင်ကဏ္ဍ

1,576,697

3,145,368

3,000,000

3,111,291

3,000,000

1,726,251
2,000,000

0

3,958,914

4,000,000

4,000,000

1,000,000

2,289,363

1,663,845

2,000,000
1,333,524

273,986

FY16

1,103,084

847,623
304,243

768,376

FY17

1,275,542
1,000,000

FY18

0

FY16

625,518

FY17

FY18

လုပ်ငန်းကဏ္ဍများ

WWF-မြန်မာ၏ လုပ်ငန်းများသည် WWF ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက် ခြောက်ခုအနက် လေးခု နှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပြဿနာရပ်များ၏ ပင်မမောင်းနှင်အား သုံးခု တို့ကို အာရုံစိုက်သည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ

ပင်မ မောင်းနှင်အားများ

သစ်တောများ

တောရိုင်း
တိရစ္ဆာန်များ

ရာသီဥတုနှင့်
စွမ်းအင်

ရေချ ိုဒေသ

အုပ်ချုပ်ရေး

ဘဏ္ဍာရေး

ဈေးကွက်များ

ကျယ်ပြန့် ကြံ့ခိုင်သော
သစ်တောနှင့် သဘာဝ
နယ်မြေများနှင့်
ကြွယ်ဝပြီး ဇီဝမျုးစု
ိ ံ
မျုးကွ
ိ ဲများ၊ လူများနှင့်
ရာသီဥတုတို့ကို
အကျုးပြုနေသော
ိ
ကမ္ဘာတစ်ခု ဖြစ်စေရေး

ကမ္ဘာ့ ခြိမ်းခြောက်မှု
အခံရဆုံးနှင့် ဂေဟစနစ်၊
စီးပွားရေးနှင့်
ယဉ်ကျေးမှုအရ
အရေးကြီးလှသည့်
မျုးစိ
ိ တ်များအား
တောရိုင်းဒေသများ
အတွင်း ထိန်းသိမ်း
ထားရေး

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ် ရောက်
သည့်အခါ ကမ္ဘာ့
အပူချန်ိ ၁.၅ ဒီဂရီ
အထိသာ မြင့်တက်ရန်
လိုအပ် သည်များ
ဆောင်ရွက်ရေးနှင့်
လူသားနှင့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံ
မျုးကွ
ိ ဲများအား
ကာကွယ်ရင်း ရာသီဥတု
ပြောင်းလဲမှုဒဏ်
ကြံ့ကြံ့ ခံနိုင်သော
အနာဂတ်တစ်ခု
တည်ဆောက်ရေး

ရေချုဒေသ
ိ
ဂေဟစနစ်
များနှင့် ၎င်းတို့၏
ဝန်ဆောင်မှုများ
လူသားနှင့် သဘာဝ
တရား အတွက် ရေရှည်
တည်မြဲရေး

စဉ်ဆက်မပြတ်
ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်
နှင့် ပန်းတိုင်များ
တိုးတက် အောင်မြင်နိုင်
ရေးနှင့် အမှားကင်းပြီး
ပွင့်လင်းမြင်သာရှိသော
အုပ်ချုပ်မှုနှင့် မူဝါဒ
နည်းစနစ်များ
ထားရှိရေး

အများပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်
ကဏ္ဍများမှ ဘဏ္ဍာငွေ
စီးဆင်းမှုများ စဉ်ဆက်
မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ထံသို့
စီးဝင်ရေး။ သဘာဝ
တရားကို ခြိမ်းခြောက်မှု
များအား လျှော့ချရန်
အတွက် အစိုးရနှင့်
စီးပွားရေး မူဝါဒများနှင့်
အလေ့အထများ ပြောင်းလဲ
လာစေရေး အများပိုင်နှင့်
ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဘဏ္ဍာရေး
အဖွဲ့အစည်းများက
ထောက်ကူပေးရေး

ပြည်တွင်း၊ ဒေသတွင်း
နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ
ဈေးကွက်များအား
သဘာဝ သဟဇာတ
ဖြစ်သော ထုတ်လုပ်မှုနှင့်
စားသုံးမှု ပုံစံသို့ သိသိ
သာသာ ပြောင်းလဲရေး
အတွက် ထိရောက်
အကျုးရှ
ိ ိသော ဈေးကွက်
အခြေပြု ပြောင်းလဲရေး
နည်းစနစ်များ ဖြစ်ထွန်းရေး

ကွန်ယက်တွင်းမှ အဓိက
ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သူများ

ကျေးဇူးတင်ထိုက်သည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့များ
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၃၉၀၀

ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျန်ရှိသေးသည့်
တောရိုင်းကျား ခန့်မှန်းကောင်ရေ

၂ သန်း

ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျားများ ရှင်သန်
တည်ရှိခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း

၉၅%

၂၀ ရာစု အစောပိုင်းမှစ၍
လျော့ကျသွားခဲ့သော ကျားကောင်ရေ

၁၃

မြန်မာ အပါအဝင် ကျားများ
ကျန်ရှိ ကျက်စားရာ နိုင်ငံပေါင်း

