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WWF - မြန ်ြာဆိုသည်ြှာ

တိုးတက်ြှု
မြော်ြှန်းချက် ၀၄
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ြူဝါဒဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးြှု
အခွင့်အလြ်း
ြိတ်ဖက်ဖွဲ့ြှုြျား
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မြန်ြာ့ ဖွံ ဖ့ဖိုးမရး စံပုံစံသည် အစိြ်းမရာင် စီးပွားမရး 
ချဉ်းကပ်ြှု ပုံစံကို လိုက်နာဖပီး သဘာဝ အရင်းအနှီးြျားနှင့် 
ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲြျားအား အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင် 
ထိန်းသိြ်းထားကာ ြဟာြဲမခါင်မဒသ၏ မေဟစနစ် 
ြပျက်ြမပား တစ်စုတစ်စည်းတည်း တည်ရှိြှုကို 
ထိန်းသိြ်းရာတွင် ပါဝင် မထာက်ကူြှု မပုရန် မဖစ်သည်။

ဌာမန ညွှန်ကကားမရးြှူး၏ အြှာစကား
WWF-မြန်ြာအမနနဲ့ မြန်ြာနိုင်ငံကို သူ့ရဲ့ 
ြျားမပားလှတဲ့ သစ်မတာမတွနဲ့ စုံလင်လှတဲ့ 
သားငှက်တိရစ္ဆာန်မတွကို မနာင်လာြည့် 
ြျ ိုးဆက်သစ်မတွအတွက် ထိန်းသိြ်းရင်း မရရှည် 
တည်တံ့နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်လာဖို့ 
မြော်ြှန်းထားပါတယ်။

စီြံကိန်းနယ်မမြအတွင်း ကင်ြရာမထာင်မချာက်ြျား 
တပ်ဆင်မခင်းြှသည် နိုင်ငံ၏ သဘာဝ 
အရင်းအနှီးြျားအား ဆန်းစစ်ရန် အစိုးရအား 
ပံ့ပိုးကူညီမခင်းနှင့် ပုေ္ဂလိကကဏ္ဍတွင် မရရှည် 
တည်တံ့မရးဦးတည်မသာ စီးပွားမရးပုံစံ 
မဖစ်လာမရး ထိမတွ့လုပ်မဆာင်မခင်းထိမအာင် 
ကျွန်မတာ်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကဏ္ဍတိုင်းြှာ 
ဒီမြော်ြှန်းချက်က မြာင်းနှင်အား မဖစ်ပါတယ်။ 
ဒီမြော်ြှန်းချက်ကို ရရှိမအာင်မြင်မရးအတွက် 
ကျွန်မတာ်တို့ လုပ်မဆာင် ကကိုးပြ်းြှုမတွက 
ကျွန်မတာ်တို့ရဲ့ ဦးစားမပး ြျ ိုးစိတ်မတွ မဖစ်တဲ့ 
ကျား၊ အာရှဆင်နဲ့ ဧရာဝတီလင်းပိုင်မတွနဲ့အတူ 
ကျွန်မတာ်တို့ရဲ့ ဦးစားမပး မဒသမတွမဖစ်တဲ့ မဒါန-
တနင်္သာ ရီ မတာင်တန်းမဒသနဲ့ ြဟာ ဧရာဝတီ 
မြစ်ဝှြ်းမဒသတို့ကိုပါ အကျ ိုးသက်မရာက်ြှု ရှိြှာ 
မဖစ်ပါတယ်။

ဒီြျ ိုးစိတ်မတွရဲ့ အမမခအမနနဲ့ မြန်ြာ့ သဘာဝ 
အရင်းအနှီးမတွရဲ့ ကကံ့ခိုင် သန်စွြ်းြှုတို့က WWF-
မြန်ြာရဲ့ သြိုင်းြှတ်တိုင် မဖစ်ဖပီး ဒီြှတ်တိုင် 
စိုက်ထူနိုင်ဖို့ ြိတ်မဆွတို့ရဲ့ အကူအညီကို 
လိုအပ်ပါတယ်။ မြန်ြာနိုင်ငံဟာ အလားအလာ 
မကာင်းမတွ ရှိမနဖပီး ပူးမပါင်းမဆာင်ရွက်တတ်တဲ့ 

အစိုးရနဲ့ တမခားနိုင်ငံမတွရဲ့ အြှားမတွကမန 
သင်ခန်းစာယူနိုင်ြယ့် အခွင့်အမရးတို့ကိုလည်း 
ရရှိထားပါတယ်။ သို့မပြယ့် နိုင်ငံမရး၊ 
စီးပွားမရးနဲ့ လူြှုမရး ဘက်မပါင်းစုံက 
အံ့ဩြှင်သက်မလာက်မအာင် မမပာင်းလဲမနတာြို့ 
စိန်မခါ်ြှု အြျားအမပားနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်မနရပါတယ်။ 
ဒီကမန့ ချြှတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးမဖတ်ချက်မတွဟာ 
ြနက်မဖန်ြှာ မြွးဖွားလာြယ့် ြျ ိုးဆက်မတွအမပါ် 
သက်မရာက်ြှု ရှိြှာ မဖစ်ပါတယ်။ WWF အမနနဲ့ 
ဒီမလာက် အမရးကကီးလှတဲ့ အမမခအမန 
အချိန်အခါြျ ိုးကို တစ်ခါဖူးြေ ြကကုံဆုံဖူးခဲ့ပါဘူး။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းမရးနဲ့ 
ပတ်သက်ရင် ကျွန်မတာ်တို့ြှာ ဒုတိယ 
အခွင့်အမရးဆိုတာ အလွန် ရဖို့ခဲယဉ်းမပြယ့် 
မြန်ြာနိုင်ငံကမတာ့ အမရှ့မတာင်အာရှအတွက် 
ဒုတိယ အခွင့်အမရးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို 
အခွင့်အမရးကို ကျွန်မတာ်တို့မတွ ရတုန်းရခိုက် 
အြိအရ ဆုတ်ကိုင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အတူတကွ 
ကကိုးပြ်းကကြယ်ဆိုရင် မြန်ြာနိုင်ငံကို တိုးတက်ြှုပုံစံ 
အသစ်တစ်ခု ရယူဖပီး စိြ်းလန်းစိုမပည်စွာနဲ့ပဲ 
တိုးတက် ဖွံ ဖ့ဖိုးမဝစည်နိုင်မကကာင်း မပသနိုင်မအာင် 
ကူညီမပးနိုင်ပါတယ်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူသားတို့အတွက် အတူတကွ 
ကကိုးပြ်းကကရင် မဖစ်နိုင်ပါတယ်။

ခရစ္စတီး ဝီလျံ
ဌာမန ညွှန်ကကားမရးြှူး၊ WWF-မြန်ြာ
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“ဒီြျ ိုးစိတ်မတွရဲ့ အမမခအမနနဲ့ မြန်ြာ့ သဘာဝ အရင်းအနှီးမတွရဲ့ ကကံ့ခိုင် 
သန်စွြ်းြှုတို့က WWF-မြန်ြာရဲ့ သြိုင်းြှတ်တိုင်ပါပဲ။”

WWF-မြန်ြာ၏ ၂၀၃၀ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းမရး မြော်ြှန်းချက်
4၄ ၅
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မဒါန-တနင်္သာရီ 
မဒသ (DTL)

ဦးစားမပး မဒသြျား

မဒါန-တနင်္သာရီမဒသ (တနင်္သာရီ 
တိုင်းမဒသကကီး၊ ြွန်မပည်နယ်၊ ကရင်မပည်နယ်) 
၈၄၄၄၁.၇၃ စတုရန်းကီလိုြီတာ

မြန်ြာ

မြော်ြှန်းချက်
အမရးကကီးဆုံး ြျ ိုးစိတ်ြျားအား ကူးလူး 
ဆက်သွယ်မပးဖပီး DTL ၏ အဓိက 
သစ်မတာကကီး နှစ်ခုအကကား ဆက်စပ်မပးမသာ 
တရားဝင် အသိအြှတ်မပု သမဘာတူထားသည့် 
ထိန်းသိြ်းကာကွယ်မရး စကကသန်တစ်ခုအပါအဝင် 
တနင်္သာ ရီတိုင်းမဒသကကီး မမြာက်ပိုင်းမဒသအား 
မေဟမေဒဆိုင်ရာ စုစည်းဆက်စပ် တည်ရှိြှုနှင့် 
မေဟစနစ် ဝန်မဆာင်ြှုြျားအား ကာကွယ်၊ 
ထိန်းသိြ်း၊ မပန်လည် မဖည့်ဆည်းထားနိုင်ရန်

DTL ထိန်းသိြ်းမရး စကကသန်အတွင်း သစ်မတာ 
မပုန်းတီးြှုသည် နှစ်စဉ် ဆုံးရှုံးရြှု ၀.၇ ရာခိုင်နှုန်း 
မအာက်သာ ရှိရန်

၁

၂

နောက်ဆုံးကျေ်ရှိသည့် မဟာ 
သဘာဝေယ်နြမ
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ဟိမဝန္တာ ခြေရင်းမှသည် 
ြမစ်ဝကျွန်းခေါ်ထိ 

အသက်ခသေးခြကာတစ်ေု
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ဧရာဝတီ မြစ်ဝှြ်းမဒသ
ဦးစားမပး မဒသြျား

မြော်ြှန်းချက်
ဧရာဝတီမြစ်၏ မေဟမေဒဆိုင်ရာ 
စုစည်း ဆက်စပ် တည်ရှိြှုနှင့် မေဟစနစ် 
ဝန်မဆာင်ြှုြျားအား အလုံးစုံ မပါင်းစပ် 
ပါဝင်မသာ မြစ်ဝှြ်းမဒသ စီြံခန့်ခွဲြှုစနစ်မဖင့် 
ကာကွယ်ရန်နှင့် မပန်လည် မဖည့်ဆည်းမပးရန်

၁

မြန်ြာ

ဧရာဝတီ မြစ်ဝှြ်းမဒသ
၄၁၃၇၁၀ စတုရန်းကီလိုြီတာ

၉
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ဦးစားမပး ြျ ိုးစိတ်ြျားကျား Panthera tigris

မြော်ြှန်းချက်
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ DTL မဒသအတွင်းရှိ သဘာဝနယ်မမြ / 
ထိန်းသိြ်းမရး နယ်မမြြျား၏ ပင်ြ ဧရိယာြျားအတွင်း 
ကျား မကာင်မရ တည်ရှိြှုသည် ၁၀၀ စတုရန်း 
ြီတာတွင် တစ်မကာင်နှုန်း ရှိရန်

သဘာဝနယ်မမြ / ထိန်းသိြ်းမရး ဧရိယာြျား၏ 
ပင်ြ ဧရိယာြျားအတွင်းရှိ ကျားြျား ဖြ်းဆီး 
စားမသာက်တတ်မသာ ခွာရှိ တိရစ္ဆာန် မကာင်မရသည် 
၀.၅ အထက်တွင် ရှိရန်

၁

၂

အာရှဆင်
Elephas maximus

၁
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ြျ ိုးသုဉ်းြည့် အန္တရာယ်ရှိ

ြျ ိုးသုဉ်းြည့် အန္တရာယ်ရှိ

မြော်ြှန်းချက်
မြန်ြာနိုင်ငံ DTL မဒသအတွင်း အရွယ်မရာက်ဖပီး 
ဆင်မကာင်မရ အနည်းဆုံး ၃၅၀ ထိန်းသိြ်းထားရန်

၁၀ ၁၁
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Orcaella brevirostris
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ကျား၊ ဆင်နဲ့ ဧရာဝတီ လင်းပိုင်းြျားသည် ယဉ်မကျးြှု ဓမလ့နှင့် 
ရိုးရာအစဉ်အလာြျားတွင်ပါ ယှဉ်တွဲချိတ်ဆက်မနသည့် 
မြန်ြာ့သဘာဝအမြွအနှစ်ြျား မဖစ်ကကပါသည်။

ယင်း အထင်ကရ ြျ ိုးစိတ်ြျားက ပိုြို ကျယ်မပန့်သည့် 
ထိန်းသိြ်းမရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် အသိအမြင်၊ 
လုပ်ကိုင်မဆာင်ရွက်ြှုနှင့် ရန်ပုံမငွြျား မြှင့်တင်နိုင်မရးအတွက် 
အရှိန်အဟုန်ကို မပးစွြ်းနိုင်ဖပီး အလွယ်အားမဖင့် ကျားြျား၊ 
ဆင်ြျားနှင့် လင်းပိုင်ြျား ထိန်းသိြ်း ကယ်ဆယ်မရးဟု 
ဆိုမသာ်လည်း လက်မတွ့တွင် အမခား အရင်းအမြစ်မပါင်း 
ြျားစွာကို ထိန်းသိြ်းမပးြှုြျား ပါဝင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းသိြ်းမရးလုပ်ငန်း မအာင်မြင်ြှုြျားကို ယင်း 
ြျ ိုးစိတ်ြျားနှင့် ၎င်းတို့ မနထိုင်ကျက်စားရာ ထူးမခားသည့် 
မဒသြျားအမပါ် သက်မရာက်ြှုမဖင့် တိုင်းတာြည် မဖစ်သည်။

ဦးစားမပး ြျ ိုးစိတ်ြျားဧရာဝတီ                                                    
လင်းပိုင်

၁

မြော်ြှန်းချက်
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းမန 
ဧရာဝတီ လင်းပိုင် 
မကာင်မရ ၁၀၀ ထိန်းသိြ်း 
ထားနိုင်မရးအတွက် 
အမရးကကီးမသာ 
ဇီဝနယ်မမြြျားအား 
ကာကွယ်မပးရန်

မလျာ့နည်း မပျာက်ကွယ်မနမသာ 
အမမခအမန၊ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း မနထိုင် 
ကျက်စားသည့် ြျ ိုးစိတ်သည် ြျ ိုးသုဉ်းရန် 
အလွန် အန္တရာယ်ရှိမနသည်

၁၃
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WILDLIFEတိုးတက်ြှု
၂၀၁၄ တွင် လုပ်ငန်းအနည်းငယ်မဖင့် စခဲ့သည့် 
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းြျား တိုးတက်လာြှု

သစ်မတာ

သားငှက်တိရစ္ဆာန်ြျား
မရချ ိုဝန်းကျင်ြျား

သဘာဝ 
အရင်းအနှီး

သဘာဝ 
သဟဇာတ 
စီးပွားမရး

စွြ်းအင်

စြတ်ကျမသာ အမမခခံ 
အမဆာက်အအုံသ

ားင
ှက

်တ
ိရစ

္ဆာန
်နှင

့် မ
နရ

င်း
မဒ

သ
ြျာ

း
အ

စိြ်းမရာင် စီးပွားမရး

အစိြ်းမရာင် 
စီးပွားမရး ြူဝါဒ

၁၄ ၁၅
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သားငှက်တိရစ္ဆာန်ြျား
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းသည် ကျားနှင့် ဆင်တို့ 
အပါအဝင် အဓိက ြျ ိုးစိတ်ြျား တည်ရှိြှုကို 
ဆန်းစစ်မခင်းနှင့် မစာင့် ကကည့်မလ့လာမခင်း၊ 
ကာကွယ်ြှုမပးရန် အတွက် ဦးစားမပး 
ဇီဝနယ်မမြြျား မဖာ်ထုတ် ပံ့ပိုးမပးမခင်းနှင့် 
သားငှက်တိရစ္ဆာန်ြျား တရားြဝင် 
ကုန်သွယ်ြှုကို တားဆီးမခင်းတို့တွင် 
အာရုံစိုက်ပါသည်။ အနာေတ် 

အစီအစဉ်ြျား

အသားမပး 
မဖာ်မပဖွယ်ြျား

ကျားနှင့် ဆင်ြျား ထိန်းသိြ်းမရးအတွက် အဓိက 
ဧရိယာြျား မဖာ်ထုတ်ရန် ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲဆိုင်ရာ 
စစ်တြ်းြျား ဆက်လက် မကာက်ယူမခင်း

ဆင် မနရင်းမဒသြျား ထိန်းသိြ်းမရးနှင့် HEC 
မလော့ချမရးအတွက် အချက်အလက်ြျား မပးနိုင်ရန် 
ဆင်ြျားအား လည်ပတ် (collar) တပ်ဆင်မခင်း 
စီြံကိန်း

မဒသခံြျားအကကား တရားြဝင် အြဲလိုက်မခင်းနှင့် 
သားငှက်တိရစ္ဆာန်ြျား ကုန်သွယ်မခင်းဆိုင်ရာ 
အသိအမြင် ဖွင့်မပးမခင်း

အြျ ိုးသားအဆင့် ကျားထိန်းသိြ်းမရး လုပ်ငန်း 
အစီအစဉ်တွင် ပူးမပါင်း ပါဝင်မခင်း

သားငှက်တိရစ္ဆာန် ကာကွယ်ထိန်းသိြ်းမရး 
အဖွဲ့အစည်းြျား တည်မထာင်မခင်းနှင့် 
ဥပမဒစိုးြိုးမရး သင်တန်းြျားအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမခင်း

မဒသတလွှား အမမခခံ တည်ရှိြှု အမမခအမန 
တစ်ရပ်ကို မဖာ်ထုတ် ြှတ်တြ်းတင်နိုင်ရန် 
ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲြျား စစ်တြ်း မကာက်ယူမခင်း

မြန်ြာ့ ဆင် ထိန်းသိြ်းမရး လုပ်ငန်း အစီအစဉ် 
တစိတ်တပိုင်းအမဖစ် လူသားနှင့် ဆင်တို့အကကား 
ပဋိပက္ခြျား (HEC) ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံမဆွးမနွးပွဲ 
ကျင်းပနိုင်ရန် ပံ့ပိုးကူညီမခင်း
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“ဧရိယာတစ်ခုကို ပထြဆုံးအကကိြ် စစ်တြ်းမကာက်ယူရတာက စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ မကာင်းပါတယ်။ 
ကျွန်မတာ်တို့ရဲ့ ြိတ်ဖက်အဖွဲ့ မဖစ်တဲ့ ကရင် သားငှက်တိရစ္ဆာန် ထိန်းသိြ်းမရး အဖွဲ့ (KWCI) 
က ကျွန်မတာ်တို့ မြော်လင့်ထားတဲ့ ြျ ိုးစိတ် အားလုံးကို မတွ့ခဲ့ရတာြို့ ဒီမဒသြှာ မေဟစနစ်က 

ကကွယ်ဝမနဆဲပဲဆိုတာကို မပမနပါတယ်။”
ပိုင်စိုး၊ ထိန်းသိြ်းမရး ဇီဝမေဒ ပညာရှင်©
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သားငှက်တိရစ္ဆာန် တရားြဝင် 
ကုန်သွယ်ြှု 

မြန်ြာမပည်တွင်းြှ မေးကွက်ြျားအား 
ပိတ်သိြ်းမရး 

မြန်ြာနိုင်ငံသည် အထူးသမဖင့် အိြ်နီးချင်းနိုင်ငံြျားနှင့် 
နယ်နိြိတ်ချင်း ထိစပ်မနသည့် မရွှကတိေံ မဒသသည် 
သားငှက်တိရစ္ဆာန် တရားြဝင် ကုန်သွယ်ြှု၏ တဆင့်ခံ 
နယ်မမြတစ်ခု မဖစ်သကဲ့သို့ ပင်ြ ေဟိုဌာနတစ်ခုလည်း 
မဖစ်သည်။ မြန်ြာ၊ ထိုင်း၊ လာအိုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံြျားအကကား 
နယ်နိြိတ်ထိစပ်ရာ မရွှကတိေံ မဒသသည် တရားြဝင် 
ကုန်သွယ်ြှုြျား တိုးပွားမပါြျားရာ မဒသ မဖစ်သည်။

၂၀၂၀
အနည်းဆုံး ပင်ြ သားငှက်တိရစ္ဆာန် ကုန်သွယ်ြှု မေးကွက် 
နှစ်ခုနှင့် ဆက်စပ် နယ်စပ်ထွက်မပါက်ြျား (ဥပြာ - ြိုင်းလား၊ 
တာချီလိတ်၊ ဘုရားသုံးဆူ မတာင်ကကား) တွင် ကျား၊ ဆင်နှင့် 
လိပ် ဆိုင်ရာ ထွက်ကုန်ြျား ကုန်သွယ်ြှုကို တိုက်ဖျက်ရန်
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ဤ သားငှက်တိရစ္ဆာန် တရားြဝင် ကုန်သွယ်ြှု မေးကွက်ြျားသည် မြန်ြာ့ 
ကျားနှင့် ဆင်ြျားကိုသာ ြဟုတ်ဘဲ ဝက်ဝံနှင့် သင်းမခွချပ်ြျားြှသည် 
ပိမတာက်နှင့် ကျွန်းသစ်အထိ ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲ အားလုံးကို ဖခိြ်းမမခာက်မနမခင်း 
မဖစ်ဖပီး အနာေတ်ြျ ိုးဆက်ြျားအတွက် ၎င်းတို့ ရသင့်ရထိုက်မသာ 
အမြွအနှစ်ြျားကို ပျက်သုဉ်းမစမနမခင်း မဖစ်ပါသည်။

၂၁
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အနာေတ် 
အစီအစဉ်ြျား

အသားမပး 
မဖာ်မပဖွယ်ြျား

အဓိကကျသည့် ငါးြျား ဥချသည့် ဧရိယာြျားနှင့် 
မရွှ့မမပာင်းသွားလာရာ ဧရိယာြျား၊ မရတိြ်မဒသြျား၊ 
နုန်းအနည်အနှစ် စီးဆင်းြှုနှင့် မရချ ိုမဒသ 
ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲြျားအား မဖာ်ထုတ်မလ့လာြှုကို 
ပံ့ပိုးကူညီမခင်း

မြစ်ဖျားမချာင်းဖျားမဒသြျား၊ သစ်မတာြျား 
စုစည်းဆက်စပ်ြှု၊ မြစ်ြျား၏ ပင်ြ စီးဆင်းြှုနှင့် 
မြစ်ဝကျွန်းမပါ်မဒသတွင် မရရှည်တည်တံ့စွာ 
ဖွံ ဖ့ဖိုးမရးတို့၏ အမရးပါြှုကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားနိုင်ရန် 
အစိုးရအား ကူညီပံ့ပိုးမခင်း

ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ယင်း၏ မြစ်မချာင်း 
လက်တက်ြျား၏ မေဟစနစ် ဆက်စပ်စုစည်းြှုကို 
ထိန်းသိြ်းရန် မရရှည်တည်တံ့မစသည့် 
စီြံခန့်ခွဲြှု အမလ့အထြျားအား ပံ့ပိုးကူညီနိုင်မရး 
မဆာင်ရွက်မခင်း

အနာေတ် ဖွံ ဖ့ဖိုးမရးလုပ်ငန်းြျားက မေဟစနစ် 
တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း တည်ရှိြှုကို ြည်သို့ 
ဖခိြ်းမမခာက်နိုင်သည်ကို နားလည်နိုင်မရးအတွက် 
ဧရာဝတီမြစ်၏ ဘူြိရုပ်သွင်ကို ကနဦး 
မလ့လာဆန်းစစ်မခင်း

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မရရှည်တည်တံ့အကျ ိုးရှိမသာ 
မရအားလေပ်စစ် ထုတ်ယူြှုကို အားမပးမြှင့်တင်ရန် 
စနစ်တကျ အရွယ်သတ်ြှတ်ထားသည့်  
မရအားလေပ်စစ် အစီအစဉ် မရးဆွဲြှုတစ်ခုအား 
သရုပ်မပြှုကို ပံ့ပိုးမပးမခင်း
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မရချ ိုမဒသြျား
ဧရာဝတီမြစ်သည် ကြ္ဘာမပါ်တွင် မေဟမေဒအရ အမကာင်းပတိအတိုင်း 
နီးပါး ကျန်ရှိမသးသည့် မြစ်ဝှြ်းမဒသြျားအနက် တစ်ခုအပါအဝင် မဖစ်ဖပီး 
ယင်း၏ မြစ်ဝကျွန်းမပါ် မဒသသည် ကြ္ဘာကကီး၏ တိုးတက် မမပာင်းလဲလာမသာ 
အမမခအမန တစ်ခုတွင် အမရအတွက် အနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိမတာ့သည့် 
ကြ္ဘာ့ မြစ်ဝကျွန်းမပါ်ြျားအနက် တစ်ခု အပါအဝင် မဖစ်သည်။ မရအားလေပ်စစ် 
ထုတ်ယူြှုနှင့် သစ်မတာြျား ဆုံးရှုံးရြှုတို့၏ အဓိက ဖခိြ်းမမခာက်ြှုကကီးြျားကို 
ရင်ဆိုင်ရန် အားလုံးမပါင်းစပ်ပါဝင်သည့် မြစ်ဝှြ်းမဒသ စီြံခန့်ခွဲြှု 
ချဉ်းကပ်နည်း တစ်ခုကို မဖာ်ထုတ်နိုင်ရန် ြိတ်ဘက်အဖွဲ့ြျားနှင့် လက်တွဲ 
မဆာင်ရွက်မနပါသည်။
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အစိြ်းမရာင် စီးပွားမရး 
ြူဝါဒ
အစိြ်းမရာင် စီးပွားမရးဆိုသည်ြှာ သဘာဝတရားကို 
တန်ဖိုး တွက်ချက်မခင်းပင် မဖစ်ဖပီး စီးပွားမရး 
ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်ြှုနှင့် ဆုံးမဖတ်ချက် ချြှတ်ြှုြျားသည် 
အားလုံးပါဝင် စဉ်းစားထားဖပီး မရရှည် အကျ ိုးမဖစ်ထွန်း 
မစမကကာင်း မသချာမစမခင်းပင် မဖစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့အမနမဖင့် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးမပါင်း၍ ၎င်းတို့၏ 
အစိြ်းမရာင် စီးပွားမရး ရည်ြှန်းချက်ြျားအား 
ပံ့ပိုးကူညီရန်နှင့် အမရးပါသည့် ြူဝါဒြျား၊ ဖွံ ဖ့ဖိုးမရး 
အစီအစဉ်ြျားနှင့် စီးပွားမရးဆိုင်ရာ ဆုံးမဖတ်ချက် 
ချြှတ်ြှုြျားတွင် အစိြ်းမရာင် စီးပွားမရး ချဉ်းကပ်ပုံကို 
အသုံးမပုမကကာင်း မသချာမစရန် ကကိုးပြ်း 
မဆာင်ရွက်လေက် ရှိပါသည်။

အနာေတ် 
အစီအစဉ်ြျား

အသားမပး 
မဖာ်မပဖွယ်ြျား

အစိြ်းမရာင် စီးပွားမရး ြူဝါဒ ြူမဘာင်အား 
နိုင်ငံမတာ်အစိုးရက လက်ခံ ကျင့်သုံးဖပီး ဖွံ ဖ့ဖိုးမရး 
အစီအစဉ်ြျားနှင့် ြူဝါဒြျားတွင် ထည့်သွင်း 
အသုံးမပုလာမရး ကကိုးပြ်းမခင်း

မရရှည် အကျ ိုးမဖစ်ထွန်းမစမသာ 
အြျားမပည်သူဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာမရးနှင့် ပုေ္ဂလိက 
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျား တိုးတက် ြျားမပားလာမစရန် 
အစိြ်းမရာင် စီးပွားမရး ြူဝါဒဆိုင်ရာ ြူမဘာင်ကို 
ဖန်တီး မရးဆွဲမခင်း

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းမရး ဦးစီးဌာနရှိ 
ရုံးခန်းြှတဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အား တိုက်ရိုက် 
နည်းပညာ အကူအညီ မပးမခင်း

၁

၁

၂

အစိြ်းမရာင် စီးပွားမရး ြူဝါဒသည် ပိုြို၍ 
မရရှည် အကျ ိုးရှိမသာ ဘဏ္ဍာမရးနှင့် 
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျား မဖစ်လာမစြည့် 
ြူမဘာင်တစ်ရပ် တည်မထာင်မခင်းပင် 
မဖစ်သည်။

၂၇



28 29

မြန်ြာ့ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် 
မရရှည် တည်တံ့မသာ 
ရန်ပုံမငွ ထူမထာင်မခင်း

ဦးလှမြာင်သိန်း၊ ညွှန်ကကားမရးြှူးချုပ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းမရး ဦးစီးဌာန၊ 
သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းမရး ဝန်ကကီးဌာန

“မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
စီြံခန့်ခွဲြှု ရန်ပုံမငွက နိုင်ငံရဲ့ 
သဘာဝ အမြွအနှစ်မတွကို 
မနာင်လာမနာက်သားမတွအတွက် 
ထိန်းသိြ်း ကာကွယ်မပးြည့် ကာလရှည် 
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းမရး လုပ်ငန်းကို 
အမကာင်အထည်မဖာ်နိုင်မစြှာ မဖစ်ပါတယ်။ 
ဒီလို ရန်ပုံမငွ တည်မထာင်နိုင်ဖို့ ကျွန်မတာ်တို့ကို 
ကူညီမပးတဲ့ WWF ကို မကျးဇူး အထူးတင်ရှိဖပီး 
၂၀၁၇ ခုနှစ်ြှာ ဒီလုပ်ငန်းမတွ တိုးတက် 
မအာင်မြင်လာြယ်လို့ မြော်လင့်ပါတယ်။”

သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းမရး ဝန်ကကီးဌာန 
(MONREC) က နိုင်ငံ၏ သဘာဝ အရင်းအနှီးအား 
စီြံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ကာလရှည် တည်တံ့ အကျ ိုးရှိြည့် 
မြန်ြာ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီြံခန့်ခွဲြှု ရန်ပုံမငွ 
တည်မထာင်နိုင်မရးအတွက် နည်းပညာ အကူအညီ 
မပးရန် WWF-မြန်ြာအား မတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
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သဘာဝ 
အရင်းအနှီး
သဘာဝ အရင်းအနှီးသည် သဘာဝတရား၏ 
တန်ဖိုးတစ်ခုနှင့် ယင်းက လူသားနှင့် 
သားငှက်တိရစ္ဆာန်တို့အတွက် မပးအပ်သည့် 
အကျ ိုးမကျးဇူးြျားပင် မဖစ်သည်။

အနာေတ် 
အစီအစဉ်ြျား

အသားမပး 
မဖာ်မပဖွယ်ြျား

မမြအသုံးချြှု အစီအစဉ် မရးဆွဲမခင်းနှင့် 
ထိန်းသိြ်းမရးဆိုင်ရာ ဦးစားမပး ဧရိယာြျားအား 
အမထာက်အကူမဖစ်နိုင်ြည့် ပိုြို အမသးစိတ်မသာ 
သဘာဝ အရင်းအနှီးဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ြှု မပုလုပ်ရန်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးပွားမရးစနစ်တို့အကကား 
ချိတ်ဆက်ြှုကို မဖာ်ထုတ် မပသနိုင်ရန် 
သစ်မတာြျားအား စာရင်းမရးသွင်းနိုင်မရး နည်းပညာ 
သင်တန်းနှင့် မရှ့မမပးလုပ်မဆာင်ြှုြျား မဆာင်ရွက်ရန်

မြန်ြာ့ ပထြဆုံးမသာ တစ်နိုင်ငံလုံး သဘာဝ 
အရင်းအနှီး ဆန်းစစ် မလ့လာြှုက နိုင်ငံ၏ သဘာဝ 
အရင်းအနှီး၏ တန်ဖိုးနှင့် အကျ ိုးမပုပုံြျားကို 
မပသနိုင်ခဲ့သည်။

သဘာဝတရား၏ ဆက်စပ်ြှုြျား အစီအရင်ခံစာနှင့် 
www.myanmarnaturalcapital.org အင်တာနက် 
စာြျက်နှာတို့က မြန်ြာနိုင်ငံအမနမဖင့် ယင်း၏ 
သဘာဝ အရင်းအနှီးအမပါ် ြှီခိုမနရပုံကို သရုပ်မဖာ် 
မပသနိုင်ခဲ့သည်။

လူသားနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ပုံမပပွဲက သိပ္ပံပညာနှင့် 
အနုပညာတို့ မပါင်းစပ်၍ လူသားတို့အတွက် 
သဘာဝတရား၏ အမရးပါပုံကို မပသနိုင်ခဲ့သည်။

အြျ ိုးသား စာရင်းအင်း စနစ်အတွင်း သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်ြှုြျားကိုပါ ထည့်သွင်း 
တွက်ချက်နိုင်ရန် သင်တန်းြျားနှင့် အစီအစဉ်ြျား 
မပုလုပ်မပးမခင်းမဖင့် စီြံကိန်း မရးဆွဲမရးနှင့် ဘဏ္ဍာမရး 
ဝန်ကကီးဌာနအား ကူညီမပးနိုင်ခဲ့သည်။

၃၁
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ကျွန်ုပ်တို့အမနမဖင့် မြန်ြာ့ မပည်သူြျားနှင့် မေဟစနစ်တို့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့် 

ရာသီဥတု မဘးအန္တရာယ်ြျားနှင့် ပတ်သက်မသာ အမရးအကကီးသည့် 

အချက်အလက်ြျား မပးစွြ်းနိုင်မရးအတွက် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ 

အလားအလာြျားနှင့် အနာေတ် မမပာင်းလဲနိုင်ြှုြျားအား ြှန်းဆတွက်ချက်ရန် 

ြိတ်ဘက်အဖွဲ့ြျားနှင့် ပူးမပါင်း မဆာင်ရွက်လေက် ရှိပါသည်။

ဤအချက်အလက်ြျားအား ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘာဝ အရင်းအနှီး 

ဆန်းစစ်ချက်တွင် အသုံးမပုခဲ့ ဖပီး ဤနိုင်ငံအား ကာကွယ်မစာင့်မရှာက်ရန် 

အမကာင်းဆုံး နည်းလြ်းသည် မရကကီးမရလေံြှု မလော့ချမပးသည့် 

သစ်မတာြျားြှသည် ကြ်းရိုးတန်းမဒသအား အကာအကွယ်မပးသည့် 

ဒီမရမတာြျားအထိ သဘာဝ၏ ခုခံကာကွယ်ြှုြျားအား ထိန်းချုပ် 

အသုံးချမခင်းပင် မဖစ်မကကာင်း မပသခဲ့သည်။

ယင်းသည် မြန်ြာ့ ရာသီဥတု မမပာင်းလဲမခင်းဆိုင်ရာ ြဟာြိတ်အဖွဲ့နှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းမရး ဦးစီးဌာနတို့က ဦးမဆာင် ကကိုးပြ်းမနမသာ 

တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ ထိခိုက်ခံစားရနိုင်ြှု ဆန်းစစ်မခင်းနှင့် 

လိုက်မလျာညီမထွမဖစ်ရန် မမပာင်းလဲမပုမပင်မခင်း အစီအစဉ် 

မပင်ဆင်မခင်းတို့အတွက် ရာသီဥတု မဘးအန္တရာယ် ကျမရာက်နိုင်မချဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်ြျားအတွက် ပင်ြ အရင်းအမြစ်လည်း မဖစ်ပါသည်။

သဘာဝ 
အရင်းအနှီးနှင့် 
ရာသီဥတု 
မမပာင်းလဲြှု

“သဘာဝရဲ့ တန်ဖိုးကို သိနားလည်ဖို့က 
နိုင်ငံတိုင်းအတွက် အမရးကကီးတဲ့ 
မမခလှြ်းတစ်ရပ်ပါပဲ။ ရာသီဥတု 
မမပာင်းလဲြှုဒဏ် ဒုတိယမမြာက် 
အခံစားရဆုံး နိုင်ငံတစ်ခုမဖစ်တဲ့ 
မြန်ြာနိုင်ငံအတွက်ကမတာ့ ြရှိြမဖစ် 
အမရးပါလှပါတယ်။”

၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် 
တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် ဆိုင်ကလုန်း 
နာေစ် (ဝဲ - တိုက်ခတ်ဖပီး၊ 
ယာ - ြတိုက်ခတ်ြီ) သည် 
လူမပါင်း ၁၃၀၀၀၀ မကျာ်ကို 
မသဆုံးမစခဲ့သည်။

စိုင်းမနဝန်းမြင့်၊ အစိြ်းမရာင် 
စီးပွားမရး အစီအစဉ် အရာရှိ
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စြတ်ကျမသာ 
အမမခခံအမဆာက်အအံုြျား
စြတ်ကျမသာ အမမခခံအမဆာက်အအုံြျားဆိုသည်ြှာ အမမခခံ 
အမဆာက်အအုံ ဖွံ ဖ့ဖိုးလာြှုက လူသားနှင့် သဘာဝတရားတို့အမပါ် 
ဆိုးကျ ိုး သက်မရာက်နိုင်ြှုြျားကို မရှာင်လွှဲ၊ မလော့ချ၊ အနည်းဆုံး 
မဖစ်မစမခင်းကို ဆိုလိုသည်။

DTL မဒသအား မဖတ်သန်း မဖာက်လုပ်မနသည့် ထားဝယ် 
လြ်းြကကီးက စြတ်ကျမသာ အမမခခံအမဆာက်အအုံ၏ 
အမရးပါြှုကို ြီးမြာင်းထိုးမပမနသည်။

အနာေတ် 
အစီအစဉ်ြျား

အသားမပး 
မဖာ်မပဖွယ်ြျား

လြ်း မဖာက်လုပ်သူြျားနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ြျားအား အစီရင်ခံစာြျား တင်မပခဲ့ မခင်း

လြ်းြကကီးတမလောက် မမြမပင်အမနအထား မမပာင်းလဲလာမနြှုကို မပသနိုင်ရန် 
DTL မဒသအား မကာင်းကင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူး မပသနိုင်ခဲ့ မခင်း

လြ်းြကကီးြျားက သစ်မတာမပုန်းတီးြှုအား မဖစ်မပါ်မစမခင်း အစီရင်ခံစာ 
အဖပီးသတ် မရးသား တင်မပနိုင်ခဲ့ မခင်း

ထားဝယ်လြ်းြကကီး၏ ဒီဇိုင်းပုံစံတွင် ဆိုးကျ ိုးသက်မရာက်ြှုြျား အနည်းဆုံး မဖစ်မစဖပီး 
သားငှက် တိရစ္ဆာန်ြျား ဆက်လက် မရွှ့မမပာင်း သွားလာနိုင်မစမရး ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားရန် ဆက်လက် မထာက်ခံ အားမပးရန်

အမမခခံအဆာက်အအုံြျားသည် သစ်မတာမပုန်းတီးြှု၏ မြာင်းနှင်အား တစ်ရပ် 
မဖစ်မကကာင်း ထုတ်မဖာ် မမပာဆိုဖပီး အမမခခံအမဆာက်အအုံ စီြံကိန်း အားလုံးအတွက် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ြှု ဆန်းစစ်ချက်ြျား / သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီြံခန့်ခွဲြှု 
အစီအစဉ်ြျား ပိုြို မကာင်းြွန်လာမစမရး ပံ့ပိုးကူညီသွားရန်
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ထားဝယ်
လြ်းြကကီး

လက်ရှိ မမြသားလြ်းသည် လြ်းဖွံ ဖ့ဖိုးမရး 
မဆာင်ရွက်လာသည်နှင့်အြေ ပို ကျယ်လာဖပီး ကတ္တရာလြ်းြကကီး 
မဖစ်လာြည် မဖစ်သည်။ တရားြဝင် သစ်ခုတ်မခင်း၊ 
သားငှက်တိရစ္ဆာန် ကုန်သွယ်မခင်းနှင့် သတ္တု တူးမဖာ်မခင်းတို့အတွက် 
လြ်းပွင့်လာြှုမကကာင့် လြ်းအူမကကာင်း တမလောက် မမြ အတန်းအစား 
ကျဆင်းလာမနြှုြျားကို မတွ့ရသည်။ 

ထားဝယ် 
လြ်းြကကီး

အဆိုမပု လြ်းြကကီး
လက်ရှိ လြ်း
လက်ရှိ / 
အဆိုမပုထားမသာ 
သဘာဝ နယ်မမြြျား

ထားဝယ်၊ မြန်ြာ 
ကန်ချနဘူရီ၊ ထိုင်း

ဘန်မကာက်၊ 
ထိုင်း

လြ်းြကကီးြျားသည် ဖွံ ဖ့ဖိုးမရးအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မဖစ်မသာ်လည်း ယင်းတို့ကို စီစဉ် 
တည်မဆာက်ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မဒသခံ လူထုတို့အား ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန် 
လိုအပ်သည်။ စနစ်တကျ အစီအစဉ် မရးဆွဲခဲ့ပါက ကကီးစွာ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမစသည့် သက်မရာက်ြှု 
အြျားအမပားအား မရှာင်လွှဲနိုင်ဖပီး အားလုံးအတွက် အကျ ိုးရှိလာြည် မဖစ်ပါသည်။

“လြ်းြကကီး မဖစ်လာမတာ့ 
ကျွန်မတာ့်ဆိုင်က ဒီဧရိယာထဲြှာ လူမတွ 
ခရီးတမထာက်နား စားမသာက်နိုင်တဲ့ 
တစ်ခုတည်းမသာဆိုင် မဖစ်လာတယ်။”

“အရင်က ကျွန်မတာ့်ဆိုင်အတွက် 
လေပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ 
မရအားကို မြစ်ထဲက ရခဲ့မပြယ့် 
အခုမတာ့ မရ အဲမလာက် ြျားြျား 
ြရမတာ့ဘူး။ မသာက်မရ 
အတွက်လည်း မြစ်မရကိုပဲ 
သုံးခဲ့ရာကမန အခုဆို သတ္တုတွင်း 
လုပ်ငန်းမတွမကကာင့် မရလည်း 
ညစ်ညြ်းလာဖပီ။ အရင်က 
ကျွန်မတာ့်ဆိုင် ဝန်းကျင်ြှာ 
ဆင်မတွ မတွ့ရတတ်မပြယ့် ခုဆို 
ြမတွ့ရသမလာက် မဖစ်သွားဖပီ။”

မစာတာကမလာ
စားမသာက်ဆိုင် ပိုင်ရှင်
အဆိုမပု လြ်းြကကီးမပါ် 
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“စွြ်းအင် မရွးချယ် အသုံးမပုြှုက မြန်ြာ့ အနာေတ်ကို အဆုံးအမဖတ်မပးသွားြှာပါ။ 
WWF ရဲ့ လေပ်စစ်ကဏ္ဍ မြော်ြှန်းချက်က စွြ်းအင်ဆိုင်ရာ အမချအတင်မဆွးမနွးြှုကို 
ပုံမဖာ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလြ်းကို မပးပါတယ်။”

၁၀၀% လေပ်စစ်သုံးစွဲနိုင်ြှု

၁၀၀% စွြ်းအင် 
လိုအပ်ချက်အား 
မပန်မပည့် ဖြဲ 
အရင်းအမြစ်ြျားက 
မဖည့်စွြ်းနိုင်ြ

၂၀၃၀

၂၀၅၀ အမြရိကန် မဒါ်လာ 
၆၅ ဘီလီယံ 
မြန်ြာ့ မပန်မပည့် ဖြဲ 
စွြ်းအင်ကဏ္ဍအတွက် 
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမခင်း

အသားမပး 
မဖာ်မပဖွယ်ြျား

အနာေတ် 
အစီအစဉ်ြျား

၁ ၂ 

၁ ၂ ၃ 

အစီရင်ခံစာ 
- မြန်ြာ 
လေပ်စစ်ကဏ္ဍ 
မြော်ြှန်းချက

အြျ ိုးသား 
လေပ်စစ်စွြ်းအင် 
ပင်ြ 
အစီအစဉ်အား 
မပန်လည် သုံးသပ် 
မပင်ဆင်ြှုအား 
ပံ့ပိုးကူညီသွားရန်

မပန်မပည့် ဖြဲစွြ်းအင် 
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုဆိုင်ရာ 
အဓိက ထိပ်သီး 
အစည်းအမဝးတစ်ခု 
ကျင်းပနိုင်ရန် 
ပံ့ပိုးကူညီ 
မဆာင်ရွက်ရန်

စီြံကိန်းမဒသအဆင့် 
မရှ့မမပး စီြံကိန်းြျား 
လုပ်မဆာင်မခင်း

မပန်လည်မပည့် ဖဖိုးဖြဲ 
လေပ်စစ်စွြ်းအင်နှင့် ရာသီဥတု 
မမပာင်းလဲြှုတို့အား သိရှိနားလည်ြှု 
တိုးတက်လာမစသည့် Earth Hour

ရွှန်းစိုဦး၊ စွြ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ြန်မနေျာ©
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စွြ်းအင်
မြန်ြာ့ အိြ်မထာင်စုြျား၏ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်သာ လေပ်စစ်ဓာတ်အား 
ရရှိ သုံးစွဲနိုင်မသးသည်။ နိုင်ငံအမနမဖင့် ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်နိုင်ရန် ဤ 
လေပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်ကို မဖည့်ဆည်းမပးရန် လိုသည် 
ြှန်မသာ်လည်း ြည်သို့ မဆာင်ရွက်ကကြည် ဆိုသည်ြှာ ကကီးြားသည့် 
မြးခွန်းတစ်ခု မဖစ်လာသည်။

၄၁
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လက်ရှိ စွြ်းအင် 
ြဟာ စီြံချက် 

ကျွန်ုပ်တို့၏ 
မပန်လည်မပည့်ဖဖိုးဖြဲ

စွြ်းအင် မြော်ြှန်းချက်

V S 
ဆိုးကျ ိုး
လူြှုမရးဆိုင်ရာ 
သက်မရာက်ြှုြျား

ဆိုးကျ ိုး
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
သက်မရာက်ြှုြျား

သာြန်ြေသာ
အလုပ်အကိုင် 
အခွင့်အလြ်းြျား ဖန်တီးနိုင်ြှု

သာြန်ြေသာ
အမကာင်အထည်မဖာ်နိုင်ြှု 

အမြန်နှုန်း

မကာင်းကျ ိုး
စွြ်းအင် ထိမရာက်စွာ 
အသုံးချနိုင်ြှု

မကာင်းကျ ိုး
မရရှည် 
တည်တံ့အကျ ိုးရှိမသာ 
ဖွံ ဖ့ဖိုးြှု

မကာင်းကျ ိုး
အမကာင်အထည်မဖာ်နိုင်ြှု 
အမြန်နှုန်း

မကာင်းကျ ိုး
ရာသီဥတု မမပာင်းလဲြှုဒဏ် 

ခံစားရြှုအား 
မလျာ့ပါးသက်သာမစနိုင်ြှု

မကာင်းကျ ိုး
အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလြ်းြျား ဖန်တီးနိုင်ြှု

မကာင်းကျ ိုး
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

သက်မရာက်ြှုြျား

မကာင်းကျ ိုး
လူြှုမရးဆိုင်ရာ 

သက်မရာက်ြှုြျား

ဆိုးကျ ိုး
ရာသီဥတု မမပာင်းလဲြှုဒဏ် 
ခံစားရြှုအား 
မလျာ့ပါးသက်သာမစနိုင်ြှု

ဆိုးကျ ိုး
မရရှည် တည်တံ့အကျ ိုးရှိမသာ 

ဖွံ ဖ့ဖိုးြှု

ဆိုးကျ ိုး
စွြ်းအင် ထိမရာက်စွာ 

အသုံးချနိုင်ြှု

၄၂ ၄၃
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သဘာဝ 
သဟဇာတ
စီးပွားမရး

မြန်ြာနိုင်ငံသည် တစ်ကြ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာမဖင့် အမြန်ဆန်ဆုံး 
တိုးတက် ကကီးထွားလာမနသည့် စီးပွားမရးဝန်းကျင်တစ်ခု မဖစ်ဖပီး 
ပုေ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင့် ထိမတွ့ဆက်ဆံနိုင်ြှုသည် ြည်သည့်အခါကြေ 
ြကကုံဖူးမအာင် အမရးပါလှသည်။ အစားအစာနှင့် အမဖျာ်ယြကာ၊ 
အဝတ်အထည်၊ ရာဘာနှင့် ဘဏ္ဍာမရးဟူ၍ ကဏ္ဍ မလးခုတွင် 
အာရုံစိုက်ရင်း ကျွနု်ပ်တို့ အမနမဖင့် ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲ 
ထိန်းသိြ်းြှုအတွက် စီးပွားမရး မဆာင်ရွက်ချက်ြျား အမရးပါြှုကို 
နားလည် သမဘာမပါက်ဖပီး စီးပွားမရး ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်ြှု မဖစ်စဉ်ြှ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မစြှုကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ရန် အခွင့်အလြ်း 
ရှိမနပါသည်။

၁

၁

၂

၂

၃

၃

၄

အနာေတ် 
အစီအစဉ်ြျား

အသားမပး 
မဖာ်မပဖွယ်ြျား

ရာဘာထုတ်လုပ်မရး လုပ်ငန်းအား 
သစ်မတာမပုန်းတီးြှုနှင့် ဆက်စပ်မနြှုြှ 
ဖယ်ထုတ်နိုင်ရန် မရရှည်တည်တံ့ အကျ ိုးရှိမသာ 
ရာဘာ ကုန်ထုတ် စက်ဝန်း စီြံကိန်း စတင်ရန်

မြန်ြာ့ ဘဏ္ဍာမရးကဏ္ဍတွင် ESG ကိစ္စရပ်ြျား 
အမရးပါလာမစမရး အားမပး ကူညီရန်

ဆန်းသစ်မသာ ရန်ပုံမငွ ရှာမဖွြှု နည်းလြ်းကို 
အသုံးမပု၍ မပည်တွင်း အရင်းအနှီးြျားအား မရချ ို 
ထိန်းသိြ်းမရးနှင့် မပန်လည်မပည့် ဖဖိုးဖြဲ စွြ်းအင် 
ကဏ္ဍြျားတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာမစရန် လှုံ့မဆာ်မခင်း

မရရှည်တည်တံ့ အကျ ိုးရှိမသာ သဘာဝ 
ရာဘာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အလုပ်ရုံ 
အစည်းအမဝးတစ်ခု ကျင်းပမခင်း

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ အားလုံး ပါဝင်သည့် မရချ ို 
ထိန်းသိြ်းမရး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ တည်မထာင်မခင်း

ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ESG ြူဝါဒနှင့် သင်တန်းြျား 
အစပျ ိုးမပးနိုင်ခဲ့ မခင်း

မြန်ြာ့ ဇီဝစွြ်းအင် ြဟာြိတ်အဖွဲ့ တည်မထာင်မခင်းနှင့် 
မရှ့မမပး စီြံကိန်းအတွက် ရန်ပုံမငွ ရှာမဖွြှု လုပ်ငန်းစဉ် 
မဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ မခင်း

၄၅
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ရာဘာ စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်မခင်းက မြန်ြာနိုင်ငံ အဝှြ်းတွင် သစ်မတာ မပုန်းတီးြှုနှင့် 
သစ်မတာ အရည်အမသွး ကျဆင်းလာြှုတို့ကို မဖစ်မပါ်မစမနပါသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့အမနမဖင့် မဒသခံ လူထုကိုသာြက ကျားြျားနှင့် အာရှဆင်ြျား ကဲ့သို့မသာ 
ထိပ်တန်း ြျ ိုးစိတ်ြျားကိုပါ အကျ ိုးမပုနိုင်မသာ DTL မဒသတွင်း မေဟစနစ် 

စုစည်းဆက်စပ် တည်ရှိြှုကို ကာကွယ်ရာ မရာက်ြည့် မရရှည် အကျ ိုးရှိမသာ 
ရာဘာ စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်မခင်းကို ပံ့ပိုးကူညီရန် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျားနှင့် လက်တွဲ 
လုပ်မဆာင်နိုင်ြည့် တြူထူးမခားလှမသာ အခွင့်အလြ်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။

သန်းမြင့်မဆွ၊ သဘာဝ သဟဇာတ စိုက်ပျ ိုးမရး အရာရှိ

“မရရှည် အကျ ိုးရှိတဲ့ ရာဘာ စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်မရး လုပ်ငန်းက 
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မရာ လူသားမတွအတွက်ပါ 
အကျ ိုးရှိြယ့် ကိစ္စပါ။ ကျွန်မတာ်တို့ နိုဝင်ဘာလတုန်းက 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ အားလုံးကို ဖိတ်မခါ်ဖပီး နိုင်ငံတကာ 
ပညာရှင်မတွနဲ့အတူ မရရှည် အကျ ိုးရှိတဲ့ ရာဘာ 

စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်မရး အလုပ်ရုံမဆွးမနွးပွဲတစ်ခုြှာ 
ြိတ်ဖက်ဖွဲ့ြှုမတွနဲ့ အမမဖရှာြှုမတွ မပုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။”

၂၂၇၆၄၆ ဧက

၂၀၀၀ မပည့်နှစ်ြှ စတင်၍ မြန်ြာနိုင်ငံ 
မတာင်ပိုင်းတွင် ရာဘာစိုက်ခင်းအမဖစ် 

မမပာင်းလဲသွားခဲ့မသာ သစ်မတာ 
ပြာဏ
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“ဌာမန တိုင်းရင်းသားမတွဆိုတာ ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲ ကကွယ်ဝြှုအတွက် 
အမရးပါသူမတွပါ။ သူတို့ရဲ့ မရှးရိုးစဉ်လာ နယ်မမြမတွကို 
ကာကွယ်နိုင်ဖို့ နိုင်သမလာက် ကကိုးပြ်းမနကကတာကို ကိုယ်မတွ 
မတွ့ ကကုံ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ သယံဇာတ အလွဲသုံးြှုတိုင်း၊ ြျ ိုးစိတ်မတွ 
ဆုံးရှုံးရြှုတိုင်းြှာ သူတို့က ပထြဆုံး ထိခိုက်နစ်နာကကရသူမတွပါပဲ။”
အြ္မလီယာ ြာလင်း၊ သစ်မတာ စီြံကိန်း ြန်မနေျာ©
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သစ်မတာြျား
ကျွန်ုပ်တို့၏ သစ်မတာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းသည် DTL ဦးစားမပး 
ဧရိယာြျားတွင် သစ်မတာမပုန်းတီးြှုနှုန်းကို မလော့ချရန် 
ရည်ရွယ်ပါသည်။ မဒသခံ အစိုးရ၊ စီးပွားမရးလုပ်ငန်းြျား၊ 
လူထုနှင့် လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ြိတ်ဖက်ဖွဲ့ြှုသည် ကျွနု်ပ်တို့၏ 
ရည်ရွယ်ချက် မအာင်မြင်ရန် အထူး အမရးကကီးလှပါသည်။

အနာေတ် 
အစီအစဉ်ြျား

အသားမပး 
မဖာ်မပဖွယ်ြျား

ကုန်ထုတ်လုပ်ြှုစက်ဝန်းတွင် သစ်မတာမပုန်းတီးမစြှု 
လုံးဝြရှိမရး ကတိကဝတ်ြျား

DTL မဒသအတွင်း ထိန်းသိြ်းြှုဆိုင်ရာ တန်ဖိုးမြင့် 
ဧရိယာြျားအား မမြပုံ မရးဆွဲြှတ်သားရန်

မမြ အသုံးချြှု အစီအစဉ် မရးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ရန်

အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်မတာ အမမခမပု 
စီးပွားမရးလုပ်ငန်းြျား

FSC အားမပး မြှင့်တင်မပးရန်

၁ မဒသခံလူထုအား သဘာဝအရင်းအမြစ်ြျား 
ရယူသုံးစွဲပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ စီြံခန့်ခွဲနိုင်ခွင့်နှင့် 
အသက်မြွးဝြ်းမကျာင်းြှုတို့အတွက် ပံ့ပိုးကူညီမခင်း

၂ တနင်္သာ ရီတိုင်းမဒသကကီးအတွင်း သစ်မတာ 
မပုန်းတီးရြှု၏ အမကကာင်းရင်းခံြျားအမပါ် 
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူြျား ဆန်းစစ်ြှု မပုလုပ်မခင်း

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် မဒသခံ တိုင်းရင်းသားြျား 
ဓမလ့ထုံးတြ်းအရ ကာကွယ်ထားမသာ 
နယ်မမြြျား (ICCA) ဆိုင်ရာ ပထြဆုံးမသာ 
အလုပ်ရုံမဆွးမနွးပွဲအား ပံ့ပိုးကူညီမခင်း
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ြန်းကကာသိန်း၊ သင်းအုပ်ဆရာနှင့် ကျ ိုက်ဖီးလန် မကျးရွာ တည်မထာင်သူ

“အရင်က မရွှ့မမပာင်းမတာင်ယာပဲ လုပ်ဖပီး အသက်မြွးမနခဲ့ ကကရာက 
ကျွန်မတာ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်ြှာ တိရစ္ဆာန်မလးမတွနဲ့ ငှက်မတွ ရှားပါး 
မပျာက်ကွယ်လာတာ သတိထားြိလာခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်ြှာပဲ WWF 
အဖွဲ့ မရာက်လာဖပီး အကူအညီမတွ မပးဖို့ ကြ်းလှြ်းခဲ့တယ်။ ခုမတာ့ 
သဘာဝတရားဆိုတာ သုံးစွဲဖို့သက်သက် ြဟုတ်ဘဲ ထိန်းသိြ်း 
မစာင့်မရှာက်ဖို့အတွက်ပါ ဖန်ဆင်းခဲ့တယ် မဖစ်တယ်ဆိုတာ 
နားလည်လာပါဖပီ။”

WWF ၏ ပံ့ပိုးကူညီြှုမဖင့် မဒသခံလူထုသည် ၎င်းတို့ 
မကျးရွာဝန်းကျင်ရှိ သစ်မတာြျားအား စီြံ ကာကွယ်နိုင်လာကကဖပီး 
အသက်မြွးဝြ်းမကျာင်းြှုကို မြှင့်တင်ကာ အမခား အမရးပါမသာ 
သစ်မတာြှရသည့် အကျ ိုးမကျးဇူးြျားကိုလည်း ခံစားလာကကရသည်။

WWF ၏ အကူအညီမဖင့် ပထြဆုံးမသာ အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်မတာ 
တည်မထာင်ခွင့် လက်ြှတ်ကို DTL မဒသတွင်းြှ ကျ ိုက်ဖီးလန် သစ်မတာ 
အသုံးမပုသူြျားအဖွဲ့က ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့သည်။
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မဒသခံ မပည်သူ 
အစုအဖဲွ့ပုိင်
သစ်မတာြျား
မဒသခံ မပည်သူ အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်မတာ 
ဆိုသည်ြှာ သစ်မတာြျားအား 
ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ကို မဒသခံ မပည်သူြျားအား 
မပးအပ်မခင်း မဖစ်သည်။

၅၃
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သဘာဝအတွက် 
ပညာမရး  -EFN

“ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲ ထိန်းသိြ်းမရးနဲ့ သဘာဝ အရင်းအမြစ် စီြံခန့်ခွဲမရးအတွက် မဒသခံ 
မတွရဲ့ အရည်အချင်းကို တည်မဆာက် မြှင့်တင်မပးဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ ြစ္စတာ ရပ်ဆဲ အီး 
ထရိန်းရဲ့ ခိုင်ြာတဲ့ ယုံကကည်ချက်ကမတာ့ မလးစား အားကျစရာပါပဲ။ EFN အစီအစဉ် က 
ပံ့ပိုးကူညီမပးလိုက်သူတိုင်းက မြန်ြာ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းမရး အနာေတ် 
အတွက် အဖိုးတန် အမြွအနှစ်မတွ မဖစ်လာြှာပါ။”

ရပ်ဆဲ အီး ထရိန်း သဘာဝအတွက် 
ပညာမရး အစီအစဉ် (EFN) က 
ကြ္ဘာအဝှြ်းြှ အလားအလာမကာင်းရှိသည့် 
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းမရး 
ဦးမဆာင်သူြျားအား ၎င်းတို့၏ 
ဇာတိမမြတွင် ထိန်းသိြ်းမရးဆိုင်ရာ 
စိန်မခါ်ြှုြျားအား မမဖရှင်းနိုင်ရန် 
ကျွြ်းကျင်ြှုနှင့် အသိပညာြျား 
ရယူနိုင်မရးအတွက် ဘဏ္ဍာမရး 
အကူအညီြျား မပးအပ်ပါသည်။

၅
ပညာသင်ဆု

၃၀+
ပညာရှင် 
အရည်အမသွး 
မြှင့်တင်မရး 
မထာက်ပံ့ြှု

၄
အလုပ်ရုံမဆွးမနွးပွဲ 
ပံ့ပိုးြှု

၁
သစ်မတာ မပန်လည် 
တည်မထာင်မရး ပံ့ပိုးြှု

ယမန့ထိ မပးအပ်ဖပီးြှု

အနာေတ် နိုင်ငံအဝှြ်း 
ဌာမနတိုင်းရင်းသားြျားအတွက် 
ထိန်းသိြ်းမရးဆိုင်ရာ 
အရည်အချင်းြျား 
အားမဖည့်မပးရန်

၁ ၂ ပညာသင်ဆုြျား 
တိုးမပးနိုင်ရန် 
ရန်ပုံမငွ 
ရှာမဖွရန်

ဝင်းမြာင်မအး၊ ပညာသင်ဆု ရရှိထားသူ
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မြန်ြာက 
ဘာမကကာင့် 
အမရးပါသလဲ

ြာကို လြ်ဘာတီနီ၊ ညွှန်ကကားမရးြှူးချုပ်၊ WWF International

ဘားဟဒ် ဘရန်း၊ စီအီးအို၊ WWF-ေျာြနီ

“မြန်ြာဆိုတာ တစ်ဖက်က ကကွယ်ဝ စုံလင်ဖပီး ြပျက်ြယွင်း ရှိမသးတဲ့ သဘာဝတရားကို 
ပိုင်ဆိုင်ထားသလို တစ်ဖက်ကလည်း ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်ဖို့ တာစူမနဖပီး ကျွန်မတာ်တို့အမနနဲ့ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အမလးထားဖပီး လူြှု စံနှုန်းမတွကို မြှင့်တင်ရင်း စီးပွားမရး 
ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်ြှုကို အရယူနိုင်မကကာင်း လက်မတွ့ မပနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းမသာ တိုင်းမပည် 
မဖစ်ပါတယ်။ WWF အမနနဲ့ မြန်ြာနိုင်ငံရဲ့ အစားြထိုးနိုင်တဲ့ သဘာဝ ကကွယ်ဝြှုကို 
ကာကွယ်ရင်း မပည်သူမတွကို အကျ ိုးမဖစ်ထွန်းမစြယ့် စိြ်းလန်းဖပီး မရရှည် တည်တံ့ြယ့် 
စီးပွားမရးစနစ် တစ်ခုကို တည်မထာင်ဖို့ အစိုးရကို ကူညီမပးချင်ပါတယ်။”

“မြန်ြာဆိုတာ သဘာဝတရားနဲ့ သားငှက်ြျ ိုးစုံ မပါကကွယ်ဝလှတဲ့ အမရှ့မတာင် အာရှရဲ့ 
မနာက်ဆုံး ရတနာတစ်ခု မဖစ်ဖပီး ဖွံ ဖ့ဖိုးမရးဆိုတာ သစ်မတာမတွကို ခုတ်လှဲ၊ မြစ်မတွကို 
တြံဖို့၊ သားငှက်မတွကို သတ်မဖတ်ဖပီး ကြ်းရိုးတန်းမတွကို ဖျက်ဆီးလိုက်ြှ ရနိုင်တာြျ ိုး 
ြဟုတ်ဘူးဆိုတာ မပနိုင်ြယ့် သြိုင်းဝင် အခွင့်အလြ်းတစ်ခုပါ။ WWF-မြန်ြာက 
ြူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာြှာမရာ စီြံကိန်းမဒသအဆင့်ြှာပါ အလုံးစုံပါဝင်တဲ့ လုပ်ငန်းမတွကို 
မဒသခံ ြိတ်ဖက်မတွ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်မတွ၊ စီးပွားမရးလုပ်ငန်းမတွနဲ့ ြီဒီယာမတွနဲ့ ပူးမပါင်း 
လုပ်မဆာင်မပမနပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းမတွြှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်ခွင့်ရလို့ WWF-
ေျာြနီအမနနဲ့လည်း အလွန် ေုဏ်ယူြိပါတယ်။”

အင်တွိုင်း လဘ်ရန်၊ စီအီးအို၊ WWF-ဘယ်ေျီယြ်

ကာတာ မရာဘတ်၊ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် စီအီးအို၊ WWF-US

အန်ဒရီယာ ေျ ိုဟာနိုက်၊ စီအီးအို၊ WWF-ဩစကတီးယား

ဟာကင် ဝါတန်၊ စီအီးအို၊ WWF-ဆွီဒင်

“ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအကကီးတစ်ခုရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအမနနဲ့ WWF-
မြန်ြာက ဦးမဆာင်ဖပီး အမရးကကီးလှတဲ့ ထိန်းသိြ်းမရး ကကိုးပြ်း မဆာင်ရွက်မနြှုကို 
ပံ့ပိုးကူညီခွင့်ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတာ်တို့အတွက် အမရးကကီးလှပါတယ်။ ြကကာြီက 
မဖစ်မပါ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံမရး မပုမပင်မမပာင်းလဲြှုမတွက အဓိက စီးပွားမရး တိုးတက်ြှုကို 
မဆာင်ကကဉ်းလာခဲ့တာြို့ ကျားမတွ အပါအဝင် အံ့ဩမလာက်စရာ ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲ 
စုံလင်ကကွယ်ဝလှတဲ့ မဒါန တနင်္သာရီ မဒသကကီးကို ကာကွယ်ဖို့က အသက်တြေ 
အမရးပါလှပါတယ်။ ဒီလို ကကိုးပြ်းသွားြယ်လို့လည်း WWF-ဘယ်ေျီယြ်က 
ကတိမပုပါတယ်။”

“နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းမရး ခရီးတစ်ခုကို အစကမန ပါဝင် 
ပတ်သက်ခွင့်ဆိုတာ ရှားပါးလှတဲ့ အခွင့်အမရးတစ်ခုပါပဲ။ မြန်ြာ အစိုးရ၊ 
မဒသခံလူထုနဲ့ ြိတ်ဖက်အဖွဲ့မတွကို မြန်ြာ့ မပည်သူနဲ့ သားငှက်တိရစ္ဆာန် 
အားလုံးအတွက် အမမခခံကျလှတဲ့ အစိြ်းမရာင် စီးပွားမရးြှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့၊ မရရှည် 
တည်တံ့ အကျ ိုးရှိတဲ့ ဖွံ ဖ့ဖိုးြှုကို ရှာမဖွဖို့နဲ့ သဘာဝနယ်မမြမတွ သတ်ြှတ်ဖို့မတွြှာ 
ကူညီခွင့်ရတာ WWF အတွက်မတာ့ ြဟာ့ြဟာ အထူးအခွင့်အမရးကကီး တစ်ခုပါပဲ။”

“ကျွန်ြကမတာ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ြှာ မဒါန တနင်္သာရီ မဒသကို သွားမရာက် လည်ပတ်ခွင့် 
ရခဲ့ ဖပီးမနာက်ြှာ ဒီမဒသကို ပုေ္ဂိုလ်မရးအရ သံမယာဇဉ် မဖစ်ြိပါတယ်။ 
ဇီဝြျ ိုးစုံြျ ိုးကွဲမတွ ကကွယ်ဝြှုက အံ့ဩြှင်သက်စရာ မကာင်းဖပီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် 
ကျားမမခရာမတွ ရှာမဖွရတာနဲ့ ကင်ြရာမထာင်မမခာက်က ရိုက်ယူ ရရှိတဲ့ ကျား 
ဓာတ်ပုံမတွ မြင်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ မကာင်းပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းြှာပဲ ဒီမဒသရဲ့ 
မေဟမေဒဆိုင်ရာ စုစည်းဆက်စပ်တည်ရှိြှုကို ဖခိြ်းမမခာက်ခံမနရတာ မဖစ်တဲ့အတွက် 
ဘက်စုံမပါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့ မမြမပင်အမမခအမန စီစဉ်မဆာင်ရွက်ြှုက DTL မဒသတွင်းက 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူထုအတွက် အသက်တြေ အမရးကကီးလှပါတယ်။”

“မြန်ြာဆိုတာ အဖိုးြမဖတ်နိုင်တဲ့ သဘာဝ အရင်းအမြစ်မတွ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုြေ 
ြဟုတ်ဘဲ ဒီမန့အချိန်ြှာ ကြ္ဘာ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အမကာင်းဆုံး နိုင်ငံတစ်ခုလည်း 
မဖစ်ပါတယ်။ WWF-မြန်ြာက သက်တြ်း နှစ်နှစ်ြေသာ ရှိမသးမပြယ့် မြန်ြာ့ သဘာဝ 
အမြွအနှစ် ကာကွယ်ထိန်းသိြ်းမရးနဲ့ လူထုနဲ့ သဘာဝ နှစ်ခုလုံးကို အမလးထားတဲ့ 
အစိြ်းမရာင် ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်ြှု မဖစ်မစရး အားမပးအားမမြှာက် မပုြှုတို့အတွက် 
အခိုင်အြာ ကတိမပုထားတဲ့ အသိပညာ မပည့်စုံဖပီး မလးစားမလာက်စရာ 
စွြ်းမဆာင်သူတစ်ဦးအမဖစ် လုပ်မဆာင်မပနိုင်ခဲ့ ဖပီး မဖစ်ပါတယ်။”

၁၄ ၁၅
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မအာင်မြင်ြှု အား 
တိုင်းတာမခင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းြျားအား ကျွန်ုပ်တို့၏ 

ဦးစားမပး မဒသနှင့် ြျ ိုးစိတ်ြျားအား ဝန်းရံ 
အမမခတည်ထားသည့် မအာက်ပါ အညွှန်းကိန်းြျား 
အသုံးမပု၍ မစာင့် ကကည့်မလ့လာ အကဲမဖတ်ခဲ့ပါသည်။

• လွှြ်းဖခုံြှု ရာခိုင်နှုန်း

• အစိတ်စိတ်အပိုင်းပိုင်း 
မဖစ်ြှု ရာခိုင်နှုန်း

• FSC လက်ြှတ်ရ 
ဟက်တာမပါင်း

• သစ်မတာ အစုအဖွဲ့ 
စီြံခန့်ခွဲြှုမအာက်ရှိ 
ဟက်တာမပါင်း

• တည်မထာင်ခဲ့သည့် လူထု အမမခမပု အဖွဲ့အစည်းမပါင်း

• စွြ်းမဆာင်ရည်နှင့် မရရှည်တည်တံ့နိုင်ြှု ဆန်းစစ်သုံးသပ်ြှု ရာခိုင်နှုန်း

• CSO ြျားနှင့် ြိတ်ဖက်ဖွဲ့နိုင်ြှု အမရအတွက်

• CSO ြျားနှင့် ထိန်းသိြ်းမရးလုပ်ငန်းြျား ထိမတွ့ လုပ်မဆာင်နိုင်ြှု 
အဆင့်

• တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ 
မပန်လည်မပည့် ဖဖိုးဖြဲနှင့် မရရှည် 
တည်တံ့ အကျ ိုးရှိမသာ 
လေပ်စစ်ဓာတ်အား 
ထုတ်လုပ်သုံးစွဲြှု ရာခိုင်နှုန်း

• အမရအတွက်နှင့် အရွယ်အစား

• အတည်မပုနိုင်ခဲ့သည့် စီြံခန့်ခွဲြှု 
အစီအစဉ်မပါင်း

• စီြံခန့်ခွဲြှု အရည်အမသွး

• ပိတ်သိြ်းနိုင်ခဲ့မသာ 
အဓိက 
သားငှက်တိရစ္ဆာန် 
မေးကွက်မပါင်း

သစ်မတာ

မဒသခံလူထုနှင့် လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် 
ြိတ်ဖက်မပုမခင်း စွြ်းအင် သဘာဝနယ်မမြြျား သားငှက်တိရစ္ဆာန် တရားြဝင် 

ကုန်သွယ်ြှု

ြျ ိုးစိတ်ြျား မြစ်ြျား စီြံကိန်းနယ်မမြ သဘာဝအရင်းအနှီး 
အမကာင်အထည်မဖာ်ြှု

• မကာင်မရ ပြာဏ

• ဖြ်းဆီးစားမသာက်ခံ 
သားမကာင်ြျား 
သိပ်သည်းမနထိုင်ြှု

• အစိတ်အစိတ်အပိုင်းအပိုင်းမဖစ်ြှု 
ရာခိုင်နှုန်း

• စီးဆင်းြှု နှုန်း

• ထိန်းမကျာင်းကန့်သတ်ြှု 
အညွှန်းကိန်း

• လြ်းြြျား၏ အရှည် ကီလိုြီတာ

• သတ္တုတူးမဖာ်ြှု၏ သက်မရာက်ြှုရှိမသာ ဟက်တာမပါင်း

• သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းြျား တရားြဝင် 
မရာင်းဝယ်မနသည့် စားမသာက်ဆိုင် / မေးကွက် 
အမရအတွက်

• ပယ်ဖျက်၊ ထိခိုက်သက်မရာက်ြှု အနည်းဆုံး မဖစ်မစရန် 
တားဆီး သို့ြဟုတ် ပုံစံသစ် မပန်ထုတ်နိုင်ခဲ့မသာ အဓိက 
အမမခခံအမဆာက်အအုံ စီြံကိန်း အမရအတွက်

• အမကာင်အထည်မဖာ်ခဲ့မသာ 
အြျ ိုးသားအဆင့် အစီအစဉ်မပါင်း

• အမကာင်အထည်မဖာ်ခဲ့မသာ 
မဒသတွင်းအဆင့် အစီအစဉ်မပါင်း

၆၀ ၆၁
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၆၅ ဘီလီယံ ၂၀၁၄

၂၁၇၀ 
ကီလိုြီတာ

၈၄၄၄၁ 
စတုရန်းကီလိုြီတာ

၂၀၅၀ မပည့်နှစ်မရာက်ချိန်တွင် မပန်မပည့် ဖြဲ 
စွြ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖပီး မဖစ်ြည့် ပြာဏ

WWF-မြန်ြာ 
စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ မခင်း

လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းနိုင်ဆဲမဖစ်သည့် 
ဧရာဝတီမြစ်၏ အရှည်

၂၀၂၀ မပည့်နှစ်မရာက်ချိန်တွင် မဒါန တနင်္သာ ရီ 
မဒသအတွင်း ထိန်းသိြ်း ကာကွယ်ဖပီးမဖစ်ြည့် ဧရိယာ

Why we are here.
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.

wwf.org.mm

WWF-မြန်ြာ၏ ကိန်းေဏန်းြျား
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