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ကျေးဇူးတင်လွှာ
WWF-မြန်မာ အနေဖြင့် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းလွင်ဦးနှင့်တကွ ဌာနတစ်ခုလုံးအား
မြန်မာနိုင်ငံ
အနှံ့အပြား
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ
စီစဉ်ကျင်းပရာ၌
ကူညီပံ့ပိုးခဲ့မှု အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဉီးစီးဌာန၏ ကူညီပံ့ပိုးမှု မရှိဘဲ
ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ဧရာဝတီမြစ်၏ အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ကွဲပြားစုံလင်သော
ရှုထောင့်အမြင်များကို သင်တို့ထံ ဝေမျှပေးနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
River in the Economy စီမံကိန်းအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့သော WWFဂျာမနီကိုလည်း WWF-မြန်မာက ကျေးဇူးတင်လိုပါသည်။ ဤပံ့ပိုးမှု မရှိပါက
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း
ရေချုရင်
ိ းမြစ်များထိန်းသိမ်းရေး
မဟာဗျူဟာ ပိုမို ထိရောက်စွာ ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် လက်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏
ထိုးထွင်း သိမြင်နိုင်မှုများကို ရရှိလာလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။
သို့သော် အရေးအကြီးဆုံးအဖြစ် River in the Economy စီမံကိန်း ကာလ
တစ်လျှောက်လုံး ကျွန်ုပ်တို့ ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ရသော သက်ဆိုင်သူ လူပုဂ္ဂိုလ်
အဖွဲ့အစည်း ၂၀ဝ ကျော်တို့အား ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီမြစ်၏ အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်တို့၏ အတွေးအမြင်များ၊
စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားမှုများ၊ ချစ်ခင်တွယ်တာမှုများမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်း
လှပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာအနေဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း၏ အနာဂတ်အတွက်
သင်တို့၏ အသံများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်နေမှုများကို ပိုမိုကြားသိနိုင်ကြစေရန် ကူညီပေး
နိုင်မည့်အပြင် ပိုမိုသင့်လျော် ခိုင်မြဲပြီး မျှတသည့် အနာဂတ်ဆီသို့ နီးနီးကပ်ကပ်
ရောက်ရှိသွားစေရန် ဆောင်ကြဉ်း ပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားပါသည်။
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သားငှက်တိရစ္ဆာန် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့) က ၂၀၁၈ ခုနှစ်
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နိဒါန်း
WWF-မြန်မာသည် မတူညီကွဲပြားသော ကဏ္ဍအမျုးမျ
ိ ုးမှ
ိ အဖွဲ့အစည်းများ လူပုဂ္ဂိုလ်များအား
ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း၏ အနာဂတ် မည်သို့ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း စဉ်းစားပုံဖော်ကြည့်ရန် River in
the Economy စီမံကိန်းမှတစ်ဆင့် စုစည်း ရင်းနှီးစေခဲ့ပါသည်။
အချု့သော
ိ
အနာဂတ်များမှာ ကောင်းမွန်နေပုံရပြီး အချု့မှ
ိ ာ မကောင်းလှပေ။ အချု့သော
ိ
အနာဂတ် များက အနည်းငယ်မျှ ကောင်းမွန်၍ အချု့သော
ိ
အနာဂတ်များမှာမူ ကျွန်ုပ်တို့အား
ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်စွမ်း ရှိစေသည့် ဂေဟစနစ်များအတွက်ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးစေနိုင်သည့်
အခြေအနေများကို တွေ့ရှိရပါသည်။
အကျုးကျေးဇူ
ိ
း မျှမျှတတရရှိနိုင်မည့် အနာဂတ်တစ်ခုဆီ ကျွန်ုပ်တို့ရှေးရှုလျှောက်လှမ်းနေ
မှုအား အကူအညီပေးမည့် သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်ပေးမည့် ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေသော
အဓိက အကြောင်းတရားများနှင့် ပတ်သက်၍ပိုမိုနားလည်သိရှိနိုင်စေရန် ဤလုပ်ငန်းစဉ်အား
WWF-မြန်မာက လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အနာဂတ်၏ ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိသော လမ်းကြောင်း
များအား တွေးဆ ပုံဖော်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မည်သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့
လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေကြောင်း စဉ်းစားသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ လုပ်ဆောင် ခြင်းသည်
ကျွန်ုပ်တို့မလိုချင်သော အနာဂတ်နောက်သို့ မလိုက်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သော အနာဂတ်
နောက်သို့ အတူတကွ လိုက်ပါနေကြောင်း သေချာစေရန် ဖြစ်သည်။
ဤအစီရင်ခံစာကို မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၊ အလယ်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသ၊ အောက်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသ
နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသတို့ အပါအဝင် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ အစိုးရ၊
အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်း၊ ပညာရှင်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စသည်တို့ထံမှ သဘောထား
အမြင်များအား ရယူလျက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်များအတွင်း ကျင်းပခဲ့ကာ
တက်ရောက်သူ ဦးရေ (၁၀၃) ဦး ရှိသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမှ ထွက်ပေါ်လာသော
ရလဒ်များမှ တစ်ဆင့် ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။ တက်ရောက်ခဲ့သူများအနေဖြင့် အောက်ပါတို့ကို
ကိုယ်စားပြုခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးလက်ဖွံ ဖြိ
့ ုးရေး ငါးလုပ်ငန်း လယ်/ဆည် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ
ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး(ECD) စိုက်ပျ ိုးရေး
ရေအရင်းအမြစ်အသုံးချရေး အဏ္ဏဝါ သတ္တုတွင်း စွမ်းအင် ကဲ့သို့
ကဏ္ဍများပါဝင်သည့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊
ပထဝီ လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ ဂေဟဗေဒ မြို့ ပြအင်ဂျင်နီယာ
စီးပွားရေး အထူးပြုပညာရှင်များ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ကိုယ်စားလှယ်များ
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဆောက်လုပ်ရေး တောင်သူလယ်သမား ဈေးကွက်များ
ကုန်သွယ်ရေး ငါးလုပ်ငန်း မြို့ ပြဖွံ ဖြိ
့ ုးရေး ဆန်ကြိတ်ခွဲလုပ်ငန်း
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း စက်မှု သဲစုပ်လုပ်ငန်း အကြောင်းအရာနယ်ပယ်စုံ
ကိုယ်စားပြု အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၊
လူမှုရေး ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ အုပ်ချုပ်ရေး ပွင့်လင်းမြင်သာရေးနှင့်
တာဝန်ခံရေး လူ့အခွင့်အရေးအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများ

ဤအစီရင်ခံစာသည် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းလွင်ပြင် တစ်လျှောက်ရှိ သက်ဆိုင်သူ အမျုးမျ
ိ ုးတိ
ိ ု့၏
သဘောထားအမြင်များကို အလေးပေး တင်ပြထားသည့် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါ အစီရင်ခံစာ၏
ဒုတိယအတွဲ ဖြစ်ပါသည်။ ပထမအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအနေဖြင့် ဧရာဝတီ
မြစ်ဝှမ်းလွင်ပြင် ဒေသအကြောင်းနှင့် ယင်းဒေသတွင် နေထိုင်သူများအတွက် ရှိနေသော
အန္တရာယ်များ၊ အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လူအများ နားလည်သိရှိနိုင်စေရေးကို
အလေးပေးထားပါသည်။
ထို့နောက်
ဒုတိယမြောက်
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမှာမူ
ရှေ့လာမည့် အနာဂတ်အပေါ် အသားပေးထားရာ အနာဂတ်တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဖွံ့ဖြိုးမှု
လမ်းကြောင်းများ မည်သို့ ဖြစ်နိုင်သည်ဟူ၍ အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။
4

5

ဧရာဝတီ၏ ပြောင်းလဲမှုကို
ဖြစ်စေသော အကြောင်းတရားများ

လွနခ
် သေ
့ဲ
ာ နှစပေ
် ါင်းလေးဆယ်မှ ဧရာဝတီမြစ်ဝမ
ှ း် ရှိ ဘဝများကို
စဉ်းစားပုံ ဖော်ကြည်ပ
့ ါ။ မည်သည်တ့ုိ ခြားနားနေသနည်း။ ယနေ့
အခြေအနေနှင့် မည်သည်အ
့ ချက်များ တူညပ
ီ ါသနည်း။

မြစ်ဝမ
ှ း် အတွငး် ရှိ အတိတန
် င
ှ ့် လက်ရက
ိှ ာလ စိနခေ
် ါ်မှုများအား ပုဖေ
ံ ာ်
ပေးခဲသ
့ ည့် ပြောင်းလဲမမ
ှု ျားအကြောင်း ဆွေးနွေးပြောဆိမ
ု သ
ှု ည် အနာဂတ်အတွက် ပြောင်းလဲမက
ှု ုိ ဖြစ်စေမည့် အဓိကအကြောင်းတရား များအား
ဖော်ထတ
ု သ
် ရ
ိ န
ိှ င
ုိ ရ
် န် အကူအညီ ဖြစ်စေခဲပ
့ ါသည်။ အလုပရ
် ံု ဆွေးနွေးပွမ
ဲ ျား ကျင်းပစဉ်အတွငး် သက်ဆင
ုိ ရ
် ာ ပုဂုိ္ဂ လ်အသီးသီးမှ ၄င်းတိအ
့ု တွက်
အရေးအကြီးဆုးံ ဟု ယူဆသော အရာများကို ဖော်ထတ
ု ် ဆွေးနွေးခဲကြ
့ ရာ မတူညသေ
ီ
ာ အကြောင်းတရားများစွာ၊ ဦးတည်ရာများစွာ ရှနေ
ိ ခဲသ
့ ည်။
အဆိပ
ု ါ အကြောင်းတရားများသည် ကျွနပ
ု် တ
် ၏
့ုိ အနာဂတ် မျှောမ
် န
ှ း် ဖြစ်နင
ုိ ခြေ
် များအတွက် အခြေခံအတ
ု ခ
် ျပ်များ ဖြစ်လာကြလေသည်။

4%
11%

အထက်ပိုင်း

16%

21%

33%

3%
33%

9%
25%

37%

ချင်းတွင်း

8%

ဧရာဝတီမြစ်ဝမ
ှ း် ၌ မည်သည်အ
့ ရာများ ပြောင်းလဲနေသနည်း။ အနာဂတ်၌ လူမရေ
ှု းနှင့် စီးပွားရေးအရ လူသားတိ့ု မည်ကသ
့ဲ ့ုိ ရှငသ
် န်
နေထိင
ု ကြ
် မည်နည်း။ အဆိပ
ု ါအချက်သည် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးနှင့် ယင်းအပေါ်မှတ
ီ ည်နေသော ဂေဟစနစ်များအပေါ်၌ မည်သအ
့ုိ ကျုးသက်
ိ
ရောက်မှု
ရှမ
ိ ည်နည်း။

အလယ်ပိုင်း

လူမှုရေး

နိုင်ငံရေး
“အစိုးရမူဝါဒကောင်းသည် ပြောင်းလဲမှုအတွက်အရေးပါသည့်

“ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် စာမတတ်မြောက်မှုတို့သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သော မြစ်ဝှမ်း

အားနည်းရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းတရားများ ဖြစ်ကြသည်။”

စီမံထိန်းသိမ်းမှု ၊ ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့် ကောင်း
မွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တို့ကို အကောင်အထည်ဖော်
နေခြင်းဖြစ်သည်။”
“အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမှာ အခရာဖြစ်သည်။ ဥပဒေများ
ရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအရ စိတ်ဆန္ဒရှိမှုသာ
လိုအပ်နေခဲ့သည်။”
“ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု၊
စိုက်ပျုးရေး၊
ိ
သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ငါးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်
ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများသည် အဓိကကျသော
ကဏ္ဍများ ဖြစ်ကြသည်။”

သိရှိအလေးထားမှု အားနည်းနေကြသည်။ မိမိတို့ လုပ်ရပ်များ၏

9%

နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျုးများအကြောင်
ိ
း သဘောမပေါက်ကြချေ။”

ဥပဒေ

“တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိဘဲ ဖြစ်နေသည်။ ပိုမို
ကောင်းမွန်သည့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး
ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ လိုအပ်နေသည်။ ရွှေသတ္တု
တူးဖော်ရေး ကဏ္ဍ၌ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဥပဒေ
ကြပ်မတ်ပြဋ္ဌာန်းမှုလည်း လိုအပ်နေသည်။ ထို့ပြင်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေများနှင့်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ထိထိရောက်ရောက်

စီးပွားရေး

အောက်ပိုင်း

“ရေရှည်တည်တံ့နိုင်စေမည့် အလေ့အကျင့်များနှင့် ပတ်သက်၍

“နေထိုင်မှုပုံစံများနှင့် သဘောထားများသည် လူနေမှု
အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲသွားကြသည်။
ယင်းအချက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မကောင်းသည့်အကျုးိ
သက်ရောက်မှု ရှိပါသည်။”

အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း
လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။”

နည်းပညာ

3%

3%

34%

16%
16%

50%

3%

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်

41%

7%

7%

6%
3%

“ခေတ်မမီသော နည်းပညာသည်
အခက်အခဲ များစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နည်းပညာသည် အနာဂတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို
ကယ်တင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသင့်လျော်
ကောင်းမွန်သည့် လမ်းကြောင်းရှာဖွေ လုပ်ကိုင်
နိုင်မှု၊ ပိုမိုအထွက်တိုးမည့် စိုက်ပျုးိ မွေးမြူရေး
လုပ်ငန်းတို့အတွက် နည်းပညာ အသစ်များကို
ကျွန်ုပ်တို့ တီထွင်ဖော်ထုတ်သွားမည် ဖြစ်သည်။”

မြစ်ဝှမ်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသော
အဓိက အကြောင်းတရားများ

“ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းနှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်းအထက်ပိုင်း
တစ်လျှောက် တရားမဝင် သတ္တုတူးဖော်နေမှုများသည်
လူသားများနှင့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများအတွက်
ကျန်းမာရေး၊ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး ပြဿနာများကို ဖြစ်
ပေါ်စေသည်။”
“စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်
၄င်းတို့၏စွန့်ပစ်ရေများမှတစ်ဆင့် မြစ်ချောင်းများအား
ညစ်ညမ်းစေလျှက်ရှိသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်
အမှိုက်များ သည်လည်း မြစ်ချောင်းများကို ပျက်စီးစေ
လျှက်ရှိပါသည်။”

“သစ်တောပြုန်းတီးမှုသည် မြေဆီလွှာ တိုက်စားမှုကို
ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ယင်းမှတဖန် နုန်းပို့ချမှုများကို
ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အဆိုပါ နုန်းပို့ချမှုသည်
မြစ်ချောင်းအတွင်း သွားလာသည့် လှေ၊ သင်္ဘောများ

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု

စီးပွားရေးတိုးတက်မှု

အစိုးရမူဝါဒ

အတွက် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသည့်အပြင် ရေကြီး
ရေလျှ ံမှုများကိုပါ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ရာသီဥတု
ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ အဆိုပါပြဿနာများမှာ ပို၍ပင်

“ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်

ဆိုးဝါးလာဦးမည်ဖြစ်သည်။”

ဗဟိုအစိုးရထံမှ ဘဏ္ဍာငွေ ပိုမိုခွဲဝေပေးမှုကို

“လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရယူသုံးစွဲနိုင်မှု နည်းပါးနေသမျှ

လိုအပ်နေသည်။”
6

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ကာလပတ်လုံး သစ်တောပြုန်းတီးမှု ဆက်လက်
ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည်။”

နည်းပညာ

ဆင်းရဲမွဲတေမှု

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု
7

အနာဂတ်သည်

မည်သို့ ဖြစ်နိုင်သနည်း။
ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း၏ အနာဂတ်အား ပုံဖော်နေသည့်
အရေးအပါဆုံးသော အချက်များဖြစ်သည့်
အကြောင်းတရားများကို အဓိက အမျုးအစားနှ
ိ
စ်မျုးိ အဖြစ်
အနှစ်ချုပ် ကြည့်နိုင်သည်။
၁) သဘာဝတရားနှင့် စီးပွားရေးပုံစံ
၂) အုပ်ချုပ်မှုအတိုင်းအတာ
အဆိုပါအကြောင်းတရားများသည် ကွဲပြားခြားနားသော
အနာဂတ်မျှော်မှန်းဖြစ်နိုင်ခြေများ၏အခြေခံကိုဖြစ်ပေါ်
လာစေပါသည်။ မည်သို့သောမှန်းဆချက် ကျောရိုးမျုးမဆိ
ိ
ု
ပင်ကိုအားဖြင့် ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည် မဆိုသာဘဲ
မြစ်ဝှမ်းဒေသရှိ သက်ဆိုင်သူများက ၄င်းတို့၏ အနာဂတ်
အဖြစ်အပျက်များအား ပြောဆိုနိုင်မည့် အခြေခံ
ကောက်ကြောင်းအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်။

ဗဟိုချုပ်ကိုင်

အသေးစား

၄

၁

၃

၂

အကြီးစား

ဒေသန္တရအခြေပြု

8

9

အနာဂတ်မျှော်မှန်းဖြစ်နိုင်ခြေ - ၁
ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုစနစ် ကျင့်သုံးသော အစိုးရနှင့်
အရွယ်အစားကြီးမားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
ဤဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အနာဂတ်၏ အဓိကအကြောင်းအရာမှာ
မူဝါဒများ၊ ဥပဒေပြုခြင်းများအား မည်သို့
ရေးဆွဲလုပ်ဆောင်ရမည်၊ မည်သို့ ဖွဲ့စည်းရမည် ၊
မည်သို့ အကောင်အထည်ဖော်သွားရမည် စသည်တို့ကို
ဆုံးဖြတ်ပေးနေသည့် ဗဟိုမှ ချုပ်ကိုင်ထားသော အစိုးရပုံစံ
အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဖြစ်သည်။ ဤသို့သော အနာဂတ်ပုံစံ၌
အကြီးစား အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး
လုပ်ငန်းများအပေါ် ဦးစားပေးထားသည့် စီးပွားရေးစနစ်
တစ်ရပ်လည်း ပါရှိလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်
ရှည်လျားသည့် ဆည်မြောင်းစနစ်၊ စီးပွားရေးဆန်ဆန် လုပ်ကိုင်
ခြင်းနှင့် ကြီးမားလှသည့် စက်မှုဇုန်များ ဖြစ်သည်။
ယုတ္တိကျကျ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အနာဂတ်အားလုံးအနက်
ကြီးမားလှသော စီးပွားရေး အတိုင်းအတာနှင့်တကွ ဗဟိုက
ချုပ်ကိုင်ထားသည့် အစိုးရမျုးကိ
ိ ု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
တက်ရောက် လာသူများက ဖြစ်နိုင်ခြေ အနည်းဆုံးဟု ဆန္ဒပြု
ခဲ့ကြသည်။

10

11

အနာဂတ်မျှော်မန
ှ း် ဖြစ်နင
ုိ ခြေ
်
-၁

ဗဟိထ
ု န
ိ း် ချုပ်မစ
ှု နစ် ကျင့သ
် းံု သော အစိးု ရနှင့်
အရွယအ
် စား ကြီးမားသည့် စီးပွားရေးလုပင
် န်းများ
၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး
“သတ္တုတူးဖော်မှု ဆန့်ကျင်ရေး

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး

ဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ် ”

ရာဘာခင်းများ
၊
ကော်ဖီခြံများ
၊
လျှော်ဖြူ
စိုက်ခင်းများဖြင့် စိုက်ပျုးရေး
ိ
ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ
အကြီးအကျယ်
ရှိလာမည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး
အတိုင်းအတာ ဖြင့်စိုက်ပျုးထု
ိ တ်လုပ် ခြင်းကြောင့်
ဓာတ်မြေသြဇာ
သုံးစွဲမှု
ကြီးမားပါမည်။
သတ္တုတူးဖော်ရေးကဏ္ဍ
ကိုလည်း
ထိပ်တန်း
ဦးစားပေးထားမည် ဖြစ်သည်။

အလယ်ပင
ုိ း် မြစ်ဝမ
ှ း် ဒေသအဖြစ်အပျက်
ဗဟိုအစိုးရမှ
ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေသစ်
တစ်ခုနှင့် အထောက်အကူပြု ဥပဒေများ ၊ စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများကို ဆိပ်ကမ်းနှင့် အခြားရေကြောင်း
သွားလာမှုဆိုင်ရာ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ
အတွက်
ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းလိုက်မည်။

သစ်တောပြုန်းတီးမှုမှာ စိုက်ပျုးရေး
ိ
တိုးချဲ့ခြင်းကြောင့်
မကောင်းသော
အကျုးရလဒ်
ိ
တစ်ခုဖြစ်သည်။
သတ္တုတူးဖော်ရေ:
ကဏ္ဍအနေ
ဖြင့်လည်း
တရားဉပဒေကြပ်မတ်မှု
အပိုင်း၌
အလွန်
အားနည်းနေမည် ဖြစ်သည်။

ရေထု

ညစ်ညမ်းမှု
ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါမည်။
မြစ်ချောင်းများ
ညစ်ညမ်းလာပြီး
ငါးမျုးစိ
ိ တ်များ
လျော့နည်းလာမည် ဖြစ်သည်။

$

မြစ်ချောင်းစနစ်စတင် ပြိုကွဲလာပြီး GDP တိုးတက်မှု
ကျဆင်းလာပါမည်။

ညစ်ညမ်းမှု

သို့သော် ထိန်းချုပ်မှု မရှိသော စီးပွားရေး တိုးတက်မှု
ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ တိုးပွားလာပြီး
ရေဝပ်ဒေသများနှင့်
ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲတို့ကို
ပျက်စီးစေလျှက်ရှိမည်။
ယင်းအချက်သည်
ဒေသရှိ
ရေလုပ်သားများနှင့်
လယ်သမားများကို
အလုပ်အကိုင်
အလို့ငှာ
မြို့ကြီးပြကြီးများသို့
ပြောင်းရွှေ့သွားစေသည့်
ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေမည် ဖြစ်သည်။

GDP

လူတို့သည်
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှု
(EIA)/
လူမှုရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှု (SIA) များပြုလုပ်ပေးရန်
တောင်းဆိုလျက် သတ္တုတူးဖော်မှုများကိုရပ်ဆိုင်းပေး
ရန် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြမည်ဖြစ်သည်။ “၂၀၄၀ ခုနှစ်
ဒီဇင်ဘာ ၂၀ရက်နေ့ သတင်းခေါင်းစဉ် : သတ္တုတူးဖော်မှု
ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ”
အစိုးရသည်
ကဏ္ဍအားလုံးအတွက်
ရေဆိုးသန့်စင်မှုဆိုင်ရာ တင်းကျပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်စ
ည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်မ
ည်ဖြစ်သည်။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
အလယ်ပိုင်း မြစ်ဝှမ်းဒေသ၌ “အကောင်းဆုံးသော ရေလမ်း”
ဟူသည် ရေကြောင်းသွားလာရေးအတွက် အနာဂတ်ကောင်း
တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင်
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်
မြစ်ကြောင်းသွားလာမှု
အပေါ်
မှီခိုနေရသည့်
အခြားသော
ကဏ္ဍများအတွက်လည်း ကောင်းမွန်သည့် အနာဂတ် ဖြစ်နေသည်။
သို့သော် ယင်းသို့သော အနာဂတ်မှာ ငါးများ၊ လယ်ယာမြေများအတွက်
ကပ်ဆိုးတစ်ခု ဖြစ်နေသဖြင့် စိုက်ပျုးရေး
ိ
ကဏ္ဍအတွင်း လုပ်ကိုင်နေသူ (၇၀)
ရာခိုင်နှုန်း (လတ်တလောအားဖြင့်) အတွက်လည်း ကံဆိုးမှု ဖြစ်နေပါသည်။
အဖြစ်အပျက်၏ အဆုံးပိုင်းက ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
ပြဋ္ဌာန်းချက်များ လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း ပြောပြနေပါသည်။ သို့သော်
ယင်းတို့အား အကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် ၂၀၄၀ အထိ ရောက်အောင်
ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်နေဖို့ လိုပါသ လော။
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“လယ်ယာစိုက်ပျုးရေးနှ
ိ
င့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
ပျက်သုဉ်းမှုကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု
အများအပြား ဖြစ်လာနေ”

ချင်းတွငး် မြစ်ဝမ
ှ း် ဒေသ အဖြစ်အပျက်

“ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ်
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း သင်္ဘောကြီးများ
သွားလာလျက်ရှိ ”

ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းက
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု
များကို
မြင့်တက်စေပြီး “နွေရာသီအတွင်း ရေဆူး
အနက် ၈ ပေ ရှိသည့် သင်္ဘောများ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း
ခုတ်မောင်းသွားလာနိုင်ပြီ” ဟူသော သတင်းခေါင်းစီးများ
ပေါ်ထွက် လာစေမည် ဖြစ်သည်။

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း

ချင်းတွင်းမြစ်သည်
အထူးသဖြင့်
သတ္တုတူးဖော်ရေးကြောင့်
ရေညစ်ညမ်းမှု
အန္တရာယ်
ကျရောက်နေပါသည်။
ဤသို့သော
အနာဂတ်မျုးသည်
ိ
ဗဟိုအစိုးရ၏ချုပ်ကိုင်မှုနှင့်
ကြီးမားလှသော
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အတိုင်းအတာဖြင့် လည်ပတ်သော စနစ်ဖြစ်သည့်အတွက်
အသေးစားလုပ်ငန်းများမှ လယ်သမားများနှင့် ရေလုပ်သားများ၏ အသံအား
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်မှုမဖြစ်ခင်အထိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း
မရှိသည့် အနေအထားမျုးိ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် မြစ်ဝှမ်းဒေသ
အတွင်းမှ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင် အတော်များများ
ထိခိုက်နစ်နာမည့် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့အနေဖြင့်
သတ္တုတူးဖော်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ရာ၌
အကူအညီမဲ့နေသလို
ခံစားနေရ
ခြင်းကြောင့်
ယင်းသို့တိုက်ပွဲဝင်မှုသည်
နောက်ဆုံးအားကိုးရာတစ်ခု
ဖြစ်လာမှသာ ပြဿနာအား
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး ဖြစ်
သွားလိမ့်မည်ဟု ခံစားလာရပါသည်။
ယင်းသို့အနာဂတ်မျုးသည်
ိ
ချင်းတွင်းမြစ်အတွက် ပျော်ရွှင်
စရာ အနာဂတ်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်း
စေသည့် စိုက်ပျုးရေးစနစ်
ိ
များ ကြီးကြီးမားမား ဖွံ့ဖြိုးတိုး
တက်နေမှုသည် နောက်ဆုံး၌ ရေရှည်တည်တံ့မှု ရှိနိုင်မည်
မဟုတ်ပေ။

အောက်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသအဖြစ်အပျက်
အောက်ဘက်ပိုင်း မြစ်ဝှမ်းဒေသ၌ စီးပွားရေ:ဇွံဖြိုးမှုသည်
တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာသော
ဆောက်လုပ်ရေ:ကဏ္ဍသို့
ထောက်ပံ့ပေးရန် ပိုမိုကျ၊ယ်ပြန့်လာသော သဲတူးဖော်
ထုတ်လုပ်နေသည့် ကဏ္ဍအပေါ်၌ အခြေပြုထားမည်
ဖြစ်သည်။
ယင်းအချက်ကြောင့် ရေကြောင်း သွားလာမှုအား ဆိုးကျုးိ
သက်ရောက်စေပြီး တိုက်စားမှုများ ပိုမို ဖြစ်လာစေသည်။
အစိုးရသည် ရေကြောင်းသွားလာမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာ
စေရေးအတွက် ချေးငွေရယူကာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေး
ရသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ
အလျင်အမြန်
မြင့်တက်လာမှုနှင့်အတူ
ရေဆိုးသန့်စင်ရေ:
စနစ်
မပါဝင်သော
အခြေခံ
အဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာ
ဆောက်လုပ်မှုများလည်း ပေါ်ပေါက် လာမည် ဖြစ်သည်။
ရေထုညစ်ညမ်းမှုသည် ငါးများကို သေစေ၍ စိုက်ပျုးမြေ
ိ
များအား ပျက်စီးစေမည် ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့်
လယ်သမားများသည် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအဖြစ်
ဒေသပြင်ပသို့ ထွက်ကာ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေကြရပါမည်။
“လယ်ယာစိုက်ပျုးရေ:နှ
ိ
င့်
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ
ထိခိုက်မှုကြောင့်
မြို့ကြီးများသို့
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု
အမြောက်အမြား ရှိလာလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။”
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုများသော အစိုးရသည် နောက်ဆုံးတွင်
စိုက်ပျုးရေး၊
ိ
ငါးလုပ်ငန်း၊
စွန့်ပစ်ရေစီမံခြင်းနှင့်
ရေအရင်းအမြစ်အတွက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
တင်းကျပ်သော ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား
ချမှတ် ကျင့်သုံးမည် ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်
စိုက်ပျုးမွေးမြူရေး
ိ
လုပ်ငန်းကဲ့သို့
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများအတွက်
မြစ်ကြောင်း ၏ ဒိုင်းနမစ် မျှခြေ အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းမှု
ရှိနေ စေရန်အတွက် သဲတူးဖော်သည့် လုပ်ငန်းများ အပေါ်
တင်းကျပ်သည့် ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလည်း
စနစ်တကျ ရေးဆွဲချမှတ်ပေးသည်။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
အတွက်
မြစ်သဲလိုအပ်ချက်
ကြီးမားနေခြင်းကြောင့် အောက်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသတွင် ဘေးအန္တရာယ်
ထိခိုက်နိုင်သည့် အခြေအနေ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထိုသို့လိုအပ်ချက်ကြီးမား
ခြင်းသည် မြစ်ကမ်းပါးများ၏တည်တံ့ ခိုင်မာမှုကိုအားနည်းစေသည့်အပြင်
ရေကြောင်းသွားလာမှုနှင့်
ရေလုပ်ငန်း
ကဏ္ဍအတွက်လည်း
မမျှော်မှန်းထားသည့် အကျုးဆက်
ိ
များစွာကို ပေါ်ပေါက် လာစေပါသည်။
ကြီးကြီးမားမား မိုးခေါင်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်လာပါက ဒေသတွင်း၌ ပြင်ဆင်ထားမှု
မ ရှိ သ ည့် အ တွ က်
ထိခိုက်မှု ပိုမိုကြီးမားသွားစေနိုင်ပါသည်။

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး
“မြန်မာနိင
ု င
် ံ ကမ္ဘာန
့ ပ
ံ ါတ်တစ်
ဆန်တင်ပသ
့ုိ ူ ဖြစ်ပြီ။ သိသေ
့ု
ာ် မည်သ့ုိ
ထိခက
ုိ စေ
် မှုများ ရှနေ
ိ သနည်း။”
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအဖြစ်အပျက်
ရေကြီးရေလျှ ံမှုသည် စိုက်ပျုးရေးကဏ္ဍအား
ိ
ပျက်စီး
စေလျှက် ဒေသအပေါ်တွင် ထိခိုက်မှုရှိစေပါသည်။
စိုက်ပျုးရေးကဏ္ဍအနေဖြင်
ိ
့ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေကို ရရှိပြီး
ခေတ်မီနည်းပညာ
အသုံးပြုရေး
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ
ပြုလုပ်လာရာ
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား
မြင့်မားလာပြီး
တန်ဖိုးမြင့် စိုက်ပျုးရေးထု
ိ
တ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်လျှက်
ရှိမည် ဖြစ်သည်။
ဗဟိုအစိုးရသည် ခေတ်မီ ငါးသားဖောက်နည်းပညာ အသုံး
ပြုကာ အရွယ်အစားကြီးမားသည့် ငါးမွေးမြူရေးကန်များ
ထူထောင်ပေးပြီး ငါးဈေးကွက်များကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုး
တက်လာစေမည်ဖြစ်သည်။
အစိုးရသည် ညစ်ညမ်းမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန်အတွက်
စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျုးမွေးမြူရေး
ိ
မြေများမှ
မြစ်ချောင်းများ အတွင်းသို့ စွန့်ထုတ်လိုက်သည့် စွန့်ပစ်ရေ
များကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲလာစေမည် ဖြစ်သည်။
ဗဟိုအစိုးရသည် စိုက်ပျုးမွေးမြူရေး
ိ
ကဏ္ဍအတွက်
ဥပဒေများ
ပြဋ္ဌာန်းထားသဖြင့်
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်
ဒေသ၌
ဓာတ်မြေသြဇာများနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများ
အသုံးပြုမှု
လျှော့ချလာရာ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရန်
သီးနှံများနှင့် ရေသတ္တဝါများ၏ အရည်အသွေးကို ပိုမို
ကောင်းမွန်လာစေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်
“မည်သို့သော
ပတ်ဝန်းကျင်
ထိခိုက်မှု အခြေအနေမျုး၌
ိ
ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် ဆန်
တင်ပို့သည့် နိုင်ငံအဖြစ်” အောင်ပွဲခံနိုင်မည်နည်း။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၏ အနာဂတ်သည် စိုက်ပျုးရေးနှ
ိ
င့် ရေကြောင်း
သွားလာရေး ကဏ္ဍများကို “ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်” မည့် နည်းပညာပိုင်း
တိုးတက်မှုများ အပေါ် အလွန်မှီခိုနေရပါမည်။ စိုက်ပျုးရေးလု
ိ
ပ်ငန်းနှင့်
စက်မှုလုပ်ငန်းတို့မှ
ထိန်းချုပ်မှုမရှိသော
ညစ်ညမ်းမှုတို့သည်
ငါးသတ္တဝါများကို
သေကြေပျက်စီးစေသဖြင့်
မြစ်ကြီးအပေါ်
ထိခိုက်မှုများ ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရင်းကြောင့်
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို
မှီခိုငါးဖမ်း
အသက်မွေးသူများ
နှင့်
လယ်သမားများမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသဖြင့် နေရင်းဒေသကို
စွန့်ခွာကာ မြို့ကြီးမြို့ငယ်များသို့ တက်၍ အလုပ်အကိုင်
ရှာဖွေရခြင်းကဲ့သို့ စိန်ခေါ်မှုများ ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
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ဒေသန္တရအခြေပြု အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အရွယ်အစား
ကြီးမားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ဤအနာဂတ်အမျုးအစား၏
ိ
အဓိကအကြောင်းအရာမှာ မြို့နယ်အဆင့်
သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်၌ ဒေသန္တရ
အခြေပြုထားသော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဖြစ်သည်။
သို့သော် စီးပွားရေးမှာမူ စိုက်ပျုးရေး၊
ိ
စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေး
တို့အတွက် အတိုင်းအတာပမာဏ ကြီးမားသည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ အပေါ်
အခြေပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မြစ်ဝှမ်းဒေသခွဲ အသီးသီးရှိ စက်မှုဇုန်များ သို့မဟုတ် အကြီးစား
စိုက်ပျုးမွေးမြူရေးလု
ိ
ပ်ငန်း လည်ပတ်မှုများ ကဲ့သို့ တိုးတက်မှု အဓိက
ဖြစ်နေသည့် နေရာများ၌ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများမှာ ကြီးမား နေလိမ့်မည်
ဖြစ်သည်။
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အနာဂတ်မျှော်မန
ှ း် ဖြစ်နင
ုိ ခြေ
်
-၂

ဒေသန္တရအခြေပြု အုပခ
် ျုပ်ရေးနှင့်
အရွယအ
် စားကြီးမားသည့် စီးပွားရေးလုပင
် န်းများ

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး
“မျှတမှုမရှိသည့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမှ

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး

“ဂေဟစနစ် တည်မြဲရေးထက်

“ငါးအရေအတွက် ကျဆင်းလာစဉ်

ပိုမိုအရေးပေးလာသော စီးပွားရေး”

သတ္တုတူးဖော်ရေးကဏ္ဍကြီးထွားလာ”

အလယ်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသအဖြစ်အပျက်

ချင်းတွငး် မြစ်ဝမ
ှ း် ဒေသအဖြစ်အပျက်

ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှသော ဆည်ရေသောက်စနစ်အတွက်
ရေလှောင်တမံများ
တည်ဆောက်ကြမည်။
စိုက်ပျုးရေး
ိ
ကဏ္ဍတိုးတက်လာသည့်
အတွက်
အလုပ်အကိုင်အခွင့်
အလမ်း
ပေါများလာမည်။
အစိုးရလျှပ်စစ်မီး မရရှိနိုင်ခြင်းအတွက် အထောက်အပံ့
ဖြစ်စေရန်
ရေစွမ်းအင်နှင့်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ တည်ဆောက် အသုံးပြု
ကြရသည်။

ခေတ်မီ အကြီးစား စိုက်ပျုးမွေးမြူရေး
ိ
လုပ်ငန်းများသည်
ပြည်ပသို့ တင်ပို့နိုင်သည့် အရည်အသွေးရှိ သီးနှံများ၊ မွေးမြူရေး
ထွက်ကုန်များအား
ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပြီး
ဆည်မြောင်း
တာတမံများနှင့်
ဓာတ်မြေသြဇာများအတွက်
ကြီးမားစွာ
ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုများမှတဆင့် တန်ဖိုးမြင့် ထုတ်ကုန်များကို
ထုတ်လုပ်နိုင်ခြေ ရှိလာမည်။
တိုးမြှင့်သုံးစွဲလာသော ဓာတ်မြေသြဇာများနှင့် ဆည်မြောင်း
တာတမံတို့သည် ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ပျက်စီးစေလိမ့်မည်
ဖြစ်သည်။

ရေထုညစ်ညမ်းခြင်း၊ မြစ်ကမ်းပါးပြိုခြင်းနှင့် သစ်တော
ပြုန်းတီးမှုကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
ရှိနေမည်။ နိုင်ငံတော် တရားဥပဒေများ၏ အာဏာတည်မှု
လျော့နည်းနေမည်။
ဒေသအတွင်း ဘဏ္ဍာငွေ ကောက်ခံရရှိမှု တိုးပွားလာသည့်
အတွက် ဒေသအလိုက် ဥပဒေများနှင့် ခွဲဝေစီမံ အုပ်ချုပ်ရေး
တို့၌ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးချဲ့ပေးရန်
ထည့်သွင်း စဉ်းစားလာမည်။
တိုးတက်လာသည့်
စားသောက်ကုန်
နည်းပညာများ၊
တည်ငြိမ်သော
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
ရရှိမှုတို့ကို
အသုံးချကာ စိုက်ပျုးရေးထွ
ိ
က်ကုန်များ ပြုပြင်ထုပ်ပိုးရေ:
စက်မှုလုပ်ငန်းများ ထူထောင်ကြမည် ဖြစ်သည်။

သတ္တုတွင်း

သို့သော်
တောင်သူများနှင့်
စက်ရုံများ
အနေဖြင့်
ဓာတ်မြေသြဇာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများအား အသုံးပြုနေကြ
ခြင်းကြောင့် မြေဆီလွှာ ပျက်သုဉ်းခြင်းနှင့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲ
များအပေါ် ဆိုးကျုးသက်
ိ
ရောက်စေခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်
စေလျက် ရှိသည်။

ရေလုပင
် န်း

စိုက်ပျုးရေးလု
ိ
ပ်ငန်းများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြဿနာများ
အားကောင်းစွာ
ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်
အတွက်
အကျုးဆက်
ိ
အဖြစ်
အသားဓာတ်လုံလောက်စွာ
မစားသုံးနိုင်ခြင်း (ငါးဖမ်းဆီးရရှိမှု နည်းပါးမှုကြောင့်) နှင့်
ညစ်ညမ်းသည့် သောက်သုံးရေ တို့ကြောင့် အဆိုပါဒေသ၌
ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရမည်
ဖြစ်သည်။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
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အလယ်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသတွင်
ဤသို့သောအနာဂတ်မျုးိ
အတွက်
ရည်ရွယ်သည့်
သတင်းစာခေါင်းစီးမှာ
“၂၀၃၀
ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျုးရေးကဏ္ဍ၏
ိ
ထုတ်လုပ်မှု ဆယ်နှစ်အတွင်း
နှစ်ဆ ဖြစ်လာမည်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သို့သော် မည်သည့် ထိခိုက်မှု
ဆိုးကျုးများ
ိ
ရှိမည်နည်း။ ဆည်မြောင်းတာတမံများ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး
အခြေခံအဆောက်အအုံ ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ကြီးမားလှ
သော်လည်း
ဤအကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်၏ အဆုံးသတ်တွင်
မြစ်ဝှမ်းအတွင်း နေထိုင်သူများအတွက် ဆိုးရွားသည့် ကျန်းမာရေး
ထိခိုက်မှုများကို ဖြစ်စေသော အာဟာရချု့တဲ
ိ ့မှုမျုးဖြင်
ိ
့ အဆုံးသတ်
သွားမည် ဖြစ်သည်။

ဒေသခံအစိုးရအနေဖြင့် စွန့်ပစ်ရေဆိုးသန့်စင်ရေး ဥပဒေများ၊
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ပိုးသတ်ဆေး အသုံးပြုမှု ထိန်းချုပ်
ရေးနှင့် ပြည်သူလူထု အသိပညာပေးရေးတို့အတွက် ဥပဒေ
ပြဋ္ဌာန်းရန်နှင့်
အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ရန်
လျှင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်မှု ပြုလုပ်လာမည်။ ဆည်၊ ရေလှောင်တမံ၊
ရေကာတာများ အားလုံးကို ငါးများ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်မည့်
နေရာများ ထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားစေမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော်ငြား
သတ္တုတူးဖော်ရေးကဏ္ဍသည်
အထက်
မြစ်ညာပိုင်းအား ဆက်လက် ညစ်ညမ်းစေနေမည် ဖြစ်သည်။
အချု့သော
ိ
(သတ္တုတူးဖော်ရေး) အောင်မြင်မှုများသည် အချု့ိ
(ရေလုပ်ငန်းများ) အတွက် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများ ဖြစ်လာစေမည်
ဖြစ်သည်။
ရပ်ရွာဒေသခံ လူထုအဖွဲ့အစည်းများသည် သတ္တုတူးဖော်ရေး
လုပ်ငန်းများကို ဒေသန္တရအစိုးရမှ အမိန့်ထုတ်ပြန်ထား သော
EIA/SIA လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ပေးရန် စည်းရုံးဖျောင်းဖြ ကြမည် ဖြစ်သည်။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသ၏ အနာဂတ်၌ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု
အရနှင့် ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဒေသန္တရအစိုးရ၏
အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းတို့အရ ဤအဖြစ်အပျက်
သည် ယုံကြည်ရခက်ခဲသော အဖြစ်အပျက်ဟု ယူဆနိုင်သည်။
သို့သော် ဤသို့သောအနာဂတ်မျုး၌ပင်
ိ
လျှင် ဆည်မြောင်း
တာတမံများအား နည်းလမ်းတကျ ဆောက်လုပ်ထားခြင်း
မရှိသည့်အတွက် ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍအပေါ် ထိခိုက်နစ်နာစေမည့်
အကျုးသက်
ိ
ရောက်မှုများ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှသာမက အလွန်တရာ
ကောင်းမွန်လွန်းသော စိုက်ပျုးရေး
ိ
ချဲ့ထွင်ခြင်းမျုးသည်
ိ
လည်း
မြစ်ကြီး၏ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မှုနှင့် မြစ်ကြီးတွင် ကျက်စားသော
ငါးများအတွက်လည်း မကောင်းမွန်နိုင်ပေ။

လူမှုရေးပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်လာစေပြီး
ရာဇဝတ်မှုများ ပိုမိုတိုးပွားလာနေ”

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး
“မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအတွက်

အောက်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသအဖြစ်အပျက်
ပေါင်းစည်းလယ်ယာစိုက်ပျုးမွေးမြူရေး၊
ိ
အကူးအပြောင်းဇုန်စီ
မံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ ၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ ဒေသအလိုက်မူဝါဒ ၊ ဥပဒေများနှင့်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ရေးဆွဲကြမည်ဖြစ်သည်။
အကူးအပြောင်းဇုန်များနှင့် နောက်ဆက်တွဲတိုးပွားလာသော
ခရီးသွားလုပ်ငန်းတို့သည် စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ပေးမည် ဖြစ်
သည်။
အထက်ပိုင်းမြစ်ညာအရပ်ဒေသများရှိ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ
များနှင့်မန္တလေးရှိစက်ရုံများသည် ဧရာဝတီမြစ် အောက်ပိုင်း
မြစ်ဝှမ်းဒေသအပေါ် စတင်ထိခိုက်မှုရှိလာစေမည်ဖြစ်သည်။
အောက်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသရှိ အကြီးစားစိုက်ပျုးမွေးမြူရေး
ိ
လုပ်ငန်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်
ဒေသအား စတင်ထိခိုက်လာစေမည်ဖြစ်သည်။ ဒေသ
ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း ရေးဆွဲရာတွင် ယင်းအချက်အား ထည့်သွင်း
စဉ်းစားရမည် ဖြစ်သည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ဒေသခံလူထု အသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့်
ပြည့်ပြည့်ဝ၀ ပါဝင်နိုင်ခြင်း မရှိရာ မမျှတသည့် စီးပွားရေး
တိုးတက်မှုများကြောင့် လူမှုရေးပြဿနာများနှင့်
ရာဇဝတ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်လာစေမည် ဖြစ်သည်။
မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေသည့်အကြောင်း သတင်းများ၌
ပါလာကာ ခရီးသွားကဏ္ဍအား ထိခိုက်ပျက်စီးစေမည်
ဖြစ်သည်။
အကြီးစား စိုက်ပျုးိ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၌ အသုံးပြုသော
ဓာတ်မြေသြဇာများနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများသည် သဘာဝ
ငါးကန်များအပေါ် မကောင်းသည့် အကျုးသက်
ိ
ရောက်မှုများ
ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
ဤ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အောက်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသ၏
အနာဂတ်မှ အဓိက သင်ယူရရှိသောအချက်မှာ စီးပွားရေး၌
အကြီးအကျယ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအနေဖြင့် ဒေသခံ
ရပ်ရွာလူထု၏ အကျုးစီ
ိ းပွားများနှင့် ပေါင်းစည်း ချတ်
ိ ဆက်ထားမှုရှိရန်
လိုအပ်နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဒေသ အတိုင်းအတာ အားဖြင့်
ဆုံးဖြတ်ရာ၌ ကြီးမားသည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ အနေဖြင့်

၄င္းတို႔သည္ ျမစ္၏ အထက္ပိုင္း သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္ပိုင္း
ေဒသမ်ားအေပၚ မေကာင္းသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
မရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

လောကဓံ - မုန်တိုင်းကြောင့် အခြေခံ
အဆောက်အအုံသစ်များ ပျက်စီးရခြင်း”
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအဖြစ်အပျက်
လမ်းများနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖောက်လုပ်
တည်ဆောက်ပြီး ကြီးမားသည့် အိမ်ရာစီမံကိန်းများကို
ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
သုတေသနများ လုပ်ဆောင်လျှက် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ
အကူအညီဖြင့် ခေတ်မီစိုက်ပျုးမွေးမြူရေး
ိ
နည်းစနစ်များကို
အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။ မြေရိုင်းများကို စိုက်ပျုးိ
မွေးမြူရေးမြေများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလိုက်ပါသည်။
ကောင်းမွန်သည့် အကျုးသက်
ိ
ရောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် လူမှု
စီးပွားရေးအခြေအနေ သိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်
လာသော်လည်း လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍မူ
ပြဿနာတစ်ခုရှိနေပါသည်။
ဒေသအတွင်း ပြင်းထန်လှသည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်
ခံစားရပါမည်။ (ခန့်မှန်းဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု)
ခရီးသွားကဏ္ဍ ၊ စက်မှုကဏ္ဍနှင့် စိုက်ပျုးရေးကဏ္ဍတိ
ိ
ု့သည်
ပြင်းထန်သည့် မုန်တိုင်းဒဏ် ခံစားခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံခြား ခရီးသွားဧည့်သည် လာရောက်လည်ပတ်မှု
လျော့ကျသွားသည်။ စိုက်ပျုးရေးကဏ္ဍ၌လည်
ိ
း
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုကို ထိခိုက်စေခဲ့ပါသည်။
ဒေသအနေဖြင့် မိမိဘာသာ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန်
ကြိုးပမ်းသောကြောင့် သဲထုတ်ယူအသုံးပြုမှုပိုလာမည်
ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့်ရင်ဆိုင်
လာရမည်။ အထူးသဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျုးမြေများ၌
ိ
ဓာတ်မြေသြဇာများနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများ သုံးစွဲခြင်းတို့
ကြောင့် မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းခြင်း ၊ မြေဆီလွှာအတွင်း
အာဟာရ ဓာတ်ပါဝင်မှုပမာဏလျော့နည်းခြင်း၊
ရေနေသတ္တဝါများ ဆုံးရှုံးရခြင်းနှင့် ရေထုညစ်ညမ်းခြင်းတို့
ဖြစ်သည်။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
ဤအကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်အတွင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၏
“အနိမ့်အမြင့်၊ အတက်အကျလောကဓံ” သည် အထူးသဖြင့်
၂၀၃၀ ခုနှစ်၌ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း နောက်ပိုင်း ဒေသအား
ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်နေပါသည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်
ဒေသမှသက်ဆိုင်သူများအဖို့ သဲတူးဖော်သည့်လုပ်ငန်းအား
ထိန်းချုပ်ခြင်း နှင့်ဥပဒေချမှတ်ပေးခြင်းတို့သည် ဒေသ အတွင်း
အထင်ရှားဆုံးသော ပြောင်းလဲစေသည့် အချက်များ အနက်မှ
တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၏ ဟန်ချက်ညီမှု
(အထူးသဖြင့် နုန်းအနည် ပို့ချမှုများ) အား သတိထား
ဆင်ခြင်ရန် လိုအပ်နေပြီး အဆိုပါလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေမှု
ဖြစ်စဉ်အပေါ် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည် သဘောပေါက်ခြင်း
မရှိပါက မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသသည် အလွန် တရာမှပင်
ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ် နေဦးမည်ဖြစ်သည်။
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ဒေသန္တရအခြေပြု အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အရွယ်အစား
သေးငယ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ဤအနာဂတ်အမျုးအစား၏
ိ
အဓိကအကြောင်းအရာမှာ မြို့နယ်အဆင့်
သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်၌ ဒေသန္တရ အခြေပြုသော
အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဖြစ်သည်။ အရွယ်အစား သေးငယ်သော စက်မှု
လုပ်ငန်းများသည် စီးပွားရေးအရ အဓိကကျသည့် မောင်းနှင်အားများ
ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။ အရွယ်အစားအားဖြင့် သေးငယ်သော်ငြား
စိုက်ပျုးရေးဆိ
ိ
ုင်ရာ၊ စက်မှုဆိုင်ရာ တစ်သီးပုဂ္ဂလ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း
များစွာရှိရာ အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပင်
လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော အနေအထားဖြစ်သည်။
အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုချင်းစီအနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်မှု
နည်းပါးသော်လည်း တဖြည်းဖြည်း စုပေါင်းမိလာသည့် ထိခိုက်မှုများ
အနေဖြင့်မူ မြစ်ဝှမ်းဒေသကြီး တစ်ခုလုံးအနှံ့ ကြီးမားနေပါသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အနာဂတ်ပုံစံများ
အနက် ဤအနာဂတ်ပုံစံသည် လက်ခံပေးနိုင်ဖွယ်ရာ အရှိဆုံး ဖြစ်နေ
သည့်အပြင် တက်ရောက်လာသည့် သက်ဆိုင်သူများ၏ အလိုလားဆုံး
ပုံစံလည်း ဖြစ်နေပါသည်။
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အနာဂတ်မျှော်မန
ှ း် ဖြစ်နင
ုိ ခြေ
်
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ဒေသန္တရအခြေပြု အုပခ
် ျုပ်ရေးနှင့်
အရွယအ
် စား သေးငယ်သည့် စီးပွားရေးလုပင
် န်းများ

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး
“အင်းမ၌ သဟဇာတဖြစ်မှုအပေါ်

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး
“ဧရာဝတီမြစ်ကြီးအား ကယ်တင်ရေး
လာရောက်ပူးပေါင်းကြရန်
အဖွဲ့အစည်းများ ဆော်သြ”
အလယ်ပင
ုိ း် မြစ်ဝမ
ှ း် ဒေသအဖြစ်အပျက်
ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရသည် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်အား စီမံ
ခန့်ခွဲရန် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော လူသားအရင်းအမြစ်နှင့်
ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များ မရှိဘဲဖြစ်နေမည်။
ရေထုညစ်ညမ်းမှု ပြဿနာများအား အစိုးရမှ ကိုင်တွယ်
ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်း မရှိပေ။
ယင်းအချက်ကို
အသိအမှတ်ပြုလျှက်
သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရ
ဌာနဆိုင်ရာများ၊
အင်န်ဂျအိ
ီ ုအဖွဲ့အစည်းများ၊
အရပ်ဘက်
လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊
ပညာရှင်များနှင့်
ဒေသခံ လူထုတို့သည် ကြီးကြပ် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် စုပေါင်း
လုပ်ဆောင်မှုတို့မှ တစ်ဆင့် ထိရောက်စွာ စွမ်းဆောင်
အကျုးပြု
ိ
နိုင်သည့်
ရေဆိုးသန့်စင်ရေး
စနစ်များ
ထူထောင်ရန် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြသည်။
ဒေသန္တရအစိုးရ အာဏာပိုင်
အဖွဲ့အစည်းနှင့် တတိယ
ကြားခံ
လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများသည်
၄င်းတို့၏
ကျန်းမာရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်များ
အတွက် အကာအကွယ်ပေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ရပ်
အနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး
လုပ်ငန်းစဉ်ယန္တရားများကို ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်စေ
ကြမည် ဖြစ်သည်။
အတူတကွ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြင့် ရပ်ရွာလူထု
အခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ဒေသအတွက် ပုံရိပ်ကောင်း
တစ်ခုအား ပေးအပ်နေမည် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၌
ဒေသန္တရ အစိုးရအဖို့ ရေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဒေသတွင်း မူဝါဒနှင့် ဥပဒေများအား
အကောင်အထည် ဖော်နိုင်စွမ်းရှိမည် ဖြစ်သည်။
မြစ်ကြီး၏ ဂေဟစနစ်ကို တိုတက်ကောင်းမွန်လာခြင်း
နှင့်အတူ ငါးပမာဏအရေအတွက် နှင့် ဧရာဝတီလင်းပိုင်
အရေအတွက်တို့ စတင်တိုးပွားလာမည် ဖြစ်သည်။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
တူညီသော အနာဂတ်တစ်ခုအတွက် စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့်
ပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်း
တို့သည်
ဤအနာဂတ်
မျှော်မှန်းဖြစ်နိုင်ခြေ၏ အဓိက အကြောင်းအရာပင် ဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်စွာ
လှုပ်ရှား
လည်ပတ်နေသော
ဂေဟစနစ်တစ်ခု၏
အခန်းကဏ္ဍအပေါ် တန်ဖိုးထားသည့် ရပ်ရွာလူထု အခြေပြု ခရီးသွား
လုပ်ငန်းအနေဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ညစ်ညမ်းမှု ကင်းစင်ကာ ဆက်လက်၍
လွတ်လွတ်လပ်လပ် စီးဆင်းနေစေရေး အထောက်အကူ ပြုပေးနေမည်
ဖြစ်သည်။
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၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး

အောက်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသအဖြစ်အပျက်

“ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်း၌ ပေါ်ထွန်းလာသော
အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး”

အသေးစား

ရေလုပင
် န်းများ

ချင်းတွငး် မြစ်ဝမ
ှ း် ဒေသအဖြစ်အပျက်
သတ္တုတူးဖော်ခြင်းသည် ငါးများကို အဆိပ်သင့်စေပြီး
လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မည့် အန္တရာယ်
ကျရောက် စေကာ မြစ်ရေ ညစ်ညမ်းမှုအား ဖြစ်ပွားစေ
ပါသည်။
မြို့ပြ
ပိုမိုထွန်းကားလာခြင်းနှင့်
စက်မှုလုပ်ငန်းများ
တိုးတက်လာခြင်း တို့သည် လေထုနှင့် ရေထု နှစ်ရပ်
စလုံးကို ညစ်ညမ်းစေပြီး လူသားတို့အား ကျန်းမာရေး
ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ညစ်ညမ်းမှုပြဿနာအား
ဖြစ်သည်။

ထိန်းချုပ်ရန်

ခက်ခဲနေမည်

ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရက
ဥပဒေများ
ရေးဆွဲ
ချမှတ်ပေးပြီး
လူသားတို့၏
ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ပေးရန် တရားဥပဒေ၏
အာဏာ သက်ဝင်မှု ပိုမို အားကောင်းလာစေမည် ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး၌ ဒေသန္တရ ဖွံ့ဖြိုးရေး အားကောင်းလာပြီး
ခိုင်မာစွာ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်စွမ်း ရှိနေမည် ဖြစ်သည်။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်းရှိ သဘာဝနယ်မြေများ၏ တန်ဖိုးကို
ဤအနာဂတ် အတွင်း အသိအမှတ်ပြုထားပြီး မတူညီသော
လုပ်ငန်း အသီးသီးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဇုန်များအား အရန်အဖြစ်
ထားရှိပေးမည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ
အတွက် ပဓာနကျသည့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဧရိယာများကိုပါ
ဆက်လက်၍ ထိန်းသိမ်းထားရှိမည် ဖြစ်သည်။ အလွန်အမင်း
ညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်နေသော သတ္တုတူးဖော်ရေးကဏ္ဍအပေါ် မှီခိုနေမှု
လျှော့ချနိုင်ရန် တန်ဖိုးမြှင့် စိုက်ပျုးရေး
ိ
ကဲ့သို့ အခြားအစားထိုး
ကဏ္ဍများကို အားထားလုပ်ကိုင်လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ချင်းတွင်းမြစ်အဖို့ အသစ်အတိုင်း ရှိမနေတော့သော်ငြား
အဆိုပါ ဇုန်ထားရှိမှုသည် ယင်းအတွက် ကောင်းမွန်သော
“အလယ်အလတ်” ဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်းစဉ်တစ်ခုဟု ထင်ရပါသည်။

ငါးမျုးိ
စုလ
ံ င်မှု

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး
“ရွှေ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ငါးနှင့်ဆန်ကြောင့် ဂျဒီီ ပီနှစ်ဆတိုးပြီ”

မြစ်မခမြစ်ဝှမ်း (အင်းမ) ၌ မိသားစု အသေးစား ရေချု ိ
ငါးလုပ်ငန်းများ ထူထောင် လုပ်ကိုင်ကြမည်။
သို့သော် စီးပွားဖြစ် ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်
တရားမဝင် ရှော့တိုက် ငါးဖမ်းဆီးခြင်းတို့ကြောင့် ငါးမျုးိ
စုံလင်မှု လျော့နည်း ကျဆင်းသွားသည်။
ငါး ပြင်ဆင်ထုတ်ပိုးရေး စက်ရုံများကြောင့် ဒေသတွင်း
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မြင့်တက်လာမည်။
ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ
တိုးပွားလာစေရန်အတွက်
နည်းပညာပိုင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ငါးသားဖောက်စက်မှ
တစ်ဆင့် ဒေသန္တရ အစိုးရက နည်းပညာဆိုင်ရာ ကူညီ
ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ယင်းကို ရေချုငါးလု
ိ
ပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
အတွက် အသုံးပြုသည့်အပြင် ပြည်ပ တင်ပို့နိုင်သည့်
အရည်အသွေးရှိ ငါးများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်လည်း
အသုံးပြုပါသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် စိုက်ပျုးရေးနှ
ိ
င့် ကောင်းစွာ ရှင်သန်
တည်တံ့နိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားသို့ တိုးတက်
ရောက်ရှိလာစေရန်အတွက် ငါးလုပ်ငန်းများမှ ရရှိသော
အခွန်ဘဏ္ဍာကို စိုက်ပျုးရေးကဏ္ဍသိ
ိ
ု့ ခွဲဝေပေးသည်။
အကျုးဆက်
ိ
အားဖြင့် ရာဇဝတ်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ပြည်သူ့
ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ လျော့ကျလာခြင်း၊ ပြန်လည်
နာလန်ထူလာသော
ဂေဟစနစ်များနှင့် ကာကွယ်
ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ ကဲ့သို့သော
ကောင်းမွန်သည့် အကျုးသက်
ိ
ရောက်မှုများ ရှိလာမည်
ဖြစ်သည်။
ကောင်းစွာ ရှင်သန်တည်တံ့နိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု
ဖြစ်နေခြင်းက ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဖွံ့ဖြိုးစေပြီး ဒေသသို့
ငွေကြေးများထပ်မံရရှိလာစေပါသည်။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
အောက်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်း အဖြစ်အပျက်သည် ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍ
တိုးတက်
ဖွံ့ဖြိုးစေရန်
လုပ်ဆောင်ရာ၌
ကနဦးအားဖြင့်
စိုက်ပျုးရေးကဏ္ဍကဲ
ိ
့သို့ အခြားသော ကဏ္ဍများအပေါ် ဆိုးကျုးိ
သက်ရောက်မှုများ
ရှိစေနိုင်ကြောင်းကို
လက်ခံပေးထားသည်။
သို့သော် ကဏ္ဍတစ်ခု၏ တိုးတက်မှုကို အခြား ကဏ္ဍတစ်ခု ရေရှည်
ဖွံ့ဖြိုးတည်တံ့နိုင်ရေး
အထောက်အပံ့
ပေးရာ၌
အသုံးပြုနိုင်စေရန်
ဤအနာဂတ်ပုံစံမျုးက
ိ
အခွင့်အလမ်း
ပေးနေပါသည်။
ထို့ပြင်
ဤသို့ အဖြစ်အပျက်မျုးသည်
ိ
ကောင်းစွာ ရှင်သန်တည်တံ့နိုင်သော
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု အနေဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကဲ့သို့ ဝင်ငွေရရှိရာ အခြား
ရင်းမြစ်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည့် အကျုးိ သက်ရောက်မှု ကောင်းများကို
ဖွင့်ဟ ပြောပြနေပါသည်။

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအဖြစ်အပျက်
စိုက်ပျုးမွေးမြူရေးနှ
ိ
င့်
ငါးလုပ်ငန်းများ
ထုတ်လုပ်မှု
ကောင်းကာ ဝင်ငွေ မြင့်မားနေခြင်းကြောင့် ဂျဒီီ ပီ
တိုးတက်လျှက်
ရှိမည်။
“မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်
ဆန်စပါးနှင့် ငါးထုတ်လုပ်မှုကြောင့် ဂျဒီီ ပီ နှစ်ဆ
တက်လာပြီ ဖြစ်သည်။”
ဆန်စက်ငယ်များကို တည်ဆောက်နေကြသည့်အတွက်
ဒေသတွင်း အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးလျှက် ရှိသည်။
ဓာတ်မြေသြဇာများနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများ အလွန်အကျွ ံ
အသုံးပြုခြင်းတို့သည် မြစ်ရေညစ်ညမ်းမှုနှင့် မြေဆီလွှာ
ပျက်သုဉ်းမှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယင်းအချက်သည်
ငါးများအား အဆိပ်သင့်စေပါသည်။
ဆန်စက်ငယ်များစွာမှ
ထုတ်လွှတ်သော
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် နှင့် အခြားဓာတ်ငွေ့များကြောင့်
လေညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်မည်။
လေထု၊ ရေထု နှစ်မျုးစလု
ိ
ံးနှင့် သက်ဆိုင်သော ညစ်ညမ်းမှု
ဆိုင်ရာ ဒေသတွင်း ဥပဒေများအား ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းမည်
ဖြစ်သည်။
စပါးခွံမှ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
ထုတ်ယူရန်အတွက်
ဇီဝလောင်စာ အသုံးပြု အသေးစား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး
စက်ရုံများကို တည်ထောင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှု
လျော့ကျလာပါသည်။
စိုက်ပျုးရေးနှ
ိ
င့် ရေလုပ်ငန်း တိုးတက်ထွန်းကားမှုများ
ကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုလျော့ကျလာပြီး စားနပ်ရိက္ခာ
ဖူလုံမှုရှိလာပါသည်။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် အသေးစား စိုက်ပျုးမွေးမြူရေး
ိ
လုပ်ငန်းများ၊ ရေလုပ်ငန်းများနှင့် ၄င်းတို့၏ ဆက်စပ်
စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် နောင်တစ်ချန်ိ တွင် ဧရာဝတီမြစ်ကြီး၏
ရှင်သန်တည်တံ့နိုင်စွမ်းအပေါ် ဒုက္ခပေး လာမည် ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဆက်လက် တိုးတက်ကြီးပွားကာ
ဖွံ့ဖြိုးနေစဉ် ဧရာဝတီမြစ်ကြီး အနေဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်လက်
ရှင်သန်တည်တံ့နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာပိုင်းအရနှင့် ငွေကြေးအရ
ကူညီပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ ညစ်ညမ်းမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ဒေသတွင်း
ဥပဒေများ လိုအပ်နေပါသည်။
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ဗဟိုချုပ်ကိုင်သော အစိုးရနှင့် အရွယ်အစား
သေးငယ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
ဤအနာဂတ်မျုး၏
ိ
အဓိကအကြောင်းအရာမှာ ဗဟိုအစိုးရအဆင့်က
ချုပ်ကိုင်ထားသော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အရွယ်အစား
သေးငယ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် စီးပွားရေးအရ
အဓိကကျသည့် မောင်းနှင်အားများဖြစ်မည်ဟု ယူဆရသည်။
အရွယ်အစားအားဖြင့် သေးငယ်သော်ငြား စိုက်ပျုးရေးဆိ
ိ
ုင်ရာ၊
စက်မှုဆိုင်ရာ တစ်သီးပုဂ္ဂလ လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာရှိပြီး အသေးစား
ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းပင် ရှိနေလေသည်။
ယင်းအခြေအနေသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့်
ဆင်တူမည်ဖြစ်ရာ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းဒေသမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏
၈၀ရာခိုင်နှုန်းသည် အသေးစား၊ အလတ်စားအရွယ်အစားသာ
ရှိနေကြသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်စေမှုတွင် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်း
အနေဖြင့် နည်းပါးသော်လည်း တဖြည်းဖြည်း စုပေါင်းမိလာသည့်
ထိခိုက်မှုများ အနေဖြင့်မူ မြစ်ဝှမ်းဒေသကြီး တစ်ခုလုံးအနှံ့
ကြီးမားလျက် ရှိသည်။
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ဗဟိခ
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ုိ သေ
်
ာ အစိးု ရနှင့် အရွယအ
် စား
သေးငယ်သည့် စီးပွားရေးလုပင
် န်းများ

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး
“ဧရာဝတီလင်းပိုင်များ မျုးသု
ိ ဉ်းပျောက်ကွယ်”
အလယ်ပင
ုိ း် မြစ်ဝမ
ှ း် ဒေသအဖြစ်အပျက်
ဗဟိုအစိုးရမှ တောင်သူလယ်သမားများအား ထောက်ပံ့ကြေးများပေး၍
ပံ့ပိုးမည် ဖြစ်သည်။ တောင်သူ လယ်သမားများသည် မြေပေါ်ရေ ရရှိမှု
အလွန် နိမ့်ကျသွားသောကြောင့် အဝီစိတွင်း များစွာကို တူးဖော်လာကြ
မည်။
အထိန်းအကွပ်မဲ့
အသေးစား
သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများသည်
ရေနေ ငါးမျုးစု
ိ ံလင်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးတို့ကို ထိခိုက်စေမည် ဖြစ်သည်။
တင်းကျပ်သည့် လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရသော စနစ်များ ဗဟိုအစိုးရမှ
ကျင့်သုံးသော်လည်း တရားမဝင် သဲစုပ်ယူမှုများ ဆက်လက်ရှိနေပါသည်။
ပုဂံသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ လာရောက်ရာ ဖြစ်သောကြောင့်
မန္တလေးမှ ပုဂံသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တင် သင်္ဘော ခုတ်မောင်းပြေးဆွဲမှု
ရှိနေပါသည်။ နုန်းအနည်အနှစ် ထူထပ်လွန်းပြီး ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်
မြစ်ရေ အဆိပ်သင့်နေသဖြင့် အဆိုပါနေရာများ၌ လင်းပိုင်သတ္တဝါများ
ကျက်စားခြင်း မရှိတော့ချေ။
အထွက်နှုန်းများ အလွန်ကျဆင်းလာသောကြောင့် လယ်ယာ လုပ်ကိုင်သူ
များသည် ၄င်းတို့၏ မြေများကို စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျုးိ ထုတ်လုပ်သော
ကုမ္ပဏီကြီးများ ထံသို့ ရောင်းချရမည့် အခြေအနေ ဖြစ်လာကြသည်။
အလုပ်အကိုင်အတွက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော တောင်သူများ မြို့ကြီးသို့
ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ထပ်မံ တိုးပွားလာသော
မြို့ပြသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများသည် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု
လုပ်ငန်းများအား ကမောက်ကမ ဖြစ်စေမည် ဖြစ်သည်။
သဲထုတ်လုပ်ငန်း လိုင်စင်များသည် လတ်တလော အတားအဆီး မရှိသော
နေရာများသို့ ထပ်မံ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး သဘာဝ ဂေဟစနစ်ကို
ပျက်စီးစေမည့်အပြင် လင်းပိုင်များ ကျက်စားရာနေရာအား ထပ်မံ
ဖျက်ဆီးကြလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
လင်းပိုင်များ၊ ငါးများ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာစေရန်နှင့် မြေသြဇာကောင်း
မွန်သည့် မြေဆီလွှာများ ပြန်လည် ဖြစ်ထွန်းလာစေရန် ကောင်းစွာ စီး
ဆင်း ရှင်သန်နေသည့် မြစ်ချောင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တွန်းအားပေး
လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည်
ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊
စိုက်ပျုးရေး
ိ
ကဏ္ဍတို့နှင့် ချတ်
ိ ဆက် ပူးပေါင်းလာမည် ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းမှာ မလုံလောက်သည့်အပြင် နောက်ကျနေပြီ
ဖြစ်သည်။ လင်းပိုင်များ မည်သည့်အခါမျှ ရှိလာတော့မည် မဟုတ်ဘဲ
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များလည်း လာရောက်တော့မည် မဟုတ်ချေ။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
အလယ်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသတွင် အပြိုင်ဖြစ်နေသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍများစွာ
ရှိရာ ရေကြောင်းသွားလာမှု၊ သဲတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှု၊ စိုက်ပျုးရေး၊
ိ
ခရီးသွား
လုပ်ငန်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီသည်
မြစ်ကြီးထံမှ
မတူညီသော
ဂေဟစနစ်ပစ္စည်းများ၊
ဝန်ဆောင်မှုများကို
လိုအပ်နေသည့်အပြင် ယင်းတို့ တစ်ခုချင်းစီအနေဖြင့်လည်း မြစ်ကြီးအပေါ်
ဆိုးကျုးိ သက်ရောက်စေလျက်ရှိရာ အခြားကဏ္ဍများကိုလည်း ပြန်လည်
ထိခိုက်စေပြန်ပါသည်။
ဤဒေသကြီးအတွက် အကောင်းဆုံး အခြေအနေ ရရှိစေရန်
အပေးအယူ အတိုးအလျော့ လုပ်ရမည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။
သို့မဟုတ်ပါက အနာဂတ်တွင် ဧရာဝတီလင်းပိုင်များ မျုးသု
ိ ဉ်း
24
ပျောက်ကွယ်သွားပေမည်။

N O M O R!E!
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၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး
“ဝေဒနာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားနေရသော

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး

၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်
သတင်းခေါင်းစီး
“ငါးတွေအကုန် သေကုန်ပြီ”

ချင်းတွင်းမြစ်ကြီး”
ချင်းတွငး် မြစ်ဝမ
ှ း် ဒေသအဖြစ်အပျက်
လုပ်ငန်းပေါင်း ၃၀ သာလျှင် လိုင်စင်ရရှိထားသော်ငြား တရားမဝင်
အသေးစား သတ္တုတူးဖော်သည့် လုပ်ငန်း အများအပြား ရှိနေရာ
စင်စစ်အားဖြင့် တရားမဝင် သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းပေါင်း
တစ်ထောင်ကျော် ရှိနေမည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ၄င်း၏ ဗဟိုအဆင့်မှနေ၍ အခြေအနေကို
ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း မရှိချေ။ နောက်ဆက်တွဲ အကျုးဆက်
ိ
အဖြစ်
ချင်းတွင်းမြစ်ကြီး ညစ်ညမ်းလာကာ မြစ်၏ အခြေအနေသည်
ရေလုပ်ငန်းများ အပေါ်သို့ ဆိုးကျုးများ
ိ
သက်ရောက်စေမည်
ဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရယူသုံးစွဲနိုင်မှု နည်းပါးနေပြီး ယင်းအချက်
သည် ချင်းတွင်းဒေသအပေါ် ထပ်မံ၍ ထိခိုက်ပျက်စီးစေမည်
ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း၊
တရားမဝင်
သတ္တုတူးဖော်ခြင်းတို့
တစ်ဆက်တည်း
ဖြစ်ပေါ်လာမည် ဖြစ်သည်။
ဆက်လက် လုပက
် င
ို နေသေ
်
ာ သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပင
် န်းများ သည်
ရေကြီးမှု၊ မြေပြိုမှု၊ တိုက်စားမှု၊ မိုးနည်းပါးမှုနှင့် မိုးခေါင်မှု တို့ကို
ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ယင်းမှာ တောင်သူလယ်သမားများအတွက်
မကောင်းပေ။ ညစ်ညမ်းသည့် ရေများ စိုက်ပျုးမြေများအတွ
ိ
င်းသို့
စီးဝင်လာသဖြင့်
စိုက်ပျုးထွ
ိ က်ရှိမှုများ
ကျဆင်းလာရာ
တောင်သူလယ်သမားများအဖို့
မြို့ပြဒေသများသို့
ရွှေ့ပြောင်းသွားရတော့မည်
ဖြစ်သည်။
ရေလုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်သူများလည်း
စက်မှုလက်မှု
လုပ်ငန်းများနှင့်
ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍသို့ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်လာကြမည်။
ငါးဈေး အလွန်ကြီးမားလာပြီး ထမင်းသာ အားထားစားနေရသဖြင့်
ကျန်းမာ ရေး ထိခိုက်မှုများ ရှိနေပါသည်။
သတ္တုတူးဖော်ရေးကဏ္ဍ မူဝါဒနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များ ပြုပြင်
ပြောင်းလဲပေးရန်
ရေဝေရေလဲဒေသအတွင်း
နေထိုင်သူ
ပြည်သူများက အစိုးရကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများ ပြုလုပ်ကြမည်
ဖြစ်သည်။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း

ယင်းအဖြစ်အပျက်မျုးသည်
ိ
ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်း ဒေသကြီးအတွက်
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
ကောင်းမွန်သည့်
အနာဂတ်မျုးိ
မဟုတ်ပေ။ သစ်တောပြုန်းတီးမှုကြောင့် ရေဝေရေလဲဧရိယာ
အကြီးအကျယ် ထိခိုက် ပျက်စီးနေမှုနှင့်အတူ သတ္တုတူးဖော်ရေး
ကဏ္ဍကြောင့် ညစ်ညမ်းမှုများအား ရပ်တန့်နိုင်စွမ်း မရှိမှုသည်
အလုပ်အကိုင်
ရရှိရန် မြို့ကြီး၊ မြို့ငယ်များသို့ ရွှေ့ပြောင်း
သွားကြခြင်းကဲ့သို့ ဆိုးရွားသည့် အကျုးသက်
ိ
ရောက်မှုများကို
ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ကံအားလျော်စွာ မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ
သဘာဝနယ်မြေများအနေဖြင့် အခြေအနေကို ကုစားနိုင်စွမ်း
ရှိကောင်း ရှိပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်
အတွက် အဓိကကျသည့် အချက်မှာ မြစ်ဝှမ်းဒေသ၏ ရှင်သန်
ကောင်းမွန်မှုကို ဆိုးကျုးပေးနေသော
ိ
ကဏ္ဍများအား အတူတကွ
ကန့်ကွက်ကြရန် ဖြစ်သည်။

အောက်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသအဖြစ်အပျက်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆောက်လုပ်ရေး
လုပ်ငန်းများအတွက်သာမက ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရန်အတွက် သဲတူးဖော်
ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ အလွန်ပင်များပြားနေပါမည်။အသေးစား
သကြားစက် များနှင့် အရက်ချက်စက်ရုံများစွာသည်လည်း မြစ်ချောင်း
အား ညစ်ညမ်းစေပြီး ရေနေသတ္တဝါများကို ထိခိုက်စေ ပါသည်။
သဲ တူးဖော်ထုတ်ယူမှု ပမာဏ အလွန်တရာများပြားခြင်း၊ ကမ်းပါး
ပြိုခြင်းနှင့် နုန်းအနည်အနှစ် ကျရောက်ခြင်းတို့ကြောင့် မြစ်ချောင်း၏
သွင်ပြင် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတို့ ပြောင်းလဲသွားပြီး သင်္ဘောဖြင့်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ် ခက်ခဲစေမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်
ကုန်တင် မော်တော်ယာဉ် အသုံးပြုမှု တိုးပွားလာလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
စက်မှုကဏ္ဍမှတစ်ဆင့် ရေထုညစ်ညမ်းမှုများနှင့် နုန်းအနည်းအနှစ်
ကျရောက်မှု ပြဿနာများကြောင့် ငါးများ သေဆုံးကုန်မည် ဖြစ်သည်။
ငါးများ မလုံလောက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ပရိုတင်းဓာတ် နည်းပါးခြင်းနှင့်
ညစ်ညမ်းခြင်း တို့ကြောင့် လူတို့၏ ကျန်းမာရေး ချူချာလာကြမည် ဖြစ်
သည်။ ထို့ပြင် ဂေဟစနစ် ပျက်စီးမှုလည်း ရှိနေပါမည်။
ဗဟိုအစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စံချန်ိ စံညွှန်းများသို့ ဥပဒေ ပြင်ဆင်မှု
များ ပြုလုပ်ပြီး ပိုမိုတင်းကျပ်သည့် ဥပဒေ လိုက်နာစေမှုများအား
ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။ ယင်းတို့အနက်
ဒဏ်ကြေးငွေ ပေးဆောင်စေခြင်း သို့မဟုတ် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ပိတ်သိမ်း
စေခြင်းတို့ ပါဝင်ကြသည်။ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများကို ပိတ်သိမ်းရသဖြင့်
တင်းကြပ်သော ဥပဒေသည် အလုပ်လက်မဲ့ ပိုမိုများပြားလာစေမည်
ဖြစ်သည်။
ဤဒေသတွင် ငါးများမရှိတော့ဘဲ မြစ်ကြီးသည် အခြေခံအားဖြင့်
သေဆုံးသလို ဖြစ်နေပါမည်။ ဥပဒေသစ် ပြင်ဆင် ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အတူ
မျှော်လင့်ချက်အသစ် ပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မည်ဟု မျှော်မှန်းရပါသည်။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
အောက်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသသည် အထူးသဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေး
လုပ်ငန်းအတွက်
သဲတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုများကြောင့်
အလွန်
စိုးရိမ်နေရပါသည်။ ဒေသအနေဖြင့် ရေလုပ်ငန်းများ အပေါ်၌လည်း
မှီခိုမှု ကြီးမားနေပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
သည်လည်း စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စက်မှု လုပ်ငန်းထွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်အတူ သဲတူးဖော် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် လိုက်နာစေနိုင်ခြင်း
မရှိပါက
ငါးမျုးစိ
ိ တ်များစွာ သေကြေမှု မျုးသု
ိ ဉ်းပျောက်ကွယ်မှုများ
ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

“အဆိုးဘက်မှ အကောင်းဘက်သို့
ပြောင်းလဲလာသော
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ”
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအဖြစ်အပျက်
စိုက်ပျုးရေးနည်
ိ
းပညာ
သင်တန်းများအတွက်
အစိုးရနှင့်
အင်န်ဂျအိ
ီ ု အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုကြောင့် ဆန်စပါး
ထုတ်လုပ်နိုင်မှု တိုးတက်လာပါမည်။
ဆန်စက်များအနေဖြင့် စပါးခွံများကို မြစ်အတွင်းသို့ စွန့်ပစ်ကြပြီး
လေထုကိုလည်း
ညစ်ညမ်းစေကြသည်။
စိုက်ပျုးမြေများ
ိ
အတွင်းရှိ
ဓာတ်မြေသြဇာများနှင့်
ပိုးသတ်ဆေးတို့ကြောင့်
မြစ်ရေ ညစ်ညမ်းခြင်းလည်း ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်
ဆောင်ချက်များ အားလုံးသည် ငါးသတ္တဝါများအပေါ် ဆိုးကျုးိ
သက်ရောက်စေပြီး ငါးထုတ်လုပ်ရရှိနိုင်သည့် နှုန်းအား ကျဆင်း
စေမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှ ဆန်စပါးကို အထက်ပိုင်းဒေသများ
ဆီသို့ တင်ပို့ကာ အဆိုပါဒေသများ၏ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုကို
ကောင်းစွာ အထောက်အပံ့ပေးလျှက် ရှိသည်။
စွန့်ပစ်ရေများအား
မြစ်အတွင်းသို့
စွန့်ထုတ်နေမှုအပေါ်
ရေလုပ်သားများသည် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်ကြမည်
ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မူဝါဒပိုင်း ပိုမိုကောင်းမွန် သင့်လျော်စေရေး
အတွက် အစိုးရကို တိုက်တွန်း တောင်းဆိုကြမည် ဖြစ်သည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျုးရေးလု
ိ
ပ်ငန်းများ
အတွက် အထူးဇုန်နယ်မြေများကို သတ်မှတ်ပေးမည် ဖြစ်သလို
ခရီးသွားလုပ်ငန်း
တိုးတက်စေရေးအတွက်လည်း
မူဝါဒ
ချမှတ်ရေးဆွဲမည် ဖြစ်သည်။
ဟိုတယ်ဇုန်များ
တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့်
သဲတူးဖော်
ထုတ်လုပ်မှု ပိုမို များပြားလာစေမည့်အပြင် မြစ်ကြောင်း စီးဆင်းမှု
ပုံစံများ အတွင်း၌လည်း ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများအပေါ် တင်းကြပ်သော ဥပဒေစည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများဖြင့် အစိုးရမှ ထိန်းချုပ် ဆောင်ရွက်လာခြင်းကြောင့်
ဆန်စက်များ နည်းပါးလာပြီး ဆန်စက်ငယ်များ ပျောက်ကွယ်
လာကာ ဆန်ဈေး မြင့်တက်မှု ရှိလာနိုင်ပါသည်။
ဗဟိုအစိုးရအနေဖြင့် မြစ်၏ သဘာဝစနစ်နှင့် ဆက်စပ်ထားသည့်
သဲ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေး မူဝါဒကိုလည်း ချမှတ်လိုက်ရာ
ရေကြောင်း သွားလာမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာ၍ တစ်ချန်ိ တည်းတွင်
ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ ရှင်သန်စီးဆင်းနေသော မြစ်ကြီးတစ်စင်း
ကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်လာစေပါသည်။

မြစ်ကြီးအတွက် ဤအဖြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သဘောသက်ရောက်သနည်း
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသအနေဖြင့် ဆန်စပါး၊ ငါးနှင့် သဲဟူသော
လက်ရှိ စစ်ခင်းနေရသည့် ကဏ္ဍသုံးခုအပေါ် ဟန်ချက်ညီညီ ထိန်း
ထားရန် လိုအပ်နေပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက်အရ
ဥပဒေပိုင်း ကြပ်မတ် လိုက်နာစေမှုနှင့်အတူ ခြားနားသည့်
လုပ်ငန်းများအား ဇုန်သတ်မှတ် ပိုင်းခြားပေးခြင်းမှတစ်ဆင့် ဟန်ချက်
ညီအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဘေးအန္တရာယ် ခံနိုင်ရည်ရှိသော
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသတစ်ခု ဖြစ်လာရန်မှာ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအလိုက်
စီမံခြင်းမျုးဖြင့
ိ
် မလုံလောက်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့်
အဆိုပါကဏ္ဍသုံးခုလုံးအတွင်း ရှိလုပ်ငန်းများအပေါ် ပြီးပြည့်စုံသော
နည်းလမ်းတစ်ရပ်ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်နေပါသည်။
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ဒီလိုဆို ဧရာဝတီမြစ်ကြီးအတွက်
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေမယ့်
အနာဂတ်တစ်ခုကို ဘယ်လို
ဖန်တီးပေးကြမလဲ။
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ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် စိတ်ပျက်စရာ

အနာဂတ်များ ဦးစွာ ဖန်တီးပြီးမှသာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်
ကြိုးစားကြသနည်း

အကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက်များတစ်လျှောက် အမျှင်တန်းလိုက်ပါလာသည့် အတွေးတစ်စမှာ
‘ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးအတွက် စိတ်ပျက်စရာ အနာဂတ်များ ဦးစွာ
ဖန်တီးပေးပြီးမှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးစားကြသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးတွင် မြစ်ဝှမ်း
ဒေသကြီး၏ စီးပွားရေးနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် သဘာဝအရင်းအနှီး၏ အကျုးကျေးဇူ
ိ
းများအား
သိမြင် သဘောပေါက်လာချန်ိ အထိ အဘယ်ကြောင့် ဂေဟစနစ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖျက်ဆီး
နေကြဦးမည်နည်း’ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
အနာဂတ် မျှော်မှန်းဖြစ်ရပ် အစီအစဉ်ချမှတ် လုပ်ဆောင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မြစ်ဝှမ်းဒေသကြီး
အတွင်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂတ် အလားအလာ ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် မည်သို့
ပိုကောင်းလာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း လက်တွေ့ကျသည့် အတွေးအခေါ် အယူအဆ တစ်ချု့ကိ
ိ ု
ပေးအပ်ပါသည်။ မြစ်ဝှမ်းဒေသအတွင်း နေထိုင်သူများက ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းဒေသကြီးအတွင်း
ရေရှည် တည်တံ့ ခိုင်မာမှုရှိမည့် အနာဂတ်တစ်ခုအတွက် မည်သည်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ရန်
လိုအပ်နေကြောင်း အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ အလွန်ပင် အခြေခံကျလှသည့် အရာသုံးခု လိုအပ်နေပါသည်။

မြစ်ဝှမ်းဒေသအတွင်းမှ
သဘာဝ မြေမျက်နှာပြင်၊
လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး
ဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲ
လှုပ်ရှားနေမှုနှင့် ပတ်သက်၍
ပိုမိုပြည့်စုံ ကောင်းမွန်သော
သတင်း အချက်အလက်များ
အသိပေးနိုင်စေရန်

WWF

အနေဖြင့်

ဧရာဝတီမြစ်ကြီးအတွင်း
တည်ငြိမ်မျှတသော
ပမာဏဖြင့် ရှိနေစေရေး
အတွက် လုပ်ဆောင်မည့်
လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်
အလိုက်သင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ
နိုင်စွမ်းရှိသောအဖွဲ့အစည်းများ
ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်

လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်

တိုးတက်နေသည့် စီးပွားရေး၊
ဖွံ့ဖြိုးနေသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်
ကောင်းမွန်စွာ တည်တံ့နေသော
မြစ်ဂေဟစနစ်တို့ကို အထောက်အကူ
ပေးနိုင်သော (အပင်နှင့် ဂေဟစနစ်
လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် အခြေခံသည့်)
အစိမ်းရောင် အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်
(အင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေးအပေါ်
အခြေခံသည့်) အညိုရောင်
အခြေခံအဆောက်အုံ

စီးပွားရေးဖွံ ဖြိ
့ ုးနိုင်စွမ်းရှိမည့်

အနာဂတ်၌

အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသအတွင်း နောက်ဆုံးလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းနေသော မြစ်ကြီးများ

အနက်မှ တစ်စင်းဖြစ်သော ဧရာဝတီမြစ်ကြီးအပေါ် ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်း မရှိစေရန်

အဆိုပါလုပ်ငန်းများကို ကူညီပံ့ပိုးသွားရန် ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
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ပိုမိုပြည့်စုံကောင်းမွန်သော

အလိုက်သင့်ပြုပြင်

အစိမ်းရောင်နှင့် အညိုရောင်

သတင်းအချက်အလက်များ

ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသော

အခြေခံအဆောက်အအုံ

ကျွန်ုပ်တို့၏ မြစ်ကြီးများအပေါ်
ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန်
သုတေသန ဆောင်ရွက်ခြင်း။
လေ့လာရရှိသော
အချက်အလက်များ ကို အခြေခံကာ
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး
ဉီးစားပေး လုပ်ငန်းများကို
ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
နိုင်ငံအတွင်း မြစ်ကြီး၏တန်ဖိုးနှင့်
ပတ်သက်၍ ကောက်ယူရရှိခဲ့သော
အချက်အလက်များကို
အသိပေးဝေမျှခြင်း။

အဖွဲ့အစည်းများ
အစိုးရနှင့် အတူတကွ စုပေါင်း
ဆက်သွယ်နိုင်ရန် အထက်မှ
အောက်သို့ တာဝန်ခံသော ဒေသခံ
ကော်မတီများ (သို့) ရေသုံးစွဲသူ
အသင်းအဖွဲ့များကို စည်းရုံးပါ။
မြစ်ဝှမ်းဒေသ စီမံခန့်ခွဲရေး
အခြေခံမူများနှင့် ထိန်းသိမ်းရန်
အာဏာ အပ်နှင်းရေး စည်းမျဉ်း
များကို အလွယ်တကူ နားလည်စေရန်
ရှင်းပြအသိပေးပါ။

အစိမ်းရောင်နှင့် အညိုရောင် အခြေခံ
အဆောက်အအုံ နှစ်ရပ်စလုံး၏
အရေးပါမှုကို မီးမောင်းထိုးပြပါ။
နုန်းအနယ်အနှစ် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲ
လှုပ်ရှားမှုနှင့် မြစ်ကြောင်းထိန်းသိမ်းမှု
သို့မဟုတ် သောင်တူးဖော်မှု
လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ရမည့်
ထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေများ သို့မဟုတ်
သစ်တော ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကို
သတ်မှတ်ပေးပါ။

လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းနေသော

ရေနှင့်သက်ဆိုင်သော စိန်ခေါ်မှုများ

ရေကြီ:ရေလျှ ံမှုများ လျှော့ချရာ၌

မြစ်များ၊ မြစ်ရေစီးဆင်းမှု

ဖြေရှင်းနိုင်ရေး ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ

သစ်တောများ၏ (ဒီရေတောများ

အရေအတွက်/အရည်အသွေး/

ပူးပေါင်း ပါဝင်လာနိုင်စေရန်

အပါအဝင်) အခန်းကဏ္ဍများ

အချန်ိ ကာလ၊ ရေလုပ်ငန်းများ

ရေကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရေး

အပါအဝင် သဘာဝအရင်းအနှီး

ရွှေ့ပြောင်းမှု၊ နုန်းအနယ်အနှစ်

လုပ်ငန်းအဖွဲ့ နှင့်တကွ

အပေါ် အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှု

ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲ လှုပ်ရှားနေမှုနှင့်

အထောက်အကူပြုသွားမည်။

ပြုလုပ်သွားမည်။

ဧရာဝတီလင်းပိုင် တို့အပေါ်
လေ့လာထိန်းသိမ်းမှုများ
လုပ်ဆောင်သွားမည်။

ကျွနပ
ု် တ
် လ
့ု ိ ခ
ုိ ျငသေ
်
ာ အနာဂတ်အတွက်
WWF မှ မည်ကသ
့ဲ ့ုိ အထောက်အကူ ပြုပေးနိင
ု မ
် ည်နည်း။
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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.

http://www.wwf.org.mm/en/

