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ခရစ္စတီးထံမှ အမှာစကား
ေီနှစ်ဟာ ရလေ်တကာင်းတတွနဲ့ နှစ် တစ်နှစ် ဖဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ 

ဆင်ထိန်းသိမ်းတရး ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်း လုံးဝ မရှိခဲ့ရာကတန အခုဆို ကျွန်တတာ်တို့ရဲ့ အလယ်ပိုင်း ဆင်ထိန်းသိမ်းတရး 
ဦးစားတပးနယ်တဖမမှာ တဖမဖပင်ကွင်းဆင်း ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်း ၂၂၀ ဦးအထိ ရှိတနပပီ ဖဖစ်သလို တစ်ပတ်ကို ဆင် 
တစ်တကာင်နှုန်း အမဲလိုက် သတ်ဖဖတ်ခံတနရရာကတန တစ်လ တစ်တကာင်နှုန်း၊ တနာက်ဆုံးတတာ့ တဖခာက်လလုံးမှာမှ 
တစ်တကာင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ 

လုံးဝ ကာကွယ်ထားတဲ့ မျ ိုးစိတ်များတတွကို အမဲလိုက် သတ်ဖဖတ်တာ ေါမှမဟုတ် ကူးသန်း တရာင်းဝယ်တာတတ ွ
အတွက် အနည်းဆုံး တထာင်ေဏ် ၃ နှစ် ဖပစ်ေဏ် ကျခံရတစမယ့် အာရှမှာ အတင်းကျပ်ဆုံး တတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန် 
ဥပတေတတွထဲက တစ်ခုကို ကျွန်တတာ်တို့ ဖပဋ္ဌာန်းနိုင်တစခဲ့ပပီး တရားရုံးတတွမှာ လက်တတွ့ ကျင့်သုံး အတကာင်အထည် 
တဖာ်တာကို ဖမင်တတွ့ခဲ့ရပါတယ်။ မိုမိုတို့အတွက် ရင်တွင်းစကားသံ (Voices for Momos) လှုပ်ရှားမှုက တဆင့်လည်း 
ရန်ကုန်တိုင်း တေသင်္ကီးအတွင်း တတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တတွ တရားမဝင် တရာင်းချတနမှုတတွကို တားဖမစ်ပိတ်ပင်ချက် 
တစ်ရပ်ကိုလည်း ကျွန်တတာ်တို့ အခိုင်အမာ ဖဖစ်တည်တစခဲ့ပါတယ်။

ေီတစ်နှစ်တာအတွင်းမှာ စိန်တခါ်မှုများစွာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။

ထားဝယ်လမ်းမင်္ကီး စီမံကိန်း ဖပန်လည်နိုးထလာခဲ့ပပီး အတရးပါတဲ့ ကျားထိန်းသိမ်းတရးစင်္ကြံကို အင်္ကီးအကျယ် 
ထိခိုက်တစနိုင်တဲ့ အလားအလာရှိတနတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ တရှ့ဆက် ဇွတ်တိုး လုပ်တဆာင်ဖို့ ရှိတနပါတယ်။ ဆည်တတွနဲ့ 
ပတ်သက်လို့ တဖပာဆိုသံတတွ ပိုမို ကျယ်တလာင်လာပပီး ခပ်စိပ်စိပ်ဖဖစ်လာသလို လူတိုင်းက ေီမိုကတရစီအသွင်ကူးတဖပာင်း
တရးကာလအတွင်း ဖမန်မာနိုင်ငံ ရင်ဆိုင်တနရတဲ့ စိန်တခါ်မှုတတွကို သတိဖပု စိတ်ဝင်စားတနကကပါတယ်။

ကျွန်တတာ်တို့ အတနနဲ့ ေီလို စိန်တခါ်မှုတတွကို ရင်ဆိုင်တကျာ်လွှားနိုင်ဖို့အတွက် အခုဆိုရင် တနဖပည်တတာ်၊ ဘားအံ၊ 
ထားဝယ်နဲ့ ရန်ကုန်ပမို့တတွမှာ ကျွန်တတာ်တို့ရဲ့ ရုံးတတွ တည်ရှိတအာင် ချဲ့ထွင် တဆာင်ရွက်ခဲ့သလို တေါန-
တနသသာရီ၊ အလယ်ပိုင်း ဆင်ထိန်းသိမ်းတရးနဲ့ ဧရာဝတီဖမစ်ဝှမ်း ဆိုတဲ့ ဦးစားတပးနယ်တဖမ သုံးခုမှာ အာရုံစိုက် 
လုပ်တဆာင်တနပါတယ်။  

သဘာဝသယံဇာတကို အကာအကွယ်တပးဖို့နဲ့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တတာ်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းဟာ နိုင်ငံတဝှမ်းလုံး 
ပငိမ်းချမ်းတရး ၊ တည်ပငိမ်တရးနှင့် သာယာဝတဖပာတရးတို့အတွက် ရင်းနှီးဖမုပ်နှံမှု တစ်မျ ိုးပဲ ဖဖစ်ပါတယ်။ ေီအချက်ကို 
တနရင်းတေသကို ဖပန်ဝင်လာတဲ့ ကရင်ေုက္ခသည်တတွနဲ့အတူ တရရှည်တည်တံ့နိုင်ပပီး အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ စီမံကိန်း 
လုပ်တဆာင်မှု နည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် သူတို့ရဲ့ အသက်တမွးဝမ်းတကျာင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ကူညီပံ့ပိုးတပးနိုင်ဖို့ 
လုပ်ကိုင်တနတဲ့ ကျွန်တတာ်တို့ရဲ့ တေါန-တနသသာရီစီမံကိန်းတတွက သက်တသထူထားပပီး ဖဖစ်ပါတယ်။

အခုအချနိ်မှာ ဖမန်မာဖပည်သူလူထု တကာင်းကျ ိုးအတွက်  ဖမန်မာနိုင်ငံရဲ့ သဘာဝအတမွအနှစ်တတွ ဆက်လက် 
ကျန်ရှိသလို တရရှည်တည်တံ့ပပီး အားလုံးအကျုံးဝင် ပါဝင်နိုင်တဲ့ ဖွံ့ပဖိုးတရးကို ရရှိနိုင်ဖို့က ကျန်အရာအားလုံးထက် 
ပိုအတရးင်္ကီးတနပါတယ်။



တစ်နှစ်စာ အနှစ်ချုပ်

ကငး်လှည့်ဝန်ထမး်များ
စွမး်ေဆာင်ိုငခ်ဲ့

ဆင်လုံးဝ အသတ်မခံရသည့်

ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်း
အမဲလိုက ်သတြ်ဖတမ်ှု
တားဆီးေရး ပထမဆုးံ
ကငး်အဖွဲကို တာဝနခ်ျထား

၇၀၀၀ ဟက်တာ

အစုအဖွဲပိုငသ်စေ်တာ ထူေထာင်ပီး

ရာသီဥတုဆုိင်ရာ ထိန်းေ�ကာင်းေရး
လုပင်န်းအဖွဲကို အစိမး်ေရာင ်လျှစစ်စ်ှင့် တိုငပ်ငအ်�ကြံပမှုများ
ပွင့်လငြ်မငသ်ာမှုရှိေရးအတွက ်ဖွဲစညး်ခဲ့

ေတာိုငး်တိရစာန် တရားမဝင ်ကုနသ်ွယမ်ှုဆိုငရ်ာ

ဥပေဒသစ် ြပ�ာန်း
လုံးဝမရိှ

ရာဘာထုတလ်ုပမ်ှု ြဖစရ်န်
နားလညမ်ှုစာချွန်လွှာ ေရးထိုး

၂၀၂၂ ေရာကလ်ျှင်
သစ်ေတာြပ�န်းတီးမ�

အေပါ် အထူး အာုစံိုကသ်ည့်
သဘာဝ သဟဇာတြဖစသ်ည့်
ဖွံဖိးေရး အစီအစဉ ်အပီးသတခ်ဲ့

 သဘာဝကုိ တန်ဖုိးတွက်ြခင်း

ရက်ေပါင်း ၁၀၀

ဧရာဝတီ
ြမစ်ဝှမ်းေဒသ
အေြခအေန

ြဖစစ်ဉ်ကို အေြခခသံည့်
ြမစဝ်ှမး်ေဒသ အေြခအေန
အစီရငခ်ံစာ ထုတြ်ပန်

�ုန်းအနည်ပုိ�ချမ�

မိုမိုတိုအတွက ်ရငတ်ွငး်စကားသံ

လ�ံ�ေဆာ်လ�ပ်ရှားမ�

လည်ပတ်တပ်�ပီး ၉ ေကာင်

၂၃၅
ေနရာငြ်ခညြ်ဖင့်
မီးအလငး်ရ

အိမေ်ထာငစ်ု
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ဩဂုတ်
ပထမဆံးုေသာ အမဲလိကု် 
သတ်ြဖတ်မ တားဆီးေရး ကင်း
အဖွဲများ စတင် တာဝန် ထမ်း
ေဆာင်

အမဲလိုက် သတ်ြဖတ်မ တားဆီးေရးအတကွ် 
အစိုးရအဖွဲအစည်းများငှ် ့မတိ်ဖက်ဖွဲ 
လပု်ေဆာင်မ တရားဝင် စတင်

ေအာက်တုိဘာ
ထားဝယ် လမ်းမကးီ၏ ေတာိငု်းမျိးစတိ်များ 
အေပါ် သက်ေရာက်မကို သရိှိိုင်ရန် လမ်းမကးီ တ
ေလာက် ဇဝီမျိးစံမုျိးကွဲများ စစ်တမ်းေကာက်ယူ
မများ ြပလပု်ခဲ့

ဧ�ပီ
အမဲလိုက် သတ်ြဖတ်မ တားဆီးေရးအတကွ် WWF 
က ရဲတပ်ဖွဲအား တရားဝင် ပံပ့ိုးမ စတင်

ေမ
ကင်မရာ ေထာင်ေချာက်များက ကျားငှ့်
အတူ အြခား မျိးသဉု်းလု မျိးစတိ် ၁၂ မျိး 
ေနထိုင်ကျက်စားေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့

ဇွန်

၉လည်ပတ်
ထပ်မံတပ်ဆင်

ေကာင်
ဆင်သတ်ခံရမ� လုံးဝ မရိှ၄ �ကိမ် ဖမ်းဆီး

အေရးယူခ့ဲ

ကင်းလညှ်ဝ့န်ထမ်းများ ထနိ်းချပ် ေနရာများတငွ်

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အံ့ဖွယ်ကောင်းလှသည့် ကောရိုင်းေိရစ္ဆာန်ြျားအား အောအေွယ် 
ကေးကရး ောဝန်သည် ေျွန်ုေ်ေို့၏ ေခုံးကေါ် အခိုင်အြာ ေျကရာေ် ကနေါသည်။ 
ဤနိုင်ငံေွင် ကောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်ြျား ရှင်သန် ေျေ်စား ကနဆဲ မဖစ်ပေီး အိြ်နီးချင်း 
နိုင်ငံြျား ေျူးလွန်ခဲ့ကသာ အြှားြျားြှ ကလ့လာ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်သည့် 
အခွင့်အကရး ေျွန်ုေ်ေို့ထံေွင် ရှိသလို ဤအမဖစ်အေျေ်အား ကြှော်လင့်ချေ် ေစ်ခု 
အမဖစ်သို့ ကမောင်းလဲလိုေ်နိုင်ကသာ အခွင့်အကရးလည်း ရထားေါသည်။ 

ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ တတာရုိင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းတရး လုပ်ငန်းအတနဖဖင့် ဖမန်မာနုိင်ငံအတွင်း ကျန်ရိှတနတသးတသာ 
ကျားများနှင့် အာရှဆင်များကုိ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်နုိင်တရးအတပါ် အတလးတပး အာရံုစုိက်ထားပါသည်။ 
ဆင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်သည် ကင်းလှည့် ကာကွယ်မှုဖပုတနတသာ ဧရိယာများအတွင်း တရားမဝင် 
သတ်ဖဖတ်မှုနှုန်းထားများ ထုိးစုိက်ကျဆင်းလျှက်ရိှဖခင်းဖဖင့် တမျှာ်လင့်ချက် အလွန်တကာင်းသည့် နှစ်တစ်နှစ် 
ဖဖစ်ခ့ဲသည်။ ကျားများနှင့် ပတ်သက်၍မူ အနာဂတ်အတဖခအတနမှာ မတရမရာ ရိှတနဆဲပင်ဖဖစ်သည်။ နဂုိမူလ 
ကျားများ ကျက်စားရာ နယ်တဖမအား ပုိင်းဖဖတ်ထွက်သွားမည့် ပခိမ်းတဖခာက်မှု ရိှတနတသာ လမ်းမသစ်င်္ကီး 
တစ်ခု တဖာက်လုပ်မည့် အစီအစဉ်များ နှင့်အတူ ကမ္ဘာတပါ်၌ အနည်းငယ်မျှသာ ကျန်ရိှတတာ့သည့် ကျား 
စားကျက်တဖမတစ်ခု ဖဖစ်တသာ  တေါန-တနသသာရီ တေသင်္ကီးအတွင်းရိှ ကျားများ၏ တနထုိင်ရာကုိ အကာအကွယ် 
တပးရန်အတွက် အလွန်င်္ကီးမားသည့် ပူးတပါင်းလုပ်တဆာင် အားထုတ်မှုမျ ိုး လုိအပ်တနပါသည်။ 

တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ

ဘယ်အခြေအခေကို
ခအာင်ြြင်ြှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ
အတရးင်္ကီးသည့် စင်္ကြံတေသများ တစ်ဆက် 
တစ်စပ်တည်း ဖဖစ်တနပပီး သဘာဝ နယ်တဖမများ 
တဘးကင်းလုံခခုံကာ ကျားများနှင့် ဆင်များ 
အမဲလိုက် သတ်ဖဖတ်ခံရမှု လုံးဝ မရှိတတာ့သည့် 
အတဖခအတန

၂၀၁၉ ဆင် ၁၈ တကာင် လည်ပတ် ထပ်မံ တပ်ဆင်ရန်

၂၀၁၉ DTL နှင့် အဖခားတေသများရှိ ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်းများအား တလ့ကျင့် 
သင်ကကားတပးရန်အတွက် တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းတရး 
ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်း တလ့ကျင့်တရးတကာလိပ် တည်တထာင်ရန်

၂၀၂၀ စစ်တမ်းများ ဖပုလုပ်ခဲ့မှု၏ တနာက်ဆက်တွဲအဖဖစ် တေါန 
တနသသာရီ တေသအတွင်းရှိ ထိန်းသိမ်းတရး ဧရိယာများအတွက် 
တကအင်န်ယူနှင့်အတူ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် တရးဆွဲရန်

 တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းတရး အဖွဲ့များ ပိုမို ဖွဲ့စည်းရန်

 တေါန တနသသာရီတေသ အဖပင်ဘက် တရားမဝင် အမဲလိုက် 
သတ်ဖဖတ်မှု အဖဖစ်များသည့် တနရာများတွင် ဆင်များအား 
ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရန် (လုပ်တဆာင်တနဆဲ)

ဤအောဂတ် ခြေလှြ်းြျားတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးခပါင်းလှည့်ပါ 
ကျွန်ုပ်တို့ေျည်းပဲလဲ ြြြစ်နိုင်ပါ

တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ
အနာဂတ် တြခလှမ်းများ



ပျမ်းမျှကောင်ကေ
၃.၈ လစဉ် သတ်ဖြတ် 

ခံေသည့် ကတာဆင် ေင်းလှည့်ဝန်ထမ်းများဖြင့် 
ောေွယ်ကနသည့် ဧေိယာ 
များတွင် ဆင် သတ်ဖြတ်ခံေမှု

သုည
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ မတ် ဧပြီ မေ ဇွန် ဇူလိုင် ဩဂုတ် စက်တင်ဘာ အောက်တိုဘာ နိုဝင်ဘာ ဒီဇင်ဘာ ဇန်နဝါရီ ဖေဖော်ဝါရီ မတ် ဧပြီ မေ ဇွန် ဇူလိုင် ဩဂုတ် စက်တင်ဘာ

GPS ၄ လုံး၊ မှန်ဘီလူး ၉ လုံး၊ CEDAR 
CT5 ြုန်း ၂၅ လုံး၊ ဆိုင်ေယ် ၁၅ စီး၊ 
ဆိုလာဓာတ်အားစနစ် ၆ စုံ

၂၀၁၇ ဩဂုတ်လ
လေ်နေ်နှင့် 
အကေခွံများ

၂၀၁၈ မတ်လ
လေ်နေ်နှင့် 
မုဆိုးများ

၂၀၁၈ ဧပပီလ
လေ်နေ်များ၊ 
မုဆိုးများနှင့် အကေခွံများ

၂၀၁၈ ကမလ 
လေ်နေ်များ အကဖခစိုေ်စခန်း ၁၈ ခု 

အလှည့်ေျ ၅ ေေ်လျှင် 
ေင်းလှည့်အြွဲ့ ၅ ြွဲ့

၂၀၁၇ ဩဂုတ် - 
စေ်တင်ဘာ

ေင်းလှည့်အြွဲ့ ၅ ြွဲ့ 
လစဉ် ပျမ်းမျှ 
ေင်းလှည့်ေေ် ၁၀ ေေ်

၂၀၁၇ ကအာေ်တိုဘာ 
- ယကန့

၂၀၁၇ ကမလ -
ယကန့

ရည်မှန်းချက်

၂၀၂၀
ဆင် အသတ်ခံေမှု 

လုံးဝမေှိ

စီမံေိန်း စတင်

စီမံေိန်း မတိုင်မီ

ဆင်များ သတ်ြြတ်ခံရမှု ၅၈% ကျဆင်း
ဆင် အသတ်ခံရမှု မရှိသည့် ရက်တပါင်း ၁၄၀

အလယ်ပိုင်း ဆင်ထိန်းသိမ်းတရး 
ဦးစားတပးတေသ

ဇူလိုင် ၂၀၁၇

အကဖခခံ SMART ေင်းလှည့်စနစ်
သင်တန်းသား ၃၉ ဦး

ဆင်အမဲလိုေ်မှု တိုေ်ြျေ်ကေး

စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇

CT5 ြုန်းသုံး၍ ကဖခောခံဖခင်း

ဧပြီ ၂၀၁၈

အကဖခခံ အချေ်အလေ် 
ကောေ်ယူဖခင်း

မေ ၂၀၁၈

သင်တန်းများ

ကိရိယာများ
ပေးအေ်မှု

၀    ၂၂၀

ကင်းလှည့် 
ဝန်ထမ်းတပါင်း IN

၁၈
ကင်းစခန်း

ခု

အမဲလိုက်ခံခဲ့ရမှုများ
စီမံကိန်းနယ်မြမအတွင်း

ြမ်းဆီးမှုများ
ကင်းလှည့်မှုများ

မြန်ြာ

သင်တန်းသား ၄၀ ဦး သင်တန်းသား ၁၃ ဦး
သင်တန်းသား ၁၀ ဦး

ပျမ်းမျှကောင်ကေ
၃.၂၅ လစဉ် သတ်ဖြတ် 

ခံေသည့် ကတာဆင်

ေင်းလှည့်အြွဲ့ ၆ ြွဲ့ 
လစဉ် ပျမ်းမျှ 
ေင်းလှည့်ေေ် ၁၅ ေေ်

၁.၆ ပျမ်းမျှကောင်ကေ

လစဉ် သတ်ဖြတ် 
ခံေသည့် ကတာဆင်



ေဖေဖာ်ဝါရီ ဇူလုိင်

၇၀၀၀ ဟက်တာ

ဧရယိာ ၇၀၀၀ ဟက်တာကို လမ်း�ခံေသာ 
ေကျးရ�ာ အစအုဖွဲပိုင် သစ်ေတာ ၈ ခ ု
ထေူထာင်ပးီ

ေကျးရ�ာ ၇၅ ရ�ာတငွ် WWF ၏ ပံပ့ိုးမြဖင် ့ေြမ
အသံးုချမ အစအီစဉ် ေရးဆွဲမ လပု်ငန်း စတင်

ေကျး�ွာ အစုအဖ�ဲပုိင် သစ်ေတာ

ကရရှည်ေည်ေံ့ြှု ေိုြိုခိုင်ြာနိုင်ြည့် လြ်းကြောင်းေစ်ခုေို အကရးေကေီး ဦးေည် 
ကေိုးေြ်းမခင်း ြရှိေါေ မြန်ြာနိုင်ငံ၌ ေျန်ရှိကနကသာ သစ်ကောြျား၏ သုံးေုံ 
ေစ်ေုံသည် ကနာေ်လာြည့် နှစ်ကေါင်း ၃၀ အေွင်း ကေျာေ်ေွယ် သွားကော့ြည် 
မဖစ်သည်။ အေယ်၍ ေျွန်ုေ်ေို့ ယခုေင် လုေ်ကဆာင်ြည် ဆိုေါေ အန္တရာယ် 
ကေုံကေွ့ကနရကသာ ြျ ိုးစိေ်ြျားအေွေ် သစ်ကောအိြ်ကေဟာ အသစ်အေိုင်း 
ေျန်ကနကသးကြောင်း ကေားဝါနိုင်သည့် အဖိုးေန် နိုင်ငံအနည်းငယ် အနေ်ြှ 
ေစန်ိငုင် ံမဖစလ်ာနိငုပ်ေီး ရာသဦေ ုကမောင်းလြဲှုေိ ုေစေ်ြ္ဘာလုံး အေိငု်းအောမဖင် ့
ခုခံေိုေ်ခိုေ်ရာ၌ အကရးေါကသာ ကနရာြှ ေါဝင်နိုင်ြည် မဖစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် တေသန္တရ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း များနှင့် 
မိတ်ဖက်ဖပု ပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်ဖခင်း မှတစ်ဆင့် အတရးပါလှတသာ တေါန-တနသသာရီ တေသင်္ကီး အတွင်း 
သစ်တတာ ဖပုန်းတီးမှုနှုန်းကို တလျှာ့ချပပီး ဤတန်ဖိုးမဖဖတ်နိုင်တသာ တဂဟစနစ်င်္ကီးကို အကာအကွယ် 
တပးသွားရန် င်္ကိုးပမ်း လုပ်တဆာင်တနပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတနဖဖင့် ယခုနှစ်တွင် တကျးရွာ အစုအဖွဲ့ပိုင် 
သစ်တတာများ ဧရိယာကို ၁၇၄ ဟက်တာမှ ဟက်တာ ၇၀ဝ၀ အထိ တိုးဖမှင့် ထူတထာင်တပးနိုင်ခဲ့ပပီး 
ရာဘာတကကာင့် သစ်တတာဖပုန်းတီးရဖခင်း မရှိတစတရးအတွက် တရရှည် တည်တံ့နိုင်မည့် ရာဘာထုတ်လုပ်မှု 
အတလ့အထများကိုလည်း ယခုအခါ စတင် လုပ်တဆာင်တနကကပပီ ဖဖစ်သည်။

သစ်တတာများ

ဘယ်အခြေအခေကို
ခအာင်ြြင်ြှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ
အတကာင်းပကတိ ရှိတနတသးသည့် 
သစ်တတာများတွင် သစ်တတာ ဖပုန်းတီးမှု လုံးဝ 
မရှိတတာ့ဖခင်း

၂၀၁၈ စီမံကိန်းနယ်တဖမဆိုင်ရာ ဘုံ တမျှာ်မှန်းချက်ကို အဓိကကျသည့် 
မိတ်ဖက်များနှင့် အပပီးသတ် တဆွးတနွးရန် 

၂၀၁၈ ထိန်းသိမ်းတရး တန်ဖိုးဖမင့် (HCV) ဧရိယာများအား တဖမပုံတရးဆွဲ 
မှတ်သားရန်

၂၀၂၀ တေသန္တရအဆင့် ထိန်းသိမ်းတရးဧရိယာများအား အသိအမှတ်ဖပု 
အတသးစိတ် မှတ်သားရန်  

၂၀၂၀ တနာက်ထပ် တကျးရွာအစုအဖွဲ့ အနည်းဆုံး ၇ ခုအတွက် တဖမယာ 
လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရယူတပးပပီး (သို့မဟုတ်) တလျှာက်ထားတပးပပီး 
ဖဖစ်ရန် 

၂၀၂၁ ရပ်ရွာလူထုက စီမံခန့်ခွဲသည့် သစ်တတာ ၃၀ ခု ထူတထာင်တပးပပီး 
ဖဖစ်ရန် 

သစ်တတာများ
အနာဂတ် တြခလှမ်းများ

ဤအောဂတ် ခြေလှြ်းြျားတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးခပါင်းလှည့်ပါ 
ကျွန်ုပ်တို့ေျည်းပဲလဲ ြြြစ်နိုင်ပါ



ကေါန-တနသသာေီ ကေသ သည် 
ဆွီေင်နိုင်ငံထေ် ပိုမိုကေီးမားပပီး 
သစ်ကတာ ြုံးလွှမ်းမှု ၈၃% 
ေှိကနဆဲ ဖြစ်သည်

© Hkun Lat/WWF-Australia



IWT ဥပေဒ စိးုမိုးေရးဆိငု်ရာ သင်တန်း
များ တက်ေရာက်ခဲသ့ည် ့အစိုးရအဖွဲ
အစည်းများမ ှဝန်ထမ်း အေရအတကွ်

၁၂၃
Voices for Momos 
လပ်ရာှးမ စတင်

�ုိဝင်ဘာ
လပ်ရာှးမတငွ် စးီပာွးေရး 
လပု်ငန်းကးီများ ပးူေပါ
င်း ပါဝင်လာ

ဒီဇင်ဘာ
Voices for Wildlife ပွဲေတာ်ြဖင် ့လပ်ရာှးမကို 
ပတိ်သမိ်းပးီ ဒတုယိအဆင် ့လပု်ငန်းစဉ် စတင်

ဧ�ပီ
ေတာိုင်းတရိစ�ာန်ဆိုင်ရာ ဥပေဒသစ် ြပာန်း
လိုက်ပးီ ေဒသတငွ်း အတင်းကပ်ဆံးု ဥပေဒ
များအနက် တစ်ခ ုြဖစ်လာခဲ့

ေမ
ေလဆပိ်များတငွ် IWT ပိစုတာ လပ်ရာှးမ စတင်

ဇွန်

မြန်ြာနိုင်ငံသည် ကောရိုင်းေိရစ္ဆာန် ေရားြဝင် ေုန်သွယ်ြှုအေွေ် ေြ္ဘာ့အချေ်အချာ ကနရာ 
ေစ်ခု မဖစ်သည်။ ေျွန်ုေ်ေို့၏ ေျန်ရှိကနကသးသည့် အရိုင်းဆန်လှကသာ၊ ကေါကေယ်ဝလှကသာ ကောရိုင်း 
ေိရစ္ဆာန်ြျားသည် ေျွန်ုေ်ေို့ သစ်ကောကေီးြျားေို ေျားြျား၊ အာရှဆင်ြျားနှင့် သင်းကခွချေ် ြျားေဲ့သို့ 
အြဲလိုေ် ဖြ်းဆီးသေ်မဖေ် အခံရဆုံး ြျ ိုးစိေ်ြျားအေွေ် အကရးအကေီးဆုံး ရင်းမြစ် ေစ်ခု မဖစ်ကန 
ကစေါသည်။ ေိစ္စရေ်ြျားအား ေိုြိုဆိုးရွားကစသည်ြှာ ေြ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကောရိုင်းေိရစ္ဆာန် ေရားြဝင် 
ကေးေွေ်ကေီးမဖစ်ပေီး နာြည်ဆိုးမဖင့် ကေျာ်ြေားကနသည့် ဥေကေြဲ့ ကရှေကေိေံကေသနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံြှာ 
ေေ်လှေေ်ရှိကနမခင်းေင် မဖစ်သည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့အတနဖဖင့် တနာက်လာမည့် နှစ်နှစ်အတွင်း တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ထုတ်ကုန်များအား တပါ်တပါ်ထင်ထင် တရာင်းချ 
တနမှုများကို ပိတ်ပင်ရန်၊ ထို့တနာက် တရှေင်္တိဂံတေသ တေးကွက်များအား ပိတ်ပစ်တစရန် အစိုးရအဖပင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း 
ပူးတပါင်း လုပ်တဆာင်တနပါသည်။ ရန်ကုန်ပမို့တွင် ဆင်စွယ်နှင့် အဖခားတသာ တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို တရာင်းချဖခင်း 
မဖပုတတာ့ရန် တေးကွက်များက သတဘာတူညီထားပပီး ဖဖစ်သည့်အဖပင် ကျွန်ုပ်တို့ အတနဖဖင့်လည်း တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် ထုတ်ကုန် 
ပစ္စည်းများကို တဖာ်ထုတ် သိရှိနိုင်ရန်၊ ဖမ်းဆီးနိုင်ရန်နှင့် ကိုင်တွယ်တဖဖရှင်းနိုင်ရန် တရားဥပတေ တည်တံ့တရး နိုင်ငံတစ်ဝန်း တလ့ကျင့် 
သင်တန်း ပို့ချတပးတနပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မူဝါေပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်တစ်ခု၌ လက်ရှိတည်ဆဲ ဥပတေများမှ ချွတ်ယွင်း လစ်ဟာမှုများကို 
ပိတ်ဆို့ပစ်နိုင်တရး အကူအညီတပးခဲ့ရာ ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပတေအား တေသတွင်း တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် တရာင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ 
အဖပင်းထန်ဆုံးတသာ ဥပတေများအနက်မှ တစ်ခုဖဖစ်လာတစခဲ့ပပီး နိုင်ငံတတာ်အဆင့် တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် တရာင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ 
လုပ်ငန်း အစီအစဉ်တစ်ခုကို မူကကမ်းတရးဆွဲတပးရန် တတာင်းဆိုဖခင်းခံခဲ့ရပါသည်။

တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု

ဘယ်အခြေအခေကို
ခအာင်ြြင်ြှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ
တရှေင်္တိဂံတေသ အပါအဝင် ဖမန်မာနိုင်ငံ အတွင်း 
တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ကုန်စည်များ 
တပါ်တပါ်ထင်ထင် တရာင်းဝယ်မှု မရှိတတာ့ဖခင်း

၂၀၁၈/၉ အဓိကကျသည့် IWT ဧရိယာများ၌ အသိပညာတပးလှုံ့တဆာ်မှု 
လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်တဆာင်ရွက်ဖခင်း

၂၀၁၈/၉ IWT ဥပတေများ အတကာင်အထည်တဖာ် ကျင့်သုံးမှု ပိုမိုအားတကာင်း 
လာတစရန် တရှေင်္တိဂံတေသအတွင်း၌ တရားဥပတေ တည်တံ့တရး 
သင်တန်း ဆက်လက်ပို့ချဖခင်း

၂၀၂၀ အစိုးရ ထိန်းချုပ်ထားတသာ နယ်တဖမအတွင်း တတာရိုင်း 
တိရိစ္ဆာန်ထွက် တရားမဝင် ပစ္စည်းများ တပါ်တပါ်ထင်ထင် 
တရာင်းချတနမှု အဆုံးသတ်နိုင်တရး အစိုးရအား ဆက်လက် 
ကူညီပံ့ပိုးဖခင်း

၂၀၂၁ မိုင်းလားသို့ သွားရာလမ်းတပါ်မှ အဓိက တေးကွက်င်္ကီး 
နှစ်ခုဖဖစ်တသာ တာချလီိတ်နှင့် ကျ ိုင်းတုံတို့အား ပိတ်သိမ်းဖခင်း

ဤအောဂတ် ခြေလှြ်းြျားတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးခပါင်းလှည့်ပါ 
ကျွန်ုပ်တို့ေျည်းပဲလဲ ြြြစ်နိုင်ပါ

တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု
အနာဂတ် တြခလှမ်းများ



ဖမန်မာ့ ေင်းလှည့်ဝန်ထမ်းများ 
တာဝန်ယူထားသည့် ဧေိယာများ 

အတွင်း ၂၀၁၈ ကမလမှ 
စေ်တင်ဘာလ အတွင်း 

မည်သည့် ဆင်မျှ သတ်ဖြတ် 
ခံခဲ့ေဖခင်း မေှိခဲ့ပါ

© Julia Thiemann/WWF-Germany



ေအာက်တုိဘာ ေမ
ြမစ်သဲ တးူေဖာ်မကို အေရးတကးီ 

ကတ်မတ်ရန် လိအုပ်ေကာင်း ြပသသည် ့
“ုန်းအနည်ပိုချမ၏ သရူဲေကာင်းများ” 
ဗဒီယီိုကို ထတု်လပု်ခဲသ့ည်

ဇွန်
ြမန်မာိုင်ငံအတကွ် အန�ဂတ် စတိ်မနှ်း 
ြဖစ်တန်ေချများကိ ုခန်မှန်းြပထားသည် ့
“ဧရာဝတ ီအန�ဂတ်များ” အစရီင်ခံစာ 
ထတု်ေဝခဲသ့ည် 

ဇူလုိင်
ဧရာဝတ ီြမစ်ဝမှ်း ဘက်စံ ုစမီံခန်ခွဲမအေပါ်
အာံစုိုက်လာကေစရန် ရည်ရ�ယ်၍
ုန်းအနည်ပိုချမှင် ့ဘမူိပု်သငွ်ဆိုင်ရာ
ြမစ်ဝမှ်းေဒသအေြခအေန အစရီင်ခံစာကို
ထတု်ေဝခဲသ့ည်

“ဧရာဝတြီမစ်ငှ် ့ြမန်မာစ့းီပာွးေရး” အစရီင်ခံစာကို ထတု်ြပန်ခဲ့ပးီ
ြမန်မာိုင်ငံအတကွ် ဤြမစ်ကးီ၏ တကယ်တ့န်ဖိုးကို ြပသရန်
ဆံုးြဖတ်ချက် ချမတှ်သမူျားှင် ့ေဆးွေးွမ ြပလပု်ခဲသ့ည်

! !
ြမစ်တစ်စင်း၏ တကယ့်
တန်ဖုိးကုိ သင် သိပါသလား

MEET THE 
SEDIMENT 

SUPERHEROES! 

ေြ္ဘာကေါ်ရှိ အရှည်ဆုံး မြစ်ြျားအနေ် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ကအာေ်သာလှေင် ဆေ်လေ်၍ လွေ်လေ်စွာ 
စီးဆင်းနိုင်ြေရာ မြန်ြာနိုင်ငံသည် ယင်းေို့အနေ်ြှ ကေီးေျယ်ခြ်းနားလှကသာ မြစ်ကေီးြဟာ 
ဧရာဝေီနှင့် သံလွင်ေို့၏ အိြ်ကေဟာ မဖစ်ေါသည်။ အဆိုေါ မြစ်ကေီးြျားအကနမဖင့် ေြ္ဘာကေါ်ေွင် 
အမခား ြည်သည့် ကနရာေွင်ြှေ ြကေွ့မြင်နိုင်ကသာ ြျ ိုးစိေ်ြျားအေွေ် ြှီရာေည်ရာ ကနအိြ် 
မဖစ်သလို ဧရာဝေီ မြစ်ကေီးြှာေား မြန်ြာနိုင်ငံ ဖွံ့ပဖိုးကရး ခရီးစဉ်၏ ဗဟိုြဏ္ဍိုင်ကနရာ၌ ရှိကနေါသည်။ 
သို့ကသာ်လည်း သဲ ေူးကဖာ်ထုေ်ယူမခင်း၊ အလွန်အေျွ ံငါးဖြ်းဆီးမခင်းနှင့် ကရအားလှေေ်စစ် ထုေ်လုေ် 
သည့် ဆည်ြျားနှင့် ရင်ဆိုင်ရကသာအခါ ဤအသေ်ကသွးကြောြကေီးြှာ ဖိအားကအာေ်၌ ကြေြွ 
ေျေ်စီးသွားြည့် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်လာရေါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့အတနဖဖင့် ဖမန်မာနိုင်ငံ ဖမစ်င်္ကီးများရှိ တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် မျ ိုးစိတ်များနှင့် အတရးပါသည့် ရှင်သန်ကျက်စား တပါက်ဖွားရာ 
တနရာများကို အကာအကွယ် တပးတနသလို တန်ဖိုးထားရတသာ ဖမစ်င်္ကီးများအတွက်လည်း သမိုင်း မှတ်တိုင်များအား ချမှတ်စိုက်ထူ 
တပးတနပါသည်။ ဖမစ်င်္ကီးများနှင့် ပတ်သက်၍ လူအများအား တစ်မူထူးဖခားစွာ တတွးတတာတစဖခင်းဖဖင့် ယင်းလုပ်ငန်းကို စတင် ထားရာ  
ကျွန်ုပ်တို့၏ အတရးအင်္ကီးဆုံးတသာ ဖမစ်င်္ကီးများအား တကာင်းမွန်စွာ ရှင်သန် စီးဆင်းတစရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးထံတွင် ကိုယ်ကျ ိုး 
တမျှာ်လင့်ချက် ကိုယ်စီ ရှိတနတကကာင်းကို ပုဂ္ဂလိက၊ အစိုးရနှင့် ဖပည်သူလူထုတို့အား ချဖပ၍ ဖဖစ်သည်။ 

တရချ ိုတေသများ

ဘယ်အခြေအခေကို
ခအာင်ြြင်ြှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ
ဧရာဝတီဖမစ်င်္ကီးသည် ဧရာဝတီလင်းပိုင် 
အပါအဝင် အဓိက မျ ိုးစိတ်များ တကာင်းစွာ 
ရှင်သန် တပါက်ဖွားရင်း လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်း 
နိုင်တနဖခင်း။ ဧရာဝတီ ဖမစ်ဝှမ်းတေသတွင် 
တရရှည် အကျ ိုးရှိတသာ စီးပွားတရး ဖွံ့ပဖိုးမှု 
ပုံစံကို ပံ့ပိုးတပးရင်း အတရးပါသည့် ကျက်စားရာ 
နယ်တဖမများအား ကာကွယ် ထိန်းသိမ်း၍ 
တကာင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲထားဖခင်း။

၂၀၁၉  တဂဟစနစ်အရ အတရးအပါဆုံးတသာ ဖမစ်များကို ကာကွယ်နိုင်ရန် 
နိုင်ငံအတွင်း လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းတနဆဲ ဖဖစ်တသာ ဖမစ်များနှင့် 
ဖမစ်လက်တက်များအား တဖမပုံထုတ်ရန်

၂၀၁၉  တရရှည်တည်တံ့နိုင်မည့် တရအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ မူတဘာင်တစ်ရပ် 
တရးဆွဲရာတွင် ဖမန်မာနိုင်ငံအား ကူညီတပးရန်

၂၀၁၉ တဘးအန္တရာယ် တလျှာ့ချတရးတွင် တဂဟစနစ်များနှင့် အစိမ်းတရာင် 
အတဖခခံအတဆာက်အအုံများ၏ အခန်းကဏ္ဍတို့ကို သတ်မှတ် 
ဆုံးဖဖတ်ဖခင်း

၂၀၂၀  ဖမစ်ဝကျွန်းတပါ်တေသရှိ တရချ ိုသတ္တဝါများ မှီတင်းရာ အဓိက 
ကျသည့် တနရာများအား ပိုမို တကာင်းမွန်စွာ အကာအကွယ်တပး၊ 
စီမံခန့်ခွဲထားတစရန်

၂၀၂၀  ဧရာဝတီဖမစ်အတွင်းရှိ ဧရာဝတီလင်းပုိင်း အတရအတွက်အား 
ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားရန်

ဤအောဂတ် ခြေလှြ်းြျားတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးခပါင်းလှည့်ပါ 
ကျွန်ုပ်တို့ေျည်းပဲလဲ ြြြစ်နိုင်ပါ

တရချ ိုတေသများ
အနာဂတ် တြခလှမ်းများ



ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ၆၀% ကသာ 
ပရိုတိန်းဓာတ် စားသုံးမှုသည် 
ငါးမှ ေေှိဖခင်း ဖြစ်သည် 
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လူသား၊ သဘာဝေရားနှင့် နိုင်ငံ့စီးေွားကရးအြေား ချေိ်ဆေ်ကနြှုြျားအား မေသရန် 
လုေ်ကဆာင်ကနမခင်း အားမဖင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်သည် ောေွယ်ထိန်းသိြ်းကရးအေွေ်ကရှးရှု
လှေေ် ြူဝါေြျားေို ကေါင်းစည်းရန်နှင့် ကငွကြေး ထည့်ဝင်ြှုြျားအား ေဲ့ေိုင်ရန်အေွေ် 
အစိုးရနှင့် နီးနီးေေ်ေေ် ေွဲဖေ် လုေ်ကဆာင်ကသာ နှစ်ေစ်နှစ် မဖစ်ေါသည်။ မြန်ြာ 
နိုင်ငံ၌ အစိြ်းကရာင် စီးေွားကရး ကေါ်ထွန်းလာကစရန် သိသာထင်ရှားသည့် ကမခလှြ်းရေ် 
ြျားအား ကလှောေ်လှြ်းကနပေီ မဖစ်သည်။

ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ဘက်စုံ တရရှည် တည်တံ့နိုင်တစမည့် ဖွံ့ပဖိုးတရး စီမံကိန်း (MSDP) ၂၀၁၈-၂၀၃၀ သည် ယခုအချနိ်တွင် 
သဘာဝတရား၏ တန်ဖိုးရှိမှုအတပါ် အလွန်ပင် အတလးထားတနရာ “ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုတရး၊ ယဉ်တကျးမှုနှင့် 
စီးပွားတရးဖွံ့ပဖိုး တိုးတက်မှုတို့ အတနဖဖင့် အတဖခခံအုတ်ဖမစ်ဖဖစ်တနတသာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အတပါ်၌ တည်တံ့နိုင် 
လိမ့်မည်” ဟု အသိအမှတ် ဖပုထား၍ ဖဖစ်သည်။ သာမန် ဖပည်သူများအကကားနှင့် ဖပည်သူများ အသိပညာ 
ဗဟုသုတသစ်များ ရှိလာကကတသာအခါ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ တလ့လာဆန်းစစ်တရး ဌာနခွဲသည် 
အတဖခခံအတဆာက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ပဖိုးမှု အရှိန်ရလာစဉ် ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကာကွယ် 
တစာင့်တရှာက်သူများ ဖဖစ်လာမည် ဖဖစ်သည်။

ေရကးီေရလံမများ ေလာခ့ျရန် သစ်ေတာ ထနိ်းသိမ်း
ေရး ြပလပု်ရန် လိုအပ်ေကာင်း ြပသရန် ိုင်ငံ ့ထပိ်တန်း 
သစ်ေတာသေုတသမီျားက သစ်ေတာ ြပန်းတးီမှင် ့
ေရကးီေရလံမတို ဆက်စပ်ေနမကို ဆန်းစစ်ခဲ့ကသည်

ေဖေဖာ်ဝါရီ
WWF ၏ ပထမဆံးုေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိငု်ရာ 
ေလလ့ာေရး ခရးီစဉ် ‘Touching Nature’ အစအီစဉ် ြပလပု်
ခဲ့သည်။ ေကျးလက်ငှ် ့မိြပမ ှလငူယ်များ အတူတကာွ ေဂဟ
စနစ် ထနိ်းသိမ်းေရး၏ အေရးကးီပံကုို ေလလ့ာခဲ့ကသည်။

ေဖေဖာ်ဝါရီ
ပတ်ဝန်းကျင် စမီံခန်ခွဲမ ရန်ပံေုင ွအပးီသတ် ပံစုံထတု် 
ေရးဆွဲခဲ့ပးီ ထနိ်းသိမ်းေရး လပု်ငန်းများအတကွ် ရန်ပံု
ေငမွျား ပိုမို ရရှေိရး အေရးပါသည် ့ေြခလမှ်းများ လမှ်း
တက်ိုင်ခဲသ့ည်။

ေမ
သဘာဝတရား၏ တန်ဖိုးကို အထးူ အေလးေပး
ထားသည် ့ြမန်မာ ့စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိုးတက်
ေရး အစအီစဉ် အပးီသတ် ေရးဆွဲခဲ့သည်။

ဇွန်

အစိမ်းတရာင်စီးပွားတရး

 

ဘယ်အခြေအခေကို
ခအာင်ြြင်ြှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ
ဖမန်မာနိုင်ငံသည် တေသတွင်း ထိပ်တန်း 
အစိမ်းတရာင် စီးပွားတရးလမ်းစဉ် ကျင့်သုံးသူ တစ်ဦး 
ဖဖစ်ဖခင်း။ မူဝါေ၊ ဖွံ့ပဖိုးတရးနှင့် စီးပွားတရးဆိုင်ရာ 
ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု များအတွက် သဘာဝတရား၏ 
တန်ဖိုးမှန်ကို ကိုယ်စားဖပုသည့် တနရာတစ်ခု 
တပါ်ထွန်းဖခင်း။ မက်လုံးများ၊ ပံ့ပိုးမှုများနှင့် 
အတလ့အကျင့် တကာင်းများက သဘာဝနှင့် 
သဟဇာတ ဖဖစ်တသာ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု များအတွက် 
ဆွဲတဆာင်မှု တစ်ရပ် ဖန်တီးတပးဖခင်း

၂၀၁၉ သဘာဝအရင်းအနှီး တလ့လာဆန်းစစ်မှုများက တရရှည်တည်တံ့ 
နိုင်တသာ အတဖခခံအတဆာက်အအုံ ၊ စိုက်ပျ ိုးတရးနှင့် စွမ်းအင် 
တို့ကဲ့သို့တသာ ဖွံ့ပဖိုးတရး စီမံကိန်းတရးဆွဲမှုကို နိုင်ငံတတာ်အဆင့်နှင့် 
တေသန္တရ အဆင့်များ၌ လမ်းညွှန်တပးရန်

၂၀၂၀ ထိန်းသိမ်းတရး လုပ်ငန်းများအား ကူညီပံ့ပိုးရန် အများနှင့်ဆိုင်တသာ 
ရန်ပုံတငွမတည်မှု ဖမှင့်တင်တရး

၂၀၂၁ ဖပန်ဖပည့်ပမဲစွမ်းအင်၊ သဘာဝအရင်းအနီှး၊ တရရှည်တည်တံ့နိုင်တသာ 
အတဖခခံ အတဆာက်အအုံနှင့် သဘာဝသဟဇာတ ဖဖစ်တသာ 
စိုက်ပျ ိုးတရး တို့အတွက် တိုးပွားတနတသာ ရင်းနှီးဖမုပ်နှံမှုများနှင့် 
စပ်လျဉ်းပပီး မူဝါေပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားတရးဆိုင်ရာ ဆွဲတဆာင်မှု 
မက်လုံးများ ရှိထားပပီး ဖဖစ်ရန်

ဤအောဂတ် ခြေလှြ်းြျားတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးခပါင်းလှည့်ပါ 
ကျွန်ုပ်တို့ေျည်းပဲလဲ ြြြစ်နိုင်ပါ

အစိမ်းတရာင်စီးပွားတရး  
အနာဂတ် တြခလှမ်းများ



ထားဝယ်လမ်းမကေီးသည် 
လူသားနှင့် ကတာရိုင်းတိေိစ္တာန် 

နှစ်ေပ်စလုံးအကပါ် ကေီးမားသည့် 
ပခိမ်းကဖခာေ်မှု ဖပုကနသည်
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အမိ်ေထာင်စ ု၂၃၅ စကုို ဆို
လာြဖင် ့လပ်စစ်အလင်း 
ေပးခဲ။့ အမျိးသမးီကးီ ၅ ဦး
ကို သင်တန်းေပးခဲ။့ ေကျး
ရ�ာ ၃ ရ�ာ အကျိးခံစားခဲရ့

ဒီဇင်ဘာ
ကရင်ြပည်နယ်တငွ် ြပန်
ြပည့်မဲ စမွ်းအင်ြဖင် ့ဓာတ်
အားေပးိုင်ေရး နည်းပညာ 
ေထာက်ကမူ စတင်

ဇန်နဝါရီ
လပ်စစ်ငှ် ့စမွ်းအင် ဝန်ကးီဌာန
ှင် ့ြပန်ြပည့်မဲစမွ်းအင် အမျိးမျိး
ြဖင် ့ဓာတ်အားေပးမဆိုင်ရာ သင်
တန်းေပးမ စမီံချက် စတင်

ေဖေဖာ်ဝါရီ
Barefoot ေကာလပိ်တငွ် အမျိးသမးီ
ကးီ ၁၀ ဦး သင်တန်း စတင်တက်ေရာ
က် - ေန�င်တငွ် အမိ်ေထာင်စ ု၁၀၀၀ 
ကို ဆိုလာြဖင် ့လပ်စစ်အလင်းေပးခဲ့

မတ်
ဖန်လံအုမိ် ဓာတ်ေငွ ထတု်လတ်မ ေလာခ့ျေရးဆိုင်ရာ 
COP ၂၀၁၅ သေဘာတညူခီျက်အရ အစမိ်းေရာင် 
ရာသဦတုဆိုင်ရာ ရန်ပံေုငအွတွက် ရန်ပံေုင ွရာှေဖ ွမ
တည်ေပးရန် သယံဇာတငှ် ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
ထနိ်းသိမ်းေရး ဝန်ကးီဌာနက ဖတိ်ေခါ်ခဲ့

ဧ�ပီ
CSO များ၊ ရပ်ရ�ာအဖွဲများှင် ့မတိ်ဖက်များအား စစုည်း၍ 
အစမိ်းေရာင် ဓာတ်အားေပးမှင် ့တိုင်ပင် အ�ကံြပမများ ပငွ့်
လင်းြမင်သာြဖစ်ေရး ေတာင်းဆိရုန် ရာသဦတုဆိုင်ရာ ထနိ်း
ေကာင်းေရး လပု်ငန်းအဖွဲကို တည်ေထာင်

ေမ

အိမ်ေထာင်စု ၁၀၀၀ ကုိ
ေနေရာင်ြခည်ြဖင့် လ�� ပ်စစ်အလင်းေပးခ့ဲ

ယခင်ထေ် ေိုြိုစိုးရိြ်စရာကောင်းသည့် ရာသီဥေုကမောင်းလဲြှုဆိုင်ရာကေိုေင်ခန့်ြှန်းချေ်ြျား 
နှင့်အေူ ေြ္ဘာကေီးအကနမဖင့် ောဗွန်ထုေ်လွှေ်ြှုြျားအားကလှော့ချကရး အကရးကေါ် လုေ်ကဆာင် 
သွားရန် အေူေေွ စည်းရုံး လှုံ့ကဆာ်ြေရြည် မဖစ်သည်။ ေင်လယ်ကရြျေ်နှာမေင်ြျား ယခင် 
ခန့်ြှန်း ထားသည်ထေ် ေိုြို၍ မြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ ေိုြို၍ မြင့်မြင့်ြားြား မြင့်ေေ် လာြည်ဟု 
ခန့်ြှန်း ထားြေမခင်း ကြောင့် မြန်ြာနိုင်ငံသည် ေြ္ဘာကေါ်ေွင် ေင်လယ် ကရြျေ်နှာမေင် မြင့်ေေ် 
မခင်းကြောင့် ထိခိုေ်ခံရနိုင်ကမခ ေုေိယ အမြင့်ြားဆုံး နိုင်ငံမဖစ်ကနရာ ေျွန်ုေ်ေို့ ကနထိုင်ရာ အိြ်ြျား၊ 
အသေ်ကြွးဝြ်းကေျာင်း အလုေ်အေိုင်ြျားနှင့် အနာေေ်ေို့ေို ောေွယ် ကစာင့်ကရှာေ်ကေးထားသည့် 
ကေဟစနစ်ြျားေို အောအေွယ် ကေးရန်ြှာ အလွန်အကရးကေီးလှသည်။ ေံအားကလျာ်စွာေင် နိုင်ငံ၏ 
ကေါြျားလှကသာ မေန်မေည့်ပြဲ အရင်းအမြစ်ြျားကြောင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စွြ်းအင် အစီအစဉ်အကနမဖင့် 
ြိြိ၏ သဘာဝေေ်ဝန်းေျင်နှင့် အလဲအထေ်လုေ်ရန် ြလိုကော့ကေ။ 

ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိုးရ၊ သံတမန်များ၊ ပုဂ္ဂလိကများအဖပင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ဖမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖပန်ဖပည့်ပမဲ လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အတထာက်အကူဖပုသည့် ဝန်းကျင်တစ်ခုကို တည်တဆာက်လျှက် ရှိပါသည်။ ဖပန်ဖပည့်ပမဲစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ 
ပဏာမ လုပ်တဆာင်မှုများကို အတကာင်အထည်တဖာ်ရန် အစိုးရပိုင်းက စတင်လုပ်တဆာင်တနပပီးဖဖစ်ရာ တိုးတက်မှု ရရှိတနပပီး ယခုအခါ 
အရှိန်အဟုန် ဖမှင့်တင်နိုင်ရန် အစိုးရကို ကျွန်ုပ်တို့က ကူညီပံ့ပိုးတပးလျှက် ရှိပါသည်။

ရာသီဥတုနှင့် စွမ်းအင်

ဘယ်အခြေအခေကို
ခအာင်ြြင်ြှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ
ဖမန်မာနိုင်ငံသည် ယင်း၏ ဖပန်ဖပည့်ပမဲ စွမ်းအင် 
အလားအလာများကို အဖပည့်အဝ အသုံးချကာ 
ဖပန်ဖပည့်ပမဲစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုများကို 
စွဲတဆာင်နိုင်ဖခင်း။ ဖမန်မာ့ တဂဟစနစ်များသည် 
ရာသီဥတု တဖပာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ သက်တရာက်မှု 
များနှင့် လိုက်တလျာညီတထွ ရှိနိုင်တစတရး 
အတထာက်အကူ ဖပုနိုင်မှု ဖမင့်မားပပီး ရာသီဥတု 
တဖပာင်းလဲမှုေဏ် ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်ဖခင်း။

၂၀၁၉  ကရင်ဖပည်နယ် (တနသသာရီတိုင်းတေသင်္ကီး) ၌ တေသတွင်း လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အား ဖွံ့ပဖိုးတရးအတွက် ရင်းနှီးဖမုပ်နှံမှုများ ဆွဲတဆာင်တပးရန်

၂၀၁၉  တတိယအတကျာ့ barefoot တကာလိပ် သင်တန်းနှင့် တရရှည် 
တည်တံ့နိုင်တသာ တကျးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းတရး အပပီးသတ် 
တဆာင်ရွက်ရန်

၂၀၁၉  တကျးရွာများတွင် ဖပန်ဖပည့်ပမဲစွမ်းအင်ဖဖင့် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု 
ဆိုင်ရာ ပညာတပးလုပ်ငန်း ကနဦး စတင်တဆာင်ရွက်ရန်

၂၀၂၀ အစိုးရနှင့် ပူးတပါင်းကာ ပထမအင်္ကိမ် ဖပန်ဖပည့်ပမဲစွမ်းအင် 
ရင်းနှီးဖမုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ထိပ်သီးတဆွးတနွးပွဲ လက်ခံကျင်းပဖခင်း

၂၀၂၁   ဖပန်ဖပည့်ပမဲစွမ်းအင်ဖဖင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုအတွက် 
ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ရန်ပုံတငွ အနည်းဆုံး အတမရိကန်တေါ်လာ ၁၀ 
သန်း ရှာတဖွမတည်တပးရန်

ရာသီဥတုနှင့် စွမ်းအင်
အနာဂတ် တြခလှမ်းများ

ဤအောဂတ် ခြေလှြ်းြျားတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးခပါင်းလှည့်ပါ 
ကျွန်ုပ်တို့ေျည်းပဲလဲ ြြြစ်နိုင်ပါ
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ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ကပါများလှကသာ 
ဖပန်ဖပည့်ပမဲ စွမ်းအင် 
အေင်းအဖမစ်များ သည် နိုင်ငံ့ 
စွမ်းအင် လိုအပ်ချေ်ေို 
ဖြည့်ဆည်း ကပးနိုင်စွမ်းေှိသည်



WWF ငှ် ့ပးူေပါင်း၍ သဘာ
ဝ သဟဇာတြဖစ်ေသာ ရာဘာ 
ထတု်လပု်မ စက်ံ ုတည်ေထာင်

ေအာက်တုိဘာ
သဘာဝ သဟဇာတ ရာဘာ စမီံ
ကနိ်း စတင်

�ုိဝင်ဘာ
၂၀၂၀ တငွ် ေဒသတစ်ခလုံးု 
ရာဘာေကာင် ့သစ်ေတာ ြပ
န်းတီးမ လံးုဝ မရှေိတာေ့ရး
အတွက် TRPPA  ငှ် ့MoU 
လက်မတှ်ေရးထိးု

ဇန်နဝါရီ
သဘာဝ စမီံကနိ်း စတင်

ေမ
သဘာဝ သဟဇာတ ဘာေရး 
စမီံကနိ်း စတင်

ဇွန်

၂၀၂၂ တွင် 
သစ်ေတာြပ�န်းတီးမ� 
လုံးဝ မရိှေတာ့ရန် 

မြန်ြာနိုင်ငံေွင် ဖွံ့ပဖိုးကရး လိုအေ်ချေ် အလွန်ေင်ကေီးြားကနပေီး ဖွံ့ပဖိုးြှုနှင့် 
ကရရှည် ေည်ေံ့နိုင်ြှု အြေား သိြ်ကြွ့သည့် ြှေကမခ အကနအထားအား ရှာကဖွမခင်း 
ြှာ နိုင်ငံ၏ ကရရှည် ကေီးေွားချြ်းသာြှု အေွေ် အခရာ ေျလှကေသည်။ 
ယင်းအချေ် သည် မြန်ြာနိုင်ငံအေွေ် စိန်ကခါ်ြှု မဖစ်သည်သာြေ ကေီးြားသည့် 
အခွင့်အလြ်း ေစ်ရေ်လည်း မဖစ်ကနသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် တရရှည်တည်တံ့နိုင်တသာ စီးပွားတရး လုပ်ကိုင် တဆာင်ရွက်မှုများအတွက် အစီအစဉ် 
ချမတှတ်ပးရန၊် ကညူပီံပ့ိုးတပးရနအ်ဖပင ်စကမ်ှုလပုင်န်းများတပါ်ထနွ်းရာ သစလ်ငွပ်ပီးတရရညှတ်ညတ်ံ ့နိငုသ်ည် ့ထု
တ်လုပ်တရာင်းချတရးကွင်းဆက်များကိုဖန်တီးနိုင်တရးအတွက်လည်း ရာဘာလုပ်ငန်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အစားအ
စာနှင့်အတဖျာ်ယမကာလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်တနပါသည်။ ရာဘာလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်လျှင် 
ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ခရီးတစ်ခုတရာက်တနပပီးဖဖစ်သည်။ ယခုနှစ်မှ စတင်တသာ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရရှည်တည်တံ့နိုင်
တသာဘဏ္ဍာတရးစီမံကိန်းသည် ယခုအခါတွင် ဘဏ်များကိုကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိသဖဖင့် ၄င်းတို့၏ထုတ်တချးမှုများ
အတနဖဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတပါ် ထိခိုက်မှုနည်းပါးသွားမည်ဖဖစ်သလို တရရှည်တည်တံ့နိုင်တသာဖွံ့ပဖိုးတရးအတွ
က်လည်း အတထာက်အကူဖပုတနပါသည်။  

သဘာဝ သဟဇာတ စီးပွားတရး

ဘယ်အခြေအခေကို
ခအာင်ြြင်ြှုလို့
ခေါ်နိုင်သလဲ
ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအတနဖဖင့် အတရးင်္ကီးတသာ 
ဇီဝနယ်တဖမများအတပါ် သက်တရာက်မှုများကို 
အနည်းဆုံးသို့ တလျှာ့ချပပီး ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲနှင့် 
တဂဟစနစ် ကျန်းမာတရးကို ထိန်းသိမ်းရန် 
ပါဝင်လုပ်တဆာင်ဖခင်း။

၂၀၁၉ “သစ်ပင်မှ တာယာအထိ” တရရှည်တည်တံ့နိုင်ပပီး အဖပည့်အဝ 
တဖခရာ တကာက်နိုင်ကာ စိစစ် အတည်ဖပုနိုင်တသာ ရာဘာ 
ကုန်ထုတ်ကွင်းဆက် ထူတထာင်ရန်

၂၀၁၉ အဓိက ဘဏ်င်္ကီးနှစ်ခု၏ တချးတငွ ထုတ်တချးတရး ဆုံးဖဖတ်ချက်များ 
ချမှတ်ရာတွင် ESG စံနှုန်းများအား ထည့်သွင်း စဉ်းစားတကကာင်း 
တသချာတစရန်

၂၀၂၀ ဘက်စုံပါဝင်တသာ တရသယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲတရးဆိုင်ရာ တရရန်ပုံတငွ 
တစ်ရပ် ထူတထာင်ရန်

၂၀၂၁ တေါန-တနသသာရီ တေသင်္ကီးအတွင်း ရာဘာနှင့် သစ်တတာဖပုန်းတီး 
တစသည့် အဖခား ကုန်ပစ္စည်း အများစုကို တရရှည်တည်တံ့တစမည့် 
နည်းလမ်းဖဖင့် ထုတ်လုပ်တစရန်

၂၀၂၁ စွန့်ပစ်တရ စီမံခန့်ခွဲတရး အတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ရင်းနှီးဖမုပ်နှံမှုကို 
အတမရိကန်တေါ်လာ သန်း ၁၀ဝ တကျာ်ထိ တိုးဖမှင့်ရှာတဖွ ရရှိတစရန်

သဘာဝ သဟဇာတ စီးပွားတရး
အနာဂတ် တြခလှမ်းများ

ဤအောဂတ် ခြေလှြ်းြျားတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးခပါင်းလှည့်ပါ 
ကျွန်ုပ်တို့ေျည်းပဲလဲ ြြြစ်နိုင်ပါ



ြြေ်ြာနိုင်ငံသည် 
စိစစ်အတည်ြပုနိုင်ပပီး 

သဘာဝနှင့် သဟဇာတ 
ြြစ်သည့် ရာဘာ 

ထုတ်လုပ်ခသာ ပထြဆုံး 
နိုင်ငံ ြြစ်လာနိုင်ပါသည်။
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နိုဝင်ဘာ ၂
ဧပြီ

မေ

ဒီဇင်ဘာ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်ဖေဖော်ဝါရီ

မတ်

ဇန်နဝါရီ
နိုဝင်ဘာ

မိုမို အရုပ်ကကီး ၇ ရုပ်ြြင့် 
လှုံ့တဆာ်မှုလုပ်ငန်း စတင် VOICES FOR WILDLIFE ဂီတပွဲတတာ် 

ကျင်းပဆင်နွှဲ 

ရန်ကုန် စည်ပင်သာယာတရး တကာ်မတီနှင့် 
တတွ့ဆုံ၍ IWT ကင်းစင်တသာ ရန်ကုန် 
ြြစ်လာတရး တားြမစ်ပိတ်ပင်ရန် အဆိုြပု 
တင်ြပ

တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာ ဥပတေသစ် ြပဋ္ဌာန်း  
တေသတွင်း အတင်းကကပ်ဆုံးတသာ တတာရိုင်း 
တိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာ ဥပတေများအနက် တစ်ခု 
ြြစ်လာခဲ့

လှုံ့တဆာ်မှုလုပ်ငန်းတွင် မိတ်ြက် စီးပွားတရး 
လုပ်ငန်းကကီးများ ပူးတပါင်းပါဝင်လာ ရန်ကုန်တွင် တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထွက် 

ပစ္စည်းများ တရာင်းဝယ်မှုကို 
တင်းကကပ်စွာ တားြမစ်တကကာင်း 
တကကညာချက် ထုတ်ြပန်

အဓိက တေးကကီးများနှင့် 
တတွ့ဆုံတဆွးတနွး

တေးဆိုင်ရှင်များအား 
သင်တန်း ပိုခ့ျ

မိတ်ြက် စီးပွားတရးလုပ်ငန်းကကီးများနှင့် 
ပူးတပါင်း၍ အသနားခံလွှာ 
လက်မှတ်တရးထိုးမှု စတင်

တားြမစ်တကကာင်း တကကညာချက်ကို ကကိုဆိုသည့် 
VOICES FOR WILDLIFE ပွဲတတာ် 

ရန်ကုန်တွင် တတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းများ တရားမဝင် 
တရာင်းဝယ်တနမှုကို အဆုံးသတ်ြခင်း

တနာက်ဦးတည်ချက်
မန္တတလး

VOICES FOR MOMOS  
တမွးြွားလာြခင်း

...

နိုဝင်ဘာ ၇

 နည်းလမ်း - ကေသတစ်ခုချင်းစီ ချဉ်းေပ်ဖခင်း ေန်ေုန်မှ စတင်၍ ထင်ေှားကသာ ကေးကေီးများေုိ ဦးတည် အားလံုးလွှမ်းခခုံကသာ လှုံက့ဆာ်မှုတွင် INGO/NGO အားလံုးပါဝင်
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ဂီတပဲွကတာ်



အြွဲ့သားများ



ဘဏ္ဍာတရး

WWF-ဖမန်မာ၏ ဝင်ကငွ (၃ နှစ်စာ) WWF-ဖမန်မာ၏ အသုံးစေိတ် (၃ နှစ်စာ) စာရင်းစစ်ပပီး
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WWF-ဖမန်မာ၏ လုပ်ငန်းများသည် WWF ၏ ေမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ေည်မှန်းချေ် ကဖခာေ်ခုအနေ် ကလးခု နှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းေျင် ဖပဿနာေပ်များ၏ ပင်မကမာင်းနှင်အား သုံးခု တို့ေို အာရုံစိုေ်သည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ ပင်မ တမာင်းနှင်အားများ
သစ်တတာများ တတာရိုင်း 

တိရစ္ဆာန်များ
ရာသီဥတုနှင့် 
စွမ်းအင်

တရချ ိုတေသ အုပ်ချုပ်တရး ဘဏ္ဍာတရး တေးကွက်များ

ကျယ်ဖပန့် ကကံ့ခိုင်တသာ 
သစ်တတာနှင့် သဘာဝ 
နယ်တဖမများနှင့် 
ကကယ်ဝပပီး ဇီဝမျ ိုးစုံ 
မျ ိုးကွဲများ၊ လူများနှင့် 
ရာသီဥတုတို့ကို 
အကျ ိုးဖပုတနတသာ 
ကမ္ဘာတစ်ခု ဖဖစ်တစတရး

ကမ္ဘာ့ ပခိမ်းတဖခာက်မှု 
အခံရဆုံးနှင့် တဂဟစနစ်၊ 
စီးပွားတရးနှင့် 
ယဉ်တကျးမှုအရ 
အတရးင်္ကီးလှသည့် 
မျ ိုးစိတ်များအား 
တတာရိုင်းတေသများ 
အတွင်း ထိန်းသိမ်း 
ထားတရး

၂၀၃၀ ဖပည့်နှစ် တရာက် 
သည့်အခါ ကမ္ဘာ့ 
အပူချနိ် ၁.၅ ေီဂရီ 
အထိသာ ဖမင့်တက်ရန် 
လိုအပ် သည်များ 
တဆာင်ရွက်တရးနှင့် 
လူသားနှင့် ဇီဝမျ ိုးစုံ 
မျ ိုးကွဲများအား 
ကာကွယ်ရင်း ရာသီဥတု 
တဖပာင်းလဲမှုေဏ် 
ကကံ့ကကံ့ ခံနိုင်တသာ 
အနာဂတ်တစ်ခု 
တည်တဆာက်တရး

တရချ ိုတေသ တဂဟစနစ် 
များနှင့် ၎င်းတို့၏ 
ဝန်တဆာင်မှုများ 
လူသားနှင့် သဘာဝ 
တရား အတွက် တရရှည် 
တည်ပမဲတရး

စဉ်ဆက်မဖပတ် 
ဖွံ့ပဖိုးတရး ရည်မှန်းချက် 
နှင့် ပန်းတိုင်များ 
တိုးတက် တအာင်ဖမင်နိုင် 
တရးနှင့် အမှားကင်းပပီး 
ပွင့်လင်းဖမင်သာရှိတသာ 
အုပ်ချုပ်မှုနှင့် မူဝါေ 
နည်းစနစ်များ 
ထားရှိတရး

အများပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် 
ကဏ္ဍများမှ ဘဏ္ဍာတငွ 
စီးဆင်းမှုများ စဉ်ဆက် 
မဖပတ် ဖွံ့ပဖိုးတရး ထံသို့ 
စီးဝင်တရး။ သဘာဝ 
တရားကို ပခိမ်းတဖခာက်မှု 
များအား တလျှာ့ချရန် 
အတွက် အစိုးရနှင့် 
စီးပွားတရး မူဝါေများနှင့် 
အတလ့အထများ တဖပာင်းလဲ 
လာတစတရး အများပိုင်နှင့် 
ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဘဏ္ဍာတရး 
အဖွဲ့အစည်းများက 
တထာက်ကူတပးတရး

ဖပည်တွင်း၊ တေသတွင်း 
နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 
တေးကွက်များအား 
သဘာဝ သဟဇာတ 
ဖဖစ်တသာ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် 
စားသုံးမှု ပုံစံသို့ သိသိ 
သာသာ တဖပာင်းလဲတရး 
အတွက် ထိတရာက် 
အကျ ိုးရှိတသာ တေးကွက် 
အတဖခဖပု တဖပာင်းလဲတရး 
နည်းစနစ်များ ဖဖစ်ထွန်းတရး

လုပ်ငန်းကဏ္ဍများ



ကွန်ယက်တွင်းမှ အဓိက 
ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သူများ



တကျးဇူးတင်ထိုက်သည့် မိတ်ြက်အြွဲ့များ
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၁၃ 
ကမ္ဘာတပါ်တွင် ကျားများ ရှင်သန် 
တည်ရှိခဲ့သည့် နှစ်တပါင်း

ကမ္ဘာတပါ်တွင် ကျန်ရှိတသးသည့် 
တတာရိုင်းကျား ခန့်မှန်းတကာင်တရ

၉၅% 
၃၉၀၀

၂ သန်း

၂၀ ရာစု အတစာပိုင်းမှစ၍ 
တလျာ့ကျသွားခဲ့တသာ ကျားတကာင်တရ

ဖမန်မာ အပါအဝင် ကျားများ 
ကျန်ရှိ ကျက်စားရာ နိုင်ငံတပါင်း 


