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ခရစစတီ�၏ အမှှာာစကားာ�

ခရစစတီ�ဝီီလံံ
ဌာာနေနညှွှန်ကြားကားာ�နေရ�မှား�

မြ�န််�ာ�ာာ “ငုုတ််�ိ သဲဲတ်ိုငု်၊ တ်က််နုိိုငု် 
ဖျား�ာ�ရော�ာက််” ဆိုိုတ်ဲ� ဆိုိုရိုးို�စက်ာ�တ်စ်ခု ု
�ာိပါါတ်ယ််။ ဒါါက် က်ွန််ရောတ်ာ်တ်ို�ရိုးးု��ဲ� 
ရောဆိုာငု်ပုါဒါ်လည်း်� မြဖျားစ်ပါါတ်ယ််။  

ကျွွန််တော်�််��့�ကျွ ဖြ�စ််နို�့င််တော်ဖြေရှိိ့�်တော်�ေ 
တော်�်ကျွ်ပဲဲ ဦးးစ််းတော်ပဲး�်မဟု��်ဘဲဲ  
ဖြ�စ််�့�� ��့အပဲ်တော်န်�်တော်�ေကျွ�့ အ်ရုံံ� 
စ်�့ကျွ်ပြီးပဲးး ဖြ�စ််တော်အ်င်် ကြိုးကျွ့�းပဲမ်းကြကျွ 
ပဲါ�ယ််။ အဖြမင်််ဆုံးံ�းကျွ�့ တော်ရှိ်ကျွ်နို�့င််��့� 
မဖြ�စ််န့ို�င််တော်� ဘဲယ််��့ တော်ရှိ်ကျွ်တော်အ်င်် 
��ပဲ်ရှိမ�ဲ ဆုံး့��်ကျွ�့ သိ့��့�န်ဲ� အတော်ရှိ်ကျွ် 
ေီ း�ကျွ်��့� ကျွွန််တော်�််��့� ပဲ�့ စ့်�်ထကျွ် 
သိန််တော်� ဖြ�စ််ပဲါ�ယ််။

ထ့န််းသိ့မ်းတော်ရှိးဝန််ထမ်းတော်�ေကျွ�့ ကျွူညီး 
ပဲံ်ပဲ�့းတော်ပဲး�့�� ကျွွန််တော်�််��့�ကျွ�့ တော်�်င််းဆုံး�့ 
�်တော်�်် တော်င်ေတော်ကြကျွး အတော်ထ်ကျွ်အပဲံ ်
ရှိရှိိ့တော်စ်ရုံံ�န်ဲ� မ�ံ�တော်�်ကျွ်တော်သိးဘဲဲ 
စ်န်စ််ကြိုးကျွးး �စ််ေ��ံ�းကျွ�့ ဖြပဲ�ဖြပဲင််တော်ဖြပဲ်င််း�ဲ 
��့� ��့အပဲ်�ယ််ဆုံး�့�် ကျွွန််တော်�််��့� 
သိတော်ဘဲ်တော်ပဲါကျွ်ေဲ်�်မ�့� ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ 
အ�ေကျွ် တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိ့စ်ာ်န်် ထ့န််းသိ့မ်း 
တော်ရှိး တော်ကျွ်�့ပဲ်�စ််ေ� �ညီ်တော်ထ်င််နို�့င််��့� 
ကျွွန််တော်�််��့� စ်�င်် စ်းစ်ဉ််ေဲ်ပဲါ�ယ််။

ဒီးကြိုးကျွ့�းပဲမ်းတော်ဆုံး်င််ရွှိကျွ်မုဟု် �ေန််ေဲ်�ဲ် 
၁၈ �အ�ေင််းမိ် တော်ဆုံးေးတော်နိုေးညီိ့နို့ုင််းမ ု
�စ််ေ� အဆုံးင်််ကျွတော်န် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံရှိဲ� 
သိဘဲ်ဝအတော်မေအနိုိစ််တော်�ေကျွ�့ ကျွွမ်းကျွီင်် 

ထ့တော်ရှိ်ကျွ်စ်ေ် အကျွ်အကျွေယ််တော်ပဲးနို�့င််၊ 
စ်းမံနို�့င််တော်စ်�့�� တော်ထ်င််တော်ပဲါင််းမီ်းစ်ေ်တော်သိ် 
ထ့န််းသိ့မ်းတော်ရှိးဝန််ထမ်းတော်�ေကျွ�့ တော်�်ကျွီင််် 
သိင််ကြကျွ်းတော်ပဲးသိေ်းမယ််် တော်န်ရှိ်မိ် 
ကျွွန််တော်�်် ရှိပဲ်တော်န်ေဲ်ပြီးပဲးး ကျွေင််းဆုံးင််း 
ကြကျွညီ််ရုုံ�ဲ် အဆုံးင်််ကျွ�့ ပြီးပဲးးေဲ်�ဲ်�မိ် 
ေရှိးးတော်ပဲါကျွ်�်ေဲ်ပဲါပြီးပဲး။ 

တော်�်ရုံ�့င််းဆုံးင််တော်�ေန်ဲ� ပဲ�်သိကျွ်ပြီးပဲးး 
အမီ်း ဖြပဲညီ်သူိကျွ�့ အသိ့ပဲညီ်တော်ပဲး��့� 
��့အပဲ်�်ေဲ်ေီန့််ကျွ�ညီ်း ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံရှိဲ� 
ပဲထမဆုံးံ�းတော်သိ် ဆုံးင််ဖြပဲ�့�ကျွ်ကျွ�့ 
အကြကျွမ်း�ီဉ််း အကြံကျွံဉာ်ဏ််တော်�းကျွတော်န် 
ဒီးဇို�့င််း တော်ရှိးဆုံးေဲပြီးပဲးး ဇိုေန််�မိ် �ေင်််�ိစ််�ဲ် 
အထ့ ကျွွန််တော်�််��့� ကျွူညီးတော်ပဲးေဲ ်
ပဲါ�ယ််။ ဒီးဖြပဲ�့�ကျွ်ဟု် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံကျွ 
ဖြပဲ�့�ကျွ်တော်�ေ အ�ေကျွ် စ်ံနိုုန််း�စ််ေ�ကျွ�့ 
ဖြမိင်််�င််တော်ပဲးေဲ်ပြီးပဲးး ရှိကျွ်သိ�တပဲ�် 
�စ််ပဲ�်�ှင်် �်တော်ရှိ်ကျွ် �ညီ်ပဲ�်သူိ 
ရှိ်တော်ပဲါင််းမီ်းစ်ေ် ရှိိ့�ဲ် အထ့ 
ဆုံးေဲတော်ဆုံး်င််နို�့င််တော်န်ပဲါ�ယ််။  

ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံရှိဲ� အသိကျွ်တော်သိေးတော်ကြကျွ် 
ဧရှိ်ဝ�းဖြမစ််ကျွ့� ကြကျွည်ီ်မယ်် ဆုံး�့ရှိင််�ညီ်း 
ဒီးဖြမစ််ကြိုးကျွးးကျွ�့ �ေ�်�ပဲ်စ်ေ် ဆုံးကျွ်�ကျွ် 
စ်းးဆုံးင််း နို�့င််တော်စ်�့��န်ဲ� သိူ�အတော်ပဲ် မးိေ�့တော်န်ရှိ�ဲ် 
�ူတော်�ေန်ဲ� သိဘဲ်ဝ�ရှိ်းတော်�ေကျွ�့ 
ကျွ်ကျွေယ်် တော်စ််င်််တော်ရှိိ်ကျွ်တော်ပဲး�့�� ဆုံး�့�ဲ ်
ကျွွန််တော်�််��့�ရှိဲ� ရှိညီ်မိန််းေီကျွ်ကျွ�့ 
ဟု�့�စ််ေ� ဒီး�စ််ေ� စ်းမံကျွ့န််းတော်�ေကျွ 

ဖြ�ည်ီ်ဆုံးညီ်းနို�့င််မိ် မဟု��်ဘဲူးဆုံး�့�် 
သိတော်ဘဲ် တော်ပဲါကျွ်ေဲ်ပဲါ�ယ််။ ဒီါတော်ကြကျွ်င်် ်
ကျွွန််တော်�််��့�ဟု် အဖြမင်််ဆုံးံ�းတော်သိ် 
ဟု့မဝနိုာ�ရှိဲ� တော်ရှိစ်င််ကြိုးကျွးးတော်�ေကျွတော်န် 
ဖြမစ််ဝကျွွန််းတော်ပဲ်တော်ဒီသိ ဆုံးန််အ�့းကြိုးကျွးး အထ့၊ 
နို�့င််င်ံ�ူဦးးတော်ရှိရှိဲ� ၆၆ ရှိ်ေ�့င််နိုုန််းတော်သိ် 
ဖြမစ််ဝိမ်း�ေင််ဖြပဲင်် တော်ဒီသိ တော်န်သူိတော်�ေ၊ 
မီ�့းသိ�ဉ််း�� အနိုာရှိ်ယ်် ကျွီတော်ရှိ်ကျွ်တော်န်�ဲ ်
ဧရှိ်ဝ�း �င််းပဲ�့င််တော်�ေ အပဲါအဝင်် 
အံ်မေန််း�ေယ်် ကျွ�န််းတော်န်၊ တော်ရှိတော်န် ဇိုးဝမီ�့းစ်ံ� 
မီ�့းကျွေဲမီ်း အထ့ ဘဲကျွ်စ်ံ� တော်ထ်င်််စ်ံ� 
ထညီ််သိေင််း စ်ဉ််းစ််းထ်း�ဲ် မဟု်ဗျူီ�ဟု် 
�စ််ေ� တော်�််ထ��် ေီမိ�်ေဲ်ပဲါ�ယ််။

ဖြပဲင််းဖြပဲ�ဲ် စ့်�်ဆုံးနိုဒရှိဲ� ဗျူဟု�့ေကျွ်မတော်�ေ 
အတော်န်န်ဲ� တော်မှ််မိန််းေီကျွ်၊ စ့်�်အ်း 
ထကျွ်သိန််မုနိုိင််် ေ�့င််မ်စ်ေ် စ့်�်ပဲ�့င််းဖြ��် 
ထ်းမု��့� ရှိိ့ပဲါ�ယ််။ ဒီးနိုိစ််ကျွ ကျွွန််တော်�်် 
��့�ရှိဲ� ၅ နိုိစ််တော်ဖြမ်ကျွ် နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အေါ 
သိမယ် ဖြ�စ််သိ�့� ကျွွန််တော်�််် အ�ေကျွ် 
�ညီ်း ကျွေန််ရှိကျွ် အသိ�့င််းအဝ�့င််း အ�ေင််းမိ် 
အတော်ဖြမ််အဖြမင််အရှိိ့ဆုံးံ�း၊ စ့်�်အ်း အထကျွ် 
သိန််ဆုံးံ�းနိုိင််် စ့်�်ဓာ်�် အေ�့င််မ်ဆုံးံ�း ရုံံ�း 
�စ််ရုံံ�း ဖြ�စ််တော်စ်�့�� ဦးးတော်ဆုံး်င််ေေင််် ရှိေဲ်�် ၄ 
နိုိစ်် န်းးပဲါး ရှိိ့ေဲ်ပဲါပြီးပဲး။ 

ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံမိ် မဖြ�စ််နို�့င််ဘဲူးဆုံး�့�် မရှိိ့ 
ပဲါဘဲူး။ �ူတော်�ေမိ်သိ် �ံ�တော်�်ကျွ်�ဲ် 
အ်သိးသိ် ရှိိ့မယ််ဆုံး�့ရှိင်် �ကျွယ်် ဖြ�စ််�် 
မိ်ပဲါ။ 

မှာာတိကားာ

ဧရာဝီတီမြမှာစ်ဝီှမှာ်�နေေသ
စီမှာံကားိန်�နယ််နေမြမှာ

နေေါန
တနသာာရီ

နေနမြပည်နေတာ်

ဘားာ�အံ

ထားာ�ဝီယ််

ရန်ကားုန်

ဌာာရောန်ညွှှန််ကြားက်ာ�ရော���ာ��၏ အ�ာာစက်ာ�

က်ွနို်ုပါ်တ်ို�၏ စီ�းကိ်န််�ရောန်�ာ��ာ�

ထိိန််�သဲိ�်�ရော��လုပါ်ငုန််���ာ�အတ်ွက်် 
မြပါန််ကြားက်ာ�ဆိုက််သွဲယ််ရောပါ�မြခုငု်�

အဖျားွဲ�သဲာ���ာ��ိတ််ဆိုက််

�န််ပါးုရောငုွဆိုိုငု်�ာအခု�က််အလက််��ာ�

တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိ့စ်ာ်န်် �ရှိ်းမဝင််ကျွ�န််သိေယ််မ ု
တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိ့စ်ာ်န််မီ်း 
သိစ််တော်�်မီ်း 
တော်ရှိေီ�့ရှိင််းဖြမစ််မီ်း 
ရှိ်သိးဥ��နိုိင််် စ်ေမ်းအင်် 
သိဘဲ်ဝသိဟုဇို်� ဘဲဏ္ဍာ်တော်ရှိးကျွဏ္ဍာ 
သိဘဲ်ဝသိဟုဇို်� အတော်ဖြေေံအတော်ဆုံး်ကျွ်အအံ�

IWT ၊ ဘဲယ််သူိတော်�ေကျွ ဝယ််တော်န်သိ�ဲ
အန်�ဂ�်အ�ေကျွ် ဖြပဲင််ဆုံးင််ဖြေင််း
ဆုံးင််မီ်းအ်း အမဲ�့�ကျွ်သိ�်ဖြ��်တော်န်မုကျွ�့ 
�်းဆုံးးးဖြေင််း
အန်�းတော်ရှိ်ကျွ်�်တော်သိ် ဆုံးင််မီ်း
သိစ််တော်�်ပဲညီ်ရှိိင််�စ််ဦးးနိုိင််် 
ကြံကျွံ���န််းဆုံးံ�ေ�့ကျွ်
ရှိပဲ်ရှိွ်�ူထ�၊ အစ်ဉ််အ�်ဓာတော်�်နိုိင််် 
ထ့န််းသိ့မ်းတော်စ််င်််တော်ရှိိ်ကျွ်မု
“သိဘဲ်ဝ”စ်းမံကျွ့န််း
�စ််ကြိုးကျွ့မ်�ှင််စ်ကျွ်ရုံံ��စ််ရုံံ�
မထ့��့ကျွ်န်ဲ�

က်ွနို်ုပါ်တ်ို� လုပါ်ရောဆိုာငု်ပါးု

လုပါ်ငုန််�အစီအစဉ််��ာ�

လုပါ်ငုန််�က်ဏ္ဍ��ာ�

က်ွန််�က််တ်ွငု်��ာ ခု�န််ပါီယ်း��ာ�

ရောက်��ဇူးး�တ်ငု်ထိိုက််ရောသဲာ �ိတ််ဖျားက််အဖျားွဲ���ာ�

တော်ဒီါန်-�န်သိာ်ရှိး
ဧရှိ်ဝ�းဖြမစ််ဝိမ်းတော်ဒီသိ စ်းမံကျွ့န််းန်ယ််တော်ဖြမ

၃

၈

၃၆

၃၉

၃၈

၄၀

၄၂

၁၀
၁၄
၂၀
၂၄
၂၈
၃၂
၃၄

၁၂
၁၆

၁၈
၁၉

၂၂

၂၃ 
၂၆
၂၇ 
၃၀

၄
၆



ဒေါ�ါန-တနင်္သာာ�ရီီ
အတော်ရှိိ�တော်�်င််အ်ရှိိ၏ �့မ်ဖြမ�ပဲ်တော်န်တော်သိ် သိစ််တော်�်မီ်းသိညီ် ၄င််း�့��၏ အမီ�့းအစ််းမီ်းအ�့�ကျွ် တော်န်�ကျွ်ဆုံး�ံး 
ကျွီန််ရှိိ့သိညီ်် သိစ််တော်�်မီ်း ဖြ�စ််ကြကျွသိညီ်။ ဖြမန််မ်န့ို�င််င်ံနိုိင််် ထ�့င််းနို�့င််င်ံအကြကျွ်း အဖြပဲညီ်ဖြပဲညီ်ဆုံး့�င််ရှိ် န်ယ််န့်မ့�်ကျွ့� 
ေေ�ှကျွ် �ညီ်ရှိိ့တော်သိ် သိစ််တော်�်မီ်းသိညီ် ရှိိ်းပဲါး�ိတော်သိ် မီ�့းစ့်�်မီ်း၏ တော်ဂဟု်ဖြ�စ််ပြီးပဲးး ယ်င််း�့��အန်ကျွ် အေီ�့�ကျွ�့ 
ကျွမာ်တော်ပဲ်၌ အဖြေ်းမညီ်သိည်ီ် တော်န်ရှိ်�ေင််မှ မတော်�ေ�ရှိိ့နို�့င််တော်ပဲ။ အေီန့််မဲ်ဇိုံ�ထဲကျွ ကျွ�န််းတော်ဖြမ အတော်မေအနိုိစ််�စ််ေ�ဟု� 
�င််စ််းနို�့င််သိည်ီ် ယ်င််းတော်ဒီသိ�ေင်် ဖြမင်််မ်းထညီ်ဝါတော်သိ် နိုိစ််ရှိ်ေီ း သိကျွ်�မ်းရှိိ့ သိစ််ပဲင််ကြိုးကျွးးမီ်း ရှိိ့တော်န်ဆုံးဲ 
ဖြ�စ််သိညီ်။ ယ်င််း၏ တော်ပဲါကြွကျွေယ််ဝ�ိတော်သိ် သိဘဲ်ဝအရှိင််းအဖြမစ််မီ်းကျွ့� မးိေ�့၍ ကျွရှိင််၊ မံ�၊ မေန််နိုိင််် �းဆုံးူး အပဲါအဝင်် 
မတော်ရှိ�ေကျွ်နို�့င််တော်သိ် ဌာ်တော်န်��့င််းရှိင််းသိ်း မီ�့းနိုေယ််စ်�မီ်း ရှိိင််သိန််ကြိုးကျွးးဖြပဲင််းကျွ် မီ�့းရုံ�့းစ်ဉ််ဆုံးကျွ် တော်န်ထ�့င််�ှကျွ် 
ရှိိ့ကြကျွသိညီ်။ သိ�့�တော်သိ််�ညီ်း �ူသိ်းမီ်းအ�ေကျွ် တော်ဒီါန်-�န်သိာ်ရှိး တော်ဒီသိကြိုးကျွးးကျွ တော်ပဲးန့ို�င််စ်ေမ်းတော်သိ် အကျွီ�့း 
တော်ကျွီးဇိုူးမီ်းသိညီ် ယ်င််း၏ န်ယ််န့်မ့�်ကျွ့� တော်ကျွီ််�ေန််ကျွ် ပဲီံ�နိုိံ� တော်ရှိ်ကျွ်ရှိိ့သိေ်းပဲါသိညီ်။ ယ်င််း၌ရှိိ့တော်သိ် ဖြမစ််၊ 
တော်ေီ်င််းမီ်းသိညီ် သိန််းနိုိင်််ေီ းတော်သိ် �ူသိ်းမီ်းအ်း တော်န်�စ်ဉ််နိုိင်််အမှ တော်ရှိေီ�့ တော်ထ်ကျွ်ပဲံ်တော်ပဲးတော်န်သိ��့ ယ်င််း၏ 
သိစ််တော်�်သိစ််ပဲင််မီ်းသိညီ်�ညီ်း ကျွွနို�်ပဲ်��့�၏ ပဲ�့မ�့ညီစ််ညီမ်း�်တော်သိ် တော်�ထ�အ�ေင််းမိ ကျွ်ဗျူေန််ဓာ်�်တော်င်ေ� 
အတော်ဖြမ်ကျွ်အဖြမ်းကျွ့� စ်�ပဲ်ယ်ူသိန်�်စ်င််တော်ပဲး�ှကျွ်ရှိိ့သိညီ်။

WWF-ဖြမန််မ် အတော်န်ဖြ�င််် ဤတော်ဒီသိကြိုးကျွးး၏ သိူမ�ူတော်သိ် တော်�်တော်�်င််တော်ရှိတော်ဖြမသိဘဲ်ဝနိုိင််် ယ်င််းကျွ�့ မးိ�င််း 
တော်န်ထ�့င််ကြကျွသူိမီ်းအ်း အကျွ်အကျွေယ်် တော်ပဲးနို�့င််ရှိန်် ကြိုးကျွ့�းပဲမ်း ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််�ှကျွ် ရှိိ့ပဲါသိညီ်။

၁၈၀၀၀၀
ကမ္ဘော�ာ�ဒီးး�ယား��နိုု�င််င်ံ အရွွယား်အစား��

အကျျယ််အဝန်း်�
စတုရန်� 

ကားီလိုမှာီတာ ၈၄%

လက််ရှိိ�
သစ််တော�ာ ဖုံးး��လှမ်း်�မ်းု 

၆ နေနရာ

အရေး�းပါါရေး�ာ 
ရေးေ�ာ

မှီီ�တင်းး�နေေထိုု�င်းးသူူမှီ�း�

၅၆၀ မှာံိ�� ၁၆၈ မှာံိ��

နို့့��တို့�က််သတိုတ ဝါါ 
မျိုး�့��စိ့တို်ငှှက််မျိုး�း��စိးတ််

၈ မှာံိ��

ကြော��ာင််ရိုု�င််�မျိုး�ု��စိုတ််

ကျွွနို်�ပဲ်��့�၏ စ်းမံကျွန့််းတော်န်ရှိ်မီ်း

၀၄ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၀၅
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ဧရာာဝတီီမြ�စ််ဝှ�်�ဒေေသ စီ်�ံကိိန််း�န်းယ််ဒေမြ�
ဧရှိ်ဝ�းဖြမစ််သိညီ် ဖြမန််မ်န့ို�င််င်ံ၏ အသိညီ်းနိုိ��ံး၊ အတော်မေအနိုိစ််�စ််ေ� ဖြ�စ််သိညီ်။ ယ်င််း၏ ကျွမ်း 
�စ််�ကျွ် �စ််ေီကျွ်�ေင်် ကြိုးကျွးးကျွီယ််�ိတော်သိ် ယ်ဉ််တော်ကျွီးမုအရှိ အတော်ရှိးပဲါသိည်ီ် တော်န်ရှိ်အမီ်းအဖြပဲ်း 
ရှိိ့တော်န်သိ��့ ယ်င််း၏ �ီင််ဖြမန််စ်ေ် စ်းးဆုံးင််းတော်န်တော်သိ် တော်ရှိသိညီ်�ညီ်း င်ါးနိုိင််် တော်ဖြမကြသိဇို်တော်ကျွ်င််းမေန််သိညီ်် 
စ်�့ကျွ်ပဲီ�့းတော်ဖြမမီ်းကျွ့� တော်ပဲးအပဲ်ကျွ် �စ််န့ို�င််င်ံ��ံးကျွ�့ အ်ဟု်ရှိ ဖြ�စ််တော်စ်ပဲါသိညီ်။ တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိ့စ်ာ်န်် 
အမီ�့းမီ�့း��့�သိညီ် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၏ အဓာ့ကျွ ပြီးမ့��ကြိုးကျွးးမီ်းအန်ကျွ် ၅ ပြီးမ့��နိုိင်််အ�ူ တော်ဖြမ်ကျွ်ဘဲကျွ် ကျွ�န််းဖြမင််် 
တော်�်င််တော်ပဲ်တော်ဒီသိမိ တော်�်င််ဘဲကျွ် သိမပဲ့�င််းနိုိင််် အပဲူတော်�ီ််ပဲ�့င််းတော်ဒီသိအထ့ တော်ဂဟုစ်န်စ််မီ်းကျွ့� မှတော်ဝ 
မးိေ�့�ှကျွ် ရှိိ့တော်န်ပဲါသိညီ်။ ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံအ�ေင််း တော်န်ထ�့င််သိူ��့င််းသိညီ် ဤထူးဖြေ်း�ိတော်သိ် ဖြမစ််ကြိုးကျွးးနိုိင််် 
ဆုံးကျွ်စ်ပဲ်မု ရှိိ့တော်န်ရှိ် မနိုာတော်�းပြီးမ့��မိ တော်ဖြမ်ကျွ်ဘဲကျွ် ကျွး�့�မး�် ၂၀၀ ေန်�် အကျွေ် ဖြမစ််အ�ေင််း၌ 
ဧရှိ်ဝ�း�င််းပဲ�့င်် အ�ပဲ်စ်�နိုိင််် တော်ဒီသိေံ �ံင်ါသိညီ်မီ်း အကြကျွ်း ရှိ်စ်�နိုိစ််နိုိင်််ေီ း ကြကျွ်ဖြမင်််တော်န်ပြီးပဲးဖြ�စ််တော်သိ် 
ဆုံးကျွ်ဆုံးံတော်ရှိးသိညီ် ဖြမစ််ကြိုးကျွးး၏ တော်ပဲါကြွကျွေယ််�ိတော်သိ် င်ါးမီ်း �မ်းဆုံးးးရှိရှိိ့နို�့င််တော်ရှိး �ူသိ်းနိုိင််် သိဘဲ်ဝ��့� 
ပဲူးတော်ပဲါင််း ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််တော်န်ဖြေင််း သိတော်ဘဲ်ကျွ့� ထင််ဟုပဲ်တော်စ်ပဲါသိညီ်။

ဧရှိ်ဝ�းဖြမစ််ကြိုးကျွးးသိညီ် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၏ စ်းးပဲေ်းတော်ရှိးကျွ့� နိုိစ််စ်ဉ်် အတော်မရှိ့ကျွန််တော်ဒီ်�် ၆ ဘဲး�းယ်ံ��့းအထ့ 
အကျွီ�့းဖြပဲ�တော်န်သိ��့ နို�့င််င်ံ် �ူဦးးတော်ရှိ၏ ၆၀ ရှိ်ေ�့င််နိုုန််းကျွ�့ အသိ်းဓာ်�် စ််းသိံ�းနို�့င််တော်စ်ရှိန််နိုိင််် စ်ပဲါးစ်�့ကျွ် 
ဧရှိ့ယ််၏ ၅၀ ရှိ်ေ�့င််နိုုန််း စ်�့ကျွ်ပဲီ�့းနို�့င််တော်ရှိး အ�ေကျွ်�ညီ်း အတော်ထ်ကျွ်အပဲံ်တော်ပဲး�ှကျွ်ရှိိ့သိညီ်။ သ့ိ��တော်သိ်် 
��့းပဲေ်း�်တော်သိ် �ူဦးးတော်ရှိနိုိင််် ဖြမစ််ဝိမ်းအတော်ပဲ် ပဲ့�မ�့သိကျွ်တော်ရှိ်ကျွ်�ှကျွ်ရှိိ့တော်သိ် �့အ်းမီ်းသိညီ် 
ဤတော်ဂဟုစ်န်စ််ကြိုးကျွးးနိုိင််် ယ်င််းအတော်ပဲ် မးိ�င််းတော်န်ထ့�င််သိူမီ်းကျွ�့ ရှိ်သိးဥ��တော်ဖြပဲ်င််း�ဲမု၏ 
အကျွီ�့းဆုံးကျွ်မီ်းအ်း တော်ကြကျွ်ကျွ်ေမန််း�့�့ ထ့ေ�့ကျွ်�ေယ််တော်စ်�ှကျွ်ရှိိ့ပဲါသိညီ်။

ကျွွနို်�ပဲ်��့�၏ စ်းမံကျွန့််းတော်န်ရှိ်မီ်း

၆၁%
အရေး�းပါါသည့််� 
ရေးေဟရေးေသကြီး�းး 

မြ�န််�ာနိုု�င််င်ံ 
မြေမြ��ျက််နိုာာမြ�င််၏

၁၄ ခု

တို့့��က ဝန်းး�ရံံ 
ထားး�သည်း

၁၀၀
တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး�� 
အတု�င်း်�အတ�ဖြ�င်း်� 
ခြိ�ုမ္ဘာ်�ခြောဖြ��က်မ္ဘာုတု�� 
ကြုံကး�ခြောေရသည််။

မှီီ�တင်းး�
နေေထိုု�င်းးရာာ

ဧရာာဝတီီ 
လင်းး�ပိုု�င်းး

မြ�န််�ာနိုု�င််င်ံ 
လူူဦးးရေေ၏ 

ကျော်�်�� 
သည်�၃၈၈ မှာံိ��၇၀ ခန်�၆၆% ၅၀%

ဒေေသမျိုး�း��ရင်းး� 
ဖြ�စ်းသည်း

အနက််

၁၄၀၀
မျိုး�း��အနက််

၀၆ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၀၇
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ငါးး�မျိုး�း��စိးတ််ပေါ�းငါး်�  

နို့့��တို့�က််သတိုတ ဝါါ၊ 
ငှှက််နို့ှငှ်် 
တိုး��သး��သတိုတ ဝါါ 
မျိုး�့��စိ့တို်ပေါ�ါငှ်�



ဆုံးကျွ်သိေယ််ဆုံးကျွ်ဆုံးံတော်ရှိးနိုိင််် မ့�်�ကျွ်�ေဲ�တော်ရှိးဆုံး့�င််ရှိ် အ�ေဲ�အတော်န်ဖြ�င််် ယ်ေ�နိုိစ််�ေင်် 
နို�့င််င်ံ�စ််ဝန််းမိ ပဲ�်ဝန််းကျွီင််တော်ရှိးရှိ် ဖြပဲဿန်�မီ်းအတော်ပဲ် အမီ်းဖြပဲညီ်သူိ သိ့ရှိိ့ 
အတော်�းတော်ပဲးမု ��့းပဲေ်းတော်စ်တော်ရှိး ပဲ့�မ�့ကြိုးကျွ့�းပဲမ်းအ်းထ��်ေဲ်ကြကျွသိ�့� တော်န်အ့မ်မီ်း၊ 
စ်းးပဲေ်းတော်ရှိး ��ပဲ်င်န််းမီ်းမိသိညီ် န့ို�င််င်ံအဆုံးင််် တော်ဆုံးေးတော်နိုေး တော်ဖြပဲ်ဆုံး့�မုမီ်း�ေင်် 
ထ့န််းသိ့မ်းတော်ရှိး ဆုံး့�င််ရှိ် ကျွ့စ်စရှိပဲ်ကျွ့� တော်ရှိိ��န််းတော်ရှိ်ကျွ်�်သိညီ်အထ့ တော်ဆုံး်င််ကြကျွဉ််း 
နို�့င််ေဲ်ပဲါသိညီ်။ မ့�်�ကျွ်�ေဲ�မုမီ်း အရှိိ့န််အဟု�န််ဖြမိင််် တော်ဆုံး်င််ရွှိကျွ်ဖြေင််းမိ အတော်ရှိးပဲါသိညီ်် 
အေမ်းအန်�းမီ်း �ကျွ်ေံကျွီင််းပဲဖြေင််းအထ့၊ ဗျူးဒီးယ်�့မီ်းရုံ�့ကျွ်ကျွူးထ��်��ပဲ်ဖြေင််း
မိ တော်ဆုံး်င််းပဲါးမီ်း တော်ရှိးသိ်းဖြေင််းနိုိင််် သိ�င််းထ��်ဖြပဲန််ေီကျွ်မီ်း ဖြပဲ���ပဲ်ဖြေင််း၊ 
မဟု်ဗျူီ�ဟု်တော်ဖြမ်ကျွ် ဆုံးကျွ်သိေယ််တော်ဆုံး်င််ရှိွကျွ်မုမီ်းနိုိင််် မ့�်�ကျွ်�ေဲ�မုမီ်း�ေင်် ရှိင််းနိုးိး 
ဖြမ�ပဲ်နိုိံဖြေင််း�့��သိညီ် ကျွွနို်�ပဲ်��့�၏ ထ့န််းသိ့မ်းတော်ရှိးဆုံး့�င််ရှိ် ရှိညီ်မိန််းေီကျွ်မီ်း ဖြပဲညီ််ဝ 
တော်အ်င််ဖြမင််နို�့င််ရှိန်် မရှိိ့မဖြ�စ်် အတော်ရှိးပဲါ ပဲါသိညီ်။ 

ကျွွနို်�ပဲ်��့�၏ ဆုံးကျွ်သိေယ််ဆုံးကျွ်ဆုံးံတော်ရှိးနိုိင််် မ့�်�ကျွ်�ေဲ�တော်ရှိးဆုံး့�င််ရှိ် အ�ေဲ�ထံမိ ယ်ေ�နိုိစ်် 
အ�ေကျွ် စ့်�်ဝင််စ််း�ေယ်် အတော်ကျွ်င််းဆုံး�ံးတော်သိ် အရှိ်မီ်း�ေင်် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၏ 
ပဲထမဆုံးံ�းတော်သိ် ဆုံးင််ဖြပဲ�့�ကျွ်အ်း �ေင်််�ိစ််ဖြေင််း၊ ဖြမန််မ်န့ို�င််င်ံ၏ ကျွီ်းတော်ကျွ်င််တော်ရှိ 
ကျွ့န််းဂဏ်န််း အသိစ်် ထ��်ဖြပဲန််နို�့င််တော်ရှိး ကူျွညီးပဲံ်ပဲ�့းဖြေင််း၊ သိဘဲ်ဝ တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိ့စ်ာ်န်် 
အတော်ဖြေဖြပဲ� ေရှိးးသိေ်း��ပဲ်င်န််း အ�်းအ�်ကျွ�့ ဖြပဲသိနို�့င််ရှိန်် �ှ�်တော်�်် 
ကျွ�့ယ််စ််း�ိယ််မီ်းအ်း ထ�့င််းနို�့င််င်ံသ့ိ�� ေရှိးးစ်ဉ််�စ််ေ� စ်းစ်ဉ်် ပဲ�့�တော်ဆုံး်င််တော်ပဲးဖြေင််းအဖြပဲင်် 
ပဲ�်ဝန််းကျွီင်် ဆုံး့�င််ရှိ် အသ့ိပဲညီ် တော်ပဲးတော်ရှိးအ�ေကျွ် Save the Children အ�ေဲ�နိုိင််် 
�ရှိ်းဝင်် မ့�်�ကျွ် ဖြပဲ���ပဲ်န့ို�င််တော်ရှိး ဦးးတော်ဆုံး်င််မုတော်ပဲးဖြေင််း�့�� ပဲါဝင််ပဲါသိညီ်။ 

ထိားန်�သိမ်ှာ�နေရ�လုပ်ငန်�အတွက်ား 
မြပန်ကြားကားာ�ဆက်ားသွယ််နေပ�မြခင်�

+၁၃၀၀၀၀

+၁၁၇၅

+၁၂၅% “Like” ရရိှမုှာ 
တုိ�တက်ားနုှုန်� 

မြမှာန်မှာာ� လူသိအမှာံာ�ဆုံ� ပတ်ဝီန်�ကားံင် 
ဆုိင်ရာ လူမုှာကွားန်ရက်ားစာမှာံက်ားနှှုာ

မြမှာန်မှာာ� တတိယ်အကြီးကီား�ဆုံ� 
အင်န်ဂျီံီအုိ နေ �့စ်ဘုားတ်စာမှာံက်ားနှှုာ

၆ လအတွင်� 
ပရိသတ်အသစ် 

နေဆာင်�ပါ�မှာံာ�ကုိား ့တ်ရုှုခ့�မုှာနေပါင်� 

ကြီးကိားမ်ှာ

+၅၀၀၀စာစုအလုိက်ား 
ပံံ�နံှှု�နေရာက်ားရိှမုှာ 

၂၈၈၀၀၀ထိားပ်တန်�စာစုမှာံာ� 
ပံံ�နံှှု�နေရာက်ားရိှမုှာ $၂၂၈၇၇၁ ၁

၂၂ ၂၂၄

၁၅
အဓာ့ကျွထ��်ဖြပဲန််ေီကျွ်မီ်း၏ 

PR �န််��့းတော်ပဲါင််း

သိဘဲ်ဝ တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိ့စ်ာ်န်် 
အတော်ဖြေဖြပဲ� ေရှိးးသိေ်း��ပဲ်င်န််းကျွ�့ 

ထ�့င််းနို�့င််င်ံသ့ိ�� သိေ်းတော်ရှိ်ကျွ် 
တော်�်�်ေဲ်သိညီ်် �ှ�်တော်�်် 

ကျွ�့ယ််စ််း�ိယ််တော်ပဲါင််း 

ရုံ�့ကျွ်ကျွူးထ��်��ပဲ်ေဲ်သိညီ် ်
ဗျူးဒီးယ်�့တော်ပဲါင််း

ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ�ေင်် ရှိိ့တော်န်တော်ကြကျွ်င််း 
တော်သိေီ်သိညီ်် အန့်မ််ဆုံးံ�း 

ကျွီ်းတော်ကျွ်င််တော်ရှိ 

သိ့ရှိိ့အ်ရုံံ�စ်�့ကျွ်မု ဖြမင်််�ကျွ်�် 
တော်စ်ရှိန်် WWF-ဖြမန််မ်နိုိင််် �ကျွ်�ေ ဲ

တော်ဆုံး်င််ရှိွကျွ်တော်န်တော်သိ် ထင််တော်ပဲ် 
တော်ကျွီ််ကြကျွ်းသူိ သိံ�မန််တော်ပဲါင််း

�ေင်််�ိစ််ပြီးပဲးး ဆုံးင််ဖြပဲ�့�ကျွ်

+၁၆၁၀၀၀
နို�န််းအန်ယ််အနိုိစ််ပဲ�့�ေီမုအတော်ကြကျွ်င််း 

animation ကြကျွည်ီ်ရုံုေဲ်မုတော်ပဲါင််း

၃၀၀၀
ပဲ�်ဝန််းကျွီင််ဆုံး့�င််ရှိ် 

အသိ့ပဲညီ်တော်ပဲးတော်ရှိး တော်ရှိိ�တော်ဖြပဲး 
စ်မ်းသိပဲ်စ်းမံကျွ့န််း�ေင်် ပဲါဝင််မည်ီ် 

ကျွတော်�းင်ယ််တော်ပဲါင််း 
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နေတာရုိှုင်�တိရစာာန် တရာ�မှာဝီင်ကုားန်သွယ််မုှာ
��ပဲ်င်န််းအစ်းအစ်ဉ််မီ်း

ကားွွ န်မှာတို �အတွကား် နေတာရှုိုင်� 
တိရစာာန်ဆိုင်ရာ ရာဇဝီတ်မှာု 
ရ့� နေရှ�တန်� စစ်မှာံကား်နှုှာမှာှာ 
အဓိိကား စိန်နေခ်မှာုကြီးကားီ� 
ရှိနေနပါတယ််။ ေါနေပမှာယ််� 
ေီစိန်နေခ်မှာုမှာှာ အခွင�်အလမှာ်� 
နေကားာင်�လည်� တွ့လ�ွ ကား် 
ပါလာပါတယ််။

“

”

စွမ်ှာ�နေဆာင်နုိှုင်ခ့�မုှာမှာံာ�

ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံသိညီ် တော်�်ရုံ့�င််း�ရ့ှိစ်ာ်န််ဆုံး�့င််ရှိ် ရှိ်ဇိုဝ�်မဆုုံး�့သိညီ်် မ�န််��့င််း၏ အ�ယ််ဗျူဟု့��ေင်် တော်ရှိ်ကျွ်ရှိိတ့ော်န်ပဲါသိညီ်။ အဓာက့ျွ �ဆုံးင််ေ်ံ 
�င််ပဲ�့�ရှိ် နို�့င််င်ံမီ်း၊ ရှိညီ်မနိ််းဦးး�ညီ်တော်သိ် နို�့င််င်ံမီ်း၏ ဝန််းရှိံထ်းဖြေင််းကျွ့� ေံထ်းရှိသိဖြ�င််် ပဲ�့င််န်ကျွ်ကျွီ�းတော်ကျွီ််ကျွ် တော်�်ရုံ့�င််း�ရ့ှိစ်ာ်န်် 
အမဲ��့ကျွ်�မ်းဆုံးးးသိမူီ်းအ�ေကျွ် အတော်ရှိးပဲါသိညီ်် ရှိင််းဖြမစ််တော်ဒီသိ�စ််ေ��ညီ်း ဖြ�စ််တော်န်သိညီ်။ အစ့်�းရှိအတော်န်ဖြ�င််် သိသ့ိ်ထင််ရှိိ် းသိညီ်် 
အ်းထ��်မအုေီ�့� ဖြပဲ���ပဲ်ေဲတ်ော်သိ််�ညီ်း တော်�်ရုံ့�င််း ဆုံးင််နိုငိ််် ကျွီ်း ကျွဲသ်ိ�့�တော်သိ် ��့င််းဖြပဲညီ်၏ အရှိိန့််အဝါ အကြိုးကျွးးဆုံးံ�းတော်သိ် မီ�့းစ်�့်မီ်းမိ်  
၎င််း��့�၏ အစ်�့်အပဲ�့င််းမီ်းအတော်ပဲ် ဝယ််�့�အ်းရှိိ့တော်န်ဖြေင််းတော်ကြကျွ်င််် မီ�့းသိ�ဉ််းတော်ပဲီ်ကျွ်ကျွေယ််မညီ်် အနိုာရှိ်ယ််ကျွ့� ဆုံးကျွ်�ကျွ် ရှိင််ဆုံး့�င်် 
တော်န်ရှိဆုံးဲ ဖြ�စ််သိညီ်။ မ့�င််း�်းတော်ရှိ်ကျွ် WWF ၏ သိ�တော်�သိးမီ်းကျွ ပဲင််ရှိင််း စ်စ့်စ််နို�့င််ဖြေင််း မရှိိတ့ော်သိ် ဆုံးင််စ်ေယ််နိုိင််် ကြံကျွံေ်ီ�့မီ်းကျွ့� နို�့င််င်ံ�ကျွ် 
တော်�းကျွေကျွ်သိ�့� တော်ရှိ်င််းဝယ််တော်�်ကျွ်ကျွ်းမ ုရှိိတ့ော်န်ဆုံးဲဖြ�စ််တော်ကြကျွ်င််း တော်�််ထ��် �င််ဖြပဲေဲက်ြကျွသိညီ်။

ကျွွနို်�ပဲ်��့�အတော်န်ဖြ�င််် ဝယ််ယ်သူိအူမအူကျွီင်််မီ်းကျွ့� စ်ံ�စ်မ်းတော်�််ထ��်တော်န်စ်ဉ််အ�ေင််း ဥပဲတော်ဒီ�့�ကျွ်န်�တော်စ်မညီ်် အထန့််းအကျွေပဲ်မီ်း ပဲ�့မ�့ 
အ်းတော်ကျွ်င််းတော်စ်ရှိန််၊ သိဖ့ြမင််အတော်�းတော်ပဲးမ ု��့းပဲေ် း�်တော်စ်ရှိန််၊ တော်ဒီသိအ�ေင််း �ေ�်�ပဲ်စ်ေ်  တော်ရှိ်င််းေီတော်န်မမုီ်းကျွ့� တော်�ှ်ေ်ီရှိန်် အ�ေကျွ် 
အစ်�့းရှိနိုငိ််် နို�့င််င်ံ�ကျွ် အင််န််ဂီ းအ�့မီ်းအဖြပဲင်် ဖြပဲညီ်�ေင််းအရှိပဲ်ဘဲကျွ်အ�ေဲ�အစ်ညီ်းမီ်းနိုငိ်််�ညီ်း အ��ူ�ပဲ်တော်ဆုံး်င််�ှကျွ် ရှိိပ့ဲါသိညီ်။ 
ကျွွနို်�ပဲ်��့�သိညီ် တော်�်ရုံ�့င််း�ရ့ှိစ်ာ်န််ဆုံး�့င််ရှိ် ရှိ်ဇိုဝ�်မမုီ်းကျွ့� အဆုံးံ�းသိ�်နို�့င််တော်ရှိး အနိုာမ့ တော်မှ််မနိ််းေီကျွ်နိုိင်််�ကျွေ န်ယ််စ်ပဲ် 
ဖြ��်တော်ကျွီ်် ပဲးူတော်ပဲါင််းတော်ဆုံး်င််ရှိကွျွ်မအု်း အတော်ထ်ကျွ်အကျွဖူြပဲ��ှကျွ် တော်ဒီသိဆုံး့�င််ရှိ် IWT အထးူ��ပဲ်င်န််းအ�ေဲ�နိုိင််် သိကျွ်ဆုံး�့င််သိညီ်် ရှိငိ််း�င််း 
ဖြပဲ�်သိ်းတော်သိ် ဥပဲတော်ဒီစ့်�းမ�့းတော်ရှိး ��ပဲ်ထံ�း��ပဲ်န်ညီ်းမီ်း၊ ကျွီင်််ဝ�်မီ်း ေီမ�ိ်နို�့င််တော်ရှိးအ�ေကျွ် ဥပဲတော်ဒီစ့်�းမ�့းတော်ရှိး အ�ေဲ�အစ်ညီ်းမီ်း၊ 
နို�့င််င်ံ�ကျွ်မ ိကျွွမ်းကျွီင််သိမူီ်း၊ မ�့်�ကျွ်အ�ေဲ�အစ်ညီ်းမီ်းနိုငိ််် အ��ူကျွေ �ေဲ�ကျွ် ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််တော်န်ပဲါသိညီ်။

ဂျီနေရ�စ်ဟွွာာ
အစ်းအစ်ဉ််မန််တော်န်ဂီ်

တာ�မြမှာစ်ပိတ်ပင်လိုကား်မြခင်�

IWT အထူား�လုပ်ငန်�အ့့့

ရှိန််ကျွ�န််��့င််းတော်ဒီသိကြိုးကျွးး အစ်�့းရှိအ�ေဲ�သိညီ် တော်�်ရုံ့�င််း 
�ရ့ှိစ့်ာ်န်် ထ��်ကျွ�န်် ပဲစ်စညီ်း တော်ရှိ်င််းေီမမုီ်းအတော်ပဲ် 
တော်ဒီသိနိုာရှိ �်းဖြမစ််မန့််�ကျွ�့ ထ��်ဖြပဲန််ေဲသ်ိညီ်။ 
[တော်အ်ကျွ်�့�ဘဲ်၊ ၂၀၁၈]

တော်�်ရုံ့�င််း�ရ့ှိစ့်ာ်န်် �ရှိ်းမဝင်် ကျွ�န််သိေယ််မုဆုံး�့င််ရှိ် 
��ပဲ်င်န််း အစ်းအစ်ဉ်် မကူြကျွမ်း ဖြပဲ�စ်�တော်ရှိး ပဲထမဆုံးံ�း 
နို�့င််င်ံအဆုံးင််် အစ်ညီ်းအတော်ဝးသိညီ် တော်ဖြ�ရှိငိ််းရှိမညီ်် 
န်ညီ်း�မ်းမီ်း တော်�််ထ��် ေီမ�ိ်နို�့င််ရှိန်် IWT 
အထးူ��ပဲ်င်န််း အ�ေဲ�ဝင််မီ်းနိုငိ််် အဖြေ်းတော်သိ် 
အ�ေဲ�အစ်ညီ်းမီ်းကျွ့� တော်ပဲါင််းစ်ညီ်းတော်ပဲးနို့�င််ေဲသ်ိညီ်။ 

$ အနာဂျီတ်နေမြခလှမ်ှာ�မှာံာ�

၂၀၂၀ တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိ့စ်ာ်န်် ထ��်ကျွ�န််ပဲစ်စညီ်း တော်ရှိ်င််းေီမုအတော်ပဲ် တော်ဒီသိဆုံး�့င််ရှိ် 
�်းဖြမစ်် ပဲ့�်ပဲင််မု တော်ကြကျွညီ်နို�့င််တော်ရှိး ရှိညီ်မိန််းေီကျွ်ဖြ�င််် မနိုာတော်�းစ်ညီ်းရုံ�ံး�ံု�တော်ဆုံး််မ ု
စ်�င််ဖြေင််း။

၂၀၁၉ �်အ�့၊ ဖြမန််မ်နိုိင််် ထ�့င််းနို�့င််င်ံအကြကျွ်း န်ယ််စ်ပဲ်ဖြ��်တော်ကျွီ်် ပဲူးတော်ပဲါင််း 
တော်ဆုံး်င််ရှိွကျွ်မုနိုိင််် အတော်ရှိးကြိုးကျွးး သိ�င််းအေီကျွ်အ�ကျွ်မီ်း မှတော်ဝမု ပဲ�့မ�့ 
အ်းတော်ကျွ်င််းတော်စ်တော်ရှိး ဒီ��့ယ်အကြိုးကျွ့မ် န်ယ််စ်ပဲ်ဖြ��်တော်ကျွီ်် အ��ပဲ်ရုံံ�တော်ဆုံးေးတော်နိုေးပဲေ ဲ
ကျွီင််းပဲဖြေင််း။

၂၀၂၀ တော်ရှိေကြိုး�့ဂံ ထ့ပဲ်သိးးအစ်ညီ်းအတော်ဝးနိုိင််် န်ယ််န့်မ့�်ဖြ��်တော်ကျွီ်် 
သိ�င််းအေီကျွ်အ�ကျွ် မှတော်ဝမုနိုိင််် ပဲူးတော်ပဲါင််း တော်ဆုံး်င််ရွှိကျွ်မု ပဲ�့မ�့ 
အ်းတော်ကျွ်င််းတော်စ်ဖြေင််း

၂၀၂၀ IWT ��ပဲ်င်န််းအစ်းအစ်ဉ််အ်း အပြီးပဲးးသိ�်ဖြေင််းနိုိင််် တော်ဒီသိဆုံး့�င််ရှိ်အဆုံးင််် 
ထ့တော်ရှိ်ကျွ်သိည်ီ်��ပဲ်င်န််း အစ်းအစ်ဉ်် အတော်ကျွ်င််အထညီ်တော်�််မု စ်�င််ဖြေင််း

ဝီယ််ယူ်သူစစ်တမ်ှာ�မှာံာ�၏

နှှုစ်အလုိက်ားနေစံ�ကွားက်ားစစ်တမ်ှာ�မှာံာ�အရ နယ််စပ်အလုပ်ရုံှုနေဆွ�နေနွှု�ပ့ွတွင်ဆုံးင််စ်ေယ််ထ��်ကျွ�န််ပဲစ်စညီ်းမီ်းသိညီ် �ရုံ��် 
ေရှိးးသိေ် း ဧညီ််သိညီ်မီ်းအကြကျွ်း �ကူြိုးကျွ�့ကျွ် 
အမီ်းဆုံးံ�း ဖြ�စ််တော်န်စ်ဉ်် ဖြမန််မ်နို့�င််င်ံသိ်းမီ်းကျွမ ူ
တော်�်တော်ကျွ်င််သိ်းမီ်း ဝယ််ယ်ရူှိန်် 
စ်�့်အဝင််စ််းဆုံးံ�း ဖြ�စ််သိညီ်။

အကြိုက်ိ��လဒါ်��ာ�အ�

ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ�စ််ဝမိ်း တော်စ်ီးမီ်း၌ 
တော်�်ရုံ့�င််း�ရ့ှိစ့်ာ်န်် �ရှိ်းမဝင်် 
တော်ရှိ်င််းဝယ််မ ုဆုံးကျွ်�ကျွ်ရှိိတ့ော်န်ဆုံးဲ 
ဖြ�စ််သိညီ်။

�်အ�့၊ ဖြမန််မ်နိုငိ််် ထ�့င််းနို�့င််င်ံ��့�မိ 
အ်ဏ််ပဲ�့င််မီ်း အကြကျွ်း စ်ံ�စ်မ်း 
တော်ထ်ကျွ်�မိ်းမ ုမဟု်ဗျူီ�ဟု်မီ်းနိုငိ််် 
��ပဲ်ထံ�း��ပဲ်န်ညီ်းမီ်း မှတော်ဝနို့�င််တော်စ်ေဲသ်ိညီ်။

၁၀ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၁၁



တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိစ်ာ်န်် �ရှိ်းမဝင်် ကျွ�န််သိေယ််မုသိညီ် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၌ 
တော်ေါင််းတော်ထ်င်် တော်န်ဆုံးဲ ဖြ�စ််တော်သိ််�ညီ်း  တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိ့စ်ာ်န်် ထ��်ကျွ�န်် 
ပဲစ်စညီ်းမီ်းကျွ�့ ဝယ််ယူ်တော်န်သိူမီ်းနိုိင််် ပဲ�်သိကျွ်၍ သ့ိန်�း�ညီ်ဖြေင််းမိ်မ ူ
နိုိစ််တော်ပဲါင််း မီ်းစ်ေ်အ�ေင််း အန်ညီ်းအကျွီဉ််းမှသိ် ရှိိ့တော်န်ပဲါတော်သိးသိညီ်။

၂၀၁၈ ေ�နိုိစ််�ေင်် WWF သိညီ် ဖြမန််မ်န့ို�င််င်ံ၌ တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိ့စ်ာ်န်် ထ��်ကျွ�န်် 
ပဲစ်စညီ်းမီ်းအ�ေကျွ် တော်င်ေတော်ကြကျွး သိ�ံးစ်ေဲတော်န်သိူမီ်း၏ သိတော်ဘဲ်ထ်းနိုိင််် 
အဖြပဲ�အမူမီ်းအတော်ပဲ် ကျွီယ််ဖြပဲန်�်သိညီ် စ်စ််�မ်း�စ််ေ�ကျွ့� ကြိုးကျွးးကြကျွပဲ် 
��ပဲ်တော်ဆုံး်င််ေဲ်ပဲါသိညီ်။ တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိ့စ်ာ်န်် တော်ရှိ်င််းဝယ််တော်�်ကျွ်ကျွ်းမုနိုိင််် 
ပဲ�်သိကျွ်၍ အဓာ့ကျွကျွီသိညီ်ဟု� သိ့ရှိိ့ထ်းတော်သိ် တော်န်ရှိ် ၆ တော်န်ရှိ်ကျွ�့ 
တော်ရှိွးေီယ််၍ ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံသိ်းမီ်းနိုိင််် �ရုံ��်�ူမီ�့း ေရှိးးသိေ်းမီ်းကျွ 
မညီ်သိညီ် �့��ကျွ�့ ဝယ််ယ်ူကြကျွသိညီ်၊ အဘဲယ််တော်ကြကျွ်င််် ဝယ််ယူ်ကြကျွသိညီ်ကျွ�့ ပဲ�့မ�့ 
န်�း�ညီ် သိတော်ဘဲ်တော်ပဲါကျွ်နို�့င််ရှိန််အ�ေကျွ် စ်စ််�မ်း တော်ကျွ်ကျွ်ယူ်ေဲ်ပဲါသိညီ်။

ဤသိ�တော်�သိန်ဖြပဲ�မုကျွ အ�ေန််�န််�့�းရှိိ့ပြီးပဲးး အံ်အ်းသိင်််စ်ရှိ် အတော်�ေးအဖြမင်် 
မီ်းကျွ�့ တော်ပဲးေဲ်ရှိ် ယ်င််း�့��သိညီ် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၌ တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိ့စ်ာ်န််ဆုံး�့င််ရှိ် 
ရှိ်ဇိုဝ�်မုမီ်း အဆုံးံ�းသိ�်နို�့င််တော်ရှိး ရှိညီ်ရွှိယ််ေီကျွ်နိုိင််် အံဝင််သိင်််တော်�ီ််သိည်ီ် 
�ံ��ဖြပဲန််မု အစ်းအစ်ဉ််မီ်းကျွ�့ ကျွွနို်�ပဲ်��့�အ်း ေီမိ�်နို�့င််တော်စ်မညီ်ဖြ�စ််သိညီ်။ 

နေတာရုိှုင်�တိရိစာာန် တရာ�မှာဝီင် 
ထုားတ်ကုားန်ပစစည်�မှာံာ�  
ဘားယ််သူနေတွကား ဝီယ််နေနသလ့ 

ကျွွနို်�ပဲ်��့���ပဲ်တော်ဆုံး်င််ပဲံ�

အစီရင်ခံစာ မှာကြားကားာခင်လာမှာည်။

ကျွွနို်�ပဲ်��့���ပဲ်တော်ဆုံး်င််ပဲံ�

 ၁၂ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၁၃



နေတာရုိှုင်�တိရစာာန်မှာံာ�
��ပဲ်င်န််းအစ်းအစ်ဉ််မီ်း

နေတာရှုိုင်�တိရစာာန် 
ထားိန်�သိမှာ်�နေရ� လုပ်နေနတ့� 
ဝီန်ထားမှာ်�နေတွအတွကား် 
မြမှာန်မှာာ� ပထားမှာဆံု� 
ထားိန်�သိမှာ်�နေရ� ဝီန်ထားမှာ်� 
နေကားာလိပ် ့ွင�်လှစ်နှုိုင် 
နေတာ�မှာယ်် ဆိုတာကား 
ေီနှုှစ်အ့ို � ကားွွ န်နေတာ် 
စိတ်လုပ်ရှာ�ရတ့� ကားိစစပါပ့။

“

”

စွမ်ှာ�နေဆာင်နုိှုင်ခ့�မုှာမှာံာ�

ကျွွနို်�ပဲ်��့�ကျွမာ်တော်ဖြမမ ိတော်�်ရုံ့�င််း�ရ့ှိစ့်ာ်န််မီ်း အ်း�ံ�းကျွဲသ်ိ�့�ပဲင်် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၌ရှိိတ့ော်သိ် မီ�့းစ်�့်မီ်းသိညီ်�ညီ်း ကျွီကျွ်စ််းန်ယ််တော်ဖြမမီ်း 
ဆုံးံ�းရုံံးုရှိဖြေင််း၊ �ရှိ်းမဝင်် အမဲ�့�ကျွ်သိ�်ဖြ��်ေံရှိဖြေင််း�့��၏ ကြိုးကျွးးမ်းသိညီ်် ပြီးေမ့်းတော်ဖြေ်ကျွ်မ ုမီ်းကျွ့� ရှိင််ဆုံး့�င််တော်န်ရှိသိညီ်။ သိ့��တော်သိ််�ညီ်း 
ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံသိညီ် တော်ဒီသိမီ�့းရှိင််း မီ�့းစ်�့်မီ်း၊ မီ�့းသိ�ဉ််းရှိန်် အနိုာရှိ်ယ်် ကျွီတော်ရှိ်ကျွ်တော်န်သိညီ်် မီ�့းစ်�့်မီ်း အပဲါအဝင်် တော်ပဲါမီ်းစ်ံ��င်် �တိော်သိ် 
တော်�်ရုံ့�င််း �ရ့ှိစ့်ာ်န််မီ်းကျွ�့ �မထူးူဖြေ်းစ်ေ်  ပဲ�့င််ဆုံး�့င််ထ်းဆုံးဲ ဖြ�စ််ပဲါသိညီ်။ ကျွွနို်�ပဲ်��့�အတော်န်ဖြ�င််် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံရှိိ ့တော်�်ရုံ့�င််း �ရ့ှိစ့်ာ်န််မီ်းအ်း 
ကျွ်ကျွေယ််တော်စ််င်််တော်ရှိိ် ကျွ်ရှိန်် ဇိုးဝမီ�့းစ်ံ� ကြွကျွေယ််ဝမအု�ေကျွ် ကျွမာ်အ်တော်ရှိးအပဲါဆုံးံ�း တော်န်ရှိ်မီ်းအန်ကျွ်မ ိ�စ််ေ��ေင်် ��ပဲ်ကျွ�့င််တော်န်ဖြေင််းဖြ�စ််သိညီ်။

�ကျွ်ရှိိ�့ေင်် ကျွီ်းတော်ကျွ်င််တော်ရှိ အန်ညီ်းဆုံးံ�း ၂၂ တော်ကျွ်င််ရှိိသ့ိညီ်ဟု� ေီ းးကျွီ�းဂ�ဏ််ဖြပဲ�ရှိင််း ဖြမန််မ်နို့�င််င်ံအ�ေကျွ် အန်မ့််ဆုံးံ�း ကျွီ်းတော်ကျွ်င််တော်ရှိ 
ကျွန့််းဂဏ်န််းသိစ်် �စ််ေ� သိကျွ်တော်သိထနူို�့င််တော်ရှိး မ�့်�ကျွ်မီ်းနိုငိ််် ကျွွနို်�ပဲ်��့� ယ်ေ�နိုစိ််�ေင်် အ�ူ�ကျွေ ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််ေဲက်ြကျွသိညီ်။ တော်�်ရုံ့�င််း 
ဆုံးင််မီ်း သိ�်ဖြ��်ေံရှိတော်�ရ်ှိိ့တော်သိ် ထင််ရှိိ် းသိညီ်် တော်န်ရှိ်နိုစိ််တော်န်ရှိ်�ေင်် �စ််နိုိစ််တော်ကျွီ််ကျွ်�အ�ေင််း တော်�်ရုံ�့င််းဆုံးင်် သိ�်ဖြ��်ေံရှိဖြေင််း 
မရှိိတ့ော်�်သ်ိညီ်အထ ့ကျွွနို်�ပဲ်��့�တော်အ်င််ဖြမင််မရုှိရှိိေ့ဲ်သိ��့ SMART ကျွင််း�ညိီ််ဖြေင််းနိုငိ််် ဆုံး�့ကျွ်ဘဲ်တော်ဖြေရှိ်ေံ�့�ကျွ်ဖြေင််း န်ညီ်းပဲညီ်အသိံ�းဖြပဲ�၍ 
အတော်ဖြေစ့်�ကျွ်စ်ေန််းမီ်း၌ ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး ကျွင််း�ညိီ်ဝ်န််ထမ်းမီ်းကျွ့� ဆုံးကျွ်�ကျွ်ကျွညူီးပဲံပ်ဲ�့းနို�့င််ေဲသ်ိညီ်။ ကျွွနို်�ပဲ်��့�၏ စ်းမံကျွန့််းမီ်းသိညီ် �နူိုိင််် 
ဆုံးင််��့� အကြကျွ်း ပဲဋိပ့ဲကျွခဖြ�စ််ပဲေ် းမုကျွ�့ တော်�ှ်ေ်ီတော်ပဲး�ှကျွ်ရှိိပ့ြီးပဲးး အစ်�့းရှိအတော်န်ဖြ�င်််�ညီ်း ၂၀၂၀-၂၀၂၅ ေ�နိုိစ််အ�ေကျွ် နို�့င််င်ံတော်�်် အဆုံးင််် 
ကျွီ်းထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး ��ပဲ်င်န််းအစ်းအစ်ဉ််ကျွ�့ မကြကျွ်မး �ကျွ်မ�ိ် တော်ရှိးထ့�း�မ့််မညီ်ဟု� တော်မှ််�င်််ရှိပဲါသိညီ်။ ထ့�စ်ဉ််အ�ေင််း ကျွွနို်�ပဲ်��့�သိညီ် 
ဖြပဲန််�ညီ်သိံ�းသိပဲ် ဖြပဲင််ဆုံးင််ထ်းသိညီ်် ဇိုးဝမီ�့းစ်ံ�မီ�့းကျွေဲနိုိင််် သိဘဲ်ဝထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိးန်ယ််တော်ဖြမမီ်း ကျွ်ကျွေယ်် တော်စ််င်််တော်ရှိိ် ကျွ်ဖြေင််းဆုံး့�င််ရှိ် 
န်ညီ်းဥပဲတော်ဒီမီ်း အ�ေကျွ် အပြီးပဲးးသိ�် ဖြပဲင််ဆုံးင််မမုီ်းဖြပဲ���ပဲ်တော်န်သိ��့  ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၏ တော်�်ရုံ့�င််း�ရ့ှိစ့်ာ်န််မီ်းအ်း အန်�ဂ�်ကျွ်�အထ ့
ကျွ်ကျွေယ်် တော်စ််င်််တော်ရှိိ် ကျွ်တော်ပဲးနို�့င််တော်စ်တော်ရှိး ဥပဲတော်ဒီတော်ရှိးဆုံးေဲဖြပဲဋ္ဌာ်န််းမ ုအ�ေကျွ်�ညီ်း ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််တော်ပဲးတော်န်ပဲါသိညီ်။ ကျွွနို်�ပဲ်��့�ထံ�ေင်် �်မညီ််�မီ်း 
အ�ေကျွ်�ညီ်း ရှိညီ်မနိ််းေီကျွ်မီ်း ကြိုးကျွးးကြိုးကျွးးမ်းမ်းရှိိတ့ော်န်ပြီးပဲးး ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၏ ပဲထမဆုံးံ�းတော်သိ် ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိးဝန််ထမ်းမီ်း တော်ကျွ်�ပ့ဲ်ကျွ�့ 
ထတူော်ထ်င််နို�့င််ရှိန်် သိစ််တော်�်ဦးးစ်းးဌာ်န်နိုိင်််အ�ူ ကြိုးကျွ�့းပဲမ်း တော်ဆုံး်င််ရှိကွျွ်တော်န်ပဲါသိညီ်။

ပိုင်စို�
စ်းမံကျွန့််းမန််တော်န်ဂီ်

ကားင်�လှည်�ဝီန်ထားမှာ်�
၂၂၀

ဆင်သတ်ခံရမှာု မှာရှိဆင်သတ်ခံရမှာု မှာရှိ ��့င််းတော်ဒီသိကြိုးကျွးး ၄ ေ�ရှိိ့ 
အတော်ဖြေစ့်�ကျွ်စ်ေန််း ၂၂ ေ��ေင်် 
�်ဝန်် ထမ်းတော်ဆုံး်င််�ှကျွ် 
ရှိိ့သိညီ်။

ရှိန််ကျွ�န််��့င််းအ�ေင််း ၂၀၁၈ 
ဧပြီးပဲး� ၃ ရှိကျွ်တော်န်�မစိ်၍ 

ပဲဲေးူ��့င််းအ�ေင််း ၂၀၁၈ 
တော်�တော်�််ဝါရှိး� ၂၆ ရှိကျွ်မစိ်၍ 

သိသိသာသာနေလံာ�ကားံခ့�

ဧရှိ်ဝ�း��့င််းအ�ေင််း 
တော်�်ရုံ့�င််းဆုံးင်် သိ�်ဖြ��်ေံရှိမ ု

အနာဂျီတ်နေမြခလှမ်ှာ�မှာံာ�

စီမှာံကားိန်�မှာံာ� စတင်ခ့�သည်။

 ၄ နေကားာင်အာ� လည်ပတ်တပ်ဆင်၍

ကားင်မှာရာနေထားာင်နေခံာကား်မှာံာ�ကား
LoA လကား်မှာှတ်ထားို�ခ့�သည်။ကျွီ်းနိုငိ််် ဆုံးင််မီ်းန်ညီ်း� ူတော်ကြကျွ်င််ကြိုးကျွးး 

မီ�့းနိုေယ်် ၈ ���ိ�အန်က်် ၆ ���ိ� ရှိိ့တော်န် 
တော်ကြကျွ်င််းကျွ့� အတော်ထ်ကျွ်အထ်း 
ဖြပဲသိေဲသ်ိညီ်။

တော်စ််င်််ကြကျွညီ််တော်��််မ ုဖြပဲ�တော်န်သိညီ်။စ်းမံကျွန့််း အတော်ကျွ်င််အထညီ်တော်�််မ ု
ပဲးူတော်ပဲါင််း တော်ဆုံး်င််ရှိကွျွ်တော်ရှိး ဆုံး့�င််ရှိ် 
MoU အ်း အတော်ထ်ကျွ်အကျွဖူြပဲ�ရှိန်် 
သိစ််တော်�်ဦးးစ်းးဌာ်န်နိုိင််် 

ဧရှိ်ဝ�း၊ ပဲဲေးူနိုိင််် ရှိန််ကျွ�န်် 
��့င််းတော်ဒီသိကြိုးကျွးးမီ်း�ေင်် �နူိုိင််် ဆုံးင်် 
ပဲဋိပ့ဲကျွခဖြ�စ််ပဲေ် းမ ုတော်�ှ်ေ်ီနို�့င််တော်ရှိး 

ကားံာ�နေကားာင်နေရ ၂၂ နေကားာင်
ဆုံး�့သိညီ် ်ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ�ေင်် ရှိိတ့ော်ကြကျွ်င််း 
တော်သိေီ်သိညီ် ်အန်ညီ်းဆုံးံ�း 
ကျွီ်းတော်ကျွ်င််တော်ရှိ ကျွန့််းဂဏ်န််းသိစ်် �စ််ေ� 
သိ�်မ�ိ် ထ��်ဖြပဲန််နို�့င််ေဲသ်ိညီ်။

တော်န်ထ�့င််ကျွီကျွ်စ််းရှိန်် အ�်းအ�်ရှိိတ့ော်သိ် 
စ်��ရှိန််းကျွး��့မး�် ၄၉,၀၀၀ အန်ကျွ် 
၁၀ ရှိ်ေ�့င််နိုုန််းတော်အ်ကျွ် ကျွ့�သိ် စ်စ််�မ်း 
တော်ကျွ်ကျွ်ယ်ေူဲန်ို�့င််တော်သိးသိညီ်။

၂၀၂၀ ��့င််းတော်ဒီသိကြိုးကျွးး ၃ ေ��ေင်် �နူိုိင်် ်ဆုံးင်် ပဲဋိပ့ဲကျွခဖြ�စ််မုဆုံး�့င််ရှိ် 

စ်းမံကျွန့််းမီ်း စ်�င််��ပဲ်တော်ဆုံး်င််ဖြေင််း။

၂၀၂၀ ဗျူဟု�့ဆုံးင််ထ့န််းသိ့မ်းတော်ရှိးဦးးစ််းတော်ပဲးတော်ဒီသိ (ပဲဲေူးရုံ့�းမ - ဧရှိ်ဝ�း 

��့င််းတော်ဒီသိကြိုးကျွးး) အ�ေင််း ဆုံးင််တော်ကျွ်င််တော်ရှိ စ်စ််�မ်းတော်ကျွ်ကျွ်ယူ်ဖြေင််း။

၂၀၂၀-၂၂ တော်ဖြမ်ကျွ်ဇို်မရှိး တော်ဘဲးမဲ်တော်�်အ�ေင််း တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိ့စ်ာ်န်် 

ထ့န််းသိ့မ်းတော်ရှိး တော်ကျွ်�့ပဲ် ထူတော်ထ်င််ကျွ် အကူျွအညီးတော်ပဲးဖြေင််း။  

၂၀၂၂ ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံရှိိ့ သိ�်မိ�်တော်ရှိွးေီယ််ထ်းတော်သိ် တော်န်ရှိ်မီ်း၌ 

ကျွီ်းတော်ကျွ်င််တော်ရှိ နိုိစ််ဆုံး��့းတော်စ်ဖြေင််း။

၁၄ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၁၅

တော်�်ရုံ့�င််းဆုံးင််



ကျွွနို်�ပဲ်��့���ပဲ်တော်ဆုံး်င််ပဲံ� ကျွွနို်�ပဲ်��့���ပဲ်တော်ဆုံး်င််ပဲံ�

အနာဂျီတ်အတွက်ား 
ကြီးကိား�တင်မြပင်ဆင်မြခင်�

နစ်နေကားာ�စ် နေမြပာမြပသည်� မြမှာန်မှာာ� ပထားမှာဆံု� 
ထားိန်�သိမှာ်�နေရ�ဝီန်ထားမှာ်� နေကားာလိပ်အနေကြားကားာင်�

WWF သဲည်း် မြ�န််�ာနုိိုငု်ငုး၏ ပါထိ�ဆိုးု�ရောသဲာ 
ရောတ်ာရိုးိုငု်� တ်ိ�စာာန််ဆိုိုငု်�ာ ထိိန််�သဲိ�်�ရော�� ဝန််ထိ�်� 
ရောက်ာလိပါ် ထိးရောထိာငု်နိုိုငု်ရော��အတ်ွက်် အရော��ပါါသဲည်း� ်
အဆိုငု�်��ာ�အာ� လုပါ်ရောဆိုာငု် သဲွာ��န်် ၂၀၁၉ ခုုနိုာစ် 
တ်စ်ခုုလးု� သဲစ်ရောတ်ာ ဦး�စီ�ဌာာန်နိုာငု�် အန်ီ�က်ပါ် 
တ်ွဲဖျားက်် လုပါ်က်ိုငု်ခု�ဲပါါသဲည်း်။

WWF-မြ�န််�ာ၏ ထိိန််�သဲိ�်�ရော��ဆုိိုငု်�ာ 
ညွှှန််ကြားက်ာ�ရော���ာ�� မြဖျားစ်သဲး န်စ်ရောက်ာ�စ်က် ရောက်ာလိပါ် 
ထိးရောထိာငု်�မြခုငု်�၏ ရောန်ာက််ကွ်ယ််�ာ အရောမြခုခုး 
အယ်းအဆို အရောကြားက်ာငု်�က်ို �ာငု်�မြပါသဲလို ရောတ်ာရိုးိုငု်� 
တ်ိ�ိစာာန််��ာ�အာ� အန်ာဂတ််က်ာလ အက်ာအကွ်ယ်် 
ရောပါ�ရော��နိုာငု�် သဲဘာာဝ ထိိန််�သဲိ�်�ရော�� န်ယ််ရောမြ���ာ� 
စီ�းခုန်�်ခုွဲမြခုငု်� အတ်ွက်် ၄ငု်�တ်ို� ကြိုက်ိ�တ်ငု် 
မြပါငု်ဆိုငု်နိုိုငု်�န်် န်ည်း်�စန်စ်နိုာငု�် က်ိ�ိယ်ာ��ာ� 
အလွန််အ�ငု်� လိုအပါ်ရောန်သဲည်း�် ရောတ်ာရိုးိုငု်� 
တ်ိ�ိစာာန််ဆိုိုငု်�ာ ထိိန််�သဲိ�်�ရော�� ဝန််ထိ�်���ာ�နိုာငု� ်
အမြခုာ�ရောသဲာ ရောတ်ာရိုးိုငု်�တိ်�စာာန်် ဌာာန်ခုွဲ 
ဝန််ထိ�်���ာ� အတွ်က်် ယ်ငု်�ရောက်ာလိပါ်�ာာ �ည်း်သဲို� 
�ည်း်�ွယ်် ထိာ�ရောကြားက်ာငု်�က်ိုလည်း်� 
�ာငု်�မြပါရောပါ�ပါါသဲည်း်။

ထိနိ််�သဲိ�်�ရော��ဝန််ထိ�်�ရောက်ာလပိါ်အရောကြားက်ာငု်� န်ည်း်�န်ည်း်� 
�ာငု်�မြပါပါါလာ�။

ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိးဝန််ထမ်း တော်ကျွ်�ပ့ဲ်ဆုံး�့�် တော်�်ရုံ့�င််း 
�ရ့ှိစ့်ာ်န်် ထ့န််းသိ့မ်းတော်ရှိးဝန််ထမ်းတော်�ေ၊ တော်�်အ�ပဲ် 
တော်�်ကြကျွပဲ်တော်�ေန်ဲ� �ဖြေ်း အစ်�့းရှိ အ�ေဲ�အစ်ညီ်း ဝန််ထမ်း 
တော်�ေကျွ�့ တော်�်ရုံ့�င််း �ရ့ှိစ့်ာ်န််ဆုံး�့င််ရှိ် ရှိ်ဇိုဝ�်မတုော်�ေန်ဲ� 
ပဲ�်သိကျွ်��့� ဖြပဲညီ်စ််ံ�ပြီးပဲးး တော်ေ�်နိုငိ်််အညီး ဖြ�စ််�ဲ ်တော်�က်ျွီင််် 
သိင််ကြကျွ်းမတုော်�ေ တော်ပဲးမယ်် ်အပြီးမဲ�မ်း အ�ေဲ�အစ်ညီ်း 
�စ််ေ���့� ဆုံး�့နို�့င််ပဲါ�ယ််။ ဒီးတော်ကျွီ်င််းမိ်  ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး 
ဝန််ထမ်းတော်�ေ အတော်န်န်ဲ� သိူ��့�ရှိဲ� ��ပဲ်င်န််း �်ဝန််တော်�ေကျွ�့ 
တော်ဘဲးကျွင််း ထတ့ော်ရှိ်ကျွ်စ်ေ်  ထမ်းတော်ဆုံး်င််နို�့င််��့� ��့အပဲ်တော်န်�ဲ ်
ကျွွမ်းကျွီင််မ ုတော်�ေကျွ�့ သိင််ကြကျွ်း တော်ပဲးသိေ် းမိ်  ဖြ�စ််��့� 
ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ အ�ေကျွ် တော်န်�င််အန်�ဂ�်မိ်  ကျွ�့ယ််န်ို�့င််င်ံရှိဲ� 
တော်�်ရုံ့�င််း �ရ့ှိစ့်ာ်န််တော်�ေ၊ သိစ််တော်�် တော်ဒီသိတော်�ေကျွ�့ 
အကျွ်အကျွေယ်် တော်ပဲးနို့�င််စ်ေမ်း ရှိိ့မယ်် ်စ်ေမ်းတော်ဆုံး်င််ရှိညီ် ရှိိပ့ြီးပဲးး 
�ကျွ်ကြွကျွေ�ဲ ်ဖြပဲညီ်�ေင််း ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိးဝန််ထမ်း 
အသိ�့င််းအဝ�့င််း �စ််ရှိပဲ်န်ဲ� တော်ရှိရှိညိီ် �ညီ်�ံန်ို�့င််မညီ်် 
သိင််ကြကျွ်းပဲ့��ေီမုစ်န်စ်် �စ််ေ���့�ကျွ�့ ထတူော်ထ်င််တော်ပဲးနို့�င််မိ်  
ဖြ�စ််ပဲါ�ယ််။

မြ�န််�ာနိုိုငု်ငုးအတ်ကွ်် ဒါလီိုရောက်�ာငု်����ိ� ဘာာရောကြားက်ာငု်� 
လိုအပါ်တ်ာလဲ။

တော်�်ရုံ့�င််း�ရ့ှိစ်ာ်န််န်ဲ� သိစ််တော်�်ထေကျွ် �ရှိ်းမဝင်် 
ပဲစ်စညီ်းတော်�ေအ�ေကျွ် ကျွမာ်အ်ကြိုးကျွးးဆုံးံ�း တော်စ်ီးကျွေကျွ်�ေီ�့� န်ဲ� 
န်ယ််န့်မ�့် ထစ့်ပဲ်တော်န်�်တော်ကြကျွ်င်် ်ဖြမန််မ် နို�့င််င်ံကျွ 
မီ�့းသိ�ဉ််း��ဆုံးဲဆုံးဲ ကျွီ်းတော်�ေ၊ အ်ရှိဆိုံးင််တော်�ေန်ဲ� သိူ��့� 
ရှိငိ််သိန််ကျွီကျွ်စ််းရှိ် တော်န်ရှိ်တော်�ေဟု် အမဲ�့�ကျွ် 
သိ�်ဖြ��်�်၊ �ရှိ်းမဝင်် သိစ််ထ��်�်တော်�ေရှိဲ� 
အထးူ��ညီ် ပြီးေမ့်းတော်ဖြေ်ကျွ်�်ကျွ့� ရှိင််ဆုံး့�င်် တော်န်ရှိပဲါ 
�ယ််။ တော်�်ရုံ့�င််း �ရ့ှိစ်ာ်န််ဆုံး�့င််ရှိ် ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး 
ဝန််ထမ်းတော်�ေကျွ နို�့င််င်ံထဲကျွ သိဘဲ်ဝ ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး 

န်ယ််တော်ဖြမ တော်�ေန်ဲ� သိဘဲ်ဝ တော်န်ရှိင််းတော်ဒီသိ တော်�ေမိ်  ဥပဲတော်ဒီ 
ေီ�့းတော်�်ကျွ်မ ုတော်�ေကျွ�့ �်းဆုံးးးကျွ်ကျွေယ်် တော်ပဲးရှိ�ဲ ်အတော်ဖြေေံ 
အကျွီဆုံးံ�းသိတူော်�ေ ဖြ�စ််တော်ပဲမယ်် ်�ကျွ်ရှိိမ့ိ်  ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံကျွ 
အမဲ��့ကျွ် သိ�်ဖြ��်မ ုတော်�ေကျွ�့ ��့ကျွ်�ီကျွ်�့��၊ ဥပဲတော်ဒီစ်�့းမ�့း 
တော်စ်��့�န်ဲ� တော်�်ရုံ�့င််း �ရ့ှိစ့်ာ်န်် ရှိ်ဇိုဝ�်မတုော်�ေ တော်�ှ်ေ်ီနို�့င််��့� 
အ�ေကျွ် ကျွွမ်းကျွီင််မနု်ဲ� အတော်�ေ�အကြံကျွံ�တော်�ေ ရှိရှိိ�့�့� သိူ��့�ကျွ�့ 
စ်န်စ််�ကျွီ တော်�က်ျွီင််် သိင််ကြကျွ်းတော်ပဲး�ဲ ်တော်န်ရှိ် မရှိိတ့ော်သိး 
ပဲါဘဲးူ။ 

�ကျွ်ရှိိမ့ိ်  တော်�်ရုံ�့င််း�ရ့ှိစ့်ာ်န််ဆုံး�့င််ရှိ် ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး 
ဝန််ထမ်းတော်�ေဟု် နို�့င််င်ံ�ေင််းမိ်  ရှိရှိိန့ို�့င််�ဲ ်ဆုံးကျွ်စ်ပဲ်မ ု
အရှိိ့ဆုံးံ�း တော်�က်ျွီင််် သိင််ကြကျွ်းမ ုဆုံး�့��့� သိစ််တော်�်တော်ကျွီ်င််း 
တော်�ေကျွ�့ �ကျွ်တော်ရှိ်ကျွ်�်ပဲဲ ရှိိပ့ြီးပဲးး ဒီးတော်ကျွီ်င််း တော်�ေမိ်  
�ညီ်း ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး ဝန််ထမ်းတော်�ေအ�ေကျွ် သိ�ူ�့�ရှိဲ� 
ေကျွ်ေဲပြီးပဲးး အနိုာရှိ်ယ််မီ်း�ဲ ်�်ဝန််တော်�ေကျွ�့ ထမ်းတော်ဆုံး်င်် 
နို�့င််��့� ��့အပဲ်�ဲ ်အသိပ့ဲညီ် အ��်ပဲညီ်တော်�ေန်ဲ� 
ကျွွမ်းကျွီင််မ ုအန်ညီ်းင်ယ််ကျွ�့ပဲဲ တော်ပဲးစ်ေမ်းနို�့င်် ပဲါတော်သိး�ယ််။

ဒါစီ�ီးက်နိ််�အတ်ွက်် ဘာယ််လိ ုစပြီးပါ�ီ စတိ််က်း��ခုဲ�တ်ာလဲ။ 

အဓာက့ျွ အကြံကျွံဖြပဲ�ေဲသ်ိူကျွ နို�့င််င်ံတော်�််အ�့�င််ပဲင််ေံ 
တော်ဒီ်တော်အ်င််ဆုံးန််းစ်�ကြကျွညီ်ပဲါပဲဲ။ ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး ဝန််ထမ်း 
တော်�ေကျွ�့ ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံရှိဲ� ပဲ�်ဝန််းကျွီင်် ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး 
သိရူှိဲတော်ကျွ်င််းတော်�ေ ဖြ�စ််�်နို�့င််��့� ကျွညူီးတော်ပဲးပဲါ�့�� သိူကျွ 
WWF ကျွ့� တော်�်င််းဆုံး့� ေဲ�််ပဲါ။ တော်�်ရုံ�့င််း�ရ့ှိစ်ာ်န်် 
ဆုံး�့င််ရှိ် ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး ဝန််ထမ်းတော်�ေ အ�ေကျွ် 
တော်ကျွ်�ပ့ဲ်တော်�ေ ကျွမာ်အနိုိံ�မိ်  ရှိိ့ကြကျွတော်ပဲမယ်် ် ကျွွန််တော်�်် 
��့�န်ဲ� န်းးန်းးစ်ပဲ်စ်ပဲ် ရှိိ�့်ကျွ တော်�်င််အ်�ရှိက့ျွ တော်�်ရုံ�့င််း 
�ရ့ှိစ်ာ်န််ဆုံး�့င််ရှိ် ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး တော်ကျွ်�ပ့ဲ် ပဲါပဲဲ။ 
ဒီးတော်ကျွီ်င််းကျွ့� WWF ရှိဲ� ပဲံပ်ဲ�့းမနု်ဲ� ၁၉၉၆ ေ�နိုစိ််မိ်  
�ညီ်တော်ထ်င်် ေဲ�််ပဲါ။ အေ�တော်�် ်ဒီးတော်ကျွ်�ပ့ဲ်မိ်  
တော်�်င််အ်�ရှိက့ျွကျွ ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး ဝန််ထမ်းတော်ပဲါင််း 
မီ်းစ်ေ် ကျွ�့ တော်�က်ျွီင််် သိင််ကြကျွ်းတော်ပဲးတော်န်ပြီးပဲးး သိ�ူရှိဲ� 

��ပဲ်တော်ဆုံး်င််မ ုပဲံ�စ်ံန်ဲ� ကျွွမ်းကျွီင််မ ုတော်�ေကျွ�့ �ကျွ်ဆုံးင််က်ျွမ်း 
ယ်ပူြီးပဲးး ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ မိ် �ညီ်း တော်အ်င််ဖြမင််�ဲ ်တော်�်ရုံ့�င််း 
�ရ့ှိစ့်ာ်န််ဆုံး�့င််ရှိ် ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိးဝန််ထမ်းတော်ကျွ်�ပ့ဲ်�စ််ေ� 
ဖြ�စ််�်နို�့င််��့� ပဲံ�စ်ံထ��် ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််တော်န်ပဲါ�ယ််။

ဒါရီောက်ာလပိါ်က်ို ဘာယ််လိုလးရောတ် ွတ်က််နိုိုငု်�လဲ။

အတော်ဖြေေံကျွွမ်းကျွီင််မသုိင််�န််း ��့အပဲ်တော်န်�ဲ ်တော်�်တော်ေါင််း၊ 
တော်�်အ�ပဲ်န်ဲ� �ဖြေ်း တော်�်ရုံ�့င််း�ရ့ှိစ်ာ်န်် ဌာ်န်ေေဲ ဝန််ထမ်း 
တော်ပဲါင််း ၅၉၆ ဦးး အထ ့ရှိိ့တော်န်ပြီးပဲးး တော်�်ရုံ့�င််း �ရ့ှိစ်ာ်န်် ဌာ်န်ေေဲ 
အတော်န်န်ဲ� ဝန််ထမ်း ��့အပဲ်ေီကျွ် ကျွ့� ဖြ�ညီ်�်င််းနို�့င််��့� 
�်မယ်် ်၅ နိုိစ််အ�ေင််း နိုစိ််စ်ဉ်် ဝန််ထမ်း ၁၀၀ ထပဲ်ေန်�် 
သိေ် း��့� စ်းစ်ဉ််တော်န်�ယ််��့� သိ့ရှိပဲါ�ယ််။ ဒီါတော်ကြကျွ်င်် ်
မတော်ဝး��ိဲ် အန်�ဂ�်မိ်  ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံရှိဲ� ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး 
ဝန််ထမ်း ၁၀၀၀ တော်ကျွီ််ကျွ့� တော်�က်ျွီင််် သိင််ကြကျွ်းတော်ပဲး�့�� 
��့အပဲ်မိ် ပဲါ။

သဲငု်တ်န််�သဲာ�ရောတ်ကွ် ဘာာရောတ် ွရောလ�လာနိုိုငု်�ာာလဲ။

တော်ကျွ်�ပ့ဲ်ရှိဲ� ပဲင််မပဲရှိဝ�ဏ််မိ်  စ််သိင််ေန််းတော်�ေန်ဲ� 
ကျွေင််းဆုံးင််းတော်�က်ျွီင််် သိင််ေန််းစ််တော်�ေ တော်ပဲးသိေ် းမိ်  
ဖြ�စ််သိ�့� သိဘဲ်ဝ ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး န်ယ််တော်ဖြမတော်�ေမိ်  
�ကျွ်တော်�ေ���ပဲ်င်န််းေေင်် တော်�က်ျွီင်််သိင််ကြကျွ်းမတုော်�ေ�ညီ်း 
ပဲါမိ် ပဲါ။ သိင််�န််းသိ်းတော်�ေကျွ�့ အမဲ��့ကျွ် သိ�်ဖြ��်�် 
တော်�ေကျွ�့ �်းဆုံးးးနို�့င််��့� အ�ေကျွ် ဥပဲတော်ဒီစ့်�းမ�့းတော်ရှိး 
ကျွင််း�ညိီ််ဖြေင််း အတော်ဖြေေံ န်ညီ်းစ်န်စ်် တော်�ေကျွတော်န် တော်�်ရုံ့�င််း 
�ရ့ှိစ်ာ်န်် ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး စ်းမံေန်�်ေေဲမနု်ညီ်းပဲညီ်တော်�ေန်ဲ� 
အတော်ဝးမိ်  အ်ရုံံ�ေံတော်��််ဖြေင််း န်ညီ်းပဲညီ်တော်�ေကျွ�့ 
အသိံ�းေီပဲံ� တော်�ေအထ ့တော်�က်ျွီင်် ်သိင််ကြကျွ်းတော်ပဲး သိေ် းမိ် ပဲါ။ 
တော်�်အ�ပဲ်အဆုံးင်် ်ဝန််ထမ်းတော်�ေ အတော်န်န်ဲ��ညီ်း သိဘဲ်ဝ 
ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး န်ယ််တော်ဖြမ စ်းမံကျွန့််းတော်ရှိးဆုံးေဲမ၊ု အ�ပဲ်ေီ�ပဲ်မ၊ု 
စ်းမံေန်�်ေေဲ�မ၊ု ဥပဲတော်ဒီစ်�့းမ�့းတော်ရှိး မဟု်ဗျူီ�ဟု် ေီမ�ိ်�်တော်�ေ 
အ�ေကျွ် အဆုံးင်််ဖြမင်််သိင််�န််းအဖြပဲင်် တော်�်ရုံ့�င််း 
�ရ့ှိစ်ာ်န််နိုိင််် သိစ််တော်�်ဥပဲတော်ဒီ ဘဲ်သိ်ရှိပဲ်တော်�ေအ�ေကျွ် 
အဆုံးင်််ဖြမင််် တော်�က်ျွီင်််ပဲ�့�ေီမုတော်�ေ�ညီ်း ရှိရှိိက့ြကျွမိ် ပဲါ။ 

၁၆ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၁၇
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နေဆာင်�ပါ�အမြပည်�အစုံ့တ်ရန် နိှှုပ်ပါ။

https://wwfmyanmar.exposure.co/preparing-for-the-future


ကျွွနို်�ပဲ်��့���ပဲ်တော်ဆုံး်င််ပဲံ�

ကျွွနို်�ပဲ်��့�အတော်န်ဖြ�င််် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ�စ််ဝန််း ဆုံးင််မီ်းအ်း အမဲ�့�ကျွ် 
သိ�်ဖြ��်မုမီ်း အဆုံးံ�းသိ�်တော်စ်ရှိန််အ�ေကျွ် အစ့်�းရှိ မ့�်�ကျွ် 
အ�ေဲ�အစ်ညီ်းမီ်း နိုိင်််အ�ူ �ကျွ်�ေဲ ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််တော်န်ပဲါသိညီ်။ 
ယ်ေ�နိုိစ််�ေင်် စ်းမံကျွ့န််းဧရှိ့ယ်် ၄ ေ� အန်ကျွ် ၂ ေ��ေင်် အေီန့်် 
�စ််နိုိစ််တော်ကျွီ်် ကြကျွ်သိညီ်အထ့ ဆုံးင်် သိ�်ဖြ��်ေံရှိမု မတော်ပဲ်တော်ပဲါကျွ်ဖြေင််း 
အတော်ပဲ် ေီ းးကျွီ�း ဂ�ဏ််ဖြပဲ�အပဲ်ပဲါသိညီ်။ 

ဆင်မှာံာ�အာ� အမ့ှာလုိက်ားသတ်မြ့တ်မုှာကုိား အဆုံ�သတ်နေစမြခင်�

စီီမံံကိိန်းး�မံတိို�င်းမီံ ဆင်း သတိုးခံံရမုံ စီီမံံကိိန်းး�ကိာလအတွွင်းး� ဆင်းး သတွးခံံရမုံ

JAN
2017 2018 2019

JAN JANAPR APR APRJUL JUL JULOCT OCTFEB FEB FEBMAY MAY MAYAUG AUGNOV

၂၀၁၇ ခုုနှှစ််အတွွင််း� ဆင််း သတ်ွခံုရမုှု -

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််အတွွင််း� ဆင််း သတ်ွခံုရမုှု -

၂၀၁၉ တွွင်် ဆင်် သတ်ွခံံရမုှု -
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ပ့ခူ�တုိင်�တွင် ဆင်သတ်ခံရမုှာ လုံ�ဝီ မှာရိှ

ရန်ကုားန်တုိင်�တွင် ဆင်သတ်ခံရမုှာ လုံ�ဝီ မှာရိှ

ကျွွနို်�ပဲ်��့���ပဲ်တော်ဆုံး်င််ပဲံ�

အနာ�နေရာက်ားလာနေသာ
ဆင်မှာံာ�

လးလုပါ် ဆိုာ�က်�ငု်���ာ�မြဖျားငု�် လးနိုာငု�် ဆိုငု် 
ပါဋိိပါက်ခက်ို ရောလ့ာ�ခု�မြခုငု်�

ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံအ�ေင််း ထူးမဖြေ်းသိညီ်် ညီဉ်််ဦးးယ်ံ အေီန့််၌ 
ပြီးမ့���စ််ပြီးမ့��အန်းး တော်ဖြမဖြပဲင််မိ် စ်�င််၍ ��န််ေါ�်ေဲ်သိညီ်။ 
တော်စ််တော်ကျွီ််နို�့င််စ်�့း �စ််တော်ယ််ကျွ် သိူ၏ မီကျွ်��ံးမီ်းကျွ�့ 
�ေင်််၍ အတော်မိ်င််ထဲသိ�့� ကြကျွည်ီ်ကျွ် ေဏ်�်မှ န်�းစ်ေင်် ်
��့ကျွ်ပြီးပဲးးတော်န်�ကျွ် �စ််စ်ံ��စ််ေ�ကျွ�့ တော်ရှိရှိွ�်ရှိင််း 
မီကျွ်��ံးမီ်းကျွ�့ ဖြပဲန််ပဲ့�်ထ်း��့ကျွ် ပဲါတော်�််သိညီ်။

“ဆုံးင််တော်�ေ တော်ရှိ်ကျွ်�်ဖြပဲန််ပြီးပဲး”

၄၄ မုှာ

၁၄ မုှာ

၂ မုှာ

၂၀၁၈ ဖေေဖေေ �်ဝါါရီီမှှစ၍

၂၀၁၈ ဧပြီ�ီမှှစ၍

၁၈ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၁၉
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နေဆာင်�ပါ�အမြပည်�အစုံ့တ်ရန် နိှှုပ်ပါ။

https://wwfmyanmar.exposure.co/the-elephant-near-the-room


သစ်နေတာမှာံာ�
��ပဲ်င်န််းအစ်းအစ်ဉ််မီ်း

သစ်နေတာထားိန်�သိမှာ်�နေရ� 
ဆိုတာ ကားွွ န်မှာအတွကား် 
နေတာ� အသကား်နေမွှာ� 
ဝီမှာ်�နေကားံာင်� တစ်ခု 
သကား်သကား် မှာဟွာုတ်ဘား့ 
မြမှာန်မှာာ မြပည်သူနေတွ၊ 
ကားွွ န်မှာရ့� သာ� သမှာီ�နေတွန့� 
သူတို �ရ့ � သာ�သမှာီ�နေတွ 
အတွကား် ကားွွ န်မှာရ့� 
ကားိုယ််ပိုင် ကားတိမြပ�ထားာ�တ့� 
တာဝီန်တစ်ရပ် လို �လည်� 
ဆိုနှုိ ုင်ပါတယ််။

“

”

စွမ်ှာ�နေဆာင်နုိှုင်ခ့�မုှာမှာံာ�

သိစ််တော်�်မီ်းသိညီ် ဖြမန််မ်နို့�င််င်ံ၏ သိဘဲ်ဝသိမ့�င််း၌ ရှိစ််ပဲ�် ယ်ကိျွ်နိုေယ််တော်န်တော်သိ််�ညီ်း ကျွမာ်တော်ပဲ်၌ သိစ််တော်�် ဖြပဲ�န််း�းးမနုိုနု််း 
အဖြမင်််မ်းဆုံးံ�း နို�့င််င်ံမီ်း�ေင်် ပဲါဝင််တော်န်ဆုံးဲ အေီန့််�ေင်် စ်းးပဲေ် းတော်ရှိး �ေံ�ပြီး��့း�်မကုျွ ထ့�အတော်ရှိးပဲါ�တိော်သိ် တော်ဂဟုစ်န်စ်် မီ်း၏ အန်�ဂ�်ကျွ့� 
ပြီးေမ့်းတော်ဖြေ်ကျွ်�့�� တော်န်ပဲါသိညီ်။ သိ�့�တော်သိ််ဖြင််း �ထူ�၏ သိတော်ဘဲ်ထ်းမီ်း တော်ဖြပဲ်င််း�ဲတော်န်ပြီးပဲးး နို�့င််င်ံ၏ ကျွီယ််ဖြပဲန်�်�တိော်သိ် သိစ််တော်�်မီ်းအ်း 
ကျွ်ကျွေယ်် တော်စ််င်််တော်ရှိိ် ကျွ်တော်ရှိး ေ့�င််မ်စ်ေ်  အတော်ရှိး�ယ် ူတော်ဆုံး်င််ရှိကွျွ်�်မညီ် ်တော်မှ််�င်််ေီကျွ် တော်ရှိ်င််ဖြေညီ် သိန််း�်တော်န်ပဲါသိညီ်။ 

ရှိပဲ်ရှိွ် �ထူ�ပဲ�့င်် သိစ််တော်�်မီ်း ပဲ့�မ�့ထတူော်ထ်င််တော်ရှိး၊ အ�့�အပဲ်ဆုံးံ�း သိမူီ်းအ်း တော်ရှိရှိညီ် �ညီ်�ံန်ို�့င််မညီ်် အသိကျွ်တော်မေးဝမ်းတော်ကျွီ်င််း 
အ��ပဲ်အကျွ့�င််မီ်းကျွ့� �ကျွ်�မိ်းမး နို�့င််တော်စ်တော်ရှိး�့��အ�ေကျွ် တော်ကျွီး�ကျွ်တော်ဒီသိမ ိရှိပဲ်ရှိွ် �ူထ�မီ်းနိုငိ််် အ��ူကျွေ ဆုံးကျွ်�ကျွ် ��ပဲ်တော်ဆုံး်င်် 
တော်န်သိ��့ ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၌ ဌာ်တော်န်�့�င််းရှိင််းသိ်းမီ်း ထန့််းသိ့မ်းတော်စ််င််တ်ော်ရှိိ် ကျွ်ထ်းတော်သိ် န်ယ််တော်ဖြမမီ်း (ICCAs) နိုငိ််် အရှိပဲ်ဘဲကျွ် 
အ�ေဲ�အစ်ညီ်းမီ်း၏ ကျွေန််ရှိကျွ်�စ််ေ� �ညီ်တော်ထ်င််ရှိ်၌�ညီ်း အတော်ထ်ကျွ်အကျွတူော်ပဲးတော်သိ် တော်န်ရှိ်မ ိပဲါဝင်် ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််�ှကျွ် ရှိိပ့ဲါသိညီ်။ 
ထ�့�ဖြပဲင်် စ်းးပဲေ် းတော်ရှိး �ေံ�ပြီး��့းမုကျွ�့ တော်ရှိရှိညိီ်�ညီ်�ံန်ို�့င််စ်ေမ်းနိုိင််် ေီ�့်ဆုံးကျွ်ထ်းတော်စ်�ှကျွ် နို့�င််င်ံ�ကျွ်မ ိရှိ်ဘဲ်ကျွ�န််ထ��်��ပဲ်င်န််းကြိုးကျွးးမီ်းကျွ 
စ်�့်ဝင််စ််းတော်ကြကျွ်င််း အ�အ့�င််း ထ��်တော်�််တော်ဖြပဲ်ထ်းတော်သိ် သိစ််တော်�်ဖြပဲ�န််း�းးမ ု�ံ�းဝမရှိိသ့ိညီ် ်ရှိ်ဘဲ်စ်�့ကျွ်ပဲီ�့းမ ုဖြ�စ််တော်စ်တော်ရှိး 
ပဲဏ််မ ကြိုးကျွ�့းပဲမ်းမကုျွ�့ တော်ဆုံး်င််ရှိကွျွ်နို�့င််တော်စ်ရှိန််အ�ေကျွ်�ညီ်း ဖြမန််မ်နို့�င််င်ံ�ေင်် ကျွညူီးတော်ပဲးတော်န်ပဲါသိညီ်။   

ဂျီနေရ�စ်တီနာ
အစ်းအစ်ဉ််မန််တော်န်ဂီ်

နှုိုင်ငံလံု�ဆိုင်ရာ ကွားန်ရကား်
ထားုတ်လုပ်သူအုပ်စုသစ် ၄ စု

�ညီ်တော်ထ်င််မ ု- တော်ရှိရှိညိီ်�ညီ်�ံန်ို�့င််တော်သိ် 
အသိကျွ်တော်မေးဝမ်းတော်ကျွီ်င််း အေေင်််အ�မ်းမီ်း 
�ေံ�ပြီး��့းတော်စ်ရှိ်၌ အ�ေန််ပဲင်် အတော်ရှိးပဲါသိညီ်။

ဌာ်တော်န်��့င််းရှိင််းသိ်းမီ်း ထန့််းသိ့မ်း 
တော်စ််င််တ်ော်ရှိိ် ကျွ်ထ်းတော်သိ် န်ယ််တော်ဖြမမီ်း 
ထတူော်ထ်င််ဖြေင််းအ�ေကျွ် အသိပညာနေပ�သူ ၂၀ ဦး�ကား

တော်�်ရုံ့�င််း�ရ့ှိစ်ာ်န်် ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိးနိုငိ််် 
မီ�့းစ်�့်မီ်းအ်း အကျွ်အကျွေယ်် တော်ပဲးတော်ရှိး 
ဆုံး�့င််ရှိ် သိရ့ှိိ့ အတော်�းတော်ပဲးမ ု��့းပဲေ် းတော်စ်တော်ရှိး 
အတော်ထ်ကျွ်အကျွဖူြပဲ� ပဲံပ်ဲ�့းေဲက်ြကျွသိညီ်။

အနာဂျီတ်နေမြခလှမ်ှာ�မှာံာ�

နေကားံ�ရွှုာသစ် ၁၃ ရွှုာတွင် 

ကားတိကားဝီတ်မှာံာ�ရရှိခ့�သည်
သိစ််တော်�်နိုငိ််် တော်ဂဟုစ်န်စ်် 
ဝန််တော်ဆုံး်င််မမုီ်း အတော်ကြကျွ်င််း၊ 
သိဘဲ်ဝ သိဟုဇို်� သိးးနိုိံသိစ််တော်�် 
တော်ရှိ်တော်နို�ိစ်�့ကျွ်ပဲီ�့းမအုတော်ကြကျွ်င််း ပဲ့�မ�့သိရ့ှိိ့ 
အတော်�းထ်း �်ကြကျွသိညီ်။

သစ်နေတာမြပ�န်�တီ�မှာု လံု�ဝီမှာရှိနေရ�

ရှိ်ဘဲ် စ်�့ကျွ်ပဲီ�့း 
ထ��်��ပဲ်တော်သိ် 
တော်ကျွီးရှိွ်  ၈ ရွှုာကား

ကားမ့ှာာ�ပထားမှာဆံု�
အဖြပဲညီ််အဝ တော်ဖြေရှိ်ေံနို့�င််တော်သိ် 
အပဲ�းတော်ကျွးရှိငိ််း �စ််ေ�ကျွ�့ 
တော်ရှိရှိညိီ် �ညီ်�ံန်ို�့င််တော်သိ် 
သိဘဲ်ဝ ရှိ်ဘဲ် စ့်�ကျွ်ပဲီ�့းမ ု
အ�ေကျွ် �န််�းးေဲသ်ိညီ်။

၂၀၂၀-၂၁ ဘဲန််းတော်ေီ်င််းစ်ကြိုးကျွံနိုိင််် အဆုံး�့ဖြပဲ� �န်သိာ်ရှိး အမီ�့းသိ်းဥယ်ီ်ဉ်် 
အ�ေင််းရှိိ့ တော်ကျွီးရှိွ်တော်ပဲါင််း အန်ညီ်းဆုံး�ံး ၄၀ �ေင်် �ူထ�အတော်ဖြေဖြပဲ�၊ ဇိုးဝမီ�့းစ်ံ�မီ�့းကျွေဲနိုိင််် 
သိဟုဇို်�ဖြ�စ််တော်သိ် အသိကျွ်တော်မေးဝမ်းတော်ကျွီ်င််း အ��ပဲ်အကျွ့�င််မီ်းနိုိင််် စ်းးပဲေ်းတော်ရှိး 
��ပဲ်င်န််းမီ်း ထူတော်ထ်င််ဖြေင််း၊ စ်းမံေန်�်ေေဲဖြေင််း��့�ကျွ�့ ဆုံးကျွ်�ကျွ်ကျွူညီးသိေ်းရှိန််။

၂၀၂၀-၂၁ တော်ဒီါန်-�န်သိာ်ရှိး ဦးးစ််းတော်ပဲးတော်ဒီသိအ�ေင််း အန်ညီ်းဆုံး�ံး ICCA နိုိစ််ေ� 
အ်း တော်ဖြမပဲံ�တော်ရှိးဆုံးေဲ တော်�််ထ��်နို�့င််ရှိန််နိုိင််် မိ�်�မ်း�င််နို�့င််ရှိန်် ကျွူညီးတော်ပဲးဖြေင််း

၂၀၂၀-၂၃ တော်ဒီါန်-�န်သိာ်ရှိးနိုိင််် ဧရှိ်ဝ�းဖြမစ််ဝိမ်းတော်ဒီသိ စ်းမံကျွ့န််းန်ယ််တော်ဖြမရှိိ ့
ဦးးစ််းတော်ပဲး စ်းမံကျွ့န််းန်ယ််တော်ဖြမေေဲမီ်းအ�ေင််း ထ့န််းသ့ိမ်းတော်စ််င်််တော်ရှိိ်ကျွ်တော်ရှိးန်ယ််တော်ဖြမ
မီ်းနိုိင်််တော်�်ရုံ�့င််း�့ရှိ့စ်ာ်န််တော်ဘဲးမဲ်တော်�်မီ်း ကျွေန််ရှိကျွ်�စ််ေ� �ညီ်တော်ထ်င််ဖြေင််းနိုိင််် 
ထ့တော်ရှိ်ကျွ်သိည်ီ်စ်းမံေန်�်ေေဲမု��့�အ�ေကျွ် ကျွူညီးပဲံ်ပဲ�့းဖြေင််း

၂၀ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၂၁

တော်ဒီသိနိုာရှိအဆုံးင်််၊ တော်ဒီသိကြိုးကျွးးအဆုံးင်််၊ 
နို�့င််င်ံအဆုံးင်််၊ ကျွမာ်အ်ဆုံးင်််၌ 
တော်ရှိရှိညိီ် �ညီ်�ံန်ို�့င််တော်သိ် သိဘဲ်ဝ 
ရှိ်ဘဲ်စ်�့ကျွ်ပဲီ�့းမအု�ေကျွ်

ကျွ�က့ျွဝ�်ဖြပဲ��်ကြကျွသိညီ်။ 

တော်ရှိးွေီယ််ထ်းတော်သိ် တော်ကျွီးရှိွ် မီ်းမိ



ကျွွနို်�ပဲ်��့���ပဲ်တော်ဆုံး်င််ပဲံ�

သစ်နေတာပညာရှင် 
တစ်ဦး�နှှုင� ်ကြားကံား�တုန်�ဆုံခုိက်ား

 က်ိုဇူးငု်လငု်�ထိွန််�၏ 
သဲစ်ရောတ်ာအ�ာ�ာိတ်စ်ဦး�ဘာဝ

အရှိပဲ်ဖြမင်််ဖြမင််် အသိ်းညီ့�ညီ့�၊ မီကျွ်နိုိ�ထ်း�ညီ်�ညီ်န်ဲ� 
တော်န်�ကျွ်တော်ဖြပဲ်င််��်သူိ ကျွတော်�်် ကျွ�့ဇိုင််�င််းထေန််းပဲဲ 
ဖြ�စ််ပဲါ�ယ််။ သူိကျွ WWF-ဖြမန််မ်ရှိဲ� ထ်းဝယ််ရုံ�ံးမိ် အ��ပဲ် 
��ပဲ်တော်န်�ဲ် အစ်�အ�ေဲ�ပဲ�့င်် သိစ််တော်�်တော်�ေန်ဲ� သိစ််တော်�် ဖြပဲန််�ညီ် 
ထူတော်ထ်င််တော်ရှိး ကျွွမ်းကျွီင််ပဲညီ်ရှိိင်် �စ််ဦးး ဖြ�စ််ပဲါ�ယ််။ သူိရှိဲ� 
တော်မေးရှိပဲ်ဇို်�့ကျွ ဖြမန််မ်ဖြပဲညီ် အထကျွ်ပဲ့�င််းကျွ ဖြ�စ််တော်ပဲမယ်််�ညီ်း 
အေ�တော်�်် ဖြမန််မ်ဖြပဲညီ်ရှိဲ� တော်�်င််ဘဲကျွ်ပဲ့�င််းမိ် အ��ပဲ် �်��ပဲ် 
တော်န်သိူပဲါ။ သိူရှိဲ� ��ပဲ်တော်�််ကျွ့�င််�ကျွ်တော်�ေ ကျွတော်�်် သိူ�ကျွ�့ “ဇိုင််”၊ 
“ဆုံးရှိ်ဇိုင််”၊ “ကျွ�့ဇိုင််” �့�� အမီ�့းမီ�့း တော်ေ်ကြကျွပဲါ�ယ််။

သိူအဓာ့ကျွ အ��ပဲ်��ပဲ်တော်န်ရှိ�ဲ် တော်ဒီါန်-�န်သိာ်ရှိးတော်ဒီသိဟု် ဇိုးဝ 
မီ�့းစ်ံ�မီ�့းကျွေဲမီ်း တော်ပဲါကြွကျွေယ််ဝသိ�့� သိစ််တော်�်��ံး�ှမ်းမု ၈၀
% ေန််� ကျွီန််ရှိိ့တော်န်တော်သိး�ဲ် တော်ဒီသိ�စ််ေ��ညီ်း ဖြ�စ််တော်န်ပဲါ�ယ််။ 
သိူ�အတော်ကြကျွ်င််း တော်�ေန်ဲ� အ��ပဲ်တော်�ေ အတော်ကြကျွ်င််း သ့ိရှိတော်အ်င်် သူိန်ဲ� 
စ်ကျွ်းစ်ဖြမညီ် တော်ဖြပဲ်ဖြ�စ််ေဲ်ပဲါ�ယ််။

ကျွွနို်�ပဲ်��့���ပဲ်တော်ဆုံး်င််ပဲံ�

ရပ်ရွှုာလူထုား၊ ရုိှု�ရာဓိနေလ�နှှုင� ်
ထိားန်�သိမ်ှာ�နေစာင�န်ေရှာက်ားမုှာ

ရော��ာည်း်တ်ည်း်တ်း�နိုိုငု်ရောသဲာ အန်ာဂတ််တ်စ်ခု ု
ခုိုငု်�ာရောစရော�� အတိ်တ််အာ� အရောလ�ဂရုိုးထိာ�မြခုငု်�

ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၏ တော်�်င််ဘဲကျွ်�ီ်းပဲ့�င််းဟု် �န်သိာ်ရှိး 
��့င််းတော်ဒီသိကြိုးကျွးးဖြ�စ််ပြီးပဲးး တော်ထ်င််နိုိင်််ေီ းတော်သိ် ��့င််းရှိင််းသိ်း 
မီ�့းနိုေယ််စ်�မီ်း တော်န်ထ�့င််ရှိ် တော်ဒီသိ�စ််ေ��ညီ်း ဖြ�စ််သိညီ်။ 
အမီ်းစ်�မိ် ထ်းဝယ််နိုိင််် နို�့င််င်ံ၏ ဒီ��့ယ် အကြိုးကျွးးဆုံးံ�းတော်သိ် 
��့င််းရှိင််းသိ်း မီ�့းနိုေယ််စ်� ဖြ�စ််သိညီ်် ကျွရှိင််�ူမီ�့းမီ်း 
ဖြ�စ််ကြကျွသိညီ်။ �့�င််းတော်ဒီသိကြိုးကျွးး၏ ပြီးမ့��တော်�််မိ်�ညီ်း 
ထ်းဝယ််ဟု�ပဲင်် အမညီ်ရှိပြီးပဲးး �ံင်ါရှိွ်မီ်းမိ ေဲ�စ််ပဲစ််ေန်�်အကျွေ် 
အတော်န်�ကျွ်ဘဲကျွ် ပဲင််�ယ််ကျွမ်းရုံ့�း�န််းအန်းး �ညီ်ရှိိ့ကျွ် 
ပဲကျွ�့အ��့င််း ရှိိ့တော်န်တော်သိးတော်သိ် သိဲဖြ��ဖြ�� ကျွမ်းတော်ဖြေမီ်းကျွ 
ကျွပဲပ�း ပဲင််�ယ််ဖြပဲင််ကြိုးကျွးးဆုံးးသိ�့� �မ်းေင််း တော်ပဲးထ်းကြကျွသိညီ်။ 
ဤပြီးမ့���ေင်် တော်န်ထ�့င််သိူ ၁၂၀၀၀၀ ေန်�်ရှိိ့ပြီးပဲးး WWF-ဖြမန််မ်၏ 
ဝန််ထမ်း မီ်းစ်ေ်�ညီ်း ဤပြီးမ့���ေင်် အတော်ဖြေစ့်�ကျွ်ကြကျွသိညီ်။

၂၂ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၂၃
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နေဆာင်�ပါ�အမြပည်�အစုံ့တ်ရန် နိှှုပ်ပါ။နေဆာင်�ပါ�အမြပည်�အစုံ့တ်ရန် နိှှုပ်ပါ။

https://wwfmyanmar.exposure.co/community-culture-and-conservation
https://wwfmyanmar.exposure.co/meet-the-forest-man


နေရခံိ�ရင်�မြမှာစ်မှာံာ�
��ပဲ်င်န််းအစ်းအစ်ဉ််မီ်း

နေနာကား်ဆံု�လကား်ကားံန် 
ဧရာဝီတီလင်�ပိုင်နေတွကားို 
မြမှာင်ရတ့�အခါ နှုိုင်ငံရ့ � 
နေသွ�နေကြားကားာမှာကြီးကားီ�နေတွလို � 
နေခ်တ့� လွတ်လွတ်လပ်လပ ်
စီ�ဆင်�နေနဆ့ မြမှာန်မှာာ� 
မြမှာစ်ကြီးကားီ�နေတွကားို ထားိန်�သိမှာ်� 
နေစာင�်နေရှာကား့်ို � 
ဘားယ််နေလာကား်နေတာင် 
အနေရ�ကြီးကားီ�တယ်် ဆိုတာ 
ခင်ဗျားံာ� နာ�လည်လာ 
ပါလိမှာ်�မှာယ််။

“

”

စွမ်ှာ�နေဆာင်နုိှုင်ခ့�မုှာမှာံာ�

ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံသိညီ် အပဲပူဲ�့င််းအ်ရှိတိော်ဒီသိ၏ တော်န်�ကျွ်ဆုံးံ�းကျွီန််ရှိိတ့ော်န်ပြီးပဲးး ရှိညိီ်�ီ်းစ်ေ်  �ေ�်�ေ�်�ပဲ်�ပဲ် စ်းးဆုံးင််းတော်န်ဆုံးဲဖြ�စ််တော်သိ် 
ဖြမစ််ကြိုးကျွးးမီ်း ဖြ�စ််ကြကျွသိညီ်် သိံ�ေင််ဖြမစ််နိုငိ််် ဧရှိ်ဝ�းဖြမစ််��့�ကျွ�့ ပဲ�့င််ဆုံး�့င််ထ်းပဲါသိညီ်။  အဆုံး့�ပဲါ ဖြမစ််ကြိုးကျွးးမီ်းအတော်န်ဖြ�င််် 
သိဲ�းူတော်�််ဖြေင််းမသိိညီ် င်ါး�မ်းဆုံးးးဖြေင််း၊ တော်ရှိဆုံး့�းမီ်း စ်ေန်�်ပဲစ််ဖြေင််းအထ ့��ူ�့� ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််ေီကျွ်မီ်း၏ ဖြပဲင််းထန််�တိော်သိ် 
�အ့်းမီ်း တော်အ်ကျွ်�ေင်် တော်ရှိ်ကျွ်ရှိိတ့ော်န်ပဲါသိညီ်။ ရှိပဲ်ဆုံး့�င််းထ်းတော်သိ် ဖြမစ််ဆုံးံ�ဆုံးညီ် စ်းမံကျွန့််းကျွ�့ ဖြပဲန််�ညီ် စ်�င််မညီ်ဟု��ညီ်း 
ယ်ေ�နိုိစ််�ေင်် သိ�င််းဖြပဲန််�ညီ် တော်ပဲ်ထေကျွ်�်ပဲါသိညီ်။ အကျွယ််၍ ဖြမစ််ဆုံးံ�ဆုံးညီ်ကျွ�့ �ညီ်တော်ဆုံး်ကျွ်ေဲပ်ဲါကျွ ဧရှိ်ဝ�းဖြမစ််အ�ေင််း 
တော်န်ထ�့င််ကျွီကျွ်စ််းကျွ် အ�ေန််စ်�့းရှိမ့်�ေယ််တော်ကျွ်င််းတော်အ်င်် တော်ကျွ်င််တော်ရှိတော်�ီ်န််ညီ်းကျွီဆုံးင််းတော်န်တော်သိ် ဧရှိ်ဝ�း�င််းပဲ�့င််မီ်းအတော်ပဲ် 
တော်န်�ကျွ်ထပဲ် အထန့်�တော်စ်မညီ်် ထ�့းနိုိကျွ်ေီကျွ်ကျွ့� ကျွီတော်ရှိ်ကျွ်�်တော်စ်မညီ် ဖြ�စ််သိ�့� ဖြမန််မ် ဖြပဲညီ်သိဖူြပဲညီ်သိ်းမီ်းအ�ေကျွ်�ညီ်း ဆုံး�့းရှိွ် း 
ဖြပဲင််းထန််သိညီ််အကျွီ�့းဆုံးကျွ်မီ်းကျွ့� တော်ဆုံး်င််ကြကျွဉ််း�်�မ့််မညီ် ဖြ�စ််ပဲါသိညီ်။

ဤသိ�့� သိ�တ့ော်ပဲးေီကျွ် ထေကျွ်တော်ပဲ်တော်န်တော်သိ် �ေံ�ပြီး��့းမုကျွ�့ �ံ��ဖြပဲန််တော်ဆုံး်င််ရှိကွျွ်ရှိန််နိုငိ််် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၏ အန်�ဂ�် တော်မှ််မနိ််း စ်ေမ်းအင််အတော်ဖြေအတော်န် 
အတော်ပဲ် အတော်ရှိးပဲါသိညီ်် ဖြပဲန််�ညီ်သိံ�းသိပဲ်ေီကျွ်�စ််ရှိပဲ်အ�ေကျွ် �ံ�ုတော်ဆုံး််နို�့င််တော်ရှိး အရှိပဲ်ဘဲကျွ် အ�ေဲ�အစ်ညီ်းမီ်းနိုငိ်််အ�ူ ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််ကျွ် 
ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံရှိိ ့ဖြမစ််ကြိုးကျွးးမီ်း၏ �ေ�်�ပဲ်စ်ေ်  စ်းးဆုံးင််းမကုျွ�့ ထန့််းသိ့မ်းတော်ပဲးရှိန်် ကျွွနို်�ပဲ်��့� စ့်�်ပဲ�့င််းဖြ��်ထ်းသိ�့� အ�ီင််အဖြမန်် 
ကြိုးကျွးးထေ် း�်တော်သိ် စ်ကျွ်မကုျွဏ္ဍာအ�ေင််း တော်ရှိဆုံး�့းသိန်�်စ်င််စ်ေန််�ထ��်မအုပဲ့�င််းကျွ့� ကြိုးကျွ့�းပဲမ်း ဖြမိင်််�င််တော်ပဲးဖြေင််းဖြ�င််် ဖြမစ််ကြိုးကျွးးမီ်း 
သိန်�်ရှိိင််းတော်စ်ရှိန််အ�ေကျွ်�ညီ်း ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််�ှကျွ်ရှိိပ့ဲါသိညီ်။

့ရန�်ဗျားန်ေါနေဗျားာ�
အစ်းအစ်ဉ််မန််တော်န်ဂီ်

မြမှာန်မှာာ� ပထားမှာဆံု�

ပဲ�်ဝန််းကျွီင််ဆုံး့�င််ရှိ် တော်ရှိစ်းးဆုံးင််းမ ု
ဆုံး�့င််ရှိ် စ််�မ်း��်ပဲေဲနိုိင််် အ��ပဲ်ရုံံ� 
တော်ဆုံးေးတော်နိုေးပဲေဲ ကျွီင််းပဲေဲသ်ိညီ်။

ဟုတူော်သိ် အစ်းရှိင််ေံစ််ဖြ�င်် ်အန်�ဂ�် တော်မှ််မနိ််း ဖြ�စ််နို�့င််တော်ဖြေ 
အမီ�့းမီ�့းအတော်ပဲ် သိရ့ှိိ့အတော်�းတော်ပဲးမကုျွ�့ ဖြမိင််�်င််တော်ပဲးနို့�င််ရှိန််

၁၅၀

ဧရာဝီတီမြမှာစ်နှုှင�် မြမှာန်မှာာ�စီ�ပွာ�နေရ�

ဆကား်စပ်ပတ်သကား်သူ

အနာဂျီတ်နေမြခလှမ်ှာ�မှာံာ�

၂၀၂၀ ဧရှိ်ဝ�းဖြမစ််ဝမိ်းနိုငိ််် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံဆုံး�့င််ရှိ် မဝူါဒီမတူော်ဘဲ်င််အ�ေင််းသိ�့� 
e-flow ကျွ့� မညီ်သိ�့� ထညီ််သိေင််းနို�့င််တော်ကြကျွ်င််း ဖြမန််မ်နို့�င််င်ံအစ့်�းရှိထံ 
အကြံကျွံဖြပဲ�ေီကျွ်မီ်း တော်ပဲးအပဲ်ဖြေင််း

၂၀၂၀ ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၏ ဖြမစ််ကြိုးကျွးးမီ်းအ်း သိဘဲ်ဝအတော်မေအနိုိစ််အဖြ�စ်် 
ဖြပဲဋ္ဌာ်န််း သိ�်မိ�်နို�့င််တော်ရှိး �ံု�တော်ဆုံး််မု စ်�င််ဖြေင််း

၂၀၂၁ �င််းပဲ�့င််မီ်းအတော်ပဲ် အဓာ့ကျွ ပြီးေ့မ်းတော်ဖြေ်ကျွ်တော်န်မုမီ်းနိုိင််် ပဲ�်သိကျွ်၍ 
နို�့င််င်ံ�ကျွ်မိ ကျွွမ်းကျွီင််သူိမီ်းအ်း စ်ညီ်းရုံ�ံး�ံု�တော်ဆုံး်် စ်�စ်ညီ်းဖြေင််းနိုိင််် 
ပဲ�့မ�့��့းဖြမိင််် အကျွ်အကျွေယ််တော်ပဲးန့ို�င််တော်ရှိး ��ပဲ်င်န််းအစ်းအစ်ဉ််�စ််ရှိပဲ် 
တော်�််တော်ဆုံး်င််ဖြေင််း

 ၂၀၂၂ တော်ရှိေီ�့တော်န်ရှိင််းတော်ဒီသိမီ်း၏ အနိုာရှိ်ယ်် ကျွီတော်ရှိ်ကျွ်နို့�င််တော်ဖြေ တော်ဖြမပဲံ�ကျွ�့ 
တော်ရှိးဆုံးေဲ ထ��်ဖြပဲန််ဖြေင််း

ပုဂျီဂလိကားကားဏ္ဍမှှာ လုပ်ငန်�ရှင်မှာံာ�

ပတ်ဝီန်�ကားံင်ဆုိင်ရာ ထိားခုိက်ားမုှာ ဆန်�စစ်ခံက်ား

ဧရာဝီတီမြမှာစ်ကြီးကီား�အာ�

နိုိင််် အစ်�့းရှိအရှိ်ရှိိက့ြိုးကျွးးမီ်းအ်း “Water Risk 
Filter” ဟုတူော်သိ် တော်ရှိနိုငိ််ဆ်ုံး�့င််တော်သိ် အနိုာရှိ်ယ်် 
�ံ��ဖြပဲန််တော်ရှိး အေန််��့င််း ကျွရ့ှိယ့်် အသိံ�းဖြပဲ�မအု�ေကျွ်  
တော်�က်ျွီင််် သိင််ကြကျွ်းတော်ပဲးေဲသ်ိညီ်။

ဖြပဲ���ပဲ်နို�့င််ရှိန်် သိယ်ံဇို်�နိုငိ််် သိဘဲ်ဝပဲ�်ဝန််းကျွီင်် 
ထန့််းသိ့မ်းတော်ရှိး ဝန််ကြိုးကျွးးဌာ်န်အ်း ပဲံ်ပဲ�့းကျွညူီးတော်ပဲး 
ေဲ်သိညီ်။

ကျွ်ကျွေယ််တော်စ််င်််တော်ရှိိ် ကျွ်တော်ရှိး ပဲထမ 
တော်ဖြေ�မိ်းအဖြ�စ်် ဖြမစ််ကြိုးကျွးးအ�ေင််း ဆုံးကျွ်နိုေယ်် 
ေီ�့်ဆုံးကျွ်မ ုအတော်န်အထ်းနိုိင််် ယ်င််း၏ 
ဖြမစ််�ကျွ်�ကျွ်မီ်းအတော်ပဲ် စ်စ့်စ််အကျွဲဖြ��်ကျွ် 
တော်ဖြမပဲံ�ထ��်ေဲ်သိညီ်။

�ေ�်�ပဲ်စ်ေ် စ်းးဆုံးင််းတော်န်ဆုံးဲ 

၂၄ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၂၅

တော်ရှိအ်း�ှပဲ်စ်စ််�ေံ�ပြီး��့းတော်ရှိးနိုငိ််် ပဲ�်သိကျွ်၍ 

��့�နိုိင််် ပဲးူတော်ပဲါင််း 
တော်ဆုံး်င််ရှိကွျွ်ေဲသ်ိညီ်။



ကျွွနို်�ပဲ်��့���ပဲ်တော်ဆုံး်င််ပဲံ�

‘သိဘဲ်ဝ’ ဆုံး�့သိညီ်မိ် ဥတော်ရှိ်ပဲသိမဂဂ၏ SWITCH-
Asia အစ်းအစ်ဉ််ကျွ တော်င်ေတော်ကြကျွးတော်ထ်ကျွ်ပဲံ်ထ်းတော်သိ် 
တော်�းနိုိစ်် စ်းမံကျွ့န််း �စ််ေ� ဖြ�စ််သိညီ်။ ယ်င််းစ်းမံကျွ့န််း 
အရှိ ပဲညီ်ရှိပဲ်ပဲ့�င််း အသ့ိပဲညီ်နိုိင််် ကျွွမ်းကျွီင််မုမီ်း 
ပဲ�့မ�့အ်းတော်ကျွ်င််းတော်စ်ဖြေင််း၊ တော်င်ေတော်ကြကျွး ရှိရှိိ့နို�့င််တော်ရှိး 
အ�ေကျွ် အတော်ထ်ကျွ်အကျွူတော်ပဲးဖြေင််း၊ တော်ရှိရှိိညီ် 
�ညီ်�ံ် နို�့င််မည်ီ် တော်ရှိနိုိင််် စ်ေမ်းအင််စ်းမံေန်�်ေေဲမုကျွ�့ 
ဦးးစ််းတော်ပဲးသိညီ်် မူဝါဒီမီ်းအ�ေကျွ် အသ့ိတော်ပဲး 
စ်ညီ်းရုံ�ံး တော်ဆုံး််ကြသိဖြေင််း�့��ဖြ�င်််  ပဲ�့မ�့သိန်�်စ်င််တော်သိ် 
ကျွ�န််ထ��်��ပဲ်မု အတော်�်အကျွီင်််မီ်းကျွ�့ �ကျွ်ေံ 
ကျွီင်််သိံ�းရှိန််အ�ေကျွ် အစ််းအစ််နိုိင််် အတော်�ီ််ယ်မကျွ် 
ကျွဏ္ဍာအ�ေင််းမိ အတော်သိးစ််းနိုိင််် အ��်စ််း 
��ပဲ်င်န််းမီ်း အ်း ကျွူညီးပဲံ်ပဲ�့းရှိန််၊ အ်းတော်ပဲး 
ဖြမိင်််�င််ရှိန်် ကြိုးကျွ့�းပဲမ်းတော်န်ပဲါသိညီ်။  

မြ�န််�ာနိုိုငု်ငုးအတ်ွက်် ပါို�ိုရော��ာည်း်တ်ည်း်တ်း�နိုိုငု်�ည်း�် 
အန်ာဂတ််တ်စ်�ပါ် ဖျားန််တ်ီ�နိုိုငု်�န်် 

စက််�ုလုပါ်ငုန််���ာ�အာ� က်းညီ်းမြခုငု်�

သဘားာဝီစီမှာံကားိန်�

သည် အစာ�အစာနှုှင�် 
အနေ့ံာ်ယ်မှာကားာ 
ထားုတ်လုပ်သူမှာံာ� မြ့စ်ကြားကားပြီးပီ�

မြမှာန်မှာာနှုိုင်ငံမှာှ အစာ�အစာနှုှင�် အနေ့ံာ်ယ်မှာကားာ ထားုတ်လုပ်သည်� 
ကားုမှာပဏီီမှာံာ�သည် စွမှာ်�အင်နှုှင�် နေရသံု�စွ့မှာု အမှာံာ�ဆံု�၊ ညစ်ညမှာ်�မှာု 

အမြ့စ်နေစဆံု�သူမှာံာ�တွင် ပါဝီင်နေနကြားကားသည်။ 

သာလ�ွ င် ပံုမှာှန် 
လည်ပတ်နေနနေသာ 
နေရဆို�စီမှာံခန�်ခွ့မှာု စနစ် 
ရှိသည်။

သည် အနေသ�စာ�နှုှင�် 
အလတ်စာ� လုပ်ငန်�မှာံာ� 
မြ့စ်ကြားကားသည်။ 

သင်တန်� စကား်ဝီန်�မြပည်� MOU တစ်နေစာင်
ပဲ�့�ေီမုအဖြ�စ်် တော်ရှိဆုံး့�း သိန််�စ်င််မ ု
န်ညီ်းပဲညီ်ဆုံး�့င််ရှိ် သိင််�န််းမီ်း 
ဇိုန််န်ဝါရှိး�အ�ေင််း စ်းစ်ဉ််တော်ပဲး 
ေဲ်သိညီ်။

အစ်မ့်းတော်ရှိ်င်် ဘဲဏ္ဍာ်တော်ရှိး 
နိုိင််် ပဲ�်သိကျွ်၍ 
ကျွးူသိန််းတော်ရှိ်င််းဝယ််တော်ရှိး 
ဘဲဏ်် ၄ ဘဲဏ််၊ 
အစ်မ့်းတော်ရှိ်င်် န်ညီ်းပဲညီ်                   
တော်ထ်ကျွ်ပဲံသ်ိ ူ၇ ဦးး��့�နိုိင််် 
�ကျွ်မ�ိ်တော်ရှိးထ့�းေဲသ်ိညီ်

ရှိန််ကျွ�န််ပြီးမ�့�ရှိိ့ အစ််းအစ််နိုိင််် အတော်�ီ််ယ်မကျွ် 
စ်ကျွ်ရုံံ� ၅ ရုံံ� အ�ေကျွ် ပဲံ�စ်ံ ထ��်တော်ပဲးေဲက်ျွ် ၂ ေ� 
သိညီ် �ပဲ်ဆုံးင််ပြီးပဲးး �ညီ်ပဲ�်�ှကျွ် ရှိိသ့ိညီ်။

နေရဆို�သန�်စင်မှာု ေီဇိုင်� ၅ မှာံိ��ကားို

စီမံှာကိားန်�၏ စိတ်ဝီင်စာ�့ွယ််မှာံာ�

60% 5% 89%60% 5% 89%

ကျွွနို်�ပဲ်��့���ပဲ်တော်ဆုံး်င််ပဲံ�

တစ်ကြီးကိားမ်ှာလ�ွ င်စက်ားရုံှုတစ်ရုံှု
မြ�န််�ာနိုိုငု်ငုး၌ မြ�စ်ရော�ည်းစ်ည်း�်��ုရောလ့ာ�ခု�မြခုငု်�

တော်ကျွ်င််းမေန််စ်ေ် စ်းးဆုံးင််းတော်န်တော်သိ် ဖြမစ််မီ်းသိညီ် 
�ူသိ်း��့�၏ �ညီ်ရှိိ့မုအ�ေကျွ် အ�ေန််ပဲင််အတော်ရှိးပဲါပြီးပဲးး 
ဧရှိ်ဝ�း ဖြမစ််ဝိမ်းတော်ဒီသိကြိုးကျွးး �စ််ေ��ညီ်း�ေင်် �ူဦးးတော်ရှိ 
၃၄ သိန််း (နို�့င််င်ံ်�ူဦးးတော်ရှိ၏ သိ�ံးပဲံ�နိုိစ််ပဲံ�) တော်န်ထ�့င််သိညီ် ်
ဖြမန််မ် နို�့င််င်ံထကျွ် ပဲ�့၍ ဤအေီကျွ်ကျွ�့ သိကျွ်တော်သိ 
ဖြပဲ�နို�့င််သိညီ်် တော်န်ရှိ် မီ်းမီ်း ရှိိ့�့မ််မညီ် မဟု��်ပဲါ။ 
ဧရှိ်ဝ�း ဖြမစ််သိညီ် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံကျွ�့ င်ါးမီ်းဖြ�င််် အ်ဟု်ရှိ 
ဖြ�ညီ််တော်ပဲးတော်န်သိ�့� တော်ဖြမကြသိဇို် တော်ကျွ်င််းတော်သိ် တော်ဖြမမီ်း ထံသ့ိ�� 
စ်�့ကျွ်ပဲီ�့းတော်ရှိ တော်ထ်ကျွ်ပဲံ်တော်ပဲးပြီးပဲးး သိယ််ယ်ူ ပဲ�့�တော်ဆုံး်င််တော်ရှိးနိုိင််် 
တော်သိ်ကျွ်သိ�ံးတော်ရှိ ကျွ�့�ညီ်း ပဲံ်ပဲ့�းတော်ပဲး တော်န်ပဲါသိညီ်။ ဥပဲတော်ဒီ၊ 
စ်ညီ်းမီဉ််း စ်ညီ်းကျွမ်းနိုိင််် �ံ�တော်�်ကျွ်သိည်ီ် အတော်ဖြေေံ 
အတော်ဆုံး်ကျွ်အအံ� မရှိိ့ဖြေင််း �့��တော်ကြကျွ်င််် တော်န်�စ်ဉ်် �န််နိုိင််် 
ေီ းရှိိ့သိညီ်် စ်ကျွ်မု စ်ေန််�ပဲစ််တော်ရှိဆုံး�့းမီ်းကျွ�့ ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၏ 
ဖြမစ််မီ်း အ�ေင််းသ့ိ�� စ်ေန်�်ပဲစ််တော်န်ကြကျွပဲါသိညီ်။ ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံရှိိ့ 
အကြိုးကျွးးဆုံးံ�းတော်သိ် စ်ကျွ်မု��ပဲ်င်န််း ကျွဏ္ဍာမီ်းအန်ကျွ်မ ိ
�စ််ေ�ဖြ�စ််တော်သိ် အစ််းအစ််နိုိင််် အတော်�ီ််ယ်မကျွ် ကျွဏ္ဍာကျွ 
ဤသိ�့�တော်သိ် အဆုံး့ပဲ်အတော်�်ကျွ် ဖြပဲဿန်�ကျွ�့ သိ့သိ့သိ်သိ် 
မးးထ�့းတော်ပဲးတော်န်သိညီ်။ 

၂၆ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၂၇
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နေဆာင်�ပါ�အမြပည်�အစုံ့တ်ရန် နိှှုပ်ပါ။

မြမှာန်မှာာနှုိုင်ငံရှိ 
ကားုမှာပဏီီမှာံာ�၏ ၎င်�တို�၏

မြမှာန်မှာာ� F&B 
ကားုမှာပဏီီမှာံာ�၏

https://wwfmyanmar.exposure.co/6f141d5421a6be0b89bc058d8d89bf09


ရာသီဥတုနှှုင�် စွမ်ှာ�အင်
��ပဲ်င်န််းအစ်းအစ်ဉ််မီ်း

မြမှာန်မှာာနှုိုင်ငံကားို အာရှ 
တိုကား်ရ့� သဘားာဝီန့� 
သဟွာဇာတ မြ့စ်စွာ 
စွမှာ်�အင် ရယ်ူပြီးပီ� 
လင်�လကား်နေနတ့� 
နှုိုင်ငံတစ်ခု မြ့စ်နေစ့ို � 
ကားွွ န်နေတာ်တို � အာ�လံု� 
စိတ်ပိုင်�မြ့တ်ထားာ�တယ််။

“

”

စွမ်ှာ�နေဆာင်နုိှုင်ခ့�မုှာမှာံာ�

ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ �ဦူးးတော်ရှိ၏ ၄၄ ရှိ်ေ့�င််နိုနု််း သိ်�ှင်် �ှပဲ်စ်စ်် ဓာ်�်အ်းတော်ပဲး ကျွေန််ရှိကျွ်စ်န်စ််ကျွ့� အသိံ�းဖြပဲ�နို�့င်် ကြကျွပဲါသိညီ်။ 
တော်ကျွီး�ကျွ် တော်ဒီသိတော်န် �သူိန််းတော်ပဲါင််း မီ်းစ်ေ်  ��့�မိ် မ ူဒီးဇိုယ််မးးစ်ကျွ်မီ်း၊ ထင််းနိုငိ််် မးးတော်သိေးတော်�်င််စ််မီ်း အတော်ပဲ်၌သိ် 
မးိေ�့တော်န်ရှိဆုံးဲ ဖြ�စ််သိညီ်။ �ှပဲ်စ်စ််နိုငိ််် စ်ေမ်းအင််ဝန််ကြိုးကျွးးဌာ်န် အတော်န်ဖြ�င််် ၂၀၃၀ ေ�နိုစိ််�ေင်် �စ််နို�့င််င်ံ�ံ�းသိ�့� �ှပဲ်စ်စ််ဓာ်�်အ်း 
ဖြ�န်�်ဖြ��းနို�့င််တော်ရှိး ကြိုးကျွ�့းပဲမ်းတော်န်ပဲါသိညီ်။ သိ့��တော်သိ်် ဖြပဲန််�ညီ်ဖြပဲညီ််ပြီး��့းပြီးမဲ အရှိင််းအဖြမစ််မီ်း အသိံ�းဖြပဲ�၍ ထ့�သိ�့���ပဲ်တော်ဆုံး်င််ရှိန်် 
မတော်ရှိးွေီယ််ေဲပ်ဲါကျွ ကျွမာ်တော်ပဲ်�ေင်် ရှိ်သိးဥ�� တော်ဖြပဲ်င််း�ဲမ ုဒီဏ််တော်ကြကျွ်င််် ��ယ့်တော်ဖြမ်ကျွ် အထေ့�့ကျွ်ေံရှိဆုံးံ�း နို�့င််င်ံ�စ််နို�့င််င်ံ၏ 
အန်�ဂ�်မိ်  အ်းရှိစ်ရှိ် မရှိိ�့တိော်ပဲ။ သိ�့�တော်သိ်် တော်မှ််�င်််ေီကျွ်တော်�် ်ရှိိ့ပဲါသိညီ်။

အ�ေဲ�ဝင်် တော်ဖြေ်ကျွ်ဦးး ပဲါဝင််တော်သိ် ကျွွန််တော်�််�့�� အ�ေဲ�အတော်န်ဖြ�င််် စ်ေမ်းအင််မဝူါဒီ၊ စ်ေမ်းအင််ရှိယ် ူအသိံ�းေီနို�့င််မ၊ု ရှိ်သိးဥ�� 
တော်ဖြပဲ်င််း�ဲမဒုီဏ်် တော်�ီ်ပ်ဲါးတော်ရှိးနိုငိ််် ��့ကျွ်တော်�ီ်ညီးတော်ထေ ဖြ�စ််တော်စ်တော်ရှိးအဖြပဲင်် အရှိပဲ်ဘဲကျွ် ��ူအ�ေဲ�အစ်ညီ်းမီ်း ပဲ�့မ�့ေ�့င််မ် 
အ်းတော်ကျွ်င််း တော်စ်တော်ရှိး�့��အ�ေကျွ် ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််�ှကျွ် ရှိိပ့ဲါသိညီ်။ အသိစ်် ေန်�်အပဲ်ထ်းတော်သိ် ရှိ်သိးဥ��နိုိင််် စ်ေမ်းအင််ဆုံး�့င််ရှိ် 
အကြံကျွံတော်ပဲးပဲ�ဂဂ့��်မိ်  WWF အ�ေကျွ် အ�ေန်် �န််��့းရှိိ့ရုံံ�သိ်မကျွ ရှိ်သိးဥ��နိုိင််် စ်ေမ်းအင််ဆုံး�့င််ရှိ် ဖြပဲဿန်�မီ်း၌ ၄င််းထံမ ိ
အကြံကျွံဉာ်ဏ်် ရှိယ်�ူ�့တော်သိ် အစ့်�းရှိအ�ေဲ�အစ်ညီ်းမီ်း အ�ေကျွ်�ညီ်း အ�ေန််ပဲင်် �န််��့းရှိိ့ပဲါသိညီ်။ ကျွွနို်�ပဲ်��့�အတော်န်ဖြ�င််် 
တော်ဖြပဲ်င််း�ဲမ၏ု တော်ေီ်ကျွ်ကျွမ်းပဲါး ထပ့ဲ်တော်ပဲ်ကျွ့� တော်ရှိ်ကျွ်ရှိိတ့ော်န်ကြကျွပဲါသိညီ်။

ရှုန်ှ�စုိဦး�
အစ်းအစ်ဉ််မန််တော်န်ဂီ်

အထားင်ကားရ MoU တစ်နေစာင်ကားို နေနနေရာင်မြခည်စွမ်ှာ�အင်

အနေသ�စာ�နေရအာ�လ�ွ ပ်စစ်

ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၏ အ�ီင််ဖြမန််ဆုံးံ�း ��့း�ကျွ် 
တော်န်တော်သိ် ဖြပဲညီ်န်ယ််မီ်းအန်ကျွ် �စ််ေ�၏ 
�ှပဲ်စ်စ််နိုငိ််် စ်ကျွ်မဝုန််ကြိုးကျွးးဌာ်န်နိုိင််် 
�ကျွ်မ�ိ် တော်ရှိးထ့�းနို�့င််ေဲသ်ိညီ်။

၅ ခု

၆ ခု

မြ့စ်တန်စွမ်ှာ� အကြီးကိား�နေလ�လာမုှာ

မြ့စ်တန်စွမ်ှာ� အကြီးကိား�နေလ�လာမုှာ

အနာဂျီတ်နေမြခလှမ်ှာ�မှာံာ�

 ၂၀၁၉ သိစ််တော်�်ဖြပဲ�န််း�းးဖြေင််းတော်ကြကျွ်င််် �နူိုိင််် ဆုံးင််ပဲဋိပ့ဲကျွခဖြ�စ််ပဲေ် းမ ု
တော်ရှိိ် င််�ှဲ နို�့င််တော်ရှိး အစ််းထ့�းတော်�်င််စ်် အသိံ�းဖြပဲ� ေီကျွ်ဖြပဲ��်မပုဲံ�စ်ံနိုိင််် 
အသိကျွ်တော်မေး ဝမ်းတော်ကျွီ်င််းမ ုပဲံ�စ်ံသိစ််မီ်းအ်း မ�့်ဆုံးကျွ်တော်ပဲးဖြေင််း

၂၀၁၉ ဧရှိ်ဝ�းဖြမစ််ဝိမ်းတော်ဒီသိ စ်းမံကျွ့န််းန်ယ််တော်ဖြမအ�ေင််း စ်ေမ်းအင််ရှိယူ် 
သိံ�းစ်ေဲမုနိုိင််် တော်ရှိရှိိညီ်�ညီ်�ံ်တော်သိ် ေီကျွ်ဖြပဲ��်မု ပဲဏ််မ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််ေီကျွ်

၂၀၂၀ ရှိ်သိးဥ��နိုိင််် သိကျွ်ဆုံး�့င််တော်သိ် စ်းမံကျွ့န််းမီ်းအ�ေကျွ်၊ ဖြပဲန််ဖြပဲည်ီ်ပြီးမဲ 
စ်ေမ်းအင််ဆုံး့�င််ရှိ် စ်းမံကျွ့န််း ထ့ထ့တော်ရှိ်ကျွ်တော်ရှိ်ကျွ် ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််န့ို�င််တော်ရှိးအ�ေကျွ် 
အတော်မရှိ့ကျွန်် တော်ဒီ်�် ၁၀ သိန််း ရှိန််ပဲံ�တော်င်ေ ရှိိ်တော်�ေတော်ပဲးဖြေင််း

 ၂၀၂၀ ��့င််းတော်ဒီသိကြိုးကျွးးနိုိင််် ဖြပဲညီ်န်ယ်် အစ်�့းရှိအ�ေဲ�မီ်းသိ�့�  န်ညီ်းပဲညီ်ပဲ�့င််း 
ဆုံး�့င််ရှိ် �ရှိ်းဝင်် အကြံကျွံဖြပဲ�ေီကျွ်တော်ပဲးအပဲ်ဖြေင််း

 ၂၀၂၀ ဖြပဲန််�ညီ်ဖြပဲညီ််ပြီး��့းပြီးမဲ စ်ေမ်းအင််ကျွ့� အတော်�းတော်ပဲးသိညီ်် ဥပဲတော်ဒီမီ်း 
တော်ပဲ်တော်ပဲါကျွ်�်တော်ရှိးအ�ေကျွ် မဝူါဒီဖြပဲ�ဖြပဲင််တော်ဖြပဲ်င််း�ဲဖြေင််း

 ပါရီသနေဘားာတူညီခံကား်

မှာံိ��သုဥ်�လုစာရင်�ဝီင် နေမှာံာက်ားလ့ှနေကားံာ်

နေနနေရာင်မြခည်စွမ်ှာ�အင်မြ့င်�

အမှာံိ��သမီှာ� ဆုိလာပညာရှင်
အတော်ကျွ်င််အထညီ်တော်�််နို့�င််တော်ရှိး 
အတော်ရှိးပဲါသိညီ််အဆုံးင်််မီ်း ��ပဲ်တော်ဆုံး်င်် 
နို�့င််တော်စ်ရှိန်် ဖြမန််မ်နို့�င််င်ံ အစ့်�းရှိအ်း 
ကျွညူီးပဲံပ်ဲ�့းတော်ပဲးတော်န်သိညီ်။

ကျွ်ကျွေယ််တော်ပဲးနို့�င််ရှိန်် တော်ဒီါန်-�န်သိာ်ရှိးတော်ဒီသိ�ေင်် 
အနိုာရှိ်ယ််ရှိိ ့ဗျူ�့�အ်းဖြမင််ဓ်ာ်�်အ်း��့င််း ၀.၆၅ မ�့င်် 
ကျွ�့ �ဲ�ိယ််တော်ပဲးေဲသ်ိညီ်

မးးအ�င််းတော်ရှိ်င်် တော်ပဲးနို့�င််ေဲသ်ိညီ်

တော်�က်ျွီင််တ်ော်ပဲးနို�့င််ေဲသ်ိညီ်

နေကားာင်နေရ ၅၀

နေကားံ�လကား်အိမှာ်နေမြခ ၁၀၃၀ ၁၅ ဦး�

၂၈ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၂၉

ဖြပဲန််ဖြပဲညီ််ပြီးမဲစ်ေမ်းအင်် ဖြ�စ််�န််စ်ေမ်းတော်��််မအု�ေကျွ်



ကျွွနို်�ပဲ်��့���ပဲ်တော်ဆုံး်င််ပဲံ�

မှာထိားလုိက်ားန့�
လ့ပါ်စစ်ဓာာတ််အာ�က်ို ရော��ာက််လှဲရောက်�ာ်��ာ�နိုာငု�် 

သဲဟဇူးာတ်မြဖျားစ်ရောစမြခုငု်�

ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံတော်�်င််ပဲ့�င််းရှိိ့ အ�ိမ်းတော်ဝးကျွေ်�ိတော်သိ် 
ရှိွ်�စ််ရှိွ်�ေင်် တော်မီ်ကျွ်�ှဲတော်ကျွီ်် �စ််တော်ကျွ်င််သိညီ် 
အသိစ်် သိေယ််�န််းထ်းတော်သိ် ဓာ်�်ကြိုးကျွ့�းမီ်းအကြကျွ်း 
ဆုံးေဲကျွ် ယ်မ်းကျွ်ဖြ�င််် ေ�န််ကျွူး သိေ်း�်�ှကျွ် ရှိိ့သိညီ်။ 
ယ်င််းတော်မီ်ကျွ်�ှဲတော်ကျွီ်် မသ့ိတော်သိးရှိိ်သိညီ်မိ် မကြကျွ်မး�ေင်် 
ယ်င််းဓာ်�်ကြိုးကျွ့�းမီ်း�ေင်် ဓာ်�်အ်း ပ့ဲ���ှ�်တော်�််မညီ် 
ဖြ�စ််ပြီးပဲးး ၎င််း�့��အ�ေကျွ် တော်သိမင််း�မန်် တော်ထ်င််တော်ေီ်ကျွ်�စ််ေ� 
ဖြ�စ််�်နို�့င််သိညီ် ဆုံး့�သိညီ််အေီကျွ်ပဲင််။

ကျွွနို်�ပဲ်��့���ပဲ်တော်ဆုံး်င််ပဲံ�

နေဆာင်�ပါ�အမြပည်�အစုံ့တ်ရန် နိှှုပ်ပါ။

၃၀ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၃၁

© Shutterstock

https://www.youtube.com/watch?v=UK8NH4cDl-8
https://wwfmyanmar.exposure.co/dont-touch-that


သဘားာဝီသဟွာဇာတ ဘားဏ္ဍာနေရ�
��ပဲ်င်န််းအစ်းအစ်ဉ််မီ်း

ကားွွ န်နေတာ်တို �ရ့ � စိတ်ဆနှုဒ 
မြပင်�မြပတ့� အ့့့ကား မြမှာန်မှာာ 
နှုိုင်ငံမှာှာ ဘားဏ္ဍာနေရ�ကားဏ္ဍ 
မြပန်လည် ့့ံပြီး့ိ��လာနေအာင် 
ကားူညီနေပ�့ို � သကား်ဆိုင်သူ 
နေတွန့� ခံိတ်ဆကား် လုပ် 
နေဆာင်နေနပါတယ််။ ၂၁ ရာစု 
မှာှာ သဘားာဝီန့� သဟွာဇာတ 
မြ့စ်စွာ ့့ံပြီး့ိ��တို�တကား့်ို �ကား 
ကားွွ န်နေတာ်တို �ရ့ � 
ရည်မှာှန်�ခံကား်ပါပ့။

“

”

စွမ်ှာ�နေဆာင်နုိှုင်ခ့�မုှာမှာံာ�

ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ�ေင်် ဆုံးယ််စ်�နိုိစ််မီ်းစ်ေ်  နို�့င််င်ံတော်ရှိး မ�ညီ်မပြီးင်မ့် ဖြ�စ််ေဲပ်ြီးပဲးးတော်န်�ကျွ် ယ်ေ�အေီန့််�ေင်် ပဲေင်််�င််း�ေ�်�ပဲ်သိညီ်် စ်းးပဲေ် းတော်ရှိးစ်န်စ်် 
ဆုံးးသိ�့� ကျွးူတော်ဖြပဲ်င််းတော်န်ပြီးပဲး ဖြ�စ််ပဲါသိညီ်။ အစ်ဉ််အဆုံးကျွ်အ်းဖြ�င််် နို�့င််င်ံဖြေ်း ရှိင််းနိုိးးဖြမ�ပဲ်နိုိံမုမီ်းသိညီ် သိယ်ံဇို်� ထ��်ယ်ူမနုိုိင််် 
စ်ေမ်းအင််ကျွဏ္ဍာမီ်း အတော်ပဲ်၌သိ် အတော်�းတော်ပဲးေဲပ်ြီးပဲးး  ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၏ သိဘဲ်ဝ သိယ်ံဇို်�မီ်းအ်း �ီကျွ်ဆုံးးးပဲစ််ကျွ် နို�့င််င်ံအ�ေင််း ဓာန်ဥစ်စ် 
မညီးမှမမုီ်းကျွ့� ဖြ�စ််တော်ပဲ်တော်စ်ေဲသ်ိညီ်။ ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ အတော်န်ဖြ�င်််�ညီ်း ရှိ်သိးဥ��နိုိင််် ဆုံးကျွ်နိုေယ််သိညီ်် တော်ဘဲးအနိုာရှိ်ယ််မီ်းကျွ့� အထးူ 
ထေ့�့ကျွ်�ေယ်် တော်န်ဖြေင််းတော်ကြကျွ်င််် အဆုံးင််းရှိဲ အနိုေမ်းပဲါးဆုံးံ�းတော်သိ် သိမူီ်းအတော်ပဲ် အေီ�့းမညီးမှစ်ေ်  ထေ့�့ကျွ်တော်စ်သိ�့� ကျွီယ််ကျွီယ််ဖြပဲန်�်ဖြပဲန်�် 
��့း�ကျွ်မအု်း �မ်းတော်ေီ်် တော်စ်နို့�င််သိဖြ�င််် ဘဲဏ္ဍာ်တော်ရှိးဆုံး့�င််ရှိ် ေီဉ််းကျွပဲ် ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််မ ုန်ညီ်း�မ်း�စ််ေ�၌ ပဲ�်ဝန််းကျွီင််၊ �မူတုော်ရှိးနိုငိ််် 
အ�ပဲ်ေီ�ပဲ်တော်ရှိး ဆုံး့�င််ရှိ် အေီကျွ်မီ်းအ်း တော်ပဲါင််းစ်ပဲ် ထညီ််သိေင််းတော်ရှိးမိ်  ဤနို�့င််င်ံ၏ တော်ရှိရှိညိီ် ကြွကျွေယ််ဝ ဖြပဲညီ််စ်ံ�မအု�ေကျွ် အ�ေန််ပဲင်် 
အေရှိ်ကျွီ �ပိဲါသိညီ်။ ဤ��ပဲ်င်န််းစ်ဉ််၌ စ်န့််တော်ေ်မမုီ်း ဖြပဲညီ််နိုိကျွ်တော်န်တော်သိ််�ညီ်း အတော်ရှိးယ် ူ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််ရှိန််အ�ေကျွ် အ�ေန်် 
အတော်ရှိးကြိုးကျွးးသိညီ်် အေီန့်် တော်ရှိ်ကျွ်ရှိိ�့်ပြီးပဲး ဖြ�စ််ပဲါသိညီ်။

WWF အတော်န်ဖြ�င််် သိဘဲ်ဝသိဟုဇို်� ဘဲဏ္ဍာ်တော်ရှိးကျွဏ္ဍာ ဆုံး့�င််ရှိ် ပဲ့�မ�့သိဖ့ြမင်် အတော်�းတော်ပဲး �်ကြကျွတော်စ်ရှိန််အ�ေကျွ် အတော်ရှိးပဲါသိညီ်် 
ဘဲဏ််ကြိုးကျွးးမီ်း၊ ကျွ�န််သိညီ် အသိင််းအ�ေဲ�မီ်း၊ နို�့င််င်ံ�ကျွ် သိံရုံံ�းမီ်း၊ ဖြပဲညီ်�ေင််းရှိိ့ ဘဲဏ််မီ်းနိုငိ်််အ�ူ �ကျွ်�ေဲကျွ် ��ပဲ်တော်ဆုံး်င်် 
တော်န်ပဲါသိညီ်။ ကျွွနို်�ပဲ်��့�အတော်န်ဖြ�င််် ဆုံးကျွ်စ်ပဲ် ပဲ�်သိကျွ်သိမူီ်းအ်း စ်စ့်စ်် သိ�်မ�ိ်�ှကျွ် ရှိိသ့ိ��့ ၎င််း��့�၏ အစ်းအစ်ဉ််မီ်းအ်း 
အကျွဲဖြ��်တော်ရှိး ၎င််း�့��နိုိင််် အ�ူ�ကျွေ ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််ကျွ် သိဘဲ်ဝသိဟုဇို်� ဘဲဏ္ဍာ်တော်ရှိးကျွဏ္ဍာ ဖြ�စ််တော်ရှိး တော်မှ််မနိ််းေီကျွ်မီ်းနိုငိ််် ၎င််း��့�၏ 
��ပဲ်င်န််း အစ်းအစ်ဉ််မီ်း အံဝင််ေေင််ကျွီ ဖြ�စ််တော်စ်ရှိန်် ကြိုးကျွ�့းပဲမ်းတော်န်ပဲါသိညီ်။ MoU မီ်း၊ NDA မီ်းအ်း ကျွွနို်�ပဲ်��့� �ကျွ်မ�ိ် တော်ရှိးထ့�း 
တော်န်သိ��့ ဝန််ထမ်းမီ်းအ်း တော်�က်ျွီင််် သိင််ကြကျွ်းတော်ပဲး�ှကျွ် ရှိိက့ျွ် သိဘဲ်ဝပဲ�်ဝန််းကျွီင််နိုငိ််် သိဟုဇို်�ဖြ�စ််သိညီ် ်ဘဲဏ််��ပဲ်င်န််း 
မဝူါဒီမီ်း ကျွ့��ညီ်း အတော်ကျွ်င််အထညီ် တော်�််တော်န်ပဲါသိညီ်။ တော်ရှိရှိညိီ်�ညီ်�ံ ်ေ�့င််မ်မရုှိိ့သိညီ် ်အန်�ဂ�်�စ််ေ� ဖြ�စ််တော်စ်တော်ရှိးအ�ေကျွ် အတော်ဖြေေံ 
အ��်ဖြမစ််မီ်း ေီနို့�င််ရှိန်် ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံနိုငိ်််အ�ူ ကျွွနို်�ပဲ်��့� ကြိုးကျွ့�းပဲမ်း ��ပဲ်တော်ဆုံး်င််တော်န်ဖြေင််း ဖြ�စ််ပဲါသိညီ်။

ခရစစတုိ့ာနေဆ�့ာ�တ်
အစ်းအစ်ဉ််မန််တော်န်ဂီ်

MoU လက်ားမှှာတ်နေရ�ထုိား�၍

CB ဘဲဏ််အ်း ၎င််း��့�၏ ပဲထမဆုံးံ�းတော်သိ် 
သိဘဲ်ဝပဲ�်ဝန််းကျွီင််ဆုံး့�င််ရှိ် မဝူါဒီ 
တော်ရှိးဆုံးေဲရှိ်�ေင်် ကျွညူီးတော်ပဲးေဲသ်ိညီ်

အနာဂျီတ်နေမြခလှမ်ှာ�မှာံာ�

၂၀၂၀ CB ဘဲဏ််ဝန််ထမ်းမီ်းအ်း သိဘဲ်ဝသိဟုဇို်�ဖြ�စ််မုနိုိင််် 
ESG စ်ံနိုနု််းမီ်းအ�ေကျွ် ဆုံးကျွ်�ကျွ် သိင််�န််းပဲ့��ေီတော်ပဲးဖြေင််း

၂၀၁၉ ရုံ�့းမဘဲဏ််အ�ေကျွ် ဆုံးကျွ်�ကျွ် သိင််�န််းပ့ဲ��ေီတော်ပဲးဖြေင််း ၂၀၂၀ ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံရှိိ့ ဘဲဏ််မီ်းအ�ေကျွ် အထူးအကျွဲဖြ��် ဆုံးန််းစ်စ််မု 
စ်�င်် တော်ဆုံး်င််ရှိွကျွ်ဖြေင််း

စဥ်ဆကား်မှာမြပတ်လုပ်ငန်� ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံရှိိ ့ဘဲဏ််မီ်းအ�ေကျွ် သိဘဲ်ဝ 
သိဟုဇို်� ဘဲဏ္ဍာ်တော်ရှိးဆုံး့�င််ရှိ် အ��ပဲ်ရုံံ�တော်ဆုံးေးတော်နိုေးပဲေဲ အစ်းအစ်ဉ််မီ်း 
တော်ရှိးဆုံးေဲဖြေင််း

အနေရ�ပါသည�် အလာ�အလာရိှ မိှာတ့်က်ားမှာံာ�မြ့စ်နေသာ

GIZ ၊ EU ကျွ့�ယ််စ််း�ိယ််အ�ေဲ�၊ အ်ဆုံးးယ်ံ 
ဘဲဏ််��ပဲ်င်န််းရှိငိ််းမီ်း အသိင််း၊ ဂီ်မန်းနို�့င််င်ံသိံရုံံ�း၊ 
ဂီ်မန်် AHK ၊ ပြီးဗျူ�့့သိှကျွ�န််သိညီ်ကြိုးကျွးးမီ်းအသိင််း 
စ်သိညီ်��့�နိုိင်် ်ဆုံးကျွ်သိေယ််တော်ဆုံး်င််ရှိကွျွ်ဖြေင််း သဘားာဝီဝီန်�ကားံင်ကားိုနေထားာကား်ရှုုနေသာ 

ဘားဏ္ဍာနေရ�ဝီန်နေဆာင်မှာု 

ရှုို�မှာဘားဏီ်၏ CEO ကား

မ�့်�ကျွ်ဖြ�စ််သိညီ်် A Bank ကျွ စ်�င်် 
မ�့်ဆုံးကျွ်ဖြေင််း

ဝန််ထမ်းမီ်းအ်း သိဘဲ်ဝသိဟုဇို်� 
ဖြ�စ််မနုိုိင််် ပဲ�်သိကျွ်၍ သိင််�န််းပဲ့��ေီတော်ပဲးရှိန်် 
WWF အ်း တော်�်င််းဆုံး့��်ဖြေင််း 

၃၂ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၃၃



သဘားာဝီသဟွာဇာတ 
အနေမြခခံအနေဆာက်ားအအုံ

��ပဲ်င်န််းအစ်းအစ်ဉ််မီ်း

မြမှာန်မှာာနှုိုင်ငံမှာှာ သယ််ယ်ူ 
ပို �နေဆာင်နေရ�န့� ဆိုင်တ့� 
အနေမြခခံ အနေဆာကား်အအံု 
နေ့ာ်နေဆာင်ရာမှာှာ 
သဘားာဝီ အရင်�အနှုှီ� 
နေတွကားို အမြပည�်အဝီ 
ထားည�်သွင်� စဥ်�စာ�့ို � 
အခွင�်အလမှာ်�နေကားာင်�နေတွ 
့န်တီ�နေပ�ရတာမှာို � 
ကားွွ န်မှာတို � အာ�လံု� 
စိတ်လုပ်ရှာ�ရပါတယ််။

“

”

စွမ်ှာ�နေဆာင်နုိှုင်ခ့�မုှာမှာံာ�

ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံအစ့်�းရှိအတော်န်ဖြ�င််် �်မညီ််နိုစိ်် ၂၀ အ�ေင််း �မ်းအရှိညိီ် ၃၄,၄၀၀ ကျွး��့မး�်ကျွ�့ တော်�်ကျွ်��ပဲ်ရှိန်် စ်းစ်ဉ််ထ်းပြီးပဲးး �မ်းမီ်းကျွ့� 
အတော်ရှိး�ကြိုးကျွးး ��့အပဲ်တော်န်တော်သိ််�ညီ်း သိင်််�င်််တော်�ီ်ကျွ်ပဲ�်သိညီ်် အစ်းအမံ ေီမ�ိ်ထ်းဖြေင််း မရှိိ�့ှင််မ ူဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၏ အံမ်ေန််း 
သိဘဲ်ဝ တော်ရှိတော်ဖြမတော်�်တော်�်င််မီ်းနိုငိ််် ယ်င််း��့�ကျွ�့ မးိေ�့တော်န်ရှိသိညီ်် �ူသိ်းမီ်းနိုငိ််် တော်�်ရုံ့�င််း�ရ့ှိစ်ာ်န််မီ်းအတော်ပဲ် အကြိုးကျွးးအကျွီယ်် 
ထေ့�့ကျွ်တော်စ်မညီ် ဖြ�စ််ပဲါသိညီ်။ ဤသိ့�� အတော်ရှိးကြိုးကျွးး�သိိညီ်် �ေံ�ပြီး��့းမအုဆုံးင်််၌ ဖြမန််မ်နို�့င််င်ံ၏ ရှိင််းနိုိးးဖြမ�ပဲ်နိုိံမုမီ်းကျွ့� သိဘဲ်ဝနိုငိ််် သိဟုဇို်� 
ဖြ�စ််မ၊ု �မူတုော်ရှိး မှ�မ�ု�့�နိုိင််် တော်ပဲါင််းစ်ပဲ်ေီ�့်ဆုံးကျွ် ထ်းတော်စ်ရှိန်် ��့အပဲ်တော်န်ပြီးပဲးး သိ�့�မဟု��်ပဲါကျွ အဆုံး�့ပဲါ ရှိင််းနိုးိးဖြမ�ပဲ်နိုိံမုမီ်းသိညီ် 
မညီ်သိညီ်် တော်ရှိ�့� အကျွီ�့းတော်ကျွီးဇိုးူမီ�့းနိုိင််မ်ှ အစ််းထ�့းမရှိနို�့င််မညီ် ်တော်ရှိရှိညိီ် ထေ့�့ကျွ်မမုီ်းကျွ့� ရှိရှိိမ့ညီ် ဖြ�စ််သိညီ်။ 

အတော်ဖြေေံအတော်ဆုံး်ကျွ်အအံ�မီ်းနိုငိ််် ပဲ�်သိကျွ်သိညီ်် အတော်ရှိးကြိုးကျွးးတော်သိ် အေီကျွ်အ�ကျွ်မီ်းအဖြပဲင်် တော်�်ရုံ့�င််း�ရ့ှိစ်ာ်န််မီ်းနိုငိ််် 
ပဲ�်ဝန််းကျွီင််အတော်ပဲ် ၎င််း�့��၏ အကျွီ�့းသိကျွ်တော်ရှိ်ကျွ်မမုီ်းအ်း တော်ကျွ်ကျွ်ယ်ဆူုံးန််းစ်စ်် သိံ�းသိပဲ်နို�့င််တော်ရှိးအ�ေကျွ်၊ သိယ််ယ် ူပဲ�့�တော်ဆုံး်င််တော်ရှိး 
အတော်ဖြေေံအတော်ဆုံး်ကျွ်အအံ�မီ်းနိုငိ််် ဆုံးကျွ်စ်ပဲ်တော်န်သိညီ်် တော်ဂဟုစ်န်စ််ဆုံး့�င််ရှိ် ဖြပဲဿန်�မီ်း၏ ကျွီယ််ဖြပဲန်�်�တိော်သိ် အ��့င််းအ�် 
အတော်ပဲ် ပဲ့�မ�့သိရ့ှိိ့ အတော်�းတော်ပဲးကျွ် န်�း�ညီ်နို့�င််တော်စ်တော်ရှိးအ�ေကျွ်၊ အတော်ဖြေေံအတော်ဆုံး်ကျွ်အအံ� �ေံ�ပြီး��့းတော်ရှိးနိုငိ််် ပဲ�်သိကျွ်ပြီးပဲးး ထန့််းသိ့မ်း 
တော်စ််င်််တော်ရှိိ် ကျွ်မမုီ်း၏ တော်ရှိ�ိ�န််း မီကျွ်နိုိ�စ််၌ တော်ရှိရှိညိီ် �ညီ်�ံေ်�့င််ပြီးမဲမ ုထ်းရှိိတ့ော်ရှိး အတော်ပဲ် အကျွအူညီးတော်ပဲးနို�့င််တော်ရှိးအ�ေကျွ် မ�့်�ကျွ် 
အ�ေဲ�အစ်ညီ်းမီ်း၊ အစ့်�းရှိ အ�ေဲ�အစ်ညီ်းမီ်းနိုငိ််် အ�ူ�ကျွေ �ကျွ်�ေဲ တော်ဆုံး်င််ရှိကွျွ်တော်န်ပဲါသိညီ်။အွန်ကားနေယ်ာင်� ကွားမ်ှာ

အစ်းအစ်ဉ််မန််တော်န်ဂီ်

NATURE IN PERIL အစီရင်ခံစာ

တော်�်ရုံ့�င််း�ရ့ှိစ့်ာ်န််မီ်းအ�ေကျွ် တော်ဘဲးအနိုာရှိ်ယ််ရှိိတ့ော်န်တော်ကြကျွ်င််း 
သိ�တ့ော်ပဲးသိညီ် ်အစ်းရှိင််ေံစ််ကျွ့� �မ်းဦးးစ်းးဌာ်န်နိုိင််် ပဲးူတော်ပဲါင််းဖြပဲ�စ်� 
ထ��်တော်ဝပြီးပဲးး အမီ်းဖြပဲညီ်သိထူံသိ�့�ေီ မဖြပဲေင်် အတော်ရှိးပဲါသိညီ်် အစ်�့းရှိ 
ဌာ်န်ဆုံး့�င််ရှိ်မီ်းအကြကျွ်း �င််ဖြပဲ တော်ဆုံးေးတော်နိုေးမ ုဖြပဲ���ပဲ်ေဲသ်ိညီ်။

အနာဂျီတ်နေမြခလှမ်ှာ�မှာံာ�

၂၀၂၀ တော်ရှိရှိိညီ်�ညီ်�ံ်တော်သိ် သိဘဲ်ဝကျွ့� တော်ထ်ကျွ်ရုုံသိညီ်် သိယ််ယ် ူ
ပဲ�့�တော်ဆုံး်င််တော်ရှိး အတော်ဖြေေံအတော်ဆုံး်ကျွ်အအံ�အ�ေကျွ် ကူျွညီးနို�့င််တော်ရှိး အစ့်�းရှိ၏ 
စ်ေမ်းတော်ဆုံး်င််ရှိညီ်ကျွ့� ဖြမိင်််�င််တော်ပဲးဖြေင််း

 ၂၀၂၁ သိဘဲ်ဝကျွ�့ တော်ထ်ကျွ်ရုုံသိညီ်် သိယ််ယ်ူပဲ�့�တော်ဆုံး်င််တော်ရှိး 
အတော်ဖြေေံအတော်ဆုံး်ကျွ်အအံ�ကျွေန််ရှိကျွ် ထူတော်ထ်င််ဖြေင််း

MAPATHON

ထားာ�ဝီယ််လမ်ှာ�မှာကြီးကီား�ေီဇုိင်�အ့့့

Smithsonian Institute၊ အစ့်�းရှိနိုငိ််် 
အင််န််ဂီ းအ�့ အ�ေဲ�အစ်ညီ်းမီ်းမ ိသိ�တော်�သိး 
မီ်းသိညီ် အန်�ဂ�်ကျွ်� တော်�်ရုံ့�င််း                       
�ရ့ှိစ်ာ်န်် ဖြ��်ကျွးူစ်ကြိုးကျွံမီ်း �ညီ်တော်ဆုံး်ကျွ်မ ု
ကျွ�့ အတော်ထ်ကျွ်အကျွဖူြ�စ််ရှိန်် အတော်ဖြေေံ 
အတော်ဆုံး်ကျွ်အအံ�မီ်းနိုငိ်် ်ယ်င််း��့�၏ တော်�်ရုံ�့င််း 
�ရ့ှိစ့်ာ်န််မီ်းအတော်ပဲ် အကျွီ�့းသိကျွ်တော်ရှိ်ကျွ် 
တော်စ်မမုီ်းဆုံး�့င််ရှိ် အေီကျွ်အ�ကျွ်မီ်း 
တော်ကျွ်ကျွ်ယ် ူဆုံးန််းစ်စ််ဖြေင််း   

WWF နိုငိ်် ်အမ့်န်းးေီင််းနို�့င််င်ံမီ်း စ်းးပဲေ် းတော်ရှိး 
�ေံ�ပြီး��့း��့း�ကျွ်မ ုပဲးူတော်ပဲါင််းတော်ဆုံး်င််ရှိကွျွ်တော်ရှိး 
တော်အဂီင််စ်း (NEDA) ��့�နိုိင်််အ�ူ ထ်းဝယ်် 
�မ်းမကြိုးကျွးးကျွ�့ တော်�်ရုံ့�င််း �ရ့ှိစ်ာ်န််မီ်း 
အ�ေကျွ် အသိင်််တော်�ီ််ဆုံးံ�း ဖြ�စ််တော်စ်တော်ရှိး 
တော်ရှိးွေီယ််နို�့င််�ေယ််ရှိ်မီ်း ေီမ�ိ်ဖြေင််း 

လမှာ်�ဦး�စီ�ဌာာနမှာှ မြမှာန်မှာာကားိုယ််စာ�လှယ််အ့့့အာ�
တော်ဂဟုစ်န်စ််နိုငိ််် သိယ််ယ်ပူဲ�့�တော်ဆုံး်င််တော်ရှိးဆုံး�့င််ရှိ် နို�့င််င်ံ�ကျွ် ညီး�်ေံ 
�ကျွ်တော်ရှိ်ကျွ်ရှိန်် အတော်မရှိက့ျွန်် ဖြပဲညီ်တော်ထ်င််စ်�သိ�့� ပဲ�့�တော်ဆုံး်င်် တော်ပဲးေဲသ်ိညီ်။ 
အ��ပဲ်ရုံံ� တော်ဆုံးေးတော်နိုေးပဲေဲမီ်း�ေင််  သိဘဲ်ဝ သိဟုဇို်� အတော်ဖြေေံ 
အတော်ဆုံး်ကျွ်အအံ� အ�ေကျွ် သိကျွ်ဆုံး�့င််သိမူီ်း ပဲါဝင််�်တော်စ်ရှိန််နိုငိ််် 
ဇိုးဝမီ�့းစ်ံ�မီ�့းကျွေဲ မီ်းအ်း ကျွီယ််ကျွီယ်် ဖြပဲန်�်ဖြပဲန်�် ထညီ််သိေင််းစ်ဉ််းစ််းတော်စ်တော်ရှိး 
နို�့င််င်ံ�ကျွ် မဟု်ဗျူီ�ဟု်�စ််ေ� တော်ရှိးဆုံးေဲ ေီမ�ိ်ဖြေင််း ပဲါဝင််ပဲါသိညီ်။

သိေ် းတော်ရှိ်ကျွ်တော်��််နို�့င််တော်ရှိး စ်းစ်ဉ််တော်ပဲးေဲသ်ိညီ်။

နေတာရှုိုင်�တိရစာာန်မြ့တ်ကားူ�စကြီးကားံမှာံာ�သို� 

WWF-ဖြမန််မ်နိုငိ်် ်WWF-အတော်မရှိက့ျွန်် ဖြပဲညီ်တော်ထ်င််စ်���့� 
ပဲးူတော်ပဲါင််း၍ ယ်င််းကျွ့�ယ််စ််း�ယိ်် အ�ေဲ�အ်း Missoula 
သိ�့� ပဲ�့�တော်ဆုံး်င််ကျွ်

၃၄ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၃၅



အ့့့သာ�မှာံာ�မိှာတ်ဆက်ား

၃၆ | နိုစိ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ နိုိစ််ပဲ�်�ညီ် အစ်းရှိင််ေံစ်် | ၃၇



ဇိုးဝမီ�့းစ်ံ�မီ�့းကျွေဲ၊ 
�သူိ်းနိုိင််် 
ရှိ်သိးဥ�� ��့�အတော်ပဲ် 
အကျွီ�့းဖြပဲ��ှကျွ် 
ကြိုးကျွးးမ်း ကျွီယ််ဖြပဲန်�်ပြီးပဲးး 
ရှိ်သိးဥ�� 
တော်ဖြပဲ်င််း�ဲမဒုီဏ်် 
ေံနို�့င််ရှိညီ် ဖြပဲညီ််ဝတော်သိ် 
သိစ််တော်�်နိုငိ််် တော်ရှိတော်ဖြမ 
တော်�်တော်�်င်် သိဘဲ်ဝ 
ကြွကျွေယ််ဝ�တိော်သိ် 
ကျွမာ်ကြိုးကျွးး ဖြ�စ််တော်ရှိး

ကျွမာ်တော်ပဲ်၌ 
ပြီးေမ့်းတော်ဖြေ်ကျွ်မ ု
အေံရှိဆုံးံ�းနိုိင််် 
တော်ဂဟုစ်န်စ်် အရှိ၊ 
စ်းးပဲေ် းတော်ရှိး အရှိ၊ 
ယ်ဉ််တော်ကျွီးမ ုအရှိ 
အတော်ရှိးပဲါတော်သိ် 
မီ�့းစ်�့်မီ်း အတော်န်ဖြ�င််် 
သိဘဲ်ဝ တော်�်ရုံ့�င််း 
န်ယ််တော်ဖြမမီ်း အ�ေင််း 
တော်ဘဲးကျွင််း�ံ�ခြုံေံ�စ်ေ်  
တော်န်နို�့င််တော်ရှိး 

၂၀၃၀ ေ�နိုိစ််တော်ရှိ်ကျွ်�ှင်် 
ကျွမာ်ကြိုးကျွးး ပဲတူော်နိုေး�်မ ု
အ်း ၁.၅ ဒီးဂရှိး အထသ့ိ် 
ကျွန်�်သိ�် ထ်းသိညီ်် 
သိ်�ညူီးမှ ရှိိ့တော်သိ်၊ 
�ရှိ်းမှ�မ ုရှိိ့တော်သိ် 
အသိေင်် ကျွးူတော်ဖြပဲ်င််းမ ု
�စ််ရှိပဲ် စ်�င််တော်န်ပြီးပဲး 
ဖြ�စ််ပြီးပဲးး �သူိ်းမီ်းနိုငိ််် 
ဇိုးဝမီ�့းစ်ံ� မီ�့းကျွေဲ��့�အ်း 
ကျွ်အေယ်် တော်ပဲးကျွ် 
ရှိ်သိးဥ��ဒီဏ်် 
ကြံကျွံက်ြံကျွံ ်ေံနို�့င််သိညီ်် 
အန်�ဂ�် �စ််ေ�ကျွ�့ 
�ညီ်တော်ဆုံး်ကျွ်တော်ပဲးတော်ရှိး

တော်ရှိေီ�့ တော်ဂဟုစ်န်စ််မီ်းနိုငိ််် 
၎င််း��့�၏ ဝန််တော်ဆုံး်င််မ ု
မီ်းကျွ �သူိ်းမီ်းနိုငိ််် 
သိဘဲ်ဝ�ရှိ်း��့�၏ 
တော်ရှိရှိညိီ်�ညီ်�ံန်ို�့င််မကုျွ�့ 
ပဲံပ်ဲ�့းတော်န်နို�့င််တော်စ်တော်ရှိး

စ်ဉ််ဆုံးကျွ်မဖြပဲ�် 
�ေံ�ပြီး��့းတော်ရှိး ပဲန််း�့�င်် 
မီ်းနိုငိ််် ရှိညီ်မနိ််းေီကျွ်မီ်း 
ဖြပဲညီ််ဝတော်ရှိး �့�း�ကျွ်မ ု
ရှိိ့�်ေဲပ်ြီးပဲးး ေ�့င််မ် 
အ်းတော်ကျွ်င််း၍ 
ပဲေင်််�င််းဖြမင််သိ် ရှိိတ့ော်သိ် 
အ�ပဲ်ေီ�ပဲ်တော်ရှိးနိုငိ််် မဝူါဒီ 
��ပဲ်င်န််းစ်ဉ်် ယ်နိုာရှိ်း 
မီ်းအ်း စ်န်စ််�ကျွီ 
ေီမ�ိ်ထ်းပြီးပဲးး ဖြ�စ််တော်ရှိး 

စ်ဉ််ဆုံးကျွ်မဖြပဲ�်�ေံ�ပြီး��့း 
တော်ရှိး အ�ေကျွ် ဦးး�ညီ် 
ကျွ် အစ်�့းရှိနိုငိ််် ပဲ�ဂဂ�က့ျွ 
ကျွဏ္ဍာမ ိရှိန််ပဲံ�တော်င်ေစ်းးဝင်် မ ု
��့း�ကျွ်ကျွ် အစ့်�းရှိနိုငိ််် 
ပဲ�ဂဂ�က့ျွ တော်င်ေတော်ကြကျွး အ�ေဲ� 
အစ်ညီ်းမီ်း အတော်န်ဖြ�င််် 
�ညီ်း သိဘဲ်ဝအတော်ပဲ် 
ပြီးေမ့်းတော်ဖြေ်ကျွ်တော်န်မ ု
မီ်းအ်း တော်�ှ်ေ်ီရှိန်် 
အစ်�့းရှိနိုငိ််် စ်းးပဲေ် းတော်ရှိး 
��ပဲ်င်န််းမီ်း၏ 
မဝူါဒီမီ်း၊ �ကျွ်တော်�ေ� 
��ပဲ်တော်ဆုံး်င််မမုီ်း 
အ�ေင််း အတော်ဖြပဲ်င််းအ�ဲ 
ဖြ�စ််တော်ပဲ်�်ရှိန်် 
အတော်ထ်ကျွ်အကျွ ူ
တော်ပဲး�်တော်ရှိး

တော်ဒီသိနိုာရှိ တော်စ်ီးကျွေကျွ်၊ 
တော်ဒီသိဆုံး�့င််ရှိ် 
တော်စ်ီးကျွေကျွ်နိုငိ််် ကျွမာ်�ံ�း 
ဆုံး�့င််ရှိ် တော်စ်ီးကျွေကျွ်မီ်းကျွ့� 
သိဘဲ်ဝနိုိင်် ်
သိဟုဇို်� ဖြ�စ််တော်သိ် 
ထ��်��ပဲ်မနုိုိင််် စ််းသိံ�းမ ု
ဆုံးးသိ�့� သိသ့ိသ့ိ်သိ် 
တော်ရှိ�ွသိေ် းတော်စ်ရှိန်် 
တော်စ်ီးကျွေကျွ် အတော်ဖြေေံ 
တော်ဖြပဲ်င််း�ဲမ ု��ပဲ်င်န််းစ်ဉ်် 
ယ်နိုာရှိ်းမီ်း ထတ့ော်ရှိ်ကျွ် 
အကျွီ�့းရှိိတ့ော်ရှိး

လုပ်ငန်�ကားဏ္ဍမှာံာ�

WWF-မြမှာန်မှာာ၏ လုပ်ငန်�မှာံာ�သည် WWF ၏ ကားမ့ှာာလုံ�ဆုိင်ရာ နေမှာ�ွ ာ်မှှာန်�ခံက်ား နေမြခာက်ားရပ်အနက်ား နေလ�ရပ်နှှုင�် ပတ်ဝီန်ကားံင်နေရ�ရာ မြပဿနာမှာံာ� 
အတွက်ား အဓိိကားနေမှာာင်�နှှုင်အာ� သုံ�ခံက်ားတုိ� အနေပ်တွင် ဦး�စာ�နေပ� အာရုံှုစုိက်ားထားာ�ပါသည်။ 

သစ်နေတာမှာံာ� နေတာရုိှုင်� 
တိရစာာန်မှာံာ�

ရာသီဥတုနှှုင�် 
စွမ်ှာ�အင်

ဘားဏ္ဍာနေငွမူှာဝီါေ နေစံ�ကွားက်ားမှာံာ�နေရခံိ�ရင်�မြမှာစ်မှာံာ�

ကားမ့ှာာလုံ�ဆုိင်ရာ နေမှာ�ွ ာ်မှှာန်�ခံက်ားမှာံာ� အဓိိကားနေမှာာင်�နှှုင်အာ�ဆုိင်ရာ ရလေ်မှာံာ�

ရန်ပုံနေငွဆုိင်ရာအခံက်ားအလက်ားမှာံာ�

အသုံ�စရိတ်

ဝီင်နေငွ

FY17 FY18 FY19

၂၀၀၀၀၀၀

၄၀၀၀၀၀၀

၆၀၀၀၀၀၀

၂၄၉၄၆၂၇ ၄၂၄၈၄၅၂ ၆၃၈၄၆၆၁

၁၇၂၆၂၅၁

၇၆၈၃၇၆ ၁၁၀၃၀၈၄

၂၀၈၆၇၇၈3,145,368

၄၂၉၇၈၈၃

စုစုနေပါင်�

FY17 FY18 FY19

၂၀၀၀၀၀၀

၄၀၀၀၀၀၀

၂၂၈၉၃၆၃ ၃၉၅၈၉၁၄ ၅၂၀၃၃၆၈

၁၆၆၃၈၄၅
၆၂၅၅၁၈

၈၄၇၆၂၃
၁၈၁၀၄၆၉

၃၁၁၁၂၉၁

၃၃၉၂၈၉၈

စုစုနေပါင်�

WWF-ကျွေန််ရှိကျွ်

အမီ်းဖြပဲညီ်သိကူျွဏ္ဍာ
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နေကားံ�ဇူ�တင်ထုိားက်ားနေသာ မိှာတ့်က်ားအ့့့မှာံာ�
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