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ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ဧရာဝတီပမစ်၏ အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ကွဲပပားစုံလင်ငသာ 
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WWF-ပမန်မာသည် မတူညီကွဲပပားငသာ ကဏ္ဍအမျ ိုးမျ ိုးမှ အဖွဲ့အစည်းများ လူပုဂ္ဂိုလ်များအား 
ဧရာဝတီပမစ်ဝှမ်း၏ အနာဂတ် မည်သို့  ပဖစ်လာနိုင်ငသကာင်း စဉ်းစားပုံငဖာ်သကည့်ရန် River in 
the Economy စီမံကိန်းမှတစ်ဆင့် စုစည်း ရင်းနှီးငစခဲ့ပါသည်။ 

အချ ို့ငသာ အနာဂတ်များမှာ ငကာင်းမွန်ငနပုံရပပီး အချ ို့မှာ မငကာင်းလှငပ။ အချ ို့ငသာ 
အနာဂတ် များက  အနည်းငယ်မှေ ငကာင်းမွန်၍ အချ ို့ငသာ အနာဂတ်များမှာမူ ကျွန်ုပ်တို့အား 
ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်စွမ်း ရှိငစသည့် ငဂဟစနစ်များအတွက်ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးငစနိုင်သည့် 
အငပခအငနများကို ငတွ့ရှိရပါသည်။ 

အကျ ိုးငကျးဇူး မှေမှေတတရရှိနိုင်မည့် အနာဂတ်တစ်ခုဆီ ကျွန်ုပ်တို့ငရှးရှုငလှောက်လှမ်းငန
မှုအား အကူအညီငပးမည့် သို့မဟုတ် အငနှာင့်အယှက်ငပးမည့် ငပပာင်းလဲမှုကိုပဖစ်ငစငသာ 
အဓိက အငသကာင်းတရားများနှင့် ပတ်သက်၍ပိုမိုနားလည်သိရှိနိုင်ငစရန် ဤလုပ်ငန်းစဉ်အား 
WWF-ပမန်မာက လုပ်ငဆာင်ခဲ့ပခင်းပဖစ်သည်။ အနာဂတ်၏ ပဖစ်လာနိုင်ငပခရှိငသာ လမ်းငသကာင်း 
များအား ငတွးဆ ပုံငဖာ်သကည့်ပခင်းအားပဖင့် မည်သို့ငသာ လုပ်ငဆာင်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ 
လုပ်ငဆာင်ရန် လိုအပ်ငနငသကာင်း စဉ်းစားသိရှိနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ ဤသို့ လုပ်ငဆာင် ပခင်းသည် 
ကျွန်ုပ်တို့မလိုချင်ငသာ အနာဂတ်ငနာက်သို့ မလိုက်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်ငသာ အနာဂတ် 
ငနာက်သို့ အတူတကွ လိုက်ပါငနငသကာင်း ငသချာငစရန် ပဖစ်သည်။  

ဤအစီရင်ခံစာကို ပမစ်ဝကျွန်းငပါ်ငဒသ၊ အလယ်ပိုင်းပမစ်ဝှမ်းငဒသ၊ ငအာက်ပိုင်းပမစ်ဝှမ်းငဒသ 
နှင့် ချင်းတွင်းပမစ်ဝှမ်းငဒသတို့ အပါအဝင် ဧရာဝတီပမစ်ဝှမ်းငဒသကကီး အတွင်းရှိ အစိုးရ၊ 
အရပ်ဘက်  လူထုအဖွဲ့အစည်း၊ ပညာရှင်နှင့် စီးပွားငရးလုပ်ငန်း စသည်တို့ထံမှ သငဘာထား 
အပမင်များအား ရယူလျက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်များအတွင်း ကျင်းပခဲ့ကာ 
တက်ငရာက်သူ ဦးငရ (၁၀၃) ဦး ရှိသည့် အလုပ်ရုံငဆွးငနွးပွဲများမှ ထွက်ငပါ်လာငသာ 
ရလဒ်များမှ တစ်ဆင့် ပပုစုထားပခင်းပဖစ်သည်။ တက်ငရာက်ခဲ့သူများအငနပဖင့် ငအာက်ပါတို့ကို 
ကိုယ်စားပပုခဲ့သကပါသည်။

ဤအစီရင်ခံစာသည် ဧရာဝတီပမစ်ဝှမ်းလွင်ပပင် တစ်ငလှောက်ရှိ သက်ဆိုင်သူ အမျ ိုးမျ ိုးတို့၏ 
သငဘာထားအပမင်များကို အငလးငပး တင်ပပထားသည့် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါ အစီရင်ခံစာ၏ 
ဒုတိယအတွဲ ပဖစ်ပါသည်။ ပထမအကကိမ် အလုပ်ရုံငဆွးငနွးပွဲများအငနပဖင့် ဧရာဝတီ 
ပမစ်ဝှမ်းလွင်ပပင် ငဒသအငသကာင်းနှင့် ယင်းငဒသတွင် ငနထိုင်သူများအတွက် ရှိငနငသာ 
အန္တရာယ်များ၊ အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လူအများ နားလည်သိရှိနိုင်ငစငရးကို 
အငလးငပးထားပါသည်။ ထို့ငနာက် ဒုတိယငပမာက် အလုပ်ရုံငဆွးငနွးပွဲများမှာမူ 
ငရှ့လာမည့် အနာဂတ်အငပါ် အသားငပးထားရာ အနာဂတ်တွင် ပဖစ်နိုင်ငပခရှိငသာ ဖွံ့ပဖိုးမှု 
လမ်းငသကာင်းများ မည်သို့ ပဖစ်နိုင်သည်ဟူ၍ အငလးငပးငဖာ်ပပထားသည်။ 

ရကေးလက်ြွံ မ့ြိုးရရး ငါးလုပ်ငန်း လယ်/ဆည် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ 
မပည်တွင်းရရရြကာင်း  ပတ်ဝန်းကေင်ထိန်းသိြ်းရရး(ECD)  စိုက်ပေ ိုးရရး 
ရရအရင်းအမြစ်အသုံးခေရရး အဏ္ဏဝါ သတ္တုတွင်း စွြ်းအင် ကဲ့သို့ 
ကဏ္ဍြေားပါဝင်သည့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအြွဲ့အစည်းြေား၊ 
ပထဝီ လေပ်စစ်စွြ်းအား အင်ဂေင်နီယာ ရဂဟရေဒ မြို့ မပအင်ဂေင်နီယာ 
စီးပွားရရး အထူးမပုပညာရှင်ြေား၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြှ ကိုယ်စားလှယ်ြေား 
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရဆာက်လုပ်ရရး ရတာင်သူလယ်သြား ရေးကွက်ြေား  
ကုန်သွယ်ရရး ငါးလုပ်ငန်း မြို့ မပြွံ မ့ြိုးရရး ဆန်ကကိတ်ခွဲလုပ်ငန်း 
အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း စက်ြှု သဲစုပ်လုပ်ငန်း အရြကာင်းအရာနယ်ပယ်စုံ 
ကိုယ်စားမပု အရပ်ဘက် လူထုအြွဲ့အစည်းြေား၊ 
လူြှုရရး ပတ်ဝန်းကေင်ရရးရာ အုပ်ခေုပ်ရရး ပွင့်လင်းမြင်သာရရးနှင့် 
တာဝန်ခံရရး လူ့အခွင့်အရရးအရမခမပု အြွဲ့အစည်းြေားနှင့် 
လူငယ်အြွဲ့အစည်းြေား 

နိဒါန်း
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လွန်ခ့ဲငသာ နှစ်ငပါင်းငလးဆယ်မှ ဧရာဝတီပမစ်ဝှမ်းရိှ ဘဝများကုိ 
စဉ်းစားပံု ငဖာ်သကည့်ပါ။ မည်သည်တ့ုိ ပခားနားငနသနည်း။ ယငန့ 
အငပခအငနနှင့် မည်သည့်အချက်များ တူညီပါသနည်း။

ပမစ်ဝှမ်းအတွင်းရိှ အတိတ်နှင့် လက်ရိှကာလ စိန်ငခါ်မှုများအား ပံုငဖာ် 
ငပးခ့ဲသည့် ငပပာင်းလဲမှုများအငသကာင်း ငဆွးငနွးငပပာဆုိမှုသည် အနာဂတ်အတွက် ငပပာင်းလဲမှုကုိ ပဖစ်ငစမည့် အဓိကအငသကာင်းတရား များအား 
ငဖာ်ထုတ်သိရိှနုိင်ရန် အကူအညီ ပဖစ်ငစခ့ဲပါသည်။ အလုပ်ရံု ငဆွးငနွးပဲွများ ကျင်းပစဉ်အတွင်း သက်ဆုိင်ရာ ပုဂ္ဂို လ်အသီးသီးမှ ၄င်းတ့ုိအတွက် 
အငရးအကကီးဆံုးဟု ယူဆငသာ အရာများကုိ ငဖာ်ထုတ် ငဆွးငနွးခ့ဲသကရာ  မတူညီငသာ အငသကာင်းတရားများစွာ၊ ဦးတည်ရာများစွာ ရိှငနခ့ဲသည်။ 
အဆုိပါ အငသကာင်းတရားများသည် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ အနာဂတ် ငမှော်မှန်းပဖစ်နုိင်ငပခများအတွက် အငပခခံအုတ်ချပ်များ ပဖစ်လာသကငလသည်။  

ဧရာဝတီပမစ်ဝှမ်း၌ မည်သည့်အရာများ ငပပာင်းလဲငနသနည်း။ အနာဂတ်၌ လူမှုငရးနှင့် စီးပွားငရးအရ လူသားတ့ုိ မည်က့ဲသ့ုိ ရှင်သန် 
ငနထုိင်သကမည်နည်း။ အဆုိပါအချက်သည် ဧရာဝတီပမစ်ကကီးနှင့် ယင်းအငပါ်မီှတည်ငနငသာ  ငဂဟစနစ်များအငပါ်၌ မည်သ့ုိအကျ ိုးသက်ငရာက်မှု 
ရိှမည်နည်း။ 

ဧရာဝတီ၏ ရမပာင်းလဲြှုကို
မြစ်ရစရသာ အရြကာင်းတရားြေား

နိုင်ငံရေး လူမှုရေး

နည်းပညာဥပရေ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

စီးပွားရေး

“အစိုးရမူဝါဒငကာင်းသည် ငပပာင်းလဲမှုအတွက်အငရးပါသည့် 
အငသကာင်းတရားတစ်ခုပဖစ်သည်။ ငကာင်းမွန်ငသာ ပမစ်ဝှမ်း 
စီမံထိန်းသိမ်းမှု ၊ ဥပငဒစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပဖင့် ငကာင်း  
မွန်ငသာအုပ်ချုပ်ငရးစနစ်တို့ကို အငကာင်အထည်ငဖာ် 
ငနပခင်းပဖစ်သည်။”

“ဆင်းရဲမွဲငတမှုနှင့် စာမတတ်ငပမာက်မှုတို့သည် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု 
အားနည်းရပခင်း၏ အဓိက အငသကာင်းတရားများ ပဖစ်သကသည်။”

“ငခတ်မမီငသာ နည်းပညာသည် 
အခက်အခဲ များစွာကို ပဖစ်ငပါ်ငစသည်။ 
နည်းပညာသည် အနာဂတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို 
ကယ်တင်ငပးမည်ပဖစ်သည်။ ပိုမိုသင့်ငလျာ် 
ငကာင်းမွန်သည့် လမ်းငသကာင်းရှာငဖွ လုပ်ကိုင် 
နိုင်မှု၊ ပိုမိုအထွက်တိုးမည့် စိုက်ပျ ိုး ငမွးပမူငရး 
လုပ်ငန်းတို့အတွက် နည်းပညာ အသစ်များကို 
ကျွန်ုပ်တို့ တီထွင်ငဖာ်ထုတ်သွားမည် ပဖစ်သည်။”

“တရားဥပငဒစိုးမိုးမှု မရှိဘဲ ပဖစ်ငနသည်။ ပိုမို 
ငကာင်းမွန်သည့် ကျန်းမာငရးနှင့် ငဘးကင်းလုံခခုံငရး 
ဆိုင်ရာ ဥပငဒများ လိုအပ်ငနသည်။ ငရှေသတ္တု 
တူးငဖာ်ငရး ကဏ္ဍ၌ ပိုမိုငကာင်းမွန်ငသာ ဥပငဒ 
သကပ်မတ်ပပဋ္ဌာန်းမှုလည်း လိုအပ်ငနသည်။ ထို့ပပင် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းငရး ဥပငဒများနှင့် 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ထိထိငရာက်ငရာက် 
အငကာင်အထည်ငဖာ် ငဆာင်ရွက်မှုကိုလည်း 
လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။”

“လှေပ်စစ်ဓာတ်အား ရယူသုံးစွဲနိုင်မှု နည်းပါးငနသမှေ 
ကာလပတ်လုံး သစ်ငတာပပုန်းတီးမှု ဆက်လက် 
ရှိငနဦးမည်ပဖစ်သည်။”

“သစ်ငတာပပုန်းတီးမှုသည် ငပမဆီလွှာ တိုက်စားမှုကို 
ပဖစ်ငပါ်ငစပပီး ယင်းမှတဖန် နုန်းပို့ချမှုများကို 
ဆက်လက် ပဖစ်ငပါ်ငစပါသည်။ အဆိုပါ နုန်းပို့ချမှုသည် 
ပမစ်ငချာင်းအတွင်း သွားလာသည့် ငလှ၊ သငဘောများ 
အတွက် အငနှာင့်အယှက် ပဖစ်ငစသည့်အပပင် ငရကကီး 
ငရလှေမံှုများကိုပါ ပဖစ်ငပါ်ငစပါသည်။ ရာသီဥတု 
ငပပာင်းလဲမှုနှင့်အတူ အဆိုပါပပဿနာများမှာ ပို၍ပင် 
ဆိုးဝါးလာဦးမည်ပဖစ်သည်။”

“ဧရာဝတီပမစ်ဝှမ်းနှင့် ချင်းတွင်းပမစ်ဝှမ်းအထက်ပိုင်း 
တစ်ငလှောက် တရားမဝင် သတ္တုတူးငဖာ်ငနမှုများသည် 
လူသားများနှင့် ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများအတွက် 
ကျန်းမာငရး၊ ရှင်သန်ရပ်တည်ငရး ပပဿနာများကို ပဖစ် 
ငပါ်ငစသည်။” 

“ဥပငဒပပဋ္ဌာန်းမှုနှင့် အငကာင်အထည်ငဖာ် ငဆာင်ရွက်မှု၊ 
စိုက်ပျ ိုးငရး၊ သတ္တုတူးငဖာ်ငရး၊ ငါးလုပ်ငန်း၊ ငဆာက်လုပ် 
ငရးနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများသည် အဓိကကျငသာ 
ကဏ္ဍများ ပဖစ်သကသည်။” 

“ငနထိုင်မှုပုံစံများနှင့် သငဘာထားများသည် လူငနမှု 
အဆင့်အတန်း ပမင့်မားလာသည်နှင့်အမှေ ငပပာင်းလဲသွားသကသည်။ 
ယင်းအချက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အငပါ်မငကာင်းသည့်အကျ ိုး 
သက်ငရာက်မှု ရှိပါသည်။”

“ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်း ဆက်လက်ငဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 
ဗဟိုအစိုးရထံမှ ဘဏ္ဍာငငွ  ပိုမိုခွဲငဝငပးမှုကို 
လိုအပ်ငနသည်။” 

“အငကာင်အထည်ငဖာ်ပခင်းမှာ အခရာပဖစ်သည်။ ဥပငဒများ 
ရှိထားပပီးပဖစ်သည်။ နိုင်ငံငရးအရ စိတ်ဆန္ဒရှိမှုသာ 
လိုအပ်ငနခဲ့သည်။”

“ငရရှည်တည်တံ့နိုင်ငစမည့် အငလ့အကျင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ 
သိရှိအငလးထားမှု အားနည်းငနသကသည်။ မိမိတို့ လုပ်ရပ်များ၏ 
ငနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိုးများအငသကာင်း သငဘာမငပါက်သကငချ။”

“စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားငရးလုပ်ငန်းများသည် 
၄င်းတို့၏စွန့်ပစ်ငရများမှတစ်ဆင့် ပမစ်ငချာင်းများအား 
ညစ်ညမ်းငစလှေက်ရှိသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် 
အမှိုက်များ သည်လည်း ပမစ်ငချာင်းများကို ပျက်စီးငစ 
လှေက်ရှိပါသည်။”

 

အထက်ပိုင်း

အလယ်ပိုင်း

ရအာက်ပိုင်း

မမစ်ဝကျွန်းရပါ်

ချင်းတွင်း

16%

25%
37%

11%

4%

21%
33%

9%
33%

3%

41%

7%7%

34%

3%
3% 3%

16%

16%

6%
3%

50%

9%

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော ထိခိုက်မှု စီးပွားရေးတိုးတက်မှု

နည်းပညာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း

အစိုးေမူဝါေ

ဆင်းေဲမွဲရတမှု ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှု

မြစ်ဝှြ်းတစ်ခုခေင်းစီအတွက် ရမပာင်းလဲြှုကို မြစ်ရပါ်ရစရသာ  
အဓိက အရြကာင်းတရားြေား

8%



98

ဧရာဝတီပမစ်ဝှမ်း၏ အနာဂတ်အား ပုံငဖာ်ငနသည့်  

အငရးအပါဆုံးငသာ အချက်များပဖစ်သည့် 

အငသကာင်းတရားများကို အဓိက အမျ ိုးအစားနှစ်မျ ိုး အပဖစ် 

အနှစ်ချုပ် သကည့်နိုင်သည်။

၁) သဘာဝတရားနှင့် စီးပွားငရးပုံစံ

၂) အုပ်ချုပ်မှုအတိုင်းအတာ

အဆိုပါအငသကာင်းတရားများသည် ကွဲပပားပခားနားငသာ

အနာဂတ်ငမှော်မှန်းပဖစ်နိုင်ငပခများ၏အငပခခံကိုပဖစ်ငပါ် 

လာငစပါသည်။ မည်သို့ငသာမှန်းဆချက် ငကျာရိုးမျ ိုးမဆို 

ပင်ကိုအားပဖင့် ငကာင်းသည်၊ ဆိုးသည် မဆိုသာဘဲ        

ပမစ်ဝှမ်းငဒသရှိ သက်ဆိုင်သူများက ၄င်းတို့၏ အနာဂတ် 

အပဖစ်အပျက်များအား ငပပာဆိုနိုင်မည့် အငပခခံ 

ငကာက်ငသကာင်းအပဖစ် အသုံးပပုပခင်းမှေသာ ပဖစ်သည်။ 

အနာဂတ်သည် 
ြည်သို့ မြစ်နိုင်သနည်း။ 

အကကီးစား

ဗဟိုချုပ်ကိုင်

ရေသန္တေအရမခမပု

အရသးစား
၄ ၁

၂၃
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အနာဂတ်ရြော်ြှန်းမြစ်နိုင်ရမခ - ၁

ဤပဖစ်နိုင်ငပခရှိငသာ အနာဂတ်၏ အဓိကအငသကာင်းအရာမှာ
မူဝါဒများ၊ ဥပငဒပပုပခင်းများအား မည်သို့ 

ငရးဆွဲလုပ်ငဆာင်ရမည်၊ မည်သို့ ဖွဲ့စည်းရမည် ၊ 
မည်သို့ အငကာင်အထည်ငဖာ်သွားရမည် စသည်တို့ကို 

ဆုံးပဖတ်ငပးငနသည့် ဗဟိုမှ ချုပ်ကိုင်ထားငသာ အစိုးရပုံစံ 
အုပ်ချုပ်ငရးစနစ် ပဖစ်သည်။ ဤသို့ငသာ အနာဂတ်ပုံစံ၌ 

အကကီးစား အငပခခံအငဆာက်အအုံများနှင့်ဖွံ့ပဖိုးငရး 
လုပ်ငန်းများအငပါ် ဦးစားငပးထားသည့် စီးပွားငရးစနစ် 
တစ်ရပ်လည်း ပါရှိလိမ့်မည် ပဖစ်သည်။ ဥပမာအားပဖင့် 

ရှည်လျားသည့် ဆည်ငပမာင်းစနစ်၊ စီးပွားငရးဆန်ဆန် လုပ်ကိုင် 
ပခင်းနှင့်  ကကီးမားလှသည့် စက်မှုဇုန်များ ပဖစ်သည်။

ယုတ္တိကျကျ ပဖစ်နိုင်ငပခရှိငသာ အနာဂတ်အားလုံးအနက် 
 ကကီးမားလှငသာ စီးပွားငရး အတိုင်းအတာနှင့်တကွ ဗဟိုက 

ချုပ်ကိုင်ထားသည့် အစိုးရမျ ိုးကို အလုပ်ရုံငဆွးငနွးပွဲ 
တက်ငရာက် လာသူများက ပဖစ်နိုင်ငပခ အနည်းဆုံးဟု ဆန္ဒပပု 

ခဲ့သကသည်။

ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုစနစ် ကျင့်သုံး ရသာ အစိုးေနှင့် 
အေွယ်အစားကကီးမားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
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“ နှစ်ရပါင်းများစွာအတွင်း ပထမဆုံးအမြစ် 
ဧောဝတီမမစ်အတွင်း သရဘောကကီးများ 

သွားလာလျက်ေှိ ”

ဗဟိုအစိုးရမှ ငရငသကာင်းဘက်ဆိုင်ရာဥပငဒသစ် 
တစ်ခုနှင့် အငထာက်အကူပပု ဥပငဒများ ၊ စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းများကို ဆိပ်ကမ်းနှင့် အပခားငရငသကာင်း 
သွားလာမှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုများ အတွက် 
ငရးဆွဲပပဋ္ဌာန်းလိုက်မည်။ 

ယင်းသို့လုပ်ငဆာင်ပခင်းက နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမုပ်နှံမှု 
များကို  ပမင့်တက်ငစပပီး “ငနွရာသီအတွင်း ငရဆူး 
အနက် ၈ ငပ ရှိသည့် သငဘောများ ဧရာဝတီပမစ်အတွင်း 
ခုတ်ငမာင်းသွားလာနိုင်ပပီ” ဟူငသာ သတင်းငခါင်းစီးများ 
ငပါ်ထွက် လာငစမည် ပဖစ်သည်။

သို့ငသာ် ထိန်းချုပ်မှု မရှိငသာ စီးပွားငရး တိုးတက်မှု 
ငသကာင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ တိုးပွားလာပပီး 
ငရဝပ်ငဒသများနှင့် ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲတို့ကို 
ပျက်စီးငစလှေက်ရှိမည်။

ယင်းအချက်သည် ငဒသရှိ ငရလုပ်သားများနှင့် 
လယ်သမားများကို အလုပ်အကိုင် အလို့ငှာ 
ပမို့ကကီးပပကကီးများသို့ ငပပာင်းငရှေ့သွားငစသည့် 
ထိခိုက်မှုကို ပဖစ်ငပါ်ငစမည် ပဖစ်သည်။

“သတ္တုတူးရြာ်မှု ဆန့်ကျင်ရေး 
ဆန္ဒမပပွဲများ ဆက်လက်မြစ်ရပါ် ”

ရာဘာခင်းများ ၊ ငကာ်ဖီခခံများ ၊ ငလှော်ပဖူ  
စိုက်ခင်းများပဖင့် စိုက်ပျ ိုးငရး ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများ 
အကကီးအကျယ် ရှိလာမည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး 
အတိုင်းအတာ ပဖင့်စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ် ပခင်းငသကာင့် 
ဓာတ်ငပမသသဇာ သုံးစွဲမှု ကကီးမားပါမည်။ 
သတ္တုတူးငဖာ်ငရးကဏ္ဍ ကိုလည်း ထိပ်တန်း 
ဦးစားငပးထားမည် ပဖစ်သည်။
 
သစ်ငတာပပုန်းတီးမှုမှာ စိုက်ပျ ိုးငရး တိုးချဲ့ပခင်းငသကာင့် 
မငကာင်းငသာ အကျ ိုးရလဒ် တစ်ခုပဖစ်သည်။ 
သတ္တုတူးငဖာ်ငရ: ကဏ္ဍအင န ပဖင့်လည်း 
တရားဉပငဒသကပ်မတ်မှု အပိုင်း၌ အလွန် 
အားနည်းငနမည် ပဖစ်သည်။

ညစ်ညမ်းမှု ဆက်လက်ပဖစ်ငပါ်ငနပါမည်။ 
ပမစ်ငချာင်းများ ညစ်ညမ်းလာပပီး ငါးမျ ိုးစိတ်များ 
ငလျာ့နည်းလာမည် ပဖစ်သည်။

ပမစ်ငချာင်းစနစ်စတင် ပပိုကွဲလာပပီး GDP တိုးတက်မှု 
ကျဆင်းလာပါမည်။

လူတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှု (EIA)/
လူမှုငရးဆိုင်ရာထိခိုက်မှု (SIA) များပပုလုပ်ငပးရန် 
ငတာင်းဆိုလျက် သတ္တုတူးငဖာ်မှုများကိုရပ်ဆိုင်းငပး
ရန် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပပသကမည်ပဖစ်သည်။ “၂၀၄၀ ခုနှစ် 
ဒီဇင်ဘာ ၂၀ရက်ငန့ သတင်းငခါင်းစဉ် : သတ္တုတူးငဖာ်မှု 
ဆန့်ကျင်ငရး ဆန္ဒပပပွဲများ ဆက်လက်ပဖစ်ပွားငန” 

အစိုးရသည် ကဏ္ဍအားလုံးအတွက် 
ငရဆိုးသန့်စင်မှုဆိုင်ရာ တင်းကျပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်စ
ည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ ချမှတ်အငကာင်အထည်ငဖာ်မ
ည်ပဖစ်သည်။ 

ချင်းတွင်းပမစ်သည် အထူးသပဖင့် သတ္တုတူးငဖာ်ငရးငသကာင့် 
ငရညစ်ညမ်းမှု  အန္တရာယ် ကျငရာက်ငနပါသည်။ ဤသို့ငသာ 
အနာဂတ်မျ ိုးသည် ဗဟိုအစိုးရ၏ချုပ်ကိုင်မှုနှင့် ကကီးမားလှငသာ 
ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှု အတိုင်းအတာပဖင့် လည်ပတ်ငသာ စနစ်ပဖစ်သည့်အတွက် 
အငသးစားလုပ်ငန်းများမှ လယ်သမားများနှင့် ငရလုပ်သားများ၏ အသံအား 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်မှုမပဖစ်ခင်အထိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပခင်း 
မရှိသည့် အငနအထားမျ ိုး ပဖစ်နိုင်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ပမစ်ဝှမ်းငဒသ 
အတွင်းမှ အသက်ငမွးဝမ်းငကျာင်း အလုပ်အကိုင် အငတာ်များများ 
ထိခိုက်နစ်နာမည့် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည် ပဖစ်သည်။ ထိုသူတို့အငနပဖင့် 

သတ္တုတူးငဖာ်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ရာ၌ 
အကူအညီမဲ့ငနသလို ခံစားငနရ ပခင်းငသကာင့် 
ယင်းသို့တိုက်ပွဲဝင်မှုသည် ငနာက်ဆုံးအားကိုးရာတစ်ခု
ပဖစ်လာမှသာ ပပဿနာအား   ကိုင်တွယ်ငပဖရှင်းပပီး ပဖစ် 
သွားလိမ့်မည်ဟု ခံစားလာရပါသည်။  

ယင်းသို့အနာဂတ်မျ ိုးသည် ချင်းတွင်းပမစ်အတွက် ငပျာ်ရှေင် 
စရာ အနာဂတ်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်း 
ငစသည့် စိုက်ပျ ိုးငရးစနစ်များ ကကီးကကီးမားမား ဖွံ့ပဖိုးတိုး 
တက်ငနမှုသည် ငနာက်ဆုံး၌ ငရရှည်တည်တံ့မှု ရှိနိုင်မည် 
မဟုတ်ငပ။ 

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း

အလယ်ပိုင်း ပမစ်ဝှမ်းငဒသ၌ “အငကာင်းဆုံးငသာ ငရလမ်း” 
ဟူသည် ငရငသကာင်းသွားလာငရးအတွက် အနာဂတ်ငကာင်း 

တစ်ခု ပဖစ်ပါသည်။ ထို့ပပင် ကူးသန်းငရာင်းဝယ်ငရးအတွက် 
ပမစ်ငသကာင်းသွားလာမှု အငပါ် မှီခိုငနရသည့် အပခားငသာ 
ကဏ္ဍများအတွက်လည်း ငကာင်းမွန်သည့် အနာဂတ် ပဖစ်ငနသည်။ 
သို့ငသာ် ယင်းသို့ငသာ အနာဂတ်မှာ ငါးများ၊ လယ်ယာငပမများအတွက် 
ကပ်ဆိုးတစ်ခု ပဖစ်ငနသပဖင့် စိုက်ပျ ိုးငရး ကဏ္ဍအတွင်း လုပ်ကိုင်ငနသူ (၇၀) 
ရာခိုင်နှုန်း  (လတ်တငလာအားပဖင့်) အတွက်လည်း ကံဆိုးမှု ပဖစ်ငနပါသည်။ 
အပဖစ်အပျက်၏ အဆုံးပိုင်းက ပိုမိုငကာင်းမွန်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
ပပဋ္ဌာန်းချက်များ လိုအပ်လျက်ရှိငသကာင်း ငပပာပပငနပါသည်။ သို့ငသာ် 
ယင်းတို့အား အငကာင်အထည် ငဖာ်ရန်အတွက် ၂၀၄၀ အထိ ငရာက်ငအာင် 
ကျွန်ုပ်တို့ ငစာင့်ငနဖို့ လိုပါသ ငလာ။  

အလယ်ပုိင်းမမစ်ဝှမ်းရေသအမြစ်အပျက်

ချင်းတွင်းပမစ်ဝှမ်းငဒသ အပဖစ်အပျက်

ရေထု
ညစ်ညမ်းမှု

GDP
$

STOP 

THE CHINDWIN 

DAM!

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

အနာဂတ်ရြော်ြှန်းမြစ်နုိင်ရမခ - ၁ ဗဟုိထိန်းချုပ်မှုစနစ် ကျင့်သံုးရသာ အစုိးေနှင့်
အေွယ်အစား ကကီးမားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း

ငရကကီးငရလှေမံှုသည် စိုက်ပျ ိုးငရးကဏ္ဍအား ပျက်စီး 
ငစလှေက် ငဒသအငပါ်တွင် ထိခိုက်မှုရှိငစပါသည်။

စိုက်ပျ ိုးငရးကဏ္ဍအငနပဖင့် အငရးငပါ်ရန်ပုံငငွကို ရရှိပပီး 
ငခတ်မီနည်းပညာ အသုံးပပုငရး ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများ 
ပပုလုပ်လာရာ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား ပမင့်မားလာပပီး 
တန်ဖိုးပမင့် စိုက်ပျ ိုးငရးထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်လှေက် 
ရှိမည် ပဖစ်သည်။

ဗဟိုအစိုးရသည် ငခတ်မီ ငါးသားငဖာက်နည်းပညာ အသုံး 
ပပုကာ အရွယ်အစားကကီးမားသည့် ငါးငမွးပမူငရးကန်များ 
ထူငထာင်ငပးပပီး ငါးငေးကွက်များကိုလည်း ဖွံ့ပဖိုးတိုး 
တက်လာငစမည်ပဖစ်သည်။

အစိုးရသည် ညစ်ညမ်းမှု အနည်းဆုံး ပဖစ်ငစရန်အတွက် 
စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျ ိုးငမွးပမူငရး ငပမများမှ 
ပမစ်ငချာင်းများ အတွင်းသို့ စွန့်ထုတ်လိုက်သည့် စွန့်ပစ်ငရ 
များကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲလာငစမည် ပဖစ်သည်။     

ဗဟိုအစိုးရသည် စိုက်ပျ ိုးငမွးပမူငရး ကဏ္ဍအတွက် 
ဥပငဒများ ပပဋ္ဌာန်းထားသပဖင့် ပမစ်ဝကျွန်းငပါ် 
ငဒသ၌   ဓာတ်ငပမသသဇာများနှင့် ပိုးသတ်ငဆးများ 
အသုံးပပုမှု   ငလှော့ချလာရာ ပပည်ပသို့ တင်ပို့ရန် 
သီးနှံများနှင့် ငရသတ္တဝါများ၏ အရည်အငသွးကို ပိုမို 
ငကာင်းမွန်လာငစပါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံအငနပဖင့် “မည်သို့ငသာ ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိခိုက်မှု အငပခအငနမျ ိုး၌ ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် ဆန် 
တင်ပို့သည့် နိုင်ငံအပဖစ်” ငအာင်ပွဲခံနိုင်မည်နည်း။ 

ငအာက်ဘက်ပိုင်း ပမစ်ဝှမ်းငဒသ၌ စီးပွားငရ:ဇွံပဖိုးမှုသည် 
တိုးပမှင့်လုပ်ငဆာင်လာငသာ ငဆာက်လုပ်ငရ:ကဏ္ဍသို့ 
ငထာက်ပံ့ငပးရန် ပိုမိုကျ၊ယ်ပပန့်လာငသာ သဲတူးငဖာ် 
ထုတ်လုပ်ငနသည့် ကဏ္ဍအငပါ်၌ အငပခပပုထားမည် 
ပဖစ်သည်။

ယင်းအချက်ငသကာင့် ငရငသကာင်း သွားလာမှုအား ဆိုးကျ ိုး 
သက်ငရာက်ငစပပီး တိုက်စားမှုများ ပိုမို ပဖစ်လာငစသည်။ 
အစိုးရသည် ငရငသကာင်းသွားလာမှု ပိုမိုငကာင်းမွန်လာ 
ငစငရးအတွက် ငချးငငွရယူကာ တုံ့ပပန်ငဆာင်ရွက်ငပး 
ရသည်။ 

ငဆာက်လုပ်ငရးကဏ္ဍ အလျင်အပမန် 
ပမင့်တက်လာမှုနှင့်အတူ ငရဆိုးသန့်စင်ငရ: စနစ် 
မပါဝင်ငသာ အငပခခံ အငဆာက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာ  
ငဆာက်လုပ်မှုများလည်း ငပါ်ငပါက် လာမည် ပဖစ်သည်။

ငရထုညစ်ညမ်းမှုသည် ငါးများကို ငသငစ၍ စိုက်ပျ ိုးငပမ 
များအား ပျက်စီးငစမည် ပဖစ်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့် 
လယ်သမားများသည် ငရှေ့ငပပာင်း အလုပ်သမားများအပဖစ် 
ငဒသပပင်ပသို့ ထွက်ကာ အလုပ်အကိုင် ရှာငဖွသကရပါမည်။ 
“လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးငရ:နှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ 
ထိခိုက်မှုငသကာင့် ပမို့ကကီးများသို့ ငရှေ့ငပပာင်းငနထိုင်မှု 
အငပမာက်အပမား ရှိလာလိမ့်မည် ပဖစ်သည်။”

ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုများငသာ အစိုးရသည် ငနာက်ဆုံးတွင် 
စိုက်ပျ ိုးငရး၊ ငါးလုပ်ငန်း၊ စွန့်ပစ်ငရစီမံပခင်းနှင့် 
ငရအရင်းအပမစ်အတွက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
တင်းကျပ်ငသာ ဥပငဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား 
ချမှတ် ကျင့်သုံးမည် ပဖစ်သည်။

ထို့အပပင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် စိုက်ပျ ိုးငမွးပမူငရး 
လုပ်ငန်းကဲ့သို့ အသက်ငမွးဝမ်းငကျာင်းမှုများအတွက် 
ပမစ်ငသကာင်း ၏    ဒိုင်းနမစ် မှေငပခ အငနအထားကို ထိန်းသိမ်းမှု 
ရှိငန ငစရန်အတွက် သဲတူးငဖာ်သည့် လုပ်ငန်းများ အငပါ် 
တင်းကျပ်သည့် ဥပငဒ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလည်း 
စနစ်တကျ ငရးဆွဲချမှတ်ငပးသည်။ 

“မမန်မာနုိင်ငံ ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် 
ဆန်တင်ပ့ုိသူ မြစ်ပပီ။ သ့ုိရသာ် မည်သ့ုိ 

ထိခုိက်ရစမှုများ ေိှရနသနည်း။”

“လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် ငါးြမ်းလုပ်ငန်း 
ပျက်သုဉ်းမှုရြကာင့် ရေှေ့ရမပာင်းရနထိုင်မှု 

အများအမပား မြစ်လာရန”

ငဆာက်လုပ်ငရးလုပ်ငန်း အတွက် ပမစ်သဲလိုအပ်ချက် 
ကကီးမားငနပခင်းငသကာင့်  ငအာက်ပိုင်းပမစ်ဝှမ်းငဒသတွင်      ငဘးအန္တရာယ် 

ထိခိုက်နိုင်သည့် အငပခအငန ပဖစ်လာနိုင်သည်။ ထိုသို့လိုအပ်ချက်ကကီးမား
ပခင်းသည် ပမစ်ကမ်းပါးများ၏တည်တံ့ ခိုင်မာမှုကိုအားနည်းငစသည့်အပပင် 
ငရငသကာင်းသွားလာမှုနှင့် ငရလုပ်ငန်း ကဏ္ဍအတွက်လည်း 
မငမှော်မှန်းထားသည့် အကျ ိုးဆက်များစွာကို ငပါ်ငပါက် လာငစပါသည်။ 
ကကီးကကီးမားမား မိုးငခါင်မှုတစ်ရပ် ပဖစ်လာပါက ငဒသတွင်း၌ ပပင်ဆင်ထားမှု 
မ ရှိ သ ည့် အ တွ က်  ထိခိုက်မှု ပိုမိုကကီးမားသွားငစနိုင်ပါသည်။

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း

ပမစ်ဝကျွန်းငပါ်ငဒသ၏ အနာဂတ်သည် စိုက်ပျ ိုးငရးနှင့် ငရငသကာင်း 
သွားလာငရး ကဏ္ဍများကို “ထိန်းသိမ်းငပးနိုင်” မည့် နည်းပညာပိုင်း 
တိုးတက်မှုများ အငပါ် အလွန်မှီခိုငနရပါမည်။ စိုက်ပျ ိုးငရးလုပ်ငန်းနှင့် 
စက်မှုလုပ်ငန်းတို့မှ ထိန်းချုပ်မှုမရှိငသာ ညစ်ညမ်းမှုတို့သည် 
ငါးသတ္တဝါများကို ငသငသကပျက်စီးငစသပဖင့် ပမစ်ကကီးအငပါ် 
ထိခိုက်မှုများ ရှိလာမည်ပဖစ်သည်။ ဤအငသကာင်းအရင်းငသကာင့်  
ပမစ်ဝကျွန်းငပါ်ကို မှီခိုငါးဖမ်း အသက်ငမွးသူများ နှင့် 
လယ်သမားများမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသပဖင့် ငနရင်းငဒသကို 

စွန့်ခွာကာ ပမို့ကကီးပမို့ငယ်များသို့ တက်၍ အလုပ်အကိုင် 
ရှာငဖွရပခင်းကဲ့သို့ စိန်ငခါ်မှုများ ရှိလာမည်ပဖစ်သည်။

ရအာက်ပိုင်းမမစ်ဝှမ်းရေသအမြစ်အပျက်

မမစ်ဝကျွန်းရပါ်ရေသအမြစ်အပျက်

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း
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ဤအနာဂတ်အမျ ိုးအစား၏ အဓိကအငသကာင်းအရာမှာ  ပမို့နယ်အဆင့် 
သို့မဟုတ် တိုင်းငဒသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အဆင့်၌ ငဒသန္တရ 

အငပခပပုထားငသာ အုပ်ချုပ်ငရးစနစ် ပဖစ်သည်။ 
သို့ငသာ် စီးပွားငရးမှာမူ စိုက်ပျ ိုးငရး၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ငထာက်ပံ့ငရး 

တို့အတွက် အတိုင်းအတာပမာဏ ကကီးမားသည့် ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများ အငပါ် 
အငပခပပုထားပခင်း ပဖစ်သည်။ 

ပမစ်ဝှမ်းငဒသခွဲ အသီးသီးရှိ စက်မှုဇုန်များ သို့မဟုတ် အကကီးစား 
စိုက်ပျ ိုးငမွးပမူငရးလုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုများ ကဲ့သို့ တိုးတက်မှု အဓိက 

ပဖစ်ငနသည့် ငနရာများ၌ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများမှာ ကကီးမား ငနလိမ့်မည် 
ပဖစ်သည်။

ရေသန္တေအရမခမပု အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အေွယ်အစား 
ကကီးမားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
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“ရေဟစနစ် တည်ပမဲရေးထက် 
ပိုမိုအရေးရပးလာရသာ စီးပွားရေး”

ကကီးမားကျယ်ပပန့်လှငသာ ဆည်ငရငသာက်စနစ်အတွက် 
ငရငလှာင်တမံများ တည်ငဆာက်သကမည်။ 
စိုက်ပျ ိုးငရး ကဏ္ဍတိုးတက်လာသည့် အတွက် 
အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း ငပါများလာမည်။ 
အစိုးရလှေပ်စစ်မီး မရရှိနိုင်ပခင်းအတွက် အငထာက်အပံ့ 
ပဖစ်ငစရန် ငရစွမ်းအင်နှင့် ငနငရာင်ပခည်စွမ်းအင်သုံး 
လှေပ်စစ်ဓာတ်အားငပးစက်ရုံများ တည်ငဆာက် အသုံးပပု 
သကရသည်။

ငရထုညစ်ညမ်းပခင်း၊ ပမစ်ကမ်းပါးပပိုပခင်းနှင့် သစ်ငတာ 
ပပုန်းတီးမှုကဲ့သို့ငသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပပဿနာများ 
ရှိငနမည်။ နိုင်ငံငတာ် တရားဥပငဒများ၏ အာဏာတည်မှု  
ငလျာ့နည်းငနမည်။ 

ငဒသအတွင်း ဘဏ္ဍာငငွ ငကာက်ခံရရှိမှု တိုးပွားလာသည့် 
အတွက် ငဒသအလိုက် ဥပငဒများနှင့် ခွဲငဝစီမံ အုပ်ချုပ်ငရး 
တို့၌ ပပည်သူ့ဝန်ငဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးချဲ့ငပးရန် 
ထည့်သွင်း စဉ်းစားလာမည်။

တိုးတက်လာသည့် စားငသာက်ကုန် နည်းပညာများ၊ 
တည်ပငိမ်ငသာ လှေပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိမှုတို့ကို 
အသုံးချကာ စိုက်ပျ ိုးငရးထွက်ကုန်များ ပပုပပင်ထုပ်ပိုးငရ: 
စက်မှုလုပ်ငန်းများ ထူငထာင်သကမည် ပဖစ်သည်။ 

သို့ငသာ် ငတာင်သူများနှင့် စက်ရုံများ အငနပဖင့် 
ဓာတ်ငပမသသဇာများ၊ ပိုးသတ်ငဆးများအား အသုံးပပုငနသက 
ပခင်းငသကာင့် ငပမဆီလွှာ ပျက်သုဉ်းပခင်းနှင့် ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲ 
များအငပါ် ဆိုးကျ ိုးသက်ငရာက်ငစပခင်းများကို ပဖစ်ငပါ် 
ငစလျက် ရှိသည်။

စိုက်ပျ ိုးငရးလုပ်ငန်းများမှ ပဖစ်ငပါ်လာသည့် ပပဿနာများ 
အားငကာင်းစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပခင်းမရှိသည့် အတွက် 
အကျ ိုးဆက်အပဖစ် အသားဓာတ်လုံငလာက်စွာ 
မစားသုံးနိုင်ပခင်း    (ငါးဖမ်းဆီးရရှိမှု နည်းပါးမှုငသကာင့်) နှင့် 
ညစ်ညမ်းသည့် ငသာက်သုံးငရ တို့ငသကာင့် အဆိုပါငဒသ၌ 
ကျန်းမာငရး ပပဿနာများ ရင်ဆိုင် ကကုံငတွ့ငနရမည် 

ပဖစ်သည်။ 

“ငါးအရေအတွက် ကျဆင်းလာစဉ် 
သတ္တုတူးရြာ်ရေးကဏ္ဍကကီးထွားလာ”

ငခတ်မီ အကကီးစား စိုက်ပျ ိုးငမွးပမူငရး လုပ်ငန်းများသည် 
ပပည်ပသို့ တင်ပို့နိုင်သည့် အရည်အငသွးရှိ သီးနှံများ၊ ငမွးပမူငရး 
ထွက်ကုန်များအား ထုတ်လုပ်လှေက်ရှိပပီး ဆည်ငပမာင်း     
တာတမံများနှင့် ဓာတ်ငပမသသဇာများအတွက် ကကီးမားစွာ 
ရင်းနှီး ပမုပ်နှံမှုများမှတဆင့် တန်ဖိုးပမင့် ထုတ်ကုန်များကို 
ထုတ်လုပ်နိုင်ငပခ ရှိလာမည်။

တိုးပမှင့်သုံးစွဲလာငသာ ဓာတ်ငပမသသဇာများနှင့် ဆည်ငပမာင်း 
တာတမံတို့သည် ငရလုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ပျက်စီးငစလိမ့်မည် 
ပဖစ်သည်။

ငဒသခံအစိုးရအငနပဖင့် စွန့်ပစ်ငရဆိုးသန့်စင်ငရး ဥပငဒများ၊ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ပိုးသတ်ငဆး အသုံးပပုမှု ထိန်းချုပ် 
ငရးနှင့် ပပည်သူလူထု အသိပညာငပးငရးတို့အတွက် ဥပငဒ 
ပပဋ္ဌာန်းရန်နှင့် အငကာင်အထည်ငဖာ် ငဆာင်ရွက်ရန် 
လှေင်ပမန်စွာ တုံ့ပပန်မှု ပပုလုပ်လာမည်။ ဆည်၊ ငရငလှာင်တမံ၊ 
ငရကာတာများ အားလုံးကို ငါးများ ပဖတ်သန်းသွားလာနိုင်မည့်   
ငနရာများ ထည့်သွင်း တည်ငဆာက်ထားငစမည် ပဖစ်သည်။

သို့ငသာ်ပငား သတ္တုတူးငဖာ်ငရးကဏ္ဍသည် အထက် 
ပမစ်ညာပိုင်းအား ဆက်လက် ညစ်ညမ်းငစငနမည် ပဖစ်သည်။ 
အချ ို့ငသာ (သတ္တုတူးငဖာ်ငရး) ငအာင်ပမင်မှုများသည် အချ ို့ 
(ငရလုပ်ငန်းများ) အတွက် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများ ပဖစ်လာငစမည် 
ပဖစ်သည်။ 

ရပ်ရွာငဒသခံ လူထုအဖွဲ့အစည်းများသည် သတ္တုတူးငဖာ်ငရး 
လုပ်ငန်းများကို ငဒသန္တရအစိုးရမှ အမိန့်ထုတ်ပပန်ထား ငသာ 
EIA/SIA လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း အငကာင်အထည်ငဖာ် 
ငဆာင်ရွက်ငပးရန် စည်းရုံးငဖျာင်းပဖ သကမည် ပဖစ်သည်။ 

ချင်းတွင်းပမစ်ဝှမ်းငဒသ၏ အနာဂတ်၌ စီးပွားငရး တိုးတက်မှု 
အရနှင့် ဥပငဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ငဒသန္တရအစိုးရ၏ 
အငကာင်အထည်ငဖာ် ငဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်းတို့အရ ဤအပဖစ်အပျက် 
သည် ယုံသကည်ရခက်ခဲငသာ အပဖစ်အပျက်ဟု ယူဆနိုင်သည်။
သို့ငသာ် ဤသို့ငသာအနာဂတ်မျ ိုး၌ပင်လှေင် ဆည်ငပမာင်း 
တာတမံများအား နည်းလမ်းတကျ ငဆာက်လုပ်ထားပခင်း 
မရှိသည့်အတွက် ငရလုပ်ငန်းကဏ္ဍအငပါ် ထိခိုက်နစ်နာငစမည့် 
အကျ ိုးသက်ငရာက်မှုများ ရှိငနပါသည်။ ထိုမှေသာမက အလွန်တရာ 
ငကာင်းမွန်လွန်းငသာ စိုက်ပျ ိုးငရး ချဲ့ထွင်ပခင်းမျ ိုးသည်လည်း 
ပမစ်ကကီး၏ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မှုနှင့် ပမစ်ကကီးတွင် ကျက်စားငသာ 
ငါးများအတွက်လည်း မငကာင်းမွန်နိုင်ငပ။  

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း

အလယ်ပိုင်းပမစ်ဝှမ်းငဒသတွင် ဤသို့ငသာအနာဂတ်မျ ိုး 
အတွက် ရည်ရွယ်သည့် သတင်းစာငခါင်းစီးမှာ “၂၀၃၀ 

ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျ ိုးငရးကဏ္ဍ၏ ထုတ်လုပ်မှု ဆယ်နှစ်အတွင်း 
နှစ်ဆ ပဖစ်လာမည်” ဟူ၍ပဖစ်သည်။ သို့ငသာ် မည်သည့် ထိခိုက်မှု 
ဆိုးကျ ိုးများ ရှိမည်နည်း။ ဆည်ငပမာင်းတာတမံများ တိုးတက်လာခဲ့ပပီး 
အငပခခံအငဆာက်အအုံ ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများ ကကီးမားလှ 
ငသာ်လည်း ဤအငသကာင်းအရာအပဖစ်အပျက်၏ အဆုံးသတ်တွင် 
ပမစ်ဝှမ်းအတွင်း ငနထိုင်သူများအတွက် ဆိုးရွားသည့် ကျန်းမာငရး 
ထိခိုက်မှုများကို ပဖစ်ငစငသာ အာဟာရချ ို့တဲ့မှုမျ ိုးပဖင့် အဆုံးသတ် 
သွားမည် ပဖစ်သည်။ 

အလယ်ပိုင်းမမစ်ဝှမ်းရေသအမြစ်အပျက်

သတ္တုတွင်း

ရေလုပ်ငန်း

လမ်းများနှင့် အငပခခံအငဆာက်အအုံများ ငဖာက်လုပ် 
တည်ငဆာက်ပပီး ကကီးမားသည့် အိမ်ရာစီမံကိန်းများကို 
ဆက်လက် အငကာင်အထည်ငဖာ်ငဆာင်ရွက်မည်ပဖစ်သည်။ 

သုငတသနများ လုပ်ငဆာင်လှေက် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ 
အကူအညီပဖင့် ငခတ်မီစိုက်ပျ ိုးငမွးပမူငရး နည်းစနစ်များကို
အငကာင်အထည်ငဖာ်မည်ပဖစ်သည်။ ငပမရိုင်းများကို စိုက်ပျ ိုး
ငမွးပမူငရးငပမများအပဖစ်သို့ ငပပာင်းလဲလိုက်ပါသည်။ 

ငကာင်းမွန်သည့် အကျ ိုးသက်ငရာက်မှုတစ်ခုအပဖစ် လူမှု 
စီးပွားငရးအငပခအငန သိသိသာသာတိုးတက်ငကာင်းမွန် 
လာငသာ်လည်း လယ်ယာငပမလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍မူ 
ပပဿနာတစ်ခုရှိငနပါသည်။ 

 ငဒသအတွင်း ပပင်းထန်လှသည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ် 
ခံစားရပါမည်။ (ခန့်မှန်းပဖစ်နိုင်ငပခတစ်ခု)

ခရီးသွားကဏ္ဍ ၊ စက်မှုကဏ္ဍနှင့် စိုက်ပျ ိုးငရးကဏ္ဍတို့သည် 
ပပင်းထန်သည့် မုန်တိုင်းဒဏ် ခံစားခဲ့သကသည်။ 
နိုင်ငံပခား ခရီးသွားဧည့်သည် လာငရာက်လည်ပတ်မှု 
ငလျာ့ကျသွားသည်။ စိုက်ပျ ိုးငရးကဏ္ဍ၌လည်း 
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုကို ထိခိုက်ငစခဲ့ပါသည်။   

ငဒသအငနပဖင့် မိမိဘာသာ ပပန်လည်ထူငထာင်နိုင်ရန်
ကကိုးပမ်းငသာငသကာင့် သဲထုတ်ယူအသုံးပပုမှုပိုလာမည် 
ပဖစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပပဿနာများနှင့်ရင်ဆိုင် 
လာရမည်။ အထူးသပဖင့် လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးငပမများ၌      
ဓာတ်ငပမသသဇာများနှင့် ပိုးသတ်ငဆးများ သုံးစွဲပခင်းတို့ 
ငသကာင့် ငပမဆီလွှာညစ်ညမ်းပခင်း ၊ ငပမဆီလွှာအတွင်း 
အာဟာရ ဓာတ်ပါဝင်မှုပမာဏငလျာ့နည်းပခင်း၊ 
ငရငနသတ္တဝါများ ဆုံးရှုံးရပခင်းနှင့် ငရထုညစ်ညမ်းပခင်းတို့ 
ပဖစ်သည်။

ငပါင်းစည်းလယ်ယာစိုက်ပျ ိုးငမွးပမူငရး၊ အကူးအငပပာင်းဇုန်စီ
မံကိန်းငရးဆွဲပခင်း ၊ ပိုးသတ်ငဆးများ ၊ ငလထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ ငဒသအလိုက်မူဝါဒ ၊ ဥပငဒများနှင့်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ငရးဆွဲသကမည်ပဖစ်သည်။ 

အကူးအငပပာင်းဇုန်များနှင့် ငနာက်ဆက်တွဲတိုးပွားလာငသာ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းတို့သည် စီးပွားငရးကိုပမှင့်တင်ငပးမည် ပဖစ် 
သည်။

အထက်ပိုင်းပမစ်ညာအရပ်ငဒသများရှိ ငရအားလှေပ်စစ်စက်ရုံ 
များနှင့်မန္တငလးရှိစက်ရုံများသည် ဧရာဝတီပမစ် ငအာက်ပိုင်း 
ပမစ်ဝှမ်းငဒသအငပါ် စတင်ထိခိုက်မှုရှိလာငစမည်ပဖစ်သည်။ 

ငအာက်ပိုင်းပမစ်ဝှမ်းငဒသရှိ အကကီးစားစိုက်ပျ ိုးငမွးပမူငရး
လုပ်ငန်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ပမစ်ဝကျွန်းငပါ် 
ငဒသအား စတင်ထိခိုက်လာငစမည်ပဖစ်သည်။ ငဒသ 
ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း ငရးဆွဲရာတွင် ယင်းအချက်အား ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားရမည် ပဖစ်သည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ငဒသခံလူထု အသိုင်းအဝိုင်းအငနပဖင့် 
ပပည့်ပပည့်ဝ၀ ပါဝင်နိုင်ပခင်း မရှိရာ မမှေတသည့် စီးပွားငရး 
တိုးတက်မှုများငသကာင့် လူမှုငရးပပဿနာများနှင့် 
ရာဇဝတ်မှုများကို ပဖစ်ငပါ်လာငစမည် ပဖစ်သည်။
 
မတည်မပငိမ် ပဖစ်ငနသည့်အငသကာင်း သတင်းများ၌ 
ပါလာကာ ခရီးသွားကဏ္ဍအား ထိခိုက်ပျက်စီးငစမည် 
ပဖစ်သည်။ 

အကကီးစား စိုက်ပျ ိုး ငမွးပမူငရးလုပ်ငန်းများ၌ အသုံးပပုငသာ  
ဓာတ်ငပမသသဇာများနှင့်ပိုးသတ်ငဆးများသည် သဘာဝ 
ငါးကန်များအငပါ် မငကာင်းသည့် အကျ ိုးသက်ငရာက်မှုများ 
ပဖစ်ငပါ်ငစပါသည်။ 

“မမစ်ဝကျွန်းရပါ်ရေသအတွက် 
ရလာကဓံ - မုန်တိုင်းရြကာင့် အရမခခံ 

အရဆာက်အအုံသစ်များ ပျက်စီးေမခင်း”

“မျှတမှုမေှိသည့် စီးပွားရေးြွံ့ပြိုးမှုမှ 
လူမှုရေးမပဿနာများ ရပါ်ရပါက်လာရစပပီး 

ောဇဝတ်မှုများ ပိုမိုတိုးပွားလာရန”

 ဤ ပဖစ်နိုင်ငပခရှိငသာ ငအာက်ပိုင်းပမစ်ဝှမ်းငဒသ၏ 
အနာဂတ်မှ အဓိက သင်ယူရရှိငသာအချက်မှာ စီးပွားငရး၌ 

အကကီးအကျယ် ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများအငနပဖင့် ငဒသခံ 
ရပ်ရွာလူထု၏ အကျ ိုးစီးပွားများနှင့် ငပါင်းစည်း ချတိ်ဆက်ထားမှုရှိရန် 
လိုအပ်ငနပခင်းပင် ပဖစ်သည်။ ထို့ပပင် ငဒသ အတိုင်းအတာ အားပဖင့် 
ဆုံးပဖတ်ရာ၌ ကကီးမားသည့် ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများ အငနပဖင် ့
၄င္းတို႔သည္ ျမစ္၏ အထက္ပိုင္း သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္ပိုင္း 
ေဒသမ်ားအေပၚ မေကာင္းသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
မရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း

ဤအငသကာင်းအရာအပဖစ်အပျက်အတွင်း ပမစ်ဝကျွန်းငပါ်ငဒသ၏ 
“အနိမ့်အပမင့်၊ အတက်အကျငလာကဓံ” သည် အထူးသပဖင့် 
၂၀၃၀ ခုနှစ်၌ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ငနာက်ပိုင်း ငဒသအား 
ပပန်လည်ထူငထာင်ပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ငနပါသည်။ ပမစ်ဝကျွန်းငပါ် 
ငဒသမှသက်ဆိုင်သူများအဖို့ သဲတူးငဖာ်သည့်လုပ်ငန်းအား 
ထိန်းချုပ်ပခင်း နှင့်ဥပငဒချမှတ်ငပးပခင်းတို့သည် ငဒသ အတွင်း 
အထင်ရှားဆုံးငသာ ငပပာင်းလဲငစသည့် အချက်များ အနက်မှ 
တစ်ခုပဖစ်သည်။ ပမစ်ဝကျွန်းငပါ်ငဒသ၏ ဟန်ချက်ညီမှု 
(အထူးသပဖင့် နုန်းအနည် ပို့ချမှုများ) အား သတိထား 
ဆင်ပခင်ရန် လိုအပ်ငနပပီး အဆိုပါလှုပ်ရှားငပပာင်းလဲငနမှု 
ပဖစ်စဉ်အငပါ် ပိုမိုငကာင်းမွန်စွာနားလည် သငဘာငပါက်ပခင်း 
မရှိပါက ပမစ်ဝကျွန်းငပါ် ငဒသသည် အလွန် တရာမှပင်  
ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ် ငနဦးမည်ပဖစ်သည်။

အနာဂတ်ရြော်ြှန်းမြစ်နုိင်ရမခ - ၂ ရေသန္တေအရမခမပု အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်
အေွယ်အစားကကီးမားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

ချင်းတွင်းမမစ်ဝှမ်းရေသအမြစ်အပျက်

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

ရအာက်ပိုင်းမမစ်ဝှမ်းရေသအမြစ်အပျက်

မမစ်ဝကျွန်းရပါ်ရေသအမြစ်အပျက်

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း
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ဤအနာဂတ်အမျ ိုးအစား၏ အဓိကအငသကာင်းအရာမှာ ပမို့နယ်အဆင့် 
သို့မဟုတ် တိုင်းငဒသကကီး/ပပည်နယ်အဆင့်၌ ငဒသန္တရ အငပခပပုငသာ 

အုပ်ချုပ်ငရးစနစ် ပဖစ်သည်။ အရွယ်အစား ငသးငယ်ငသာ စက်မှု  
လုပ်ငန်းများသည် စီးပွားငရးအရ အဓိကကျသည့် ငမာင်းနှင်အားများ 
ပဖစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။ အရွယ်အစားအားပဖင့် ငသးငယ်ငသာ်ပငား 
စိုက်ပျ ိုးငရးဆိုင်ရာ၊ စက်မှုဆိုင်ရာ တစ်သီးပုဂ္ဂလ အဖွဲ့အစည်းငပါင်း 

များစွာရှိရာ အငသးစား ငရအားလှေပ်စစ်ဖွံ့ပဖိုးငရးကိုပင် 
လုပ်ငဆာင်လျက်ရှိငသာ အငနအထားပဖစ်သည်။ 

အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုချင်းစီအငနပဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်အငပါ် ထိခိုက်မှု 
နည်းပါးငသာ်လည်း တပဖည်းပဖည်း စုငပါင်းမိလာသည့် ထိခိုက်မှုများ 

အငနပဖင့်မူ ပမစ်ဝှမ်းငဒသကကီး တစ်ခုလုံးအနှံ့ ကကီးမားငနပါသည်။ 
စိတ်ဝင်စားစရာ ငကာင်းသည်မှာ ပဖစ်နိုင်ငပခရှိငသာ အနာဂတ်ပုံစံများ 
အနက် ဤအနာဂတ်ပုံစံသည် လက်ခံငပးနိုင်ဖွယ်ရာ အရှိဆုံး ပဖစ်ငန 
သည့်အပပင် တက်ငရာက်လာသည့် သက်ဆိုင်သူများ၏ အလိုလားဆုံး 

ပုံစံလည်း ပဖစ်ငနပါသည်။ 

အနာဂတ်ရြော်ြှန်းမြစ်နိုင်ရမခ - ၃

ရေသန္တေအရမခမပု အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အေွယ်အစား 
ရသးငယ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
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ငဒသဆိုင်ရာ အစိုးရသည် အုပ်ချုပ်ငရးစနစ်သစ်အား စီမံ 
ခန့်ခွဲရန် သင့်တင့်ငလျာက်ပတ်ငသာ လူသားအရင်းအပမစ်နှင့် 
ဘဏ္ဍာငရးအရင်းအပမစ်များ မရှိဘဲပဖစ်ငနမည်။ 

ငရထုညစ်ညမ်းမှု ပပဿနာများအား အစိုးရမှ ကိုင်တွယ် 
ငပဖရှင်းငပးနိုင်ပခင်း မရှိငပ။ 
 
ယင်းအချက်ကို အသိအမှတ်ပပုလှေက် သက်ဆိုင်ရာ 
အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အင်န်ဂျအီိုအဖွဲ့အစည်းများ၊ 
အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်များနှင့် 
ငဒသခံ လူထုတို့သည် ကကီးသကပ် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် စုငပါင်း 
လုပ်ငဆာင်မှုတို့မှ တစ်ဆင့် ထိငရာက်စွာ စွမ်းငဆာင် 
အကျ ိုးပပု နိုင်သည့် ငရဆိုးသန့်စင်ငရး စနစ်များ 
ထူငထာင်ရန် ပူးငပါင်း ငဆာင်ရွက်သကသည်။ 

ငဒသန္တရအစိုးရ အာဏာပိုင်   အဖွဲ့အစည်းနှင့် တတိယ 
သကားခံ လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများသည် ၄င်းတို့၏ 
ကျန်းမာငရးနှင့် အသက်ငမွးဝမ်းငကျာင်း အလုပ်အကိုင်များ 
အတွက် အကာအကွယ်ငပး ကကိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ရပ် 
အငနပဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ငစာင့်သကည့်စစ်ငဆးငရး 
လုပ်ငန်းစဉ်ယန္တရားများကို ပိုမိုတိုးတက် ငကာင်းမွန်ငစ 
သကမည် ပဖစ်သည်။

အတူတကွ လက်တွဲ လုပ်ငဆာင်သကပခင်းပဖင့် ရပ်ရွာလူထု 
အငပခပပု ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ငဒသအတွက် ပုံရိပ်ငကာင်း 
တစ်ခုအား ငပးအပ်ငနမည် ပဖစ်သည်။ ငနာက်ဆုံး၌ 
ငဒသန္တရ အစိုးရအဖို့ ငရထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
ပိုမိုငကာင်းမွန်သည့် ငဒသတွင်း မူဝါဒနှင့် ဥပငဒများအား 
အငကာင်အထည် ငဖာ်နိုင်စွမ်းရှိမည် ပဖစ်သည်။

ပမစ်ကကီး၏ ငဂဟစနစ်ကို တိုတက်ငကာင်းမွန်လာပခင်း 
နှင့်အတူ ငါးပမာဏအငရအတွက် နှင့် ဧရာဝတီလင်းပိုင် 
အငရအတွက်တို့ စတင်တိုးပွားလာမည် ပဖစ်သည်။ 

သတ္တုတူးငဖာ်ပခင်းသည် ငါးများကို အဆိပ်သင့်ငစပပီး 
လူသားတို့၏ ကျန်းမာငရး ထိခိုက်မည့် အန္တရာယ် 
ကျငရာက် ငစကာ ပမစ်ငရ ညစ်ညမ်းမှုအား ပဖစ်ပွားငစ 
ပါသည်။

ပမို့ပပ ပိုမိုထွန်းကားလာပခင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ 
တိုးတက်လာပခင်း တို့သည် ငလထုနှင့် ငရထု နှစ်ရပ် 
စလုံးကို ညစ်ညမ်းငစပပီး လူသားတို့အား ကျန်းမာငရး 
ပပဿနာများ ပဖစ်ငပါ်ငစပါသည်။ 

ညစ်ညမ်းမှုပပဿနာအား ထိန်းချုပ်ရန် ခက်ခဲငနမည် 
ပဖစ်သည်။ 

ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ငဒသဆိုင်ရာ အစိုးရက 
ဥပငဒများ ငရးဆွဲ ချမှတ်ငပးပပီး လူသားတို့၏ 
ကျန်းမာငရးကို ငစာင့်ငရှာက်ငပးရန် တရားဥပငဒ၏ 
အာဏာ သက်ဝင်မှု ပိုမို အားငကာင်းလာငစမည် ပဖစ်သည်။

ငနာက်ဆုံး၌ ငဒသန္တရ ဖွံ့ပဖိုးငရး အားငကာင်းလာပပီး 
ခိုင်မာစွာ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်စွမ်း ရှိငနမည် ပဖစ်သည်။ 

ချင်းတွင်းပမစ်ဝှမ်းရှိ သဘာဝနယ်ငပမများ၏ တန်ဖိုးကို 
ဤအနာဂတ် အတွင်း အသိအမှတ်ပပုထားပပီး မတူညီငသာ 
လုပ်ငန်း အသီးသီးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဇုန်များအား အရန်အပဖစ် 
ထားရှိငပးမည် ပဖစ်သည်။ ဥပမာအားပဖင့် ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ 
အတွက် ပဓာနကျသည့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းငရး ဧရိယာများကိုပါ 
ဆက်လက်၍ ထိန်းသိမ်းထားရှိမည် ပဖစ်သည်။ အလွန်အမင်း 
ညစ်ညမ်းမှု ပဖစ်ငနငသာ သတ္တုတူးငဖာ်ငရးကဏ္ဍအငပါ် မှီခိုငနမှု  
ငလှော့ချနိုင်ရန် တန်ဖိုးပမှင့် စိုက်ပျ ိုးငရး ကဲ့သို့ အပခားအစားထိုး 
ကဏ္ဍများကို အားထားလုပ်ကိုင်လာသကမည် ပဖစ်သည်။ 
ချင်းတွင်းပမစ်အဖို့ အသစ်အတိုင်း ရှိမငနငတာ့ငသာ်ပငား 
အဆိုပါ ဇုန်ထားရှိမှုသည် ယင်းအတွက် ငကာင်းမွန်ငသာ 
“အလယ်အလတ်” ဖွံ့ပဖိုးငရး လမ်းစဉ်တစ်ခုဟု ထင်ရပါသည်။

တူညီငသာ အနာဂတ်တစ်ခုအတွက် စုငပါင်းလုပ်ငဆာင်မှုနှင့် 
ပူးငပါင်းလက်တွဲငဆာင်ရွက်ပခင်း တို့သည် ဤအနာဂတ် 

ငမှော်မှန်းပဖစ်နိုင်ငပခ၏ အဓိက အငသကာင်းအရာပင် ပဖစ်သည်။ 
ငကာင်းမွန်စွာ လှုပ်ရှား လည်ပတ်ငနငသာ ငဂဟစနစ်တစ်ခု၏ 
အခန်းကဏ္ဍအငပါ် တန်ဖိုးထားသည့် ရပ်ရွာလူထု အငပခပပု ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းအငနပဖင့် ဧရာဝတီပမစ်ကကီး ညစ်ညမ်းမှု ကင်းစင်ကာ ဆက်လက်၍ 
လွတ်လွတ်လပ်လပ် စီးဆင်းငနငစငရး အငထာက်အကူ ပပုငပးငနမည် 
ပဖစ်သည်။ 

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း

စိုက်ပျ ိုးငမွးပမူငရးနှင့် ငါးလုပ်ငန်းများ ထုတ်လုပ်မှု 
ငကာင်းကာ ဝင်ငငွ ပမင့်မားငနပခင်းငသကာင့် ဂျဒီီပီ 
တိုးတက်လှေက် ရှိမည်။ “ပမစ်ဝကျွန်းငပါ်ငဒသတွင် 
ဆန်စပါးနှင့် ငါးထုတ်လုပ်မှုငသကာင့် ဂျဒီီပီ နှစ်ဆ 
တက်လာပပီ ပဖစ်သည်။”

ဆန်စက်ငယ်များကို တည်ငဆာက်ငနသကသည့်အတွက်  
ငဒသတွင်း အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးငပးလှေက် ရှိသည်။

ဓာတ်ငပမသသဇာများနှင့် ပိုးသတ်ငဆးများ အလွန်အကျွ ံ
အသုံးပပုပခင်းတို့သည် ပမစ်ငရညစ်ညမ်းမှုနှင့် ငပမဆီလွှာ 
ပျက်သုဉ်းမှုတို့ကို ပဖစ်ငပါ်ငစသည်။ ယင်းအချက်သည် 

ငါးများအား အဆိပ်သင့်ငစပါသည်။ 

ဆန်စက်ငယ်များစွာမှ ထုတ်လွှတ်ငသာ 
ကာဗွန်ဒိုင်ငအာက်ဆိုက် နှင့် အပခားဓာတ်ငငွ့များငသကာင့် 
ငလညစ်ညမ်းမှု ပဖစ်မည်။

ငလထု၊ ငရထု နှစ်မျ ိုးစလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ငသာ ညစ်ညမ်းမှု 
ဆိုင်ရာ ငဒသတွင်း ဥပငဒများအား ငရးဆွဲ ပပဋ္ဌာန်းမည် 
ပဖစ်သည်။ 

စပါးခွံမှ လှေပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယူရန်အတွက် 
ဇီဝငလာင်စာ အသုံးပပု အငသးစား လှေပ်စစ်ဓာတ်အားငပး 
စက်ရုံများကို တည်ငထာင်သကမည် ပဖစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှု 
ငလျာ့ကျလာပါသည်။

စိုက်ပျ ိုးငရးနှင့် ငရလုပ်ငန်း တိုးတက်ထွန်းကားမှုများ 
ငသကာင့် ငရှေ့ငပပာင်းငနထိုင်မှုငလျာ့ကျလာပပီး စားနပ်ရိက္ခာ 
ဖူလုံမှုရှိလာပါသည်။ 

ပမစ်မခပမစ်ဝှမ်း (အင်းမ) ၌ မိသားစု အငသးစား ငရချ ို 
ငါးလုပ်ငန်းများ ထူငထာင် လုပ်ကိုင်သကမည်။ 

သို့ငသာ် စီးပွားပဖစ် ငရလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ပခင်းနှင့် 
တရားမဝင် ငရှာ့တိုက် ငါးဖမ်းဆီးပခင်းတို့ငသကာင့် ငါးမျ ိုး 
စုံလင်မှု ငလျာ့နည်း ကျဆင်းသွားသည်။

ငါး ပပင်ဆင်ထုတ်ပိုးငရး စက်ရုံများငသကာင့် ငဒသတွင်း 
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပမင့်တက်လာမည်။ 

ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ တိုးပွားလာငစရန်အတွက် 
နည်းပညာပိုင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပပီး ငါးသားငဖာက်စက်မှ 
တစ်ဆင့် ငဒသန္တရ အစိုးရက နည်းပညာဆိုင်ရာ ကူညီ 
ငထာက်ပံ့ငပးသည်။

ယင်းကို ငရချ ိုငါးလုပ်ငန်းများ ပပန်လည်ထူငထာင်ငရး 
အတွက် အသုံးပပုသည့်အပပင် ပပည်ပ တင်ပို့နိုင်သည့် 
အရည်အငသွးရှိ ငါးများ ထုတ်လုပ်နိုင်ငရးအတွက်လည်း 
အသုံးပပုပါသည်။ 

ပိုမိုငကာင်းမွန်သည့် စိုက်ပျ ိုးငရးနှင့် ငကာင်းစွာ ရှင်သန် 
တည်တံ့နိုင်ငသာ ပတ်ဝန်းကျင်အငနအထားသို့ တိုးတက် 
ငရာက်ရှိလာငစရန်အတွက် ငါးလုပ်ငန်းများမှ ရရှိငသာ 
အခွန်ဘဏ္ဍာကို စိုက်ပျ ိုးငရးကဏ္ဍသို့ ခွဲငဝငပးသည်။ 

အကျ ိုးဆက်အားပဖင့် ရာဇဝတ်မှုနည်းပါးပခင်း၊ ပပည်သူ့ 
ကျန်းမာငရး ပပဿနာများ ငလျာ့ကျလာပခင်း၊ ပပန်လည် 
နာလန်ထူလာငသာ   ငဂဟစနစ်များနှင့် ကာကွယ် 
ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ ကဲ့သို့ငသာ 
ငကာင်းမွန်သည့် အကျ ိုးသက်ငရာက်မှုများ ရှိလာမည် 
ပဖစ်သည်။

ငကာင်းစွာ ရှင်သန်တည်တံ့နိုင်ငသာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု 
ပဖစ်ငနပခင်းက ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဖွံ့ပဖိုးငစပပီး ငဒသသို့ 
ငငွငသကးများထပ်မံရရှိလာငစပါသည်။

“ရေှေ မမစ်ဝကျွန်းရပါ်ရေသ - 
ငါးနှင့်ဆန်ရြကာင့် ေျေီီပီနှစ်ဆတိုးပပီ”

“အင်းမ၌  သဟဇာတမြစ်မှုအရပါ် 
ချးီကျူးအားေ”

ငအာက်ပိုင်းပမစ်ဝှမ်း အပဖစ်အပျက်သည် ငရလုပ်ငန်းကဏ္ဍ 
တိုးတက် ဖွံ့ပဖိုးငစရန် လုပ်ငဆာင်ရာ၌ ကနဦးအားပဖင့် 

စိုက်ပျ ိုးငရးကဏ္ဍကဲ့သို့ အပခားငသာ ကဏ္ဍများအငပါ် ဆိုးကျ ိုး 
သက်ငရာက်မှုများ ရှိငစနိုင်ငသကာင်းကို လက်ခံငပးထားသည်။ 
သို့ငသာ် ကဏ္ဍတစ်ခု၏ တိုးတက်မှုကို အပခား ကဏ္ဍတစ်ခု ငရရှည် 
ဖွံ့ပဖိုးတည်တံ့နိုင်ငရး အငထာက်အပံ့ ငပးရာ၌ အသုံးပပုနိုင်ငစရန် 
ဤအနာဂတ်ပုံစံမျ ိုးက အခွင့်အလမ်း ငပးငနပါသည်။ ထို့ပပင် 
ဤသို့ အပဖစ်အပျက်မျ ိုးသည် ငကာင်းစွာ ရှင်သန်တည်တံ့နိုင်ငသာ 
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု အငနပဖင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကဲ့သို့ ဝင်ငငွရရှိရာ အပခား 
ရင်းပမစ်တစ်ခု ပဖစ်လာနိုင်သည့် အကျ ိုး သက်ငရာက်မှု ငကာင်းများကို 
ဖွင့်ဟ ငပပာပပငနပါသည်။

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း

ပမစ်ဝကျွန်းငပါ်ငဒသတွင ်အငသးစား စိုက်ပျ ိုးငမွးပမူငရး 
လုပ်ငန်းများ၊ ငရလုပ်ငန်းများနှင့် ၄င်းတို့၏ ဆက်စပ် 
စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ငနာင်တစ်ချနိ်တွင် ဧရာဝတီပမစ်ကကီး၏ 
ရှင်သန်တည်တံ့နိုင်စွမ်းအငပါ် ဒုက္ခငပး လာမည် ပဖစ်သည်။ 
စီးပွားငရးနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဆက်လက် တိုးတက်ကကီးပွားကာ 
ဖွံ့ပဖိုးငနစဉ် ဧရာဝတီပမစ်ကကီး အငနပဖင့် ငကာင်းမွန်စွာ ဆက်လက် 
ရှင်သန်တည်တံ့နိုင်ငရးအတွက် နည်းပညာပိုင်းအရနှင့် ငငွငသကးအရ 
ကူညီပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ ညစ်ညမ်းမှုနှင့် သက်ဆိုင်ငသာ ငဒသတွင်း 
ဥပငဒများ လိုအပ်ငနပါသည်။

ရေလုပ်ငန်းများ

စံုလင်မှု

ငါးမျ ိုး 

အရသးစား

အလယ်ပုိင်းမမစ်ဝှမ်းရေသအမြစ်အပျက် ချင်းတွင်းမမစ်ဝှမ်းရေသအမြစ်အပျက်

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

အနာဂတ်ရြော်ြှန်းမြစ်နုိင်ရမခ - ၃ ရေသန္တေအရမခမပု အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်
အေွယ်အစား ရသးငယ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရအာက်ပိုင်းမမစ်ဝှမ်းရေသအမြစ်အပျက်

မမစ်ဝကျွန်းရပါ်ရေသအမြစ်အပျက်

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း

“ဧောဝတီမမစ်ကကီးအား ကယ်တင်ရေး 
လာရောက်ပူးရပါင်းြကေန် 
အြွဲ့အစည်းများ ရဆာ်ြသ”

“ချင်းတွင်းမမစ်ဝှမ်း၌ ရပါ်ထွန်းလာရသာ 
အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး”
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ဤအနာဂတ်မျ ိုး၏ အဓိကအငသကာင်းအရာမှာ ဗဟိုအစိုးရအဆင့်က 
ချုပ်ကိုင်ထားငသာ အုပ်ချုပ်ငရးစနစ်ပဖစ်သည်။ သို့ငသာ် အရွယ်အစား 

ငသးငယ်ငသာ စီးပွားငရးလုပ်ငန်းများသည် စီးပွားငရးအရ 
အဓိကကျသည့် ငမာင်းနှင်အားများပဖစ်မည်ဟု ယူဆရသည်။ 
အရွယ်အစားအားပဖင့် ငသးငယ်ငသာ်ပငား စိုက်ပျ ိုးငရးဆိုင်ရာ၊ 

စက်မှုဆိုင်ရာ တစ်သီးပုဂ္ဂလ လုပ်ငန်းငပါင်းများစွာရှိပပီး အငသးစား 
ငရအားလှေပ်စစ်ဖွံ့ပဖိုးငရး လုပ်ငဆာင်ငသာ လုပ်ငန်းပင် ရှိငနငလသည်။ 

ယင်းအငပခအငနသည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအငပခအငနနှင့် 
ဆင်တူမည်ပဖစ်ရာ ဧရာဝတီပမစ်ဝှမ်းငဒသမှ စီးပွားငရးလုပ်ငန်းများ၏ 

၈၀ရာခိုင်နှုန်းသည် အငသးစား၊ အလတ်စားအရွယ်အစားသာ 
ရှိငနသကသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်ငစမှုတွင် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်း 

အငနပဖင့် နည်းပါးငသာ်လည်း တပဖည်းပဖည်း စုငပါင်းမိလာသည့် 
ထိခိုက်မှုများ အငနပဖင့်မူ ပမစ်ဝှမ်းငဒသကကီး တစ်ခုလုံးအနှံ့ 

ကကီးမားလျက် ရှိသည်။  

အနာဂတ်ရြော်ြှန်းမြစ်နိုင်ရမခ - ၄

ဗဟိုချုပ်ကိုင်ရသာ အစိုးေနှင့် အေွယ်အစား 
ရသးငယ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ



2524

“ဧောဝတီလင်းပိုင်များ မျ ိုးသုဉ်းရပျာက်ကွယ်”

ဗဟိုအစိုးရမှ ငတာင်သူလယ်သမားများအား ငထာက်ပံ့ငသကးများငပး၍ 
ပံ့ပိုးမည် ပဖစ်သည်။ ငတာင်သူ လယ်သမားများသည် ငပမငပါ်ငရ ရရှိမှု 
အလွန် နိမ့်ကျသွားငသာငသကာင့် အဝီစိတွင်း များစွာကို တူးငဖာ်လာသက 
မည်။

အထိန်းအကွပ်မဲ့ အငသးစား သတ္တုတူးငဖာ်ငရးလုပ်ငန်းများသည် 
ငရငန ငါးမျ ိုးစုံလင်မှုနှင့် ကျန်းမာငရးတို့ကို ထိခိုက်ငစမည် ပဖစ်သည်။ 
တင်းကျပ်သည့် လိုင်စင် ငလှောက်ထားရယူရငသာ စနစ်များ ဗဟိုအစိုးရမှ 
ကျင့်သုံးငသာ်လည်း တရားမဝင် သဲစုပ်ယူမှုများ ဆက်လက်ရှိငနပါသည်။

ပုဂံသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ လာငရာက်ရာ ပဖစ်ငသာငသကာင့် 
မန္တငလးမှ ပုဂံသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တင် သငဘော ခုတ်ငမာင်းငပပးဆွဲမှု 
ရှိငနပါသည်။ နုန်းအနည်အနှစ် ထူထပ်လွန်းပပီး ညစ်ညမ်းမှုငသကာင့် 
ပမစ်ငရ အဆိပ်သင့်ငနသပဖင့် အဆိုပါငနရာများ၌ လင်းပိုင်သတ္တဝါများ 
ကျက်စားပခင်း မရှိငတာ့ငချ။

အထွက်နှုန်းများ အလွန်ကျဆင်းလာငသာငသကာင့် လယ်ယာ လုပ်ကိုင်သူ 
များသည် ၄င်းတို့၏ ငပမများကို စီးပွားပဖစ် စိုက်ပျ ိုး ထုတ်လုပ်ငသာ 
ကုမ္ပဏီကကီးများ ထံသို့ ငရာင်းချရမည့် အငပခအငန ပဖစ်လာသကသည်။ 
အလုပ်အကိုင်အတွက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးငသာ ငတာင်သူများ ပမို့ကကီးသို့ 
ငရှေ့ငပပာင်း ငနထိုင်သကမည် ပဖစ်သည်။ ထပ်မံ တိုးပွားလာငသာ 
ပမို့ပပသို့ ငရှေ့ငပပာင်းငနထိုင်မှုများသည် ကျန်းမာငရး ဝန်ငဆာင်မှု 
လုပ်ငန်းများအား ကငမာက်ကမ ပဖစ်ငစမည် ပဖစ်သည်။

သဲထုတ်လုပ်ငန်း လိုင်စင်များသည် လတ်တငလာ အတားအဆီး မရှိငသာ 
ငနရာများသို့ ထပ်မံ ငရာက်ရှိသွားမည်ပဖစ်ပပီး သဘာဝ ငဂဟစနစ်ကို 
ပျက်စီးငစမည့်အပပင် လင်းပိုင်များ ကျက်စားရာငနရာအား ထပ်မံ 
ဖျက်ဆီးသကလိမ့်မည် ပဖစ်သည်။ 

လင်းပိုင်များ၊ ငါးများ ပပန်လည် ငရာက်ရှိလာငစရန်နှင့် ငပမသသဇာငကာင်း 
မွန်သည့် ငပမဆီလွှာများ ပပန်လည် ပဖစ်ထွန်းလာငစရန် ငကာင်းစွာ စီး 
ဆင်း ရှင်သန်ငနသည့် ပမစ်ငချာင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တွန်းအားငပး 
လုပ်ငဆာင်နိုင်ရန် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ငရလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ 
စိုက်ပျ ိုးငရး ကဏ္ဍတို့နှင့် ချတိ်ဆက် ပူးငပါင်းလာမည် ပဖစ်သည်။

ယင်းသို့ လုပ်ငဆာင်ပခင်းမှာ မလုံငလာက်သည့်အပပင် ငနာက်ကျငနပပီ 
ပဖစ်သည်။ လင်းပိုင်များ မည်သည့်အခါမှေ ရှိလာငတာ့မည် မဟုတ်ဘဲ 
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များလည်း လာငရာက်ငတာ့မည် မဟုတ်ငချ။ 

“ရဝေနာ မပင်းမပင်းထန်ထန် ခံစားရနေရသာ 
ချင်းတွင်းမမစ်ကကီး”

လုပ်ငန်းငပါင်း ၃၀ သာလှေင် လိုင်စင်ရရှိထားငသာ်ပငား တရားမဝင် 
အငသးစား သတ္တုတူးငဖာ်သည့် လုပ်ငန်း အများအပပား ရှိငနရာ 
စင်စစ်အားပဖင့် တရားမဝင် သတ္တုတူးငဖာ်ငရး လုပ်ငန်းငပါင်း 
တစ်ငထာင်ငကျာ် ရှိငနမည်။

အစိုးရအငနပဖင့် ၄င်း၏ ဗဟိုအဆင့်မှငန၍ အငပခအငနကို 
ထိန်းချုပ်နိုင်ပခင်း မရှိငချ။ ငနာက်ဆက်တွဲ အကျ ိုးဆက် အပဖစ် 
ချင်းတွင်းပမစ်ကကီး ညစ်ညမ်းလာကာ ပမစ်၏ အငပခအငနသည် 
ငရလုပ်ငန်းများ အငပါ်သို့ ဆိုးကျ ိုးများ သက်ငရာက်ငစမည် 
ပဖစ်သည်။

လှေပ်စစ်ဓာတ်အား ရယူသုံးစွဲနိုင်မှု နည်းပါးငနပပီး ယင်းအချက် 
သည် ချင်းတွင်းငဒသအငပါ် ထပ်မံ၍ ထိခိုက်ပျက်စီးငစမည် 
ပဖစ်သည်။ အဘယ်ငသကာင့်ဆိုငသာ် သစ်ငတာပပုန်းတီးပခင်း၊ 
တရားမဝင် သတ္တုတူးငဖာ်ပခင်းတို့ တစ်ဆက်တည်း 
ပဖစ်ငပါ်လာမည် ပဖစ်သည်။

ဆကလ်က ်လပုက်ိငုင်နငသာ သတ္တုတူးငဖာင်ရး လပုင်န်းများ သည ်
ငရကကီးမှု၊ ငပမပပိုမှု၊ တိုက်စားမှု၊ မိုးနည်းပါးမှုနှင့် မိုးငခါင်မှု တို့ကို 
ပဖစ်ငပါ်ငစပါသည်။ ယင်းမှာ ငတာင်သူလယ်သမားများအတွက် 
မငကာင်းငပ။ ညစ်ညမ်းသည့် ငရများ စိုက်ပျ ိုးငပမများအတွင်းသို့ 
စီးဝင်လာသပဖင့် စိုက်ပျ ိုးထွက်ရှိမှုများ ကျဆင်းလာရာ 

ငတာင်သူလယ်သမားများအဖို့ ပမို့ပပငဒသများသို့ 
ငရှေ့ငပပာင်းသွားရငတာ့မည် ပဖစ်သည်။ ငရလုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်သူများလည်း စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် 
ငဆာက်လုပ်ငရး ကဏ္ဍသို့ ငရှေ့ငပပာင်း လုပ်ကိုင်လာသကမည်။ 

ငါးငေး အလွန်ကကီးမားလာပပီး ထမင်းသာ အားထားစားငနရသပဖင့် 
ကျန်းမာ ငရး ထိခိုက်မှုများ ရှိငနပါသည်။ 

သတ္တုတူးငဖာ်ငရးကဏ္ဍ မူဝါဒနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များ ပပုပပင် 
ငပပာင်းလဲငပးရန် ငရငဝငရလဲငဒသအတွင်း ငနထိုင်သူ 
ပပည်သူများက အစိုးရကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပပမှုများ ပပုလုပ်သကမည် 
ပဖစ်သည်။ 

ယင်းအပဖစ်အပျက်မျ ိုးသည် ချင်းတွင်းပမစ်ဝှမ်း ငဒသကကီးအတွက် 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ငကာင်းမွန်သည့် အနာဂတ်မျ ိုး 
မဟုတ်ငပ။ သစ်ငတာပပုန်းတီးမှုငသကာင့် ငရငဝငရလဲဧရိယာ 
အကကီးအကျယ် ထိခိုက် ပျက်စီးငနမှုနှင့်အတူ သတ္တုတူးငဖာ်ငရး 
ကဏ္ဍငသကာင့် ညစ်ညမ်းမှုများအား ရပ်တန့်နိုင်စွမ်း မရှိမှုသည် 
အလုပ်အကိုင်  ရရှိရန် ပမို့ကကီး၊ ပမို့ငယ်များသို့ ငရှေ့ငပပာင်း 
သွားသကပခင်းကဲ့သို့ ဆိုးရွားသည့် အကျ ိုးသက်ငရာက်မှုများကို 
ပဖစ်ငပါ်ငစပါသည်။ ကံအားငလျာ်စွာ ပမစ်ငသကာင်းတစ်ငလှောက်ရှိ 
သဘာဝနယ်ငပမများအငနပဖင့် အငပခအငနကို ကုစားနိုင်စွမ်း 
ရှိငကာင်း ရှိပါလိမ့်မည်။ သို့ငသာ် ပိုမိုငကာင်းမွန်ငသာ အနာဂတ် 
အတွက် အဓိကကျသည့် အချက်မှာ ပမစ်ဝှမ်းငဒသ၏  ရှင်သန် 
ငကာင်းမွန်မှုကို ဆိုးကျ ိုးငပးငနငသာ ကဏ္ဍများအား အတူတကွ  
ကန့်ကွက်သကရန် ပဖစ်သည်။

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း

အလယ်ပိုင်းပမစ်ဝှမ်းငဒသတွင် အပပိုင်ပဖစ်ငနငသာ လုပ်ငန်းကဏ္ဍများစွာ 
ရှိရာ ငရငသကာင်းသွားလာမှု၊ သဲတူးငဖာ်ထုတ်လုပ်မှု၊ စိုက်ပျ ိုးငရး၊ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီသည် 
ပမစ်ကကီးထံမှ မတူညီငသာ ငဂဟစနစ်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ငဆာင်မှုများကို 
လိုအပ်ငနသည့်အပပင် ယင်းတို့ တစ်ခုချင်းစီအငနပဖင့်လည်း ပမစ်ကကီးအငပါ် 
ဆိုးကျ ိုး သက်ငရာက်ငစလျက်ရှိရာ အပခားကဏ္ဍများကိုလည်း ပပန်လည် 
ထိခိုက်ငစပပန်ပါသည်။ 
ဤငဒသကကီးအတွက် အငကာင်းဆုံး အငပခအငန ရရှိငစရန် 
အငပးအယူ အတိုးအငလျာ့ လုပ်ရမည်မှာ အမှန်ပင် ပဖစ်သည်။ 
သို့မဟုတ်ပါက အနာဂတ်တွင် ဧရာဝတီလင်းပိုင်များ မျ ိုးသုဉ်း 
ငပျာက်ကွယ်သွားငပမည်။

NO MORE 
MINING!!

စိုက်ပျ ိုးငရးနည်းပညာ သင်တန်းများအတွက် အစိုးရနှင့် 
အင်န်ဂျအီို အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုငသကာင့် ဆန်စပါး 
ထုတ်လုပ်နိုင်မှု တိုးတက်လာပါမည်။ 

ဆန်စက်များအငနပဖင့် စပါးခွံများကို ပမစ်အတွင်းသို့ စွန့်ပစ်သကပပီး 
ငလထုကိုလည်း ညစ်ညမ်းငစသကသည်။ စိုက်ပျ ိုးငပမများ  
အတွင်းရှိ ဓာတ်ငပမသသဇာများနှင့် ပိုးသတ်ငဆးတို့ငသကာင့် 
ပမစ်ငရ ညစ်ညမ်းပခင်းလည်း ပဖစ်ငပါ်ငနပါသည်။ အဆိုပါ လုပ် 
ငဆာင်ချက်များ အားလုံးသည် ငါးသတ္တဝါများအငပါ် ဆိုးကျ ိုး 
သက်ငရာက်ငစပပီး ငါးထုတ်လုပ်ရရှိနိုင်သည့် နှုန်းအား ကျဆင်း 
ငစမည် ပဖစ်သည်။ 

သို့ငသာ် ပမစ်ဝကျွန်းငပါ်ငဒသမှ ဆန်စပါးကို အထက်ပိုင်းငဒသများ 
ဆီသို့ တင်ပို့ကာ အဆိုပါငဒသများ၏ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုကို 
ငကာင်းစွာ အငထာက်အပံ့ငပးလှေက် ရှိသည်။ 

စွန့်ပစ်ငရများအား ပမစ်အတွင်းသို့ စွန့်ထုတ်ငနမှုအငပါ် 
ငရလုပ်သားများသည် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုများ ပပုလုပ်သကမည် 
ပဖစ်သည်။ ထို့ပပင် မူဝါဒပိုင်း ပိုမိုငကာင်းမွန် သင့်ငလျာ်ငစငရး 
အတွက် အစိုးရကို တိုက်တွန်း ငတာင်းဆိုသကမည် ပဖစ်သည်။

အစိုးရအငနပဖင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျ ိုးငရးလုပ်ငန်းများ 
အတွက် အထူးဇုန်နယ်ငပမများကို သတ်မှတ်ငပးမည် ပဖစ်သလို 
ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်ငစငရးအတွက်လည်း မူဝါဒ 
ချမှတ်ငရးဆွဲမည် ပဖစ်သည်။ 

ဟိုတယ်ဇုန်များ တည်ငဆာက်ပခင်းငသကာင့် သဲတူးငဖာ် 
ထုတ်လုပ်မှု ပိုမို များပပားလာငစမည့်အပပင် ပမစ်ငသကာင်း စီးဆင်းမှု 
ပုံစံများ အတွင်း၌လည်း ငပပာင်းလဲမှုများ ပဖစ်ငပါ်ငစနိုင်ပါသည်။ 
စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများအငပါ် တင်းသကပ်ငသာ ဥပငဒစည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းများပဖင့် အစိုးရမှ ထိန်းချုပ် ငဆာင်ရွက်လာပခင်းငသကာင့် 
ဆန်စက်များ နည်းပါးလာပပီး ဆန်စက်ငယ်များ ငပျာက်ကွယ် 
လာကာ ဆန်ငေး ပမင့်တက်မှု ရှိလာနိုင်ပါသည်။ 

ဗဟိုအစိုးရအငနပဖင့် ပမစ်၏ သဘာဝစနစ်နှင့် ဆက်စပ်ထားသည့် 
သဲ တူးငဖာ်ထုတ်လုပ်ငရး မူဝါဒကိုလည်း ချမှတ်လိုက်ရာ 
ငရငသကာင်း သွားလာမှု ပိုမိုငကာင်းမွန်လာ၍ တစ်ချနိ်တည်းတွင် 
ပိုမို ငကာင်းမွန်စွာ ရှင်သန်စီးဆင်းငနငသာ ပမစ်ကကီးတစ်စင်း 
ကိုလည်း ပဖစ်ငပါ်လာငစပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းငဒသကကီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းငဒသကကီးရှိ ငဆာက်လုပ်ငရး 
လုပ်ငန်းများအတွက်သာမက ပပည်ပသို့ တင်ပို့ရန်အတွက် သဲတူးငဖာ် 
ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ အလွန်ပင်များပပားငနပါမည်။အငသးစား 
သသကားစက် များနှင့် အရက်ချက်စက်ရုံများစွာသည်လည်း ပမစ်ငချာင်း 
အား ညစ်ညမ်းငစပပီး ငရငနသတ္တဝါများကို ထိခိုက်ငစ ပါသည်။ 

သဲ တူးငဖာ်ထုတ်ယူမှု ပမာဏ အလွန်တရာများပပားပခင်း၊ ကမ်းပါး 
ပပိုပခင်းနှင့် နုန်းအနည်အနှစ် ကျငရာက်ပခင်းတို့ငသကာင့် ပမစ်ငချာင်း၏ 
သွင်ပပင် ဖွဲ့စည်းတည်ငဆာက်ပုံတို့ ငပပာင်းလဲသွားပပီး သငဘောပဖင့် 
သယ်ယူပို့ငဆာင်ငရးအငပါ် ခက်ခဲငစမည် ပဖစ်သည်။ ထို့ငသကာင့် 
ကုန်တင် ငမာ်ငတာ်ယာဉ် အသုံးပပုမှု တိုးပွားလာလိမ့်မည် ပဖစ်သည်။ 

စက်မှုကဏ္ဍမှတစ်ဆင့် ငရထုညစ်ညမ်းမှုများနှင့် နုန်းအနည်းအနှစ် 
ကျငရာက်မှု ပပဿနာများငသကာင့် ငါးများ ငသဆုံးကုန်မည် ပဖစ်သည်။ 
ငါးများ မလုံငလာက်ပခင်းမှတစ်ဆင့် ပရိုတင်းဓာတ် နည်းပါးပခင်းနှင့် 
ညစ်ညမ်းပခင်း တို့ငသကာင့် လူတို့၏ ကျန်းမာငရး ချူချာလာသကမည် ပဖစ် 
သည်။ ထို့ပပင် ငဂဟစနစ် ပျက်စီးမှုလည်း ရှိငနပါမည်။

ဗဟိုအစိုးရသည် ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းများသို့ ဥပငဒ ပပင်ဆင်မှု 
များ ပပုလုပ်ပပီး ပိုမိုတင်းကျပ်သည့် ဥပငဒ လိုက်နာငစမှုများအား 
ဆက်လက် အငကာင်အထည်ငဖာ် ငဆာင်ရွက်သွားမည်။ ယင်းတို့အနက် 
ဒဏ်ငသကးငငွ ငပးငဆာင်ငစပခင်း သို့မဟုတ် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ပိတ်သိမ်း 
ငစပခင်းတို့ ပါဝင်သကသည်။ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများကို ပိတ်သိမ်းရသပဖင့် 
တင်းသကပ်ငသာ ဥပငဒသည် အလုပ်လက်မဲ့ ပိုမိုများပပားလာငစမည် 
ပဖစ်သည်။ 

ဤငဒသတွင် ငါးများမရှိငတာ့ဘဲ ပမစ်ကကီးသည် အငပခခံအားပဖင့် 
ငသဆုံးသလို ပဖစ်ငနပါမည်။ ဥပငဒသစ် ပပင်ဆင် ပပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အတူ 
ငမှော်လင့်ချက်အသစ် ငပါ်ထွန်းလာလိမ့်မည်ဟု ငမှော်မှန်းရပါသည်။ 

“အဆိုးဘက်မှ အရကာင်းဘက်သို့ 
ရမပာင်းလဲလာရသာ 

မမစ်ဝကျွန်းရပါ်ရေသ”

“ငါးရတွအကုန် ရသကုန်ပပီ”

ငအာက်ပိုင်းပမစ်ဝှမ်းငဒသသည် အထူးသပဖင့် ငဆာက်လုပ်ငရး 
လုပ်ငန်းအတွက် သဲတူးငဖာ်ထုတ်လုပ်မှုများငသကာင့် အလွန် 

စိုးရိမ်ငနရပါသည်။ ငဒသအငနပဖင့် ငရလုပ်ငန်းများ အငပါ်၌လည်း 
မှီခိုမှု ကကီးမားငနပါသည်။  စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ညစ်ညမ်းမှု ပဖစ်ငပါ်ပခင်း 
သည်လည်း စိန်ငခါ်မှုတစ်ခု ပဖစ်သည်။ စက်မှု လုပ်ငန်းထွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 
ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်အတူ သဲတူးငဖာ် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ဥပငဒ 
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား သကပ်သကပ်မတ်မတ် လိုက်နာငစနိုင်ပခင်း 
မရှိပါက ငါးမျ ိုးစိတ်များစွာ ငသငသကမှု မျ ိုးသုဉ်းငပျာက်ကွယ်မှုများ 
ပဖစ်လာနိုင်ပါသည်။

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း

ပမစ်ဝကျွန်းငပါ် ငဒသအငနပဖင့် ဆန်စပါး၊ ငါးနှင့် သဲဟူငသာ
လက်ရှိ စစ်ခင်းငနရသည့် ကဏ္ဍသုံးခုအငပါ် ဟန်ချက်ညီညီ ထိန်း
ထားရန် လိုအပ်ငနပါသည်။ ဤအငသကာင်းအရာ အပဖစ်အပျက်အရ 
ဥပငဒပိုင်း သကပ်မတ် လိုက်နာငစမှုနှင့်အတူ ပခားနားသည့် 
လုပ်ငန်းများအား ဇုန်သတ်မှတ် ပိုင်းပခားငပးပခင်းမှတစ်ဆင့် ဟန်ချက် 
ညီငအာင် လုပ်ငဆာင်နိုင်မည် ပဖစ်သည်။  ငဘးအန္တရာယ် ခံနိုင်ရည်ရှိငသာ 
ပမစ်ဝကျွန်းငပါ် ငဒသတစ်ခု ပဖစ်လာရန်မှာ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအလိုက် 
စီမံပခင်းမျ ိုးပဖင့် မလုံငလာက်ငသာငသကာင့် ကျွန်ုပ်တို့ အငနပဖင့် 
အဆိုပါကဏ္ဍသုံးခုလုံးအတွင်း ရှိလုပ်ငန်းများအငပါ် ပပီးပပည့်စုံငသာ 
နည်းလမ်းတစ်ရပ်ပဖင့် စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်ငနပါသည်။ 

အလယ်ပုိင်းမမစ်ဝှမ်းရေသအမြစ်အပျက်

ချင်းတွင်းမမစ်ဝှမ်းရေသအမြစ်အပျက်

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

အနာဂတ်ရြော်ြှန်းမြစ်နုိင်ရမခ - ၄ ဗဟုိချုပ်ကုိင်ရသာ အစုိးေနှင့် အေွယ်အစား 
ရသးငယ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရအာက်ပိုင်းမမစ်ဝှမ်းရေသအမြစ်အပျက်

မမစ်ဝကျွန်းရပါ်ရေသအမြစ်အပျက်

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

၂၀၃၀ မပည့်နှစ်
သတင်းရခါင်းစီး

မမစ်ကကီးအတွက် ဤအမြစ်အပျက်က
မည်သ့ုိ သရဘာသက်ရောက်သနည်း
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ဒီလိုဆို ဧရာဝတီမြစ်ကကီးအတွက် 
ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရစြယ့် 
အနာဂတ်တစ်ခုကို ဘယ်လို 

ြန်တီးရပးြကြလဲ။
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အငသကာင်းအရာ အပဖစ်အပျက်များတစ်ငလှောက် အမှေင်တန်းလိုက်ပါလာသည့် အငတွးတစ်စမှာ 
‘ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်ငသကာင့် ဧရာဝတီပမစ်ကကီးအတွက် စိတ်ပျက်စရာ အနာဂတ်များ ဦးစွာ 
ဖန်တီးငပးပပီးမှ ပပန်လည်ပပင်ဆင်ရန် ကကိုးစားသကသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ငနာက်ဆုံးတွင် ပမစ်ဝှမ်း 
ငဒသကကီး၏ စီးပွားငရးနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအငပါ် သဘာဝအရင်းအနှီး၏ အကျ ိုးငကျးဇူးများအား 
သိပမင် သငဘာငပါက်လာချနိ်အထိ အဘယ်ငသကာင့် ငဂဟစနစ် လုပ်ငဆာင်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖျက်ဆီး 
ငနသကဦးမည်နည်း’ ဟူ၍ ပဖစ်သည်။ 

အနာဂတ် ငမှော်မှန်းပဖစ်ရပ် အစီအစဉ်ချမှတ် လုပ်ငဆာင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အငနပဖင့် ပမစ်ဝှမ်းငဒသကကီး 
အတွင်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂတ် အလားအလာ ပိုမို ငကာင်းမွန်လာငစငရးအတွက် မည်သို့ 
ပိုငကာင်းလာငအာင် လုပ်ငဆာင်နိုင်ငသကာင်း လက်ငတွ့ကျသည့် အငတွးအငခါ် အယူအဆ တစ်ချ ို့ကို 
ငပးအပ်ပါသည်။ ပမစ်ဝှမ်းငဒသအတွင်း ငနထိုင်သူများက ဧရာဝတီ ပမစ်ဝှမ်းငဒသကကီးအတွင်း 
ငရရှည် တည်တံ့ ခိုင်မာမှုရှိမည့် အနာဂတ်တစ်ခုအတွက် မည်သည်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငဆာင်ရန် 
လိုအပ်ငနငသကာင်း အဆိုပပုခဲ့သကသည်။ အလွန်ပင် အငပခခံကျလှသည့် အရာသုံးခု လိုအပ်ငနပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်ရြကာင့် စိတ်ပေက်စရာ 
အနာဂတ်ြေား ဦးစွာ ြန်တီးမပီးြှသာ မပန်လည်မပင်ဆင်ရန် 
ကကိုးစားြကသနည်း

ပမစ်ဝှမ်းငဒသအတွင်းမှ 
သဘာဝ ငပမမျက်နှာပပင်၊ 
လူမှုငရး၊ စီးပွားငရး 
ဆိုင်ရာ ပဖစ်ငပါ်ငပပာင်းလဲ 
လှုပ်ရှားငနမှုနှင့် ပတ်သက်၍      
ပိုမိုပပည့်စုံ ငကာင်းမွန်ငသာ 
သတင်း အချက်အလက်များ        
အသိငပးနိုင်ငစရန် 

ပိုမိုမပည့်စုံရကာင်းမွန်ရသာ
သတင်းအချက်အလက်များ
 
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပမစ်ကကီးများအငပါ် 
ပိုမိုနားလည်သငဘာငပါက်ငစရန် 
သုငတသန ငဆာင်ရွက်ပခင်း။

 ငလ့လာရရှိငသာ 
အချက်အလက်များ ကို အငပခခံကာ 
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းငရး 
ဉီးစားငပး လုပ်ငန်းများကို 
ငဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ပခင်း။

နိုင်ငံအတွင်း ပမစ်ကကီး၏တန်ဖိုးနှင့် 
ပတ်သက်၍ ငကာက်ယူရရှိခဲ့ငသာ 
အချက်အလက်များကို 
အသိငပးငဝမှေပခင်း။

ဧရာဝတီပမစ်ကကီးအတွင်း 
တည်ပငိမ်မှေတငသာ 
ပမာဏပဖင့် ရှိငနငစငရး 
အတွက် လုပ်ငဆာင်မည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် 
အလိုက်သင့် ပပုပပင်ငပပာင်းလဲ 
နိုင်စွမ်းရှိငသာအဖွဲ့အစည်းများ 
ပူးငပါင်းလုပ်ငဆာင်နိုင်ငစရန်

အလိုက်သင့်မပုမပင် 
ရမပာင်းလဲနိုင်စွမ်းေှိရသာ 
အြွဲ့အစည်းများ

အစိုးရနှင့် အတူတကွ စုငပါင်း 
ဆက်သွယ်နိုင်ရန် အထက်မှ 
ငအာက်သို့ တာဝန်ခံငသာ ငဒသခံ 
ငကာ်မတီများ (သို့) ငရသုံးစွဲသူ 
အသင်းအဖွဲ့များကို စည်းရုံးပါ။

ပမစ်ဝှမ်းငဒသ စီမံခန့်ခွဲငရး 
အငပခခံမူများနှင့် ထိန်းသိမ်းရန် 
အာဏာ အပ်နှင်းငရး စည်းမျဉ်း 
များကို အလွယ်တကူ နားလည်ငစရန် 
ရှင်းပပအသိငပးပါ။

တိုးတက်ငနသည့် စီးပွားငရး၊ 
ဖွံ့ပဖိုးငနသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် 
ငကာင်းမွန်စွာ တည်တံ့ငနငသာ 
ပမစ်ငဂဟစနစ်တို့ကို အငထာက်အကူ 
ငပးနိုင်ငသာ (အပင်နှင့် ငဂဟစနစ် 
လုပ်ငဆာင်ချက်အငပါ် အငပခခံသည့်) 
အစိမ်းငရာင် အငပခခံအငဆာက်အအုံနှင့် 
(အင်ဂျင်နီယာငဆာက်လုပ်ငရးအငပါ် 
အငပခခံသည့်) အညိုငရာင် 
အငပခခံအငဆာက်အုံ

အစိမ်းရောင်နှင့် အညိုရောင်  
အရမခခံအရဆာက်အအုံ

အစိမ်းငရာင်နှင့် အညိုငရာင် အငပခခံ 
အငဆာက်အအုံ နှစ်ရပ်စလုံး၏ 
အငရးပါမှုကို မီးငမာင်းထိုးပပပါ။

နုန်းအနယ်အနှစ် ပဖစ်ငပါ်ငပပာင်းလဲ 
လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပမစ်ငသကာင်းထိန်းသိမ်းမှု 
သို့မဟုတ် ငသာင်တူးငဖာ်မှု 
လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ရမည့် 
ထိန်းသိမ်းငရး နယ်ငပမများ သို့မဟုတ် 
သစ်ငတာ ပပန်လည်ထူငထာင်ငရးတို့ကို 
သတ်မှတ်ငပးပါ။

WWF အရနမြင့် လူ့အြွဲ့အစည်းနှင့် စီးပွားရရးြွံ မ့ြိုးနိုင်စွြ်းရှိြည့် အနာဂတ်၌ 
အရရှ့ရတာင်အာရှ ရဒသအတွင်း ရနာက်ဆုံးလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းရနရသာ မြစ်ကကီးြေား 
အနက်ြှ တစ်စင်းမြစ်ရသာ ဧရာဝတီမြစ်ကကီးအရပါ် ထိခိုက်ပေက်စီးရစမခင်း ြရှိရစရန် 
အဆိုပါလုပ်ငန်းြေားကို ကူညီပံ့ပိုးသွားရန် ဆုံးမြတ်ထားမပီး မြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိလုိခေင်ရသာ အနာဂတ်အတွက် 

WWF ြှ ြည်က့ဲသ့ုိ အရထာက်အကူ မပုရပးနုိင်ြည်နည်း။

လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းငနငသာ 
ပမစ်များ၊ ပမစ်ငရစီးဆင်းမှု 

အငရအတွက်/အရည်အငသွး/
အချနိ်ကာလ၊ ငရလုပ်ငန်းများ 
ငရှေ့ငပပာင်းမှု၊ နုန်းအနယ်အနှစ် 

ပဖစ်ငပါ်ငပပာင်းလဲ လှုပ်ရှားငနမှုနှင့်  
ဧရာဝတီလင်းပိုင် တို့အငပါ် 

ငလ့လာထိန်းသိမ်းမှုများ 
လုပ်ငဆာင်သွားမည်။

ငရနှင့်သက်ဆိုင်ငသာ စိန်ငခါ်မှုများ 
ငပဖရှင်းနိုင်ငရး ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ 
ပူးငပါင်း ပါဝင်လာနိုင်ငစရန် 
ငရကကီးသကပ်ထိန်းသိမ်းငရး 

လုပ်ငန်းအဖွဲ့ နှင့်တကွ 
အငထာက်အကူပပုသွားမည်။

ငရကကီ:ငရလှေမံှုများ ငလှော့ချရာ၌ 
သစ်ငတာများ၏ (ဒီငရငတာများ 

အပါအဝင်) အခန်းကဏ္ဍများ 
အပါအဝင် သဘာဝအရင်းအနှီး 

အငပါ် အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှု 
ပပုလုပ်သွားမည်။



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

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


