
မဟာမဲခေါင်ခေသ - ခေသယံဇာတ စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့် အခသးစား၊ အလတ်စား စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ
စီမံကိန်း တည်ခနောစီမံကိန်း တည်ခနော
မဟာမဲခေါင် ခေသ - မမန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ 
ကခမောေီးယား၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ။ 

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း
WWF

ခနာက်ေံသတင်းအေျက်အလက်ခနာက်ေံသတင်းအေျက်အလက်
မဲခေါင်မမစ်နှင့် ဧောဝတီမမစ်တို့သည် သက်ဆိုင်ော 
မမစ်ဝှမ်းခေသများေှိ ခနထိုင်သူများ၊  ကူးသန်း 
ခောင်းဝယ် ခေးနှင့် ခေဟ စနစ်အသီးသီး 
တို့အတွက် အသက် ခသွးခြကာ သဖွယ်  
ခဆာင်ေွက် ခပးလျှက်ေှိပါသည်။ မမစ်ခေ 
အေည် အခသွးကျဆင်းမှုနှင့် ခေစီးခေလာ 
ခကာင်းမွန်မှုမေှိမေင်းတို့သည် စီးပွားခေး 
ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်မှု၊ စိုက်ပျ ိုးခေး ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ 
စားနပ်ေိက္ခာဖူလုံမှု၊ ေျမ်းသာသုေ၊ ခေသတွင်း 
တည်ဖငိမ်မှုနှင့် ခေေျ ို ဇီဝမျ ိုးစုံ မျ ိုးကွဲ များ  ဆုံးရှုံးမှု 
အန္တောယ်တို့ကို ဦးတည်ခစလျက်ေှိပါ သည်။ 
ခေသယံဇာတနှင့် သက်ဆိုင်ခသာ အန္တောယ်များကို 
ကာကွယ်ေန်အတွက် ခေသတွင်းေှိ အခသးစား၊ 
အလတ်စား စီးပွားခေး လုပ်ငန်းများအား WWF 
၏ ခေသယံဇာတ ထိန်းသိမ်း ခစာင့်ခေှာက် 
ခေး စီမံကိန်းမှတဆင့် အခထာက်အပံ့ ခပးကာ 
ခေေှည်ေှင်သန်တည်တံ့ခသာ ခေသယံဇာတ 
စီမံေန့်ေွဲမှုလုပ်ငန်းများ အား  သက်ဆိုင်ောလုပ်ငန်း 
ခဆာင်ေွက် သူများနှင့် ပူးခပါင်း၍ မမှင့်တင်မည် 
မဖစ်သည်။

စီမံကိန်းေည်ေွယ်ေျက်စီမံကိန်းေည်ေွယ်ေျက်
အခသးစား၊ အလတ်စား စီးပွားခေး 
လုပ်ငန်းများနှင့် အမေားသက်ဆိုင်ော Stakehold-
ersများ၏ ပူးခပါင်းခဆာင် ေွက် မှုများမှတဆင့် 
ခေေှည်တည်တံ့ ခသာ ခေသယံဇာတ 
စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့် ခေအေင်းမမစ် ဆုံးရှုံးမှု အန္တောယ်မှ 
ကာကွယ်စီမံမှုများ ကို မမှင့်တင်ေန်။
ခေသယံဇာတ လိုအပ်ေျက်များ၊ အေွင့် 
အလမ်းများနှင့် ခေေှားပါးမှု၊ ခေထု ညစ်ညမ်းမှုမှ 
မဖစ်ခပါ်လာနိုင်သည့် အန္တောယ်များအား 
ခကာင်းစွာနားလည် သခောခပါက်မေင်းမဖင့် 
အခသးစား၊ အလတ်စား စီးပွားခေး လုပ်ငန်းများ၏ 
ခေသယံဇာတနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမေင်း အတွက် 
ခကာင်းမွန်ခသာ စီမံေန့်ေွဲမှု အခလ့အထများအား 
တိုးတက် ခကာင်းမွန်လာခစေန်။

အကျ ိုးေေှိမည့်သူများအကျ ိုးေေှိမည့်သူများ
မဟာမဲခေါင်ခေသေှိ အခသးစား အလတ်စား 
စီးပွားခေး လုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားခေး 
အသင်းအဖွဲ့များ၊ ခေသေံ များနှင့် အေပ်ဖက် 
အဖွဲ့အစည်းများ။ 

စီမံကိန်းခငွခြကးစေိတ်စီမံကိန်းခငွခြကးစေိတ်
US$ 3,621,000 (total)
US$ 1,810,000 (SDC)

စီမံကိန်းကာလစီမံကိန်းကာလ
1.11.2019- 31.10.2022

စားဝတ်ခနခေး၊ စားနပ်ေိက္ခာ ဖူလုံခေးနှင့် ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများ 
ခေေှည် ေှင်သန်တည်တံ့ေန် ခေအေည်အခသွးခကာင်းမွန်မှုနှင့် လွ
တ်လပ်စွာေှင်သန်စီးဆင်းခနခသာမမစ်များသည် မေှိမမဖစ် လိုအပ် 
သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှထွက်ေှိခသာ ညစ်ညမ်းမှုများသည် 
လူမှုစီးပွား၊ ခေဟခဗေဆိုင်ော ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ဧောဝတီမမစ်ဝှမ်းနှင့် 
မဲခေါင်မမစ်ဝှမ်းခေသများတွင် ခနထိုင်သည့် သူများအား 
ထိေိုက်ခစနိုင်သည်။ ဤစီမံကိန်းတွင် အခသးစားနှင့် အလတ်စား 
စီးပွားခေး လုပ်ငန်းများပါဝင်ဖပီး  သောဝပတ်ဝန်းကျင်အား 
အခလးထားခသာ စက်မှုလုပ်ငန်း များမဖစ်ခပါ်လာခစေန်၊ 
ခေထုညစ်ညမ်းမှုကို ခလျှာ့ေျေန်၊ ခေလုံခလာက်စွာ ေေှိနိုင်ေန်နှင့် 
ခေဟစနစ်အား မပန်လည်ထူခထာင် ေန်အတွက် ခေသတွင်း 
အခမေအခနနှင့် ကိုက်ညီခသာ ခေသယံဇာတ စီမံေန့်ေွဲမှုနည်းလမ်းမဖင့်  
သက်ဆိုင်ော လုပ်ငန်း ခဆာင်ေွက်သူများနှင့် အတူ ခေသယံဇာတ 
စိန်ခေါ်မှုများအား ထိခောက်စွာ ကိုင်တွယ်ခမဖေှင်းေန် မဖစ်သည်။

ခမျှာ်မှန်းေျက်ခမျှာ်မှန်းေျက်
ဤ စီမံကိန်းသည် စီးပွားခေး ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်မှု၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း 
သာတူညီမျှမှု၊ မဟာမဲခေါင်ခေသ၏ သောဝပတ်ဝန်းကျင် 
ခကာင်းမွန်မှုနှင့် မမစ်ဝှမ်းခေသ သာယာေှင်သန်ခေးနှင့် 
ထိန်းသိမ်းခေးတို့အား ဖန်တီးမေင်းမဖင့် ခေသတွင်း 
ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်မှုမဖစ်ခစေန် ေည်ေွယ်သည်။  မပည့်စုံခသာ ခေသယံဇာတ 
စီမံေန့်ေွဲမေင်းနည်းလမ်းမဖင့် အစိမ်းခောင်ကုန်စည်စီးဆင်းမှု၊ 
ခငွခြကးစီးဆင်းမှုများအား မပန်လည်မမှင့်တင်ကာ  စီမံကိန်းများနှင့် 
ခပါ်လစီများေျမှတ်မှုတွင် ပုေ္ဂလိကလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ော 
ကဏ္ဍအလိုက် ခဆာင်ေွက်ခနသူများအား ပါဝင်လာခစေန်မဖစ်သည်။ 
ထိုသို့ အစိုးေ၊ ပုေ္ဂလိကနှင့် အေပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများအြကား ညှိ
နှိုင်းခဆာင်ေွက်မှုတို့အခပါ်အခမေေံမေင်းမဖင့် အဓိကဆုံးမဖတ်ေျက် 
များေျမှတ်ောတွင် ေက်စုံခထာင့်စုံခသာ စီမံခဆာင်ေွက်မှု 
လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်ခစဖပီး ခေသယံဇာတကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ကာ 
ခေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလည်း ခလျှာ့ေျခစနိုင်မည်။ 
ခေေှည်တွင် အဆိုပါနည်းလမ်း အား ခေသတွင်းအခမေအခန နှင့် 
ယှဉ်ကာ မမှင့်တင်သွား မည်မဖစ်သည်။ ပန်းတိုင်တစ်ေု အခနမဖင့် 
ေိုင်မာခသာ အခတွ့ အကကုံေလေ်များအေ ခေသ တွင်း သက်ဆိုင်ော 
လုပ်ငန်း ခဆာင်ေွက်သူအများအမပားပါဝင်သည့် ပလက်ခဖာင်းတစ်ေု 
မဖစ်ခပါ်လာမည်မဖစ်သည်။ ဤသို့ မဖင့် ခေသယံဇာတ စီမံေန့်ေွဲမှုသည် 
အစိုးေများ၊ ပုေ္ဂလိကနှင့် အေပ်ဖက် အဖွဲ့ အစည်းများအြကား 
တိကျ ေိုင်မာခသာ ခဆွးခနွးမှုများ မပုလုပ်ေန်နှင့်  ထိခောက်ခသာ 
သောဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းခေးစီမံမှုများခဆာင်ေွက်နိုင်ေန် 
အထူးသမဖင့် အခသးစား၊ အလတ်စား စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများသည် 
ခေထုညစ်ညမ်း မှုအား ခလျှာ့ေျမေင်း၊ ခေအလုံအခလာက် ေေှိမှုနှင့် 
ခေဟစနစ်တို့အား ထိန်းသိမ်း ခစာင့်ခေှာက်ခစနိုင်ေန်အတွက် 
ထိန်းညှိနိုင် သည့် ပလက်ခဖာင်းတစ်ေုအခနမဖင့် ခထာက်ပံ့ 
နိုင်မည်မဖစ်သည်။ 

အကျ ိုးေလေ်အကျ ိုးေလေ်
ဤစီမံကိန်း၏ ခမျှာ်မှန်းထားသည် အကျ ိုး ေလေ်မှာ ခကာင်းမွန်ခသာ 
စီမံအုပ်ေျုပ်မှု၊ သောဝပတ်ဝန်းကျင်အား အခေးစိုက်ခသာ 
ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများနှင့် ခေေှည်ေှင်သန်တည်တံ့ခသာ 
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတို့ မဖစ်သည်။ နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံေှိ အခသးစား၊ အလတ်စား 
စီးပွားခေး လုပ်ငန်းများနှင့် ေျိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူ   ၂၀၂၁ ေုနှစ်တွင် 
ဖပီးမပည့်ေန် ခမျှာ်မှန်းသည့် အကျ ိုးေလေ်များမှာ  

၁။ မမစ်ခေျာင်းများနှင့် ခေသယံဇာတများအား ခကာင်းမွန်စွာ စီမံမှု
အုပ်ေျုပ်မှုကဏ္ဍတွင် ပုေ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ အထူးသမဖင့် အခသးစား 
အလတ်စား စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ော ကဏ္ဍအလိုက် 
ခဆာင်ေွက်သူများအား ပါဝင်ခဆာင်ေွက်ခစနိုင်မည့် ခေသတွင်း
ယန္တယား တစ်ေု မဖစ်ခပါ်လာခစေန်။ 

 

၂။ ေည်မှန်းထားသည့် နှစ်နိုင်ငံအတွင်းေှိ အခသးစား၊ အလတ်စား 
စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများသည် ခေအေည်အခသွး၊ စွမ်းအင် 
လုံခလာက်မှု တို့ကို တိုးတက်ခကာင်းမွန်ခစကာ ခေထုညစ်ည
မ်းခစသည့်စွန့်ထုတ်မှုများ ကို ခလျှာ့ေျနိုင်မည့် နည်းလမ်းများနှင့် 
နည်းပညာတို့ကို အသုံးမပုခနခစေန်။

၃။ အခသးစား၊ အလတ်စား စီးပွားခေး လုပ်ငန်းများ အတွက် 
သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိေိုက်မှုကို ခလျာ့နည်းခစသည့် 
ခေအသုံးေျမှု၊ စွန့်ပစ်ခေစီမံေန့်ေွဲမှု နှင့် စွမ်းအင်စီမံေန့်ေွဲမှု တို့တွင် 
ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများအား ခထာက်ပံ့ခသာ အစိမ်းခောင် ေဏ္ဍာခေး 
ခေျးခငွကဏ္ဍ ပိုမိုတိုးမမှင့်လာနိုင်ခစေန်။ 

၄။ အခသးစား၊ အလတ်စား စီးပွားခေး လုပ်ငန်းများ၊ လူမှု
အကျ ိုးမပုလုပ်ငန်းများနှင့် အများအကျ ိုးသယ်ပိုး ခနသူများ
အခနမဖင့် နိုင်ငံဆိုင်ော ခပါ်လစီ၊ ဥပခေမပုခေး တို့ကို ခကာင်းမွန်
ခစဖပီး အခသးစား၊ အလတ်စား စီးပွားခေး လုပ်ငန်းများ၏ သော
ဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော ထိန်းသိမ်းမှု အား စဉ်ဆက်မပတ် မပုလုပ်
နိုင်သည့် အခမေအခန မဖစ်ခစခေး တိုက်တွန်းလုပ်ခဆာင်နိုင်ေန်။  

ခမပာင်းလဲမေင်းသီအိုေီခမပာင်းလဲမေင်းသီအိုေီ
ခေသယံဇာတ စီမံေန့်ေွဲမှုကို တိုးတက်ခစမေင်းသည် 
အထူးသမဖင့် မမန်မာနိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ေှိ 
အခသးစား၊ အလတ်စား စီးပွားခေး လုပ်ငန်းများ 
ပိုမိုပါဝင်လာခစကာ ၎င်းတို့၏ သောဝ ပတ်ဝန်းကျင် 
ဆိုင်ော စွမ်းခဆာင်ေည်နှင့် ခေေှည်ေှင်သန်မှု 
ေှိခစခေးအား တိုးတက်ခစခေး လှုပ်ေှားခဆာင်ေွက်ေန် 
ေည်ေွယ်သည်။ ထိုသို့  မပုလုပ်မေင်းခြကာင့် 
အခသးစား အလတ်စား စီးပွားခေး လုပ်ငန်းများသည် 
ခေသယံဇာတနှင့်  သက်ဆိုင်ခသာ အန္တောယ်များ 
အခြကာင်းနားလည်လာမေင်း၊ ခေေှည်အကျ ိုးေလေ် 
မဖစ်ခစမည့် ခေသယံဇာတ သုံးစွဲမေင်း 
နည်းလမ်းခကာင်းများအား ေှာခဖွလာမေင်းနှင့် 
ခေသယံဇာတ စီမံအုပ်ေျုပ်မှုတွင် ပါဝင်မေင်းမဖင့် 
ခေသယံဇာတ ထိေိုက်ပျက်စီးမှုမှတဆင့် 
မဖစ်ခပါ်လာနိုင်သည့် အန္တောယ်များအား 
ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်း များကို စုခပါင်းအခမဖေှာ 
နိုင်မည်မဖစ်သည်။ 

ဤအစီအစဉ်သည် အခသးစား၊ အလတ်စား စီးပွားခေး 
လုပ်ငန်းများနှင့် အမေားခသာ သက်ဆိုင်ော လုပ်ငန်း 
ခဆာင်ေွက်ခနသူ များအား “ခေသယံဇာတဆိုင်ော 
အသိပညာမမှင့်တင်မေင်း” မှသည် “ခကာင်းမွန်ခသာ
စီမံေန့်ေွဲမှု မေှိပါကမဖစ်ခပါ်လာနိုင်သည့်အန္တောယ်နှင့်
အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများအား သိေှိနားလည်မေင်း”၊ 
“ခကာင်းမွန်ခသာခေစီမံေန့်ေွဲအသုံးေျမှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှု
ခလျာ့ေျမေင်းတို့အား ခဆာင်ေွက်မှုမပုလာမေင်း ”၊ “မမစ်ဝှမ်း
အဆင့်မှ နိုင်ငံအဆင့်ထိ အားလုံးပူးခပါင်း ပါဝင်ခဆာင် 
ေွက်မေင်း ” နှင့် “ အစိုးေ၊ ပုေ္ဂလိကနှင့် အေပ်ဖက် အဖွဲ့ 
အစည်းများ အားလုံးပါဝင်ကာ ခေသတွင်း ခေသယံဇာတ 
စီမံအုပ်ေျုပ်မှုတွင် ပူးခပါင်း ခဆာင်ေွက်မေင်း ” အဆင့်များ 
အတိုင်း ဦးခဆာင်ဦးေွက် မပုသွားမည်မဖစ်သည် (ပုံ - ၁)။ 

အမျ ိုးသမီး များသည် စီးပွားခေး လုပ်ငန်းနှင့် လူမှု အ
သိုင်းအဝန်းတွင် အခေးပါ ခသာ အေန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်
လာနိင်ခစမည်မဖစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် အခသး
စား၊ အလတ်စား စီးပွားခေး လုပ်ငန်းများအခန မဖင့် 
အခမပာင်းအလဲများ လုပ်ခဆာင်ေန်နှင့် အစိမ်းခောင် 
ေဏ္ဍာခေး ယန္တယားတို့အား လက်လှမ်းမှီေန်  နည်းပညာ 
အခထာက် အပံ့များခပးသွားမည်မဖစ်သည်။


