
အာာရှှဈေး�းကွွက်ွ ၅ ခုုတွွင်် COVID-19 နှှင်််
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ဈေးကွျးဇူးးးတွင််လာာ 
ဤအစီရီင််ခံံစီာကို�ု GlobeScan ကို ပြု�ုစီ�ပြီး��ီ WWF ကို ထု�တ််ဝေ�ပြုခံင််� ပြု�စ်ီ�ါသည််။

WWF
ကိုမ္ဘာ့့ာ�အကြီးကို�ီဆုံးံ�� နှငှ်�် အမ္ဘာ့�ာ�ဝေ��စီာ�မ္ဘာ့ ုအခံံရဆုံးံ��ဝေသာ အမ္ဘာ့ှီအခံ�ုကိုင််�သည်�် �တ််�န်း်�ကို�င်် ထုနု်း်�သုမ္ဘာ့်�ဝေရ�
 အ��့�အစီည််�မ္ဘာ့�ာ� အန်းကို် တ်စီ်ခံ� ပြု�စီ်ပြီး��ီ၊ ကိုမ္ဘာ့့ာအ�မှ္ဘာ့်� နှ�ုင််င်ံဝေ�ါင််� ၁၀�ဝေကို�ာ်တ်င့်် ဝေထုာကို်ခံံ အာ�ဝေ��သူ
 ၅သန်း်�ဝေကို�ာ်၏ အကိုအူည်ပီြု�င်�် �ည််�တ််ဝေဆုံးာင််ရကွို်ဝေန်းဝေသာ အ�့��ကြီးကိုီ� ပြု�စီ်�ါသည််။ WWF ၏ ���်င်န်း်�
 ရည််မ္ဘာ့နှ်း်�ခံ�ကို်မ္ဘာ့ာှ ဇီီ�မ္ဘာ့� ုု �ကို�့မ္ဘာ့�ာ� ထုနု်း်�သုမ္ဘာ့်�ပြုခံင််�၊ ဝေရရညှ််တ်ည််တ်ံ�နှ�ုင််ဝေသာ ပြု�န်း်�ည််ပြု�ည်�်ပြီး�ုု �ပြီးမ္ဘာ့� စီမ့္ဘာ့်�အင််
ကို�ု အသံ��ပြု�ုရန်း် နှငှ်�် �တ််�န်း်�ကို�င်် ည်စီ်ည်မ္ဘာ့်�ဝေစီ၍ အ�ဟဿ ပြု�ုန်း်�တ်�ီဝေစီသည်�် အသံ��ပြု�ုမ္ဘာ့မု္ဘာ့�ာ�အာ�
 ဝေ�့ာ�ခံ�ရန်း် အာ�ဝေ��တ်�ုကို်တ်န့်း်�ပြုခံင််� အာ�ပြု�င်�် ကိုမ္ဘာ့့ာဝေပြုမ္ဘာ့၏ သဘာာ� �တ််�န်း်�ကို�င်် ယိုု�ယိုင့််��ာမ္ဘာ့ကုို�ု
 တ်ာ�ဆုံးီ�ရန်း် နှငှ်�် �သူာ� နှငှ်�် သဘာာ��တ််�န်း်�ကို�င်် ဟန်း်ခံ�ကို်ည် ီရငှ််သန်း်ဝေန်းထု�ုင််ဝေသာ အန်းာဂတ််တ်စီ်ခံ� 
တ်ည််ဝေဆုံးာကို်ဝေရ� ပြု�စီ်သည််။ ��ုမ္ဘာ့�ုသရုှုနှ�ုင််ရန်း် panda.org တ်င့်် ဝေ���ာနှ�ုင််�ါသည််။

GLOBESCAN
GlobeScan သည်် ကိုွန်ှ��်တ်�ု�၏ �န််းဝေဆုံးာင််မ္ဘာ့ရုယိုသူမူ္ဘာ့�ာ�အာ� ၎င််�တ်ု��၏ ���်င်န််း�နှငှ်� ်သက်ိုဆုံး�ုင််သမူ္ဘာ့�ာ�
ကြားကိုာ�ဝေရရှည်် ယံို�ကြားကိုည််ရဝေသာ ဆုံးက်ိုဆံုံးဝေရ� တ်ည််ဝေဆုံးာက်ိုနုှ�င််ဝေစီရန််း အဝေ��ထုာ� ကူိုည် ီဝေဆုံးာင််ရက်ွို
ဝေန်းဝေသာ အသ�ုည်ာဝေ��ပြုခံင််�နှငှ်� ်န်းည််�ဗျူ��ဟာဆုံး�ုင််ရာ အတ်�ုင််�င််ခံံ���်င်န််း�တ်စ်ီခံ�ပြု�စ်ီ�ါသည််။ ကိုွမ်္ဘာ့�ကို�င််
�ည်ာရင်ှ်မ္ဘာ့�ာ�ပြု�င်� ်သ�ဝေတ်သန်းနှငှ်� ်အကြံကံိုဝေ���န််းဝေဆုံးာင််မ္ဘာ့မု္ဘာ့� ုု �စံီ�ကို�ု �ံ���ု�ဝေ��ပြုခံင််�ပြု�င်� ်ကိုွန်ှ��်တ်�ု�သည်် န်းာမ္ဘာ့ည််
ဂ�ဏ််သတ်င််�၊ �တ််�န််း�ကို�င််ဝေရရှည််တ်ည််တံ်�ဝေအာင်် ထုန်ု်း�သမ်ု္ဘာ့�ပြုခံင််�နှငှ်� ်ရည််ရယ်ွိုခံ�က်ိုအသ�ီသ�ီရှု ဗျူ��ဟာ
ဝေပြုမ္ဘာ့ာက်ို ရည််မှ္ဘာ့န််း�ခံ�က်ိုမ္ဘာ့�ာ� ပြု�စ်ီဝေပြုမ္ဘာ့ာက်ိုဝေအာင််ပြုမ္ဘာ့င််ဝေရ�အတ်က့်ို စီ�ီ�ာ့�ဝေရ����်င်န််း�မ္ဘာ့�ာ�၊ NGO မ္ဘာ့�ာ�၊ အစီု��ရ
 အ�့��အစီည််�မ္ဘာ့�ာ�နှငှ်� ်��ူဝေ�ါင််�ဝေဆုံးာင််ရက်ွိုဝေန်း�ါသည််။ ၁၉၈၇ ခံ�နှစ်ှီတ်င့်် စီတ်င််တ်ည််ဝေထုာင််ခံ��သည်�်
 GlobeScan သည်် ကို�်ုဝေတ်ာင််�၊ ဝေဟာင််ဝေကိုာင််၊ �န််းဒန််း၊ ��ရစ်ီ၊ ဆုံးန််း�ရန််းစီစီစကို�ု၊ ဆုံးာအု�ဝေ�်�ု�နှငှ်� ်တ်�ုရွ
န််းတ်�ုတ်င့်် ရံုံး��မ္ဘာ့�ာ� တ်ည််ရှုပြီး��ီ UN Global ကိုမ့္ဘာ့ာ�ံ��ဆုံး�ုင််ရာ သဝေဘာာတူ်ည်ခီံ�က်ိုတ်င့်် �ါ�င််�က်ိုမ္ဘာ့တ်ှ်ဝေရ�ထု�ု�
ထုာ�သည်� ်Certified B ဝေကိုာ်��ုဝေရ�ရှင််�တ်စ်ီခံ�ပြု�စ်ီ�ါသည််။

WWF – ကိုမ့္ဘာ့ာ�ံ��ဆုံး�ုင််ရာ သဘာာ��တ််�န််း�ကို�င်် ရန််း�ံ�ဝေင်အ့�့�� (ယိုခံင်် ကိုမ့္ဘာ့ာ� ဝေတ်ာရုံး�ုင််�တ်ရုစီာာန််း ရန််း�ံ�ဝေင့်
အ�့��)၊ ဂ�န််း�ပြီးမ္ဘာ့ုု �၊ ဆုံးစ့်ီဇီာ�န််းနှ�ုင််ငံ်ကို ၂၀၂၀ ဧပြီး��ီတ်င့်် ထု�တ််ဝေ�သည််။

အပြု�ည်�အ်စံီ�ပြု�စ်ီဝေစီ၊ တ်စ်ီစီတ်ု်တ်စ်ီ��ုင််�ပြု�စ်ီဝေစီ ပြု�န််း�ည််ထု�တ််ဝေ�မ္ဘာ့မု္ဘာ့န်ှ်းသမ္ဘာ့့တ်င့်် အထုက်ိုဝေ�ာ်ပြု��ါ ထု�တ််ဝေ�
သကူို�ု မ္ဘာ့�ူ�ုင််ခံင့်��်�ုင််ရင်ှ်အပြု�စ်ီ အမ္ဘာ့ည််တ်�်၍ အသအုမ္ဘာ့တ်ှ်ပြု�ုဝေ��ရ�ါမ္ဘာ့ည််။
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တ်ရုံး�တ််နှ�ုင််င်ံ၊ ဟဝူေဘာ�ပြု�ည််န်းယို်၊ �ဟူန်း်ပြီးမ္ဘာ့ုု �
၌ စီတ်င််ခံ��သည််ဟ� သံသယိုရှဝုေသာ နှ�ုဗျူယို်
 ကို�ုရုံး�ုန်းာဗျူ�ုင််�ရ�်စီ် သု��မ္ဘာ့ဟ�တ်် COVID-19 
သည်် ယိုဝေန်း� ကိုမ္ဘာ့့ာ�ံ��ဆုံး�ုင််ရာ ကို�်ဝေရာဂါ
တ်စီ်ခံ� ပြု�စီ်�ာ�ါသည််။ ကိုု�ရုံး�ုန်းာဗျူ�ုင််�ရ�်စီ်
 စီတ်င်် ��ံ��ာ့�ရာ ရင််�ပြုမ္ဘာ့စီ်တ်စီ်ခံ�ပြု�စီ်�ယ့ို် ရှု
သည််� တ်ရာ�မ္ဘာ့�င််နှငှ်�် ကြီးကို�ီကြားကို�် အဝေရ�ယိုမူ္ဘာ့ု
မ္ဘာ့ ှ�့တ််ကိုင််�ဝေန်းဝေသာ ဝေတ်ာရုံးု�င််�တ်ုရစီာာန်း်
ဝေ��ကိုက့ို်မ္ဘာ့�ာ�နှှင်�် �တ််သကို်၍ WWF သည််
 COVID-19 ကိုမ္ဘာ့့ာ�ံ��ဆုံး�ုင််ရာ ကို�်ဝေရာဂါ
 ပြု�စီ်�ာ့�မ္ဘာ့အုတ့်င််� တ်ရာ�မ္ဘာ့�င််နှငှ်�် ကြီးကို�ီကြားကို�်

 အဝေရ�ယိုမူ္ဘာ့မု္ဘာ့ ှ�့တ််ကိုင််�ဝေန်းဝေသာ ဝေ��ကိုက့ို် အာ��ံ��ကို�ု �တု််သမု္ဘာ့်�ရန်း် �အူမ္ဘာ့�ာ�
၏ဝေထုာကို်ခံံမ္ဘာ့ ုသဝေဘာာထုာ�မ္ဘာ့�ာ�ကိုု� အကို�ပြု�တ််ပြီး��ီ ��ုမ္ဘာ့�ုန်းာ��ည််�ာနှ�ုင််ရန်း်အ��ု�င်ှာ
ဝေဟာင််ဝေကိုာင်် အထု�ူအ��်ခံ�ု�်ခံင့်�်ရဝေဒသ၊ ဂ��န်း်၊ ပြုမ္ဘာ့န်း်မ္ဘာ့ာ၊ ထုု�င််�နှှင်�် ဗျူယီိုကို်န်းမ္ဘာ့်နှ�ုင််င်ံမ္ဘာ့�ာ�
ရှု အမ္ဘာ့�ာ�ပြု�ည််သတူ်�ု�ကို�ု စီစီ်တ်မ္ဘာ့်�ဝေကိုာကို်ယိုရူန်း် GlobeScan ကိုု� တ်ာ�န်း်ဝေ��ခံ���ါသည််။

၂၀၂၀ ပြု�ည််�နှှစီ် မ္ဘာ့တ််� ၃ ရကို်နှငှ်�် ၁၁ ရကို်ကြားကိုာ�တ်င့်် GlobeScan သည်် ဝေ��ကိုက့ို် ၅
 ခံ�ရှု ဝေ��ကိုက့ို် တ်စီ်ခံ�စီတီ်င့်် ဝေပြု�ဆုံးု�သ ူအဝေယိုာကို် ၁၀၀၀ နှငှ််� စီ�စီ�ဝေ�ါင််� ဝေပြု�ဆုံးု�သ ူအ
ဝေယိုာကို် ၅၀၀၀ ကိုု� ဝေမ္ဘာ့�ပြုမ္ဘာ့န်း်�ခံ���ါသည််။ ဝေပြု�ဆုံးု�သမူ္ဘာ့�ာ�ကို�ု အ��ဉ်း်�သင်�်သ��ု ဝေရ�ွခံ�ယို်
ထုာ�ပြုခံင််�  ပြု�စီ်ပြီး��ီ ၎င််�တ်ု��သည်် ဝေ��ကိုက့ို် အ��ုကို် အန့်း်��ုင််� အသံ��ပြု�ုသမူ္ဘာ့�ာ�အန်းကို်
ကို�ာ�/မ္ဘာ့နှငှ်�် အသကို်အရယွို် အမ္ဘာ့� ုု �မ္ဘာ့� ုု �ကို�ု ကို�ုယို်စီာ�ပြု�ု�ါသည််။  ပြုမ္ဘာ့န်း်မ္ဘာ့ာနှု�င််င်ံသည််
သ�ဝေတ်သန်း ဝေ��ကိုက့ို်အသစီ်ပြု�စီ်ဝေသာဝေကြားကိုာင်�် အန့်း်��ုင််� အသံ��ပြု�ုသမူ္ဘာ့�ာ�တ့်င်် �ငူ်ယို်
ဦး�ဝေရကို �ု�မ္ဘာ့�ာ��ါသည််။ 

ဝေပြု�ဆုံးု�သမူ္ဘာ့�ာ�အာ� ၎င််�တ်ု��နှှင်�် သကို်ဆုံး�ုင််သည်�် ဝေ��အသ�ီသ�ီရှု ကို�ုရုံး�ုန်းာဗျူ�ုင််�ရ�်စီ် ကို�ူ
စီကို်မ္ဘာ့နုှှင်�် �တ််သကို်၍ ၎င််�တ်ု��၏ သဝေဘာာထုာ�မ္ဘာ့�ာ�အပြု�င်် တ်ရာ�မ္ဘာ့�င််၊ စီည််�မ္ဘာ့��ကိုမ္ဘာ့်�မ္ဘာ့��
 ပြု�စီ်ဝေန်းဝေသာ ဝေ��မ္ဘာ့�ာ�တ်င့်် ဝေတ်ာရုံးု�င််�တ်ုရစီာာန်း်မ္ဘာ့�ာ� ဝေရာင််�ခံ�ဝေန်းပြုခံင််�အဝေ�် ၎င််�တ်ု��၏
 အပြုမ္ဘာ့င််မ္ဘာ့�ာ�ကိုု� ဝေမ္ဘာ့�ပြုမ္ဘာ့န်း်�ခံ���ါသည််။ ဤစီစီ်တ်မ္ဘာ့်�ဝေကိုာကို်ခံံရာတ်င့်် ‘ဝေတ်ာရုံးု�င််�တ်ုရစီာာန်း်
မ္ဘာ့�ာ�’ ဆုံး�ုသည််� စီကိုာ�ရ�်ကိုု� အမု္ဘာ့်ဝေမ္ဘာ့�့တ်ရုစီာာန်း် သ�ု�မ္ဘာ့ဟ�တ်် ဝေမ္ဘာ့�့ပြုမ္ဘာ့�ဝေရ� ကို�န်း်�ဝေန်းသတ်တ�ါ
မ္ဘာ့ဟ�တ််ဝေသာ (အင််�ဆုံးကို်�ု��မ္ဘာ့�ာ�နှငှ််� ဝေရဝေန်းသတ်တ�ါ�ည််� မ္ဘာ့ဟ�တ််ဝေသာ) တ်ရုစီာာန်း်မ္ဘာ့�ာ�
အပြု�စီ် အဓိ�ုါါယို်�င့်�်ဆုံး�ုထုာ��ါသည််။

နု်ဒါါန််းနှှင််် 
န်ည််းးစ္ဆာန်စ်္ဆာ



အာာရှှဈေး�းကွွကွ် ၅ ခုုတွွင်် COVID-19 နှှင်််ဈေးတွာရိုုုင််းတွုရှစ္ဆာာာန်် ကုွန််သွွယ််မှုုဆိုုုင််ရှာ သွဈေး�ာထားားစ္ဆာစ္ဆာ်တွမှု်း   54  အာာရှှဈေး�းကွွကွ် ၅ ခုုတွွင်် COVID-19 နှှင်််ဈေးတွာရိုုုင််းတွုရှစ္ဆာာာန်် ကုွန််သွွယ််မှုုဆိုုုင််ရှာ သွဈေး�ာထားားစ္ဆာစ္ဆာ်တွမှု်း

ဂျပန်

ြမန်မာ

ထိုင်း
ဗယီက်နမ်

ေဟာင်ေကာင်

စ္ဆာစ်္ဆာတွမ်ှုးဈေးကွာက်ွခ့်ုသွည်််း အာာရှှဈေး�းကွွက်ွ ၅ ခုုလးုးအာဈေး�် ခြုံခုး�င်းုသွးုးသွ�်ခုျက်ွ

ကို�ုရို�ုနာာဗို�ုင်းး�ရပ်းစ်း ကိုး�စ်ကိုးမှုနုှှင်းး် ပ်တ်းသကိုး၍ ယေ�ဘု��ျ စ်�ု�ရမုှုးပ်းပ်နားမှုအုဆင်းး်  
အဝေပြုခံခံံ - COVID-19 အဝေကြားကိုာင််� သရုှုသမူ္ဘာ့�ာ�အန်းကို် % 

တ်ရ��မှုဝင်းးနှငှ်းး ်ကြီးကိုး�ကြကိုပ်းအယေရ��းမှုမုှု ှလွတွ်းကိုင်းး�ယေနာယေသ� ယေတ်�ရို�ုင်းး�တ်ရုစ်ာ�နား
 ယေ��ကိုကွိုးမှုျ��ကို�ု ပ်တု်းလွ�ုကိုးခြ�င်းး�ခြ�င်းး ်ယေနာာင်းးအနာာဂတ်းတ်ငွ်းး အလွ��တ်း ကိုပ်းယေရ�ဂါ 
ခြ�စ်းပ်�ွ�ခြ�င်းး�မှုရှယုေအ�င်းး ထိယုေရ�ကိုးစ်�ွ တ်��ဆး�နှ�ုင်းးမှုည်းဟု� ရိုခုြမှုင်းးမှုု
အဝေပြုခံခံံ - COVID-19 အဝေကြားကိုာင််� သရုှုသမူ္ဘာ့�ာ�အန်းကို် %

တ်ရ��မှုဝင်းးနှငှ်းး် ကြီးကိုး�ကြကိုပ်းအယေရ��းမှုမုှု ှလွတွ်းကိုင်းး�ယေနာယေသ� ယေတ်�ရို�ုင်းး�
တ်ရုစ်ာ�နား ယေ��ကိုကွိုးမှုျ��ကို�ု ပ်တု်းရနား အစ်�ု�ရနှငှ်းး် ကိုျနား�မှု�ယေရ�ဝနားကြီးကိုး�ဌာ�နာ
မှုျ��၏ ကြီးကို�ု�ပ်မှုး�အ��ထိ�တ်းမှုကုို�ု အ��ယေပ်�ကိုးည်းရနား ခြ�စ်းနှ�ုင်းးယေခြ�
အဝေပြုခံခံံ - COVID-19 အဝေကြားကိုာင််� သရုှုသမူ္ဘာ့�ာ�အန်းကို် %

လွနွား�့်ယေသ� ၁၂ လွအတ်ငွ်းး�  ယေပ််ယေပ််ထိင်းးထိင်းး ယေရ�င်းး�ဝ�းယေနာသည််း ယေတ်�ရို�ုင်းး�တ်ရုစ်ာ�နား
 ယေ��ကိုကွိုး တ်စ်း��မှု ှယေတ်�ရို�ုင်းး�တ်ရုစ်ာ�နားထိ�တ်းကို�နားမှုျ��ကို�ု (ယေခြ�ဆု�သး သ�ု�မှုဟု�တ်း ၎င်းး�နှငှ်းး်သသုး
 တ်စ်းဦး�ဦး�ကို) ဝ�း�း�့်မှုု
အဝေပြုခံခံံ - ဝေပြု�ဆုံးု�သအူာ��ံ��အန်းကို် %

ယေဟု�င်းးယေကို�င်းး 
(n=993) ၃၁ ၄၆ ၂၁ ၂ ဂျပ်နား

(n=1000) ၄၅ ၃၁ ၂၁ ၃

ခြမှုနားမှု�
(n=979) ၆၁ ၁၈ ၂၀ ၁ ထိ�ုင်းး�

(n=983) ၅၂ ၃၄ ၁၄ ၁

ဗိုး�ကိုးနာမှုး
(n=996) ၄၉ ၃၉ ၁၁ ၁

၁၇
အာန်ည််းးင်ယ််
စုု္ဆားရုှမ်ှု�း�န််

စ်�စ်�ယေပ်ါင်းး� (ယေ��ကိုကွိုး ၅ ��) (n=4951)

အာလွန်််အာလွန််
စုု္ဆားရုှမ်ှု�း�န််

၄၈
အာလွန််

စုု္ဆားရုှမ်ှု�း�န််

၃၄
လးုးဝ

မှုစုု္ဆားရုှမ်ှု

၁

ယေဟု�င်းးယေကို�င်းး 
(n=993) ၃၅ ၄၅ ၁၄ ၅ ၁

ဂျပ်နား
(n=1000) ၃၆ ၃၆ ၂၁ ၆ ၁

ထိ�ုင်းး�
(n=983) ၃၃ ၄၅ ၁၁ ၉ ၁

ဗိုး�ကိုးနာမှုး
(n=996) ၃၈ ၃၅ ၁၈ ၆ ၂

ခြမှုနားမှု�
(n=979) ၆၈ ၂၄ ၇ ၁

ယေဟု�င်းးယေကို�င်းး 
(n=993) ၄ ၈၅ ၁၁

ဂျပ်နား
(n=1000) ၂ ၉၃ ၅

ဂျပ်နား
(n=1000) ၂၅ ၂၉ ၃၃ ၈ ၅

ထိ�ုင်းး�
(n=983) ၁၅ ၇၄ ၁၁

ထိ�ုင်းး�
(n=983) ၅၁ ၃၉ ၇၂ ၁

ဗိုး�ကိုးနာမှုး
(n=996) ၁၅ ၇၂ ၁၃

ဗိုး�ကိုးနာမှုး
(n=996) ၆၁ ၂၉ ၉ ၁

ခြမှုနားမှု�
(n=979) ၈ ၈၈ ၄

ခြမှုနားမှု�
(n=979) ၇၀ ၂၆ ၃ ၁

အ�န့််း
ထုဝုေရာက်ို

အထု�ုက်ိုအဝေ��ာက်ို
ထုဝုေရာက်ို

ထုဝုေရာက်ိုသည််
 မ္ဘာ့ထုဝုေရာက်ိုသည််
 မ္ဘာ့ရှု

သ�်ုပြီး��ီ
မ္ဘာ့ထုဝုေရာက်ို

�ံ��� မ္ဘာ့ထုဝုေရာက်ို

စ်�စ်�ယေပ်ါင်းး� (ယေ��ကိုကွိုး ၅ ��)

၄၂
၃၇

၁၄
၆ ၁

�ယ်ို မ္ဘာ့�ယ်ို မ္ဘာ့ဝေသခံ�ာ

စ်�စ်�ယေပ်ါင်းး� (ယေ��ကိုကွိုး ၄ ��)

၆၂၃၁
၆ ၁

အ�န့််းပြု�စ်ီနှ�ုင်် ပြု�စ်ီနှ�ုင််

မ္ဘာ့ပြု�စ်ီနုှ�င််

�ံ��� မ္ဘာ့ပြု�စ်ီနုှ�င််

ပြု�စ်ီနှ�ုင််သည်် မ္ဘာ့ပြု�စ်ီနုှ�င််သည်် မ္ဘာ့ရှု�ါ

စ်�စ်�ယေပ်ါင်းး� (ယေ��ကိုကွိုး ၅ ��)

၈၂

၉ ၉

ယေဟု�င်းးယေကို�င်းး 
(n=993) ၆၄ ၂၉ ၅ ၁

စ်��တ်းသး မှုတှ်းသ��ရနား -

ဂ��န်း်နှ�ုင််င်ံမ္ဘာ့�ှ�့၍ ဝေ��ကိုက့ို်အာ��ံ��တ်င့်် စီစီ်တ်မ္ဘာ့်�ဝေကိုာကို်ယိုခူံ��သည်�် �ဦူး�ဝေရ 
90% နှငှ်�် အထုကို်သည်် ၎င််�တ်ု��နှု�င််င်ံအတ်င့််�ရှု တ်ရာ�မ္ဘာ့�င််နှငှ််� ကြီးကို�ီကြားကို�်အဝေရ�ယိုူ
မ္ဘာ့မု္ဘာ့ ှ�တ့််ကိုင််�ဝေန်းဝေသာ ဝေတ်ာရုံး�ုင််�တ်ုရစီာာန်း် ဝေ��ကိုက့ို်မ္ဘာ့�ာ�ကိုု� �တု််ရန်း် အစီ�ု�ရနှငှ်�်
 ကို�န်း်�မ္ဘာ့ာဝေရ��န်း်ကြီးကို�ီဌာာန်း၏ ကြီးကိုုု ��မ္ဘာ့်�အာ�ထု�တ််မ္ဘာ့ကုို�ု အာ�ဝေ��ကိုညူ်ရီန်း် အ�န့်း်
ပြု�စီ်နှ�ုင်် သ�ု�မ္ဘာ့ဟ�တ်် ပြု�စီ်နှ�ုင််ဟ� ဝေပြု�ကြားကိုသည််။ သု��ဝေသာ်�ည််� ဂ��န်း်နှ�ုင််င်ံ၌ ဝေပြု�
ဆုံး�ုသ ူ၅၉% ကို ၎င််�တ်ု��၏ နှ�ုင််င်ံအတ်င့််� ယိုင််�ကို��သ�ု� ဝေ��မ္ဘာ့�ာ� မ္ဘာ့ရှဝုေကြားကိုာင််� ဆုံးု�ခံ��
သည််။ ဂ��န်း်နှ�ုင််င်ံတ်င့်် ဝေတ်ာရုံးု�င််�တ်ုရစီာာန်း် ဝေ��ကိုက့ို်မ္ဘာ့�ာ� ��ံ�နှှံ�တ်ည််ရှုဝေန်းမ္ဘာ့ ုမ္ဘာ့ရှု
�ါ။ ယိုင််�အခံ�ကို်ကို အဘာယို်ဝေကြားကိုာင်�် ၅၄% ကိုသာ အစီု��ရ၏ ကြီးကိုုု ��မ္ဘာ့်�အာ�ထု�တ််
မ္ဘာ့မု္ဘာ့�ာ�ကို�ု အာ�ဝေ��ကိုညူ်ရီန်း် ပြု�စီ်နှ�ုင််ဝေပြုခံရှုသည််ဟ� ဝေပြု�ဆုံးု�ခံ��ရသည််ကိုု� ရငှ််�ပြု�နှ�ုင််
�ါသည််။ 

ဤအခံ�ကို်ဝေကြားကိုာင်�် တ်ရာ�မ္ဘာ့�င််နှငှ််� ကြီးကို�ီကြားကို�်အဝေရ�ယိုမူ္ဘာ့မု္ဘာ့ ှ�့တ််ကိုင််�ဝေန်းဝေသာ
 ဝေတ်ာရုံး�ုင််�တ်ုရစီာာန်း် ဝေ��ကိုက့ို်မ္ဘာ့�ာ� �တု််ပြုခံင််�နှှင်�် �တ််သကို်သည်�် ဝေမ္ဘာ့�ခံန့်း်�မ္ဘာ့�ာ�
အတ့်ကို် ဇီယိုာ�မ္ဘာ့�ာ�တ်င့်် အပြုခံာ� ဝေ��ကိုက့ို် 4 ခံ�မ္ဘာ့ ှရ�ဒ်မ္ဘာ့�ာ�သာ �ါ�င််ပြီး��ီ ဂ��န်း်
အတ့်ကို် ဝေမ္ဘာ့�ခံန့်း်�ရ�ဒ်မ္ဘာ့�ာ�မ္ဘာ့ာှ သကို်ဆုံး�ုင််ပြုခံင််�မ္ဘာ့ရှသုပြု�င်�် ဤစီ�စီ�ဝေ�ါင််�ရ�ဒ်တ်င့််
 ဂ��န်း် မ္ဘာ့�ါ�င််�ါ။

၇၉% 

၉၃% 

၉% 

အာလွန်် ခြုံ�စ်္ဆာနုုှင်် သ်ုုွ ခြုံ�စ်္ဆာနုုှင််

အာလွန်် သ်ုုွ အာထုုားက်ွ 
အာဈေးလျာက်ွ ထုားဈေးရှာက်ွ

ဝယ််ယ်းခ့်ုသွည််း
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ယေတ်�ရို�ုင်းး�တ်ရုစ်ာ�နား ထိ�တ်းကို�နားမှုျ�� စ်��သး��ခြ�င်းး�အယေပ််
ကို�ုရို�ုနာာဗို�ုင်းး�ရပ်းစ်း၏ သကိုးယေရ�ကိုးမှုု
အဝေပြုခံခံံ - COVID-19 အဝေကြားကိုာင််� သရုှုသမူ္ဘာ့�ာ�အန်းကို် %

လွနွား�့်ယေသ� ၁၂ လွအတ်ငွ်းး� ယေတ်�ရိုု�င်းး�တ်ရုစ်ာ�နားမှုျ��ကို�ု ယေပ််ယေပ််ထိင်းးထိင်းး ယေရ�င်းး�ဝ�းသည််း ယေ��တ်စ်း��တ်ွင်းး (ယေခြ�
ဆ�ုသး သ�ု�မှုဟု�တ်း ၎င်းး�နှငှ်းး်သသုး တ်စ်းဦး�ဦး�ကို) ဝ�း�း�့်သည်း် ယေတ်�ရို�ုင်းး�တ်ရုစ်ာ�နား မှုျ�ု�စ်တု်း အမှုျ�ု�အစ်�� – စ်�စ်�ယေပ်ါင်းး�
 ယေ��ကိုကွိုး ၅ �� (n=443)
အဝေပြုခံခံံ - �န့်း်ခံ��ဝေသာ 12 �အတ်င့််� ဝေတ်ာရုံးု�င််�တ်ရုစီာာန်း်ထု�တ််ကို�န်း်မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု �ယို်ယိုသူမူ္ဘာ့�ာ�အန်းကို် %

ဝေတ်ာဝေကိုာင််သာ�မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု 
��ု၍ စီာ�သံ���ါသည််

ဝေတ်ာဝေကိုာင််သာ�မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု 
အဝေပြု�ာင််�အ��မ္ဘာ့ရှု စီာ�သံ��ဝေန်းဆုံး�

ဝေတ်ာဝေကိုာင််သာ�မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု ဝေ�့ာ�
၍ စီာ�သံ���ါသည််

ဝေတ်ာဝေကိုာင််သာ�မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု
 �ံ��� မ္ဘာ့စီာ�ဝေတ်ာ��ါ

ဝေတ်ာဝေကိုာင််သာ�မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု
 �ံ��� မ္ဘာ့စီာ�ခံ����ူ�ါ

ယေဟု�င်းးယေကို�င်းး 
(n=993) ၁၇၅ ၇၅၃

ခြမှုနားမှု�
(n=979) ၃ ၃၆ ၇ ၈၂

ဂျပ်နား
(n=1000) ၁ ၁၃ ၆ ၃ ၇၇

ထိ�ုင်းး�
(n=983) ၂ ၂၅ ၁၆ ၇၅

ဗိုး�ကိုးနာမှုး
(n=996) 4 ၃၁၀ ၃၁ ၅၃

၁၅၇၂

၂၅
၆

စ်�စ်�ယေပ်ါင်းး�
(ယေ��ကိုကွိုး ၅ ��)

ယေနာာင်းးအနာာဂတ်းတ်ွင်းး ယေတ်�ရိုု�င်းး�တ်ရုစ်ာ�နားမှုျ��ကို�ု ယေပ််ယေပ််ထိင်းးထိင်းး ယေရ�င်းး�ဝ�း
ယေနာယေသ� ယေ��မှုျ��မှု ှယေတ်�ယေကို�င်းးသ��မှုျ��ကိုု� ဝ�း�းနှ�ုင်းးယေခြ�
COVID-19 အဝေကြားကိုာင််� သရုှုသမူ္ဘာ့�ာ�အန်းကို် %

ယေဟု�င်းးယေကို�င်းး
(n=48)

ထိ�ုင်းး�
(n=66)

ဗိုး�ကိုးနာမှုး
(n=115)

ခြမှုနားမှု�
(n=127)

ဂျပ်နား
(n=28)

ဂျပ်နား
(n=1000) ၁ ၁၂၁၀ ၇၆

ထိ�ုင်းး�
(n=1000) ၄၃ ၆၉ ၇၈

ဗိုး�ကိုးနာမှုး
(n=1000) ၆ ၆ ၇ ၁၆ ၆၆

ခြမှုနားမှု�
(n=1000) ၆ ၆ ၇ ၂၇ ၅၃

စ်�စ်�ယေပ်ါင်းး� (ယေ��ကိုကွိုး ၅ ��)

၈
၇၀

၁၄

၄
၄

�ယ်ိုနှ�ုင််ဝေပြုခံန်းည််� �ယ်ိုနှ�ုင််ဝေပြုခံ အ�န့််းန်းည််�

�ယ်ိုနှ�ုင််ဝေပြုခံမ္ဘာ့�ာ� �ယ်ိုနှ�ုင််ဝေပြုခံရှု �ယ်ိုနှ�ုင််ဝေပြုခံ န်းည််�သည််�ည််� 
မ္ဘာ့ဟ�တ််၊ မ္ဘာ့�ာ�သည််�ည််� မ္ဘာ့ဟ�တ််

�ံ��� မ္ဘာ့�ယ်ိုဝေတ်ာ� ၄၁

�ံ��� မ္ဘာ့�ယ်ိုဝေတ်ာ� ၄၆ ပြု�ည််�မှ္ဘာ့ ၄၃

�ံ��� မ္ဘာ့�ယ်ိုဝေတ်ာ� ၅၂ �ံ��� မ္ဘာ့�ယ်ိုဝေတ်ာ� ၄၃

ယံို�ကြားကိုည််ရသည်�်
 ဝေရာင််�ခံ�သူထံုမ္ဘာ့ှ

၃၄

ပြု�ည််�မှ္ဘာ့ ၂၂ �ံ��� မ္ဘာ့�ယ်ိုဝေတ်ာ� ၂၆

ယံို�ကြားကိုည််ရသည်�်
 ဝေရာင််�ခံ�သူထံုမ္ဘာ့ှ

၂၇ ယံို�ကြားကိုည််ရသည်�်
 ဝေရာင််�ခံ�သထံူုမ္ဘာ့ှ

၃၆

အန့််း��ုင််�မှ္ဘာ့ ၁၈

ယံို�ကြားကိုည််ရသည်�်
 ဝေရာင််�ခံ�သူထံုမ္ဘာ့ှ

၂၁ အန့််း��ုင််�မှ္ဘာ့ ၂၄

ပြု�ည််�မှ္ဘာ့ ၂၅ အန့််း��ုင််�မှ္ဘာ့ ၁၈

ယေဟု�င်းးယေကို�င်းး 
(n=993) ၂ ၃၄ ၁၁ ၈၀

ယေနာာင်းးတ်ွင်းး လွကိုးရှု ယေတ်�ရို�ုင်းး�တ်ရုစ်ာ�နား ယေ��ကိုကွိုးမှုျ��ကို�ု ပ်တု်းလွ�ုကိုးပ်ါကို ယေတ်�ယေကို�င်းးသ��မှုျ��ကိုု� ဝ�း�းနှ�ုင်းးမှုည်း ်
အခြ���လွမှုး�ယေကြကို�င်းး�မှုျ�� (အယေခြ�မှုျ��သည်း ်ယေရး��ျ�း��ွး ၃ ��)
ဝေန်းာင််တ့်င်် ဝေတ်ာဝေကိုာင််သာ�မ္ဘာ့�ာ�ကိုု� �ယို်ယိုနူှ�ုင််ဝေပြုခံ ရှသုူမ္ဘာ့�ာ�အန်းကို်၊ %

၄၆

၃၄

ငှ်က်ွအာရှှင််

ဈေး�မွှု
လင််းန်ုုှ

၂၃

၂၀
ဈေး�ကွာင််ကွတုုွး

၁၉
သွင််းဈေးခွုခုျ�်

လု�်
၁၅

အာခြုံခုား
၄

၈၇% 

၈၄% 

၂

စ္ဆာားသွးးုမုှုမှုရုှှ

ဝယ််နုုှင််ဈေးခြုံခု န်ည််းး 
သ်ုုွမှုဟုုတ်ွ အာလွန််န်ည််းး



78% responded that they are extremely or very worried about the 
outbreak of the coronavirus. Females were more worried (81%), 

and people with children even more so (82%). People under the age of 41 
(averaging at 81%) were found to be more worried about the coronavirus 
than those older than 41 (averaging at 75%).

THE TOP 3 most important institutions to combat the 
coronavirus outbreak were perceived to be, in 

ranking order: medical professionals (51%), the municipality/local 
government (49%) and fellow citizens (44%). Medical professionals are 
also the most trusted to combat the coronavirus outbreak (70%), followed 
by scientific/academic research institutions (49%) and the municipality/
local government (32%).

80% believed that a closure of the illegal and unregulated markets 
selling animals coming from the wild would prevent similar 

pandemic diseases from happening in the future. If no measures are 
taken to close these markets or to strictly regulate them, 85% claimed that 
they would be extremely worried or very worried that a similar pandemic 
outbreak could happen in the future.

94% were very likely or likely to support efforts by governments and 
health ministries to close all illegal and unregulated markets 

selling wildlife. They were also willing to support initiatives and efforts 
by: stopping eating wildlife products and bushmeat (meat from wild/non-
farmed) animals (51%), convincing others not to buy/eat wildlife products 
and bushmeat (meat from wild/non-farmed) animals (46%) and by sharing 
news related to wildlife markets online via social media (42%).

4% claimed that they or someone they know purchased wildlife 
products in open wildlife markets in the past 12 months. These 

buyers were mostly males (69%) and aged 56+ (49%). The main wildlife 
species they bought were snakes (58%), civet cats (46%) and pangolins 
(35%).

91% are unlikely or very unlikely to buy wildlife products in illegal 
and unregulated markets selling animals coming from the wild 

in the future.

OPINION SURVEY ON COVID-19 AND WILDLIFE 
TRADE IN 5 ASIAN MARKETS: HONG KONG SAR

94% 
ARE LIKELY TO 
SUPPORT THE 

CLOSURE OF ALL 
ILLEGAL AND 

UNREGULATED 
MARKETS 

SELLING  
WILDLIFE

OPINION SURVEY ON COVID-19 AND WILDLIFE 
TRADE IN 5 ASIAN MARKETS: JAPAN

54% 
ARE LIKELY TO 
SUPPORT THE 

CLOSURE OF ALL 
ILLEGAL AND 

UNREGULATED 
MARKETS 

SELLING  
WILDLIFE

76% responded that they are extremely or very worried about the 
outbreak of the coronavirus. Females were more worried (81%), 

as well as people with children (79%). People aged 21-30 (82%) and 61 or 
older (81%) were more worried about the coronavirus outbreak.

THE TOP 3 most important institutions to combat the 
coronavirus outbreak were perceived to be, in 

ranking order: national government (73%), medical professionals (43%) 
and fellow citizens (43%). When it comes to the most trusted institutions 
to combat the coronavirus outbreak, respondents answered, in ranking 
order: national government (55%), medical professionals (51%) and the 
municipality/local government (39%).

72% believed that a closure of illegal and unregulated markets selling 
animals coming from the wild would prevent similar pandemic 

diseases from happening in the future. If no measures are taken to close 
these markets or to strictly regulate them, 65% claimed that they would be 
extremely worried or very worried that a similar pandemic outbreak could 
happen in the future.

54% were very likely or likely to support the efforts by governments 
and health ministries to close all illegal and unregulated markets 

selling wildlife. Although this is low compared to other markets, this 
could be because 59% mentioned that there are no such markets in Japan. 
Respondents were willing to support initiatives and efforts by stopping 
eating wildlife products and bushmeat (meat from wild/non-farmed) 
animals (28%), convincing others not to buy/eat wildlife products and 
bushmeat (meat from wild/non-farmed) animals (27%) and by stopping 
visiting and buying in these markets (26%).

2% claimed that they or someone they know purchased wildlife 
products in open wildlife markets (most likely overseas) in the past 

12 months, although Japan doesn’t have illegal and unregulated markets 
selling wildlife.  These buyers tended to be male (52%) and between 18-35 
years old (47%). The main wildlife species they bought were bats (33%), 
snakes (24%) and turtles (19%).

85% are unlikely or very unlikely to buy wildlife products in illegal 
and unregulated markets in the future.
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အာာရှှဈေး�းကွွက်ွ ၅ ခုုတွွင်် COVID-19 နှှင််် ဈေးတွာရုုိုင််းတုွရှစ္ဆာာာန််
 ကုွန််သွွယ််မုှုဆုုိုင််ရှာ သွဈေး�ာထားားစ္ဆာစ်္ဆာတွမ်ှုး - ခြုံမှုန််မှုာ

OPINION SURVEY ON COVID-19 AND WILDLIFE 
TRADE IN 5 ASIAN MARKETS: THAILAND

၇၉% ကို ၎င််�တ်ု��အဝေန်းပြု�င်� ်ကို�ုရုံး�ုန်းာဗျူ�ုင််�ရ�်စ်ီ ကို�ူစီက်ိုပြုခံင််�နှငှ်� ်�တ််သက်ို၍ 
အ�န့်း�အ်�န့််း သု��မ္ဘာ့ဟ�တ်် အ�န့််းစီ�ု�ရမ်ု္ဘာ့��ူန််းသည််ဟ� ဝေပြု�ဆုုံး�ခံ��သည််။ အမ္ဘာ့� ုု �သမ္ဘာ့�ီ

မ္ဘာ့�ာ� (၈၅%) နှင်ှ်� အသက်ို ၄၁ နှစ်ှီနှငှ်� ်အထုက်ိုရှုသမူ္ဘာ့�ာ� (၉၆%) ကို �ု�၍ စီ�ု�ရမ်ု္ဘာ့ကြားကိုသည််။

ထုား�်တွန််း ၃ ခုု အပြု�စ်ီ နှ�ုင််ငံ်ဝေတ်ာ်အစီု��ရ (၄၅%)၊ နုှ�င််ငံ်သာ�မ္ဘာ့�ာ� (၄၁%) 
နှငှ်� ်ဝေဆုံး�ဘာက်ိုဆုံး�ုင််ရာ ကိုွမ်္ဘာ့�ကို�င််�ည်ာရှင််မ္ဘာ့�ာ� (၄၀%) တ်ု��

ကို�ု ကို�ုရုံး�ုန်းာဗျူ�ုင််�ရ�်စ်ီ ကို�ူစီက်ိုမု္ဘာ့ကို�ု တ်�ုက်ို��က်ိုရန််း အဝေရ�အကြီးကို�ီဆံုံး�� အ�့��အစီည််�မ္ဘာ့�ာ�ဟ�
 အစီဉ််းအတ်�ုင််� ယူိုဆုံးထုာ�ကြားကိုသည််။ အ�ာ�တူ်�င်် ကို�ုရုံး�ုန်းာဗျူ�ုင််�ရ�်စ်ီ ကို�ူစီက်ိုမု္ဘာ့ကို�ု တ်�ုက်ို
��က်ိုရန််း အယံို�ကြားကိုည််ရဆံုံး�� အ�့��အစီည််�မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု ဝေမ္ဘာ့�ပြုမ္ဘာ့န််း�ရာ၌ ဝေပြု�ဆုုံး�သမူ္ဘာ့�ာ�၏ အစီဉ််း�ု�က်ို 
အဝေပြု�မ္ဘာ့ာှ - နှ�ုင််ငံ်ဝေတ်ာ်အစီု��ရ (၄၁%)၊ နှ�ုင််ငံ်သာ�မ္ဘာ့�ာ� (၃၉%)၊ ဝေဆုံး�ဘာက်ိုဆုုံး�င််ရာ ကိုွမ်္ဘာ့�ကို�င််
�ည်ာရင်ှ်မ္ဘာ့�ာ�နှငှ်� ်သ�ုါ/ံ�ည်ာရ�်ဆုုံး�င််ရာ သ�ဝေတ်သန်း အ�့��အစီည််�မ္ဘာ့�ာ� (၃၇%) ပြု�စ်ီသည််။

၉၁% ကို တ်ရာ�မ္ဘာ့�င််နှင်ှ်� ကြီးကို�ီကြားကို�်အဝေရ�ယူိုမ္ဘာ့မု္ဘာ့ ှ�တ့််ကိုင််�ဝေန်းသည်� ်ဝေတ်ာရုုံး�င််�
တ်ရုစီာာန််း ဝေ��ကိုက့်ိုမ္ဘာ့�ာ�ကို�ု �တ်ု်သမ်ု္ဘာ့�ပြုခံင််�သည်် ဝေန်းာင််အန်းာဂတ််တ်င့််

 အ�ာ�တ် ူကို�်ဝေရာဂါမ္ဘာ့�ာ� မ္ဘာ့ပြု�စ်ီ�ာ့�ဝေအာင်် တ်ာ�ဆီုံးဝေ��နှ�ုင််မ္ဘာ့ည််ဟ� ယံို�ကြားကိုည််ကြားကိုသည််။
ဤဝေ��မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု �တ်ု်ရန််း သ�ု�မ္ဘာ့ဟ�တ်် ၎င််�တ်ု��ကို�ု ကြားကို�်ကြားကို�်မ္ဘာ့တ််မ္ဘာ့တ်် စီည််�ကိုမ်္ဘာ့�သတ််မှ္ဘာ့တ််ရန််း
 မ္ဘာ့ည််သည််� စီမံီ္ဘာ့ခံ�က်ိုကို�ုမ္ဘာ့့ ဝေဆုံးာင််ရွက်ိုပြုခံင််� မ္ဘာ့ရှု�ါကို ၎င််�တ်ု��အဝေန်းပြု�င်� ်ဝေန်းာင််အန်းာဂတ််တ်င့််
 အ�ာ�တ် ူကို�်ဝေရာဂါ ပြု�စ်ီ�ာ့�နုှ�င််ဝေပြုခံနှငှ်� ်�တ််သက်ို၍ အ�န့်း�အ်�န့််း သ�ု�မ္ဘာ့ဟ�တ်် အ�န့််း
စီ�ု�ရမ်ု္ဘာ့��ူန််းမ္ဘာ့ဝုေကြားကိုာင််� ၈၃% ကို ဝေပြု�ဆုုံး�ခံ��သည််။

၉၆% ကို တ်ရာ�မ္ဘာ့�င််နှင်ှ်� ကြီးကို�ီကြားကို�်အဝေရ�ယူိုမ္ဘာ့မု္ဘာ့ ှ�တ့််ကိုင််�ဝေန်းသည်� ်ဝေတ်ာရုုံး�င််�
 တ်ရုစီာာန််း ဝေ��ကိုက့်ိုမ္ဘာ့�ာ� အာ��ံ��ကို�ု �တ်ု်ရန််း အစီ�ု�ရနှငှ်� ်ကို�န််း�မ္ဘာ့ာဝေရ�

 �န််းကြီးကို�ီဌာာန်း၏ ကြီးကိုုု ��မ်္ဘာ့�အာ�ထု�တ််မ္ဘာ့မု္ဘာ့�ာ�ကို�ု အာ�ဝေ��ကူိုည်ရီန််း အ�န့််းပြု�စ်ီနှ�ုင်် သ�ု�မ္ဘာ့ဟ�တ််
 ပြု�စီနှ�ုင််ဝေပြုခံ ရှုသည််။ (၇၇%) ကို �ူမ္ဘာ့မု္ဘာ့ဒီယီိုာမ္ဘာ့တှ်စ်ီဆုံးင်� ်ဝေတ်ာရုံး�ုင််�တ်ရုစီာာန််း ဝေ��ကိုက့်ို
မ္ဘာ့�ာ�နှငှ်� ်�တ််သက်ိုသည်� ်သတ်င််�မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု မ္ဘာ့့ဝေ�ပြုခံင််�၊ (၇၆%) ကို �ူမ္ဘာ့မု္ဘာ့ဒီယီိုာမ္ဘာ့တှ်စ်ီဆုံးင်�်
 သက်ိုဆုုံး�င််ရာ အန့််း�ု�င််�မှ္ဘာ့ �ုံ�ဝေဆုံးာ် အသ�ုည်ာဝေ��မု္ဘာ့မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု မ္ဘာ့့ဝေ�ပြုခံင််�၊ (၇၅%) စီကီို ဝေတ်ာ
ရုံး�ုင််�တ်ရုစီာာန််း ထု�တ််ကို�န််းမ္ဘာ့�ာ�နှငှ်� ်ဝေတ်ာဝေကိုာင််သာ�မ္ဘာ့�ာ� (ဝေမ္ဘာ့�့ပြုမ္ဘာ့�ဝေရ� မ္ဘာ့ဟ�တ််သည််� ဝေတ်ာ
ရုံး�ုင််�တ်ရုစီာာန််းမ္ဘာ့ရှဝေသာ အသာ�) စီာ�သံ��ပြုခံင််�ကို�ု ရ�်တ်န်း�ပ်ြုခံင််�နှငှ်� ်အပြုခံာ�သမူ္ဘာ့�ာ�အာ� ဝေတ်ာ
ရုံး�ုင််�တ်ရုစီာာန််းထု�တ််ကို�န််းမ္ဘာ့�ာ�နှငှ်� ်ဝေတ်ာဝေကိုာင််သာ�မ္ဘာ့�ာ� (ဝေမ္ဘာ့�့ပြုမ္ဘာ့�ဝေရ� မ္ဘာ့ဟ�တ််သည််� ဝေတ်ာရုံး�ုင််�
တ်ရုစီာာန််းမ္ဘာ့ရှဝေသာ အသာ�) ကို�ု မ္ဘာ့�ယ်ိုရန််း/မ္ဘာ့စီာ�ရန််း �ုံ�ဝေဆုံးာ်စီည််�ရံုံး��ပြုခံင််�ပြု�င်� ်စီမံီ္ဘာ့ကိုန်ု်း�မ္ဘာ့�ာ�
နှငှ်� ်ကြီးကိုုု ��မ်္ဘာ့�အာ�ထု�တ််မ္ဘာ့မု္ဘာ့�ာ�ကို�ု �ံ���ု�ကိုညူ်ဝီေ����ုစီတ်ု် ရှုကြားကိုသည််။

၈% ကို ကို�ုယ်ိုတ်�ုင်် သ�ု�မ္ဘာ့ဟ�တ်် ၎င််�တ်ု��နှင်ှ်�သသုတူ်စ်ီဦး�သည်် ဝေတ်ာရုံး�ုင််�တ်ရုစီာာန််းမ္ဘာ့�ာ�
ကို�ု ဝေ�်ဝေ�်ထုင််ထုင်် ဝေရာင််��ယ်ိုဝေသာ ဝေ��မ္ဘာ့�ာ�တ်င့်် ဝေတ်ာဝေကိုာင််သာ�မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု 

�န့််းခံ��ဝေသာ ၁၂ �အတ်င့််�ကို �ယ်ိုယူိုခံ��သည််ဟ� ဝေပြု�ဆုုံး�ခံ��သည််။ ဤကို��သ�ု� �ယ်ိုယိုသူအူမ္ဘာ့�ာ�
စီ�အန်းက်ို (၅၆%) သည်် အမ္ဘာ့� ုု �သာ�မ္ဘာ့�ာ�ပြု�စ်ီပြီး�ီ� (၆၄%) သည်် အသက်ို ၁၈ နှစ်ှီနှင်ှ်� ၃၅ နှစ်ှီ
ကြားကိုာ� ရှုသမူ္ဘာ့�ာ� ပြု�စ်ီကြားကိုသည််။ ၎င််�တ်ု�� အဓိကုို �ယ်ိုယူိုခံ��ဝေသာ ဝေတ်ာရုံး�ုင််�တ်ရုစီာာန််း မ္ဘာ့� ုု �စီတ်ု်
မ္ဘာ့�ာ�မ္ဘာ့ာှ င်က်ှိုအရှင်် (၄၃%)၊ ဝေ�မ္ဘာ့ ့(၃၁%) နှငှ်� ်ဝေကြားကိုာင််ကိုတ်ု�� (၂၆%) ပြု�စ်ီသည််။

၈၀% ကို ဝေန်းာင််အန်းာဂတ််တ်င့်် တ်ရာ�မ္ဘာ့�င််နှင်ှ်� ကြီးကို�ီကြားကို�်အဝေရ�ယူိုမ္ဘာ့မု္ဘာ့ ှ�တ့််ကိုင််�
ဝေန်းသည်� ်ဝေ��မ္ဘာ့�ာ�မှ္ဘာ့ ဝေတ်ာဝေကိုာင််သာ�မ္ဘာ့�ာ� �ယ်ိုယူိုနှ�ုင််ဝေပြုခံ န်းည််� သု��မ္ဘာ့ဟ�တ််

 အ�န့််းန်းည််�ဝေကြားကိုာင််� ဝေတ့်�ရသည််။

၉၆%  
ကွ တွရှားမှုဝင််နှှင်််

 ကြီးကွးး�ကွ�်အာဈေးရှးယ်းမုှု
မှှု လွတ်ွကွင််းဈေးန်ဈေးသွာ

 ဈေးတွာရုုိုင််းတုွရှစ္ဆာာာန််
 ဈေး�းကွွက်ွမှုျား 

အာားလးုး �ုတ်ွသုွမ်ှုးရှန်် 
အာားဈေး�း ကွးည်းး�ွယ်် ရုှှ

သွည််း။

90% 
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MARKETS 
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86%  responded that they are extremely or very worried about the 
outbreak of the coronavirus. Females were more worried (88%), 

as well as people with children (88%). People aged 40 or under (90%) were 
also found to be more worried about the coronavirus outbreak.

THE TOP 3 most important institutions to combat the 
coronavirus outbreak were perceived to be, in 

ranking order: national government (61%), medical professionals (52%) 
and fellow citizens (42%). However, when it comes to the most trusted 
institutions to combat the coronavirus outbreak, respondents answered, in 
ranking order: medical professionals (65%), scientific/academic research  
institutions (50%) and national government (45%).

79% believed that a closure of illegal and unregulated markets selling 
animals coming from the wild would prevent similar pandemic 

diseases from occurring in the future. If no measures are taken to close 
these markets or to strictly regulate them, 80% claimed that they would be 
extremely worried or very worried that a similar pandemic outbreak could 
happen in the future.

90% were very likely or likely to support the efforts by governments 
and health ministries to close all illegal and unregulated markets 

selling wildlife. They were also willing to support initiatives and efforts 
by no longer eating wildlife products and bushmeat (meat from wild/non-
farmed) animals (62%), sharing news related to wildlife markets online 
via social media (57%) and by convincing others not to buy/eat wildlife 
products and bushmeat (meat from wild/non-farmed) animals (56%).

15% claimed that they or someone they know purchased wildlife 
products in open wildlife markets in the past 12 months. These 

buyers were mostly males (55%) and aged between 18-35 years old (46%). 
The main wildlife species they bought were live birds (59%), snakes (37%) 
and bats (30%).

85% are unlikely or very unlikely to buy wildlife products in illegal 
and unregulated markets in the future. 



အာာရှှဈေး�းကွွကွ် ၅ ခုုတွွင်် COVID-19 နှှင်််ဈေးတွာရိုုုင််းတွုရှစ္ဆာာာန်် ကုွန််သွွယ််မှုုဆိုုုင််ရှာ သွဈေး�ာထားားစ္ဆာစ္ဆာ်တွမှု်း 1
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88% responded that they are extremely or very worried about the 
outbreak of the coronavirus. Females were more worried (92%), 

as well as people aged 41-60 (91%).

THE TOP 3 most important institutions to combat the 
coronavirus outbreak were perceived to be, in 

ranking order: national government (51%), medical professionals (50%) 
and the municipality/ local government (40%). When it comes to the most 
trusted institutions to combat the coronavirus outbreak, respondents 
answered, in ranking order: medical professionals (55%), national 
government (52%) and United Nations (40%).

73% believed that a closure of illegal and unregulated markets selling 
animals coming from the wild would prevent similar pandemic 

diseases from happening in the future. And 72% believed that the same 
measurement for illegal and unregulated restaurants selling wildlife 
would contribute to prevention as well. If no measures are taken to close 
these markets or to strictly regulate them, 83% claimed that they would be 
extremely worried or very worried that a similar pandemic outbreak could 
happen in the future.

90% were very likely or likely to support the efforts by governments 
and health ministries to close all illegal and unregulated markets 

that are selling wildlife. And 91% have the same kind of support to close 
illegal and unregulated restaurants selling wildlife. They were also willing 
to support initiatives and efforts by sharing relevant campaigns online via 
social media (56%), stopping the consumption of wildlife products and 
bushmeat (meat from wild/non-farmed) animals (49%) and by convincing 
others not to buy/eat wildlife products and bushmeat (meat from wild/
non-farmed) animals (49%).

15% claimed that they or someone they know purchased wildlife 
products in open wildlife markets in the past 12 months. These 

buyers were mostly males (55%) and aged between 36-45 years old (37%). 
The main wildlife species they bought were live birds (48%), snakes (28%) 
and bats (23%).

82% are unlikely or very unlikely to buy wildlife products in illegal 
and unregulated markets in the future. 
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စီစီ်တ်မ္ဘာ့်�အရ ဝေတ်ာရုံးု�င််�တ်ုရစီာာန်း်မ္ဘာ့�ာ�နှငှ်�် COVID-19 ကို��သ�ု�ဝေသာ ကို�်
ဝေရာဂါဆုံးု�� ကို�ူစီကို်ပြု�န်း�်�ာ့�မ္ဘာ့တု်�ု�အကြားကိုာ� ဆုံးကို်နှ�ယို်မ္ဘာ့ရုှုဝေကြားကိုာင််�ကိုု�
 ဝေပြု�ဆုံးု�သမူ္ဘာ့�ာ� ဝေကိုာင််�စီာ့ န်းာ��ည််သဝေဘာာဝေ�ါကို်ဝေကြားကိုာင််� ဝေတ်�့ရှု
ရ�ါသည််။ 

တ်ရာ�မ္ဘာ့�င််နှင်ှ်� ကြီးကို�ီကြားကို�်အဝေရ�ယူိုမ္ဘာ့မု္ဘာ့ ှ�တ့််ကိုင််�ဝေန်းသည်� ်ဝေတ်ာရုုံး�င််�တ်ရုစီာာန််း ဝေ��ကိုက့်ိုမ္ဘာ့�ာ� �ဝေ��ာကို်
ဝေစီဝေရ� အဝေရ�ှဝေတ်ာင််အာရတှ်��ာ� အစီ�ု�ရ၏ ဝေဆုံးာင််ရကွို်မ္ဘာ့မု္ဘာ့�ာ�ကို�ု တ်စီ်ကိုမ္ဘာ့့ာ�ံ��န်းီ��ါ�မ္ဘာ့ ှ�ံ���ု�ကိုညူ်ဝီေ��
ဝေန်းသည််ကို�ု�ည််� ဝေတ်�့ရှုရ�ါသည််။ ထု�ုသ�ု�ဝေသာ ကြီးကိုုု �စီာ�အာ�ထု�တ််မ္ဘာ့မု္ဘာ့�ာ�သည်် အန်းာဂတ််တ်င့်် ယိုခံ���ုမ္ဘာ့� ုု �
 ဝေရာဂါကို�ူစီကို်ပြု�န်း�်�ာ့�ကို�ု ကိုညူ် ီတ်ာ�ဆုံးီ�ဝေ��နှ�ုင််မ္ဘာ့ည်�် ထုဝုေရာကို်ဝေသာ ဝေဆုံးာင််ရကွို်ခံ�ကို်ပြု�စီ်သည််ဟ� ဝေပြု�
ဆုံး�ုသ ူ၇၉% ကို ထုင််ပြုမ္ဘာ့င််ကြားကို�ါသည််။ (၅၅%) ဝေသာ ဝေပြု�ဆုံးု�သမူ္ဘာ့�ာ�ကို ဝေတ်ာရုံးု�င််�တ်ရုစီာာန်း် အသာ�မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု မ္ဘာ့
စီာ�ပြုခံင််�ပြု�င်�်ဝေသာ်�ည််�ဝေကိုာင််�၊ (၅၃%) ကို ဝေတ်ာရုံးု�င််�တ်ုရစီာာန်း် အသာ�မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု �ယို်မ္ဘာ့စီာ�ကြားကိုရန်း် အပြုခံာ�
သမူ္ဘာ့�ာ�ကို�ု စီည််�ရုံးံ��သမု္ဘာ့်�သင့််�ပြုခံင််�ပြု�င်�် ဝေသာ်�ည််�ဝေကိုာင််�၊ (၅၀%) ကို သကို်ဆုံးု�င််ရာ စီည််�ရုံးံ���ံ�ုဝေဆုံးာ်��့
မ္ဘာ့�ာ�နှငှ်�် သတ်င််�မ္ဘာ့�ာ� မ္ဘာ့့ဝေ�ပြုခံင််�ပြု�င်�် ဝေသာ်�ည််�ဝေကိုာင််�၊ (၄၉%) ကို ဝေတ်ာရုံးု�င််�တ်ုရစီာာန်း် ထုနု်း်�သုမ္ဘာ့်�ဝေရ�
ဆုံး�ုင််ရာ သတ်င််�အခံ�ကို်အ�ကို်မ္ဘာ့�ာ� မ္ဘာ့့ဝေ�ပြုခံင််�ပြု�င်�် ဝေသာ်�ည််�ဝေကိုာင််� ဤဝေ��ကိုက့ို်မ္ဘာ့�ာ� �တု််သမု္ဘာ့်�ဝေရ�
ကို�ု �ံ���ု�ကိုညူ်မီ္ဘာ့ည််ပြု�စီ်ဝေကြားကိုာင််� ဆုံးု��ါသည််။

ဝေန်းာင််တ်င့်် ဝေ�်ဝေ�်ထုင််ထုင်် ဝေရာင််�ခံ�ဝေန်းသည််� ဝေ��ကိုက့ို်မ္ဘာ့�ာ�မ္ဘာ့ ှဝေတ်ာရုံး�ုင််�တ်ရုစီာာန်း်ထု�တ််ကို�န်း်မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု 
�ယို်ယိုနူှ�ုင််ဝေပြုခံရှုသည်် ဆုံး�ုဝေသာ ဝေပြု�ဆုံးု�သမူ္ဘာ့�ာ�အန်းကို် ၄၁% ကို ထုု�ဝေ��ကိုက့ို်မ္ဘာ့�ာ� �တု််သမု္ဘာ့်�သာ့��ါကို မ္ဘာ့ည််
သည်�် ဝေတ်ာရုံး�ုင််�တ်ုရစီာာန်း်ထု�တ််ကို�န်း်ကို�ုမ္ဘာ့့ အပြုခံာ� မ္ဘာ့ည််သည်�်ဝေန်းရာကိုမ္ဘာ့့ �ယို်ယိုမူ္ဘာ့ည််မ္ဘာ့ဟ�တ််ဟ� ဝေပြု�ခံ��ကြားကို
ဝေသာဝေကြားကိုာင်�် အဆုံး�ု�ါ အဟန်း�်အတ်ာ�မ္ဘာ့�ာ�ကို ထုဝုေရာကို်နှ�ုင််သည်�် အ�ာ�အ�ာရှုဝေကြားကိုာင််� ညွှ�န်း်ပြု��့ကို် ရှု
�ါသည််။

အနှတရာယို်မ္ဘာ့�ာ��ဝှေသာ ဝေတ်ာရုံးု�င််�တ်ုရစီာာန်း် ဝေ��ကိုက့ို်မ္ဘာ့�ာ�ကိုု� �ုတ််ရန်း် မ္ဘာ့ည််သည််ကိုု�မ္ဘာ့့ မ္ဘာ့ဝေဆုံးာင််ရကွို်ခံ��
သည််ရှုဝေသာ် ဝေ��ကိုက့ို် ၅ ခံ��ံ��မ္ဘာ့ ှဝေပြု�ဆုံးု�သ ူ၁၀ ဦး�တ့်င်် ၈ ဦး�ကို အန်းာဂတ််တ်င့်် အ�ာ�တ် ူကို�ူစီကို်
ပြု�န်း�်�ာ့�မ္ဘာ့မု္ဘာ့� ုု � ထု�်ပြု�စီ်မ္ဘာ့ည််ကိုု� အ�န့်း�်အ�့န်း် သ�ု�မ္ဘာ့ဟ�တ်် အ�န့်း်စီ�ု�ရမု္ဘာ့်ဝေကြားကိုာင််� ဝေပြု�ဆုံးု�ခံ���ါသည််။

တ်ရာ�မ္ဘာ့�င််နှင်ှ်� ကြီးကို�ီကြားကို�်အဝေရ�ယူိုမ္ဘာ့မု္ဘာ့ ှ�တ့််ကိုင််�ဝေန်းသည်� ်ဝေတ်ာရုုံး�င််�တ်ရုစီာာန််း ကို�န်း်သ့ယို်မ္ဘာ့အုာ� ထုဝုေရာကို်
စီာ့ နှှုမ္ဘာ့်န်းင််�ပြုခံင််�သည်် အန်းာဂတ််တ်င့်် တ်ုရစီာာန်း်မ္ဘာ့တှ်စီ်ဆုံးင်�် �ူသ�ု� ကို�ူစီကို်ပြု�န်း�်�ာ့�တ်တ််ဝေသာ ကို�်
ဝေရာဂါဆုံးု��မ္ဘာ့�ာ� ပြု�စီ်နှု�င််ဝေပြုခံ ဝေ��ာ��ါ�ဝေစီဝေရ�နှငှ်�် �သူာ�တ်�ု�၏ ကို�ုယို်၊ စီတု််နှစှီ်�ါ� ခံ�မ္ဘာ့်�သာဝေရ�နှငှ်�် ဘာ�
ဝေ�ါင််�မ္ဘာ့�ာ�စီာ့ကို�ု ကိုာကိုယ့ို်နှ�ုင််ဝေရ�အတ်က့ို် အဝေရ�ကြီးကို�ီ��ှါသည််။ ထု�ုသ�ု�ဝေသာ တ်ရာ�မ္ဘာ့�င််နှင်ှ်� ကြီးကို�ီကြားကို�်
အဝေရ�ယိုမူ္ဘာ့မု္ဘာ့ ှ�တ့််ကိုင််�ဝေန်းသည်� ်ဝေ��က့ိုကို်မ္ဘာ့�ာ�ကိုု� �တု််သမု္ဘာ့်���ုကို်ပြုခံင််�ပြု�င်�် အန်းာဂတ််တ့်င်် ဝေတ်ာရုံးု�င််�
တ်ရုစီာာန်း်ထု�တ််ကို�န်း်မ္ဘာ့�ာ� �ယို်ယိုဝူေန်းမ္ဘာ့ ုအဝေတ်ာ်အတ်န်း် ဝေ��ာ�ကို�သာ့��မု္ဘာ့�်မ္ဘာ့ည််ဟ� ဝေမ္ဘာ့့ာ်မ္ဘာ့နှ်း်�ရ�ါသည််။ ထု�ု
မ္ဘာ့တှ်စီ်ဆုံးင်�် တ်ရာ�မ္ဘာ့�င််နှငှ််� ဝေရရညှ််သကို်ဝေရာကို်မ္ဘာ့ကုို�ုမ္ဘာ့ကြားကိုည်�်ဝေသာ ဝေတ်ာရုံးု�င််�တ်ရုစီာာန်း် ကို�န်း်သ့ယို်မ္ဘာ့အုဝေ�်
�ည််� သကို်ဝေရာကို်မ္ဘာ့ ုရှုမ္ဘာ့ည်် ပြု�စီ်�ါသည််။

ဝေရရညှ််မ္ဘာ့စီဉ်း်�စီာ�ဘာ� ဝေတ်ာရုံးု�င််�တ်ုရစီာာန်း်မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု ဝေရာင််��ယို်ဝေ�ာကို်ကိုာ�ဝေန်းပြုခံင််�သည်် ဝေန်းရင််�ဝေဒသမ္ဘာ့�ာ�
 ��ကို်ဆုံး�ီရပြုခံင််�ပြီး��ီ�့င်် ကိုမ္ဘာ့့ာအနှှံ�ရှု ဇီ�ီမ္ဘာ့� ုု �စီံ�မ္ဘာ့� ုု �ကို�့မ္ဘာ့�ာ�အဝေ�် တ်ု�ကို်ရုံး�ုကို်သကို်ဝေရာကို်မ္ဘာ့ ုဒ�တ်ယုို အကြီးကို�ီ
ဆုံးံ�� ပြု�စီ်သည််။ WWF သည်် ၎င််�၏ ဝေတ်ာရုံးု�င််�တ်ုရစီာာန်း်ဆုံး�ုင််ရာ ကိုွမ္ဘာ့်�ကို�င််�ည်ာရငှ််မ္ဘာ့�ာ�နှငှ်�်အတ်ူ ကိုမ္ဘာ့့ာ�
 ကို�န်း်�မ္ဘာ့ာဝေရ� ကိုွမ္ဘာ့်�ကို�င််�ည်ာရငှ််မ္ဘာ့�ာ�ကိုု� စီ�ဝေ��ဝေစီကိုာ ၎င််�တ်ု��ဝေန်းထု�ုင််ရာ နှ�ုင််င်ံမ္ဘာ့�ာ�တ်င့်် တ်ုရစီာာန်း်မ္ဘာ့ှ
တ်စီ်ဆုံးင်�် �ူသ�ု� ကို�ူစီကို်ပြု�န်း�်�ာ့�တ်တ််ဝေသာ ကို�်ဝေရာဂါမ္ဘာ့�ာ� ရ�်တ်န်း�်နှု�င််ဝေရ� ကိုညူ်ဝီေ��ရန်း် ဝေဆုံးာင််ရကွို်�့
ကို်ရှုသည်�်အပြု�င်် တ်ရာ�မ္ဘာ့�င််နှင်ှ်� ကြီးကို�ီကြားကို�်အဝေရ�ယူိုမ္ဘာ့မု္ဘာ့ ှ�တ့််ကိုင််�ဝေန်းသည်� ်ဝေတ်ာရုုံး�င််�တ်ရုစီာာန််း ဝေ��ကိုက့ို်
မ္ဘာ့�ာ�ကို�ု �တု််သမု္ဘာ့်�နှ�ုင််ဝေရ�အတ်က့ို် ကိုမ္ဘာ့့ာ�ံ��ဆုံး�ုင််ရာ အသ�ုကို်အ�န်း်�တ်စီ်ခံ�အပြု�စီ် �ကို်တ့်���ူဝေ�ါင််� ဝေဆုံးာင််
ရကွို်�့ကို် ရှ�ုါသည််။
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perceived effectiveness of 
closure of markets where 
wild animals are sold.
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likelihood of supporting 
governments to close all 
illegal and unregulated 
markets.


