
 

 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကက ုေကာင္းစ ာ အသုံးခ်မည္္ား သကု႔မဟုတ္ 

စည္းကမ္းမ ဲ့ သုံးၾကမည္္ား - တနသၤာရီတကင္ုးေဒသ 

ခရီးသ ား္ုပ္ငန္းသည္ ေရရွည္တည္တံဲ့ေသာဖ ႔ၿံဖက းမႈ္ မ္းဆုံသကု႔ 

ေရာက္ရွကေနၿပီ 

ၿမကတ္ကၽ နး္စုရွက ေကာင္းမ န္စ ာ ရွကေနေသးေသာ ကမ္းေျခမ်ား၊ အဆုံးမရွက္ ပွေသာ ပင္္ယ္၊ 
မတူက  ျပား ထူးျခားစ ာရွကေနေသာ ဆ္ုံ္ူမ် ကးတကု႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား်ွားႏင္ဲ့ ထင္ရွားေသာ ေရေအာက္ 
သ်ားႏာၱေက်ာက္တန္း မ်ားေၾကာင္ဲ့ တနသၤာရီေဒသ၏ ခရီးသ ား္ုပ္ငန္းမွာ စတင္ ေက်ာ္ၾကား္ာၿပီ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းေဒသတ င ္ ္က္ရွက ဟကတုယ္ ၄၇ ္ုံး်ွားႏင္ဲ့ ေဆာက္္ုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ 
ဟကတုယ္်ွားႏင္ဲ့ အပန္းေျဖရကပ္သာ ၃၉ ္ုံးတကု႔ရွကၿပီး အမ်ားစုမွာ ေဝး္ံေသာကၽ နး္မ်ားေပၚတ င္ျဖစ္ၿပီး 
ရင္း်ီွားႏးျမွပ္်ံွားႏသူ အမ်ားစုမွာ္ည္း ၎တကု႔၏ စကတ္ဝင္စားမႈကက ုေဖာ္ျပေနသည္။  

သကု႔ေသာ္ တကင္ုးေဒသႀကီး်ွားႏင္ဲ့ ်ားႏကုင္ငံေတာ္အစကးုရမွ တကးုတက္ေရးရင္်ီွားႏးျမွပ္်ံွားႏမႈမ်ားတ င္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆကင္ုရာ အက် ကးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္္ျခင္းမျပ ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားပါဝင္ 
ေသာတကးုတက္ေရးစီမံကကန္းေရးဆ  ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတ င္  ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရ က္ 
်ားႏကုင္ျခင္းမရွကျခင္းတကု႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆကင္ုရာ ပ်က္စီးမႈမ်ား်ွားႏင္ဲ့ ႈ္မႈေရးဆကင္ုရာ ပဋကပကၡ မ်ား 
ျဖစ္ပ ား်ားႏကုင္မည္ဲ့ရ္ာဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ခု်ွားႏစ္၊ ဒီဇင္ဘာ္ ၁၉၊ ၂၀ ရက္မ်ားတ င ္ ထားဝယ္ ၿမက ႕၌ 
သယံဇာတ်ွားႏင္ဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထကန္းသကမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာဲ့စီးပ ားေရးက႑ 
တာဝန္ယူမႈရွကေရး အေထာက္အကူျပ ဌာန (Myanmar Center for Responsible Business, 
MCRB) ်ွားႏင္ဲ့ အျပည္ျပည္ဆကင္ုရာ ေတာ႐ိုကင္ုးတကရကစာၦန္်ွားႏင္ဲ့ သဘာဝအပင္မ်ားအဖ  ႔ (Fauna & Flora 
International) မွ ပူေပါင္းက်င္းပျပ ္ုပ္ေသာ ဆက္စပ္ပတ္သတ္သူမ်ားအား္ုံးပါဝင္ေသာ 
တာဝန္သကခရီးသ ား္ုပ္ငန္း ဖ ံ႔ၿဖက းတကးုတက္ေရး (၂)ရက္တာ အ္ုပ္႐ုံိုေဆ းေ်ားႏ းပ  မွ ထ က္ေပၚ 
္ာေသာ အဓကက သတင္းစကားမ်ားကက ုအသကေပး က္ပုါသည္။  

တနသၤ ာရီတကုင္းေဒ သႀကီးဝ န္ႀကီးခ် ပ္  ေ ဒါက္တာ္ ဲ့္ ဲ့ေ မာ္၏ ကကုယ္ စား တနသၤ ာရီတကုင္း သ ယံဇာတ ၊ 
ဟကုတယ္်ားႏွ င္ဲ့ ခရီးသ ာ း္ု ပ္ ငန္း ဝ န္ႀကီ း ဦ းျမင္ဲ့ ေ မာင္မွ  ေျပာၾကာ း ေသာ မကန္႔ ခ န္ းတ င္  ေဒါက္ တာ ္ ဲ့္ ဲ့ေမာ္ မွ 
“ ်ားႏကုင္ငံ တကာ ခရီးသ ာ း ္ုပ္ငန္းေစ်း က က္ကကု ဘယ္ က္ု ဆ  ေ ဆာင္ရမ ယ္ဆကု တာန ႔  ေ ရ ရွည္တ ည္တံတ ဲ့ 
ခရီးသ ာ း္ုပ္ ငန္းဖ ႔ံၿ ဖက းမႈ အပါအဝင္ ်ားႏကုင္ငံျခား အေ တ ႔အၾကံ မ်ား ကကု တနသၤ ာရီတကုင္းေ ဒသႀ ကီးအေနျဖ င္ဲ့ 



အမ်ာ းႀကီ း  ေ ္ဲ့္ာဖကု႔ ္ကုအပ္ ပါတယ္ ။  ျပ ည္တ င္ းရင္း်ားႏွီးျမွ ပ္ ်ားႏွံမႈ ကကု ဦးစား ေပး ္ုပ္ကကုင္တ ဲ့တ စ္ခ်ကန္ ထ မွာပ   
ျမန္မာ်ားႏကု င္ငံန ႔ ်ားႏကုင္ငံျခား ရ င္း်ားႏွီ းျမွပ္ ်ားႏွံ မႈ ေ တ  ပူးတ  ္ု ပ္ကကု င္ၿ ပီး ရပ္တ ည္ သ င္ဲ့ ပါတယ္ ။ ” ဝန္ႀကီ းခ် ပ္ မွ  ေ ဒသ ခံ 
ငါးဖမ္း္ုပ္ င န္ းေဆာ င္ရ က္ သူမ်ာ းကကု ပံဲ့ပကု းရန္ အတ က္ သ တူးေဖာ္ျခ င္း၊ ဒီေရေ တာမ်ား ခုတ္ထ င္ 
ရွင္ း္င္းျ ခင္း၊ ဗံုးခ  ငါး ဖမ္းျခင္း်ားႏွင္ဲ့ ကမ္း နီ း ေရျ ပင္မ်ားတ င္ ဒရႊတ္ဆ  ငါးဖမ္ းျခ င္း မ်ားကက ု ဆက္ ္ က္ ၍ မ္ုပ္  
ေဆာင္ ေ တာဲ့ရ န္္ ည္း ေ တာင္းဆကု ခ ဲ့သ ည္။  
 
အျပည္ျပ ည္ ဆကု္င္ရာ  ေ တာ႐ိုကုင္းတက ရကစာၦ န္်ွားႏင္ဲ့ သဘာဝအ ပင္မ်ားအဖ  ႔ (FFI)မွ ျမ န္မာ ်ားႏကုင္ငံ အစီအစ ဥ္ ဒါ႐ိုကုက္တာ 
Frank Momberg မွ “ အဏၰ ဝါခရီး သ ာ း္ုပ္ ငန္း ေ တ ဟာ အေကာင္းပက တက ရွကေနတ ဲ့  ေ ဂ ဟစနစ္အ ေပၚ 
မူတည္ၿပီ း အဏၰဝါ ေရျ ပင္ထကကန္း သက မ္းေ ရ း ရ ႕ ပ ဲ့ကကုင္ရွင္  ျဖစ္်ားႏကု င္ပါတ ယ္။ ဒီ က္ ု ျ ဖ စ္ေျ မာက္ဖကု႔ ဆကု ရင္ ခရီး သ ာ း 
္ုပ္ငန္း ္ ည္ ပတ္မႈအတ က္ ္ုပ္ကကု င္ ခ င္န ႔ ္ကုင္စ င္ ေတ က ရ္ာ တ ဲ့ ဝင္ေ င မ်ားမွာ  ေဒသတ င္း တ  င္  
ျပန္္ ည္ အ သံုးခ်ၿပီ း အဏၰဝါ ေရျ ပင္ထကန္း သက မ္းေရး ္ုပ္ေဆာ င္ ဖကု႔ရန္ ခ  ေဝ အသံုး ခ် သင္ဲ့ ပါတယ္။ ဟကုတယ္န ႔ 
တျခား ခရီး သ ာ း္ုပ္ ငန္း  ေဆာင္ ရ က္ မႈ မ်ားမွ ပကုမကု ေ က ာင္းမ န္တ ဲ့ သဘာဝပတ္ ဝန္း က်င္ဆကု င္ရာ စီမံခန္႔ ခ  မႈကကု 
အသုံးခ်ရ န္ ္ကုအပ္ပါတ ယ္။ အ ဲ့္ကုမွ မဟုတ္ရင္ သူ တကု႔ရ ႕ ္ုပ္င န္ း္ည္ပတ္မႈ ေ တ က သူတကု႔ ရတ ဲ့ အက် ကး 
အျမတ္ေ ပၚ မူ တည္ၿ ပီး သ ဘာဝ အဖကု းတန္ရင္းျ မစ္ေတ ကကု ဖ်က္ဆီးျ ပ စ္ပါ ္က မ္ဲ့ မယ္။ ” ဟု ေျပာၾကာ း ခ ဲ့သည္။  
 
အ္ုပ္႐ုံိုေ ဆ းေ်ားႏ း ပ  တ င္ ခရီးသ ာ း္ုပ္ ငန္းဖ ံ႔ၿ ဖက းတကုး တက္္ာျခ င္ း မွ ရ ရွက္ာ ်ားႏကု င္ေသာ အဆကုးဆံု းေသာ 
သဘာဝပတ္ ဝ န္းက် င္ ်ားႏွင္ဲ့ ္ူမႈ႔ ဆကုင္ရာဆကု းက် ကးမ်ာ း မည္က ဲ့သကု႔  ျဖ စ္္ာ ်ားႏကုင္မႈ အေပၚ တက္ ေရာက္ ္ာသူတကု႔ ၏ 
ဆ်ားႏၵ သေဘာထာ းမ်ာ းကကု ္ ည္း  ေ ကာက္ ခံခ ဲ့ပါသ ည္ ။ သဘာဝပတ္ ဝ န္းက် င္အတ က္ အႀကီးမ ားဆံုးေသာ 
စကုးရကမ္မႈ မွာ အညစ္ အေၾ က းမ်ား အား စီ မံခန္႔ခ  ရ န္ ပ် က္က က္ျခ င္း (၄၁) ရာခကုင္်ားႏႈ န္း၊ (ကၽ န္းမ်ားေပၚတ င္ 
သစ္ထုတ္ယူမႈ မ်ား၊ က မ္းေျခ်ားႏွ င္ဲ့ သ တ င္း တူးေ ဖာ္ျခ င္း က ဲ့သကု႔ေ သာ) အေဆာက္ အဦးသံုး ပစၥ ည္းမ်ားအား 
္က္  ္တ္ စ ပ ယ္ သံုးစ  မႈမ်ာ း (၁၃) ရာခကု င္်ားႏႈ န္း်ားႏွ င္ဲ့  ေ ရ ငုပ္သူမ်ာ း မွ တက္ နင္းျခင္း်ားႏွင္ဲ့  ေ္ွေက် ာက္ခ်ျခင္းမွ 
ပ်က္စီးမႈ တကု႔ေၾ ကာင္ဲ့ သ်ားႏာၱ ေ က်ာက္တန္ းမ် ား ပ်က္ စီးမႈ (၁၁) ရာခကုင္ ်ားႏႈ န္ းတကု႔  ျ ဖစ္ၾက သ ည္။  
 
္ူမႈ ေရးဆကုင္ရ ာ ဆကုးက် ကး မ်ားအေပၚ စကုးရက မ္မႈ မ်ားအတ က္ ဆ်ားႏၵသ ေ ဘာထားမ်ာ း  ေကာက္ ခံ ရ ာတ င္္ည္း 
ပထမဆံု းေသ ာ စကုးရကမ္ေၾကာ င္ဲ့ၾကမႈ (၃) ခု မွာ တကုးတက္ ဖ ံ႔ၿဖက းရန္ရွက ေ သ ာေနရာမ်ာ းတ င္ ခရီးသ ာ း္ုပ္ငန္းစီ မံ 
ကကန္း မ်ားခ် မွ တ္ရာတ င္  ေဒသခံ မ်ားပူး ေပါင္ း ပါဝင္်ားႏကု င္ ခ င္ဲ့နည္ းပါျ ခ င္း မဋကပကၡ မ်ား မွာ (၂၉) ရာခကု င္်ားႏႈ န္း၊ 
ဟကုတယ္်ားႏွ င္ဲ့ ခရီးသ ာ း္ုပ္ ငန္း ဆကုင္ရာ အေဆာက္ အဦး မ်ား ေ ဆာက္္ု ပ္ရန္ အတ က္  ေျ မ၊ ကမ္း ေျ ခ ်ားႏွင္ဲ့ 
ပင္္ယ္ မ်ား သကမ္း ယူျခ င္းမ် ား (၂၄) ရာခကု င္်ားႏႈ န္း ်ားႏွ င္ဲ့ ေဒသခံ မ်ားအတ က္ စီ ပ ားေရး အခ င္ဲ့္မ္းန ည္းပါျခင္းပဋက 
ပကၡ မ်ားမွာ (၂၀) ရာခကု င္်ားႏႈ န္းတကု႔  ျဖ စ္ပါသ ည္။  
 
ျမန္မာဲ့စီး ပ ားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈ ရွက ေရး အေထာက္ အကူျပ ဌာ န (MCRB) မွ ဒါ႐ိုကုက္တာ Vicky Bowman မွ 
“ အ္ုပ္ ႐ိုံု ေဆ းေ်ားႏ းပ  က အဓကက သတင္း စကား ကေတ ာဲ့  ေဒသခံ အသကုင္းအ ဝကုင္းဟာ သူတကု႔ ရ ႕ေဒ သေတ မွာ 
ပါဝင္ေ ဆာင္ ရ က္ဖကု႔ ္ကုအပ္ တာပါပ ။  ေဒသခံမ် ားအေနျ ဖင္ဲ့ အ္ုပ္ အကကု င္န ႔ ဝင္ေင ရရွက ေ စမယ္ ဲ့ 
အခ င္ဲ့အ္မ္း ေတ က တဆ င္ဲ့ အက် ကးခံ စာ းခ င္ဲ့ ရရွက ဖကု႔္ည္း ္ကုအပ္ ပါတယ္ ။ တနသၤာ ရီ ေဒသမွာဆကုရ င္ 
တကုင္ရင္းသား အသကု င္းအ ဝကုင္း ေ တ ျဖ စ္တ ဲ့ ဆ္ံုက ဲ့သကု႔ ္ူမ် ကးေတ  ပါဝင္ပါတယ္ ။ ဒီေဒ သမွာ သူတကု႔ အေန န  ႔ 
ခရီးသ ာ း ္ု ပ္ ငန္း အတ က္ အဖကု းတန္ဆ  ေ ဆာင္မႈ တ စ္ခုပ  မျဖစ္သ င္ဲ့ ပါဘူး။ ဒီခရီး သ ာ း္ုပ္ ငန္း မွာ ပါဝင္္ာၿပီ း  
ေတာဲ့ အက် ကး ခံစား ခ င္ဲ့ ေတ ္ည္း ရရွကသ င္ဲ့ပါတ ယ္။ ေဒသခံ အသကု င္းအဝကု င္းရ ႕ ပါဝင္မႈ မ ရွကရင္ ခရီးသ ာ း္ုပ္ငန္း 
ရင္း်ီွားႏးျမွပ္်ံွားႏမႈ ေ တ န ႔  ေဒသ ခံ ေတ ၊ သဘာ ဝပ တ္ဝန္းက် င္ထက ခကုက္မႈမ်ား ်ားႏွင္ဲ့ ္ူအမ်ာ းၾကားမွာ ပဋကပကၡ ေတ  
ရွက္ာ်ားႏုက င္ ပါတ ယ္” ဟု ေျပာၾ ကားသ ည္။ 
 



က႑ေပါ င္းစံု ပါဝင္ေ သာ တာဝန္သက ခရီး သ ာ း္ုပ္ ငန္း အ္ုပ္႐ုံိုေ ဆ းေ်ားႏ းပ  သ ည္ တနသၤာ ရီတကု င္းေဒသႀ ကီး 
တ င္ ပထမ ဆံုးျပ ္ု ပ္ျခင္းျ ဖစ္သ ည္ ဟု မွတ္ခ် က္ျပ ခ ဲ့ေသာ အျပည္ျပ ည္ဆကု င္ ရ ာ  ေ တာ႐ိုကု င္းတကရကစာၦ န္်ွားႏင္ဲ့ 
သဘာဝအ ပင္မ်ားအဖ  ႔ (FFI)၏ အဏၰ ဝါေရျ ပင္ထကန္း သကမ္း ေ ရး ညွက ်ားႏႈကင္းေရးမွ း ဦးေဇာ္္ န္းမွ “ ခရီးသ ာ း 
္ုပ္ငန္းေန ရာမ် ကး စံုမွာ ခကုင္မ ာတ ဲ့  ေနာက္ ဆက္တ  ေ ဆာင္ရ က္ စရာ ေ တ အတ က္ တကယ္ဲ့ ကကု စကတ္ဝ င္စား မႈ န  ႔ 
ဆ်ားႏၵ ရွကပါတ ယ္။ တာဝန္သကခရီ းသ ာ း္ုပ္ငန္း အမွန္တက ယ္ျဖစ္္ာဖကု႔ န ႔ တနသၤာ ရီ ရ ႕ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ န  ႔ 
ယဥ္ေက်း မႈဆကု င္ရာ အေမ အ်ွားႏစ္ ေတ ကကု ကာက ယ္ ထကန္း သက မ္း်ားႏကုင္တ ဲ့ ခ ရီးသ ာ း္ုပ္ င န္းေစ်း က က္တ စ္ခု 
တည္ေထာ င္ဖကု႔ ဆကုတာ ေဒသ တ င္းအဆ င္ဲ့မွာကကုပ  အစကု း ရ၊ စီးပ ားေရး္ုပ္ ငန္းမ်ာ း န ႔  ေဒသခံ အသကု င္းအဝကု င္းေတ  
ၾကားမွာ ေစဲ့ စ ပ္ညွက ်ားႏႈက င္း ေဆာ င္ရ က္ မႈေတ ္ုပ္ ဖကု႔ ္ုကအပ္ ပါတယ္ ။ ” ဟု ေျပာၾကာ း သ ည္။  
 
အယ္ဒီတာမ်ားအတ က္ မွတ္ခ်က္ 
 
(၁) Fauna & Flora International (အျပည္ျပ ည္ ဆကုင္ရာ  ေတာ ႐ိုကုင္းတက ရကစာၦ န္်ွားႏင္ဲ့ သဘာဝအ ပင္မ်ားအဖ  ႔) 
သည္ ခကုင္မာ ေသာ သကပၸံ အေထာက္ အထာ းမ်ာ းကကု အေျ ခခံ၍ ္ူသားတကု႔ ၏ ္ကုအပ္ခ်က္ မ်ားကကု္ည္း 
ထည္ဲ့ သ င္းစ ဥ္ းစား ကာ  ေ ရရွည္တည္တံဲ့ သ ည္ဲ့နည္ း္မ္းမ်ာ းကကု  ေ ရ း ခ်က္္်က္ ကမာ ၻတဝန္ းမွ ၿခကမ္းေျခာ က္ခံ 
မ် ကးစကတ္မ်ား်ွားႏင္ဲ့  ေ ဂဟစနစ္ မ်ားကကု ကာ က ယ္ထက န္းသက မ္း္် က္ရွက သ ည္။ ဖ ံ႔ၿဖက းဆ ်ားႏုကင္ငံ အမ်ာ းစုပါဝင္ ေသာ 
ကမာၻတ စ္ ဝွမ္း မွ ်ားႏကုင္ငံ (၄၀ )ေက်ာ္တ င္ ္ႈပ္ရွားေဆာ င္ရ က္္်က္ ရွကၿပီး မ် ကးသုဥ္းျခင္းမွ ကာက ယ္ရ န္၊ ရွင္သန္ 
က်က္စားရာ နယ္ေျမမ်ာ း မပ်က္ စီးေ စရန္ ကာက ယ္ ထကန္း သက မ္း္် က္ရွက ကာ တစ္ခ်ကန္တည္းတ င္  ေဒသ ခံမ်ာ း 
၏ ္ူမႈ ဘဝဖ ႔ံၿ ဖက းေရးကကု ္ ည္း  ေ ဖာ္ေဆာ င္္်က္ ရွက သည္။ ၁ ၉၀၃ခု်ားႏွစ္တ င္ စတင္တ ည္ ေ ထာင္ခ ဲ့ ေသာ 
ကမာၻတ င္ အၾ ကာျမင္ဲ့ဆံုး ်ားႏကုင္ငံ တကာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထကန္း သကမ္း ေ ရး အဖ  ႔အစည္းျ ဖစ္ၿ ပီး တရား ဝင္မွတ္ပံုတင္ 
ထားေသာ ပရဟကတ အဖ  ႔အစ ည္း ျ ဖ စ္သည္။ www.fauna-flora.org  
 
(၂) FFI သည္ ၿမကတ္ ကၽ န္းစု်ွားႏင္ဲ့ တနသၤ ာရီကမ္း႐ိုကု းတမ္းတစ္ ေ္ွ်ာ က္တ င္ ခရီး သ ာ း္ုပ္ ငန္း ေနရာ စီမံခ န္႔ ခ   
ေရးအစီ အစဥ္ မ်ား  ေပါင္ းစပ္ အေကာ င္အထည္ေဖာ္ ရန္်ားႏွင္ဲ့ ထကန္း သကမ္း ကာက ယ္ရ န္ ္ကုအပ္ေန ေ သာ အဓက က  
ေနရာမ်ားကကု  ေဖာ္ထု တ္သ တ္မွတ္ရန္ အတ က္ က ဏၰဝါဇီဝမ် ကး စံုမ် ကးက  မ်ား ဆ န္းစစ္ေ ဲ့္ ္ာမႈ မ်ားကကု သံုး်ားႏွ စ္ 
ၾကာ  ေဆာ င္ရ က္ခ ဲ့ၿ ပီး  ျဖ စ္ သည္။ ၎တကု႔အေ နျဖင္ဲ့  ေ ရ ရွည္တ ည္တံဲ့ မ ည္ဲ့ ခရီးသ ာ း ္ုပ္ငန္းဖ ံ႔ၿ ဖက းတကုးတ က္ေရး 
ဆကုင္ရာ အေျ ခခံေ ဲ့္ ္ာမႈ ကကု တနသၤာ ရီ ေဒသတ င္ ၂ ၀၁၆ခု်ားႏွ စ္အတ င္း ျ ပ ္ုပ္ခ  ဲ့ၿ ပီး ၂၀၁၇ခု်ွားႏစ္ အေစာပကုင္ း 
တ င္ အစီရ င္ခံ ထုတ္ျ ပန္မ ည္  ျဖစ္သ ည္။  
 
(၃) သ စ္ေတာဦးစီးဌာ န၊ ICIMOD ၊ Oikos ်ားႏွ င္ဲ့ FFI အေ နျဖ င္ဲ့ ကာက ယ္ေ တာမ်ား တ င္  ေဂဟအေျခ ခ ံ ေသာ 
ခရီးသ ာ း္ုပ္ ငန္း ဖ ႔ံၿဖက း်ားႏကုင္ ေျခ်ားႏွင္ဲ့ ပတ္သ တ္၍  ေ ဲ့္ ္ ာမႈမ်ာ းျပ ္ု ပ္ ေနၿ ပီး FFI အေနျဖင္ဲ့ အင္း ေတာ္ႀကီး  
ေတာ႐ိုကု င္းတက ရက စာၦန္ေဘး မ ဲ့ေ တာတ င္္ ည္ းေကာ င္း၊ Oikos အေနျ ဖင္ဲ့ ္န္ပကအဏၰ ဝါ အမ် ကးသာ း ဥယ်ာ ဥ္တ င္ 
္ည္ းေကာင္း ္ူထု အေျချ ပ ခရီးသ ာ း္ုပ္ငန္းမ်ား စမ္း သပ္္ုပ္ကကုင္္ွ်က္ရွက သည္။  
 
(၄ ) ျ မန္မာဲ့ စီးပ ားေ ရးက ႑ တာဝ န္ ယူမႈ ရွကေရးအ ေ ထာက္အကူျပ  ဌာန (Myanmar Centre for 
Responsible Business, MCRB)သ ည္ ရန္ကုန္အေျ ခစကု က္ အဖ  ႔အစည္ းျဖစ္က ာ ၂၀၁၃ခု ်ားႏွစ္တ င္ စတင္ 
တည္ေထာ င္ခ ဲ့ ၿပီး တာဝန္ယူ မႈရွက ေသာ စီးပ ားေရး်ွားႏင္ဲ့ ပ တ္သတ္ေသာ အသက ပ ညာ၊ စ မ္းရ ည္်ွားႏင္ဲ့ စကား ဝကုင္း 
မ်ားကကု ်ားႏကု င္ငံတကာ စံ ်ားႏႈ န္းမ်ားကကုအေျခ ခံ ၍ အဓကက ္ု ပ္ေဆာင္ သည္။ MCRBမွ  ျမန္မာဲ့ခရီး သ ာ း ္ုပ္င န္း 
က႑၏ သက္ေရာက္ မႈမ် ားအား ေ ဲ့္ ္ာဆန္းစ စ္ျခင္းကကု ၂၀၁၄ခု်ွားႏစ္တ င္  ေ ္ဲ့္ာခ ဲ့ၿပီ း ္ူမႈ ေရး်ားႏ ွ င္ ဲ့ 
္ူ႔အခ င္ဲ့ အေရ း အက်က းသက္ေ ရာက္ မႈမ် ား်ားႏွင္ဲ့ ငပ္ီ ကမ္း ေျ ခအပါဝင္ ေဒသခံ တ င္းအဆ င္ဲ့်ွားႏင္ဲ့ ်ားႏကုင္ငံေတ ာ ္ 

http://www.fauna-flora.org/


အဆင္ဲ့မ်ား တ င္ န ယ္ပယ္ အသီးသီမွ သက္ဆကု င္သူမ ်ာ းပူးေပါင္ းပါ ဝ င္ေသာ စကာ းဝကုင္ းမ်ာ း ျပ  ္ုပ္ခ ဲ့ၿ ပီ း 
၂၀၁၅ခု ်ားႏွစ္  ေ ဖေဖာ္ဝါရီတ င္ ထုတ္ျ ပန္ခ ဲ့ ပါ သည္။ www.mcrb.org.mm  
 
(၅ ) ျ မ န္မာ ်ားႏကု င္ငံ၏ အေရ းႀကီးဆံု းေသာ ခရီးသ ာ း္ုပ္ ငန္းေန ရာ  ေ ပၚထ က္္ာ ေ ရးအတ က္ ဆက္ စပ္အဖ  ႔ 
မ်ားအား ္ံုးပါဝင္ေဆ း ေ ်ားႏ းမည္ဲ့ ဤအ ္ု ပ္႐ုံိုေဆ း ေ ်ားႏ းပ  သည္ တနသၤ ာရီတကုင္းေဒ သ ႀကီး တ င္ ခရီးသ ာ းမ်ာ း 
သ ာ း်ားႏကုင္ သ ည္ဲ့ အေရးပါေ သာေနရာမ်ား ်ားႏွင္ဲ့ ပတ္သက္ ၍ ဦးစား ေပးေနရာ မ်ား်ွားႏင္ဲ့ စကန္ေခၚ မႈ မ်ား၊  ေျမနက မ္ဲ့ပကု င္း  
ေဒသသစ္ ေ တာမ်ား်ားႏွ င္ဲ့ ၿမကတ္ကၽ န္းစုအပါ အဝင္ တနသၤ ာရီတကုင္းေဒသႀ ကီး ကမ္း ႐ိုကုးတန္းေဒ သရွက  ေပါၾ က ယ္ ဝ  
ေသာ သဘ ာဝသယံဇာတ မ်ားကကု ထကခကု က္ပ်က္ စီးမႈ နည္း်ားႏကု င္ သမွ် နည္းေစ ရန္အ တ က္ က႑ေပါင္း စံုမွ  
ေဆ း ေ်ားႏ း ်ားႏကုင္ရ န္ ရည္ရ ယ္က် င္းပျခင္း ျ ဖစ္သည္။  
 
(၆) တနသၤာ ရီတကု င္းေဒသႀ ကီးအတ င္ း တာဝန္သက ခရီး သ ာ း္ုပ္ ငန္း ဆကုင္ရာ  ေျမယာျ ပႆနာ မ ်ာ း၊  ေ ဒသ ခံမ် ား 
ရ်ားႏကု င္မည္ဲ့ အက် ကးေက်း ဇူးမ်ား၊ ခရီး သ ာ း ္ုပ္ငန္းဇုန္ မ်ား၊ အေသးစ ား်ားႏွင္ဲ့ အ္တ္စား ္ုပ္င န္ းမ်ာ း ဖ ံ႔ၿဖက း 
္ာေစရ န္အတ က္ ္ကုင္စ င္ထုတ္ေပးျ ခ င္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ်ားႏွ င္ဲ့ ဇီဝမ် ကးစံု မ် ကးက  မ်ားကကု ထက ခကု က္မႈ နည္း ပါး  
ေစေရးဆကု င္ ရာ သီးစားေပ းရမည္ဲ့ အေၾ ကာင္းအရာ မ်ားကကု အ္ုပ္ ႐ိုံု ေဆ းေ်ားႏ းပ  သကု႔ တ က္ေရာက္္ာၾ ကေသာ 
အစကု းရဌာန ဆကု င္ရာ မ်ား၊ အစကုး ရမဟုတ္ ေ သာ အဖ  ႔အစည္ းမ်ာ း၊ အရပ္ ဖက္္ူ မႈ႔အဖ  ႔အစ ည္ း မ်ား၊  ေဒသခ ံ
အသကု င္းအ ဝကုင္း မ်ား်ွားႏင္ဲ့ ခရီး သ ာ း္ုပ္ ငန္း ကၽ မ္းက်င္ ပ ညာရွင္မ်ား မွ  ေဆ း ေ်ားႏ း ခ ဲ့ၾက သည္။  
 
(၇) Galapagos WWF (Galapagpos World Heritage Site)မွ ကၽ မ္းက်င္ ပညာ ရွင္မ်ား က ကမာၻ႔ 
အေကာင္ းဆုံး အေတ ႔အၾကံ ျ ဖစ္ေသာ ခရီး သ ာ း္ုပ္ ငန္း မ်ားမွ ကာက ယ္ထား ေသာ ခရီးသ ာ း္ုပ္ ငန္း ဧရကယာ 
မ်ား၊ ကယားျပည္ နယ္်ားႏွ င္ဲ့ ္န္ပကက ဲ့သကု  ျ မန္မာ်ားႏကု င္ငံရွက ္ူထု အေျ ချပ  ခရီးသ ာ း ္ု ပ္ငန္းမ်ားအ စျ ပ ေန သ ည္ ဲ့  
ေဒသမ်ာ း်ွားႏင္ဲ့  ငပ္က၊ ေခ်ာ င္းသာ ်ားႏွငဲ့္  ေ င ေဆာင္ က ဲ့သကု႔ေ သာ  ျမန္မာ်ားႏကု င္ငံရွက ကမ္း ႐ိုကုးတန္းခ ရီးသ ာ းေန ရာမ်ာ း မွ 
အေတ ႔အၾကံ ရရွက မႈမ်ာ း ကကု္ည္း ေ ဲ့္္ ာသင္ယူ်ားႏကု င္ခ ဲ့ ပါသည္။  
 
(၈) ဤအ္ုပ္႐ိုံုေဆ းေ်ားႏ းပ  တ င္  ေ ဆ းေ်ားႏ းခ ဲ့ေ သ ာ Presentation တင္ျ ပမႈ မ်ားကကု MCRB ၏ 
www.mcrb.org.mm တ င္ ရရွက ်ားႏုကင္ပါသ ည္ ။  

 

(အရည္အေသ းေကာငး္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား်ွားႏင္ဲ့ ေျမပံုမ်ား အပါအဝင)္ ပကမုကသုကရွက္ ကပုါက ဆက္သ ယ္ရန-္ 

ဥးီေကာငး္္တ္ (မီဒီယာ ်ားႏွ င္ဲ့ ျပ န္ၾကားဆ က္သ ယ္ ေရး အရာ ရွက) 
အီးေမး္္: kaunglatt.ffi@gmail.com; ဖုန္း: +95 9 421015563  
 
Frank Momberg (F FI ျ မန္မာ်ားႏကု င္ငံအစီအ စဥ္ ဒါ႐ိုကုက္တာ)   
အီးေမး္္: frank.momberg@fauna-flora.org 
 
ဥးီသကနး္သနး္ေဌး (MCRB) 
Theinthan.htay@myanmar-responsiblebusiness.org ; Mobile: +95 9 9965721815 

 

Vicky Bowman (MCRB ဒါ႐ိုကုက္ တာ) 

Vicky.bowman@myanmar-responsiblebusiness.org 
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