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အဆိြုပုလ�ာ ဖိတေ်ခါ် ြခငး်  

ရန်ကန်ု�မို � ဆငြ်ပတိကု ်ဗိသကုာပုံစ ံေရးဆွရဲန်�ငှ် ့တညေ်ဆာကရ်န်  

လပ်ုငန်းတာဝန်များ (TOR) 

 
 
        ရကစွ် ဲ- ၂၀၁၈ ဩဂုတလ် ၂၇ ရက ်

စတိပ်ါဝငစ်ားသ ူလပ်ုငန်း�ှငမ်ျားသို ့ - 
 
ကမ�ာလံုးဆိငုရ်ာ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ် ရနပုံ်ေငအွဖဲွ� (WWF) အေနြဖင် ့ သယံဇာတ�ငှ် ့

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ် ထနိး်သမ်ိးေရး ဝန�်ကီးဌာန�ငှ် ့ ပူးေပါငး်၍ ရနက်ုန�်မို�တွင ် ဆငြ်ပတိုက် ဒဇုိီငး်ပုံစံ 

ေရးဆွြဲခငး်�ငှ် ့ ြပခနး် အြပငအ်ဆငမ်ျား လုပ်ေဆာငရ်န ် စိတ်ပါဝငစ်ားသ ူ မညသ်မူဆိ ု

လုပ်ငနး်အဆိြုပုလ�ာများ ေပးပုိပ့ါရန ်ဖိတ်ေခါ်အပ်ပါသည်။  
 
WWF အေနြဖင် ့ ကမ�ာထ့ပ်ိတနး် ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမ်ိးေရး အဖဲွ�တစ်ဖဲွ� ြဖစ်သည်�ငှ်အ့ည ီ

သေုတသနအစီအစဉ်များ၊ ဆငမ်ျား ကျက်စားရာ ေဒသများ ြပနလ်ည်ထေူထာငြ်ခငး်၊ ေတာ�ုိငး်တရိစ�ာန ်

တရားမဝင ် ေရာငး်ဝယ်မ� တိုက်ဖျက်ြခငး်�ငှ် ့ လက်ကျန ် ေတာ�ုိငး်ဆငမ်ျား ထနိး်သမ်ိးေရး ရည်ရွယ်၍ 

လူထအုေြခြပု ထနိး်သမ်ိးေရးလုပ်ငနး်စဉ်များ လပ်ုေဆာငြ်ခငး်တို ့ အပါအဝင ် �ိငုင်အံတွငး် ဆငမ်ျား 

ထနိး်သမ်ိးေရးကို ြပည်သအူများ သ�ိှိအာ�ုံစုိကလ်ာေစေရး �ကိုးပမ်း ေဆာငရွ်က်လ�က် �ိှပါသည။် 
 
ဆငြ်ပတိုက ် ဖွင်လ့ှစ်ရြခငး်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်း ဆငမ်ျား၏ တနဖုိ်း၊ ၎ငး်တို ့ ေနထိငုက်ျက်စားရာ 

ေဂဟစနစ်၊ ဇီဝဖဲွ�စည်းပုံ၊ �ိငုင်၏ံ ဘာသာေရး�ငှ် ့ ယဉ်ေကျးမ� ဓေလထ့ံးုတမ်းများတငွ ် ဆငတ်ို၏့ 

အခနး်က��ငှ် ့ ြမနမ်ာ ့ သဘာဝသယံဇာတ တစ်ရပ်အေနြဖင် ့ အနာဂတ်အတွက် ဆငမ်ျားအား 

ထနိး်သမ်ိးသင်ပုံ့တိုက့ို အများြပည်သတူို ့သ�ိှိနားလည် သေဘာေပါက်�ကေစရန ်ြဖစ်ပါသည။် 
 
လပ်ုေဆာငရ်မည့် တာဝန်များ 

ေရွးချယခ်န်အ့ပ်ခရံသည် ့ဗိသကုာပညာ�ငှ/်အဖဲွ�အစညး်အေနြဖင် ့ေအာကပ်ါတိုက့ိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပး ရပါမည။် 



• �ှိ�ပီး အေဆာကအ်အံု၏ အတငွး်ပုိငး်တငွ ်ရညရွ်ယထ်ားသည် ့ြပခနး်ြပကကွမ်ျားအား အေကာငး်ဆံးု 

အေနအထားြဖင် ့ြပသ�ိငုမ်ည် ့ဆနး်သစ်ေသာ ခငး်ကျငး်မ�ဒဇုိီငး် ေရးဆွြဲခငး်။ ခငး်ကျငး်မ� 

အရငး်အြမစ်များတငွ ်�ုပ်ဝတ� ုပစ�ညး်များ�ငှ် ့နရံံေပါ်တငွ ်ေရးဆွသဲည် ့ပုံများ ပါဝငပ်ါမည ်(အေသးစိတက်ိ ု

ေရွးချယ ်ခန်အ့ပ်သည် ့ဗိသကုာ ပညာ�ှင/်အဖဲွ�အစညး်အား လပ်ုငနး်မစမီ ေပးအပ်သာွးပါမည)် 

• အခငး်အကျငး် မူ�ကမ်း ေရးဆွ၍ဲ ဌာန၏ အ�ကြံပုချကမ်ျား�ငှ်အ့ည ီြပငဆ်ငဖဲွ်�စညး်ြခငး်  

• ဒဇုိီငး်�ငှ် ့ အခငး်အကျငး် အားလံးုကိ ု WWF ၏ ဆငြ်ပတိကုဆ်ိငုရ်ာ လမ်း��နခ်ျကမ်ျား (က�ခွြဲခားပုံ�ငှ် ့

ေနရာချထားပုံ) အတိငုး် လိကုန်ာ ေဆာငရွ်ကရ်မည ် 

• အေဆာကအ်အံုအတငွး် ခငး်ကျငး်တညေ်ဆာကမ်�များအတကွ ်(လိအုပ်ပါက) သကဆ်ိငုရ်ာ 

အာဏာပုိငမ်ျားထမှံ လိအုပ်ေသာ ခငွ်ြ့ပုမိန်မ့ျား ေလ�ာကထ်ား ရယေူပးရမည ်

• ပုိစတာများ၊ ဆိငုး်ဘတုမ်ျား၊ လကက်မ်းစာေစာငမ်ျား ကဲသ့ိုေ့သာ ဆကသ်ယွြ်ပန�်ကားေရး ပစ�ညး်များ�ငှ် ့

ပုံ�ှပ်ိမီဒယီာများ ထားသိ ုေနရာချထားမ�အတကွ ်ဂရပ်ဖစ်ဒဇုိီငန်ာ�ငှ် ့ပူးတွလဲပ်ုေဆာငရ်မည ်

 

သကဆ်ိငုသ်ည့် အချကအ်လကမ်ျား 

• ြပတိကု ်အကျယအ်ဝနး် ၈၀ ေပ (အလျား) x ၃၀ ေပ (အန)ံ x ၁၃ ေပ (အြမင်)့ 

• အ�ကမ်းဖျဉ်း ြပခနး်များ ဖဲွ�စညး်ပုံမှာ ေအာကပ်ါ က�ခွြဲခားမ� ပုံစံအတိငုး် ြဖစ်သည။် 

 

က�များ 

အခနး် ၁။ ြမနမ်ာဆ့ငမ်ျား 

• ေဂဟစနစ် ြပခနး် 

• ဆင ်အ�ုိးစု 

• ြမနမ်ာ ့ဆငမ်ျားဆိငုရ်ာ သမုိငး်ေ�ကာငး် 

အခနး် ၂။ လက�်ှိ အေြခအေန 

• ကျကစ်ားရာ နယေ်ြမများ ဆံးု�� ံးရမ� 

• လ�ူငှ် ့ဆင ်ပဋပိက� 

• အမဲလိကု ်သတြ်ဖတမ်� 

• ေတာ�ုိငး်တရိစ�ာန ်တရားမဝင ်ေရာငး်ဝယမ်�ေဈးကကွ ်

အခနး် ၃။ ထနိး်သမ်ိးကာကယွြ်ခငး်�ငှ် ့အနာဂတ ်

• ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာြခငး်�ငှ် ့ကငး်လညှ်ေ့စာင်�့ကပ်ြခငး် 

• ေြမြပငေ်ပါ်မှ ကငး်လညှ်ဝ့နထ်မ်းများ 

• ဥပေဒစုိးမုိးမ� 

• ေရဒယီိအုချကြ်ပ လညပ်တတ်ပ်ဆငြ်ခငး် 



• ကငမ်ေရာကေ်ထာငေ်ြခာက ်အသံးုြပုြခငး် 

အခနး် ၄။  ပညာေပး ြပကကွ ်

• ပညာေပး လကေ်တွ� လပ်ုေဆာငဖွ်ယရ်ာများ 

• အမှတတ်ရပစ�ညး် အေရာငး်ဆိငု ် 
 

အရညအ်ချငး်�ငှ် ့က�မ်းကျငမ်� 

အဆိြုပုသသူည ်ေအာကပ်ါ အချကအ်လကမ်ျား�ငှ် ့ကိကုည်သီ ူြဖစ်ရမည။် 

• ြပခနး်ြပကကွမ်ျား ခငး်ကျငး်ေနရာချထားမ�ဆိငုရ်ာ အေတွ�အ�ကံု �ငှ် ့အသပိညာ �ကယဝ်ရမည ် 

• ပုံ�ှပ်ိမီဒယီာများ ဒဇုိီငး်ေရးဆွ ဲထတုေ်ဝမ�ဆိငုရ်ာ အေတွ�အ�ကံု  �ကယဝ်သ ူြဖစ်ရမည ်

• အကျိုးအြမတက်ိ ုမရညရွ်ယသ်ည် ့အဖဲွ�အစညး်တစ်ခ၏ု ဆကသ်ယွြ်ပန�်ကားေရးဆိငုရ်ာ လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ု

နားလည�်ပီး �ှငး်လငး်၍ ရင်က့ျကေ်သာ ပုံစံေရးဆွ ဲတငြ်ပမ�ပုံစံ �ှိရမည ်

• အသစ်အသစ်ေသာ နညး်ပညာများ�ငှ် ့ဒစ်ဂျစ်တယ ်စနစ်များကိ ုေကာငး်စွာ နားလညရ်မည ်

လပ်ုငနး် အဆိြုပုလ�ာကိ ု  တစ်ဦးတစ်ေယာကတ်ညး် အေနြဖင် ့ ြဖစ်ေစ ကမု�ဏအီဖဲွ�အစညး် အေနြဖင် ့ ြဖစ်ေစ 

ေပးပုိ�့ိငုသ်ည။် 

အဆိြုပုတငြ်ပရာတငွ ်ေအာကပ်ါတို ့ပူးတွ ဲေပးပုိရ့မည။် 

• ကိယုေ်ရးအကျဉ်း သိုမ့ဟတု ်အဖဲွ�အစညး်အေ�ကာငး် အကျဉ်း 

• အဆိြုပုတငြ်ပလ�ာ 

• သင်အ့ေ�ကာငး် ေထာကခ်ေံြပာ�ကားေပး�ိငုသ်မူျား စာရငး် 

• အဆိြုပု ဒဇုိီငး် နမူနာ 

• လပ်ုငနး်အတကွ ်ကျသင်မ့ည် ့အခေ�ကးေငမွျား  

  



စာချုပ်သကတ်မ်း 

ဤကနထ်�ုိကစ်ာချုပ်သည ်လကမှ်တေ်ရးထိးုသည်ေ့နမှ့ ၂ လတာ ကာလ ြဖစ်�ပီး လပ်ုငနး်တိးုတကမ်� အေြခအေနကိ ု

မူတည၍် သကတ်မ်း တိးုေကာငး် တိးု�ိငုသ်ည။် 

 

အခေ�ကးေင ွေပးေချမ� ပုံစ ံ

ဝနေ်ဆာငမ်�ကိ ု လပ်ုငနး်လိအုပ်ချကအ်လိကု ် ေပးအပ်ရမည ် ြဖစ်�ပီး လပ်ုငနး် ေအာငြ်မငစွ်ာ �ပီးေြမာကသ်ည်အ့ခါ 

ြပညတ်ငွး်သံးုေငြွဖင် ့ေပးေချမည ်ြဖစ်သည။်  

 
စိတ်ပါဝငစ်ားသမူျားအေနြဖင် ့ yemin.thwin@wwf.org.mm သို ့အးီေမးေပးပုိ၍့လည်းေကာငး်၊ 

ကိုရဲမငး်သငွ ်(+၉၅ ၉ ၇၉၅၈ ၂၄၀၃၈) သို ့ဆက်သွယ်၍ လည်းေကာငး်၊ ေအာက်ပါ လိပ်စာအတိုငး် 

ေပးပုိ၍့လည်းေကာငး် အဆိြုပု တငသ်ငွး်�ိငုပ်ါသည။် 
 
WWF-ြမနမ်ာ 

အမှတ် ၁၅/စီ၊ သတံမနလ်မ်း၊  

ဒဂုံ�မို�နယ်၊ ရနက်နု�်မို�။ 
 
ေနာက်ဆံးု ေပးပုိရ့မည ်ေနရ့က် - ၂၀၁၈ စက်တငဘ်ာလ ၁၃ ရက ်
 

ဆန်ခါတင ်ေရွးချယခ်ံရသမူျားကိသုာ ဆကသ်ယွသ်ာွးမည် ြဖစပ်ါသည်။  
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