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ေ ျဵဇူဵတင်လွှာ 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ၊ သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်က ီဵဌာန (MONREC)သည် ဤမဟာဗျူဟာ ေရဵဆဲွြပုစုရာတွင် ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေသာ 

ြမနမ်ာဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုအစီအစဉ်(MCCA) ၏ စီမဳ ိန်ဵ ဆုိင်ရာ 

ဦဵေဆာင်ေ ာ်မတီအဖဲွ့ဝင်မျာဵအာဵလဳုဵ၏ လမ်ဵညွှနမ်ှုမျာဵနှင်ဴ နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵ အဖွဲ့ဝင်မျာဵ 

အာဵလဳုဵ၏ ဝိုင်ဵဝန်ဵ ူညီပဴဳပုိဵမှုမျာဵ ို အေလဵထာဵအသိအမှတ်ြပုပါသည်။ နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵ 

အဖွဲ့တွင် အဓိ  ျေသာ ဝန်က ီဵဌာနမျာဵ၊ ဦဵစီဵဌာနမျာဵ၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ရန် ုန်နှငဴ် မန္တေလဵမမို့မျာဵ 

၏ မမို ့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေ ာ်မတီဝင်မျာဵ၊ ပညာေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ုန်သည်မျာဵနှငဴ်စ ်မှုလ ်မှုလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအသင်ဵချုပ်(UMFCCI)၊ ြမန်မာဴပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ထူေထာင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ နွ်ရ ် (MERN) အပါအဝင် လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေရဵ နှင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်မျာဵတွင် ေဆာင်ရွ ်ေနသည်ဴ လူမှု အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳအင်ဂျင်နီယာအသင်ဵနှငဴ် ဖဳွ့မဖိုဵမှု မိတ်ဖ ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ  ုလသမဂ္ဂဖွဳ့မဖိုဵမှု 

အစီအစဉ် (UNDP)၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ေလျှောဴချေရဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင် ဏ္ဍလုပ်ငန်ဵ 

အဖွဲ့၊ သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵနှင်ဴ သစ်ေတာအတန်ဵအစာဵ ျဆင်ဵြခင်ဵမှ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

ေလျှောဴချြခင်ဵအစီအစဉ ် (UN-REDD+)၊ Plan International၊  မ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ရန်ပဳုေငွအဖဲွ့ (WWF-ြမနမ်ာ)တ့ုိပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် လ ်ေတွ့ 

ေဆာင်ရွ ်နုိင်မည်ဴ ဤမဟာဗျူဟာ ုိ ေရဵဆဲွနိုင်ရန် ၎င်ဵတ့ုိ၏ တန်ဖုိဵရိှလှေသာ ယူဆချ ်မျာဵ၊ 

အက ဳဉာဏမ်ျာဵနှင်ဴ ဗျူဟာေြမာ ်အြမင်မျာဵ ုိ ဝိုင်ဵဝန်ဵပဴဳပုိဵေပဵခဴဲက ပါသည်။ 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်က ီဵဌာနအေနြဖင်ဴ ြမနမ်ာဴရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်ဵစမဳီ ိန်ဵ အတွ ် ေငွေက ဵေထာ ်ပဴဳ 

ေပဵေသာ ဥေရာပသမဂ္ဂ (EU)၊ လ ်ေတွ့အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ပဴဳပုိဵေသာ  ုလသမဂ္ဂ 

အေြခချေနထုိင်မှုအစီအစဉ် (UN-Habitat) နှငဴ်  ုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်ဵ ျင်အစီအစဉ် (UNEP) တ့ုိအာဵ 

အထူဵပင်ေ ျဵဇူဵတင်ရိှပါသည်။ MCCA သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧမပလီမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ အထိ 

နုိင်ငဳအဆင်ဴနှငဴ် ေဒသအဆင်ဴတ့ုိတွင် ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှင်ဴ အက ိမ်က ိမ် ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵမပီဵ 

ဤမဟာဗျူဟာေရဵဆဲွေရဵအစီအစဉ် ို ေဆာင်ရွ ်ခဴဲပါသည်။ ထ့ုိအြပင် စွမ်ဵေဆာင်ရည် ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု လမ်ဵြပေြမပဳု ိုေရဵဆဲွခဴဲေသာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှင်ဴဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

အဖွဲ့အစည်ဵ (IIED) မှ  ျွမ်ဵ ျင်သူမျာဵနှင်ဴ ြမနမ်ာဴပတ်ဝန်ဵ ျင်ထူေထာင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ နွ်ရ ် 

(MERN)  ိုလည်ဵ ေ ျဵဇူဵတင်ရိှပါသည်။  
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ဝနက် ီဵဌာနအေနြဖငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမူဝါဒေရဵဆဲွရာတွင် အက ဳြပု 

ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵြပုလုပ်ေပဵခဲကဴ သညဴ် နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့၊ စီမဳ ိန်ဵ ဦဵေဆာင်မှုေ ာ်မတီ၊ 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ုန်သည်မျာဵနှင်ဴ စ ်မှုလ ်မှုလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ အသင်ဵချုပ် 

(UMFCCI)၊ ြမနမ်ာဴပတ်ဝန်ဵ ျင် ထူေထာင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ နွ်ရ ် အပါအဝင် လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

WWF-Myanmar အပါအဝင်ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ ်မျာဵလည်ဵ ေ ျဵဇူဵတင်ရိှပါသည်။ အထူဵသြဖငဴ် 

ဝနက် ီဵဌာနအေနြဖငဴ် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာဝနက် ီဵမျာဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ 

အဆငဴ်ြမင်ဴရာရိှက ီဵမျာဵအာဵ ၎င်ဵတို့၏အဖိုဵမြဖတ်နိုင်ေသာ ပဴဳပုိဵမှုမျာဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ညိှနှိုင်ဵ 

ေဆွဵေနွဵြခင်ဵအလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပဲွမျာဵ တ ်ေရာ ်ရန် ြပည်နယ်နှင်ဴ တုိင်ဵေဒသက ီဵအသီဵသီဵတ့ုိမှ 

ခရီဵသွာဵလာခဴဲမှုမျာဵအတွ ်လည်ဵေ ာင်ဵ၊ အစိုဵရ၊  လူမှုအသင်ဵအဖဲွ့မျာဵနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိ   ဏ္ဍတ့ုိတွင် 

 ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵ၍စဉ်ဆ ်မြပတ်ေရရှည်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵအတွ ် အခွင်ဴအလမ်ဵ 

မျာဵ ဖန်တီဵနိုင်မညဴ် လမ်ဵညွှနမ်ှုမျာဵနှငဴ် လမ်ဵေက ာင်ဵမျာဵအေပါ်ေထာ ်အ ူ ြဖစေ်စမည်ဴ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒမူက မ်ဵေရဵဆဲွနိုင်ရန် စွမ်ဵစမ်ွဵတမဳ အာဵထုတ် 

ခဲကဴ သညဴ် IIED မှ  ျွမ်ဵ ျင်ပညာရှင်အဖွဲ့တ့ုိအာဵလည်ဵေ ာင်ဵ အထူဵေ ျဵဇူဵတင်ရိှပါသည်။ 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ေရဵ ဝနက် ီဵဌာနသည် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 

တုိင်ဵေဒသက ီဵ နှငဴ် ြပည်နယ် (၆) ခုနှငဴ် မမို ့နယ်ေပါင်ဵ (၂၀) ေ ျာ်၌ ြပုလုပ်ခဲေဴသာ နုိင်ငဳအဆငဴ်၊ 

ေဒသအဆင်ဴနှင်ဴ ရပ်ရွာအဆင်ဴမျာဵတွင် ညိှနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵပဲွတ ်ေရာ ်ခဲဴက သညဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသာဵ 

အာဵလဳုဵအြပင် MCCA ၏ အင်တာန ်ဝ ်ဘ်ဆုိ တွ်င် ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 

မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင်ဴ ပင်မ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အေပါ် အက ဳြပုသူမျာဵနှင်ဴ အြခာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵ 

မျာဵြဖင်ဴ ပဴဳပုိဵ ူညီခဲဴက သူမျာဵ အာဵလဳုဵ ိ ု နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ ိုယ်စာဵ အထူဵေ ျဵဇူဵတင်ရိှပါေက ာင်ဵ 

မှတ်တမ်ဵတင်အပ်ပါသည်။ 
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ေဝါဟာရအဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ြပချ ် 

လုိ ေ်လျာညီေထွရိှြခင်ဵ။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ထိခို ်မှု ိသု ်သာေစရန်နှငဴ် အဆုိပါ 

ေြပာင်ဵလဲမှုမှ အခွငဴ်အလမ်ဵေ ာင်ဵမျာဵ ုိ ရယူနိုင်ရန်အတွ ် လ ်ရိှေတွ့က ုဳေနရမပီဵ  အနာဂတ် 

 ာလတွင်ေတွ့က ုဳနုိင်ေသာ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ ထိခို ်မှုမျာဵ ုိ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် 

သဘာဝ သ့ုိမဟုတ် လူတို့၏ြပုမူေဆာင်ရွ ်ချ ် ို ညိှနှိုင်ဵယူရမညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ။် 

လုိ ေ်လျာညီေထွရိှနိုင်စွမ်ဵ။     ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ြဖစန်ိုင်ေြခရိှေသာ ပျ ်စီဵမှုမျာဵ 

 ို ထိန်ဵညှိနုိင်ရန်၊ အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ုိ အ ျ ိုဵရိှစာွရရိှနုိင်ရန် သ့ုိမဟုတ် ေနာ ်ဆ ်တဲွအ ျ ိုဵ 

ဆ ်မျာဵ ုိ တ့ဳုြပန်နုိင်ရန်အတွ ် စနစ်မျာဵ၊ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ လူမျာဵနှငဴ် အြခာဵသ ်ရိှတို့၏ 

လုိ ေ်လျာညီေထွ လုပ်နိုင်စွမ်ဵ။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ခဳနုိင်ရည်ရိှြခင်ဵ။      လုိ ်ေလျာညီေထွေနနုိင်စွမ်ဵ၊ သင်ယူေလဴလာနုိင်စွမ်ဵ 

နှင်ဴ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲနိုင်စွမ်ဵတ့ုိ ုိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်သည်ဴအာဵေလျာ်စွာ အေရဵက ီဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵနှငဴ် ဖဲွ့စည်ဵတည်ေဆာ ်မှုမျာဵ ုိ ထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်မညဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ေက ာငဴ် ြဖစေ်ပါ်လာသညဴ် အန္တရာယ်မျာဵ၊ အခ ်အခဲမျာဵနှင်ဴ ေြပာင်ဵလဲနုိင်ေြခတ့ုိအေပါ် တုဳ့ြပန် 

ေဆာင်ရွ ်နုိင်သညဴ် လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာစနစ်မျာဵ၏ အရည်အချင်ဵ။ 

ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ။   ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် နိုင်ငဳအဆငဴ်နှငဴ် 

ေဒသအဆငဴ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုဆုိင်ရာမူဝါဒမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ် ဘတ်ဂျ ်မျာဵတွင် အဓိ  

အစိတ်အပုိင်ဵတစ်ခ ု ြဖစလ်ာေစေရဵအတွ ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵ 

နှင်ဴ ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ  ရည်ရွယ်ချ ်မျာဵ၊ မဟာဗျူဟာမျာဵ၊ မူဝါဒမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှု 

မျာဵ ုိ အလွှာအဆငဴ်အာဵလဳုဵတွင် ေပါင်ဵစပ်ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵ။ 

 ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵေသာဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမဟာဗျူဟာ။    အမျာဵလ ်ခထဳာဵသည်ဴ  အဓိပ္ပါယ် 

ြပနဆုိ်ချ ် မရိှေသဵေသာ်လည်ဵ ေယဘုယျအာဵြဖငဴ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ၊ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရိှေသာစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵပါဝင်သညဴ် အမျ ိုဵသာဵစီဵပွာဵဖဳွ့မဖိုဵ တိုဵတ ်မှု 

အစီအစဉ်မျာဵ သ့ုိမဟုတ် မဟာဗျူဟာမျာဵြဖစ်သည်။   

ေလျှောဴချြခင်ဵ။   ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴဆ ်နွှယ်၍မှန်လဳုအိမ်ဓါတ်ေငွ့ထွ ်ရိှသည်ဴ အရင်ဵအြမစ် 

မျာဵေလျာဴနည်ဵေစရန် သ့ုိမဟုတ် မှန်လဳုအိမ်ဓါတ်ေငွ့ စုပ်ယူနုိင်မှုြမှငဴ်တင်ရန် လူတို့၏ြပုမူ          

ေဆာင်ရွ ်ချ ် ြဖစပ်ါသည်။ 

ဖဲွ့စည်ဵတည်ေဆာ ်မှုဆုိင်ရာ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ။      စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာအေြခခဳမူမျာဵနှငဴ် မူဝါဒမျာဵ 

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵေက ာင်ဴ သယဳဇာတရင်ဵြမစ်မျာဵ ုိ  ဏ္ဍတစ်ခမှုအြခာဵတစ်ခသ့ုို ေြပာင်ဵလဲ အသဳုဵချ 
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ြခင်ဵ ြဖစသ်ည်။ ဤသ့ုိေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖင်ဴ မူလအလုပ်အ ိုင်ေနရာ ဖနတီ်ဵေပဵနိုင်မှုနှင်ဴ ထုတ်လုပ်မှု 

 ဏ္ဍမျာဵ ၏ GDP အချ ိုဵအစာဵသည် စ ်မှုလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေခတ်မီဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵဘ ်သ့ုိ 

ေရာ ်ရိှသွာဵမပီဵ သိသာေသာ ေြပာင်ဵလဲမှု ိြုဖစေ်ပါ်ေစနုိင်သည်။  

စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု။ အနာဂတ်မျ ိုဵဆ ်တ့ုိ၏ လုိအပ်ချ ်မျာဵ ုိြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနိုင်    

မည်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ုိ ထိခိ ု်မှုမရိှေစဘဲ လ ်ရိှမျ ိုဵဆ တ့ုိ်၏လုိအပ်ချ ် ိ ု ြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနိုင် 

ေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုြဖစ်သည်။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာင်ဴ ထိခို ်နိုင်ေြခရိှြခင်ဵ။      အေလဴအထ သ့ုိမဟုတ် ပင် ုိယ်သေဘာအရ 

ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုနှငဴ် ဆ ်စပ်လျ ်ရိှပါသည်။ ရာသီဥတုမတည်မငိမ်မှုနှင်ဴ ြပင်ဵထန်မှုတို့ 

အပါအဝင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ခဳနိုင်ရည်မရိှြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် 

အဆိုပါ အေြခအေန မျာဵတွင် လုိ ေ်လျာညီေထွေနထုိင်နုိင်သညဴ် စွမ်ဵရည်မရိှြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။  
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အတိေု ာ ်စာလုဳဵမျာဵ 

ADB - Asian Development Bank 

  အာရှဖဳွ့မဖိုဵေရဵဘဏ် 

AF -  Adaptation Fund 

  လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵရန်ပဳုေငွ  

AR5 - Intergovernmental Panel on Climate Change Fifth  

  Assessment Report 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာအစိုဵရမျာဵအဖဲွ့၏ (၅) က ိမ်ေြမာ ်  

 ဆန်ဵစစ်ချ ် အစီရင်ခဳစာ 

CEDAW  - Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against 
Women 

  အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပါ် ခဲွြခာဵဆ ်ဆဳမှုမျာဵအာဵလဳုဵ အဆဳုဵသတ်ရန်အတွ ် 
သေဘာတူညီချ ်  

CO2 - Carbon Dioxide 

   ာဗွန်ဒိုင်ေအာ ်ဆုိဒ်ဓါတ်ေငွ့ 

COP - Conference of Parties  

   ုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူေဘာင် ွနဗ်င်ဵရှင်ဵ အဖွဲ့ဝင် 
နုိင်ငဳမျာဵ၏ ညီလာခဳအစည်ဵအေဝဵ 

CSAS - Climate-smart Agriculture Strategy 

  ရာသီဥတုနှငဴ်သဟဇာတြဖစ်ေသာ စို ်ပျ ိုဵေရဵမဟာဗျူဟာ 

DMH - Department of Meteorology and Hydrology 

  မုိဵေလဝသနှင်ဴဇလေဗဒညွှန်က ာဵမှုဦဵစီဵဌာန 

DRM - Disaster Risk Management 

  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်စီမဳခန့ခ်ွမဲှု 

DRR - Disaster Risk Reduction 

  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေလျှောဴချြခင်ဵ 

ECD - Environmental Conservation Department 

  ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
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ECL - Environmental Conservation Law 

  ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ 

FDI - Foreign Direct Investment  

  နုိင်ငဳြခာဵတုိ ရ်ို ရ်င်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု 

FAO - Food and Agriculture Organization  

  စာဵနပ်ရိ ္ခာနှငဴ် စို ပ်ျ ိုဵေရဵအဖဲွ့ 

FESR - Framework for Economic and Social Reform  

  စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်လူမှုေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူေဘာင် 

GCF - Green Climate Fund  

  အစိမ်ဵေရာင် ရာသီဥတုရန်ပဳုေငွ 

GDP - Gross Domestic Product  

  စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ် ုန်  

GEF - Global Environment Facility  

   မ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵ ျင် အေထာ ်အပဴဳအဖဲွ့  

GEF-TF - Global Environment Facility Trust Fund 
 မ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာအေထာ ်အပဴဳရန်ပဳုေငွ  

GHGs - Greenhouse Gases  

  မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့မျာဵ 

GoM - Government of Myanmar  

  ြမနမ်ာနုိင်ငဳေတာ်အစိုဵရ 

IIED - International Institute for Environment and Development 
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာပတ်၀န်ဵ  ျင်နှငဴ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုအဖဲွ့အစည်ဵ 

INC - Initial National Communication  

   နဦဵအမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴအစီရင်ခဳစာ 

INDC - Intended Nationally Determined Contribution  
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  ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ အေြခအေနနှင်ဴ သငဴ်ေလျာ်မည်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရာသီဥတု 
ေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ 
အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် 

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change 
ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာအစိုဵရအချင်ဵချင်ဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ေရဵအဖဲွ့ 

LDCF - Least Developed Countries Fund  

  ဖဲွ့မဖိုဵမှုအနည်ဵဆဳုဵ နိုင်ငဳမျာဵရန်ပဳုေငွ 

M&E - Monitoring and Evaluation  

  ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵ အ ဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ  

MAPDRR - Myanmar Action Plan on Disaster Risk Reduction  

  ြမနမ်ာနုိင်ငဳေဘဵအန္တရာယ်ေက ာင်ဴ ထိခို ်ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခေလျှောဴချေရဵ လုပ်ငန်ဵ 
စီမဳချ ် 

MCCA - Myanmar Climate Change Alliance  

  ြမနမ်ာဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုအစီအစဉ် 

MCCS - Myanmar Climate Change Strategy 
ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာ 

MCCP -  Myanmar Climate Change Policy 

  ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒ 

MDGs - Millennium Development Goals  

  ေထာင်စုနှစ်ဖဳွ့မဖိုဵမှုပန်ဵတုိင်မျာဵ 

MEL - Monitoring, Evaluation and Learning  

  ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ အ ဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှင်ဴ ေလလဴာသင်ယူြခင်ဵ 

MERN - Myanmar Environment Rehabilitation Network 
ြမနမ်ာဴပတ်ဝန်ဵ ျင်ထူေထာင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵ န်ွရ ် 

MOALI - Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation  

  စို ပ်ျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ဆည်ေြမာင်ဵဝန်က ီဵဌာန 

MOE - Ministry of Education  

  ပညာေရဵဝန်က ီဵဌာန 
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MOEE - Ministry of Electricity and Energy 

  လျှေပ်စစ်နှငဴ် စမ်ွဵအင်ဝန်က ီဵဌာန  

MOHA - Ministry of Home Affairs 
ြပည်ထဲေရဵဝန်က ီဵဌာန  

MOHS - Ministry of Health and Sports  

   ျန်ဵမာေရဵနှငဴ် အာဵ စာဵဝန်က ီဵဌာန 

MOI - Ministry of Industry  

  စ ်မှုဝန်က ီဵဌာန 

MOIN - Ministry of Information  

  ြပနက် ာဵေရဵဝန်က ီဵဌာန 

MONREC - Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation  

  သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်၀န်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်က ီဵဌာန 

MOPF - Ministry of Planning and Finance  

  စီမဳ ိန်ဵ နှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵဝန်က ီဵဌာန 

MOSWRR - Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement  

  လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊  ယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်က ီဵဌာန 

MOTC - Ministry of Transportation and Communication  

  ပုိ့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆ ်သွယ်ေရဵဝန်က ီဵဌာန 

MRV - Measurement, Reporting and Verification  

  တုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ အစရီင်ခဳတင်ြပြခင်ဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵအတည်ြပုြခင်ဵ 

MSDP - Myanmar Sustainable Development Plan  

  ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်မမမဲပီဵ  ဟန်ချ ်ညီေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 
စီမဳ ိန်ဵ  

MSMEs - Micro, Small and Medium Enterprises 

  အငယ်စာဵ၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

MT - metric tons  

  မ ်ထရစ်တန် 
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NAPA - National Adaptation Programme of Action  

  အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵ 
ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵအစအီစဉ် 

NBSAP - National Biodiversity Strategy Action Plan  

  နုိင်ငဳအဆင်ဴ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵ ွဲဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစီမဳချ ် 

NCDP - National Comprehensive Development Plan  

  အမျ ိုဵသာဵ ဘ ်စဳုဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု အစီအစဉ် 

NECCCCC - National Environmental Conservation and Climate Change Central 
Committee  

  အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 
ဗဟိုေ ာ်မတီ 

NEP - National Environmental Policy 

  ြမနမ်ာနုိင်ငဳ အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာ မူဝါဒ  

NGOs - Non-governmental Organisations  

  အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ 

NSDS - National Sustainable Development Strategy  

  အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု မဟာဗျူဟာ 

REDD - Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation 
သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵနှငဴ် သစ်ေတာအတန်ဵအစာဵ ျဆင်ဵြခင်ဵမှ  ာဗွန် 
ထုတ်လွှတ်မှု ေလျှောဴချြခင်ဵ 

RCP - Representative Concentration Pathways 
 ိုယ်စာဵြပုစုစည်ဵြခင်ဵဆုိင်ရာလမ်ဵသွယ်မျာဵ 

SCCF - Special Climate Change Fund  

  ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာအထူဵရန်ပဳုေငွ 

SDGs - Sustainable Development Goals  

  စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖွဳ့မဖိုဵမှုပန်ဵတိုင်မျာဵ  

TWG - Technical Working Group  

  နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ 
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UN - United Nations  

   ုလသမဂ္ဂ 

UNCCD - United Nations Convention to Combat Desertification 
သဲ န္တာရတုိ ဖ်ျ ်ေရဵဆုိင်ရာ  လုသမဂ္ဂသေဘာတူညီချ ် 

UNDP - United Nations Development Programme  

   ုလသမဂ္ဂဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုအစီအစဉ် 

UNEP - United Nations Environment Programme  

   လုသမဂ္ဂပတ်ဝန်ဵ ျင်အစီအစဉ် 

UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change 
 ုလသမဂ္ဂရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူေဘာင် ွနဗ်င်ဵရှင်ဵ 

UN-Habitat - United Nations Human Settlements Programme 
 ုလသမဂ္ဂအေြခချေနထုိင်မှုအစီအစဉ် 

UNICEF - United Nations International Children's Emergency Fund 
 ုလသမဂ္ဂအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ေလဵမျာဵရန်ပဳုေငွ 

WWF - World Wide Fund for Nature  

   မ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ရန်ပဳုေငွအဖဲွ့ 
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ြပည်ေထာင်စုဝန်က ီဵ၏ ဥေယျာဇဉ် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳရိှ ြပည်သူြပည်သာဵမျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ 

နှငဴ် အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳမျာဵအေပါ်တွင် ြပင်ဵထန်စွာ သ ်ေရာ ်လျ ်ရိှေနသည် ိ ု

အေလဵအန ်ထာဵမပီဵ  မ္ဘာက ီဵပူေနွဵလာမှု ို ေလျှောဴချတာဵဆီဵသည်ဴ တစ် မ္ဘာလဳုဵ၏ က ိုဵပမ်ဵ 

အာဵထုတ်မှုတွင် ြမနမ်ာနုိင်ငဳမှ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်သညဴ်အေနြဖငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာ 

ညီေထွေနထုိင်နုိင်ေရဵအတွ ် နုိင်ငဳေတာ်၏ မူဝါဒနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ 

တုိဵတ ်လာေရဵ ို ဦဵစာဵေပဵတစ်ရပ် အေနြဖငဴ်  ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှပါသည်။ 

ထ့ုိေက ာင်ဴ  ျွနု်ပ်တ့ုိသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစအ်ထိ မူဝါဒနှငဴ် မဟာဗျူဟာ ြပုစု 

ေရဵဆဲွြခင်ဵ ုိ အင်တို ်အာဵတုိ  ် ေဆာင်ရွ ်ခဴဲြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 

ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵမှုမျာဵတွင် ပါဝင်ခဲဴက သည်ဴ ဝနက် ီဵဌာနမျာဵ၊ မမို့က ီဵမျာဵ၊ အရပ်ဖ ်လူမှုအဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍမျာဵ၊ တ ္ကသုိလ်မျာဵနှင်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴတ ွ 

ညှိနှိုင်ဵေပါင်ဵစပ်ေပဵနုိင်ခဲဴေသာ ြမန်မာဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုအစီအစဉ် 

(MCCA) ဆုိင်ရာ  နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့အာဵ ေ ျဵဇူဵအထူဵတင်ရိှပါသည်။ 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်က ီဵဌာန အေနြဖငဴ် ြမန်မာနုိင်ငဳ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒနှငဴ် ၎င်ဵမူဝါဒ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်မညဴ် ၂၀၁၈-၂၀၃၀ ခုနှစ် 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာနှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစအီစဉ် ေရဵဆဲွြပဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ် မပီဵ ေြမာ ်ေအာင်ြမင်ေရဵအတွ ် ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ေပဵနုိင်ခဲသဴြဖင်ဴ မျာဵစွာ 

ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာပတ်ဝန်ဵ ျင်နှင်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုအဖဲွ့အစည်ဵ (IIED) ၏ 

နည်ဵပညာပဴဳပုိဵမှုနှငဴ် MCCA နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့၏ မဆုတ်မနစ်က ိုဵပမ်ဵမှုတ့ုိြဖင်ဴ  ြပည်ေထာင်စု 

ဝနက် ီဵဌာနမျာဵ၊ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴနှင်ဴ တိုင်ဵေဒသက ီဵ၊ ြပည်နယ်အဆင်ဴနှငဴ် ေဒသအဆငဴ်တို့မှ 

အဆင်ဴြမငဴ်အရာရိှမျာဵ၊ မမို ့ေတာ်စည်ပင် သာယာေရဵေ ာ်မတီမျာဵ၊ အရပ်ဘ ်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

ေ ျဵလ ်အဆင်ဴ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၊ တ ္ကသုိလ်မျာဵ၊ ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ 

 ျယ် ျယ်ြပန့်ြပန့် ေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵမှုရလဒ်ြဖစ်ေက ာင်ဵ အေလဵအန ်ထာဵ ေဖာ်ြပအပပ်ါသည်။ 

ဥေရာပသမဂ္ဂ (EU) ၏ ေငွေက ဵ ူညီပဴဳပုိဵမှု၊  ုလသမဂ္ဂအေြခချေနထုိင်မှုအစီအစဉ် (UN-Habitat) 

နှငဴ်  ုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်ဵ ျင်အစီအစဉ် (UNEP) တ့ုိ၏ ပူဵေပါင်ဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ်မှုတ့ုိေက ာငဴ် 

သာလျှေင် ဤလုပ်ငန်ဵစဉ် မပီဵ ေြမာ ်ေအာင်ြမင်ြခင်ဵ ြဖစပ်ါသည်။  

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာသည်ဴ စိန်ေခါ်မှုမျာဵ ုိ  ဏ္ဍအသီဵသီဵ၊ 

အဖွဲ့အစည်ဵ အသီဵသီဵ၊ ပုဂ္ဂလိ နှင်ဴ ြပည်သူပုိင် ဏ္ဍအသီဵသီဵရိှ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှင်ဴ 

နုိင်ငဳသ ူ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖင်ဴသာ ရင်ဆိငု်ေြဖရှင်ဵနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမနမ်ာ 
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နုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒနှငဴ် မဟာဗျူဟာတ့ုိသည် နိုင်ငဳအဆငဴ်၊ တုိင်ဵေဒသက ီဵ၊ 

ြပည်နယ်နှငဴ် ေ ျဵလ ်ေဒသအဆင်ဴမျာဵတွင် ညိှနှိုင်ဵေပါင်ဵစပ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရမည်ဴ 

ထိေရာ ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်ေစေရဵနှငဴ် နုိင်ငဳတ ာဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ ပဴဳပုိဵ 

 ူညီမှု ိ ု ဆဲွေဆာင်နုိင်ေရဵတ့ုိအတွ ် မရိှမြဖစ် လုိအပ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵအြဖစ် မှတ်ယူရပါမည်။ 

ဤမူဝါဒနှငဴ်အညီ မဟာဗျူဟာ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန် ဆ ်စပ်ဝန်က ီဵဌာနမျာဵနှငဴ်  ဏ္ဍ 

အလုိ  ် ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵအာဵလဳုဵ ၎င်ဵတ့ုိ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵတွင် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ထည်ဴသွင်ဵေဆာင်ရွ ်က ရန် တုိ တ်ွန်ဵအပ်ပါသည်။ သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဝနက် ီဵဌာနအေနြဖငဴ် ညိှနှိုင်ဵေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵနှငဴ် တုိဵတ ်ေဆာင်ရွ ်မှု 

အေပါ် ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ် သွာဵမည်ြဖစပ်ါသည်။   

မူဝါဒနှင်ဴ မဟာဗျူဟာတ့ုိသည် “ပစ္စုပ္ပန်နှငဴ်အနာဂတ်မျ ိုဵဆ မ်ျာဵ၏ ချမ်ဵသာသုခ ရရိှေစေရဵ 

အတွ ် ေရရှည်တည်တဴဳေသာ၊ က ယ်ဝချမ်ဵသာမှုရိှေသာ၊ အာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ၊ ရာသီဥတုဒဏ်  ုိ 

ခဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန် (ထုတ်လွှတ်မှု) ေလျာဴနည်ဵေသာ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ရပ် ြဖစေ်ပါ်လာေစရန်”  

အေလဵအန ် ေမျှော်မှန်ဵထာဵပါသည်။ ဤေမျှော်မှန်ဵချ ် အြပည်ဴအဝရရိှေရဵအတွ  ် နုိင်ငဳအဆင်၊ဴ 

တုိင်ဵေဒသက ီဵ၊ ြပည်နယ်အဆငဴ်နှင်ဴ ေ ျဵလ ်ေဒသအဆင်ဴတို့မှ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ 

အာဵလဳုဵနှငဴ် နိုင်ငဳတ ာအသုိ အ်ဝန်ဵမျာဵ ို အတူတ ွ လ ်တဲွပါဝင် ေဆာင်ရွ ်က ပါရန် 

ဖိတ်ေခါ်အပ်ပါသည်။ 

 

 

 

ဦဵအုန်ဵဝင်ဵ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်က ီဵ 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်က ီဵဌာန 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် 
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ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ဥေယျာဇဉ် 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ရင်ဆိငု်ေြဖရှင်ဵေရဵ 

ဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵ ခိင်ုမာအာဵေ ာင်ဵလာေစေရဵနှင်ဴ နိုင်ငဳအဆငဴ်၊ တိုင်ဵေဒသက ီဵ၊ ြပည်နယ်အဆငဴ်နှငဴ် 

ေ ျဵလ ်ေဒသအဆင်ဴတို့နှငဴ်  ဏ္ဍအသီဵသီဵရိှ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှငဴ် ဴ ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵြခင်ဵ 

မျာဵ ုိ လွန်ခဴဲသညဴ် နှစ်မျာဵမှစ၍ ေဆာင်ရွ ်ခဴဲပါသည်။ ဤေဆာင်ရွ ်ချ ်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

ြပင်သစ်နိုင်ငဳ၊ ပါရီမမို့တွင်  ျင်ဵပခဲသဴည်ဴ (၂၁) က ိမ်ေြမာ ်  ုလသမဂ္ဂရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 

 ွန်ဗင်ဵရှင်ဵအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ၏ ညီလာခဳ၌ ချမှတ်ခဲဴသညဴ် ပါရီသေဘာတူညီချ ်တွင် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ 

အေနြဖင်ဴ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧမပီလ (၂၂) ရ ်ေန့   သေဘာတူလ ်မှတ်ေရဵထုိဵနိုင်ခဲဴမပီဵေနာ ်တွင် 

ပုိမုိအေရဵပါလာပါသည်။ ဦဵစီဵဌာနအေနြဖင်ဴ ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ ်ို စိတ်အာဵ 

ထ ်သန်စွာ ေဆာင်ရွ ်ခဴဲသြဖငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒနှငဴ် မူဝါဒအာဵ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်မညဴ် ၂၀၁၈-၂၀၃၀ ခုနှစ် ြမန်မာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ 

နှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစအီစဉ်တ့ုိ ို  ချမှတ်နုိင်ြခင်ဵ အေပါ် မျာဵစွာဂုဏ်ယူဝမ်ဵေြမာ ် မိပါသည်။ 

ဤမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစအီစဉ်သည် သ ်ဆုိင်သူအာဵလဳုဵ၏ ခိင်ုမာသည်ဴ 

သေဘာတူညီမှုြဖင်ဴ ြပုစုေရဵဆဲွခဴဲမပီဵ  ိုယ်တုိင်ပါဝင်က ိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုမျာဵ၏ ရလဒ်အြဖစ်  

ေပါ်ထွ ် လာြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ဝန်က ီဵဌာနအသီဵသီဵမှ ဦဵစီဵဌာနမျာဵ၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ရန် ုန်နှငဴ် 

မန္တေလဵတ့ုိမှ မမို ့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေ ာ်မတီမျာဵ၊ တ ္ကသုိလ်မျာဵ၊ အရပ်ဖ ်လူမှုအဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍနှငဴ် ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ  ိုယ်စာဵလှယ်မျာဵသည် ြမန်မာဴ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုအစီအစဉ် (MCCA) ၏ နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ 

တွင် ပူဵေပါင်ဵ၍ လွန်ခဴဲေသာ (၂) နှစ်တာ ာလအတွင်ဵ ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵပဲွမျာဵ အက ိမ်က ိမ် ျင်ဵပ 

ြပုလုပ်ခဲဴက ပါသည်။ စင်စစ်တွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ုရင်ဆုိင်ေြဖရှင်ဵရာတွင် လူ့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ 

အာဵလဳုဵ၏ပါဝင်မှုမျာဵ လုိအပ်သညဴ်အချ ် ိ ု အေလဵအန ်ထာဵမပီဵ အလွှာအသီဵသီဵရိှ အြမင် 

အမျ ိုဵမျ ိုဵရှုေထာင်ဴအသွယ်သွယ်တို့မှ တတ်နုိင်သမျှေပါဝင်ေစရန်အတွ ်နုိင်ငဳအဆင်ဴနှင်ဴ တုိင်ဵေဒသက ီဵ၊ 

ြပည်နယ် (၆) ခု၊ မမို ့နယ် (၂၀) မမို ့နယ်တို့မှ ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်သူ (၃၀၀၀) ေ ျာ်ခန့်၏ သေဘာထာဵ 

အြမင်မျာဵ စုစည်ဵရယူြခင်ဵ၊ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ အလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပဲွ (၄) က ိမ်  ျင်ဵပြခင်ဵ၊ တစ်ဦဵချင်ဵ 

ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ အဓိ  ျသညဴ် နယ်ပယ်မျာဵမှ နည်ဵပညာ၃မျာဵ ုိ 

ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ဆဳုဵြဖတ်ချ ်ချမတ်ှသူမျာဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ အ ျ ိုဵ သ ်ေရာ ်မှု 

မျာဵ ုိ ပုိမုိသတိြပုလာမပီဵ ၎င်ဵတ့ုိ၏  ဏ္ဍအသီဵသီဵ၌ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ ို တိုဵြမငှ်ဴ ထည်ဴသွင်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်သညဴ်  အ ျ ိုဵရလဒ်တ့ုိ ုိ ရရိှခဴဲပါသည်။ 
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ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနအေနြဖင်ဴ ြမနမ်ာဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်မှု အစီအစဉ် (MCCA) အတွ ် ရန်ပဳုေငွေထာ ်ပဴဳေပဵသည်ဴ ဥေရာပသမဂ္ဂ (EU)၊ 

ေအာင်ြမင်စွာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ရန် ပဴဳပုိဵေပဵခဴဲသညဴ်  ုလသမဂ္ဂအေြခချေနထုိင်မှုအစီအစဉ် 

(UN-Habitat) နှင်ဴ  ုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်ဵ ျင်အစီအစဉ် (UNEP)၊ နည်ဵပညာ ျွမ်ဵ ျင်မှုမျာဵြဖင်ဴ 

ပဴဳပုိဵေပဵခဴဲသညဴ် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ပတ်ဝန်ဵ  ျင်နှငဴ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုအဖဲွ့အစည်ဵ (IIED) တ့ုိအာဵ 

ေ ျဵဇူဵတင်ရိှပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှု အစီအစဉ် 

သည် ဤမူဝါဒနှငဴ် မဟာဗျူဟာ ထွ ်ေပါ်လာေရဵသာမ  အြခာဵမူဝါဒမျာဵ  အေ ာင်အထည်ေဖာ် 

ြခင်ဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမင်ဴှတင်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ေ ျဵလ ်ေဒသအဆင်ဴ၌ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစမည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵတ့ုိြဖငဴ် 

ပါဝင်က ိုဵပမ်ဵ အာဵထုတ် ေဆာင်ရွ ်ခဴဲပါသည်။ 

ယခုအချန်ိတွင် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ရင်ဆိင်ုေြဖရှင်ဵနုိင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ စုစည်ဵေဆာင်ရွ ်ရန်နှင်ဴ ဘဏ္ဍာေငွအရင်ဵအြမစ်မျာဵ  မ်ဵလှမ်ဵဖိတ်ေခါ်ရန် အသငဴ်အေနအထာဵ 

သ့ုိ ေရာ ်ရိှေနမပီ ြဖစပ်ါသည်။ ဤမူဝါဒ မဟာဗျူဟာနှင်ဴ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်သည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ 

ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်မမမဲပီဵ  ဟန်ချ ်ညီေသာဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု စီမဳ ိန်ဵ၏ ရည်မှန်ဵချ ်ြပည်ဴမီေရဵ 

အတွ ်သာမ  ပါရီသေဘာတူညီချ ်အရ ြမန်မာဴ NDC ပါ တိ ဝတ်မျာဵ ုိ အေ ာင်အထည် 

ေဖာ်နိုင်ေရဵ အတွ ် လမ်ဵြပေြမပဳုအြဖစ် အေထာ ်အ ူြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤအချ ်နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ 

၍ နည်ဵပညာ၊ စွမ်ဵေဆာင်ရည်နှင်ဴ ရန်ပဳုေငွအ န့်အသတ်မျာဵ ုိ ြဖည်ဆဴည်ဵေပဵနိုင်ရန် နုိင်ငဳတ ာ 

မိတ်ဖ ဖဳွ့်မဖိုဵမှု အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ လ ်တဲွပူဵေပါင်ဵ ပါဝင် ူညီမှုသည် အဓိ  ျေသာ အခန်ဵ 

 ဏ္ဍမှ ပါဝင်ေနေက ာင်ဵ အေလဵအန ် ေဖာ်ြပအပပ်ါသည်။ 

အမနှ်တ ယ်အာဵြဖငဴ် ြမန်မာြပည်သူတစ်ရပ်လဳုဵ၏ အ ျ ိုဵစီဵပွာဵ ိုေရှဵရှု၍  ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုဒဏခဳ်နိုင်ရည် ြမှင်ဴတင်နိုင်ေရဵအတွ ် ဤမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင်ဴ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစအီစဉ် 

မျာဵ ုိ သ ်ဆုိင်ရာ ဏ္ဍအသီဵသီဵရိှ ဖဳွ့မဖိုဵမှုစီမဳချ ်မျာဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵစပ်ရန်နှင်ဴ မိမိတို့၏ 

ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ ုိ လ ်ေတွ့ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွ ် အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵမှ  ပူဵေပါင်ဵ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွ ်က ရန် ပုိမုိအေရဵက ီဵပါသည်။  

 

ဦဵလှေမာင်သိန်ဵ 

ညွှန်က ာဵေရဵမှူဵချုပ် 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်က ီဵဌာန 
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ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာဥေရာပသမဂ္ဂသဳအမတ်က ီဵ၏ ဥေယျာဇဉ် 

 ုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူေဘာင် ွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (UNFCCC) အရ  မ္ဘာဴ 

ရာသီဥတုဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချ ်အသစ်တစ်ရပ် ိ ု ညှိနှိုင်ဵေဆွဵ ေနွဵနုိင်ရန် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလတွင် နိုင်ငဳေပါင်ဵ (၁၉၅) နုိင်ငဳတ့ုိသည် ပါရီမမို့၌ စုေဝဵခဲကဴ သည်။ ရလဒ်အေနြဖငဴ်  မ္ဘာဴ 

ပျမ်ဵမျှေအပူချနိ် (၂) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထ ် ပုိမုိတိုဵမလာေစေရဵ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵြဖငဴ် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ေြဖရှင်ဵနိုင်ရန်နှင်ဴ  မ္ဘာက ီဵပူေနွဵလာမှု ိ ု ရပ်တန့်ေစေရဵအတွ ် တစ် မ္ဘာလဳုဵမှ 

ဝိုင်ဵဝန်ဵတ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်က ရန် ဥပေဒအရ စည်ဵေနှာင်မှုရိှေသာ ရာသီဥတုနှင်ဴပတ်သ ်သည်ဴ 

ပထမဦဵဆဳုဵ သေဘာတူညီချ ်တစ်ရပ် ချမှတ်နုိင်ခဲပဴါသည်။ (၂) နှစက် ာေသာအခါ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ 

အေနြဖင်ဴ ပါရီသေဘာတူညီချ ်တွင် တိ ဝတ်ထာဵရိှခဴဲသည်ဴအတုိင်ဵ လ ်ေတွ့အေ ာင်အထည်ေဖာ် 

ရန် အေရဵက ီဵသညဴ်ေြခလှမ်ဵတစ်ရပ် စတင်လုိ မ်ပီ ြဖစပ်ါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒနှင်ဴအတူ ၎င်ဵ ုိ အာဵြဖည်ဴေပဵမညဴ် 

မဟာဗျူဟာနှင်ဴ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစအီစဉ်တို့သည် ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်က ုဳေတွ့ေနရေသာ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု ၏ ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ မဟာဗျူဟာ ျ ျေြဖရှင်ဵရန် က ိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှု 

ြဖစပ်ါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ လူမှုစီဵပွာဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုအတွ ် သယဳဇာတမျာဵ ုိ ထိထိေရာ ် 

ေရာ ်အသဳုဵြပုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖငဴ်  ြမနမ်ာြပည်သူြပည်သာဵမျာဵ 

အ ျ ိုဵေ ျဵဇူဵရရိှေစရန် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ိခုဳနိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵ 

ေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု လမ်ဵေက ာင်ဵ ုိ ေရွဵချယ်လုပ်ေဆာင်နုိင်မညဴ် အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵစွာ လ ်ဝယ် 

ပုိင်ပုိင်ဆုပ် ိင်ုနိုင်ေရဵ ပဴဳပုိဵနုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေသာ စို ပ်ျ ိုဵေရဵ 

 ဏ္ဍမှသည် ရာသီဥတုဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရိှေသာ ထုတ်လုပ်မှုြမငဴ်မာဵသည်ဴ စ ်မှု ဏ္ဍအထိ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ထည်ဴသွင်ဵေရဵဆဲွသည်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုပဳုစမဳျာဵ ုိ ေရွဵချယ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖငဴ် 

မိသာဵစုတစ်စုချင်ဵအတွ ်သာမ  တစ်နိုင်ငဳလဳုဵအတွ ်ပါ အ ျ ိုဵရိှေစနုိင်ပါသည်။ 

ဥေရာပသမဂ္ဂနုိင်ငဳမျာဵတွင် ၁၉၉၀ြပညဴ်နှစ် တည်ဵ   ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ိ ု၂၃ ရာခိုင်နှုန်ဵ 

ေလျှောဴချနုိင်ခဲမဴပီဵ  ယင်ဵ ာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ြပည်တွင်ဵထုတ် ုန် (GDP) ၏ ၄၆ ရာခုိင်နှုန်ဵအထိ 

တုိဵတ ်ရရိှခဴဲရာ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ို တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵသည် စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

 ိုလည်ဵ ြမင်ဴှတင်ေပဵနုိင်ေက ာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ အဆိုပါနှစ်မျာဵအတွင်ဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် 

ခဳနုိင်ရည်ရိှေသာ ပုိမုိေ ာင်ဵမွန်သညဴ် စီဵပွာဵေရဵအေြခအေနသစ်တစ်ရပ်အတွ ် က ိုတင်ြပင်ဆင် 

သညဴ် အေနြဖင်ဴ အလုပ်အ ုိင်သစ်မျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵသစ်မျာဵ၊ နည်ဵပညာသစ်မျာဵနှင်ဴ 

ယှဉမ်ပို င်နိုင်သည်ဴ် အ ျ ိုဵေ ျဵဇူဵတ့ုိ ို ဖန်တီဵေပဵနုိင်ခဲပဴါသည်။  
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ဥေရာပသမဂ္ဂသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှငဴ် ပင်မ 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ ် ေပါ်ထွ ်လာေရဵအတွ ် မနာဵမေနက ိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်ခဲဴသညဴ် ြမနမ်ာဴရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှု အစီအစဉ် ုိ ပဴဳပုိဵ ူညီခဴဲရေသာေက ာင်ဴ ဂုဏ်ယူ 

ဝမ်ဵေြမာ ်မိပါသည်။ ဥေရာပသမဂ္ဂအေနြဖငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင်သာမ  ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ေက ာင်ဴ ထိခိ ု်လွယ်သညဴ်အြခာဵနုိင်ငဳမျာဵတွင်လည်ဵ နုိင်ငဳအဆငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 

အစီအစဉ်မျာဵ ဖဳွ့မဖိုဵလာေစရန် နှင်ဴ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵမပီဵ ရာသီဥတုဒဏ် ခဳနုိင်ရည် 

ရိှသညဴ် စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵသ့ုိ  ူဵေြပာင်ဵလုပ် ိင်ုနိုင်ေရဵအတွ ် ဆ ်လ ်ပဴဳပုိဵ ူညီ 

ေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ပါရီတွင်  မ္ဘာဴနုိင်ငဳမျာဵ ေတွ့ဆုညိှဳနှိုင်ဵခဴဲချနိ်သည် အနာဂတ်မျ ိုဵဆ ်သစ်မျာဵအတွ ် 

 မ္ဘာက ီဵ ုိ  ာ ွယ်ေစာငဴ်ေရှာ ်ေပဵရန် အဆဳုဵအြဖတ်ေပဵသညဴ်  ာလြဖစ်ခဲဴပါသည်။  ျွနု်ပ်တို့ 

အေနြဖင်ဴ အဆုိပါအရိှနအ်ဟုန်အာဵ လာမည်ဴနှစ်မျာဵတွင်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ပုိမုိေလျှောဴချြခင်ဵ၊ 

စွမ်ဵအင်ဖူလဳုေစြခင်ဵ၊ စွမ်ဵအင် ုိထိေရာ ်စွာအသဳုဵချြခင်ဵနှင်ဴ တီထွင်ဆန်ဵသစ်မှု ို အေြခခဳသည်ဴ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖဳွ့မဖိုဵေစြခင်ဵတ့ုိြဖငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵလုပ်ေဆာင်သွာဵရပါမည်။ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်ရန် ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵစွာ  ျန်ရိှေနသြဖင်ဴ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳနှငဴ် ေရရှည်လ တဲွ်ေဆာင်ရွ ်သွာဵရန် ေမျှော်လငဴ်ပါသည်။ 

 

 

ခရစ်စတင်ဵ ချစ်မစ်ဒ် 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳဆိုင်ရာဥေရာပသမဂ္ဂသဳအမတ်က ီဵ 
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မတိ်ဖ ်မျာဵ၏ ဥေယျာဇဉ် 

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်  ုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵသည် “ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှငဴ်၎င်ဵ၏ 

အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ေလျာဴပါဵေစေရဵအတွ ် အေရဵက ီဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေဆာင်ရွ ်ေရဵ” 

ဟူသည်ဴ ပန်ဵတိုင်အမှတ်စဉ် (၁၃) အပါအဝင် စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵမှုပန်ဵတုိင်မျာဵ ုိလည်ဵေ ာင်ဵ၊ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ရင်ဆိငု်ေြဖရှင်ဵရန်နှငဴ် တစ် မ္ဘာလဳုဵမှ  

မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လွှတ်မှုရပ်တန့်ရန်တ့ုိအတွ ် သမုိင်ဵဝင် ပါရီသေဘာတူညီချ ် ို 

လည်ဵေ ာင်ဵ၊ ၂၀၁၅-၂၀၃၀ ခုနှစ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေလျှောဴချေရဵ ဆန်ဒုိင်ဵမူေဘာင် ို 

လည်ဵေ ာင်ဵ အသီဵသီဵချမှတ်ခဲဴက ပါသည်။ အဆိုပါဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵမှတ်တိုင်မျာဵသည် နုိင်ငဳ 

အသီဵသီဵ အေနြဖင်ဴ  မ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာစိန်ေခါ်မှုမျာဵနှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာင်ဴ ြဖစေ်ပါ်လာေသာ 

မခိမ်ဵေြခာ ်မှုအန္တရာယ် ိ ု  အတူလ ်တွဲ ရင်ဆိငု်ေြဖရှင်ဵနုိင်ေက ာင်ဵ ေဖာ်ညွှန်ဵလျ ်ရိှပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည်  ုလသမဂ္ဂရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူေဘာင် ွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (UNFCCC) ၏ 

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳအေနြဖင်ဴ နိုင်ငဳအဆင်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ြမငှဴ်တင်ေဆာင်ရွ ်ရင်ဵ ပါရီသေဘာတူညီချ ် ိ ု

လ ်မှတ်ေရဵထုိဵခဲြဴခင်ဵ၊ နိုင်ငဳ၏အေြခအေနနှင်ဴ သင်ဴေလျာ်မည် ဴ နုိင်ငဳအဆငဴ်ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု နှငဴ် 

လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်မည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (INDC) ြပုစုတင်ြပခဲြဴခင်ဵတ့ုိြဖငဴ်  မ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ က ိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွ ်မှု 

လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် တ ်က စွာ ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှပါသည်။  

ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် အတိတ်ြဖစ်ရပ်မျာဵနှငဴ် အနာဂတ်အလာဵအလာမျာဵအေပါ် ေလလဴာေတွ့ရှိ 

ချ ်အရ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵြဖစ်သည်ဴ ရုတ်တရ ်ေရက ီဵြခင်ဵ၊  မုန်တုိင်ဵတုိ ခ်တ် 

ြခင်ဵ စေသာသဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵေက ာငဴ် ထပ်တလဲလဲ အသ ်ဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵနှငဴ်  စီဵပွာဵေရဵ 

ဆုတ်ယုတ်  ျဆင်ဵြခင်ဵမျာဵနှငဴ်အတူ ထိခို ်မှုမျာဵ ြမငဴ်မာဵလာမည်ြဖစ်သည်။ မုိဵရွာသွန်ဵမှုပဳုစ ဳ

မတည်မငိမ်မှုမျာဵနှငဴ် အပူချနိ်ြမင်ဴတ ်လာြခင်ဵတ့ုိ ဴဲသ့ုိ တြဖည်ဵြဖည်ဵနှင်ဴ လွန် ေဲသာ 

ေြပာင်ဵလဲလာမှုမျာဵေက ာင်ဴ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ အပပုိူင်ဵေဒသတွင် စို ပ်ျ ိုဵထုတ်လုပ်မှု  ျဆင်ဵလာြခင်ဵ၊ 

 မ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသမျာဵတွင် ြပည်သူလူထု၏ အေြခချေနထုိင်မှုမျာဵနှင်ဴ အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳမျာဵ ို 

ထိခို ်ေစသည်ဴ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမင်ဴတ ်လာြခင်ဵနှင်ဴ ဆာဵငန်ေရဝင်ေရာ ်ြခင်ဵမျာဵေက ာငဴ် 

မမို ့ြပေဒသမျာဵနှင်ဴနုိင်ငဳရပ်ြခာဵသို့ ေရွှေ့ေြပာင်ဵေနထုိင်မှုမျာဵ၊ အသ ်ေမွဵ ဝမ်ဵေက ာင်ဵ ေြပာင်ဵလဲ 

လုပ် ိငု်မှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ်လာသည်ဴအတွ ်ေက ာင်ဴ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ ို 

ထိခို ်လျ ်ရိှပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် အဆိုပါစိန်ေခါ်မှုမျာဵ ုိအေလဵဂရုြပုမပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ရင်ဆိငု်  

ေြဖရှင်ဵရန် အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်၌ လုိအပ်သည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵနှငဴ် မူဝါဒဆိုင်ရာနည်ဵလမ်ဵမျာဵ ုိ ြပင်ဆင် 

ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှမပီဵ သိသာထင်ရှာဵသညဴ်တုိဵတ ်မှုမျာဵ ရရိှခဲပဴါသည်။ လာမညဴ်ဆယ်စုနှစ်မျာဵ 
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အတွင်ဵ  ဏ္ဍအာဵလဳုဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထွရိှေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴချေရဵ 

ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ နိုင်ငဳအဆင်ဴ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအြဖစ် ထညဴ်သွင်ဵေဆာင်ရွ ်ေပဵနုိင်ရန် 

ြမနမ်ာနုိင်ငရဳာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒ ုိ ေရဵဆဲွြပဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ ြဖစပ်ါသည်။ ဤမူဝါဒအရ 

ရာသီဥတုဒဏ် ိ ု ခဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵသညဴ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ 

 ို တုိဵပွာဵေစမည်ဴ ၂၀၁၈-၂၀၃၀ ခုနှစ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာနှင်ဴ 

ပင်မလုပ်ငန်ဵအစအီစဉ် (MCCSMP)  ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါမူဝါဒနှငဴ် မဟာဗျူဟာ ုိ ြမန်မာနုိင်ငဳအတွင်ဵရိှ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ြပည်သူြပည်သာဵမျာဵမှ 

 ိုယ်တုိင်ပါဝင်၍ အစိုဵရဝနက် ီဵဌာနမျာဵ၊ တုိင်ဵေဒသက ီဵမျာဵ၊ ြပည်နယ်မျာဵ၊ မမို ့နယ်မျာဵ၊ 

အရပ်ဖ ်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိ  လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၊  ျာဵ/မနှင်ဴ လူငယ် ိယ်ုစာဵလှယ်မျာဵ၊ 

ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ အြခာဵ ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ  ျယ် ျယ်ြပန့်ြပန့်  

ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ၍ ေရဵဆဲွခဲကဴ ပါသည်။ 

 ုလသမဂ္ဂအေြခချေနထုိင်မှုအစီအစဉ် (UN-Habitat) နှငဴ်  ုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်ဵ ျင် 

အစီအစဉ် (UNEP) တ့ုိအေနြဖင်ဴ ြမနမ်ာနိုင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒနှငဴ် ၂၀၁၈-၂၀၃၀ 

ခုနှစ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်တ့ုိ ုိ 

ဥေရာပသမဂ္ဂ၏ ရန်ပဳုေငွ ပဴဳပုိဵမှု၊ ြမနမ်ာဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုအစီအစဉ ်

မှတစ်ဆငဴ် ပတ်ဝန်ဵ ျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ဦဵေဆာင်လမ်ဵညွှနမ်ှုတ့ုိြဖငဴ် ေရဵဆဲွြပုစုခဲဴသည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ေလျှော ် ပဴဳပုိဵ  ူညီေပဵခဴဲရသညဴ်အတွ ် ဂုဏ်ယူဝမ်ဵေြမာ ်မိပါသည်။ 

 ုလသမဂ္ဂအေနြဖင်ဴ ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင်ပစ္စုပ္ပနန်ှင်ဴ အနာဂတ်မျ ိုဵဆ မ်ျာဵ၏ ချမ်ဵသာသုခ ရရှိ 

ေစေရဵအတွ ် အစုိဵရနှငဴ် ြပည်သူတစ်ရပ်လဳုဵ၏ ရည်မှန်ဵချ ်ြဖစ်သညဴ်ေရရှည်တည်တဴဳေသာ၊ က ယ်ဝ 

ချမ်ဵသာမှုရိှေသာ၊ အာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ၊ ရာသီဥတုဒဏ် ိခုဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

ေလျာဴနည်ဵေသာ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ရပ်အြဖစ ် အသွင်ေြပာင်ဵေပါ်ထွန်ဵလာေစေရဵ ို ပဴဳပုိဵ ူညီ 

ေပဵရန် အဆင်သငဴ် ရိှပါသည်။ 

 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ေရဵအဖဲွ့အာဵအေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်သညဴ်မိတ်ဖ ်မျာဵ 

 

အာဆုရိှ ခိေုရစာဝါ 

ေဒသဆုိင်ရာညွန်က ာဵေရဵမှူဵ 

အာရှနှင်ဴပစိဖိတ်ေဒသရဳုဵ 

 ုလသမဂ္ဂအေြခချေနထုိင်မှု အစီအစဉ် 

ဒ ်ရှင်ဆာရင်ဵ 

ေဒသဆုိင်ရာညွှန်က ာဵေရဵမှူဵ 

အာရှနှင်ဴပစိဖိတ်ေဒသရဳုဵ 

 ုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်ဵ ျင် အစီအစဉ် 
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အ ျဉ်ဵချုပ် 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ယခုနှစ်မျာဵအတွင်ဵ သိသာထင်ရှာဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵ ုိ ရရိှလျ ် 

ရိှပါသည်။ နုိင်ငဳေရဵတည်မငိမ်လာမှုနှင်ဴအတူ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵပုိမုိရရိှလာမှုေက ာင်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ် 

မညဴ် အလာဵအလာေ ာင်ဵမျာဵ ရိှေနပါသည် (WEF 2016)။ သ့ုိရာတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ 

ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵသည် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵ ုိ ထိခို ်ေစနုိင်မပီဵ  ၎င်ဵတ့ုိ ုိ ထိေရာ ်စွာ 

ေြဖရှင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခွြဲခင်ဵတ့ုိ ုိ မေဆာင်ရွ န်ိုင်ပါ  ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ အနာဂတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

အရိှနအ်ဟုန် ို ေနှာငဴ်ေနှဵေစနုိင်ပါသည်။ 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴပတ်သ ်၍ ေလလဴာဆန်ဵစစ်မှုနှင်ဴ က ိုတင်တွ ်ဆမှုမျာဵအရ 

အပခူျနိ်လွန် စဲွာ ြမငဴ်တ ်လာြခင်ဵနှင်ဴ မုိဵရွာသွန်ဵမှုပဳုစဳေြပာင်ဵလဲလာြခင်ဵတ့ုိေက ာငဴ် ဆုိင် လုန်ဵ 

မုန်တုိင်ဵမျာဵ ပုိမုိတို ခ်တ်ြခင်ဵ၊ ေရက ီဵြခင်ဵ၊ မုိဵေခါင်ြခင်ဵ၊ မုိဵသည်ဵထန်ြခင်ဵစသည်ဴ ရာသီဥတု 

ေဖာ ်ြပန်မှု မျာဵြပာဵလာနုိင်ပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသ့ုိ အေနာ ်ေတာင်မုတ်သဳုေလ ဝင်ေရာ ်ချနိ် 

သည် ပဳုမှန်ထ ်ေနာ ် ျမပီဵ၊ ဆုတ်ခာွချနိ်သည် ပဳုမှန်ထ ်ေစာလာသြဖင်ဴ မုတ်သဳု ာလ တိုေတာင်ဵ 

လာပါသည် (NAPA 2012)။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ လ ်ရိှလူမှုစီဵပွာဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာင်ဴ ထိခို ် 

နုိင်ေြခရိှေသာ ဏ္ဍမျာဵနှင်ဴ ေနရာေဒသမျာဵအေပါ် အမီှြပုလျ ်ရိှပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် စုစုေပါင်ဵ 

ြပည်တွင်ဵထုတ် ုန ် (GDP) ၏ ၃၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵရိှေသာ စုိ ပ်ျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍသည် နုိင်ငဳေတာ်၏ အဓိ  

စီဵပွာဵေရဵြဖစ်မပီဵ စုစုေပါင်ဵလုပ်သာဵအင်အာဵ၏ ၆၁ ရာခိငု်နှုန်ဵ ို အလုပ်အ ိငု်ဖန်တီဵေပဵလျ ်ရိှ 

ပါသည် (MOAI 2014)။ လွန် ြဲပင်ဵထန်ေသာ ရာသီဥတုြဖစ်စဉ်ြဖစ်ပွာဵမှု ပုိမုိမျာဵြပာဵလာြခင်ဵေက ာငဴ် 

စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍ၏ ထုတ်လုပ်မှု ိ ုျဆင်ဵေစမပီဵ နုိင်ငဳေတာ်၏ စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵ ထုတ် ုန် 

(GDP) နှငဴ် အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ဝင်ေငွေလျာဴနည်ဵလာြခင်ဵ၊ စာဵနပ်ရိ ္ခာဖူလဳုမှုထိခို ်ြခင်ဵတ့ုိ 

ြဖစေ်ပါ်ေစပါသည် (MOAI 2015)။ ထ့ုိအြပင် ြမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ လူဦဵေရနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် 

ြမစဝ် ျွန်ဵေပါ်၊  မ်ဵရိုဵတန်ဵနှငဴ် အပပုိူင်ဵေဒသ ဴဲသ့ုိ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ပုိမုိ ျေရာ ် နုိင်ေြခ 

ရိှေသာ ေဒသမျာဵတွင် ထူထပ်စွာတည်ရိှေနပါသည်။ ထုိေဒသမျာဵသည် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် 

က ုဳေတွ့ရန် အလာဵအလာနှင်ဴ ဆင်ဵရဲမှုြမင်ဴမာဵမပီဵ  ရာသီဥတုေဘဵအန္တရာယ် ိုတ့ဳုြပန်နိုင်စွမ်ဵ နည်ဵပါဵ 

ပါသည်။ အထူဵသြဖငဴ်  မ်ဵရိုဵတန်ဵ ေဒသမျာဵသည် ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမငဴ်တ ်လာြခင်ဵနှငဴ် 

ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵအန္တရာယ်မျာဵ ရိှေနပါသည်။ ေြမနိမ်ဴပုိင်ဵနှငဴ် အပပုိူင်ဵေဒသမျာဵတွင် ေရက ီဵြခင်ဵ 

နှငဴ်မုိဵေခါင်ြခင်ဵမျာဵ ြဖစ်ေပါ်နုိင်ပါသည်။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်ေြခရိှေသာ ေဒသမျာဵရိှ 

ြပည်သူမျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတ့ုိ၏စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ထိခို ်နုိင်သည်ဴ 
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 ဏ္ဍမျာဵအေပါ်တွင် အမှီြပုထာဵေသာေက ာငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ုိ ပုိမုိထိခို ်ခစဳာဵရလွယ် 

ပါသည် (NAPA 2012၊ IPCC 2014)။ 

 လ ်ရိှြဖစ်ေပါ်ေနေသာ မုိဵေလဝသအေြခအေန ခန့်မှန်ဵချ ်မျာဵအရ ြမန်မာနုိင်ငဳသည် 

လွန်  ဲ ြပင်ဵထန်ေသာ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ေက ာင်ဴ ထိခို ်နုိင်ေြခရိှပါသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ 

၂၀၁၄ ခုနှစ် အထိ နှစ် (၂၀)  ာလအတွင်ဵ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် လွန် ြဲပင်ဵထန်ေသာ မုိဵေလဝသ 

ြဖစစ်ဉ် (၄၁) က ိမ် က ုဳေတွ့ခဲဴရမပီဵ ၊ ေသဆဳုဵသူဦဵေရမှာ တစ်နှစ်လျှေင် ပျှေမ်ဵမျှေ (၇၁၄၆) ဦဵ ရိှခဴဲ ာ 

စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ် ုန် (GDP) ၏ ၀.၇၄ ရာခုိင်နှုန်ဵဆဳုဵရှုဳဵခဲသဴည်ဴအတွ ် လွန် ဲ ြပင်ဵထန ်

ေသာ မုိဵေလဝသြဖစစ်ဉ်ေက ာငဴ်  မ္ဘာတွင် ထိခို ်ဆဳုဵရှုဳဵမှု ဒုတိယအမျာဵဆဳုဵနိုင်ငဳြဖစ်ခဲဴပါသည် 

(Kreftet al., 2016)။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ မှန်လဳုအိမ်ဓါတ်ေငွ့ (GHGs) ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏသည် နည်ဵပါဵမပီဵ ဥပမာ 

အာဵြဖငဴ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် စ ်မှုနှငဴ်ေဆာ ်လုပ်ေရဵ  ဏ္ဍနှစ်ခုေပါင်ဵမှ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ 

ထုတ်လွှတ်မှုသည် စုစုေပါင်ဵထုတ်လွှတ်မှု၏ ၁၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵသာရိှပါသည် (INC 2012)။ သ့ုိရာတွင် 

စနစ်တ ျမဟုတ်ေသာ စ ်မှု၊ စွမ်ဵအင်၊  ပုိ့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် မမို ့ြပ ဏ္ဍ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵ  

မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှု ိ ုြမငဴ်တ ်လာေစနုိင်ပါသည်။ 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် သဟဇာတြဖစ်ေသာ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်မှုသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ 

လ ်ရိှနှင်ဴ အနာဂတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵရရိှေစမည် ဴ အခွင်ဴအလမ်ဵေ ာင်ဵမျာဵ ုိ ြဖစေ်ပါ်ေစနုိင် 

ပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ပါရီသေဘာတူညီချ ်(Paris Agreement)သည် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ခဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ရရိှေစရန ်

အတွ ် နုိင်ငဳတ ာနှငဴ် အစိုဵရမျာဵ၏ နုိင်ငဳေရဵအရေထာ ်ခမဳှု၊ မူဝါဒဆိုင်ရာလမ်ဵညွှနမ်ှုနှင်ဴ ေငွေက ဵ 

ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵ ုိ ခိငု်မာ အာဵေ ာင်ဵေစပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် စီဵပွာဵေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှရာတွင်  ဏ္ဍ 

အလုိ  ် စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ် ုန် (GDP) ေြပာင်ဵလဲမှုသည် အေြခခဳ ဏ္ဍမျာဵြဖစ်ေသာ 

စို ပ်ျ ိုဵေရဵနှင်ဴ သစ်ေတာ ဏ္ဍမျာဵမှ အလုပ်အ ုိင်ဖန်တီဵေပဵနိုင်မှု ို ေလျှောဴချ၍ ထုတ်လုပ်မှုနှင်ဴ 

ဝနေ်ဆာင်မှု ဏ္ဍမျာဵမှ အလုပ်အ ိင်ုအမျာဵအြပာဵ ဖန်တီဵေပဵနိုင်လာပါသည်။ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု 

 နဦဵအဆငဴ်တွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုလမ်ဵစဉ်ြဖင်ဴ ရင်ဵနီှဵြမုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵ ုိ ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှငဴ် သဟဇာတြဖစ်သည် ဴ

နည်ဵပညာမျာဵ ချမှတ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖငဴ် လူမှုစီဵပွာဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုအတွ ်ေရရှည်တည်တဴဳေသာ 

စီဵပွာဵေရဵပဳုစမဳျာဵနှင်ဴအစိမ်ဵေရာင် အလုပ်အ ိငု်မျာဵ အပါအဝင် သယဳဇာတမျာဵ ို အ ျ ိုဵရှိ 

ထိေရာ ်စွာ အသဳုဵချနုိင်သည် ဴအခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ ုိ ဖန်တီဵေပဵနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ခဳနုိင်ရည်ရိှသည်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ရရိှေစရန်အတွ ် နုိင်ငဳအဆငဴ်နှင်ဴ 
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ေဒသအဆငဴ်ရိှ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ိုဵမျာဵနှငဴ် လူတန်ဵစာဵအလွှာေပါင်ဵစုဳ ပါဝင်ေသာ အ ျ ိုဵအြမတ် 

ရရိှေစမည်ဴ အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ဖန်တီဵေပဵြခင်ဵြဖငဴ် ဒီမိ ုေရစီလုပ်ငန်ဵစဉ် ိ ု အေ ာင်အထည်ေဖာ် 

လျ ်ရိှပါသည်။ 

 ထ့ုိေက ာငဴ် ေရရှည်တည်တဴဳမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသည်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

အခွငဴ်အလမ်ဵေဖာ်ေဆာင်၍ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု လုိ ်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴချေရဵ 

လုပ်ငန်ဵတ့ုိ ုိ ြမငဴ်ှတင်ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် အစုိဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အရပ်ဖ ်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ 

နှင်ဴ ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍမျာဵအာဵ ေရရှည်လမ်ဵညွှန်မှုြပုနိုင်ရန်အတွ ် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာ 

နုိင်ငဳေတာ်အစိုဵရသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒ (MCCP)  ို ေရဵဆဲွ ြပဋ္ဌာန်ဵ 

ခဲပဴါသည်။ အဆိုပါ ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ရန် 

၂၀၁၈ ခုနှစမှ် ၂၀၃၀ ခုနှစ ် အထိ ေဆာင်ရွ ်မညဴ် နှစ်တုိ၊ နှစ်လတ်နှငဴ် နှစ်ရှည် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

ပါဝင်ေသာ ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင်ဴ  ဏ္ဍအလုိ  ် ပင်မလုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ် ိ ုချမှတ်ေဆာင်ရွ ်သွာဵမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

ေနာင်လာမညဴ် (၁၃)နှစ်တာ ာလ ေ ျာ်လွန်သည်အထိ ရာသီဥတုဆုိင်ရာ ေဘဵအန္တရာယ် 

မျာဵ  ုိ မဟာဗျူဟာ ျ ျ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်နိုင်သည်ဴ အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵရရိှနိုင်မည်ဴ လမ်ဵြပေြမပဳု 

တစ်ခ ု ဖန်တီဵနိုင်ရန်အတွ ် ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှငဴ် 

ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် ိ ု မူဝါဒဆုိင်ရာလမ်ဵညွှန်ချ ်မျာဵနှငဴ်အညီ ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

မဟာဗျူဟာနှင်ဴ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစအီစဉ်သည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒအေပါ်တွင် 

အြပည်ဴအဝ အေြခခဳထာဵမပီဵ ေအာ ်ေဖာ်ြပပါအေြခခဳမူမျာဵြဖင်ဴ ေရဵဆဲွထာဵပါသည်- 

( ) ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵ၊ ေြမယာမဴဲမျာဵ၊ လူနည်ဵစ ု လူတန်ဵစာဵမျာဵ၊ ထိခို ်ခဳစာဵလွယ်သညဴ် 

ေဒသမျာဵရိှအမျ ိုဵသာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵနှငဴ် ြပည်သူမျာဵအေနြဖင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ဒဏခ်ဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသည်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု အခွင်ဴ 

အလမ်ဵနှင်ဴ အ ျ ိုဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵရရိှေစနုိင်မည် ဴ အာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု။   

(ခ) သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိခို ်မှုနှငဴ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု အနည်ဵဆဳုဵြဖင်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှုရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ ရရိှေစေရဵအတွ ် အစိမ်ဵေရာင်စီဵပွာဵေရဵတွင် ရင်ဵနှီဵ 

ြမှု ပ်နဳှလာေစရန် မ ်လဳုဵေပဵဆဲွေဆာင်မညဴ် သယဳဇာတ ို အ ျ ိုဵရိှ ထိေရာ ်စွာ 

အသဳုဵြပုေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုဆီသ့ုိ ဦဵတည်ေစမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ။   

(ဂ) မဟာဗျူဟာ၏ အလဳုဵစုဳရည်ရွယ်ချ ်မျာဵရရိှေစရန် အေထာ ်အပဴဳေပဵနိုင်မည်ဴ 

မူဝါဒမျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ုိ ေလျာ်ညီစွာ ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵ 



ြမန်မာနိုင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၈-၂၀၃၀) 

စာမျက်နှာ| 25 

 

ေဆာင်ရွ ် နုိင်ေရဵအတွ ် အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ ် အဖွဲ့အစည်ဵ 

မျာဵ၊ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍမျာဵနှင်ဴ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ ို 

လမ်ဵညွှနမ်ှုေပဵမညဴ်  ဏ္ဍစုဳ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု။   

 (ဃ) ဦဵစာဵေပဵ ဏ္ဍမျာဵတွင် မဟာဗျူဟာ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ ဤေမျှော်မှန်ဵချ ် 

နှင်ဴ မဟာဗျူဟာေြမာ ် ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ သတ်မှတ်အချနိ် ာလအတွင်ဵ 

ေအာင်ြမင်မှုရရိှေစေရဵ ဦဵတည်ေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵြဖင်ဴ ရလဒ်အေြခြပု ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု  ို အေထာ ်အ ူြပုေစရန်။   

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒ (MCCP) ၏ “ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် ပစ္စုပ္ပန်နှင်ဴ 

အနာဂတ် မျ ိုဵဆ ်မျာဵ၏ချမ်ဵသာသုခ ရရိှေစေရဵအတွ  ် ေရရှည်တည်တဴဳေသာ၊ က ယ်ဝချမ်ဵသာမှု 

ရိှေသာ၊ အာဵလဳုဵ ပါဝင်ေသာ ရာသီဥတုဒဏ် ိခုဳနိုင်ရည်ရိှမပီဵ   ာဗွန်(ထုတ်လွှတ်မှု)ေလျာဴနည်ဵေသာ 

လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵ တစ်ရပ်ြဖစ်ေပါ်လာေစရန်” ဟူသညဴ် ေမျှော်မှန်ဵချ ် ို လ ်ေတွ့ အေ ာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်နုိင်ရန် ဤမဟာဗျူဟာ ုိ ေရဵဆဲွထာဵပါသည်။ မဟာဗျူဟာပါလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွ  ်

ရာတွင် ယင်ဵ၏ မဟာဗျူဟာေမျှော်မှန်ဵချ ်၊ ရည်မှန်ဵချ ်ပန်ဵတိုင်နှင်ဴ ဦဵတည်ချ ်မျာဵ ုိ ြပညဴ်မီ 

ေအာင် လမ်ဵညွှနမ်ှု ေပဵရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤမဟာဗျူဟာ ုိ နိုင်ငဳအဆင်ဴနှငဴ် ေဒသအဆင်ဴ 

ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှင်ဴ နီဵ ပ်စွာ ေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵ ေရဵဆဲွခဲြဴခင်ဵ ြဖစပ်ါသည်။ အစိုဵရဌာနမျာဵ၊ 

အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ (NGOs)၊ လူထု ိယု်စာဵလှယ်မျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိ   ဏ္ဍမှ တ ်က စွာ 

ေဆာင်ရွ ်သူမျာဵ၊ ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊  ျွမ်ဵ ျင်ပညာရှင်မျာဵ၊ ပညာေရဵ ဏ္ဍမှ 

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ စသညဴ်  ဏ္ဍအာဵလဳုဵ ို  ျယ်ြပန့်စွာလွှမ်ဵခခုဳပါဝင်ပါသည်။ နှစ်ဦဵ နှစ်ဖ ် ေတွ့ဆဳု 

ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအပါအဝင် အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ အလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပဲွ (၄) က ိမ်နှင်ဴ ေဒသအဆငဴ် အလုပ်ရု ဳ

ေဆွဵေနွဵပဲွ (၅) က ိမ် ျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴမပီဵ ေဒသအစုိဵရ၊ လူမှုေရဵအသင်ဵအဖဲွ့မျာဵ၊ လူထု ိယ်ုစာဵလှယ် 

မျာဵနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍမျာဵမှ  ိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ အပါအဝင် ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ အာဵလဳုဵ 

ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵခဴဲက ပါသည်။   

 မဟာဗျူဟာေမျှော်မှန်ဵချ ်နှင်ဴအညီ ြမနမ်ာနိုင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ို ခဳနိုင်ရည် 

ရိှသည် ဴ နိုင်ငဳြဖစ်လာရန် ရည်ရွယ်ထာဵမပီဵ တစ်ဖ ်တွင်လည်ဵ သတ်မှတ် ာလ (၁၃) နှစ်အတွင်ဵ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ို ြဖစေ်စသညဴ် အေက ာင်ဵရင်ဵမျာဵ ုိ ေလျှောဴချြခင်ဵြဖင်ဴ တစ် မ္ဘာလဳုဵ  

က ိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွ ်ေနေသာ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတု်လွှတ်မှု ထိန်ဵချုပ်ေရဵတွင် ပါဝင်လျ ် 

ရိှပါသည်။ က ယ်ဝေသာသဘာဝသယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ပျ ်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမရိှေစရန် စနစ်တ ျ 

ထုတ်ယူသဳုဵစွဲြခင်ဵ နှင်ဴ အာဵလဳုဵပါဝင်နိုင်ေသာ စီဵပွာဵေရဵအခငဴ်ွအလမ်ဵမျာဵ ဖန်တီဵေပဵြခင်ဵတ့ုိြဖင်ဴ 

ေရရှည်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 
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ဤေမျှော်မှန်ဵချ ် ိရုရိှေစမည်ဴ ေရရှည်ရည်မှန်ဵချ ်ပန်ဵတုိင်သည် ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် 

အာဵလဳုဵပါဝင် ာ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ု အေထာ ်အ ူြပုမညဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ဒဏ်ခဳနုိင်မပီဵ   ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသည်ဴ တုိဵတ ်မှုလမ်ဵေက ာင်ဵေပါ်သ့ုိ ေရာ ်ရိှလာ 

ေစရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

အထ ်ေဖာ်ြပပါ ရည်မှန်ဵချ ်ပန်ဵတိုင် ိရုရိှရန် မဟာဗျူဟာ၏ ဦဵတည်ချ ်နှစ်ရပ် ုိ 

ေဖာ်ညွှန်ဵသညဴ် မဟာဗျူဟာေြမာ ်နည်ဵလမ်ဵနှစ်ခုနှငဴ်အညီ အဓိ စီဵပွာဵေရဵ ဏ္ဍမျာဵပါဝင်ေသာ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ို ေအာ ်ပါအတုိင်ဵ လမ်ဵညွှန်မှုြပုရနလုိ်အပ်ပါသည်- 

( ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ုိ ခဳနိုင်ရည်ရိှေစေရဵအတွ ် ထိခို ်လွယ် 

ေသာ  ဏ္ဍမျာဵနှငဴ် ြပည်သူမျာဵ၏ လုိ ေ်လျာညီေထွရိှနိုင်စွမ်ဵ ုိ ြမငှ်ဴတင်ေပဵရန်၊ 

(ခ) အိမ်ေထာင်စုမျာဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ ဏ္ဍအာဵလဳုဵ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှုအ ျ ိုဵအြမတ်မျာဵ 

ရရိှေစေရဵအတွ ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသည်ဴ ဖဳွ့မဖို ဵတုိဵတ ်မှုနည်ဵလမ်ဵ 

မျာဵ ုိလုိ န်ာေဆာင်ရွ ်နုိင်ရန်အလာဵအလာရိှေသာ ဏ္ဍမျာဵတွင် အခွငဴ်အလမ်ဵ 

အမျာဵဆဳုဵ ဖန်တီဵေပဵရန်။ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုနယ်ပယ်မျာဵ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ လုိ ေ်လျာညီေထွရိှနိုင်စွမ်ဵ ုိ ြမငှဴ်တင်နုိင်ရန်နှငဴ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

ေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုအခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ ုိ အမျာဵဆဳုဵရရိှေစရန်အတွ ် လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်မှုနယ်ပယ် (၆) ခု ုိအဓိ ထာဵရိှပါသည်။ အစိုဵရနှင်ဴ ၎င်ဵ၏ ဖဳွ့မဖိုဵမှု မိတ်ဖ ်အဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် လူမှုေရဵနှင်ဴ 

စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှုဆုိင်ရာ ဦဵစာဵေပဵ ဏ္ဍမျာဵရိှ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ 

 ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳနုိင်ေရဵ ေဆာင်ရွ ်ေပဵရမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

 ( ) မူဝါဒ။ ရာသီဥတုနှငဴ်သဟဇာတြဖစ်သည်ဴ အစပျ ိုဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ ုိ  ဏ္ဍအလုိ  ်

ဖဳွ့မဖိုဵေရဵမူဝါဒမျာဵနှငဴ် စီမဳချ ်မျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်မပီဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ် 

နုိင်ရန်အတွ ် လုိအပ်သည်ဴ အသိပညာဗဟုသုတ ေထာ ်ပဴဳေပဵြခင်ဵြဖငဴ် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု ိ ုတ့ဳုြပန်နိုင်သည်ဴ မူဝါဒဆုိင်ရာပတ်ဝန်ဵ ျင်တစ်ရပ် ိ ုတည်ေထာင်ရန်။  

 (ခ) အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ။ ဦဵစာဵေပဵ ဏ္ဍမျာဵရိှ ရာသီဥတုနှငဴ်သဟဇာတြဖစ်သညဴ် ရင်ဵနှီဵ 

ြမှု ပ်နဳှမှုမျာဵတွင်အာဵလဳုဵပါဝင်နုိင်ေစရန်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတုိဵတ ်မှုမျာဵသည် ဦဵတည်ချ ် 
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မျာဵအတုိင်ဵ ြပည်မီဴြခင်ဵ ရိှ၊ မရိှ က ီဵက ပ်နိုင်ရန်အတွ ် အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်မှု အစီအစဉ်မျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵမှုယန္တရာဵတည်ေထာင်ရန်။  

 (ဂ) ဘဏ္ဍာေရဵ။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ိ ု ခဳနိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

ေလျာဴနည်ဵသည်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အာဵလဳုဵပါဝင်သည်ဴ ရင်ဵနှီဵြမှု ပ်နဳှမှု 

အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ုိ  ဏ္ဍေပါင်ဵစုဳမှ လ ်လှမ်ဵမီနိုင်ေစေရဵအတွ ် ေငွေက ဵအရင်ဵ 

အြမစ်မျာဵ လွှဲေြပာင်ဵခဲွေဝနုိင်ေရဵ ို အေထာ ်အ ူြပုသညဴ် ေငွေက ဵဆုိင်ရာ 

ပတ်ဝန်ဵ ျင် နှငဴ် ယန္တရာဵတည်ေဆာ ်ရန်။ 

 (ဃ) စွမ်ဵေဆာင်ရည်နှင်ဴနည်ဵပညာ။ ရာသီဥတုနှင်ဴသဟဇာတြဖစ်ေသာ တ့ဳုြပန်မှုမျာဵ ုိ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်မညဴ ်  ဏ္ဍမျာဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်သူမျာဵ၏ လုိအပ်ေသာ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည်နှင်ဴ နည်ဵပညာမျာဵ ုိ ပုိမုိတိုဵတ ်မှု ရရိှေစရန်။ 

 (င) သိရိှနာဵလည်မှု။ ရာသီဥတုနှငဴ် သဟဇာတြဖစ်ေသာ ဆဳုဵြဖတ်ချ ်မျာဵ ို ချမှတ်နိုင်ရန် 

အတွ ် လူ့အဖဲွ့အစည်ဵရိှ အလွှာအသီဵသီဵတွင် အသိပညာဗဟုသုတြမှင်ဴတင်ြခင်ဵနှငဴ် 

စွမ်ဵေဆာင်ရည်တည်ေဆာ ်ြခင်ဵမျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်ရန်။ 

 (စ) အတူတဲွဖ ်ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ။ ရာသီဥတုနှငဴ် သဟဇာတြဖစ်ေသာ လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ စတင်အေ ာင်အထည်ေဖာ်၍ ရင်ဵနှီဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵ တိုဵြမငဴ်ှေဆာင်ရွ ်ရာတွင် 

နုိင်ငဳတ ာ အဆငဴ်၊ နိုင်ငဳအဆင်ဴနှင်ဴ ေဒသအဆငဴ် အသီဵသီဵတို့၌ ြပည်သူ၊ ပုဂ္ဂလိ နှင်ဴ 

လူမှုအဖဲွ့ အစည်ဵမျာဵ၏ အာဵလဳုဵပူဵေပါင်ဵပါဝင်သည်ဴ အတူတွဲဖ ်ေပါင်ဵစပ် 

ေဆာင်ရွ ်မှု ို တည်ေဆာ ်ရန်။ 

 ဏ္ဍအလို ်ရလဒ်မျာဵ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် လ ်ရိှနှငဴ်အနာဂတ် ာလတွင် အေ ာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴ လူမှုစီဵပွာဵ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု အဓိ  ဏ္ဍ (၆) ရပ်၌ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ုိ ခဳနုိင်ရည်ရိှေစမည်ဴ လုိ ေ်လျာ 

ညီေထွရိှနိုင်စွမ်ဵြမှင်ဴတင်ရန်နှင်ဴ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသည်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵတွင် ရင်ဵနီှဵ 

ြမှု ပ်နဳှမှုမျာဵေဆာင်ရွ ်ရန် လမ်ဵညွှနမ်ှုြပုနုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵ ဏ္ဍ (၆)ရပ် မှာ စို ပ်ျ ိုဵေရဵ၊ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ ဏ္ဍ၊ သဘာဝသယဳဇာတစီမဳခန့်ခွမဲှု ဏ္ဍ၊ စွမ်ဵအင်၊ ပုိ့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် 

စ ်မှု ဏ္ဍ၊ မမို ့က ီဵမျာဵနှငဴ် မမို ့ငယ်မျာဵ ဏ္ဍ၊ ရာသီဥတုေဘဵအန္တရာယ်မျာဵနှင်ဴ  ျန်ဵမာေရဵ ဏ္ဍ 

နှငဴ် ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှငဴ်နည်ဵပညာ ဏ္ဍတ့ုိ ြဖစပ်ါသည်။ 

 လ ်ရိှနှင်ဴအနာဂတ်ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေသာ 

ဆုိဵ ျ ိုဵ သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ို ခဳနုိင်ရည်ရိှေစြခင်ဵြဖငဴ် အထ ်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှု 

နယ်ပယ်မျာဵသည် အဓိ  ဏ္ဍမျာဵ၌ သိသာထင်ရှာဵေသာ ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ ုိ ြဖစေ်ပါ်ေစပါသည်။ 
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ထ့ုိအြပင် ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမှုနှငဴ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ တုိဵတ ်မှုမျာဵမှ 

ထွ ်ေပါ်လာသညဴ် ေရရှည်တည်တဴဳေသာ အခွန်ဘဏ္ဍာရရိှြခင်ဵ၊ အစိမ်ဵေရာင်အလုပ်အ ုိင် အခွင်ဴ 

အလမ်ဵနှင်ဴ တီထွင်ဆန်ဵသစ်ေသာ စီဵပွာဵေရဵပဳုစမဳျာဵ ဖန်တီဵေပဵနိုင်ြခင်ဵ စသည်ဴအခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ုိ 

အာဵလဳုဵရရိှနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ိ ု ခဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

ေလျာဴနည်ဵသည် ဴ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်ေစေရဵဟူေသာ ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ် ရည်မှန်ဵချ ်ပန်ဵတုိင် ုိ 

အေထာ ်အ ူြပုနုိင်မညဴ်  ဏ္ဍအလုိ ်တိ ျေသာရလဒ်မျာဵ ုိ ေအာ ်တွင်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်- 

 ( ) စို ပ်ျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၌ သယဳဇာတ ုိ အ ျ ိုဵရှိ 

ထိေရာ ်စွာ အသဳုဵြပုြခင်ဵနှငဴ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေသာ အေလဴအ ျင်ဴ 

ေ ာင်ဵမျာဵ ုိ ြမငှဴ်တင်ေပဵြခင်ဵတို့ြဖငဴ် စာဵဝတ်ေနေရဵနှငဴ် စာဵနပ်ရိ ္ခာဖူလဳုေရဵ 

မဟာဗျူဟာမျာဵ ုိ အေထာ ်အ ူြပုမညဴ် ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှေသာ ထုတ်လုပ် 

မှု နှငဴ် ရာသီဥတုနှငဴ် သဟဇာတြဖစ်ေသာ တ့ဳုြပန်မှုမျာဵ။ 

 (ခ) လူမှုစီဵပွာဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုနှင်ဴ  ာဗွန်စပ်ုယူမှု ို အေထာ ်အပဴဳြဖစ်ေစသညဴ် ေဂဟ 

စနစဝ်န်ေဆာင်မှုမျာဵနှငဴ် ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ွဲတ့ုိ၏ ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမှု ိ ု ြမငှ်ဴတင် 

နုိင်သညဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်နှငဴ် သယဳဇာတစီမဳခန့ခ်ွမဲှု။   

 (ဂ) အမျာဵပါဝင်ေသာ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵမှုတို့ ုိ 

အေထာ ်အ ူြပုေနသည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန် 

ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေသာ စွမ်ဵအင်၊ ပ့ုိေဆာင်ေရဵနှင်ဴ စ ်မှုဆုိင်ရာစနစ်မျာဵ။    

 (ဃ) ရာသီဥတုေက ာငဴ် ထိခို ်လွယ်သူမျာဵအပါအဝင် မမို ့ငယ်မျာဵနှင်ဴ မမို ့က ီဵမျာဵတွင် 

ေနထိုင်သူမျာဵအာဵလဳုဵသည် လတ်တေလာနှင်ဴေရရှည်တွင် ြဖစေ်ပါ်လာနုိင်ေသာ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵမှ ေဘဵ င်ဵလဳုခခုဳမှုရိှ ာ ေရရှည်တည်တဳဴ၍ အာဵလဳုဵပါဝင် 

သညဴ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵမပီဵ  ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ခဳနုိင်ရည်ရိှေသာ 

မမို ့မျာဵတွင် ေနထိုင်နုိင်မှု။ 

 (င) ြပည်သူလူထုနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵ ဏ္ဍမျာဵသည် ရာသီဥတုေက ာင်ဴ ြဖစ်ပွာဵေသာ သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ်  ျန်ဵမာေရဵထိခို ်မှုမျာဵအေပါ် တ့ဳုြပန်နုိင်၍ ြပနလ်ည် 

ထူေထာင်နုိင်စွမ်ဵရိှေသာ  ျန်ဵမာသန်စွမ်ဵသညဴ် လူ့အဖဲွ့အစည်ဵ တည်ေဆာ ်နုိင်မှု။ 

 (စ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ိ ု ခဳနိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ 

အာဵလဳုဵပါဝင်သည်ဴ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ု ေရဵဆဲွအေ ာင်အထည်ေဖာ် 
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နုိင်ရန်အတွ ် လူ့အဖဲွ့အစည်ဵနှငဴ် လူသာဵအရင်ဵအြမစ် ိ ု ြပုစုပျ ိုဵေထာင်ေပဵမညဴ် 

အာဵေ ာင်ဵခုိင်မာသည်ဴ ပညာေရဵ၊ အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် နည်ဵ ပညာ။   

အေ ာင်အထည်ေဖာ်မှုမဏ္ဍိုင်မျာဵ 

 ဤမဟာဗျူဟာ ုိ မဏိ္ဍုင်က ီဵ (၅) ခုြဖင်ဴ အေ ာင်အထည်ေဖာ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵတို့မှာ-  

 ( ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသညဴ် ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှုအတွ ် ရင်ဵနှီဵြမှု ပ်နဳှမှုမျာဵ ြပုလုပ်နုိင်ေစရန် လမ်ဵညွှနမ်ှုေပဵနုိင်မည်ဴ 

အလဳုဵစုဳ လွှမ်ဵခခုဳေသာ မူဝါဒမူေဘာင်၊ 

 (ခ) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်သူမျာဵနှငဴ် ေဆာင်ရွ ်နိုင်သညဴ် အတုိင်ဵအတာတ့ုိအက ာဵ ညိှနှိုင်ဵ 

ေပါင်ဵစပ်ေပဵနုိင်မည်ဴ  ဏ္ဍစုဳ ဆ ်စပ်ပ ်သ ်သူအာဵလဳုဵအတွ ် အဖဲွ့အစည်ဵ 

ဆုိင်ရာ ယန္တရာဵ၊    

 (ဂ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသညဴ် ဖဳွ့မဖို ဵ 

တုိဵတ ်မှုတွင် အမျာဵပါဝင်နုိင်ေသာ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွ ် ေငွေက ဵမျာဵ 

 ို စီမဳခွဲေဝချထာဵမည်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵယန္တရာဵ၊   

 (ဃ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှုဆုိင်ရာ  နဦဵလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ေရဵဆဲွအေ ာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်သူမျာဵ၏ အရည်အေသွဵြမှငဴ်တင်ေပဵနိုင်ရန် 

စွမ်ဵေဆာင်ရည် ခိငု်မာအာဵေ ာင်ဵေစမည်ဴ မူေဘာင်၊  

 (င) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှုအတွ ် သ ်ေသသာဓ အေပါ်အေြခြပုသည်ဴ က ိမ်ဖန်မျာဵစွာအသဳုဵြပု 

ေြဖရှင်ဵနိုင်မညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ုိ လမ်ဵညွှနေ်ပဵနုိင်မည်ဴ ေစာင်ဴက ပ်က ည်ဴရှုြခင်ဵ၊ 

အ ဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှငဴ် ေလဴလာသင်ယူြခင်ဵမူေဘာင်၊    

ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်သည် 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵမူဝါဒမျာဵနှင်ဴ  ို ်ညီမပီဵ၊ အမျ ိုဵသာဵဘ ်စဳုဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

စီမဳ ိန်ဵ ၊ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်မမမဲပီဵ  ဟန်ချ ်ညီေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵ နှငဴ် 

အမျ ိုဵသာဵ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖို ဵတုိဵတ ်မှုမဟာဗျူဟာတ့ုိ ုိ ပဴဳပုိဵလျ ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒ (MCCP)၊ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိ ်ေလျာညီေထွ 

ြဖစေ်စေရဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (NAPA) နှငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ အေြခအေနနှငဴ်သငဴ်ေလျာ်မည်ဴ 

အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ 
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အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစအီစဉ်မျာဵ (INDC) တ့ုိအေပါ်တွင် အေြခခဳ ာ 

ေရဵဆဲွထာဵပါသည်။ ဤမဟာဗျူဟာသည် နုိင်ငဳ၏ အစိမ်ဵေရာင်စီဵပွာဵေရဵ မူဝါဒမူေဘာင်နှငဴ် 

ေရဵဆဲွလျ ်ရိှေသာ သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵနှင်ဴ သစ်ေတာအတန်ဵအစာဵ  ျဆင်ဵြခင်ဵမှ  ာဗွန ်

ထုတ်လွှတ်မှု ေလျှောဴချြခင်ဵ (REDD+) မဟာဗျူဟာတ့ုိ ုိ လည်ဵ ြဖည်ဴဆည်ဵ အေထာ ်အပဴဳြပုပါသည်။ 

 ဤမဟာဗျူဟာတွင်  ဏ္ဍအလုိ ရ်လဒ်မျာဵ ုိရရိှရန် အချနိ် ာလအလုိ  ် ဦဵစာဵေပဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ေဖာ်ြပထာဵေသာ  ဏ္ဍအလုိ ် အေသဵစိတ်လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ 
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အပုိင်ဵ (၁) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုနှင်ဴဆ ်စပ်၍ ဖွဳ့မဖို ဵတိုဵတ ်မှု 

၁။ နိုင်ငဳ၏အေြခအေန 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳသည် ေြမာ ်လတ္တီတွဒ် ၀၉° ၃၂ʹ နှငဴ် ၂၈° ၃၁ʹ အက ာဵ၊ 

အေရှ့ ေလာင်ဂျတီွဒ် ၉၂° ၁၀ʹ နှင်ဴ ၁၀၁° ၁၁ʹ အက ာဵတ့ုိတွင် တည်ရိှပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳသည် 

အိန္ဒိယနုိင်ငဳ၊ ဘဂေလာဵေဒဴရ်ှနိုင်ငဳ၊ တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနုိင်ငဳ၊ လာအုိနိုင်ငဳ၊ ထုိင်ဵနုိင်ငဳတို့နှငဴ် 

နယ်နိမိတ်ချင်ဵ ဆ ်စပ်လျ ်ရိှပါသည် (ပဳု-၁)။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ေြမဧရိယာ အ ျယ်အဝန်ဵသည် 

၆၇၆,၅၇၇ စတုရန်ဵ ီလုိမီတာရိှမပီဵ အေရှ့ ေတာင်အာရှေဒသတွင်  ုန်ဵေြမအ ျယ်ဆဳုဵနိုင်ငဳ ြဖစပ်ါ 

သည်။ 

 

ပဳု-၁။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏တုိင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴြပည်နယ်မျာဵ (ဇစြ်မစ ်- INC 2012) 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ို အပူပုိင်ဵေဒသ၊  မ်ဵရိုဵတန်ဵနှင်ဴ  ုန်ဵြမင်ဴေဒသဟူ၍ စို ်ပျ ိုဵေရဵ ေဂဟဇုန် 

(၃) ခု နှငဴ် ေြမမျ ်နှာသွင်ြပင်ဆုိင်ရာေဒသ (၈) ခု ပုိင်ဵြခာဵထာဵပါသည် (ပဳု-၂)။ ၎င်ဵတ့ုိမှာ 

ဧရာဝတီြမစ်ဝှမ်ဵေဒသ၊ ချင်ဵတွင်ဵြမစ်ဝှမ်ဵေဒသ၊ စစ်ေတာင်ဵြမစ်ဝှမ်ဵေဒသ၊ ေြမာ ်ဘ ်  ုန်ဵြမငဴ ်

ေဒသ၊ အေရှ့ဘ ်  ုန်ဵြမငဴ်ေဒသ၊ အေနာ ်ဘ ် ုန်ဵြမငဴ်ေဒသ၊ ေတာင်ဘ ် မ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသ 

နှငဴ် အေနာ ်ေတာင် မ်ဵရိုဵတန်ဵ ေဒသတ့ုိ ြဖစက် ပါသည်။ နုိင်ငဳ၏ ထ ်ဝ ်နီဵပါဵြဖစ်ေသာ ၄၈.၂ 
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ရာခိင်ုနှုန်ဵသည် သစ်ေတာမျာဵ ဖဳုဵလွှမ်ဵလျ ်ရိှမပီဵ ၁၉.၂ ရာခိင်ုနှုန်ဵမှာ စို ်ပျ ိုဵေြမြဖစ်၍  ျန် ၃၂.၆ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵမှာ အြခာဵေြမအြဖစ ်အသဳုဵချလျ ်ရိှပါသည် (CIA World Factbook 2016)။ 

 

ပဳု-၂ ( )။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏စို ်ပျ ိုဵေရဵေဂဟဇုန် (၃) ခု နှငဴ်  

(ခ)။ ေြမမျ ်နှာသွင်ြပင် ဆုိင်ရာေဒသ (၈) ခု (ဇစ်ြမစ် - NAPA 2012) 

၁.၁။  ရာသီဥတု 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် ဥတုသဳုဵမျ ိုဵပါဝင်ေသာ အပူပုိင်ဵရာသီဥတု ရိှပါသည်။ နုိဝင်ဘာလမှ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလအထိ ေဆာင်ဵဥတု၊ မတ်လမှ ဧမပီလအထိ ေနွဥတုနှငဴ် ေမလမှ ေအာ ်တုိဘာလအထိ 

အေနာ ်ေတာင်မုတ်သဳုေလတုိ ခ်တ်ေသာ မုိဵဥတုဟူ၍ ဥတုသဳုဵမျ ိုဵ ခွြဲခာဵထာဵပါသည်။ ြမနမ်ာနိုင်ငဳ 

အလယ်ပုိင်ဵရိှ အပပုိူင်ဵေဒသ၏ တစ်နှစ်ပျမ်ဵမျှေမိုဵ ေရချနိ်မှာ (၅၀၀) မှ (၁၀၀၀) မီလီမီတာြဖင်ဴ 

မုိဵရွာသွန်ဵမှု အနိမ်ဴဆဳုဵြဖစမ်ပီဵ ၊ အေရှ့ ပုိင်ဵနှင်ဴ ေြမာ ်ပုိင်ဵ ုန်ဵြမငဴ်ေဒသမျာဵတွင် မုိဵေရချန်ိ ပုိမုိ 

မျာဵြပာဵ၍ ေတာင်ပုိင်ဵနှငဴ် ရခိငု် မ်ဵ ရိုဵ တန်ဵေဒသမျာဵတွင် တစ်နှစ် ပျမ်ဵမျှေမုိဵေရချနိ် (၂၅၀၀) မှ 

(၅၅၀၀) မီလီမီတာ ြဖင်ဴ မုိဵရွာသွန်ဵမှုအမျာဵဆဳုဵြဖစ်ပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏အပခူျနိ်သည် တစ်နုိင်ငဳလဳုဵ 

အေနြဖငဴ် ရာသီဥတုအလုိ  ်မျာဵစွာ ွာြခာဵမှုရိှပါသည်။ အပပုိူင်ဵေဒသ၏ အပူချနိ်သည် ေနွရာသီတွင် 

အြမင်ဴဆဳုဵ (၄၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် မှ (၄၃) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အထိရိှမပီဵ ေဆာင်ဵရာသီတွင် (၁၀) 
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ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ (၁၅) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အထိ ရိှပါသည်။  ုန်ဵြမင်ဴေဒသမျာဵတွင် ေဆာင်ဵရာသီ 

အပခူျနိ်သည်(၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် မှ (-၁) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ  ျဆင်ဵနုိင်ပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳေတာင်ပုိင်ဵေဒသ၏ ရာသီအလုိ ် အပခူျနိ်သည် မျာဵစွာ ဲွြပာဵြခာဵနာဵမှုမရိှပါ (Egashira 

and Aye 2006)။ 

၁.၂။  လူဦဵေရ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် လူဦဵေရ (၅၁.၄၈) သန်ဵရိှမပီဵ ၎င်ဵတို့အန ် အမျ ိုဵသာဵဦဵေရ (၂၄.၈၂) သန်ဵ 

နှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵဦဵေရ (၂၆.၆၆) သန်ဵရိှပါသည် (GoM 2015b)။ လူဦဵေရတိုဵပွာဵနှုန်ဵမှာ တစ်နှစ်လျှေင် 

၀.၈၉ ရာခုိင်နှုန်ဵရိှြခင်ဵေက ာင်ဴ အေရှ့ေတာင်အာရှေဒသအတွင်ဵ လူဦဵေရတုိဵပွာဵနှုန်ဵ အနည်ဵဆဳုဵ 

နုိင်ငဳတစ်ခ ု ြဖစပ်ါသည်။ လူဦဵေရ၏ ၆၀ ရာခိငု်နှုန်ဵခန့်သည် တုိင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴ ြပည်နယ် (၅) ခုတွင် 

ေနထိုင်က မပီဵ ရန် ုန်တိုင်ဵေဒသက ီဵတွင် (၇.၃၆) သန်ဵ၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသက ီဵတွင် (၆.၁၈) သန်ဵ၊ 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသက ီဵတွင် (၆.၁၆) သန်ဵ၊ ရှမ်ဵြပည်နယ်တွင် (၅.၈၂) သန်ဵနှငဴ် စစ် ိုင်ဵတုိင်ဵ 

ေဒသက ီဵတွင် (၅.၃၂) သန်ဵရိှပါသည်။ လူဦဵေရအနည်ဵဆဳုဵ ြပည်နယ်နှင်ဴတိုင်ဵေဒသက ီဵမျာဵမှာ 

 ယာဵြပည်နယ် (၀.၂၈၆) သန်ဵ၊ ချင်ဵြပည်နယ် (၀.၄၇၈) သန်ဵ၊ ေနြပည်ေတာ်ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

(၁.၁၆) သန်ဵ၊ တနသောရီ တုိင်ဵေဒသက ီဵ (၁.၄၀) သန်ဵနှငဴ်  ရင်ြပည်နယ် (၁.၅၇) သန်ဵ တ့ုိြဖစ်မပီဵ 

ဤြပည်နယ်နှငဴ် တုိင်ဵေဒသက ီဵ မျာဵရိှ လူဦဵေရမှာ တစ်နိုင်ငဳလဳုဵလူဦဵေရ စုစုေပါင်ဵ၏ ၉.၅ ရာခိငု်နှုန်ဵ 

သာ ရိှပါသည်။ လူဦဵေရပျ ဳ့န့ဳှမှု ိ ု ပဳု(၃)နှငဴ် ြပည်နယ်နှင်ဴ တုိင်ဵေဒသက ီဵမျာဵ၏ လူဦဵေရအချ ိုဵအစာဵ 

ဆန်ဵစစ်မှုဇယာဵ ုိ ပဳု(၄) တို့တွင် အသီဵသီဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳရိှ လူဦဵေရသည် 

ေဒသ ုိလုိ ်၍  ွဲြပာဵြခာဵနာဵမှုရိှမပီဵ ေဒသအသီဵသီဵ၌ မတူ ွြဲပာဵေသာ ဘာသာ စ ာဵေပါင်ဵ 

(၁၀၀)  ုိသဳုဵစွဲသညဴ် တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လူမျ ိုဵစု (၁၃၅) မျ ိုဵရိှပါသည် (Austin  and Sallabank 2011)။ 

၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်ဵေခါင်စာရင်ဵအရ လူဦဵေရ၏ ၇၀.၄ ရာခုိင်နှုန်ဵသည် ေ ျဵလ ်ေဒသမျာဵ 

တွင် ေနထိုင်မပီဵ ၂၉.၆ ရာခိငု်နှုန်ဵသည်  မမို ့ြပေဒသမျာဵတွင် ေနထိုင်က ပါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်ဵ 

ေဒသက ီဵရိှ လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ၏ ၈၆ ရာခိငု်နှုန်ဵသည် ေ ျဵလ ်ေနြပည်သူမျာဵြဖစ်က မပီဵ နုိင်ငဳ၏ 

ေ ျဵလ ်ေန ြပည်သူ အမျာဵဆဳုဵေနထုိင်ေသာေဒသ ြဖစပ်ါသည်။ မေ ွဵတုိင်ဵေဒသက ီဵရိှ လူဦဵေရ 

စုစုေပါင်ဵ၏ ၈၅ ရာခိငု်နှုန်ဵ၊ စစ် ိုင်ဵတိုင်ဵေဒသက ီဵရိှ လူဦဵေရ စုစုေပါင်ဵ၏ ၈၃ ရာခိင်ုနှုန်ဵနှငဴ် 

ရခိငု်ြပည်နယ်ရိှ လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ၏ ၈၃ ရာခိင်ုနှုန်ဵတ့ုိမှာေ ျဵလ ်ေနြပည်သူမျာဵြဖစ်က ပါသည်။ 

ရန် ုန်တုိင်ဵေဒသက ီဵ တွင် မမို ့ြပလူဦဵေရ အမျာဵဆဳုဵြဖစ၍် လူဦဵေရ စုစုေပါင်ဵ၏ ၇၀.၁ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵရိှမပီဵ  ချင်ြပည်နယ်တွင် ၃၅.၉ ရာခိင်ုနှုန်ဵနှင်ဴ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသက ီဵတွင် ၃၄.၈ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵတ့ုိမှာ မမို ့ြပေနလူဦဵေရမျာဵြဖစ်ပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ပျမ်ဵမျှေလဦူဵေရသိပ်သည်ဵြခင်ဵမှာ 

တစ်စတုရန်ဵ ီလုိမီတာတွင် (၇၆) ဦဵရိှပါသည်။ ရန် ုန်တုိင်ဵေဒသက ီဵတွင် (၇၂၃) ဦဵရိှ၍ လူဦဵေရ 

သိပ်သည်ဵမှုအမျာဵဆဳုဵြဖစမ်ပီဵ  မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသက ီဵ တွင် (၂၀၆) ဦဵရိှပါသည်။ ချင်ဵြပည်နယ်တွင် 
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(၁၃) ဦဵရိှ၍ လူဦဵေရ သိပ်သည်ဵမှုအနည်ဵဆဳုဵြဖစမ်ပီဵ   ချင်ြပည်နယ်တွင် (၁၉) ဦဵ ရိှပါသည်။ 

တုိင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်အာဵလဳုဵတွင် လူဦဵေရ တုိဵတ ်မျာဵြပာဵလာသည်ဴအတွ ် တစ်နိုင်ငဳလဳုဵ 

တွင် လူဦဵေရ ပုိမုိထူထပ်သိပ်သည်ဵလာမပီဵ မမို ့ြပေဒသမျာဵတွင် သိသာထင်ရှာဵစွာ တုိဵတ ်ြမငဴ်မာဵ 

လာပါသည် (GoM 2014)။ 

 

 
ပဳု-၃။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ တိုင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်အလုိ  ်လူဦဵေရထူထပ်ြပန့်နှဳမှု 

(လူဦဵေရ/စတုရန်ဵ  ီလုိမီတာ) 

 

 

 

 

 

 

 

ပဳု-၄။ တိုင်ဵေဒသက ီဵနှငဴ်ြပည်နယ် လူဦဵေရ အချ ိုဵအစာဵ (ဇစ်ြမစ်- GoM 2015b)  
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၁.၃။  စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ မဖိုဵတိုဵတ ်မှု 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵသည် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်လျ ်ရိှပါသည်။ နုိင်ငဳ၏ စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵ 

ထုတ် ုနတုိ်ဵတ ်နှုန်ဵမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၈.၄ ရာခိငု်နှုန်ဵ၊၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၈ ရာခိင်ုနှုန်ဵ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

တွင် ၇ ရာခုိင်နှုန်ဵရိှမပီဵ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၅.၉ ရာခိငု်နှုန်ဵ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၆.၈ ရာခုိင်နှုန်ဵရိှမပီဵ ၂၀၁၈ 

ခုနှစ်တွင် ၆.၄ ရာခိငု်နှုန်ဵရိှမည်ဟု ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည် (IMF 2017)။ အဓိ  ျေသာ စီဵပွာဵေရဵ 

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု မျာဵ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ြခင်ဵနှင်ဴ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ြပနလ်ည်ဆ ်သွယ် ေဆာင်ရွ ်လာနုိင်ခဲသဴညဴ်အတွ  ် စီဵပွာဵေရဵ သိသာထင်ရှာဵစွာ တိုဵတ ်လာ 

ပါသည်။ 

 ဖဲွ့စည်ဵေဆာင်ရွ ်မှုပဳုစေဳြပာင်ဵလဲြခင်ဵေက ာငဴ် စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖို ဵတုိဵတ ်မှုအေပါ် က ီဵမာဵ 

သည်ဴ သ ်ေရာ ်မှုရိှပါသည်။ စ ်မှု ဏ္ဍနှငဴ် ဝနေ်ဆာင်မှု ဏ္ဍတ့ုိတွင် အလုပ်အ ိင်ု ဖန်တီဵေပဵ 

နုိင်မှုနှင်ဴ  ုန်ထုတ်လုပ်မှုတ့ုိ ပုိမိုတိုဵတ ်လာ၍ လုပ်ငန်ဵ ဏ္ဍအလုိ  ် စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵ 

ထုတ် ုနအ်ချ ိုဵအစာဵသည်လည်ဵ ေြပာင်ဵလဲလာပါသည် (ပဳု-၆)။ သဘာဝသယဳဇာတ ဏ္ဍသည် 

စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှု ိ ု စဉ်ဆ ်မြပတ် အေထာ ်အ ူြပုလျ ်ရိှပါသည်။ စို ပ်ျ ိုဵေရဵသည် 

အဓိ စီဵပွာဵေရဵ ဏ္ဍြဖစမ်ပီဵ  စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ် ုန၏် ၃၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ ို ြဖညဴ်ဆည်ဵ 

ေပဵလျ ်ရိှပါသည် (MOALI 2015)။ နုိင်ငဳြခာဵသ့ုိသဘာဝဓာတ်ေငွ့တင်ပ့ုိြခင်ဵသည်လည်ဵ 

စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှု ိမုျာဵစွာ အေထာ ်အ ူြပုလျ ်ရိှသ ဲဴသ့ုိ  ုန်ထုတ်လုပ်မှုနှငဴ် 

ဝနေ်ဆာင်မှု ဏ္ဍမျာဵ၏ ြဖည်ဆဴည်ဵေပဵနိုင်မှုမှာလည်ဵ ပုိမုိမျာဵြပာဵလာပါသည် (World Bank 2014)။ 

ဥပမာအာဵြဖငဴ် စ ်မှုလုပ်ငန်ဵ၏ စုစုေပါင်ဵ ြပည်တွင်ဵ ထုတ် ုန်အချ ိုဵအစာဵပါဝင်မှုသည် 

လွန်ခဴဲေသာဆယ်စုနှစ်အတွင်ဵ ၁၀ ရာခိငု်နှုန်ဵမှ ၂၆ ရာခိငု်နှုန်ဵအထိ တုိဵတ ်လာပါသည်။ 

 ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၏ နိုင်ငဳြခာဵတုိ ရ်ို ရ်င်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှု (FDI) သည်  ေရနဳနှင်ဴသဘာ၀ 

ဓာတ်ေငွ့ ဏ္ဍတွင် ၄၀.၄၀ ရာခိငု်နှုန်ဵ၊ လျှေပ်စစ ်ဏ္ဍတွင် ၃၈.၇၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵ၊  ုန်ထုတ်လုပ်မှု 

 ဏ္ဍတွင် ၉.၇၁ ရာခုိင်နှုန်ဵ၊ ပုိ့ေဆာင်ေရဵ ဏ္ဍတွင် ၆.၄၉ ရာခိင်ုနှုန်ဵနှငဴ် သတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵ 

 ဏ္ဍတွင် ၅.၀၅ ရာခိငု်နှုန်ဵရိှပါသည် (MOALI 2015)။ အလုပ်အ ုိင်ဖန်တီဵမှုနှင်ဴ ပတ်သ ်၍ ၂၀၁၀ 

ြပည်နှဴစ်တွင် စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍမှ ၅၂ ရာခိငု်နှုန်ဵ၊ ဝနေ်ဆာင်မှု ဏ္ဍမှ ၃၆ ရာခိင်ုနှုန်ဵနှငဴ် ထုတ်လုပ်မှု 

 ဏ္ဍမှ ၁၂ ရာခုိင်နှုန်ဵြဖင်ဴ အလုပ်အ ိင်ုရရိှေစခဲပဴါသည် (World Bank  2014)။ ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် 

ထုတ်လုပ်မှု ဏ္ဍသည် နိုင်ငဴဳစီဵ ပွာဵေရဵ၏ အက ီဵဆဳုဵ ဏ္ဍ ြဖစလ်ာနိုင်မပီဵ အလုပ်အ ုိင် 

အမျာဵအြပာဵ ရရိှေစနုိင်မည် ြဖစပ်ါသည် (Chhor et al., 2013)။ 
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ပဳု-၅။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏စီဵပွာဵေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု (ဇစ်ြမစ်- ADB 2012b) 

 

ပဳု-၆။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် ဏ္ဍအလုိ  ်ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ် ုန် 

(ဇစ်ြမစ် - GoM 2014) 

 

 တုိင်ဵေဒသက ီဵနှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵတွင်  ဏ္ဍအသီဵသီဵ၏ စီဵပွာဵေရဵတုိဵတ ်မှုမျာဵသည် 

 ွာြခာဵပါသည်။ သ့ုိေသာ် စီဵပွာဵေရဵတုိဵတ ်မှုသည် စို ပ်ျ ိုဵေရဵ၊ စ ်မှု သ့ုိမဟုတ် ဝနေ်ဆာင်မှု 

 ဏ္ဍမျာဵအေပါ်တွင် အဓိ အမှီြပုပါသည်။ (ဇယာဵ-၁) 
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ဇယာဵ- ၁။ တုိင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်မျာဵ ၏ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှုအတွ ်ဦဵေဆာင်သညဴ်ဴ်  ဏ္ဍမျာဵ  

ြပည်နယ်နှငဴ် တုိင်ဵေဒသက ီဵ ဦဵတည် ဏ္ဍမျာဵ 

ဧရာဝတီ စို ပ်ျ ိုဵေရဵဝန်ေဆာင်မှု 

ပဲခူဵ  စ ်မှု/စို ်ပျ ိုဵေရဵ 

ချင်ဵ စို ပ်ျ ိုဵေရဵ 

 ချင် စ ်မှုဝန်ေဆာင်မှု 

 ယာဵ ဝနေ်ဆာင်မှု 

 ရင် ဝနေ်ဆာင်မှု 

မေ ွဵ စို ပ်ျ ိုဵေရဵစ ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

မန္တေလဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုဗဟိုဌာန 

မွန ် ဝနေ်ဆာင်မှု 

ရခိငု် စို ပ်ျ ိုဵေရဵစ ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

စစ် ုိင်ဵ စို ပ်ျ ိုဵေရဵစ ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

ရှမ်ဵ စို ပ်ျ ိုဵေရဵဝန်ေဆာင်မှု 

တနသောရီ စို ပ်ျ ိုဵေရဵဝန်ေဆာင်မှု 

ရန် ုန် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုဗဟိုဌာန 

  (ဇစ်ြမစ်- NCDP 2014) 

 အေသဵစာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအဆင်ဴတွင် အိမ်ေထာင်စု၏ အဓိ ဝင်ေငွသည် 

ေနရာေဒသ၊ သဘာဝသယဳဇာတက ယ်ဝမှုနှငဴ်  ျာဵ/မအလုိ  ်  ွာြခာဵမှုရိှပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖင်ဴ 

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်  ုန်ဵြမင်ဴေဒသမျာဵရိှ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် ဆန်စပါဵ မဟုတ်ေသာ အြခာဵ 

နဳှစာဵသီဵနှဳမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵမှ ဝင်ေငွအမျာဵဆဳုဵရရိှပါသည်။ အပပုိူင်ဵေဒသတွင် ပဲအမျ ိုဵမျ ိုဵနှင်ဴ ေြမပဲမှ 

ဝင်ေငွအမျာဵဆဳုဵရရိှမပီဵ ပင်လယ် မ်ဵရိုဵတန်ဵနှင်ဴ ြမစဝ် ျွန်ဵေပါ်ေဒသတွင် ဆန်စပါဵမှ အဓိ ဝင်ေငွ 

ရရိှပါသည်။ အမျ ိုဵသာဵဦဵေဆာင်ေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် အမျာဵအာဵြဖင်ဴ စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ထွ ် ုန် 

မျာဵ ုိ ေရာင်ဵချြခင်ဵမှဝင်ေငွရရိှမပီဵအမျ ိုဵသမီဵဦဵေဆာင်ေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵတွင်မူ အမျာဵအာဵြဖင်ဴ 

စို ပ်ျ ိုဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵအြဖစ် လုပ် ိငု်ြခင်ဵမှ ဝင်ေငွရရိှပါသည်။ ပျမ်ဵမျှေ 

ဝင်ေငွ တစ်လလျှေင် (၅၀,၀၀၀)  ျပ်ေအာ ်ေလျာဴနည်ဵေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် ေန့စာဵ 
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အလုပ်သမာဵလုပ် ိင်ုြခင်ဵြဖငဴ်ရရိှမပီဵ အလယ်အလတ်ဝင်ေငွရိှေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် 

အမျာဵအာဵြဖင်ဴ ငါဵ၊ ပုဇွန်နှင်ဴ ဂဏန်ဵမျာဵ ဖမ်ဵယူေရာင်ဵချြခင်ဵမှ ရရိှြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵတ့ုိထ ် 

ပုိမုိအဆင်ေြပေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ဝင်ေငွသည် အမျာဵအာဵြဖင်ဴ စို ်ပျ ိုဵေရဵ ထွ ် ုန်မျာဵ 

ေရာင်ဵချြခင်ဵမှရရိှပါသည် (LIFT 2013)။ 

၁.၄။  လူမှုေရဵဖွဳ့ မဖိုဵတိုဵတ ်မှု 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် လူမှုေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုအညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵအရ တုိဵတ ်မှုရိှေသာ်လည်ဵ 

အဆိုပါ တုိဵတ ်မှုသည် ေဒသသ့ုိမဟုတ် တိုင်ဵရင်ဵသာဵအစုအဖဲွ့မျာဵအက ာဵ ညီမျှေမှုမရိှပါ (UNSD 

2015)။ နုိင်ငဴဳလူဦဵေရ၏ ၂၅.၆ ရာခုိင်နှုန်ဵမှာ ဆင်ဵရဲမဲွေတမှု သတ်မှတ်ချ ်ေအာ ်သ့ုိ ေရာ ်ရိှေနမပီဵ  

၎င်ဵတို့အန ် ၈၅ ရာခုိင်နှုန်ဵနီဵပါဵသည် ေ ျဵလ ်ေဒသမျာဵတွင် ေနထိုင်က ပါသည် (UNDP 2011)။ 

ဆင်ဵရဲမှုသည် ေဒသအလုိ  ် မျာဵစွာ ွာြခာဵလျ ်ရိှရာ  မ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသမျာဵ ြဖစေ်သာ 

ရခိငု်ြပည်နယ် နှငဴ် ေတာင်တန်ဵေဒသမျာဵြဖစ်ေသာ ချင်ဵြပည်နယ်တ့ုိသည် အဆင်ဵရဲဆဳုဵြဖစ်မပီဵ 

ဆင်ဵရဲမှုနှုန်ဵမှာ ၇၈ ရာခိငု်နှုန်ဵ နှင်ဴ ၇၁.၅ ရာခိင်ုနှုန်ဵ အသီဵသီဵရိှပါသည် (World Bank 2014)။ 

ြပည်သူလူထုအက ာဵ လူမှုစီဵပွာဵေရဵ အေြခအေနမျာဵမှာ အလွန် ွာြခာဵလျ ်ရိှမပီဵ စာတတ်ေြမာ ်မှု 

အနည်ဵဆဳုဵ ြပည်နယ်မျာဵ မှာ ရှမ်ဵြပည်နယ် (၆၅ ရာခိင်ုနှုန်ဵ)၊  ရင်ြပည်နယ် (၇၄ ရာခိင်ုနှုန်ဵ) နှင်ဴ 

ချင်ဵြပည်နယ် (၇၉ ရာခိင်ုနှုန်ဵ) တ့ုိ ြဖစပ်ါသည်။ ရခိငု်ြပည်နယ်နှင်ဴ  ရင်ြပည်နယ်တ့ုိသည် 

အလုပ်လ ်မဴဲအမျာဵဆဳုဵ ြပည်နယ်မျာဵြဖစ်ပါသည်။ မမို ့ေနအိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ၄၄ ရာခိငု်နှုန်ဵနှငဴ် 

ေ ျဵလ ်ေန အိမ်ေထာင်စုမျာဵ ၏ ၅.၆ ရာခိငု်နှုန်ဵသာ လျှေပ်စစ်မီဵရရိှပါသည် (GoM 2014a)။ 

၁.၅။  ပတဝ်န်ဵ ျင်ဆိုင်ရာ ဖွဳ့ မဖိုဵတိုဵတ ်မှု 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ွဲ၊ သစ်ေတာ၊ ေရသယဳဇာတနှင်ဴ ဓာတ်သတ္တုစေသာ သဘာဝ 

သယဳဇာတမျာဵ က ယ်ဝေသာနုိင်ငဳြဖစ်ပါသည်။ ဇီဝမျ ိုဵစဳုက ယ်ဝမှုအေနြဖငဴ် သစ်ပင် (၁၁၈၂၀) မျ ိုဵ၊ 

န့ုိတို ်သတ္တဝါ (၂၅၉) မျ ိုဵ၊ ငှ ် (၁၀၅၆) မျ ိုဵ၊ တွာဵသွာဵသတ္တဝါ (၂၉၇) မျ ိုဵ၊  ုန်ဵေနေရေနသတ္တဝါ 

(၈၂) မျ ိုဵ၊ ေရချ ိုေရငန်ငါဵ (၇၇၅) မျ ိုဵ၊ ေရငန်လိပ် (၅) မျ ိုဵနှင်ဴ သန္တာေ ျာ ် (၅၂) မျ ိုဵရိှြခင်ဵတို့ေက ာငဴ် 

အာရှပစိဖိတ်ေဒသတွင် ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ဲွ အက ယ်ဝဆဳုဵေသာ နိုင်ငဳတစ်နုိင်ငဳ ြဖစပ်ါသည်။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ေငွ၊ ခဲ၊ သွပ်နှင်ဴ သဳြဖူ စသည်ဴ သတ္တုမျာဵလည်ဵ က ယ်ဝပါသည်။ ထ့ုိအြပင် 

အဓိ ြမစ်ဝှမ်ဵ(၄)ခုြဖစ်ေသာ ဧရာဝတီ၊ ချင်ဵတွင်ဵ၊ စစ်ေတာင်ဵနှငဴ် သဳလွင်တို့တွင် ေရသယဳဇာတ 

အေြမာ ်အမျာဵရိှမပီဵ ထုိြမစ်က ီဵမျာဵ၏ ေရေဝေရလဲဧရိယာသည် (၇၃၇၈၀၀) စတုရန်ဵ ီလုိမီတာ 

 ျယ်ဝန်ဵပါသည်။ ေရချ ိုအရင်ဵအြမစ်၏ ၇၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵ ို စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍတွင် အသဳုဵြပုမပီဵ၊ ၇ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵ ို အိမ်တွင်ဵသဳုဵစွဲမှုအတွ ် အသဳုဵြပု၍ ၃ ရာခိင်ုနှုန်ဵ ုိ စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွ ် 

အသဳုဵြပုပါသည် (ASEAN 2000)။ ြမန်မာနိုင်ငဳသည် လျှေပ်စစစွ်မ်ဵအင် (၁၀၈,၀၀၀) မဂ္ဂါဝပ်အထိ 



ြမန်မာနိုင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၈-၂၀၃၀) 

စာမျက်နှာ| 39 

 

ထုတ်လုပ်နိုင်မညဴ် အလာဵအလာေ ာင်ဵမျာဵရိှေနမပီဵ  ယင်ဵပမာဏသည် နိုင်ငဳ၏ စွမ်ဵအင်လုိအပ်ချ ် 

 ို လဳုေလာ ်စွာ ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵနုိင်မည် ြဖစပ်ါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ၂၀၃၀ ြပည်နှဴစ်တွင် 

ေရအာဵလျှေပ်စစ်တစ်ခတုည်ဵမှ လျှေပ်စစထု်တ်ယူရန် စီစဉထ်ာဵရိှမပီဵ ြပည်ပသ့ုိ အေြမာ ်အြမာဵ တင်ပို ့

နုိင်မည်ဴ အလာဵအလာရိှပါသည် (GoM 2016)။ သစ်ေတာနှငဴ်ေရသယဳဇာတမျာဵသည် ေ ျဵလ ်ေန 

ြပည်သူမျာဵ၏ အသ ်ေမွဵဝမ်ဵေက ာင်ဵမှု၊ ြပည်ပဝင်ေငွနှင်ဴ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဝင်ေငွတို့အတွ ် 

ဇစ်ြမစ်တစ်ခ ု ြဖစပ်ါသည်။ ြပည်တွင်ဵ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလွတ်လပ်မှုနှငဴ် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုအပါအဝင်  မ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ ြဖစေ်ပါ်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵသည် ြမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ အမျ ိုဵစုဳလင် 

ေသာ သဘာဝသယဳဇာတ ေပါက ယ်ဝမှုအေပါ် မခိမ်ဵေြခာ ်ေနပါသည်။ အဆုိပါ ေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု

ေမာင်ဵနှင်ေပဵေနသည်ဴ အဓိ အေက ာင်ဵရင်ဵမျာဵတွင် စွမ်ဵအင်၊ စ ်မှုနှင်ဴ မမို ့ြပ ဏ္ဍမျာဵတုိဵတ ်မှု၊ 

ေြမအသဳုဵချမှု ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှငဴ် သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵတ့ုိ ပါဝင်ပါသည် (UN-Habitat and UNEP 

2016)။ ေြမအသဳုဵချမှု စနစ်တ ျမရိှြခင်ဵနှင်ဴ သစ်ေတာဧရိယာမျာဵ  ုိ  ျူဵေ ျာ်ြခင်ဵတ့ုိသည် 

ပတ်ဝန်ဵ ျင် ိ ု ထိခို ်ေစေသာ အဓိ အေက ာင်ဵရင်ဵမျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ေ ျဵလ ်ေန 

အိမ်ေထာင်စုမျာဵသည် သစ်ေတာသယဳဇာတမျာဵအေပါ် အဓိ မီှခုိလျ ်ရိှရာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ 

၆၉.၂ ရာခုိင်နှုန်ဵသည် ထင်ဵ ုိ ေလာင်စာအြဖစ် အဓိ  အသဳုဵြပုေနက ပါသည် (GoM 2014a)။ 

တရာဵမဝင်သစ်ထုတ်ြခင်ဵနှင်ဴ သစ်ေတာဧရိယာအတွင်ဵ  ျူဵေ ျာ်ဝင်ေရာ ်ြခင်ဵမျာဵသည်လည်ဵ 

သစ်ေတာမျာဵအတွ ် အဓိ မခိမ်ဵေြခာ ်မှုမျာဵြဖစ်မပီဵ၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ် မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အတွင်ဵ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ နှစ်စဉ်သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵမှုနှုန်ဵသည် (၄၆၆,၄၂၀) ဟ ်တာရိှပါသည် (INC 2012)။ 

 ေရနဳ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ့နှင်ဴ ေ ျာ ်မီဵေသွဵထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ပုိမုိတိုဵချဲ့မည် ဴ

အလာဵအလာမျာဵ ရိှေနပါသည် (World Bank, 2014)။ ပုိ့ေဆာင်ေရဵ ဏ္ဍသည် ရုပ်က င်ဵ 

ေလာင်စာမျာဵ ုိ အမျာဵဆဳုဵအသဳုဵြပုလျ ်ရိှရာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ယင်ဵ ဏ္ဍမှ မှန်လဳုအိမ် ဓာတ်ေငွ့ 

ထုတ်လွှတ်မှုသည် တစ်နိုင်ငဳလဳုဵမှထုတ်လွှတ်မှု၏ ၂၀ ရာခိငု်နှုန်ဵရိှခဴဲမပီဵ အဆိုပါရုပ်က င်ဵ ေလာင်စာ 

သဳုဵစွဲမှုသည် သိသာစွာ တိုဵြမင်ဴလာမည်ဟု ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည် (INC 2012)။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည်  သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ ုိ ထိေရာ ်စွာ စီမဳခန့ခ်ွမဲှုမရိှပါ  သယဳဇာတ 

သဳုဵစွဲမှု အေလအလွငဴ်ြဖစ်ေစသည်သာမ  နုိင်ငဳအတွင်ဵ မညီမျှေမှု ိ ု ပုိမုိဆုိဵရွာဵလာေစနုိင်ပါသည်။ 

ယင်ဵအချ ် ိ ု ြပင်ဆင်ေရဵဆဲွမပီဵြဖစ်သည်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာမူဝါဒတွင် 

ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပမပီဵ ြဖစပ်ါ သည် (NEP 2018)။ 

၁.၆။  အုပခ်ျုပေ်ရဵစနစ်မျာဵ 

 ပါလီမန်စနစ် ိ ုျင်ဴသဳုဵေနေသာ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ဥပေဒြပုေရဵအာဏာ၊အုပ်ချုပ်ေရဵအာဏာ 

နှင်ဴ တရာဵစီရင်ေရဵအာဏာတ့ုိ ုိ တတ်နုိင်သမျှေ ပုိင်ဵြခာဵသဳုဵစွဲြခင်ဵနှင်ဴ အချင်ဵချင်ဵအြပန်အလှန် 

ထိန်ဵေ ျာင်ဵြခင်ဵတို့ ို  ျငဴ်သဳုဵလျ ်ရိှသည်။ ြပည်ေထာင်စုအဆငဴ်သည် အုပ်ချုပ်ေရဵအတွ ် 
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အဓိ ဗဟုိဌာနြဖစ်မပီဵ ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဳဥပေဒအရ နုိင်ငဳေတာ် ိ ု တုိင်ဵေဒသက ီဵနှငဴ် ြပည်နယ်အဆငဴ် 

အုပ်ချုပ်မှုေဒသ (၁၄) ခု ခွြဲခာဵထာဵပါသည်။ ၎င်ဵတို့မှာ  ချင်၊  ယာဵ၊  ရင်၊ ချင်ဵ၊ မွန်၊ ရှမ်ဵနှင်ဴ ရခိငု် 

ဟူ၍ ြပည်နယ် (၇) ခုနှင်ဴ မေ ွဵ၊ မန္တေလဵ၊ စစ် ိုင်ဵ၊ ပဲခူဵ ၊ တနသောရီ၊ ဧရာဝတီနှငဴ် ရန် ုန်ဟူ၍ 

တုိင်ဵေဒသက ီဵ (၇) ခု ခွြဲခာဵသတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ နုိင်ငဳ၏ အက ီဵဆဳုဵြဖစ်ေသာ ရန် ုန်မမို့သည် 

ယခင် မမို့ေတာ်ြဖစ်ခဲဴမပီဵ ယခုအခါ အချ ်အချာ ျေသာ ေနြပည်ေတာ် ိ ု မမို ့ေတာ်အြဖစ် 

သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ တုိင်ဵေဒသက ီဵ နှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵတွင် ခရိငု်မျာဵထပ်မဳ ခွြဲခာဵထာဵ၍ 

ခရိင်ုတွင်လည်ဵ မမို ့နယ်မျာဵ၊ မမို ့နယ်ခွဲမျာဵ၊ ရပ် ွ ်မျာဵ၊ ေ ျဵရွာအုပ်စုမျာဵနှင်ဴ ေ ျဵရွာမျာဵအြဖစ် 

ခွြဲခာဵထာဵပါသည်။ 

 အမျာဵပါဝင်မှုရိှေသာ ဆဳုဵြဖတ်ချ ်မျာဵ ို ချမှတ်ရာတွင် ြမန်မာနုိင်ငဳသည် နုိင်ငဳေရဵအရ 

ဒီမိ ုေရစီစနစ်သ့ုိ ေြပာင်ဵလဲမပီဵ ဗဟိုဦဵစီဵစနစ် ိ ု ေလျှောဴချလျ ်ရိှပါသည်။ နှစ်ေပါင်ဵ (၂၀) အတွင်ဵ 

အေထွေထွေရွဵေ ာ ်ပဲွ ို ၂၀၁၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် ပထမဦဵဆဳုဵအက ိမ်အြဖစ်  ျင်ဵပ ာ 

ဒီမိ ုေရစီစနစ ်  ုိ စတင်အေ ာင်အထည်ေဖာ်ခဲဴမပီဵ  က ာဵြဖတ်ေရွဵေ ာ ်ပဲွ ို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် 

 ျင်ဵပခဲဴပါသည်။  ၂၀၁၅ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင်  ျင်ဵပခဲေဴသာ ဒုတိယအက ိမ် အေထွေထွ 

ေရွဵေ ာ ်ပဲွတွင် အမျ ိုဵသာဵ ဒီမိ ုေရစီအဖဲွ့ချုပ်မှ အနိုင်ရခဲပဴါသည်။ 

 ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဥဳပေဒအရ တုိင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်မျာဵ ုိ အုပ်ချုပ်မှု 

အာဏာခဲွေဝေပဵမပီဵ ၎င်ဵတို့အာဵ ေအာ ်ပါတာဝန်နှငဴ် ဝတ္တရာဵမျာဵ ုိ သတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵြဖငဴ် 

ဗဟိုဦဵစီဵစနစ် ိ ုေလျှောဴချ ာ အုပ်ချုပ်မှုစနစ် ိ ုြပန်လည်ဖဲွ့စည်ဵခဴဲပါသည်- 

( ) အချ ို့ ဏ္ဍမျာဵတွင်ဥပေဒမျာဵ ြပင်ဆင် ြဖည်စဴွ ်ခငွဴ်ရိှြခင်ဵ (ဖဲွ့စည်ဵပဳု၏ဇယာဵ-၂)၊ 

(ခ) ဥပေဒမျာဵြပဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ၊ 

(ဂ) ြပည်ေထာင်စု၏ နှစ်စဉရ်န်ပဳုေငွေပါ်တွင် အေြခခဳ၍ တိုင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်မျာဵ 

မှ ရန်ပဳုေငွ တင်ြပေတာင်ဵခဳြခင်ဵ၊ 

(ဃ) အခွန်အခမျာဵ ေ ာ ်ခြဳခင်ဵ၊ 

(င) တုိင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်အစိုဵရ၏ ရန်ပဳုေငွ ုိ သဳုဵစွဲြခင်ဵ၊ 

(စ) တုိင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်အစိုဵရ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ စီမဳခန့ခ်ွြဲခင်ဵ၊ ထိန်ဵေ ျာင်ဵ 

ြခင်ဵ၊ က ီဵ က ပ်ြခင်ဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

(ဆ) လူမှုဖဳွ့မဖိုဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအာဵ က ီဵက ပ်ြခင်ဵ၊ စစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိနှင်ဴ 

ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ၊ 
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(ဇ) တုိင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့၏ ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ ုိ အေထာ ်အ ူ 

ေပဵနုိင်ရန်အတွ ် ဝနထ်မ်ဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ ဖဲွ့စည်ဵေပဵမပီဵ  ဝနထ်မ်ဵမျာဵ ခန့်အပ် 

ေပဵြခင်ဵ၊ 

တုိင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်အဆငဴ် ဝနက် ီဵချုပ်မျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏အစိုဵရအဖွဲ့ ို 

ြပည်ေထာင်စအုစိုဵရမှ ခန့်အပ်မပီဵ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရ ိ ု တာဝန်ခရဳပါမည်။ ဤလုပ်ငန်ဵစဉ်သည် 

ေဒသနှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵသာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ုိ ပုိမုိ ိုယ်စာဵြပုနုိင်မည် ြဖစ်ပါသည် (Nixonet al., 2013)။ 

ဥပေဒြပုေရဵအာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ေရဵအာဏာနှငဴ် တရာဵစီရင်ေရဵအာဏာတ့ုိ ုိ တတ်နုိင်သမျှေ 

ပုိင်ဵြခာဵသဳုဵစွဲြခင်ဵနှငဴ် အချင်ဵချင်ဵအြပန်အလှန် ထိန်ဵေ ျာင်ဵြခင်ဵတို့ ို  ျငဴ်သဳုဵလျ ်ရိှသည်။ 

ဥပေဒြပုေရဵလုပ်ငန်ဵစဉတွ်င် နုိင်ငဳေတာ်သည် နိုင်ငဳေတာ်ရန်ပဳုေငွဥပေဒ၊ အမျ ိုဵသာဵစီမဳ ိန်ဵ ဥပေဒ 

နှငဴ် အခွန်ဥပေဒ ဴဲသ့ုိေသာ ဥပေဒမျာဵေရဵဆဲွြခင်ဵ၊ ချမှတ် ျင်ဴသဳုဵြခင်ဵ၊ စီစဉ်ြခင်ဵနှငဴ် ရန်ပဳုေငွ 

ေရဵဆဲွြခင်ဵမျာဵအတွ ် တာဝနရိှ်ပါသည်။   

 အမျ ိုဵသာဵဘ ်စုဖဳွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵ  (NCDP) သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထိ 

ေရရှည် ာလ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုအစီအစဉ် အပါအ၀င ် အမျ ိုဵသာဵဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်ေရဵအတွ ် 

စီမဳ ိန်ဵ ချမှတ်ြခင်ဵမျာဵ ုိ လမ်ဵညွှနမ်ှုေပဵပါသည်။ ဤြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ ုိ (၃) နှစ် စီမဳ ိန်ဵ  (၄) 

ခု ြဖငဴ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန်ြဖစ်မပီဵ၊ ပထမ (၃) နှစ်စမဳီ ိန်ဵ  ို ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှပါသည်။ (၃) 

နှစ် စီမဳ ိန်ဵ  နှင်ဴ ချတ်ိဆ ်ေနသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူေဘာင် 

(FESR) တွင် အမျ ိုဵသာဵဘ ်စုဖဳွဳ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵ ၏ ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ ုိ ြပည်မီဴေစရန် 

အတွ ် နှစ်တုိ မူဝါဒဦဵစာဵေပဵမှုမျာဵ ုိ ထညဴ်သွင်ဵချမှတ်ထာဵပါသည်။  ဏ္ဍအလုိ  ် စီမဳ ိန်ဵမျာဵ 

နှငဴ် ေဒသအဆင်ဴ စီမဳ ိန်ဵ မျာဵ ိုလည်ဵ လမ်ဵညွှန်မှုေပဵသညဴ်အြပင် စဉ်ဆ ်မြပတ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

မျာဵ  ုိ ရရှိေစနိုင်မညဴ် အလာဵအလာမျာဵ ုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ထ့ုိြပင် ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ ် 

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ရာတွင်လည်ဵ 

အက ဳဉာဏမ်ျာဵ ေဖာ်ြပပါရိှပါသည်။ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်လူမှုေရဵ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူေဘာင်သည် 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵ မူဝါဒမျာဵနှငဴ် စမဳီ ိန်ဵ မျာဵ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ် ရာ၌ လမ်ဵညွှန်မှုေပဵပါသည်။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်မမမဲပီဵ  ဟန်ချ ်ညီေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵ  (MSDP) 

သည် နုိင်ငဳဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵ ို ရရိှရန်အတွ ် ဦဵေဆာင်ေပဵမညဴ် အဓိ မူေဘာင် ြဖစပ်ါသည်။ 

အဆိုပါ အစီအစဉ်သည် အာဵလဳုဵပါဝင်နုိင်ေသာ စစ်မှန်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ုိ 

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲနုိင်ရန် အတွ ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳအတွင်ဵရိှ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ုိ ေပါင်ဵစပ် 

ေဆာင်ရွ ်နုိင်ေစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ က ုဳေတွ့ေနရသည်ဴ ြပဿနာမျာဵ ုိ လ ်ေတွ့ ျ ျ 

ေြဖရှင်ဵရန်အတွ ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် မူေဘာင်တစ်ခ ုို ေဖာ်ေဆာင်ေပဵသညဴ်အြပင် ြပည်သူ 

ြပည်သာဵမျာဵ အတွ ် ေပျာ်ရွှေင်ဖယ်ွေန့စဉ်ဘဝနှငဴ် အခွင်ဴအလမ်ဵေ ာင်ဵမျာဵ ုိ အမျာဵဆဳုဵဖန်တီဵေပဵ 
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ပါသည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်သည် မဏိ္ဍုင် (၃) ရပ် ေပါ်တွင် တည်ေဆာ ်ထာဵမပီဵ ရည်မှန်ဵချ ်(၅) 

ရပ်၊ မဟာဗျူဟာ (၂၈) ခု နှငဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (၂၅၁) ခု ပါဝင်ပါသည်။ ပါဝင်သညဴ် 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အာဵလဳုဵသည် စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵမှုပန်ဵတုိင်မျာဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳ စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ 

မူဝါဒ (၁၂) ချ ်၊ မဟာမဲေခါင်ေဒသခဲွ မဟာဗျူဟာမူေဘာင်နှင်ဴ အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵ အသုိ အ်ဝန်ဵ 

အြပင် အြခာဵေဒသဆုိင်ရာ  တိ ဝတ်မျာဵနှငဴ်  ို ်ညီေအာင် ေရဵဆဲွထာဵပါသည်။ 
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၂။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှုေမျှော်မှန်ဵချ ် 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ၂၀၃၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် ေခတ်မီဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေသာ ဒီမုိ ေရစီနိုင်ငဳြဖစ်ရန် 

ရည်မှန်ဵထာဵပါသည် (NCDP  2012-2031)။ အဆုိပါရည်မှန်ဵချ ် ိရုရိှရန် စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵ နှင်ဴ 

ပတ်ဝန်ဵ ျင် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵတ့ုိ ို အဓိ ထာဵေဆာင်ရွ ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ မဏိ္ဍုင်တစ်ခုချင်ဵစ ီ

ေအာ ်ရိှ မူဝါဒလမ်ဵညွှနခ်ျ ်တွင် စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵနှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုတို ့ပါဝင်ပါသည်။  

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်မမမဲပီဵ  ဟန်ချ ်ညီေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု စီမဳ ိန်ဵ  (MSDP) 

၏ ပင်မေမျှော်မှန်ဵချ ်မှာ မငိမ်ဵချမ်ဵ၍ သာယာဝေြပာေသာ ဒီမုိ ေရစီ ြမနမ်ာနုိင်ငဳအြဖစ် 

တည်ေထာင်ရန် ြဖစပ်ါသည်။ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ရည်မှန်ဵချ ်အေပါ် အေြခခဳ၍ 

လူမှုစီဵပွာဵဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတ ်မှု နှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵ ျင် ာ ွယ်မှုတ့ုိအက ာဵ ဟန်ချ ်ညီေစမည်ဴ MSDP ပါ 

မဏိ္ဍုင်မျာဵ၊ ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ၊ မဟာဗျူဟာမျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ုိ ညီညွှတ်မျှေတစွာ 

ေပါင်ဵစပ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵြဖငဴ် အဆိုပါေမျှော်မှန်ဵချ ် ိ ုရရိှေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၂.၁။  စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ မဖိုဵတိုဵတ ်မှု 

 ပထမ (၃) နှစ်စီမဳ ိန်ဵ တွင်ပါရိှေသာ မူဝါဒလမ်ဵညွှန်ချ ်၊ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် လူမှုေရဵ ြပုြပင် 

ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူေဘာင် (FESR) နှငဴ်  ဏ္ဍအလုိ စ်ီမဳချ ်မျာဵသည် ဖဲွ့စည်ဵတည်ေဆာ ်မှုပဳုစ ဳ

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ ဦဵတည်ပါသည်။ ဤရည်မှန်ဵချ ်သည် စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵ ထုတ် ုန ်(GDP) တွင် 

စ ်မှုလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှု ဏ္ဍ၏ပါဝင်မှု ိ ု ပုိမုိတိုဵတ ်ေစမပီဵ စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍ၏ ပါဝင်မှု ို 

ေလျှောဴချြခင်ဵြဖငဴ် ေြပာင်ဵလဲရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ နှစ် (၃၀) စ ်မှုစီမဳ ိန်ဵနှငဴ် ၂၀၁၆ ခုနှစ် 

စ ်မှုဆုိင်ရာ မူဝါဒလျာထာဵချ ်သည်လည်ဵ ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ို အေြခခေဳသာနုိင်ငဳမှ 

စ ်မှုစီဵပွာဵေရဵ  ုိ အေြခခဳေသာ နုိင်ငဳအြဖစ်သ့ုိေြပာင်ဵလဲရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။  

ဤမူဝါဒသည် ဖဲွ့စည်ဵတည်ေဆာ ်မှုပဳုစ ဳ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴအတူ ြဖစ်ေပါ်လာမညဴ် 

အလုပ်အ ုိင် နှငဴ် စီဵပွာဵေရဵအခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵမှ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူသာဵအရင်ဵအြမစ်တ့ုိ၏ 

စမ်ွဵေဆာင်ရည်တိုဵတ ်ေစရန ် ဦဵတည်သည်ဴခိင်ုမာေသာ မူဝါဒြဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငဳေတာ်သည် 

 ျွမ်ဵ ျင်မှုဆုိင်ရာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵ အစီအစဉ်မျာဵ၊ အေသဵစာဵ၊ အငယ်စာဵနှငဴ် အလတ်စာဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ (MSMEs) နှငဴ် ေရရှည်တည်တဴဳေသာ စီဵပွာဵေရဵပဳုစမဳျာဵတွင် ရင်ဵနှီဵြမှု ပ်နှဳနုိင်ရန ်ရည်မှန်ဵ 

ပါသည်။  ုန်စည်နှငဴ်ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှငဴ် သဳုဵစွဲမှု ို အေထာ ်အ ူြပုေစရန်  ဏ္ဍ 

အသီဵသီဵတွင် ဆန်ဵသစ်တီထွင်ေသာ အေလအဴ ျင်ဴမျာဵ ုိ လုိ န်ာေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှပါသည်။ 

ဥပမာအာဵြဖင်ဴ မူဝါဒချမှတ်သူမျာဵသည် စွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်မှု 

ေပဵမညဴ် စွမ်ဵအင်အရင်ဵအြမစ်မျ ိုဵစဳု (ြပနြ်ပည်ဴမမဲစွမ်ဵအင်၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင် ထိခို ်မှုမရိှေသာ 

ေ ျာ ်မီဵေသွဵစမ်ွဵအင်နှင်ဴ ရုပ်က င်ဵေလာင်စာစွမ်ဵအင်)  ို ေပါင်ဵစပ်အသဳုဵြပုရန်နှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ 
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ပဳုစမဳျာဵ (အက ီဵစာဵနှငဴ်အေသဵစာဵ ပင်မဓာတ်အာဵလုိင်ဵ သ့ုိမဟုတ် သီဵြခာဵဓာတ်အာဵလုိင်ဵ)  ို 

အေ ျအလည် ေဆွဵေနွဵလျ ်ရိှပါသည်။ 

၂၀၁၇ ခုနှစ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳ စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ မူဝါဒ (၁၂)ချ ်သည် တုိင်ဵေဒသက ီဵနှငဴ် ြပည်နယ် 

မျာဵအက ာဵ သဘာဝသယဳဇာတ ုိ ညီမျှေစွာခွေဲဝေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ အမျ ိုဵသာဵြပန်လည် သင်ဴြမတ်ေရဵ နှငဴ် 

သဘာဝသယဳဇာတ ာ ွယ်ေရဵတ့ုိ ုိ အေထာ ်အ ူြပုေစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အဆုိပါ 

မူဝါဒ(၁၂)ချ ် သည် နိုင်ငဳ၏စီဵပွာဵေရဵ ုိ လမ်ဵညွှနမ်ှုေပဵရန ် ေအာ ်ပါအချ ်မျာဵမှ အချ ို့ ုိ 

အေလဵေပဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်- 

( ) ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုရိှ၍ ခိငု်မာေ ာင်ဵမွန်ေသာ ြပည်သူ့ေငွေက ဵဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွမဲှု 

စနစ် တည်ေထာင်ရန်၊ 

(ခ) ေခတ်မီဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေသာ စီဵပွာဵေရဵ ဏ္ဍအတွ ် အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ 

 ျွမ်ဵ ျင်မှု ြမင်ဴမာဵလာေစရန်နှင်ဴ အလုပ်အ ုိင်အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ဖန်တီဵေပဵရန်၊ 

(ဂ) အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳ ဖဳွ့မဖို ဵတုိဵတ ်ရန်နှင် ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵ တုိဵြမငဴ်လာေစရန်၊ 

(ဃ) ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှငဴ် သဟဇာတြဖစ်ေစမညဴ်မမို ့မျာဵ၊ အမျာဵြပည်သူဆုိင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေနရာမျာဵ ုိတုိဵြမငှ်ဴ်တည်ေဆာ ်ရန်၊ 

(င) နုိင်ငဳေတာ်အခွနဘ်ဏ္ဍာ တုိဵြမင်ဴရရိှေစရန်အတွ ် အခွန်ေ ာ ်ခဳမှုစနစ ်ို 

ညီညွတ်မျှေတစွာ ေဖာ်ေဆာင်ရန်။ 

၂.၂။  လူမှုေရဵဖွဳ့ မဖိုဵတိုဵတ ်မှု 

လ ်ရိှမူဝါဒလမ်ဵညွှန်ချ ်သည် အမျာဵပါဝင်နိုင်ေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ို ရရိှေစေရဵ 

အတွ ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵ ို ပုိမုိတိုဵြမငဴ်ှေစရန် ရည်မှန်ဵပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဴဳ 

ခုိင်မမဲမပီဵ ဟန်ချ ်ညီေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု စီမဳ ိန်ဵ (MSDP) ၏ “ြပည်သူမျာဵနှင်ဴ  မ္ဘာေြမ” 

မဏိ္ဍုင်ေအာ ်တွင် ပန်ဵတုိင် (၄) အြဖစ် “၂၁ ရာစု လူမှုအသုိ အ်ဝန်ဵအတွ ် လူသာဵအရင်ဵအြမစ် 

မျာဵနှငဴ် လူမှုဘဝဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵ” ဟုသတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ ၎င်ဵပန်ဵတုိင်ေအာ ်ရိှ မဟာဗျူဟာ 

သည် စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတ ်မှု ိုေရရှညထိ်န်ဵသိမ်ဵရန်အတွ ်လူမှုဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵနှင်ဴ ြမန်မာ 

ြပည်သူတ့ုိ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ုိ ြမငှ်ဴတင်ေပဵရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပန်ဵတုိင်သည် 

ပညာေရဵနှငဴ် ျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵ ို အရည်အေသွဵ ြမှငဴ်တင်ရန ် အေလဵထာဵမပီဵ 

လူမှုေရဵဆုိင်ရာ အ ာအ ွယ်ေပဵသညဴ် အစီအစဉ်မျာဵ ုိလည်ဵ တိုဵြမှင်ဴေဆာင်ရွ  ် သွာဵမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ အရည်အေသွဵေ ာင်ဵမွန်၍ အာဟာရြပညဴ်ဝသည်ဴ အစာဵအစာမျာဵ ုိ ပုိမုိရရိှေစေရဵ 
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အတွ  ် ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွ ်သွာဵမည်ြဖစ်သညဴ်အြပင် ေရွှေ့ေြပာင်ဵလုပ်သာဵမျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵ 

 ိုလည်ဵ အ ာအ ွယ်ေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ြမနမ်ာဴအမျ ိုဵသာဵ လူမှု ာ ွယ်ေရဵ မဟာဗျူဟာစီမဳ ိန်ဵ  ၂၀၁၄ သည် အဆိုပါမူေဘာင်၏ 

ဦဵတည်ချ ်မျာဵနှငဴ် ို ်ညီမှုရိှမပီဵ   ာ ွယ်ြခင်ဵ၊ က ိုတင်တာဵဆီဵြခင်ဵ၊ ြမငှ်ဴတင်အာဵေပဵြခင်ဵတ့ုိ ုိ 

ေဆာင်ရွ ်ရန်ြဖစ်သည် (GoM 2014b)။ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရသည် ထိခို လွ်ယ်ေသာ အုပ်စုမျာဵ 

ြဖစေ်သာ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊  ေလဵသူငယ်မျာဵနှင်ဴ သ ်က ီဵရွယ်အိုမျာဵ ုိ ဦဵစာဵေပဵ၍ အေြခခ ဳ

 ျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာ ်မှု ို ရရိှေစမပီဵ  ဗဟိုဦဵစီဵစနစ်အရ “အာဵလဳုဵအတွ ် ျန်ဵမာေရဵ” ဟူေသာ 

ရည်မှန်ဵချ ် ိ ုရရိှေစရန်ြဖစ်သည်။ 

လူမှုေရဵ ာ ွယ်ေပဵမှုမဟာဗျူဟာ ုိ အေထာ ်အပဴဳြဖစ်ေသာ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏   

ေ ျဵလ ်ေဒသဖဳွ့မဖိုဵေရဵနှငဴ် ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှုေလျှောဴချေရဵ မဟာဗျူဟာ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ် 

ြခင်ဵြဖငဴ် ထိခို ်လွယ်ေသာအုပ်စုမျာဵအတွ ်  အေထာ ်အ ူြပုေသာ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ 

တုိဵတ ်လာမည် ြဖစပ်ါသည်။ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရသည ် လူမှုေရဵ ဏ္ဍမျာဵတွင် ရန်ပဳုေငွ ပုိမုိသဳုဵစွဲ 

လာပါသည်။ 

၂.၃။  ပတဝ်န်ဵ ျင်ဆိုင်ရာဖွဳ့ မဖိုဵတိုဵ တ ်မှု 

 နုိင်ငဳေတာ်အစိုဵရသည် ြပည်သူမျာဵ ုိ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ စီမဳခန့ခ်ွဲေရဵတ့ုိတွင် 

ပါဝင်လာေစရန်နှင်ဴ သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ ုိ စနစ်တ ျထုတ်ယူသဳုဵစွဲနိုင်ေစရန် တို တွ်န်ဵ 

အာဵေပဵလျ ်ရိှပါသည်။ ထ့ုိအြပင်အစိုဵရသည် ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ဲွမျာဵ ာ ွယ်ရန်အတွ ် သဘာဝ 

သစ်ေတာမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် အပပုိူင်ဵေဒသရိှ ေတာင်တန်ဵ (၁၇) ခု စိမ်ဵလန်ဵစုိြပည်ေရဵ လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှပါသည်။ အစိုဵရသည် ပုိမုိေ ာင်ဵမွန်ေသာပတ်ဝန်ဵ ျင်နှင်ဴ ေရရှည်တည်တဴဳ 

ေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ရရိှေစရန်အတွ ် ခိငု်မာေသာေမျှော်မှန်ဵချ ်မျာဵ၊ ရည်ရွယ်ချ ်မျာဵြဖင်ဴ 

ေအာ ်ပါပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာမျာဵ ုိ ၁၉၉၀ 

ြပည်နှဴစ် ဝန်ဵ  ျင် တည်ဵ ပင် ေဖာ်ထုတ်ခဲဴပါသည်-   

 ( ) ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်မမမဲပီဵ  ဟန်ချ ်ညီေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု စီမဳ ိန်ဵ  

(MSDP) တွင် ေ ာင်ဵမွန်သည်ဴ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာစီမဳအုပ်ချုပ်မှုနှငဴ် ဇီဝမျ ိုဵစုဳ 

မျ ိုဵ ဲွ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရာှ ်ေရဵ ို ခိငု်မာစွာေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ထ့ုိအြပင် 

နုိင်ငဳ၏ သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင် ုိ ထိန်ဵသိမ်ဵ ာ ွယ်ြခင်ဵသည် နုိင်ငဳက ယ်ဝမှုနှင်ဴ 

ဆ ်စပ်လျ ်ရိှေက ာင်ဵ နှငဴ် ၎င်ဵက ယ်ဝမှုတ့ုိသည် အနာဂတ်မျ ိုဵဆ ်မျာဵအတွ ် 

အ ျ ိုဵြဖစ်ထွန်ဵေစမည်ြဖစ်ေက ာင်ဵ အသိအမှတ်ြပုထာဵပါသည်။ ထ့ုိေက ာင်ဴ 

ြပည်သူမျာဵနှင်ဴ မ္ဘာေြမ မဏိ္ဍုင်ေအာ ်တွင် ရည်မှန်ဵချ ် (၅) အြဖစ် နုိင်ငဳ၏ 

အနာဂတ်မျ ိုဵဆ ်မျာဵအတွ ် သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင် ို သတ်မှတ် 
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ထာဵမပီဵ မဟာဗျူဟာအြဖစ် ေ ာင်ဵမွန်၍ခဳနိုင်ရည်ရိှသည်ဴ ေဂဟစနစ်မျာဵအတွ ် 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှငဴ် ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ဲွမျာဵ  ို ေရရှည်တည်တဴဳသည်ဴနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ 

စီမဳအုပ်ချုပ်ရန် သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ 

(ခ) အသစ်ြပင်ဆင်ေရဵဆဲွထာဵေသာ ၂၀၁၈ခုနှစ ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳအမျ ိုဵသာဵ ပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ေရဵရာ မူဝါဒ (NEP) နှင်ဴပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနှစ်) တိုသ့ည် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင် ုိ စီမဳခန့ခ်ွနုိဲင်ရန်အတွ ် မဟာဗျူဟာ ျေသာ ဦဵစာဵေပဵမှု 

မျာဵနှင်ဴ ထိန်ဵေ ျာင်ဵေပဵမညဴ် စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵ မ်ဵမျာဵ ို ရရိှေစပါသည်။ နိုင်ငဳ၏ 

သဘာဝ အရင်ဵအြမစ်မျာဵအေပါ် မီှခုိေနမှုသည်  အဓိ ဖိအာဵတစ်ခသုဖွယ် ြဖစေ်န 

မပီဵ  ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵေက ာင်ဴ မခိမ်ဵေြခာ ်ခေဳနရ 

ေက ာင်ဵ နှင်ဴ စ ်မှု  ဏ္ဍသ့ုိ စတင် ူဵေြပာင်ဵလာြခင်ဵ၊ မမို့ြပမျာဵတုိဵချဲ့လာြခင်ဵနှငဴ် 

စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတ ်လာြခင်ဵစသည်ဴ အ ူဵအေြပာင်ဵ ာလအသစ်သ့ုိလည်ဵ 

ေရာ ်ရိှေနေက ာင်ဵ  ို အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာမူဝါဒ၌ 

အသိအမှတ်ြပုေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ အဆုိပါအေက ာင်ဵရင်ဵမျာဵေက ာင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာမူဝါဒသည် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်အာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ ာ ွယ်ေရဵ 

နှငဴ် စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတ ်မှု ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ ေအာင်ြမင်ေစေရဵအတွ ် 

အစိုဵရဌာနမျာဵ၊ အရပ်ဖ ် လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵနှငဴ် 

ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ အ်ဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵ ုိ ေရရှညေ်ဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် လမ်ဵညွှနခ်ျ ်မျာဵ 

ေပဵထာဵပါသည်။ အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာမူဝါဒ ို ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာ 

 ိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵမပီဵ လူမှုစီဵပွာဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်လာေရဵ၊ ဆင်ဵရဲ 

နွမ်ဵပါဵမှုေလျှောဴချေရဵ၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ 

ေလျာဴနည်ဵသ ်သာလာေရဵနှငဴ်ဴ ် လုိ ေ်လျာညီေထွ ေနထိုင်နိုင်ေရဵတို့အတွ ် 

ဦဵတည်၍ ြပင်ဆင်ေရဵဆဲွထာဵပါသည်။ 

(ဂ) သစ်ေတာမူဝါဒ (၁၉၉၅ ခုနှစ်) သည် ေြမဆီလွှာမျာဵ၊ ေရေဝေရလဲေဒသမျာဵ၊ ေဂဟ 

စနစ်မျာဵ၊ ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ဲွမျာဵ၊ မျ ိုဵရိုဵဗီဇအရင်ဵအြမစ်မျာဵ၊ သဘာဝရှုခင်ဵမျာဵနှငဴ် 

အမျ ိုဵသာဵယဉ်ေ ျဵမှုအေမွအနှစ်ေနရာမျာဵ ုိ အ ာအ ွယ်ေပဵရန် အေလဵထာဵ 

ပါသည်။ ေရရှည်တည်တဴဳေသာ သစ်ေတာစီမဳအုပ်ချုပ်မှုမှ တုိ ရ်ို နှ်ငဴ်သွယ်ဝုိ ရ်ရှိ  

ေသာအ ျ ိုဵေ ျဵဇူဵမျာဵသည် ပစ္စုပ္ပနနှ်ငဴ်အနာဂတ် မျ ိုဵဆ မ်ျာဵအတွ ် 

အာမခဳချ ် ရရိှေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် သစ်ေတာမူဝါဒ၏ ရည်မှန်ဵချ ်မာှ 

ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ စုစုေပါင်ဵေြမဧရိယာ ၃၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ ုိ သစ်ေတာက ိုဵဝိုင်ဵ အြဖစ် 
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လည်ဵေ ာင်ဵ၊ ၅ ရာခိငု်နှုန်ဵ ို သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ နယ်ေြမအြဖစ်လည်ဵေ ာင်ဵ 

ဖဲွ့စည်ဵရန်ြဖစပ်ါသည်။ 

(ဃ) အမျ ိုဵသာဵစဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵ မဟာဗျူဟာ (၂၀၀၉ ခုနှစ)် သည် 

အနာဂတ် ာလ အမျ ိုဵသာဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵ မျာဵတွင်သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင် 

 ို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵနုိင်သည်ဴ မူေဘာင်တစ်ရပ် ိ ုြဖစ်ေပါ်ေစပါမည်။ 

(င) နုိင်ငဳအဆငဴ် ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ဲွဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစမဳီချ  ် (၂၀၁၅ ခုနှစ)် 

သည် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာ ေရရှည်တည်တဴဳမှုရိှေရဵ ို အာဵေ ာင်ဵေစပါသည်။ 

(စ) ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာ အြခာဵမူဝါဒမျာဵတွင် (၂၁) ရာစုအစီအစဉ် (၁၉၉၇ ခုနှစ်)၊ 

သစ်ထုတ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွ ် အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ သတ်မှတ်ချ ်မျာဵ 

(၂၀၀၀ ခုနှစ်) နှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵေရမူဝါဒ (၂၀၁၄ ခုနှစ်) တ့ုိပါ၀င်ပါသည်။ 

 ေထာင်စုနှစ်ဖဳွ့မဖိုဵမှုပန်ဵတုိင်မျာဵ (MDG) ၏ အမတ်ှစဉ် (၇) သည် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာ 

ေရရှည်တည်တဴဳမှု ိဦုဵတည်မပီဵ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ(SDGs) သည် 

လည်ဵ အဆုိပါဦဵတည်ချ ်အတုိင်ဵ ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်သွာဵရန် အေလဵထာဵပါသည်။ ဟန်ချ ်ညီ 

ေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ု ချဉ်ဵ ပ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵအရ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်လူမှုေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု 

ဆုိင်ရာမူေဘာင်သည် ပတ်ဝန်ဵ  ျင်ဆုိင်ရာဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ုိေလျှောဴချရန် အက ဳြပုထာဵမပီဵ စွမ်ဵအင်နှငဴ် 

စ ်မှုလုပ်ငန်ဵ အပါအဝင် အြခာဵ ဏ္ဍမျာဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်လာေရဵ ုိလည်ဵ အက ဳြပုထာဵပါသည်။ 

နုိင်ငဳေတာ်အစိုဵရသည် ၎င်ဵ၏ အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာမူဝါဒ၊ နည်ဵဗျူဟာနှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ်၊ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴစွန့ပ်စ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွမဲှုဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ်နှငဴ် အစိမ်ဵေရာင် စီဵပွာဵေရဵမူဝါဒမူေဘာင်တ့ုိအာဵ ေခတ်နှငဴ်ေလျာ်ညီေစရန် ြပင်ဆင်ြခင်ဵ ို 

အဆင်ဴဆငဴ် ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှမပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်မူဝါဒ 

တစ်ရပ် ိလုည်ဵ အမပီဵ သတ် ေရဵဆဲွလျ ် ရိှပါသည်။ 

၂.၄။  ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

အန္တရာယ် ျေရာ ်နိုင်မှု 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏တည်ေနရာနှင်ဴ ေြမမျ ်နှာသွင်ြပင် အေနအထာဵတို့ေက ာင်ဴ ြပင်ဵထန်ေသာ 

မုိဵေလဝသြဖစစ်ဉ်မျာဵ ုိ လွန်ခဴဲသည်ဴနှစ်ေပါင်ဵ (၆၀) ေ ျာ်မှစတင်၍ က ိမ်ဖန်မျာဵစွာ ေတွ့က ုဳခစဳာဵ 

ခဴဲရပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် ရှည်လျာဵေသာြမစ်ေက ာင်ဵမျာဵသည် နုိင်ငဳအတွင်ဵ ြဖတ်သန်ဵ 

စီဵဆင်ဵ ာ ြမစဝ် ျွန်ဵေပါ်လွင်ြပင်ေဒသတွင် အဆုဳဵသတ်ပါသည်။ အေရှ့ ေတာင်အာရှေဒသ၏ 

အေနာ ်ေတာင် မုတ်သဳုေလတုိ ခ်တ်ရာ ဗဟိခုျ ်တွင်တည်ရိှ ာ နုိင်ငဳ၏ေဒသအန့ဳှအြပာဵတွင် 

မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵမှု နှင်ဴ ေရက ီဵမှုမျာဵ က ုဳေတွ့ရလျ ်ရိှပါသည်။ ထ့ုိအြပင် နိုင်ငဳ၏ မ်ဵရိုဵတန်ဵ 
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ေဒသမှာ ဘဂေလာဵပင်လယ်ေအာ်၊  ပ္ပလီပင်လယ်တ့ုိနှင်ဴ ထိစပ်လျ ်ရိှသည်ဴအတွ ် ဆုိင် လုန်ဵ 

မုန်တုိင်ဵမျာဵ တုိ ခ်တ်မပီဵ၊ ၎င်ဵနှင်ဴဆ ်နွယ်၍ ေလြပင်ဵမျာဵတုိ ်ခတ်ြခင်ဵ၊ မုိဵသည်ဵထန်ြခင်ဵနှငဴ် 

မုန်တုိင်ဵတုိ ခ်တ်ြခင်ဵ၊ လှိုင်ဵက ီဵြခင်ဵမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ေလဴရိှပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ အလယ်ပုိင်ဵေဒသ 

မျာဵတွင်လည်ဵ မုိဵေခါင်ြခင်ဵမျာဵ မက ာခဏြဖစ်ေပါ်ေလဴရိှပါသည်။  

ြမနမ်ာနုိင်ငဳလူဦဵေရ၏အမျာဵစုသည် ေဒသနှစ်ခုတွင် သိပ်သည်ဵစာွ ေနထုိင်က ပါသည်။ 

၎င်ဵတို့မှာ အပူပုိင်ဵမုန်တိုင်ဵမျာဵ၊ ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵမျာဵ၊ ေရက ီဵမှုမျာဵနှငဴ် မုန်တုိင်ဵဒီေရလွှမ်ဵြခင်ဵ 

မျာဵ အမျာဵဆဳုဵ က ုဳေတွ့ခဳစာဵရေသာ ဧရိယာ (၅၀၄၀၀) စတုရန်ဵ ီလုိမီတာ  ျယ်ဝန်ဵသည်ဴ 

ြမစဝ် ျွန်ဵေပါ်ေဒသနှငဴ် က ာရှညမုိ်ဵေခါင်မှုမျာဵနှင်ဴ အြခာဵေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ က ုဳေတွ့ရေသာ 

အပပုိူင်ဵေဒသတ့ုိ ြဖစပ်ါသည်။ အေရဵက ီဵေသာအချ ်မှာ ြမန်မာနုိင်ငဳ စုစုေပါင်ဵလူဦဵေရ (၂၀၁၄ ခုနှစ်) 

၏ ၇၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵသည် ေ ျဵလ ်ေဒသမျာဵတွင် ေနထိုင်လျ ်ရိှမပီဵ ၎င်ဵတို့၏ စာဵဝတ်ေနေရဵသည် 

မုိဵေရ ိုအာဵထာဵရသည်ဴ စို ပ်ျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ ေမွဵြမူေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် သစ်ေတာသယဳဇာတ 

မျာဵအေပါ် မီှခုိအာဵထာဵ ေနက ရပါသည်။  အဆိုပါလူဦဵေရ အမျာဵစုသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ 

ရာသီဥတုမတည်မငိမ်ြခင်ဵနှင်ဴ သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵေက ာငဴ် ထိခို ်ခဳစာဵရမှု ြမငဴ်မာဵေသာ  

အသ ်ေမွဵ ဝမ်ဵေက ာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် လုပ် ိငု်ေနက ေက ာင်ဵ သိသာထင်ရှာဵစွာ ေတွ့ြမင်နိုင်ပါ 

သည်။ 

 လွန်ခဴဲေသာနှစ်ေပါင်ဵ(၆၀)ေ ျာ် မှစတင်၍ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုအေပါ် ေလဴလာေတွ့ရိှချ  ်

အရ အန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်နုိင်သညဴ် အေြခအေနမှာ ပုိမုိဆုိဵရွာဵလာပါသည် (DMH 2016၊ NAPA 2012)။ 

ထ့ုိေက ာင်ဴ လတ်တေလာနှင်ဴေရရှည်တွင် ြဖစ်ေပါ်နုိင်ေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵေက ာငဴ် ထိခို ် 

လွယ်မှုမှာ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ပုိမုိြမင်ဴမာဵလာပါသည်။ 

ေလဴလာေတွ့ရိှရေသာေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ 

 အေရှ့ ေတာင်အာရှ၌ ေလဴလာေတွ့ရိှရသညဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵတွင် အပခူျန်ိြမငဴ်တ ် 

လာြခင်ဵ၊ မုိဵရွာသွန်ဵမှုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင်ြမင်ဴတ ်ြခင်ဵ၊ ြပင်ဵထန်ေသာ 

မုိဵေလဝသြဖစစ်ဉ်မျာဵ က ိမ်နှုန်ဵမျာဵလာြခင်ဵနှငဴ် ပုိမုိြပင်ဵထန်လာြခင်ဵတ့ုိ ပါဝင်ပါသည် (Hijioka 

2014)။ 

ပ့ုိေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆ ်သွယ်ေရဵဝန်က ီဵဌာနေအာ ်ရိှ မုိဵေလဝသနှင်ဴဇလေဗဒညွှန်က ာဵမှု 

ဦဵစီဵဌာန  မုိဵေလဝသအညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ ုိ ေလလဴာဆန်ဵစစ်ခဲဴရာ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ရာသီဥတုမှာ 

ေြပာင်ဵလဲ လျ ်ရိှေက ာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ လွန်ခဴဲေသာနှစ်ေပါင်ဵ (၆၀) အတွင်ဵ ေလလဴာေတွ့ရိှ 

ရသညဴ် ေြပာင်ဵလဲမှု ြဖစစ်ဉ်မျာဵမှာ ေအာ ်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 
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( ) ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ပျမ်ဵမျှေအပူချနိ်သည် ဆယ်စုနှစတ်စ်ခစုီတွင် (၀.၀၈) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 

တုိဵလာြခင်ဵ၊ 

(ခ) နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵတွင် ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ မုိဵေရချန်ိတိုဵလာေသာ်လည်ဵ အချ ို့ေနရာမျာဵ 

တွင် မုိဵေရချနိ်နည်ဵသွာဵြခင်ဵ၊ 

(ဂ) အေနာ ်ေတာင်မုတ်သဳုေလဝင်ေရာ ်မှု ေနာ ် ျြခင်ဵနှငဴ် ေစာစီဵစာွဆုတ်ခာွြခင်ဵ၊ 

(ဃ) ြပင်ဵထန်ေသာမုိဵေလဝသြဖစ်စဉမ်ျာဵ ပုိမုိမျာဵြပာဵလာြခင်ဵ၊ 

(င) ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင်ြမင်ဴတ ်လာြခင်ဵ၊ 

 ေလလဴာေတွ့ရိှရေသာ အချ ်အလ ်မျာဵအရ မုတ်သဳု ာလ တုိေတာင်ဵြခင်ဵသည် မုိဵသည်ဵ 

ထန်စွာရွာသွန်ဵမှုမျာဵနှင်ဴ ြပင်ဵထန်ေသာ ဆုိင် လုန်ဵမုန်တုိင်ဵမျာဵ ုိ ြဖစေ်ပါ်ေစပါသည်။ ထုိြဖစ်ရပ် 

မျာဵသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ မ်ဵရိုဵတန်ဵတွင် နှစ်စဉ်ြဖစ်ပွာဵလျ ်ရိှေက ာင်ဵ ေတွ့ရိှရမပီဵ  (၂၀) ရာစု 

အတွင်ဵတွင် သာမန်အာဵြဖင်ဴ သဳုဵနှစ်လျှေင် တစ်က ိမ်ြဖစ်ေပါ်ေလဴရိှေက ာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည် (NAPA 

2012 )။ 

မုိဵေလဝသစခန်ဵ (၁၉) ခု၏ ေလလဴာမှုမျာဵအရ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ြပည်နှဴစ်အထိ 

လွန်ခဴဲသညဴ ်နှစ် (၃၀) ာလအတွင်ဵ အပူချနိ်ြမင်ဴတ ်လာေက ာင်ဵ ေတွ့ရိှရမပီဵ ၊ ပင်လယ် မ်ဵရိုဵတန်ဵ 

တွင် (၀.၁၄) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင်ဴ  ုန်ဵတွင်ဵေဒသမျာဵတွင် (၀.၃၅) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ြမငဴ်တ ် 

လာခဲေဴက ာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ ထ့ုိအြပင် နှစ်စဉ်မုိဵရွာသွန်ဵမှုသည် ၁၉၈၁ ခုနှစ်နှငဴ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်က ာဵ 

 ာလအတွင်ဵ အနည်ဵငယ် တိုဵြမငဴ်လာမပီဵ  ဆယ်စုနှစ်အတွင်ဵ  မ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသမျာဵတွင် (၁၅၇) 

မီလီမီတာနှငဴ်  ုန်ဵတွင်ဵေဒသမျာဵ တွင် (၃၇) မီလီမီတာ အထိတုိဵလာပါသည် (Horton et al., 

2016)။ 

 အြခာဵေလဴလာေတွ့ရိှရသညဴ် ြပင်ဵထန်ေသာရာသီဥတုြဖစ်စဉမ်ျာဵမှာ ေအာ ်ပါအတုိင်ဵ 

ြဖစပ်ါသည် -  

( ) မုိဵေခါင်မှုြဖစ်စဉမ်ျာဵြပာဵလာြခင်ဵ၊    ၁၉၈၀ ြပည်နဴှစ်နှငဴ် ၁၉၉၀ ြပည်နှဴစ် ဝန်ဵ  ျင်မျာဵ 

  မုိဵေခါင်သည်ဴနှစ်မျာဵ မက ာခဏ က ုဳေတွ့ခဲဴရပါသည်။ ၂၀၁၀ ြပည်နှဴစ်တွင်လည်ဵ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ြပင်ဵထန်ေသာ မုိဵေခါင်မှုနှငဴ် က ုဳေတွ့ခဲဴရပါသည်။  

(ခ) ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵနှငဴ်ေလြပင်ဵတုိ ခ်တ်မှုမျာဵ က ိမ်နှုန်ဵမျာဵလာြခင်ဵနှင်ဴ ပုိမုိြပင်ဵ 

ထန်လာြခင်ဵ၊  ဘဂေလာဵပင်လယ်ေအာ်တွင် ၁၈၈၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်ဵ 

အပပုိူင်ဵမုန်တုိင်ဵ (၁၃၀၄) က ိမ်ြဖစ်ပွာဵခဴဲမပီဵ ၆.၇ ရာခုိင်နှုန်ဵ ြဖစသ်ည်ဴအက ိမ် (၈၀) 

သည် ြမန်မာနုိင်ငဳ မ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသသ့ုိ ဝင်ေရာ ်ခဲဴပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် 

ေတွ့က ုဳခဲဴရေသာ ပျ ်စီဵမှုအမျာဵဆဳုဵနှင်ဴ အြပင်ဵထန်ဆဳုဵ မုန်တိုင်ဵမျာဵမှာ “မာလာ” 
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ဆုိင် လုန်ဵ (၂၀၀၆ ခုနှစ)်၊ “နာဂစ်” ဆုိင် လုန်ဵ (၂၀၀၈ ခုနှစ)် နှငဴ် “ဂီရိ” 

ဆုိင် လုန်ဵ(၂၀၁၀ ခုနှစ)် တ့ုိြဖစပ်ါသည်။ 

(ဂ ) ပဳုသဏ္ဍာန်မမှန်ေသာ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵမှုမျာဵ အပါအဝင် မုိဵရွာသွန်ဵမှုပဳုစဳ 

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊   ြမန်မာနုိင်ငဳသည် ြပင်ဵထန်ေသာ မုိဵရွာသွန်ဵမှုမျာဵ ုိ နှစ်စဉ် က ုဳေတွ့ 

ေနရပါသည်။ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူဵ၊ မွန်နှငဴ် ရခိငု်ေဒသမျာဵတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလုိင်လမှ 

ေအာ ်တိုဘာလအတွင်ဵ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵမပီဵ  ေရက ီဵမှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ခဴဲပါသည် 

(INC 2012)။ 

(ဃ) ေရက ီဵေရလျှေမဳှုမျာဵ ပုိမုိမျာဵြပာဵြခင်ဵ၊   ၁၉၁၀ ြပည်နဴှစ်မှ ၂၀၀၀ ြပညဴနှ်စ်အထိ ြမနမ်ာ 

နုိင်ငဳတွင်က ီဵမာဵသည်ဴ ေရက ီဵြခင်ဵ (၁၂) က ိမ်က ုဳေတွ့ခဲဴရမပီဵ  လွန်ခဴဲေသာနှစ်မျာဵ 

အတွင်ဵ ေရက ီဵမှုအက ိမ်ေရ ပုိမုိမျာဵြပာဵလာသည် ို ေတွ့ရိှရပါသည် (NAPA 2012)။ 

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလုိင်လမှ  ကသဂုတ်လအတွင်ဵ ေရက ီဵြခင်ဵနှင်ဴ ေြမမပိုြခင်ဵမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ခဴဲ 

ြခင်ဵေက ာင်ဴ ေဒသခဳလူဦဵေရ (၁.၆) သန်ဵသည် ေနရင်ဵေဒသမှ ေရွှေ့ေြပာင်ဵခဴဲရမပီဵ  

ေသဆဳုဵသူ (၁၃၂) ဦဵ ရိှခဴဲပါသည်။ ပျ ်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုတန်ဖုိဵသည် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ် ုန်၏ ၃ ရာခိငု်နှုန်ဵေ ျာ် ရိှပါသည် (World 

Bank 2015a)။ 

(င ) အပခူျနိ်လွန် မဲှုပုိမုိမျာဵြပာဵလာြခင်ဵ၊   ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ၂၀၁၀ ြပညဴ်နှစ် ေနွရာသီ၌ 

အပခူျနိ ်လွန် မဲှုေက ာင်ဴြဖစပွ်ာဵေသာ  ျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာြပဿနာ (၁၄၈၂) ခု ရိှခဴဲမပီဵ၊ 

ေသဆဳုဵသူ  (၂၆၀) ဦဵ ရိှခဴဲပါသည်။ 

(စ ) မုတ်သဳုဝင်ေရာ ်မှုေနာ ် ျမပီဵ  ေစာစီဵစာွထွ ်ခာွြခင်ဵတ့ုိေက ာငဴ် ပျမ်ဵမျှေမုတ်သုဳ 

 ာလ တုိေတာင်ဵလာြခင်ဵ၊      ၁၉၆၁ ခုနှစ် မှ ၁၉၉၀ ြပည်ဴနှစ်အထိ နှစ် (၃၀)  ာလ 

အတွင်ဵ နှစ်စဉ်ပျမ်ဵမျှေမုိဵရွာသွန်ဵရ ်သည် ပဳုမှန်အာဵြဖငဴ် (၁၄၄) ရ ်ရိှခဴဲပါသည်။ 

သ့ုိရာတွင် ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ြပညဴ်နှစ်အထိနှစ် (၃၀)  ာလ အတွင်ဵ နှစ်စဉ် 

ပျမ်ဵမျှေမုိဵရွာသွန်ဵရ ်သည် (၁၂၁) ရ ်သ့ုိ ေလျာဴနည်ဵလာခဲပဴါသည်။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုခန့်မှန်ဵချ ် 

 အေရှ့ ေတာင်အာရှေဒသ၏ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ခန့်မှန်ဵရာတွင် နှစ်စဉ်ပျမ်ဵမျှေအပူချနိ် 

ြမင်ဴတ ်လာမှုနှင်ဴ ရာသီဥတုြပင်ဵထန်မှုမျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ အနာဂတ် ာလတွင် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုေက ာင်ဴ အပပုိူင်ဵဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵမျာဵြဖစ်ေပါ်မှုသည် ေဒသအလုိ  ်  ွာြခာဵနုိင် 

ပါသည်။ သ့ုိရာတွင် ေဒသအလုိ ် မုန်တုိင်ဵြဖစေ်ပါ်မှုအက ိမ်အေရအတွ ်နှင်ဴ ြပင်ဵထန်မှု ခန့်မှန်ဵချ ် 

မျာဵသည် စိတ်ချရမှု နည်ဵေနပါေသဵသည် (Hijioko 2014)။  
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  ိုယ်စာဵြပုမှုစုစည်ဵြခင်ဵဆုိင်ရာလမ်ဵသွယ် (RCP 4.5) အရ ၂၁၀၀ ြပည်နဴှစ ်အ ုန်ပုိင်ဵတွင် 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳအတွ  ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ ခန့်မှန်ဵချ ်အသစ် (ဇယာဵ ၂ နှငဴ် ၃) အရ 

အနိမ်ဴဆဳုဵအပခူျနိ်သည် (၀.၈) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ (၂.၇) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ြမင်ဴလာမပီဵ ၊ အြမင်ဴဆဳုဵ 

အပခူျနိ်သည် (၀.၈) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ (၂.၆) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ြမငဴ်တ ်လာဖွယ်ရိှပါသည်။ 

RCP 8.5 အရ ၂၁၀၀ ြပညဴ်နှစ်အ ုန်တွင် အနိမ်ဴဆဳုဵအပခူျနိ်သည် (၀.၉) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်မှ (၄.၆) 

ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် နှငဴ် အြမငဴ်ဆုဳဵအပူချနိ်သည် (၀.၈) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ (၄.၄) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 

အက ာဵ ြမငဴ်တ ်လာဖွယ်ရိှေက ာင်ဵ ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ မုိဵရွာသွန်ဵမှုသည် RCP 4.5 အရ ၃၆ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵနှငဴ် RCP 8.5 အရ ၄၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ တုိဵလာဖွယ်ရိှပါသည်။ 

 နုိင်ငဳအတွင်ဵ ေြပာင်ဵလဲနုိင်ေြခရိှေသာ အဓိ လ ္ခဏာမျာဵတွင် ေအာ ်ပါအချ ်မျာဵ 

ပါဝင်ပါသည် - 

 ( ) ေယဘုယျအာဵြဖငဴ် အပခူျနိ်ြမငဴ်တ ်လာမှုနှင်ဴအတူ ပုိမုိပူြပင်ဵေသာေန့ရ ်မျာဵ 

မျာဵြပာဵလာြခင်ဵနှင်ဴ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵတ့ုိေက ာငဴ် မုိဵေခါင်ြခင်ဵ၊ 

ေရက ီဵြခင်ဵ၊ 

 (ခ) မုတ်သဳုရာသီတွင် ပျမ်ဵမျှေမိုဵ ရွာသွန်ဵမှုပမာဏ မျာဵြပာဵလာြခင်ဵေက ာင်ဴ ေရက ီဵမှု 

အန္တရာယ် ြမငဴ်မာဵလာြခင်ဵ၊ 

 (ဂ) မုိဵရာသီတွင် မုိဵရွာသွန်ဵမှုပဳုစဳ ေြပာင်ဵလဲလာြခင်ဵေက ာင်ဴ် ြမနမ်ာတစ်နုိင်ငဳလဳုဵ 

(သီဵြခာဵအေနြဖငဴ် ေြမာ ်ပုိင်ဵေဒသမျာဵတွင်) မတ်လမှ နုိဝင်ဘာလအတွင်ဵ  

မုိဵရွာသွန်ဵမှုမျာဵလာနုိင်မပီဵ၊ ဒီဇင်ဘာလနှင်ဴ ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵ မုိဵရွာသွန်ဵမှု 

ေလျာဴနည်ဵလာမည်ြဖစ်ြခင်ဵ (INC 2012)၊  

 (ဃ) ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵမျာဵနှငဴ် ေလြပင်ဵတုိ ခ်တ်ြခင်ဵ၊ မုန်တုိင်ဵဒီေရနှင်ဴေရက ီဵ 

ေရလျှေ ဳြခင်ဵ၊ မုိဵသည်ဵထန်ြခင်ဵ၊ အပခူျန်ိြမင်ဴတ ်လာြခင်ဵ၊ မုိဵေခါင်ြခင်ဵနှငဴ် ပင်လယ် 

ေရမျ ်နှာြပင် ြမင်ဴတ ်လာြခင်ဵ ဴဲသ့ုိေသာ ဆုိဵရွာဵသည်ဴ ရာသီဥတုအေြခအေန 

မျာဵ ပုိမုိြဖစ်ေပါ်လာနုိင်ြခင်ဵနှငဴ် ြပင်ဵထန်လာနုိင်ြခင်ဵ (MONREC 2012a)။ 
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ဇယာဵ-၂။ RCP 4.5 အေပါ်အေြခခဳထာဵေသာြမန်မာနုိင်ငဳ၏ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာခန့်မှန်ဵချ ်မျာဵ။ 

တိုင်ဵေဒသက ီဵ/ 

ြပည်နယ် 

နှစ်စဉ်အြမငဴ်ဆဳုဵအပူချနိ်တိုဵတ ်မှု( °C) နှစ်စဉ်အနိမ်ဴဆုဳဵအပူချနိ်တိုဵတ ်မှု( °C) မိုဵေရချနိ်ပမာဏေြပာင်ဵလဲမှု( %) 

၂၀၂၁- 

၂၀၄၀ 

၂၀၄၁-

၂၀၆၀ 

၂၀၆၁-

၂၀၈၀ 

၂၀၈၁-

၂၁၀၀ 

၂၀၂၁- 

၂၀၄၀ 

၂၀၄၁-

၂၀၆၀ 

၂၀၆၁-  

၂၀၈၀ 

၂၀၈၁-

၂၁၀၀ 

၂၀၂၁-

၂၀၄၀ 

၂၀၄၁-

၂၀၆၀ 

၂၀၆၁-

၂၀၈၀ 

၂၀၈၁-

၂၁၀၀ 

ဧရာဝတီ ၀.၈-၁.၁ ၁.၂-၁.၈ ၁.၅-၂.၂ ၁.၈-၂.၅ ၀.၇-၁.၂ ၁.၃-၁.၈ ၁.၆-၂.၃ ၁.၉-၂.၄ ၃-၁၄ ၅-၁၅ ၁၂-၃၀ ၂၅-၄၀ 

ပဲခူဵ ၀.၈-၁.၃ ၁.၃-၂.၀ ၁.၉-၂.၉ ၂.၃-၃.၈ ၀.၈-၁.၂ ၁.၄-၁.၉ ၁.၈-၂.၄ ၂.၁-၂.၆ ၃-၁၄ ၅-၁၅ ၁၂-၃၀ ၂၅-၄၀ 

ချင်ဵ ၀.၈-၁.၂ ၁.၄-၂.၁ ၁.၈-၂.၇ ၁.၉-၂.၈ ၀.၉-၁.၃ ၁.၅-၂.၁ ၂.၀-၂.၇ ၂၃-၃.၀ -၂မှ၁၀ ၅-၁၅ ၁၂-၃၀ ၁၀-၃၀ 

ရှမ်ဵအေရှ့ ၀.၈-၁.၃ ၁.၄-၂.၃ ၁.၈-၃.၁ ၂.၁-၃.၆ ၀.၉-၁.၄ ၁.၅-၂.၂ ၁.၉-၂.၆ ၂.၈-၄.၅ -၂မှ၁၀ ၅-၁၅ ၁၂-၃၀ ၁၀-၃၀ 

 ချင် ၀.၈-၁.၃ ၁.၄-၂.၁ ၁.၉-၂.၈ ၂.၀-၃.၁ ၁.၉-၂.၆ ၁.၂-၁.၇ ၀.၇-၁.၅ ၁.၉-၂.၈ -၂မှ၁၀ ၅-၁၅ ၁၂-၃၀ ၁၀-၃၀ 

 ယာဵ ၀.၉-၁.၄ ၁.၆-၂.၄ ၁.၈-၂.၉ ၂.၃-၃.၉ ၀.၉-၁.၄ ၁.၆-၂.၃ ၂.၀-၂.၇ ၂.၃-၂.၈ -၄မှ၆ ၀၇မှ၅ -၅မှ၁၅ ၁၀-၃၀ 

 ရင် ၀.၇-၁.၂ ၁.၂-၂.၀ ၁.၈-၂.၉ ၂.၂-၃.၈ ၀.၇-၁.၂ ၁.၄-၂.၀ ၁.၈-၂.၅ ၂.၁-၂.၆ -၂မှ၁၀ ၅-၁၅ ၁၂-၃၀ ၂၅-၄၀ 

စစ် ိုင်ဵေအာ ် ၀.၈-၁.၃ ၁.၄-၂.၁ ၁.၇-၂.၇ ၂.၀-၂.၉ ၀.၉-၁.၃ ၁.၅-၂.၂ ၁.၉-၂.၆ ၂.၃-၃.၀ -၂မှ၁၀ ၅-၁၅ ၁၂-၃၀ ၂၅-၄၀ 

မေ ွဵ ၀.၈-၁.၃ ၁.၃-၂.၂ ၁.၈-၃.၀ ၂၃-၄.၁ ၀.၉-၁.၅ ၁.၇-၂.၃ ၁.၉-၂.၆ ၂.၂-၂.၈ -၂မှ၁၀ ၅-၁၅ ၁၂-၃၀ ၂၅-၄၀ 

မန္တေလဵ ၀.၈-၁.၃ ၁.၃-၂.၁ ၁.၇-၂.၆ ၂.၀-၂.၉ ၀.၉-၁.၃ ၁.၅-၂.၂ ၂.၀-၂.၇ ၂.၃-၃.၀ -၂မှ၁၀ ၅-၁၅ ၁၂-၃၀ ၁၀-၃၀ 

မွန် ၀.၇-၁.၁ ၁.၂-၁.၉ ၁.၅-၂.၂ ၁.၇-၂.၂ ၀.၇-၁.၁ ၁.၃-၁.၈ ၁.၈-၂.၃ ၁.၉-၂.၄ -၂မှ၁၀ ၅-၁၅ ၁၂-၃၀ ၂၅-၄၀ 

ရှမ်ဵေြမာ ် ၀.၉-၁.၅ ၁.၄-၂.၃ ၁.၉-၃.၂ ၂.၃-၄.၂ ၀.၉-၁.၂ ၁.၄-၂.၁ ၂.၀-၂.၇ ၂.၃-၃.၀ -၄မှ၆ ၇-၁၇ ၁၂-၃၀ ၁၀-၃၀ 

ရခုိင် ၀.၇-၁.၁ ၁.၃-၂.၁ ၁.၇-၂.၉ ၂.၂-၃.၈ ၁.၀-၁.၃ ၁.၂-၁.၈ ၁.၇-၂.၄ ၁.၉-၂.၅ ၃-၁၄ ၇-၁၇ ၁၂-၃၀ ၂၅-၄၀ 

ရှမ်ဵေတာင် ၀.၉-၁.၄ ၁.၃-၂.၂ ၁.၈-၃.၀ ၂.၄-၄.၁ ၀.၈-၁.၃ ၁.၅-၂.၂ ၂.၀-၂.၇ ၂.၃-၂.၉ -၂မှ၀ ၅-၁၅ ၁၂-၃၀ ၁၀-၃၀ 
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တနသောရီ ၀.၈-၁.၅ ၁.၂-၁.၉ ၁.၅-၂.၄ ၁.၇-၂.၄ ၀.၈-၁.၃ ၁.၃-၁.၈ ၁.၆-၂.၁ ၁.၈-၂.၈ -၉မှ၁ ၇မှ၅ -၅မှ၁၅ ၁၀-၃၀ 

စစ် ိုင်ဵအထ ် ၀.၈-၁.၄ ၁.၂-၁.၈ ၁.၈-၂.၇ ၁.၈-၂.၉ ၁.၀-၁.၃ ၁.၅-၁.၉ ၁.၉-၂.၆ ၂.၂-၂.၉ -၂မှ၁၀ ၇-၁၄ ၁၂-၃၀ ၂၅-၄၀ 

ရန် ုန် ၀.၈-၁.၂ ၁.၃-၂.၀ ၁.၈-၂.၉ ၂.၃-၃.၈ ၀.၈-၁.၂ ၁.၄-၁.၉ ၁.၈-၂.၃ ၂.၀-၂.၅ ၃-၁၄ ၅-၁၅ ၁၂-၃၀ ၂၅-၄၀ 

အညွှန်ဵ - DMH ခန့်မှန်ဵချ ် CRP 8.5 (2016)



ြမန်မာနိုင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၈-၂၀၃၀) 
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ဇယာဵ-၃။ RCP 8.5 အေပါ်အေြခခဳထာဵေသာြမန်မာနုိင်ငဳ၏ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာခန့်မှန်ဵချ ်မျာဵ။ 

တိုင်ဵေဒသက ီဵ / 

ြပည်နယ် 

နှစ်စဉ်အြမငဴ်ဆဳုဵအပူချနိ်တိုဵတ ်မှု( °C) နှစ်စဉ်အနိမ်ဴဆုဳဵအပူချနိ်တိုဵတ ်မှု( °C) မိုဵေရချနိ်ပမာဏေြပာင်ဵလဲမှု( %) 

၂၀၂၁- 

၂၀၄၀ 

၂၀၄၁-

၂၀၆၀ 

၂၀၆၁-

၂၀၈၀ 

၂၀၈၁-

၂၁၀၀ 

၂၀၂၁- 

၂၀၄၀ 

၂၀၄၁-

၂၀၆၀ 

၂၀၆၁-

၂၀၈၀ 

၂၀၈၁-

၂၁၀၀ 

၂၀၂၁-

၂၀၄၀ 

၂၀၄၁-

၂၀၆၀ 

၂၀၆၁-

၂၀၈၀ 

၂၀၈၁-

၂၁၀၀ 

ဧရာဝတီ ၀.၉-၁.၂ ၁.၆-၂.၁ ၂.၃-၃.၀ ၃.၂-၄.၀ ၀.၈-၁.၃ ၁.၇-၂.၃ ၂.၂-၃.၂ ၃.၁-၄.၁ ၂၀-၁၆ ၁၄-၂၅ ၂၂-၄၄ ၁၀-၃၁ 

ပဲခူဵ ၀.၉-၁.၃ ၁.၆-၂.၁ ၂.၄-၃.၁ ၃.၃-၄.၁ ၀.၉-၁.၄ ၁.၈-၂.၄ ၂.၅-၃.၄ ၃.၄-၄.၄ ၆-၁၃ ၁၄-၂၅ ၁၂-၄ ၁၀-၃၁ 

ချင်ဵ ၀.၆-၁.၃ ၃.၅-၂.၄ ၂.၀-၃.၃ ၂.၂-၄.၄ ၁.၀-၁.၄ ၂.၀-၂.၇ ၂.၆-၃.၇ ၃.၇-၅၀ ၆-၁၃ ၁၄-၂၅ ၁၂-၄၄ ၁၀-၃၁ 

ရှမ်ဵအေရှ့ ၁.၀-၁.၃ ၁.၆-၂.၃ ၂.၅-၃.၃ ၃.၄-၄.၃ ၁.၀-၁.၆ ၂.၀-၂.၇ ၂.၇-၃.၆ ၃.၇-၄.၈ -၇မှ၇ ၇-၁၅ ၃-၂၅ ၁၀-၃၁ 

 ချင် ၀.၉-၁.၅ ၁.၅-၂.၄ ၂.၆-၃.၆ ၃.၅-၅.၀ ၀.၉-၁.၃ ၁.၉-၂.၆ ၂.၅-၃.၆ ၃.၆-၄.၉ ၆-၁၃ ၁၄-၂၅ ၁၂-၄၄ ၁၀-၃၁ 

 ယာဵ ၀.၉-၁.၄ ၁.၅-၂.၂ ၂.၅-၃.၂ ၃.၄-၄.၃ ၁.၀-၁.၅ ၂.၀-၂.၇ ၂.၆-၃.၆ ၃.၇-၄.၈ -၇မှ၇ ၇-၁၅ ၁၂-၄၄ ၁၀-၃၁ 

 ရင် ၀.၉-၂.၂ ၁.၅-၂.၂ ၂.၃-၃.၁ ၃.၃-၄.၂ ၀.၉-၁.၄ ၁.၈-၂.၄ ၂.၄-၃.၄ ၃.၄-၄.၅ -၇မှ၇ ၁၄-၂၅ ၁၂-၄၄ ၁၀-၃၁ 

စစ် ိုင်ဵေအာ ် ၀.၈-၁.၄ ၁.၅-၂.၄ ၂.၅-၃.၄ ၃.၅-၄.၈ ၁.၀-၁.၆ ၂.၀-၂.၈ ၂.၈-၃.၉ ၃.၈-၅.၂ -၇မှ၇ ၇-၁၅ ၁၂-၄၄ ၁၆-၅၄ 

မေ ွဵ ၀.၈-၁.၃ ၁.၅-၂.၂ ၂.၃-၃.၂ ၃.၄--၄.၅ ၀.၉-၁.၄ ၁.၉-၂.၆ ၂.၅-၃.၆ ၃.၅-၄.၈ ၆-၁၃ ၁၄-၂၅ ၁၂-၄၄ ၁၀-၃၁ 

မန္တေလဵ ၀.၈-၁.၄ ၁.၆-၂.၃ ၂.၄-၃.၃ ၃.၅-၄.၅ ၁.၀-၁.၆ ၂.၁-၂.၈ ၂.၇-၃.၈ ၃.၈-၅.၁ -၇မှ၇ ၇-၁၅ ၃-၂၅ ၁၀-၃၁ 

မွန် ၀.၇-၁.၀ ၁.၂-၁.၉ ၁.၅-၂.၂ ၁.၇-၂.၂ ၀.၈-၁.၃ ၁.၇-၂.၃ ၂.၂-၃.၂ ၃.၁-၄.၂ ၀၇မှ၇ ၇-၁၅ ၁၂-၄၄ ၁၀-၃၁ 

ရှမ်ဵေြမာ ် ၁.၀-၁.၅ ၁.၆-၂.၄ ၂.၆-၃.၄ ၃.၄-၄.၅ ၁.၀-၁.၅ ၂.၁-၂.၈ ၂.၇-၃.၇ ၃.၈-၅.၀ -၇မှ၇ ၁၄-၂၅ ၁၂-၄၄ ၁၀-၃၁ 

ရခုိင် ၀၇-၁.၁ ၁.၅-၂.၂ ၂.၃-၃.၁ ၃.၁-၄.၁ ၀.၈-၁.၃ ၁.၆-၂.၃ ၂.၂-၃.၁ ၃.၁-၄.၂ ၆-၁၃ ၁၄-၂၅ ၁၂-၄၄ ၁၀-၃၁ 

ရှမ်ဵေတာင် ၁.၀-၁.၃ ၁.၆-၂.၃ ၂.၅-၃.၂ ၃.၄-၄.၄ ၁.၀-၁.၅ ၂.၀-၂.၇ ၂.၆-၃.၇ ၃.၇-၄.၈ -၇မှ၇ ၇-၁၅ ၃-၂၅ ၁၀-၃၁ 
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တနသောရီ ၀.၉-၁.၄ ၁.၆-၂.၅ ၂.၅-၃.၅ ၃.၄-၄.၇ ၀.၉-၁.၄ ၁.၇-၂.၂ ၂.၂-၃၂ ၃.၃-၄.၃ -၇မှ၇ ၇-၁၅ ၃-၂၅ ၁၀-၃၁ 

စစ် ိုင်ဵအထ ် ၀၇-၁.၄ ၁.၇-၂.၄ ၂.၄-၃.၅ ၃.၇-၅.၀ ၁.၀-၁.၆ ၁.၉-၂.၆ ၂.၅-၃.၆ ၃.၅-၅.၀ ၆-၁၃ ၁၄-၂၅ ၁၂-၄၄ ၁၆-၅၄ 

ရန် ုန် ၁.၀-၁.၃ ၁.၆-၁.၂ - ၃.၃-၄.၁ ၀.၉-၁.၄ ၁.၈-၂.၄ ၂.၅-၃.၄ ၃.၄-၄.၃ ၆-၁၃ ၁၄-၂၅ ၁၂-၄၄ ၁၀-၃၁ 

အညွှန်ဵ - DMH ခန့်မှန်ဵချ ် CRP 8.5 (2016)



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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 ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမင်ဴတ ်လာမှုသည်  မ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသမျာဵ၊ အထူဵသြဖင်ဴ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသက ီဵအတွ ် စိုဵရိမ်ဖွယ် မခိမ်ဵေြခာ ်မှုတစ်ခြုဖစမ်ပီဵ  ဆာဵငန်ေရဝင်ေရာ ်ြခင်ဵ၊ 

 မ်ဵရိုဵတန်ဵ ေရတုိ စ်ာဵြခင်ဵနှင်ဴ ေရလွှမ်ဵမုိဵြခင်ဵမျာဵ ြဖစ်နုိင်ပါသည်။ ြမစဝ် ျွန်ဵေပါ်ေဒသမျာဵသည် 

သဘာဝနှငဴ်လူသာဵတို့၏ လုပ်ေဆာင်မှုေက ာငဴ်ြဖစေ်ပါ်သည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ ပင်လယ်ေရ 

မျ ်နှာြပင် ြမငဴ်တ ်လာြခင်ဵတ့ုိ ုိ ပုိမုိက ုဳေတွ့ရနိုင်ပါသည်။ အထူဵသြဖင်ဴ ြမစဝ် ျွန်ဵေပါ်ေဒသရိှ 

ြပည်သူမျာဵအေနြဖငဴ် သိသာထင်ရှာဵေသာ ထိခို ်မှုမျာဵ ို ခဳစာဵလာရနုိင်ပါသည်။ ၂၁၀၀ ြပည်နှဴစ ်

တွင်  မ္ဘာတစ်ဝမ်ှဵ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင်ြမငဴ်တ ်မှုသည် (၀.၂၆) မှ (၀.၈၂) မီတာ အထိ ရိှနုိင်မပီဵ ၊ 

ေဒသအလုိ  ် ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမငဴ်တ ်မှုသည်  မ္ဘာဴပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင်ြမင်ဴတ ်မှု၏ 

၁၀ ရာခိငု်နှုန်ဵေ ျာ် ြမငဴ်တ ်လာနုိင်ေက ာင်ဵ ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ အ ယ်၍ ပင်လယ်ေရ 

မျ ်နှာြပင်ြမငဴ်တ ်မှုသည် (၀.၅) မီတာရိှပါ  ပင်လယ်ေရသည် ဧရာဝတီ ြမစဝ် ျွန်ဵေပါ်ေဒသမှ 

 မ်ဵရိုဵတန်ဵ၏ ုန်ဵတွင်ဵပုိင်ဵသ့ုိ (၁၀)  ီလုိမီတာမျှေ ထုိဵေဖာ ်ဝင်ေရာ ်လာနုိင်ပါသည်။ ထုိသို့ 

ြဖစပ်ါ  ေဒသခဳြပည်သူလူထုနှငဴ် ယင်ဵေဒသရိှ စို ပ်ျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ိ ုမျာဵစွာ ထိခို ်ေစနုိင်ပါသည်။ 

 မဟာဗျူဟာေရဵဆဲွသညဴ ် လုပ်ငန်ဵစဉ်တေလျှော ် ဆ ်စပ်ပတ်သ သူ်မျာဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵ 

ေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ အစိုဵရအချင်ဵချင်ဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ေရဵအဖဲွ့ 

(IPCC) ၏ (၅) က ိမ်ေြမာ ်ဆန်ဵစစ်မှု အစီရင်ခစဳာ (AR5)၊ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

နှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (NAPA) နှင်ဴ မုိဵေလဝသနှင်ဴဇလေဗဒ 

ညွှန်က ာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ ် ဇွန်လတွင် တင်ြပခဲသဴညဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ 

က ိုတင်ခန့် မှန်ဵချ ်မျာဵ ုိ အတည်ြပုေထာ ်ခခဳဲကဴ ပါသည်။ ေလလဴာေတွ့ရိှခဴဲေသာ အဆုိပါ 

ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵမှာ ေဒသအလုိ  ်  ွာြခာဵမှုရိှပါသည်။ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ၏ ေလဴလာ 

ေတွ့ရိှချ ်မျာဵအရ ရခုိင်ြပညန်ယ်နှင်ဴ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသက ီဵ မျာဵတွင် ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် 

ြမငဴ်တ ်လာြခင်ဵ၊ ဆုိင် လုန်ဵမုန်တုိင်ဵြဖစ်ေပါ်မှု ပုိမုိမျာဵြပာဵလာြခင်ဵ၊ ဆာဵငန်ေရဝင်ေရာ ်မှု 

တုိဵလာြခင်ဵနှငဴ် ေရက ီဵြခင်ဵတ့ုိသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ အဓိ ြပဿနာမျာဵြဖစ်ေက ာင်ဵ 

သိရိှရပါသည်။ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ၏ ေလဴလာေတွ့ရိှချ ်မျာဵအရ ပဲခူဵ ၊ မန္တေလဵ နှင်ဴ 

 ချင်ေဒသမျာဵတွင်  မုိဵေခါင်ြခင်ဵနှင်ဴ ေရက ီဵြခင်ဵမျာဵ ပုိမုိမျာဵြပာဵလာေက ာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏  မ်ဵရိုဵတန်ဵတစ်ေလျှော ်လဳုဵတွင် ၂၀၅၀ ြပည်နှဴစ်၌ ပင်လယ်ေရ မျ ်နှာြပင် 

သည် (၂၀) မှ (၄၀) စင်တီမီတာအထိ ြမငဴ်တ ်လာနုိင်ေက ာင်ဵ က ိုတင်ခန့် မှန်ဵထာဵပါသည်။ ၂၀၈၀ 

ြပည်နှဴစ် အထိခန့မှ်န်ဵချ ်အရ (၃၇) မှ (၈၃) စင်တီမီတာအထိ ြမင်ဴတ ်နုိင်မပီဵ  အြမင်ဴဆဳုဵ အေနြဖငဴ် 

(၁၂၂) စင်တီမီတာ အထိ ေရာ ်ရိှနိုင်ေက ာင်ဵ ဇယာဵ (၄) တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည် (Horton et al., 

2016)။ အဆိုပါ ခန့်မှန်ဵတွ ်ချ ်မှုတန်ဖုိဵမျာဵသည်  ွာြခာဵမှု  +/- ၁ စင်တီမီတာခန့်သာ ရိှနုိင် 

ပါသည်။ 
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 ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ခန့်မှန်ဵတွ ်ချ ်မှုတန်ဖုိဵမျာဵသည် ေဒသအလုိ  ်  မ်ဵရိုဵတန်ဵ 

အနိမဴ်အြမငဴ် ိ ုထညဴ်သွင်ဵ တွ ်ချ ်မှု မရိှေသာေက ာငဴ် ပင်လယ်ေရြမငဴ်တ ်မှုသည်  မ်ဵရိုဵတန်ဵ  

ေြမမျ ်နှာသွင်ြပင်ေပါ်မူတည်၍  ွာြခာဵနုိင်ပါသည်။ ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵမျာဵ၏ ြပင်ဵထန်မှုနှင်ဴ 

ြဖစပွ်ာဵမညဴ်က ိမ်နှုန်ဵ ခန့်မှန်ဵချ ်မျာဵသည် တိ ျေသချာမှု မရိှေသဵေသာ်လည်ဵ ဆုိင် လုန်ဵ 

မုန်တုိင်ဵ ြဖစပွ်ာဵသညဴ် ာလနှငဴ် မြဖစပွ်ာဵသညဴ် ာလမျာဵတွင်  မ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသမျာဵ၌ 

ေရလွှမ်ဵြခင်ဵသည် ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမင်ဴတ ်ြခင်ဵ ဴဲသ့ုိ ဆုိဵရွာဵေစနုိင်ပါသည်။ 

 ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမင်ဴတ ်မှုခန့် မှန်ဵချ ်မျာဵတွင်   မ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာနှငဴ်ေဒသအတွင်ဵ 

ြဖစေ်ပါ်ေနေသာ အချ ်အလ ်မျာဵ ုိ ထညဴ်သွင်ဵတွ ်ချ ်ထာဵပါသည်။ အဆုိပါ အချ ်အလ ် 

မျာဵတွင် အပခူျနိ်ြမငဴ်တ ်မှုေက ာငဴ် ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ျယ်ြပန့်လာြခင်ဵ၊ ေဒသအလုိ  ်

ပင်လယ်ေရ အြမငဴ်၊ ေရခဲြပင်မျာဵအရည်ေပျာ်ြခင်ဵနှင်ဴ်  မ္ဘာဴ ုန်ဵ ေြမရိှ ေရသုိေလှာင်မှုတ့ုိ ပါဝင်ပါ 

သည်။ 

ဇယာဵ-၄။ ြမန်မာနုိင်ငဳရိှ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမင်ဴတ ်မှုခန့မှ်န်ဵချ ် 

အချနိ် ာလ အလယ်အလတ်အဆငဴ် ပင်လယ်ေရြမငဴ်တ ်မှုခန့်မှန်ဵချ ် (စင်တီမီတာ) 

၂၀၂၀ ြပည်ဴနစှ်မျာဵ ၅ မှ ၁၃ 

၂၀၅၀ ြပည်ဴနစှ်မျာဵ ၂၀ မှ ၄၁ 

၂၀၈၀ ြပည်ဴနစှ်မျာဵ ၃၇ မှ ၈၃ 

 ိန်ဵဂဏန်ဵဇစ်ြမစ် - CMIP; Bamber and Aspinall 2013၊ Marzion et al., 2012၊ Radic et al., 2013၊ 

Church et al., 2013 

၃။ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵ တ ်မှုအေပါ် ရာသီဥတေုြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ် 

မှုမျာဵ  

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ သိသာထင်ရှာဵေသာ ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ုိ ေတွ့က ုဳ 

ခဳစာဵေနရပါသည်။ လွန် ြဲပင်ဵထန်သည်ဴ မုိဵေလဝသြဖစစ်ဉ်မျာဵေက ာငဴ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် 

 မ္ဘာဴဒုတိယ ထိခို ်လွယ်မှုအရိှဆဳုဵနိုင်ငဳအြဖစ် (၃) နှစ ်ဆ ်တုိ  ်သတ်မှတ်ခခဳဲရဴပါသည် (KREFT 

2016)။ 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵသည် ဏ္ဍအသီဵသီဵနှင်ဴ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵ အာဵလဳုဵ ို  ထိခို ် (သ ်ေရာ ်မှု) ေစပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ်  စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍ အေပါ် 

ထိခို ်မှုရိှပါ  စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ် ုန် (GDP) တွင် ယင်ဵ ဏ္ဍ၏ ပါဝင်မှုအချ ိုဵ ို ေလျာဴ ျ 
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ေစမပီဵ  တစ်ပုိင်တစ်နုိင် လယ်သမာဵအိမ်ေထာင်စုမျာဵနှငဴ် စို ပ်ျ ိုဵေရဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ 

အသ ်ေမွဵ ဝမ်ဵေ ျာင်ဵ ုိ ထိခို ်ေစပါမည်။  

 အေရှ့ ေတာင်အာရှတွင် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ို ထိခို ်(သ ေ်ရာ ်)နုိင်ေသာ ရာသီဥတုနှင်ဴ 

သ ်ဆုိင်သည်ဴ အေက ာင်ဵတရာဵမျာဵတွင် ပူေနွဵေြခာ ်ေသွ့မှု ိ ု ဦဵတည်လာြခင်ဵ၊ အပခူျနိ် 

လွန် ဲြခင်ဵ၊ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵ၊ ပျ ်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှု မျာဵြဖစ်ေစေသာ ဆုိင် လုန်ဵမုန်တုိင်ဵမျာဵ 

တုိ ခ်တ်ြခင်ဵ၊ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမငဴ်တ ်လာြခင်ဵနှင်ဴ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ အတွင်ဵ အ ်ဆစ ်

ပါဝင်မှုမျာဵလာြခင်ဵတို့ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါအေက ာင်ဵတရာဵမျာဵသည် စို ပ်ျ ိုဵေရဵ  ုန်ထုတ်လုပ်မှု 

 ို မလဲွမေသွထိခို ်ေစမပီဵ ေရြပတ်လပ်မှု၊ ြမစမ်ျာဵ၊  မ်ဵရိုဵတန်ဵနှင်ဴ မမို ့ြပ ဧရိယာမျာဵတွင် 

ေရက ီဵမှုနှင်ဴ ရာသီဥတုေက ာင်ဴ ြဖစေ်ပါ်လာေသာ လူထု(ြပည်သူ့) ျန်ဵမာေရဵ ထိခို ်မှုမျာဵ ုိ ပုိမိ ု

ြဖစပွ်ာဵေစနုိင်ပါသည်။ ယင်ဵသည် ေဒသအတွင်ဵဆင်ဵရဲမှုနှငဴ် မညီမျှေမှုမျာဵ ုိ ပုိမုိဆုိဵရွာဵလာေစ 

နုိင်ပါသည် (Hijoka et al., 2014)။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာေလလဴာမှုနှငဴ်  ခန့်မှန်ဵတွ ်ချ ်မှုမျာဵအရ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု ို ထိခို ်နိုင်ဖွယ်ရိှသည်ဴ ရာသီဥတုနှငဴ်ဆ ်နွယ်သည်ဴ အဓိ အေက ာင်ဵတရာဵမျာဵတွင် 

အပခူျနိ်ြမင်ဴတ ်လာြခင်ဵြဖစ်စဉမ်ျာဵ၊ အပူလှိုင်ဵြဖတ်ြခင်ဵ၊ ေရက ီဵြခင်ဵ၊ မုိဵေခါင်ြခင်ဵ ဴဲသ့ုိေသာ 

အပခူျနိ် လွန် ြဲခင်ဵမျာဵနှင်ဴ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵ၊ ပျ ်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵြဖစ်ေစေသာ အပူပုိင်ဵ 

ဆုိင် လုန်ဵ မုန်တိုင်ဵမျာဵ တုိ ခ်တ်ြခင်ဵ၊ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမငဴ်တ ်ြခင်ဵ၊ ဆာဵငန်ေရ 

ဝင်ေရာ ်ြခင်ဵ၊ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာအတွင်ဵ အ ်စစ်ပါဝင်မှုမျာဵလာြခင်ဵ စသည်တ့ုိပါဝင်ပါသည်။  

 ယင်ဵအေက ာင်ဵတရာဵမျာဵသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ စီမဳ ိန်ဵ မျာဵနှင်ဴ ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဥဳပေဒတွင် 

ေရဵဆဲွထာဵသညဴ် အမျာဵပါဝင်နုိင်ေသာ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ုရရိှေစမညဴ် နိုင်ငဳ၏ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိ ု အဟန့်အတာဵ ြဖစ်ေစနုိင်ပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် ေ ျဵလ ်ေနလူဦဵေရ ၈၅ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵ ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ထိခို ်လွယ်ေသာ  ဏ္ဍမျာဵ 

အေပါ်တွင် မူတည်ေနမပီဵ လူသန်ဵေပါင်ဵမျာဵစွာသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ို 

ခဳရနိုင်ေသာ  ြမစ်ဝ ျွန်ဵေပါ်နှင်ဴ  မ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသမျာဵတွင် ေနထုိင်လျ ်ရိှက ပါသည်။ ပင်လယ်ေရ 

မျ ်နှာြပင်ြမငဴ်တ ်မှုသည်  မ်ဵရိုဵတန်ဵြပည်သူမျာဵနှင်ဴ  မ်ဵရိုဵတန်ဵေဂဟစနစ်နှင်ဴ ေဂဟစနစ် 

ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵ အပါအဝင် ၎င်ဵတ့ုိ၏ သ ်ေမွဵ ဝမ်ဵေ ျာင်ဵမှုဆုိင်ရာ ပုိင်ဆုိင်မှုပစ္စည်ဵမျာဵ ုိ 

သိသိသာသာစိန်ေခါ်မှုမျာဵ ြဖစေ်ပါ်ေစလျ ် ရိှပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုသည် ဆန်စပါဵ 

ထွ ်ရိှမှု ိ ု ေလျာဴ ျေစမည်ြဖစ်မပီဵ စာဵနပ်ရိ ္ခာစဉ်ဆ ်မြပတ် ထုတ်လုပ်ေရဵနှင်ဴ စာဵနပ်ရိ ္ခာ 

ဖူလဳုမှုထိန်ဵသိမ်ဵေရဵတို့သည် အာရှေဒသ တစ်ခလဳုုဵရင်ဆိငု်ရမည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ အဓိ  

အ ျ ိုဵဆ  ်တစ်ခ ုြဖစပ်ါသည်။  
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ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် စီဵပွာဵေရဵထိခို ်မှုသည် သိသာထင်ရှာဵလာမပီဵ  နုိင်ငဳ၏ 

စုစုေပါင်ဵ ြပည်တွင်ဵထုတ် ုန ် (GDP) တန်ဖုိဵ ို ဆုိဵရွာဵစွာ ျဆင်ဵေစနုိင်ပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် 

၂၀၀၈ ခုနှစတွ်င် တုိ ခ်တ်ခဲဴသည်ဴ နာဂစ် ဆုိင် လုန်ဵ မုန်တုိင်ဵေက ာငဴ် ပျ ်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှု ခန့်မှန်ဵ 

တန်ဖုိဵသည် အေမရိ န်ေဒါ်လာ (၄) ဘီလီယဳေ ျာ်ခန့်  ရိှခဴဲပါသည် (World Bank 2015b)။ ၂၀၁၅ 

ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လမှ ကသဂုတ်လအတွင်ဵ ြဖစေ်ပါ်ခဴဲေသာ ေရက ီဵြခင်ဵနှငဴ် ေြမမပို ြခင်ဵတို့ေက ာငဴ် ပျ ်စီဵ 

ဆဳုဵရှုဳဵမှု ခန့်မှန်ဵတန်ဖုိဵသည် အေမရိ န် ေဒါ်လာ (၁ ဒသမ ၅၁) ဘီလီယဳရိှခဴဲပါသည်။ ေရက ီဵမှု 

ေက ာငဴ် နိုင်ငဴဳစို ်ပျ ိုဵေြမဧရိယာ၏    ၂၀ ရာခိငု်နှုန်ဵ ပျ ်စီဵခဲမဴပီဵ စိ ု်ပျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍ စုစေုပါင်ဵြပည်တွင်ဵ 

ထုတ် ုန၏် (၄ ဒသမ ၂) ရာခိင်ုနှုန်ဵခန့် နှင်ဴ ညီမျှေပါသည် (World Bank 2015a)။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘဏ္ဍာနှစ်၏ စီဵပွာဵေရဵတုိဵတ ်မှုနှုန်ဵသည် ၇ ရာခိင်ုနှုန်ဵရိှမပီဵ  လွန်ခဴဲေသာ (၂) နှစ် ထ ် (၁ ဒသမ 

၅) ရာခိင်ုနှုန်ဵခန့် ေလျာဴနည်ဵပါသည်။ မဟာဗျူဟာ ေရဵဆဲွသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ  နိုင်ငဳအဆငဴ်နှငဴ် 

ေဒသအဆငဴ် ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှငဴ် ညိှနှိုင်ဵ ေဆွဵေနွဵချ ်မျာဵအရ  ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု  ဏ္ဍမျာဵအေပါ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ အဓိ အ ျ ိုဵသ ် ေရာ ်မှုမျာဵ ို ဇယာဵ (၅) 

တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ဇယာဵ-၅။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳအေပါ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ထိခို ်မှုမျာဵ 

ရာသီဥတု 

ေဘဵအန္တရာယ် 
တုိ ်ရို ်ထိခုိ ်မှုမျာဵ 

ထခုိိ ်ခဳရလွယ်ေသာ 

ေဒသ 

မိုဵေခါင်ြခင်ဵ - သီဵနှမဳျာဵဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵနှငဴ် ထ ်ွနှုန်ဵေလျာဴ ျြခင်ဵ၊ 

- ေသာ ်သဳုဵေရ အ န့်အသတ်ရှြိခင်ဵနှငဴ် ြမစ်ေရ 

စီဵဆင်ဵမှု ေလျာဴနည်ဵြခင်ဵ အပါအ၀င် ေရြပတ်လပ်မှု 

ဆိုဵ ရွာဵြပင်ဵထန်ြခင်ဵ၊ 

- အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ုန်ထုတ်စွမ်ဵအာဵ  ျဆင်ဵြခင်ဵ။ 

- မိုဵ ွယ်/မိုဵေ ျာ်ေသာ 

(ေြခာ ်ေသွ့ေသာ၊ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ 

ေြခာ ်ေသွ့ေသာ) 

အလယ် ပိုင်ဵလင်ွြပင် 

- အပူပိုင်ဵေဒသ။ 

ဆိင်ု လုန်ဵ/ 

ေလြပင်ဵ 

တုိ ်ခတ်ြခင်ဵ 

- သီဵနှ၊ဳ ေြမနှငဴ် အေြခခဳအေဆာ ်အအဳုမျာဵပျ ်စီဵြခင်ဵ၊ 

-  မ်ဵရုိဵတန်ဵေဂဟစနစ်နငဴ်ှ ေဂဟစနစ် ဝန်ေဆာင်မှု 

မျာဵပျ ်စီဵြခင်ဵ၊ 

- အသ ်အိုဵအိမ် စည်ဵစိမ် ဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵ၊ 

- စုိ ်ပျ ိုဵေြမမျာဵတွင် ဆာဵငန်ေရဝင်ေရာ ်ြခင်ဵ။ 

-  မ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသမျာဵ 

အဓိ အာဵြဖငဴ်ရခုိင် 

ြပည်နယ်၊ ဧရာဝတီြမစ်ဝ 

 ျွန်ဵေပါ်နှငဴ် 

မွန်ြပည်နယ်။ 

မိုဵသည်ဵထန် 

စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵ 

- ရုတ်တရ ်ေရက ီဵြခင်ဵ၊ 

- ေြမြပင်ေပါ် ေရစီဵဆင်ဵမှုြပင်ဵထန်ြခင်ဵနှငဴ် ေြမတုိ ် 

စာဵြခင်ဵ၊ 

- ေြမာ ်ဘ ် ုန်ဵြမငဴ် 

ေဒသ၊ 

- အပူပိုင်ဵေဒသ၊ 
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- သီဵနှမဳျာဵပျ ်စီဵြခင်ဵ၊ 

- ေရမျ ်နာှြပင် ြမငဴ်တ ်လာြခင်ဵေက ာငဴ် လာနီညာ 

ြဖစ်စဉ်အတွင်ဵ ြပဿနာမျာဵ ြမင်ဴတ ်လာြခင်ဵ။ 

-  ရင်၊  ချင်၊ ရှမ်ဵ၊ 

မွန်နငဴ်ှချင်ဵြပည်နယ်မျာဵ 

ရှိ ေတာင် ုန်ဵ  

- ေတာင်တန်ဵ ေဒသမျာဵ၊ 

- ဧရာဝတီြမစ်ဝှမ်ဵေဒသ၊ 

-  မ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသမျာဵ။ 

ေရက ီဵြခင်ဵ၊ 

မုန်တုိင်ဵဒီေရ 

ြမငဴ်တ ်ြခင်ဵ 

- ြမစ်ေရက ီဵြခင်ဵ၊ ရုတ်တရ ်ေရက ီဵြခင်ဵနှငဴ် 

မမို့ြပမျာဵေရက ီဵြခင်ဵ၊ 

-  မ်ဵရုိဵတန်ဵေဂဟစနစ်နှငဴ် ေဂဟစနစ် ဝန်ေဆာင်မှု 

မျာဵ ပျ ်စီဵြခင်ဵ၊ 

-  ုန်ဵေြမမျာဵ ဆုိဵရွာဵစွာ ေရလွှမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- သီဵနှ၊ဳ ေြမနှငဴ် အေဆာ ်အအဳုမျာဵ ပျ ်စီဵြခင်ဵ။ 

 

- ြမစ်မျာဵ၏ြမစ်ဖျာဵပုိင်ဵ၊ 

-  မ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသမျာဵ၊ 

- ဧရာဝတီြမစ်ဝ ျွန်ဵေပါ် 

ေဒသ ဲဴသ့ုိ 

ြမစ်က ီဵမျာဵတေလျှော ်

ရှိ ေြမနိမ်ဴပုိင်ဵေဒသမျာဵ 

အပူချန်ိ လွန် ဲစွာ 

ြမငဴ်မာဵြခင်ဵ 

- အပူလှိုင်ဵနှငဴ် မမို့ြပေဒသ အပူချန်ိ စုေန၍ ထိခို ်ြခင်ဵ၊ 

- ေရရရှိမှုေလျာဴနည်ဵြခင်ဵ။ 

- ေြခာ ်ေသွ့ေသာ၊ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ 

ေြခာ ်ေသွ့ေသာ 

အလယ်ပိုင်ဵလင်ွြပင် 

ေဒသ 

- အပူပိုင်ဵေဒသ 

ပငလ်ယ်ေရ 

မျ ်နာှြပင် ြမငဴ် 

တ ်လာြခင်ဵ 

- စုိ ်ပျ ိုဵေြမမျာဵနှငဴ် ရွာမျာဵပင်လယ်ေရလွှမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- ေြမ၊ အေြခခဳ အေဆာ ်အအဳုနှငဴ်  မ်ဵရုိဵတန်ဵ 

ေနရင်ဵေဒသမျာဵ ဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵ၊ 

- ဆာဵငန်ေရ  ဝင်ေရာ ်ြခင်ဵနှငဴ်  မ်ဵရုိဵတန်ဵ 

ေြမတုိ ်စာဵြခင်ဵ။ 

-  မ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသမျာဵ 

အထူဵသြဖငဴ်ရခုိင်ြပည် 

နယ်နငဴ်ှ ဧရာဝတီတုိင်ဵ 

ေဒသက ီဵ 

ဇစ်ြမစ်- Sub-national consultations; Adapted from MoNREC  2012  

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵသည် စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု၊ 

လူမှုေရဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရရှည်တည်တဴဳမှုတို့ ုိ ထိခို ်ေစနုိင်ေသာ်လည်ဵ နိုင်ငဳ၏ 

အဆင်မေြပ ေသာ ဖဳွ့မဖိုဵမှုလမ်ဵေက ာင်ဵတစ်ခသုည် အထူဵသြဖင်ဴ စွမ်ဵအင်နှငဴ် သယဳဇာတမျာဵ ုိ 

လွန် စဲွာအသဳုဵြပု၍ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ြခင်ဵသည် သဘာ၀သယဳဇာတမျာဵ ြပုန်ဵတီဵြခင်ဵနှငဴ် မှန်လဳုအိမ် 

ဓာတ်ေငွ့ ပုိမုိထုတ်လွှတ် ြခင်ဵတို့ ို တိုဵပွာဵေစနုိင်ပါသည်။ ဥပမာ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 
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စ ်မှု ဏ္ဍမျာဵနှင်ဴ ေဆာ ်လုပ်ေရဵ  ဏ္ဍမျာဵမှ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏသည် 

တစ်နိုင်ငဳလဳုဵထုတ်လွှတ်မှု၏ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵသာ ရိှခဴဲပါသည် (INC 2012)။ ခန့်မှန်ဵတွ ်ချ ်ထာဵ 

သည်ဴအတုိင်ဵ နှစ်စဉ်ေ ျာ ်မီဵေသွဵထုတ်လုပ်မှု ိ ု ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တန်ချနိ် (၂ ဒသမ ၇) သန်ဵမှ 

၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် တန်ချနိ် (၅ ဒသမ ၆) သန်ဵအထိ တိုဵြမငှ်ဴထုတ်လုပ်မည်ဆုိပါ  မှန်လဳုအိမ် 

ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှုသည် တဟုန်ထုိဵြမငဴ်တ ်လာမည် ြဖစပ်ါသည် (GoM 2014)။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုသည်  ျန်ဵမာေရဵ၊ သုခချမ်ဵသာနှင်ဴ ပညာေရဵ အပါအဝင် လူမှုေရဵ 

ဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတ ်မှု ိ ု ထိခို ်ေစနုိင်ပါသည်။ ထိခို ်ခဳစာဵလွယ်ေသာ ြပည်သူမျာဵနှင်ဴ ေဒသမျာဵသည် 

ဆုိဵ ျ ိုဵ သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ဦဵစွာခဳစာဵက ရပါမည်။ သ့ုိြဖစ်၍ ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖငဴ် 

ဟန်ချ ်ညီမျှေမပီဵ အာဵလဳုဵ ပါဝင်သည်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရရိှေစမည်ဴ က ိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုမျာဵ ုိ 

မေလျာဴပါဵမီ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ုတုဳြ့ပနေ်ဆာင်ရွ ်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆ ်လ ်ေဖာ်ြပမညဴ်အပုိင်ဵတွင် ဦဵစာဵေပဵ ဏ္ဍမျာဵနှင်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵမှု အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှု 

မျာဵ၏ ထိခို ်လွယ်မှုမျာဵ ို အ ျဉ်ဵချုပ်ေဖာ်ြပထာဵမပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမှု 

တည်ေဆာ ်ေရဵနှင်ဴ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖို ဵတုိဵတ ်မှုြဖစ်ေစေရဵ 

အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ုိ ရနိုင်သမျှေ ရရိှေစေရဵအတွ ် အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ရန် လုိအပ်သညဴ် 

နယ်ပယ်မျာဵ ုိ ေဖာ်ထတ်ုသတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ 

၂၀၅၀ ြပည်ဴနှစ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ေလလဴာဆန်ဵစစ်ချ ်၏ အဓိ  ေတွ့ရိှချ ် (၁၀) ချ ် 

၂၀၁၆ ခုနှစ်နှငဴ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်ဵ ေဒသအလုိ ် ရာသီဥတုဒဏ် ထိခို ်ခဳစာဵရလွယ်မှု 

ေလလဴာ ဆန်ဵစစ်ချ ် (၃) ခု  ုိ ေတာင်ေပါ်ေဒသအေနြဖင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်၊ ဟာဵခါဵမမို့နယ်၊ အပပုိူင်ဵ 

ေဒသ အေနြဖငဴ် မေ ွဵတုိင်ဵေဒသက ီဵ၊ ပခု ္ကူမမို ့နယ် နှငဴ် ြမစဝ် ျွန်ဵေပါ်ေဒသအေနြဖငဴ် 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသက ီဵ၊ လပွတ္တာမမို ့နယ်တို့တွင် ြပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ ထုိေလဴလာဆန်ဵစစ်ချ ်မျာဵအရ 

ေဒသအလုိ  ်  ွဲြပာဵြခာဵနာဵမှုမျာဵ ို ေတွ့ရိှရပါသည်။ ေအာ ်ေဖာ်ြပပါ အဓိ ေတွ့ရိှချ ် 

မျာဵသည် မမို ့နယ်မျာဵ၌ ယခုပစ္စုပ္ပန်နှင်ဴ ေနာင်အနာဂတ် ာလမျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ 

ခန့်မှန်ဵ သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ို ေဖာ်ြပထာဵမပီဵ  တိုင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်မျာဵတွင် အေရဵေပါ် 

ေဆာင်ရွ ်ရမည် ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ပါဝင်ပါသည်(Horton et al., 2017)။ 

( ) လွန်ခဴဲေသာဆယ်စုနှစ်အတွင်ဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ထုတ်လုပ်မှု ဏ္ဍ 

အထူဵသြဖငဴ် စို ပ်ျ ိုဵေရဵ  ဏ္ဍတွင် ထိခို ်မှုမျာဵရိှမပီဵ ဟာဵခါဵ၊ ပခု ္ူက နှင်ဴ လပွတ္တာ 

မမို့နယ်တ့ုိတွင်သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ျေရာ ်နုိင်ေြခမျာဵြပာဵခဴဲြခင်ဵ၊ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵ 

အတွင်ဵ ထိခို ်ြခင်ဵမျာဵနှင်ဴ ေရွှေ့ေြပာင်ဵေနထုိင်ြခင်ဵမျာဵ အရိှနအ်ဟုန်ြမင်ဴမာဵလာခဴဲ 

ပါသည်။ 
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(ခ) ပျမ်ဵမျှေအပူချနိ်ြမင်ဴတ ်ြခင်ဵ၊ ပူြပင်ဵေသာေန့ရ ်မျာဵ မျာဵြပာဵလာြခင်ဵ၊ မုိဵရာသီ 

 ာလတိုေတာင်ဵလာြခင်ဵ နှင်ဴ မုိဵသည်ဵထန်စွာ ရွာသွန်ဵြခင်ဵအပါအဝင် (ရာသီဥတု) 

ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵအတွ ် မမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမျာဵအေနြဖင်ဴ စီမဳ ိန်ဵ မျာဵေရဵဆဲွ 

ေဆာင်ရွ ်ရန် လုိအပ်လာပါမည်။ ဤအေက ာင်ဵအချ ်မျာဵသည်  အ ျ ိုဵဆ ် 

အေနြဖငဴ် ပဳုမှန်မဟုတ်ေသာ အပပုိူင်ဵမုန်တုိင်ဵမျာဵနှငဴ် ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵမျာဵ 

တုိ ခ်တ်ြခင်ဵ၊ ေရက ီဵြခင်ဵမျာဵ ြဖစေ်ပါ်လာနုိင်ပါသည်။ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် 

သည် ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင် လပွတ္တာမမို ့နယ်၌ (၄၁) စင်တီမီတာအထိ ပုိမုိြမင်ဴတ ်လာ 

နုိင်သည်ဴအတွ ် ဒီေရဖဳုဵလွှမ်ဵ၍ ဆာဵငန်ေရဝင်ေရာ ်ြခင်ဵမျာဵ ြဖစေ်ပါ်လာ 

နုိင်ပါသည်။ 

(ဂ) စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် လူမှုေရဵအေြခအေနသည် ေယဘုယျအာဵြဖငဴ် ြပည်ဴစုဳလဳုေလာ ်မှု 

မရိှေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ အမျ ိုဵမျ ိုဵနှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ထိခို  ်

လွယ်ေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်ေက ာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ေက ာငဴ် စို ်ပျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှု ပုိမုိ ျဆင်ဵလာမပီဵ  လယ်ယာလုပ်ငန်ဵ 

လုပ် ိငု်သမူျာဵသည် အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသ့ုိ ေရွှေ့ေြပာင်ဵလုပ် ိငု်လာက သည် ို 

ေတွ့ရိှရပါသည်။ ေရွှေ့ေြပာင်ဵလုပ်သာဵမျာဵအေနြဖငဴ် အသ ်ေမွဵ ဝမ်ဵေ ျာင်ဵ 

သင်တန်ဵမျာဵနှင်ဴ နည်ဵပညာ  ျွမ်ဵ ျင်မှု နည်ဵပါဵြခင်ဵေက ာငဴ် နိုင်ငဳရပ်ြခာဵနှင်ဴ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ မမို ့က ီဵမျာဵတွင် စိတ်ချေသချာသညဴ် အလုပ်အ ိင်ုမျာဵ ရရိှနိုင်ေရဵ 

အတွ ် ရုန်ဵ န်ေနရပါသည်။ 

(ဃ) ေဂဟစနစ်ဝန်ေဆာင်မှုသည် လူမှုအသုိ အ်ဝန်ဵ  ုိ မျာဵစွာအ ျ ိုဵြပုပါသည်။ 

သ့ုိေသာ် ထုိဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ  ို လွန် စဲွာထုတ်ယူသဳုဵစွဲမှုနှင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

၏ ေပါင်ဵစပ်အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵေက ာငဴ် ရလဒ်အေနြဖငဴ် ေဂဟစနစ် 

ဝနေ်ဆာင်မှု ပျ ်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵသည် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ျေရာ ်နိုင်မှုမျာဵ 

ြမငဴ်တ ်လာပါသည်။ လပွတ္တာမမို ့နယ်တွင်ဒီေရေတာမျာဵြပုန်ဵတီဵေလျာဴပါဵလာြခင်ဵ 

ေက ာငဴ် ြပည်သူလူထုအေနြဖင်ဴ မုန်တုိင်ဵဒီေရဒဏ် ထိေတွ့ခဳစာဵရမပီဵ  ပင်လယ်ေရ 

မျ ်နှာြပင် ြမငဴ်တ ်လာြခင်ဵေက ာငဴ်  မ်ဵပါဵတုိ ်စာဵြခင်ဵ ုိ က ုဳေတွ့ေနရပါ 

သည်။ ဟာဵခါဵမမို့နယ်တွင် သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵမျာဵေက ာငဴ် ယခုနှင်ဴ 

ေနာင်လာမည်ဴ ာလမျာဵတွင် ြပင်ဵထန်ေသာ မုိဵရွာသွန်ဵမှုမျာဵ နှင်ဴ အန္တရာယ် 

က ီဵမာဵေသာ ေြမမပိုမှုမျာဵ ြဖစေ်ပါ်လာနုိင်ပါသည်။ 

(င) အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳမျာဵနှင်ဴ လမ်ဵပန်ဵဆ ်သွယ်ေရဵ အေြခအေနမျာဵသည် 

ြပင်ဵထန်ေသာ မုန်တုိင်ဵမျာဵ တုိ ခ်တ်မှု၊ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵမှု၊ ဆုိင် လုန်ဵ 

မုန်တုိင်ဵမျာဵနှငဴ် ေရက ီဵမှုစသည်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ျေရာ ်မှုမျာဵအတွ ် 
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လဳုေလာ ်ေသာ ခဳနုိင်ရည်မရိှသညဴ်အြပင် တည်ေဆာ ်ေရဵ စီမဳ ိန်ဵမျာဵသည် 

လည်ဵ ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနုိင်ရည်စွမ်ဵ ြပည်ဴမီမှုမရိှသည်ဴအတွ ် ြပည်သူမျာဵတွင် 

ထိခုိ ်နုိင်ေြခ ပုိမုိြမင်ဴ မာဵလာမပီဵ  ပစ္စည်ဵဥစ္စာ ဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵမျာဵလည်ဵ ရိှလာနုိင် 

ပါသည်။ 

(စ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ေလလဴာဆန်ဵစစ်မှုြပုခဴဲေသာ မမို့နယ်မျာဵ၏ 

တည်ေနရာပဳုစမဳျာဵ၊ ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ 

ေြပာင်ဵလဲသွာဵနုိင်မပီဵ ေဒသဆုိင်ရာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ို ထိခို ်ေစပါမည်။ 

(ဆ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵေက ာငဴ် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵသည် ပုိမုိထိခို ်နိုင်မပီဵ လုပ်ခ 

လစာ နည်ဵပါဵြခင်ဵနှငဴ် အလုပ်အ ိင်ုအခွငဴ်အလမ်ဵ ဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵမျာဵနှင်ဴ က ုဳေတွ့ 

ေနရပါသည်။ 

(ဇ) လ ်ရိှအေြခအေနအေပါ်မူတည်တွ ်ချ ်မှုမျာဵအရ ေလလဴာဆန်ဵစစ်မှု ြပုခဲဴေသာ 

မမို ့နယ်မျာဵအထူဵသြဖငဴ် လပွတ္တာမမို ့နယ်ရိှ ြပည်သူမျာဵအေနြဖငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွ 

ရိှေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွ ်မထာဵပါ  ၂၀၅၀ ြပည်နှဴစ်တွင် ပုိမုိြဖစ်ပွာဵလာမည်ဴ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်  ျေရာ ်နိုင်မှုမျာဵမှ  ာ ွယ်ေရဵနှငဴ် အေြခချေနထုိင်ေရဵ 

တ့ုိအတွ ် ခ ်ခဲစွာ ရုန်ဵ န်ရမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

(ဈ) သ ်ရိှမျာဵအတွ ် ပုိမုိတိုဵတ ်ေ ာင်ဵမွန်ေသာေဂဟစနစ် ုိ ဖန်တီဵေပဵြခင်ဵ၊ 

ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှေသာ စို ပ်ျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ သ ်ေမွဵ ဝမ်ဵေက ာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ အလုပ်အ ုိင် 

အခွငဴ်အလမ်ဵအသစ်မျာဵ ဖန်တီဵေပဵြခင်ဵနှင် ဴ ြပည်သူမျာဵ၏ အသ ်အိုဵအိမ် 

စည်ဵစမ်ိ ို အ ာအ ွယ်ေပဵနုိင်၍ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရိှေသာ ရာသီဥတုဒဏ် 

ခဳနုိင်ရည်ရိှသည်ဴ အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳမျာဵ တည်ေဆာ ်ေပဵြခင်ဵတ့ုိြဖင်ဴ မမို ့နယ် 

မျာဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှသည်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

လမ်ဵေက ာင်ဵေပါ်သ့ုိ ၂၀၅၀ ြပညဴနှ်စ်မတုိင်မီတွင် ေရာ ်ရိှရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

(ည) အနာဂတ်တွင် ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှေသာ အေြခအေနမျာဵရရိှနိုင်ရန် ခရိငု် 

အဆငဴ်၊ တုိင်ဵေဒသက ီဵ/ ြပည်နယ်အဆငဴ်၊ နုိင်ငဳအဆင်ဴနှင်ဴ နိုင်ငဳတ ာအဆင်ဴ 

အေထာ ်အပဴဳ အ ူအညီမျာဵရယူ ာ မမို ့နယ်မျာဵတွင် ြဖစေ်ပါ်လာမညဴ် 

ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵအတွ ် စီမဳ ိန်ဵ မျာဵ က ိုတင်ေရဵဆဲွချမှတ်ထာဵရန် လုိအပ်ပါသည်။  

ေလလဴာေတွ့ရိှချ ်မျာဵသည် တုိင်ဵေဒသက ီဵနှငဴ် ြပည်နယ်အဆငဴ်တွင် အေရဵေပါ် 

ေဆာင်ရွ ်ရန ်လုိအပ်ချ ်မျာဵ ုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။  
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၃.၁။  စို ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ 

သိသာထင်ရှာဵမှု 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ စို ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ ဏ္ဍမျာဵသည် စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု၊ ေဒသခဳြပည်သူလူထု၏ စာဵ၀တ်ေနေရဵနှင်ဴ စာဵနပ်ရိ ္ခာဖူလဳုမှုမျာဵ ုိ အဓိ အခန်ဵ 

 ဏ္ဍတစ်ခုအြဖစ် အေထာ ်အ ူြပုလျ ်ရိှပါသည်။ စုိ ်ပျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍသည် စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵ 

ထုတ် ုန်တွင် ဒုတိယအမျာဵဆဳုဵြဖစ်မပီဵ အေသဵစာဵေြမပုိင်ဆုိင်သူ အမျာဵစုအပါအဝင် လုပ်သာဵ 

အင်အာဵ၏ ၆၁ ရာခိင်ုနှုန်ဵ ို အလုပ်အ ုိင် ရရိှေစပါသည် (MOALI 2014)။ စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍတွင် 

စပါဵသည် အဓိ  စုိ ပ်ျ ိုဵသီဵ နှဳြဖစ်မပီဵ စို ပ်ျ ိုဵဧရိယာ၏ သဳုဵပဳုနှစ်ပဳုနီဵ ပါဵရိှမပီဵ အဓိ  ြပည်ပ 

ပ့ုိ ုန်ြဖစ်သညဴ် ပဲအမျ ိုဵမျ ိုဵသညလ်ည်ဵ စုစုေပါင်ဵစုိ ပ်ျ ိုဵေြမဧရိယာ၏ သဳုဵပဳုတစ်ပုဳခန့်  ရိှပါသည်။ 

ထ့ုိအြပင် အြခာဵသီဵနဳှမျာဵအေနြဖငဴ် ဆီထွ ် သီဵနှဳမျာဵ၊ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွ ်မျာဵ၊ ငရုတ်၊ ေြပာင်ဵ၊ 

ဝါဂွမ်ဵ၊ ရာဘာ၊ က နှဳင်ဴ အပူပုိင်ဵ သစ်သီဵမျာဵ ုိလည်ဵ စို ်ပျ ိုဵပါသည်။ 

အငယ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအပါအဝင် ငါဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် ြပည်သူသန်ဵေပါင်ဵမျာဵစွာအတွ ် 

စာဵဝတ်ေနေရဵ အေထာ ်အပဴဳေပဵမပီဵ ဝင်ေငွဖန်တီဵေပဵြခင်ဵတို့ေက ာငဴ် လူမှုစီဵပွာဵဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတ ်မှု 

တွင် အေရဵက ီဵေသာ အခန်ဵ ဏ္ဍအြဖစ် ပါဝင်လျ ်ရိှပါသည်။ ၎င်ဵသည် စုစုေပါင်ဵ ြပည်တွင်ဵ 

ထုတ် ုန်တွင် ၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵပါဝင်လျ ်ရိှမပီဵ စုစုေပါင်ဵလူဦဵေရ၏ ၅ ရာခိင်ုနှုန်ဵ ုိ အလုပ်အ ိင်ု 

ရရိှေစပါသည်။ ေရ န်မျာဵ၊ ြမစမ်ျာဵနှငဴ် ဧရာဝတီ ြမစဝ် ျွန်ဵေပါ်ေဒသတ့ုိအပါအဝင် နိုင်ငဳ၏ 

 ျယ်ြပန့်ေသာ ေရလွှမ်ဵဧရိယာမျာဵသည် ေရလုပ်ငန်ဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုအတွ ် မျာဵစွာ အလာဵအလာ 

ရိှပါသည်။ ထ့ုိအြပင် နိုင်ငဳ၏ (၁,၉၀၀)  ီလုိမီတာေ ျာ် ရှည်လျာဵသည်ဴ  မ်ဵရိုဵတန်ဵနှင်ဴ ဧရိယာ 

ဟ ်တာေပါင်ဵ (၃၈၀,၀၀၀) ခန့်  ျယ်ဝန်ဵေသာ ဒီေရေတာမျာဵသည်လည်ဵ ေရငန်ငါဵသယဳဇာတ 

မျာဵစွာအတွ ် အေရဵပါသည်ဴ အရင်ဵအြမစ်မျာဵြဖစ်ပါသည် (FAO 2003)။ 

 နွာဵ၊  ျဲွ၊ ၀ ်၊ က  ်စသည်ဴ တိရစ္ဆာန်ေမွဵ ြမူေရဵလုပ်ငန်ဵသည် အိမ်ေထာင်စုအမျာဵစု၏ 

ဝင်ေငွ ိ ု ြဖညဴဆ်ည်ဵေပဵမပီဵ အိမ်ေထာင်စုမတည်ေငွ၏ သငဴ်တင်ဴေသာ အချ ိုဵအစာဵတစ်ခအုြဖစ် 

ပါဝင်ပါသည်။ မမို ့က ီဵမျာဵအနီဵတွင် စီဵပွာဵြဖစ်ေမွဵ ြမူြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵအချ ို့ရိှေသာ်လည်ဵ အမျာဵစုမှာ 

မိမိေနအိမ ် ခခဳဝင်ဵအတွင်ဵ ေမွဵြမူက ပါသည်။ ေမွဵြမူေရဵ ဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှုသည် လွန်ခဴဲေသာ 

ဆယ်စုနှစ် ာလအတွင်ဵ တုိဵတ ်မှုမရိှေသာ်လည်ဵ မမို ့ြပဆင်ေြခဖဳုဵေဒသမျာဵတွင် စီဵပွာဵြဖစ် 

ထုတ်လုပ်မှု နည်ဵပညာပျ ဳ့န့ဳှလာမှုေက ာင်ဴ က  ်၊ ငှ ် ေ ာင်ေရ (၃) ဆတုိဵလာခဴဲပါသည် (UNDP 

2011)။ 

 ပထဝဝီင်အေနအထာဵ ွာြခာဵမှုမျာဵေက ာငဴ် ေဒသအလုိ ် စာဵနပ်ရိ ္ခာရှာဵပါဵမှု 

ရိှေသာ်လည်ဵ တစ်နုိင်ငဳလဳုဵအေနြဖငဴ် စာဵနပ်ရိ ္ခာထုတ်လုပ်မှုသည် ပုိလျှေလဳျ ်ရိှမပီဵ  ြပည်ပသ့ုိ 

မ ်ထရစ် တန်ချနိ်ေပါင်ဵ (၁ ဒသမ ၈) သန်ဵ တင်ပ့ုိနိုင်သြဖငဴ် နိုင်ငဳြခာဵဝင်ေငွ၏ ၂၅ ရာခိင်ုနှုန်ဵခန့် 
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ရရိှေစပါသည်။ ရာသီဥတု ဆုိဵရွာဵြခင်ဵ၊ အလှမ်ဵ ွာေဝဵြခင်ဵနှငဴ် သင်ဴေလျာ်ေသာ စုိ ပ်ျ ိုဵေရဵ 

နည်ဵပညာမျာဵ အာဵနည်ဵြခင်ဵတ့ုိေက ာငဴ် ချင်ဵြပည်နယ်နှငဴ် မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသက ီဵတို့သည် ဆန်စပါဵ 

လဳုေလာ ်မှုမရိှသြဖင်ဴ တင်သွင်ဵေနရေသာ ေဒသမျာဵြဖစ်ပါသည်။ ေ ျဵလ ်ေဒသရိှ ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵ 

သည် စာဵနပ်ရိ ္ခာ၊ အာဟာရနှင်ဴ အဓိ  လူသဳုဵ ုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ ုိ လဳုေလာ ်စွာမရရိှဘဲ အသ ် (၅) 

နှစ်ေအာ ်  ေလဵသူငယ်ေသဆဳုဵမှု စုစုေပါင်ဵ၏ ၄ ရာခိင်ုနှုန်ဵမှ ၆ ရာခိင်ုနှုန်ဵသည် အာဟာရ 

ချ ို့တဴဲြခင်ဵေက ာငဴ် ြဖစပ်ါသည် (MOALI 2015)။ 

 စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍသည် မုိဵရွာသွန်ဵမှုပဳုစေဳက ာငဴ် ထိခို ်မှုရိှပါသည်။ စပါဵစုိ ပ်ျ ိုဵဧရိယာ၏ 

၄၈ ရာခိငု်နှုန်ဵသည် မုိဵေရလဳုေလာ ်စွာရရိှသညဴ် ေြမနိမဴ်ပုိင်ဵတွင်တည်ရိှမပီဵ ၃၂ ရာခိငု်နှုန်ဵသည် မုိဵေရ 

မလဳုေလာ ်သည်ဴ ေဒသမျာဵတွင် တည်ရိှပါသည်။ လွန်ခဴဲေသာ နှစ် (၂၀)  ာလအတွင်ဵ 

ဆည်ေရေသာ ် ဧရိယာမျာဵ ို ၁၂ ရာခိင်ုနှုန်ဵမှ ၂၀ ရာခိငု်နှုန်ဵအထိ တုိဵချဲ့ေစြခင်ဵြဖငဴ် စို ်ပျ ိုဵေရဵ 

အတွ ် အေြခအေနေ ာင်ဵမျာဵ ဖန်တီဵေပဵခဴဲပါသည် (MOALI 2015)။ ထ့ုိအြပင် ေနွစပါဵ 

စို ပ်ျ ိုဵြခင်ဵ၊ ေရဝပ်ေဒသမျာဵတွင် စို ပ်ျ ိုဵြခင်ဵနှင်ဴ ဓာတ်ေြမကသဇာမျာဵ စနစ်တ ျသဳုဵစွဲြခင်ဵစသည်ဴ 

တုိဵတ ်ေသာ နည်ဵပညာအချ ို့ ုိ စတင်သဳုဵစွဲခဴဲရိှပါသည်။ 

 စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ထိခို ်ခဳစာဵရလွယ်ေသာ်လည်ဵ 

မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ စုစုေပါင်ဵ၏ ၁၈ ရာခိင်ုနှုန်ဵ ုိ ထုတ်လွှတ်လျ ်ရိှပါသည်။ စို ပ်ျ ိုဵေြမဧရိယာ 

ပုိမုိတိုဵချဲ့ြခင်ဵနှင်ဴ ဓာတ်ေြမကသဇာမျာဵ ပုိမုိသဳုဵစွဲလာြခင်ဵတ့ုိေက ာငဴ် အနာဂတ်တွင် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ 

ထုတ်လွှတ်မှု ပုိမျာဵလာဖွယ်ရိှပါသည်။ ထ့ုိအြပင် အိမ်တွင်ဵေမွဵ ြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်  ျဲွ၊ နွာဵ 

စသညဴ် စခမုဳ့ြပနအ်ိမ်ေမွဵတိရစ္ဆာန်မျာဵသည် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ စုစုေပါင်ဵ၏ ၁၃ ရာခုိင်နှုန်ဵခန့် 

ထုတ်လွှတ်ပါသည် (INC 2012)။ 

လ ရိှ်နှငဴ် အနာဂတ်ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵေက ာငဴ် ထိခို ်မှုမျာဵ 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ အစုိဵရအချင်ဵချင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ေရဵအဖဲွ့ (IPCC) ၏ 

ဆန်ဵစစ်မှုအစီရင်ခဳစာ (AR5) အရ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵသည် 

အေရှ့ ေတာင်အာရှနုိင်ငဳမျာဵ၏ စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ုိ ထိခို ်နုိင်ေက ာင်ဵ ေအာ ်ပါအတုိင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည် - 

( ) မုိဵေခါင်မှုပုိမုိြဖစ်ပွာဵလာြခင်ဵေက ာငဴ် မုိဵေရ ိုအာဵထာဵေနရသည်ဴ စို ပ်ျ ိုဵေြမမျာဵ၏ 

သီဵနှဳထွ ်နှုန်ဵ ေလျာဴနည်ဵေစသညဴ်အြပင် ဆည်ေရလုိအပ်မှု ပုိမုိမျာဵြပာဵလာမပီဵ  

ေရနှင်ဴ ေြမ သယဳဇာတမျာဵ ုိ ပုိမုိထိခို ်လာေစြခင်ဵ၊ 

(ခ) မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵမှု ပုိမျာဵလာြခင်ဵေက ာငဴ် ဆုိဵရွာဵေသာေရက ီဵမှုမျာဵ 

ြဖစေ်ပါ်ေစမပီဵသီဵနှဳမျာဵ ပျ ်စီဵရာမှ အထွ ်နှုန်ဵေလျာဴနည်ဵမှုြမငဴ်မာဵြခင်ဵနှင်ဴ 

ေရအရည်အေသွဵနှင်ဴ ေရေပဵေဝမှုပမာဏ ုိ ထိခို ် ြခင်ဵ၊ 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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(ဂ) အပခူျနိ်ြမင်ဴတ ်လာြခင်ဵေက ာငဴ် စုိ ပ်ျ ိုဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ ိ ု မခိမ်ဵေြခာ ်လာသညဴ် 

အြပင် မျ ိုဵမေအာင်ေသာ စပါဵနဳှမျာဵ ဴဲသ့ုိ အပင်မျ ိုဵပာွဵြခင်ဵ ုိ ထိခို ်လာနိုင်ြခင်ဵ 

နှင်ဴ အင်ဵဆ ်ပုိဵမွှာဵနှငဴ် က  ်မျာဵေက ာငဴ် သီဵနှဳထွ ်နှုန်ဵ ျဆင်ဵြခင်ဵ၊ 

(ဃ) အပခူျနိ်၊ စိုထုိင်ဵဆနှငဴ်  ာဗွန်ဒိုင်ေအာ ်ဆုိဒ်ပါ၀င်မှု အေြပာင်ဵအလဲမျာဵေက ာင်ဴ 

စပါဵသီဵနဳှမျာဵ၏ က ီဵထွာဵမှုပဳုစနှဳင်ဴ ထွ ်နှုန်ဵအေပါ် ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်နိုင်ြခင်ဵနှင်ဴ 

(င)  ာဗွန်ဒိုင်ေအာ ်ဆုိဒ်ထွ ်ရိှမှုြဖစ်စဉန်ှငဴ် ဆ ်စပ်ေနသညဴ် ဆန်စပါဵနှင်ဴဂျုဳ 

ထုတ်လုပ်မှု ြမင်ဴမာဵလာြခင်ဵသည် အပခူျနိ်နှငဴ် စိုထုိင်ဵဆေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် 

အထွ ်နှုန်ဵ ေလျာဴ ျေစလာနုိင်ြခင်ဵ။ 

 အထ ်ပါ ေြပာင်ဵလဲမှုအာဵလဳုဵနီဵပါဵ ို ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် သိသာစွာက ုဳေတွ့ရမပီဵ  ြပည်သူမျာဵ 

အထူဵသြဖငဴ် ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵနှင်ဴ ေြမယာအနည်ဵငယ်သာ ပုိင်ဆုိင်သူမျာဵသည် စို ပ်ျ ိုဵသီဵ နှဳထွ ်နှုန်ဵ 

 ျဆင်ဵြခင်ဵ ဴဲသ့ုိ ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ုိ ခဳစာဵေနက ရပါသည်။ အပခူျနိ်ြမငဴ်တ ်ြခင်ဵ၊ မုိဵရွာသွန်ဵမှုပဳုစဳ 

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမငဴ်တ ်လာြခင်ဵနှငဴ် ဆာဵငန်ေရဝင်ေရာ ်ြခင်ဵစေသာ 

ေရရှည်တွင် တြဖည်ဵြဖည်ဵ ြဖစေ်ပါ်လာမညဴ် ြဖစစ်ဉ်မျာဵနှင်ဴ ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵ တုိ ခ်တ်ြခင်ဵ၊ 

မုန်တုိင်ဵဒီေရလွှမ်ဵြခင်ဵ၊ မုိဵေခါင်ြခင်ဵနှငဴ် ေရက ီဵြခင်ဵမျာဵစသညဴ် ရုတ်တရ ်ြဖစ်ေပါ်နုိင်ေသာ ြဖစ်စဉ် 

နှစ်မျ ိုဵလဳုဵသည် စို ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ ဏ္ဍမျာဵအေပါ် ဆုိဵ ျ ိုဵ 

သ ်ေရာ ်ေစပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် တုိ ခ်တ်ခဲဴေသာ နာဂစ်ဆုိင် လုန်ဵ 

မုန်တုိင်ဵေက ာငဴ် လယ်ေြမဟ ်တာ (၄) သန်ဵ ပျ ်စီဵခဲသဴညဴ်အတွ ် စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵစပါဵ 

ထုတ်လုပ်မှု၏ ၅၇ ရာခိင်ုနှုန်ဵ ို ထိခို ်ပျ ်စီဵေစခဴဲပါသည်။ အ ျ ိုဵဆ ်အာဵြဖငဴ် စို ပ်ျ ိုဵေရဵ 

 ုန်ထုတ်လုပ်မှု ေလျာဴနည်ဵခဲဴပါသည် (MOALI 2015၊ ADB 2013)။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် ၎င်ဵ၏ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵသည် ေဒသအလုိ  ် ဲွြပာဵမှု ရိှပါ 

သည်။ ဧရာ၀တီြမစဝ် ျွန်ဵေပါ်ေဒသ၊  မ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသနှင်ဴအပူပုိင်ဵေဒသတ့ုိသည် ဆုိဵ ျ ိုဵ 

သ ်ေရာ ်မှု ိ ုအမျာဵဆဳုဵခဳစာဵရေသာ ေဒသမျာဵြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၀ ြပည်နှဴစ်တွင် ရခိငု်ြပည်နယ်၌ 

နုန်ဵအေြမာ ်အြမာဵပ့ုိချြခင်ဵေက ာငဴ် စပါဵပျ ိုဵပင်မျာဵ ပျ ်စီဵခဲမဴပီဵ  အထွ ်နှုန်ဵေလျာဴ ျခဲဴသညဴ် 

အတွ ် အေမရိ န်ေဒါ်လာ (၁ ဒသမ ၆၄) သန်ဵခန့် ဆဳုဵရှုဳဵခဲရဴပါသည် (GoM 2015)။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ 

ဇူလုိင်လမှ ေအာ ်တုိဘာလအထိ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူဵ ၊ မွန်နှငဴ် ရခိငု်ေဒသမျာဵတွင် မုိဵသည်ဵထန်စွာ 

ရွာသွန်ဵြခင်ဵေက ာငဴ် ေရက ီဵေရလျှေမဳှုမျာဵြဖစ်ပွာဵမပီဵ စပါဵတန်ချနိ်ေပါင်ဵ (၁ ဒသမ ၇) သန်ဵနီဵ ပါဵ 

ဆဳုဵရှုဳဵခဲပဴါသည်။ စစ်ေတွ၊ ေပါ ်ေတာနှင်ဴ ေြမပဳုမမို့နယ်မျာဵသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဒီေရက ီဵြခင်ဵ ုိ 

ခဳစာဵခဴဲရပါသည်။ အပပုိူင်ဵေဒသတွင် တစ်ခါတစ်ရဳ ြဖစေ်ပါ်သည်ဴ မုိဵသည်ဵထန်စွာ ရွာသွန်ဵြခင်ဵေက ာငဴ် 

ေရက ီဵေရလျှေ ဳမပီဵ  သီဵနှဳမျာဵ ပျ ်စီဵသည်ဴအတွ ် စုိ ပ်ျ ိုဵေရဵနှငဴ် အြခာဵ ဏ္ဍမျာဵတွင် ပျ ်စီဵ 

ဆဳုဵရှုဳဵမှု မျာဵစွာြဖစ်ေပါ်ခဴဲပါသည်။ 
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ပဲခူဵ နှငဴ်  ရင်ေဒသမျာဵတွင်  ျင်ဵပခဲသဴည်ဴ ေဒသအဆင်ဴ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှင်ဴ 

ေဆွဵေနွဵ ညှိနှိုင်ဵမှုမျာဵအရ မက ာခဏ ေရက ီဵြခင်ဵနှင်ဴ မုန်တုိင်ဵဒီေရမျာဵေက ာငဴ် စို ပ်ျ ိုဵသီဵနှဳနှင်ဴ 

ေမွဵြမူေရဵအေပါ် ထိခို ်ေက ာင်ဵ သိရိှရပါသည်။  ုန်ဵြမငဴ်ေဒသမျာဵတွင် ေြမမပို မှုမျာဵသည် 

စို ပ်ျ ိုဵေြမအရည်အေသွဵ  ို  ျဆင်ဵေစပါသည်။ ဧရာဝတီေဒသတွင် ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှငဴ် 

ေဆွဵေနွဵခဴဲမှုအရ (၂)နှစ်လျှေင်တစ်က ိမ် လယ်ယာေြမဟ ်တာ (၂) သန်ဵခန့် ေရနစ်ြမှုပ်ခဴဲမပီဵ 

ဟ ်တာ(၃.၂၅) သန်ဵသည် အသငဴ်အတငဴ် ေရလွှမ်ဵမုိဵမှုခဳခဲရဴေက ာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် 

တုိ ခ်တ်ခဲဴသည်ဴ နာဂစ်ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵေက ာငဴ် ငပုေတာ၊ ဖျာပဳု၊ ဘုိ ေလဵ၊  ျ ို ်လတ်၊ 

ေဒဵဒရဲ၊ လပွတ္တာနှင်ဴ ေမာ်လမမို င် ျွန်ဵ မမို ့နယ်မျာဵတွင် လူအမျာဵအြပာဵေသဆဳုဵမပီဵ  စို ပ်ျ ိုဵသီဵနှဳမျာဵ၊ 

ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ငါဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပျ ်စီဵ ဆဳုဵရှုဳဵခဲရဴပါသည်။ မန္တေလဵမမို့တွင် ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ 

နှင်ဴ ေဆွဵေနွဵခဴဲမှုအရ အပပုိူင်ဵေဒသတွင် ဆုိဵရွာဵေသာ မုိဵေခါင်မှုနှငဴ်ေရက ီဵမှုတ့ုိ ခဳစာဵခဴဲရသည်ဴ 

အတွ ် ေမွဵြမူေရဵအစာဵအစာမျာဵ မလဳုေလာ ်သြဖင်ဴ ေမွဵြမူေရဵ ဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှု ျဆင်ဵခဴဲ 

ေက ာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ ပခု ္ကူမမို ့နယ်တွင် ေလလဴာခဲသဴည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ထိခို ် 

လွယ်မှုဆန်ဵစစ်ချ ်အရ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ စို ပ်ျ ိုဵေရဵ  ဏ္ဍအေပါ် အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှု 

မျာဵ ုိ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵမြပုပါ  ၂၀၅၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် စိ ်ုပျ ိုဵေရဵ လုပ်ငန်ဵ လုပ် ိင်ုသူမျာဵ၏ 

စမ်ွဵရည်  စိုဵရိမ်ဖွယ်  ျဆင်ဵလာနုိင်ေက ာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

လ ရိှ်မူဝါဒ၊  အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှသည်ဴ လျာထာဵချ ်မျာဵနှငဴ် 

စိန်ေခါ်မှုမျာဵ 

 စို ပ်ျ ိုဵေရဵဆုိင်ရာမူဝါဒ အနည်ဵငယ်သာ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် တို ရုိ် ် ဆ ်စပ်ပါ 

သည်။ ၎င်ဵတို့သည် စာဵနပ်ရိ ္ခာဖူလဳုေရဵအတွ ် ထုတ်လုပ်မှုတိုဵတ ်ေစရန်၊ စီဵပွာဵေရဵ တိုဵတ ် 

ေစရန်နှင်ဴ ေ ျဵလ ်ေဒသဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေစရန်တ့ုိ ုိ အဓိ ဦဵတည်ေသာ်လည်ဵ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုေလျှောဴချေရဵ နှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွရိှေစေရဵ မဟာဗျူဟာမျာဵ ုိ သွယ်ဝုိ ေ်သာနည်ဵြဖင်ဴ 

ထည်ဴသွင်ဵထာဵပါသည်။ ေခတ်မီစိ ု်ပျ ိုဵေရဵ နည်ဵစနစမ်ျာဵ ို အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ စီဵပွာဵြဖစ ်

စို ပ်ျ ိုဵေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ြမငှ်ဴတင်ေပဵြခင်ဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှု ပ်နဳှမှု ိ ု လွတ်လပ်ခငွ်ဴေပဵြခင်ဵ 

တ့ုိြဖင်ဴ ြမနမ်ာဴစိ ်ုပျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍ ို တိုဵတ ်ေစေရဵ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ေရဵဆဲွခဲေဴသာ 

ရာသီဥတုနှင်ဴ သဟဇာတ ြဖစ်ေသာ စုိ ပ်ျ ိုဵေရဵမဟာဗျူဟာ (CSAS 2016) သည် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု လုိ ေ်လျာညီေထွရိှေစမည်ဴ သီဵနှဳမျ ိုဵမျာဵ စို ပ်ျ ိုဵြခင်ဵ၊ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ စို ပ်ျ ိုဵေရဵ 

နည်ဵစနစ်မျာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေက ာငဴ် ထိခို ်မှုမျာဵ၊ သီဵနှဳထွ ်နှုန်ဵ 

ေလျာဴ ျမှုနှငဴ် ဝင်ေငွဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ ုိ စမဳီခန့်ခွြဲခင်ဵ စသည်တ့ုိ ုိ အဓိ ဦဵတည်ပါသည်။  

စို ပ်ျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ဆည်ေြမာင်ဵဝန်က ီဵဌာန (MOALI)သည် စုိ ပ်ျ ိုဵေရဵ နည်ဵစနစ် 

မျာဵေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ ခဳနိုင်ရည်ရိှေသာ အပင်မျ ိုဵမျာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵနှငဴ် ေရ ိုအ ျ ိုဵရိှစာွ သဳုဵစွဲြခင်ဵ 
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စသညဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် ဆ ်စပ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ို အသဳုဵြပုလျ ်ရိှပါသည်။ 

ဝနက် ီဵဌာန၏ က ိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုမျာဵနှငဴ် ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ၏ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

အေပါ်တ့ဳုြပန်မှုမျာဵေက ာငဴ် သီဵနှဳမျ ိုဵစဳုစို ်ပျ ိုဵြခင်ဵနှင်ဴ ခဳနုိင်ရည်ရိှေသာ အပင်မျ ိုဵမျာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵတ့ုိ 

ပုိမုိတွင် ျယ်လာပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေလျှောဴချေရဵနှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵ 

အတွ ် တွန်ဵအာဵေပဵလျ ်ရိှသည်ဴ မဟာဗျူဟာမျာဵတွင် စပ်မျ ိုဵစပါဵထုတ်လုပ်မှု နည်ဵပညာ၊ 

စပါဵအစွမ်ဵဖွင်ဴ နည်ဵစနစ် (System of Rice Intensification-SRI) အပါအဝင် စပါဵထွ ်နှုန်ဵ 

ေ ာင်ဵမွန်ေရဵအတွ ် စို ပ်ျ ိုဵေရဵဆုိင်ရာ အမူအ ျငဴ်ေ ာင်ဵမျာဵနှငဴ် လုိ န်ာ ျငဴ်သဳုဵရမည်ဴ 

နည်ဵစနစ်မျာဵ (Good Agricultural Practice-GAP) အသဳုဵြပုြခင်ဵနှငဴ် စိုတစ်လှညဴ် ေြခာ ်တစ်လှည်ဴ 

ေရသွင်ဵစုိ ပ်ျ ိုဵေရဵစနစ် (Alternative Wetting and Drying Irrigation Technique) တို့ 

ပါဝင်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် အပပုိူင်ဵေဒသအတွင်ဵ ပူြပင်ဵေြခာ ်ေသွ့ ဒဏ်ခနုိဳင်ေသာ သီဵနှဳမျ ိုဵမျာဵ  ို 

စို ပ်ျ ိုဵြခင်ဵ၊ သဘာဝေြမကသဇာ အသဳုဵြပုသညဴ် ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွ ် နှင်ဴ ဥယျာဉ်ခခဳစို ်ပျ ိုဵြခင်ဵတို ့

ပါဝင်ပါသည်။ ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵသည် မိရိုဵ ဖလာအသိပညာ ုိ အေြခခဳ၍ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုေလျှောဴချေရဵနှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွရိှေစေရဵ နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် စို ပ်ျ ိုဵလုပ် ိငု် 

လျှေ ်ရိှပါသည်။  

စို ပ်ျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵဝန်က ီဵဌာန (MOALI) သည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ် 

တွင် ဆန်စပါဵထုတ်လုပ်မှု အနည်ဵဆဳုဵမ ်ထရစ်တန် (၁၈ ဒသမ ၆၄) သန်ဵအထိ ပုိမုိ ထုတ်လုပ်ရန် 

လျာထာဵမပီဵ ၆၀ ရာခိငု်နှုန်ဵ ို ြပည်တွင်ဵစာဵသဳုဵရန် နှငဴ် ၄၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵ ုိ ြပည်ပသ့ုိ တင်ပ့ုိရန် 

ြဖစပ်ါသည်။ ဆန်ထုတ်လုပ်မှု ိ ု၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မ ်ထရစ်တန် (၁ ဒသမ ၃၁၅) သန်ဵ ထုတ်လုပ်ရာမှ 

၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် ြပည်တွင်ဵစာဵသဳုဵမှုအတွ ် မ ်ထရစ်တန် (၁၀ ဒသမ ၁၃) သန်ဵနှငဴ် ြပည်ပသ့ုိ 

တင်ပ့ုိရန် အနည်ဵဆဳုဵ မ ်ထရစ်တန် (၆) သန်ဵအထိ တိုဵြမငှ်ဴထုတ်လုပ်ရန် လျာထာဵပါသည် (MOALI 

2015)။ ဤလျာထာဵချ ် ုိရရိှရန် စပါဵစိ ု်ပျ ိုဵသည်ဴ ဧရိယာ ဟ ်တာ (၇ ဒသမ ၇) သန်ဵ 

ရိှရမည်ြဖစ်မပီဵ ရိတ်သိမ်ဵရာတွင်လည်ဵ စုိ ပ်ျ ိုဵရာသီအလုိ  ်တစ်ဟ ်တာလျှေင် တစ်နှစ် ပျမ်ဵမျှေ (၄ 

ဒသမ ၂) မ ်ထရစ်တန် ထွ ်ရိှရပါမည်။ ဝနက် ီဵဌာနအေနြဖငဴ်က ီဵမာဵေသာအေြခခဳအေဆာ ်အအုဳ 

ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှု ိ ု စဉ်ဆ ်မြပတ်ေစရန်နှင်ဴ ြပည်ပသ့ုိဆန်တင်ပ့ုိမှု ိ ုအသင်ဴအတငဴ် လျာထာဵြခင်ဵြဖင်ဴ 

ေရရှည်တွင် ပုိမုိတင်ပ့ုိနိုင်ရန် ေဆာင်ရွ ်ရပါမည်။ ဆန်ထုတ်လုပ်မှု ေရရှည်စဉ်ဆ ်မြပတ် တိုဵတ ် 

ေစေရဵအတွ ် သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ ုိ အ ျ ိုဵရိှထိေရာ ်စွာ စီမဳခန့်ခွြဲခင်ဵမှတစ်ဆငဴ် ဆန်စပါဵ 

ထွ ်ရိှမှု တိုဵတ ်ြမငဴ်မာဵလာြခင်ဵနှင်ဴ အ ျ ိုဵအြမတ်ရရိှြခင်ဵတို့သည် ဤရည်မှန်ဵချ ်ရရိှရန် 

အေြခခဳအုတ်ြမစ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုသည် အထူဵသြဖငဴ် ဧရာဝတီြမစ်ဝ ျွန်ဵေပါ်ေဒသ၊  မ်ဵရိုဵတန်ဵနှင်ဴ 

အပပုိူင်ဵေဒသတ့ုိတွင် ပဳုမှန်မဟုတ်ေသာ မုိဵရွာသွန်ဵြခင်ဵ၊ ေရက ီဵြခင်ဵနှငဴ် မုိဵေခါင်ြခင်ဵ ဴဲသ့ုိေသာ 

သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ်နှငဴ် လွန် ြဲပင်ဵထန်ေသာ မုိဵေလဝသြဖစစ်ဉ်မျာဵ ပုိမုိြဖစ်ပွာဵြခင်ဵမှတစ်ဆငဴ် 
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စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍတွင် ြပည်သူလူထု၏ စာဵဝတ်ေနေရဵဖူလဳုမှု ို က ီဵမာဵေသာ မခိမ်ဵေြခာ ်မှု 

ြဖစေ်စမပီဵ ေဘဵအန္တရာယ်ရိှမှုနှင်ဴ ထိခို ်ခဳရလွယ်မှုတို့ ုိ ပုိမုိက ီဵမာဵလာေစပါသည်။ တြဖည်ဵြဖည်ဵ 

ေြပာင်ဵလဲလာသညဴ် ရာသီဥတု၏ ေရရှည်သ ်ေရာ ်မှုသည် စုိ ်ပျ ိုဵေရဵနှင်ဴ စာဵနပ်ရိ ္ခာဖူလဳုေရဵ 

အေပါ် ဆုိဵရွာဵသည်ဴ အ ျ ိုဵဆ မ်ျာဵ ြဖစ်ေစနုိင်သြဖင်ဴ  ရာသီဥတုနှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထွရိှေသာ 

စို ပ်ျ ိုဵေရဵစနစ်မျာဵ ုိ အချနိ် ာလ အလုိ  ်လုပ်ေဆာင်ရန် လုိအပ်ပါမည်။ စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍသည်  

မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှု ေလျှောဴချြခင်ဵနှငဴ် စို ပ်ျ ိုဵေရဵဆုိင်ရာ  ာဗွန်စုပ်ယူမှု ို ြမငဴ်ှတင်ြခင်ဵ 

အာဵြဖငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေလျှောဴချေရဵအတွ ် သိသာထင်ရှာဵေသာ အလာဵအလာေ ာင်ဵမျာဵ 

ရိှပါသည်။ 

လိုအပ်ေသာတုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်မှု 

 စို ပ်ျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ေမွဵြမူေရဵ ဏ္ဍမျာဵသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵ 

တုိဵတ ်ေစရန် အေရဵပါေသာ အခန်ဵ ဏ္ဍမှ ပါဝင်လျ ်ရိှပါသည်။ ၎င်ဵ ဏ္ဍမျာဵသည် စုစုေပါင်ဵ 

ြပည်တွင်ဵ ထုတ် ုန်၊ အလုပ်အ ိင်ုရရိှြခင်ဵ၊ စာဵနပ်ရိ ္ခာဖူလဳုြခင်ဵ၊ အာဟာရြပည်ဴဝြခင်ဵနှင်ဴ 

ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှု ေလျှောဴချြခင်ဵတ့ုိ ုိ သိသိသာသာအေထာ ်အ ူြပုလျ ်ရိှပါသည်။ သယဳဇာတ ုိ 

အ ျ ိုဵရိှစွာ အသဳုဵြပုြခင်ဵ နှင်ဴ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵသညဴ် အေလဴအ ျငဴ်ေ ာင်ဵမျာဵ 

ြမငှ်ဴတင်ြခင်ဵ တ့ုိပါဝင်သညဴ် ရာသီဥတုဒဏ် ိ ု က ဳဴက ဴဳခဳတ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵသည် စာဵနပ်ရိ ္ခာနှင်ဴ 

စာဵဝတ်ေနေရဵဖူလဳုမှု၊ စီဵပွာဵေရဵတိုဵတ ်မှုနှငဴ် လူမှုေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုတို့ ုိ အေထာ ်အ ူ 

ြဖစေ်စပါသည်။ ြမနမ်ာနိုင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒပါ မူဝါဒဆုိင်ရာလမ်ဵညွှနခ်ျ ် 

နှင်ဴအညီ စာဵနပ်ရိ ္ခာထုတ်လုပ်မှုနှငဴ် ေရသယဳဇာတဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ု ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြခင်ဵြဖငဴ် 

စာဵနပ်ရိ ္ခာဖူလဳုမှု ိ ု ရိှေစပါမည်။ အဆုိပါ ရည်မှန်ဵချ ် ို ေအာင်ြမင်စွာ ရရိှေစေရဵအတွ ် ၂၀၃၀ 

ြပညဴနှ်စ်တွင် ြမန်မာနုိင်အတွင်ဵ မီှတင်ဵေနထုိင်သညဴ် လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ 

စာဵဝတ်ေနေရဵ ုိ အေထာ ်အ ူြပုမပီဵ ထုတ်လုပ်မှုနှငဴ် တုိဵတ ်မှု ိ ု ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနုိင်သညဴ် 

ရာသီဥတုနှငဴ်သဟဇာတြဖစ်ေသာ စို ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵစနစတ့ုိ် လုိအပ်ပါသည်။   

မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴချြခင်ဵ ို အေထာ ်အ ူြဖစ်ေစမပီဵ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခဳ ိ ု က ဳဴက ဳခဴဳနုိင်သည်ဴ ရာသီဥတုနှင်ဴသဟဇာတြဖစ်ေသာ စုိ ပ်ျ ိုဵေရဵနည်ဵစနစ်မျာဵ 

 ို ချမှတ်ေဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် နည်ဵပညာအသစ်မျာဵ ုိ အသဳုဵချြခင်ဵ၊ လ ်ရိှအသဳုဵြပုနည်ဵစနစ်မျာဵ ို 

ပုိမုိေ ာင်ဵမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ် ေဆာင်ရွ ် 

နုိင်ရန် ဥပေဒမျာဵနှငဴ် မူဝါဒမျာဵ ုိ ြပင်ဆင်ေရဵဆဲွြခင်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ နည်ဵပညာမျာဵ ပုိမုိရယူ 

သဳုဵစွနဲိုင်သည်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ ုိြမငဴ်ှတင်ြခင်ဵတို့ လုိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

 ို က ိုတင် အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵသည် စုိ ်ပျ ိုဵေရဵဆုိင်ရာ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေလျှောဴချေရဵနှငဴ် 

လုိ ်ေလျာညီေထွရိှေစမည်ဴ  ာလတို၊  ာလရှည် ေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵ ုိ ြပင်ဆင်နုိင်မည်ြဖစ်မပီဵ 
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အမျ ိုဵသာဵစာဵနပ်ရိ ္ခာ နှင်ဴ စာဵဝတ်ေနေရဵဖူလဳုမှုနှင်ဴ အာဟာရဆုိင်ရာြပညဴ်ဝေရဵ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ 

ချတ်ိဆ ် ေဆာင်ရွ ်နိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှငဴ် ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵမှုမျာဵအရ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု မူဝါဒမျာဵ၊ 

စီမဳချ ်မျာဵနှင်ဴ တုိဵချဲ့ပညာေပဵြခင်ဵမျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်ရန် လုိအပ်မပီဵ ထုိသ့ုိေဆာင်ရွ  ်

နုိင်ရန် ေအာ ်ေဖာ်ြပပါအချ ်မျာဵ လုိအပ်ပါသည်- 

( ) ေဆာင်ရွ ်မညဴ်သူ/ဌာနအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ခိင်ုမာအာဵေ ာင်ဵ 

ေစရန်၊  

(ခ) ရာသီဥတုနှင်ဴ သဟဇာတြဖစ်ေသာ စုိ ပ်ျ ိုဵေမွဵြမူေရဵစနစမ်ျာဵအတွ ် 

မဟာဗျူဟာေြမာ ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

(ဂ) ေြမယာပုိင်ဆုိင်မှုနည်ဵသည်ဴ လယ်သမာဵမျာဵ၊ အစွန်အဖျာဵေဒသမျာဵတွင် 

ေနထိုင်က သူမျာဵနှငဴ် ေြမယာမဴဲ အိမ်ေထာင်စုမျာဵအတွ ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် 

လုိ ေ်လျာ ညီေထွ ေနထိုင်နုိင်စွမ်ဵ ုိ ြမငှ်ဴတင်ေပဵရန်၊ 

(ဃ)  ျွမ်ဵ ျင်မှု ြပည်ဝဴသည်ဴ လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ် တိုဵြမငဴ်ှရန်၊ 

(င) အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွ ်မှု နည်ဵလမ်ဵမျာဵ အာဵေ ာင်ဵလာေစရန်၊ 

(စ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵ တုိဵြမငဴ်ှရန်၊ 

(ဆ) ရာသီဥတုနှင်ဴ သဟဇာတြဖစ်ေသာ စို ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေရလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အတွ ် ဘဏ္ဍာေရဵ မူေဘာင်မျာဵ ေတာငဴ်တင်ဵခုိင်မာေစရန်၊ 

(ဇ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ထိခို ်ခစဳာဵလွယ်သည်ဴ ေနရာေဒသမျာဵရိှ ထိခို ်ခဳစာဵ 

လွယ်သူမျာဵ၊ ေြမယာမဴဲမျာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် အစွန်အဖျာဵေဒသမျာဵတွင် 

ေနထိုင်က သူမျာဵ ုိ ဦဵတည်ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

(ဈ) ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှေသာ နည်ဵပညာမျာဵနှင်ဴ အေလဴအ ျငဴ်ေ ာင်ဵမျာဵ၊ 

မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵေသာ လယ်ယာလုပ်ငန်ဵနည်ဵ စနစ်မျာဵ 

ရရိှေစေရဵ ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

(ည) နည်ဵပညာလွှဲေြပာင်ဵရယူရန် အသဳုဵဝင်ေသာနည်ဵပညာမျာဵ ုိ အေ ာင်အထည် 

ေဖာ်ေရဵအတွ ် ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူအာဵလဳုဵနှငဴ်အတူ တွဲဖ ်ေပါင်ဵစပ် 

ေဆာင်ရွ ်မှု ိ ုအာဵေပဵရန်၊ 

 စို ပ်ျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ေမွဵြမူေရဵ ဏ္ဍမျာဵအတွ ် အဆိုြပုရလဒ်မျာဵသည် 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ရာသီဥတုနှငဴ် သဟဇာတြဖစ်သညဴ် စုိ ပ်ျ ိုဵေရဵမဟာဗျူဟာ (CSAS)၊ 
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အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵအစအီစဉ် 

(NAPA) ၏ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏အေြခအေနနှငဴ် သင်ဴေလျာ်မညဴ် အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ အေ ာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွ ်မညဴ် လုပ်ငန်ဵအစအီစဉ် (INDC)တ့ုိနှင်ဴ အြပည်ဴအဝ ုိ ည်ီေအာင် ေဆာင်ရွ ်ထာဵ 

ပါသည်။ 

၃.၂။  ပတဝ်န်ဵ ျင်နှငဴ် သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ 

သိသာထင်ရှာဵမှု 

  ျန်ဵမာသန်စွမ်ဵေသာ ပတ်၀န်ဵ ျင်၊ သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ ရရိှနိုင်မှုနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏ 

အရည်အေသွဵ ၊ ဇီ၀မျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ွဲက ယ်ဝမှုတ့ုိသည် အေြခခဳစီဵပွာဵေရဵ ဏ္ဍမျာဵတွင် အေရဵပါမပီဵ  သ ်ရှိ 

ေထာ ်ပဴဳမှုစနစ်၏ အဓိ အစိတ်အပုိင်ဵမျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ အဓိ ေဂဟစနစ် (၈) မျ ိုဵ 

ြဖစေ်သာ သစ်ေတာမျာဵ၊ ေတာင် ုန်ဵ ေတာင်တန်ဵမျာဵ၊ အပပုိူင်ဵနှင်ဴ သမပုိင်ဵေဒသမျာဵ၊ ဒီေရေတာ 

မျာဵ၊  ုန်ဵတွင်ဵေရချ ိုသယဳဇာတမျာဵ၊ ြမ ်ခင်ဵြပင်မျာဵ၊ ပင်လယ်နှင်ဴ  မ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသမျာဵနှင်ဴ 

 ျွန်ဵငယ်မျာဵ စသညဴ် ေဂဟစနစ်မျာဵသည် အပင်မျ ိုဵစိတ် (၁၁၈၀၀) မျ ိုဵ၊ နို့တုိ သ်တ္တဝါ (၂၅၁) မျ ိုဵ၊ 

ငှ ် (၁၀၅၆) မျ ိုဵ၊ တွာဵသွာဵသတ္တဝါ (၂၅၉) မျ ိုဵ၊  ုန်ဵေနေရေနသတ္တဝါ (၁၃၉) မျ ိုဵနှင်ဴ ငါဵမျ ိုဵစိတ် 

(၇၇၅) မျ ိုဵတ့ုိအတွ ်  ွဲြပာဵြခာဵနာဵသညဴ် က ယ်ဝေသာ ေဂဟစနစ်နှငဴ် ေနရင်ဵေဒသမျာဵ အြဖစ် 

တည်ရိှပါသည်။ ၎င်ဵေဂဟစနစ် မျာဵသည်  ာဗွန် ိုစုပ်ယူသုိေလှာင်ြခင်ဵ နှငဴ် ေဒသတွင်ဵရာသီဥတု ိ ု

မျှေတေစြခင်ဵစသညဴ် အေရဵက ီဵ ေသာ ေဂဟဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချ ်မျာဵ ုိလည်ဵ အေထာ ်အပဴဳ 

ေပဵပါသည် (NBSAP 2011)။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳဧရိယာ၏ ၄၅ ရာခိငု်နှုန်ဵခန့် ုိ ဒီေရေရာ ်ေတာ၊ သဲေသာင် မ်ဵစပ်နှငဴ် ေရဝပ် 

ဧရိယာမျာဵတွင် ေပါ ်ေရာ ်ေသာေတာ၊ အပူပုိင်ဵအမမဲစိမ်ဵေတာ၊ ရွ ်ြပတ်ေရာေနှာေတာ၊ 

ေတာေြခာ ်၊ ရွ ်ေက အင်တုိင်ဵေတာ၊ ေတာင်ေပါ် နှင်ဴ သမပုိင်ဵအမမဲစိမ်ဵေတာစသည်ဴ သစ်ေတာ 

အမျ ိုဵမျ ိုဵြဖငဴ် ဖဳုဵလွှမ်ဵထာဵပါသည်။ လူဦဵေရ၏ ၇၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵေ ျာ်သည် စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵ 

ထုတ် ုန၏် ၁ ရာခုိင်နှုန်ဵနီဵ ပါဵ ုိ ပဴဳပုိဵေပဵေနသည်ဴ သစ်ေတာသယဳဇာတမျာဵအေပါ်တွင် တုိ ရ်ို ် 

သ့ုိမဟုတ် သွယ်ဝုိ ေ်သာနည်ဵြဖငဴ် မီှခုိေနက ပါသည်။ သစ်တင်ပ့ုိမှုသည် ြပည်ပပုိ့ ုန်၏ ၁၀ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵရိှပါသည်။ ေ ျဵလ ်ေဒသေန ြပည်သူတို့သည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵနှငဴ် အေြခခဳ 

လုိအပ်ချ ်မျာဵအတွ ် သစ်ေတာမျာဵနှငဴ် သစ်ေတာထွ ် ပစ္စည်ဵမျာဵအေပါ် အလွန်အမင်ဵ မီှခို 

အာဵထာဵက ရပါသည်။ 

သစ်ေတာ ဏ္ဍသည် လူဦဵေရအေြမာ ်အြမာဵ ုိ အေထာ ်အပဴဳြပုေနေသာ်လည်ဵ 

မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ နှစ်စဉ် ထုတ်လွှတ်မှုအေနြဖငဴ် သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵမှ  ာဗွန်ဒိုင်ေအာ ်ဆုိဒ် 

မ ်ထရစ်တန် (၁၉၈) သန်ဵနှင်ဴ သစ်ေတာအတန်ဵအစာဵ  ျဆင်ဵြခင်ဵမျာဵမှ မ ်ထရစ်တန် (၀.၈၄၄) 
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သန်ဵ နှစ်စဉ်ထုတ်လွှတ်လျ ်ရိှပါသည်။ ေတာမီဵေလာင်ြခင်ဵေက ာငဴ်လည်ဵ တစ်နှစ်လျှေင် 

 ာဗွန်ဒိုင်ေအာ ်ဆုိဒ် တန် (၄၀) သန်ဵခန့် ထုတ်လွှတ်ပါသည်။  သစ်ေတာတုိဵြမှငဴ် စို ပ်ျ ိုဵြခင်ဵ၊ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာ ်ြခင်ဵနှင်ဴ စဉ်ဆ ်မြပတ်စီမဳခန့်ခွြဲခင်ဵတို့သည်  ာဗွန်စပ်ုယူ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ 

တွင် အလာဵအလာေ ာင်ဵမျာဵစွာရိှပါသည်။ က ိုတင်စီစဉ်မှုမရိှေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵသည် 

နုိင်ငဳ၏ လ ်ရိှအသာဵတင် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ စုပ်ယူနုိင်ေသာ အေနအထာဵ ုိ ထိခို ်နုိင်သည် ဴ

အတွ ် ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵအစီအစဉ်မျာဵတွင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှ ရန် အေရဵတက ီဵ လုိအပ်ပါသည်။  REDD+ 

အစီအစဉ်ြဖငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ အတန်ဵအစာဵ  ျဆင်ဵေနသည်ဴ ၅၀ရာခုိင်နှုန်ဵေသာ သစ်ေတာမျာဵ ို 

ြပနလ်ည်စိ ု်ပျ ိုဵြခင်ဵ၊ ြပနလ်ည်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵတို့ြဖငဴ်  ာဗွန်ဒိုင်ေအာ ်ဆုိဒ် မ ်ထရစ်တန်ေပါင်ဵ 

(၁၉၁၀) သန်ဵ  ို စုပ်ယူနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် ေရချ ိုနှင်ဴ ေရငန်သယဳဇာတ ေြမာ ်မျာဵစွာရိှပါသည်။ နုိင်ငဳ၏ပင်လယ် 

 မ်ဵရိုဵတန်ဵသည် (၂၈၀၀)  လုိီမီတာ ရှည်လျာဵမပီဵ  ုန်ဵတွင်ဵေရသယဳဇာတ ဟ ်တာ (၈ ဒသမ ၂) 

သန်ဵနှငဴ် ေရဝပ်ဧရိယာ ဟ ်တာ (၀ ဒသမ ၅) သန်ဵ ရိှပါသည် (NBSAP 2011)။ အဓိ ြမစ်ဝှမ်ဵ (၈) ခု 

ြဖစေ်သာ ချင်ဵတွင်ဵြမစ်၊ ဧရာဝတီြမစ် အထ ်ပုိင်ဵနှင်ဴ ေအာ ်ပုိင်ဵ၊ စစ်ေတာင်ဵြမစ်၊ သဳလွင်ြမစ၊် 

မဲေခါင်ြမစ်နှင်ဴ ရခုိင်ြပညန်ယ်နှငဴ် တနသောရီတုိင်ဵေဒသက ီဵတ့ုိရိှ ြမစမ်ျာဵသည် ေရြပင်ဧရိယာ 

(၇၃၇,၈၀၀) စတုရန်ဵ ီလုိမီတာရိှပါသည်။ ေရသယဳဇာတပမာဏအလာဵအလာမှာ ေြမေပါ်ေရ (၁၀၈၂) 

 ုဗ ီလုိမီတာခန့် နှင်ဴ ေြမေအာ ်ေရ (၄၉၅)  ုဗ ီလုိမီတာခန့်ရိှပါသည်။ စို ်ပျ ိုဵေရဵ ုိ 

အေြခခဳေသာ နုိင်ငဳြဖစ်သည်နှင်ဴအညီ ေရသဳုဵစွဲမှု စုစုေပါင်ဵ၏ ၉၀ ရာခိငု်နှုန်ဵသည် စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ဏ္ဍမှ 

ြဖစမ်ပီဵ  ၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ မှာ စ ်မှုနှင်ဴ အိမ်ေထာင်စုသဳုဵြဖစပ်ါသည်။ အပပုိူင်ဵေဒသတွင် အိမ်ေထာင်စုသဳုဵ၊ 

စ ်မှုလုပ်ငန်ဵနှငဴ် စို ပ်ျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေရချ ိုသယဳဇာတမျာဵ ုိ မုိဵေရမှအဓ ိရရိှမပီဵ ယင်ဵေဒသရိှ 

ြပည်သူမျာဵအေနြဖငဴ် ဆည်နှင်ဴေရေလှာင် နမ်ျာဵ၊ ြမစ်မျာဵနှင်ဴ ေြမေအာ ်ေရတ့ုိ ုိ အမှီြပုရပါသည်။ 

 ပင်လယ်နှင်ဴ  မ်ဵရိုဵတန်ဵေဂဟစနစ်မျာဵသည် ဖျ ်ဆီဵခဳရမှု အနည်ဵဆဳုဵြဖစပ်ါသည်။ 

ရှည်လျာဵေသာ ြမနမ်ာဴ မ်ဵရိုဵတန်ဵသည် စီဵပွာဵေရဵအရ အေရဵပါေသာ ငါဵ၊ ပုစွနနှ်င်ဴ အြခာဵေရေန 

အပင်နှငဴ် သတ္တဝါမျာဵေပါ ်ဖွာဵြခင်ဵ၊ ပျ ိုဵေထာင်ြခင်ဵနှင်ဴ စာဵ ျ ်မျာဵအြဖစ် ေဂဟဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ နှငဴ် ေနရင်ဵေဒသမျာဵအြဖစ် အေထာ ်အပဴဳြပုပါသည်။ ေရသတ္တဝါမျာဵ ေနထုိင် ျ ်စာဵရာ 

ဒီေရေတာမျာဵသည်  မ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသမျာဵ အန့ဳှအြပာဵတွင်တည်ရိှပါသည်။ အထူဵသြဖငဴ် 

 မ်ဵရိုဵတန်ဵရိှ ြမစဝ်ေချာင်ဵဝမျာဵတွင် တည်ရိှပါသည်။ ရခိငု်ြပည်နယ်နှငဴ် တနသောရီေဒသက ီဵတွင် 

အလွန် ျယ်ြပန့်ေသာ ဒီေရေတာမျာဵရိှမပီဵ ဧရာဝတီြမစ်ဝ ျွန်ဵေပါ်တွင်လည်ဵ ဒီေရေတာမျာဵစွာ 

ရိှပါသည် (Leingruler et al., 2005)။ 
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လ ရိှ်နှငဴ်အနာဂတ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵေက ာငဴ်ထိခို ်မှုမျာဵ 

 လ ်ရိှရာသီဥတုသည် သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ၊ ေဂဟစနစ်မျာဵနှငဴ် ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ွဲတ့ုိ၏ 

အေြခအေနနှငဴ် အရည်အေသွဵတို့အေပါ် လွှမ်ဵမုိဵမှုရိှပါသည်။ ရာသီဥတုအနည်ဵငယ် ေြပာင်ဵလဲသည် 

နှငဴ်အမျှေ ၎င်ဵတ့ုိ၏ေဆာင်ရွ ်ေနမှု အေြခအေနမျာဵလည်ဵ ေြပာင်ဵလဲသွာဵနုိင်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳ 

သည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု က ုဳေတွ့ေနရမပီဵ  သဘာဝသယဳဇာတမျာဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵ ျင်အေပါ် 

လတ်တေလာနှင်ဴ တြဖည်ဵြဖည်ဵေြပာင်ဵလဲလျ ်ရိှသည်ဴ သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ို သိသာထင်ရှာဵစွာ 

ေတွ့က ုဳေနရမပီဵ  ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် တုိ ခ်တ်ခဲဴေသာ “မာလာ” 

ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵသည် သစ်ေတာက ိုဵဝိုင်ဵ၏ ၁၀ ရာခိငု်နှုန်ဵ ို ပျ ်စီဵေစခဲဴမပီဵ၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် 

ြဖစပွ်ာဵခဴဲသည်ဴ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵမှုမျာဵသည် ေချာင်ဵမျာဵတစ်ေလျှော ်ရိှ သစ်ပင်မျာဵ ို 

ပျ ်စီဵေစခဲဴပါသည်။ အနာဂတ်တွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲလာပါ  သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ၊ 

ေဂဟစနစ်မျာဵ၊ ေဂဟစနစ်ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ွဲမျာဵအေပါ် သ ်ေရာ ်မညဴ် 

ထိခို ်မှုမျာဵနှငဴ် မခိမ်ဵေြခာ ်မှုမျာဵသည် လ ်ရိှေတွ့က ုဳေနရသည်ထ ်ပုိ၍ ဆုိဵရွာဵလာဖွယ် 

ရိှပါသည်။ အပူချနိ်ြပင်ဵထန်ြခင်ဵ၊ မုိဵရွာသွန်ဵမှု ေလျာဴနည်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ဆာဵငန်ေရ ဝင်ေရာ ်ြခင်ဵမျာဵ 

ပုိမုိမျာဵြပာဵလာပါ  သစ်ေတာအတန်ဵအစာဵ ျဆင်ဵြခင်ဵ၊ သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵ နှင်ဴ သစ်ေတာေြမ 

မှ အြခာဵေြမအသဳုဵချမှုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵတို့ြဖစ်ေစမညဴ်အြပင် သစ်ေတာမျာဵ၏ ေပါ ်ေရာ ်မှုနှင်ဴ 

သစ်ပင်သစ်မျ ိုဵပါဝင်ဖဲွ့စည်ဵမှုတွင် အေြပာင်ဵအလဲမျာဵ ြဖစေ်ပါ်ေစနုိင်ပါသည်။ အ ျ ိုဵဆ အ်ာဵြဖငဴ် 

ေဂဟစနစ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ဲွမျာဵ ုိ ဆုိဵရွာဵစွာ ထိခို ်ပျ ်စီဵေစနုိင်ပါသည်။ 

 မုိဵရွာသွန်ဵမှုပဳုစ ဳွဲြပာဵြခာဵနာဵြခင်ဵနှငဴ် မုိဵေရချနိ်ေလျာဴနည်ဵြခင်ဵသည် ေရြပတ်လပ်သည်ဴ 

ေဒသမျာဵ ၏အေြခအေန ုိ ပုိမုိဆုိဵရွာဵေစနိုင်ပါသည်။ ေြမာ ်ပုိင်ဵေဒသ မီဇိုရမ်-မဏိပူရနှငဴ်  ချင် 

ေဒသတို့ရိှ အမမစဲိမ်ဵသစ်ေတာမျာဵ၏ ရာသီဥတုသည် ဧရာဝတီစွတ်စိရွု ်ြပတ်ေတာမျာဵနှင်ဴ 

ေြမာ ်ပုိင်ဵကတိဂဳ သမေနွဵပုိင်ဵေတာမျာဵ၏ ရာသီဥတု ဲသ့ုိဴ တည်မငိမ်မှု ြဖစလ်ာနုိင်မည်ဟု တွ ်ချ ် 

ထာဵပါသည်။ က ိုတင် ခန့်မှန်ဵချ ်အရ ေရေငွ့ပျမဳှု ိ ု ပုိမုိမျာဵြပာဵေစသည်ဴသစ်ပင်ရွ ်အပ်ုမျာဵမှ 

ေရေငွ့ပျမဳှုနည်ဵပါဵ လာြခင်ဵေက ာငဴ် ေန့အပူချန်ိြမင်ဴတ ်မှု၊ အပခူျန်ိလွန် မဲှုနှငဴ် မုိဵေခါင်ြခင်ဵတို့သည် 

ပုိမုိြဖစပွ်ာဵနုိင်ေချရိှပါသည်။ ၎င်ဵြဖစ်စဉမ်ျာဵသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳအပူပုိင်ဵေဒသနှင်ဴ ေြမာ ်ပုိင်ဵေဒသမျာဵ 

တွင် ေတာမီဵေလာင်မှုမျာဵ မက ာခဏ ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်ပါသည်။ အပခူျန်ိတိုဵြမငဴ်လာြခင်ဵေက ာငဴ် 

အပင်မျ ိုဵစိတ်မျာဵ  ဲွြပာဵြခင်ဵနှငဴ် ေနရာေရွှေ့ေြပာင်ဵြခင်ဵ၊ အပင်မျ ိုဵစိတ်မျာဵ၏ သီဵပွင်ဴချန်ိနှငဴ် 

မျ ိုဵေစဴအေညှာင်ဴေပါ ်ြခင်ဵတ့ုိ သိသာထင်ရှာဵစွာ ေြပာင်ဵလဲလာမည် ြဖစပ်ါသည်။ အချ ို့ေဒသမျာဵတွင် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ်  သစ်ေတာမျာဵသည် ထုတ်လုပ်မှုေလျာဴနည်ဵသညဴ် ေြမဧရိယာမျာဵ 

အြဖစ် ေြပာင်ဵလဲသွာဵနိုင်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ြမနမ်ာဴသစ်ေတာမျာဵ၏ သစ်ပင်မျ ိုဵစိတ် ပါဝင် 

ဖဲွ့စည်ဵမှုနှင်ဴ ေဂဟဆုိင်ရာလုပ်ေဆာင်ချ ် ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵတ့ုိေက ာငဴ် နုိ ထ်ရိုဂျင် သဳသရာလည်ြခင်ဵ 
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နှင်ဴ  ာဗွန်သဳသရာလည်ြခင်ဵ ဴဲသ့ုိေသာ ဇီဝဓါတုဘူမိဆုိင်ရာ ြဖစ်စဉမ်ျာဵအေပါ် သ ်ေရာ ်မှုရိှ ာ 

ရာသီဥတု ြဖစ်စဉ်အေပါ် ြပန်လည်ထိခို ်ေြပာင်ဵလဲေစနုိင်ပါသည်။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုသည် ဇလေဗဒစနစ်နှင်ဴ ေရသဳသရာ ုိလည်ဵ အေြပာင်ဵအလဲမျာဵ 

ြဖစေ်စ ာ ေရအရည်အေသွဵနှငဴ်ရရိှနိုင်မှုမျာဵအေပါ် အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်ေစပါသည်။ နှင်ဵနှငဴ် 

ေရခဲေတာင်မျာဵ ပုိမုိအရည်ေပျာ်လာနုိင်မပီဵ  ြမစမ်ျာဵ၏ ေရစီဵေရလာေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴ ရုတ်တရ ် 

ေရက ီဵြခင်ဵမျာဵ ြဖစ်ေပါ်လာနုိင်ပါသည်။ မုတ်သဳုရာသီ ာလ အဝင်ေနာ ် ျြခင်ဵနှငဴ် 

ေစာေစာဆုတ်ခွာြခင်ဵတ့ုိေက ာင်ဴ အချန်ိတုိအတွင်ဵ  မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵ ုိြဖစ်ေစမပီဵ 

ေရက ီဵြခင်ဵ၊ ေရထုညစ်ညမ်ဵြခင်ဵ၊ ေြမတို စ်ာဵြခင်ဵနှငဴ် ြမစ်ေက ာင်ဵေြပာင်ဵလဲြခင်ဵမျာဵ ြဖစေ်ပါ် 

ေစပါသည်။ ထ့ုိအြပင်ြမစအ်တွင်ဵ ေရစီဵေက ာင်ဵမျာဵေြပာင်ဵလဲမပီဵ  ေရစီဵဆင်ဵမှုမျာဵလာေသာအခါ 

ရုတ်တရ ် ေရက ီဵမှုမျာဵြဖစ်လာနုိင်မပီဵ  ေြမေအာ ်ေရ ြပနလ်ည်ြဖညဴ်တင်ဵမှု ိ ုေလျာဴနည်ဵေစနုိင်မပီဵ  

ေြမနိမဴ်ပုိင်ဵေဒသမျာဵတွင် နှစ်စဉ်ပဳုမှနေ်ရက ီဵနိုင်ပါသည်။ သစ်ေတာဖဳုဵလွှမ်ဵမှုေလျာဴနည်ဵြခင်ဵေက ာငဴ် 

မုိဵသည်ဵထန်စွာ ရွာသွန်ဵသည်ဴအခါ ေြမထုအတွင်ဵ မုိဵေရ စိမဴ်ဝင်မှု ေလျာဴနည်ဵသွာဵနုိင်ပါသည်။ 

တစ်ချနိ်တည်ဵမှာပင် မုိဵေခါင်မှုမျာဵ ပုိမုိြဖစ်ေပါ်လာပါ  ေရသွင်ဵစိ ု်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပုိမုိ 

တုိဵချဲ့နုိင်ရန်အတွ ် ေြမေအာ ်ေရသဳုဵစွဲမှု ပုိမုိမျာဵလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ IPCC AR5 ၏ က ိုတင် 

ခန့်မှန်ဵချ ်မျာဵအရ ေြခာ ်ေသွ့ ရာသီတွင် ေရစီဵဆင်ဵမှုေလျာဴနည်ဵသွာဵမပီဵ၊ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် 

ြမငဴ်တ ်လာမည်ဆုိပါ  ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ြမစ်ဝ ျွန်ဵေပါ်ေဒသမျာဵတွင် ဆာဵငန်ေရပုိမုိ ဝင်ေရာ ် 

လာနုိင် ပါသည် (Hamilton 2010၊ Dudgeon 2012)။ ေြခာ ်ေသွ့ ရာသီတွင် ြမစမ်ျာဵအတွင်ဵ 

ေရပမာဏ ေလျာဴ ျြခင်ဵေက ာငဴ် ေြမေအာ ်ေရအတွင်ဵ ဆာဵငန်ေရ၀င်ေရာ ်နုိင်ေြခ ပုိမုိ မျာဵြပာဵ 

လာမည် ြဖစပ်ါ သည်။  

ြမနမ်ာနုိင်ငဳအလယ်ပုိင်ဵရိှ အပပုိူင်ဵေဒသသည် နှစ်စဉ်မုိဵရွာသွန်ဵမှု၏ သဳုဵပဳုတစ်ပုဳခန့်သာ 

ရိှသြဖငဴ် ထုိသ့ုိ ေရရှည်မုိဵရွာသွန်ဵမှုေလျာဴနည်ဵလာသည်နှငဴ်အမျှေ က ီဵမာဵသညဴ် ထိခို ်မှုမျာဵ ုိ 

ြဖစေ်စနုိင်ပါသည်။ ြမစေ်ရတင်စီမဳ ိန်ဵမျာဵသည် မုိဵရွာသွန်ဵမှုအေပါ် အဓိ အာဵထာဵြခင်ဵ ြဖစသ်ည် ဴ

အတွ ် စိန်ေခါ်မှုမျာဵ ုိ ရင်ဆိင်ုရပါမည်။ ထ့ုိအတူ ေြမေအာ ်ေရ ရရိှမှုနှင်ဴ ြပန်လည်ြဖညဴ်တင်ဵမှု 

တ့ုိသည်လည်ဵ မုိဵရွာသွန်ဵမှုအေပါ် မူတည်လျ ်ရိှပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ဆည်နှငဴ် 

ေရေလာှင် န်မျာဵ၊ ြမစေ်ချာင်ဵမျာဵနှငဴ် ေြမေအာ ်ေရမျာဵအတွ ် ေရြပနလ်ည်ြဖည်ဴတင်ဵနိုင်မှု 

ေလျာဴနည်ဵလာမပီဵ  ေရရရိှနိုင်သညဴ် အရင်ဵအြမစ်လုိအပ်မှု ြမင်ဴမာဵလာြခင်ဵသည် ေရချ ိုြပတ်လပ်မှု 

ပဳုမှန်ြဖစ်ေပါ်ေစမပီဵ  အလယ်ပုိင်ဵအပပုိူင်ဵေဒသရိှ ြပည်သူမျာဵအတွ ် က ီဵမာဵသညဴ် ေရရရိှမှု 

အခ ်အခဲမျာဵ ုိ ြဖစေ်ပါ်ေစနုိင်ပါသည်။ 

တုိင်ဵေဒသက ီဵနှငဴ် ြပည်နယ်အဆငဴ် ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအရ  ုန်ဵြမငဴ်ေဒသမျာဵတွင်ြဖစ်ေပါ်သည် ဴ

ေရက ီဵမှုမျာဵနှငဴ် ေြမမပိုမှုမျာဵသည် သစ်ေတာအတန်ဵအစာဵ ျဆင်ဵြခင်ဵနှငဴ် ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵ ွဲ 
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ြပုန်ဵတီဵမှုမျာဵ ုိ ြဖစေ်ပါ်ေစပါသည်။ မန္တေလဵမမို့တွင် ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှငဴ် ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ 

အရ  အပူပုိင်ဵေဒသ၌ ြဖစ်ေပါ်သညဴ် ဆုိဵရွာဵေသာ မုိဵေခါင်မှုမျာဵေက ာငဴ် စို ပ်ျ ိုဵေရဵဆုိင်ရာ 

ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵ ွ ဲ ဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵြဖစ်ေပါ်မပီဵ ပုိဵမွှာဵနှငဴ်သီဵနဳှေရာဂါမျာဵ ပုိမုိြဖစေ်ပါ်လာသညဴ်အြပင် 

အြခာဵေဒသမှမျ ိုဵစိတ်မျာဵ  ျူဵေ ျာ်ဝင်ေရာ ်လာေက ာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ ထ့ုိအြပင် အပပုိူင်ဵေဒသ 

တွင် အပခူျနိ်လွန် စဲွာြမငဴ်တ ်ြခင်ဵေက ာငဴ် ေတာမီဵေလာင် ျွမ်ဵမှုပုိမျာဵလာေက ာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ 

ရခိငု်ေဒသတွင်လည်ဵ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမငဴ်တ ်လာြခင်ဵ နှင်ဴ ဆုိင် လုန်ဵစေသာ 

အြခာဵသဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵေက ာငဴ် ဆာဵငန်ေရမျာဵဝင်ေရာ ်ြခင်ဵနှငဴ် ေရလွှမ်ဵမုိဵြခင်ဵမျာဵ 

ြဖစေ်ပါ်မပီဵ ဒီေရေတာမျာဵအပါအဝင် ပင်လယ်နှငဴ် မ်ဵရိုဵတန်ဵ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵ ွဲမျာဵ ုိလည်ဵ ထိခို ်မှု 

ရိှေက ာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵမျာဵေက ာငဴ်လည်ဵ ဒီေရေတာ အမျာဵအြပာဵ 

ပျ ်စီဵေက ာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ 

လ ရိှ်မူဝါဒ၊  အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှသည်ဴ လျာထာဵချ ်မျာဵနှငဴ် 

စိန်ေခါ်မှုမျာဵ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ပုိမုိေ ာင်ဵမွန်ေသာ ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှင်ဴစဉ်ဆ ်မြပတ်ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

ရရိှနိုင်ေရဵ ခိင်ုမာေသာ ေမျှော်မှန်ဵချ ်မျာဵြဖငဴ် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆိင်ုရာမဟာဗျူဟာမျာဵနှငဴ် ရည်ရွယ်ချ ် 

မျာဵ ုိ ေယဘုယျအာဵြဖငဴ် ချမှတ်ထာဵမပီဵ ြဖစပ်ါသည်။ ၁၉၉၀ ြပည်နှဴစ်မျာဵ ပင် ပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵ ြဖစ်ေသာ အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာမူဝါဒ (၁၉၉၄)၊ သစ်ေတာမူဝါဒ (၁၉၉၅)၊ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ၂၁ ရာစု အစီအစဉ်(၁၉၉၇)၊ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်သစ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ လုိ န်ာ 

ေဆာင်ရွ ်ရမည် ဴ သတ်မှတ်ချ ်မျာဵ (၂၀၀၀)၊ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

မဟာဗျူဟာ (၂၀၀၉)၊ နိုင်ငဳအဆငဴ် ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ွဲဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳချ ် (၂၀၁၁)၊ 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ (၂၀၁၂) နှငဴ် အမျ ိုဵသာဵေရမူဝါဒ (၂၀၁၄) တ့ုိ ချမှတ်ခဲဴပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာ မူဝါဒ (၂၀၁၈) တွင် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် သဘာဝအရင်ဵအနှီဵ 

မျာဵေပါ်တွင် မီှခုိလျ ်ရိှမပီဵ ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှု၏ မခိမ်ဵေြခာ ်မှုဒဏ် ုိလည်ဵ ေတွ့က ုဳေနရ 

ေက ာင်ဵ ုိ အသိအမှတ်ြပုထာဵပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် စ ်မှုလုပ်ငန်ဵ၊ မမို ့ြပနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်လာသညဴ် ေခတ်သစ်ေရာ ်ရိှလာေနသည်အဴတွ ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵေရဵ ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ ုိ ဆ ်လ ်အေ ာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်မည်ဴ အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချ ်မှာ အစုိဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

အရပ်ဖ ်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ အ်ဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

ပုိမုိချတ်ိဆ ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်နုိင်ေရဵ ေရရှည်လမ်ဵညွှနခ်ျ ်မျာဵ ချမှတ်ေပဵရန်ြဖစ်သည်။ 

လူမှုစီဵပွာဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵ၊ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှု ေလျှောဴချေရဵ၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ေလျှောဴချေရဵနှင်ဴ 

လုိ ေ်လျာညီေထွရိှေစေရဵ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေလျာဴပါဵေစေရဵတ့ုိအတွ ် က ိုဵပမ်ဵ 
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အာဵထုတ်ရာတွင် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ို ပဓာန ျေသာအချ ်အြဖစ် ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ 

ထာဵရိှနုိင်ေရဵအတွ ် အဆိုပါ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာမူဝါဒ ုိ ေရဵဆဲွခဴဲြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

ထ့ုိအြပင် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ပထမဆဳုဵေသာ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်နှင်ဴ မမို ့ေတာ်အဆငဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ 

စီမဳခန့်ခွမဲှု မဟာဗျူဟာ ုိ လ ်ရိှေရဵဆဲွလျ ်ရိှပါသည်။ ယင်ဵမဟာဗျူဟာတွင် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု နှင်ဴဆ ်နွယ်ေသာ  ိစ္စရပ်မျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာ အေရဵက ီဵနယ်ပယ်မျာဵနှင်ဴ 

ေယဘုယျ ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ  ျယ်ြပန့်စွာခခုဳငဳုပါဝင်ပါသည်။ အြခာဵဝန်က ီဵဌာနမျာဵအေနြဖငဴ်လည်ဵ 

၎င်ဵတို့နှင်ဴ သ ်ဆုိင်သညဴ် ပုိ့ေဆာင်ေရဵ၊ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ၊ စို ပ်ျ ိုဵေရဵနှငဴ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵဆုိင်ရာ 

မဟာဗျူဟာမျာဵ ုိ ေရဵဆဲွထာဵက မပီဵ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာရှုေထာငဴ်မျာဵ ုိ ထည်ဴသွင်ဵထာဵပါသည်။ 

သစ်ေတာမူဝါဒသည် ေြမဆီလွှာ၊ ေရေဝေရလဲေဒသမျာဵ၊ ေဂဟစနစ်မျာဵ၊ ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ွဲမျာဵ၊ 

မျ ိုဵရိုဵဗီဇ အရင်ဵအြမစ်မျာဵ၊ ရှုခင်ဵလှပသည်ဴ က ိုဵဝိုင်ဵေတာမျာဵနှငဴ် အမျ ိုဵသာဵယဉ်ေ ျဵမှု အေမွအနှစ် 

ေဒသမျာဵ ုိ အ ာအ ွယ်ေပဵရန် ဦဵစာဵေပဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ သစ်ေတာမျာဵ ုိ စဉ်ဆ ်မြပတ် 

စီမဳခန့်ခွြဲခင်ဵသည် လ ်ရိှနှင်ဴအနာဂတ်မျ ိုဵဆ မ်ျာဵ အတွ ် အ ျ ိုဵေ ျဵဇူဵမျာဵ ို တို ရုိ် ် 

သ့ုိမဟုတ် သွယ်ဝုိ ေ်သာနည်ဵြဖငဴ် ရရိှေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ သစ်ေတာမူဝါဒသည် နိုင်ငဳေြမဧရိယာ၏ 

၃၀ ရာခိငု်နှုန်ဵ ို သစ်ေတာက ိုဵဝိုင်ဵနှငဴ် ၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ ို သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ နယ်ေြမမျာဵအြဖစ ်

သတ်မှတ်ရန် ရည်မှန်ဵထာဵပါသည်။ အမျ ိုဵသာဵေရမူဝါဒသည်လည်ဵ ေရေဝဧရိယာမျာဵ၊ ြမစမ်ျာဵ၊ 

ေရ န်မျာဵ၊ ေရေလာှင် န်မျာဵ၊ ေြမေအာ ်ေရမျာဵ၊  မ်ဵရိုဵတန်ဵနှငဴ် ပင်လယ်ေရဆုိင်ရာ 

စီမဳခန့်ခွမဲှုမျာဵအတွ ်  ဏ္ဍေပါင်ဵစုဳ ေပါင်ဵစပ် ပါဝင်ေစေသာ ပထမဦဵဆဳုဵမူဝါဒ ြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်ဵမူဝါဒ၏ ေမျှော်မှန်ဵချ ်မာှ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် “ ဏ္ဍစု ဳ ေပါင်ဵစပ်ပါဝင်ေသာ ေရသယဳဇာတ 

စီမဳခန့်ခွမဲှု”  ုိအေြခခဳမပီဵ ၂၀၂၀ ြပည်နှဴစ်တွင် ေရ ို စနစ်တ ျ အသဳုဵချ၍  ေရလဳုေလာ ်မှုရိှသည်ဴ 

နုိင်ငဳတစ်နုိင်ငဳ ြဖစလ်ာေစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် အလွှာအသီဵသီဵတွင်ေဆာင်ရွ ်ေနက သညဴ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ဴဲသ့ုိ ရာသီဥတုနှင်ဴ မသ ်ဆုိင်သည်ဴ အေက ာင်ဵတရာဵမျာဵ  ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှင်ဴ သဘာဝ 

သယဳဇာတမျာဵ၏ အရည်အေသွဵအေပါ် လွှမ်ဵမုိဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵရိှပါသည်။ လူဦဵေရ တိုဵပွာဵလာ 

ြခင်ဵ၊ မမို ့ြပမျာဵတည်ေထာင်ြခင်ဵနှင်ဴ စ ်မှု ဏ္ဍက ီဵထွာဵလာြခင်ဵသည် ေရပုိမုိလုိအပ်လာမည် 

ြဖစသ်ညဴ်အတွ ် ေရဖူလဳုေရဵအတွ ် စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ စိန်ေခါ်မှုမျာဵြဖစ်ပါသည်။ သန့်ရှင်ဵသည်ဴ 

ေသာ ်သဳုဵေရ၊ အေြခခဳသန့်ရှင်ဵမှုနှင်ဴ အိမ်ေထာင်စုသဳုဵအတွ ် ေရလုိအပ်ချ ်မျာဵသည် 

နုိင်ငဳအန့ဳှတွင် ြပဿနာတစ်ရပ်အြဖစ် ဆ ်လ ် ြဖစ်ေပါ်လျ ်ရိှပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳအေနြဖငဴ် ေရ၊ 

စာဵနပ်ရိ ္ခာနှင်ဴ စွမ်ဵအင်ဖူလဳုေရဵသည် အချင်ဵချင်ဵအြပန်အလှန် ဆ ်စပ်လျှေ ်ရိှေနြခင်ဵေက ာငဴ် 

စာဵနပ်ရိ ္ခာနှင်ဴစွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်မှုသည် ေရသယဳဇာတအေပါ် က ီဵမာဵေသာ သ ်ေရာ ်မှု 

ရိှသည် ို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအတွ ် 

ဥပေဒဆုိင်ရာ မူေဘာင် ိပဴဳုပုိဵေပဵမပီဵ သယဳဇာနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်က ီဵဌာန 

(MONREC)၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဦဵစီဵဌာန၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵအေပါ် လမ်ဵညွှနမ်ှု 

ေပဵပါသည်။ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာ 

မူဝါဒတို့အြပင် ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှင်ဴ သဘာဝသယဳဇာတ စီမဳခန့်ခွမဲှုနှငဴ်အတူ ပူဵတွဲရရိှမည်ဴ အ ျ ိုဵေ ျဵဇူဵ 

မျာဵအေပါ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ  ုစာဵနိုင်ရန် ပုိမုိတိ ျသညဴ် 

အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵ လုိအပ်ေနပါေသဵသည်။ 

လိုအပ်ေသာတုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်မှု 

ေရ၊ ေြမ၊ သစ်ေတာ၊ ပင်လယ်နှငဴ် သတ္တုစသညဴ် သဘာဝသယဳဇာတမျာဵသည် ေ ျဵလ ်ေန 

ြပည်သူမျာဵ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵဝင်ေငွရရိှမှုတ့ုိအတွ ် အေရဵပါေသာအခန်ဵ ဏ္ဍအြဖစ ်

ေထာ ်ပဴဳလျ ်ရိှပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၊ စီဵပွာဵေရဵတုိဵတ ်မှုနှင်ဴ ေခတ်မီေနထုိင်မှု 

ပဳုစမဳျာဵသည် သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ စဉ်ဆ ်မြပတ် ထုတ်ယူသဳုဵစွဲနုိင်မှု ိ ု မခိမ်ဵေြခာ ်လျ ် 

ရိှပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှငဴ် သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ၏ အရည်အေသွဵ ုိ မထိခို ် 

ေစဘဲ လူမှုစီဵပွာဵဖဳွမဖိုဵတုိဵတ ်မှုရရိှနိုင်သည်ဴ အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵစွာရိှေနပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒပါ မူဝါဒလမ်ဵညွှနခ်ျ ်နှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာမူဝါဒ၏ 

အေြခခဳမူမျာဵနှငဴ်အညီ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵလျ ် ေရရှည်တည်တဳဴေသာ 

သဘာဝသယဳဇာတ စီမဳခန့်ခွမဲှု ိ ု ြမငဴ်ှတင်ေဆာင်ရွ ်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ သ့ုိမှသာ လ ်ရိှမျ ိုဵဆ ် 

နှင်ဴ အနာဂတ် ာလမျ ိုဵဆ ်မျာဵအတွ ်  ေ ာင်ဵမွန်သညဴ်ေဂဟစနစ်အြဖစ် တည်မမဲ၍ 

အ ျ ိုဵြဖစ်ထွန်ဵေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိေက ာငဴ် ၂၀၃၀ ြပည်နှဴစ်တွင် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် လူမှုစီဵပွာဵ 

ဖဳွမဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵနှငဴ်  ာဗွန်စပ်ုယူသုိေလှာင်ေရဵအတွ ် အေထာ ်အပဳဴေပဵြခင်ဵတ့ုိအပါအဝင် 

ေဂဟစနစ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ဲွမျာဵ၏ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရိှမှု ို ြမငှ်ဴတင်ေပဵရန် 

အတွ ် ၎င်ဵ၏သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ ို စီမဳခန့်ခွဲသွာဵရန် ေမျှော်မှန်ဵထာဵပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှငဴ် 

သဘာဝသယဳဇာတ ုိ စနစ်တ ျစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵြဖငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေက ာငဴ် အြခာဵလုပ်ငန်ဵ 

 ဏ္ဍမျာဵအေပါ် ထိခို ်နုိင်ေြခ ုိ ေလျာဴနည်ဵေစမပီဵ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှု ိ ု ေလျှောဴချ 

နုိင်မည်ဴ အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ုိ ရရိှေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှငဴ် သဘာဝသယဳဇာတဆုိင်ရာြပဿနာမျာဵ ုိ ေြဖရှင်ဵြခင်ဵသည်လွန်စာွ 

ရှုပ်ေထွဵပါသည်။ က ီဵမာဵသည်ဴဖဳွ့မဖိုဵေရဵနှငဴ် အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳအတွ ် စီမဳ ိန်ဵ မျာဵေရဵဆဲွ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ို ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်မည်ဴ တိ ျေသာ 

မူဝါဒမျာဵ၊ လမ်ဵညွှန်ချ ်မျာဵ နှင်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵမရိှပါ  စိန်ေခါ်မှုမျာဵ ပုိမုိက ုဳေတွ့နိုင်ပါသည်။ 

မှန် န်သညဴ် ဆဳုဵြဖတ်ချ ်မျာဵချမှတ်နုိင်ေရဵအတွ ် တိ ျမှန် န်သည်ဴ အေြခခဳအချ ်အလ ်မျာဵ 
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 ို အချနိ်နှင်ဴတစ်ေြပဵညီ လုိအပ်ပါသည်။ ြမနမ်ာနိုင်ငဳသည် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထုတ်လွှတ်မှုမျာဵ၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင် အေြခအေန၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာ သိသာထင်ရှာဵေသာ လုပ် ိငု်ေဆာင်ရွ ်မှု 

မျာဵ၊ ရပ်ရွာနှင်ဴ တုိင်ဵေဒသက ီဵ/ြပည်နယ်မျာဵ၏ ဦဵတည်ချ ်မျာဵအေပါ် ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵတို့ ုိ 

ြမငှ်ဴတင်ေဆာင်ရွ ်ရန်လုိအပ်ပါမည်။ ထ့ုိအြပင် နိုင်ငဳအဆငဴ်နှင်ဴ ေဒသအဆငဴ်မျာဵတွင် ပတ်ဝန်ဵ ျင် 

စီမဳခန့်ခွမဲှုဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိ ုတည်ေဆာ ်ေပဵရန် လုိအပ်ပါမည်။ 

ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှငဴ် ေဆွဵေနွဵပဲွရလဒ်မျာဵအရ ေဆာင်ရွ ်ရန်လုိအပ်မည်ဴ  ဏ္ဍ 

ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵ နယ်ပယ်မျာဵ ို ေအာ ်ပါအတုိင်ဵ ထပ်မဳအတည်ြပုထာဵပါသည်- 

( ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ေဂဟစနစ်ယိုယွင်ဵလာြခင်ဵနှင်ဴ သဘာဝပတ်၀န်ဵ ျင် 

ပျ ်စီဵလာြခင်ဵတို့ ို ထိန်ဵချုပ်ရန်အတွ ် မူဝါဒမျာဵေရဵဆဲွရန်၊ လုပ်ထဳုဵ လုပ်နည်ဵ 

မျာဵ ုိ အာဵေ ာင်ဵေစရန်နှငဴ် အဖဲွ့အစည်ဵဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ တည်ေဆာ ် 

ေပဵရန်၊ 

(ခ) သစ်ေတာ ာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု ိ ု ေလျှောဴချနုိင်မည်ဴ အလာဵအလာေ ာင်ဵသညဴ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နဳှရန်၊ ၎င်ဵသစ်ေတာ ာဗွန်သုိေလှာင်မှုမျာဵ ို 

စဉ်ဆ ်မြပတ်စီမဳခန့်ခွဲရန်နှင်ဴ ြမငဴ်ှတင်ရန်၊ ထိခို ်ပျ ်စီဵရန် လွယ် ူမပီဵ 

မခိမ်ဵေြခာ ်ခဳေနရေသာ အေရဵပါသည်ဴ သဘာ၀အရင်ဵအြမစ်မျာဵနှငဴ် ေဂဟစနစ်မျာဵ 

 ို  ာ ွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵ၍  ြပန်လည်ြပုစုပျ ိုဵေထာင်ရန်၊   

(ဂ) ေြမယာမဴဲမျာဵ၊ ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵနှငဴ် သစ်ေတာမျာဵ ုိ မီှခုိေနသည်ဴ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ 

အတွ ် ဝင်ေငွတုိဵပွာဵ ေစသညဴ် အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ၊ တန်ဖုိဵြမင်ဴထုတ် ုန်မျာဵ 

ြမငှ်ဴတင်ြခင်ဵနှင်ဴ ေစျဵ ွ ်ချတ်ိဆ ်ေပဵြခင်ဵတ့ုိြဖင်ဴ ရာသီဥတုဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရှိ 

သည်ဴ အသ ်ေမွဵ ဝမ်ဵေ ျာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျ ိုဵစုဳ ိ ုပဴဳပုိဵေဆာင်ရွ ်ေပဵရန်၊ 

(ဃ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု လုိ ်ေလျာညီေထွရိှေစေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴချေရဵ  ဦဵစာဵေပဵ 

လုပ်ငန်ဵ မျာဵ ုိ အတူတ ွ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ နုိ်င်ေရဵအတွ ် ေ ျဵလ ်အဆင်ဴ၊ 

ေဒသအဆငဴ်၊ နိုင်ငဳအဆငဴ်နှငဴ် နုိင်ငဳတ ာအဆငဴ် ွန်ရ ်ချတ်ိဆ ် ေဆာင်ရွ ်မှု 

မျာဵ ုိ အာဵေ ာင်ဵ ခိင်ုမာေစရန်။ 

၃.၃။  စွမ်ဵ အင်၊ သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵနှငဴ် စ ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

သိသာထင်ရှာဵမှု  

စွမ်ဵအင်၊ သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵနှငဴ် စ ်မှု ဏ္ဍမျာဵသည် စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှုအတွ ် 

အေရဵပါသညဴ်  ဏ္ဍမျာဵတွင်ပါဝင်မပီဵ စီဵပွာဵေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု လုပ်ငန်ဵစဉတွ်င် ၎င်ဵတ့ုိ၏ အခန်ဵ 

 ဏ္ဍသည် လာမည်ဴဆယ်စုနှစ်မျာဵအထိ ဆ ်လ ်တည်ရိှေနဦဵမည်ြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ 
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စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ် ုန် (GDP) သည် လွန်ခဴဲေသာနှစ်မျာဵ  ၆ ရာခုိင်နှုန်ဵနှငဴ် ၈ ရာခိငု်နှုန်ဵ 

အက ာဵ ပဳုမှန်နှုန်ဵြဖငဴ် တိုဵတ ်လျ ်ရိှခဴဲမပီဵ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်နှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်လျင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၌ အြမငဴ်ဆဳုဵ 

၈.၇ ရာခိင်ုနှုန်ဵအထိ တုိဵတ ်ခဲဴေက ာင်ဵ ြမနမ်ာနုိင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်နှင်ဴ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

အဖွဲ့စည်ဵမျာဵ၏ ထုတ်ြပန်ချ ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည် (World Bank 2016)။ GDP ပါဝင်မှု 

အချ ိုဵတွင် စ ်မှု ဏ္ဍသည် ၃၀ ရာခုိင်နှုန်ဵခန့်ရိှမပီဵ ၀န်ေဆာင်မှု ဏ္ဍသည် ၃၆ ရာခိင်ုနှုန်ဵနှင်ဴ 

ထုတ်လုပ်မှု ဏ္ဍသည် ၁၂ ရာခုိင်နှုန်ဵ အသီဵသီဵရိှပါသည် (ADB  2012 and 2015)။ အဆိုပါ ဏ္ဍမျာဵ 

တုိဵတ ်လာြခင်ဵြဖင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေလျှောဴချြခင်ဵနှင်ဴ ခဳနိုင်ရည်ရိှြခင်ဵတ့ုိသည် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု နှင်ဴ ဆ ်စပ်၍ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှုတွင် သွယ်ဝုိ ေ်သာနည်ဵလမ်ဵအာဵြဖငဴ် ပတ်သ ် 

လျ ်ရိှပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳလျှေပ်စစ်ဓါတ်အာဵထုတ်လုပ်မှု၏ ၇၅ ရာခုိင်နှုန်ဵသည် ေရအာဵလျှေပ်စစ် ိ ုအေြခခဳ 

ထုတ်လုပ်ထာဵမပီဵ သဘာ၀ဓါတ်ေငွ့မှ ၂၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵ၊ ေ ျာ ်မီဵေသွဵမှ ၃ ရာခိင်ုနှုန်ဵနှင်ဴ အြခာဵ 

အရင်ဵအြမစ်မျာဵမှ ၂ ရာခုိင်နှုန်ဵ ထုတ်လုပ်လျ ်ရိှပါသည် (MoEPE 2013)။ သ့ုိေသာ် စုစုေပါင်ဵ 

လူဦဵေရ၏ ၃၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵမျှေသာ လျှေပ်စစ်ဓါတ်အာဵ ုိ လ ်လှမ်ဵမီသဳုဵစွဲနိုင်မပီဵ လူတစ်ဦဵစီ၏ 

လျှေပ်စစဓ်ါတ်အာဵ သဳုဵစွဲမှုမှာ တစ်နာရီလျှေင် (၁၈၀)  ီလုိ၀ပ် ြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ 

အမျ ိုဵသာဵစွမ်ဵအင်မူဝါဒအရ လျှေပ်စစ ်ဏ္ဍ ုိ လျင်ြမန်စွာတုိဵချဲ့သွာဵရန်ရိှမပီဵ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် တွင် 

လူဦဵေရ၏ ၄၅ ရာခိင်ုနှုန်ဵနှင်ဴ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ၆၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵအထိ လျှေပ်စစဓ်ာတ်အာဵ ရရိှရန် 

လျာထာဵပါသည်။ တစ်နည်ဵအာဵြဖငဴ် ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် သန်ဵေပါင်ဵမျာဵစွာေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ 

သည် လျှေပ်စစ်မီဵရရိှသဳုဵစွဲနိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳမှထွ ်ရိှေသာ သဘာဝဓါတ်ေငွ့အမျာဵစု ို 

ေဒသတွင်ဵရိှ အြခာဵနုိင်ငဳမျာဵသ့ုိ တင်ပ့ုိလျ ်ရိှပါသည်။ စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖဳွ့မဖိုဵလာြခင်ဵ၊ မမို ့ြပမျာဵ 

တည်ေဆာ ်ြခင်ဵနှင်ဴ အြခာဵထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ တုိဵချဲ့ြခင်ဵတို့အတွ ် လျှေပ်စစ်ဓါတ်အာဵ 

လုိအပ်ချ ် ိ ုလဳုေလာ ်ေအာင် ြဖည်ဆဴည်ဵေပဵနိုင်ရန် ယခုအခါတွင် နိုင်ငဳ၏ လျှေပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု ို 

တုိဵြမငှ်ဴထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ချန်ိတည်ဵမှာပင် လျှေပ်စစဓ်ါတ်အာဵ ုိ ြပည်ပသ့ုိ တင်ပို့ 

ေရာင်ဵချြခင်ဵြဖငဴ် နိုင်ငဳြခာဵဝင်ေငွရရိှေစေရဵ ေသချာရန်လုိအပ်ပါသည်။  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

နည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵမှု ုိရေစနိုင်သညဴ် ြပနြ်ပည်မဴမဲစွမ်ဵအင်သဳုဵစွဲနိုင်မည်ဴ အလာဵအလာမျာဵသည် ြမနမ်ာ 

နုိင်ငဳအတွ ် ထူဵြခာဵသည်ဴအခငဴ်ွေ ာင်ဵမျာဵြဖစေ်သာ်လည်ဵ မုိဵရွာသွန်ဵမှုပဳုစ ဳ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵသည် 

ေရအရင်ဵြမစ်မျာဵမှ စွမ်ဵအင်ပဳုမှန် ထုတ်လုပ်နုိင်ေရဵ စိန်ေခါ်မှုတစ်ရပ် ြဖစေ်နပါသည်။ 

စွမ်ဵအင်ရရိှနိုင်မှု အလာဵအလာ အြပညဴ်အဝအသဳုဵချနုိင်ေရဵနှငဴ် စွမ်ဵအင် ိုလ ်လှမ်ဵမီ 

သဳုဵစွနဲိုင်ေရဵ စွမ်ဵေဆာင်မှုမျာဵ အေပါ်မူတည်၍  ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵ 

ရည်မှန်ဵချ ် ရရိှေရဵ ို အဆုဳဵအြဖတ်ေပဵမည်ြဖစပ်ါသည်။ စွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်မှု အမျာဵစုသည် 

အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ၈၁ ရာခုိင်နှုန်ဵ သဳုဵစွဲေနသည်ဴ ထင်ဵေလာင်စာ (GoM 2015b)၊ မီဵေသွဵနှငဴ် 

စို ပ်ျ ိုဵေရဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအပါအဝင် ဇီဝစွမ်ဵအင်မှ ထုတ်လုပ်ေနြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိေသာ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳ 
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သည် အနာဂတ်ဖဳွ့မဖိုဵမှု ုိ အေထာ ်အ ူြပုမညဴ် သဘာဝနှငဴ် ြပနြ်ပည်ဴမဖို ဵမမဲစမ်ွဵအင် အရင်ဵအြမစ် 

မျာဵ ေပါမျာဵသညဴ်နိုင်ငဳြဖစ်သည်ဴအတွ ် ေရအာဵလျှေပ်စစ် (၁၀၀,၀၀၀) မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဴ 

အလာဵအလာရိှြခင်ဵနှငဴ် သဘာဝဓာတ်ေငွ့ တင်ပ့ုိေရာင်ဵချြခင်ဵတ့ုိသည် လ ်ရိှဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတ ်မှု 

အတွ ် အဓိ  ျသညဴ် တွန်ဵအာဵမျာဵြဖစ်ပါသည် (World Bank 2014)။ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် လျှေပ်စစ် 

ဓာတ်အာဵ လုိအပ်ချ ်ြမငဴ်မာဵလာသြဖင်ဴ စွမ်ဵအင်၊ ေရနဳနှငဴ် သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်ဵမျာဵ သည် 

နုိင်ငဳြခာဵတုိ ရ်ို ရ်င်ဵနှီဵ ြမုပ်နဳှမှု (FDI) အမျာဵစု ိ ု ဆဲွေဆာင်လျ ်ရိှပါသည်။  ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် 

ထုတ်ယူသဳုဵစွဲမှုမြပုရေသဵေသာ စွမ်ဵအင်ရင်ဵြမစ်မျာဵ အထူဵသြဖငဴ် ေရအာဵလျှေပ်စစ် ဏ္ဍမှ စွမ်ဵအင် 

ထုတ်လုပ်နိုင်မှု အလာဵအလာမျာဵစွာရိှပါေသဵသည်။ စွမ်ဵအင် ိ ု ပုိမုိသဳုဵစွဲနိုင်ရန် လုိအပ်ေနမပီဵ 

တစ်ချနိ်တည်ဵမှာပင် နုိင်ငဳြခာဵတင်ပ့ုိေရာင်ဵချြခင်ဵြဖငဴ် GDP အတွ ် အေရဵက ီဵသညဴ် နိုင်ငဳြခာဵဝင်ေငွ 

ရရိှေစရိှမညဴ် အရင်ဵအြမစ် ိ ုထိန်ဵထာဵရန်လုိအပ်ပါသည်။ 

ပ့ုိေဆာင်ေရဵ ဏ္ဍသည် စီဵပွာဵေရဵတုိဵတ ်မှုနှငဴ်အတူ နယ်ပယ် ျယ်ြပန့်လာမပီဵေနာ ်   

(၁၃) နှစ်တာ  ာလအထိ တုိဵတ ်မည်ြဖစ်ေက ာင်ဵ ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငဳ၏ 

ေနရာအန့ဳှအြပာဵသ့ုိဆ ်သွယ်မည်ဴ လမ်ဵ ွန်ယ ်  ပိုမုိတုိဵချဲ့လျ ်ရိှရာ အထူဵသြဖင်ဴ နိုင်ငဳတွင်ဵနှငဴ် 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စီဵပွာဵေရဵစက ေန်တေလျှော ်ရိှ  ာဵလမ်ဵမျာဵ ုိ တုိဵချဲ့ခဲပဴါသည်။ ထုိသ့ုိ တုိဵချဲ့ 

ရာတွင် နုိင်ငဳ၏သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵလမ်ဵမက ီဵမျာဵ ို မဟာမဲေခါင်ေဒသခဲွလမ်ဵ  ွန်ရ  ်

လမ်ဵေက ာင်ဵမျာဵ ုိ ဗဟိုြပု၍ ပစိဖိတ်အာရှေဒသ အြမန်လမ်ဵမက ီဵမျာဵတစ်ေလျှော ်နှငဴ် အဆိုပါ 

လမ်ဵေက ာင်ဵေပါ်ရိှ ဗဟိုချ ် ျေသာ မမို ့က ီဵမျာဵတွင် တိုဵချဲ့သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ 

လ ်ရိှေမာ်ေတာ်ယာဉ်အစီဵေရမှာ ပုိမုိမျာဵြပာဵ လာမပီဵ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ယာဉ်အစီဵေရ (၁) သန်ဵ 

ေအာ ်ရိှခဴဲရာမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ယာဉ်အစီဵေရ (၄) သန်ဵ အထိ ရိှလာပါသည်။ 

အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ စီဵပွာဵေရဵအေြခအေန တုိဵတ ်လာြခင်ဵနှငဴ် ထုတ်လုပ်မှု ဏ္ဍ 

အမျ ိုဵအစာဵ မျာဵြပာဵလာြခင်ဵတ့ုိေက ာငဴ်  ယာဉ်အသဳုဵြပုမှုသည် ဆ ်လ ်တုိဵတ ်ေနဦဵမည် 

ြဖစသ်ည်။ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ရန် ပုိ့ေဆာင်ေရဵဆုိင်ရာ အေြခခဳအေဆာ ်အအဳုနှငဴ် ဝနေ်ဆာင်မှု 

မျာဵ တုိဵတ ်ရန် လုိသ ဲဴသ့ုိ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ေလျှောဴချရန်နှင်ဴ မှန်လဳုအိမ်ဓါတ်ေငွ့ 

ေလျှောဴချရန် လုိအပ်ပါသည်။ ထ့ုိေက ာငဴ်  ပုိ့ေဆာင်ေရဵ ဏ္ဍသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵအတွ ် 

အဓိ စိန်ေခါ်မှုနှစ်မျ ိုဵ ရိှလာပါသည်။ ပုိမုိြပင်ဵထန်လာေနသည်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ို 

ေလျှောဴချရန်နှငဴ်  ာ ွယ်ရန်အတွ ် အေရဵပါသည်ဴ အေြခခဳအေဆာ ်အအဳုမျာဵ ုိ ေသချာခုိင်မာ 

သညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေဆာ ်လုပ်ရန ် လုိအပ်ပါသည်။ မမို ့က ီဵမျာဵတွင် စရိတ်သ ်သာမပီဵ  

မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှုနည်ဵေသာ ြပည်သူလူထု သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵစနစ်မျာဵ (Mass 

Transport System)  ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန် အေရဵက ီဵပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် မမို ့ြပမျာဵ 

လျင်ြမန်စွာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်လာမှုနှင်ဴ လုိ ်ေလျာညီေထွ ရိှေစရန်အတွ ် ေြမေအာ ်ရထာဵမျာဵနှင်ဴ 

မုိဵပျရဳထာဵမျာဵ လုိအပ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ဥပမာ ရန် ုန်-ေနြပည်ေတာ် ြမနန်ှုန်ဵြမငဴ်ရထာဵ ဴဲသ့ုိေသာ 
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ပ့ုိေဆာင်ေရဵစနစ်မျာဵအသဳုဵြပု ာ မမို့က ီဵမျာဵအက ာဵ ေလေက ာင်ဵသွာဵလာမှုမျာဵ ုိ ေလျှောဴချနုိင်ရန် 

စဉ်ဵစာဵေဆာင်ရွ ်ရပါမည်။  

လ ်ရိှအချနိ်ထိ စို ပ်ျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ် ုန်တွင် 

အမျာဵစုပါဝင်ေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵ ဏ္ဍသည်  ျဆင်ဵလျ ်ရိှမပီဵ စ ်မှု ဏ္ဍသည် လျင်ြမန်စာွတိုဵတ ် 

လျ ်ရိှ ာ အထူဵသြဖင်ဴ  ုန်ထုတ်လုပ်ေရဵ၊ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ၊ ဆ ်သွယ်ေရဵနှငဴ် ေဆာ ်လုပ်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ပုိမုိတိုဵတ ်လာပါသည်။ ြပည်တွင်ဵြပည်ပရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵ တုိဵတ ်လာြခင်ဵ၊ 

စ ်မှုနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵရိှ အလုပ်အ ုိင်ဆွေဲဆာင်မှုမျာဵေက ာငဴ်လုပ်သာဵအင်အာဵ 

ေြပာင်ဵေရွှေ့ြခင်ဵနှင်ဴ  မမို့ြပမျာဵလျင်ြမန်စွာ ဖဳွ့မဖိုဵလာြခင်ဵတ့ုိေက ာင်ဴ စ ်မှု ဏ္ဍ တုိဵတ ်မှုသည် ပုိမုိ 

အာဵေ ာင်ဵလာပါသည်။ လာမညဴ်နှစ်မျာဵတွင် စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် ပုိမုိက ီဵထွာဵလာမပီဵ  

အလုပ်အ ုိင် ဖန်တီဵေပဵရန် အလာဵအလာ မျာဵစွာရိှပါသည်။ ရန် ုန်နှငဴ် မန္တေလဵမမို့တ့ုိတွင် 

စ ်မှုဇုန်မျာဵ တုိဵချဲ့တည်ေထာင်လျ ်ရိှရာ လုပ်သာဵအင်အာဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵတုိဵတ ်မှုမျာဵ ို 

ဆဲွေဆာင်လျ ်ရိှပါသည်။ အဆိုပါ တုိဵတ ်မှုမျာဵသည် တတိယအဆင်ဴ စီဵပွာဵေရဵသ့ုိ  ူဵေြပာင်ဵ 

ေရာ ်ရိှလာပါ   စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လွှတမ်ှုနှငဴ် စွမ်ဵအင်သဳုဵစွဲမှု ပုိမို 

မျာဵြပာဵလာမပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုအေပါ် အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ် နုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိေက ာင်ဴ 

လ ်ရိှ ာလနှင်ဴ အလယ်အလတ် ာလတို့တွင် ပုိမုိမျာဵြပာဵလာမညဴ် ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵေက ာငဴ် 

 ုန်ပစ္စည်ဵမျာဵရရိှနိုင်မှုနှင်ဴ ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖုိဵမျာဵ၊ အလုပ်အ ိင်ုနှင်ဴ  ုန်ထုတ်လုပ်မှု ထိခို ်ြခင်ဵနှင်ဴ 

ထုတ်လုပ်မှုဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵမျာဵ ြဖစေ်ပါ်ေစနုိင်ပါသည်။ 

လ ရိှ် နှင်ဴ အနာဂတ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵေက ာင်ဴ ထိခို ်မှုမျာဵ 

စွမ်ဵအင်၊ ပုိ့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် စ ်မှု ဏ္ဍမျာဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ ဆုိဵ ျ ိုဵ 

သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ တစ်မပိုင်တည်ဵခဳစာဵက ရမည်ြဖစ်မပီဵ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ စုပ်ယူ 

နုိင်မှု အေြခအေန ုိ ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်ေစနုိင်ပါသည် (INC 2012)။ 

အဆိုပါ ဏ္ဍ (၃)ရပ်၏ ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမှုသည် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု ိ ုအဓိ  အဆုဳဵအြဖတ်ေပဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵမျာဵ၊ ေလြပင်ဵမုန်တိုင်ဵ 

မျာဵ နှင်ဴ ေရက ီဵမှုမျာဵေက ာင်ဴ ပုိ့ေဆာင်ေရဵ အေြခခဳအေဆာ ်အအဳုမျာဵ အက ိမ်က ိမ် ပျ ်စီဵခဴဲရ 

သြဖငဴ် နိုင်ငဳ၏ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵ ရည်ရွယ်ချ ်မျာဵရရိှရန် မခိမ်ဵေြခာ ်ေနပါသည်။ ထုိ ဲဴသ့ုိ ပျ ်စီဵမှု 

မျာဵသည် လာမည်ဴဆယ်စုနှစ်မျာဵတွင် ပုိမုိမျာဵြပာဵလာနုိင်ပါသည်။ ၂၀၃၀ ြပည်နှဴစ်တွင်  မ္ဘာဴ 

မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လွှတ်မှု ိ ု ေလျှောဴချနိုင်သည်ဴတုိင်ေအာင်  မ္ဘာဴအပူချနိ်မှာ ၂၀၄၀ ြပညဴ်နှစ် 

တွင် အပခူျနိ် (၁) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်မှ (၂) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ထပ်မဳြမငဴ်တ ်လာမည်ြဖစ်၍ ြပင်ဵထန် 

ေသာ အပူပုိင်ဵမုန်တုိင်ဵမျာဵ၊ ဆုိင် လုန်ဵ မုန်တိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ မုိဵရာသီတွင် ပဳုမှန်မဟုတ်သညဴ် မုိဵရွာသွန်ဵ 

မှု မျာဵ ို ြဖစေ်ပါ်နုိင်မပီဵ ပင်မနှငဴ် အေထာ ်အ ူြပု ပုိ့ေဆာင်ေရဵ အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳမျာဵ ို 
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ထိခို ်ေစမည် ြဖစပ်ါသည်။ အ ျ ိုဵဆ ်အာဵြဖငဴ်  ုန်သွယ်မှုနှငဴ် စ ်မှု ုနထု်တ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အတွ ် အေထာ ်အပဴဳမျာဵ ရပ်တန့်သွာဵနုိင်ပါသည်။ ြပည်တွင်ဵသာမ  အြခာဵနုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ 

ချတ်ိဆ ်ထာဵသည်ဴ ဖဳွမဖိုဵေရဵ လမ်ဵမက ီဵတစ်ေလျှော ်ရိှ ပုိ့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ုိပါ ထိခို ်ေစမပီဵ 

ထုိလမ်ဵတစ်ေလျှော ်ရိှ အချ ်အချာ ျေသာ မမို့မျာဵ၏ ယှဉမ်ပို င်နိုင်မှု ိလုည်ဵ ေလျာဴ ျေစနုိင် 

ပါသည်။ က ိုတင်ခန့မှ်န်ဵချ ်အရ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင်သည် (၄၀) စင်တီမီတာ ြမငဴ်တ ်လာမည် 

ဆုိပါ   မ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသနှငဴ် ပုသိမ်မမို့ ဴဲသ့ုိ ြမစဝ် ျွန်ဵေပါ်ေဒသမျာဵရိှ  အေရဵပါေသာ ေဒသမျာဵ 

သည်  အဆ ်အသွယ် ြပတ်ေတာ ်သွာဵနုိင်ပါသည်။ 

ေစျဵနှုန်ဵမျာဵသည်လည်ဵ အပခူျနိ်နှငဴ်မုိဵရွာသွန်ဵမှုအေပါ် တည်မီှေနပါသည်။ ထ့ုိေက ာငဴ် 

ေစျဵနှုန်ဵအေြပာင်ဵအလဲသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉတ်ေလျှော ် သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင် 

ပါသည်။ အစာဵအစာထုတ်လုပ်ြခင်ဵပါဝင်သညဴ် အသဳုဵအေဆာင်ထုတ်လုပ်သည်ဴ စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

တွင် အသဳုဵြပုသညဴ် အေြခခဳပစ္စည်ဵမျာဵသည် စို ပ်ျ ိုဵရန်ခ ်ခမဲပီဵ  ရှာဵပါဵလာြခင်ဵေက ာငဴ် အသဳုဵ 

အေဆာင် ပစ္စည်ဵေစျဵနှုန်ဵမျာဵ ြမငဴ်တ ်လာနုိင်ပါသည်။ ထုိအခါ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏စ ်မှုလုပ်ငန်ဵသည် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုအတွ ် ေသချာစွာြပင်ဆင်ထာဵေသာ ေဒသတွင်ဵနုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉလ်ျှေင် 

ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုအေပါ် ဆဲွေဆာင်မှု ျဆင်ဵသွာဵနုိင်ပါသည်။ အ ျ ိုဵဆ အ်ာဵြဖငဴ် လုပ်သာဵအင်အာဵ 

ခန့်ထာဵနုိင်မှု ိ ု ျဆင်ဵေစနုိင်ပါသည်။ 

စွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်နုိင်ြခင်ဵနှငဴ် ြဖန့် ြဖူဵနုိင်ြခင်ဵသည် စွမ်ဵအင်လဳုခခုဳမှုရိှေစရန်အတွ ် အဓိ  

အချ ်ြဖစ်မပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵေက ာငဴ် သ ်ေရာ ်မှုရိှနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် အလွန် 

ပူြပင်ဵေသာေန့မျာဵလာသြဖင်ဴ အပလူှိုင်ဵမျာဵ  စွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင်ဴ ြဖန့် ြဖူဵမှုအေပါ် ထိခို ်မှု 

ရိှနိုင်ပါသည်။  ာလက ာရှည်စွာ မုိဵေခါင်ြခင်ဵနှငဴ် မုိဵသည်ဵထန်စွာ ရွာသွန်ဵမှုမျာဵေက ာငဴ် နိုင်ငဳ၏ 

ြပနြ်ပည်ဴမမဲစွမ်ဵအင်နှငဴ် ဝင်ေငွရရိှမှု အဓိ အရင်ဵအြမစ်ြဖစ်ေသာ ေရအာဵလျှေပ်စစ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵသည် 

ထိခို ်နုိင်ဖွယ်ရိှပါသည်။ တိ ျေသချာသညဴ် ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုမျာဵ မြပုလုပ်နိုင်သည်ဴတုိင်  

မုိဵရွာသွန်ဵြခင်ဵေက ာငဴ် ေြမတုိ စ်ာဵြခင်ဵ၊ ေရလမ်ဵေက ာင်ဵတေလျှော ်နှင်ဴ ဆည်မျာဵတွင် နုန်ဵပုိ့ချ 

ြခင်ဵနှငဴ် အနည်ထုိင်ြခင်ဵမျာဵ ို ြဖစေ်စနုိင်ပါသည်။ ထုိသ့ုိြဖစ်ြခင်ဵေက ာငဴ် ဆည်မျာဵတွင် ေရသုိေလှာင် 

ထာဵနုိင်သညဴ် ပမာဏေလျာဴနည်ဵသွာဵသညဴ်အြပင် တည်ေဆာ ်မှုပုိင်ဵဆုိင်ရာ ထိခို ်နုိင်မပီဵ  

ထိန်ဵသိမ်ဵမှုနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်မှုစရိတ်မျာဵလည်ဵ တုိဵြမင်ဴလာနုိင်ပါသည်။ ပုိမုိြပင်ဵထန်ေသာ 

မုန်တုိင်ဵမျာဵ၊ ေရက ီဵမှုမျာဵနှငဴ်ဆ ်နွယ်သညဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ဴဲသ့ုိ  ာလတုိအတွင်ဵ 

ြပနလ်ည်ြဖစ်ေပါ်တတ်သည်ဴ သဘာဝ ိုထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵ၍ လျှေပ်စစ်ဓါတ်အာဵေပဵစ ်ရုမဳျာဵ၏ 

လဳုခခုဳေရဵ ုိပုိမုိ တိုဵြမငှ်ဴေဆာင်ရွ ်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ ဆ စ်ပ် ဏ္ဍမျာဵတွင် ရာသီဥတုဆုိင်ရာ 

တ့ဳုြပန်မှု ိ ုထညဴ်သွင်ဵတည်ေဆာ ်ြခင်ဵသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ရာသီဥတုဒဏ် တုဳ့ြပန်နုိင်မှုနှငဴ် စဉ်ဆ ် 

မြပတ်ဖဳွမဖိုဵတိုဵတ ်မှုတွင် အေရဵက ီဵေသာ အစိတ်အပုိင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် က ီဵမာဵေသာ 

အေဆာ ်အအုဳနှင်ဴ ေရနဳနှင်ဴသဘာဝဓါတ်ေငွ့ ဴဲသ့ုိေသာ ေဘဵအန္တရာယ်ရိှ ပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်သည် ဴ
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စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵသည်သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ျေရာ ်မပီဵပါ  အဆပ်ိအေတာ ် ြဖစေ်စေသာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ ယုိဖိတ်မှု ဲသ့ုိဴေသာ ေဘဵအန္တရာယ်အ ျ ိုဵဆ မ်ျာဵ ုိ ြဖစေ်စနိုင်ပါသည်။ ထ့ုိေက ာငဴ် 

အေဆာ ်အအုဳနှင်ဴ စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ို အသစ်တည်ေဆာ ်ြခင်ဵနှငဴ် ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵတ့ုိတွင် 

ရာသီဥတုနှင်ဴဆ ်နွယ်ေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန်လုိအပ်ပါမည်။ 

၂၀၀၀ ခုနှစ် ို အေြခခဳနှစ်အြဖစထ်ာဵရိှမပီဵ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လွှတ်မှုတွ ်ချ ်ထာဵ 

သည်ဴ ၂၀၁၂ ခုနှစ်  နဦဵ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်အစီရင်ခစဳာ (INC) တင်ွ စွမ်ဵအင်၊ ပုိ့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ 

စ ်မှု ဏ္ဍမျာဵသည် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှု စုစုေပါင်ဵ၏ ၆၈ ရာခိင်ုနှုန်ဵ ို ထုတ်လွှတ်မပီဵ၊ 

အဆိုပါ ထုတ်လွှတ်မှုတွင် စ ်မှုနှင်ဴေဆာ ်လုပ်ေရဵ ဏ္ဍမှ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ၊ ပုိ့ေဆာင်ေရဵ ဏ္ဍမှ ၂၈ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵနှင်ဴ  ျန်ထုတ်လွှတ်မှုမျာဵ ုိ စွမ်ဵအင် ဏ္ဍမှ ထုတ်လွှတ်ပါသည် (INC 2012)။ လွန်ခဴဲသည်ဴ 

(၁၅) နှစ်အတွင်ဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵေက ာငဴ် အဆုိပါ ထုတ်လွှတ်မှုအချ ိုဵသည ် ေြပာင်ဵလဲသွာဵနုိင ်

ပါသည်။ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ို ေရရှည်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနုိင်ေရဵစွမ်ဵအင်လဳုခခုဳမှုရိှေစရန်အစိုဵရအေနြဖင်ဴ 

ေ ျာ ်မီဵေသွဵ ဴဲသ့ုိ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမျာဵြပာဵေသာ ရင်ဵြမစမ်ျာဵ ုိ ပုိမုိသဳုဵစွဲရမည်ဴ အေြခအေန 

ရိှေနပါသည်။  အဆုိပါ ေ ျာ ်မီဵေသွဵစမ်ွဵအင် စီမဳ ိန်ဵ မျာဵ ုိ အတည်မြပုနုိင်ေသဵေသာ်လည်ဵ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ်  ာလရှည်က ာ မုိဵေခါင်မှုမျာဵ က ုဳေတွ့လာနုိင်သညဴ်အတွ ် တည်မငိမ်မပီဵ 

စိတ်ချရေသာ စွမ်ဵအင်ရရိှ နိုင်ေရဵသည် ြမန်မာနုိင်ငဳအတွ ် စိန်ေခါ်မှုတစ်ခြုဖစလ်ာပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳအေနြဖငဴ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵေသာ စွမ်ဵအင်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ုိ အသဳုဵြပုသင်ဴ 

သလုိ အသဳုဵြပုနုိင်ေအာင်လည်ဵ ေဆာင်ရွ ်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ ယင်ဵသ့ုိ ေဆာင်ရွ ်ရာ၌ စ ်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွ ် လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ုိ ေရအာဵနှင်ဴ ေနေရာင်ြခည်စွမ်ဵအင် ဲသ့ုိဴေသာ ြပန်ြပညဴ်မမဲ 

စွမ်ဵအင်မျာဵမှ အမျာဵဆဳုဵထုတ်ယူအသဳုဵချရန်နှငဴ် မဟာဓာတ်အာဵလုိင်ဵ မေရာ ်ရိှေသာေနရာမျာဵ၌ 

ြပနြ်ပညဴ်မမဲစွမ်ဵအင် ထုတ်ယူသဳုဵစွဲနိုင်ေရဵ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် ြမငှ်ဴတင်ေဆာင်ရွ ်ရပါမည်။ 

ထ့ုိအြပင် ပုဂ္ဂလိ နှင်ဴ အစိုဵရသည် ေနအိမ်မျာဵနှင်ဴ စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် စွမ်ဵအင် ို ေလလွင်ဴမှု 

မရိှဘဲ အ ျ ိုဵရိှထိေရာ ်စွာ အသဳုဵချနုိင်ေရဵ ဦဵတည်ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှပါသည်။ ထုိသ့ုိ ေဆာင်ရွ ် 

ြခင်ဵြဖင်ဴ စွမ်ဵအင်ရရိှမှု ပုိမုိြမှင်ဴတင်နိုင်မပီဵ စွမ်ဵအင်ေစျဵနှုန်ဵမျာဵ ုိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနုိင် ာ မှန်လဳုအိမ် 

ဓါတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှု ုိ ေလျာဴချနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

မမို ့ြပေဒသ ေြမြပင်တည်ေနရာအလုိ  ် မဟာဗျူဟာေြမာ ်စီမဳချ ် ဲသ့ုိဴ ပုိ့ေဆာင်ေရဵ 

 ုန် ျစရိတ်သ ်သာေစမည်ဴ အေလဴအ ျငဴ်ေ ာင်ဵမျာဵ ေရရှည်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ပုိ့ေဆာင်ေရဵ 

ဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမငှဴ်တင်ရန် လုိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသအဆငဴ်နှငဴ် နိုင်ငဳအဆငဴ်တို့တွင် 

 ုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵစနစ ်ို အေလဵေပဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရပါမည်။ စ ်မှု ဏ္ဍ 

သည်လည်ဵ ပတ်ဝန်ဵ ျင်စီမဳခန့်ခွေဲရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ ို လုိ န်ာေဆာင်ရွ ်ရနလုိ်အပမ်ပီဵ   ာဗွန် 

ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေစသညဴ် အ ျ ိုဵေ ျဵဇူဵ ုိ ပူဵတဲွရရိှေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် 
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စွမ်ဵအင် ိ ု အေလအလွင်ဴနည်ဵေစမပီဵ အ ျ ိုဵရိှရိှသဳုဵစွဲြခင်ဵ၊ ပုိမုိေ ာင်ဵမွန်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စီမဳ 

ခန့်ခဲွြခင်ဵနှင်ဴ ေရနှငဴ် သဘာ၀သယဳဇာတမျာဵ ုိ စနစ်တ ျ သဳုဵစွဲြခင်ဵတို့ြဖစပ်ါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ သဘာဝသယဳဇာတမျာဵက ယ်ဝြခင်ဵသည် စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ု

အေထာ ်အပဴဳ ေ ာင်ဵစာွ ေပဵနိုင်ေသာ်လည်ဵ အဆိုပါသယဳဇာတမျာဵ ုိ စနစ်တ ျ  စီမဳခန့ခ်ွနုိဲင်ရန် 

လုိအပ်ပါသည်။ အဆိုပါသယဳဇာတမျာဵ၏ြပန်ြဖည်ဴတင်ဵနုိင်စွမ်ဵ ို လ ်ရိှနှငဴ် အနာဂတ်မျ ိုဵဆ ်သစ ်

မျာဵအတွ ် လဳုခခုဳစွာထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနုိင်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ စီဵပွာဵေရဵ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်လာသည်နှင်ဴ 

အမျှေ မျာဵြပာဵလာမညဴ် စွမ်ဵအင်၊ ပုိ့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ စနစ်တ ျ စီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵ 

မရိှပါ  သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်အေပါ် ဆုိဵဝါဵစွာထိခိ ု်ပျ ်စီဵေစနုိင်သည်။ မဟာဓာတ်အာဵလုိင်ဵ 

ဧရိယာနှငဴ် ြပင်ပဧရိယာတ့ုိတွင် ြပနြ်ပည်ဴမမဲစွမ်ဵအင် ိ ုအမျာဵဆဳုဵအသဳုဵြပုရန်လုိအပ်မပီဵ ပတ်ဝန်ဵ ျင် 

အေပါ် ထိခို ်မှု ိ ု ေ ာင်ဵစာွ စီမဳခန့်ခွနဲိုင်ရမည်ြဖစသ်ည်။ နုိင်ငဳအဆငဴ်၊ ေဒသနှငဴ် ရပ်ရွာအဆငဴ်၌ 

လုပ်ငန်ဵပမာဏ က ီဵမာဵေသာ အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳမျာဵ ုိ တည်ေဆာ ်ရာတွင် သဘာဝ 

အရင်ဵအနှီဵနှငဴ် ေဂဟစနစ်ဝန်ေဆာင်မှု ထိခို ်ပျ ်စီဵြခင်ဵ အလာဵအလာမျာဵ ုိပါ ထညဴ်သွင်ဵ 

တွ ်ချ ်ရန် လုိအပ်ပါမည်။ စ ်မှုလုပ်ငန်ဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုအေနြဖငဴ် ထုတ်လုပ်မှု အဆင်ဴဆငဴ်တွင် 

သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ ုိ ေရရှည် စဉ်ဆ ်မြပတ်သဳုဵစွဲနုိင်ေရဵ အသိပညာေပဵြခင်ဵ၊ သတိြပု 

နာဵလည်မှု ြမငှ်ဴတင်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵ မ်ဵမျာဵချမှတ်ြခင်ဵတ့ုိ ုိ ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ရ 

မည် ြဖစပ်ါသည်။ 

ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှငဴ် ေဆွဵေနွဵပဲွရလဒ်မျာဵအရ စွမ်ဵအင်၊ စ ်မှုနှငဴ် ပုိ့ေဆာင်ေရဵ 

 ဏ္ဍမျာဵအေပါ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵစွာ ေတွ့ရိှခဴဲရပါသည်။ ရခိငု် 

ြပည်နယ်နှင်ဴ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသက ီဵ၊ ပုသိမ်မမို့တို့တွင် ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵ တို ခ်တ်ြခင်ဵ၊ ေရက ီဵ 

ြခင်ဵနှငဴ် အြခာဵေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵေက ာငဴ် အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳနှင်ဴလမ်ဵမျာဵ 

ပျ ်စီဵမပီဵ  စ ်မှုနှငဴ် ပုိ့ေဆာင်ေရဵ ဏ္ဍမျာဵအေပါ် ထိခို ်မှုရိှခဲေဴက ာင်ဵသိရိှရပါသည်။ ရခိငု်ြပညန်ယ် 

တွင် ဆာဵငန်ေရဝင်ေရာ ်လာြခင်ဵနှင်ဴ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမင်ဴတ ်လာြခင်ဵတ့ုိေက ာငဴ် ေရ 

လုပ်ငန်ဵ၏ သဳုဵပဳုတစ်ပုဳသည် ဆုိဵရွာဵသညဴ် သ ်ေရာ ်မှု ိခုဳစာဵရမပီဵ တဳငါလုပ်ငန်ဵြဖင်ဴ အသ ်ေမွဵ 

က ေသာ ြပည်သူအမျာဵစုမှာ ပုိမုိထိခို ်ခဳစာဵရပါသည်။  ချင်ြပည်နယ်တွင် ေရက ီဵမှုြဖစ်စဉ်မျာဵ ပုိမို 

ြဖစပွ်ာဵလာြခင်ဵေက ာငဴ် ေရအာဵလျှေပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု ိ ုထိခို ်မပီဵ ပုိ့ေဆာင်ေရဵ ဏ္ဍအေပါ် ဆုိဵ ျ ိုဵ 

သ ်ေရာ ်မှုမျာဵရိှခဴဲပါသည်။ 

လ ရိှ်မူဝါဒ၊ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှသည်ဴ လျာထာဵချ ်နှငဴ် စိန်ေခါ်မှုမျာဵ 

စွမ်ဵအင်၊ စ ်မှုနှင်ဴ ပုိ့ေဆာင်ေရဵ ဏ္ဍမျာဵအာဵ စည်ဵမျဉ်ဵစည ်မ်ဵမူေဘာင်မျာဵြဖင်ဴ 

 ျယ်ြပန့်စွာ ထိန်ဵ ွပ်ထာဵေသာ်လည်ဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ေတွ့က ုဳရမည်ဴ စိန်ေခါ်မှု 

အသစ်မျာဵ ို  ုိင်တွယ်ေြဖရှင်ဵရန် ိမူု အေသဵစိတ်ရှင်ဵလင်ဵစာွေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရိှပါ။ သ့ုိေသာ် 
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 ဏ္ဍဆုိင်ရာမူဝါဒလမ်ဵညွှန်ချ ်မျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏  ွဲြပာဵေသာ လုပ်ငန်ဵစဉအ်ဆငဴ်မျာဵနှငဴ် 

ပမာဏမျာဵအလုိ  ် ေရရှည်ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှု နည်ဵလမ်ဵဆုိင်ရာ အသိပညာြမှင်ဴတင်ေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုဒဏ် ပုိမုိခဳနိုင်ရည်ရိှေစမညဴ် အ ျ ိုဵေ ျဵဇူဵမျာဵ ုိရရိှေစပါသည်။ စွမ်ဵအင် 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ ြဖန့် ြဖူဵြခင်ဵ၊ ပုိ့ေဆာင်ဆ ်သွယ်ေရဵလွယ် ူေစြခင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြမငှ်ဴတင်ြခင်ဵ၊ စ ်မှု ဏ္ဍ  ုန်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ အဆိုပါ ဏ္ဍမျာဵ စဉ်ဆ ်မြပတ် လုပ်ငန်ဵ 

လည်ပတ်ေစရန်အတွ ်  ဏ္ဍအသီဵသီဵအက ာဵတွင် ရာသီဥတုဆုိင်ရာ စိန်ေခါ်မှုအာဵ ဟန်ချ ် ညီမျှေ 

စွာ ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵစပ်ရန် လုိအပ်ပါသည်။  

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ စွမ်ဵအင်မူဝါဒ လမ်ဵညွှန်ချ ်မျာဵသည် စွမ်ဵအင်လဳုခခုဳမှုရိှေစေရဵ လုိအပ်ချ ်၊ 

စွမ်ဵအင် ိ ု လူတုိင်ဵ လ ်လှမ်ဵမီသဳုဵစွဲနိုင်ေရဵ၊ ဆင်ဵရဲမှု ေလျှောဴချေရဵနှငဴ် ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵအတွ ် 

အ ျ ိုဵရရိှေစရန်၊ လူမှုဘဝသာယာဝေြပာေစရန်၊ နုိင်ငဳြခာဵဝင်ေငွရရိှေရဵတို့ ိ ု ဦဵစာဵေပဵ ေဆာင်ရွ ် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ စွမ်ဵအင်မူဝါဒတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုသည် ယခုအချနိ်အထိ သိသာထင်ရှာဵ 

စွာ မပါရိှေသာ်လည်ဵ စွမ်ဵအင်ဆုိင်ရာ ပင်မစီမဳချ ်မူက မ်ဵတွင်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနှငဴ် သ ်ဆုိင် 

သည် ဴ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵ စာဵမှုမျာဵပါရိှပါသည်။ တိုင်ဵေဒသက ီဵ၊ ြပည်နယ်မျာဵတွင်  ျင်ဵပခဲသဴညဴ် 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒ၊ မဟာဗျုဟာနှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် ေရဵဆဲွြခင်ဵ 

ဆုိင်ရာ ညိှနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵတွင် ေဆွဵေနွဵချ ်မျာဵအရ ြမနမ်ာနုိင်ငဳအေနြဖင်ဴ စွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်မှု 

 ို ြပနြ်ပညဴ်မမဲစွမ်ဵအင် အရင်ဵအြမစ်မျာဵမှ ထုတ်လုပ်နုိင်ေရဵ ို ဦဵစာဵေပဵရန် လုိအပ်ပါသည်။ ြပည်သူ 

လူထုသည် က ီဵမာဵေသာဆည်မျာဵေက ာငဴ် ြဖစေ်ပါ်လာမည်ဴ ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှငဴ် လူမှုေရဵ ဆုိဵ ျ ိုဵ 

သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ အဓိ စိုဵရိမ်ေနက ြခင်ဵြဖစ်သည်ဴအတွ ် အလတ်စာဵနှင်ဴအေသဵစာဵ ေရအာဵ 

လျှေပ်စစထု်တ်လုပ်မှု ို ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွ ်သင်ဴပါသည်။ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် မူဝါဒအချ ို့တွင် စွမ်ဵအင် 

 ို အ ျ ိုဵရိှထိေရာ ်စွာသဳုဵစွဲမပီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအေပါ် အေလဵေပဵထာဵသည် ိ ု ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

ထုိသ့ုိ အေလဵထာဵေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖငဴ် လျှေပ်စစသဳု်ဵစွဲမှု နှုန်ဵထာဵမျာဵေလျှောဴချြခင်ဵ၊ ြပည်သူမျာဵ ပုိမုိ 

လ ်လှမ်ဵမီသဳုဵစွဲနိုင်ြခင်ဵ၊ စွမ်ဵအင်ဆဳုဵရှုဳဵမှုနှင်ဴ အေလအလွင်ဴြဖစ်မှုမျာဵေက ာငဴ် ထွ ်ရိှသည်ဴ  ာဗွန် 

ထုတ်လွှတ်မှု ိ ု ေလျှောဴချနိုင်ြခင်ဵနှင်ဴ သဘာဝသယဳဇာတမျာဵအေပါ် ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှု ေလျှောဴချ 

နုိင်ြခင်ဵ စသည်ဴအ ျ ိုဵေ ျဵဇူဵမျာဵ ရရိှေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

 စ ်မှုဝန်က ီဵဌာနသည် အမျ ိုဵသာဵစွမ်ဵအင် အ ျ ိုဵရိှထိေရာ ်စွာသဳုဵစွဲေရဵနှင်ဴ မခိုဵခခဳေချွတာ 

ေရဵဆုိင်ရာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှငဴ် လမ်ဵညွှနေ်ြမပဳု ို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ေရဵဆဲွခဴဲမပီဵ 

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့  အတည်ြပုမပီဵ ြဖစပ်ါသည်။ ဤမူဝါဒ၏ရည်ရွယ်ချ ်သည် စွမ်ဵအင် 

သဳုဵစွဲမှုအာဵ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ို အေြခခဳထာဵမပီဵ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် ၁၂ ရာခိငု်နှုန်ဵ၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ၁၆ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵ၊ ၂၀၃၀ ြပည်နဴှစ်တွင် ၂၀ ရာခုိင်နှုန်ဵအထိ အသီဵသီဵ ေလျှောဴချသာွဵရန်ြဖစပ်ါသည်။ ဤသို့ 

ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵအာဵြဖငဴ် စွမ်ဵအင်သဳုဵစွဲမှု ိ ု ေလျှောဴချနုိင်သည်နှင်ဴအမျှေ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထုတ်လွှတ် 

မှု ိ ု ေလျှောဴချရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ မူဝါဒအခင်ဵအ ျင်ဵသည် တည်မငိမ်မှု မရိှေသဵ 
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သညဴ်အတွ ် ေြပာင်ဵလဲမှု မျာဵရိှနုိင်ပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒတွင် 

ပါရိှသညဴ် မူဝါဒဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်ချ ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေရရှည်တည်တဳဴသည်ဴ ြပနြ်ပညဴ်မမဲစွမ်ဵအင် ိ ုမူဝါဒ 

မျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵတွင် ဦဵစာဵေပဵအြဖစ်သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ 

စွမ်ဵအင်သည်  မ္ဘာဴမှန်လဳုအိမ်ဓါတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှုတွင် အက ီဵမာဵဆဳုဵရင်ဵြမစြ်ဖစ်သြဖင်ဴ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု မူဝါဒဆုိင်ရာဝန်ဵ ျင်တွင် ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵသည် မဟာ 

ဗျူဟာေြမာ ်ရည်မှန်ဵချ ် ိ ု ရရိှေစမည်ဴ အဓိ အချ ်ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်သူမျာဵအတွ ် 

ပ့ုိေဆာင်ေရဵစနစ်မျာဵ ြမငဴ်ှတင်၍ လမ်ဵမျာဵအပါအဝင် အေြခခဳအေဆာ ်အအဳုမျာဵ တိုဵချဲ့ေရဵတို့ 

ပါဝင်သည်ဴ ပ့ုိေဆာင်ေရဵ ဏ္ဍဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်မှုမူေဘာင် ိလုည်ဵ ေဖာ်ေဆာင်လျ ်ရိှပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်နှငဴ် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအဆငဴ် ပုိ့ေဆာင်ေရဵစနစ်မျာဵ တုိဵတ ် 

ေ ာင်ဵမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင် ိ ု ပုိမုိေ ာင်ဵမွန်လာေစရန်နှင်ဴ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ 

ထုတ်လွှတ်မှု ေလျှောဴချသာွဵရန် ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှပါသည်။ မှန်လဳုအိမ်ဓါတ်ေငွ့ထုတ်လွှတ်မှု ေလျှောဴချ 

ရန် က ိုဵပမ်ဵမှုမျာဵတွင် လျှေပ်စစ ်ာဵမျာဵ ပုိမုိအသဳုဵြပုေရဵအတွ ် မ ်လဳုဵေပဵြခင်ဵ မျာဵလည်ဵ ပါဝင် 

ပါသည်။ သ့ုိေသာ် ပုိ့ေဆာင်ေရဵအတွ ်ချမှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵမူေဘာင်မျာဵသည် မှန်လဳုအိမ် 

ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လွှတ်မှု ေလျှောဴချြခင်ဵအပါအဝင် ေရရှည်ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုအေပါ် ခဳနုိင်ရည်ရိှမှုနှင်ဴ 

ပ့ုိေဆာင်ေရဵ ဏ္ဍ၏ အချနိ်နှင်ဴအမျှေ ေြပာင်ဵလဲနုိင်ေြခရိှမှုတို့ ုိပါ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵ စာဵရမည် ြဖစပ်ါ 

သည်။  

စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမူဝါဒဆိုင်ရာ မူေဘာင်မျာဵနှင်ဴပတ်သ ်၍ ၁၉၁၄ ခုနှစ်  ုမ္ပဏီမျာဵ အ ် 

ဥပေဒ အပါအဝင် ဥပေဒအမျာဵစုသည်  ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်မှာ အချနိ် ာလက ာြမငဴ်မပီ ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ 

စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵ မ်ဵ တင်ဵက ပ်စွာ ထိန်ဵချုပ်ထာဵပါသည်။ ထ့ုိေက ာငဴ် ယင်ဵ 

ဥပေဒမျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် ပတ်သ ်ေသာ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵမှုမျာဵသည် အတုိင်ဵ 

အတာ တစ်ခအုထိသာ ပါရိှပါသည်။ သ့ုိရာတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ြပန်ေသာ ပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ ုိ ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳသူအာဵလဳုဵ  လုိ န်ာရမည်ြဖစပ်ါသည်။ စ ်မှုမူဝါဒ 

လမ်ဵညွှနခ်ျ ်မျာဵ၏ အဓိ ဦဵတည်ချ ်သည် အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵစ ်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ 

ြမငှ်ဴတင်၍ အက ီဵစာဵစ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ထူေထာင်ရန်၊ ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍ၊ အစိုဵရနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိ အ ျ ိုဵတူ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှု ဏ္ဍမျာဵ ပုိမုိြမှင်ဴတင်ရန်၊ စ ်မှုထုတ် ုနမ်ျာဵ အရည်အေသွဵ တိုဵတ ် 

ြမငဴ်မာဵလာေစေရဵနှင်ဴ ဆန်ဵသစ်တီထွင်နုိင်ရန်၊ သဘာဝအရင်ဵအြမစမ်ျာဵ ုိ ထိေရာ ်စွာသဳုဵစွဲ၍ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင် ုိ ထိခိ ု်မှုမရိှသည်ဴ စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်ေစရန်နှငဴ် စွမ်ဵအင် ုိ အ ျ ိုဵရိှ 

ထိေရာ ်စွာ အသဳုဵချနုိင်ရန်တ့ုိြဖစပ်ါသည်။ နိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှု တိုဵတ ်လာေစရန် အေထာ ် 

အ ူ ြဖစသ်ည်ဴ ပတ်ဝန်ဵ ျင် ိ ု ဖန်တီဵနိုင်ရန် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ၂၀၃၀ ြပည်နဴှစ်တွင် စ ်မှု ို 

အေြခခဳေသာ စီဵပွာဵေရဵသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိရာတွင် အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ေရရှည်တည်တဴဳသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ြဖငဴ်သာ ေဆာင်ရွ ်သွာဵရမည်ြဖစ်မပီဵ 
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အဆိုပါစ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု တ့ဳုြပန် ေဆာင်ရွ ်ရမညဴ်  တိ ဝတ်နှင်ဴ 

အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေရဵ လုိအပ်ချ ်မျာဵနှငဴ်အညီ စီမဳအုပ်ချုပ်သငဴ်ပါသည်။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင်  ေရှ့လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတွ ် အေရဵက ီဵေသာေြခလှမ်ဵတစ်ရပ်ြဖစ်သညဴ် 

ပတ်ဝန်ဵ ျင် ထိခို ်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (EIA) လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် 

ထုတ်ြပန်ခဲဴပါသည်။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ စဳချနိ် စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေရနဳ၊ သဘာဝဓါတ်ေငွ့နှငဴ် သတ္တု 

တူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ဝင်ေငွရရိှမှု ိ ု ထင်သာြမင်သာရိှေစရန် ေဆာင်ရွ ်မည်ဴ တွင်ဵထွ ် 

သယဳဇာတ တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှု ေဖာ်ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် (EITI) 

၏ အဖဲွ့ဝင်အြဖစ် ြမန်မာနုိင်ငဳသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လတွင် ပါဝင်ခဲဴပါသည်။ ယခုအခါ 

နုိင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၊ ပုဂ္ဂလိ နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်သူမျာဵအာဵလဳုဵသည် အထ ်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်ဵစဉ် 

ယန္တရာဵ ုိ ထိေရာ ်စွာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

လိုအပ်ေသာ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်မှု  

စွမ်ဵအင်၊ ပုိ့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ စ ်မှု ဏ္ဍသည် နိုင်ငဳေတာ်၏ လူမှုစီဵပွာဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

အတွ ် အေရဵပါေသာ အခန်ဵ ဏ္ဍြဖစပ်ါသည်။ သ့ုိရာတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ 

ရှုေထာငဴ်မှက ညဴ်လျှေင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင် အရင်ဵအနီှဵမျာဵ ုိ ပုိမုိသဳုဵစွဲရမညဴ်အလာဵအလာမျာဵ 

ရိှေနပါသည်။ ထ့ုိေက ာငဴ် ေနာင်လာမညဴ် (၁၃) နှစ်တာ ာလတွင် ယင်ဵ ဏ္ဍမျာဵ ုိ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်ေအာင် ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင် ိ ု ထိန်ဵသိမ်ဵ ာ ွယ်ြခင်ဵတို့ ို 

ဟန်ချ ်ညီညီ ထိန်ဵညှိေဆာင်ရွ ်သွာဵရန် လုိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤလုိအပ်ချ ် ိ ု အမျ ိုဵသာဵ 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာမူဝါဒနှငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒမျာဵတွင် ရှင်ဵလင်ဵစာွ 

အသိအမှတ်ြပုေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ အဆိုပါ မူဝါဒ နှစ်ရပ်လဳုဵတွင် ပါရိှသညဴ် မူဝါဒလမ်ဵညွှနခ်ျ ်မျာဵ၊ 

အေြခခဳမူမျာဵနှင်ဴအညီ  “၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် နိုင်ငဳေတာ်သည် လူမှုစီဵပွာဵ ဖဳွမဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ ုိ စဉ်ဆ ်မြပတ် အေထာ ်အ ူြပုနုိင်ရန်အတွ ် စွမ်ဵအင်၊ ပုိ့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ 

စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေသာစနစ်မျာဵ 

ြဖစေ်စရန် ဤမဟာဗျူဟာသည် ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ုိ သတ်မှတ်ေဖာ်ထတ်ုရမည်” ြဖစပ်ါ 

သည်။ ဤသ့ုိ ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနုိင်ရည်ရိှေရဵ ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖငဴ် စွမ်ဵအင်၊ ပုိ့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ စ ်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် သယဳဇာတစနစ်တ ျအသဳုဵချ၍  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵေသာ အစိမ်ဵေရာင် 

စီဵပွာဵေရဵစနစ်ြဖစလ်ာ ာ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ု ရရိှေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ အန္တရာယ် 

မြဖစေ်စေရဵ အေြခခဳမူြဖင်ဴ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵမပီဵ ြပန်ြပည်မဴမဲစွမ်ဵအင် 

အလာဵအလာရိှသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် ေဆာင်ရွ ်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ လ ်ခကဳ ိုဆိုရမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။  
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 ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှ၍  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵပါဵသည်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှုပန်ဵတိုင် ုိ ေရာ ်နုိင်ေရဵသည် အမျာဵပါ၀င်မပီဵ ထာဝစဉ်တုိဵတ ်မှုရိှ၍ ရာသီဥတုဒဏ် 

ခဳနုိင်ရည်ရိှေသာ စွမ်ဵအင်၊ ပုိ့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ အမျ ိုဵသာဵတုိဵတ ်ေရဵ 

ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ၏ သတ်မှတ် ာလနှငဴ်အညီ အေ ာင်အထည်ေဖာ်နိုင်မှုအေပါ် မူတည်လျ ် 

ရိှပါသည်။ ချ ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် တြဖည်ဵြဖည်ဵချင်ဵ ြဖစေ်ပါ်လာမညဴ် မုိဵရွာသွန်ဵြခင်ဵ၊ အပခူျနိ် 

လွန် ြဲခင်ဵနှင်ဴ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမငဴ်တ ်လာြခင်ဵတ့ုိေက ာင်ဴ ပျ ်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵအတွ ်  

ဘဏ္ဍာေရဵအရ အ ာအ ွယ်ေပဵနိုင်ရန်၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနုိင်ရည်ရိှမှု တည်ေဆာ ်ရန် လုိအပ် 

ပါသည်။  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵမပီဵ  ပတ်ဝန်ဵ ျင် ုိ မထိခိ ု်ေစေသာ စဉ်ဆ ်မြပတ် ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှုရရိှေရဵ ေဆာင်ရွ ်ေနစဉ် တစ်ဖ ်တွင်လည်ဵ စိန်ေခါ်မှုမျာဵ  ုိင်တွယ်ေြဖရှင်ဵသွာဵရမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

နုိင်ငဳအဆင်ဴနှင်ဴ ေဒသအဆင်ဴေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵမှုမျာဵအရ  စွမ်ဵအင် ဏ္ဍတွင် ေအာ ်ပါ 

ဦဵစာဵေပဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်ရန်လုိအပ်ပါမည်-  

( )  စွမ်ဵအင်ရရိှေရဵအတွ ် သုေတသန နည်ဵလမ်ဵေပါင်ဵစုဳ အသဳုဵြပု ာြပုလုပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ 

ြပနြ်ပညဴ်မမဲစွမ်ဵအင်သဳုဵစွဲမှု ြမငှ်ဴတင်ရန်၊  

(ခ) အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳနှင်ဴ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉမ်ျာဵတွင် စွမ်ဵအင် ိ ု အ ျ ိုဵရိှ 

ထိေရာ ်စွာ အသဳုဵြပုနိုင်မှု တုိဵတ ်ေစရန်၊ 

(ဂ) စွမ်ဵအင်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ုထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵနုိင်ေရဵ  

စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိ ုတိုဵတ ်ေအာင် ေဆာင်ရွ ်ရန်။ 

အ ျဉ်ဵချုပ်အာဵြဖငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ထိခို ်နုိင်ေြခြမငဴ်မာဵမှုမျာဵ ုိ ခဳနုိင်ရည် 

ရိှေစရန်အတွ ် အဆိုပါ အစီအမဳမျာဵ ုိ ေရွဵချယ် ာ အာဵထုတ်ေဆာင်ရွ ်ရန်လုိအပ်ပါသည်။  

 လ ်ရိှဥပေဒနှင်ဴ စည်ဵ မ်ဵမျာဵသည် ပုိ့ေဆာင်ေရဵ ဏ္ဍတွင် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ 

ထုတ်လွှတ်မှု ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ ို အေတာ်အသငဴ် ပဴဳပုိဵေပဵလျ ်ရိှေသာ်လည်ဵ ညိှနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵမှုမျာဵနှင်ဴ 

မူဝါဒမူေဘာင်ဆုိင်ရာ ဆန်ဵစစ်ချ ်မျာဵအရ ေအာ ်ပါတ့ုိ ုိ ေဆာင်ရွ ်ရန် အတည်ြပုထာဵပါသည်-  

( )  ရာသီဥတုဒဏ် ထိခို ်ခဳစာဵလွယ်မှုေလျှောဴချြခင်ဵ၊ အ ျ ိုဵထိေရာ ်မှုရိှြခင်ဵ၊ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုလုိ ေ်လျာညီေထွရိှြခင်ဵနှငဴ် ေလျှောဴချြခင်ဵ၊  ာဗွန်ထုတ်လွှတ် 

မှုနည်ဵေသာ  ပ့ုိေဆာင်ေရဵစနစမ်ျာဵ တုိဵတ ်ေစြခင်ဵစသညဴ် အ ျ ိုဵေ ျဵဇူဵမျာဵ 

ပူဵတွဲရရိှေစရန်အတွ ် လ ်ရိှပ့ုိေဆာင်ေရဵ အေြခခအဳေဆာ ်အအုဳမျာဵ ုိ 

အရည်အေသွဵ ြမှငဴ်တင်မပီဵ ြပနလ်ည်ြပုြပင်ေပဵရန်၊  
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(ခ)  အ ျ ိုဵြဖစ်ထွန်ဵမှုရိှေသာ ပုိ့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် ေြမြပင်တည်ေနရာဆုိင်ရာ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု ရရိှေစနိုင်ရန်အတွ ် ဘဏ္ဍာေရဵအ ူအညီနှငဴ် နည်ဵပညာလွှဲေြပာင်ဵမှု 

မျာဵ ြပုလုပ်ရန်။ 

နုိင်ငဳအဆငဴ်နှင်ဴ ေဒသအဆင်ဴ ေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵမှုမျာဵအရ စ ်မှု ဏ္ဍတွင် ေအာ ်ပါ 

ဦဵစာဵေပဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်ရန်လုိအပ်ပါမည်- 

( )  စ ်မှု ဏ္ဍအေနြဖငဴ် စ ်မှုလုပ်ငန်ဵတည်ေနရာ သငဴ်ေတာ်မှုရိှြခင်ဵနှင်ဴ  ာ ွယ် 

ြခင်ဵ၊ ေရနှငဴ်အစိငု်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စီမဳအုပ်ချုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ အြခာဵြပဿနာရပ်မျာဵ 

အပါအဝင် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵ မ်ဵမျာဵ ုိ က ိုတင် 

အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

(ခ)   ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵေသာ အစိမ်ဵေရာင်စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ် 

ေစရန်၊ 

(ဂ) ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ ိစ္စမျာဵ၊ 

စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ  ိစ္စမျာဵတွင် နုိဵက ာဵတ ်က မှုရိှေစရန်။ 

၃.၄။  မမို့က ီဵမျာဵ၊ မမို့ငယ်မျာဵနှငဴ် လူမျာဵအေြခချေနထိုင်မှု 

သိသာထင်ရှာဵမှု  

 ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ြမနမ်ာနိုင်ငဳ၏လူဦဵေရ (၅၁.၄၈) သန်ဵအန ် (၁၄.၉) သန်ဵသည် မမို ့ြပ 

ဧရိယာမျာဵတွင် ေနထိုင်ပါသည်။ တနည်ဵအာဵြဖငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳလဦူဵေရ၏ ၂၉.၆ ရာခိငု်နှုန်ဵခန့်သည် 

မမို ့မျာဵတွင်ေနထိုင်ပါသည် (GoM 2015b)။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် မမို ့က ီဵမျာဵနှင်ဴမမို ့ငယ် စုစုေပါင်ဵ (၃၃၀) 

ရိှသည်ဴအန ် ရန် ုန်နှငဴ်မန္တေလဵမမို့မျာဵ၏ လူဦဵေရသည် စုစုေပါင်ဵလူဦဵေရ၏ ၂၀ ရာခိငု်နှုန်ဵ ရိှြခင်ဵ 

ေက ာငဴ် စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ် ုနတွ်င် သိသာထင်ရှာဵစွာ ပါဝင်လျ ်ရိှပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳရိှ 

မမို ့ြပေဒသမျာဵတွင် ေနထုိင်ေသာလူဦဵေရအချ ိုဵမာှ ေဒသတွင်ဵရိှ အြခာဵနုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉလ်ျှေင် 

နည်ဵေသာ်လည်ဵ လူဦဵေရသည် လျင်ြမန်စွာတုိဵတ ်လျ ်ရိှမပီဵ အဓိ  ျေသာ အေက ာင်ဵေလဵခု 

နှင်ဴ ယှဉတ်ွဲြဖစ်ေပါ်လျ ်ရိှပါသည်။ 

 ပထမဦဵဆဳုဵအချ ်မှာ မမို့ြပေနလဦူဵေရသည် ၂၀၃၀ ြပည်နှဴစ်တွင် (၂၀.၄) သန်ဵနီဵပါဵ၊ 

လူဦဵေရ၏ ၃၄.၇ ရာခုိင်နှုန်ဵအထိ တုိဵြမငဴ်လာနုိင်ပါသည်။ အေက ာင်ဵအရင်ဵမှာ လူဦဵေရ တုိဵတ ် 

လာြခင်ဵ၊  ုန်ထုတ်လုပ်မှုမျာဵြပာဵလာြခင်ဵ၊ စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ် ုန ် (GDP) စဉ်ဆ ်မြပတ် 

တုိဵတ ်လာြခင်ဵ တို့ေက ာင်ဴြဖစ်သည်။ အဆိုပါြဖစ်စဉ်သည် ေဒသတွင်ဵရိှ နိုင်ငဳမျာဵ၏ ဖဳွ့မဖိုဵမှု 

လမ်ဵေက ာင်ဵမျာဵအတုိင်ဵ ြဖစ်ေပါ်ေနြခင်ဵြဖစ်သည်။ ဤသ့ုိြဖစ်ြခင်ဵမှာ နိုင်ငဳသည် နှစ်ေပါင်ဵမျာဵစွာ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ေနာ ် ျေနရာမှ ယခုအခါ အဆိုပါဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု အလာဵအလာေ ာင်ဵမျာဵ 
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ေပါ်ထွ ်လာြခင်ဵေက ာငဴ် ြဖစသ်ည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်ဵေခါင်စာရင်ဵ  ိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵအေပါ် အေြခခဳ၍ 

၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် မမို ့ြပေနလူဦဵေရမှာ ၃၆.၉ ရာခိင်ုနှုန်ဵအထိ တုိဵလာမည်ဟု ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ 

အြခာဵခန့်မှန်ဵချ ်မျာဵအရ တုိဵတ ်မှုြမန်ဆန်လာသညဴ်အတွ ် ၂၀၄၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် ြပည်သူလူထု၏ 

၅၀ ရာခုိင်နှုန်ဵခန့်သည် မမို ့က ီဵမျာဵနှင်ဴ မမို့ငယ်မျာဵတွင် ေနထုိင်က ပါမည်။ နုိင်ငဳရိှမမို ့ြပေန 

လူဦဵေရသည် သိသာစွာ နိမဴ် ျလျ ်ရိှမပီဵ တစ်နှစ်မမို ့ြပလူဦဵေရတုိဵနှုန်ဵသည်လည်ဵ ၂၀၁၄ ခုနှစ် 

သန်ဵေခါင်စာရင်ဵအရ စုစုေပါင်ဵလူဦဵေရတုိဵနှုန်ဵြဖစသ်ည်ဴ ၀.၈၄ ရာခိငု်နှုန်ဵနှငဴ်တူညီပါသည်။ မမို ့ြပ 

ေဒသတွင် ေနထိုင်ေသာ လူဦဵေရ (၁) သန်ဵ ုိ အေြခခဳသည်ဴတုိဵနှုန်ဵသည် ေဒသတွင်ဵရိှ အြခာဵမမို့ြပ 

တုိဵနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် နှိုင်ဵယှဉ်နုိင်ေသာ အေနအထာဵ တွင်ရိှပါသည်။ 

 ဒုတိယအချ ်မှာ ေြမြပင်တည်ေနရာအလုိ  ် ဖဳွ့မဖိုဵမှုမဟာဗျူဟာ (Spatial growth 

strategies) မျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵေက ာငဴ် မမို ့က ီဵမျာဵနှင်ဴမမို ့ငယ်မျာဵသည် လူမှုစီဵပွာဵစဉ်ဆ ် 

မြပတ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵအတွ ် အေရဵက ီဵပါသည်။ ၎င်ဵတို့တွင် ရန် ုန်၊ မန္တေလဵနှငဴ် 

ေနြပည်ေတာ် ဲသ့ုိဴ မမို ့က ီဵမျာဵ၊ ပုသိမ်နှင်ဴ ပဲခူဵ  ဲဴသ့ုိ ေဒသအလုိ  ်အချ ်အြခာ ျေသာမမို့မျာဵနှငဴ် 

စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ုိအေြခခဳသည်ဴ စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵဖဳွ့မဖိုဵသည်ဴ လာဵရှိုဵ၊ မဳုရွာ ဲဴသ့ုိေသာ မမို့မျာဵပါဝင်ပါ 

သည်။ 

တတိယအချ ်မှာ အဓိ  ျေသာမမို့က ီဵမျာဵမှလဲွ၍ ေဒသဆုိင်ရာ အုပ်ချုပ်ေရဵနှငဴ် ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်ေရဵ ို တာ၀န်ယူေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှသည်ဴ မမို ့နယ်စီမဳခန့်ခဲွမှုေ ာ်မတီမျာဵသည် ေရရှည် 

မဟာဗျူဟာေြမာ ် အလွယ်တ ူ ပူဵေပါင်ဵပါဝင် စီမဳေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵမရိှပါ (UN Habitat 2016)။ 

 ေနာ ်ဆဳုဵအချ ်အေနြဖငဴ် နုိင်ငဳ၏စီဵ ပွာဵေရဵအလာဵအလာမျာဵ ို တဳခါဵဖငွ်ဴေပဵလုိ သ်ြဖငဴ် 

စ ်မှုနှင်ဴ အိမ်ရာေဆာ ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်လာမည်ဟု ေမျှော်မှန်ဵရပါသည်။ ြမန်မာ 

နုိင်ငဳသို့ ဝင်ေရာ ်လာေသာ နုိင်ငဳြခာဵရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုအမျာဵစု ိ ုေရနဳ၊ ဓါတ်ေငွ့နှငဴ် စွမ်ဵအင် ဏ္ဍမျာဵ 

မှ ဆဲွေဆာင်မှုရိှေသာ်လည်ဵ ေဆာ ်လုပ်ေရဵ ဏ္ဍသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ် တည်ဵ ပင် ပဳုမှန် တုိဵတ ် 

လျ ်ရိှပါသည်။ အဆိုပါတုိဵတ ်မှုမျာဵသည် အမျာဵအာဵြဖင်ဴ က ီဵမာဵေသာ အေြခခဳ အေဆာ ်အအုဳ 

မျာဵ ုိ ရည်ညွှန်ဵေသာ်လည်ဵ လူေနအိမန်ှငဴ် မမို ့ြပဆုိင်ရာ စီဵပွာဵေရဵအေဆာ ်အအဳုမျာဵလည်ဵ ပါဝင် 

ပါသည်။ အေက ာင်ဵအရင်ဵမျာဵမှာ နိုင်ငဳ၏လူဦဵေရအချ ိုဵ ေြပာင်ဵလဲလာြခင်ဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ ဏ္ဍမျာဵ 

တုိဵတ ်လာြခင်ဵနှငဴ် တိုဵပွာဵလျ ်ရိှေသာ လူလတ်တန်ဵစာဵမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ 

တုိဵတ ်လာြခင်ဵတို့ေက ာငဴ်ြဖစပ်ါသည်။ မမို ့က ီဵမျာဵ၊ မမို့ငယ်မျာဵနှင်ဴလူမျာဵ အေြခချေနထုိင်ြခင်ဵ 

 ဏ္ဍသည် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှု၊ မမို ့ြပတုိဵတ ်မှုပဳုစအဳသစ်နှင်ဴ  ာဗွန်ေလျာဴနည်ဵမပီဵ 

ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှေသာ မမို့ြပဖဳွ့မဖိုဵမှု အလာဵအလာမျာဵအေပါ်တွင် သိသာစွာ သ ်ေရာ ်မှု 

ရိှပါသည်။ ဤသ့ုိဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်လာပါ   မမို့ြပေဒသမျာဵတွင် စွမ်ဵအင်သဳုဵစွဲမှု တုိဵလာနုိင်ပါသည်။ 

စိတ်ဝင်စာဵဖွယ်ရာအချ ်မှာ ရန် ုန်မမို့သည် ြမန်မာနုိင်ငဳ လ ်ရိှစွမ်ဵအင်သဳုဵစွဲမှု စုစုေပါင်ဵ၏ ၅၀ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵ ို သဳုဵစွဲလျ ်ရိှပါသည်။ 
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လ ရိှ်ရာသီဥတုနှငဴ် အနာဂတ်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ၏သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ် ြဖစေ်ပါ်လာမညဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ထိခို ်ခဳရလွယ်မှုြမင်ဴမာဵြခင်ဵေက ာငဴ် အထ ်ပါမမို့ြပေဒသမျာဵတွင် 

လူဦဵေရ လျင်ြမန်စွာတုိဵတ ်လာသညဴ် အချ ် (၄) ချ  ် ို အေရဵတက ီဵသတိြပုရနလုိ်အပ်ပါသည်။ 

မမို ့က ီဵမျာဵသည် လူမျာဵပုိမုိအေြခချေနထုိင်မပီဵ  ၎င်ဵတို့၏ ပုိင်ဆုိင်မှုမျာဵ ပုိမုိ စုစည်ဵတည်ရိှလာနုိင် 

ပါသည်။ တစ်ချနိ်တည်ဵမှာပင် အေြခခဳအေဆာ ်အအဳု ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုနှငဴ် ေြမအသဳုဵချမှု စီမဳ ိန်ဵ 

မျာဵတွင် ထိခို ်လွယ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵ ျင်အတွ ် အေရဵယူေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ ုိ ထည်ဴသွင်ဵေရဵဆဲွရန ်

က ိုဵစာဵလျ ်ရိှပါသည်။ မမို ့က ီဵမျာဵနှင်ဴမမို ့ငယ်မျာဵသည် အာဵလဳုဵအတွ ် လဳုေလာ ်ေသာ 

ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵေပဵနုိင်ရန် က ိုဵစာဵလျ ်ရိှရာ အဆိုပါအေြခအေနမျာဵသည် လူေနထုိင်မှုမျာဵသညဴ် 

ေနရာအြပင် လူေနထုိင်မှုနည်ဵသည်ဴေနရာမျာဵတွင်ပါ ေဘဵအန္တရာယ်ေတွ့က ုဳနုိင်မှု အလာဵအလာမျာဵ 

ြမငဴ်မာဵေစပါသည်။ ထ့ုိအြပင် အလယ်အလတ်အဆငဴ်မမို့မျာဵနှင်ဴ မမို့ငယ်မျာဵတွင် လူမျာဵ ပုိမုိေနထုိင် 

လာက မပီဵ နုိင်ငဳ၏ေြမြပင်တည်ေနရာနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုတို့တွင် အေရဵပါသညဴ် 

အခန်ဵ ဏ္ဍမှ ပါဝင်လျ ်ရိှပါသည်။ သ့ုိေသာ် အဆိုပါမမို ့မျာဵ၏ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုအေပါ် 

ထိခို ်ခဳစာဵလွယ်ြခင်ဵသည် အေြခချေနထုိင်သူမျာဵ ုိ လဳုခခုဳစိတ်ချမှုရိှေစမပီဵ  အာဵလဳုဵပါဝင်သညဴ် 

စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖွဳ့မဖိုဵမှု ရရိှနိုင်မညဴ်စမ်ွဵရည် ိ ု ေလျာဴနည်ဵေစနုိင်ပါသည်။ အထူဵသြဖင်ဴ မမို့က ီဵမျာဵ 

သည် လူအမျာဵေြပာင်ဵေရွှေ့အေြခချေနထုိင်ရန် ဆဲွေဆာင်လျ ်ရိှပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ေက ာငဴ် စို ပ်ျ ိုဵေရဵထွ ်နှုန်ဵမျာဵ  ျဆင်ဵလာသြဖငဴ် လူအမျာဵ မမို့က ီဵမျာဵသ့ုိ ပုိမုိေြပာင်ဵေရွှေ့လာ 

က မပီဵ  အရည်အေသွဵ နိမဴ် ျေသာ အေြခခဳအေဆာ ်အအဳုနှငဴ် ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵြဖင်ဴ  ျူဵေ ျာ် 

အေြခချေနထုိင်မှုမျာဵ ုိ ပုိမုိ ြဖစေ်ပါ်ေစပါသည်။ အမျာဵအာဵြဖငဴ်  ျူဵေ ျာ်ေနထုိင်မှုမျာဵသည် 

မမို ့က ီဵမျာဵနှငဴ်မမို ့ငယ်မျာဵ၏ ေဘဵအန္တရာယ် အမျာဵဆဳုဵေနရာမျာဵ၌ တည်ရိှေသာေက ာင်ဴ လူမှုေရဵနှင် ဴ

စီဵပွာဵေရဵဒု ္ခမျာဵ ုိ အလွယ်တ ူ ခဳစာဵရဖွယ် ရိှမပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ ဆုိဵရွာဵေသာ 

ထိခို ်မှုမျာဵ ုိ ပုိမုိခဳစာဵရဖွယ်ရိှပါသည်။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳရိှ မမို ့က ီဵမျာဵနှင်ဴ မမို ့ငယ်မျာဵသည် ဆုိင် လုန်ဵမုန်တုိင်ဵမျာဵ၊ ေရက ီဵမှုမျာဵ 

 ဲဴသ့ုိေသာ လျင်ြမန်စွာြဖစ်ေပါ်တတ်သညဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ုိ ရင်ဆိငု်ရဖွယ်ရိှပါသည်။ 

၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ရန် ုန်မမို့၊ လပွတ္တာမမို ့နှငဴ် အြခာဵေသာမမို့ငယ်မျာဵသည် နာဂစ်ဆုိင် လုန်ဵ 

မုန်တုိင်ဵေက ာငဴ် ေသဆဳုဵမှုနှငဴ် ပျ ်ဆီဵမှုမျာဵစွာ က ုဳေတွ့ခဲဴရပါသည်။ ေရက ီဵမှုြဖစ်ေလဴရိှေသာ မမို့က ီဵ 

မျာဵ သ့ုိမဟုတ် ေရစီဵဆင်ဵမှုမျာဵြပာဵေသာေနရာမျာဵတွင် ေြမက ီဵအတွင်ဵ ေရစိမဴ်ဝင်မှု မရိှြခင်ဵေက ာငဴ်  

မုိဵသည်ဵထန်စွာ ရွာသွန်ဵချနိ်တွင် ေရက ီဵမှုမျာဵနှငဴ်အတူ အသ ်အိုဵအိမ်စည်ဵစမ်ိဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ ြဖစေ်ပါ် 

နုိင်ပါသည်။ ဘုိ ေလဵမမို့ ဲဴသ့ုိ  မ်ဵရိုဵတန်ဵရိှမမို့မျာဵသည် မမို ့တည်ေဆာ ်ထာဵမှုပဳုသဏ္ဍာန်နှင်ဴ 

အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳမျာဵ ို ြပနလ်ည်တည်ေဆာ ်ြခင်ဵသ့ုိမဟုတ် လူေနထုိင်သည်ဴ အစိတ်အပုိင်ဵ 

အချ ို့ ုိ ေနရာေရွှေ့ေြပာင်ဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွ ်ရပါမည်။ ေရပုိမုိရှာဵပါဵလာြခင်ဵေက ာင်ဴ ရန် ုန်နှင်ဴ 
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မန္တေလဵမမို့မျာဵတွင် ဝနေ်ဆာင်မှုနှုန်ဵထာဵမျာဵြမငဴ်တ ်လာမပီဵ ဝင်ေငွနှငဴ် အသဳုဵစရိတ် ိ ုမခိမ်ဵေြခာ  ်

လာနုိင်ပါသည်။ ေဒသအဆင်ဴဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ၏ ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအရ  မ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသ 

အနီဵနှင်ဴ ြမစဝ် ျွန်ဵေပါ်ရိှမမို ့ငယ်မျာဵသည် ဆုိင် လုန်ဵမုနတုိ်င်ဵမျာဵ၊ ေရက ီဵမှုမျာဵနှင်ဴပင်လယ်ေရ 

ြပင် ြမင်ဴတ ်မှုမျာဵ ုိ ခဳစာဵရဖွယ်ရိှေက ာင်ဵ သိရပါသည်။ 

ေရရှည်တွင် တြဖည်ဵြဖည်ဵြဖစ်ေပါ်လျ ်ရိှေသာ အပူချနိ်ြမငဴ်မာဵလာြခင်ဵ၊ မုိဵရွာသွန်ဵမှုပဳုစ ဳ

ေြပာင်ဵလဲလာြခင်ဵစသညဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵသည် ေ ျဵလ ်ေနြပည်သူမျာဵအာဵ မမို့ြပသို့  

ေြပာင်ဵေရွှေ့အေြခချေနထုိင်ေစရန်  တွန်ဵအာဵေပဵေနပါသည်။  ေဒသအဆငဴ် ေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵနှင်ဴ ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် လူဦဵေရနှငဴ် အိမ်အေက ာင်ဵအရာ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵမျာဵအရ အပပုိူင်ဵေဒသတွင် လွန်ခဴဲေသာ 

နှစ်(၂၀) အတွင်ဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် သီဵနှဳထွ ်နှုန်ဵ ျဆင်ဵြခင်ဵနှငဴ်အတူ ေ ျဵလ ်မှ 

မမို ့ြပသ့ုိ ေြပာင်ဵေရွ့ေနထုိင်မှုမျာဵ၊ ေဒသအတွင်ဵအြခာဵေနရာမျာဵသ့ုိ ေြပာင်ဵေရွ့ေနထုိင်မှုမျာဵနှင်ဴ  

နုိင်ငဳရပ်ြခာဵသ့ုိ ေြပာင်ဵေရွှေ့ေနထုိင်မှုမျာဵ က ုဳေတွ့ရေက ာင်ဵသိရိှရပါသည် (GoM 2015b)။ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု အေြခအေန ခန့်မှန်ဵချ ်မျာဵအရ မုိဵေရ ိုအာဵထာဵရသညဴ် စို ပ်ျ ိုဵေရဵ အေြခခဳ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ တည်ရိှရာ ပခု ္ူက ၊ လာဵရှိုဵ ဲဴသ့ုိေသာ မမို ့ငယ်မျာဵနှငဴ် အလယ်အလတ် 

အရွယ်ရိှေသာမမို ့မျာဵ ုိ ထိခို ်နုိင်ဖွယ်ရာရိှပါသည်။ ၎င်ဵမမို့မျာဵတွင် စာဵနပ်ရိ ္ခာေစျဵနှုန်ဵမျာဵ 

ြမငဴ်တ ်ြခင်ဵနှင်ဴ  ေရလဳုေလာ ်မှု မရိှြခင်ဵမျာဵ က ုဳေတွ့နိုင်မပီဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆဲွေဆာင်နုိင်မှု၊ 

လုပ်သာဵအင်အာဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵယှဉမ်ပို င်နိုင်မှုမျာဵ ုိ ထိခို ်ေစနုိင်သညဴ်အြပင် အမျ ိုဵသာဵ 

မဟာဗျူဟာတိုဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵ မျာဵတွင် အေရဵပါသညဴ် ၎င်ဵတ့ုိ၏ အခန်ဵ ဏ္ဍမျာဵ ိုလည်ဵ ထိခို ် 

ေစနုိင်ပါမည်။ အပခူျနိ်လွန် စဲွာြမငဴ်တ ်လာပါ   ျန်ဵမာေရဵနှငဴ် သန့်ရှင်ဵေရဵဆုိင်ရာ ြပဿနာ 

မျာဵ ြဖစ်နုိင်ေက ာင်ဵ ုိ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စ ်တင်ဘာလအတွင်ဵ ပဲခူဵ နှငဴ် မန္တေလဵမမို့မျာဵတွင် ြပုလုပ် 

ခဲသဴည်ဴ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵအရ သိရိှရပါသည်။ 

 မမို ့ြပမျာဵက ီဵထွာဵလာြခင်ဵသည် ေြမအသဳုဵချမှုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴ သစ်ေတာမျာဵြပုန်ဵတီဵြခင်ဵ 

 ို ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်မပီဵ  တစ် မ္ဘာလဳုဵ၌ ဓာတ်ေငွ့ထုတ်လွှတ်မှု ိေုလျှောဴချနုိင်ရန် သစ်ေတာဖဳုဵလွှမ်ဵမှု 

ဧရိယာ ထိန်ဵသိမ်ဵရမည်ဴ တိ ဝတ်မျာဵအာဵ ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်ေစနုိင်ပါသည်။ ထ့ုိြပင် သစ်ေတာ 

ြပုန်ဵတီဵမှုေက ာငဴ်ေြမမပို ြခင်ဵ၊ ေြမြပင်တစ်ေလျှော ် ေရစီဵဆင်ဵမှုမျာဵလာြခင်ဵေက ာငဴ် ေြမတုိ စ်ာဵ 

ြခင်ဵ၊ အပခူျနိ်ြမငဴ်တ ်ြခင်ဵစသည်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ပုိမုိြဖစေ်ပါ်ေစနုိင်ပါသည်။  ေနရာ ွ ်၍ အပူ 

လွန် ြဲခင်ဵသည် မမို ့ြပမျာဵတွင် အပခူျနိ်ြမငဴ်တ ်ြခင်ဵနှင်ဴ အေဆာ ်အအုဳမျာဵ  ြပည် ဴျပ်စွာ ရိှေန 

ြခင်ဵ တို့ေက ာငဴ် ြဖစပ်ါသည်။ ဥပမာ ရန် ုန်မမို့၏ အပခူျနိ်သည် ၂၀၄၀ ြပည်နဴှစ ် တွင် (၁) ဒီဂရီ 

စင်တီဂရိတ် တိုဵလာနုိင်မပီဵ၊ ၂၀၇၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် (၂.၈) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ တိုဵလာနုိင်ပါသည်။ 

ဤသ့ုိြဖစ်ြခင်ဵေက ာငဴ်  ျန်ဵမာေရဵနှငဴ် လူေနထုိင်မှုအေပါ် မခမ်ိဵေြခာ ်မှုမျာဵ ရိှနုိင်ပါသည်။ 

 မမို ့ြပတည်ေထာင်ြခင်ဵနှငဴ် ေဆာ ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေက ာငဴ် စွမ်ဵအင်၊ ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵ 

နှင်ဴ သယဳဇာတ လုိအပ်ချ ်မျာဵ ုိ ပုိမုိလာေစမပီဵ  မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှု ပုိမျာဵလာေစမည် 
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ြဖစပ်ါ သည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ မမို ့ြပတည်ေဆာ ်မှုတွင် တစ်ပတ်ရစ် ာဵအသဳုဵြပုမှု ပုိမုိမျာဵြပာဵလာမပီဵ 

အဆိုပါ  ာဵမျာဵနှင်ဴ အေဆာ ်အအုဳမျာဵအတွ ် စွမ်ဵအင် လုိအပ်ချ ် ြမငဴ်မာဵလာြခင်ဵတ့ုိသည် 

နုိင်ငဳ၏ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏ ုိ ေြပာင်ဵလဲေစသညဴ် အချ ်မျာဵတွင် ပါဝင်ပါ 

သည်။ အချ ို့နုိင်ငဳမျာဵတွင် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှုစုစေုပါင်ဵ၏ ၅၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵသည် 

ေဆာ ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ အေဆာ ်အအုဳမျာဵ ုိ လည်ပတ်သဳုဵစွဲြခင်ဵတို့မှ ထွ ်ရိှြခင်ဵြဖစ်ပါ 

သည်။  

လ ရိှ်မူဝါဒနှငဴ်ေဆာင်ရွ ်မှုအေလဴအ ျငဴ်မျာဵ၊ အနာဂတ်လျာထာဵချ ်မျာဵနှငဴ်စိန်ေခါ်မှုမျာဵ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် လ ်ရိှအေြခအေနတွင် မမို ့ြပတည်ေဆာ ်ရာ၌ အြခာဵနုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ 

နှိုင်ဵယှဉလ်ျှေင် အစပျ ိုဵသည်ဴ အဆငဴ်တွင်သာ ရိှပါသည်။ သ့ုိြဖစ်၍ မမို ့ြပမျာဵအေနြဖငဴ် ရာသီဥတုဒဏ် ို 

ခဳနုိင်ရည်ရိှေစရန် အခွငဴ်အေရဵမျာဵ ုိ ရယူသဳုဵစွဲ ေဆာင်ရွ ်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် 

မမို ့ြပစီမဳ ိန်ဵ မျာဵ စတင်ေရဵဆဲွစဉ် တည်ဵ ပင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရိှ၍ စဉ်ဆ ် 

မြပတ် ေရရှည်တည်တဴဳမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵေသာ မမို့က ီဵမျာဵနှင်ဴ မမို့ငယ်မျာဵြဖစ်ေအာင် 

ေဆာင်ရွ ်ရပါမည်။ ဤသ့ုိ ေဆာင်ရွ ်ရာ၌ မမို ့မျာဵ၏ အရွယ်အစာဵ မည်သ့ုိရိှေစ ာမူ လ ်ေတွ့ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ိုသဳုဵ၍ ေရရှည်တွင် အထ ်ေဖာ်ြပပါ အရည်အေသွဵ  

မျာဵ ရရိှေအာင် ေဆာင်ရွ ်ရပါမည်။ ထ့ုိအြပင် မမို ့ြပစီမဳ ိန်ဵ မျာဵနှငဴ် တိုဵတ ်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွ ်ရာ၌ 

အာဵလဳုဵပါဝင်နုိင်ြခင်ဵ၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရိှြခင်ဵနှင်ဴ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေသာ 

နည်ဵပညာမျာဵ ုိ သဳုဵစွဲရန်လုိအပ်ပါမည်။ သ့ုိမှသာ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် အာဵလဳုဵပါဝင်မှုရိှမပီဵ၊ ေရရှည် 

တည်တဴဳေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှုနှင်ဴ ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှေသာ မမို ့က ီဵမျာဵနှင်ဴ မမို ့ငယ်မျာဵ ို 

တည်ေဆာ ်နုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳအစုိဵရသည် ေအာ ်ပါတ့ုိ ုိမူက မ်ဵေရဵဆဲွလျ ်ရိှပါသည်- 

( ) အမျ ိုဵသာဵမမို ့ြပနှငဴ် ေဒသဆုိင်ရာတိုဵတ ်မှု စီမဳ ိန်ဵ ဥပေဒမူက မ်ဵသည် ေြမြပင် 

တည်ေနရာ အစီအစဉ်ေရဵဆဲွြခင်ဵ (spatial planning) စီမဳ ိန်ဵ မျာဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵ 

ေပါင်ဵစပ်ရမည်ဴ ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှင်ဴ လူမှုေရဵဆုိင်ရာ  ိစ္စရပ်မျာဵ ုိ မီှြငမ်ဵ ိုဵ ာဵ 

ထာဵပါသည်။ 

(ခ) အမျ ိုဵသာဵအိမ်ရာတည်ေဆာ ်ေရဵဆုိင်ရာမူေဘာင်တွင်လည်ဵ တန်ဖုိဵသင်ဴတငဴ်မှုရှိ 

၍ အာဵလဳုဵပါဝင်မှုရိှေသာ အိမ်ရာမျာဵေဆာ ်လုပ်ြခင်ဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲ 

ြခင်ဵဆုိင်ရာ  ိစ္စရပ်မျာဵ ုိ ေပါင်ဵစပ်ထည်ဴသွင်ဵသွာဵရပါမည်။ 

(ဂ) နုိင်ငဳအဆငဴ်မမို့ြပမူဝါဒတွင်လည်ဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵသည် အေရဵက ီဵေသာ 

အစိတ်အပုိင်ဵ တစ်ခအုေနြဖင်ဴ ပါဝင်ေစပါမည်။ 
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ြမနမ်ာနုိင်ငဳ အေဆာ ်အအုဳဆုိင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ ုိ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ေခတ်မီေအာင် 

ြပနလ်ည်ဆန်ဵသစ်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵမပီဵြဖစ်ပါသည်။ ဤစည်ဵမျဉ်ဵတွင် သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ် င်ဵရှင်ဵေရဵ လုိအပ်ချ ်မျာဵအြပင် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ခဳနုိင်ရည်ရိှေသာ 

ေဆာ ်လုပ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ အသဳုဵြပုမှု၊ ေဆာ ်လုပ်ေရဵနည်ဵစနစ်နှင်ဴ နည်ဵပညာမျာဵ ုိလည်ဵ 

ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ထ့ုိအြပင် စွမ်ဵအင် ို ေ ာင်ဵမွန်ထိေရာ ်စွာ အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ ေရ 

ေပဵေဝမှု ုိလည်ဵ အေလအလွငဴ်မရိှ အသဳုဵြပုနုိင်ြခင်ဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵ ျင် ုိထိခိ ု်မှုမရိှေသာ 

အေဆာ ်အအုဳမျာဵေဆာ ်လုပ်ရန် အေသဵစိတ်အချ ်အလ ်မျာဵ ုိ ထည်ဴသွင်ဵထာဵပါသည်။ 

ဤသ့ုိြပုလုပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှုမျာဵ ုိ ေလျှောဴချနုိင်မပီဵ ပုိမုိေ ာင်ဵမွန်စွာ 

ေနထိုင်နိုင်ေသာ စွမ်ဵအင်လုိအပခ်ျ ်နည်ဵသည်ဴ အေဆာ ်အအဳုမျာဵ ုိ တည်ေဆာ ်နုိင်မည် ြဖစပ်ါ 

သည်။ ထ့ုိအြပင် အေဆာ ်အအုဳတည်ေဆာ ်သည်ဴပဳုစ၊ဳ နည်ဵပညာနှင်ဴ အသဳုဵြပုသည်ဴ 

ေဆာ ်လုပ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵသည် အေဆာ ်အအဳု၏ ေလေအဵစနစ်နှင်ဴ လျှေပ်စစ်မီဵသဳုဵစွဲမှု စွမ်ဵအင် 

လုိအပ်ချ ် ိ ု ေလျှောဴချနုိင်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ ဤစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ ုိ အေထာ ်အပဴဳေပဵရန် လုိအပ်မပီဵ 

ြပည်သူနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍတို့မှ ၎င်ဵတို့ ိုယ်တုိင် လုိ န်ာအေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန် လုိအပပ်ါသည်။ 

အ ယ်၍ ပုဂ္ဂလိ ေဆာ ်လုပ်ေရဵ ုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွ ်ေနသူမျာဵသည် 

သယဳဇာတ ို ထိေရာ ်စွာအသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ ရာသီဥတုနှငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ခဳနုိင်ရည်ရိှေသာ 

အေဆာ ်အအုဳပဳုစနှဳင်ဴ ပစ္စည်ဵသဳုဵစွဲြခင်ဵမျာဵမရိှပါ  ြပင်ဵထန်၍ ြဖစ်ပွာဵနှုန်ဵမျာဵသည်ဴ သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ် ိ ု ခဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်မျှေေြခရိှေသာ မမို့က ီဵနှင်ဴ မမို ့ငယ်မျာဵ ြဖစ်လာေစရန် ဖန်တီဵ 

နုိင်မည်ဴ အခွင်ဴအေရဵ ဆဳုဵရှုဳဵသွာဵနုိင်ပါသည်။ စီမဳခန့်ခဲွသူမျာဵ ုိ မူဝါဒရည်မှန်ဵချ ်မျာဵအာဵ သိရိှ 

ေအာင် ေလ ဴျငဴ်ေပဵရမည်ြဖစ်မပီဵ ၎င်ဵတ့ုိသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် အဆိုပါသင်တန်ဵ ုိ  ပထမဦဵဆဳုဵ 

တ ်ေရာ ်ရမည်ဴသူမျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိေသာ် မမို ့ြပစီမဳ ိန်ဵ မျာဵ ေရဵဆဲွေဆာင်ရွ ်နုိင်သည်ဴ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည်သည် နိုင်ငဳအဆငဴ်နှငဴ် ေဒသအဆငဴ်တ့ုိတွင် အ န့်အသတ်ရိှေနမပီဵ စည်ဵ မ်ဵဥပေဒ 

နှင်ဴ အေဆာ ်အအုဳဆုိင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချ ်မျာဵ ုိ ေဖာ်ေဆာင်နုိင်သညဴ် အုပ်ချုပ်သူမျာဵ၏ အရည်အချင်ဵ 

 ို သတ်မှတ်ရပါမည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ အဓိ  ျေသာမမို့က ီဵ (၃) မမို ့မှအပ  ျန်မမို ့နယ်မျာဵတွင် ေရရှည် မဟာ 

ဗျူဟာ ျေသာ စီမဳ ိန်ဵေရဵဆဲွနိုင်သည်ဴ အရည်အချင်ဵ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ပုိင်ခွင်ဴမရိှက ပါ။ ထ့ုိေက ာငဴ် 

အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳမျာဵ၊ ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵ၊ ေြမအသဳုဵချမှုမျာဵနှငဴ်ပတ်သ ်သညဴ် ဆဳုဵြဖတ်ချ ်မျာဵ 

ချမှတ်ရာတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ ေရရှည်အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵစပ်ရန် 

အေရဵတက ီဵ လုိအပ်ပါသည်။ 
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လိုအပ်ေသာတုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်မှု 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ မမို ့ြပတည်ေဆာ ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉသ်ည် ေဒသအတွင်ဵအေြခအေနမျာဵနှင်ဴအညီ 

လူမှုစီဵပွာဵေရဵြမငဴ်တ ်ေစနုိင်သည်ဟု ေမျှော်လငဴ်ရေသာ်လည်ဵ က ီဵမာဵသည်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် 

ြဖစနုိ်င်ေြခမျာဵလည်ဵ ပါဝင်လာနုိင်ပါသည်။ မမို ့က ီဵနှင်ဴ မမို ့ငယ်မျာဵတွင်ရိှေသာ ြပည်သူမျာဵနှငဴ် 

၎င်ဵတို့၏ စည်ဵစမ်ိဥစ္စာပစ္စည်ဵမျာဵသည် လျင်ြမန်စွာြဖစ်ေပါ်လာေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ို 

ခဳစာဵက ရမညဴ်အြပင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် တြဖည်ဵြဖည်ဵချင်ဵြဖစေ်ပါ်လာမည်ဴ ထိခို ်မှုမျာဵ 

 ိုလည်ဵ ရင်ဆုိင်ရဖွယ်ရိှပါသည်။ အချ ို့ေသာြပည်သူမျာဵ အထူဵသြဖင်ဴ ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵသည် စနစ် 

တ ျ တည်ေဆာ ်ထာဵသည်ဴ အေဆာ ်အအုဳမျာဵတွင် အေြခချေနထုိင်သူမျာဵ မဟုတ်က ပါ။ ၎င်ဵတို့ 

သည် ေြမပုိင်ဆုိင်မှုလည်ဵမရိှသညဴ်အြပင် စာဵဝတ်ေနေရဵလည်ဵလဳုခခုဳမှုမရိှေသာေက ာငဴ် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု၏ သ ်ေရာ ်မှုမျာဵနှငဴ် လုိ ်ေလျာညီေထွေနနုိင်စွမ်ဵ နည်ဵပါဵသညဴ်အတွ ် ပုိမုိထိခို ် 

ခဳစာဵရနုိင်ပါသည်။ မမို့ြပတည်ေဆာ ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသည်လည်ဵ  ာဗွန်ပုိမုိ ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် အြခာဵနုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴနှိုင်ဵယှဉလ်ျှေင် မမို ့ြပတည်ေဆာ ်ေရဵသည်  နဦဵ 

အဆငဴ်သာလျှေင် ရိှေနေသဵသြဖငဴ် ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵစဉတွ်င် ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရိှမပီဵ ေရရှည် 

တည်တဴဳေသာ မမို ့မျာဵြဖစ်လာေစရန်အတွ ် ထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်ေသာ အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵရိှေနပါသည်။ 

သ့ုိြဖစ်၍ စတင်တည်ေဆာ ်စဉ် ပင် အရွယ်အစာဵ ုိအဓိ မထာဵဘဲ လူအာဵလဳုဵအတွ ် အထူဵ 

သြဖငဴ် ထိခို ်ခဳစာဵရလွယ်ေသာသူမျာဵအတွ ် လဳုခခုဳစိတ်ချမပီဵ ေ ာင်ဵမွန်စာွ ေနထိုင်နိုင်ေသာ 

မမို ့က ီဵမျာဵနှငဴ်မမို့ငယ်မျာဵြဖစ်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ ေရရှည်တွင် ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်ေြခမျာဵ ုိ 

 ာ ွယ်ရနန်ှငဴ် ေလျှောဴချရန် လျာထာဵသငဴ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိြဖစ်ေစရန် မမို ့ြပမျာဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေအာင် 

ေဆာင်ရွ ရ်ာတွင် ေနထိုင်သူမျာဵအတွ ် သန့်ရှင်ဵေရဵ၊  ေရစီဵေရလာေ ာင်ဵေသာ ေြမာင်ဵမျာဵနှင်ဴ 

လဳုခခုဳသညဴ် အိမ်ရာမျာဵြဖစ်ေစရန်လုိအပ်မပီဵ က ဴဳခုိင်ေသာ အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳမျာဵရိှရပါမည်။ 

ထ့ုိအြပင် မမို ့ြပဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ေရရှည်တည်တဴဳေစရန်အတွ ် ထာဝစဉ်တုိဵတ ်မှုရိှေသာ 

ပ့ုိေဆာင်ေရဵစနစ်နှငဴ်  ျစ်လစ်ေသာပဳုသဏ္ဌာန် ရိှရန်လည်ဵ လုိအပ်ပါသည်။ ေနာ ်ဆဳုဵအေနြဖငဴ် 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ်လုိ ေ်လျာညီေထွရိှမပီဵ ထိခို ်မှုေလျာဴ ျေအာင် 

ေဆာင်ရွ ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ရာသီဥတုဒဏ်ေက ာင်ဴ ထိခို ်မှုမျာဵ ိုသ ်သာေစမပီဵ  စဉ်ဆ ် 

မြပတ် ခိငု်မာေသာဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ု ေ ျဵလ ်နှင်ဴ မမို ့ြပေဒသမျာဵတွင် ေနထုိင်သည်ဴဆင်ဵရဲသာဵ 

မျာဵအတွ ် ရရိှေရဵ က ိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွ ်သွာဵရမည် ြဖစပ်ါသည် (INDC 2015)။ 

 ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသည်ဴ အေြခချေနထုိင်မှုမျာဵ 

ြဖစေ်စေရဵဟူေသာ ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒ၏ လမ်ဵညွှနခ်ျ ်မျာဵ၊ အမျ ိုဵသာဵ 

မမို ့ြပမူဝါဒမူက မ်ဵအေပါ် ေဆွဵေနွဵချ ်မျာဵနှင်ဴ  ို ်ညီသည်ဴ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ို ြမနမ်ာနုိင်ငဳ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ တွင် “၂၀၃၀ ြပည်နှဴစ်တွင် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ြပည်သူမျာဵ 
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အထူဵသြဖငဴ် ထိခို ်ခဳရလွယ်ဆဳုဵသူမျာဵ ေနထိုင်ရှင်သန်နုိင်ရန်အတွ ် ရာသီဥတုဒဏ် ုိခဳနိုင်ရည် 

ရိှမပီဵ ေရရှည်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရိှသည်ဴ မမို ့က ီဵမျာဵနှငဴ် မမို ့ငယ်မျာဵ ုိ တည်ေထာင်ရမည်”ဟ ု 

သတ်မှတ်ထာဵပါ သည်။ ၎င်ဵသည် အမျ ိုဵသာဵမူဝါဒမျာဵနှင်ဴ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵမှုပန်ဵတုိင် (SDG) 

အမတ်ှစဉ် (၁၁) ြဖစသ်ည်ဴ “အာဵလဳုဵအ ျုဳဵဝင်မပီဵ လဳုခခုဳစိတ်ချစွာြဖငဴ် က ဳဴခုိင်မပီဵ ေရရှည် စဉဆ်  ်

မြပတ်တိုဵတ ်မှု ိုြဖစေ်စမည်ဴ မမို ့ြပမျာဵနှင်ဴ  အေြခချေနထုိင်မှုမျာဵ ြဖစေ်ပါ်ေစေရဵ”နှင်ဴ  ို ်ညီပါ 

သည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် အထ ်ေဖာ်ြပပါ ေမျှော်မှန်ဵချ ်မျာဵ ုိ ရရိှနိုင်ရန်အတွ ် ေအာ ်ပါအဓိ  

နည်ဵလမ်ဵနှစ်မျ ိုဵ ုိ အသဳုဵြပုသွာဵမည်ြဖစပ်ါသည်- 

( )  မမို ့က ီဵနှငဴ်မမို ့ငယ်မျာဵတွင် လူဦဵေရနှငဴ်ပုိင်ဆုိင်သည်ဴ အေဆာ ်အအုဳမျာဵ ပုိမို 

သိပ်သည်ဵလာမှု၊ ထိခို ်လွယ်ေသာလူမှုစီဵပွာဵေရဵနှငဴ် မမို ့ြပအေြခခဳအေဆာ ်အအဳု 

စနစ်မျာဵနှင်ဴ ပုိမုိြပင်ဵထန်မပီဵ ပုိမုိြဖစပွ်ာဵလာေသာ ရာသီဥတုေဘဵအန္တရာယ် 

တ့ုိေက ာငဴ် ြဖစေ်ပါ်လာသညဴ် ထိခို ်ပျ ်စီဵလွယ် ူမှုတ့ုိ ုိ  ေလျှောဴချရန်၊ 

(ခ) မမို ့ြပဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵ ို  ျစ်လစ်သိပ်သည်ဵေစမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴ 

နည်ဵသည်ဴ ေဆာ ်လုပ်ေရဵနည်ဵပညာမျာဵ ုိ အသဳုဵြပုြခင်ဵြဖငဴ် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ 

ထုတ်လွှတ်ြခင်ဵ ုိ ေလျှောဴချ၍ က ိုတင်တာဵဆီဵေဆာင်ရွ ်ရန်။ 

၃.၅။  ရာသီဥတုေဘဵအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ်  ျန်ဵမာေရဵ 

သိသာထင်ရှာဵမှုရိှြခင်ဵ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဴဳမပီဵ ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှသည်ဴ လူမှုေရဵနှင်ဴစီဵပွာဵေရဵ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရရိှေစရန် ရာသီဥတုေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ က ိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴ စီမဳခန့် ခဲွြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် မရိှမြဖစလုိ်အပ်ပါသည်။ ြမနမ်ာနိုင်ငဳသည် ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ် ရည်မှန်ဵချ ်ြဖစ်သည်ဴ 

ေရရှည်စဉဆ် ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရရိှေရဵအတွ ် လူမှုေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ 

 ို က ိုဵစာဵေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှပါသည်။ အစိုဵရသည် လူမှုေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ု အဓိ ဦဵစာဵေပဵ 

လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်အြဖစ်ထာဵရိှမပီဵ လူမှုေရဵဆုိင်ရာအ ာအ ွယ်ေပဵေရဵနှငဴ်  ျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ 

 ိစ္စရပ်မျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် ေအာ ်ေဖာ်ြပပါမူဝါဒဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵ ို ထည်ဴသွင်ဵ 

ေရဵဆဲွ ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှပါသည် - 

( ) ထိခို ်လွယ်ေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵလ ်လှမ်ဵမီေစေရဵနှင်ဴ 

အသ ်ေမွဵဝမ်ဵေ ျာင်ဵမှုပဳုစဳ ုိ ေြပာင်ဵလဲြမှငဴ်တင်ေပဵမညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ရင်ဵနီှဵ 

ြမှုပ်နဳှရန် အေထာ ်အပဴဳေပဵမည်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် လူမှုေရဵ ာ ွယ်မှု မဟာ 

ဗျူဟာ စီမဳ ိန်ဵ  (GoM 2014b)၊ 
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(ခ)  ျန်ဵမာေရဵလဳုခခုဳမှုရိှရန်နှင်ဴ ြပည်သူလူထုအတွ ်  ျန်ဵမာေသာပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ြဖစေ်ပါ်ေစရန် တုိဵြမငှ်ဴေဆာင်ရွ ်မည်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှင်ဴ 

 ျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵစမဳီချ ် (၂၀၁၀ ြပညဴ်နှစ်)။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ေထာင်စုနှစ်ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ (MDG)  ို အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 

လူမှုေရဵ ဏ္ဍြဖစေ်သာ  ျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ပညာေရဵတွင် ေအာင်ြမင်မှုမျာဵစွာရရိှပါသည်။ ဥပမာ 

အာဵြဖငဴ် ၁၉၉၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် (၅) နှစ်ေအာ ်  ေလဵသူငယ် ေသေပျာ ်မှုနှုန်ဵသည် ၁၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵ 

ရိှရာမှ ၂၀၁၀ ြပည်နဴှစ်တွင် ၅.၂ ရာခိင်ုနှုန်ဵသ့ုိ ေလျှောဴချနုိင်ခဲပဴါသည် (ADB 2015)။ အစိုဵရသည် လူမှုေရဵ 

 ဏ္ဍအတွ ် သဳုဵစွဲမှု ိလုည်ဵတုိဵြမငှ်ဴခဲဴပါသည်။ သ့ုိရာတွင် ြပင်ဵထန်ေသာ ရာသီဥတုြဖစရ်ပ်မျာဵနှင်ဴ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵသည် ရရိှေနေသာဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵနှငဴ် လူမှုေရဵတုိဵတ ်မှုမျာဵ ို 

ေလျာဴ ျေစမပီဵ ၊ ထုိေလျာဴ ျလာမှုသည် ပုိမုိဆုိဵရွာဵလာမည်ဟု ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ် က ိုတင် ာ ွယ်မှု၊  ျန်ဵမာေရဵနှင်ဴသဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ျေရာ ်နိုင်ေြခ စီမဳခန့်ခွမဲှု 

တ့ုိသည် အိမ်ေထာင်စုမျာဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ ဏ္ဍတ့ုိ၏ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုအေပါ် ခဳနုိင်ရည်ရိှမှု ို 

တည်ေဆာ ်ရာတွင် အဓိ အခန်ဵ ဏ္ဍမှ ပါဝင်ေနပါသည်။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်  ျေရာ ်နိုင် 

ေြခ ြမငဴ်မာဵြခင်ဵသည် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရည်မှန်ဵချ ်မျာဵရရိှေအာင်ေဆာင်ရွ ်ရာ၌ မခိမ်ဵေြခာ ်လျ ် 

ရိှေက ာင်ဵ နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရမှ သတိြပုမိသညဴ်အတွ ် တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်မှုအေနြဖငဴ် သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ် က ိုတင် ာ ွယ်ရန်၊ စီမဳခန့်ခွရဲန်နှင်ဴ ြပန်လည်ေ ာင်ဵမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် 

စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိ ုတိုဵတ ်ေအာင် ေဆာင်ရွ ်လျှေ ်ရိှပါသည်။ မုိဵေခါင်မှု ုိ က ိုတင်ခန့် မှန်ဵြခင်ဵနှငဴ် 

စိတ်ချယဳုက ည်ရေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် က ိုတင်သတိေပဵချ ်ထုတ်ြပန်ြခင်ဵမျာဵ ုိ တုိဵြမငှ်ဴ 

ေဆာင်ရွ ခ်ဲပဴါသည်။ သ့ုိရာတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုသည် ထိခို ်ခဳရလွယ်မှုမျာဵ ို ပုိမုိ ြဖစေ်ပါ် 

လာေစသြဖငဴ် ထိေရာ ်ေသာ တုဳ့ြပန်မှုမျာဵ ြပုလုပ်နိုင်မညဴ် စိန်ေခါ်မှုသည် ပုိ၍အေရဵက ီဵလာပါ 

သည်။  ျန်ဵမာ၍ခဳနိုင်ရည်ရိှေသာလူ့အဖဲွ့အစည်ဵ ုိ တည်ေဆာ ်ရန်နှငဴ် ရာသီဥတုေက ာငဴ် 

ြဖစေ်သာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်နှင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်ေြခမျာဵ ို ရင်ဆိင်ုနိုင်ရန် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ 

သည် အထ ်ေဖာ်ြပပါတ့ဳုြပနမ်ှုမျာဵ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

လ ရိှ်နှငဴ် အနာဂတ်ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵေက ာငဴ်ထိခို ်မှုမျာဵ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ခန့်မှန်ဵချ ်မျာဵအရ ြပည်သူ့ ျန်ဵမာေရဵနှငဴ် လူမှု 

 ာ ွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ခုိင်မာအာဵေ ာင်ဵေစရန် အာဵေပဵ ူညီြခင်ဵမြပုလုပ်ပါ  ြပည်သူလူထု 

၏ လူမှုေရဵနှငဴ်စီဵ ပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵ ုိထိခို ်ေစနုိင်ပါသည်။ အတိတ် ာလတွင် ရာသီဥတု 

ေက ာငဴ်ြဖစ်ေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵေက ာငဴ် စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵဆုိင်ရာ ဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ   

မျာဵစွာြဖစ်ေပါ်ေစခဴဲမပီဵ အနာဂတ် ာလတွင်လည်ဵ အဓိ မခိမ်ဵေြခာ ်လျ ်ရိှေနမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

အနာဂတ် ာလ ရာသီဥတုခန့် မှန်ဵချ ်နှငဴ် ၎င်ဵတ့ုိ၏ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵေက ာင်ဴ လူမှုေရဵနှငဴ် 
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စီဵပွာဵေရဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵသည် လာမညဴ်နှစ်မျာဵအတွင်ဵြဖစ်ေပါ်နုိင်မပီဵ  စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵ ထုတ် ုန် 

(GDP) တုိဵတ ်မှုနှင်ဴ လူမှုေရဵ ဖဳွ့မဖိုဵမှုမျာဵ ုိ ထိခို ်ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 အပခူျနိ်လွန် စဲွာြမငဴ်တ ်ြခင်ဵနှင်ဴ မုိဵရွာသွန်ဵမှုပဳုစေဳြပာင်ဵလဲြခင်ဵမျာဵသည် သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ်မျာဵ ြဖစ်ပွာဵသညဴ်က ိမ်နှုန်ဵနှငဴ် အချနိ် ိ ု ပုိမုိတုိဵတ ်မျာဵြပာဵလာေစနုိင်ပါသည်။ ၁၉၉၈ 

ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ ြဖစပွ်ာဵခဲဴသညဴ် အချ ်အလ ်  နိ်ဵဂဏန်ဵမျာဵအရ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵတွင် 

မီဵေလာင် ျွမ်ဵြခင်ဵ ၇၁ ရာခုိင်နှုန်ဵ၊ ေရက ီဵြခင်ဵ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ၊ မုန်တိုင်ဵ တုိ ခ်တ်ြခင်ဵ ၁၁ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵနှင်ဴ အြခာဵသဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ၈ ရာခုိင်နှုန်ဵတို ့ပါဝင်ပါသည်။ အြခာဵသဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ်မျာဵတွင် ငလျင်လှုပ်ြခင်ဵ၊ ဆူနာမီနှငဴ် ေြမမပိုြခင်ဵတို့ပါဝင်ပါသည် (MOSWRR 2009)။ 

သ့ုိရာတွင် လွန်ခဴဲေသာ (၁၀) နှစ်အတွင်ဵ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ြပင်ဵထန်ေသာ ဆုိင် လုန်ဵမုန်တုိင်ဵ 

တုိ ခ်တ်သည်ဴ အက ိမ်အေတာ်မျာဵမျာဵ ေတွ့က ုဳခဲဴရပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ြဖစေ်ပါ်ေသာ နာဂစ် 

ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵေက ာငဴ် လူေပါင်ဵ (၂.၄) သန်ဵထိခို ်မပီဵ ေသဆဳုဵသူ (၈၄၅၃၇) ေယာ ်ရိှ၍ 

(၅၃၈၃၆) ဦဵ ေပျာ ်ဆဳုဵခဲပဴါသည် (MOSWRR 2009)။ ၂၀၁၀ ြပည်နဴှစ်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၌ တို ခ်တ် 

ေသာ ဂီရိဆုိင် လုန်ဵမုန်တုိင်ဵေက ာငဴ် အိမ်ေြခ (၂၁၂၄၂) လဳုဵ ို ပျ ်စီဵမပီဵ  အနည်ဵဆဳုဵလူဦဵေရ 

(၂၂၄၂၁၂) ဦဵ ထိခို ်မှုရိှေက ာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည် (UNFPA 2011)။ မုိဵေခါင်ြခင်ဵနှင်ဴ အပူချနိ် လွန် ဲစွာ 

ြမငဴ်တ ်ြခင်ဵေက ာငဴ် ြမန်မာြပည်အလယ်ပုိင်ဵ အပူပုိင်ဵေဒသရိှ ြပည်သူမျာဵ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵနှင်ဴ 

အာဟာရြပညဴ်ဝမှု ိ ု ထိခို ်ေစခဴဲပါသည်။ ၂၀၁၀ ြပည်နှဴစ် ေနွရာသီတွင် အပခူျန်ိ လွန် မဲှုေက ာငဴ် 

(၁၄၈၂) ဦဵ နာမ ျန်ဵြဖစ်ခဲဴမပီဵ၊ (၂၆၀) ဦဵ ေသဆဳုဵခဲဴ ပါသည်(NAPA 2013)။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် ြဖစပွ်ာဵ 

ခဲေဴသာ ေရက ီဵမှုနှငဴ် ေြမမပို ျမှုမျာဵေက ာငဴ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ် ုန် 

ခန့်မှန်ဵ ျပ် (၁,၀၈၀,၅၇၃) သန်ဵခန့် ထိခို ်ခဴဲမပီဵ စီဵပွာဵေရဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ေစခဴဲပါသည်။ 

တစ်နည်ဵအာဵြဖငဴ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် စုစုေပါင်ဵ ြပည်တွင်ဵထုတ် ုန၏် ၁.၇ ရာခိငု်နှုန်ဵခန့် ေလျာဴနည်ဵသွာဵ 

မပီဵ  စီဵပွာဵေရဵတုိဵတ ်မှု ိ ုဆုတ်ယုတ်ေစခဴဲပါသည်။ 

 ရာသီဥတုေက ာငဴ်ြဖစ်ေသာ ရုတ်တရ ်  ျန်ဵမာေရဵထိခို ်မှုမျာဵနှငဴ် စိတ်ဖိစီဵ မှုမျာဵသည် 

ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵနှင်ဴ ထိခို ်လွယ်လူတန်ဵစာဵမျာဵ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵနှင်ဴ  ျန်ဵမာေရဵ ို ထိခို ်ေစမပီဵ 

နုိင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ု ေလျာဴပါဵေစပါသည်။ အပူချနိ်ြမငဴ်တ ်ြခင်ဵနှင်ဴ မုိဵရွာသွန်ဵမှု 

ပဳုစေဳြပာင်ဵလဲလာြခင်ဵသည်လည်ဵ  ျန်ဵမာေရဵ ုိမျာဵစွာ ထိခို နုိ်င်ေက ာင်ဵ ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳအမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵ စီမဳချ ်၏ 

တွ ်ချ ်မှုမျာဵအရ ြပည်သူ့ ျန်ဵမာေရဵ ဏ္ဍသည် ထိခို ်နုိင်ေြခအမျာဵဆဳုဵြဖစပ်ါသည်။ က ိုတင် 

ခန့်မှန်ဵချ ်အရ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵမှုမျာဵသည် ေရက ီဵမှုမျာဵနှငဴ် မုန်တိုင်ဵဒီေရလှိုင်ဵက ီဵမှုမျာဵ ို 

ြဖစေ်စ ာ မသန့်ရှင်ဵေသာ ေရမျာဵေက ာငဴ် ဝမ်ဵေရာဂါမျာဵြဖစ်ပွာဵြခင်ဵ၊ ေရက ီဵမှုမှတဆင်ဴ ညစ်ညမ်ဵ 

ေသာ ေရမျာဵနှငဴ်ထိေတွ့၍ အေရြပာဵေရာဂါမျာဵ ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵတို့ ို ဆ ်လ ်ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်ပါသည်။ 
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ထ့ုိြပင် ြပင်ဵထန်သညဴ်မုိဵေခါင်မှုမျာဵ ပုိမုိေတွ့က ုဳလာရြခင်ဵေက ာငဴ် ေရရရိှမှုနှငဴ် ေရအရည်အေသွဵ  

 ျဆင်ဵမှု ိ ုြဖစ်ေပါ်ေစမပီဵ အ ျ ိုဵဆ အ်ေနြဖငဴ်  ျန်ဵမာေရဵ ုိ ထိခို ်နိုင်ပါသည်။ 

က ိုတင်ခန့် မှန်ဵချ ်မျာဵအရ အပခူျန်ိြမင်ဴတ ်လာြခင်ဵေက ာငဴ်ေရာဂါပုိဵမျာဵ အချနိ်တုိ 

အတွင်ဵ ေပါ ်ပွာဵလာေစမပီဵ  ူဵစ ်နှုန်ဵမျာဵတုိဵပွာဵလာေစပါသည်။ ဥပမာ ရှမ်ဵြပည် ဲသ့ုိဴ  ုန်ဵြမငဴ် 

ေဒသမျာဵ၏ ရာသီဥတုသည် ေအဵသြဖငဴ်  ူဵစ ်ေရာဂါပုိဵမွှာဵမျာဵ အလွယ်တ ူေပါ ်ပွာဵရန် 

ခ ်ခဲေသာ်လည်ဵ အပခူျန်ိြမင်ဴတ ်ေသာေက ာငဴ် ငှ ်ဖျာဵနှငဴ် ေသွဵလွန်တုပေ် ွဵ ဴဲသ့ုိ ြခင်ေက ာင်ဴ 

ြဖစေ်သာ ေရာဂါမျာဵ တုိဵပွာဵလာနုိင်ပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ အစိုဵရအချင်ဵချင်ဵ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ေရဵအဖဲွ့ (IPCC) ၏  (၅) က ိမ်ေြမာ ် ဆန်ဵစစ်ချ ် အစီရင်ခဳစာတွင် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် အာရှပစိဖိတ်ေဒသအတွင်ဵ ေသွဵလွန်တုပ်ေ ွဵ ပျ ဳ့နှဳ့ြဖစ်ေပါ်နုိင်ေက ာင်ဵ ေဖာ်ြပ 

ထာဵပါသည် (Banu et al., 2011)။  ချင်ြပည်နယ်တွင် ြပုလုပ်ခဲဴေသာ ေဒသအဆငဴ်ညှနိှိုင်ဵမှု ရလဒ် 

မျာဵအရ ရှမ်ဵြပည်၌ ငှ ်ဖျာဵေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵေသာ သာဓ မျာဵ ေတွ့ရေက ာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ ေဒသခဳ 

မျာဵ၏ ေြပာဆုိချ ်မျာဵအရ အပခူျနိ်ြမငဴ် တ ်လာမပီဵေနာ ် ငှ ်ဖျာဵေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုနှငဴ် ြခင်မျာဵ 

ပျ ဳ့န့ဳှမှု ပုိမုိမျာဵလာေက ာင်ဵ သိရပါသည်။ မန္တေလဵမမို့တွင်ြပုလုပ်ေသာ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ၏ 

ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအရ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအေနြဖငဴ် အပူချနိ်ြမငဴ်တ ်မှုေက ာငဴ် စိတ်ဖိစီဵမှုနှငဴ် အနာ 

ေရာဂါမျာဵ ပုိမုိြဖစ်ပွာဵလာေက ာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ အပခူျနိ်ြမငဴ်တ ်ြခင်ဵ၊ မုိဵရွာသွန်ဵမှုပဳုစ ဳ  ွဲြပာဵ 

ြခာဵနာဵြခင်ဵနှင်ဴ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမင်ဴတ ်ြခင်ဵမျာဵသည် ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုနှင်ဴ ပျ ဳ့န့ဳှမှု ိ ု ပိုမို 

ြဖစေ်စပါသည်။ ဇယာဵ (၆) တွင် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ အတွ ် ရာသီဥတုနှင်ဴဆ ်နွယ်ေသာ  ျန်ဵမာေရဵ 

ဆုိင်ရာ စုိဵရိမ်ရသည်ဴ အေြခအေနမျာဵ ုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ဇယာဵ-၆။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ျန်ဵမာေရဵ ဏ္ဍအေပါ်ထိခို ်မှုမျာဵ 

 ျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ ိစ္စရပ်မျာဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလြဲခင်ဵ၏သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ 

အပူချန်ိနငဴ်ှဆ ်နယ်ွေသာဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ အပူရှပ်ြခင်ဵ၊ အေအဵပတ်ြခင်ဵစသညဴ် အပူချနိ်၊ 

အေအဵလွန် ဲမှုနှငဴ်ဆ ်နယ်ွေသာ နာမ ျန်ဵြဖစ်မှု 

မျာဵ၊ နှလဳုဵနငဴ်ှသ ်ဆိုင်ေသာ နာမ ျန်ဵြဖစ်မှုမျာဵ။ 

 ူဵစ ်ေရာဂါမျာဵ ြခင်၊ ပုိဵမွှာဵနှငဴ် အြခာဵ ူဵစ ်ေရာဂါပုိဵမျာဵေက ာငဴ် 

ြဖစ်ပွာဵသညဴ် ငှ ်ဖျာဵ၊ ဆင်ေြခေထာ ်နငဴ်ှ 

ေသွဵလန်ွ တုပ်ေ ွဵေရာဂါ။ 

ရာသီဥတုြပင်ဵ ထန်မှုေက ာငဴ် ျန်ဵမာေရဵ 

ဆိုဵ  ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ 

ဝမ်ဵေလျှောြခင်ဵ၊ ဝမ်ဵေရာဂါ၊ ေရတွင်ပါရိှေသာ ဓါတု 

နှငဴ် ဇီဝပစ္စည်ဵမျာဵေက ာငဴ် အဆိပ်သငဴ်ြခင်ဵ၊ 

ဆိင်ု လုန်ဵမုန်တုိင်ဵေက ာငဴ် ြပည်သူ့ ျန်ဵမာေရဵ 
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လ ရိှ်မူဝါဒ၊ အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှသည်ဴ လျာထာဵချ ်မျာဵနှငဴ် 

စိန်ေခါ်မှုမျာဵ  ျန်ဵမာေရဵနှငဴ်လူမှုဖူလုေဳရဵ 

  ျန်ဵမာေရဵ ဏ္ဍ၏ လ ်ရိှမူဝါဒဦဵတည်ချ ်ြဖစ်သည်ဴ “အာဵလဳုဵအတွ ် ျန်ဵမာေရဵ” 

ြဖစေ်စ ရန်  ျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵတွင် ဗဟိုဦဵစီဵစနစ် ိုေလျှောဴချမပီဵ၊ ထိခို ်လွယ်ေသာ 

ြပည်သူမျာဵ  ုိ ဦဵစာဵေပဵေစာငဴ်ေရှာ ်လျ ်ရိှပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳ ေဘဵအန္တရာယ်ေက ာင်ဴ ထိခို ် 

ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခေလျှောဴချေရဵလုပ်ငန်ဵစမဳီချ ် (MAPDRR) နှင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု 

ဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုနှစ)် တ့ုိသည်  ာ ွယ်ြခင်ဵ၊ က ိုတင်တာဵဆီဵြခင်ဵ၊  ုသြခင်ဵ၊ ြပည်သူမျာဵ  ျန်ဵမာ 

ြခင်ဵ၊ သုေတသန၊ ဘဏ္ဍာေရဵရရိှမှု၊ နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵရိှ  ျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊ ဘ ်ေပါင်ဵစုဳမှ 

ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာနှင်ဴ ချတ်ိဆ ်မှုမျာဵစသည်တ့ုိ ုိ အဓိ ထာဵ 

ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှပါသည်။ ၎င်ဵေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵသည် ရာသီဥတုေက ာငဴ် ထိခို ်ခစဳာဵလွယ်မှု 

မျာဵ ုိ  ုစာဵရာတွင် အဓိ အခန်ဵမှ ပါဝင်ပါသည်။  ျန်ဵမာေရဵ ဏ္ဍတွင် အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳ 

မျာဵ ထူေထာင်ေပဵြခင်ဵနှငဴ် တုိဵတ ်ေ ာင်ဵမွန်ေသာဌာနဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသည် အသိပညာ 

ေပဵြခင်ဵနှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမငှ်ဴတင်ြခင်ဵတွင် အေရဵက ီဵေသာအခန်ဵမှ ပါဝင်ပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် 

နုိင်ငဳအဆငဴ် ေဆဵရဳု (၂၀) နှင်ဴ ြပည်နယ်နှငဴ် တိုင်ဵေဒသက ီဵအဆငဴ် ေဆဵရဳု (၃၂) ရဳုရိှပါသည်။  မ္ဘာဴ 

 ျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့ (WHO) သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အဆိုပါေဆဵရဳုမျာဵအတွ ် ပဴဳပုိဵမှုမျာဵ 

ေပဵခဴဲပါသည်။  ျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵ စာဵဝန်က ီဵဌာနသည် ြပည်သူမျာဵ၏အမအူ ျငဴ် ေြပာင်ဵလဲမှု ို 

ြမငှ်ဴတင်နိုင်ရန်အတွ ် ရုပ်ြမင်သကဳ ာဵ၊ သတင်ဵစာ၊ ပုိစတာမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ အသိပညာဗဟုသုတေပဵ 

လျ ် ရိှေနပါသည်။   

 အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် လူမှုေရဵ ာ ွယ်မှု မဟာဗျူဟာစီမဳချ ် (၂၀၁၄ ခုနှစ)် တွင် ထိခို ်လွယ် 

ေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵဆုိင်ရာ လ ်လှမ်ဵမီရရိှေရဵ အ ာအ ွယ်ေပဵြခင်ဵနှငဴ် 

၎င်ဵတို့၏ အသ ်ေမွဵ ဝမ်ဵေ ျာင်ဵ ေြပာင်ဵလဲတုိဵတ ်ေစမညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳနုိင်ရန် 

 ူညီမည်ဴအဆငဴ်မျာဵ ုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည် (GoM 2014b)။ လူမှုေရဵ ာ ွယ်မှု မဟာဗျူဟာသည် 

အဓိ အာဵြဖငဴ် မဏိ္ဍုင်က ီဵ (၄) ခု ြဖစေ်သာ  ာ ွယ်မှု၊ က ိုတင်တာဵဆီဵမှု၊ ြမငှ်ဴတင်အာဵေပဵမှုနှငဴ် 

အေြခခဳအေဆာ ်အအဳုမျာဵ ထခုိိ ်ြခင်ဵနှငဴ် ဖျာဵနာ 

ြခင်ဵ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယန်ှငဴ် ေရွ့ေြပာင်ဵ 

ေနထုိင်ရြခင်ဵေက ာငဴ် လူမှုေရဵ ထိခို ်ြခင်ဵနှငဴ် 

စိတ်ဖိစီဵြခင်ဵ 

ရိ ္ခာဖူလဳုမှုမရိှြခင်ဵနှငဴ် 

 ျန်ဵမာေရဵထိခုိ ်မှုမျာဵ  

အာဟာရချ ို့တဴဲြခင်ဵနှငဴ် ငတ်မွတ်ေခါင်ဵပါဵြခင်ဵ 

အထူဵသြဖငဴ်  ေလဵသူငယ်မျာဵတွင် ပုိမို 

ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵ။ 
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လူမှုေရဵအ ာအ ွယ် ေြပာင်ဵလဲတုိဵတ ်မှုမျာဵအေပါ် အေြခြပုထာဵပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ အစုိဵရ 

သည် လူမှုေရဵ ာ ွယ်မှုမဟာဗျူဟာ ုိ တုိင်ဵေဒသက ီဵနှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵ အာဵလဳုဵ ို လွှမ်ဵခခုဳနုိင်ေစ 

ေရဵ တုိဵချဲ့ေဆာင်ရွ ်သွာဵရန် စီမဳေဆာင်ရွ ်ထာဵပါသည်။ 

သဘာ၀ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ေြခစီမဳခန့်ခွဲမှု 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေက ာငဴ် ထိခို ်ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခ အလာဵအလာမျာဵ ုိ 

ေလျှောဴချရန်  တိ ဝတ်ြပုထာဵပါသည်။ ထုိသ့ုိေဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွမဲှု 

ဆုိင်ရာ စနစ်တစ်ရပ်နှငဴ် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ုိ နုိင်ငဳအဆငဴ်၊ တိုင်ဵေဒသက ီဵ/ြပည်နယ် အဆငဴ်၊ 

ခရိင်ု၊ မမို ့နယ်၊ ရပ် ွ ်နှငဴ် ေ ျဵရွာအုပ်စုအဆငဴ်မျာဵအထိ ချမှတ်ထာဵရိှမပီဵြဖစ်ပါသည်။ အမျ ိုဵသာဵ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာစီမဳခန့ခ်ွမဲှု ဗဟိုေ ာ်မတီသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳေဘဵအန္တရာယ်ေက ာင်ဴ 

ထိခို  ်ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခ ေလျှောဴချေရဵလုပ်ငန်ဵစမဳီချ ် (MAPDRR)  ချမှတ်ထာဵမပီဵ ြဖစပ်ါသည်။ ထ့ုိအြပင် 

နုိင်ငဳအတွင်ဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ျေရာ ်လာပါ   ယ်ဆယ်ေရဵအေထာ ်အ ူ ို ချ ်ချင်ဵ 

ေပဵနုိင်ရန် အမျ ိုဵသာဵသဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့ခ်ွမဲှုရန်ပဳုေငွ ုိ တည်ေထာင်ထာဵရိှမပီဵြဖစ် 

သည်။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ေဘဵအန္တရာယ်ေက ာင်ဴ ထိခို ်ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခ ေလျှောဴချေရဵလုပ်ငန်ဵစမဳီချ ် 

(MAPDRR) နှင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွမဲှုဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုနှစ)်တွင် ပုိမုိတိ ျေသာ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ သတင်ဵအချ ်အလ ်၊ က ိုတင်ြပင်ဆင်ေရဵအစီအစဉ်မျာဵ၊ အသိ 

ပညာေပဵြခင်ဵနှငဴ် က ိုတင်သတိေပဵစနစ်မျာဵ၊ ပုိမုိေ ာင်ဵမွန်ေသာ စီမဳခန့်ခွမဲှုမျာဵနှငဴ် တိ ျေသချာ 

ေသာ  ိန်ဵဂဏန်ဵအချ ်အလ ်ရရိှေရဵတို့အေပါ် အဓိ မူတည်ထာဵရိှပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ြဖစနုိ်င်ေြခေလျှောဴချေရဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ ုိ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်ဆုိင် လုန်ဵ 

မုန်တုိင်ဵတုိ ခ်တ်မပီဵ ြပနလ်ည်တည်ေထာင်ေသာ ာလအတွင်ဵ ဖဲွ့စည်ဵခဴဲပါသည်။ ထုိအဖဲွ့၏ 

လုပ် ိငု်ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵသည် တြဖည်ဵြဖည်ဵတုိဵတ ်ေအာင်ြမင်လျ ်ရိှမပီဵ ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် အလာဵအလာ ေလျှောဴချနုိင်မည်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵတုိဵတ ်လာေစရန် 

ေဆာင်ရွ ်ေနသညဴ် မတူညီေသာ အဖဲွ့အစည်ဵေပါင်ဵ (၆၀) ေ ျာ်ြဖငဴ်  ွန်ရ ်တစ်ခအုြဖစ် 

ချတ်ိဆ ်ဖဲွ့စည်ဵေဆာင်ရွ ်လျ ် ရိှပါသည်။ 

 နုိင်ငဳေတာ်အစိုဵရသည် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ ပျ ်စီဵဆဳုဵရှုဳဵနုိင်မှု အလာဵအလာမျာဵ 

 ို ေြဖရှင်ဵရန်အတွ ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ေဘဵအန္တရာယ်ေက ာငဴ် ထိခို ်ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခ ေလျှောဴချေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စီမဳချ ် (MAPDRR  ၂၀၁၂)  ို ေရဵဆဲွခဴဲြခင်ဵ ြဖစပ်ါသည်။ ၎င်ဵတွင် အပိုင်ဵ (၇) ပုိင်ဵ ပါရိှပါသည်။ 

၎င်ဵတို့မှာ - 

(၁) မူဝါဒ၊ အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ အစီအစဉ်မျာဵနှင်ဴ အြခာဵအဖဲွ့အစည်ဵဆုိင်ရာ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှုမျာဵ၊ 
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(၂) ေဘဵအန္တရာယ်၊ ထိခို ်လွယ်မှုနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်အလာဵအလာမျာဵ ုိအ ြဲဖတ်ြခင်ဵ၊ 

(၃) ေဘဵအန္တရာယ်အမျ ိုဵမျ ိုဵအတွ ် က ိုတင်သတိေပဵမှုစနစ်မျာဵ၊ 

(၄) အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်၊ တိုင်ဵေဒသက ီဵနှငဴ် ြပည်နယ်အဆင်ဴ၊ ခရိင်ုနှင်ဴ မမို ့နယ်အဆငဴ်မျာဵ 

တွင် က ိုတင်ြပင်ဆင်မှုနှငဴ် ြပနလ်ည်တ့ဳုြပန်မှုအစီအစဉ်၊ 

(၅) ဖဳွ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ်မှုတွင် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်အလာဵအလာ 

ေလျှောဴချေရဵ ုိ ပင်မအစိတ်အပုိင်ဵအြဖစ် ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵ၊ 

(၆) ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ ုိ အေြခခေဳသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်အလာဵအလာ ေလျှောဴချ 

ြခင်ဵ နှငဴ် က ိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ 

(၇) ြပည်သူမျာဵအတွ ်အသိပညာေပဵြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ၊ ပညာေပဵြခင်ဵနှင်ဴ သင်တန်ဵမျာဵ 

ေပဵြခင်ဵ၊ 

၎င်ဵစမဳီချ ်သည် အမျ ိုဵသာဵသဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့ခ်ွမဲှုဗဟိုေ ာ်မတီ၏ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် အလာဵအလာေလျှောဴချြခင်ဵ၊ က ိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ြပနလ်ည်ေနရာချထာဵြခင်ဵ 

နှင်ဴ ြပနလ်ည်တည်ေဆာ ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳချ ်နှငဴ် အမမတဲမ်ဵအမိန့်မျာဵတွင်ပါရိှသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ပုိမုိထိေရာ ်စွာေဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် အေထာ ်အပဴဳေပဵပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ေဘဵအန္တရာယ် 

ေက ာင်ဴထိခို ်ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခ ေလျှောဴချေရဵလုပ်ငန်ဵစမဳီချ ် (MAPDRR ၂၀၁၂) ၏ စီမဳချ ် ာလသည် 

 ုန်ဆဳုဵသွာဵမပီြဖစ်ြခင်ဵေက ာင်ဴ အစုိဵရအေနနှင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ိ ု ေလျှောဴချရန်အတွ ် 

အဆိုပါ စီမဳချ ် ိ ုအသစ်ြပန်လည် ေရဵဆဲွမပီဵြဖစ်ပါသည်။ 

 က ိုတင်သတိေပဵစနစ်ဆုိင်ရာ စီမဳ ိန်ဵ မျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵေက ာငဴ် ြမစေ်ချာင်ဵ 

စနစ်ေပါ်တွင် ဇလေဗဒဆုိင်ရာ သ ်ေရာ ်မှုမျာဵဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ ပါဝင်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ထိခို ် 

လွယ်ေဒသခဳြပည်သူမျာဵသည် ြပင်ဵထန်ေသာ ရာသီဥတုဒဏ်ခစဳာဵရမှု ိ ု ေလျှောဴချရန်အတွ ် 

ေရက ီဵမှုနှင်ဴ မုိဵေခါင်မှုက ိုတင်သတိေပဵစနစ်မျာဵ ိုလည်ဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ်လျ ်ရိှပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် နုိင်ငဳတ ာပညာရှင်မျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍ ေဒသခဳမျာဵအတွ ် ထိေရာ ်၍ လွှမ်ဵခခုဳမှု 

ရိှသည်ဴ (End to End)  က ိုတင်သတိေပဵစနစ်ဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိ ု ြမငှ်ဴတင်တည်ေဆာ ် 

လျ ်ရိှပါသည်။ နှစ်စဉ်  ျင်ဵပသညဴ် မုိဵေလဝသသတင်ဵအချ ်အလ ်ဆုိင်ရာ မုတ်သဳု 

အစည်ဵအေဝဵသည် ေနာ ်ဆဳုဵရရိှသည်ဴ က ိုတင်ခန့်မှန်ဵချ ်ဆုိင်ရာ အချ ်အလ ်  ိန်ဵဂဏန်ဵ 

မျာဵ ုိ ပဴဳပုိဵေပဵပါသည်။ သ့ုိရာတွင် နည်ဵပညာနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ အခ ်အခဲမျာဵ  အချ ် 

အလ ်  ိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵစုေဆာင်ဵမှု၊ ခွြဲခာဵဆန်ဵစစ်မှုနှငဴ် အသဳုဵချနုိင်မှုတ့ုိ ုိ အ န့်အသတ် ြဖစေ်စ 

ပါသည်။ ထုိေက ာငဴ် ဤ ဏ္ဍတွင် စွမ်ဵေဆာင်ရည် ုိ ြမှင်ဴတင်နိုင်ရန် အ ူအညီမျာဵ လုိအပ်ပါသည်။ 

အစိုဵရအေနြဖငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ျေရာ ်ပါ  တ့ဳုြပန်နိုင်ေသာ အရည်အချင်ဵ တုိဵြမငှ်ဴ 

တည်ေဆာ ်ရန်နှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထွေနထုိင်နုိင်ေရဵဆုိင်ရာ မမို ့နယ်အဆငဴ် အစီအစဉ်မျာဵ အပါ 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 

စာမျက်နှာ| 103 

 

အဝင် အြခာဵ ိစ္စရပ်မျာဵ ေဆာင်ရွ ်ရန်အတွ ် အေရဵေပါ် လုပ်ငန်ဵဗဟိုဌာန  တည်ေထာင်ရန် 

အစီအစဉ်ရိှပါသည်။  

လိုအပ်ေသာတုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်မှု 

 လ ်ရိှခန့်မှန်ဵမုိဵေလဝသပဳုစမဳျာဵနှငဴ် ရာသီဥတုမတည်မငိမ်မှုမျာဵ ုိ ေတွ့က ုဳေနရြခင်ဵ၊ 

၎င်ဵတို့အေပါ် အလွန်အမင်ဵထိခို ်လွယ်ြခင်ဵတ့ုိေက ာငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ 

သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ အလွန်ထိခို ်ခဳရနိုင်မပီဵ အနာဂတ် ာလတွင် ပုိမုိဆုိဵရွာဵလာနိုင်ဖွယ်ရိှပါသည်။ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ျေရာ ်ရန် ြဖစန်ိုင်ေြခမျာဵေသာေဒသမျာဵတွင် ေနထိုင်သည်ဴ ေဒသခဳ       

လူ့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ထိခို ်လွယ်ေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵေပါ်တွင် မီှခုိေန 

သည် ဴစီဵပွာဵေရဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ထိခို ်ခဳစာဵရဖွယ်ရိှပါသည်။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် လူမှုေရဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှရာ ရရိှ 

ထာဵေသာ လူမှုေရဵနှင်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵေအာင်ြမင်မှုမျာဵအေပါ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ  

မခိမ်ဵေြခာ ်လာနိုင်ပါသည်။ သ့ုိြဖစ်၍ ေနာင်လာမညဴ် (၁၃) နှစ်တာ ာလအတွ ်သာမ  ၎င်ဵ 

အလွန် ာလမျာဵအထိ ြမန်မာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုနှငဴ်ဆ ်နွယ်ေသာ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်ေြခနှင်ဴ 

အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ုိ ရင်ဆိငု်ေြဖရှင်ဵသွာဵနိုင်မည်ဴ မဟာဗျူဟာနှငဴ် တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်မှု လုပ်ငန်ဵစဉ် 

မျာဵအတွ ် နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ အေနြဖငဴ် လမ်ဵြပေြမပဳုတစ်ခုေဖာ်ေဆာင်ရန် မြဖစမ်ေနလိုအပ်ပါသည်။ 

လ ်ရိှအေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်ေနသည်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်ေြခမျာဵ ေလျှောဴချ 

ေရဵ၊  ျန်ဵမာေရဵနှငဴ် လူမှုအ ာအ ွယ်ေပဵေရဵ ဆုိင်ရာမူဝါဒမျာဵ ုိ ပုိမုိေတာငဴ်တင်ဵခုိင်မာေစရန် 

ြပုလုပ်ရပါမည်။ သ့ုိမှသာ ထိခို ်လွယ်ေသာ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် လူမှုစီဵပွာဵ ဏ္ဍမျာဵသည် 

လ ်ရိှနှငဴ် အနာဂတ် ာလတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် က ုဳေတွ့ရမည်ဴ တုန်လှုပ် 

ထိတ်လန့်ဖွယ် ြဖစ်စဉမ်ျာဵအတွ ် က ိုတင် ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴ ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ 

ေဆာင်ရွ ်နုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴ ပတ်သ ်ေသာသတင်ဵ အချ ်အလ ် 

မျာဵနှငဴ် အသိပညာဗဟုသုတြမှင်ဴတင်ြခင်ဵတ့ုိ ုိ ပုိမုိတုိဵတ ်ေ ာင်ဵမွန်ေအာင် ြပုလုပ်ရပါမည်။ 

သ့ုိမှသာ ထိခို ်လွယ်ေသာ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် လူမှုစီဵပွာဵ ဏ္ဍမျာဵသည် လ ်ရိှနှငဴ်အနာဂတ် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ်ြဖစလ်ာမညဴ် သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ထိေရာ ်စွာ တ့ဳုြပန်နိုင်မည် 

ြဖစပ်ါသည်။ ရာသီဥတုေက ာငဴ် ြဖစလ်ာမညဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်ေြခမျာဵအတွ ် က ိုတင် 

ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှငဴ် ြပနလ်ည်ထူေထာင်ြခင်ဵတ့ုိ ုိ  ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် လူ့အဖဲွ့အစည်ဵနှင်ဴ လူမှုစီဵပွာဵ 

 ဏ္ဍမျာဵအာဵ အေထာ ်အပဴဳ အ ူအညီေပဵနုိင်မညဴ် ရင်ဵြမစမ်ျာဵ ုိ စုစည်ဵခဲွေဝချထာဵရန ် လုိအပ် 

ပါမည်။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳေဘဵအန္တရာယ်ေက ာင်ဴ ထိခို ်ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခ ေလျှောဴချေရဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳချ ် 

(MAPDRR) နှင်ဴ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ြ်ခင်ဵြဖငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတု 
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ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒတွင်ပါရိှသည်ဴ မူဝါဒဆုိင်ရာလမ်ဵညွှနခ်ျ ်နှင်ဴအညီ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် 

 ျန်ဵမာေရဵစနစ်မျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵ၊ တုဳ့ြပန် 

ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်နုိင်ရန် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ (MCCS) 

၏ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ုိ သတ်မှတ်ခဲဴပါသည်။ ထုိအစီအစဉ်တွင် ၂၀၃၀ ြပည်နှဴစ်တွင် 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် ရာသီဥတုေက ာငဴ်ြဖစ်ေသာ 

အန္တရာယ်မျာဵနှငဴ် ြဖစနုိ်င်ေြခမျာဵ ုိ တုဳ့ြပနနုိ်င်ြခင်ဵနှင်ဴ ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွ ်နုိင်ြခင်ဵအြပင်  ျန်ဵမာေသာ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ရပ် တည်ေဆာ ်နုိင်ရပါမည်ဟု 

သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ ၎င်ဵသည် ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ်အတွ ် အမျ ိုဵသာဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုေမျှော်မှန်ဵချ ်၊ 

အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်နှင်ဴ  ဏ္ဍအလုိ မူ်ဝါဒမျာဵ၊ စဉ်ဆ ်မြပတ် ဖဳွ့မဖိုဵမှုပန်ဵတိုင် အမတှ်စဉ ်(၃) (SDG3) 

ြဖစေ်သာ “လူတိုင်ဵေစဴ ျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ သာယာဝေြပာေရဵ” နှငဴ် အမတှ်စဉ ် (၁၃) (SDG13) ြဖစေ်သာ 

“ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵ၏အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ေလျာဴပါဵေစေရဵအတွ ် အေရဵက ီဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵချမှတ်ေဆာင်ရွ ်ေရဵ” ဟူသညဴ် အချ ်မျာဵနှငဴ်  ို ်ညီပါသည်။ ဤမဟာဗျူဟာ 

ရည်ရွယ်ချ ် ုိရရိှရန် လုပ်ငန်ဵအစအီစဉ်အမျာဵအြပာဵ ို ေအာ ်ပါအတုိင်ဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ် 

ရမည်ြဖစ်ပါသည်- 

( ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွမဲှု၊  ျန်ဵမာေရဵနှငဴ် လူမှု 

အ ာ ွယ်ေပဵမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵ၊ အစီအစဉ်မျာဵနှင်ဴ စည်ဵ မ်ဵမျာဵတွင် ေပါင်ဵစပ် 

ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵြဖငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိတ့ဳုြပန်မည်ဴ  ျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵ 

ဆုိင်ရာ အ ာအ ွယ်ေပဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွ ်ေနသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

 ို အေထာ ်အ ူြဖစ်ေစရန်၊  

(ခ) ထိခို ်လွယ်ေသာလူ့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ဏ္ဍမျာဵသည် လ ်ရိှနှင်ဴအနာဂတ် 

 ာလ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ထိေရာ ်စွာတ့ဳုြပန်နိုင်ေရဵအတွ ် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ ဆ ်စပ်သ ်ေရာ ်မှုမျာဵဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် တည်ေဆာ ် 

ြခင်ဵနှငဴ် အသိပညာေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစုိဵရ၊ လူမှုေရဵ 

အဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍတ့ုိတွင် တိုဵြမငှ်ဴေဆာင်ရွ ်ရန်၊  တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်မှု 

မျာဵတွင် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် က ိုတင်ခန့် မှန်ဵြခင်ဵဆုိင်ရာ အသိပညာ၊ 

နည်ဵပညာနှင်ဴ မျ ်ေြခမြပတ်ေစာငဴ်က ညဴ်မှုစနစ်မျာဵ၊ ပုိမုိေ ာင်ဵမွန်ေသာ 

ရာသီဥတုေဘဵအန္တရာယ် ြဖစ်နုိင်ေြခ စီမဳခန့်ခွဲမှုအတွ ် က ီဵက ပ်ြခင်ဵစနစ်မျာဵ 

ပါဝင်ေစရန်၊ 

(ဂ)   ျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာ ်မှုနှင်ဴ လူမှုေရဵအ ာ ွယ်ေပဵသည်ဴစနစ်မျာဵ အပါအ၀င် 

ရာသီဥတု ုိခဳနိုင်ရည်ရိှေသာ အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳနှင်ဴ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်မည်ဴ 
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နည်ဵစနစ်မျာဵ ုိ အရပ်ဘ ်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ အစိုဵရ-ပုဂ္ဂလိ  ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်မှုမှတစ်ဆင်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵလာေစရန်၊  

(ဃ) ရာသီဥတုေက ာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာနုိင်မညဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵအတွ ် က ိုတင် 

ြပင်ဆင်ရန်နှငဴ် ြပနလ်ည်ထူေထာင်လာနုိင်ေစရန်အတွ ် ရင်ဵြမစမ်ျာဵ ုိ စုစည်ဵြခင်ဵ 

နှင်ဴခွေဲဝသဳုဵစွဲြခင်ဵတို့ြဖငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵလုပ်ငန်ဵလည်ပတ်မှု ို ြမငှ်ဴတင်ေပဵမပီဵ  

အရပ်ဘ ်လူမှု့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်  ဏ္ဍမျာဵအာဵ အ ူအညီေပဵရန်၊  

(င)  ျာဵ/မတန်ဵတူညီမျှေမှုရရိှေရဵ ိုအေလဵထာဵေဆာင်ရွ ်နိုင်ေရဵအတွ ် စဉ်ဆ ် 

မြပတ် ဖဳွ့မဖိုဵမှုပန်ဵတုိင် အမတ်ှစဉ် (၁၃) အရ “ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှငဴ် ၎င်ဵ၏ 

အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ေလျာဴပါဵေစေရဵအတွ ် အေရဵက ီဵလုပ်ငန်ဵစဉမ်ျာဵ 

ချမှတ်ေဆာင်ရွ ်ေရဵ” ။ 

၃.၆။  ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှငဴ် နည်ဵပညာ 

သိသာထင်ရှာဵမှုရိှြခင်ဵ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် ြပည်သူလူထုအာဵလဳုဵပါဝင်မပီဵ၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ိ ု ခဳနိုင်ရည် 

ရိှ ာ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵတုိဵတ ်မှု ုိရရိှေစမည်ဴ အသိပညာ ုိ အေြခခဳေသာ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵ 

တစ်ရပ် ြဖစေ်ပါ်လာေစေရဵတွင် ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှင်ဴ နည်ဵပညာတ့ုိသည် အဓိ အခန်ဵ  ဏ္ဍမှ ပါဝင် 

ပါသည်။ နိုင်ငဳေတာ်အစုိဵရသည် ယင်ဵ ဏ္ဍနှစ်ရပ်လဳုဵတွင် ဦဵစာဵေပဵ၍ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှလျ ်ရိှပါသည်။ 

ဤသ့ုိ ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် ဦဵစာဵေပဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵမှာ ေအာ ်ပါအတုိင်ဵ ြဖစပ်ါသည်- 

( ) သုေတသနနှင်ဴ တီထွင်မှုဆန်ဵသစ်မှုစွမ်ဵရည် ိ ုတိုဵတ ်ေစရန်အတွ ် သင်က ာဵမမဲ 

ြဖစေ်သာမူလတန်ဵ၊ အလယ်တန်ဵနှငဴ် အထ ်တန်ဵပညာေရဵမျာဵ ပါ၀င်သညဴ် 

ေ ျာင်ဵတွင်ဵပညာေရဵ၊ 

(ခ) လုပ်ငန်ဵအတွင်ဵရိှ ဝနထ်မ်ဵမျာဵ၏အသိပညာနှငဴ်  ျွမ်ဵ ျင်မှု ို ြမငဴ်မာဵေစရန် 

 ျွမ်ဵ ျင်မှုဆုိင်ရာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵသင်တန်ဵေပဵြခင်ဵ၊ 

(ဂ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် ဆ ်နွယ်သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ၊ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်မှု မဟာ 

ဗျူဟာမျာဵနှငဴ် ပတ်သ ်၍ သိရိှနာဵလည်မှု ိခုိင်ုမာေစရန်အတွ ် အသိပညာေပဵ 

ြမငှ်ဴတင်ေရဵအစီအစဉ်မျာဵ ချမှတ်ြခင်ဵ စသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ေထာင်စုနှစ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရည်မှန်ဵချ ် ုိ ရရိှေအာင်ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် 

သိသာထင်ရှာဵသည်ဴ ေအာင်ြမင်မှုမျာဵ ုိ ရရိှထာဵပါသည်။ မူလတန်ဵပညာေရဵသင်က ာဵမှုနှုန်ဵသည် 

လွန်ခဴဲေသာ နှစ်ေပါင်ဵ (၂၀) ေ ျာ် ာလအတွင်ဵ တိုဵတ ်ခဲဴပါသည် (UNDP 2012)။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် 

သန်ဵေခါင်စာရင်ဵအရ အသ ် (၁၅) နှစ်နှင်ဴအထ ် ြပည်သူမျာဵ၏ စာတတ်ေြမာ ်မှုနှုန်ဵမှာ ၈၉.၅ 
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ရာခိင်ုနှုန်ဵရိှမပီဵ၊ အသ ် (၅) နှစ် အထ ်ြပည်သူမျာဵ၏ ၇၈.၂ ရာခိင်ုနှုန်ဵမှာ ေ ျာင်ဵတွင်ဵ ပညာေရဵ 

သင်ယူခငဴ်ွရရိှခဴဲပါသည်။ ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လဳုဵ၏ စာတတ်ေြမာ ်မှုနှုန်ဵမှာ ၈၄.၄ ရာခုိင်နှုန်ဵ 

ရိှပါသည်။ ၁၅ နှစ်ေအာ ် ေယာ ်ျာဵေလဵနှငဴ် မိန်ဵ ေလဵမျာဵ၏ စာတတ်ေြမာ ်မှုနှုန်ဵသည် ညီမျှေ 

လာပါသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ အသ ် (၁၅) နှစ်နှငဴ်အထ ်တွင်မူ  ေယာ ်ျာဵေလဵမျာဵ၏ 

စာတတ်ေြမာ ်မှုနှုန်ဵသည် ၉၂.၆ ရာခိငု်နှုန်ဵြဖစမ်ပီဵ  မိန်ဵ ေလဵမျာဵ၏ စာတတ်ေြမာ ်မှုနှုန်ဵသည် 

၈၆.၉ ရာခုိင်နှုန်ဵရိှ၍ ေယာ ်ျာဵေလဵမျာဵ၏စာတတ်ေြမာ ်မှုနှုန်ဵ  အနည်ဵငယ် ပုိေနပါသည် (GoM 

2015b)။ 

 ပညာေရဵ၊ သတင်ဵအချ ်အလ ်နှင်ဴ နည်ဵပညာမျာဵမရရိှနိုင်ေသာ အေြခအေနမျာဵ ရိှေနပါ 

သည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် မမို ့ြပမျာဵမှ စာတတ်ေြမာ ်မှုနှုန်ဵသည် ေ ျဵလ ်ေဒသထ ် ြမင်ဴမာဵပါသည်။ 

အိမ်ေထာင်စုမျာဵအန ် ၃၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵေ ျာ်တွင် ေရဒီယုိ၊ တယ်လီဗီဵရှင်ဵ၊ က ိုဵဖုန်ဵနှငဴ် လ ် ိုင် 

ဖုန်ဵ၊  ွန်ပျူတာနှငဴ် အင်တာန ်စသညဴ် ဆ ်သွယ်ေရဵ ိရိယာမျာဵမရိှပါ (GoM 2014a)။ သ့ုိေသာ် 

အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ၄၉.၅ ရာခိင်ုနှုန်ဵသည် တယ်လီဗီဵရှင်ဵ၊ ၃၅.၅ ရာခိင်ုနှုန်ဵသည် ေရဒီယုိ၊ ၃၂.၉ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵသည် လ ် ိုင်ဖုန်ဵနှင်ဴ ၆.၂ ရာခိင်ုနှုန်ဵသည် အင်တာန ် စသညဴ် ဆ ်သွယ်ေရဵ    

 ိရိယာမျာဵ အသဳုဵြပုလျ ်ရိှပါသည်။ 

လ ရိှ်နှငဴ်အနာဂတ်ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵေက ာငဴ်ထိခို ်မှုမျာဵ 

 ြပင်ဵထန်ေသာရာသီဥတုအေြခအေနမျာဵြဖစ်သည်ဴ ေရက ီဵြခင်ဵ၊ ဆုိင် လုန်ဵမုန်တုိင်ဵမျာဵ 

တုိ ခ်တ်ြခင်ဵနှင်ဴ အပခူျနိ်လွန် စဲွာြမငဴ်တ ်ြခင်ဵမျာဵသည် ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှင်ဴ နည်ဵပညာ ဏ္ဍ 

မျာဵ ုိ ထိခို ်နိုင်ပါသည်။  ာလရှည်က ာ တိုဵတ ်မျာဵြပာဵလာသညဴ် ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် 

အနိမဴ်အြမငဴ် ေြပာင်ဵလဲလာြခင်ဵ၊ ဆာဵငန်ေရဝင်ေရာ ်မှု ြဖစ်ေပါ်ြခင်ဵ၊ ရာသီဥတုပဳုစမဳျာဵ 

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ သဲ န္တာရြဖစထွ်န်ဵြခင်ဵ၊ ေြမတုိ စ်ာဵြခင်ဵ၊ သ ်ရိှမျ ိုဵစိတ်မျာဵဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵစသည်ဴ 

ပတ်ဝန်ဵ  ျင်ဆုိင်ရာေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵသည် စာဵဝတ်ေနေရဵ ို ထိခို ်ေစပါသည်။ 

 အဆိုပါဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ အမျာဵဆဳုဵခဳစာဵရသူမျာဵမှာ  ေလဵသူငယ်မျာဵ ြဖစ်က  

သည်။ ဝင်ေငွနည်ဵပါဵြခင်ဵသည်  ေလဵသူငယ်မျာဵေ ျာင်ဵေနြခင်ဵနှင်ဴ အာဟာရြဖညဴ်တင်ဵမှု 

အေြခအေနမျာဵ ုိ ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်ေစပါသည်။ ဥပမာ နာဂစ်မုန်တုိင်ဵေက ာငဴ် ေ ျာင်ဵေပါင်ဵ 

(၃၆၀၀) မှ (၄၅၀၀) အထိ ပျ ်စီဵခဲမဴပီဵ   ေလဵသူငယ် (၅၀၀,၀၀၀) ၏ ပညာေရဵြပတ်ေတာ ် 

ေစခဴဲပါသည် (UNICEF, 2013)။ ပညာေရဵ ဏ္ဍတွင် စုစုေပါင်ဵပျ ်စီဵမှုမျာဵနှင်ဴ ဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵသည် 

အေမရိ န်ေဒါ်လာ (၁၁၈,၀၉၄.၄၂) ရိှပါသည် (Save the Children, 2008)။ 

 ေဒသအဆငဴ်အလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပဲွမျာဵ၌ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ  ပညာေရဵ ဏ္ဍအေပါ် 

ရာသီဥတု၏ ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵနှင်ဴပတ်သ ်၍ အေတွ့အက ုဳမျာဵဖလှယ်ခဲဴက ရာ  ေရက ီဵမှု 

သည် ပညာေရဵ ဏ္ဍ ုိထိခို ်ေသာ က ီဵမာဵသညဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵအန ် တစ်ခ ု
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ြဖစေ်က ာင်ဵ အတည်ြပုေဆွဵေနွဵက ပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖင်ဴ ရခိငု်ြပည်နယ် ဂွမမို့နယ်တွင် ၂၀၁၀၊ 

၂၀၁၄ နှင်ဴ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ေရက ီဵမှုေက ာငဴ် ေ ျာင်ဵမျာဵပျ ်စီဵခဲပဴါသည်။ ဆုိင် လုန်ဵမုန်တုိင်ဵ 

ေက ာငဴ်လည်ဵ ေ ျာင်ဵအမျာဵအြပာဵ ပျ ်စီဵခဲေဴက ာင်ဵ ေဒသခဳဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ  

ေြပာက ာဵက ပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် ၂၀၁၀ ြပည်နဴှစ်တွင် ရခိငု်ြပည်နယ် ဂွမမို့နယ်၌ ြဖစေ်ပါ်ခဴဲေသာ 

မာလာဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵနှင်ဴ ၂၀၁၀ ြပည်နဴှစ်  ရခိငု်ြပည်နယ် ေ ျာ ်ြဖူမမို ့နယ်တွင် ြဖစေ်ပါ် 

ခဲေဴသာ ဂီရိမုန်တုိင်ဵမျာဵေက ာငဴ် ေ ျာင်ဵအေဆာ ်အအုဳမျာဵ၏ ၃၀ ရာခုိင်နှုန်ဵေ ျာ် ပျ ်စီဵခဲရဴပါ 

သည်။ ထ့ုိအြပင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မန္တေလဵမမို့၌ အပခူျနိ်လွန် ြဲပင်ဵထန်သည်ဴအတွ ် ေ ျာင်ဵမျာဵ 

အာဵလဳုဵ ပိတ်ထာဵခဲဴရပါသည်။ 

လ ရိှ်မူဝါဒ၊ ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှသည်ဴ လျာထာဵချ ်နှငဴ် စိန်ေခါ်မှုမျာဵ 

 ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှင်ဴ နည်ဵပညာ ဏ္ဍမျာဵသည် ေ ျာင်ဵတွင်ဵပညာေရဵ၊  ျွမ်ဵ ျင်မှုဆုိင်ရာ 

တုိဵတ ်မှုနှင်ဴ သတိြပုနာဵလည်မှု ိြုမငဴ်ှတင်ြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ရာသီဥတုနှင်ဴလုိ ေ်လျာညီေထွရိှေသာ 

လူထုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ တည်ေဆာ ်ရာ၌ အေရဵက ီဵေသာ အခန်ဵ ဏ္ဍမှပါ၀င်ပါသည်။ 

 နုိင်ငဳေတာ်အစိုဵရအေနြဖငဴ် ပညာေရဵ ဏ္ဍ ုိ အမျ ိုဵသာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာနှငဴ်  ဏ္ဍ 

အလုိ  ် မူဝါဒလမ်ဵညွှန်မှုမျာဵြဖငဴ် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲလျ ်ရိှပါသည်။ အဆုိပါ မူဝါဒဆုိင်ရာ 

လမ်ဵညွှနခ်ျ ်မျာဵတွင် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵအတွ ် ပညာေရဵနှင်ဴတီထွင်ဆန်ဵ သစ်မှုမျာဵ ို ဦဵတည် 

သည်ဴ အမျ ိုဵသာဵဘ ်စုဖဳွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမဟာဗျူဟာနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် လူမှုေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု 

ဆုိင်ရာ မူေဘာင်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင်  နိုင်ငဳအဆင်ဴဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ဲွဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵစီမဳချ ်၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွမဲှုဥပေဒနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵေရမူဝါဒမျာဵသည် 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်ေြခေလျှောဴချေရဵတ့ုိအတွ ် ပညာေရဵ 

ဆုိင်ရာ အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်ရန် အဓိ ဦဵတည်ပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ (၂၁) ရာစုအစီအစဉ် (Agenda 21) တွင် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာပညာေရဵနှင်ဴ 

ြပည်သူလူထုအသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွ ် ေပါင်ဵစပ်ထာဵေသာအစီအစဉ် (၆) ခုပါရိှပါသည်။ 

၎င်ဵတို့မှာ- 

( ) ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာပညာေရဵနှငဴ်သင်တန်ဵအတွ ် အမျ ိုဵသာဵအက ဳေပဵနှင်ဴ ညိှနှိုင်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်မှုအဖဲွ့ ုိ ဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵ၊ 

(ခ) ေ ျာင်ဵမျာဵ၌ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာပညာေရဵ တုိဵြမငှ်ဴြခင်ဵ၊ 

(ဂ) အထ ်တန်ဵအဆငဴ်နှင်ဴ အသ ်ေမွဵ ဝမ်ဵေ ျာင်ဵအဆငဴ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ဆုိင်ရာ ပညာေရဵနှင်ဴ သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵတုိဵြမငှ်ဴြခင်ဵ၊ 
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(ဃ) ပတ်၀န်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ မှန် န်စွာ ချဉ်ဵ ပ်ေဆာင်ရွ ်နိုင်ေရဵ 

အတွ ် စီဵပွာဵေရဵ၊ စ ်မှု၊ ပညာေရဵနှငဴ် ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိ ု

တည်ေဆာ ်ြခင်ဵ၊ 

(င) လူထုပညာေရဵနှငဴ် သတိြပုနာဵလည်မှု ိ ုြမငှ်ဴတင်သည်ဴ စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ပဲွမျာဵ  ျင်ဵပ 

ြခင်ဵ၊ 

(စ) အြခာဵအမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်နှင်ဴ နုိင်ငဳတ ာအဆငဴ်တို့တွင် ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှငဴ် 

မိတ်ဖ ် ချတ်ိဆ ်ေဆာင်ရွ ်မှု ိ ုြမှငဴ်တင်ြခင်ဵတို့ြဖစ်ပါသည်။ 

 ပညာေရဵ ဏ္ဍမူဝါဒမျာဵနှငဴ် စီမဳ ိန်ဵ မျာဵသည် ပညာေရဵစနစ်မျာဵ ုိ ခိငု်မာေစရန်နှင်ဴ 

စာတတ်ေြမာ ်မှုနှုန်ဵမျာဵ တုိဵတ ်ေစရန်ဦဵတည်ပါသည်။ မူဝါဒဦဵတည်ချ ်သည် မူလတန်ဵ၊ 

အလယ်တန်ဵနှငဴ် အထ ်တန်ဵပညာေရဵ၊ အသ ်ေမွဵ ဝမ်ဵေ ျာင်ဵသင်တန်ဵနှင်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ို 

အေထာ ်အ ူြပုမညဴ် သိပ္ပဳနည်ဵ ျသုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ တုိဵြမငှ်ဴေဆာင်ရွ ်ရန် အဓိ ဦဵတည် 

ပါသည်။ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရသည် နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵရိှ  ေလဵသူငယ်မျာဵ၏ ပညာေရဵတုိဵတ ်ေ ာင်ဵမွန် 

လာေစရန်အတွ ် ပညာေရဵ ဏ္ဍအာဵ ဘ ်ေပါင်ဵစုဳမှ ြပန်လည်သဳုဵသပ်မပီဵ ဥပေဒမူဝါဒအသစ်မျာဵ 

နှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ပညာေရဵ ဏ္ဍစီမဳချ ် ိ ုအေ ာင်အထည်ေဖာ်လျ ်ရိှပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳ 

၏ ပညာေရဵစနစ် ိ ု ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲရန်အတွ ် အမျ ိုဵသာဵပညာေရဵ ဥပေဒ ုိ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 

စ ်တင်ဘာလ (၃၀) ရ ်တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵခဴဲပါသည်။  

  ုလသမဂ္ဂရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူေဘာင် ွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (UNFCCC) ၏ အပိုဒ် (၆) 

နှင်ဴအညီ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သ ်သည်ဴ ပညာေရဵနှငဴ် ြပည်သူလူထု ၏ 

အသိပညာတုိဵပွာဵလာေစေရဵတ့ုိ ုိ သင်တန်ဵနှငဴ် အြခာဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ ြမငဴ်ှတင်ေပဵြခင်ဵ ုိ 

အထူဵအေလဵထာဵ ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှပါသည်။ ပညာေရဵဝန်က ီဵဌာနသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ 

ဆုိင်ရာ သေဘာတရာဵမျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ ို ေ ျာင်ဵသင်ရိုဵ ညွှန်ဵတမ်ဵ နှင်ဴ သင်ယူမှု 

အေထာ ်အ ူြပုပစ္စည်ဵမျာဵတွင် ပင်မအစိတ်အပုိင်ဵအြဖစ် စတင်ထည်ဴသွင်ဵလျ ်ရိှပါသည်။ 

တ ္ကသုိလ်မျာဵနှငဴ် သုေတသနအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသည်လည်ဵ ဘဲွ့လွန်သင်တန်ဵမျာဵတွင် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ ပညာရပ် ိအုဓ ိထာဵေလဴလာသင်ယူသငဴ်သည်ဴ နယ်ပယ်တစ်ခအုြဖစ် သတိ 

ြပုမိလာက ပါသည်။ သ့ုိရာတွင် ၎င်ဵတ့ုိ၏သုေတသန ေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵ၌ ထိခို ်လွယ်မှု ို 

ြဖစေ်ပါ်ေစေသာ အေက ာင်ဵအရင်ဵမျာဵအာဵ ပုိမုိသေဘာေပါ ်နာဵလည်မပီဵ လုိ ်ေလျာညီေထွ 

ရိှေစမည်ဴေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ ုိ မည်သ့ုိလုပ်ေဆာင်ရမည် ိ ု သိရိှနိုင်ရန်အတွ ် အရည်အေသွဵ  ို 

ေဖာ်ြပသည်ဴ လူမှုေရဵသုေတသနအြပင်၊ အေရအတွ ် ုိ ေဖာ်ြပနုိင်ေသာ နည်ဵပညာဆုိင်ရာ 

သုေတသနမျာဵပါရိှရန် လုိအပ်ပါသည်။ 
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 ြမနမ်ာနုိင်ငဳအစုိဵရသည် ပညာေရဵဝန်က ီဵဌာနေအာ ်တွင် သုေတသနနှငဴ် တီထွင်ဆန်ဵ သစ်မှု 

ဦဵစီဵဌာန ို တည်ေထာင်၍ သိပ္ပဳပညာနှငဴ် နည်ဵပညာ ပုိမုိတုိဵတ ်ေစရန် ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွ ်လျ ် 

ရိှသည်။ ဤဌာနသည် အမျ ိုဵသာဵစီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ြဖစေ်ပါ်ေစရန်အတွ ် 

သုေတသနနှင်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်လျ ်ရိှပါသည်။ 

ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှင်ဴ နည်ဵပညာတ့ုိ ုိြမှင်ဴတင်ရန်အတွ ် အစိုဵရတွင် မူဝါဒမျာဵ ချမှတ်ထာဵ 

ေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတ့ုိ၏ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ ပတ်သ ်သညဴ်ဦဵတည်ချ ်မှာ  န့်သတ်ချ ် 

ရိှေနပါသည်။ ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵြဖစ်သည်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (NAPA)၊ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ 

အေြခအေနနှငဴ်သင်ဴေလျာ်မညဴ် အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွ 

ြဖစေ်စေရဵ နှငဴ် ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်မညဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (INDC) နှင်ဴ 

သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵနှင်ဴ သစ်ေတာအတန်ဵအစာဵ ျဆင်ဵြခင်ဵမှ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျှောဴချ 

ြခင်ဵမျာဵ (REDD+)  ို ပညာေရဵ ဏ္ဍမျာဵတွင် ဦဵစာဵေပဵထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵ မရိှေသဵပါ။ ရာသီဥတု 

နှင်ဴ ို ်ညီေရဵ၊ စဉ်ဆ ်မြပတ် အစိမ်ဵေရာင်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵနှင်ဴ လုိ ်ေလျာညီေထ ွြဖစေ်ရဵတ့ုိနှငဴ် 

ပတ်သ ်သည်ဴ ဆန်ဵသစ်တီထွင်မှု၊ စွန့်ဦဵတီထွင်စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ သုေတသနလုပ်ငန်ဵတို့ ိုပဴဳပုိဵ 

ေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှငဴ်နည်ဵပညာ ဏ္ဍမျာဵ ုိ ြမငှ်ဴတင်ေပဵရန် အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ ရိှေန 

ပါသည်။ 

ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှငဴ် နည်ဵပညာ ဏ္ဍမျာဵသည် လ ်ရိှနှငဴ်အနာဂတ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ 

၏ သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ တုဳ့ြပန်နုိင်ရန်အတွ ် အသိပညာအေြခခဳေသာ လူထုအဖဲွ့အစည်ဵ 

တည်ေထာင်ရာ၌ အဓိ အခန်ဵမှ ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်ရပါမည်။ ေ ျာင်ဵတွင်ဵပညာေရဵနှငဴ် ေ ျာင်ဵြပင်ပ 

ပညာေရဵစနစ်မျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ ထညဴ်သွင်ဵနုိင်မညဴ်စွမ်ဵေဆာင်နုိင်ရည် မရိှေသဵပါ။ 

ထ့ုိအြပင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ အသိပညာနှင်ဴ သိရိှနာဵလည်မှုအဆင်ဴမျာဵသည် ြပည်သူ 

လူထု၊ နည်ဵပညာဆုိင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မှုေပဵသူမျာဵနှင်ဴ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအက ာဵတွင်  န့်သတ်မှု 

ရိှပါသည်။ 

လိုအပ်ေသာတုဳ့ြပန်မှုေဆာင်ရွ ်မှု 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုသည် ပညာေရဵ ဏ္ဍအေပါ်၌ က ီဵမာဵေသာ ထိခို ်မှုမျာဵ ုိ ြဖစ်ေပါ် 

ေစပါသည်။ ဆုိဵရွာဵေသာ ရာသီဥတုအေြခအေနနှငဴ်  ာလရှည်က ာစွာ ေြပာင်ဵလဲေနေသာ ရာသီဥတု 

အေြခအေနမျာဵသည်  ေလဵသူငယ်ေထာင်ေပါင်ဵမျာဵစွာ၏ ပညာသင်က ာဵေရဵ ိုက ီဵမာဵစွာ 

မခိမ်ဵေြခာ ်လျ ်ရိှပါသည်။ ရာသီဥတုဆုိဵရွာဵြခင်ဵနှငဴ် ရာသီဥတုေက ာငဴ်ြဖစ်ေသာ ေဘဵအန္တရာယ် 

မျာဵသည် ပညာေရဵအေြခခဳအေဆာ ်အအုဳမျာဵ ုိ ပျ ်စီဵေစြခင်ဵ၊  ေလဵမျာဵ၏ သွာဵလာလှုပ်ရှာဵ 

မှု ိ ု န့်သတ်ြခင်ဵနှငဴ်  ေလဵသူငယ်မျာဵတွင်သာမ  လူငယ်မျာဵတွင်ပါ စိတ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာြပဿနာ 
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မျာဵ ုိ ြဖစေ်ပါ်ေစပါသည်။ ခန့်မှန်ဵချ ်မျာဵအရ ြပင်ဵထန်ေသာရာသီဥတုြဖစ်ေပါ်မှုမှာ က ိမ်နှုန်ဵ 

မျာဵလာမပီဵ သ ်ေရာ ်မှုသည်လည်ဵ ပုိမုိဆုိဵရွာဵလာဖွယ်ရာရိှပါသည်။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒ လမ်ဵညွှန်ချ ်နှငဴ်အညီ ြပည်သူလူထုသည် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိစ္စရပ်မျာဵ ုိ သိရိှနာဵလည်လာမပီဵ  ြပဿနာမျာဵ ုိထိေရာ ်စွာ ေြဖရှင်ဵ 

နုိင်ရန်အတွ ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ်သ ်ဆုိင်ေသာ သင်ဴေလျာ်သညဴ် ေနာ ်ဆဳုဵအေြခအေနမှ 

သတင်ဵအချ ်အလ ်မျာဵ ို ရရိှေအာင်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵနှငဴ် ြဖန့်ေဝြခင်ဵတို့ မရိှမြဖစ်လုိအပ်ပါသည်။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ ရာသီဥတုဒဏ် ိ ု ေလျှောဴချြခင်ဵတ့ုိနှင်ဴပတ်သ ်သညဴ် တိုဵတ ်လာေသာ 

အသိ၊ အေလဴအ ျငဴ်မျာဵနှငဴ် နည်ဵပညာမျာဵ ုိ လ ်လှမ်ဵမီရရိှနိုင်မှုသည် အစိုဵရနှင်ဴလူ့အဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵအာဵ ရာသီဥတုေဘဵအန္တရာယ်အလာဵအလာနှင်ဴ သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ တ့ဳုြပန်နိုင်ရန် က ိုတင် 

ြပင်ဆင်နုိင်မည်ြဖစ်သည်။ ထ့ုိေက ာငဴ် ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် လူထုပါဝင်ေသာ စဉ်ဆ ်မြပတ် ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှုမျာဵ ိုရရိှေစရန် ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ုေရဵဆဲွအေ ာင်အထည်ေဖာ်နုိင်မည်ဴ လူသာဵအရင်ဵြမစ်မျာဵြဖငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် 

ရာသီဥတု ုိတုဳ့ြပန်နုိင်မှုရိှေသာ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵ ို ထူေထာင်ပါမည်။ ၎င်ဵသည် ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ် 

အမျ ိုဵသာဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ရည်မှန်ဵချ ်၊ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴနှင်ဴ  ဏ္ဍအလုိ ်မူဝါဒမျာဵနှငဴ် စဉ်ဆ ် 

မြပတ် ဖဳွမဖိုဵမှုပန်ဵတုိင် အမှတ်စဉ် (၄) (SDG-4) တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ “လူသာဵအာဵလဳုဵ အ ျုဳဵဝင် ာ 

ညီညွတ်မျှေတမပီဵ  အရည်အေသွဵရိှသညဴ် ပညာသင်ယူနုိင်ေရဵနှငဴ် ဘဝတစ်ေလျှော ် အစဉ်ေလဴလာ 

သင်ယူနုိင်ေသာ အခွင်ဴအလမ်ဵရရိှေရဵ” ဟူေသာ အချ ်တ့ုိနှင်ဴ ို ်ညီပါသည်။ 

 ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵတွင် ြမနမ်ာနုိင်ငဳအာဵ ရာသီဥတု ိ ု

တ့ဳုြပန်နိုင်သည်ဴ ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှင်ဴနည်ဵပညာ ဏ္ဍမျာဵ ြဖစ်ေစရန်နှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု

တ့ဳုြပန်နိုင်ေသာ အသိပညာ ိုအေြခခဳသညဴ် လူ့အဖဲွ့အစည်ဵအြဖစ် တည်ေဆာ ်နုိင်ရန် ေဆာင်ရွ ် 

ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ေအာ ်ပါအတုိင်ဵေဖာ်ထုတ်ထာဵပါသည်- 

( ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ုိ အဓိ  ျေသာ ဏ္ဍမျာဵ၏ မူဝါဒမျာဵ၊ သင်ရုိဵညွှန်ဵတမ်ဵ 

မျာဵနှင်ဴ သင်တန်ဵအစီအစဉ်မျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵရန်၊ 

(ခ) သုေတသန၊  ိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵဆန်ဵစစ်မှုနှင်ဴ တီထွင်ဆန်ဵသစ်မှုမျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ် 

နုိင်ရန် ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှငဴ်နည်ဵပညာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ နည်ဵပညာနှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ 

ဆုိင်ရာ  ျွမ်ဵ ျင်မှုစွမ်ဵရည်မျာဵ တုိဵတ ်ေအာင်ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

(ဂ) ရာသီဥတုဒဏ် ိခုဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

ရရိှေအာင် အသိပညာမျှေေဝြခင်ဵနှင်ဴ နည်ဵပညာမျာဵ လွှဲေြပာင်ဵရရိှေစြခင်ဵတ့ုိတွင် 

ေဒသတွင်ဵနှငဴ် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ ုိ ပုိမုိလုပ်ေဆာင်ရန်။  
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၄။ ရာသီဥတေုြပာင်ဵလဲမှု ုိရင်ဆိုင်ေြဖရှင်ဵရန်အတွ ် ြပင်ဆင်ထာဵရိှမှုနှငဴ်  

စမွ်ဵေဆာင်နိုင်မှုမျာဵ 

၄.၁။  မူဝါဒအေြခအေန 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည်  ုလသမဂ္ဂရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူေဘာင် ွနဗ်င်ဵရှင်ဵ (UNFCCC)  

 ို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် လ ်မှတ်ေရဵထုိဵခဲမဴပီဵ  ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် အဖဲွ့ဝင်အြဖစ် ဝင်ေရာ ်ခဲဴပါသည်။ 

၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်  ျ ိုတုိေနာ ်ဆ ်တွဲစာချုပ် အဖွဲ့ဝင်အြဖစဝ်င်ေရာ ်ခဲဴပါသည်။ ထ့ုိအြပင် မူေဘာင် 

 ွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (UNFCCC) ပါ လုိ န်ာေဆာင်ရွ ်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်သညဴ် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ 

စစ်တမ်ဵေ ာ ်ယူသညဴ်  နဦဵအမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်အစီရင်ခဳစာ (INC)  ုိ ၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် 

လည်ဵေ ာင်ဵ၊ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ ် (NAPA)  ို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် လည်ဵေ ာင်ဵ၊ ပါရီသေဘာတူညီချ ်အရ 

တင်သွင်ဵရသည်ဴ (ယခုအခါ NDC ဟု ေြပာင်ဵလဲေခါ်ေဝါ်သညဴ်) ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ အေြခအေနနှငဴ် 

သင်ဴေလျာ်မည် ဴအမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴချ 

ေရဵဆုိင်ရာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစအီစဉ်မျာဵ (INDC)  ို ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

တ့ုိတွင်လည်ဵေ ာင်ဵ အသီဵသီဵ တင်သွင်ဵခဲဴပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ပါရီသေဘာ 

တူညီချ ် ိ ု ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လ ်မှတ်ေရဵထုိဵခဲမဴပီဵ  ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်ဝင်ေရာ ် 

ခဲပဴါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် စဉ်ဆ ်မြပတ် ဖဳွ့မဖိုဵမှုပန်ဵတုိင် (၁၇) ချ ် ပါဝင်သညဴ် “ ျွနု်ပ်တ့ုိ၏ 

 မ္ဘာ ုိ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမည်ဴ ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ် ေရရှည်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု အစီအစဉ်” ဟု အမည်တွင် 

သည်ဴ ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵအစီအစဉ် ိ ု၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ချမှတ် ျငဴ်သဳုဵခဲပဴါသည်။ 

၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင်ဴ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ြမနမ်ာနိုင်ငဳသည်  ဏ္ဍမျာဵစွာ၌ မူဝါဒနှင်ဴစဳနှုန်ဵ 

သတ်မှတ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ တုိဵတ ်မှုမျာဵနှငဴ်ပတ်သ ်၍ အေတာ်အတန်ခရီဵေပါ ်ခဲဴပါသည်။ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵတွင် ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒ 

(MCCP) နှင်ဴ ထုိမူဝါဒေပါ်တွင်အေြခခဳ၍ မဟာဗျူဟာ ုိ ေရဵဆဲွြပုစုနိုင်ခဲပဴါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် 

အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်မညဴ် 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ုိ UNFCCC သ့ုိ တင်သွင်ဵခဲဴပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ို အဓိ နယ်ပယ် 

အြဖစ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန် အမျ ိုဵသာဵဘ ်စုဖဳွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵ  (NCDP) နှင်ဴ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ 

ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်မမမဲပီဵ  ဟန်ချ ်ညီေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵ  (MSDP) တ့ုိတွင် ထညဴ်သွင်ဵ 

စဉ်ဵစာဵထာဵပါသည်။ စဉ်ဆ ်မြပတ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရရိှရန်အတွ ် ရာသီဥတုဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွ ် 

ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်အြဖစ် “ြပည်သူမျာဵနှင်ဴ ေြမ မ္ဘာမဏိ္ဍုင်” ၏ ရည်မှန်ဵချ ် (၅) ေအာ ်တွင် 

ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသည်ဴ ဖဳွ့မဖို ဵတုိဵတ ်မှုလမ်ဵေက ာင်ဵ 

ရရိှေရဵ မဟာဗျူဟာ ုိ ချမှတ်ထာဵပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်မမဲမပီဵ 
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ဟန်ချ ်ညီေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵ ၏ အြခာဵရည်မှန်ဵချ ် (၄) ချ ်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် 

မျာဵသာမ  ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထိ ေဆာင်ရွ ်မည်ဴ အမျ ိုဵသာဵဘ ်စဳုဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵ 

အစီအစဉ်တွင်လည်ဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ သ ်ဆုိင်သညဴ် ေဆာင်ရွ ်ရမည်လုဴပ်ငန်ဵမျာဵ ို 

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵခဴဲသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒတွင် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ုအဓိ ေဆာင်ရွ ်ရန် ေဖာ်ြပခဲပဴါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာသည် ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲ 

မှုဆုိင်ရာမူဝါဒ (MCCP) နှင်ဴ  ို ်ညီမပီဵ ယင်ဵ၏အေြခခဳမူမျာဵအေပါ်တွင် အြပည်အဴဝ တည်ေဆာ ် 

ထာဵပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာ (MCCS) သည် အဆိုပါမူဝါဒ  

ဆုိင်ရာ ေမျှော်မှန်ဵချ ်ရရိှေစရန် အေထာ ်အ ူေပဵမည်ဴ နည်ဵလမ်ဵတစ်ခြုဖစပ်ါသည်။ ထ့ုိအြပင် 

အဓိ  ျသညဴ်  ဏ္ဍအသီဵသီဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစေ်စမညဴ် 

ေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵ၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ေလျာဴနည်ဵသ ်သာေစမညဴ် ေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵ ုိ 

ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ မူဝါဒ၏ေမျှော်မှန်ဵချ ်မျာဵ ို ပဴဳပုိဵေပဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထ့ုိြပင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်နှင်ဴ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ာဵတွင် နိုင်ငဳေတာ်သည်  ဏ္ဍအလုိ  ် မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ 

စီမဳ ိန်ဵ ဆုိင်ရာ အချ ်အလ ်အမျ ိုဵမျ ိုဵတ့ုိ ုိ ြပုစုခဲဴပါသည်။ သ့ုိရာတွင် အဆိုပါမူဝါဒမျာဵသည် 

တစ်မပိုင်န ်တည်ဵြပုစုခဴဲြခင်ဵေက ာငဴ် အချ ို့ေသာ ဏ္ဍမျာဵ၏ မူဝါဒမျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ 

၏အေရဵပါမှု ိ ုလဳုေလာ ်စွာေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရိှပါ။ သ့ုိြဖစ်၍  ာလလတ်တွင် ယင်ဵလုိအပ်ချ ်မျာဵ 

 ိုြပုြပင်မပီဵ မူဝါဒမျာဵ ုိ ညှိနှိုင်ဵြပင်ဆင်မှုမျာဵ ြပုလုပ်သွာဵရန်လုိအပ်ပါမည်။ သစေ်တာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵ 

နှင်ဴ သစ်ေတာအတန်ဵအစာဵ ျဆင်ဵြခင်ဵမှ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျှောဴချြခင်ဵ (REDD+) ဆုိင်ရာ 

မဟာဗျူဟာနှငဴ် ရာသီဥတုနှင်ဴသဟဇာတြဖစ်ေသာ စုိ ပ်ျ ိုဵေရဵမဟာဗျူဟာတ့ုိ ုိ ေရဵသာဵြပုစုလျ ် 

ရိှပါသည်။ အစိမ်ဵေရာင်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵမဟာဗျူဟာနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ 

လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵ စီမဳချ ်(NAP) တ့ုိ ုိ ေရဵသာဵြပုစုလျ ်ရိှပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာတ့ုိ ုိ ေရဵဆဲွချမှတ်ြခင်ဵအြပင်   

ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှေသာ၊  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသည်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှုနှင်ဴ သ ်ဆုိင်

သည်ဴ ေအာ ်ေဖာ်ြပပါ အြခာဵအမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်မူဝါဒမျာဵနှငဴ် ဥပေဒမျာဵ ုိလည်ဵ ေရဵသာဵြပုစုမပီဵ 

ြဖစပ်ါသည်- 

( ) အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာမူဝါဒ (၂၀၁၈ ခုနှစ်) နှငဴ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်မှု 

ဆုိင်ရာမူေဘာင် (ေရဵဆဲွဆဲ)၊ 

(ခ) သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွမဲှုဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုနှစ်)၊ 

(ဂ) ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနှစ)်၊ 
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(ဃ) ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ေဘဵအန္တရာယ်ေက ာင်ဴ ထိခို ်ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခ ေလျှောဴချေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စီမဳချ ် (၂၀၁၇ ခုနှစ)်၊ 

(င) နုိင်ငဳအဆင်ဴဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ဲွဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင်ဴလုပ်ငန်ဵစီမဳချ ် (၂၀၁၁ခုနှစ်၊ 

ြပင်ဆင် ေရဵသာဵြခင်ဵ၂၀၁၅ ခုနှစ်)၊ 

(စ) အမျ ိုဵသာဵစဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမဟာဗျူဟာ (၂၀၀၉ ခုနှစ်) နှငဴ် 

(ဆ) အမျ ိုဵသာဵသဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်နှင်ဴ  ျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵစမဳီချ ် (၂၀၁၀ ြပညဴ်နှစ်)။ 

အမျ ိုဵသာဵစဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမဟာဗျူဟာ (NSDS) သည် ပတ်ဝန်ဵ ျင်၊ 

စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵညီမျှေစွာ တုိဵတ ်ေစြခင်ဵြဖငဴ် ြမန်မာြပည်သူမျာဵ၏  ျန်ဵမာေပျာ်ရွှေင်စွာ 

ေနထိုင်နိုင်ေရဵ ရည်မှန်ဵချ ် ုိ ရရှိေစရန်ြဖစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ြမန်မာနုိင်ငဳသည် (NSDS) ၏ 

ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵနှငဴ် နိုင်ငဳေတာ်၏ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုပန်ဵတိုင်မျာဵ(SDG) ို ရရိှနိုင်ရန ်

အတွ ် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ စဉ်ဆ ်မြပတ်ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှပါသည်။ သ့ုိရာတွင် 

ယခုရရိှထာဵေသာ စဉ်ဆ ်မြပတ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုပန်ဵတုိင်နှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵစဉ်ဆ ်မြပတ် ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှုမဟာဗျူဟာပါ ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵသည် က ီဵမာဵေသာစိန်ေခါ်မှုမျာဵနှငဴ် ရင်ဆိငု်ရနုိင်ပါသည်။ 

အဘယဴ်ေက ာငဴ်ဆုိေသာ် နိုင်ငဳေတာ်သည် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ် က ုဳေတွ့နုိင်မပီဵ  လ ်ရှိ 

 ာတွင်ပင် တစ် မ္ဘာလဳုဵ၌ြဖစ်ေပါ်လျ ်ရိှသည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှု 

မျာဵ ုိ ခဳစာဵေနရေသာေက ာင်ဴြဖစ်ပါသည်။ 

အာဆီယဳနိုင်ငဳမျာဵအေနြဖငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ မခိမ်ဵေြခာ ်မှုမျာဵနှငဴ် စာဵနပ်ရိ ္ခာ 

ဖူလဳုေရဵ ို တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် ဘ ်ေပါင်ဵစုဳမှ ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်နိုင်ရန် ြပုစုေရဵဆဲွထာဵသည်ဴ  

လယ်ယာ၊ သာဵငါဵနှငဴ် သစ်ေတာ ဏ္ဍမှ စာဵနပ်ရိ ္ခာဖူလဳုေရဵအတွ ် အေထာ ်အပဴဳေပဵြခင်ဵ 

အပါအဝင်  အာဆီယဳ ဏ္ဍေပါင်ဵစုဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူေဘာင် ိလုည်ဵ သေဘာတူ 

လ ်မှတ်ေရဵထုိဵခဲပဴါသည်။ 

ဇယာဵ-၇။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳရိှ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ 

သ ်ဆုိင်ေသာ မဟာဗျူဟာမျာဵနှငဴ် စီမဳ ိန်ဵ မျာဵ 

ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလမဲှုဆုိင်ရာမူဝါဒ      

(MCCP) 

  ဏ္ဍအသီဵသီဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဆိုင်ရာ တ့ဳုြပန် 

ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အဓိ  

နည်ဵလမ်ဵအြဖစ်  ြမန်မာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဆိုင်ရာ 

မဟာဗျူဟာ (MCCS) ၂၀၁၈-၂၀၃၀  ုိ  ြပုစုေရဵဆဲွြပဋ္ဌာန်ဵရန် 

အခွငဴ်အာဏာရိှြခင်ဵ။ 

 ရည်ရွယ်ချ ်သည် ြမန်မာနိင်ုငဳတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုနှငဴ် 
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လို ်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴချေရဵ လုပ်ေဆာင်ချ ် 

မျာဵ တုိဵြမှငဴ်ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ နိင်ုငဳေတာ်၏ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှု ို ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵစပ်ရန်၊ 

ြပည်သူြပည်သာဵ အာဵလဳုဵ၏ အ ျ ိုဵစီဵပွာဵအတွ ် ေရရှည် 

တည်တဴဳမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵသည်ဴ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလမဲှုဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရှေိသာ ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ရရှေိစမညဴ် 

ဆုဳဵ ြဖတ်ချ ်မျာဵချမှတ်ရန်။ 

၂၀၁၈ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည် 

တည်တဴဳခုိင်မမဲမပီဵ ဟန်ချ ် 

ညီေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှု          

စီမဳ ိန်ဵ (MSDP) 

 ရည်မှန်ဵချ ် (၅) ြဖစ်သည်ဴ နိင်ုငဳ၏ အနာဂတ်မျ ိုဵဆ ်မျာဵ 

အတွ ် သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ေအာ ်ရိှ 

ဒုတိယေြမာ ် မဟာဗျူဟာြဖစ်သညဴ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

ေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵမှုလမ်ဵေက ာင်ဵသ့ုိ  ူဵေြပာင်ဵေရဵ၊ 

လမူှုဘဝမျာဵ ုိ  ာ ွယ်ေစာင်ဴေရှာ ်၍ သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ်  ျေရာ ်မှု ေလျာဴ ျေစေရဵနှင်ဴ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလမဲှုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရှမိှုြမှငဴ်တင်ေရဵ ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵနှငဴ် 

 ုိ ်ညီမပီဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ုိ ရရှိနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 အြခာဵရည်မှန်ဵချ ်(၄)ချ ်ေအာ ်ရှိ မဟာဗျူဟာ လပု်ငန်ဵ 

နယ်ပယ်မျာဵတွင်လည်ဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 

ေဆာင်ရွ ်ရမညဴ် လပ်ုငန်ဵမျာဵ ုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာ 

မူဝါဒ (NEP 1994 revised 2018) 

 ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် စ ်မှုလပ်ုငန်ဵမျာဵ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်လာြခင်ဵ၊ 

မမို့ြပမျာဵ ချဲ့ထွင်လာြခင်ဵ၊ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်လာြခင်ဵ 

နှငဴ်အတူ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဆုိင်ရာ မခိမ်ဵေြခာ ်မှုမျာဵ ုိ 

ရင်ဆိုင်ေနရမပီဵ၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုေက ာင်ဴ က ုဳေတွ့ေနရ 

ေသာဆုိဵဝါဵသည်ဴမခိမ်ဵေြခာ ်မှုမျာဵနှင်ဴဖိအာဵမျာဵ ေအာ ်တွင် 

ရှိေနေသာ သဘာဝအရင်ဵအနှီဵမျာဵေပါ်တွင်လည်ဵ မီှခိုေနရ 

သည် ို ဤမူဝါဒ  လ ်ခဳထာဵပါသည်။ 

 ဤရည်ရွယ်ချ ်မှာ အရပ်ဘ ်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစုိဵရ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ပုဂ္ဂလိ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ ် 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအာဵ ြမန်မာနိင်ုငဳ၏ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ 

 ာ ွယ်ေရဵနှငဴ် စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖွဳ့မဖိုဵေရဵ ရည်မှန်ဵချ ် ုိ 

ဆ ်လ ် အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်နိုင်ေစေရဵ 

အတွ ် ေရရှည်လမ်ဵညွှန်ချ ်မျာဵ ချမှတ်ေပဵရန် ြဖစ်သည်။ 
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 နဦဵအမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် 

အစီရင်ခဳစာ။ (INC 2012) 

 ဤအစီရင်ခဳစာတွင် ြမန်မာနိင်ုငဳ၏ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ 

ေလျာဴနည်ဵေအာင် ေဆာင်ရွ ်နိုင်ေသာ အလာဵအလာမျာဵ ုိ 

မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ ထတ်ုလွှတ်မှုစာရင်ဵ ေ ာ ်ယူြခင်ဵြဖငဴ် 

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

 စာရင်ဵေ ာ ်ယူသည်ဴအေြခခဳနစှ်မှာ ၂၀၀၀ ြပညဴ်နှစ်ြဖစ်မပီဵ 

ေ ာ ်ယူမှု ရလဒ်အရ ြမန်မာနုိင်ငဳသည်  ာဗွန်စုပ်ယူ 

သုိေလှာင်ထာဵေသာ နုိင်ငဳတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဒုတိယအက ိမ် အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် အစီရင်ခဳစာ (SNC) သည် 

လ ်ရှ ိ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လွှတ်မှုစာရင်ဵမျာဵ ို 

ေ ာ ်ယူသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလမဲှု နှငဴ် လို ်ေလျာညီေထွ 

ြဖစ်ေစေရဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ်။ (NAPA 2012) 

 ဤအစီအစဉ်သည်ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှု ို လုိ ်ေလျာညီေထွ 

ြဖစ်ေစေရဵ အဓိ ဦဵတည်မပီဵ လို ်ေလျာညီေထွရှေိစမညဴ် 

စီမဳခန့်ခဲွမှု ို မူဝါဒမျာဵနှငဴ် စီမဳ ိန်ဵမျာဵတွင် ေပါင်ဵစပ် 

ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵနှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလြဲခင်ဵဆိုင်ရာသုေတသန 

မျာဵ တုိဵြမှငဴ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵတ့ုိ ပါဝင်ပါသည်။ 

 ဤအစီအစဉ် ိုြပင်ဆင်ရာတွင် လတ်တေလာ ေဆာင်ရွ ်ရ 

မညဴ် လပ်ုငန်ဵမျာဵ ုိ တိတိ ျ ျေဖာ်ြပထာဵမပီဵ စုိ ်ပျ ိုဵေရဵ၊ 

က ိုတင်သတိေပဵ စနစ်မျာဵ၊ သစ်ေတာမျာဵ၊  ျန်ဵမာေရဵ၊ ေရ၊ 

 မ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသမျာဵ၊ စွမ်ဵအင်၊ စ ်မှုနငဴ်ှ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵ ဲွမျာဵ 

ဟူသညဴ် နယ်ပယ် (၈) ခုတွင် လုိ ်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစမညဴ် 

လပ်ုငန်ဵမျာဵ စတင်လုပ် ုိင်ရန် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။  အဆုိပါ 

နယ်ပယ်မျာဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဒဏ် ုိ ခဳရနုိင်ဖွယ် 

ရှိမပီဵ အေရဵတက ီဵတ့ဳုြပန်မှုမျာဵ ုိ ချ ်ချင်ဵေဆာင်ရွ ်ရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ အေြခအေနနှငဴ် 

သငဴ်ေလျာ်မညဴ် အမျ ိုဵသာဵ 

အဆငဴ်ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ 

လို ်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ 

ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် 

ရွ ်မညဴ် လပ်ုငန်ဵအစီအစဉ်။ 

 နိင်ုငဳေတာ်အစုိဵရအေနြဖငဴ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵ 

ေသာ တုိဵတ ်မှုလမ်ဵေက ာင်ဵ ို အေ ာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွ ်ရန်နှငဴ် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထုတ်လွှတ်မှု ေလျှောဴချ 

ြခင်ဵနှငဴ် ပတသ် ်ေသာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ  တိ ဝတ် 

မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွ ်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

 စီဵပွာဵေရဵတုိဵတ ်မှု ို လူမှုေရဵနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵ ျင် စဉ်ဆ ် 

မြပတ်    တုိဵတ ်မှုမျာဵနှငဴ် ဟန်ချ ်ညီေအာင်တည်ေဆာ ် 
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(INDC 2015) (လ ်ရိှတွင် NDC 

အြဖစ် ြပင်ဆင်ေရဵဆဲွ 

လျ ်ရှပိါသည်။) 

ထာဵပါသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖငဴ် ေဒသအဆငဴ်တွင်  မ္ဘာဴပူေနွဵမှု ုိ 

ေလျာဴနည်ဵေစရန် ေဆာင်ရွ ်ရာ၌ မည်သည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွ ်မည် ို အေလဵေပဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

 သစ်ေတာဖဳုဵလွှမ်ဵမှု ုိ  ထနိ်ဵသိမ်ဵထာဵမပီဵ ြပန်ြပညဴ်မမဲ စွမ်ဵအင် 

ထတ်ုယူြခင်ဵတွင် ရင်ဵနှီဵ ြမှုပ်နှြဳခင်ဵြဖငဴ် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ 

စုပ်ယူသညဴ် နိင်ုငဳအြဖစ် ဆ ်လ ်တည်ရှရိန်ြဖစ်သည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ 

(MCCS)တွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်  ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုနငဴ်ှ 

လို ်ေလျာညီေထွရှေိရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ အဓိ ေဆာင်ရွ ် 

သွာဵရန် ြဖစ်သည်။ 

 စွမ်ဵအင်၊ သစ်ေတာ၊ စ ်မှု၊ စုိ ်ပျ ိုဵေရဵနှငဴ် မမို့ြပ ဏ္ဍမျာဵ 

တွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဒဏ် ေလျာဴနည်ဵသ ်သာေစေရဵ 

ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵြဖငဴ် ြမန်မာနုိင်ငဳအတွ ် 

 ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာတုိဵတ ်မှု၊ ရင်ဵနှီဵ ြမှုပ်နဳှ 

မှုမျာဵမှ အ ျ ိုဵအြမတ်မျာဵ ရရိှေစရန်၊ 

 ထို့အြပင်  ုလသမဂ္ဂရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဆိုင်ရာ မူေဘာင် 

 ွန်ဗင်ဵရှင်ဵ(UNFCCC) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵသည် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလမဲှု နှငဴ်  ျာဵ/မ တန်ဵတူညီမျှေမှုရရိှေရဵ  ိစ္စရပ်မျာဵ ုိ 

 ုိင်တွယ်ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ၏ အေရဵပါမှု ုိ အသိအမှတ်ြပုမပီဵ 

အမျ ိုဵသာဵမျာဵနှငဴ်တန်ဵတူ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵပါ  ွန်ဗင်ဵရှင်ဵ 

လပ်ုငန်ဵမျာဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်ေစရမည်။ ထို့ေက ာငဴ် 

ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ အေြခအေနနှငဴ်သငဴ်ေလျာ်မညဴ် အမျ ိုဵသာဵ 

အဆငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လို ်ေလျာညီေထွ ြဖစ်ေစ 

ေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ် 

မညဴ် လပု်ငန်ဵအစီအစဉ် (INDC) တွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ဆိင်ုရာမူဝါဒ ုိ ေရဵဆဲွရာ၌   ျာဵ/မတန်ဵ တူညီမျှေမှုရရိှေရဵ 

 ိစ္စရပ် ုိ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵမည်ြဖစ်ေက ာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဥတုနငဴ်ှ  

သဟဇာတြဖစ်သညဴ် စုိ ်ပျ ိုဵေရဵ 

မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၆) 

  ဏ္ဍမျာဵနှငဴ် လထုူအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် ရာသီဥတုနငဴ်ှ 

လို ်ေလျာညီေထွရှမိှု စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ ုိ ခိုင်မာေအာင် 

တည်ေဆာ ်မပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလြဲခင်ဵေက ာင်ဴ ြဖစ်ေပါ် 
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လာေသာသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ခဳနိုင်ရည်ရှေိအာင် တည် 

ေဆာ ်ရမည်။ 

 သီဵနှမဳျ ိုဵ ဲွမျာဵနှငဴ် သငဴ်ေလျာ်ေသာ စုိ ်ပျ ိုဵနည်ဵစနစ်မျာဵ၊ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခဲွမှု၊ သီဵနှနဳှငဴ်ဝင်ေငွ 

ဆုဳဵ ရှုဳဵမှု စီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵတ့ုိ ုိ လို ်ေလျာညီေထွရှေိစရန် 

အတွ ် အေလဵထာဵေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငဳ ေဘဵအန္တရာယ် 

ေက ာငဴ် ထခုိိ ်ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခ 

ေလျှောဴချေရဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳချ ်  

(MAPDRR) 

 က ိမ်ဖန်မျာဵစွာြဖစ်ေပါ်သညဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်နငဴ်ှ 

ဆ ်နယ်ွေသာ ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခရှိမှုမျာဵ ုိ ေလျှောဴချရန်အတွ ် 

လပ်ုငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ုိ သတ်မှတ်ထာဵသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဆိုင်ရာ မဟာဗျုဟာ (MCCS) 

သည် ဤအစီအစဉ်နှငဴ်ဆ ်စပ်မှုရှရိန်လိုအပ်မပီဵ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလြဲခင်ဵ ိစ္စရပ်မျာဵ ုိ ပိုမုိေ ာင်ဵမွန်ေအာင် အေ ာင် 

အထည်ေဖာ်ရာ၌ အေထာ ်အ ူြဖစ်ေစရပါမည်။ 

အစိမ်ဵေရာင်စီဵပွာဵေရဵမူဝါဒ 

မူေဘာင် (ြပင်ဆင်ဆ)ဲ 

 ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျုဟာ (MCCS) 

 ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ အေထာ ်အ ူ ြဖစ်ေစပါမည်။ 

ထို့အြပင်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ တုိဵတ ်မှုနငဴ်ှ 

သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ ုိ ထန်ိဵသိမ်ဵထာဵနုိင်ရန်အတွ ် 

ပတ်ဝန်ဵ ျင် ို ထိခို ်မှု မြဖစ်ေစေသာ ရင်ဵနှီဵ ြမှုပ်နှမဳှုမျာဵ ုိ 

မ ်လဳုဵေပဵ ေဆာင်ရွ ်ရန် ြဖစ်သည်။ 

အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်နှငဴ် မမို့က ီဵ 

မျာဵအဆငဴ်တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

စီမဳခန့်ခဲွမှု မဟာဗျူဟာ 

(ြပင်ဆင်ဆ)ဲ 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှု ိုြဖစ်ေပါ်ေစေသာ အဓိ ြပဿနာ 

ြဖစ်သညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵြဖငဴ် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ 

ထတ်ုလွှတ်မှု အလာဵအလာမျာဵ ုိ ေလျှောဴချနုိင်မည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ဇစ်ြမစ-် MCCS မူက မ်ဵေရဵဆွဲေရဵအဖဲွ့ 

ြမနမ်ာဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုအစီအစဉ် (MCCA) မှ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည် လုိအပ်ချ ်မျာဵ ုိ စိစစ်ရာတွင်  ဏ္ဍအသီဵသီဵတွင်ရိှေသာ တာဝန်ရိှသူမျာဵသည် 

မူဝါဒ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ေသာ ဆဳုဵြဖတ်ချ ်မျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ို ေဆာင်ရွ ်နုိင်သည်ဴ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵရိှေက ာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ သ့ုိရာတွင် ယခင်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၏  ဏ္ဍဆုိင်ရာ 

မူဝါဒမျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ်ပတ်သ ်၍ တိ ျေသာေဖာ်ြပမှုမျာဵ ုိ မေတွ့ရိှရပါ။ 

ထ့ုိေက ာငဴ် တာဝန်ရိှသူမျာဵအေနနှငဴ် လ ်ရိှလုပ်ငန်ဵစဉမ်ျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ 
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ေပါင်ဵစပ်သွာဵရန် အခ ်အခရိှဲေနပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ  ဏ္ဍအသီဵသီဵ၏ မူဝါဒမျာဵ 

သီဵြခာဵေရဵဆဲွရာတွင် ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵြဖငဴ် ယင်ဵ ဏ္ဍမျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ ဆုိဵ ျ ိုဵ 

မျာဵ ုိ ခဳနုိင်ရည်ရိှမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထ့ုိအြပင်  ဏ္ဍမျာဵအက ာဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ 

မူဝါဒမျာဵ၏ သဟဇာတြဖစ်မှု ိ ု ဖန်တီဵေပဵြခင်ဵအာဵြဖငဴ် သ ်ဆုိင်ရာ ဏ္ဍအလုိ  ် မူဝါဒ 

လမ်ဵညွှန်ချ ်မျာဵ ုိ ပုိမုိထိေရာ ်ေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ အမျ ိုဵသာဵဘ ်စုဖဳွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵ  

(NCDP) နှင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဳဴခုိင်မမဲမပီဵ ဟန်ချ ်ညီေသာဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု စီမဳ ိန်ဵ 

(MSDP)တ့ုိတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ အဓိ အစိတ်အပုိင်ဵအြဖစ ် ပါဝင်ေစေသာ်လည်ဵ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်မမမဲပီဵ  ဟန်ချ ်ညီေသာ အစီအစဉ် မေရဵဆဲွမီ   ဏ္ဍအလုိ ် 

မူဝါဒမျာဵနှငဴ်အစီအစဉ်မျာဵတွင် ညီမျှေစွာပါဝင်ထညဴ်သွင်ဵမှု မရိှေသဵသည် ိ ု ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

ေပါင်ဵစပ်မှုအေြခအေနမှာ အဆငဴ်အမျ ိုဵမျ ိုဵတွင်ရိှေနပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒ ို 

 ဏ္ဍအလုိ ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုတွင် အေရဵက ီဵသည်ဴ အစိတ်အပုိင်ဵတစ်ရပ်အြဖစ ် ထည်ဴသွင်ဵ 

ထာဵရိှရန် လုိအပ်ပါသည်။ အထ ်ပါအချ ်မျာဵသည် ရာသီဥတုဒဏ်ေက ာငဴ်  ထိခိ ု်လွယ်ေသာ 

မူဝါဒမျာဵ၏ လုိအပ်ချ ်မျာဵ ို ြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ို ရာသီဥတုဒဏခ်ဳနုိင်ရည် 

ရိှေသာ နုိင်ငဳတစ်ခအုြဖစ ် ေြပာင်ဵလဲသွာဵေစမည်ြဖစပ်ါသည်။  ဏ္ဍအလုိ မူ်ဝါဒမျာဵတွင် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ အေရဵက ီဵေသာအစိတ်အပုိင်ဵအေနြဖငဴ် ထည်ဴသွင်ဵေရဵသည် လ ်ရိှမဟာဗျူဟာ 

အေနြဖငဴ် ဦဵစာဵေပဵလုပ်ေဆာင်ရမည်ဴ  ိစ္စတစ်ရပ်ြဖစ်ေနပါသည်။ 

၄.၂။  အဖွဲ့ အစည်ဵ ဆုိင်ရာ အစီအစဉ် 

ပတဝ်န်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ ေရဵဦဵစီဵဌာန 

သယဳဇာတနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်က ီဵဌာန (MONREC)၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန (ECD) သည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ ိစ္စမျာဵ ို နုိင်ငဳတ ာနှင်ဴ 

ဆ ်သွယ်ေဆာင်ရွ ်ရသညဴ် အဓိ ဌာန (Focal Point) ြဖစပ်ါသည်။ ထ့ုိေက ာငဴ် ပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည်  ုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူေဘာင် ွနဗ်င်ဵရှင်ဵ 

(UNFCCC) နငှ်ဴ ညိှနှိုင်ဵေဆွဵ ေနွဵြခင်ဵ၊ အစီရင်ခဳတင်ြပြခင်ဵတ့ုိ ုိ ေဆာင်ရွ ်ရပါသည်။ ထ့ုိအြပင် 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာဆဳုဵြဖတ်ချ ်မျာဵ ုိ နုိင်ငဳအဆငဴ်တွင် 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရပါသည်။ ယင်ဵအေ ာင်အထည်ေဖာ်ရသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိငရ်ာ အေထာ ်အပဴဳေပဵသည်ဴ ရန်ပဳုေငွအမျ ိုဵမျ ိုဵမ ှ  ူညီပဴဳပုိဵေပဵေသာစီမဳ ိန်ဵ မျာဵ 

အတွ ် ေထာ ်ခခဳျ ်ေပဵြခင်ဵလည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။ အဆုိပါ ရန်ပဳုေငွမျာဵတွင် ဖဳွ့မဖိုဵမှုအနည်ဵဆဳုဵ 

နုိင်ငဳမျာဵရန်ပဳုေငွ (LDCF)၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင် ိထိုခို ်မှုမရိှေသာ အစိမ်ဵေရာင်ရာသီဥတုရန်ပဳုေငွ (GCF)၊ 

 မ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာ အေထာ ်အပဴဳရန်ပဳုေငွ(GEF-TF)၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ အထူဵ 

ရန်ပဳုေငွ (SCCF) နှငဴ်  ျ ိုတုိေနာ ်ဆ ်တွဲစာချုပ်အရ လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵရန်ပဳုေငွ (AF) 

မျာဵပါဝင်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် အြခာဵဝနက် ီဵဌာနမျာဵ၊ 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 

စာမျက်နှာ| 119 

 

ဦဵစီဵဌာနမျာဵနှငဴ် ဆ ်သွယ်မပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴပတ်သ ်၍ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွ ်ေပဵရန် 

တာဝန်ရိှပါသည်။ 

သ့ုိြဖစ်၍ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိလုည်ဵ ပဴဳပုိဵေပဵရန် 

လုိအပ်ပါသည်။ အြခာဵဝန်က ီဵဌာနမျာဵနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင်လည်ဵ ရာသီဥတုဆုိင်ရာ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ ို အေလဵထာဵပဴဳပုိဵေပဵြခင်ဵြဖငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ သ ်ဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵစီမဳ ိန်ဵမျာဵတွင် ေပါင်ဵစပ်ထည်ဴသွင်ဵနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (၂၁) က ိမ်ေြမာ ်  ုလသမဂ္ဂ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ညီလာခဳ (COP 21) တွင် ပါဝင်တ ်ေရာ ်ြခင်ဵ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်နှငဴ် ၂၀၁၆ 

ခုနှစ်အတွင်ဵ ြမနမ်ာဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုအစီအစဉ် (MCCA) ၏ 

နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ (TWG) မျာဵနှင်ဴ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဆ ်သွယ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖင်ဴ အြခာဵ 

 ဏ္ဍမျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်ေနသူမျာဵအာဵ တ ်က စွာ 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေစနုိင်ခဲပဴါသည်။ 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှငဴ် ပတ်သ ်၍ 

အေရဵက ီဵေသာ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွ ်မှု အခန်ဵ ဏ္ဍတွင်ပါဝင်မပီဵ ြမနမ်ာဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုအစီအစဉ် (MCCA) ၏ နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ (TWG)  ို ထိေရာ ်စွာ 

အသဳုဵချနုိင်ခဲပဴါသည်။ နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ (TWG)  ို မူလတွင်မဟာဗျူဟာနှင်ဴ မူဝါဒေရဵဆဲွ 

ြပုစုရနရ်ည်ရွယ် ဖဲွ့စည်ဵခဴဲြခင်ဵြဖစ်ေသာ်လည်ဵ လ ်ရိှတွင် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ေရဵအတွ ် ဌာန 

တစ်ခြုဖစလ်ာမပီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ အေြခအေနနှငဴ်သင်ဴေလျာ်မညဴ် အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ အေ ာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွ ်မညဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (INDC)  ို အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ဆုိင်ရာ က ိုတင်ခန့်မှန်ဵချ ်အသစ်မျာဵနှင်ဴ အြခာဵ ိစ္စမျာဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ 

တ့ုိတွင် အေထာ ်အ ူြပုေစခဴဲပါသည်။ ဤအဖွဲ့သည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ 

ဆုိင်ရာ ိစ္စမျာဵ ုိ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်၊ တုိင်ဵေဒသက ီဵနှငဴ် ြပည်နယ်အဆငဴ်နှင်ဴ ရပ်ရွာအဆငဴ်အထိ 

အစဉ်တစို ် ေဆွဵေနွဵေဆာင်ရွ ်ခဲသဴညဴ် ပထမဆဳုဵေသာအဖွဲ့ြဖစ်မပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ဏ္ဍ 

အသီဵသီဵတွင် ေပါင်ဵစပ်ညိှနှိုင်ဵ ထည်ဴသွင်ဵနိုင်ေရဵအတွ ် ေဆာင်ရွ ်ရြခင်ဵြဖစ်သညဴ်အတွ ် 

စီမဳ ိန်ဵ  ာလအလွန်တွင်လည်ဵ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်အြဖစ် ဆ ်လ ်တည်ရိှ ာ ညှိနှိုင်ဵေပါင်ဵစပ် 

ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ ေရဵနှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာဗဟုိေ ာ်မတီ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ဆုိင်ရာ ဗဟုိေ ာ်မတီ (NECCCCC)  ို အဆငဴ်အြမငဴ်ဆဳုဵအဖွဲ့အစည်ဵအြဖစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ တွင် 

ဖဲွ့စည်ဵခဴဲပါသည်။ ဤေ ာ်မတီ ိ ု နိုင်ငဳေတာ် ဒုတိယသမ္မတမှ နာယ အြဖစ် ေဆာင်ရွ ်မပီဵ 
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လုပ်ငန်ဵေ ာ်မတီ (၆) ခု ြဖငဴ် ပဴဳပုိဵဖဲွ့စည်ဵထာဵပါသည်။ အေရဵက ီဵသည်ဴအချ ်အေနြဖင်ဴ 

အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ဗဟိုေ ာ်မတီနှငဴ် လုပ်ငန်ဵေ ာ်မတီမျာဵ၏ အဖဲွ့ဝင်မျာဵသည် စီမဳ ိန်ဵ မျာဵနှငဴ် 

ပတ်သ ်၍ အစီအစဉ်မျာဵချမှတ် ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵနှငဴ် အစီရင်ခဳြခင်ဵတ့ုိတွင် အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ အခန်ဵ 

 ဏ္ဍနှင်ဴ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ ို နာဵလည်သေဘာေပါ ်ရမည်ဴအြပင် ဝနက် ီဵဌာနမျာဵနှင်ဴ ဦဵစီဵဌာန 

မျာဵ၏ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ ိုလည်ဵ သိရိှနာဵလည်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနသည် ဗဟိုေ ာ်မတီနှငဴ် လုပ်ငန်ဵေ ာ်မတီမျာဵ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵရုဳဵ ြဖစ်ပါသည်။ ဗဟို 

ေ ာ်မတီဝင်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵေ ာ်မတီဝင်မျာဵနှင်ဴ အတွင်ဵေရဵမှူဵရုဳဵ အြဖစ် ေဆာင်ရွ ်ေသာ 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန ဝနထ်မ်ဵမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ တည်ေဆာ ်ြခင်ဵ ို 

ဤမဟာဗျူဟာ   ူညီနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤေ ာ်မတီသည် တုိင်ဵေဒသက ီဵနှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵ 

အဆငဴ်၊ ခရိုင်နှငဴ် မမို ့နယ်မျာဵအဆငဴ်အထိ တုိဵချဲ့ဖဲွ့စည်ဵထာဵပါသည်။ 

၄.၃။  ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ ယန္တရာဵ 

နည်ဵပညာ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည်တည်ေဆာ ်ရန်လုိအပ်ချ ်မျာဵ ုိ လ ်လှမ်ဵမီ 

ေစရန်၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် လ ်ရိှအေြခအေနတွင် ေတွ့က ုဳရေသာ ပျ ်စီဵမှုမျာဵ ုိ 

ြပနလ်ည်ေ ာင်ဵမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ အမျ ိုဵသာဵနှင်ဴ ဏ္ဍအလုိ ် စီမဳ ိန်ဵမျာဵ ို အေ ာင် 

အထည်ေဖာ်ရန်အတွ ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ ရန်ပဳုေငွလုိအပ်ေက ာင်ဵ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ အေြခအေနနှင်ဴသငဴ်ေလျာ်မည်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာ 

ညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် 

တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည် (INDC, 2015)။ ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမှုနှင်ဴ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

ေလျာဴနည်ဵေစရန်အတွ ် ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵနှင်ဴပတ်သ ်၍ တွ ်ချ ်ြခင်ဵမြပုရေသဵေသာ်လည်ဵ 

 ုန် ျစရိတ်ပမာဏမျာဵစွာ ရိှနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် ပဳုမှန်စီဵ ပွာဵေရဵတိုဵတ ်မှု လျာထာဵချ ် 

မျာဵ ုိရရိှရန်အတွ ် ခန့်မှန်ဵေြခအာဵြဖငဴ် စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ် ုန် (GDP)  ို ၅ ရာခိင်ုနှုန်ဵမှ 

၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵအထိ တိုဵြမငှ်ဴရန်လုိအပ်ပါမည်။ ထ့ုိအြပင် ေနာင်လာမည်ဴနှစ် (၂၀)  ာလအတွင်ဵ 

နှစ်စဉ်ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှု ို စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵ ထုတ် ုန်၏၂၁ ရာခိင်ုနှုန်ဵ မှ ၂၈ ရာခိင်ုနှုန်ဵအထိ 

တုိဵြမငှ်ဴရန်လုိအပ်ပါမည် (OECD 2014b)။ ဇယာဵ (၈) အရ ြမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ လ ်ရိှရာသီဥတုနှင်ဴ 

ပတ်သ ်၍ခွေဲဝချထာဵသညဴ် ရန်ပဳုေငွမှာ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ တ့ဳုြပန်မှုမျာဵ ို ြမငှ်ဴတင်နိုင် 

ေရဵ ေဆာင်ရွ ်သညဴ်  ုန် ျစရိတ်မျာဵအတွ ်ပင် လဳုေလာ ်မှုမရိှပါ။ 

နှစ်နိုင်ငဳအက ာဵ အ ူအညီေပဵမှုမျာဵအန ် ရာသီဥတုဆုိင်ရာရန်ပဳုေငွအမျာဵစု ိ ု

ြမနမ်ာနုိင်ငဳမ ှ လ ်ခရဳရိှလျ ် ရိှပါသည်။ အဓိ အေထာ ်အပဴဳေပဵသူမျာဵတွင် ဂျပန်၊ ဂျာမနီ၊ 

အဂေလန်၊ ေနာ်ေဝ၊ ဆွစ်ဇာလနနှ်င်ဴ ြပင်သစ်နုိင်ငဳတို့ ပါဝင်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်ဵမျ ိုဵစုဳပါဝင်သည်ဴ 

ရာသီဥတုဆုိင်ရာ ရန်ပဳုေငွေထာ ်ပဴဳေနသညဴ် ရင်ဵြမစမ်ျာဵမှာ အာရှဖဳွ့မဖိုဵေရဵဘဏ်၏ အထူဵရန်ပဳုေငွ၊ 
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နုိင်ငဳတ ာ ဖဳွ့မဖိုဵေရဵ အသင်ဵနှင်ဴ  မ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာအေထာ ်အပဴဳ (GEF) တ့ုိ ြဖစပ်ါသည် 

(OECD 2014b)။ 

ရာသီဥတုနှင်ဴ ုိ ည်ီေသာ  နဦဵလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵအတွ ် ရန်ပဳုေငွရရိှနိုင်ေသာ 

အြခာဵ ရင်ဵြမစမ်ျာဵမှာ နုိင်ငဳြခာဵ တုိ ရုိ် ရ်င်ဵနှီဵြမှု ပ်နှဳမှုနှင်ဴ အခွန်အခမျာဵ၊ နုိင်ငဳေတာ်ပုိင် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ အြခာဵအခွန်အခမဟုတ်ေသာဝင်ေငွမျာဵ၊ အတုိဵမဴဲေချဵေငွမျာဵနှငဴ် သဘာဝဓာတ်ေငွ့မှ 

ရရိှေသာ အခန်ွေငွမျာဵ စသည်တ့ုိမှ စုေဆာင်ဵရရိှသည်ဴ နိုင်ငဳေတာ်ဘဏ္ဍာေငွမျာဵ ြဖစပ်ါသည်။ 

ဇယာဵ-၈။  နှစ်နိုင်ငဳအက ာဵ အဖွဲ့အစည်ဵမျ ိုဵစုဳပါဝင်သည်ဴ အေထာ ်အပဴဳြဖင်ဴ ြမနမ်ာနုိငင်ဳ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် ပတ်သ ်ေသာ စီမဳ ိန်ဵ မျာဵတွင် သဳုဵစွဲသည်ဴ ရန်ပဳုေငွ 

ခုနှစ် စီမဳ ိန်ဵအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ (အေမရိ န်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) စုစုေပါင်ဵရန်ပုဳ

ေငွ (အေမရိ န် 

ေဒါ်လာ 

သန်ဵေပါင်ဵ) 

 ေလျှောဴချ 

ြခင်ဵ 

လို ်ေလျာညီ

ေထွြဖစ်ြခင်ဵ 

ေလျှောဴချြခင်ဵနှငဴ် လို ်ေလျာ 

ညီေထွြဖစ်ြခင်ဵ 

၂-ခုေပါင်ဵ 

၂၀၁၃ ၂၃ ၉ ၅ ၃၇ 

၂၀၁၄ ၆၃.၉ ၄၂၆.၇ ၂၇.၇ ၅၁၈.၃ 

ဇစ်ြမစ် - OECD (2015b) 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသည်ဴ 

တုိဵတ ်မှုရရိှေစေရဵ အမျာဵပါဝင်မှုရိှေသာ ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နဳှမှုမျာဵ ုိ စတင်ေဆာင်ရွ ်ရန်နှင်ဴ 

ရာသီဥတုနှင်ဴ ပတ်သ ်ေသာ ဘဏ္ဍာေငွရရိှရန်အတွ ် အစီအစဉ်တစ်ခတုည်ေထာင်ရန် လုိအပ်မည် 

ြဖစပ်ါသည်။ အဓိ  ျေသာ ဘဏ္ဍာေရဵအစီအစဉ် ုိ ေဖာ်ေဆာင်ရန်အတွ ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာ (MCCS) ၏ ညိှနှိုင်ဵေဆွဵေနွမှုမျာဵတွင် ေအာ ်ပါတ့ုိ ပါဝင်ပါသည်- 

( ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာရန်ပုဳေငွတညေ်ထာင်ရန်။ 

လ ်ရိှအေြခအေနတွင် ရာသီဥတုနှင်ဴ ို ်ညီေသာ  နဦဵလုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်မျာဵ 

 ို စတင်ေဆာင်ရွ ်ရန်နှငဴ် ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမူအတွ ် အေထာ ်အပဴဳမျာဵရရိှရန် တိ ျေသာ 

ဘဏ္ဍာေရဵအစီအစဉ်မျာဵ မရိှေသဵပါ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွမဲှု 

ဥပေဒတွင် အမျ ိုဵသာဵသဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွမဲှုရန်ပဳုေငွ တည်ေထာင်ရန် 

အတွ  ် အချ ်အလ ်မျာဵ ေဖာ်ြပပါရိှပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဥပေဒတွင်လည်ဵ ပတ်ဝန်ဵ ျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုရန်ပဳုေငွ တည်ေထာင်ရန် ပါဝင်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် 

 ဏ္ဍအလုိ ် ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှုေလျှောဴချေရဵရန်ပဳုေငွ ိ ု တည်ေထာင်ထာဵမပီဵ ေဒသအဆငဴ် 
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စီမဳ ိန်ဵ မျာဵ၊ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵဆုိင်ရာ 

ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာရိှမှုမျာဵ တုိဵတ ်ေစရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤရန်ပဳုေငွမျာဵသည် ရာသီဥတု 

ဆုိင်ရာ ဘဏ္ဍာေရဵ ုိ စီမဳခန့်ခွရဲာ၌ အဓိ အခန်ဵမှပါဝင်ပါသည်။ 

(ခ) သငဴ်ေလျာ်ေသာဘဏ္ဍာေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ ုိသဳုဵစွဲရန် 

ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှု 

ရရိှရနအ်တွ ် ဘဏ္ဍာေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ ုိ  ျယ်ြပန့်စွာ အသဳုဵြပုရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

ယင်ဵတ့ုိတွင် အတုိဵမဴဲေချဵေငွမျာဵ၊ အာမခဳချ ်မျာဵ၊ ရာသီဥတုနှင်ဴ ို ်ညီေသာ အာမခဳမျာဵ၊ 

ေချဵေငွမျာဵ၊ ပုိင်ဆုိင်မှုမျာဵနှင်ဴ ေက ဵမမီမျာဵ ုိအေြခခဳေသာ ဘဏ္ဍာေရဵအစီအစဉ်မျာဵ ပါဝင် 

ပါသည်။ 

(ဂ) ဘဏ္ဍာေရဵစီမခဳန့်ခွဲမှုစနစ်မျာဵ ုိအသုဳဵ ြပုရန် 

ရာသီဥတုဆုိင်ရာ ဘဏ္ဍာေငွ ုိ စီမဳခန့်ခွရဲန်အတွ ် ဘဏ္ဍာေရဵစီမဳမှုစနစ်မျာဵ 

လုိအပ်ပါသည်။ အဆိုပါစနစ်မျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ ဦဵစာဵေပဵအေနြဖင်ဴ 

စီမဳ ိန်ဵ တွင် ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵနှငဴ် ရန်ပဳုေငွလျာထာဵမှုစနစ်မျာဵ၊ စာရင်ဵစစ်ြခင်ဵ ဴဲသ့ုိေသာ 

ဘဏ္ဍာေရဵစီမဳခန့်ခွမဲှုစနစ်မျာဵ၊ အစီရင်ခဳြခင်ဵနှင်ဴ စနစ်တ ျအေလဵထာဵ ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ 

စနစ်မျာဵ ို အသဳုဵြပုြခင်ဵြဖင်ဴ ရာသီဥတုဆုိင်ရာ ဘဏ္ဍာေရဵစီမဳခန့်ခွမဲှု ိ ု ထိေရာ ်စွာ 

ေဆာင်ရွ ်နုိင်မည်ြဖစ်သည်။ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူေဘာင် 

(FESR) တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ စီမဳ ိန်ဵ နှင်ဴ ရန်ပဳုေငွဆိငု်ရာ အေလဴအ ျငဴ်အသစ်မျာဵအရ 

အစိုဵရ၏ ဘဏ္ဍာေရဵ စီမဳခန့်ခွမဲှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ သမ္မတရဳုဵမှ စီမဳ ိန်ဵ နှငဴ်ဘဏ္ဍာေရဵ 

ဝနက် ီဵဌာနသ့ုိ လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵြဖငဴ် ဗဟိုချုပ် ိင်ုမှု ို ေလျှောဴချနုိင်ပါသည် (World Bank 

2013)။ သ့ုိရာတွင် ရန်ပဳုေငွအစီအစဉ်မျာဵ ချမှတ်ရာတွင် အထ ်မှေအာ ်သ့ုိ ေဆာင်ရွ ်မှု 

ဆ ်လ ်ရိှေနပါသည်။ ရန်ပဳုေငွမျာဵအာဵ ေနာ ်ဆဳုဵတွင် ဘဏ္ဍာေရဵေ ာ်မရှင်၏ 

လမ်ဵညွှနမ်ှုမျာဵနှငဴ်အညီသာ သတ်မှတ်ပါသည် (TAF 2014)။ မတည်ရန်ပဳုေငွေရဵဆဲွရာ၌ 

စီမဳ ိန်ဵ နှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵဝန်က ီဵဌာနမှ ချုပ် ုိင်ထာဵပါသည်။ စာရင်ဵရှင် နှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵ 

ရန်ပဳုေငွြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ အမပီဵ သတ်ရန်ပဳုေငွစာတမ်ဵမျာဵ ို စုစည်ဵြခင်ဵ၊ ခွင်ဴြပုြခင်ဵဆုိင်ရာ 

အစီအစဉ် စီမဳခန့်ခွမဲှုမျာဵအာဵလဳုဵသည် ရသဳုဵမှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵဦဵစီဵဌာန၏ တာဝန်ြဖစ်ပါ 

သည် (UNCEF 2013၊ World Bank 2013)။ ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာစီမဳခန့်ခွမဲှု ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ 

စီမဳ ိန်ဵ  ုိ လ ်ရိှေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှမပီဵ ရန်ပဳုေငွခွဲေဝရာတွင် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရမှ 

တုိင်ဵေဒသက ီဵ/ြပည်နယ်အဆင်ဴအထိ ပုိမုိစနစ ်ျေသာ ေဆာင်ရွ ်မှုမျ ိုဵ တည်ေထာင်သငဴ်ပါ 

သည်။ ဤသ့ုိြပုြပင်ြခင်ဵြဖငဴ် နိုင်ငဳ၏ဘဏ္ဍာေရဵ စီမဳခန့်ခွမဲှုစနစ်တွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲ 

ြခင်ဵ တုဳ့ြပန်မှုမျာဵ ုိ ထည်ဴသွင်ဵရန် အခွင်ဴအလမ်ဵ ုိ ရရိှနိုင်ပါသည်။ 
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၄.၄။  ေစာငဴ်က ပ်က ည်ဴရှုြခင်ဵနှငဴ် အ ဲြဖတဆ်န်ဵစစ်ြခင်ဵ 

 စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴလူမူေရဵဆုိင်ရာ  ိန်ဵဂဏန်ဵအချ ်အလ ်မျာဵ ရရိှနိုင်မှုနှငဴ် ယုဳက ည်စိတ်ချမှု 

ရိှေစရန်အတွ ် နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရသည် ေစာငဴ်က ပ်က ည်ဴရှုြခင်ဵနှင်ဴ အ ဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ ုိတည်ေထာင်ရန် ဦဵစာဵေပဵလုပ်ေဆာင်လျ ်ရိှပါသည်။ ေယဘုယျအာဵြဖငဴ် ေစာငဴ်က ပ် 

က ညဴ်ရှုြခင်ဵနှငဴ် အ ဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵသည် လုပ်ငန်ဵစီမဳ ိန်ဵ ဦဵတည်ချ ်မျာဵအတုိင်ဵ ေအာင်ြမင် 

တုိဵတ ်မှုရရိှြခင်ဵ ို ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵထ ် အသဳုဵြပုသညဴ်လုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ အချ ်အလ ်  ိန်ဵဂဏန်ဵ 

ေ ာ ်ယူြခင်ဵ ုိသာ ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွ ်ေလဴရိှပါသည်။ နိုင်ငဳအဆငဴ်နှင်ဴ ေဒသအဆငဴ်မျာဵတွင် 

 ျငဴ်သဳုဵသည်ဴ ေစာငဴ်က ပ်က ည်ဴရှု့ြခင်ဵနှငဴ် ဆန်ဵစစ်အ ဲြဖတ်ြခင်ဵစနစ်သည်  ိန်ဵဂဏန်ဵေ ာ ်ယူ 

မှုနှငဴ် စီမဳခန့်ခွမဲှုတို့တွင်ေဆာင်ရွ ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵေပါ်မူတည်၍  ဲွြပာဵြခာဵနာဵမှု ရိှပါသည်။ 

အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ဆန်ဵစစ်မှုမူေဘာင်မျာဵြဖစ်ေသာ ေထာင်စုနှစ်ဖဳွ့မဖိုဵမှု ပန်ဵတိုင်မျာဵ (MDG) နှငဴ် 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည် တည်ဴတဴဳခုိင်မမမဲပီဵ  ဟန်ချ ်ညီေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵ (MSDP)တ့ုိသည် 

အချ ်အလ ်  ိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ ေ ာ ်ခြဳခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် အညွှန်ဵ 

 ိန်ဵမျာဵ ုိ သဳုဵပါသည်။  

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သ ်၍ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုလုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ် 

မည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစအီစဉ် (NDC) နှင်ဴဆ ်စပ်လျ ် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှု အေြခအေန ုိ 

က ီဵက ပ် ွပ် ဲြခင်ဵ၊ အစီရင်ခဳတင်ြပြခင်ဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵအတည်ြပုြခင်ဵ (MRV) စနစ်တစ်ရပ် 

တည်ေထာင်ရန် ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှပါသည်။ အဆုိပါ MRV စနစ်သည် UNFCCC သ့ုိတင်ြပမည်ဴ 

ဒုတိယအက ိမ် အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် အစီရင်ခဳစာြပုစုရာတွင်လည်ဵ အေထာ ်အ ူြဖစ်ေစပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာ (MCCS) သည် အဆိုပါ MRV စနစ် တစ်ရပ် 

ဖဲွ့စည်ဵေပါ်ေပါ ်လာေရဵတွင် အေထာ ်အပဴဳေ ာင်ဵ ြဖစေ်စသငဴ်ပါသည်။ 

 ဗဟိုစာရင်ဵအင်ဵအဖဲွ့သည်  ဏ္ဍအဆငဴ်  ိန်ဵဂဏန်ဵအချ ်အလ ် ေ ာ ်ယူြခင်ဵတွင် 

အဓိ အခန်ဵမှပါဝင်ပါမပီဵ  အချ ို့ ဏ္ဍမျာဵအတွ ် ဆန်ဵစစ်မှုမျာဵြပုလုပ်ရန် ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵ 

နှင်ဴ အ ဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့မျာဵ ဖဲွ့စည်ဵထာဵပါသည်။ ဥပမာ လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့တစ်ဖဲွ့သည် 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳေဘဵအန္တရာယ်ေက ာင်ဴ ထိခို ်ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခေလျှောဴချေရဵ လုပ်ငန်ဵစီမဳချ ် (MAPDRR) နှင်ဴ 

တုိ ဆုိ်င်၍ တုိဵတ ်မူ ိုဆန်ဵစစ်ပါသည်။ ၎င်ဵအဖဲွ့သည် ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵနှငဴ် ြပနလ်ည် 

တည်ေထာင်ေရဵဆပ်ေ ာ်မတီမှ သဳုဵသပ်ရန်အတွ ် အချ ်အလ ်မျာဵ ုိ တစ်လလျှေင် (၂) က ိမ် 

တင်ြပမပီဵ  လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် လမ်ဵညွှန်ထိန်ဵေ ျာင်ဵနုိင်ရန် မဟာဗျူဟာ 

မျာဵ ုိ ချမှတ်ေပဵပါသည်။ 
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၄.၅။  တီထွင်က ဳဆမှုနှငဴ် နည်ဵပညာ 

ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမှု တည်ေဆာ ်ြခင်ဵနှင်ဴ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသညဴ် 

တုိဵတ ်မှု ိ ု ရရိှေအာင်ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် ပတ်ဝန်ဵ ျင်အတွ ် ေ ာင်ဵမွန်ေသာနည်ဵပညာနှငဴ် 

တီထွင် က ဳဆမှုမျာဵရရိှနုိင်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳသည် နုိင်ငဳတ ာနှင်ဴ ေဒသတွင်ဵမှရရိှေသာ 

နည်ဵပညာနှင်ဴ တီထွင်က ဳဆမှုမျာဵ ုိ အာဵထာဵလျ ်ရိှပါသည်။ သ့ုိြဖစ်၍ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ မူေဘာင် 

မျာဵချမှတ် ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် နိုင်ငဳေတာ်အေနြဖငဴ် နိုင်ငဳတ ာနှငဴ် ေဒသတွင်ဵမှ နည်ဵပညာမျာဵ 

လ ်ခရဳယူနိုင်ရန်အတွ ် သင်ဴတငဴ်ေသာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵရိှရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

ထ့ုိေက ာငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ိစ္စမျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် နည်ဵပညာနှင်ဴ တီထွင် 

ဆန်ဵသစ်မှု အသိပညာမျ ိုဵဆ သ်စ်မျာဵ ေပါ်ထွ ်လာရန်လုိအပ်ေနေသာ်လည်ဵ လ ်ရိှအေြခအေန 

အရ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴသ ်ဆုိင်ေသာ အသိပညာနှငဴ်သုေတသန 

ေတွ့ရိှချ ်မျာဵ နည်ဵေနပါသည်။ ေအာင်ြမင်ေသာ လုိ ေ်လျာညီေထွရိှမှုြဖစေ်ပါ်ေစရန် ထိခို ်ခဳစာဵရ 

လွယ်မှု၏ တည်ေနရာနှင်ဴ သ ်ဆုိင်မှု ိ ု တိ ျစွာေဖာ်ြပနိုင်ြခင်ဵေပါ်တွင် အဓိ မူတည်ပါသည်။ 

ထ့ုိေက ာငဴ် သုေတသနဆုိင်ရာ လစ်ဟင်ဵမှုမျာဵ ုိ ဦဵစာဵေပဵြဖည်ဴဆည်ဵရန် လုိအပ်ပါသည်။ သ့ုိေသာ် 

သိပ္ပဳဆုိင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွ ် အရည်အချင်ဵြပညဴ်ဝေသာ လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ် 

ရိှရန်နှင်ဴ သုေတသန ရန်ပဳုေငွရိှရန်လည်ဵလုိအပ်ပါမည်။ ထ့ုိေက ာငဴ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳသည် လတ်တေလာ 

အေြခအေနအရ သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ရန် လုိအပ် 

ပါမည်။ သ့ုိမှသာ ရာသီဥတုနှင်ဴ သ ်ဆုိင်ေသာ ိစ္စရပ်မျာဵတွင် သုေတသီမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိ ု

တုိဵြမငှ်ဴနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အ ယ်၍  ျွမ်ဵ ျင်စွာ ေလဴ ျငဴ်ထာဵသညဴ် သုေတသီမျာဵရိှပါ  

ြမနမ်ာနုိင်ငဳအတွင်ဵ၌ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ပူဵေပါင်ဵ၍ သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ဆ ်လ ေ်ဆာင်ရွ  ်

သွာဵနုိင်မည်ြဖစ်သည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ 

ြဖငဴ်သာ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် ဆ ်နွယ်ေသာ အသိပညာမျာဵ ို ပျ ိုဵေထာင် 

နုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄.၆။  အသိပညာဗဟုသုတြမှငဴ်တင်ြခင်ဵနှငဴ် စွမ်ဵ ေဆာင်ရည်တညေ်ဆာ ်ြခင်ဵ 

စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴလူမှုေရဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵသည် ရာသီဥတုေက ာငဴ်ထိခို ်လွယ်ေသာ 

 ဏ္ဍမျာဵအေပါ်တွင် မျာဵစွာတည်မီှလျ ်ရိှသ ဲဴသ့ုိ  ဏ္ဍအလုိ အ်ဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ မူဝါဒချမှတ် 

သူမျာဵ လည်ဵ ပတ်ဝန်ဵ ျင်အရည်အေသွဵ  ျဆင်ဵမှုမျာဵ၊ ေရက ီဵမှု၊ မုိဵေခါင်မှုနှင်ဴ ဆုိင် လုန်ဵ 

မုန်တုိင်ဵတုိ ခ်တ်မှုမျာဵ သ့ုိဲ ြပင်ဵထန်ေသာရာသီဥတုြဖစ်စဉမ်ျာဵ၏ သ ်ေရာ ်နိုင်ေြခ ုိ 

အေလဵထာဵလ ်ခကဳ ပါသည်။ သ့ုိရာတွင် ဆာဵငန်ေရဝင်ေရာ ်ြခင်ဵ၊ အပခူျနိ်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ 

မုိဵရွာသွန်ဵမှုပဳုစနဳှငဴ် မုတ်သဳုရာသီ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ဴဲသ့ုိေသာ တြဖည်ဵြဖည်ဵချင်ဵြဖစ်ေပါ်ေနသညဴ် ရာသီ 

ဥတုအေြခအေနမျာဵ ုိ သိြမင်နာဵလည်ရန်နှင်ဴ အဆုိပါေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵသည် လူမှုစီဵပွာဵ ဏ္ဍမျာဵနှငဴ် 
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လူ့အဖဲွ့အစည်ဵအေပါ် ထိခို ်မှုရိှနိုင်ေက ာင်ဵ ုိ နာဵလည်နုိင်စွမ်ဵမှာ အ န့်အသတ်မျာဵ ရိှေန 

ပါသည်။ 

ထ့ုိေက ာငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၏ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ုိ ေတွ့က ုဳရသည်ဴအခါ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွ ် 

နုိင်ေရဵအတွ ် ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှု အေထာ ်အထာဵမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို့၏ အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှု 

မျာဵ ုိ သုေတသနြပုရမည်ြဖစ်မပီဵ အသိပညာဗဟုသုတြမှင်ဴတင်ြခင်ဵနှင်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည် တည် 

ေဆာ ်ြခင်ဵတ့ုိ ုိ ပူဵတွဲေဆာင်ရွ ်သွာဵရန်လုိအပ်ပါသည်။ ြပည်သူမျာဵအေနြဖင်ဴ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ပဳုစမဳျ ိုဵစဳုြဖင်ဴ ေတွက ုဳနုိင်ရေသာေက ာငဴ် က ိုတင်သတိြပု 

နာဵလည်ရန ် လုိအပ်ပါမည်။ ြပည်သူမျာဵ က ုဳေတွ့ခဲဴမပီဵြဖစ်ေသာ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵသည် ပဳုသဏ္ဍာန် 

ေြပာင်ဵလဲြဖစ်ေပါ်လာနုိင်ေသာေက ာငဴ် ထုိသ့ုိြဖစ်ေပါ်နုိင်သည် ဴ အချနိ် ာလ ုိသိရိှရန်နှင်ဴ ၎င်ဵေဘဵ 

အန္တရာယ်အာဵ  ုန် ျစရိတ်သ ်သာစွာြဖငဴ် ေ ျာ်လွှာဵနုိင်ရန် အလွန်အေရဵက ီဵပါသည်။ 

အေထာ ်အ ူြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵသည် ြပည်သူ 

မျာဵ၏ အနာဂတ် ုိ မည် ဲသ့ုိဴသ ်ေရာ ်မှု ရိှမည်ဆုိသည် ုိ  ပုိမုိသတိြပုနာဵလည်ေစနုိင်ပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေပါ်တွင် သုေတသနအေြခခဳ သိပ္ပဳနည်ဵ ျတတ်သိနာဵလည်မှု 

ရိှေစရနနှ်င်ဴ နုိင်ငဳ၏ရာသီဥတုစဳြပုပုဳစ၊ဳ ခန့်မှန်ဵြခင်ဵနှငဴ် က ိုတင်သတင်ဵထုတ်ြပန်ေပဵနိုင်သည်ဴ စွမ်ဵ 

ေဆာင်ရည် တိုဵတ ်ေစရန်တ့ုိအတွ ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင် 

ရည် ိ ု တုိဵြမငှ်ဴရန် လုိအပ်ပါသည်။ ထ့ုိအတူ ြဖစန်ိုင်ဖွယ်ရိှေသာ ရာသီဥတုအေြခအေနမျာဵနှင်ဴ 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာ အက ဳြပုချ ်မျာဵ ေပဵနိုင်ရန်အတွ ် ရာသီဥတုနှငဴ်ပတ်သ ်၍ အဆငဴ်ြမင်ဴ 

ေ ာင်ဵမွန်ေသာ က ိုတင်သတိေပဵစနစ် ုိ အေထာ ်အပဴဳေပဵရန် လုိအပ်ပါသည်။ က ိုတင်သတိေပဵ 

စနစ်သည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်ရာတွင် ေခတ်မီ၍အသဳုဵဝင်ေသာစနစ် ြဖစရ်ပါမည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် 

ရာသီဥတုဆုိင်ရာ  ိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ ုိ ရယူေသာစနစ်သည် ေခတ်မီမပီဵ အဆငဴ်ြမင်ဴေသာ မုိဵရွာသွန်ဵမှု 

နှင်ဴ အပခူျနိ်တုိင်ဵ  ိရိယာမျာဵ၊ ေဒါဴပလာရာဒါ (Dopplar-RADAR)  ဲဴသ့ုိေသာ တုိင်ဵတာေရဵ ိရိယာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ ပါဝင်ရပါမည်။  

ေဒသခဳြပည်သူတ့ုိ ုိသတင်ဵေပဵရာတွင်လည်ဵ ေ ျာင်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴလူငယ်မျာဵ ုိ ပညာ 

ေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵပုိမုိအေလဵေပဵရန်လုိအပ်ပါသည်။ အေြခခဳပညာသင်ရိုဵ ညွှန်ဵတမ်ဵမျာဵတွင် ရာသီ 

ဥတုေက ာငဴ်ြဖစေ်ပါ်ေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ုိ ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ေ ျာင်ဵသာဵ 

မျာဵအေနြဖငဴ် အဆငဴ်ြမငဴ်ပညာအဆငဴ်တွင် ဤဘာသာရပ် ို အထူဵြပုသင်က ာဵနုိင်ရန် အေထာ ် 

အ ူြပုမည်ြဖစ်ပါ သည်။ ယင်ဵသ့ုိေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖငဴ် ေ ျာင်ဵသာဵမျာဵတွင်စွမ်ဵေဆာင်ရည်ရိှလာမပီဵ  

 ျွမ်ဵ ျင်သူပညာရှင်မျာဵအြဖစ် အနာဂတ် ာလတွင် မှန် န်ေသာဆုဳဵြဖတ်ချ ်မျာဵ ချမှတ်နိုင်မည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 
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ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေက ာငဴ် ထိခို ်လွယ်မှုအလာဵအလာမျာဵ ုိ ေလျှောဴချရန်နှငဴ် 

 ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵပါဵသည်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှုအခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ ုိရရိှေစမည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ို 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ရန်အတွ ် အဖဲွ့စည်ဵဆုိင်ရာစွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ ုိ ခုိင်မာေအာင် ြပုလုပ်ရန် 

လုိအပ်ပါသည်။ ခိငု်မာေသာအဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ စွမ်ဵရည်မျာဵရိှြခင်ဵြဖငဴ် အရည်အေသွဵ ြပည်မီဴေသာ 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ုိ အချနိ်နှငဴ်တေြပဵညီ ေဆာင်ရွ ်နိုင်မည်ြဖစ်မပီဵ ရာသီဥတုဒဏ် ို ပုိမုိ 

ခဳနုိင်ရည်ရိှလာေစလုိသည်ဴ ြပည်သူမျာဵ၏ ေမျှော်လင်ဴချ ်မျာဵ ုိြဖည်ဴစွမ်ဵနုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် 

နုိင်ငဳေတာ်အစိုဵရအေနြဖငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစြခင်ဵ၊  ာဗွန်ထုတ် 

လွှတ်မှု နည်ဵပါဵသညဴ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုနှင်ဴ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုတို့အတွ ် စီမဳ ိန်ဵ  

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် အရင်ဵအြမစ်မျာဵခဲွေဝချထာဵရာ၌ သယဳဇာတ ုိ အေလအလွင်ဴမရှိ 

ေ ာင်ဵမွန်စာွ သဳုဵစွဲနုိင်ြခင်ဵ၊ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုရိှြခင်ဵနှင်ဴ တာဝန်ခြဳခင်ဵတ့ုိ ုိ တိ ျေသချာစွာ  

ေဆာင်ရွ ်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။  

၄.၇။  အတူတဲွဖ ်ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ 

နုိင်ငဳအဆငဴ်၌ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵသည်  ဏ္ဍမျာဵနှင်ဴ လူမှုအသုိ ် 

အဝန်ဵ  အာဵလဳုဵတွင် ြဖစေ်ပါ်နုိင်ပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုအာဵရင်ဆုိင်ရာတွင် အြပည်ြပည် 

ဆုိင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴအတူတ ွပူဵေပါင်ဵ၍ ရာသီဥတုဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချ ်မျာဵ ရရိှေစရန် 

အချင်ဵချင်ဵ  ူညီပဴဳပုိဵြခင်ဵြဖင်ဴ အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်ရမည် ြဖစပ်ါသည်။ သ့ုိရာတွင် 

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်အေပါ်မူတည်၍  ွဲြပာဵြခာဵနာဵေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ို တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွ ်ရမည်ဟူသည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵအတုိင်ဵ လုိ န်ာရမည် ြဖစပ်ါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ 

ရင်ဆိင်ုရာတွင် နိုင်ငဳတ ာနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်၌  ျယ် ျယ်ြပန့်ြပန့် ပါဝင်လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵေက ာငဴ် 

အာဵေ ာင်ဵေသာ မိတ်ဖ ်မျာဵနှငဴ် အလွှာအသီဵသီဵရိှ ပါဝင်သူမျာဵအေနြဖငဴ် တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် 

လုပ်ငန်ဵြမန်ဆန်ေစမပီဵ ၊ လုပ်ငန်ဵမျာဵ မထပ်ေအာင်လည်ဵ ေဆာင်ရွ ်နုိင်ပါသည်။ 

ပုဂ္ဂလိ ဏ္ဍ၊ သတင်ဵမီဒီယာ၊ လူငယ်မျာဵ၊ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ ဲဴသ့ုိ 

ထိခုိ ်လွယ်သူမျာဵ ုိ  ုိယ်စာဵြပုသညဴ်အဖဲွ့မျာဵသည် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ နှစ်နုိင်ငဳ 

က ာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်သည်ဴ အဖွဲအစည်ဵမျာဵနှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ မိတ်ဖ ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် တ ်က စွာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်က ရန်လုိပါသည်။ ထုိသ့ုိေဆာင်ရွ ်ရာတွင် တာဝန် 

ဝတ္တရာဵမျာဵနှငဴ် အခန်ဵ ဏ္ဍမျာဵ ုိ ရှင်ဵလင်ဵေစရန် အေရဵက ီဵပါသည်။ 

၄.၈။  လူငယ်မျာဵနှငဴ်  ေလဵမျာဵ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵေက ာငဴ် လ ်ရိှဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵမှရရိှသည်ဴ အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ 

နှင်ဴ ရလဒ်မျာဵ ုိ အ ျ ိုဵခဳစာဵနုိင်မညဴ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရိှ လူငယ်နှင်ဴ  ေလဵမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ို 

သိသာစွာ ထိခို ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် လ ်ရိှအေြခအေနတွင် ပခု ္ူက နှင်ဴ လပွတ္တာမမို ့မျာဵရှိ 
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လူငယ်မျာဵသည် အလုပ်အ ိင်ုရရိှရန်အတွ ် နုိင်ငဳအတွင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ြပည်ပသ့ုိ ထွ ်ခွာေနရ 

ပါသည်။ ဤသ့ုိြဖစ်ရြခင်ဵမှာ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် လယ်ယာထွ ် ုနမ်ျာဵ ထုတ်လုပ်မှု 

 ျဆင်ဵလာသညဴ်အတွ ် အလုပ်အ ုိင်ရှာဵပါဵမပီဵ လူမှုစီဵပွာဵအခငဴ်ွအလမ်ဵမျာဵ ုိ ထိခို ်မှုရိှေစ 

ေသာေက ာငဴ်ြဖစပ်ါသည်။ ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ြဖစပွ်ာဵမှုက ိမ်နှုန်ဵ 

မျာဵလာ၍ ပုိမုိြပင်ဵထန်လာြခင်ဵ၊ ပင်လယ်ေရမျ ်နှာြပင် ြမင်ဴတ ်လာြခင်ဵနှငဴ်  ူဵစ ်ေရာဂါ 

ြပန့် ပွာဵြခင်ဵမျာဵ ြဖစ်ေပါ်လျ ်ရိှသြဖင်ဴ တစ် မ္ဘာလဳုဵရိှ  ေလဵသူငယ်မျာဵ၏ အေြခခဳလုိအပ်ချ ် 

မျာဵနှငဴ် ရပုိင်ခွင်ဴမျာဵ ုိ ထိခို ်လျ ်ရိှပါသည်။ ယင်ဵထိခို ်မှုမျာဵတွင် အသ ်ရှင်ေနထိငု်ခွငဴ်၊ ပညာ 

သင်က ာဵခွငဴ်၊  ျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာ ်မှု၊ ေရ၊ စာဵနပ်ရိ ္ခာနှငဴ် သန့်ရှင်ဵေသာ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ရရိှခွင်ဴ 

တ့ုိအာဵ ထိခို ်ေစြခင်ဵတို့ပါဝင်ပါသည်။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်သည်ဴအခါ  ေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ် 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵသည် အမျ ိုဵသာဵမျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉလ်ျှေင် (၁၄)ဆ ပုိမုိေသဆဳုဵပါသည်။ ဤသ့ုိြဖစ်ရြခင်ဵမှာ 

 ိုယ် ာယနှငဴ် ဇီဝေဗဒအေြခအေနေက ာငဴ်လည်ဵေ ာင်ဵ၊ လူမှုေရဵနှင်ဴ ယဉ်ေ ျဵမှုအေြခအေနမျာဵ 

ေက ာငဴ်လည်ဵေ ာင်ဵ၊ စီဵပွာဵေရဵအေြခအေနမျာဵေက ာငဴ်လည်ဵေ ာင်ဵ ေဘဵအန္တရာယ်သ ်ေရာ ် 

မှု ိ ုပုိမုိခဳစာဵရြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ဆင်ဵရဲေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵမှ  ေလဵငယ်မျာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် 

မသန်စွမ်ဵေသာ  ေလဵမျာဵသည် သာမန်အာဵြဖငဴ် ၎င်ဵတ့ုိ၏ လူမှုေရဵအေြခအေနမျာဵေက ာင်ဴ 

လည်ဵေ ာင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆိင်ုရာ စိန်ေခါ်မှု၊ အခ ်အခမဲျာဵေက ာငဴ်လည်ဵေ ာင်ဵ ေယဘုယျ 

အာဵြဖငဴ် ထိခို ်ခဳရဖွယ် အမျာဵဆဳုဵြဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ေက ာငဴ် အိမ်ေထာင်စုမျာဵတွင် 

ဆဳုဵရှုဳဵမှုြဖစ်ေပါ်ပါ   ေလဵမျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ အိမ်ေထာင်စုဝင်ေငွ ိ ု ြဖည်ဆဴည်ဵေပဵရန် 

လုိအပ်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိြဖစ်၍  ေလဵမျာဵသည် ပညာဆ ်လ ်သင်ယူရန် အခ ်အခဲ 

ရိှလာမပီဵ  ၎င်ဵတို့၏ အနာဂတ်အလာဵအလာ ုိ ထိခို ်နုိင်ဖွယ်ရိှပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ လူဦဵေရ 

တုိဵပွာဵနှုန်ဵမှာ တုိဵြမင်ဴလာြခင်ဵမရိှပါ။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင်ရိှေသာ လူဦဵေရနှငဴ် နှိုင်ဵယှဉ်လျှေင် သ ်က ီဵ 

လူဦဵေရပမာဏ မျာဵလာသည်ဟုဆုိရပါမည်။ အသ ် (၁၅) နှစ်ေအာ ်ရိှ  ေလဵငယ်ဦဵေရသည် 

(၁၄.၄) သန်ဵရိှမပီဵ စုစုေပါင်ဵ လူဦဵေရ၏ ၂၈.၆ ရာခိငု်နှုန်ဵ ရိှပါသည်။ အလုပ်လုပ် ိင်ုနိုင်ေသာ 

အသ ်အပုိင်ဵ အြခာဵြဖစ်သည်ဴ (၁၅) နှစ်မှ (၁၉) နှစ်အက ာဵနှငဴ် (၂၀) နှစ်မှ (၂၄) နှစ် အက ာဵရိှ 

စုစုေပါင်ဵ ခန့်မှန်ဵေြခလူဦဵေရသည် ၈.၅ သန်ဵ ရိှပါသည် (GoM 2015)။ 

ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ လူမှုစီဵပွာဵေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ၊ ဒီမုိ ေရစီေဖာ်ေဆာင် 

ေနြခင်ဵအပါအဝင် နုိင်ငဳေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵနှငဴ် သိသာထင်ရှာဵသညဴ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵေက ာငဴ် 

တုိင်ဵြပည်၏ ေ ျဵလ ်ေဒသနှငဴ် မမို ့ြပေဒသမျာဵတွင် တ ်က ေသာ လူငယ်လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ ို 

ြဖစေ်ပါ် ေစပါသည်။ ဤလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ ုိ ဆ ်သွယ်ေရဵနှငဴ် ေဖဴဘွတ်၊ အီဵေမဵလ်စသည်ဴ လူမှုေရဵ 

ဆုိင်ရာ မီဒီယာမျာဵ  ပမာဏအတုိင်ဵအတာတစ်ခထို ပဴဳပုိဵေပဵလျ ်ရိှပါသည်။ 

လူငယ်မျာဵနှငဴ်  ေလဵသူငယ်မျာဵသည် ထူဵြခာဵေသာအင်အာဵနှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ ုိ 

ပုိင်ဆုိင်သူမျာဵြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိြဖစ်၍ တိုဵတ ်မှု ိြုဖစေ်စေသာ ေ ာင်ဵမွန်သညဴ် အက ဳဉာဏ်မျာဵနှင်ဴ 
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တီထွင်ဆန်ဵ သစ်မှုမျာဵ ုိ ေဖာ်ေဆာင်ရာ၌ ပဴဳပုိဵမှုအမျာဵအြပာဵေပဵနုိင်ေသာ အလာဵအလာမျာဵ 

ရိှပါသည်။ ထ့ုိေက ာငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ုိ  ုစာဵရာ၌ လူငယ်မျာဵ 

တ ်က စွာ ပါဝင်မှုသည် အဓိ  ျပါသည်။ လူငယ်မျာဵအေရဵပါရသညဴ် အေက ာင်ဵမျာဵမှာ ေနာင် 

လာမညဴ် ဆယ်စုနှစ်မျာဵတွင် ၎င်ဵတ့ုိ ုိယ်တုိင်ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ ထိခို ်မှုမျာဵ ို ေတွ့က ုဳ 

ခဳစာဵက ရမည်ြဖစ်ြခင်ဵေက ာင်ဴ ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင်လူငယ်မျာဵသည် ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှု ို 

တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင် မည်ဴ အမအူ ျငဴ်မျာဵ ုိ ေြပာင်ဵလဲ ျငဴ်သဳုဵနိုင်စွမ်ဵရိှပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏အေြခအေနနှငဴ်သင်ဴေလျာ်မည်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် 

လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်မညဴ် လုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ် (INDC) တွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏အြမင်မျာဵ ို စဉ်ဆ ်မြပတ် အေလဵထာဵထညဴ်သွင်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ ေရတုိ ေရရှည်သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ခဳစာဵရသညဴ် 

 ေလဵမျာဵ အပါအဝင် အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ ခဳနုိင်ရည်ရိှေစေရဵ ေဆာင်ရွ ်ရန်တ့ုိ ုိ ရှင်ဵလင်ဵစွာ 

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ သ့ုိမှသာ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵေက ာငဴ် ထိခို ်ခဳစာဵရမှုမျာဵ ို သ ်သာ 

ေစမပီဵ ေ ျဵလ ်နှင်ဴ မမို ့ြပေဒသမျာဵတွင် ေနထိုင်က ေသာ ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵသည် ေရရှည်ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု ိရုရိှေစမည် ြဖစ်ပါသည် (GoM 2016)။ ဤသ့ုိရရိှေစေရဵ ေဆာင်ရွ ်မည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

အန ် ပညာေရဵသည် အေြခခဳ ျေသာ နည်ဵလမ်ဵတစ်ခြုဖစပ်ါသည်။ နိုင်ငဳေတာ်သည် ယခုအခါ 

မူလတန်ဵနှငဴ် အလယ်တန်ဵ သင်ရုိဵညွှန်ဵတန်ဵမျာဵ ုိ ြပနလ်ည်ေရဵဆဲွလျ ်ရိှပါသည်။ ဤသ့ုိ ေရဵဆဲွ 

ရာတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ သင်ရိုဵညွှန်ဵတန်ဵမျာဵ၌ အေရဵက ီဵေသာ သင်ခန်ဵစာတစ်ခု 

အေနြဖငဴ် ထညဴ်သွင်ဵနိုင်ေရဵသည် အဓိ  ျမပီဵ  အသိပညာ ဗဟုသုတနှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည် တိုဵတ ်မှု 

မျာဵ ုိ ြဖစေ်ပါ်ေစပါမည်။ ထ့ုိအြပင် လူငယ်မျာဵအတွ ် အဓိ ဦဵတည်ေသာ ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲ 

ြခင်ဵနှငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ စီမဳ ိန်ဵ အစီအစဉ်မျာဵ အမျာဵအြပာဵ ရိှေနပါသည်။ ြမနမ်ာ 

နုိင်ငဳတွင် နုိင်ငဳေတာ်အစိုဵရနှင်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ ် အဖွဲ့မျာဵသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန် 

ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ အစီအမဳမျာဵ ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် လူငယ်မျာဵအာဵ အဓိ မိတ်ဖ  ်

အြဖစ် သတ်မှတ်၍ ေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵ၌ ၎င်ဵတို့၏ အက ဳဉာဏ်မျာဵနှငဴ် အဆိုြပုချ ်မျာဵ ို အေလဵထာဵ 

ရယူေဆာင်ရွ ်သွာဵရန် လုိအပ်ပါသည်။ အဘယ်ေက ာငဴ်ဆုိေသာ် အဆုိပါ ဆဳု ြဵဖတ်ချ ်မျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵသည် အနာဂတ်တွင် လူငယ်မျာဵ ုိယ်တုိင် ထိေတွ့ခဳစာဵရမည်ြဖစ်ေသာေက ာငဴ် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

၄.၉။   ျာဵ/မဆိုင်ရာ ိစ္စရပ်မျာဵ ုိ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ 

 ျာဵ/မ တန်ဵတူညီမျှေမှုရိှေရဵ ိစ္စနှင်ဴပ ်သ ်၍ သိသာထင်ရှာဵေသာအချ ်မှာ လ ်ရိှ 

ြဖစေ်ပါ်ေနေသာ အမျ ိုဵသမီဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵအက ာဵ မညီမျှေမှု၊ တာဝန်ဝတ္တရာဵနှငဴ်အခန်ဵ ဏ္ဍမျာဵ 

ေက ာငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုသည် အမျ ိုဵသမီဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵမျာဵအေပါ်  ဲွြပာဵြခာဵနာဵေသာ 
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နည်ဵမျ ိုဵစုဳြဖငဴ် အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်လျ ်ရိှပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳရိှ အမျ ိုဵသမီဵနှငဴ် အမျ ိုဵသာဵမျာဵ 

အက ာဵ  ွာြခာဵမှုမျာဵမှာ သဘာဝသယဳဇာတမျာဵရရိှရာတွင် ညီမျှေမှုမရိှြခင်ဵ၊ ေြမပုိင်ဆုိင်မှု ဆဳုဵြဖတ် 

ချ ်ချရာတွင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ပါဝင်မှုနှငဴ် အခွင်ဴအလမ်ဵ  န့်သတ်ချ ်မျာဵရိှြခင်ဵနှငဴ် ေစျဵ ွ ်မျာဵ၊ 

အရင်ဵအနှီဵမျာဵ၊ ေလ ဴျငဴ်မှုမျာဵနှငဴ် နည်ဵပညာမျာဵတွင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေနြဖငဴ် လ ်လှမ်ဵမီ 

ရရိှနိုင်မှု ခ ်ခြဲခင်ဵနှင်ဴ အိမ်တွင်ဵမှု ိစ္စမျာဵ သာမ  အိမ်ြပင်ပတာဝန်မျာဵ ုိပါ ထမ်ဵေဆာင်ေနရြခင်ဵ 

တ့ုိြဖစ်ပါသည်။  

စို ပ်ျ ိုဵေရဵ ုိ မီှခုိအာဵထာဵရေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ၅၁ ရာခုိင်နှုန်ဵေသာ မိသာဵစုဝင် 

မျာဵမှာ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိရာတွင် အဆိုပါအမျ ိုဵသမီဵမျာဵ ုိ လယ်သမာဵမျာဵဟု မှတ်ယူ 

ြခင်ဵထ ် စို ်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵအြဖစ်သာလျှေင် မျာဵေသာအာဵြဖင်ဴ မှတ်ယူက  

ပါသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵသည် ပျ ိုဵေထာင်ြခင်ဵ၊ ပျ ိုဵနှုတ်ြခင်ဵ၊ ေပါင်ဵသင်ြခင်ဵ၊         

ရိတ်သိမ်ဵြခင်ဵစသည်ဴ စို ပ်ျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵလဳုဵ ို ေဆာင်ရွ ်ရသြဖငဴ် ၎င်ဵတ့ုိသည်  မိသာဵစ ု

မျာဵ အသ ်ရှင်ေနထုိင်ရန်အတွ ် စုိ ်ပျ ိုဵက ရေသာ လယ်သမာဵမျာဵြဖစ်ေနပါသည်။ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ 

 ို စို ပ်ျ ိုဵေရဵ အလုပ်သမာဵမျာဵအြဖစ် ငှာဵရမ်ဵရာတွင် တူညီေသာလုပ်ငန်ဵအတွ  ်ရရိှေသာလုပ်ခ 

သည် အမျ ိုဵသာဵမျာဵထ ် ပုိ၍နည်ဵပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် စို ပ်ျ ိုဵေရဵလုပ် ိငု်သည် ဴ

အိမ်ေထာင်စု စုစုေပါင်ဵ (၅.၄) သန်ဵ ရိှသည်ဴအန ် ၁၅.၁ ရာခိင်ုနှုန်ဵသည် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ 

ဦဵေဆာင်သည်ဴ အိမ်ေထာင်စုမျာဵြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ပင်လယ်အတွင်ဵနှင်ဴ ြမစ်မျာဵအတွင်ဵ 

လုပ် ိငု်သညဴ် ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵသည် အမျ ိုဵသာဵမျာဵသာ ေဆာင်ရွ ်ေသာ လုပ်ငန်ဵသေဘာမျ ိုဵ 

ြဖစေ်နပါသည်။ ငါဵလုပ်ငန်ဵတွင် အလုပ်လုပ် ိငု်မှုနှင်ဴပတ်သ ်ေသာ တရာဵဝင်  ိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ 

သည် ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵ ဏ္ဍ ိုသာ အဓိ ေဖာ်ြပထာဵမပီဵ ငါဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခလဳုုဵ အတွ ် ေဖာ်ြပ 

ထာဵြခင်ဵမရိှပါ။ ငါဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၌ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ အခန်ဵ ဏ္ဍသည် မျာဵေသာအာဵြဖငဴ် 

ငါဵဖမ်ဵဆီဵရမိမပီဵေနာ ် ေဆာင်ရွ ်ရသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ ပုိ ် ွနြ်ပုြပင်ြခင်ဵနှင်ဴ ေဒသရိှ 

ေစျဵမျာဵတွင် ငါဵနှငဴ်ပင်လယ် ေရထွ ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ုိ ေရာင်ဵချရြခင်ဵြဖစ်၍ အေရဵက ီဵေသာ 

အခန်ဵ ဏ္ဍမှ ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်ေနက ရေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတ့ုိအေနြဖငဴ် ေြမပုိင်ဆုိင်မှုမျာဵနှင်ဴ 

ေရသယဳဇာတမျာဵရရိှရန် အလွန်ခ ်ခပဲါသည်။ အဘယ်ေက ာငဴ်ဆုိေသာ် ေယာ ်ျာဵမျာဵသာလျှေင် 

တဳငါသည်မျာဵြဖစ်သည်ဟု ရှုြမင်ေနက ြခင်ဵေက ာငဴ်ြဖစပ်ါသည်။ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ မျာဵြပာဵလှေသာ 

လုပ်ေဆာင်ချ ်မျာဵ ုိ “စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်ဆုိင်ေသာ အလုပ်အ ိုင် ရရိှမှု” ဟူ၍ မသတ်မှတ်ြခင်ဵေက ာငဴ် 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ သင်တန်ဵမျာဵနှင်ဴ သတင်ဵအချ ်အလ ်မျာဵ 

ရရိှြခင်ဵတွင် ပါဝင်ခငွ်ဴမရရိှက ပါ။ ထ့ုိအြပင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵသည် ဆုိင် လုန်ဵမုန်တိုင်ဵမျာဵ၊ ေရက ီဵမှု 

မျာဵ နှင်ဴ အြခာဵေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ က ုဳေတွ့ရသည်ဴအခါတွင်  ေလဵမျာဵနှငဴ် သ ်က ီဵရွယ်အိုမျာဵ ုိ 

အေလဵထာဵေနရသညဴ်အတွ ် ေဘဵလွတ်ရာသ့ုိ ေရှာင်တိမ်ဵနုိင်ရန်နှငဴ် အ ာအ ွယ်ရရိှရန် 

သ့ုိမဟုတ်  ျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာ ်မှုရရိှရန် အခ ်အခဲရိှပါသည်။ အထ ်ေဖာ်ြပပါ အချ ်အလ ် 
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မျာဵမှ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ုိ 

ပုိမုိလွယ် ူစာွထိခို ်ခဳရသည်ဴ အေက ာင်ဵအချ ်တစ်ချ ို့ ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ ပုိမို 

ထိခို ်လွယ်ြခင်ဵသည် လူ့အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခလဳုုဵ၏ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှငဴ် သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ်မျာဵ ုိ ခဳနုိင်ရည်ရိှမှုအေပါ် လွှမ်ဵမုိဵသ ်ေရာ ်ေစပါသည်။ 

အြခာဵတဖ ်တွင်လည်ဵ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ သ ်ေရာ ်မှု 

မျာဵနှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွ ေနနုိင်ရန်အတွ ် ဦဵေဆာင်မှုြပုနုိင်ပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ 

မျာဵသည် အေသဵစာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵ ုိ ဦဵေဆာင်လုပ် ုိင်နုိင်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် အမျ ိုဵသမီဵ 

မျာဵသည် စွမ်ဵအင် ို အေလအလွငဴ်မရိှေအာင် စနစ်တ ျအသဳုဵြပုနုိင်ြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင် ထိခို ်မှု 

နည်ဵေသာ စွမ်ဵအင်အရင်ဵအြမစ်မျာဵနှင်ဴ နည်ဵပညာမျာဵ ို အသဳုဵြပုနိုင်ြခင်ဵ၊ အိမ်ေထာင်စုအတွင်ဵ 

ေဂဟစနစ် ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵ ို အသဳုဵြပုနိုင်ြခင်ဵတို့ြဖင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵေက ာငဴ် ြဖစ်ေပါ် 

လာေသာ ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ုိ ေလျှောဴချရာတွင် အဓိ အခန်ဵ ဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ရာသီ 

ဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ိရုင်ဆုိင်ရာတွင်  ဲွြပာဵသည်ဴ ထိခို ်ခဳရလွယ်မှု၊ လုိအပ်ချ ်နှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

မျာဵအေပါ် အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵသည် ပတ်ဝန်ဵ ျင် ုိ ထိေရာ ်စွာ  ာ ွယ်ြခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွြဲခင်ဵ 

တ့ုိအတွ ် အဓိ  ျပါသည်။ 

နုိင်ငဳေတာ်အဆငဴ်တွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ိ ု စီမဳ ိန်ဵချမှတ်သည်ဴအခါ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ 

နှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵသငဴ်မပီဵ ၎င်ဵတ့ုိအာဵ စီမဳ ိန်ဵ၏ ေ ာင်ဵ ျ ိုဵမျာဵ ုိ ရရိှေစရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤသ့ုိ 

ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် ေဒသအဆင်ဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ ေ ာ်မတီမျာဵတွင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ 

ပါဝင်နိုင်ရန်အတွ ် လူဦဵေရသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵသာပါဝင်သည်ဴ ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ 

မျာဵ ြပုလုပ်ေပဵြခင်ဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵတ ်ေရာ ်နုိင်ရန်အတွ ် ေန့အခါတွင် လဳုခခုဳ 

စိတ်ချရေသာ သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵစနစ် စီစဉေ်ပဵြခင်ဵနှင်ဴ  ေလဵသူငယ်မျာဵ ုိ ထိန်ဵေ ျာင်ဵေပဵ 

ြခင်ဵမျာဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွ ်သင်ဴပါသည်။ 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည်  ုလသမဂ္ဂ ွန်ဗင်ဵရှင်ဵတစ်ခြုဖစေ်သာ ၁၉၇၉ ခုနှစ် “အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ 

အေပါ် ခဲွြခာဵဆ ်ဆဳမှုမျာဵအာဵလဳုဵ အဆုဳဵသတ်ရန်အတွ ်သေဘာတူညီချ ် (CEDAW)”  ို ၁၉၉၇ 

ခုနှစ်တွင် လ ်မှတ်ေရဵထုိဵခဲပဴါသည်။ ထ့ုိအြပင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵတုိဵတ ်မှုဆုိင်ရာ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် 

ေ ာ်မတီ ိလုည်ဵ ဖဲွ့စည်ဵခဴဲပါသည်။ နုိင်ငဳေတာ်၏ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵတုိဵတ ်ေရဵ မဟာဗျုဟာ 

စီမဳ ိန်ဵ  ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန်နှင်ဴ ေစာငဴ်က ညဴ်ေလဴလာရန်အတွ ် လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊  ယ်ဆယ် 

ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်က ီဵဌာန ုိ တာဝန်ေပဵခဲပဴါသည်။ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ အေြခ 

အေန တုိဵတ ်ေစရန်အတွ ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ (၁၀) နှစ်စီမဳ ိန်ဵ  ိုချမှတ်မပီဵ လုပ်ငန်ဵ 

(၁၂) ရပ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်လျ ်ရိှရာ ြမန်မာနုိင်ငဳသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် တုိဵတ ်ေ ာင်ဵမွန်ေသာ 

 ျာဵ/မဆုိင်ရာ တန်ဵတူညီမျှေမှု ို ရရိှေစရန် ရည်မှန်ဵထာဵပါသည်။ 
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ြမန်မာနုိင်ငဳသည် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပါ် ခဲွြခာဵဆ ်ဆဳမှုအာဵလဳုဵ ုိ အဆဳုဵသတ်ရန်               

သေဘာတူညီချ  ် (CEDAW) တွင် လ ်မှတ်ေရဵထုိဵထာဵမပီဵ ယခုအခါ ယင်ဵသေဘာတူညီချ ်အာဵ 

 ုလသမဂ္ဂမ ှ ြပနလ်ည်ြပင်ဆင်ရန် သဳုဵသပ်လျ ်ရိှပါသည်။  ျာဵ/မတန်ဵတူညီမျှေမှုရိှေရဵနှင်ဴ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ ိစ္စရပ်မျာဵ ို ေြဖရှင်ဵရန်အြပင်  ုလသမဂ္ဂရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ဆုိင်ရာ မူေဘာင် ွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (UNFCCC) တွင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴအမျ ိုဵသာဵမျာဵ တန်ဵတူညီမျှေမှု 

ပါဝင်ေရဵ ို အေရဵက ီဵသည်ဴအချ ်ြဖစ်သည်ဟု အသိမှတ်ြပုမပီဵေနာ ်ပုိင်ဵတွင် အစိုဵရသည် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒေရဵဆဲွရာတွင်  ျာဵ/မတန်ဵတူညီမျှေမှုရိှေရဵထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ 

 ို အေလဵထာဵ ေဆာင်ရွ ်သွာဵမည်ြဖစ်ေက ာင်ဵ ေဖာ်ြပခဲပဴါသည် (GoM 2014)။ ဆဳုဵြဖတ်ချ ် 

ချမတ်ှသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ ို အြပည်ဴအဝနှငဴ် ထိေရာ ်စွာပါဝင်ေစြခင်ဵြဖင်ဴ 

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ ေဆာင်ရွ ်ရန်အတွ ် တွန်ဵအာဵတစ်ရပ် ြဖစေ်စရပါမည်။ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ 

အေတွ့အက ုဳနှငဴ် အသိပညာဗဟုသုတမျာဵအေပါ်တွင် မူတည်၍ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေ ာင်ဵမွန်သည်ဴ ရလဒ်မျာဵ ုိရရိှေစပါသည်။ ထုိသ့ုိ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵသည် ထိေရာ ် 

ေသာ ရလဒ်မျာဵ ုိ စဉ်ဆ ်မြပတ်ရရိှြခင်ဵြဖငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ေလျှောဴချြခင်ဵနှငဴ် 

လုိ ေ်လျာညီေထွရိှြခင်ဵ ိုလည်ဵ ရယူလာနုိင်ပါမည်။ သ့ုိြဖစ်၍ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ဆုိင်ရာ မဟာဗျုဟာ (MCCS) တွင် စွမ်ဵေဆာင်ရည် တည်ေဆာ ်ြခင်ဵ လမ်ဵညွှနခ်ျ ်မျာဵ ချမှတ်ရာ၌ 

 ျာဵ/မ တန်ဵတူ ညီမျှေေရဵနှင်ဴပတ်သ ်ေသာ  ိစ္စရပ်မျာဵ ို ပင်မအစိတ်အပုိင်ဵအြဖစ် ထညဴ်သွင်ဵ 

သွာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှငဴ် အမျ ိုဵသာဵမျာဵ အချ ိုဵတူညီစွာ ပါဝင် 

ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ နှငဴ် အချ ်အလ ်  ိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ ုိ ရယူရာတွင် အညီအမျှေ ပါဝင်ေဆာင်ရွ  ်

ေစရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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အပုိင်ဵ(၂) မဟာဗျူဟာ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ပညာေရဵအပါအဝင် နုိင်ငဳေရဵဆုိင်ရာ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲ 

မှုမျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵ ဏ္ဍဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵ ို သိသာထင်ရှာဵစွာ ေဆာင်ရွ ်နုိင်ခဲပဴါ 

သည်။ နုိင်ငဳေတာ်အေနြဖငဴ် ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် “ေခတ်မီဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေသာ ဒီမုိ ေရစီနိုင်ငဳေတာ်” 

ြဖစလ်ာေစရန် ရည်မှန်ဵချ ်နှင်ဴအညီ အမျ ိုဵသာဵဘ ်စု ဳဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု စီမဳ ိန်ဵ (NCDP)  ုိ ချမှတ် 

၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထိ ေရရှည်ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွ ်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် အာဵလဳုဵပါဝင်၍ စစ်မှန်ေသာ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

ြဖစေ်ပါ်လာေစေရဵအတွ ် မူဝါဒမျာဵနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ေစမညဴ် ြမနမ်ာ 

နုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်ဴတဴဳခုိင်မမမဲပီဵ  ဟန်ချ ်ညီေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵ  (MSDP) အရ မငိမ်ဵချမ်ဵ 

သာယာဝေြပာသညဴ် ဒီမုိ ေရစီနိုင်ငဳ ြဖစ်ေပါ်လာေစေရဵ ဦဵတည်ေမျှော်မှန်ဵထာဵပါသည်။ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ 

လူမှုေရဵ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူေဘာင် (FESR) နှငဴ် ေပါင်ဵစပ်မပီဵ  ာလတုိ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵ 

ဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ ုိ  ဏ္ဍအလုိ နှ်င်ဴ ေဒသအဆငဴ်မျာဵအထိ အေ ာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵသည် ြမန်မာနုိင်ငဳအာဵ ေရရှည် 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု လမ်ဵေက ာင်ဵေပါ်သ့ုိေရာ ်ရိှေရဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေနြခင်ဵြဖစပ်ါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵနှင်ဴစီဵပွာဵေရဵအေပါ် ရာသီဥတေုြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ 

မခိမ်ဵေြခာ ်မှုဆိုင်ရာြပဿနာ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် လ ်ရိှအေြခအေနအရဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတတ်မှု ရည်မှန်ဵချ ် ုိ ရရိှေစရန် 

ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် က ုဳေတွ့နိုင်သည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ိုတ့ဳုြပန်နိုင်မည်ဴ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည်လုိအပ်ပါသည်။ အမျ ိုဵသာဵဘ ်စုဖဳွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵ  (NCDP) နှင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳ 

၏ ေရရှည်တည်ဴတဴဳခုိင်မမမဲပီဵ  ဟန်ချ ်ညီေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု စီမဳ ိန်ဵ (MSDP) တ့ုိတွင် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု  ဏ္ဍအာဵလဳုဵနှင်ဴ် ဆ ်နွှယ်လျ ်ရိှေက ာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵေသာ်လည်ဵ  ဏ္ဍအလုိ ် 

မူဝါဒနှငဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်ရန် လုိအပ်လျ ်ရိှပါသည်။ တစ်ချနိ်တည်ဵ 

မှာပင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ုိ  ဏ္ဍမျာဵစွာတွင် က ုဳေတွ့ေနရေက ာင်ဵေလဴလာ 

ေတွ့ရိှေနရပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ရာသီဥတုက ိုတင်ခန့် မှန်ဵချ ်မျာဵအရ ပျှေမ်ဵမျှေ အပခူျနိ်တုိဵလာြခင်ဵ၊ 

မုတ်သဳု ာလတုိေတာင်ဵလာြခင်ဵ၊ အလွန်ပူေသာေန့ရ ်မျာဵ မျာဵြပာဵလာြခင်ဵ၊ ရ ်အနည်ဵငယ် 

အတွင်ဵ ရွာသွန်ဵသည်ဴမုိဵေရချနိ်ပမာဏ အလွန်မျာဵြခင်ဵနှင်ဴ အ ျ ိုဵဆ ်အေနြဖငဴ် ေရက ီဵမှုမျာဵ 

ြဖစေ်ပါ်လာြခင်ဵ၊ ဆုိင် လုန်ဵမုန်တုိင်ဵမျာဵြဖစ်ေပါ်ြခင်ဵ၊ မုန်တုိင်ဵဒီေရတ ်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ် ပင်လယ်ေရ 

မျ ်နှာြပင် ြမငဴ်တ ်လာြခင်ဵတ့ုိ ပုိမုိြဖစ်ေပါ်လာနုိင်မပီဵ အေရဵက ီဵေသာ လူမှုေရဵနှင်ဴစီဵပွာဵေရဵ 

 ဏ္ဍမျာဵအာဵလဳုဵ ို ထိခို ်နုိင်ပါသည်။ 
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ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်မညဴ် ရင်ဵနှီဵြမပ်ှနှဳမှုမျာဵ 

နည်ဵပါဵြခင်ဵသည်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမျာဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုလမ်ဵေက ာင်ဵေပါ်သ့ုိ ေရာ ်ရိှ 

သွာဵေစမပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ုိ ထိခို ်ခဳစာဵလွယ်ေစပါသည်။ စ ်မှုနှငဴ် 

ေဆာ ်လုပ်ေရဵ ဏ္ဍနှစ်ခုေပါင်ဵ၏ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့(GHG) ထုတ်လွှတ်မှုသည် ၂၀၀၀ ြပညဴန်ှစ် 

တွင် ၁၀ ရာခိင်ုနှုန်ဵရိှပါသည် (MOECAF INDC 2012)။ နှစ်စဉ် ေ ျာ ်မီဵေသွဵ ထုတ်လုပ်မှုသည် 

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်တန်ချနိ် (၂.၇) သန်ဵ ရိှရာမှ ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် တန်ချနိ် (၅.၆) သန်ဵအထိ တိုဵတ ် 

ထုတ်လုပ်သွာဵနိုင်ေက ာင်ဵ ခန့်မှန်ဵထာဵေသာေက ာငဴ် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လွှတ်မှုလည်ဵ ပုိမျာဵ 

လာမည်ြဖစ်ပါသည် (ADB 2012)။ အထ ်ေဖာ်ြပပါ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵ ုိ ေ ာင်ဵစာွစီမဳခန့်ခွြဲခင်ဵ 

မရိှပါ  ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏခ်ဳနုိင်ရည်ရိှ၍  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵေသာ တုိဵတ ်မှုမျာဵ 

ေက ာငဴ် ရရိှမည်ဴစီဵပွာဵေရဵအာဵသာချ ်မျာဵနှင်ဴ အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ ဆဳုဵရှုဳဵသွာဵနိုင်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်မညဴ် ရင်ဵနီှဵြမပ်ှနှဳမှုမျာဵ ုိ လျာထာဵြခင်ဵမရိှပါ  မညီ 

မျှေမှုမျာဵ ုိလည်ဵ ပုိမုိြဖစ်ေပါ်မပီဵ အဆိုပါမညီမျှေမှုမျာဵေက ာင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵြဖစ်ပွာဵပါ  

ထိခို ်လွယ်ေသာ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေဒသမျာဵတွင် ထိခို ်ဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြခ ပုိမျာဵလာနိုင်မပီဵ 

ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှေသာ ရင်ဵနှီဵြမှပ်နှဳမှုမျာဵနှငဴ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵြခင်ဵေက ာင်ဴ 

ရရိှလာမည်ဴ အ ျ ိုဵေ ျဵဇူဵမျာဵ ုိ ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵ ခဳစာဵနုိင်မည်မဟုတ်ဘဲ ချန်လှပ်ထာဵသ ဲဴသို့ 

ြဖစေ်စပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ၏ အေြခခဳ 

အေက ာင်ဵရင်ဵမျာဵ ုိ  ုစာဵေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵမရိှပါ  အနာဂတ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုနှင်ဴ ရည်မှန်ဵ 

ချ ်မျာဵ ုိ ေနှာငဴ်ေနှဵေစနုိင်မပီဵ  ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု လျာထာဵချ ်မျာဵ ုိ ြပည်မီဴေအာင်ေဆာင်ရွ ် 

နုိင်စွမ်ဵအေပါ် ထိခို ်နိုင်ပါသည်။ သ့ုိြဖစ်၍ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရသည် ေနာင်လာမညဴ် (၁၃) နှစ် တာ ာ 

လေ ျာ်လွန်သည်အထိ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵအာဵ မဟာဗျူဟာ ျ ျ 

တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်ရန်နှငဴ် အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵရရိှနုိင်ရန်တ့ုိအတွ ် လမ်ဵြပေြမပဳုတစ်ခ ုို မြဖစမ်ေန 

ေဖာ်ေဆာင်ရန် လုိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ရာသီဥတေုြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွ ် 

ရာသီဥတနုှင်ဴ  ုိ ်ညီသညဴ်တ့ဳုြပနမ်ှုမျာဵဆုိင်ရာေြဖရှင်ဵနည်ဵ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်ရန် အဆင်သငဴ်မရိှြခင်ဵနှင်ဴ 

ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်မရိှြခင်ဵတ့ုိ ုိ အချ ် (၂) ချ ်ြဖင်ဴ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွ ်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ 

ပထမအချ ်မှာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရည်မှန်ဵချ ်မျာဵအာဵ ေသချာေအာင်ေဆာင်ရွ ်ရန်နှင်ဴ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ သ ်ေရာ ်မှုမျာဵ၏ စိန်ေခါ်မှုမျာဵ ုိ ခဳနုိင်ရည်ရိှေအာင် ေဆာင်ရွ ်ရန်ြဖစ်မပီဵ 

ဒုတိယအချ ်မှာ ြပည်သူလူထု၏ အေြခခဳလုိအပ်ချ ်မျာဵနှငဴ် ချမ်ဵသာသုခရရိှေရဵ ို ထိန်ဵသိမ်ဵရန် 

ြဖစပ်ါသည်။    
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ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ခဳနိုင်ရည်ရိှေစမည်ဴ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ 

လ ်ရိှနှင်ဴအနာဂတ် ာလ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵအတွ ် အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ ြဖစေ်ပါ်ေစနုိင်ပါသည်။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ပါရီသေဘာတူညီချ ် (Paris Agreement)သည် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ခဳနုိင်ရည်ရိှ၍  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ြဖစေ်ပါ်ေစရန် 

အတွ ် နုိင်ငဳတ ာ နှင်ဴ အစိုဵရမျာဵ၏ နုိင်ငဳေရဵစိတ်ဓာတ်ထ ်သန်မှု၊ မူဝါဒဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှနမ်ှုနှငဴ် 

ဘဏ္ဍာေရဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵ ို အာဵေ ာင်ဵခုိင်မာေစပါသည်။ ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန် 

ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှု မဟာဗျူဟာမျာဵနှင်ဴ နည်ဵပညာမျာဵ ုိ  နဦဵ အဆင်ဴ 

တွင် ရင်ဵနှီဵြမပ်ှနဳှပါ  လူမှုစီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵမှု ေရရှည်တည်တဴဳမပီဵ သယဳဇာတမျာဵအာဵ အ ျ ိုဵရိှ       

ထိေရာ ်စွာ အသဳုဵြပုနုိင်သည်ဴအခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ရရိှေစရန် အေထာ ်အ ူြဖစ်ေစပါမည်။ အဆိုပါ 

အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵတွင်  ပတ်ဝန်ဵ  ျင်ထိခို ်မှုမရိှေသာ အလုပ်အ ုိင် စီဵပွာဵေရဵ အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ 

ဖန်တီဵေပဵြခင်ဵနှင်ဴ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေစြခင်ဵ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် 

လ ်ရိှနှငဴ် အနာဂတ် ာလဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵ ရလဒ်မျာဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵေက ာင်ဴ 

ြဖစေ်သာ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ို ခဳနုိင်ရည်ရိှေစရပါမည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳအေနြဖငဴ် လ ်ရိှတိုဵတ ်မှုနှုန်ဵ ုိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနုိင်ရန်၊ အမျ ိုဵသာဵဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှုပန်ဵတိုင် ုိရရိှနိုင်ရန်နှင်ဴ ေရရှည်တွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှေစရန် တ့ုိ 

အတွ ် အေြခခဳအေဆာ ်အဦမျာဵ၊ လူမှုေရဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ ဏ္ဍမျာဵ ုိ ေတာငဴ်တင်ဵ ခိုင်မာေအာင် 

ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ြဖစေ်ပါ်ေနစဉ်တွင်ပင် စီဵပွာဵေရဵ ေရရှည်တည်မမဲ 

ေစေရဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန် လုိအပ်ပါသည်။ အဆိုပါေအာင်ြမင်မှုမျာဵရရိှေစရန်အတွ ် ြမန်မာနုိင်ငဳ 

သည် ေအာ ်ေဖာ်ြပပါ မဟာဗျူဟာေမျှော်မှန်ဵချ ်၊ ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ၊ ဦဵတည်ချ ်မျာဵနှင်ဴ  ဏ္ဍ 

အလုိ ရ်လဒ်မျာဵ ုိ ချမှတ်ထာဵပါသည်။ 

၅။  ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ 

၅.၁။  မဟာဗျူဟာေမျှော်မနှ်ဵချ ် 

 ြပည်သူမျာဵ ျန်ဵမာေပျာ်ရွှေင်မပီဵ ေဘဵအန္တရာယ် င်ဵရှင်ဵေရဵအတွ ် နုိင်ငဳေတာ်အေနြဖင်ဴ 

မဟာဗျုဟာ ျေသာ ေမျှော်မှန်ဵချ ်တစ်ရပ် ချမှတ် ျငဴ်သဳုဵရန် လုိအပ်လျ ်ရိှမပီဵ ပစ္စုပ္ပန်နှင်ဴ 

အနာဂတ်မျ ိုဵဆ ်မျာဵ  ျန်ဵမာေပျာ်ရွှေင်မပီဵ ေဘဵအန္တရာယ် င်ဵရှင်ဵေရဵအတွ ် အာဵလဳုဵပါဝင်သည်ဴ 

ေရရှည်တည်တဴဳ၍ ချမ်ဵသာက ယ်ဝမှုရိှ ာ ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

ေလျာဴနည်ဵေသာ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ရပ် ေပါ်ထွန်ဵလာသည်ဴ ြမနမ်ာနုိင်ငဳအြဖစ် ေြပာင်ဵလဲရန် 

ြဖစပ်ါသည်။  ဤေမျှော်မှန်ဵချ ် ုိ မီဵရှူဵတန်ေဆာင်အြဖစ်ထာဵရိှ ာ ေနာင် (၁၃) နှစ် ာလအတွင်ဵ 

အစိုဵရ၊ တိုင်ဵေဒသက ီဵနှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵ၊ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၊  ြပည်သူ-ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍနှငဴ် လူမှုအဖဲွ့ 

စည်ဵမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုြဖင်ဴ အာဵထုတ်က ိုဵပမ်ဵသွာဵရမည် ြဖစ်ပါသည်။  
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၅.၂။  ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ် ရညမ်ှန်ဵ ချ ်ပန်ဵ တိင်ု 

အထ ်ေဖာ်ြပပါ ေမျှော်မှန်ဵချ ်နှငဴ်အညီ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် (၁၃) နှစ်တာ ာလအတွင်ဵ 

ရာသီဥတု ဒဏ် ိခုဳနိုင်ရည်ရိှေသာ နုိင်ငဳတစ်ခအုြဖစ ် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှုထိန်ဵချုပ်ေရဵ 

 မ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ က ိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုမျာဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်ရန် ရည်ရွယ်ထာဵပါသည်။ 

သ့ုိြဖစ်ပါ၍ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် စဉ်ဆ ်မြပတ်တုိဵတ ်မှု ိရုရိှေအာင် ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် က ယ်ဝ 

သည်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာ အရင်ဵအနီှဵမျာဵအာဵ  ုန်ဆဳုဵသွာဵြခင်ဵမရိှေစဘဲ ြပည်သူအာဵလဳုဵ 

ပါဝင်နိုင်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵအခငွ်ဴအလမ်ဵမျာဵ ုိ ဖန်တီဵတည်ေဆာ ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ေရရှည် 

ေမျှော်မှန်ဵထာဵေသာ မဟာဗျူဟာရည်မှန်ဵချ ်မှာ ြမန်မာနုိင်ငဳသည်အာဵလဳုဵပါဝင်နုိင်သည်ဴ စဉ်ဆ ် 

မြပတ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရရိှေရဵ အေထာ ်အ ူြဖစ်ေစမည်ဴ ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန် 

ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ  ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုလမ်ဵေက ာင်ဵ ုိ ၂၀၃၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် ရရိှေစရမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

၅.၃။  ရညရွ်ယ်ချ ်မျာဵ  

အထ ်ေဖာ်ြပပါ ရည်မှန်ဵချ ်ပန်ဵတုိင် ုိ ရရိှေစရန်အတွ ် အေြခခဳအေဆာ ်အဦမျာဵ၊ 

လူမှုေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵ ဏ္ဍမျာဵအပါအဝင် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ 

ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် ေအာ ်ေဖာ်ြပပါ  မဟာဗျုဟာ ျသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵနှစ်သွယ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွ ် 

သွာဵရန်လုိအပ်ပါသည် -  

( ) ပထမနည်ဵလမ်ဵမှာ ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမှု ို တည်ေဆာ ်ြခင်ဵြဖင်ဴ 

ြပည်သူလူထု၊ စီဵပွာဵေရဵ နှင်ဴ စ ်မှု၊ မမို ့ြပ၊ ပညာေရဵဆုိင်ရာ လ ်လှမ်ဵမီ 

ပုိင်ဆုိင်မှုမျာဵအာဵလဳုဵတို့သည် လ ်ရိှနှငဴ်ခန့်မှန်ဵထာဵေသာ ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှု 

နှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထွရိှေစရန် လုိအပ်ပါသည်။  လ ်ရိှေတွ့က ုဳခစဳာဵေနရမပီဵ 

ေနာင်လာမည်ဴ ဆယ်စုနှစ်မျာဵအတွင်ဵ ြပင်ဵထန်လာမည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ြဖစစ်ဉ်မျာဵ၏ ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ို ရင်ဆိငု်တ့ဳုြပန် ာ ဆ ်လ ် ရှင်သန်နိုင်ေစရ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။  

(ခ) ဒုတိယနည်ဵလမ်ဵမှာ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵ ုိ 

ေရွဵချယ်ရန် ြဖစပ်ါသည်။ ထုိသ့ုိေရွဵချယ်ရာတွင် တုိဵတ ်မှုအခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ုိ 

ေဖာ်ေဆာင်နုိင်မပီဵ  ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု တုိ ်ဖျ ်မညဴ်  မ္ဘာတစ်ဝန်ဵမှ 

ေဆာင်ရွ ် အာဵထုတ်မှုမျာဵနှင်ဴ  ို ်ညီရန် လုိအပ်ပါသည်။ ထ့ုိြပင် ပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ေရရှည် တည်တဳဴမှုနှင်ဴဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ို မှန် န်မျှေတမှုရိှေစရန်  စီစဉ် ေဆာင်ရွ  ်

ရမည် ြဖစပ်ါသည်။  
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အထ ်ေဖာ်ြပပါနည်ဵလမ်ဵနှစ်သွယ်သည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထ ွ

ြဖစေ်စေရဵ နှငဴ် ေလျှောဴချေရဵ လုိအပ်ချ ်မျာဵ ုိ အမပို င်ထင်ဟပ်ေစပါသည်။ ထုိဦဵတည်ချ ်မျာဵ 

အတုိင်ဵအေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵအာဵြဖငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ်တွင်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ် 

မှုေလျာဴနည်ဵမပီဵ ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှသည်ဴ နုိင်ငဳြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။  အဆုိပါနည်ဵလမ်ဵ 

မျာဵ ုိ သီဵြခာဵစီေဖာ်ြပထာဵေသာ်လည်ဵ ေရရှည်ရည်မှန်ဵချ ် ိ ုရရိှေစရန်အတွ ် ေအာ ်ေဖာ်ြပပါ 

ဦဵတည်ချ ်မျာဵြဖငဴ် တစ်မပိုင်တည်ဵ ေဆာင်ရွ ်ရန်လုိအပ်ပါသည်-  

( ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ုိ ခဳနုိင်ရည်ရိှေစရန်အတွ  ် ထိခို ်လွယ် 

ေသာလူ့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်  ဏ္ဍမျာဵအာဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာ 

ညီေထွေနထုိင်နုိင်မည်ဴ စွမ်ဵရည်တုိဵြမငှ်ဴေပဵရန်။  

(ခ) ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုအ ျ ိုဵေ ျဵဇူဵမျာဵ ုိ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ ဏ္ဍမျာဵ 

အတွ ်ရရိှေစြခင်ဵြဖင်ဴ  ဏ္ဍမျာဵတွင်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵမှုအခွင်ဴ 

အလမ်ဵ အမျာဵဆဳုဵဖန်တီဵေပဵရန်။  

၅.၄။  လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုနယ်ပယ်မျာဵ 

 အထ ်ေဖာ်ြပပါ ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵြဖစ်သညဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွ 

ေနထိုင်နိုင်စွမ်ဵ ုိ တိုဵတ ်ေစရန်နှင်ဴ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵသညဴ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု အခွငဴ်အလမ်ဵ 

မျာဵ ုိ အမျာဵဆဳုဵရရိှေစရန်အတွ ်  ြမနမ်ာနုိင်ငဳအေနြဖငဴ် ေအာ ်ေဖာ်ြပပါ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်မည်ဴ 

နယ်ပယ် (၆) ခုတွင် ေဆာင်ရွ ်နိုင်ေသာ အေြခအေနမျာဵ ြဖစေ်ပါ်လာေစေရဵအတွ ် ြပင်ဆင်ရန် 

လုိအပ်ပါသည်- 

( ) မူဝါဒ - ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်မညဴ်  နဦဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ို 

 ဏ္ဍမျာဵ ဖဳွ့မဖိုဵ တိုဵတ ်မှုဆုိင်ရာမူဝါဒမျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအမဳမျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵ 

ေပါင်ဵစပ်မညဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်ေသာမူဝါဒ ြဖစ်ေပါ်ေစ 

ရန်နှငဴ် ထုိသ့ုိေပါင်ဵစပ်နိုင်ေရဵ လုိအပ်သည်ဴအသိပညာဗဟုသုတမျာဵ ုိ ေထာ ်ပဴဳေပဵ 

ရန်။  

(ခ) အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ - ဦဵစာဵေပဵ ဏ္ဍမျာဵတွင် ရာသီဥတုနှင်ဴသဟဇာတြဖစ်ေသာ ရင်ဵနှီဵ 

ြမှု ပ်နဳှမှုမျာဵ ုိ သတ်မှတ်၍ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာ၌ အာဵလဳုဵပါဝင်နုိင်ေသာ 

ထိေရာ ်သည်ဴ ချဉ်ဵ ပ်မှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵ အသဳုဵြပုနုိင်ရန်နှငဴ် ရည်ရွယ်ချ ်မျာဵ 

ေအာင်ြမင်မှုရရိှေစေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွမဲှုနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွ ်မှု 

အစီအစဉ်မျာဵ တည်ေဆာ ်ရန်။  

(ဂ) ဘဏ္ဍာေရဵ -  ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

နည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုတွင် အာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုြဖစ်ေစေရဵအတွ ် 
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 ဏ္ဍအသီဵသီဵ၌ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာရန်ပဳုေငွအာဵ ခွေဲဝအသဳုဵြပုနုိင်ေရဵနှင်ဴ 

သယဳဇာတမျာဵ ခဲွေဝချထာဵေပဵနုိင်ေရဵ အေထာ ်အ ူြပုသညဴ် ဘဏ္ဍာေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉယ်န္တရာဵတည်ေဆာ ်ရန်။ 

(ဃ) စွမ်ဵေဆာင်ရည်နှငဴ်နည်ဵပညာ  - ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ုတုန့်ြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်မည်ဴ 

 ဏ္ဍမျာဵနှငဴ် ပါဝင်ပတ်သ ်သူမျာဵအတွ ် လဳုေလာ ်ေသာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်နှင်ဴ 

နည်ဵပညာမျာဵ ြမှင်ဴတင်ဖန်တီဵေပဵရန်။  

(င) အသိပညာေပဵြခင်ဵ - ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်မညဴ် မှန် န် 

သည်ဴ ဆဳုဵြဖတ်ချ ်မျာဵ ုိ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵအဆငဴ်အသီဵသီဵ၌ ချမှတ်နိုင်ရန် အသိ 

ပညာဗဟုသုတနှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵတည်ေဆာ ်ရန်။  

(စ) အတူတဲွဖ ်ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ - ရာသီဥတုနှငဴ် သဟဇာတြဖစ်ေသာ လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵစတင်အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵနှင်ဴ ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုတုိဵြမငှ်ဴြခင်ဵတ့ုိ ုိ အေထာ ် 

အ ူြပုနိုင်ေရဵအတွ ် နုိင်ငဳတ ာအဆငဴ်၊ နိုင်ငဳအဆငဴ်၊ ေဒသအဆငဴ်နှင်ဴ 

ြပည်သူလူထု၊ ပုဂ္ဂလိ ၊ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအက ာဵ ပါဝင်ပတ်သ ်သူမျာဵ 

အချင်ဵချင်ဵ ချတ်ိဆ ်ေဆာင်ရွ ်ရန်။  

၅.၅။   ဦဵစာဵေပဵ ဏ္ဍမျာဵနှငဴ် ရလဒ်မျာဵ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ မခိမ်ဵေြခာ ်မှုဆုိင်ရာ ြပဿနာမျာဵ ေဖာ်ြပချ ်အရ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ 

ေရရှည်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုအတွ ် အေရဵပါေသာ  ဏ္ဍအာဵလဳုဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ဆုိဵ ျ ိုဵ 

မျာဵေက ာင်ဴ  ထိခို ်ဆဳုဵရှုဳဵမှု ြမင်ဴမာဵလျ ်ရိှပါသည်။ လ ်ရိှအေြခအေန၌ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲ 

ြခင်ဵဆုိင်ရာ  ိစ္စရပ်မျာဵ ုိ  ဏ္ဍအလုိ ် ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှုမျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်ထာဵြခင်ဵ 

မရိှသည် ိေုတွ့ရိှရပါသည်။  ေမျှော်မှန်ဵချ ်ပါ ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှုလမ်ဵေက ာင်ဵေပါ်သ့ုိ ေရာ ်ရိှေစေရဵ 

အတွ ် လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွ ်ရမည်ဴ လုိအပ်ေသာနယ်ပယ်မျာဵ ုိ သတ်မှတ်ေဆာင်ရွ ်ရပါမည်။  

မဟာဗျူဟာေရဵဆဲွသညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်အရ လူမှုေရဵ၊ အေြခခအဳေဆာ ်အဦနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵ 

ဆုိင်ရာဦဵစာဵေပဵ ဏ္ဍက ီဵ (၆) ခု ခွြဲခာဵသတ်မှတ်ခဲဴပါသည်။ ြမန်မာနုိင်၏ ေရရှည်ရည်မှန်ဵချ ် 

ြဖစသ်ညဴ် အာဵလဳုဵပါဝင်မပီဵ ေရရှည်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ု အေထာ ်အ ူြပုသည်ဴ် ရာသီဥတုဒဏ်ခဳ 

နုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုလမ်ဵေက ာင်ဵ ုိ ရရိှေစရန် 

အဆိုပါ ဏ္ဍ (၆) ခု အတွ ် ေအာ ်ပါ  ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ်မျာဵ ို ေဖာ်ထုတ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်-  

 ဏ္ဍအလို ်ေမျှော်မှန်ဵ ရလဒ်မျာဵ 

 ဦဵစာဵေပဵ ဏ္ဍက ီဵ (၆) ခု၏  ဏ္ဍအလုိ  ်ေမျှော်မှန်ဵရလဒ်မျာဵရရိှနိုင်ရန်  ဏ္ဍတစ်ခခုျင်ဵစ ီ

အတွ ် တိ ျေသာ အ ျ ိုဵရလဒ်မျာဵ ထွ ်ေပါ်လာေစရန်လုိအပ်ပါသည်။ အာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ 
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ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်မပီဵ   ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ရရိှေစရန်  ဏ္ဍ 

တစ်ခစုီအတွ ် စတင်ေဆာင်ရွ ်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ ို ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာ 

တွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ထာဵပါသည်။ ေမျှော်မှန်ဵထာဵသည်ဴ အ ျ ိုဵရလဒ်မျာဵ ုိ ရရိှေစြခင်ဵြဖင်ဴ  

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသညရ်ာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု လုိ ေ်လျာညီေထွရိှေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴချေရဵ  ရည်မှန်ဵချ ် 

မျာဵရရိှနုိင်မည်ဴ  လမ်ဵေက ာင်ဵအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွ ်သွာဵရမည်ြဖစ်သည်။  ဏ္ဍအလုိ  ် ေမျှော်မှန်ဵ 

ရလဒ်ရရိှရန်အတွ ်  ဏ္ဍတစ်ခစုီအတွ ် အ ျ ိုဵရလဒ် (၃) ခု ိ ု အဆိုြပုထာဵပါသည်။ ၎င်ဵတ့ုိ ုိ 

ေအာ ်ပါအတုိင်ဵေဖာ်ြပထာဵမပီဵ  ဇယာဵ (၉) ပါ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်မညဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳချ ်တွင်လည်ဵ 

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

၅.၅.၁။  စာဵနပ်ရိ ္ခာဖူလုေဳရဵအတွ ် ရာသီဥတုနှငဴ်သဟဇာတြဖစ်ေသာ စို ်ပျ ိုဵေရဵ၊ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵ နှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ 

ဤ ဏ္ဍသည် ြဖည်ဵညင်ဵစာွေြပာင်ဵလဲလျ ်ရိှသည်ဴ ရာသီဥတုနှင်ဴလွန် ဲြပင်ဵထန်သည်ဴ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵေက ာငဴ် လွန်စာွထိခို ်ပျ ်စီဵလွယ်ေသာ်လည်ဵ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ စာဵနပ် 

ရိ ္ခာဖူလဳုေရဵနှင်ဴ နုိင်ငဳသာဵအမျာဵစု၏ စာဵဝတ်ေနေရဵ ို အေထာ ်အ ူြပုေနသည်ဴ  ဏ္ဍြဖစ်ပါ 

သည်။ ထ့ုိေက ာငဴ် စို ပ်ျ ိုဵေရဵနှငဴ် စာဵနပ်ရိ ္ခာထုတ်လုပ်မှုစနစ်မျာဵ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှငဴ် ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှုတို့ ုိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနုိင်သညဴ် အေြခအေနမျာဵ ဖန်တီဵေပဵရန်လုိအပ်ပါသည်။ ယင်ဵသို့ 

ေသာအေြခအေန ုိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနုိင်ရန်မှာ လ ်ရိှနည်ဵပညာမျာဵ ုိ ေခတ်မီေအာင်ေဆာင်ရွ ် 

ရန်နှငဴ် နည်ဵပညာအသစ်မျာဵ ို သဳုဵစွဲရန်လုိအပ်ပါသည်။ ဥပမာအာဵြဖငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခ ဳ

နုိင်ရည်ရိှသည်ဴအြပင် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ (GHG) ထုတ်လွှတ်မှုေလျှောဴချနုိင်မညဴ် ရာသီဥတုနှငဴ်      

သဟဇာတြဖစ်သည်ဴ စို ပ်ျ ိုဵေရဵအေလဴအ ျငဴ်မျာဵ ုိ အသဳုဵြပုရန် နည်ဵပညာအသစ်မျာဵ 

အသဳုဵြပုြခင်ဵနှင်ဴ မူလရိှမပီဵေသာနည်ဵပညာမျာဵ ုိ ြပင်ဆင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိေက ာငဴ် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ စီမဳ ိန်ဵမျာဵတွင် ေပါင်ဵစပ်ထည်ဴသွင်ဵသွာဵရန် 

လုိအပ်ပါမည်။ တဆ ်တည်ဵမှာပင် ရာသီဥတုနှငဴ် သဟဇာတြဖစ်ေသာ စို ပ်ျ ိုဵေရဵစနစမ်ျာဵတွင် 

မဟာဗျူဟာ ျေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵချမှတ်ရန် လုိအပ်လာမည်ြဖစ်မပီဵ ေြမအနည်ဵငယ်ပုိင်ဆုိင်သူမျာဵ၊ 

ထိခို ်ခဳစာဵရသညဴ် ြပည်သူလူထုမျာဵနှင်ဴ ေြမပုိင်မရိှေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ ရာသီဥတုနှငဴ် 

လုိ ေ်လျာညီေထွ ေနထိုင်နုိင်ေသာ စွမ်ဵရည်မျာဵ ုိ တုိဵတ ်ေစရပါမည်။ 

ထ့ုိေက ာင်ဴ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ဤ ဏ္ဍ၏ ရလဒ်အြဖစ် “သယဳဇာတ အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ုိ 

ထိေရာ ်စွာအသဳုဵြပု၍  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵေ ာင်ဵမျာဵ ုိ တုိဵြမငှဴ် 

ေဆာင်ရွ ်ေနစဉ် စာဵနပ်ရိ ္ခာဖူလဳုေရဵနှငဴ် စာဵဝတ်ေနေရဵ မဟာဗျူဟာမျာဵ ို အေထာ ်အ ူ 

ြဖစေ်စမည်ဴ ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှေသာ ထုတ်လုပ်မှု၊ ရာသီဥတုနှငဴ် သဟဇာတြဖစ်ေသာ 
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တ့ဳုြပန်မှုမျာဵ ုိ စုိ ပ်ျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ေမွဵြမူေရဵ  ဏ္ဍမျာဵတွင် ေအာင်ြမင်စွာ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ရမည်”  ြဖစပ်ါသည်။ 

ေမျှော်မှန်ဵရလဒ်မျာဵေအာင်ြမင်စွာရရိှြခင်ဵြဖငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေလျှောဴချမပီဵ လုိ ေ်လျာ 

ညီေထွရိှေစမညဴ် ရည်ရွယ်ချ ်မျာဵ ုိ လမ်ဵေက ာင်ဵအတုိင်ဵ ေရှ့သို့ တ ်လှမ်ဵနိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

 ဏ္ဍအလုိ ် ရရိှလာမည်ဴ ေမျှော်မှန်ဵထာဵသည်ဴ ရလဒ် (၃) ခုမှာ ေအာ ်ပါအတုိင်ဵ ြဖစပ်ါသည်- 

( ) စို ပ်ျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ ဏ္ဍမျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ ဆ ်စပ် မူဝါဒ 

မျာဵ၊ စီမဳ ိန်ဵ ေရဵဆဲွြခင်ဵ နှငဴ် ရန်ပဳုေငွခွဲေဝချမှတ်ြခင်ဵ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵတွင် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵစပ်မပီဵ အမနှ်တ ယ် အေ ာင်အထည် 

ေဖာ်ြခင်ဵနှငဴ်  ျာဵ/မ တန်ဵတူညီမျှေမှုရရိှေရဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ၊ 

(ခ) နုိင်ငဳတ ာနှင်ဴ ြပည်တွင်ဵရန်ပဳုေငွအေထာ ်အပဴဳမျာဵြဖင်ဴ စို ပ်ျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵ 

နှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ ဏ္ဍမျာဵ၌ ရာသီဥတုဒဏ် ုိခဳနိုင်ရည်ရိှမပီဵ ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှငဴ် 

သဟဇာတြဖစ်သည်ဴ လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵ နည်ဵပညာမျာဵနှင်ဴ ရာသီဥတုနှငဴ် 

သဟဇာတြဖစ်သည်ဴ နည်ဵစနစ်မျာဵ ျင်ဴသဳုဵြခင်ဵ၊ 

(ဂ) အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူအာဵလဳုဵပါဝင် 

ေဆွဵေနွဵနုိင်သညဴ်မူေဘာင်အာဵ ထူေထာင်ြခင်ဵ၊ တီထွင်ဆန်ဵ သစ်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ 

ပဳုစမဳျာဵ နှင်ဴ  ျာဵ/မတန်ဵတူညီမျှေမှုရရိှေရဵ ချဉ်ဵ ပ်မှုမျာဵ အပါအဝင် စို ပ်ျ ိုဵေရဵ၊ 

ငါဵလုပ်ငန်ဵ နှင်ဴ ေမွဵြမူေရဵ  ဏ္ဍမျာဵတွင် ရာသီဥတုနှငဴ် သဟဇာတြဖစ်သညဴ် 

တဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ ုိ ပဴဳပုိဵ ူညီေပဵြခင်ဵတ့ုိ ြဖစပ်ါ 

သည်။ 

၅.၅.၂။ ေ ာင်ဵမွန်သညဴ်ေဂဟစနစ်ြဖစ်ေစေရဵအတွ ် စဉ်ဆ မ်ြပတ ် သဘာဝသယဳဇာတ 

စီမခဳန့်ခွဲမှု 

သဘာဝသယဳဇာတမျာဵနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်သည် ြပည်သူမျာဵ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵနှငဴ် 

 ျန်ဵမာေပျာ်ရွှေင်မှုအတွ ် အေရဵတက ီဵလုိအပ်သညဴ် ေဂဟစနစ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ုိ ပဴဳပုိဵေပဵပါသည်။ 

နုိင်ငဳအတွင်ဵရိှ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသည် အရည်အေသွဵ ရိှေသာ ေဂဟစနစ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ရရိှနိုင်မှု 

အေပါ် မျာဵစွာမီှခုိေနက ရပါသည်။ သ့ုိြဖစ်၍ အဆိုပါေဂဟစနစ် ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵ ုိ တုိဵြမငှ်ဴရရိှေစရန် 

သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ ုိ စဉ်ဆ ်မြပတ် စည်ဵ မ်ဵမဴဲ ထုတ်ယူသဳုဵစွဲြခင်ဵမျာဵ ုိ တာဵဆီဵရပါမည်။ 

ေဂဟစနစ်အေြခခဳေသာ လုိ ေ်လျာညီေထွရိှသည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵြဖငဴ် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ြဖစေ်ပါ်သည်ဴ ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ခဳနိုင်ရည်ရိှေစြခင်ဵနှငဴ် မှန်လဳုအိမ် 

ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှု ေလျှောဴချေရဵအတွ ်  ာဗွန်စုပ်ယူထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵတ့ုိ ြဖစေ်ပါ်ေစပါသည်။ 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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ထ့ုိေက ာင်ဴ ဤ ဏ္ဍ၏ ရလဒ်အြဖစ် ြမန်မာနိုင်ငဳသည် “လူမှုစီဵပွာဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုနှငဴ် 

 ာဗွန် စုပ်ယူသုိေလှာင်မှုတ့ုိ ုိ အေထာ ်အ ူြဖစ်ေစသည်ဴ ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ွဲနှင်ဴ ေဂဟစနစ် 

ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵ၏ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုအေပါ် ခဳနုိင်ရည်စွမ်ဵြမှငဴ်တင်ေပဵမည်ဴ သဘာဝသယဳဇာတ 

စီမဳအုပ်ချုပ်ြခင်ဵ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ရမည် ”  ြဖစပ်ါသည်။ 

 ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် ို ေအာင်ြမင်စွာရရိှေစရန်အတွ ် ေမျှော်မှန်ဵရလဒ် (၃) ခုမှာ ေအာ ်ပါ 

အတုိင်ဵ ြဖစပ်ါသည်- 

( )  ျာဵ/မ တန်ဵတူညီမျှေမှုရရိှေရဵ ို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵမပီဵ ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှင်ဴ သဘာဝ 

သယဳဇာတ စီမဳအုပ်ချုပ်မှုဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ 

မျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵစပ်၍ ဥပေဒ စည်ဵ မ်ဵ 

အတုိင်ဵလုိ န်ာေစရမည်။ 

(ခ) သစ်ေတာ၊ ေရ၊ ေြမနှင်ဴ  မ်ဵရိုဵတန်ဵေဂဟစနစ်မျာဵ၏ က ဴဳခုိင်ေရဵ၊ ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵရန်နှင်ဴ တိုဵတ ်ေ ာင်ဵမွန်ေစရန် ပတ်ဝန်ဵ ျင် နှငဴ် သဟဇာတြဖစ်သည်ဴ 

နည်ဵပညာမျာဵနှငဴ် ေ ာင်ဵမွန်ေသာစီမဳခန့ခ်ွမဲှု နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ုိ ချမှတ် ျင်ဴသဳုဵ 

ရမည်။ 

(ဂ) အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ ညိှနှိုင်ဵေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵနှင်ဴ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူအာဵလဳုဵပါဝင် 

ေဆွဵေနွဵနုိင်သည်ဴ မူေဘာင်တည်ေထာင်ေပဵမပီဵ ေဂဟစနစ်က ဴဳခုိင်ေရဵ၊ ပတ်ဝန်ဵ 

 ျင်နှငဴ် သဘာဝသယဳဇာတမျာဵစီမဳခန့ခ်ွြဲခင်ဵအတွ ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်နုိင် 

ေရဵနှငဴ် ရန်ပဳုေငွရရိှေရဵတို့အတွ ် ပဴဳပုိဵေပဵရမည်။ 

၅.၅.၃။ ေရရှည်ဖွဳ့မဖိုဵမှုအတွ ် ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနိုင်မပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵ သညဴ် 

စွမ်ဵ အင်၊ ပ့ုိေဆာင်ေရဵနှငဴ် စ ်မှုဆိုင်ရာစနစ်မျာဵ 

စွမ်ဵအင်၊ ပုိ့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် စ ်မှု ဏ္ဍမျာဵသည် စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတ ်မှုတွင် အဓိ  

ေ ျာေထာ ်ေနာ ်ခြဳဖစမ်ပီဵ  အနာဂတ် ာအတွ ် အလုပ်အ ိင်ုအခွင်ဴအလမ်ဵနှင်ဴ ဝင်ေငွရရိှနိုင် 

ေသာ ပင်မအရင်ဵအြမစ်မျာဵြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဏ္ဍမျာဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ို ခဳနိုင်ရည် 

ရိှေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵအတုိင်ဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေစရမည်ြဖစ်မပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျှောဴချရန် 

အတွ ်  မ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵ ုိ အေထာ ်အ ူြပုေစရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ထ့ုိေက ာင်ဴ ဤ ဏ္ဍ၏ရလဒ်အြဖစ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် “အာဵလဳုဵပါဝင်မပီဵ ေရရှည်တည်တဴဳ 

ေသာ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ို အေထာ ်အ ူြဖစ်ေစရန် ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန် 

ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဴသညဴ် စွမ်ဵအင်၊ ပုိ့ေဆာင်ေရဵ နှငဴ် စ ်မှုဆုိင်ရာစနစ်မျာဵအတွ ် စီစဉ် 

ေဆာင်ရွ ်ရမည် ”  ြဖစပ်ါသည်။ 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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 ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် ို ေအာင်ြမင်စွာရရိှေစရန်အတွ ် ေမျှော်မှန်ဵရလဒ် (၃) ခုမှာ ေအာ ်ပါ 

အတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

( ) နုိင်ငဳဴစွမ်ဵအင်ဖူလဳုေရဵသည် စွမ်ဵအင်ပမာဏအမျာဵအြပာဵ ို ြပနြ်ပည်ဴမမဲ စွမ်ဵအင် 

အရင်ဵအြမစ်မျာဵမှ ထုတ်ယူြခင်ဵနှငဴ် ေနအိမ်မျာဵ၊ စ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် အြခာဵ 

စွမ်ဵအင် အသဳုဵြပုမှုမျာဵတွင် အ ျ ိုဵရိှထိေရာ ်စွာ အသဳုဵချြခင်ဵတ့ုိအေပါ် အေြခခဳ   

ရမည်။ 

(ခ) ပုိ့ေဆာင်ေရဵစနစ်မျာဵသည် ေြပာင်ဵလဲလာသည်ဴ ရာသီဥတုအေြခအေနသစ်မျာဵ 

ေက ာငဴ် ပုိမုိြဖစ်ေပါ်လာမညဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ို ခဳနိုင်ရည်ရိှမပီဵ စွမ်ဵအင် 

 ိုအ ျ ိုဵရိှထိေရာ ်စွာသုဳဵစွဲ၍  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသည်ဴ နည်ဵပညာ 

မျာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵြဖင်ဴ ေရရှည်တည်တဴဳေစရမည်။ 

(ဂ) စ ်မှုလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာစနစ်မျာဵသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမပီဵ ေရရှည်တည်တဳဴ 

ေသာ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵသည်ဴ အစိမ်ဵေရာင်နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် အြမငဴ်မာဵဆဳုဵ 

 ုန်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်ဵနှင်ဴ ယှဉမ်ပို င်တိုဵတ ်နုိင်စွမ်ဵရိှရမည်။ 

၅.၅.၄။  ြပည်သူမျာဵအေြခချေနထိုင်နိုင် ာ ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနိုင်ရညရိှ်မပီဵ အာဵလုဳဵပါဝင်ေသာ 

ေရရှည်တညတ်ဳသဴညဴ် မမို့က ီဵမျာဵနှင်ဴ မမို့ငယ်မျာဵ  

မမို ့မျာဵတွင်လူမျာဵအေြခချေနထုိင်မှုသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳလူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ၏ ၂၉ ရာခိင်ုနှုန်ဵခန့် 

ရိှပါသည်။ လူဦဵေရ တုိဵပွာဵလာသည်နှငဴ်အမျှေ အနာဂတ် ာလတွင် လူမျာဵသည် မမို ့က ီဵမျာဵသို့ 

ေြပာင်ဵေရွှေ့ေနထုိင်က မည်ြဖစ်သည်။ စနစ်တ ျ တည်ေဆာ ်ထာဵြခင်ဵမရိှေသာ ေနရာမျာဵတွင် 

လူမျာဵပုိမုိသိပ်သည်ဵစာွ ေနထုိင်က ပါ  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ပုိမုိြဖစ်နိုင်ေြခရိှြခင်ဵနှင်ဴ တုိဵပွာဵ 

လာေသာ မမို့ြပလူဦဵေရအတွ ် အေြခခဳအေဆာ ်အအဳုမျာဵ ပုိမုိတည်ေဆာ ်ရြခင်ဵေက ာင်ဴ 

သယဳဇာတမျာဵ ေရရှည်တည်တဴဳေအာင် စနစ်တ ျမသဳုဵစွဲြခင်ဵနှငဴ်ဴ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမျာဵြပာဵလာ 

ြခင်ဵတို့ ြဖစေ်ပါ်လာနုိင်ပါသည်။ မမို ့က ီဵမျာဵနှင်ဴ မမို ့ငယ်မျာဵ ုိ ပတ်ဝန်ဵ ျင်နှငဴ် သဟဇာတ ရိှေစြခင်ဵ 

နှင်ဴ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵမပီဵ  ရာသီဥတုဒဏ် ိခုဳနုိင်ရည်ရိှေသာ လဳုခခုဳစိတ်ချရသည်ဴ ေနရာမျာဵ 

အြဖစ် တည်ေဆာ ်ြခင်ဵြဖင်ဴ တုိဵတ ်မှု ိလုည်ဵ ထိခို ်ေစမည်မဟုတ်ပါ။ 

ထ့ုိေက ာင်ဴ ဤ ဏ္ဍ၏ရလဒ်အြဖစ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် “ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ် ထိခို ် 

ခဳစာဵရဆဳုဵ ြပည်သူမျာဵ အပါအဝင် မမို ့ငယ်နှငဴ် မမို ့က ီဵမျာဵတွင် ေနထိုင်သူမျာဵအာဵလဳုဵသည် 

ရုတ်တရ ် နှင်ဴ ေရရှည်တွင်ြဖစေ်ပါ်လာသညဴ် မျာဵြပာဵလာေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵမှ 

ေဘဵ င်ဵမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵ၍ ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်မပီဵ  ေရရှည်တည်တဴဳသည်ဴ မမို ့မျာဵတွင် 

ေနထိုင်နိုင်ေရဵ စီစဉေ်ဆာင်ရွ ်ရမည်”  ြဖစပ်ါသည်။ 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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 ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် ို ေအာင်ြမင်စွာရရိှေစရန်အတွ ် ေမျှော်မှန်ဵရလဒ် (၃) ခုမှာ ေအာ ်ပါ 

အတုိင်ဵ ြဖစပ်ါသည်- 

( ) မမို ့က ီဵနှငဴ် မမို ့ငယ်မျာဵတွင် ေနထိုင်က သူမျာဵအတွ ် ပုိမုိြပင်ဵထန်လာသညဴ် 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵမှ လည်ဵေ ာင်ဵ၊ အန္တရာယ် ျေရာ ်ေနစဉ်နှငဴ်  ျ 

ေရာ ်မပီဵ အချနိ် ာလမျာဵတွင်လည်ဵေ ာင်ဵ  ာ ွယ်ေပဵမည်ဴ ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵ 

နှငဴ် ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်သညဴ် အေြခခဳအေဆာ ်အအုဳမျာဵ ရရိှအသဳုဵြပုနုိင်မပီဵ  

ေြပာင်ဵလဲလာသညဴ် ရာသီဥတုအေြခအေနသစ်မျာဵတွင် အေ ာင်ဵဆဳုဵေနထိုင်နိုင်ရ 

မည်။ 

(ခ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသည်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှုနှငဴ် လူမှုေရဵအရ အာဵလဳုဵပါဝင်ေစမည်ဴ ချဉ်ဵ ပ်မှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵသည် 

မမို ့ြပ အစီအစဉ်ေရဵဆဲွြခင်ဵနှငဴ် မမို ့ြပဖဳွ့မဖိုဵမှုအတွ ် အေရဵက ီဵသညဴ် အေြခခဳ 

သေဘာတရာဵမျာဵြဖစ်မပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေလျှောဴချ၍ လုိ ေ်လျာညီေထွေန 

ထုိင်နုိင်မညဴ် ပူဵတဲွအ ျ ိုဵေ ျဵဇူဵမျာဵ ုိ အေထာ ်အ ူ ြဖစေ်စပါသည်။ 

(ဂ) စွမ်ဵအင်နှင်ဴ သယဳဇာတ ုိ ထိေရာ ်အ ျ ိုဵရိှစာွအသဳုဵချမပီဵ  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် 

မျာဵ ုိ ခဳနိုင်ရည်ရိှသည်ဴ အေဆာ ်အအုဳသစ်မျာဵ ုိ ဒီဇုိင်ဵေရဵဆဲွရမည်။ ထုိသို့ 

စွမ်ဵအင်အသဳုဵြပုမှု ေလျှောဴချြခင်ဵြဖငဴ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵမည်ြဖစ်မပီဵ 

စွမ်ဵအင် ိ ုသ ်သာေသာနှုန်ဵြဖငဴ်သာ တူညီမျှေသဳုဵစွဲနုိင်မည်ြဖစ်ပါ သည်။ 

၅.၅.၅။  ြပည်သူလူထု ျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ချမ်ဵေြမဴသာယာေစေရဵအတွ ် ရာသီဥတု 

ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ  စီမဳခန့်ခွဲမှု 

  ျန်ဵမာေရဵ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွြဲခင်ဵနှင်ဴ လူမှုေရဵဆုိင်ရာအ ာအ ွယ်ေပဵြခင်ဵ 

 ဏ္ဍမျာဵတွင် ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှေစြခင်ဵသည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ လူမှုေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵ ေရရှည် 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေစရန်နှင်ဴ ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှသညဴ်  ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုလမ်ဵေက ာင်ဵေပါ်သ့ုိ 

ေရာ ်ရိှေစရန်အတွ ် အဓ ိေသာဴချ ် ြဖစပ်ါသည်။ ထုိသ့ုိေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖင်ဴ လူတစ်ဦဵချင်ဵ၊ 

အိမ်ေထာင်စု၊ နိုင်ငဳအဆငဴ်နှင်ဴ ေဒသအဆငဴ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်သူမျာဵသည် ရာသီဥတုေက ာငဴ် 

ြဖစေ်ပါ်လာနုိင်သညဴ် ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ုိ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်နိုင်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်သူမျာဵ၏ 

စာဵဝတ်ေနေရဵနှင်ဴ ေပျာ်ရွှေင် ျန်ဵမာြပညဴ်စုဳစွာ ေနထိုင်နိုင်ေရဵတ့ုိသည် သဘာဝအေြခအေနမျာဵအေပါ် 

မျာဵစွာမီှတည်ေနမပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵသည် ြပည်သူလူထုအတွ ် ေဘဵအန္တရာယ် ျေရာ ် 

နုိင်မှုြမင်ဴမာဵမပီဵ ေရာဂါအသစ်အဆန်ဵမျာဵနှင်ဴ စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵ ြမငဴ်မာဵြခင်ဵတ့ုိြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ို တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်ေသာ  ျန်ဵမာေရဵစနစ်မျာဵ၊ ေဘဵအန္တရာယ် က ိုတင် 
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သတိေပဵစနစ်မျာဵနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်ေြခ သတင်ဵအချ ်အလ ်မျာဵ ထုတ်ြပန်ြခင်ဵအပါ 

အဝင် ေဘဵအန္တရာယ်ေလျှောဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ခိငု်မာေစြခင်ဵြဖငဴ် ြပည်သူမျာဵ ုိ  ာ ွယ်ရမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

 ထ့ုိေက ာင်ဴ ဤ ဏ္ဍ၏ရလဒ်အြဖစ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် “ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှင်ဴ စီဵပွာေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် ရာသီဥတုေက ာင်ဴြဖစ်ေပါ်လာေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်နှငဴ်  ျန်ဵမာေရဵ 

ထိခို ်မှုမျာဵအာဵ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်ေရဵ၊ ြပနလ်ည်ထူေထာင်နုိင်ေရဵနှငဴ်  ျန်ဵမာက ဴဳခုိင်သညဴ် 

လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ရပ် အြဖစတ်ည်ေဆာ ်နုိင်ေရဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွ ်ရမည်”  ြဖစ်ပါသည်။ 

 ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် ို ေအာင်ြမင်စွာရရိှေစရန်အတွ ် ေမျှော်မှန်ဵရလဒ် (၃) ခု မှာ ေအာ ်ပါ 

အတုိင်ဵ ြဖစပ်ါသည်- 

( ) ြပည်သူလူထု ျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ချမ်ဵေြမဴသာယာမှု ိ ု ထိခို ်နုိင်မညဴ် သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ၏ အဖျ ်ြပင်ဵအာဵနှငဴ် ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵအေပါ် ထိေရာ ်စွာ တ့ဳုြပန် 

ေဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် ခိငု်မာေ ာင်ဵမွန်မပီဵ နိုင်ငဳအဆင်ဴေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်နုိင်ေရဵ 

အတွ ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် စီမဳခန့ခ်ွမဲှုစနစ် ို 

တည်ေထာင်ရမည်။ 

(ခ) ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵေက ာငဴ် ြဖစေ်ပါ်လာနုိင်သည်ဴ ထိခို ် 

ပျ ်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵမှ ြပနလ်ည်ထူေထာင်နိုင်ေရဵနှင်ဴ က ိုတင်ြပင်ဆင်နိုင်ေရဵတို့ 

အတွ ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာရန်ပဳုေငွ လဳုေလာ ်မှုရိှေစေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵ 

ဆုိင်ရာ  ာ ွယ်ေစာင်ဴေရှာ ်မှုေပဵေရဵတ့ုိတွင်  ျာဵ/မ တန်ဵတူညီမျှေမှုရရိှေစေရဵ 

 ိုထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵလျ ် တုိဵြမငှ်ဴေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

(ဂ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေက ာငဴ်ြဖစ်ေပါ်လာေသာ  ျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ အန္တရာယ်မျာဵ 

အာဵထိေရာ ်စွာတ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် ထိခို ်ခဳစာဵလွယ်သညဴ် ေဒသခဳြပည်သူ 

မျာဵသည် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်နှင်ဴ  ျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ုိ 

ထိေရာ ်စွာတ့ဳုြပန်နုိင်ေရဵ ပဴဳပုိဵေပဵနိုင်မည်ဴ ျန်ဵမာေရဵစနစ ် တုိဵတ ်ေ ာင်ဵမွန် 

လာေစေရဵ ေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

၅.၅.၆။  က ဴဳခိုင်သညဴ် လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်ြဖစ်ေစေရဵအတွ ် ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှင်ဴ 

နည်ဵပညာ 

ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှငဴ်နည်ဵပညာမျာဵသည် ထ ်ြမ ် ျွမ်ဵ ျင်၍ အသိပညာက ယ်ဝ ာ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိတုုဳ့ြပန်နုိင်သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵတည်ေဆာ ်ရာတွင် အေရဵက ီဵေသာ ဏ္ဍ 

မျာဵြဖစ်ပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴပတ်သ ်သညဴ် သုေတသနလုပ်ငန်ဵ၊ 
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တီထွင်မှုစွမ်ဵရည်၊  ျွမ်ဵ ျင်မှုဆုိင်ရာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု၊ ေလ ဴျငဴ်ေရဵနှင်ဴ သိရိှနာဵလည်မှုရိှေရဵတို့ ိ ု

အလွှာတုိင်ဵအတွ ် ေ ျာင်ဵတွင်ဵပညာေရဵမှတဆငဴ် တုိဵြမငှ်ဴေဆာင်ရွ ်နုိင်ေရဵအတွ ် အဆုိပါ 

 ဏ္ဍမျာဵတွင် ဦဵစာဵေပဵရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိရာတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ 

ေက ာငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ြဖစ်ေပါ်သညဴ် က ိမ်နှုန်ဵမျာဵလာြခင်ဵနှငဴ် ပုိမုိြပင်ဵထန်လာ 

ြခင်ဵတို့သည် ပညာေရဵအရည်အေသွဵ၊ ပညာသင်က ာဵနုိင်မှုနှင်ဴ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵ 

အေပါ်ထိခို ်လာနုိင်ပါသည်။ စီဵပွာဵေရဵ ျပတ်ည်ဵမှု သုိ့မဟုတ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ဖိနှိပ်မှုမျာဵ 

ေက ာငဴ် အိမ်ေထာင်စုမျာဵအေနြဖင်ဴ အသဳုဵစရိတ်ေလျှောဴချရာတွင် ပညာေရဵအသဳုဵစရိတ်မျာဵသည်  

ပထမဦဵစာဵေပဵ ေလျှောဴချြခင်ဵခဳရပါသည်။ ထုိသ့ုိ  ေလဵသူငယ်မျာဵ၏ ပညာသင်က ာဵေရဵ ုိ 

 န့်သတ်ခရဳြခင်ဵေက ာငဴ် ၎င်ဵတို့သည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ ပုိမုိထိခို ခ်ဳစာဵရပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵ ို ခဳနုိင်ရည်ရိှေစရန်အတွ ် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵအေပါ် အေြခခသဳညဴ် အသိပညာက ယ်ဝမှုနှငဴ် ပညာသင်က ာဵနုိင်မှုတ့ုိမှာ  နဦဵ 

လုိအပ်ချ ်မျာဵြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵ 

သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတ ်မှုရရိှရန် လုိအပ်သည်ဴ နည်ဵပညာမျာဵ ုိ ဆ ်လ ်ြပုစုပျ ိုဵေထာင် 

သွာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထ့ုိေက ာင်ဴ ဤ ဏ္ဍ၏ရလဒ်အြဖစ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳသည် “အာဵလဳုဵပါဝင်မပီဵ ေရရှည်ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု ရရိှရန်အတွ ် ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျှောဴနည်ဵသည်ဴ 

ဖဳွ့မဖိုဵေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ  ို ေရဵဆဲွ အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်ေရဵအတွ ် ရာသီဥတု ုိ 

တ့ဳုြပန်မည်ဴ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵနှင်ဴ လူသာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ေမွဵထုတ်ေပဵမည်ဴ ပညာေရဵ၊ 

အသိပညာေပဵမှုနှင်ဴ နည်ဵပညာဆုိင်ရာစနစ်မျာဵ ုိ ခိငု်မာအာဵေ ာင်ဵေစရမည် ” ြဖစပ်ါသည်။ 

 ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် ို ေအာင်ြမင်စွာရရိှေစရန်အတွ ် ေမျှော်မှန်ဵရလဒ် (၃) ခုမှာ ေအာ ်ပါ 

အတုိင်ဵ ြဖစပ်ါသည်- 

( ) အေြခခဳ၊ အဆင်ဴြမငဴ်နှငဴ် တ ္ကသုိလ်အဆင်ဴ သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵမျာဵတွင် ေရရှည် 

တည်တဴဳမှု၊  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵသညဴ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုနှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵ 

လဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမှုစသညဴ် အေြခခဳသေဘာတရာဵမျာဵ ို ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ် 

နုိင်ေရဵအတွ ် ပညာေရဵ ဏ္ဍမှ ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်သူမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ုိ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေစရမည်။ 

(ခ) သိပ္ပဳ၊ နည်ဵပညာနှင်ဴ ပညာေရဵ ဏ္ဍမျာဵတွင် သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွ ် 

နုိင်မပီဵ  ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ သတင်ဵအချ ်အလ ်စနစ်မျာဵ တည်ေထာင် 

အသဳုဵြပုနုိင်ရန် ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်သူမျာဵ၏ အရည်အချင်ဵ ုိ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေစ      

ရမည်။ 
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(ဂ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်နုိင်မည်ဴ ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှငဴ်နည်ဵပညာ 

ြဖစေ်စေရဵအတွ ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာရန်ပဳုေငွ ို စီမဳခန့ခ်ွနဲိုင်ေရဵအတွ ် 

အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ြမငဴ်ှတင်မပီဵ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှင်ဴ 

ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ ို တုိဵြမငှ်ဴေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

၅.၆။  မဟာဗျူဟာအညွှန်ဵ နိ်ဵမျာဵ 

 ေအာင်ြမင်တုိဵတ ်မှုမျာဵ ုိ ဆန်ဵစစ်နုိင်ေရဵအတွ ် ြဖစေ်ပါ်လာမညဴ် အ ျ ိုဵရလဒ်တစ်ခစုီ 

၏ မဟာဗျူဟာေြမာ ်အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ ုိ ချမှတ်ထာဵပါသည်။ ယင်ဵြဖစ်နုိင်ေြခရိှေသာ အညွှန်ဵ 

 ိန်ဵမျာဵသည် ေယဘုယျဆန်မပီဵ အေတွဵအေခါ်သစ်မျာဵရရိှေစရန်နှင်ဴ တုိဵတ ်မှုအဆင်ဴ ုိဆန်ဵစစ ်

ရာ၌ တုိင်ဵတာရန်ြဖစ်ပါသည်။ ဤသ့ုိေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵမှာ ပမာဏ ုိသတ်မှတ်ြခင်ဵမဟုတ်ပါ။ အဘယ် 

ေက ာငဴ်ဆုိေသာ်  ိန်ဵဂဏန်ဵြဖငဴ် တိုဵတ ်မှု ိသုတ်မှတ်ပါ  ေနာင် (၁၃) နှစ် ေ ျာ်  ာလတွင် 

လ ်ေတွ့ြဖစ်နိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ ရှုပ်ေထွဵမှု ိြုဖစေ်ပါ်ေစပါမည်။ ဇယာဵ-၉ နှင်ဴ ဇယာဵ-၁၁ တို့တွင် 

 ဏ္ဍအလုိ ် အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ ုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ အြခာဵတစ်ဖ ်တွင်လည်ဵ မဟာဗျူဟာနှင်ဴ 

ချတ်ိဆ ်ထာဵေသာ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵအလုိ ်တိုဵတ ်မှု ိ ု သိရိှနိုင်ရန် 

တိ ျေသာအညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ ပါရိှမပီဵြဖစ်ေသာေက ာငဴ် ြဖစပ်ါသည်။ 

 လုပ်ငန်ဵအာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစအီစဉ်ေရဵဆဲွြခင်ဵ (ဇယာဵ-၉) တွင် ေမျှော်မှန်ဵ 

ရလဒ်မျာဵနှငဴ် မဟာဗျူဟာအညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ လ ်ရိှတွင် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်ေနေသာ 

စမဳီချ ်ြဖစ်မပီဵ ြပနလ်ည်သဳုဵသပ်မှုနှငဴ် ြဖစန်ိုင်ေြခရိှမှုမျာဵ ို ေနာ ်ဆဳုဵရည်မှန်ဵချ ် ြပည်မီဴေစေရဵ 

ညှိနှိုင်ဵမှုြပုလုပ်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိ ေမျှော်မှန်ဵရလဒ်မျာဵနှင်ဴ အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵသည် လွန် ဲမှု 

ရိှနိုင်ေသာ်လည်ဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳအေနြဖင်ဴ ရည်မှန်ဵချ ်ြဖစ်ေသာ ရာသီဥတုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှသညဴ်  ာဗွန် 

ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ လမ်ဵေက ာင်ဵအတုိင်ဵ ဦဵတည်နုိင်ရန်နှင်ဴ ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ် စဉ်ဆ ် 

မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုအတွ ် အေထာ ်အပဴဳေပဵနုိင်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

၅.၆.၁။   ဏ္ဍအလို ်ရလဒ်မျာဵရရိှေစြခင်ဵ 

 ဏ္ဍတစ်ခခုျင်ဵစနှီငဴ် လုိအပ်ေသာ ဏ္ဍအလုိ  ် ရလဒ်ေရွဵချယ်ြခင်ဵ၏ အေက ာင်ဵရင်ဵနှငဴ် 

ယင်ဵတ့ုိနှင်ဴဆ ်စပ်ေနသည်ဴ  ဏ္ဍအလုိ ်ေမျှော်မှန်ဵရလဒ်မျာဵ ို ေအာ ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

အပိုင်ဵ (၆.၄) တွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်မညဴ် နယ်ပယ် (၆) ခုတွင်ပါရှိသည်ဴ 

အစီအစဉ်ေရဵဆဲွထာဵေသာ ေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵသည် လ ်ရိှနှင်ဴအနာဂတ်တွင် ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵ 

ေက ာင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၏ အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ေသချာစွာ ခဳနုိင်ရည်ရိှေစရန် 

ဦဵစာဵေပဵ ဏ္ဍက ီဵ (၆) ခု တွင် သိသာထင်ရှာဵသညဴ် ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ ုိ ြဖစေ်စပါမည်။ 

ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသညဴ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမှရရိှလာမညဴ် 

အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ ုိ ေဖာ်ထတ်ုရရိှနိုင်မည် ြဖစပ်ါသည်။ အဆိုပါအခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵတွင် လူတိုင်ဵ 
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အတွ ် အစိမ်ဵေရာင်အလုပ်အ ုိင်ဖန်တီဵြခင်ဵ၊ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဝင်ေငွရရိှေစြခင်ဵနှင်ဴ တီထွင်ဖနတီ်ဵ 

မှုရိှသညဴ် စီဵပွာဵေရဵပဳုစမဳျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ 

၅.၆.၂။   ာလအပိင်ုဵအြခာဵမျာဵ 

လုိအပ်ေသာ ရည်မှန်ဵချ ်ပန်ဵတုိင်သ့ုိ ေအာင်ြမင်စွာ ေရာ ်ရိှနိုင်ေရဵ (၁၃) နှစ်တာအတွ ် 

အချနိ် ာလအပုိင်ဵအြခာဵ ို ေအာ ်ေဖာ်ြပပါအတုိင်ဵ ခွြဲခာဵထာဵပါသည် -    

- (၃) နှစ်အတွင်ဵ ရည်မှန်ဵချ ်ပန်ဵတိုင် ိ ု ေအာင်ြမင်ေစရန် မရိှမြဖစလုိ်အပ်သည်ဴ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှင်ဴတင်မှုနှင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵဆုိင်ရာ ယန္တရာဵမျာဵ ုိ စတင်တည်ေထာင်၍ 

မူဝါဒနှငဴ် ဖဲွ့စည်ဵမှုဆုိင်ရာ ရည်ရွယ်ချ ်မျာဵ ုိရရိှပါမည်။ 

- (၈) နှစ်အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှု နယ်ပယ်အာဵလဳုဵတွင် အဓိ  ျေသာ 

ေအာင်ြမင်မှုမျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်နုိင်ပါမည်။ အထူဵသြဖင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵဆုိင်ရာယန္တရာဵ ုိ 

ြဖစေ်ပါ်ေစြခင်ဵြဖငဴ် ေမျှော်မှန်ဵထာဵေသာ အ ျ ိုဵရလဒ်မျာဵ ုိ ြဖစေ်ပါ်ေစြခင်ဵ၊ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှငဴ်တင်ြခင်ဵမျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်မပီဵစီဵ နုိင်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေ ာင်ဵမွန်စာွ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်လျ ် ရိှြခင်ဵတ့ုိ ုိ ရရိှေစနိုင်ပါသည်။ ထ့ုိြပင် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ် 

မှုဆုိင်ရာ ေရွဵချယ်မှုမျာဵသည် ေရရှည်တည်တဴဳမှု ိ ု ဦဵတည်ေက ာင်ဵ အသိေပဵထာဵမပီဵ  

ြဖစပ်ါသည်။ 

- (၁၃) နှစ်အတွင်ဵ ြမငှဴ်တင်ထာဵေသာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵသည် နိုင်ငဳအတွင်ဵ၌ 

ထိေရာ ်မှုရိှမပီဵ ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှေသာ ခဳနုိင်ရည်တည်ေဆာ ်မှုနှင်ဴ လုိ ေ်လျာညီ 

ေထရိှွမှု ိ ု ရန်ပဳုေငွေထာ ်ပဴဳမှုမျာဵေပဵနုိင်မပီဵ အဓိ ျေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ် 

မပီဵ ြဖစ်ေစရပါမည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳအတွ ် အေ ာင်ဵဆဳုဵေသာရလဒ်မှာ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ိ ု ခဳနိုင်ရည် 

ရိှေသာ နုိင်ငဳတစ်ခြုဖစ်လာေစရန် ြဖစပ်ါသည်။ တစ်ချန်ိတည်ဵမှာပင် တစ် မ္ဘာလဳုဵ  က ိုဵစာဵ 

ေဆာင်ရွ ်လျ ်ရိှေနသည်ဴ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထုတ်လွှတ်မှုေလျှောဴချြခင်ဵြဖင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲ 

ြခင်ဵ ုိေလျှောဴချမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ ်ို (၁၃) နှစ်  ာလအတွင်ဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ရန် ခန့်မှန်ဵ 

ထာဵြခင်ဵသည် လ ်ေတွ့ ျေသာ အချန်ိ ာလအပုိင်ဵအြခာဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 

စာမျက်နှာ| 147 

 

 

ပဳု-၇။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ေဖာ်ြပချ ် 
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အပုိင်ဵ (၃) မဟာဗျုဟာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်မှု 

 ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ (MCCS) တွင်ေနာင်လာမည်ဴ (၁၃) 

နှစ် နှငဴ် ယင်ဵအလွန် အနာဂတ် ာလမျာဵအတွင်ဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ အန္တရာယ်မျာဵ ုိ 

ေြဖရှင်ဵရန် မဟာဗျုဟာေြမာ ်တ့ဳုြပန်မှုမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ ုိ လမ်ဵညွှနမ်ှုြပုနုိင် 

ရန်အတွ ် လမ်ဵြပေြမပဳုတစ်ခ ုို တင်ြပထာဵပါသည်။ မဟာဗျူဟာသည် အမျ ိုဵသာဵနှငဴ် ေဒသဆုိင် 

ရာအဆငဴ်တ့ုိတွင် ြပည်သူ့ေရဵရာ ဆဳုဵြဖတ်ချ ်ချမတ်ှသူမျာဵ၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ေက ာင်ဴ 

ထိခို ်လွယ်ေသာ အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၊ လူထုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍမျာဵအတွင်ဵ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵေက ာငဴ် ြဖစေ်ပါ်လာမညဴ် စိန်ေခါ်မှုမျာဵနှငဴ် အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ုိ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်ရာ 

တွင် အေထာ ်အ ူြပုရန ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ မဟာဗျူဟာသည် အာဵလဳုဵပါဝင်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ 

လူမှုေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမျာဵ ို ရရိှနိုင်မည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ် 

လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ တုိဵတ ်မှုလမ်ဵေက ာင်ဵ ုိ ရရှိေစေရဵ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ ေဆာင်ရွ ် 

ရာတွင် အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ၊ ပန်ဵတုိင်၊ လျာထာဵချ ်မျာဵနှငဴ်အညီ လမ်ဵညွှနထိ်န်ဵ 

ေ ျာင်ဵေပဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် မဟာဗျူဟာသည် လူမှုအသုိ အ်ဝန်ဵနှင်ဴ ဦဵစာဵေပဵ ဏ္ဍ 

မျာဵ၏ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွေနထုိင်နိုင်စွမ်ဵ ုိ တည်ေဆာ ်ေပဵရန်နှငဴ် 

 ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ို ြမှငဴ်တင်ေပဵနုိင်မညဴ် လူမှုစီဵပွာဵဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု  ဏ္ဍမျာဵဆုိင်ရာ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

မဟာဗျူဟာေရဵဆဲွသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်နှင်ဴ ချဉ်ဵ ပ်မှု 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်က ီဵဌာန (MONREC) (ယခင် 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် သစ်ေတာေရဵရာဝန်က ီဵဌာန) သည် ြမန်မာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲ 

မှုဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာ (MCCS)၊ ယင်ဵနှငဴ်ဆ ်စပ်သညဴ်  ဏ္ဍအလုိ  ် တ့ဳုြပန်လုပ်ေဆာင်မည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ုိ ြပုစုေရဵဆဲွရာတွင် ညှိနှိုင်ဵေပါင်ဵစပ်မှုမျာဵ ုိြပုလုပ်ခဲဴမပီဵ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလတွင် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵနှင်ဴပတ်သ ်သည်ဴ သေဘာတူညီချ ် ုိရရိှခဴဲပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ြမနမ်ာဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုအစီ အစဉ် 

(MCCA) နှငဴ် ၎င်ဵအဖဲွ့မအှက ဳေပဵမျာဵ၏ ပဴဳပုိဵမှုြဖင်ဴ သုေတသနလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွ ်သည်ဴ 

အဆင်ဴတိုင်ဵတွင် အက ဳေပဵသညဴ် အခန်ဵ ဏ္ဍမှ အဓိ ပါဝင်ခဲဴပါသည်။  

ဤမဟာဗျူဟာ ေရဵဆဲွရာတွင် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵတုိဵတ ်မှု ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ 

ေဆာင်ရွ ်ဆဲ မူဝါဒစာတမ်ဵမျာဵြဖစ်သညဴ် ပတ်ဝန်ဵ ျင် ိ ု ထိခို ်မှုမရိှေသာ တိုဵတ ်မှု မဟာ 

ဗျူဟာ၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင်ဆုိင်ရာ မူဝါဒ၊ နှစ်စဉ်၊ နှစ်လတ်၊ နှစ်ရှည်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု စီမဳ ိန်ဵ မျာဵ၊ ဒုတိယ 

အဆငဴ် စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်လူမှုေရဵြပုြပင် ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူေဘာင် (Framework For Economic and 

Social Reform-FESR) နှင်ဴ ဗဟိုဦဵစီဵစနစ် ိ ု ေလျှောဴချသည်ဴမူဝါဒမျာဵ နှင်ဴ တတ်နုိင်သမျှေ ုိ ည်ီ 
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ေအာင်ေဆာင်ရွ ်ခဴဲပါသည်။ ဤမဟာဗျူဟာသည် အမျ ိုဵသမီဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵမျာဵညီမျှေစွာ ပါဝင်မှု 

သာမ  ြမန်မာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒတွင်  ျာဵ/မ တန်ဵတူညီမျှေမှုရိှေရဵ ို အေလဵ 

ေပဵထညဴ်သွင်ဵသွာဵမည်ဟူသည်ဴ  INDC တွင် ေဖာ်ြပပါရိှသည်ဴ  တိ ဝတ်မျာဵအေပါ် အေြခခဳ၍ 

တည်ေဆာ ်ထာဵပါသည်။ 

 ဤမဟာဗျူဟာ ုိ MCCA ၏အ ူအညီြဖငဴ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်ထာဵြခင်ဵြဖစ်မပီဵ MCCA 

သည် နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရအာဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ  ိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်ပတ်သ ်၍ အက ဳေပဵလျ ်ရိှ 

ေသာေက ာင်ဴ ဤမဟာဗျူဟာသည် နုိင်ငဳ၏အေြခအေနနှင်ဴ ုိ ည်ီသညဴ် အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်    

ေဆာင်ရွ ်မညဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (INDC) နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵ ျင် ိ ု ထိခို ်မှုမရိှေစေသာ အစိမ်ဵေရာင် 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမူေဘာင် (Green Growth Framework GGF) မျာဵ ဴဲသ့ုိ အမပိုင်ေရဵဆဲွေနေသာ 

အြခာဵရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု သ့ုိမဟုတ် အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵ ျင်ေရဵရာ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴလည်ဵ    

အတတ်နိုင်ဆဳုဵ  ို ်ညီေအာင် ေရဵဆဲွထာဵပါသည်။  

 ဤမဟာဗျူဟာေရဵဆဲွရာတွင် အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်နှင်ဴ ေဒသအဆငဴ် ပါဝင်ပတ်သ ်သူမျာဵနှငဴ် 

နီဵ ပ်စွာညိှနှိုင်ဵတုိင်ပင်၍ ေရဵဆဲွခဴဲပါသည်။ အဆုိပါ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵတွင် အစိုဵရဌာနမျာဵ၊ 

အစိုဵရမဟုတ်ေသာ ြပည်တွင်ဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ (NGOs)၊ လူထုအဖဲွ့အစည်ဵ ိယ်ုစာဵလှယ်မျာဵ၊ 

ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍ တ ်က လှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုမိတ်ဖ ်မျာဵ (DP)၊ ဌာနဆုိင်ရာ 

 ျွမ်ဵ ျင်သူမျာဵ၊ ပညာရှင်မျာဵစသည်ြဖငဴ်  ျယ်ြပန့်ေသာ ဏ္ဍမျာဵမှ  ိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ ပါဝင် 

ပါသည်။ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် အလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပဲွ (၄) က ိမ်နှငဴ် ေဒသအဆငဴ် အလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပဲွ (၅) 

က ိမ်  ျင်ဵပမပီဵ  နှစ်ဦဵနှစ်ဖ ် ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအပါအဝင် ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵနှင်ဴ အက ိမ်က ိမ် 

ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵခဴဲပါသည်။ ေဒသအဆငဴ်အလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပဲွမျာဵ ုိ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရိှ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲ 

မှုဒဏ်ေက ာငဴ် ထိခို ်လွယ်ေသာ တုိင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴြပည်နယ် (၅) ခု တွင် ြပုလုပ်ခဲဴမပီဵ ေဒသအစုိဵရ၊ 

လူမှုေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ လူထု ိယ်ုစာဵလှယ်မျာဵနှငဴ် ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍမှ စုစုေပါင်ဵ  ုိယ်စာဵလှယ် 

(၆၀၀) ဦဵ တ ်ေရာ ်ခဲဴပါသည်။ ညှိနှိုင်ဵေဆွဵ ေနွဵမှုအမျာဵစု ိ ု MCCA နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ 

(Thematic Working Group TWG) ၏ က ီဵက ပ်မှုြဖင်ဴ ေဆာင်ရွ ်ခဴဲပါသည်။ ထ့ုိေက ာငဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာ (MCCS) တွင် ခိငု်မာေသာ အြမင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ရှု့ေထာင်ဴ 

ေပါင်ဵစုဳနှင်ဴ  ွဲြပာဵြခာဵနာဵမှုမျ ိုဵစုဳတ့ုိ ုိ ေပါင်ဵစပ် ထည်ဴသွင်ဵနုိင်ခဲပဴါသည်။ ထ့ုိအြပင် ေဆွဵေနွဵမှုနှငဴ် 

ေတွ့ဆုေဳမဵြမန်ဵမှုမျာဵ ို က ီဵက ပ်နိုင်ရန် မူက မ်ဵေရဵဆဲွေရဵအဖဲွ့သည် မူဝါဒစာတမ်ဵမျာဵ၊ 

ထပ်ဆင်ဴရရိှေသာ ိန်ဵဂဏန်ဵအချ ်အလ ်မျာဵ၊ ပဳုနှိပထု်တ်ေဝမပီဵေသာ မူဝါဒမျာဵ၊ ဥပေဒမျာဵ၊ 

စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴ အေရဵက ီဵသည်ဴ စာမူက မ်ဵမျာဵ ုိ ရနိုင်သမျှေ ေလလဴာသဳုဵသပ်ခဲဴပါသည်။ 

 ဤမဟာဗျူဟာတွင် အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရမည်ဴ အဓိ မဏိ္ဍုင်(၅)ရပ်နှငဴ်အတူ ေဆာင်ရွ ် 

တုိဵတ ်မှု ိ ု က ီဵက ပ်အေ ာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴ စီမဳချ ်၊ မဟာဗျူဟာ အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ၊ ပါဝင် 
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ေဆာင်ရွ ်သူမျာဵ၏ တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအသီဵသီဵ ုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ထ့ုိအြပင် နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵ 

ရမှထုတ်ြပန်မညဴ် မဟာဗျူဟာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵက ီဵက ပ်မှုအတွ ် နှစ်စဉ် 

တုိဵတ ်မှုအစီရင်ခဳ ေရဵသာဵြပုစုရန် အသဳုဵြပုမညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ုိလည်ဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

၆။ အလဳုဵစုဳ ေမျှော်မှန်ဵချ ် 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာ (MCCS) သည် အစိုဵရနှငဴ် ဖဳွ့မဖိုဵမှု 

မိတ်ဖ ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ လူမူေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ အိမ်ေထာင်စု 

မျာဵမှ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏခ်ဳနုိင်ရည်ရိှ၍  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖို ဵတုိဵတ ်မှု 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵတွင် ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နဳှြခင်ဵြဖငဴ် အာဵလဳုဵပါဝင်မှုရိှမပီဵ၊ စဉ်ဆ ်မြပတ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ို 

ရရိှေစေရဵအတွ  ်ညွှန်က ာဵသွာဵရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

 အဆိုပါမဟာဗျူဟာနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစမဳီချ ်သည် ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် လ ်ရိှြဖစ်ေပါ်ေနသညဴ် 

လူမူေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵေက ာငဴ် ြဖစေ်ပါ်လာေသာ အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ 

နှင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ုိ တုဳ့ြပန်ရာတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ၍ 

ေဆာင်ရွ ်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ မဟာဗျူဟာနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳချ ်သည် ဆဳုဵြဖတ်ချ ်ချမတ်ှသူမျာဵ ုိ 

ေအာ ်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေဆာင်ရွ ်နုိင်ေရဵ အေထာ ်အ ူြပုရန် ရည်ရွယ်ပါသည် - 

 ( ) ထိခို ်မှု ို အမျာဵဆဳုဵခဳစာဵေနရသည်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ၊ အမျ ိုဵသာဵမျာဵ၊ ေဒသမျာဵနှငဴ် 

စီဵပွာဵေရဵ ဏ္ဍမျာဵတွင် ရာသီဥတုေက ာငဴ်ြဖစ်လာေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ 

နှင်ဴ အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ုိ ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်ဵနိုင်ေရဵအတွ ် က ာဵြဖတ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ုိ 

ေရွဵချယ်ေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ိ ု မဟာဗျူဟာ ျ ျ တ့ဳုြပန် 

ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵရန်၊ 

 (ခ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိတုုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် မူဝါဒချမှတ်သူမျာဵမှ  ျ ိုဵေက ာင်ဵ 

ခိငု်လုဳညီညွတ်ေသာ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအစအီစဉ်မျာဵ ို ချမှတ်နိုင်ေရဵ ေပါင်ဵစပ် 

ညှိနှိုင်ဵေပဵရန်၊ 

 (ဂ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ တုဳ့ြပန်ေဆာင်ရွ ်ရာတွင်ထိခို ်မှု ိ ု အမျာဵဆဳုဵခဳစာဵ 

ရေသာ လူထု ိ ု ဦဵစာဵေပဵသညဴ် ရာသီဥတုဒဏ်ခနဳိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

ေလျာဴနည်ဵ သညဴ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵရရိှနုိင်မညဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵ ုိ 

မူဝါဒချမှတ်သူမျာဵမှ ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ေပဵနုိင်ရန်။ 
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၇။ အေြခခဳမူမျာဵ 

ဤမဟာဗျူဟာသည် ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒတွင်ပါရိှသည်ဴ 

ေအာ ်ပါအေြခခဳမူမျာဵအေပါ်တွင် အေြခခဳထာဵပါသည် - 

( ) စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်ြခင်ဵ၊ 

(ခ) က ိုတင် ာ ွယ်ြခင်ဵ၊ 

(ဂ)  ာ ွယ်တာဵဆီဵြခင်ဵ၊ 

(ဃ) ပတ်ဝန်ဵ ျင်၏ြပည်စဴုဳက ယ်ဝြခင်ဵ၊ 

(င) တာဝန် ုိယ်စီခွေဲဝြခင်ဵနှင်ဴပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ၊ 

(စ) အာဵလဳုဵပါဝင်လာြခင်ဵ၊ 

(ဆ) ေ ာင်ဵမွန်ေသာ စမဳီအုပ်ချုပ်ြခင်ဵ၊ 

(ဇ) ရာသီဥတုဆုိင်ရာတရာဵမျှေတမှုနှငဴ်သာတူညီမျှေရိှြခင်ဵ၊ 

(ဈ)  ျာဵ/မတန်ဵတူညီမျှေမှုနှငဴ်အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏လုပ်ပုိင်ခွငဴ်ြမှငဴ်တင်ြခင်ဵ။ 

ထ့ုိအြပင်မဟာဗျူဟာသည်ေအာ ်ေဖာ်ြပပါအေြခခဳမူမျာဵ ိုစွ ဲိုင်ထာဵပါသည်- 

( ) ဆင်ဵရဲသာဵမျာဵ၊ ေြမယာမဴဲမျာဵ၊ လူနည်ဵစ ု လူတန်ဵစာဵမျာဵ၊ ထိခို ်ခဳစာဵလွယ်သညဴ် 

ေဒသမျာဵရိှအမျ ိုဵသာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵနှငဴ် ြပည်သူမျာဵအေနြဖင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲ 

မှုဒဏ်ခဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵသည်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု  အခွင်ဴ 

အလမ်ဵနှင်ဴ အ ျ ိုဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵ ရရိှေစနုိင်မည်ဴ အာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ ဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတ ် 

မှု။  

(ခ) သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိခို ်မှုနှငဴ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုအနည်ဵဆဳုဵြဖင်ဴ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ ရရိှေစေရဵအတွ ် အစိမ်ဵေရာင်စီဵပွာဵေရဵတွင်ရင်ဵနှီဵ 

ြမှု ပ်နဳှလာေစရန် မ ်လဳုဵေပဵဆဲွေဆာင်မည်ဴ သယဳဇာတ ို အ ျ ိုဵရိှထိေရာ ်စွာ 

အသဳုဵြပုေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုဆီသ့ုိ ဦဵတည်ေစမည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉမ်ျာဵ။  

(ဂ) မဟာဗျူဟာ၏ အလဳုဵစုဳရည်ရွယ်ချ ်မျာဵရရိှေစရန် အေထာ ်အပဴဳေပဵနိုင်မည်ဴ 

မူဝါဒမျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ုိ ေလျာ်ညီစွာထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်နုိင်ေရဵအတွ ် အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ ်အဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵ၊ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍမျာဵနှငဴ် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ ို လမ်ဵညွှန် 

မှုေပဵမညဴ်  ဏ္ဍစဳုဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု။  
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 (ဃ) ဦဵစာဵေပဵ ဏ္ဍမျာဵတွင် မဟာဗျူဟာ ုိအေ ာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ ဤေမျှော်မှန်ဵ 

ချ ်နှငဴ် မဟာဗျူဟာေြမာ ် ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ို သတ်မှတ်အချနိ် ာလ 

အတွင်ဵ ေအာင်ြမင်မှုရရိှေစေရဵ ဦဵတည်ေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵြဖင်ဴ ရလဒ်အေြခြပု 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ုအေထာ ်အ ူြပုေစရန်။  

ပင်မလုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်အာဵလဳုဵရိှ  ဏ္ဍအလုိ ရ်လဒ်မျာဵအတွ ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် 

ေမျှော်မှန်ဵရလဒ်မျာဵနှငဴ် မဟာဗျူဟာေြမာ ် အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵအတုိင်ဵ  ဏ္ဍအလုိ ် လုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွ ်တုိဵတ ်မှု ိ ုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြဖင်ဴ မဟာဗျူဟာအေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ ို 

ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိ မဟာဗျူဟာအာဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 

 ဏ္ဍအလုိ ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ပါ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵသည် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲညှိနှိုင်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်သွာဵရန်လုိအပပ်ါသည်။ ေမျှော်မှန်ဵရလဒ်နှင်ဴအညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ဒဏခ်ဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵသည်ဴ အာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ စဉ်ဆ ်မြပတ် 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ု ၂၀၃၀ ြပည်နှဴစ်တွင် ရရိှရန်ေဆာင်ရွ ်မည်ဴ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏ ြမင်ဴမာဵေသာရည်မှန်ဵ 

ချ ် ို ေဖာ်ြပလျ ်ရိှပါသည်။  

၈။ မဟာဗျူဟာေြမာ ် ပင်မလပု်ငန်ဵစီမဳ ိန်ဵနှငဴ်  ဏ္ဍအလို ်ရလဒ်မျာဵ 

မဟာဗျူဟာ၏ ပင်မလုပ်ငန်ဵစီမဳ ိန်ဵ ၊  ဏ္ဍအလုိ ရ်လဒ်မျာဵ၊ ေမျှော်မှန်ဵရလဒ်မျာဵနှငဴ် 

မဟာဗျူဟာေြမာ ်အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ ုိ ဇယာဵ (၉)တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစအီစဉ် 

တွင်  ဏ္ဍ (၆) ခု အတွ ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစအီစဉ်အေသဵစိတ်၊ ဦဵစာဵေပဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ အ ာင်အထည်ေဖာ်ရမည်ဴ အချနိ် ာလနှင်ဴ  ဏ္ဍအလုိ ရ်လဒ်မျာဵပါဝင်ပါသည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်၍  ဏ္ဍ    

အလုိ ရ်လဒ်မျာဵရရိှေစြခင်ဵြဖင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳသည် အြခာဵေသာ  ုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ နည်ဵတူ 

၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ် စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုပန်ဵတိုင် (၁၇) ချ ်ရရိှေအာင် ေဆာင်ရွ ်လျ ် 

ရိှပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု တို ဖ်ျ ်ေရဵ ိုချ ်ချင်ဵအေရဵယူေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵသည် အဆိုပါ 

ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ အန ်တစ်ချ ်ြဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်အစီအမဳ 

မျာဵတွင် ေပါင်ဵစပ်ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵြဖငဴ် စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ရည်မှန်ဵချ ် ုိ ရရိှေစ 

ပါသည်။ ဤသ့ုိေပါင်ဵစပ်ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၊ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှု၊ ေရရှည်ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု၊  ျန်ဵမာေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ ြပဿနာမျာဵ အက ာဵ 

မူဝါဒဆုိင်ရာ ေပါင်ဵစပ်နိုင်မည်ဴ အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ ုိ ဖန်တီဵေပဵ ာ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

အ ျ ိုဵအြမတ်ရရိှေစမည် ြဖစပ်ါသည်။ မဟာဗျူဟာ၏  ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ်မျာဵသည် စဉ်ဆ ်မြပတ် 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုပန်ဵတိုင် (၁၇) ချ ် နှငဴ်  ို ်ညီမှုရိှေက ာင်ဵ ုိ ဇယာဵ (၁၀) တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါ 

သည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳအာဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ဒဏခ်ဳနိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန် ို အ ျ ိုဵရိှထိေရာ ်စွာ 
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အသဳုဵချသညဴ်နိုင်ငဳအြဖစ် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲသွာဵရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိေြပာင်ဵလဲရာတွင် ေရရှည် 

တည်တဴဳမပီဵ အာဵလဳုဵပါဝင်နိုင်မညဴ် နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွ ်မှသာ လ ်ရိှနှငဴ်အနာဂတ် ာလ 

မျ ိုဵဆ ်မျာဵအတွ ်  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ေသာ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ုရရိှမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဇယာဵ - ၉ ။  မဟာဗျူဟာပါ  ဏ္ဍ (၆)ရပ်အတွ ် ေမျှော်မှန်ဵရလဒ်နှင်ဴ မဟာဗျူဟာအညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ 

၁။ စာဵနပ်ရိ ္ခာဖူလဳုေရဵအတွ ် ရာသီဥတုနင်ဴှ ို ်ညီသည်ဴစုိ ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ။ 

 ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် - သယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ုိထိေရာ ်စွာအသဳုဵြပု၍  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

နည်ဵသည်ဴနည်ဵလမ်ဵေ ာင်ဵမျာဵ ုိ တုိဵြမှငဴ်ေဆာင်ရွ ်ေနစဉ် စာဵနပ်ရိ ္ခာဖူလဳုေရဵနှင်ဴစာဵဝတ် ေနေရဵ 

မဟာဗျူဟာမျာဵ ို အေထာ ်အ ူြဖစ်ေစမည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဒဏ်ခဳနိုင်ရည် ရှိေသာ 

ထတ်ုလုပ်မှု၊ ရာသီဥတုနင်ဴှ ို ်ညီသည်ဴ တ့ဳုြပန်မှုမျာဵ ုိ စို ်ပျ ိုဵေရဵ၊ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ  ဏ္ဍ 

မျာဵတွင် ေအာင်ြမငစွ်ာ အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်နိင်ုရမည်။ 

ေမျှော်မှန်ဵထာဵသညဴ်ရလဒ်မျာဵ မဟာဗျူဟာ အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ 

စုိ ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ေမွဵြမူေရဵ  ဏ္ဍမျာဵ 

သည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ဆ ်စပ်မူဝါဒမျာဵ၊ စီမဳ ိန်ဵေရဵဆဲွ 

ြခင်ဵ နှငဴ် ရန်ပုဳေငွ ခွဲေဝချမှတ်ြခင်ဵ လပု်ထဳုဵ 

လပ်ုနည်ဵမျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှု ို 

ထညဴ်သွင်ဵ ေပါင်ဵ စပ်မပီဵ အမှန်တ ယ် အေ ာင် 

အထည်ေဖာ်ြခင်ဵနှငဴ်  ျာဵ/မ တန်ဵတူြဖစ်ေရဵ  

ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ 

 

 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလြဲခင်ဵ ိစ္စ ေပါင်ဵစပ်ထာဵ 

ေသာ နုိင်ငဳ၊ ေဒသနှငဴ် ရပ်ရွာအဆငဴ်မျာဵတွင် 

 ျင်ဴသဳုဵ ေဆာင်ရွ ်သည်ဴ  ဏ္ဍအလုိ ် 

မူဝါဒမျာဵ၊ စီမဳ ိန်ဵမျာဵ၊ သုေတသနဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု မဟာဗျူဟာနှငဴ် တုိဵချဲ့ပညာေပဵ 

လပ်ုငန်ဵအေရအတွ ်၊ 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလြဲခင်ဵ ိစ္စ ုိ စီမဳ ိန်ဵ 

မျာဵ ေရဵဆဲွြခင်ဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵစနစ်မျာဵ 

အတွင်ဵ ေပါင်ဵစပ် ထညဴ်သွင်ဵရန်အတွ ် 

 ဏ္ဍအလုိ ်လမ်ဵညွှန်ချ ်မျာဵ၊ နည်ဵစနစ် 

မျာဵ ုိနာဵလည်တတ် ျွမ်ဵေအာင်ေလဴ ျငဴ် 

ေပဵထာဵေသာ ဝန်ထမ်ဵ အေရအတွ ်၊ 

 နိင်ုငဳ၊ ေဒသနှငဴ် ရပ်ရွာအဆငဴ်မျာဵတွင် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလြဲခင်ဵဆိုင်ရာ တ့ဳုြပန်မှု 

မျာဵ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန် ေရဵဆဲွ 

ထာဵေသာ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျ ိုဵစဳုနှငဴ် 

ထေိတွ့ဆ ်ဆဳမှုမူေဘာင် ပါဝင်သည်ဴ 

 ဏ္ဍမျာဵ၊ ပထဝီဝင်ဧရယိာေဒသ နှငဴ် 

နိင်ုငဳတ ာနှငဴ် ြပည်တွင်ဵရန်ပုဳေငွ အေထာ ်အပဴဳ 

မျာဵြဖငဴ် စို ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ 

 ဏ္ဍမျာဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဒဏ် ုိ 

ခဳနိုင်ရည်ရှမိပီဵ ပတ်ဝန်ဵ ျင် နှငဴ် သဟဇာတ 

ြဖစ်သညဴ်လို ်ေလျာညီေထွ ြဖစ်ေစေရဵနည်ဵပညာ 

မျာဵ နှငဴ် ရာသီဥတုနငဴ်ှ  ို ်ညီသညဴ် နည်ဵစနစ် 

မျာဵ ျငဴ်သဳုဵရမည်။ 
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အဖဲွ့အစည်ဵဆိုင်ရာ ေပါင်ဵ စပ်ညိှနှိုင်ဵြခင်ဵ နှငဴ် 

ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ ေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵနိင်ု 

သညဴ်မူေဘာင်အာဵထူေထာင်ြခင်ဵ၊ တီထွင်ဆန်ဵသစ် 

သညဴ် စီဵပွာဵေရဵပဳုစဳမျာဵနှငဴ်  ျာဵ/မ တန်ဵတူြဖစ် 

ေရဵ ချဉ်ဵ ပ်မှုမျာဵအပါအဝင် စို ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵ 

လပ်ုငန်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ ဏ္ဍ မျာဵတွင်ရာသီဥတု 

နှငဴ်  ုိ ်ညီသညဴ် တဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ ုိ ပဴဳပိုဵ ူညီေပဵရ 

မည်။ 

 

သ ်ဆိုင်ရာ နည်ဵပညာမျာဵေဆာင်ရွ ် 

ေနသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ အစီအစဉ် 

အေရအတွ ်၊ 

 ြပည်ပမှရန်ပုဳေငွေထာ ်ပဴဳမှုနငဴ်ှ ြပည်တွင်ဵ 

အရင်ဵ အြမစ်မျာဵြဖင်ဴ အေ ာင်အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်ေနေသာ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလြဲခင်ဵနှင်ဴ လို ်ေလျာညီေထွရှေိရဵ 

စီမဳ ိန်ဵမျာဵအေရအတွ ်၊ 

 အပူပိုင်ဵေဒသ၊ ဧရာဝတီ ြမစ်ဝ ျွန်ဵေပါ် 

 မ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသနှငဴ် ေြမနိမ်ဴေဒသမျာဵ 

တွင်စတင်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵနှင်ဴအရိှန်ြမှင်ဴတင် 

ြပုလုပ်ေနသည်ဴ ရာသီဥတုနှင်ဴ ုိ ်ညီေသာ 

နည်ဵပညာနှငဴ်ေ ာင်ဵမွန်သညဴ်အေလဴအ ျင်ဴ 

မျာဵေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ အေရအတွ ်၊ 

 ရာသီဥတုနင်ဴှ  ို ်ညီသညဴ် နည်ဵပညာ 

မျာဵနှငဴ်အြခာဵတ့ဳုြပန်မှုမျာဵမှ အ ျ ိုဵေ ျဵဇူဵ 

ရရှေိသာ အမျ ိုဵသာဵ/အမျ ိုဵသမီဵလယ်သမာဵ 

အေရအတွ ်၊ 

 ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရှမိှု နှငဴ်  ာဗွန် 

ထတ်ုလွှတ်မှု နည်ဵေသာ တ့ဳုြပန်မှုမျာဵ 

ြမှင်ဴတင်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ ုိ ပဴဳပိုဵသည်ဴ 

ပါဝင်ပတ်သ ်သူမျ ိုဵစဳု ပါဝင်ေသာ မိတ်ဖ ် 

ေဆာင်ရွ ်မှုအေရအတွ ်၊ 
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၂။ ေ ာင်ဵမွန်သညဴ်ေဂဟစနစ်ြဖစ်ေစေရဵအတွ ် သဘာ၀သယဳဇာတမျာဵအာဵ ေရရှည်တည်တဴဳ ေစရန် 

စီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵ။ 

 ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် -  လူမှုစီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုနှင်ဴ  ာဗွန်စုပ်ယူသုိေလာှင်မှုတ့ုိ ုိ အေထာ ် 

အ ူြဖစ်ေစသည်ဴ ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵ ဲွမျာဵနှင်ဴ ေဂဟစနစ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၏ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဒဏ် 

ခဳနိုင်ရည်စွမ်ဵြမှင်ဴတင်ေပဵမညဴ် သဘာဝသယဳဇာတစီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵ ို အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ် 

ရမည်။  

ေမျှော်မှန်ဵထာဵသညဴ်ရလဒ်မျာဵ မဟာဗျူဟာ အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ 

 ျာဵ/မတန်ဵတူြဖစ်ေရဵ ုိ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵမပီဵ 

ပတ်ဝန်ဵ ျင် နှငဴ် သဘာဝသယဳဇာတစီမဳ အုပ်ချုပ်မှု 

ဆိင်ုရာမူဝါဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵ 

လပ်ုနည်ဵမျာဵတွင် ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလြဲခင်ဵ ို 

ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵစပ်၍ ဥပေဒစည်ဵ မ်ဵအတုိင်ဵ 

လို ်နာေစရမည်။ 

 

 ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရှမိပီဵ 

 ာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေစမည်ဴ 

 ိစ္စရပ်မျာဵအပါအဝင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲ 

ြခင်ဵ ုိ ေပါင်ဵစပ်ထည်ဴသွင်ဵထာဵသည်ဴ 

မူဝါဒမျာဵ၊ မဟာဗျူဟာမျာဵ နှင်ဴ ဥပေဒ 

ြပဋ္ဌာန်ဵချ ်မျာဵ၏အေရအတွ ်၊ 

 စီမဳ ိန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ေရဵဆွြဲခင်ဵ နှင်ဴ 

ဘဏ္ဍာေငွခဲွေဝ သတ်မှတ်ြခင်ဵမျာဵ တွင် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှု ို ထည်ဴသွင်ဵ 

ေပါင်ဵစပ်ရန်အတွ ်  ဏ္ဍအလုိ ်       

လမ်ဵညွှန်ချ ်မျာဵ၊ နည်ဵစနစ်မျာဵ ုိ 

နာဵလည်တတ် ျွမ်ဵေအာင် ေလဴ ျင်ဴ် 

ေပဵထာဵေသာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ အေရအတွ ်၊ 

 သစ်ေတာမျာဵ ပျ ်စီဵြပုန်ဵတီဵမှု နှင်ဴ 

သစ်ေတာ အတန်ဵအစာဵ ျဆင်ဵမှု မျာဵြပာဵ 

ေသာ ေဒသမျာဵနှင်ဴ နယ်ေြမမျာဵတွင် 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ် လျ ်ရိှ 

သည်ဴ  ဏ္ဍအေရအတွ ်နှင်ဴ နည်ဵပညာ 

အသဳုဵြပုသည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှု 

ေလျှောဴချြခင်ဵ နှင်ဴ လုိ ်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစ 

ြခင်ဵဆုိင်ရာ တ့ဳုြပန် ေဆာင်ရွ ်သည်ဴ 

သစ်ေတာ၊ ေရ၊ ေြမနှငဴ်  မ်ဵရုိဵတန်ဵ ေဂဟ စနစ် 

မျာဵ၏ က ဴဳခိုင်ေရဵနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ရန်နငဴ်ှ တုိဵတ ်ေ ာင်ဵမွန်ေစရန် ပတ်ဝန်ဵ ျင်နငဴ်ှ 

သဟဇာတြဖစ်သည်ဴ နည်ဵပညာမျာဵနှငဴ် ေ ာင်ဵမွန် 

ေသာ စီမဳခန့်ခဲွမှု နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ုိ ချမှတ် ျငဴ်သဳုဵ 

ရမည်။ 

အဖဲွ့အစည်ဵဆိုင်ရာ ညိှနှိုင်ဵေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵ နှငဴ် 

ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူအမျ ိုဵမျ ိုဵ ေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵ 

နိင်ုသညဴ် မူေဘာင်တည်ေထာင်ေပဵမပီဵ ေဂဟစနစ် 

က ဴဳခိုင်ေရဵ၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင် နှငဴ် သဘာဝ သယဳဇာတ 

မျာဵ စီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵမျာဵအတွ ် တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်မှု 

မျာဵြဖငဴ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ေရဵနှငဴ် ရန်ပုဳေငွ 

ရရှေိရဵတ့ုိ ိ ုပဴဳပိုဵေပဵရမည်။ 
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 လပ်ုငန်ဵ အစီအစဉ် အေရအတွ ်၊ 

 ေဂဟစနစ် ို အေြခခဳသည်ဴ လို ်ေလျာ 

ညီေထွ ြဖစ်ေစေရဵ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှင်ဴ 

သင်တန်ဵမျာဵ လ ်ခဳရရိှြခင်ဵအပါအဝင် 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်နင်ဴှ သဟဇာတြဖစ်သည်ဴ 

နည်ဵပညာမျာဵ၊ စီမဳခန့်ခဲွမှု အေလဴအ ျင်ဴ 

ေ ာင်ဵမျာဵအာဵ လ ်လှမ်ဵမီအသဳုဵြပုြခင်ဵ 

ြဖစ်ေစ၊ အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ် 

ြခင်ဵေက ာင်ဴြဖစ်ေစ အ ျ ိုဵခဳစာဵရသည်ဴ 

အိမ်ေထာင်စုမျာဵ၊ NGOမျာဵ နှငဴ် CBO 

မျာဵ၏ အေရအတွ ်၊ 

 နိင်ုငဳအဆင်ဴ တုိင်ဵေဒသက ီဵ ၊ ြပည်နယ် 

အဆင်ဴနှင်ဴ ေအာ ်ေြခအဆင်ဴမျာဵတွင် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလြဲခင်ဵ ဆိင်ုရာတ့ဳုြပန် 

ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵြဖင်ဴအေ ာင်အထည်ေဖာ်

ရန် ပါဝင်ပတ်သ ်သူမျ ိုဵစဳုတ့ုိ ထေိတွ့ 

ဆ ်ဆမဳှု မူေဘာင် ေရဵဆဲွြခင်ဵအပါအဝင် 

စီမဳ ိန်ဵမျာဵ ို လွှမ်ဵခခုဳမိေသာ ပထဝီ 

နယ်ေြမေဒသ အေရအတွ ် နှင်ဴ နည်ဵပညာ 

သီဵသန့် အသဳုဵြပုဖဲွ့စည်ဵထာဵသည်ဴ အဖဲွ့ 

အစည်ဵအေရအတွ ်၊ 

 သဘာဝသယဳဇာတ စီမဳခန့်ခဲွမှု ဏ္ဍ၏ 

အခ ်အခဲမျာဵ ုိ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွ ်ရန် 

ြပည်တွင်ဵရန်ပဳုေငွ ရင်ဵြမစ်မျာဵနှင်ဴ ြပင်ပ 

ရန်ပုဳေငွ အ ူအညီြဖငဴ် အေ ာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ေနေသာ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလြဲခင်ဵဆိုင်ရာ စီမဳ ိန်ဵ           

အေရအတွ ်၊ 
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၃။စဉ်ဆ ်မြပတ် ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ုိရရိှရန်အတွ ် ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရှမိပီဵ  ာဗွန် ထတ်ုလွှတ်မှု 

ေလျာဴနည်ဵေသာစွမ်ဵအင်၊ ပ့ုိေဆာင်ေရဵနှငဴ် စ ်မှုလပ်ုငန်ဵမျာဵ။ 

 ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် − အာဵလဳုဵပါဝင်မပီဵ ေရရှည်တည်တဴဳေသာ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှု ို အေထာ ် 

အ ူြဖစ်ေစရန် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရှမိပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု နည်ဵသည်ဴစွမ်ဵအင်၊ 

ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ စ ်မှုဆိုင်ရာ စနစ်မျာဵအတွ ် အစီအစဉ်မျာဵေရဵဆဲွနိင်ုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေမျှော်မှန်ဵထာဵသညဴ်ရလဒ်မျာဵ မဟာဗျူဟာ အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ 

နိင်ုငဴဳစွမ်ဵအင်ဖူလုဳေရဵအတွ ် စွမ်ဵအင်ပမာဏ 

အမျာဵအြပာဵ ုိ ြပန်ြပညဴ်မမဲစွမ်ဵအင်ရင်ဵြမစ်မှ 

ထုတ်ယူြခင်ဵနှငဴ်ေနအိမ်မျာဵ၊ စ ်မှုလပု်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် 

အြခာဵစွမ်ဵအင်အသဳုဵြပုမှုမျာဵတွင် စွမ်ဵအင် ုိ 

အ ျ ိုဵရှိထိေရာ ်စွာ အသဳုဵချြခင်ဵတ့ုိ အေပါ် 

အေြခခဳရမည်။ 

 ေရရှည်တည်တဴဳေစေရဵဟူေသာအေလဵထာဵ 

မှုြဖင်ဴ တွန်ဵအာဵေပဵလာသည်ဴ  ဏ္ဍ 

အလုိ ် ဥပေဒမျာဵနှင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ 

စဳအေရအတွ ်၊  

 ပတ်ဝန်ဵ ျင် ို ထိခို ်မှု မရိှေစေသာ 

(အစိမ်ဵေရာင်) တုိဵတ ်မှု မူေဘာင် ုိ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်သညဴ် ရာခုိင်နှုန်ဵ၊ 

 မဟာဗျူဟာ၏  ာလသတ်မှတ်ချ ် 

မူေဘာင်အတွင်ဵ စွမ်ဵအင် ထုတ်လုပ်မှု 

အမျ ိုဵမျ ိုဵအန ် ေရရှည် တည်တဴဳမပီဵ 

ြပန်ြပည်ဴမမဲ စွမ်ဵအင်မှ ထတ်ုလုပ်မှု 

ရာခုိင်နှုန်ဵ၊ 

 နိင်ုငဳအဆင်ဴနှင်ဴမမို့ြပအဆင်ဴမျာဵတွင်  ာဗွန် 

ထတ်ုလွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵမပီဵ ေလအရည် 

အေသွဵ သတ်မှတ်ချ ်မျာဵ အတုိင်ဵ 

လို ်နာမှုြဖစ်ေစေရဵအတွ ် စ ်မှု 

လပ်ုငန်ဵ နှင်ဴ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ  ဏ္ဍ 

တ့ုိတွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ 

နှင်ဴ လပု်ထဳုဵလပ်ုနည်ဵ အေရအတွ ် 

ရာခုိင်နှုန်ဵ၊ 

  ာဗွန်ေလျှောဴချထုတ်လုပ်မှု၊ ြပန်ြပည်ဴမမဲ 

စွမ်ဵအင်တွင် ရင်ဵနှီဵ ြမှုပ်နဳှ စီမဳထုတ်လုပ်မှု 

ပိုေ့ဆာင်ေရဵစနစ်မျာဵသည် ေြပာင်ဵလလဲာသညဴ် 

ရာသီဥတု အေြခအေနသစ်မျာဵေက ာငဴ် ပုိမိုြဖစ်ေပါ် 

လာမညဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ုိ ခဳနိုင်ရည် 

ရှိမပီဵ စွမ်ဵအင်အ ျ ိုဵရှိထိ ေရာ ်စွာသုဳဵ စဲွမပီဵ 

 ာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵသညဴ် နည်ဵပညာ 

မျာဵ အသဳုဵြပု ြခင်ဵြဖငဴ်ေရရှည် တည်တဴဳေစရမည်။ 

စ ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစနစ်မျာဵသည် ရာသီဥတု 

ဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရှမိပီဵ ေရရှည်တည်တဴဳေသာ  ာဗွန် 

ထတ်ုလွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵသညဴ် အစိမ်ဵေရာင် 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် အြမငဴ်မာဵဆုဳဵ   ုန်ထုတ်လုပ် 

နိင်ုစွမ်ဵနှငဴ် ယှဉ်မပိုင် တုိဵတ ်နိုင်စွမ်ဵရှိရမည်။ 
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မျာဵသ့ုိ ဦဵတည်ေစေရဵအတွ ် ပုဂ္ဂလိ  

 ဏ္ဍ ုိ အာဵေပဵမည်ဴ ဆွေဲဆာင်စည်ဵရဳုဵ 

သည်ဴ စီမဳချ ်အေရအတွ ်၊ 

 ေနေရာင်ြခည်မှ စွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဇီဝ 

ပစ္စည်ဵနှငဴ် ြပန်ြပညဴ်မမဲ စွမ်ဵအင် ထတ်ုလုပ် 

နိင်ုသညဴ် အြခာဵ စဉ်ဆ ်မြပတ် သဳုဵစဲွနုိင် 

ေသာ ရင်ဵြမစ်မျာဵ ုိ မိတ်ဆ ် အသဳုဵြပု 

ရန်အတွ ် ဆဲွေဆာင်စည်ဵရဳုဵသည်ဴ စီမဳချ ် 

အေရအတွ ်၊ 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလြဲခင်ဵ ို ၎င်ဵတ့ုိ၏ 

စီဵပွာဵေရဵစီမဳ ိန်ဵမျာဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵ 

ြဖငဴ် ခဳနိုင်ရည်ရှေိစမပီဵ အလုပ်အ ုိင်မျာဵ ုိ 

လည်ဵ အ ာအ ွယ်ြဖစ်ေစေရဵ စတင် 

ေဆာင်ရွ ်သညဴ် စီဵပွာဵေရဵ လပ်ုငန်ဵ 

အေရအတွ ်၊ ပတ်ဝန်ဵ ျင် ုိ ထခုိိ ်မှု 

မရိှေသာ အစိမ်ဵေရာင်အလပ်ုအ ုိင်မျာဵ 

ဖန်တီဵရရိှ သည်ဴအေရအတွ ်၊ 

 

၄။ ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရှမိပီဵ အာဵလုဳဵပါဝင်သညဴ် ြပည်သူလူထုမျာဵစဉ်ဆ ်မြပတ်ရှင်သန် ေနထုိင် 

နိင်ုေသာ မမို့က ီဵမျာဵနှငဴ် မမို့ငယ်မျာဵ။ 

 ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် − ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုေက ာငဴ်ထိခို ်ခဳစာဵရဆဳုဵ ြပည်သူမျာဵအပါအဝင် မမို့က ီဵ 

မျာဵနှငဴ် မမို့ငယ်မျာဵတွင် ေနထိုင်သူမျာဵအာဵလဳုဵအတွ ် ရုတ်တရ ်နငဴ်ှ ေရရှည်တွင် ြဖစ်ေပါ်လာသညဴ် 

မျာဵြပာဵလာေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵမှ ေဘဵ င်ဵမပီဵ  ာဗွန် ထတ်ုလွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵ၍ 

ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနိုင်မပီဵ ေရရှည်တည်တဴဳသညဴ်မမို့မျာဵတွင်  ေနထိုင်နိုင်ေရဵ အစီအစဉ်မျာဵ ုိ ေရဵဆွြဲခင်ဵ။ 

ေမျှော်မှန်ဵထာဵသညဴ်ရလဒ်မျာဵ မဟာဗျူဟာ အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ 

မမို့က ီဵ၊ မမို့ငယ်မျာဵတွင် ေနထုိင်က သူမျာဵ 

အတွ ် ပိုမုိြပင်ဵ ထန်လာသည်ဴ သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ်မျာဵမှ လည်ဵေ ာင်ဵ၊ အန္တရာယ် 

 ျေရာ ်ေနစဉ်နင်ဴှ  ျေရာ ်မပီဵ အချနိ်  ာလ 

မျာဵတွင်လည်ဵေ ာင်ဵ  ာ ွယ်ေပဵမည်ဴ 

 ေြမြပင်တည်ေနရာနှင်ဴ ပတ်သ ်၍        

ေြမအသဳုဵချမှုနငဴ်ှ ေြမအသဳုဵချမှုအစီအစဉ် 

ေရဵဆွြဲခင်ဵဆိုင်ရာ မူေဘာင်မျာဵတွင် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဆိုင်ရာ  ိစ္စရပ်မျာဵ 

 ုိ အေြခခဳအချ ်အလ ်မျာဵမှ စတင် 
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ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ နှင်ဴ ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနုိင်သညဴ် 

အေြခခဳအေဆာ ်အအဳုမျာဵ ရရှ ိ အသဳုဵြပုနုိင်မပီဵ 

ေြပာင်ဵလလဲာသညဴ်ရာသီဥတုအေြခအေနသစ်မျာဵ

တွင် အေ ာင်ဵဆဳုဵ ေနထုိင်နိုင်ရမည်။ 

ပါဝင်ရမည်။ 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုနငဴ်ှ ပတ်သ ်၍ 

အေြခခဳ အချ ်အလ ်မျာဵမှ စတင် ာ 

ထည်ဴသွင်ဵ ေပါင်ဵစပ်ထာဵေသာ မမို့ြပ စီမဳ 

ခန့်ခွဲမှု နှင်ဴ မမို့ြပဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်ေရဵ တ့ုိ 

အတွ ် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ ဥပေဒမျာဵ၊ 

မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ ဥပေဒစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵ မ်ဵ 

အေရအတွ ်။ 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဒဏ် ုိ တ့ဳုြပန်နိုင်မှု 

နှငဴ် ပတ်သ ်၍ အေြခခဳအချ ်အလ ် 

မျာဵပါဝင်သည်ဴ အသစ်တည်ေဆာ ် ထာဵ 

ေသာ သ့ုိမဟုတ် မွမ်ဵမဳ ြပင်ဆင်ထာဵေသာ 

အေြခခဳ အေဆာ ်အအဳုမျာဵ၊ အေြခခဳ 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှငဴ် အေဆာ ်အအဳုမျာဵ၏ 

ရာခုိင်နှုန်ဵ။ 

 မမို့ငယ်ေလဵမျာဵ နှငဴ် မမို့က ီဵမျာဵ 

တည်ေဆာ ်ရာ၌ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှု 

ဆိင်ုရာ အေြခခဳ အချ ်အလ ်မျာဵ ုိ 

ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵနုိင်သညဴ် မမို့ြပ စီမဳ ိန်ဵ 

ေရဵဆွသူဲမျာဵ၊ဗိသု ာမျာဵနှငဴ် အင်ဂျင်နီယာ 

မျာဵ ၏ရာခုိင်နှုန်ဵ။ 

 ေဂဟစနစ်လုိ ်ေလျာညီေထွရှမိှု သ့ုိမဟုတ် 

အြခာဵ ချဉ်ဵ ပ်မှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵအေပါ် 

အေြခခဳလျ ် မမို့နယ်နငဴ်ှ မမို့က ီဵမျာဵတွင် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဆိင်ုရာ တ့ဳုြပန် 

ေဆာင်ရွ ်မည်ဴ စီမဳ ိန်ဵမျာဵ၏         

အေရအတွ ်။ 

 ၎င်ဵတ့ုိ၏ ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုစီမဳ ိန်ဵမျာဵ၌ 

ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် ပတ်သ ်မပီဵ 

ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵ စပ်ထာဵသည်ဴ လေူနအိမ် 

မျာဵ တည်ေဆာ ်ြခင်ဵ ေဆာင်ရွ ်သူမျာဵ 

နှင်ဴ ပုဂ္ဂလိ  စ ်မှုလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၏ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရှမိပီဵ  ာဗွန် 

ထတ်ုလွှတ်မှုနည်ဵသည်ဴ ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု နှင်ဴ 

လမူှုေရဵအရ အာဵလဳုဵပါဝင်ေစမည်ဴ ချဉ်ဵ ပ်မှု 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵသည် မမို့ြပအစီ အစဉ်ေရဵဆဲွြခင်ဵနှင်ဴ 

မမို့ြပဖဳွ့မဖိုဵမှုအတွ ် အေရဵက ီဵသည်ဴ အေြခခဳ 

သေဘာတရာဵမျာဵ ြဖစ်မပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုမှ 

ေလျှောဴချ၍ လို ်ေလျာညီေထွေနထုိင်နိုင်မည်ဴ ပူဵတွဲ 

အ ျ ိုဵ ေ ျဵဇူဵမျာဵ ုိ အေထာ ်အ ူ ြဖစ်ေစပါ 

သည်။ 

ဒီဇုိင်ဵေရဵဆဲွမပီဵ ေဆာ ်လုပ်မည်ဴ အေဆာ ်အအဳု 

သစ်မျာဵသည် စွမ်ဵအင်နင်ဴှသယဳဇာတ ုိ ထေိရာ ် 

အ ျ ိုဵရှိစွာ အသဳုဵချမပီဵ သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ် 

မျာဵ ုိ ခဳနိုင်ရည်ရှရိမည်။ ထိုသ့ုိ စွမ်ဵအင်အသဳုဵြပုမှု 

ေလျှောဴချြခင်ဵြဖင်ဴ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵ 

မည်ြဖစ်မပီဵ ေဈဵနှုန်ဵ သ ်သာသည်ဴ စွမ်ဵအင် ုိ 

သာတူ ညီမျှေ သဳုဵစဲွနုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။  
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အေရအတွ ်၊ 

 

 

၅။ ြပည်သူလူထု၏  ျန်ဵမာေရဵနှင်ဴချမ်ဵေြမဴသာယာမှုအတွ ် ရာသီဥတုဆိုင်ရာသဘာဝေဘဵအန္တရာယ် 

စီမဳခန့်ခွဲမှု 

 ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် − ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် ရာသီဥတုေက ာငဴ် ြဖစ်ေပါ် 

လာေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ၊် ေဘဵဒဏ်နှငဴ်  ျန်ဵမာေရဵထခုိိ ်မှုမျာဵမှ တ့ဳုြပန် ေဆာင်ရွ ်နိုင်ေရဵ၊ 

ြပန်လည်ထူေထာင်နိုင်ေရဵနှငဴ်  ျန်ဵမာက ဴဳခိုင်သညဴ် လမူှုအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ရပ်အြဖစ် တည်ေဆာ ် 

နိင်ုေရဵ လိုအပ်သညဴ် အစီအစဉ်မျာဵ ေရဵဆဲွရမည်။ 

ေမျှော်မှန်ဵထာဵသညဴ်ရလဒ်မျာဵ မဟာဗျူဟာ အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ 

ြပည်သူလူထု ျန်ဵမာမှုနငဴ်ှ ချမ်ဵေြမဴသာယာမှု ုိ 

ထိခုိ ်နိုင်မညဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ၏ 

အဖျ ်ြပင်ဵအာဵနှငဴ် ဆုိဵ ျ ိုဵမျာဵအေပါ် ထိေရာ ် 

စွာ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်နိုင်ရန် ခိုင်မာေ ာင်ဵမွန်မပီဵ 

နိင်ုငဳအဆငဴ် ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်နိုင်ေရဵအတွ ် 

ရာသီဥတုေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခဲွမှုစနစ် ုိ 

တည်ေထာင်ရမည်။ 

 

 ရာသီဥတုေဘဵအန္တရာယ်မျာဵအာဵ အသိေပဵ 

မှု ဆုိင်ရာမူဝါဒ ဖဳွ့မဖိုဵလာြခင်ဵ၊ စီမဳ ိန်ဵမျာဵ 

ေရဵဆွြဲခင်ဵဆိင်ုရာ လမ်ဵညွှန်ချ ်မျာဵ၊ 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှင်ဴ မူေဘာင်တ့ုိ အပါအဝင် 

ရာသီဥတုေဘဵအန္တရာယ် စီမဳခန့်ခဲွမှုစနစ် 

မျာဵ ေပါ်ေပါ ်လာသည်ဴအေရအတွ ်၊ 

 ထခုိိ ်လွယ်ေသာ  ျာဵ/မ ေရဵရာ ချဉ်ဵ ပ် 

ြခင်ဵ မျာဵပါဝင်ေသာ ေဘဵအန္တရာယ်ြပ ေြမပဳု 

ေရဵဆွြဲခင်ဵ၊ က ိုတင် သတိေပဵမှုစနစ်၊ 

ေဘဵအန္တရာယ်ခဳနိုင်မှု နည်ဵပညာမျာဵြဖငဴ် 

ေဘဵအန္တရာယ်အတွ ် က ိုတင် ြပင်ဆင်မှု၊ 

အေရဵေပါ်စီမဳခန့်ခဲွမှုနငဴ်ှ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ် 

မှုမျာဵ လ ်လှမ်ဵမီရရိှသညဴ် ေဒသခဳြပည်သူ 

မျာဵ၊ ေဒသအစုိဵရ၊ အရပ်ဘ ်လူမှု အဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵ၏ အေရအတွ ်၊ 

 ရာသီဥတု ေဘဵအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခဲွမှု နှငဴ် 

ပတ်သ ်၍ စီမဳ ိန်ဵ ေရဵဆဲွနုိင်သညဴ် 

စွမ်ဵရည် ြပည်ဴဝေသာ တုိင်ဵေဒသက ီဵ၊ 

ြပည်နယ်မျာဵနှငဴ် မမို့နယ်မျာဵ၏ အေရ 

အတွ ်။ 

ြမန်မာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလြဲခင်ဵေက ာငဴ် 

ြဖစ်ေပါ်လာနုိင်သညဴ် ထခိို ်ပျ ်စီဵ ဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵမှ 

ြပန်လည်ထူေထာင်နိုင်ေရဵနှငဴ် က ိုတင်ြပငဆ်င် 

နိင်ုေရဵတ့ုိအတွ ် ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ရန်ပဳုေငွ 

လုဳေလာ ်မှုရှေိစေရဵ၊ လူမှုေရဵဆုိင်ရာ  ာ ွယ် 

ေစာငဴ်ေရှာ ် မှုေပဵေရဵတ့ုိတွင်  ျာဵ/မ တန်ဵတူ 

ရှိေရဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵလျ ် တုိဵြမှငဴ်ေဆာင်ရွ ် 

ရမည်။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလြဲခင်ဵေက ာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ 

 ျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ အန္တရာယ်မျာဵအာဵ ထိေရာ ် 

စွာ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်နိုင်ရန်၊ ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲ 
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မှု ေက ာငဴ် ထခုိိ ် ခဳစာဵလွယ်သညဴ် ေဒသခဳြပည်သူ 

မျာဵသည် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်နငဴ်ှ  ျန်ဵမာေရဵ 

ဆိင်ုရာ အန္တရာယ်မျာဵ ုိ ထေိရာ ်စွာတ့ဳုြပန် 

နိင်ုေရဵ ပဴဳပုိဵေပဵနုိင်မညဴ်  ျန်ဵမာေရဵစနစ် 

တုိဵတ ်ေ ာင်ဵမွန်ေစေရဵ ေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 

 ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှု ိစ္စ ုိ ေပါင်ဵစပ် 

ထညဴ်သွင်ဵထာဵသည်ဴ လမူှုေရဵ ာ ွယ်မှု 

ဆိင်ုရာမူဝါဒမျာဵ၊ မဟာဗျူဟာမျာဵ ေရဵဆဲွ 

ထာဵသည်ဴ စီမဳ ိန်ဵမျာဵနှင်ဴ ဘတ်ဂျ ် 

ရန်ပုဳေငွ ခွဲေဝချထာဵမှု အေရအတွ ်။ 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုေက ာင်ဴ ထခုိိ ်လွယ် 

မှု မျာဵ ုိ သီဵြခာဵေဖာ်ထုတ်ရန်  ျာဵ/မ 

ဆိင်ုရာခွဲြခမ်ဵေလဴလာမှု ေဆာင်ရွ ်သည်ဴ 

အေရအတွ ်၊  

 ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရှေိရဵနှငဴ် လမူှုေရဵ 

အ ာအ ွယ်ေပဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အတွ ် ခွဲေဝေပဵသညဴ် သယဳဇာတ 

ရာခုိင်နှုန်ဵနှငဴ် ခဲွေဝေပဵသညဴ် ပုဂ္ဂလိ  

လပ်ုငန်ဵရှင်၊ ဖဳွ့မဖိုဵေရဵ မိတ်ဖ ်အဖွဲ့ 

အစည်ဵမျာဵ၊ အစုိဵရမှပါဝင် ေဆာင်ရွ ်သူ 

မျာဵ၊ အရပ်ဘ ်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ နှင်ဴ 

နိင်ုငဳတ ာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏          

အေရအတွ ်၊ 

 နိင်ုငဳအဆင်ဴနှင်ဴ တုိင်ဵေဒသက ီဵ ြပည်နယ် 

အဆင်ဴမျာဵတွင်ေဆာင်ရွ ်မည်ဴ ရာသီဥတု 

ေဘဵဒဏ် စီမဳခန့်ခွဲမှုနှင်ဴလူမှုေရဵ ာ ွယ် 

ေစာင်ဴေရှာ ်ေပဵမှုမျာဵအတွ ် ဘဏ္ဍာေငွ 

ခွဲေဝချထာဵေပဵရန်နငဴ်ှ ၎င်ဵတ့ုိ၏ ဘဏ္ဍာေရဵ 

စနစ်မျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှု ုိ 

ေပါင်ဵစပ် ထည်ဴသွင်ဵထာဵသည်ဴ တုိင်ဵေဒသ 

က ီဵ၊ ြပည်နယ်မျာဵ နှင်ဴ မမို့နယ်မျာဵ       

အေရအတွ ်၊ 

  ျန်ဵမာေရဵ ဏ္ဍတွင် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵအာဵ ထည်ဴသွင်ဵ ေပါင်ဵစပ် 

ေပဵထာဵသည်ဴ ဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵ မ်ဵ၊ 

မူဝါဒမျာဵနှငဴ် လပ်ုငန်ဵအစီ အစဉ်မျာဵ၏ 

အေရအတွ ်၊ 

 ရာသီဥတုေဘဵဒဏ် နှင်ဴ သဘာဝေဘဵ 
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အန္တရာယ်ြပ ေြမပဳုထုတ်ြခင်ဵ၊  ျန်ဵမာေရဵ 

ဆိင်ုရာ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ုိ မြဖစ်ပွာဵမီ 

 ပင် စစ်ေဆဵေတွ့ရှြိခင်ဵ၊ က ိုတင်ခန့်မှန်ဵ 

နိင်ုြခင်ဵနှင်ဴ ထနိ်ဵသိမ်ဵ  ာ ွယ်ေရဵ အစီ 

အစဉ် ေရဵဆဲွြခင်ဵမျာဵအတွ ် စွမ်ဵရည် 

ြပည်ဴဝေသာ  ျန်ဵမာေရဵပါရဂူမျာဵ နှင်ဴ 

အစုိဵရဝန်ထမ်ဵမျာဵ ၏ အေရအတွ ်၊ 

 ရာသီဥတုဒဏ် ထခုိိ ်လွယ်ေသာ         

တုိင်ဵေဒသက ီဵ၊ ြပည်နယ်နငဴ်ှ မမို့နယ်မျာဵ 

တွင် ပုိမိုေ ာင်ဵမွန်သညဴ်  ျန်ဵမာေရဵ 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊ ေရဆိုဵ ထုတ်သညဴ် 

နည်ဵလမ်ဵေ ာင်ဵမျာဵနှငဴ် ရာသီတုဒဏ်ခဳ 

နိင်ုသညဴ်  ျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ အေဆာ ်အဳု 

မျာဵ ုိ လ ်လှမ်ဵမီ သဳုဵစဲွနုိင်သညဴ် 

အိမ်ေထာင်စုအေရအတွ ်၊ 

 

 

၆။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရှေိသာ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵအတွ ် ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနငဴ်ှ နည်ဵပညာ 

 ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် - အာဵလုဳဵပါဝင်မပီဵ စဉ်ဆ ်မြပတ်ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရရိှရန်အတွ ် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလမဲှုဒဏ်ခဳနိင်ုရည်ရှမိပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵသညဴ် ဖွဳ့မဖိုဵေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ ုိ ေရဵဆဲွ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်ေရဵအတွ ် ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလမဲှု ို တ့ဳုြပန်မညဴ် လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵ 

နှငဴ် လူသာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ေမွဵထုတ်ေပဵမညဴ် ပညာေရဵ၊ ပညာေပဵမှုနငဴ်ှ နည်ဵပညာဆုိင်ရာစနစ်မျာဵ 

ခိုင်မာအာဵေ ာင်ဵေစြခင်ဵ။ 

ေမျှော်မှန်ဵထာဵသညဴ်ရလဒ်မျာဵ မဟာဗျူဟာ အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ 

အေြခခဳ၊ အဆင်ဴြမငဴ်နင်ဴှ တ ္ကသုိလ်အဆင်ဴ သင်ရိုဵ 

ညွှန်ဵတမ်ဵမျာဵတွင် ေရရှည်တည်တဴဳမှု၊  ာဗွန် 

ထတ်ုလွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵသည်ဴ ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု နှင်ဴ 

ရာသီဥတုဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရှိသည်ဴ အေြခခဳ 

သေဘာတရာဵမျာဵ ုိ ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်နိုင်ေရဵ 

အတွ ် ပညာေရဵ ဏ္ဍမှ ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်သူမျာဵ 

 ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှငဴ် နည်ဵပညာ ဏ္ဍမျာဵ 

တွင် ရာသီ ဥတုေြပာင်ဵလြဲခင်ဵ ုိ ေပါင်ဵစပ် 

ထည်ဴသွင်ဵထာဵသည်ဴ မူဝါဒမျာဵ၊ မဟာ 

ဗျူဟာမျာဵနှငဴ် လပ်ုငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ၏ 

အေရအတွ ်၊ 

 သင်ရုိဵညွှန်ဵတမ်ဵ၊ သင်တန်ဵမျာဵ နှငဴ် 
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၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ဖွဳ့မဖိုဵလာေစြခင်ဵ။ 

သိပ္ပဳ၊ နည်ဵပညာနှင်ဴ ပညာေရဵ ဏ္ဍမျာဵတွင် 

သုေတသန လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွ ်နိုင်မပီဵ 

ရာသီဥတုဆိုင်ရာရန်ပုဳေငွ ုိ လ ်လှမ်ဵမီစီမဳ ခန့်ခဲွ 

နိင်ုေရဵအတွ ် အဖဲွ့အစည်ဵဆိုင်ရာစွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြမှငဴ်တင်မပီဵဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ နှငဴ် အတူ 

တဲွဖ ် ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ ုိ တုိဵြမှငဴ် 

ေဆာင်ရွ ်နိုင်ြခင်ဵ။ 

ရာသီဥတု ုိ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်နိုင်မည်ဴ ပညာေရဵ၊ 

သိပ္ပဳနှင်ဴ နည်ဵပညာ ြဖစ်ေစေရဵအတွ ် ရာသီဥတု 

ဆိင်ုရာရန်ပုဳေငွ ုိ လ ်လှမ်ဵမီ စီမဳခန့်ခဲွနုိင်ေရဵ 

အတွ ် အဖဲွ့အစည်ဵဆိင်ုရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြမှငဴ်တင်မပီဵ ဆ ်စပ် ပတသ် ်သူမျာဵနှင်ဴ မိတ်ဖ ် 

ချတ်ိဆ ် ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ ုိ တုိဵြမှငဴ်ေဆာင်ရွ ် 

ရမည်။ 

 

သင်က ာဵမှု စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵတွင် 

ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ ုိ ထည်ဴသွင်ဵ 

ေပါင်ဵစပ်ထာဵသည်ဴမူလတန်ဵ၊ အလယ်တန်ဵ 

နှငဴ် အထ ်တန်ဵအဆငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ 

အေရအတွ ်၊ 

 ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလြဲခင်ဵနှငဴ် ပတ်သ ်၍ 

သီဵြခာဵ လွတ်လပ်မပီဵ တီထွင်က ဳဆမှု 

လပ်ုငန်ဵမျာဵတွင် ေဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် 

စွမ်ဵေဆာင်ရည် ြမှင်ဴတင်ေလဴ ျငဴ် ေပဵထာဵ 

သည်ဴ တ ္ကသုိလ်ဘဲွ့ရမျာဵနှငဴ် သုေတသန 

ြပုလုပ်သူမျာဵ၏ အေရအတွ ်။ 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလြဲခင်ဵဆိုင်ရာ အခ ်အခဲ 

မျာဵနှင်ဴ ေြဖရှင်ဵမည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ပတ်သ ်သည်ဴ သုေတသနစာတမ်ဵမျာဵ၊ 

 ျမ်ဵမျာဵ၊ မူဝါဒေရဵရာ စာေစာင်မျာဵ၊ 

နည်ဵပညာဆုိင်ရာ စာေစာင်မျာဵ ဴဲသ့ုိ 

သုေတသနနှငဴ် တုိဵချဲ့ပညာေပဵ စာရွ ် 

စာတမ်ဵမျာဵ အပါအဝင် ICT ဆိင်ုရာ စာရွ ် 

စာတမ်ဵမျာဵ၊ အေထာ ်အ ူြပု ပစ္စည်ဵ 

 ိရိယာမျာဵ ၏ အေရအတွ ်၊ 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလြဲခင်ဵဆိုင်ရာ ထည်ဴသွင်ဵ 

စဉ်ဵစာဵမှုမျာဵ ုိ စီမဳ ိန်ဵေရဵဆွ၍ဲ စီမဳခန့်ခဲွ 

ရာတွင် အစုိဵရ နှငဴ် ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍတ့ုိအာဵ 

ပဳဴပုိဵ ူညီေပဵနုိင်သညဴ် 

တ ္ကသုိလ်ပါေမာ ္ခမျာဵ၊  ထိ မျာဵ၊ 

ေ ျာင်ဵဆရာမျာဵ၊ တ ္ကသုိလဘဲွ့်ရမျာဵ၏ 

အေရအတွ ်၊ 

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှု၏အ ျ ိုဵဆ ်မျာဵ ုိ 

သိနာဵလည်မပီဵ တ့ဳုြပန်နိုင်မည်ဴ နည်ဵလမ်ဵ 

မျာဵ ုိ ခွဲြခာဵသတ်မှတ်နိုင်သည်ဴ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလမဲှု ုိ ထခုိိ ်လွယ်ေသာ တုိင်ဵ 

ေဒသက ီဵ၊ ြပည်နယ်မျာဵနှငဴ် မမို့နယ်မျာဵရိှ 

 ျာဵ/မ အချ ်အလ ်  ခွဲြခာဵထာဵေသာ 
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အိမ်ေထာင်စုအေရအတွ ်၊ 

 ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ သတင်ဵ 

အချ ်အလ ်၊ ဗဟုသုတ၊ သုေတသနနှငဴ် 

စွမ်ဵေဆာင်ရည် တည်ေဆာ ်မှုမျာဵ 

အတွ ် အစုိဵရ၊ ဖဳွ့မဖိုဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵ၊ နိင်ုငဳတ ာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် 

အြခာဵေနရာမျာဵမှတုိဵတ ်ရရှိမှု ရာခုိင်နှုန်ဵ၊ 

 ရာသီဥတု ုိ တ့ဳုြပန်နိုင်သည်ဴ ပညာေရဵ၊ 

သိပ္ပဳပညာနှငဴ် နည်ဵပညာမျာဵတုိဵြမှင်ဴနုိင်ေရဵ 

ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်သူအမျ ိုဵမျ ိုဵတ့ုိြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵ 

တည်ေထာင်ထာဵသည်ဴ  ွန်ယ ်မျာဵနှင်ဴ 

အတူ တဲွဆ ်ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်မှု အေရ 

အတွ ်၊ 

 နိင်ုငဳအဆင်ဴနှငဴ် ေဒသအဆငဴ်မျာဵတွင် 

ရာသီဥတုဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရှမိပီဵ  ာဗွန် 

ထတ်ုလွှတ်မှု နည်ဵသည်ဴ ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

မဟာဗျူဟာမျာဵနှင်ဴ ပငမ်လုပ်ငန်ဵ အစီ 

အစဉ်မျာဵ တုိဵြမှင်ဴေဆာင်ရွ ်ရန် ပညာေရဵ၊ 

သိပ္ပဳပညာနှငဴ် နည်ဵပညာရပ်မျာဵ၌ ခုိင်မာမှု 

ရှိေသာ ပူဵတဲွ ေဆာင်ရွ ်သညဴ် စီမဳ ိန်ဵ 

အေရအတွ ်၊ 

  



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 

စာမျက်နှာ| 165 

 

ဇယာဵ-၁၀။ SDG  နှငဴ် MCCS  ပါ  ဏ္ဍအလုိ ရ်လဒ်မျာဵ၏ ပဴဳပုိဵမှုအေပါ် ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ။  

SDGs MCCS  ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် (သ့ုိ) မဏိ္ဍုင် 

စဉ် ရည်မှန်ဵချ ် 
အမှတ် 

စဉ် 
အေက ာင်ဵအရာ 

၁။ ဆင်ဵရဲနမွ်ဵပါဵမှု ြဖစ်ေစေသာ ပဳုစဳမျာဵ  

အာဵလဳုဵ ေနရာတုိင်ဵတွင်အဆဳုဵသတ်ေရဵ။ 

၁။ စာဵနပ်ရိ ္ခာ ဖူလဳုေရဵ အတွ ် 

ရာသီဥတုနင်ဴှ ုိ ်ညီေသာ စုိ ်ပျ ိုဵ 

ေရဵ၊ ငါဵ လုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ။ 

 

၂။ ငတ်မွတ်ေခါင်ဵပါဵမှု အဆဳုဵသတ်ေရဵ၊ စာဵနပ် 

ရိ ္ခာဖူလဳုေရဵ၊ အာဟာရ ြပည်ဴဝမှု တုိဵတ ် 

ေရဵနှင်ဴ ေရရှည်တည်တဴဳေစေသာ စုိ ်ပျ ိုဵမှု 

ြဖစ်ေပါ်တုိဵတ ်ေစေရဵ။ 

 

၁။ စာဵနပ်ရိ ္ခာ ဖူလဳုေရဵအတွ ် 

ရာသီဥတုနငဴ်ှ ုိ ်ညီေသာစုိ ်ပျ ိုဵ

ေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေမွဵြမူေရဵ။ 

၃။ လတုိူင်ဵ ျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ သာယာဝေြပာေရဵ။ ၅။ ြပည်သူလူထု  ျန်ဵမာေရဵနှငဴ် 

ချမ်ဵေြမဴ သာယာေရဵအတွ ် 

ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ေဘဵအန္တရာယ် 

စီမဳခန့် ခဲွမှု။ 

 

၄။ လသူာဵအာဵလုဳဵ အ ျုဳဵဝင် ာ ညီညွတ် 

မျှေတမပီဵ အရည်အေသွဵရှိသည်ဴ ပညာသင် 

ယူနိုင်ေရဵနှင်ဴ ဘဝတစ်ေလျှော ် အစဉ် 

ေလဴလာ သင်ယူနုိင်ေသာ အခွင်ဴအလမ်ဵ 

ရရှေိရဵ။ 

 

 

၆။ ရာသီဥတုဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရိှေသာ 

လူ့အဖဲွ့အစည်ဵအတွ ် ပညာေရဵ၊ 

သိပ္ပဳနှငဴ် နည်ဵပညာ။ 

၅။  ျာဵ/မ တန်ဵတူညီမျှေမှု ရရိှေရဵနှင်ဴ       

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵငယ်မျာဵ၏ 

ဘဝမျာဵအာဵ အာဵေပဵြမှင်ဴတင်ေရဵ။ 

၁-၆။ မဏိ္ဍုင်မျာဵအာဵလဳုဵ။ 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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SDGs MCCS  ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် (သ့ုိ) မဏိ္ဍုင် 

စဉ် ရည်မှန်ဵချ ် 
အမှတ် 

စဉ် 
အေက ာင်ဵအရာ 

၆။ အာဵလဳုဵအတွ ် လုဳေလာ ်ေသာ ေရရရိှ 

ေရဵ၊ ေရရှည်တည်တဴဳေသာ စီမဳခန့်ခွဲမှုနင်ဴှ 

 ျန်ဵမာသန့်ရှင်ဵမှု ရရှေိအာင် ေဆာင်ရွ ် 

ေရဵ။ 

 

၂။  ျန်ဵမာသန်စွမ်ဵမှုရှိေသာ ေဂဟ 

စနစ် အတွ ် သဘာဝ သယဳဇာတ 

မျာဵ ုိ ေရရှည် တည်တဴဳေစရန် 

စီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵ။ 

၇။ လတုိူင်ဵ တတ်နိုင်ေသာ၊ စိတ်ချရေသာ၊ 

ေရရှည်တည်တဴဳေသာ၊ ေခတ်မီ စွမ်ဵအင် 

ရရှေိရဵ။ 

၃။ ေရရှည် တည်တဴဳေသာ က ီဵထာွဵမှု 

 ုိ ရရှရိန်အတွ ် ရာသီဥတုဒဏ် 

ခဳနိုင် ရည်ရှမိပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

နည်ဵေသာ စွမ်ဵအင်၊ ပ့ုိေဆာင်ေရဵ 

နှငဴ် စ ်မှု လုပ်ငန်ဵစနစ်မျာဵ။ 

 

၈။ ေရရှည်တည်တဴဳမပီဵ အာဵလဳုဵပါဝင်နိင်ုသညဴ် 

ေရရှည်တည်တဴဳသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ က ီဵထာွဵ 

မှုရရိှေစေရဵအာဵလဳုဵအတွ ် အလုပ်အ ုိင် 

အြပည်ဴအဝရရိှေရဵ နှငဴ် ထတ်ုလုပ်နိုင်စွမ်ဵ 

ေ ာင်ဵမွန်သည်ဴ အလုပ်မျာဵ ရရှိေစေရဵ ။ 

 

၁-၆။ မဏိ္ဍုင်မျာဵအာဵလဳုဵ။ 

၉။ က ဴဳခိုင်ေသာ အေြခခဳ အေဆာ ်အအဳုမျာဵ 

တည်ေဆာ ်ြခင်ဵ၊ အာဵလဳုဵအ ျုဳဵဝင်မပီဵ 

ေရရှည်တည်တဴဳသညဴ် စ ်မှုထေူထာင် ြခင်ဵ 

နှငဴ် တီထွင် ဆန်ဵသစ်မှုမျာဵ ုိ အာဵေပဵ 

ြမှငဴ်တင်ေရဵ။ 

၃။ 

 

 

 

 

ေရရှည်တည်တဴဳေသာ က ီဵထာွဵမှု 

ရရှရိန် ရာသီဥတုဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရှ ိ

မပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု နည်ဵေသာ 

စွမ်ဵအင်၊ ပ့ုိေဆာင်ေရဵနှငဴ် စ ်မှု 

လပ်ုငန်ဵ စနစ်မျာဵ။ 

၆။ ရာသီဥတုဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရိှေသာ 

လူ့အဖဲွ့အစည်ဵအတွ ် ပညာေရဵ၊ 

သိပ္ပဳနှငဴ် နည်ဵပညာ။ 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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SDGs MCCS  ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် (သ့ုိ) မဏိ္ဍုင် 

စဉ် ရည်မှန်ဵချ ် 
အမှတ် 

စဉ် 
အေက ာင်ဵအရာ 

၁၀။ နိင်ုငဳအတွင်ဵနှငဴ် နိင်ုငဳမျာဵအက ာဵ မညီမျှေမှု 

ေလျှောဴချေရဵ။ 

 

၁-၆။ မဏိ္ဍုင်မျာဵအာဵလဳုဵ။ 

၁၁။ အာဵလဳုဵအ ျုဳဵဝင်မပီဵ လုဳခခုဳစိတ်ချစွာြဖငဴ် 

က ဴဳခိုင်မပီဵ ေရရှည်စဉ်ဆ ်မြပတ် တုိဵတ ် 

မှု ုိ ြဖစ်ေစမညဴ် မမို့ြပမျာဵနှငဴ်  အေြခချ 

ေနထုိင်မှုမျာဵြဖစ်ေပါ်ေစေရဵ။ 

၄။ ရာသီဥတုဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရှမိပီဵ 

အာဵလဳုဵ ပါဝင်သညဴ်အြပင် ရှင်သန် 

ေနထုိင်နိုင်ေသာ ေရရှည်တည်ဴတဴဳ 

ေစမည်ဴမမို့က ီဵမျာဵနှငဴ် မမို့ငယ်မျာဵ ။ 

 

၁၂။ ေရရှည်တည်တဴဳေစမညဴ်စာဵသဳုဵြခင်ဵနှငဴ် 

ထတ်ုလုပ်ြခင်ဵပုဳစဳမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ေစေရဵ။ 

၃။ ေရရှည်တည်တဴဳေစေသာ က ီဵထာွဵမှု 

ရရှေိစရန်အတွ ် ရာသီဥတုဒဏ် 

ခဳနိုင်ရည်ရှမိပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

နည်ဵေသာ စွမ်ဵအင်၊ ပ့ုိေဆာင်ေရဵ 

နှငဴ် စ ်မှုလုပ်ငန်ဵ စနစ်မျာဵ။ 

 

၁၃။ ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလြဲခင်ဵနှငဴ် ၎င်ဵ၏ 

အ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ုိ ေလျာဴပါဵ 

ေစရန် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ အြမန် ချမှတ် 

ေဆာင်ရွ ်ေရဵ။ 

၁-၆။ မဏိ္ဍုင်မျာဵအာဵလဳုဵ။ 

၁၄။ စဉ်ဆ ်မြပတ် ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတ ်မှု ရရှေိစရန်  

ပငလ်ယ်၊ သမုဒ္ဒရာနှငဴ် အဏ္ဏဝါ သယဳဇာတ 

မျာဵ ုိ ထန်ိဵသိမ်ဵေရဵ၊ ေရရှည် တည်တဴဳစွာ 

အသဳုဵြပုေရဵ။ 

 

၂။  ျန်ဵမာသန်စွမ်ဵမှုရှိေသာ ေဂဟ 

စနစ် အတွ ် သဘာဝ သယဳဇာတ 

မျာဵ ုိ စဉ်ဆ ်မြပတ် စီမဳခန့်ခဲွ 

ြခင်ဵ။ 

၁၅။  မ္ဘာေြမဆုိင်ရာ ေဂဟစနစ်မျာဵ ုိ 

 ာ ွယ်ေရဵ၊ ြပန်လည်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ နှင်ဴ 

ေရရှည် တည်တဴဳေအာင် အသဳုဵြပုေရဵ၊ 

၂။  ျန်ဵမာ သန်စွမ်ဵမှုရိှေသာ ေဂဟ 

စနစ် အတွ ် သဘာဝ သယဳဇာတ 

မျာဵ ုိ ေရရှည် တည်တဴဳေစရန် 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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SDGs MCCS  ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ် (သ့ုိ) မဏိ္ဍုင် 

စဉ် ရည်မှန်ဵချ ် 
အမှတ် 

စဉ် 
အေက ာင်ဵအရာ 

သစ်ေတာမျာဵ ေရရှည်တည်တဴဳေစရန် စီမဳ 

ခန့်ခဲွေရဵ၊ သဲ န္တာရမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ေစမှု အာဵ 

ပေပျာ ်ေစေရဵ၊ ေြမယာြပုန်ဵတီဵ ယုိယွင်ဵ 

ပျ ်စီဵမှုရပ်တဴဳေစေရဵ၊ ဇီဝမျ ိုဵစဳု မျ ိုဵ ဲွ 

ြပုန်ဵတီဵမှု ရပ်တဴဳေစေရဵ။ 

စီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵ။ 

၁၆။ ေရရှည်တည်တဴဳေစေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

အတွ ် မငိမ်ဵချမ်ဵ၍ အာဵလုဳဵပါဝင်နိုင် ေသာ 

လူ့အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ ြဖစ်ေပါ်လာ ေစေရဵ၊ 

အာဵလဳုဵအတွ ် တရာဵမျှေတမှု ရရိှေစေရဵ 

နှငဴ်ထိေရာ ်ေသာ၊ တာဝန်ခဳမှု၊ တာဝန်ယူမှု 

ရှိေသာ၊ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ အဆငဴ်တုိင်ဵ၌ 

ထေူထာင်ေရဵ။ 

 

၁-၆။ မဏိ္ဍုင်မျာဵအာဵလဳုဵ။ 

၁၇။ စဉ်ဆ ်မြပတ် ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု အတွ ် 

 မ္ဘာလဳုဵဆိင်ုရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ 

ရှင်သန်အာဵေ ာင်ဵေစေရဵ နှင်ဴ  အေ ာင် 

အထည်ေဖာ်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ခုိင်မာ 

ေစေရဵ။ 

၁-၆။ မဏိ္ဍုင်မျာဵအာဵလဳုဵ။ 

၉။ အေ ာင်အထည်ေဖာ်မှုဆိုင်ရာ မဏ္ဍိုင်က ီဵ (၅) ရပ် 

  ြမနမ်ာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာပါ  ဏ္ဍစဳုလွှမ်ဵခခုဳေသာ ပင်မ 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်၌ ချမှတ်ထာဵသညဴ် ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ ရရိှနုိင်ေရဵအတွ ် ြမန်မာနုိင်ငဳသည် 

ေအာ ်ေဖာ်ြပပါ အေ ာင်အထည်ေဖာ်မှုဆုိင်ရာ မဏိ္ဍုင်က ီဵ (၅)ရပ် ရိှ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ို 

ေဆာင်ရွ ်သွာဵရန် လုိအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ မဏိ္ဍုင်က ီဵ (၅)ရပ် သည် နိုင်ငဳအဆင်ဴ ခိုင်ခိုင်မာမာ 

ေဆာင်ရွ ်ရန် လုိအပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်နယ်ပယ်မျာဵ ုိ ေယဘုယျ ေဖာ်ညွှန်ဵထာဵြခင်ဵြဖစသ်ည်။ 

ထုိသ့ုိခုိင်ခိငု်မာမာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန်အတွ ် မဏိ္ဍုင်အလုိ  ်  ေအာ ်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ ုိ ေဆာင်ရွ ်ရပါမည် - 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာန မြ ာနျ ူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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( )  ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ခဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေသာ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ိ ု ရရိှေစမည်ဴ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵ ုိ လမ်ဵညွှနေ်ပဵနုိင်ေသာ အေရဵ 

ပါလှသညဴ်  မူဝါဒမူေဘာင်တစ်ရပ်။  

(ခ)  ပါဝင်သူနှငဴ် လုပ်ငန်ဵပမာဏတ့ုိအက ာဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ို ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်နိုင် 

ေရဵအတွ ် ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူအာဵလဳုဵပါဝင်သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ ယန္တရာဵ 

တစ်ရပ်။    

(ဂ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ခဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေသာ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုေဖာ်ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နဳှ 

မှုရိှေစေရဵအတွ ် ရန်ပဳုေငွအာဵ ခဲွေဝချထာဵေပဵနုိင်မည်ဴ ရာသီဥတုဆုိင်ရာ ရန်ပဳုေငွ 

ယန္တရာဵတစ်ရပ်။  

(ဃ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ိ ု ခဳနိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေသာ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုဆုိင်ရာ  နဦဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ စီမဳချ ်ေရဵဆဲွ အေ ာင်အထည် 

ေဖာ်နိုင်ေရဵအတွ ် လုပ်ငန်ဵပမာဏအလုိ ် ပါဝင်သူမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိ ု

ြမငှ်ဴတင် ေပဵနိုင်မည်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမငဴ်ှတင်ေရဵ မူေဘာင်တစ်ရပ်။  

(င)   ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ခဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေသာ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရရိှေစေရဵအတွ ် ရလဒ်အေြခြပု ေြဖရှင်ဵချ ်မျာဵ ုိ လမ်ဵညွှန် 

ေပဵနုိင်မည်ဴ ေစာငဴ်က ပ်က ည်ဴရှုြခင်ဵ၊ အ ဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှင်ဴ ေလဴလာသင်ယူြခင်ဵ 

မူေဘာင်တစ်ရပ်။  

၉.၁။  မူဝါဒ မူေဘာင် 

   ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှု ိုရရိှေစမည်ဴ ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵ ုိ လမ်ဵညွှန်ေပဵနိုင်ေသာ အေရဵပါလှသည်ဴ မူဝါဒ 

မူေဘာင်တစ်ရပ်သည် ဤမဟာဗျူဟာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ ုိ အေထာ ်အ ူြဖစ်ေစပါမည်။ 

မဟာဗျူဟာ ျ ျ မူဝါဒပုိင်ဵဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှနမ်ှုအတွ ် အဆုိပါ မူဝါဒမူေဘာင်တစ်ရပ် လုိအပ်ပါ 

သည်။ ဤမဟာဗျူဟာ အပုိင်ဵ (၁) တွင် ေဖာ်ြပပါ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုလုိ ေ်လျာညီေထြွဖစေ်စေရဵ 

နှင်ဴ ေလျှောဴချေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ုိ နိုင်ငဳအဆငဴ် နှငဴ်  ဏ္ဍအဆငဴ် မူဝါဒမျာဵတွင် ေပါင်ဵစပ် 

ေဆာင်ရွ ်ရန် လုိအပ်မပီဵ  ဏ္ဍအဆငဴ်၊ နိုင်ငဳအဆငဴ် နှင်ဴ ေ ျဵလ ်အဆငဴ် မူဝါဒမျာဵအက ာဵ ပုိမို 

ချတ်ိဆ ်မှုရိှေစရမည်ြဖစ်သည်။   

 ဤမဟာဗျူဟာသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 

ေလျာဴနည်ဵေသာ   ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု ဆုိင်ရာမူဝါဒမျာဵဖဳွ့မဖိုဵလာေစရန်အတွ ် လမ်ဵညွှန်မှုေပဵသွာဵ 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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မည်ြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိမှသာ အဓိ  ျေသာ နုိင်ငဳအဆငဴ်၊ ေဒသအဆငဴ်၊ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ နှင်ဴ 

ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍဆုိင်ရာမူဝါဒမျာဵ နှင်ဴ ၎င်ဵမူဝါဒမျာဵ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု ို ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်နုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အဓိ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင်- 

( ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ခဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေသာ 

ဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတ ်မှုလမ်ဵစဉ်သ့ုိ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲရာတွင် မူဝါဒပုိင်ဵဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်မှု 

ေပဵနုိင်မည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ  မူဝါဒနှငဴ် အစိမ်ဵေရာင်ဖဳွ့မဖိုဵမှု မူေဘာင် 

 ဲဴသ့ုိေသာ မူဝါဒအသစ်မျာဵ ေဖာ်ေဆာင်ြခင်ဵနှငဴ်  

(ခ)  နုိင်ငဳအဆငဴ်၊ ေဒသအဆငဴ်နှင်ဴ  ဏ္ဍအဆငဴ် စီမဳချ ်ေရဵဆဲွမှု ိ ုလမ်ဵညွှနေ်ပဵနုိင်ေရဵ 

အတွ ် အဓိ ျလှေသာ နိုင်ငဳအဆငဴ်၊ ေဒသအဆငဴ် နှငဴ်  ဏ္ဍအဆငဴ် မူဝါဒမျာဵ နှင်ဴ 

ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုအာဵ ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ် 

ြခင်ဵ။  

၉.၂။ ဆ ်စပပ်တသ် ်သူအာဵလုဳဵပါဝင်သည်ဴ အဖွဲ့ အစည်ဵဆုိင်ရာ ယန္တရာဵ  

 အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ မဟာဗျူဟာေြမာ ်ပန်ဵတုိင်နှငဴ် ရည်ရွယ်ချ ်မျာဵဆီသို့ 

တ ်လှမ်ဵနိုင်ရန် တာ၀န်ယူမှုရိှရပါမည်။ ဤမဟာဗျူဟာ အပိုင်ဵ (၁) တွင် အေလဵေပဵေဖာ်ြပထာဵ 

သည်ဴအတုိင်ဵ ြမနမ်ာနုိင်ငဳရိှ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ နှင်ဴ သ ်ဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွမဲှုစွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵသည် 

ဗဟိုဦဵစီဵစနစ်ေလျှောဴချြခင်ဵ နှငဴ် ဒီမိ ုေရစီလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ုိ  ျငဴ်သဳုဵေနမပီြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအေက ာင်ဵအရာနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍  မဟာဗျူဟာ ုိ တိုဵြမငှ်ဴအေ ာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ေရဵအတွ ် 

အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ ယန္တရာဵတစ်ရပ် တည်ေဆာ ်ရန်လုိအပပ်ါသည်။ ဤယန္တရာဵ ို လုိအပ်ပါ  

အလယ်အလတ် ာလတွင် ထပ်မဳဖဲွ့စည်ဵရန်လုိအပ်မပီဵ ဗဟိုဦဵစီဵစနစ်ေလျှောဴချသည်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

မျာဵ ုိ အချန်ိနှငဴ်အမျှေ ြမငှ်ဴတင်ေပဵနုိင်မည်ြဖစသ်ည်။   

ယန္တရာဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ 

 ဤမဟာဗျူဟာ ုိ ေအာ ်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ ပါဝင်ေသာ ဆ ်စပ် 

ပတ်သ ် သူမျာဵအာဵလဳုဵပါဝင်သညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာယန္တရာဵြဖငဴ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်မည် 

ြဖစပ်ါသည်- 

 ( ) ဤမဟာဗျူဟာပါ  ပင်မလုပ်ငန်ဵအစအီစဉ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ ုိ နုိင်ငဳေရဵ 

နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်တ့ုိတွင် တုိဵြမငှ်ဴေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵဆုိလုိသည်မှာ သ ်ဆုိင်ရာ 

 ဏ္ဍအလုိ ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ၏ မှတ်တုိင်မျာဵနှင်ဴရလဒ်မျာဵ တုိဵြမငှ်ဴ 

ရရိှြခင်ဵ၊ 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာန မြ ာနျ ူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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 (ခ) လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ုိ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ၊ ဤမဟာဗျူဟာ၏ ပင်မရည်ရွယ် 

ချ ်မျာဵရရိှေစေရဵအတွ ် ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵအာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ် 

ေစြခင်ဵ နှင်ဴ လုိအပ်သည်ဴအခါ အတူတဲွဖ ်ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ေစြခင်ဵ၊  

(ဂ)  ဏ္ဍအလုိ ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစအီစဉ်မျာဵ၏ သ ်ဆုိင်ရာ မှတ်တုိင်မျာဵနှင်ဴရလဒ် 

တစ်ခခုျင်ဵစီအတွ  ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် မဟာဗျူဟာေြမာ ် အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ 

တွင် ေြပာင်ဵလဲမှု ိ ုဆန်ဵစစ်ေလဴလာြခင်ဵအာဵြဖငဴ် ဤမဟာဗျူဟာ၏ ပန်ဵတိုင်နှင်ဴ 

ရည်ရွယ်ချ ်မျာဵဆုိင်ရာ တိုဵတ ်မှုအေြခအေန ုိ ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵ၊  

ယန္တရာဵဆိုင်ရာ ဖွဲ့ စည်ဵမှုနှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှု 

   ဤမဟာဗျူဟာ၏ ရည်ရွယ်ချ ်မျာဵရရိှေစရန် တိုဵြမငှ်ဴေဆာင်ရွ ်မည်ဟူေသာ ပင်မ          

ရည်မှန်ဵချ ်နှငဴ်အတူ မဟာဗျူဟာချမှတ်သည်ဴ တစ်နှစ်တာ ာလအတွင်ဵ ဤယန္တရာဵ ုိ 

ေဆာင်ရွ ်မည် ြဖစသ်ည်။  

ပဳု (၈) နှင်ဴ ဇယာဵ (၁၁) တွင်  ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတုိင်ဵ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴပတ်ဝန်ဵ ျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ နှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ဗဟုိေ ာ်မတီ (NECCCCC) သည် ေအာ ်ေဖာ်ြပပါ 

ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵဆုိင်ရာ အချနိ်သတ်မှတ်ချ ် နှင်ဴ အစီရင်ခစဳာတင်ြပမှုပဳုစမဳျာဵ ို  ျငဴ်သဳုဵ 

လျ ်အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှု ယန္တရာဵအြဖစ်ေဆာင်ရွ ်ရန် အက ဳြပုပါသည်- 

( ) နှစ်စဉ် သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်က ီဵဌာန (MORNEC)/ 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန (ECD) နှင်ဴ အဓိ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် 

 ဏ္ဍအလုိ ် ေမျှော်မှန်ဵရလဒ်မျာဵရရိှေအာင် ေဆာင်ရွ ်ခဴဲမှု ိ ု ေဖာ်ြပလျ ် 

ပင်မလုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်ဆုိင်ရာ တုိဵတ ်မှုအေြခအေန ို NECCCCC  ို 

တင်ြပရမည်၊  

  (ခ) (၆) လ တစ်က ိမ် MORNEC/ ECD ၏ ပဴဳပုိဵမှုြဖင်ဴ အဓိ အဖွဲ့အစည်ဵ တစ်ခခုျင်ဵစမှီ 

 ဏ္ဍအလုိ ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ဆုိင်ရာ တိုဵတ ်မှု အချ ်အလ ်မျာဵ ုိ 

ေ ာ ်ယူရမည်။ ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵနှငဴ် အစီရင်ခဳတင်ြပြခင်ဵစနစ် ိ ုရှင်ဵလင်ဵ 

စွာထာဵရိှေစနုိင်ေရဵအတွ ်မှ ဗဟုိေ ာ်မတီ  မေတာင်ဵခဳပါ  အေသဵစိတ် 

တင်ြပရန်မလုိပါ၊ 

(ဂ) စဉ်ဆ ်မြပတ် အစီရင်ခတဳင်ြပြခင်ဵ  ဏ္ဍတစ်ခစုီရိှ ပါဝင်ပတ်သ ်သူမျာဵသည် 

MCCA အဖွဲ့နှင်ဴ၎င်ဵတ့ုိ၏သ ်ဆုိင်ရာ အဓိ အဖဲွ့အစည်ဵမှတစ်ဆင်ဴ အမမ ဲ

ဆ ်သွယ်မှုရိှေနရပါမည်၊     
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ဤမဟာဗျူဟာဆုိင်ရာ ေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအတွ ် ဗဟိုေ ာ်မတီတွင် လူမှု ဝန်ထမ်ဵ 

ဦဵစီဵဌာန၊ အမျ ိုဵသမီဵ နှငဴ်  ေလဵသူငယ်မျာဵဆုိင်ရာ လွှတ်ေတာ်ေ ာ်မရှင်၊ အမျ ိုဵသမီဵ လူမှုေရဵ 

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ အဖွဲ့ဝင်မျာဵအာဵ  ျာဵ/မ တန်ဵတူညီမျှေမှုြဖစ်ေစေရဵဆုိင်ရာ အက ဳေပဵ သ့ုိမဟုတ်  

ေ ာ်မတီအဖဲွ့ဝင်အြဖစ် ပါဝင်ေစရန်အက ုဳြပုပါသည်။ ဤသ့ုိ ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵြဖင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ 

ဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုယန္တရာဵတွင်  အမျ ိုဵသမီဵနှငဴ်  ေလဵသူငယ်မျာဵဆုိင်ရာ  ိစ္စရပ်မျာဵ ို 

ပါဝင်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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    ၈။                                                                      

  

  

အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ပတ်၀န်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ နှင်ဴရာသီဥတု 
ေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟိုေကာ်မတီ 

(ဒုတိယသမ္မတ) 

MoNREC 
(အတွင်ဵေရဵမှူဵရဳုဵ) 

စားနပ္ရိက္ခာဖူလုံေရးအတျက္ ရာသီဥတုနှင်ဴ 

ကုိက်ညီေသာ စုိက္ပ်ို းေရး၊ ငါးလုပ္ငန္းနြင််ဴ 

ေြျးမြူေရး  

ဆက္သျယ္ရန္ဌာန- MoALI 

အေကာင္အထည္ေဖ်ာ်ြည့္ဌာန- ေဒသအစုိးရ၊ NGO  

ြ်ား၊ CBO ြ်ားနှင်ဴ ပုဂ္ဂလကိ ကဏ္ဍြ်ား 

ကျန်ဵမာသန်စွမ်ဵမှုရှိေသာ ေဂဟစနစ်အတွက် 

သဘာ၀သယဳဇာတမျာဵကုိ စဉဆ်က်မြပတ် 
စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ  

ဆက်သွယ်ရမည်ဴဌာန-MoNREC  

အေကာင်အထည် ေဖာ်မည်ဴဌာန- ေဒသအစုိဵရ၊ NGO  
မျာဵ၊ CBO မျာဵနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျာဵ 

စဉဆ်က်မြပတ် တိုဵတက်မှုကုိ ရရှိရန်အတွက် 

ရာသီဥတုဒဏ် ခဳနုိင်ရည်ရှိပပီဵ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 
နည်ဵေသာစွမ်ဵအင်၊ ပ့ုိေဆာင်ေရဵနှင်ဴ စက်မှုလုပ်ငန်ဵ  

ဆက်သွယ်ရမည်ဴဌာန- MoEE, MoI, MoTC 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴဌာန- ေဒသအစုိဵရ၊ NGO  

မျာဵ၊ CBO မျာဵနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျာဵ 

ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနုိင်ရည်ရှိပပီဵ အာဵလုဳဵ 
ပါဝင်သည်ဴအြပင် ြပည်သလူူထုမျာဵ 

စဉဆ်က်မြပတ်  ေနထိုင်နုိင်ေသာ ပမို့ကကီဵမျာဵနှင်ဴ 
ပမို့ငယ်မျာဵ  

ဆက်သွယ်ရမည်ဴ ဌာန - MoC 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴဌာန- ေဒသအစုိဵရ၊ NGO  

မျာဵ၊ CBO မျာဵနှင်ဴ  ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျာဵ ြပည်နယ်နှင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

ပတ်၀န်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 
နှင်ဴ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ 

ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီမျာဵ 

ြပည်သလူူထုကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ချမ်ဵ ေြမဴ သာယာ 

ေရဵအတွက် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ေဘဵအန္တရာယ် 
စီမဳခန့်ခွဲမှု  

ဆက်သွယ်ရမည်ဴ ဌာန -  MoSWRR, DMH, MoHS  

အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴဌာန- ေဒသအစုိဵရ၊  

NGO  မျာဵ၊ CBO မျာဵနှင်ဴ  ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျာဵ 

ရာသီဥတုဒဏ် ခဳနုိင်ရည်ရှိေသာ 

လူ့မှုအဖဲွ့အစည်ဵအတွက် ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနှင်ဴ 
နည်ဵပညာ 

 ဆက်သွယ်ရ မည်ဴဌာန - MoE  

အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴဌာန- ေဒသအစုိဵရ၊ NGO  
မျာဵ၊ CBO မျာဵနှင်ဴ  ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျာဵ 
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ဇယာဵ-၁၁။ မဟာဗျူဟာ ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ၊ ညှနိှိုင်ဵေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵ နှငဴ် ေစာငဴ်က ပ် 

က ညဴ်ရှုြခင်ဵဆုိင်ရာ ယန္တရာဵ။ 

တာ၀န် 
ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူ၏ 

လပ်ုငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ 
အဓိ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အမျ ိုဵသာဵ 

အဆငဴ်  

အဓိ  

ဦဵေဆာင်မှု  

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်၏ ဒုတိယ 

သမ္မတမှ ဦဵေဆာင်သညဴ် NECCCCC သည် 

ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဥတု ေြပာင်ဵလမဲှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ 

(ြပငဆ်င်ြခင်ဵ) အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ ုိ 

အဓိ ဦဵေဆာင် တာဝန်ယူ ရမည်ြဖစ်မပီဵ 

ယင်ဵေအာ ်တွင် မဟာဗျူဟာ ုိ အေ ာင် 

အထည်ေဖာ် ရပါမည်။ ဤဗဟုိေ ာ်မတီသည် 

အဓိ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ (ဝန်က ီဵဌာနမျာဵ) မှ 

ေအာ ်ပါ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွ ်ရန် တာဝန် 

ေပဵရမည်- 

- သ ်ဆိုင်ရာ  ဏ္ဍအလုိ ် ရလဒ်မျာဵ ဆုိင် 

ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ တုိဵြမှငဴ် ေဆာင်ရွ ်ရန်။ 

- တုိဵတ ်မှု ုိ ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုရန် နှငဴ် 

နှစ်စဉ် ဗဟုိေ ာ်မတီသ့ုိ အစီရင်ခဳတင်ြပ 

ရန်။ 

လိုအပ်ပါ  အလယ်အလတ် ာလ (၅-၈) နှစ် 

အတွင်ဵ ဗဟိုေ ာ်မတီသည် ဤမဟာဗျူဟာ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် လိုအပ်ေသာ 

ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵ ုိ အစီအစဉ်ချမှတ်နိုင်ေရဵ 

နှငဴ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်နိင်ုေရဵတ့ုိအတွ ်  

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဆိုင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင် 

ရွ ် စီမဳအုပ်ချုပ်မှု ယန္တရာဵတစ်ရပ် ို ဖဲွ့စည်ဵ 

ရမည်။  

ဤမဟာဗျူဟာ အေ ာင်အထည် 

ေဖာ်သညဴ်  ာလတစ်ေလျှော ် မူဝါဒ 

လမ်ဵညွှန်မှု အဓိ ေပဵရန်။ 

ဝန်က ီဵဌာန အသီဵသီဵမှ မူဝါဒမျာဵ ုိ 

ညိှနှိုင်ဵေပဵရန်။ 

ဤမဟာဗျူဟာ၏ တုိဵတ ်မှု ုိ  

ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုရန်။ 

ညိှနှိုင်ဵ  ဗဟုိ 

ဦဵစီဵ စနစ် ုိ 

ေြဖေလျှောဴ 

ဗဟုိေ ာ်မတီသည် တုိင်ဵေဒသက ီဵ နှငဴ် ြပည် 

နယ် ပတဝ်န်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလမဲှုဆုိင်ရာ က ီဵက ပ်မှု ေ ာ်မတီမျာဵ ုိ 

တုိင်ဵေဒသက ီဵ နှငဴ် ြပည်နယ်အတွင်ဵ 

လပ်ုငန်ဵစဉ်မျာဵ ုိ ညှိနှိုင်ဵေပဵရန်၊  

တုိင်ဵေဒသက ီဵ၊ ြပည်နယ်၊ ခရုိင်၊     
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တာ၀န် 
ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူ၏ 

လပ်ုငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ 
အဓိ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

သညဴ် 

ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွ ် 

ြခင်ဵ နှငဴ် 

ေစာငဴ်က ပ်

က ညဴ်ရှ ြခင်ဵ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ နှငဴ် ေစာငဴ်က ညဴ်     

ေလဴလာြခင်ဵတာဝန် ို ချမှတ်ေပဵရန်။ 

အထူဵသြဖငဴ် တုိင်ဵေဒသက ီဵ နှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵ 

၏ ေဆာင်ရွ ်တုိဵတ ်မှု ုိ ပတဝ်န်ဵ ျင် 

ထန်ိဵသိမ်ဵေရဵ နှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဆိုင်ရာ 

ေ ာ်မတီမျာဵရိှသညဴ် ခရုိင်၊ မမို့နယ် နှငဴ် မမို့ 

အာဏာပုိင်မျာဵ၊ အြခာဵမိတ်ဖ ်မျာဵ နှငဴ် ပူဵ 

ေပါင်ဵ ဆန်ဵစစ်မည်။  

မမို့နယ် သ့ုိမဟုတ် မမို့မျာဵအတွင်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်ေသာ အစီအစဉ်မျာဵ၊ 

စီမဳ ိန်ဵမျာဵနှငဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵလဳုဵ 

သည် ဤမဟာဗျူဟာ တုိဵတ ်မှု 

အတွ ် အေထာ ် အ ူြဖစ်ေစရန်၊ 

ဗဟုိေ ာ်မတီသ့ုိ အစီရင်ခဳ တင်ြပ 

ရန်။ 

အတွင်ဵ 

ေရဵမှူဵရုဳဵ 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေရဵဝန်က ီဵဌာန (MONREC) သည် ပတဝ်န်ဵ 

 ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန (ECD) မှတဆငဴ် 

မဟာဗျူဟာဆုိင်ရာ အတွင်ဵေရဵမှူဵရုဳဵ အြဖစ် 

ေဆာင်ရွ ်၍  ဏ္ဍအလုိ ် အစီရင်ခဳစာမျာဵ ုိ 

(၆) လ တစ်က ိမ် ရယူမပီဵ ဗဟုိေ ာ်မတီသ့ုိ 

တစ်နစ်ှ တက ိမ် ပုဳမှန် တင်ြပရပါမည်။ 

လ ်ရှ ိ  ာလအတွင်ဵ (ဤမဟာဗျူဟာ ုိ 

ထတ်ုြပန်မပီဵ ၂ နှစ်အတွင်ဵ) အတွင်ဵေရဵမှူဵ ရုဳဵ ုိ 

MCCA ၏ ပဴဳပိုဵ ူညီမှုြဖင်ဴ ECD ဝန်ထမ်ဵမျာဵြဖငဴ် 

ဖွဲ့စည်ဵရပါမည်။  

အလယ်အလတ် ာလ (၅-၈နှစ်မျာဵ) အတွင်ဵ 

ဤမဟာဗျူဟာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ၊    

ပူဵ ေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ နှငဴ် ေစာငဴ်က ပ် 

က ညဴ်ရှုြခင်ဵတ့ုိအေပါ် အေထာ ်အ ူ ြဖစ်ေစ 

ေရဵအတွ ် အစုိဵရသည် ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲ 

ြခင်ဵဆုိင်ရာ အတွင်ဵေရဵမှူဵရုဳဵ ုိ ဝန်က ီဵဌာန 

(MONREC) တွင်ထာဵရိှရန် ြဖစ်နိုင်ေြခ ုိ     

ေလဴလာရပါမည် ။ 

 

လှူ ဒါန်ဵသူမျာဵ ၏ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ 

ရန်ပုဳေငွ ုိ ေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵြဖငဴ် မဟာ 

ဗျူဟာ အေ ာင်အထည် ေဖာ်ြခင်ဵ 

 ုိ ပဳဴပိုဵ ေပဵရန်၊  

မဟာဗျူဟာ မူေဘာင် အတွင်ဵရိှ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှုဆိုင်ရာ လပ်ုငန်ဵ 

စီမဳ ိန်ဵမျာဵ နှငဴ်  လုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ  

ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

ပငမ်လုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်မျာဵ ဆိင်ုရာ 

တုိဵတ ်မှု ုိ ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုရန်၊  

အဓိ  အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏  ဏ္ဍ 

အလုိ ် ရလဒ်မျာဵနှငဴ် ပတ်သ ်ေသာ 

တုိဵတ ်မှု အစီရင်ခဳစာမျာဵ ုိ 

စုေဆာင်ဵရန်။ 

အထူဵသြဖငဴ် ဗဟုိေ ာ်မတီသ့ုိ နှစ်စဉ် 

တုိဵတ ်မှု တင်ြပနုိင်ေရဵအတွ ် 

အစည်ဵအေဝဵမျာဵ ုိပုဳမှန် ျင်ဵပရန် ၊  
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တာ၀န် 
ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူ၏ 

လပ်ုငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ 
အဓိ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အတွင်ဵေရဵမှူဵရဳုဵ ုိ စီမဳ ိန်ဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵ 

ဝန်က ီဵဌာန (MoPF) မှ ပူဵတွဲဥ ္ကဋ္ဌ တာဝန် ုိ 

ရယူရပါမည်။ 

အဓိ  အဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵ 

 အဓိ  အဖဲွ့အစည်ဵ (၆) ဖဲွ့သည်  ဏ္ဍ (၆) 

ရပ်ရှ ိ လပု်ငန်ဵရပ်မျာဵ ုိ တုိဵြမှငဴ်           

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရမည်။ MONREC 

မှတစ်ဆငဴ် မဟာဗျူဟာပါ ပင်မလုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ် ို ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ၊ 

ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵ နှငဴ် ဗဟုိေ ာ်မတီသ့ုိ 

အစီရင်ခဳ တင်ြပရမည်။ အဓိ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

(၆) ဖဲွ့ နှငဴ်  ဏ္ဍအလုိ ် ရလဒ်မျာဵမှာ 

ေအာ ်ပါအတုိင်ဵ ြဖစ်ပါသည် MOALI 

စာဵနပ်ရိ ္ခာဖူလဳုေရဵအတွ ် ရာသီဥတု နှင်ဴ 

 ုိ ်ညီေသာ စုိ ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ငါဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် 

ေမွဵြမူေရဵ။ 

MONREC  ျန်ဵမာသန်စွမ်ဵေသာ ေဂဟစနစ် 

မျာဵအတွ ် သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ ုိ ေရရှည် 

တည်တဴဳေသာ စီမဳအပု်ချုပ်မှု။ 

MoEE ၊ MoTC နှငဴ် MoI (အလှညဴ် ျ) ေရရှည် 

တည်တဴဳေသာ တုိဵတ ်မှုအတွ ် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရှမိပီဵ  ာဗွန် ထတ်ု 

လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ စွမ်ဵအင်၊ ပ့ုိေဆာင်ေရဵ 

နှငဴ် စ ်မှုလုပ်ငန်ဵ နည်ဵစနစ်မျာဵ။ 

MoC  ြပည်သူမျာဵ  ရှင်သန် ေနထုိင်နိုင်သညဴ် 

ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလမဲှုဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရှေိသာ၊  

အာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ၊   ေရရှည်တည်တဴဳေသာ     

မမို့က ီဵမျာဵနှငဴ် မမို့ငယ်မျာဵ။ 

MoTC နှငဴ် MoHS (အလှညဴ် ျ) ြပည်သူမျာဵ ၏ 

အဓိ  အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ဖွဲ့ြခင်ဵ သည် 

မဟာဗျူဟာ ပါ ပင်မလုပ်ငန်ဵ အစီ 

အစဉ်ရရှိေစေရဵအတွ ်   လုပ်ငန်ဵရပ် 

မျာဵ နှငဴ် အတူတဲွဖ ်ေပါင်ဵစပ် 

ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ ုိတုိဵြမှငဴ်ေဆာင်ရွ ် 

ရန် ၊  

ပငမ်လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်တွင် သတ်မှတ် 

ထာဵသညဴ်  ဏ္ဍအလုိ ်  ေမျှော်မှန်ဵ 

ရလဒ်မျာဵဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာေြမာ ် 

အညွှန်ဵ ိန်ဵမျာဵ ုိ အသဳုဵြပု၍ 

တုိဵတ ်မှုအေြခအေန ုိ  နှစ်စဉ် 

ဆန်ဵစစ်မပီဵ MONREC မှတစ်ဆငဴ် 

ဗဟုိေ ာ်မတီသ့ုိ နှစ်စဉ်တင်ြပရန်။ 

 ဏ္ဍအလုိ ် ပငမ်လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် 

ဆိင်ုရာ နယ်ပယ်အတွင်ဵ ေဆွဵေနွဵပဲွ 

မျာဵနှငဴ်အစည်ဵအေဝဵမျာဵ ုိဦဵေဆာင် 

 ျင်ဵပရန်၊  

 ဏ္ဍအလုိ ် ပငမ်လုပ်ငန်ဵ အစီ 

အစဉ်မျာဵရိှ လပု်ငန်ဵတစ်ခုချင်ဵစီ 

ဆိင်ုရာ မှတ်တုိင်မျာဵနှငဴ် ရလဒ်မျာဵ 

အေပါ် ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုရန် နှငဴ် 

လပ်ုငန်ဵရပ်မျာဵ ုိ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွ ်ရန်၊  
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လပ်ုငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ 
အဓိ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 ျန်ဵမာေရဵ နှငဴ် ချမ်ဵသာသုခ ရေစေရဵ အတွ ် 

ရာသီဥတု ေဘဵအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခဲွမှု။ 

MoE ရာသီဥတုေြပာင်ဵလမဲှု ဒဏ်ခဳနိုင်ရည်ရှိ 

ေသာ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵ တည်ေဆာ ်ရန် ပညာ 

ေရဵ၊ သိပ္ပဳနငဴ်ှ နည်ဵပညာ ။ 

စီမဳ ိန်ဵ နှငဴ် 

ဘဏ္ဍာ ေရဵ။ 

လပ်ုငန်ဵစီမဳ ိန်ဵမျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ၊ 

ဘဏ္ဍာေငွ ရရိှေအာင် ရွ ်ြခင်ဵနှငဴ် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳ 

မှုမျာဵ ုိ   ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵတ့ုိ၌ အတွင်ဵ 

ေရဵမှူဵရုဳဵ ုိ MoPF မ ှပဴဳပိုဵရ န်။ 

ရန်ပုဳေငွ နှငဴ် ရင်ဵနှီဵ ြမှုပ်နှဳမှုမျာဵရရိှ 

ေအာင်  ူညီပဳဴပုိဵရန်။ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်ပတ်သ ်၍ ေစာငဴ်က ပ် 

က ညဴ်ရှုရန် နှငဴ် အစီရင်ခဳတင်ြပရန်၊ 

အေ ာင် 

အထည် 

ေဖာ်ေဆာင် 

ရွ ် ြခင်ဵ။ 

ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်သူမျာဵအာဵလုဳဵ အစုိဵရနှငဴ် 

ပုဂ္ဂလိ  အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ 

နှငဴ် ပညာရှင်မျာဵ အပါအဝင် မဟာဗျူဟာ၏ 

ပန်ဵတုိင်မျာဵနှငဴ် ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ ရရိှေရဵ 

အေထာ ်အ ူြပုနိုင်ေရဵအတွ ် ပငမ်လုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵတွင် ပါဝင် 

ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵသည် 

 ဏ္ဍအလုိ ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵတွင် 

ေဖာ်ြပပါ  ဏ္ဍအလုိ ်ရလဒ်မျာဵ နှငဴ် ေမျှော်မှန်ဵ 

ရလဒ်မျာဵ ရရိှေစေရဵအတွ ် ၎င်ဵတ့ုိ၏ 

သ ်ဆိုင်ရာ  ဏ္ဍအလုိ ် ေဆာင်ရွ ်ရန်၊  

သ ်ဆိုင်ရာဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵ 

အာဵလဳုဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ ဏ္ဍအလုိ ် 

ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်ရန်၊   

ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွ ် 

ြခင်ဵ နှငဴ် 

နှီဵ ေနှာ 

ဖလှယ်ြခင်ဵ။  

လ ်ရှိ ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူမျာဵအာဵလဳုဵ ပါဝင် 

ေသာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုအဖဲွ့ MCCA ၏ 

နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့သည် ေရရှည်တည်တဴဳ 

ေသာ နီှဵေနှာဖလှယ်မှုအဖဲွ့ ြဖစ်သည်။  

ဤမဟာဗျူဟာ ုိ ချမှတ်မပီဵ (၆) လ အတွင်ဵ 

သ ်ဆိုင်ရာ ဝန်က ီဵဌာနမျာဵ၊ မမို့နယ်စည်ပင် 

သာယာေရဵ ေ ာ်မတီမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိ   ဏ္ဍအဖဲွ့ 

ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလမဲှု နှငဴ် သ ်ဆိုင် 

ေသာ သတင်ဵအချ ်အလ ်မျာဵ ုိ 

မျှေေဝရန်။ 

 ဏ္ဍအလုိ ် လပု်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျာဵ ုိ 

ေဆွဵေနွဵရန်။ 

မဟာဗျူဟာဆုိင်ရာ တုိဵတ ်မှုအေြခ 

အေန ုိ  ဆန်ဵစစ်ရန်။ 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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တာ၀န် 
ဆ ်စပ်ပတ်သ ်သူ၏ 

လပ်ုငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ 
အဓိ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အစည်ဵမျာဵ၊စိတ်ပါဝင်စာဵေသာလူမှုအဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵ၊ ပညာရှင်မျာဵ နှငဴ်  ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖ ် အဖွဲ့ 

အစည်ဵမျာဵမှ အဖဲွ့ဝင်မျာဵသည် MCCA နည်ဵ 

ပညာလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့အတွ ် အဖဲွ့ဝင် အမည် 

စာရင်ဵေပဵရမည် ြဖစ်သည်။ ဤအဖဲွ့သည်အတူ 

တဲွဖ ် ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ ိုအေထာ ် 

အ ူ ြဖစ်ေစရန်၊  စီမဳချ ်ေရဵဆဲွြခင်ဵ နှငဴ် 

အေ ာင်အထည် ေဖာ်ြခင်ဵတ့ုိတွင် ဆ ်စပ် 

ပတ်သ ်သူမျာဵ ၏ ချတ်ိဆ ်  ေဆာင်ရွ ်မှု ုိ 

ြမှငဴ်တင်ရန် နှငဴ် နိင်ုငဳအဆငဴ် နှငဴ်  အြပည်ြပည် 

ဆိင်ုရာအဆငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှု ြမှငဴ်တင် 

ရန်၊   

အေလဴအ ျငဴ်မျာဵ၊ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ် 

စီမဳ ိန်ဵရလဒ်မျာဵ ုိ  ဖလှယ်သညဴ် 

ေနရာအြဖစ် ေဆာင်ရွ ်ရန်။ 

မူဝါဒချမှတ်သူမျာဵ နှငဴ် ဆ ်စပ်ပတ် 

သ ်သူမျာဵအာဵရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲ 

မှုဆုိင်ရာ အသိပညာြမှငဴ်တင်ေရဵ ုိ 

စဉ်ဆ ်မြပတ် ေဆာင်ရွ ်ရန်။ 

 

ဗဟုိဦဵစီဵစနစ် ုိေလျှောခဴျြခင်ဵ (ေ ျဵလ အ်ဆငဴ်မှ နိုင်ငဳအဆငဴ်အထိ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု  

လို ်ေလျာ ညေီထွြဖစ်ေစြခင်ဵနှငဴ် ေလျှောခဴျြခင်ဵ)   

  ေ ျဵလ ်အဆငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုလုိ ်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵ 

ေချာေမွ့လယွ် ူေစရန် လုိအပ်ေက ာင်ဵ အေလဵဂရုြပုသည်ဴအတွ ် တိုင်ဵေဒသက ီဵနှင်ဴ ြပည်နယ် 

အဆငဴ် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ က ီဵက ပ်မှုေ ာ်မတီမျာဵသည်  

မမို ့နယ်မျာဵ၊ မမို ့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေ ာ်မတီမျာဵနှင်ဴ နှစ်စဉ ် ေအာ ်မှအထ ်၊ အထ ်မှ 

ေအာ ်အဆင်ဴအထိ ညီမျှေမှုရိှေစရနခ်ျတ်ိဆ ်ေဆာင်ရွ ်ရမည်။  

လူ့အရင်ဵအြမစ်နှငဴ် မဟာဗျူဟာေြမာ ် ယန္တရာဵအစီအစဉ် ေပါ်ထွ ်မှုရိှေစြခင်ဵ။ 

ဤမဟာဗျူဟာေရဵဆဲွြခင်ဵနှင်ဴအတူ ေဆာင်ရွ ်ခဴဲေသာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှု 

ဆန်ဵစစ်ချ ်အရ လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်အစီအစဉ်တစ်ရပ်သည် စီမဳချ ်ေရဵဆဲွြခင်ဵနှငဴ်အေ ာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ  ျွမ်ဵ ျင်မှု ိုြမငဴ်ှတင်သွာဵမည်။ ဤမဟာဗျူဟာ ုိ ချမှတ်မပီဵ  

(၁) နှစ်အတွင်ဵ အတွင်ဵေရဵမှူဵရုဳဵ မှ အဆိုပါအစီအစဉ်ဆုိင်ရာ အေသဵစိတ်အချ ်အလ ်မျာဵ ို 

ထပ်မဳြဖည်ဴစွ ်သွာဵပါမည်။  



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာန မြ ာနျ ူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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ဤမဟာဗျူဟာချမှတ်မပီဵ (၃) နှစ်အတွင်ဵ အဆုိပါ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 

ေ ာ်မရှင်အြဖစ် ေပါ်ထွ ်လာနုိင်ပါသည်။ ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒသည် 

အဆိုပါ ြဖစ်နိုင်ေြခ ို ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ထုတ်သွာဵမည်ြဖစပ်ါသည်။   

၉.၃။  ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ရန်ပုဳေငွယန္တရာဵ 

         ြမနမ်ာနုိင်ငဳ၏အေြခအေနနှင်ဴသငဴ်ေလျာ်မည်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် 

လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှငဴ်ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်မညဴ်လုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ် (INDC) တွင် အေလဵေပဵေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ရန်ပဳုေငွဆိင်ုရာ အချ ်အလ ်မျာဵနှင်ဴ 

ဤမဟာဗျူဟာေရဵဆဲွစဉ် သဳုဵသပ်ချ ်မျာဵအရ ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု လုိ ေ်လျာ 

ညီေထွြဖစ်ေစေရဵ နှင်ဴ ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ ရင်ဵနှီဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵအတွ ် ရန်ပဳုေငွ လဳုေလာ ်ြခင်ဵ 

မရိှသြဖင်ဴ ရန်ပဳုေငွစနစ်မျာဵ ို  ခိင်ုမာအာဵေ ာင်ဵေစရန် ေဆာင်ရွ ်ရပါမည်။ အေ ာင်အထည် 

ေဖာ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ  မဏိ္ဍုင်တစ်ရပ်ြဖစသ်ညဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန် 

ထုတ်လွှတ်မှု ေလျှောဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုေဖာ်ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ 

ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုရိှေစေရဵအတွ ် ရန်ပဳုေငွအာဵ ခဲွေဝချထာဵေပဵနုိင်မည်ဴ ရာသီဥတုဆုိင်ရာရန်ပဳုေငွ 

ယန္တရာဵတစ်ရပ် ိ ုနုိင်ငဳအဆင်ဴတွင် ဖဲွ့စည်ဵေဆာင်ရွ ်သွာဵပါမည်။  

နုိင်ငဳ၏ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ရန်ပဳုေငွစနစ်မျာဵ ုိ ခိငု်မာအာဵေ ာင်ဵေစေရဵအတွ ် 

ဤမဟာဗျူဟာသည် ရန်ပဳုေငွရရိှနိုင်မည်ဴ အရင်ဵအြမစ်မျာဵရှာေဖွရန် လုိအပ်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာ 

 ာလအတွင်ဵ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရအေနြဖငဴ် မဟာဗျူဟာတွင်ပါရှိသည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ုိ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန်  ုန် ျစရိတ် ိ ု ခန့်မှန်ဵတွ ်ချ ်၍ အရင်ဵအြမစ်မျာဵရရိှေအာင်ေဆာင် 

ရွ ်ရပါမည်။  

ရန်ပုဳေငွလည်ပတမ်ှုပဳုစဳမျာဵ 

ဤမဟာဗျူဟာေြမာ ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွ ် လုိအပ် 

ေသာရန်ပဳုေငွ ုိ အာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ  ျာဵ/မတန်ဵတူညီမျှေမှုရိှေသာ၊ အဆငဴ်အလုိ  ်ေဆာင်ရွ ်ေသာ 

အဓိ ပင်မအရင်ဵအြမစ်မှတစ်ဆငဴ် ေအာ ်ေဖာ်ြပပါ လည်ပတ်မှုပဳုစ(ဳ၃)ရပ်ြဖင်ဴ ပဴဳပုိဵေပဵရပါမည်- 

လည်ပတ်မှုပဳုစ ဳ(၁) - လတ်တေလာေဆာင်ရွ ်ရမည်ဴ ာလ (၃ နှစ်အတွင်ဵ) အစိမ်ဵေရာင် ရာသီဥတု 

ရန်ပဳုေငွ၊ အဆငဴ်သင်ဴအစီအစဉ် ုိေလျှော ်ထာဵြခင်ဵနှငဴ်  မ္ဘာဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ရန်ပဳုေငွမျာဵမှ 

ရန်ပဳုေငွမျာဵ ိ ု ေလျှော ်ထာဵစီမဳခန့်ခွနုိဲင်မည်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမငဴ်ှတင်ေရဵ မဟာဗျူဟာ ုိ လုိ န်ာ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ၊ ဤမဟာဗျူဟာ၏ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစအီစဉ် ိ ု အေ ာင်အထည်ေဖာ် 

နုိင်ေရဵအတွ  ်  လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵရန်ပဳုေငွ၊  မ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵ ျင်ရန်ပဳုေငွအဖဲွ့၊ အစိမ်ဵ 

ေရာင်ရာသီဥတုရန်ပဳုေငွ တ့ုိ ဲဴသ့ုိေသာ  မ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာရန်ပဳုေငွအရင်ဵအြမစ်မျာဵမှ ရန်ပဳုေငွေလျှော ် 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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ထာဵနုိင်ေရဵအတွ ် စီမဳ ိန်ဵအဆုိြပုလွှာမျာဵ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ နိုင်ငဳတ ာအလှူရှင်မျာဵအာဵ 

ဤမဟာဗျူဟာပါ ပင်မလုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်မျာဵ ုိ ၎င်ဵတ့ုိ၏ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ အစီအမဳ 

မျာဵနှငဴ် ချတိ်ဆ ်ေဆာင်ရွ ်ေပဵရန် ေတာင်ဵဆုိြခင်ဵတို့ြဖငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ရန်ပဳုေငွ 

အရင်ဵအြမစမ်ျာဵ ေလျှော ်ထာဵရရိှမှု ိုတိုဵြမငဴ်ှရန်၊  

လည်ပတ်မှုပဳုစဳ (၂) - အလယ်အလတ် ာလ (၈ နှစ်အတွင်ဵ)  ဏ္ဍအလုိ ် လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွ ်မှု 

နယ်ပယ် (၆) ခု ဆုိင်ရာ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိစ္စရပ်မျာဵ ေြဖရှင်ဵရန်လျာထာဵသညဴ်  ဏ္ဍအလုိ ် 

ဘဏ္ဍာေငွရာခုိင်နှုန်ဵအေပါ် အတည်ြပုေပဵြခင်ဵ၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵ 

အတွ ် ဘဏ္ဍာေငွေခါင်ဵစဉ် သတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵတ့ုိေဆာင်ရွ ်လျ ် အစိုဵရရန်ပဳုေငွ စီမဳခန့်ခွမဲှုဆုိင်ရာ 

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ (ေငွေက ဵဆုိင်ရာ မူဝါဒ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ နှငဴ် စီမဳ ိန်ဵ လုပ်ငန်ဵ လည်ပတ်ြခင်ဵ နှငဴ် 

ရလဒ်အေြခြပု ဘဏ္ဍာေရဵစနစ်) တွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုအာဵ ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵစပ်ရန်၊ 

ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနှစ်) အရ  နုိင်ငဳအဆငဴ် နှင်ဴ နုိင်ငဳတ ာရန်ပဳုေငွ 

အရင်ဵအြမစ်မျာဵမှ ရရိှသည်ဴ ရာသီဥတုရန်ပဳုေငွ လည်ပတ်စီဵဆင်ဵမှု ိ ု စီမဳအုပ်ချုပ်ရန် ဤ 

မဟာဗျူဟာသည် ပတ်ဝန်ဵ ျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵရန်ပဳုေငွ တည်ေထာင်ြခင်ဵတွင် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ  ်

မည်ြဖစ်သည်။  

 လည်ပတ်မှုပဳုစဳ (၃) - လတ်တေလာ ာလမှ အလယ်အလတ် ာလအထိ (၃ နှစ်မှ ၈ နှစ်အတွင်ဵ) 

ေအာ ်ပါတ့ုိြဖင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု  ဏ္ဍအလုိ  ် ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵတွင် ေပါင်ဵစပ်ေဆာင် 

ရွ ်ြခင်ဵ- 

( ) (၂) နှစ်တာ ာလအတွင်ဵ  ဏ္ဍအလုိ ် လ ်ရိှရင်ဵနှီဵြမှု ပ်နဳှမှုမျာဵတွင် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုအာဵေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ ရိှ/မရိှ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ၊ စီမဳ ိန်ဵ မျာဵ၊ ရင်ဵနီှဵ 

ြမှု ပ်နဳှမှုမျာဵမှ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစအီစဉ် ိ ု တုိဵြမငှ်ဴေဆာင်ရွ ်မှုရိှ/မရိှ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

နှင်ဴ ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုမှု မူေဘာင်သည်ဆ ်စပ်မှုမရိှေသာ ရလဒ်မျာဵ ို 

ေစာငဴ်က ည်ဴက ပ်ရှုြခင်ဵ နှင်ဴ အစရီင်ခတဳင်ြပြခင်ဵတို့ေဆာင်ရွ ်ေစရမည်။  

(ခ) မဟာဗျူဟာေြမာ ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ပါ  ဏ္ဍတစ်ခ ု သ့ုိမဟုတ် အမျာဵ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ ိ ု အေထာ ်အပဴဳြဖစ်ေစေရဵအတွ ် (၃) နှစ်တာ 

 ာလအတွင်ဵ နုိင်ငဳြခာဵတုိ ရ်ို ် ရင်ဵနှီဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵ၊  ဏ္ဍအလုိ ်စီမဳ ိန်ဵ မျာဵ 

နှင်ဴ ပုဂ္ဂလိ  သ့ုိမဟုတ် အစိုဵရရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵ အာဵလဳုဵအတွ ် ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု အမတ်ှအသာဵ” (Climate Change Marker) (သ့ုိမဟုတ်) 

“ဆန်ဵစစ်သညဴ်အစီအစဉ်” (Screening Tool)  ိုေဖာ်ေဆာင်ြခင်ဵ၊  

(ဂ) ြပည်စဳုသည်ဴ လုပ်ငန်ဵပဳုစတဳစ်ရပ် ိ ု ျငဴ်သဳုဵလျ ် (၈) နှစ်တာ ာလအတွင်ဵ ရင်ဵနှီဵ 

ြမှု ပ်နဳှမှုမျာဵအာဵလဳုဵသည်  ဏ္ဍအလုိ ် ရလဒ်မျာဵ ို အေထာ ်အ ူြပုရန ်



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာန မြ ာနျ ူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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လုိအပ်ေက ာင်ဵ၊  ဏ္ဍအလုိ ် စီမဳ ိန်ဵ မျာဵအာဵလဳုဵသည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု

တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်သငဴ်သည်။  

မဟာဗျူဟာေြမာ ်ချဉ်ဵ ပ်မှု 

 လ ်ေတွ့တွင်အြငင်ဵပွာဵဖွယ်ရာ ဦဵစာဵေပဵေရွဵချယ်မှုမျာဵနှင်ဴ နုိင်ငဳေတာ်ဘတ်ဂျတ် 

စွမ်ဵေဆာင်ရည်ဆုိင်ရာအာဵနည်ဵမှုမျာဵေက ာငဴ် ြပည်ေထာင်စုအဆင်ဴ၊ တုိင်ဵေဒသက ီဵ နှင်ဴ ြပည်နယ် 

အဆငဴ်ရန်ပဳုေငွခွဲေဝမှုသည် အနည်ဵဆဳုဵ ာလတုိနှင်ဴ  ာလလတ် ( ၃ နှစ် မှ ၈ နှစ်တာ  ာလ) 

အတွင်ဵ ရန်ပဳုေငွခွဲေဝမှုပမာဏ အနည်ဵဆဳုဵြဖစန်ိုင်ပါသည်။ သ့ုိရာတွင် နုိင်ငဳေတာ်တုိဵတ ်လာ 

သည်နှင်ဴအမျှေ ဤမဟာဗျူဟာ ုိ  ိုယ်ပုိင်ရန်ပဳုေငွမှ အသဳုဵြပုနုိင်သညဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵလည်ဵ 

တုိဵြမငှ်ဴလာသငဴ်ပါသည်။  ဏ္ဍအလုိ  ် ရလဒ်တစ်ခခုျင်ဵစ၏ီ လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်မျာဵ ို အေ ာင် 

အထည်ေဖာ်ြခင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် ိ ု တွန်ဵအာဵေပဵ ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် မူဝါဒနှင်ဴ စွမ်ဵေဆာင် 

ရည်တည်ေဆာင်ြခင်ဵတ့ုိ၌ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ အထူဵရန်ပဳုေငွသည် အလွန်အေရဵက ီဵပါ 

သည်။   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပဳု-၉။ မဟာဗျူဟာပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အတွ ် ရန်ပဳုေငွရရိှနိုင်မညဴ် အဓိ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

(ညွှန်ဵ - မဟာဗျူဟာ မူက မ်ဵေရဵဆဲွေရဵအဖဲွ့) 

 ဏ္ဍအလုိ ်ရင်ဵနှီဵြမှု ပ်နဳှမှု ရန်ပဳုေငွပမာဏသည် အလွန်မျာဵြပာဵသြဖငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှု၌ 

ေအာင်ြမင်သညဴ်ရလဒ်မျာဵ ရရိှေရဵသည်အဓ ိ ျပါသည်။ ထုိေအာင်ြမင်မှုမျာဵ ရရိှရန်အတွ ် 

မဟာဗျူဟာပါ  ပင်မလုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ် တို ်ရိ ု်ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳြခင်ဵ 

ြပညေ်ထာင်စုနှင်ဴ တိင်ုဵေဒသကကီဵ/ြပညန်ယ် 

ရန်ပုေဳငွခွဲေဝချထာဵမှု  

ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ ရန်ပုေဳငွ၊ အဖွဲ့အစည်ဵ နှစ် 

ရပ် နှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 

အထူဵရန်ပုေဳငွစီဵဆင်ဵမှုမျာဵ  

ကဏ္ဍအလုိက်ရန်ပဳုေငွ 

(ကုန်ကျစရိတသဳု်ဵသပ်မှု၊ရာသီဥတ ု

ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာအမှတအ်သာဵ) 



မြန မ်ြနိုင် မ  ်မာ နီဥတ ု ငြ ေန န မ်လဲမြဆိုင မ်ာနမြာ နျူဟ ာနမ (၂၀ ၁၈-၂ ၀၃၀ ) 
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သ့ုိမဟုတ် ရင်ဵနှီဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ပါဝင်ြခင်ဵ ရိှ/မရိှ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု အမတ်ှအသာဵ သ့ုိမဟုတ် ဆန်ဵစစ်မှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵ အသဳုဵြပုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵတ့ုိ 

ေဆာင်ရွ ်ရမည်။ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵမျာဵအတွ ် ရန်ပဳုေငွ တို ရ်ို ်အသဳုဵြပုြခင်ဵတို့ ပါဝင်ပါသည်။ 

၉.၄။  စွမ်ဵ ေဆာင်ရညတ်ိုဵတ ်ခိုင်မာမှု ြမှငဴ်တင်ေရဵမူေဘာင်  

 ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ိခုဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵေသာ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတ ်မှုဆုိင်ရာ  နဦဵေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵ ုိ အစီအစဉ်ချ အေ ာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ေရဵအတွ ် 

လုပ်ငန်ဵပမာဏအလုိ ပ်ါဝင်သူမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်တုိဵြမငှ်ဴလျ ် ဤမဟာဗျူဟာ ုိအေ ာင် 

အထည်ေဖာ်ရန် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမငဴ်ှတင်ြခင်ဵ မူေဘာင် ိေုဆာင်ရွ ်မည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

အေပါ်သိရိှနာဵလည်မှုနှင်ဴ အစီအစဉ်ချြဖန့်ေဝေပဵမညဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်သည် အဆင်ဴအသီဵသီဵတွင် 

နိမဴ် ျလျ ်ရိှေနပါသည်။ နုိင်ငဳအဆငဴ်နှင်ဴေ ျဵလ ်အဆင်တ့ုိတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 

တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွ ်ချ ်မျာဵ ိုပုိမုိရရိှြခင်ဵ၊ အစီအစဉ်ဆဲွြခင်ဵနှင်ဴ ြဖန့်ေဝြခင်ဵဆုိင်ရာစွမ်ဵေဆာင်ရည်၊ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ သတင်ဵအချ ်အလ ်မျာဵနှင်ဴ အေထာ ်အထာဵမျာဵ ထုတ်လုပ် 

ေပဵနုိင်သည်ဴစွမ်ဵေဆာင်ရည်၊ သ့ုိမဟုတ် အဆငဴ်ြမင်ဴ ွန်ပျုတာ အေြခခဳတွ ်ချ ်ြခင်ဵ အေထာ ် 

အ ူြပုပစ္စည်ဵမျာဵမရိှြခင်ဵေက ာငဴ် သဘာဝေဘဵ အန္တရာယ်မျာဵအေပါ် က ိုတင်ခန့် မှန်ဵတ့ဳုြပန်နိုင်မှု 

စွမ်ဵေဆာင်ရည်တိုန့ည်ဵပါဵလျ ်ရိှပါသည်။ ထ့ုိအြပင်  ျာဵ/မ တန်ဵတူညီမျှေရိှမှု နှင်ဴ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာသ ်ေရာ ်မှုတ့ုိအက ာဵ ဆ ်နွယ်မှုမျာဵ ုိ ပုိမုိနာဵလည်သေဘာေပါ ်ရန် 

လည်ဵလုိအပ်ပါသည်။ ဤမဟာဗျူဟာအတွ ် ေဆာင်ရွ ်ထာဵသညဴ်  စွမ်ဵေဆာင်ရည်လုိအပ်ချ ် 

မျာဵဆန်ဵစစ်ချ ်တွင် အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ၊ မူဝါဒပိုင်ဵဆုိင်ရာနှငဴ် ဥပေဒမူေဘာင်မျာဵ လဳုေလာ ်မှု 

မရိှေက ာင်ဵနှင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရိှေသာစီမဳချ ်ေရဵဆဲွြခင်ဵ၊ အေ ာင်အထည် 

ေဖာ်ြခင်ဵ၊ ေစာင်ဴက ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵနှငဴ် ဆန်ဵစစ်အ ဲြဖတ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ  ျွမ်ဵ ျင်မှုအပုိင်ဵတွင်အလွန ်

အာဵနည်ဵလျ ်ရိှေက ာင်ဵ ေတွ့ရိှခဴဲပါသည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ဗဟုသုတအေပါ်စီမဳ 

ခန့်ခဲွြခင်ဵတွင် သိသာထင်ရှာဵစွာ လုိအပ်မှုရိှေနသည်ဴအြပင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ 

ေဒသခဳအဖဲွ့အစည်ဵ ဗဟိုြပုေဆာင်ရွ ်ချ ် ေအာ ်ေြခလူတန်ဵစာဵမျာဵ၏ ထိခို ်လွယ်မှုအပါအဝင် 

အေပါ်အေလဵထာဵမှုတွင်လည်ဵ အာဵနည်ဵေနပါသည်။ 

 စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ို ေရရှည်တည်တဴဳေသာ နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ 

ေြဖရှင်ဵြခင်ဵဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိတုိုဵြမငှ်ဴမညဴ် က ိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုမျာဵသည် အေရဵက ီဵပါ 

သည်။ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ုိ ခဳနိုင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်ေရဵဆုိင်ရာ 

ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ေရှ့ဆ ်ေဆာင်ရွ ်နုိင်ေရဵအတွ ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ  

စွမ်ဵေဆာင်ရည်အမျာဵအြပာဵလုိအပ်ပါသည်။  စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှင်ဴတင်ေပဵမညဴ်  နယ်ပယ်မျာဵတွင် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာေလလဴာဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ၊ ခန့်မှန်ဵြခင်ဵ၊ ေြမပဳုထုတ်ြခင်ဵ၊ စီမဳ ိန်ဵ ေရဵဆဲွြခင်ဵ 
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နှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ မဟာဗျူဟာနှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် ုိ အေ ာင်အထည် 

ေဖာ်နိုင်ေရဵအတွ ် မူဝါဒ၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၊ ရန်ပဳုေငွ နှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵတ့ုိပါဝင်ပါသည်။ 

 ာလတိုအတွ ် ေအာ ်ေဖာ်ြပပါ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမငဴ်ှတင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ုိအဆိုြပု 

ထာဵပါသည်- 

( ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ရန် အဖွဲ့အစည်ဵအလုိ  ်  ာလတို 

အထူဵသင်တန်ဵမျာဵေပဵြခင်ဵ နှင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ုေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵ 

ဆုိင်ရာ လ ်စွစဲာအုပ် ထုတ်ေဝြခင်ဵတို့ ေဆာင်ရွ ်လျ ် ဗဟုသုတက ယ်ဝေသာ 

လူသာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ဖဳွ့မဖိုဵေစြခင်ဵနှင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိ ု

ြမငှ်ဴတင်ြခင်ဵ၊  

(ခ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု  ဏ္ဍအလုိ မူ်ဝါဒမျာဵတွင် ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်နုိင်ရန် 

မူဝါဒ နှငဴ် ဥပေဒေရဵရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိတုိုဵြမငှ်ဴြခင်ဵ။ 

(ဂ) ရာသီဥတုဆုိင်ရာ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ် ထိခို ်မှုမျာဵ ို သိရိှနာဵလည်တုဳ့ြပန် 

ေဆာင်ရွ ်ြခင်ဵတ့ုိတွင် ြပည်သူလူထုနှငဴ် ထိခို ်လွယ်မှုအမျာဵဆဳုဵအုပ်စုမျာဵ ပါဝင် 

ေစြခင်ဵြဖငဴ် လုိ ေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစြခင်ဵ ေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵအေပါ် ပညာေရဵ၊ အသိ 

ပညာဗဟုသုတ တုိဵြမငဴ်ှြခင်ဵ။  

ေရရှည်တွင်ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ဆုိဵ ျ ိုဵသ ်ေရာ ်မှုမျာဵ ို ပုိမုိေပါင်ဵစပ်တ့ဳုြပန် 

ေဆာင်ရွ ်နုိင်ေရဵအတွ ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵသည် လ ်ရိှေဆာင်ရွ ် 

ေနေသာစီမဳချ ်ေရဵဆဲွြခင်ဵ၊ ရန်ပဳုေငွနှငဴ် ပညာေရဵစနစ်တ့ုိအေပါ် ပုိမုိအေလဵထာဵတုိဵြမငှ်ဴေဆာင် 

ရွ ်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ နိုင်ငဳအဆငဴ်နှင်ဴေဒသအဆငဴ်တ့ုိတွင် စွမ်ဵေဆာင်ရည် တည်ေဆာ ်ရာ၌ 

ေအာ ်ပါတ့ုိ ုိဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွ ်ရန် လုိအပ်မည်ြဖစ်သည်- 

( ) အေြခခဳပညာအဆငဴ်၊ အဆင်ဴြမငဴ်ပညာအဆငဴ်နှငဴ် နည်ဵပညာဆုိင်ရာ သင်ရိုဵ 

ညွှန်ဵတမ်ဵမျာဵ၌ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ုထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵ၊  

(ခ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ က ိုတင်ခန့် မှန်ဵြခင်ဵ၊ ပဳုစထုဳတ်ြခင်ဵ၊ ေြမပဳုထုတ်ြခင်ဵ 

နှင်ဴစီမဳ ိန်ဵ ေရဵဆဲွြခင်ဵဆုိင်ရာ နုိင်ငဳအဆင်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည် တုိဵြမငှ်ဴနိုင်ေရဵအတွ ် 

သုေတသနနှင်ဴ ေဒသဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမျာဵ ုိ အာဵေပဵြခင်ဵ၊  

(ဂ) ယဳုက ည်စိတ်ချရေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွဲမှု နှင်ဴ လဳုေလာ ်ေသာ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်ယန္တရာဵမျာဵအတွ ် အဖဲွ့အစည်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှု 

စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိုြမငှ်ဴတင်ေပဵြခင်ဵ၊  
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(ဃ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉမ်ျာဵ ုိ ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵနှငဴ် 

ေလလဴာ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ စမ်ွဵေဆာင်ရည် ုိ ြမငှ်ဴတင်ေပဵြခင်ဵ၊  

(င) အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာရန်ပဳုေငွမျာဵ ရယူသဳုဵစွဲြခင်ဵ၊ ြပည်တွင်ဵရန်ပဳုေငွမျာဵ ို 

စီမဳခန့်ခွြဲခင်ဵ၊ စီမဳ ိန်ဵ အဆုိြပုလွှာ ေရဵသာဵြပုစုြခင်ဵနှငဴ် ရန်ပဳုေငွစီဵဆင်ဵမှုအတွ ် 

လမ်ဵညွှနခ်ျ ်မျာဵနှငဴ် ယန္တရာဵတည်ေဆာ ်ြခင်ဵတ့ုိဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်တို့ ုိ 

ြမငှ်ဴတင်ေပဵြခင်ဵ အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်ဵရန်ပဳုေငွ စီမဳခန့်ခွမဲှုဆုိင်ရာ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည် ိ ုတိုဵြမှင်ဴေပဵြခင်ဵ၊  

၉.၅။ ေစာငဴ်က ပ်က ည်ဴရှုြခင်ဵ၊ အ ဲြဖတဆ်န်ဵစစ်ြခင်ဵနှငဴ် ေလဴလာသင်ယူြခင်ဵဆိုင်ရာ 

မူေဘာင်။ 

 ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ အ ဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှငဴ် ေလလဴာသင်ယူြခင်ဵဆုိင်ရာ မူေဘာင် 

(MEL) သည် ဗဟိုစာရင်ဵအင်ဵအဖဲွ့၏ ဦဵေဆာင်မှုြဖငဴ် ေဆာင်ရွ ်ေနသညဴ် ေစာငဴ်က ပ်က ည်ဴရှုြခင်ဵ နှင်ဴ 

အ ဲြဖတ် ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵစနစ် (M&E) နှင်ဴ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ စစ်တမ်ဵေ ာ ်ယူြခင်ဵဆုိင်ရာ 

ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ အစီရင်ခဳြခင်ဵနှငဴ် စိစစ်အတည်ြပုြခင်ဵ (MRV) တ့ုိနှင်ဴ ချတ်ိဆ ်၍ ရလဒ် 

အေြခြပု စီမဳချ ်မျာဵေရဵဆဲွြခင်ဵတို့ ို လမ်ဵညွှနမ်ှုြပုလျ ် ဤမဟာဗျူဟာ အေ ာင်အထည် 

ေဖာ်ြခင်ဵ ုိ  အေထာ ်အ ူြပုသငဴ်သည်။  

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု မဟာဗျူဟာေြမာ ် တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွ ်မှု ိ ု လမ်ဵညွှနမ်ှုြပုလျ ် 

ဤမူေဘာင်သည် ေအာ ်ပါတ့ုိ ုိ ေဆာင်ရွ ်သွာဵရမည်- 

( ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခနုိဳင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေသာ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုရရိှေရဵဆုိင်ရာ ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ ချမှတ်ရာတွင် ဆဳုဵြဖတ်ချ ် 

ချမှတ်သူမျာဵ ုိ အေထာ ်အ ူြပုရန၊်  

(ခ) ရာသီဥတုဒဏ်ထိခို ်လွယ်မှုနှင်ဴ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှု အေြခခဳသတ်မှတ် 

ချ ် ိုချမှတ်ရန်၊  

(ဂ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ိ ု လုိ ေ်လျာညီေထွရိှေစြခင်ဵနှင်ဴ ေလျှောဴချြခင်ဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵဆုိင်ရာ ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နှဳမှုတ့ုိအေပါ် ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုရန်နှင်ဴ အ ဲ 

ြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရန်၊  

(ဃ) တာဝန်ခြဳခင်ဵနှင်ဴ်ဴ ဆဳုဵြဖတ်ချ ်ချမှတ်ြခင်ဵမျာဵြပုလုပ်ရာတွင် အေထာ ်အ ူြပုရန၊်  

ဤစနစ်သည် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ခဳနုိင်ရည်ရိှမပီဵ  ာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵ 

ေသာဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတ ်မှုတွင် အာဵလဳုဵပါဝင်မပီဵ  ျာဵ/မ တန်ဵတူညီမျှေမှုရိှေသာ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵ ို    

အေထာ ်အ ူြပုသညဴ် ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုမှုဆုိင်ရာ  မူေဘာင်ချမှတ်ရန်နှင်ဴ ထိခို ်ခဳရလွယ်မှုတွင် 
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 ျာဵ/မ တန်ဵတူ ညီမျှေမှုရိှသည်ဴ ရှုေထာငဴ်မှ သဳုဵသပ်နိုင်ရန်အတွ ်  ျာဵ/မ အချ ိုဵဆိုင်ရာ  ိန်ဵဂဏန်ဵ 

အချ ်အလ ်ရရိှမှု ိ ုတိုဵတ ်ေစရပါမည်။  

 ေနာင်လာမည်ဴ (၃) နှစ် တာ ာလအတွင်ဵ ဤမဟာဗျူဟာသည် နုိင်ငဳအဆင်ဴ ေစာင်ဴက ပ် 

က ညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ အ ဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှင်ဴ ေလဴလာသင်ယူြခင်ဵ (MEL) မူေဘာင်တစ်ရပ်ချမတ်ှြခင်ဵ ုိ 

လမ်ဵညွှနမ်ှုြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်ဵစဉတွ်င် ေအာ ်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵ ိုေဆာင်ရွ ် 

ရမည်-  

( ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု လုိ ်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ 

ရည်မှန်ဵချ ်မျာဵ ုိ သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်နိုင်ေရဵအတွ ် ရလဒ်အေြခြပုမူေဘာင် 

တစ်ရပ်ေရဵဆဲွရန်၊  

(ခ) ရာသီဥတုဒဏ်ထိခို ်လွယ်မှုနှင်ဴ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတု်လွှတ်မှု ေလျှောဴချြခင်ဵဆုိင် 

ရာအေြခခဳသတ်မှတ်ချ ် ုိ ချမှတ်ရန ် 

(ဂ) မဟာဗျူဟာတွင် အာဵလဳုဵပါဝင်မှု ရိှ/မရိှ ေစာင်ဴက ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵနှင်ဴ အ ဲြဖတ် 

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ုိ ေဖာ်ထတ်ုြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ြမငှ်ဴတင်ြခင်ဵ၊   

 ာလလတ်နှင်ဴ  ာလရှည်အတွင်ဵ နုိင်ငဳအဆငဴ်နှင်ဴ ေဒသအဆငဴ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု လုိ ်ေလျာညီေထွရိှေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵဆုိင်ရာ  ရင်ဵနှီဵြမှု ပ်နဳှ 

မှုတိုအ့ေပါ် ေစာငဴ်က ပ်က ည်ဴရှုနိုင်ရန်နှင်ဴ အ ဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်နုိင်ရန် MONREC မှ ပဴဳပုိဵ ူညီမည်။ 

ဝနက် ီဵဌာနသည် ေလဴလာသင်ယူမှုနှင်ဴ ဆဳုဵြဖတ်ချ ်ချမှုတို့အေပါ် ပဴဳပုိဵ ူညီနုိင်ေရဵအတွ ် 

ေစာငဴ်က ပ်က ညဴ်ရှုြခင်ဵနှငဴ် အ ဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ အစီအရင်ခဳစာမျာဵ ုိ စုေဆာင်ဵြပုစုထာဵရပါမည်။  

 ာလလတ်နှင်ဴ  ာလရှည်အတွင်ဵ ဤမဟာဗျူဟာသည် စီမဳခန့်ခွမဲှုသတင်ဵစနစ် 

(Management Information System-MIS) နှငဴ် တုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ အစီရင်ခဳြခင်ဵ နှင်ဴ စိစစ်အတည်ြပု 

ြခင်ဵစနစ ် (Measurement Reporting and Verification-MRV) တ့ုိ ုိ တည်ေဆာ ်ရန်လမ်ဵညွှနမ်ှု 

ေပဵသွာဵမည်ြဖစပ်ါသည်။ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှု ဆန်ဵစစ်အ ဲြဖတ်ြခင်ဵစနစ် ိုအသဳုဵြပု၍ (၅) နှစ် 

လျှေင် တစ်က ိမ် MEL အစီအစဉ် ုိ ြပနလ်ည်သဳုဵသပ်သွာမပီဵ   နုိင်ငဳအဆငဴ်နှငဴ်ေဒသအဆင်ဴ ဆဳုဵြဖတ် 

ချ ်မျာဵချမှတ်ရာတွင် မဟာဗျူဟာ၏ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ုိ ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွ ်နုိင်ေရဵနှင်ဴ 

ဆဳုဵြဖတ်ချ ်မျာဵချမှတ်ြခင်ဵတွင် လမ်ဵညွှနမ်ှုြပုနုိင်ေရဵတို့အတွ ် အေထာ ်အထာဵမျာဵနှင်ဴ 

သင်ခန်ဵစာမျာဵ ုိ ထုတ်ြပန်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

     *** 
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