
“ရှမ်ဵြြည်နယ် သဘာဝသယဳဇာတ၊ ဇဝီမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲနှငဴ် ယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုြ်ငန်ဵအဖဲွ့၏ 
လုြ်ငန်ဵညိှနှိုင်ဵ အစည်ဵအေဝဵ” 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵအုန်ဵဝင်ဵသည် 

၃၁.၇.၂၀၂၀ ရက်ေန၊့ နဳနက်ပုိင်ဵတွင် ရှမ် ြဵပည်နယ်(ေတာင်ပုိင်ဵ)၊ 

ေတာင်ကကီဵမမို့၊ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵရဳုဵ၊ 

ရတနာသစ်ခန်ဵမတွင် ကျင်ဵပြပုလုပ်သညဴ် ရှမ်ဵြပည်နယ် 

သဘာဝသယဳဇာတ၊ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲနှငဴ် ယဉ်ေကျဵမှုအေမွ 

အနှစ်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့၏ လုပ်ငန်ဵညှိနှိုင်ဵ 

အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ တက်ေရာက်ခဲဴမပီဵ လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ဝင်မျာဵ၊ 

ြပည်နယ်အဆင်ဴ လုပ်ကွက်စိစစ်ေနရာချထာဵေရဵ အဖဲွ့ဝင်မျာဵမှ 

မိမိတ့ုိသက်ဆိငု်ရာ ကဏ္ဍအလိုက ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု 

အေြခအေနအာဵ ေဆွဵေနွဵတင်ြပခဲဴမှုအေပါ် ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကကီဵမှ ရှမ် ြဵပည်နယ်သည် ြမန်မာနုိင်ငဳ အလယ်ပုိင်ဵ ေြမြပန့် 

လွင်ြပင်မျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေနသညဴ် ကုန်ဵြမင်ဴေဒသတစ်ခု 

ြဖစ်ရာ ေရ၊ ေြမသဘာဝြဖစ်တည်မှု အထူဵအေလဵထာဵ ဂရုစုိက် 

ထိန်ဵသိမ်ဵရန်လုိအပ်ေကကာင်ဵ၊ သဘာဝသယဳဇာတမျာဵလည်ဵ 

ေရရှည်တည်တဴဳေစေရဵထိန်ဵသိမ်ဵမှုအပုိင်ဵအာဵ အေလဵထာဵ 

ေဆာင်ရွက်ေနေကကာင်ဵ၊ အင်ဵေလဵကန် ေရေဝေရလဲေဒသ 

သည် အေရဵပါလှေသာ ဧရိယာတစ်ခုြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ အစည်ဵ 

အေဝဵသ့ုိ တက်ေရာက်လာေသာ လုပ်ငန် ၊ဵ ဌာနမျာဵ အေနြဖင်ဴ 

မိမိဌာန၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ 

ေဆာင်ရွက်သကဲဴသ့ုိ ဆက်စပ်ဌာနအသီဵသီဵ၏ နည်ဵဥပေဒ၊ 

စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵကုိလည်ဵ ေလဵစာ ကဵကရန် လုိအပ် 

ေကကာင်ဵ ေဆွဵေနွဵမှာကကာဵခဴဲပါသည်။ 

 ထို့ေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵသည် ေတာင်ကကီဵမမို့၊ 

ြမန်မာဴသစ်လုပ်ငန်ဵသ့ုိ ေရာက်ရှိမပီဵ ြပည်နယ်တာဝန်ခဳက 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵမှု 

အေြခအေန ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပချက်အေပါ် ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကကီဵက သစ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် မုိင်ဵကန်ကကိုဵဝိုင်ဵအတွင်ဵ 

ကျွန်ဵပင်ေထာင်မျာဵ ထပ်မဳကျန်ရိှ၍ ေလလွင်ဴဆဳုဵရှုဳဵမှု မရိှေစေရဵ  

သစ်ေတာဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ြမန်မာဴသစ်လုပ်ငန်ဵတ့ုိ ပူဵေပါင်ဵ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵတင်ြပရန်နှင်ဴ နယ်ခဳြပည်သူမျာဵ၏ သစ်ခဲွသာဵ 

လုိအပ်ချက် ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵနုိင်ေရဵ ကကိုဵ ပမ်ဵအေကာင်အထည်  

သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵအုန်ဵဝင်ဵက ရှမ်ဵြပည်နယ်သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ ရတနာသစ်ခန်ဵမတွင် 
ရှမ်ဵြပည်နယ်သဘာဝသယဳဇာတ လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ဝင်မျာဵ၏ တင်ြပချက်မျာဵအေပါ် လမ်ဵညွှန်မှာကကာဵြခင်ဵ 



ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ေဆွဵေနွဵမှာကကာဵခဴဲပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵသည် ေတာင်ကကီဵ  

မမို့နယ်၊ ေတာင်ကကီဵငှက်ေဘဵမဴဲေတာ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

နယ်ေြမအတွင်ဵ သစ်ေစဴေြမလဳုဵ (Seed Ball) စူဵထုိဵစုိက်ပျ ိုဵ ြခင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမှု အေြခအေနကုိ ကကည်ဴရှုစစ်ေဆ မဵပီဵေနာက် 

ေတာင်ကကီဵမမို့နယ်အတွင်ဵ ေရေပဵေဝေနေသာ ေရထွက်ဦဵ 

ေရကန်အာဵ သွာဵေရာက်ကကညဴ်ရှု စစ်ေဆဵခဲဴပါသည်။ 

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵသည် ၁.၈.၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် 

ရှမ်ဵြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်ဵ)၊ ေတာင်ကကီဵမမို့၊ ထီသိမ်ရုရှာဵေရ 

ေလှာင်ကန်ေဘဵတွင် ဝန်ကကီဵဌာနေအာက်ရှိ ြပည်နယ်/ခရုိင်/

မမို့နယ်တာဝန်ခဳမျာဵနှင်ဴအတူ သစ်ပင်စုိက်ပျ ိုဵ ကကမပီဵ ေတာင်ကကီဵ 

မမို့နယ်၊ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာနမှ ဦဵစီဵအရာရိှက ထီသိမ်ရုရှာဵ 

ေရေလှာင်ကန်၏ ေရေဝေရလဲဧရိယာြဖစ်သညဴ် ထီသိမ်ကန် 

ကကို ဵဝိုင်ဵအတွင်ဵ ေြမအသဳုဵချမှုအေြခအေနမျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵ 

တင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက ကကိုဵဝိ ုင်ဵ၊ ကကိုဵြပင် 

ကာကွယ်ေတာနယ်နိမိတ်ကုိ ဌာနဆုိင်ရာ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာ  ဵ

နှငဴ်အညီ ဘုတ်တုိင်မျာဵ စနစ်တကျ စုိကထ်ူ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ကကိုဵဝုိင်ဵ/ကကိုဵြပင်ကာကွယ်ေတာမျာဵအတွင်ဵ ကျူဵေကျာ်မှု 

မရိှေစေရဵအတွက် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ၍ အချနိ်နှင်ဴတေြပဵညီ 

တင်ြပေဆာင်ရွက်ရန် လမ်ဵညွှန်မှာကကာဵခဴဲပါသည်။ 

 ယင်ဵေနာက် ေအဵသာယာမမို့၊ Green Zone ၌ စုိက်ပျ ိုဵ 

တည်ေထာင် ထာဵရိှသညဴ် သစ်မျ ိုဵစဳုသီဵနှဳသစ်ေတာ သရုပ်ြပ 

စုိက်ခင်ဵအာဵ ကကည်ဴရှုစစ်ေဆ ြဵခင် ၊ဵ ကေလာမမို့နယ်၊ ေဘာ်ဆုိင်ဵ 

ေဒသရှိ ထိပ်တန်ဵကကယ်ဆယ်ခုကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ခဲသတ္တု 

သန့်စင်အကကီဵစာဵထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်ဵအာဵ ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵ 

ြခင်ဵ၊ ကေလာမမို့နယ်၊ ရှမ်ဵရုိဵမဆင်စခန်ဵအာဵ ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵ   

ြခင်ဵတ့ုိအာဵေဆာင်ရွက်ခဴဲမပီဵ လုိအပ်သည်မျာဵ လမ်ဵညွှန်မှာကကာ  ဵ

ခဴဲပါသည်။ 

 သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၊ ဦဵအုန်ဵဝင်ဵ၏ ၂၀၂၀ 

ြပည်ဴနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်ေန့မှ ဨဂုတ်လ ၁ ရက်ေန့အထိ 

ရှမ်ဵြပည်နယ် (ေတာင်ပိုင်ဵ) ခရီဵစဉ်တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်၊  

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာနသ့ုိေရာက်ရိှရာ ြပည်နယ်ရဳုဵ 

အာ ကဵကည်ဴရှုစစ်ေဆ မဵပီဵ ဌာနပုိင်ေြမေနရာမျာဵ လွှဲေြပာင်ဵ/

လက်ခဳြပုလုပ်မပီဵပါက အခမဴဲ ေြမလွှဲမိန့်ရရိှနိုင်ေရဵ ေဆာင် 

ရွက်ရန်၊ ေတာင်ကကီ မဵမို့ ၊ ေရထွက်ဦဵေရကန်နှင်ဴ ထီသိမ်ရုရှာဵကန် 

တ့ုိ၏ နှစ်တစ်နှစ်တွင် ေရအနည်ဵဆုဳဵ ကာလမျာဵြဖစ်ေသာ 

မတ်၊ ဧမပီ၊ ေမလမျာဵနှင်ဴ ေရအမျာဵဆဳုဵ ကာလမျာဵြဖစ်ေသာ 

ဇူလုိင်၊ ဨဂုတ်၊ စက်တင်ဘာလမျာဵတွင် ေရနမူနာ ေကာက်ယူ 

တိုင်ဵတာြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ဓာတ်ခွဲခန်ဵသဳုဵ 

ပစ္စည်ဵမျာဵထာဵရိှရာတွင် သဲနှင်ဴဖုန်မှုန့်မျာဵ မဝင်ေရာက်ေစ 

ေရဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ သုေတသန လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ မှတ်တမ်ဵ 

ထာဵရိှေဆာင်ရွက်ရန်၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ 

အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ သတ္တုတွင်ဵ 

ဦဵစီဵဌာန၊ စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနတ့ုိနှင်ဴ 

ပူဵေပါင်ဵ၍ ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာမျာဵ၊ အေြခခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵ 

နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအာဵ ပုိမိုကျယ်ြပန့်စွာ ပညာေပဵရန် 

စသည်တ့ုိအာဵ လမ်ဵညွှန်မှာကကာဵခဴဲပါသည်။ 

 

 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵအုန်ဵဝင်ဵက ေတာင်ကကီဵမမို့နယ်၊ 
ထီသိမ်ရုရှာဵေရေလှာင်ကန်ေဘဵတွင် သစ်ပင်စုိက်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵအုန်ဵဝင်ဵက ကေလာမမို့နယ်၊ ရှမ်ဵရုိဵမဆင်စခန်ဵတွင် 
ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵသညဴ် မှတ်တမ်ဵ  



“ြတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵစဳချန်ိစဳညွှန်ဵေရဵဆဲွေရဵ နည်ဵြညာဆြ်ေကာ်မတီ၏ ၁/၂၀၂၀ 
လုြ်ငန်ဵညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵြဲွကျင်ဵြြခင်ဵ’’ 

 ပတ်ဝန်ဵကျင် အရည်အေသွဵ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵေရဵဆွဲေရဵ 

နည်ဵပညာ ဆပ်ေကာ်မတီ၏ ၁/၂၀၂၀ လုပ်ငန်ဵညိှနှိုင်ဵ အစည်ဵ 

အေဝ ပဲွဵကုိ ၃၀-၇-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ COVID-19 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ Video Conferencing စနစ်ြဖင်ဴ 

ကျင်ဵပခဴဲရာ ပတ်ဝန်ဵကျင် အရည်အေသွဵစဳချန်ိစဳညွှန်ဵေရဵဆဲွေရဵ 

နည်ဵပညာဆပ်ေကာ်မတီဉက္ကဋ္ဌ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီ  ဵ

ဌာန၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ချုပ် ဦဵလှေမာင်သိန်ဵက အဖွင်ဴအမှာစကာ  ဵ

ေြပာကကာဵရာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလုိင်လတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည် 

အေသွဵ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵေရဵဆွဲေရဵ နည်ဵပညာဆပ်ေကာ်မတီကုိ 

အဖဲွ့ဝင် (၃၄) ဦ ြဵဖင်ဴ စတင်ဖဲွ့စည်ဵခဴဲပါေကကာင် ၊ဵ ြမန်မာနုိင်ငဳ 

အတွက် စဳချန်ိစဳညွှန်ဵေရဵဆဲွေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

အရည်အေသွဵစဳချန်ိစဳညွှန်ဵေရဵဆဲွေရ  ဵနည်ဵပညာ ဆပ်ေကာ်မတီဝင် 

မျာဵနှင်ဴ ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါေကကာင် ၊ဵ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် 

အမျ ိုဵ သာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်ဵညွှန်ချက် (EQEG) ကုိ ထုတ်ြပန်နုိင်ခဲဴပါေကကာင်ဵ၊ ထုိလမ်ဵ 

ညွှန်ချက်ကိအုေြခခဳ၍ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳ 

အန့ဳှရှိ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှု လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ထွက်ရှိေသာ ေရ၊ ေလ၊ 

အသဳ စေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵမျာဵကုိ 

အေြခခဳ၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကကာင်ဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 

ေြမေပါ်ေရအရည်အေသွ  ဵစဳချန်ိစဳညွှန်ဵေရဵဆဲွရန်အတွက် လုပ်ငန်  ဵ

ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵကုိ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် (၃) ကကိမ်၊ ၂၀၁၉ 

ခုနှစ် တွင် (၁) ကကိမ်ြပုလုပ်ခဴဲမပီဵ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် ယေန့သည် 

ပထမအကကိမ် ကျင်ဵပြခင်ဵြဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်  

အရည်အေသွ  ဵ စဳချန်ိစဳညွှန်ဵေရဵဆဲွေရ  ဵ နည်ဵပညာဆပ်ေကာ်မတီ 

အေနြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵေကာ်မတီသ့ုိ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ စဳချန်ိစဳညွှန်ဵ 

(၁၀) ခု ေရဵဆဲွပါမည်ဟု အဆုိြပုထာဵပါေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဴဲ 

ပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန၊ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵနှငဴ် စဳချန်စဳညွှန်ဵဌာနခွဲမှ ဒတိုယ 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊ ေဒါက်တာတင်တင်ေသာ်က ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 

ေြမေပါ်ေရ အရည်အေသွဵစဳချန်ိစဳညွှန်ဵ ေရဵဆဲွထုတ်ြပန်နုိင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမှုအေြခအေနမျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပခဲဴမပီဵ 

အဖဲွ့ဝင်မျာဵမှ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပချက်မျာဵအေပါ် သေဘာထာဵ 

မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ အကကြဳပုချက်မျာဵ ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵခဴဲမပီဵ 

ေဆွဵေနွဵဆဳုဵြဖတ်ချက်ေပါင်ဵ (၅) ချက်ကုိ အတည်ြပုချမှတ်ခဴဲ၍ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်က 

နိဂုဳဵချုပ် အမှာစကာဵေြပာကကာဵကာ အစည်ဵအေဝဵကို  

ရုပ်သိမ်ဵခဴဲပါသည်။ 

  “၂၀ ကကမ်ိေြမာက် အာဆီယဳေရသယဳဇာတစီမဳခန့်ခွဲမှုလုြ်ငန်ဵအဖဲွ့ (AWGWRM) အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵြြခင်ဵ” 

 “၂၀” ကကမိ်ေြမာက် အာဆီယဳေရသယဳဇာတ စီမဳ 

ခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ (AWGWRM) အစည်ဵအေဝဵကုိ        

၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် PUB, Singapore’s National Water 

Agency မှ အိမ်ရှင်အြဖစ် ဦဵေဆာင်၍ Zoom Application 

ြဖငဴ်ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴရာ အစည်ဵအေဝဵသို ့ ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ 

နိုင်ငဳမှလဲွ၍ ကျန်အာဆီယဳနုိင်ငဳမျာ ၊ဵ ဆွစ်ဇာလန်နုိင်ငဳ ၊ အာဆီယဳ 

အတွင်ဵေရဵမှူဵရဳုဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ ဖဳွမဖိုဵတုိဵတက်မှု 

မိတ်ဖက်အဖွ ဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ကိ ုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ ဖွငဴ ်ပ ွ  ဲ



အခမ်ဵအနာဵသ့ုိ တက်ေရာက်ကကမပီဵ   ြမန်မာနုိင်ငဳ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  ဉီဵစိုဵနိုင ်က  

AWGWRM ၏ National Focal Point အြဖစ် ဦဵေဆာင်၍ 

Alternate Contact Person ြဖစ်သူ ေရအရင်ဵအြမစ်နှငဴ် 

ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဒုတိယ 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊ ေဒါ်ေစာစန္ဒာဝင်ဵနှငဴ် တာဝန်ရှိသူမျာဵ  

တက်ေရာက်ခဲဴပါသည်။  

အစည်ဵအေဝဵ ကျင်ဵပရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ 

အာဆီယဳေဒသအတွင်ဵ ေရသယဳဇာတမျာဵ စီမဳခန့်ခွဲရာတွင် 

ေအာင်ြမင်မှုရရိှေစရန်အတွက် ေဒသတွင်ဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု 

ြမှငဴ်တင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် Industry and Technology   

Collaboration Department, PUB, Singapore’s National 

Water Agency ၏ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူ ြဵဖစ်သူ Mr. Michael Toh က 

အဖွင်ဴအမှာစကာဵေြပာကကာဵမပီဵ Covide-19 ကာလအတွင်ဵ 

သငဴ်ေလျာ်ေသာ ေရစီမဳခန့်ခွဲမှုသည် အေရဵကကီဵေကကာင်ဵ၊  

ေဘဵကင်ဵေသာ ေရ၊ မိလ္လာနှင်ဴသန့်ရှင်ဵေရဵတ့ုိသည် ကမ္ဘောဴကပ် 

ေရာဂါကာလအတွင်ဵ လူသာဵတ့ုိ၏ ကျန်ဵမာေရဵကုိ ကာကွယ် 

ရန် အလွန်အေရဵကကီဵေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဴဲပါသည်။ AWGWRM 

ဥက္ကဋ္ဌနှင်ဴ လာအုိနုိင်ငဳ သဘာဝသယဳဇာတနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ဌာန၏ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချု ပ်ြဖစ်သူ Dr. Inthavy Akkharath က 

ကမ္ဘောဴလူဦဵေရတိုဵပွာဵလာမှု၊ ေြပာင်ဵေရွှေ့မှု၊ စီဵပွာဵေရဵ 

လျင်ြမန်စွာ တုိဵတက်လာမှု၊ မမို့ြပ လျင်ြမန်စွာတုိဵချဲ့လာမှု၊ 

စာဵေသာက်မှုပဳုစဳမျာဵြပာဵလာမှု၊ ယဉ်ေကျဵမှုနှင်ဴ နည်ဵပညာမျာဵ 

ေြပာင်ဵလဲလာမှုတ့ုိေကကာငဴ် ကမ္ဘောနှင်ဴအဝှမ်ဵ ေရလိုအပ်မှု 

ြမင်ဴတက်လာနိုင်ေကကာင်ဵ၊ ေရဘက်စဳုစီမဳခန့်ခွဲမှုသည် ကဏ္ဍ 

ေပါင်ဵစဳုနှငဴ် ဆက်စပ်ေနမပီဵ Smart and Sustainable City ၊ 

ေဘဵအန္တရာယ် စီမဳခန့်ခဲွမှုမျာဵနှင်ဴလည်ဵ ဆက်စပ်ေနေကကာင်ဵ၊ 

နုိင်ငဳအဆင်ဴ၊ ေဒသတွင်ဵနှင်ဴနိုင်ငဳတကာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု 

မျာဵသည် ေရရှည်ေရဖူလုဳမှုကိ ု ေြဖရှင်ဵနုိင်မည်ဴ အထိေရာက် 

ဆုဳဵေသာ နည်ဵလမ်ဵတစ်ခုြဖစ်ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဲဴပါသည်။  

 ဆက်လက်၍ AWGWRM ACTION PLAN ပါProgram 

Area ၅ ခုြဖစ်သညဴ် IWRM Country Strategy Guideline  

and Indicator Framework Implementation ၊  Public 

Awareness and Cross-Sectoral Coordination ၊ Water 

Conservation ၊ Improving Water Quality and Water 

Sanitation နှငဴ် Water-Related Disasters တ့ုိနှငဴ် 

စပ်လျဉ်ဵ၍ ေဆွဵေနွဵခဲဴကကမပီဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ/ အဆိုြပု 

ထာဵေသာ AWGWRM ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကုိလည်ဵ 

ေဆွဵေနွဵခဴဲကကပါသည်။  

 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန အေနြဖငဴ ်    

PROGRAMM AREA 4 ြဖစ်သည်ဴ Improving Water Quality 

and Water Sanitation ေအာက်တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် Monitoring,   Assessment, Capacity 

Building and Technical Training Concerning Water 

Quality and Sanitation and Water Supply System in 

Main Pilot Cities like Yangon, Mandalay and Nay Pyi 

Taw စီမဳကိန်ဵအာဵ အဆုိြပုတင်ြပခဲဴမပီဵ အစည်ဵအေဝဵကုိ  

ရုပ်သိမ်ဵခဲဴပါသည်။ 

 

“အာဆီယဳြတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာြညာေြဵေရဵလုြ်ငန်ဵအဖဲွ့(AWGEE)၏ (၁၂)ကကမိ်ေြမာက်   ြုဳမှန်အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵြြခင်ဵ” 

 အာဆီယဳပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ပညာေပဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

အဖဲွ့(AWGEE) ၏ ၁၂ ကကိမ်ေြမာက် ပုဳမှန်အစည်ဵအေဝဵကုိ 

လတ်တေလာ အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ COVID-19 

ေရာဂါေကကာင်ဴ အလှည်ဴကျအိမ်ရှင် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနုိင်ငဳ အေနြဖင်ဴ 

၂၃-၇-၂၀၂၀ ရက်ေန့က Virtual Meeting စနစ်ြဖငဴ် ကျင်ဵပ 

ြပုလုပ်ခဴဲရာ အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ ြမန်မာနုိင်ငဳအပါအဝင် အာဆီယဳ 

အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငဳေပါင်ဵ (၈) နုိင်ငဳမှ AWGEE လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ 

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ အာဆီယဳအတွင်ဵေရဵမှူဵချုပ်ရုဳဵမှ  



ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵနှင်ဴ ဖဳွမဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵ မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ တက်ေရာက်ခဲဴကကမပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳ 

ကိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒါ်မာလာေအာင်နှင်ဴ အဆငဴ်ြမငဴ်ပညာဦဵစီဵ 

ဌာန ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်ဵတက္ကသုိလ်မှ ဒတိုယပါေမာက္ခချုပ် 

ေဒါက်တာနီလာေအာင်တ့ုိ တက်ေရာက်ခဲဴပါသည်။ 

 အစည်ဵအေဝဵတွင် လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့အေနြဖင်ဴ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည်ဴ AWGEE Action Plan ပါ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ တုိဵတက်မှုအေြခအေနမျာဵ၊ AWGEE Action 

Plan ၏ ကဏ္ဍတစ်ရပ်ြဖစ်သည်ဴ ASEAN Eco-schools   

Programme အရ လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ဝင်အသီဵသီဵအေနြဖင်ဴ နုိင်ငဳ 

အလုိက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ သန့်ရှင်ဵ၍ 

စိမ်ဵလန်ဵစုိြပည်ေသာေကျာင်ဵမျာဵ ေဖာ်ေဆာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵကုိ ပိုမိုကျယ်ြပန့်စွာ ေဆာင်ရွက်သွာဵနုိင်ရန်အတွက် 

Regional Eco-schools Network တစ်ခု ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် 

ကိစ္စ၊ အေြခခဳပညာအဆင်ဴတွင် သန့်ရှင်ဵ၍ စိမ်ဵလန်ဵစုိြပည် 

ေသာေကျာင်ဵမျာဵ   ေဖာ်ေဆာင်သကဲဴသ့ုိ အဆငဴ်ြမငဴ်ဴပညာ 

အဆင်ဴတွင် သန့်ရှင်ဵ၍ စိမ်ဵလန်ဵစုိြပည်ေသာ တက္ကသုိလ်မျာဵ 

ေဖာ်ေဆာင်သွာဵနုိင်ေရဵအတွက် စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုချက်မျာဵ 

တင်ြပနုိင်ေရဵကိစ္စ၊ အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ နုိင်ငဳအသီဵသီဵတွင် 

ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ပညာေပဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ၏ အတုယူဖွယ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ သင်ခန်ဵစာယူစရာ 

အေတွ့အကကုမဳျာဵ၊ အချက်အလက်မျာဵအာဵ အချင်ဵချင်ဵ 

ဖလှယ်နုိင်ရန်အတွက် ASEAN Environment Knowledge 

Hub တစ်ခု တည်ေထာင်သွာဵရန် ကိစ္စ၊ ASEAN Sustainable 

Consumption and Production Framework အာဵ       

European Union(EU) ၏ ေငွေကကဵ အေထာက်အပဴဳြဖငဴ် 

SWITCH-Asia က ေရဵဆဲွသွာဵနုိင်ေရဵ ကိစ္စ၊ ASEAN  

GUIDELINES ON GREEN MEETINGS အာဵ သက်ဆိငု်ရာ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵထဳ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ြဖန့်ေဝသွာဵနုိင်ရန် 

အတွက် ပုိစတာမျာဵ၊ လက်ကမ်ဵစာေစာင် မျာဵကုိ Hanns 

Seidel Foundation (HSF) အကူအညီြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် 

ကိစ္စနှင်ဴ ေရှ့ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ 

ေဆွဵေနွဵညိှနှိုင်ဵခဴဲကကပါသည်။ 

“စွန့်ြစ်ြစ္စည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဥြေဒေရဵဆဲွေရဵနှင်ဴြတ်သက်၍ Web-based Kick-off Meeting ကျင်ဵြြခင်ဵ ” 

အစုိင်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ ဥပေဒေရဵဆဲွ 

ြပဋ္ဌာန်ဵနုိင်ေရဵအတွက် ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုနှငဴ် ပတ်သက်၍ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာနနှင်ဴ ဂျပန်နုိင်ငဳ၊ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ေရဵရာဝန်ကကီဵဌာနတ့ုိအကကာဵ Web-based Kick-off 

Meeting ကို ၂၃-၇-၂၀၂၀ ရက်ေန့ (ကကာသပေတဵေန့)တွင် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန၌ ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဴဲပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငဳ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စီမဳခန့် 

ခဲွမှုမဟာဗျူဟာနှင်ဴပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ကုိ 

၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရဳုဵ၏ အမိန့် 

ေကကာ်ြငာစာအမှတ် (၂၁/၂၀၂၀) ြဖင်ဴ အတည်ြပု ထုတ်ြပန်ခဲဴ 

မပီဵ အဆိုပါ မဟာဗျူဟာနှငဴ ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ကို  

ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်  

အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်ကိ ု

ေရဵဆွဲ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် လိုအပ် 

လျက်ရှိသြဖင်ဴ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵနုိင်ရန် အတွက် ၂၀၂၀ 

ြပည်ဴနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ကျင်ဵပခဴဲသညဴ် 3rd Myanmar-

Japan Policy Dialogue on Environmental Issues တွင် 

သေဘာတူေဆွဵေနွဵခဲဴကကပါသည်။ 

ဂျပန်နုိင်ငဳ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴကျင်ဵပ 

ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် Web-based Kick-off Meeting သ့ုိ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊ 

ဂျပန်နိုင်ငဳ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာဝန်ကကီဵဌာနမှ တာဝန်ရှိ  

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊ ဂျပန်သဳရဳုဵ၊ JICA Myanmar Office ၊ Nippon 

Koei Co.,Ltd, (NK), Myanmar Koei International Lim-

ited (MKI), Sustainable System Design Institute  Co., 

Ltd ,(SSDI) တ့ုိမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ တက်ေရာက်ခဴဲကကပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒ 

ေရဵဆွဲေရဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ေလဴလာသဳုဵသပ်ရမညဴ် ဆက်စပ် 

ဥပေဒမျာဵနှင်ဴ နည်ဵဥပေဒမျာ ၊ဵ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ဥပေဒြပဋ္ဌာန် ြဵခင်ဵ 

ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴ၊  ဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵရမည်ဴ နယ်ပယ် 

နှင်ဴအဆငဴ်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒမူကကမ်ဵ၏ လက်ရိှ 

အေြခအေနတ့ုိနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ေဆွဵေနွဵခဲဴကကပါသည်။ 

ဂျပန်နုိင်ငဳ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာဝန်ကကီဵဌာန အေနြဖင်ဴ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဥပေဒ (မူကကမ်ဵ) အေပါ် 

အေြခခဳ၍ ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျာဵကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည် - 

(၁) အစုိင်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုနှင်ဴ ဆက်စပ်ေနေသာ  

လက်ရိှဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵကုိ ြပန်လည်သဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊ 



(၂) အစုိင်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုအတွက် အစုိဵရနှင်ဴ 

ေဒသအာဏာပုိင်မျာဵ၏ အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ 

တာဝန်မျာဵကုိ ြပန်လည်သဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊ 

(၃) အာဆီယဳနိုင်ငဳအချ ို့နှငဴ် ဥေရာပနိုင်ငဳမျာဵရှိ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပေဒမျာဵကုိ နှိုင်ဵယှဉ် ေလဴ 

လာြခင်ဵ၊  

(၄) ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဥပေဒ 

မူကကမ်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ အေသဵစိတ် ေရဵဆွဲနိုင်ရန် 

ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊ 

(၅) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန သယဳဇာတနှငဴ် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဆက်စပ် 

အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာ ၊ဵ အြခာဵဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျာ  ဵ

အကကာဵ တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵမှုမျာဵြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ 

 

“ရန်ကုန်မမို ြ့ြလူထုရထာဵြ့ုိေဆာင်ေရဵစီမဳကိန်ဵ (Yangon Urban Mass Rapid Transit - YUMRT) ၏ 
ြတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (Environmental Impact Assessment - EIA)  အစီရင်ခဳစာနှင်ဴ ြတ်သက်၍ ြတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိခုိက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာစိစစ်သဳုဵသြ်ြခင်ဵအစည်ဵအေဝဵ” 

 နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရအေနြဖငဴ် အေဆာက်အဦကဏ္ဍ၊ 

လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၊ ပို့ေဆာင်ေရဵကဏ္ဍအပါအဝင် ကဏ္ဍေပါင်ဵစဳု 

ဖဳွ မ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵအတွက် မဟာစီမဳချက်မျာဵချမှတ် ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိရာ တစ်ဖက်တွင်လည်ဵ ယင်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵေကကာင်ဴ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴလူေနမှုအာဵ ဆုိဵကျ ိုဵသက်ေရာက်မှု မြဖစ်ေပါ် 

ေစေရဵနှငဴ် ဆိုဵကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုအနည်ဵဆုဳဵ ြဖစ်ေစေရဵ 

အတွက် စီမဳကိန်ဵအရွယ်အစာဵနှငဴ် အမျ ိုဵအစာဵေပါ်မူတည်၍ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ အစီရင်ခဳစာမျာဵ ေရဵဆဲွ 

တင်ြပ၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မှု သက်ေသခဳ 

လက်မှတ်ရယူေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ဆိုင်ရာ လုိကန်ာေဆာင်ရွက်မှု သက်ေသခဳလက်မှတ်ထုတ် 

ေပဵနုိင်ေရဵအတွက် စိစစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာနအေနြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ 

ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ြမန်မာဴမီဵရထာဵ 

မှ JICA ေချဵေငွ ြဖငဴ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ 

ရန်ကုန်မမို့ြပလူထု ရထာဵပ့ုိေဆာင်ေရဵ စီမဳကိန်ဵ (Yangon 

Urban Mass Rapid Transit - YUMRT) ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (Environmental Impact Assessment 

- EIA)  အစီရင်ခဳစာနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှု 

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ အစီရင်ခဳစာ စိစစ်သဳုဵသပ်ြခင်ဵ အစည်ဵအေဝဵ 

(၈ / ၂၀၂၀) နှငဴ် လျှပ်စစ်နှငဴ် စွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာန၊ လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ မှ JICA ေချဵေငွြဖင်ဴ မန္တေလဵ 

တုိင်ဵေဒသကကီဵ ၊ ေကျာက်ဆည်မမို့တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

တည်ေဆာက်မညဴ် နုိင်ငဳပုိင်ေကျာက်ဆည် ၃၀၀ မဂ္ဂါဝပ် သဘာဝ 

ဓာတ်ေငွ့နှငဴ် စွန့်ပစ်အပူသဳုဵ ဓာတ်အာဵေပဵစက်ရဳု စီမဳကိန်ဵ၏ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက် မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (Environmental Impact 

Assessment - EIA)  အစီရင်ခဳစာနှင်ဴပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိခုိက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ စိစစ်သဳုဵသပ်ြခင်ဵ အစည်ဵ 

အေဝဵ(၉/၂၀၂၀) မျာဵကုိ ၉-၇-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင်လည်ဵေကာင် ၊ဵ 

ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ လမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ JICA ေချဵ 

ေငွြဖငဴ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ ရန်ကုန်မမို့ ြပင် 

ပတ်လမ်ဵ (အေရှ့ပုိင်ဵ) (Yangon Outer Ring Road (Eastern 

Section) - YORR (Eastern Section)) ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (Environmental Impact Assessment 

- EIA)  အစီရင်ခဳစာနှင်ဴပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှု 

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳစာ စိစစ်သဳုဵသပ်ြခင်ဵ အစည်ဵအေဝဵ   

(၁၀/၂၀၂၀) ကုိ ၁၆-၇-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊   

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန ရဳုဵအမှတ် (၅၃)၌ ကျန်ဵမာ

ေရဵဝန်ကကီဵ ဌာနမှထုတ်ြပန်ထာဵေသာ COVID – 19 ဆုိင်ရာ 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ အဆုိပါ 

အစည်ဵအေဝဵမျာဵသ့ုိ မမို့ြပနှငဴ် ေဆာက်လုပ်ေရဵစီမဳကိန်ဵ 

လုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ အစီရင်ခဳစာ 

စိစစ်သဳုဵသပ်ေရဵအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှ တာဝန်ရိှသူမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူြဖစ်သည်ဴ 

ြမန်မာဴမီဵရထာဵမှ တာဝန်ရှိသူမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှု 

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအစီရင်ခဳ စာေရဵသာဵြပုစုသည်ဴ တတိယအဖွဲ့ 

အစည်ဵမှ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵ တက်ေရာက်ေဆွဵေနွဵကက 

မပီဵ အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ ကိုယ်တုိင်တက်ေရာက်နိုင်ြခင်ဵမရိှေသာ 

စိစစ်သဳုဵသပ်ေရဵအဖဲွ့ဝင်မျာဵ၊ တတိယအဖဲွ့အစည်ဵမှ ပညာရှင် 

မျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူဘက်မှ Zoom Meeting ြဖင်ဴပါဝင် 



ေဆွဵေနွဵခဴဲကကပါသည်။   

 စိစစ်သဳုဵသပ်ေရဵအစည်ဵအေဝဵ၏ သေဘာထာဵမှတ် 

ချက်မျာဵအာဵ စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူထဳ အချန်ိနှငဴ်တေြပဵညီ 

ေပဵပ့ုိခဴဲမပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှင်ဴအညီ ြပင်ဆင်တင်ြပလာ 

သည်ဴ အစီရင်ခဳစာမျာဵအေပါ် ထပ်မဳစိစစ်သဳုဵသပ်၍ စီမဳကိန်ဵ 

မျာဵ အြမန်ဆဳုဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်နုိင်ေရဵအတွက် 

အတည်ြပုေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကုိဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်

ြဖစ်ပါသည်။ 

“ြတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာစိန်ေခါ်မှုတစ်ရြ်ြဖစ်ေသာ မီဵခိုဵြမူေငွ့ညစ်ညမ်ဵမှုအေကကာင်ဵ သိေကာင်ဵစရာ” 

 မီဵခုိဵြမူေငွ့ဆိုသည်မှာ အခုိဵအေငွ့မျာဵ၊ ဖုန်မှုန့်မျာဵ၊ 

အမှုန်မျာဵနှင်ဴ အြခာဵအေငွ့ပျေဳစနိုင်သည်ဴအရာမျာဵ ေလထု 

ထဲတွင် ေပါင်ဵစပ်မပီဵြဖစ်ေပါ်လာသည်ဴအရာကုိေခါ်ပါသည်။ 

အကယ်၍ ၎င်ဵ၏ သိပ်သည်ဵဆနှင်ဴ ထုထည်သည် စတင် 

ြဖစ်ေပါ်လာသည်ဴေနရာ၌ ပမာဏမျာဵြပာဵလျှင် တစ်ေနရာမှ 

တစ်ေနရာသ့ုိ အလွယ်တကူပျ ဳ့နှဳ့သွာဵနုိင်မပီဵ နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳမှ 

အြခာဵတစ်နုိင်ငဳသ့ုိ ြဖတ်ေကျာ်ဝင်ေရာက်နိုင်ပါသည်။  

 မီဵခုိဵြမူေငွ့ညစ်ညမ်ဵမှုဆုိသည်မှာ ေြမြပင်နှငဴ် ေတာမီဵ 

ေလာင်ကျွမ်ဵမှုတ့ုိအြပင် စက်ရဳု၊ အလုပ်ရဳုမျာဵမှ ထွက်ေပါ်လာသညဴ် 

အခုိဵအေငွ့မျာဵြဖစ်မပီဵ ယင်ဵအခုိဵအေငွ့မျာဵသည် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် လူတ့ုိ၏ကျန်ဵမာေရဵကုိသာမက သက်ရှိ 

သက်မဲဴသယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိ ဆိုဵဝါဵသည်ဴ အကျ ိုဵ 

သက်ေရာက်မှု ြဖစ်ေစနုိင်သကဴဲသ့ုိ သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵ 

ကဏ္ဍတွင်လည်ဵ မလိုလာဵအပ်သည်ဴ ကကန့်ကကာမှုမျာဵကို 

ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်ပါသည်။ မီဵခုိ ြဵမူေငွ့ညစ်ညမ်ဵမှု ြဖစ်ေပါ်ေနသည်ဴ 

ကာလမျာဵတွင် ေကျာင်ဵမျာဵပိတ်ထာဵရြခင်ဵ အေြခအေနမျာ  ဵ

ေကကာငဴ် ပညာေရဵကဏ္ဍတွင် သက်ေရာက်ေစနိုင်သကဲဴသို့ 

စီဵပွာဵေရဵအရ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵကုိလည်ဵ ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ 

ထို့အြပင် မီဵခိုဵြမူေငွ့ညစ်ညမ်ဵမှုေကကာင်ဴ ကမ္ဘောဴရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် ဇီဝမျ ိုဵ စဳုမျ ိုဵ ကဲွမျာဵ မျ ိုဵ သုဉ်ဵပျက်စီ မဵပီဵ ၎င်ဵတ့ုိ၏ 

မူရင်ဵေဒသမျာဵကို ေပျာက်ဆုဳဵ ေစပါသည်။  

 မီဵခုိ ြဵမူေငွ့ညစ်ညမ်ဵမှုသည် ကမ္ဘောဴနုိင်ငဳမျာ  ဵ အပါအဝင် 

အာဆီယဳေဒသအတွင်ဵ နှစ်စဉ်ကကုေဳတွ့ေနရေသာ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ဆိုင်ရာစိန်ေခါ်မှုတစ်ရပ် ြဖစ်ေနပါသည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ 

၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မျာဵနှင်ဴ လတ်တေလာ 

၂၀၁၉ ခုနှစ် နှငဴ် ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်တွင်လည်ဵ  အာဆီယဳေဒသ 

တွင်ဵ၌ မီဵခိ ု ြမူေငွ့ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ခဲ ဴပါသည်။ 

အဆုိဵဝါဵ ဆဳုဵြဖစ်ရပ်မှာ ၁၉၉၇/ ၁၉၉၈ ခုနှစ် အင်ဒုိနီဵရှာဵနုိင်ငဳ 

၏ သစ်ေတာဧရိယာ ဟက်တာ ၁.၈ သန်ဵမှ ၂.၂ သန်ဵအထိ 

ကျယ်ြပန့်ေသာ ေတာမီဵေကကာင်ဴ မီဵခုိ ြဵမူေငွ့ညစ်ညမ်ဵ မှုြဖစ်မပီဵ 

CO2  ၃၀၀၀ မှ ၉၄၀၀ မီဂါတန် အထိ ထုတ်လွှတ်ခဲဴပါသည်။ 

သစ်ေတာကဏ္ဍ၊ခရီဵသွာဵကဏ္ဍ၊ ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ မျာဵတွင် 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖုိဵမှာ တစ်နှစ်လျှင် အေမရိကန် ေဒါ်လာ 

(၁၀.၃) ဘီလီယဳခန့်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေြမြပင်နှငဴ် ေတာမီဵေလာင်ကျွမ်ဵမှု၏ အကျ ိုဵ သက်ေရာက်မှု 

တစ်ခုြဖစ်သည်ဴ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် မီဵခိုဵြမူေငွ့ညစ်ညမ်ဵ 

မှုသည် အာဆီယဳအဖဲွ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵတွင် သိသာထင်ရှာဵသည်ဴ 

ဆိုဵကျ ိုဵတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳအပါအဝင်  

အာဆီယဳအဖဲွ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵတွင် စီမဳချက်မျာ ၊ဵ မဟာဗျူ ဟာမျာ  ဵ

ေရဵဆွဲချမှတ်မပီဵ ေဒသအဆင်ဴနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်မျာဵ 

ခွဲြခာဵကာ လက်ေတွ့ကျင်ဴသဳုဵေြဖရှင်ဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ 

သည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖငဴ် သယဳဇာတနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှ Focal အြဖစ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငဳသည် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် မီဵခုိ ြဵမူေငွ့ဆုိင်ရာ 

အာဆီယဳသေဘာတူညီချက်(ASEAN Agreement on Trans-

boundary Haze Pollution- AATHP) ကုိ လက်မှတ်ေရဵထိုဵခဲဴ 

မပီဵ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မတ်လ(၅) ရက်ေန့တွင် အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငဳ 

ြဖစ်လာခဴဲပါသည်။ AATHP ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ေတာမီဵ 

ေလာင်ကျွမ် ြဵခင်ဵနှင်ဴ အေကကာင်ဵအမျ ိုဵ မျ ိုဵ ေကကာင်ဴ ေလာင်ကျွမ်ဵ 

သညဴ် အြခာဵမီဵတ့ုိမှြဖစ်ေပါ်လာသညဴ် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် 

မီဵခုိဵြမူေငွ့ညစ်ညမ်ဵမှုြပဿနာမျာဵကုိ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုရန် 

နှင်ဴထိန်ဵချုပ်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် AATHP ကုိ 

အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစရန်အတွက် “Roadmap on ASEAN Cooperation 

towards Transboundary Haze Pollution Control with 

Means of Implementation” ကို အေြခခဳမဟာဗျူဟာ (၈) 

ချက်ြဖင်ဴ ေရဵဆဲွ၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အာဆီယဳေဒသအတွင်ဵ 

မီဵခုိဵြမူေငွ့ကင်ဵစင်ေရဵ ေမျှာ်မှန်ဵချက်ကိ ု ေရာက်ရှိေစေရဵ 

(To  achieve the vision of a haze-free ASEAN by 2020) 

ရည်ရွယ်ချက်ြဖငဴ် ေရဵဆွဲေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 အဆိုပါရည်မှန်ဵချက်သို့ ေရာက်ရှိေစရန်အတွက်   



မဲေခါင်ေဒသခွဲနိုင်ငဳမျာဵ၏ မီဵေလာင်ကျွမ်ဵမှုအေရအတွက်  

(Hotspot Counts) အာဵ လျာထာဵသတ်မှတ်ခဲဴကကရာ ၂၀၂၀ 

ြပည်ဴနှစ်တွင် Hptspot Counts အေရအတွက် ၅၀,၀၀၀ ထက် 

မေကျာ်လွန်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိရာတွင် ASEAN Specialized 

Meteorological Center ၏ NOAA-20 Satellites (750 m 

resolution) ြဖငဴ် ေလဴလာဆန်ဵစစ်ေဖာ်ြပချက်အရ ၂၀၂၀ 

ြပည်ဴနှစ် ပွင်ဴလင်ဵရာသီကာလ (ဇန်နဝါရီလမှ ေမလအထိ) အတွင်  ဵ

မဲေခါင်ေဒသခွဲနိုင်ငဳမျာဵတွင် Hotspot Counts အေရအတွက် 

၁၆၄,၀၃၅ ြဖစ်ေပါ်ခဲဴပါေကကာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသည်။  

 ြမန်မာနုိင်ငဳသည် အိမ်နီဵချင်ဵနုိင်ငဳမျာဵြဖစ်သညဴ် ထိုင်ဵ 

နိုင်ငဳနှင်ဴလာအုိနုိင်ငဳမျာဵနည်ဵတူ မီဵခုိဵြမူေငွ့ညစ်ညမ်ဵမှုဒဏ်ကုိ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင်ဴ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် မတ်လနှင်ဴ ဧမပီလတ့ုိတွင် 

ေတာမီဵေလာင်ကျွမ်ဵမှုေကကာင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ထိုင်ဵနိုင်ငဳ 

ေတာင်ပုိင်ဵမှ ေြမာက်ပုိင်ဵသ့ုိ တုိက်ခတ်ေနသည်ဴ ေလစီဵေကကာင်ဵ 

ေကကာငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ ခဳစာဵခဲဴရပါသည်။ အထူဵသြဖငဴ် ြမန်မာ

-ထုိင်းနယ်စပ် တာချလိီတ်မြို့နှင့် အနီးတစ်ဝုိက်တွင် ြီးခုိးြြူြျား 

ထူထဲစွာကျဆင်ဵမှုကုိ ခဳစာဵခဴဲရပါသည်။ အဆုိပါကာလအတွင်ဵ 

မီဵခုိ ြဵမူေငွ့ ညစ်ညမ်ဵမှုကုိေလျှာဴချနုိင်ရန်အတွက် ရှမ် ြဵပည်နယ် 

အေနြဖင်ဴ ြပည်နယ်အဆင်ဴ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်အာဵေရဵဆဲွ၍ 

သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵနှင်ဴ ေပါင်ဵစပ်မပီဵ ေရမှုန်ေရမွှာဵြဖန်ဵြခင်ဵ၊ 

အေရဵေပါ်နာဵေနေရဵစခန်ဵမျာဵထာဵရိှေပဵြခင်ဵနှင်ဴ Mask မျာဵ  

ြဖန့်ေဝြခင်ဵတ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ 

 ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်အထိ ASEAN Specialized  

Meterological Center (ASMC) မှ ေလဴလာ ေတွ့ရှိချကအ်ရ 

၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ Hotspot အေရအတွက်မှာ 

သိသာစွာ ကျဆင်ဵလာခဴဲမပီဵ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် (၂) 

နှစ်တာကာလအတွင်ဵမူ Hotspot အေရအတွက် ြပန်လည် 

ြမင်ဴတက်လာခဴဲမပီဵ ၂၀၂၀ြပည်ဴနှစ် အတွင်ဵ Fire Hotspot Counts 

၅၅,၃၈၃ ကကိမ်ြဖစ်ေပါ်ခဲဴပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် ပွင်ဴလင်ဵရာသီ 

ကာလ (ဇန်နဝါရီလမှ ေမလ အထိ) အတွင်ဵ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 

မီဵေလာင်ကျွမ်ဵမှု အေြခအေနမျာဵကုိ ASMC နှငဴ် Fire Infor-

mation for Resources Management System (NASA 

FIRMS) မှအချက်အလက်မျာဵရယူ၍ ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှု 

ရလဒမ်ျာဵအရ ြမန်မာ-ထိုင်ဵနယ်စပ်ရှိ ရှမ်ဵြပည်နယ်တွင် 

Fire Hotspot Counts အေရအတွက် အမျာဵဆဳုဵေတွ့ရှိရမပီဵ 

၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် ဇန်နဝါရီလနှင်ဴ ေဖေဖာ်ဝါရီလတ့ုိတွင် ရွက်အုပ် 

ဖုဳဵလွှမ်ဵမှု (၅-၁၀) ရာခိုင်နှုန်ဵခန့်ရှိေသာ (Other wooded  

land) မျာဵနှင်ဴ စုိကပ်ျ ိုဵေြမမျာဵ (crop land)  တွင် အမျာဵဆဳုဵ 

ြဖစ်ေပါ်ေကကာင်ဵနှငဴ် ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ် မတ်လနှငဴ် ဧမပီလ 

တ့ုိတွင် သစ်ေတာေြမမျာဵ (Open Forest နှငဴ် Closed    

Forest) တ့ုိတွင် အမျာဵဆဳုဵ ြဖစ်ေပါ်ေကကာင်ဵေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 ြမန်မာ-ထုိင်ဵ နယ်စပ် တာချလီိတ်ခရုိင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ တုိင်ဵတာထာဵေသာ တာချလီိတ် 

မမို့၏ ဝန်ဵကျင်ေလထုအရည်အေသွဵရလဒ်မျာဵအရ ၂၀၂၀ 

ြပည်ဴနှစ် ဇန်နဝါရီလနှငဴ် ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵ Particulate 

Matter (PM10) ၏ Air Quality Index- AQI သည် ေကာင်ဵမွန် 

သည်ဴအဆင်ဴ (GOOD)-   AQI Value (0-50)  အတွင်ဵသာ ရိှပါ 

သြဖင်ဴ  ေလထုအရည်အေသွဵ ေကာင်ဵမွန်ခဴဲေသာ်လည်ဵ ၂၀၂၀  

ြပည်ဴနှစ် မတ်လတတိယပတ်တွင် ေလထုအရည်အေသွဵ မှာ 

သိသိသာသာ ဆိုဵရွာဵလာမှုေကကာငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေစေသာ 

အေြခအေန (Hazardous) - AQI Value (Above 300) သ့ုိ 

ေရာက်ရှိခဲဴမပီဵ ဧမပီလ ပထမပတ်ထိ ေလထုအရည်အေသွဵ မှာ 

ကျန်ဵမာေရဵ ထိခိုကန်ိုင်ေသာအဆင်ဴ (Very Unhealthy) -AQI 

Value (201-300) တွင်ရှိေနပါသည်။ ဧမပီလ စတုတ္တပတ်မှ 

စတင်၍ ေလထုအရည်အေသွဵမှာ ေကာင်ဵမွန်ေသာအဆင်ဴ    



(Good) - AQI Value (0-50) သ့ုိ ြပန်လည်ေရာက်ရိှခဴဲမပီဵ ေလထု 

အရည်အေသွဵ ြပန်လည်ေကာင်ဵမွန်ေနမပီြဖစ်ပါသည်။   

 ြမန်မာနုိင်ငဳသည် မုတ်သုန်ရာသီဥတုစုိဵမိုဵေသာ နိုင်ငဳ 

တစ်နုိင်ငဳြဖစ်သည်နှင်ဴအညီ ေြမြပင်နှင်ဴ ေတာမီဵေလာင်ကျွမ်ဵ 

ြခင်ဵမျာ ၊ဵ ယင်ဵနှင်ဴဆက်စပ်ေသာ မီဵခုိ ြဵမူေငွ့ညစ်ညမ် ြဵခင်ဵမျာဵ 

သည် ေြခာက်ေသွ့ရာသီမျာဵတွင် အမျာဵဆဳုဵြဖစ်ပွာဵေလဴရိှမပီဵ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊ မတ်လနှငဴ် ဧမပီလတ့ုိတွင် အမျာဵဆုဳဵ ြဖစ်ေပါ် 

ေလဴရှိပါသည်။  

  ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ြဖစ်ပွာဵသညဴ် ေတာမီဵေလာင်ကျွမ်ဵမှု၏ 

၉၅ ရာခုိင်နှုန်ဵသည် လူသာဵတ့ုိ၏ ပေယာဂေကကာငဴ် ြဖစ်မပီဵ 

အဓိကေလာင်ကျွမ်ဵရြခင်ဵမှာ စုိကပ်ျ ိုဵေရဵစွန့်ပစ် ပစ္စည်ဵမျာ  ဵ

နှငဴ် အြခာဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိမီဵရှို ြ့ခင် ၊ဵ ေရွှေ့ေြပာင်ဵေတာင်ယာ 

စိုက်ပျ ိုဵရန်မီဵရှို့ြခင်ဵ၊ဟင်လင်ဵပွငဴ်မီဵရှို့ြခင်ဵ ၊ အမဲလုိကြ်ခင်ဵ 

နှငဴ် ပျာဵရည်စုေဆာင်ဵရန် မီ မဵမိုက်ြခင်ဵမျာဵေကကာငဴ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ေလာင်ကျွမ်ဵသညဴ် ေတာမီဵအမျာဵစုသည် 

ေတာင်တန်ဵေဒသမျာဵတွင် ကျင်ဴသဳုဵလျက်ရှိသည်ဴ ေရွှေ့ေြပာင်ဵ 

ေတာင်ယာ စုိကပ်ျ ိုဵမှုစနစ်ေကကာင်ဴြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ 

ေရွှေ့ေြပာင်ဵေတာင်ယာစုိက်ပျ ိုဵေရဵစနစ်အစာဵ ေတာင်ေပါ်ေလှ 

ကာဵထစ်စုိကပ်ျ ိုဵေရဵစနစ်ကိ ု အစာဵထိုဵကျငဴ်သဳုဵရန် ေဆာင် 

ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 ညစ်ညမ်ဵမှုဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက် (Action Plan for 

Transboundary Haze Pollution Control) အမပီဵသတ် 

မူကကမ်ဵကုိ သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍ ေြမြပင်နှင်ဴ 

ေတာမီဵေလာင်ကျွမ် ြဵခင်ဵ၊ မီဵခုိဵြမူေငွ့ ညစ်ညမ် ြဵခင်ဵတ့ုိကုိ 

ကာကွယ်တာဵဆီဵနုိင်ရန်နှင်ဴ ေလျှာဴချနုိင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴ 

၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် မတ်လတွင် ေရဵဆဲွထာဵမပီဵြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

မူကကမ်ဵအာဵအတည်ြပု၍ ဆက်လက်အေကာင် အထည်ေဖာ် 

နိုင်ေရဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ြပင် ြမန်မာ-ထိုင်ဵ 

နယ်စပ် တစ်ေလျှာက်ရှိ ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ ကယာဵ ြပည်နယ်၊ 

ကရင်ြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်နှငဴ် တနသောရီတုိင်ဵေဒသကကီဵ 

တ့ုိတွင်လည်ဵ ြပည်နယ်/တုိင်ဵေဒသကကီဵ အဆငဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳ 

ချက်မျာဵေရဵဆဲွ၍ လက်ေတွ့အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှပါသည်။ ထ့ုိြပင် နုိင်ငဳတကာနှင်ဴ အာဆီယဳေဒသအတွင်ဵ 

အိမ်နီဵချင်ဵနုိင်ငဳမျာဵ၏ အကူအညီြဖင်ဴ မီဵေလာင်ကျွမ်ဵမှုနှင်ဴ 

မီဵခုိဵြမူေငွ့ြဖစ်ေပါ်မှု အေြခအေနမျာဵကုိ ေလျှာဴချနိုင်ေရဵ 

စီမဳကိန်ဵမျာဵကုိလည်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွာဵ 

မည်ြဖစ်ပါသြဖငဴ် သက်ဆိငု်ရာဌာနမျာဵနှငဴ် ြပည်သူလူထုမှ 

လည်ဵ တတ်စွမ်ဵသမျှ ဝိုင်ဵဝန်ဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵနုိင် 

ပါရန် တုိကတွ်န်ဵတင်ြပအပ်ပါသည်။ 

“ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ” 

“ပင်လယ်ကမ်ဵေြခတွင် သန္တာေကျာက်တန်ဵ (Coral Reef) တည်ရှိေနမှုအာဵ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ” 

 ရခုိင်ြပည်နယ်၊ မာန်ေအာင်မမို့နယ်၊ ြပင်ေကာက်ေကျဵ ရွာ 

အနီဵရိှပင်လယ်ကမ်ဵေြခတစ်ေလျှာက်မှ သန္တာေကျာက်တန်  ဵ

မျာဵအာဵ ဒီေရကျအချနိ်တွင် (၆) ဖာလုဳခန့်အထိ 

ရှည်လျာဵစွာြမင်ရမှုေကကာငဴ် သွာဵေရာက်ကကညဴ်ရှုသူမျာဵ 

မျာဵြပာဵလျက်ရှိသညဴ်အြပင် ေကျာက်ခက်မျာဵအာဵ ချ ိုဵယူ 

သူမျာဵရိှေကကာင်ဵ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမျာဵတွင် ေဖာ်ြပ 

ေရဵသာဵချက်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ြဖစ်ရပ်မှန်အေြခအေနမျာ  ဵ

အာဵသိရှိနုိင်ရန် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် 

မမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၊ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ 

မမို့နယ်ရဲတပ်ဖဲွ့မှူ ၊ဵ မမို့နယ်အဆင်ဴဌာနဆုိင်ရာမျာ ၊ဵ ပရဟိတ 

အဖဲွ့ဝင်မျာဵြဖင်ဴ (၂၇-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန့နှငဴ် (၂၈-၅-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့တ့ုိတွင် သွာဵေရာက် ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵခဲဴပါသည်။ 

 သန္တာေကျာက်တန်ဵ (Coral Reef) မျာဵ ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှု 

မြဖစ်ေပါ်ေစေရဵအတွက် ေရတုိကာလနှငဴ်/ေရရှည်ကာလ 

တ့ုိတွင် ေဆာင်ရွက်သငဴ်သည်မျာဵကုိ အကကြဳပုခဲဴပါသည်- 

(က) ေရတုိကာလအတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်သင်ဴသည်ဴ အချက်မျာဵ  

- သန္တာေကျာက်တန်ဵမျာဵသည် ကျ ိုဵ လွယ်၊ ထိခုိက်လွယ်ေသာ 

 အမျ ိုဵအစာဵြဖစ်ပါသြဖင်ဴ ကကညဴ်ရှုသူမျာဵကုိ ေရထဲသ့ုိ 

 ဆင်ဵခွငဴ်မေပဵဘဲ  ဒေီရကျချနိ်မှသာ သတ်မှတ်ေနရာ 

 (တာဵြမစ်ဇုန်အြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေနရာ)  



 မှ ကကညဴ်ရှုေစြခင်ဵ၊ 

- လာေရာက်ကကညဴ်ရှုသူမျာဵမှ သန္တာေကျာက်တန်ဵ၏ 

 ေဂဟစနစ်ပျက်စီဵေစသညဴ် အမှိုက်မျာဵကုိ စနစ်တကျ  

 စွန့်ပစ်ေရဵ၊ ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵ မစွန့်ပစ်ေရဵတ့ုိကုိ အသိ 

 ပညာေပဵရန်နှငဴ် အမှိုက်ပုဳဵမျာဵထာဵရိှရန် လိုအပ်ြခင်ဵ၊ 

 တရာဵမဝင်ငါဵဖမ်ဵြခင်ဵကို သက်ဆိငု်ရာဌာနမျာဵ 

 ပူဵေပါင်ဵ၍ ေရှာင်တစ်ခင် စစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ အေရဵယူ 

 အြပစ်ေပဵြခင်ဵ၊ 

- သက်ဆုိင်ရာမှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာ ၊ဵ 

 အမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵအာဵ သိရှိေစရန် Vinyl 

 Poster မျာဵစုိကထ်ူြခင်ဵ၊ မလုိကန်ာသူမျာဵအာဵ အေရဵ 

 ယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

- အသိပညာေပဵလက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵ၊ Video Clip 

 မျာဵ ြဖန့်ေဝြခင်ဵ၊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ခ) ေရရှည်ကာလအတွင်ဵေဆာင်ရွက်သငဴ်သညဴ်အချက်မျာဵ 

 - မာန်ေအာင်ကျွန်ဵ ပင်လယ်ကမ်ဵေြခတစ်ေလျှာက်ရှိ 

 သန္တာေကျာက်တန်ဵမျာဵ တည်ရိှေနမှုအာဵ နုိင်ငဳအဆငဴ် 

 ပင်လယ်ကမ်ဵရုိဵတန်ဵ သယဳဇာတစီမဳအုပ်ချုပ်လုပ်ကိငု် 

 မှုဗဟုိေကာ်မတီနှင်ဴ  လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီတ့ုိ၏ လမ်ဵညွှန် 

 ချက်မျာဵနှင်ဴ အညီ  ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵအတွက် 

 သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာ ၊ဵ အစုိဵရမဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ 

 (NGOs)မှ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

- နိုင်ငဳတကာအကူအညီြဖင်ဴ  စနစ်တကျ သုေတသန  

 ြပုလုပ်မပီဵ   Marine   Protected    Area   အြဖစ် 

 သတ်မှတ်ကာ စနစ်တကျ  ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ 

- ေဒသခဳတ့ုိ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵအတွက် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် 

 ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိငု်စာဵေသာက်ြခင်ဵအစာဵ 

 Coral Reef မျာဵအာဵ Eco– tourism Site အြဖစ် 

 သတ်မှတ်မပီဵ ကမ္ဘောလှည်ဴခရီဵသွာဵမျာဵ စိတ်ဝင်စာဵ 

 ေသာ ပင်လယ်ြပင်ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ (Snorkeling  

 နှင်ဴ    Scuba Diving) တ့ုိအြဖစ်  ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵ 

 ကကို ဵပမ်ဵြခင်ဵ၊ 

မာန်ေအာင်မမို့နယ်၊ ြပင်ေကာက်ေကျဵရွာအနီဵရှိ ပင်လယ်ကမ်ဵေြခမှ 
သန္တာေကျာက်တန်ဵမျာဵ 

မာန်ေအာင်မမို့နယ်၊ ြပင်ေကာက်ေကျဵရွာရှိ သန္တာေကျာက်တန်ဵမျာဵ 
တည်ရှိသညဴ်ကမ်ဵေြခအာဵ ေကာင်ဵကင်မှ ေတွ့ြမင်ရပဳု 

“လမ်ဵခင်ဵေကျာက်ထုတ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ” 

မင်ဵဝဳေတာင်တန်ဵ ( ေကျာက်ကကမ်ဵေတာင် )အာဵ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

 စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေရွှေဘုိခရုိင်၊ ကုလာဵမေကျဵရွာ 

အုပ်စု၊ လက်ေကာက်ကျေကျဵရွာ၏ အေနာက်ဘက်တွင် 

တည်ရှိေသာ မင်ဵဝဳေတာင်တန်ဵ (ေကျာက်ကကမ်ဵေတာင်) ရှိ 

လမ်ဵခင်ဵေကျာက်ထုတ် လုပ်ငန်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒ၊ 

နည်ဵဥပေဒမျာ ၊ဵ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ လုိက်နာ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှု ရှိ/မရှိအေပါ် ေရွှေဘုိခရုိင်၊ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူ  ဵ

ဦဵေဆာင်ေသာ ြမစ်သဲ၊ ေကျာက်နှင်ဴ အုတ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ  



ဘက်စဳုေစာငဴ်ကကပ်စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြဖငဴ် (၂၃.၇.၂၀၂၀)ရက်ေန့ 

တွင် သွာဵေရာက်ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ခဴဲပါသည်။  

 ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် ေကျာက်ထုတ်လုပ် 

သည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ လမ်ဵခင်ဵေကျာက်မျာ  ဵ ထုတ်လုပ် 

ရာတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဉပေဒ၊ နည်ဵဉပေဒမျာဵ၊ 

အမျ ိုဵ သာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာ ၊ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ထာဵရှိမှု  

အေြခအေန၊ ေကျာက်မိုင်ဵခွဲြခင်ဵ၊ ေကျာက်ထုြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵ 

ခွင်မျာဵတွင် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာင်ဴေရှာက်မှု အစီအစဉ်မျာ ၊ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်  ဵ မုိင်ဵအန္တရာယ် 

ကျေရာက်ေစနိုင်သညဴ် အကွာအေဝဵအတွင်ဵ သတိေပဵ 

တာဵြမစ်ြခင်ဵအစီအစဉ်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေကကာင်ဴ 

မူလအေနအထာ  ဵ ပျက်စီဵသွာဵေသာ ေတာင်မျာ ၊ဵ ေနရာမျာဵအာ  ဵ

ေဒသနှငဴ်ကိုက်ညီသညဴ် နှစ်ရှည်ပင်မျာဵ ြပန်လည်စုိကပ်ျ ိုဵြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ အစီအစဉ်မျာ ၊ဵ သဘာဝ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိခိုက်မှုေလျာဴနည်ဵေစရန်နှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ 

ထိခုိက်နုိင်မှုေလျာဴချေရဵအစီအစဉ်မျာ  ဵ စသည်တ့ုိနှင်ဴ ပတ်သက်၍ 

လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵမှ လိုကန်ာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

ထာဵရိှမှုမျာဵအာဵ ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆ ြဵခင်ဵ ေဆွဵေနွ ြဵပုလုပ် 

ခဴဲမပီဵ ေစာင်ဴကကပ်စစ်ေဆဵရမည်ဴ အချက်မျာဵအေပါ် အြပည်ဴအဝ 

လိုကန်ာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေစေရဵအတွက် 

လုိအပ်ချက်မျာဵအာဵ လမ်ဵညွှန်ခဲဴပါသည်။ 

 

 

လက်ေကာက်ကျေကျဵရွာ အေနာက်ဘက်ရိှ မင်ဵဝဳေတာင်တန်ဵ 

( ေကျာက်ကကမ်ဵေတာင် )အာဵ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

“ြြည်သူလူထု ြူဵေြါင်ဵြါဝင်ေသာ ြတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှု ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ’’ 

စီမဳကိန်ဵေတွေဆာင်ရွက်ဖ့ုိ အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ 

လုပ်ကုိင်ခွင်ဴပါမစ်က အေရဵကကီဵသလာဵ။ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵမှ 

ခွင်ဴြပုလုိင်စင်က အေရဵပါသလာဵ။ မည်သည်ဴအရာက အေရ ကဵကီဵ 

သည်ဟု မိတ်ေဆွထင်ပါသနည်ဵ။ ၂၀ ရာစု အလယ်ပုိင်ဵအထိ 

စီမဳကိန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ 

ထဳမှ လုပ်ကိင်ုခွငဴ်သာ အေရဵကကီဵခဲဴေသာ်လည်ဵ ၂၀ရာစု 

ေနှာင်ဵပိုင်ဵကာလမှစတင်၍ ဖွဳ့မဖိုဵေရဵစီမဳကိန်ဵမျာဵအတွက် 

အာဏာပိုင်မျာဵထဳမှ လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ပါမစ်သာမက ေဒသခဳ 

ြပည်သူမျာဵ၏ ခွငဴ်ြပုလုိင်စင် (Social License) ပါ အေရဵပါ 

လာပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴလူမှုေရဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမရိှေသာ ဖွဳ့မဖိုဵေရဵစီမဳကိန်ဵမျာဵ၏ ဆုိဵကျ ိုဵ 

သက်ေရာက်မှုမျာ ြဵဖစ်သည်ဴ ေဒသခဳမျာဵ မီှခုိအာဵထာဵေနရေသာ 

သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ အလျင်အြမန် ကုန်ဆဳု ြဵခင်ဵမျာဵအြပင် 

ေရထု၊ ေလထု၊ ေြမထုညစ်ညမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴ အြခာဵလူမှုေရဵ 

ြပဿနာမျာဵအာဵ ေဒသခဳမျာဵခဳစာဵလာရသည်ဴအတွက် စီမဳကိန်  ဵ

မျာဵခွင်ဴြပုရာတွင် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ သေဘာထာဵမျာဵအာ  ဵ

ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵဆဳုဵြဖတ်ကကရန် ေတာင်ဵဆုိလာကကပါသည်။ 

စီဵပွာဵေရဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတက်မှုကိသုာ ဦဵတည်ေဆာင်ရွက်မပီဵ 

ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ သေဘာထာဵအြမင်မျာဵနှင်ဴ စုိဵရိမ်ပူပန် 

မှုမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မရှိေသာ 

စီမဳကိန်ဵမျာဵမှာ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ ကန့်ကွကမ်ှုမျာဵ ကကုဳ 

ေတွ့ရြခင်ဵေကကာငဴ် ပဋိပက္ခမျာဵေြဖရှင်ဵရသြဖင်ဴ အချန်ိနှင်ဴ 

ေငွေကကဵမျာဵ ကုန်ကျြခင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရာတွင် ေနှာင်ဴေနှဵကကန့်ကကာြခင်ဵ၊ ကုမ္ပဏီမျာဵ၏ ပဳုရိပ် 

ထိခိုကြ်ခင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵမျာဵ ရပ်ဆိုင်ဵရြခင်ဵစသည်ဴ မလိုလာဵ 

အပ်ေသာအေြခအေနမျာဵ ရင်ဆိုင်ကကုဳေတွ့လာကကပါသည်။ 

ထို့ေကကာငဴ် အာဏာပိုင်မျာဵသည်  စီမဳကိန်ဵမစတင်မီ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုကမ်ှုမျာဵ သာမက လူမှုေရဵဆိုင်ရာ 

သက်ေရာက်မှုမျာဵနှငဴ် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ သေဘာထာဵ 

အြမင်မျာဵကုိပါ စုစည်ဵေဖာ်ထုတ်တင်ြပေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (Environmental Impact 

Assessment - EIA) ကို စီမဳကိန်ဵခွငဴ်ြပုရန်သငဴ်/ မသငဴ်  

“ြတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ ေဆာင်ဵြါဵမျာဵ’’ 



ဆုဳဵြဖတ်ရန်အတွက် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ နည်ဵလမ်ဵတစ်ခု 

အေနြဖင်ဴ အသဳုဵြပုလာကကပါသည်။ 

ပထမဆဳုဵေသာ EIA ကုိ  အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုတွင် 

၁၉၇၀ ြပည်ဴနှစ်၌  စီမဳကိန်ဵမျာဵ ခွင်ဴြပုရာတွင် စတင်အသဳုဵြပုခဴဲ 

ပါသည်။  ယခုအခါ နုိင်ငဳအမျာဵအြပာဵတွင် EIA ကို အသဳုဵြပု 

လာကကမပီြဖစ်ပါသည်။ EIA ၏ အေြခခဳစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵမှာ 

ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုရှိြခင်ဵ၊ ေသချာမှုရှိြခင်ဵ၊ ြပည်သူလူထု 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ြခင်ဵ၊ လက်ေတွ့ကျြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု 

ရိှြခင်ဵ၊ ကုန်ကျစရိတ်ကာမိြခင်ဵ၊ တာဝန်ခဳမှုရိှြခင်ဵနှင်ဴ ယဳုကကည် 

ကုိဵစာဵနုိင်မှုရိှြခင်ဵတ့ုိြဖစ်ပါသည်။ ြပည်သူလူထု ပူဵေပါင်ဵပါဝင် 

ြခင်ဵသည် EIA ၏ အေြခခဳကျေသာ လိုအပ်ချက် တစ်ခုြဖစ်ပါ 

သည်။ ဝုဒ် (Wood) ဆိုေသာ ပညာရှင်မှ “ြပည်သူလူထု 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုမရိှေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

သည် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵမဟုတ်” ဟူ၍ အတိ 

အလင်ဵဆုိထာဵပါသည်။ ထ့ုိအြပင် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵြဖစ်သည်ဴ The United Nations, World Bank, 

Asia Development Bank နှငဴ် Organization for        

Economic Cooperation and Development - OECD 

မျာဵမှ ဖဳွမဖိုဵေရဵစီမဳကိန်ဵမျာဵခွငဴ်ြပုြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် 

ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုလိုအပ်ေကကာင်ဵ အခိုင် 

အမာ ေြပာဆိုထာဵပါသည်။  

ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ြပည်သူလူထု ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ခွငဴ်အာဵ  

ဥပေဒအရ ခွငဴ်ြပုေပဵေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှု ဆန်ဵစစ် 

ြခင်ဵ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴသည်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ အပုိဒ် 

၆၃ (ဈ) အရ  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ အစီရင်ခဳစာ 

ေရဵသာဵတင်သွင်ဵရာတွင် အမျာဵြပည်သူနှင် ဴ တိုင်ပင်  

ေဆွဵေနွဵြခင်ဵနှငဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ထုတ်ေဖာ် 

တင်ြပြခင်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ စီမဳကိန်ဵပုိင်ရှင်နှင်ဴ 

EIA အစီရင်ခဳစာအာဵ ေရဵသာဵကကသည်ဴ တတိယပုဂ္ဂိုလ်/ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသည် ြပည်သူလူထုနှင်ဴ ညိှနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 

အစည်ဵအေဝဵ (Public Consultation Meeting - PCM) 

မျာဵကျင်ဵပ၍ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအာဵ ဖိတ်ကကာဵမပီဵ စီမဳကိန်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှငဴ် စီမဳကိန်ဵ 

ေကကာငဴ် သိသိသာသာ သက်ေရာက်နုိင်ေသာ လူမှုေရဵနှင်ဴ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵကို အသိေပဵ 

ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပြခင်ဵနှင်ဴ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ စီမဳကိန်ဵအေပါ် 

စုိဵရိမ်မှုမျာဵနှငဴ် သေဘာထာဵမျာဵအာဵ စုစည်ဵရယူြခင်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်မပီဵ အမျာဵြပည်သူနှင်ဴ တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵနှငဴ် 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ထုတ်ေဖာ်တင်ြပြခင်ဵ အစီရင်ခဳစာ 

အာဵ EIA အစီရင်ခဳစာတွင် ထည်ဴသွင်ဵတင်ြပရန် ေရဵသာဵ 

ြပုစုရပါသည်။  ပညာရှင်မျာဵ၏အဆုိအရ  ြပည်သူလူထု၏ 

ထိေရာက်ေသာ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုရှိေစရန်အတွက် ေအာက်ပါ 

အချက်မျာဵ ြပည်ဴစဳုရန်လိုအပ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ထုတ်ေရဵသာဵ 

ကကပါသည် - 

၁။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ အသိအြမင်၊ ပညာေရဵ 

နှင်ဴ ေဒသခဳမျာဵအေပါ် သက်ေရာက်နုိင်မှုမျာဵ၊ 

၂။  သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ရယူနိုင်မှု၊ 

၃။  စီမဳကိန်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချရာတွင် ေဒသခဳမျာဵ၏ အသဳမျာဵ 

 အာဵထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵြခင်ဵ၊ 

၄။ စီမဳကိန်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချရာတွင် ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှုရှိြခင်ဵ၊ 

၅။ စီမဳကိန်ဵမျာဵ လည်ပတ်မှုအာဵ  ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုအကဲ 

ြဖတ်ြခင်ဵ၊ 

၆။ ဖဲွ့စည်ဵအုပ်ချုပ်ပုဳ အာဵေကာင်ဵေစြခင်ဵ၊ 

၇။ နစ်နာမှုမျာဵအတွက်ဘက်လိုကမ်ှုမရိှေသာ ခုဳသမာဓိအဖဲွ့ 

 မျာဵရိှြခင်ဵ၊ 

 ြပည်သူလူထု၏ ထိေရာက်ေသာ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ခွင်ဴ 

ရရန် အတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါအချက် (၇) ချက်အနက်   

ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခုိက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ (၂၀၁၅)

၌ စီမဳကိန်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာ  ဵ

အသိေပ ြဵခင် ၊ဵ ေဒသခဳမျာဵ၏ အသဳမျာဵထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာ ြဵခင်  ဵ

နှင်ဴ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုရိှြခင်ဵတ့ုိအာဵ အထင်အရှာဵ ြပဌာန်ဵ 

ထာဵရိှမပီဵ ြဖစ်ပါသည်။ သတင်ဵဆက်သွယ်မှုနှင်ဴ ပတ်သက်၍ 

ေဒသခဳမျာဵသ့ုိ ြပည်သူလူထု အကကဳေပဵညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ 

မျာဵမှတစ်ဆငဴ် စီမဳကိန်ဵနှငဴ် ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက် 

မျာဵနှငဴ် စီမဳကိန်ဵ၏ သက်ေရာက်မှုမျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵ  

ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ ေဒသခဳ ြပည်သူမျာဵ၏ စီမဳကိန်ဵနှငဴ် ပတ်သက် 

ေသာသေဘာထာဵအြမင်မျာဵအာဵ စုစည်ဵမပီဵ အစီရင်ခဳစာ 

မျာဵတွင်ေဖာ်ြပြခင်ဵနှငဴ် အဆိုပါ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှု  

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ အစီရင်ခဳ စာမျာဵအာဵ Website မျာဵတွင် 

တင်ြပြခင်ဵြဖင်ဴ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှုရိှေစရန် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵအရ ခွင်ဴြပု 

ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵမပီဵြဖစ်ပါသည်။  

 ကမ္ဘောဴဘဏ် (World Bank) မှလည်ဵ ြပည်သူလူထု၏  



ထိေရာက်ေသာ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုရှိေစရန်အတွက် ေဒသခဳ 

ြပည်သူမျာဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ အသိပညာမျာဵနှငဴ်  

သေဘာထာဵအြမင်မျာဵေပါ်တွင် မျာဵစွာမူတည်ေကကာင်ဵ၊  

Data Monitoring အတွက် ေဒသခဳမျာဵအာဵ သင်တန်ဵမျာဵ 

ေထာက်ပဴဳေပဵရန်နှငဴ် Public Education Program မျာ  ဵ

လိုအပ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵေသာ်လည်ဵ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိသညဴ်အြပင် စီမဳကိန်ဵမျာဵ လည်ပတ်မှု 

အာဵ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှု အကဲြဖတ်ြခင်ဵ၊ ဖဲွ့စည်ဵအုပ်ချုပ်ပုဳ 

အာဵ အာဵေကာင်ဵေစြခင်ဵနှင်ဴ နစ်နာမှုမျာဵအတွက် ဘက်လုိက်မှု 

မရိှေသာ ခုဳသမာဓိအဖွဲ့မျာဵရိှြခင်ဵတ့ုိတွင် အကန့်အသတ်မျာဵ 

စွာရိှေနပါေသဵသည်။  

ြပည်သူကိ ုဗဟိုြပုေသာ အုပ်ချုပ်ေရဵစနစ်တွင် ြပည်သူ 

လူထုပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုသည် အေရဵကကီဵဆုဳဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

မည်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမဆုိ ြပည်သူလူထု ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှသာ 

ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်နုိင်မည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ အြပည်ဴအဝ ပူဵေပါင်ဵ 

ပါဝင်ခွင်ဴ ရရှိရန်နှငဴ် အကျ ိုဵအေကကာင်ဵခိုင်လုဳေသာ ပူဵေပါင်ဵ 

ပါဝင်မှုမျာဵြဖစ်ေစရန်အတွက် သက်ဆုိင်ရာ ဆက်စပ်ပတ်သက် 

သူမျာဵမှ ဝုိင်ဵဝန် ကဵကိုဵ စာဵအာဵထုတ်ကကပါရန် တုိက်တွန်ဵေရဵသာ  ဵ

အပ်ပါသည်။ 

ေအာင်နုိင်စုိဵ 

လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ/ မမိတ်ခရုိင် 
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"ဗိုင်ဵရြ်စ်မျာဵနှငဴ်ဇဝီမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲမျာဵ" ယခင်လမှ အဆက် 

ေဂဟစနစ်အမျ ိုဵ မျ ိုဵ ကုိ ကမ္ဘောတစ်လွှာဵတွင် ေတွ့ရိှနုိင်မပီဵ 

ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ပင် ေဂဟစနစ်(၈)မျ ိုဵ ရှိပါတယ်။ ဇီဝမျ ိုဵစဳု 

မျ ိုဵကွဲနှငဴ် ေဂဟစနစ်၏ အကျ ိုဵေကျဵဇူဵတစ်ခုကို သာဓက 

ြပရလျှင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ငှက်မျ ိုဵစိတ်မျာဵမှ ရရှိ 

ေသာ အကျ ိုဵေကျဵဇူဵမျာဵကုိ ေဖာ်ြပလိုပါတယ်။ အဲဒါေတွ 

ကေတာဴ ပန်ဵဝတ်ရည်ေသာက်သဳုဵေသာ ငှက်မျ ိုဵစိတ်မျာဵ၏ 

ဝတ်မှုန်ကူ ြဵခင်ဵလုပ်ငန်ဵေကကာင်ဴ အပင်မျာဵကုိ မျ ိုဵ ပွာဵေစြခင် ၊ဵ 

အင်ဵဆက်ပိုဵမျာဵ၊ သီဵနဳှမျာဵကုိ ဖျက်ဆီဵစာဵေသာက်ေသာ 

ကကက်မျ ိုဵ မျာဵကုိ သုတ်ချစီာဵေသာက်တတ်ေသာ ငှက်မျ ိုဵစိတ် 

မျာဵေကကာင်ဴ သဘာဝေဂဟစနစ်ကုိ တုိဵတက်ြဖစ်ေပါ်ေစြခင် ၊ဵ 

ေဆာင်ဵခုိငှက် မျ ိုဵစိတ်မျာဵ၏ ေြပာင်ဵေရွှေ့ေနထိုင်မှုမျာဵကုိ 

ေလဴလာြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ကမ္ဘောဴေြမာက်ဘက်ြခမ်ဵ ရာသီဉတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုအေြခအေနကုိ ကကိုတင်ခန့်မှန်ဵနုိင်ြခင် ၊ဵ ငှက်ကကည်ဴ 

သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် အဖိုဵတန်သဘာဝ 

ေဆဵဖက်ဝင်ငှက်သုိကမ်ျာဵ ထုတ်လုပ်ေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵတ့ုိမှ 

ဝင်ေငွရရှိေစြခင်ဵတ့ုိပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

 ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵဟာ လွန်ခဲဴေသာနှစ်ေပါင်ဵ (၃၀၀၀)

ေကျာ် ဇီဝေလာကကကီဵ တစ်ေရွ့ေရွ့ဆင်ဴကဲြဖစ်စဉ်မှ ြဖစ်တည် 

လာြခင် ြဵဖစ်မပီဵ ကမ္ဘောေပါ်ရိှ ဇီဝမျ ိုဵ စဳုမျ ိုဵ ကဲွမျ ိုဵ စိတ်မျာဵ၏ အေရ 

အတွက်ကို တိတိကျကျ မသိရှိနိုင်ေသဵပါ။ ခန့်မှန်ဵေြခအရ 

မျ ိုဵ စိတ်ေပါင်ဵ ၁၄ သန်ဵခန့်ရိှသည်ဟု ခန့်မှန် ကဵကမပီဵ ၎င်ဵတ့ုိ 

အနက်မှ ၁.၇၅ သန်ဵ ကိုသာ အမျ ိုဵအမည်ခွဲြခာဵေဖာ်ြပနုိင်ပါ 

ေသဵသည်။ ကမ္ဘောေပါ်ရှိ သက်ရှိတ့ုိသည် ဆငဴ်ကေဲြပာင်ဵလဲ 

ြဖစ်စဉ် (Evolution) နှင်ဴ မျ ိုဵသုန်ဵေပျာက်ကွယ်မှုြဖစ်စဉ် 

(Extinction) တ့ုိကုိ ြဖတ်သန်ဵ ေကျာ်လွှာဵေနကကရပါတယ်။ 

ကမ္ဘောေပါ်တွင် မျ ိုဵ တဳုဵေပျာက်ကွယ်မှု(၅)ကကမိ်ထိ ြဖစ်ပွာဵခဴဲမပီဵ 

ဆဋ္ဌမေြမာက် မျ ိုဵတဳုဵေပျာက်ကွယ်မှုသည် ကမ္ဘောေြမကကီဵ 

ဆက်လက်တည်တဳဴေရဵအတွက် မခိမ်ဵေြခာက်ေနပါတယ်။ 

ယေန့ေခတ်၏ ြမင်ဵသည်ပင်လျှင် မျ ိုဵ တဳုဵေပျာက်ကွယ်သွာ  ဵ

မပီြဖစ်ေသာ ေရှဵေဟာင်ဵမျ ိုဵ စိတ်တ့ုိမှ ဆင်ဴကဲေြပာင်ဵလဲလာေသာ 

မျ ိုဵစိတ်ြဖစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘောေပါ်မှာ သတ္တဝါေတွ ပျက်သုဉ်ဵ 

ေနတဴဲကိစ္စဟာ သဘာဝြဖစ်စဉ်ပင်ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ မျက်ေမှာက် 

ကာလမှာေတာဴ သက်ရှိေတွမျ ိုဵတဳုဵ ေပျာက်ကွယ်မှုအတွက် 

လူသာဵေတွမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ တိရစာ္ဆန်မျာဵ ေနထိုင် 

ကျက်စာဵတဴဲေဒသမျာဵကို ဖျက်ဆီဵြခင်ဵ၊ သစ်ေတာထွက် 

ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ လုိအပ်တာထက် စုေဆာင် ြဵခင် ၊ဵ မျ ိုဵေစဴသစ်မျာဵ 

ဖန်တီဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵေကကာငဴ် အပင်မျာဵနှငဴ် တိရစာ္ဆန်မျာဵကုိ 

အမျ ိုဵမျ ိုဵ မခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵ ြဖစ်ေနပါတယ်။ အချ ို့ ေသာ 

ေတာရုိင်ဵတိရစာ္ဆန်မျာဵ ဥပမာ-အာဖရိကကကဴဳမျာဵနှင်ဴ ဆင်မျာဵ၊ 

အပင်မျာဵနှငဴ် သစ်ခွပင်မျာဵသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ  



ေရာင်ဵဝယ်ေဖာက်ကာဵလာမှုမျာဵေကကာင်ဴ ေလျာဴနည်ဵ 

ေပျာက်ကွယ်မည်ဴအေရဵကို ရင်ဆိုင်ေနရပါတယ်။ 

 အနာဂတ်မှာ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုေတွကိ ုကာကွယ်ဖို့ 

အတွက် တရာဵမဝင် ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်ေဈဵကွက်မျာဵကုိ 

ပိတ်ပင်ရန် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ (၉၆)ရာခုိင်နှုန်ဵေသာလူမျာဵက 

ေထာက်ခဳအာဵေပဵေကကာင်ဵကို (WWF-Myanmar) ၏ 

စစ်တမ်ဵမှာေတွ့ရှိရပါတယ်။ လူတ့ုိ လုပ်ေဆာင်ချက်ေကကာငဴ် 

တစ်ေန့တစ်ြခာဵ ေပျာက်ကွယ်လျက်ရိှသညဴ် တိရစ္ဆာန် 

မျ ိုဵစိတ်မျာဵကို  ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ရန် အထူဵပင် လိုအပ် 

ပါတယ်။ ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖင်ဴ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵကုိ ေရရှည် 

တည်တဴဳေအာင် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်လျက်ရိှသည်ဴ  အေြခ 

အေနမျာဵကုိ တင်ြပရမည်ဆုိလျှင် သဘာဝ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ 

မျာဵအာဵ နုိင်ငဳဧရိယာ၏ (၁၀)ရာခုိင်နှုန်ဵ အထိ ဖဲွ့စည်ဵနုိင်ေရဵ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှမပီဵ လက်ရိှကာလအထိ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေရဵ နယ်ေြမ(၄၅) ခု၊ ရမ်ဆာေရဝပ်ေဒသထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ 

(Ramsar  Site) (၆) ခု ၊ အာဆီယဳ အေမွအနှစ် ဥယျာဉ်(၈) ခု၊ 

လူသာဵနှင်ဴဇီဝအဝန်ဵနယ်ေြမ (Man and Biosphere  Reserve) 

(၂)ခု၊ အေရှ့အာရှ-ဨစေကတဵလျ အာရှငှက်ပျသဳန်ဵရာ လမ်ဵ 

ေကကာင်ဵကွန်ရက်နယ်ေြမ  (East  Asian – Australasian 

Flyway Network Site) (၃) ခုတ့ုိကုိ သတ်မှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရပါ 

တယ်။ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲ နှင်ဴသဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရ  ဵ နယ်ေြမမျာ  ဵ

ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ြခင်  ဵ ဆိုင်ရာဥပေဒကို ြပည်ေထာင်စု 

လွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်   (၁၂/ ၂၀၁၈) ြဖင်ဴ ြပဋ္ဌာန်ဵခဴဲမပီဵ 

ဆက်လက်၍ ဇီဝမျ ိုဵစု ဳမျ ိုဵကွဲနှငဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

နယ်ေြမမျာဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵဆုိင်ရာ နည်ဵဥပေဒ 

မျာဵကုိ အတည်ြပု ထုတ်ြပန်နုိင်ေရဵအတွက် သက်ဆိငု်ရာ 

ဌာနမျာဵ၏ သေဘာထာဵမှတ်ချက်မျာဵရယူ၍ ညှိနှိုင်ဵ 

ြပင်ဆင်ြခင် ၊ဵ အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ ကျင်ဵပ၍ အကကြဳပုချက် 

မျာဵရယူြခင်ဵ တ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက်ေနပါတယ်။  

 ကမ္ဘောေပါ်တွင် သက်ရှိမျ ိုဵစိတ်ေပါင်ဵမျာဵစွာ ေန့စဉ် 

ေလျာဴနည်ဵဆုဳဵရှုဳဵေနမပီဵ  အနာဂတ်တွင် ြပန်လည်အစာဵထုိဵ 

မရနုိင်သညဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှုကကီဵပင်ြဖစ်ပါတယ်။ အတိတ်ကာလနှငဴ် 

ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာ ရင်ဆုိင်ကကုဳေတွ့ေနရတဴဲ ကပ်ေရာဂါေဘဵမျာ ၊ဵ 

ကူဵစက်ြမန်ဗိုင်ဵရပ်စ်မျာဵကို အနာဂတ်ကာလတွင် ြဖစ်ပွာဵမှု 

မရှိေအာင် ကာကွယ်နိုင်ေရဵသည် ကျန်ဵမာေရဵရှုေထာငဴ်  

တစ်ခုတည်ဵ၏ ကိစ္စရပ်သာမဟုတ်ဘဲ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ 

ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵရှုေထာငဴ်အေနြဖင်ဴလည်ဵ 

ဆက်နွယ်ေနပါတယ်။ ဒါေကကာငဴ်လူသာဵေတွရဲ့ လုပ်ေဆာင် 

ချက်ေကကာငဴ် ယိုယွင်ဵပျက်စီဵေနတဴဲ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို 

ြပန်လည်ေကာင်ဵမွန်ေအာင် ထိန်ဵသိမ်ဵဖ့ုိနှင်ဴ ေဂဟစနစ်ေကာင်ဵ   

ရရှိဖ့ုိအတွက် ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲမျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက် 

ရမည်ဴတာဝန်ဟာ လူသာဵတုိင်ဵရဲ့တာဝန်ြဖစ်ေကကာင်  ဵ တုိက်တွန်  ဵ

နှိုဵေဆာ်လိုကရ်ပါတယ်။  

  
 
ကျမ်ဵကုိဵစာရင်ဵ - Official WHO website/  https://www.livescience.com/ 

Wikipedia-  www.forest department.gov.mm/  WWF-Myanmar Facebook 
page/ WCS Facebook page/ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဦဵစီဵဌာနမှ 
ထုတ်ေဝေသာ" ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ ပညာေပဵစာအုပ် (ဝန်ထမ်  ဵလက်စဲွ)"/ 

ေဒါက်တာြမငဴ်ေဇာ်၏ “ကုိဗစ်ေနာက်ေကကာင်ဵြပန်/ ေဂဟေဗဒနှင်ဴလူမှုစီဵပွာဵအြမင်မှ 
ေလဴလာြခင်ဵ”စာအုပ်/ယဉ်ထွန်ဵ၏ "ေြမကမ္ဘောကကီဵပျက်စီဵဖို့ နီဵမပီေလာ"စာအုပ် 

မွန်ြပည်နယ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန 

“အစိမ်ဵေရာင် ဘာသာေရဵအေဆာက်အဉီမျာဵဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ” 

(Guidelines on Green Houses of Worship) 

  ဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵအာ  ဵ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

နှင်ဴသဟဇာတြဖစ်ေစေရဵအတွက်   အစိမ်ဵေရာင် ဘာသာေရဵ 

အေဆာက်အဦမျာဵဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ (Guidelines 

on Green Houses of Worship) အာဵ  လုိက်နာရန် ကုလသမဂ္ဂ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အစီအစဉ် (United Nations Environment 

Programme- UNEP) မှ အကကြဳပုခဲဴပါသည်။ 

 အစိမ်ဵေရာင် ဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵဆိုင်ရာ 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵတွင် အဓိက အာဵြဖင်ဴ ေအာက်ပါအချက်မျာဵ 

ေဖာ်ြပပါရိှပါသည် - 

 

(၁) အစိမ်ဵေရာင်ဘာသာေရဵ အေဆာက်အဦ 

  အစိမ်ဵေရာင်ဘာသာေရ  ဵ အေဆာက်အဦမျာဵ  ေဆာက်လုပ် 

ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ် ဆုိဵကျ ိုဵ သက်ေရာက် 

မှုေလျာဴနည်ဵေစမပီဵ ရာသီဥတုနှင်ဴသဘာဝ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ကုိ ေကာင်ဵမွန်စွာဖန်တီဵေပဵနုိင်သည်ဴ ေဆာက်လုပ်ေရဵ 

သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ အသဳု ြဵပုနုိင်မည်ဴ ဒီဇုိင်ဵမျာဵ ေရဵဆဲွရန်၊ 

(၂) ဘယ်ေနရာက စလုပ်ရမှာလဲ 

 Green Committee မျာဵအာဵစိတ်ပါဝင်စာဵသူမျာ ြဵဖင်ဴ 

ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှု 

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ အေဆာက်အဦ  



  အရွယ်အစာ ၊ဵ ဘတ်ဂျက်၊ ဆုေတာင်ဵဝတ်ြပုမည်ဴ လူဦဵေရ၊ 

ေြမမျက်နှာသွင်ြပင်စသည်တ့ုိအာဵ ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵ 

ထာဵသည်ဴ မဟာဗျုဟာစီမဳချက် (Strategic Plan) မျာဵ 

ေရဵဆဲွရန်နှင်ဴ အေဆာက်အဦ ေရရှည်ထိန်ဵသိမ်ဵနုိင်ေရဵ 

အတွက် ရန်ပုဳေငွရရှိနုိင်ေရဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊  

(၃) အစိမ်ဵေရာင် ဝတ်ြပုဆုေတာင် ြဵခင်ဵ (Green worship) 

 သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေဖာ်ြပချက်မျာဵ 

ြဖန့်ေဝြခင်ဵ၊ ဆုေတာင်ဵစာမျာဵ၊ ဓမ္မေတဵမျာဵတွင် 

ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေြမကမ္ဘော 

ေန့၊ ကမ္ဘောဴပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန့နှငဴ် World 

car free day ကဲဴသ့ုိေသာ ေန့ထူဵမျာဵတွင် Car free 

Sunday ၊ သစ်ပင်စုိက်ပျ ိုဵြခင်ဵနှင်ဴ ပန်ဵခခဳမျာဵ သန့်ရှင်ဵ 

ြခင်ဵ၊ ဘာသာေရဵဆုိင်ရာ ေလဴလာေရဵ အစီအစဉ်မျာဵ 

ဖန်တီဵြခင်ဵစသညဴ်လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် ၊ 

ဆုေတာင်ဵဝတ်ြပုြခင်ဵ၊ လူစုလူေဝဵနှင်ဴေတွ့ဆဳုပဲွမျာဵ 

ြပုလုပ်ရာတွင် ဆူညဳမှု၊ ညစ်ညမ်ဵမှုနှင်ဴ အနဳ့အသက် 

ထုတ်လွှတ်မှုမျာဵမှ ေလျှာဴချရန်နှင်ဴ ဝတ်ြပုလာရာတွင်                                                          

လမ်ဵေလျှာက်ြခင်ဵ၊ စက်ဘီဵစီဵြခင်ဵြဖင်ဴ လာေရာက်ရန် 

နှင်ဴ ဝတ်ြပုရန် ကိုယ်လက်သန့်စင်ရာတွင် ေရေချွတာ 

သဳုဵစဲွြခင်ဵတ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၄) ပညာေရဵနှငဴ် အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ြမှငဴ်တင် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ (Education  and Awareness 

Raising) 

 ဝတ်ြပုသူမျာဵဖတ်ရှုေလဴလာနုိင်ရန်အတွက် ေကကာ်ြငာ 

သင်ပုန်ဵမျာဵ၊ လက်ကမ်ဵ စာေစာင်မျာဵ၊ ပိုစတာမျာဵ၊ 

သတင်ဵလွှာမျာဵြပုစုြဖန့်ေဝရန်၊ ဘာသာေရဵဆရာမျာဵ၊ 

ဦဵေဆာင်ဦဵရွက်ြပုသူမျာဵ၊ ဘာသာတရာဵအာဵ သက်ဝင် 

ယဳုကကည်ပဴဳပုိဵေပဵသူမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရ  ဵ

ဆုိင်ရာအသိပညာေပဵ သင်တန်ဵမျာဵေပဵရန်၊ ဘာသာ 

ေရဵနှငဴ် ဆက်နွယ်သည်ဴ စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵတွင် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ ပတ်သက်သည်ဴ 

သင်ရုိဵညွှန်ဵတမ်ဵမျာဵ ထည်ဴသွင်ဵေရဵဆွဲရန်၊ ဘာသာ 

ေရဵအေဆာက်အဦမျာဵတွင် “အစိမ်ဵေရာင်အဖဲွ့ (Green 

Group) မျာ  ဵ ဖဲွ့စည်ဵ၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ လှုပ်ရှာဵမှု 

မျာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၅) ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာစည်ဵရဳုဵလှုဳ့ေဆာ်မှုမျာဵ  (Campaign) 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ စည်ဵရဳုဵလှုဳ့ေဆာ်မှုမျာဵကုိ  နိုင်ငဳ 

 အဆင်ဴ၊ ေဒသတွင်ဵအဆငဴ်၊ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်နှငဴ် 

 ကမ္ဘောလဳုဵဆိုင်ရာအဆင်ဴမျာဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၆) အစာဵအစာနှင်ဴ အရင်ဵအြမစ်မျာဵ (Food and Resources) 

 Recycled paper ၊ သန့်ရှင်ဵေသာ ထုတ်ကုန်မျာဵနှင်ဴ 

ေဒသထွက် ေအာ်ဂဲနစ်အစာဵအစာမျာဵကုိ ေရွဵချယ် 

အသုဳဵြပုရန်၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵေစသညဴ် 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵကုိ ေရှာင်ရှာဵရန်၊ တစ်ခါသဳုဵ ပလတ် 

စတစ်မျာဵနှငဴ် အန္တရာယ်ြဖစ်ေစသညဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵ အသဳုဵ 

ြပုမှုကိ ုေလျှာဴချရန်၊ 

(၇) လျှပ်စစ်နှငဴ် စွမ်ဵအင် (Energy and Electricity) 

 အေဆာက်အဦမျာဵတွင် Geothermal, Biomass, 

Wind, Solar ကဲဴသ့ုိေသာ ြပန်လည်ြပညဴ်မဖိုဵမမဲ စွမ်ဵအင် 

မျာဵကုိ အသဳုဵြပုရန်နှင်ဴ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵ 

ေစသညဴ် နည်ဵပညာမျာဵကို တိုဵြမှငဴ ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊  

သဘာဝအလင်ဵေရာင်နှငဴ် သဘာဝေလဝင်ေလထွက် 

ေကာင်ဵသည်ဴ စနစ်မျာဵကို အသဳုဵြပုရန်၊ 

(၈) ေဆာက်လုပ်ေရဵသဳုဵ ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ဒဇီိုင်ဵ (Material 

and Design) 

 စွမ်ဵအင်ေချွတာေစေသာ၊ ဓာတ်ေငွ့ထုတ်လွှတ်မှု 

နည်ဵေသာ၊ တာရှည်ခဳေသာ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ ထွက်ရှိမှု 

နည်ဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ဝယ်ယူအသဳုဵြပုရန်၊ 

(၉) ေရအသဳုဵြပုမှု (Water) 

 မလုိအပ်ဘဲ ေရအသဳုဵြပုမှုကိ ု ကန့်သတ်ရန်၊ မိုဵေရစု 

ကန်မျာဵ တည်ေဆာက်အသဳုဵြပုရန်၊  

(၁၀)  အပန်ဵေြဖေရဵ ဝန်ဵကျင်ေကာင်ဵမျာဵ (Gardens and   

Surroundings) 

 ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵအတွက် အကျ ိုဵရှိမပီဵ အရိပ်ရေသာ 

အပင်မျာဵကုိစုိက်ပျ ိုဵရန်၊ ဝတ်ြပုဆုေတာင်ဵသည်ဴ ေနရာ 

နှင်ဴ ေခါင်မုိဵထပ်မျာဵတွင် သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျာဵ စုိက်ပျ ိုဵ ရန်၊ 

အန္တရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ေပါင်ဵသတ်ေဆဵနှငဴ် ပိုဵသတ် 

ေဆဵမျာဵအသဳု ြဵပုမှုကုိ ကန့်သတ်ရန်နှင်ဴ အြခာဵစုိက်ပျ ိုဵ  

ေမွဵြမူေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ ရှာေဖွအသဳုဵြပုရန်၊  

(၁၁) စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲမှု (Waste Management) 

 ြပန်လည်ထုတ်လုပ်အသဳုဵြပုနုိင်ေသာ အမှိုက်ပုဳဵမျာဵကို 

ေထာက်ပဴဳေပဵရန်နှငဴ် အမှိုက်အမျ ိုဵအစာဵ ခွဲြခာဵေပဵ 

မှုမျာဵြပုလုပ်ေပဵရန်၊ စွန့်ပစ်အမှိုက် ထွက်ရှိမှုကိ ု

တတ်နိုင်သမျှ ေရှာင်ရှာဵရန်၊ 



“ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအသိပညာေပဵကဗျာ၊ ကာတွန်ဵ” 

သာဵတ့ုိ သမီဵတ့ုိ နာဵေထာင်ကွယ် 

အမှိုက်ေကာက်ကကမယ်။ 

ဆရာမက ဦဵေဆာင်လို့ 

ေကျာင်ဵပတ်ဝန်ဵကျင် သန့်ရှင်ဵဖ့ုိ။ 

အာဵလဳုဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ပါ 

လျင်ြမန်ထိေရာက် မပီဵေြမာက်မှာ။ 

ေတွ့သမျှအမှိုက်ေတွ 

အကုန်ေကာက် 

အမှိုက်ပုဳဵထဲအေရာက်။ 

အာဵလဳုဵမပီဵရင် လက်ေဆဵမယ် 

ေရနဲ့ဆပ်ြပာ သဳုဵလို့ကွယ်။ 

ြပပါဦဵ လက်ကေလဵ 

ြဖူလ့ုိ သန့်လို့ တအာဵေမွှဵ။ 

ေကျာင်ဵဝင်ဵထဲကိ ုကကညဴ်လိုကမ်ယ် 

သန့်ရှင်ဵသပ်ရပ်ေနမပီကွယ်။ 

ေကျာင်ဵပတ်ဝန်ဵကျင် သာယာဖ့ုိ 

အာဵလဳုဵပူဵေပါင်ဵပါဝင်စ့ုိ။ 

Myint Zu (ကချင်ြပည်နယ်) 

“အမှိုက်ေကာက်ကကမယ်” 

“5-R အေကကာင်ဵသိေကာင်ဵစရာ” 


