
“အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် ရာသီဉတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာဗဟိုေကာ်မတီ  
ဒသမအကကမ်ိ ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပြြင်ဵ” 

အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်  

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟုိေကာ်မတီ၏ ဒသမအကကမ်ိ 

ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကုိ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ 

(၂) ရက်ေန့၊ နဳနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ရဳုဵအမှတ်

(၅၈) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် Virtual Meeting 

တစ်ရပ်အာဵကျင်ဵပခဴဲရာ ဗဟုိေကာ်မတီနာယက၊ ဒုတိယသမ္မတ(၁) 

ဦ ြဵမင်ဴေဆွ တက်ေရာက်၍ အမှာစကာဵေြပာကကာဵခဴဲပါသည်။ 

အစည်ဵအေဝဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵဝန်ကကီဵ 

ဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ Covid-19 လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴ 

အညီကျင်ဵပခဴဲရာ အမျ ိုဵ သာဵအဆင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရ  ဵ

နှင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ဗဟုိေကာ်မတီဝင်မျာဵ ြဖစ်ကက 

သညဴ် ဒုတိယသမ္မတ (၁)၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၊ ဒတိုယဝန် 

ကကီဵမျာဵ၊ ဒုတိယေရှ့ေနချုပ်၊ အမမဲတမ်ဵအတွင်ဵဝန်မျာဵ  

အပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ (၂၅) ဦဵတ့ုိက ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရ  ဵ

ဦဵစီဵဌာန၊ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ တက်ေရာက်ခဲဴကကမပီဵ  

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ် 

ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမျာဵ၊ အတွင်ဵေရဵမှူဵမျာဵ၊ အစုိဵရ 

မဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အရပ်ဘက် လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵနှငဴ် ပုဂ္ဂလိကစီဵပွာဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ကုိယ်စာဵလှယ် 

မျာဵ အပါအဝင် (၃၈) ဦဵက Video Conferencing စနစ်ြဖင်ဴ 

တက်ေရာက်ခဲဴကကပါသည်။  

ဗဟိုေကာ်မတီ နာယက ဒုတိယသမ္မတ ဦဵြမငဴ်ေဆွက 

တက်ေရာက် အဖွင်ဴအမှာစကာဵ ေြပာကကာဵရာတွင် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီ၏ (၄) နှစ်ေကျာ် ကာလအတွင်ဵ ရရိှခဲဴသည်ဴအေတွ့  



အကကုဳမျာဵ၊ အာဵနည်ဵချက်၊ အာဵသာချက်မျာဵအေပါ် အေြခခဳ၍ 

သန့်ရှင်ဵေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်၊ ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေဂဟစနစ် 

ရရှိနုိင်ေရဵအတွက် ချမှတ်ထာဵေသာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ 

မူေဘာင်မျာဵနှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်မျာဵအာဵ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရန်၊ နုိင်ငဳအတွင်ဵ အစီအမဳမျာဵ ေရဵဆဲွေဆာင်ရွက် 

ရန်၊ နည်ဵပညာနှင်ဴ ဘဏ္ဍာေငွ အေထာက်အပဴဳ ရရိှေရဵအတွက် 

နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵမှုမျာဵကို တိုဵြမှင်ဴ  

ေဆာင်ရွက်သွာဵရန်၊ လက်ေတွ့ကျေသာ နှစ်တို၊ နှစ်လတ်၊  

နှစ်ရှည်စီမဳကိန်ဵမျာဵကို ဗဟိုေကာ်မတီဝင်မျာဵအေနြဖငဴ်  

အရှိန်အဟုန်ြမှင်ဴ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွာဵကကရန်နှငဴ်  

ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရနှငဴ် တုိင်ဵေဒသကကီဵ /ြပည်နယ် အစုိဵရမျာဵ 

အချင်ဵချင်ဵ၊ ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵအချင်ဵချင်ဵ ပိုမုိညှိနှိုင်ဵေပါင်ဵစပ် 

သွာ ကဵကရန် အေလဵအနက်ထာဵ တုိက်တွန်ဵေြပာကကာဵခဴဲပါသည်။ 

 ထို့ေနာက် ဗဟိုေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ သယဳဇာနှငဴ်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၊ 

ဦဵအုန်ဵဝင်ဵက ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် 

ေဂဟစနစ် ထိခိုကယ်ိုယွင်ဵလာမှုမျာဵ၊ ေရထု ညစ်ညမ်ဵမှု၊ 

ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုစသညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵနှငဴ် 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵအာဵ ေလျှောဴချတုိက်ဖျက်နုိင်ရန်အတွက် 

အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ မူဝါဒေရရှည်ေမျှော်မှန်ဵချက်ကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်မည်ဴ အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ 

မဟာဗျူဟာမူေဘာင် (အမပီဵသတ်မူကကမ်ဵ) ကို သက်ဆိငု်ရာ 

လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍအသီဵသီဵ၌ အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ရန်အတွက် 

အေသဵစိတ်လုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်မျာဵပါဝင်ေသာ  ြမန်မာနုိင်ငဳ 

အမျ ိုဵ သာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (မူကကမ်ဵ) 

ကို အမပီဵသတ်ထုတ်ြပန်နုိင်ေရဵ ေရဵဆွဲေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ 

ေကကာင်ဵ၊ နုိင်ငဳေတာ်မှထုတ်ြပန်မပီဵြဖစ်ေသာ ြမန်မာနုိင်ငဳ 

ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ ေရရှည်ေမျှော်မှန်ဵချက် 

ရရိှေရဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဦဵစာဵေပဵနယ်ပယ် (၆) 

ခုကုိ သက်ဆုိင်ရာကဏ္ဍအသီဵသီဵတွင် ေပါင်ဵစပ်အေကာင်အထည် 

ေဖာ်နုိင်ရန် အေရဵကကီဵ ပါေကကာင်ဵ၊ နုိင်ငဳေတာ်က ချမှတ်ထာဵ 

မပီဵြဖစ်ေသာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင်ဴ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ပါ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵအာ  ဵ ကဏ္ဍအလုိက်နှင်ဴ 

နယ်ေြမေဒသအလိုက် ဖွဳ့မဖိုဵေရဵအစီအစဉ်တွင် ထညဴ်သွင်ဵ 

ေပါင်ဵစပ်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာ ြဵဖစ်သြဖင်ဴ ဗဟုိေကာ်မတီဝင်မျာ  ဵ

နှင်ဴ တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီဥက္က မျာဵ 

အေနြဖင်ဴ မိမိတ့ုိသက်ဆိငု်ရာကဏ္ဍအလုိကန်ှငဴ် ေဒသအလိုက် 

ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ရန် အထူဵအေလဵထာဵ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵကကရန်နှင်ဴ အာဵလဳုဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵကက 

ရန်တုိကတွ်န်ဵေြပာကကာဵခဴဲပါသည်။ 

ဗဟုိေကာ်မတီ အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် ဦဵလှေမာင်သိန်ဵက 

ယခင်ကျင်ဵပခဴဲသညဴ် ဗဟုိေကာ်မတီ ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵမှ 

ချမှတ်ခဴဲေသာ ဆဳုဵြဖတ်ချက်မျာဵအေပါ် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵမှု အေြခအေနမျာဵ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

နယ်ေြမ၊ တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ် ကကီဵကကပ်မှု ေကာ်မတီမျာဵ 

မှ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵမှု အေြခအေနမျာဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ (၆) ခုမှ ဗဟုိေကာ်မတီ အစည်ဵအေဝဵဆဳု ြဵဖတ် 

ချက်မျာဵအေပါ် ေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵမှု အေြခအေနမျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵ  

ဒုတယိသမ္မတ ဦဵြမငဴ်ေဆွ  

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဦဵအုန်ဵဝင်ဵ 



“ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ မီနာမာတာ ကနဦဵဆန်ဵစစ်ြျက်နှငဴ် အေသဵစာဵနှင်ဴ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ြြင်ဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴလုပ်ငန်ဵစီမဳြျက် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဆိုင်ရာ စီမဳကိန်ဵ၏ 

စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵဆိုင်ရာ အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပြြင်ဵ” 

 ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်ဵကျင်အစီအစဉ် (United Nations 

Environment Programme - UNEP) နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနတ့ုိ ပူဵေပါင်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် “ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ မီနာမာတာ ကနဦဵဆန်ဵစစ် 

ချက်နှင်ဴ အေသဵစာဵနှင်ဴ တစ်နုိင်တစ်ပုိင် ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် အမျ ိုဵ သာဵအဆင်ဴ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက် ဖဳွ မ့ဖိုဵ ေရ  ဵ

ဆုိင်ရာ စီမဳကိန်ဵ(Development of Minamata Initial As-

sessment and National Action Plan for Artisanal and 

Small Scale Gold Mining in Myanmar)” ၏ စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵဆိုင်ရာ အစည်ဵအေဝဵ 

(Kick-off Meeting) ကုိ ၂၈-၁၀-၂၀၂၀ တွင် Virtual Meeting 

စနစ်ြဖငဴ် ေနြပည်ေတာ်၊ သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ 

ရဳုဵအမှတ် (၅၈) ၌ ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဴဲရာ အဆိုပါအစည်ဵအေဝဵသ့ုိ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် 

ဦဵေဆာင်၍ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချု ပ်နှငဴ် စီမဳကိန်ဵဦဵေဆာင် 

ေကာ်မတီအဖဲွ့ဝင်မျာ ၊ဵ နည်ဵပညာဆုိင်ရာ အကကဳေပဵအဖဲွ့ဝင်မျာ ၊ဵ 

အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်အဖဲွ့ဝင်မျာဵ၊ မီနာမာတာ 

ကနဦဵဆန်ဵစစ်ချက် လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ဝင်မျာ ၊ဵ UNEP ၊ Spectrum ၊ 

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့ (WHO) နှင်ဴ  အေသဵစာဵ ေရွှေသတ္တု 

တူဵေဖာ်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ (Artisanal Gold Council- AGC) 

နှင်ဴ ကမ္ဘာလဳုဵဆိုင်ရာ ြပဒါဵမိတ်ဖက် အဖဲွ့အစည်ဵ (Global 

Mercury Partnership - GMP) တ့ုိမှ ြပည်ပကျွမ်ဵကျင် 

ပညာရှင်မျာဵ တက်ေရာက်၍ စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာ အချက်အလက် 

မျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵတင်ြပခဲဴကက ပါသည်။ 

 အဆုိပါစီမဳကိန်ဵနှင်ဴပတ်သက်မပီဵ UNEPနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနတ့ုိအကကာဵ လက်မှတ်ေရဵထုိဵခဲဴသညဴ် 

အေသဵစာဵရန်ပဳုေငွ ေထာက်ပဴဳေရဵ သေဘာတူညီချက် (Small 

Scale Funding Agreement- SSFA) အရ မီနာမာတာ 

ကနဦဵဆန်ဵစစ်ချက် (Minamata Initial Assessment- MIA) 

ကို အတည်ြပုြခင်ဵ၊ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳချက် 

(National Action Plan- NAP) ကို ေရဵဆဲွြခင်ဵနှငဴ် 

မီနာမာတာကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ အတွင်ဵေရဵမှူဵရဳုဵသ့ုိ တင်ြပြခင်ဵ 

ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူ ြဖစ် 

ေစရန်နှင်ဴြမန်မာနုိင်ငဳမှ ြပဒါဵ ဆုိင်ရာ မီနာမာတာကွန်ဗင်ဵရှင်ဵကုိ 

ဝင်ေရာက်နိုင်ေရဵအတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 

ြပဒါဵဆုိင်ရာ လက်ရှိသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှင်ဴ အရင်ဵ 

အြမစ်မျာဵအေပါ်တွင် အမျ ိုဵ သာဵအဆငဴ် ဆန်ဵစစ်ချက်အစီရင်ခဳစာ 

တစ်ေစာင်ြပုစုြခင်ဵ၊ ြပဒါဵစီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်ြခင်ဵ 

အေပါ် အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည် ြမှငဴ်တင်ြခင်ဵနှင်ဴ 

စည်ဵမျဉ်ဵမူေဘာင်မျာဵ  သတ်မှတ်ြခင် ၊ဵ   မီနာမာတာကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ  

တင်ြပြခင်ဵ၊ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပချက်မျာဵအေပါ် ဒုတိယသမ္မတက 

ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵေပဵမပီဵ ေရှ့ဆက်အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ဆုဳဵြဖတ် 

ချက်ေပါင်ဵ (၁၇) ချက်ကိ ု အတည်ြပုဆုဳဵြဖတ်ခဲဴကာ နိဂုဳဵချုပ် 

အမှာစကာဵေြပာကကာဵ၍ အစည်ဵအေဝဵကုိ ေန့လယ် (၁:၃၀)

နာရီတွင် ရုပ်သိမ်ဵခဲဴပါသည်။ 

 

အစည်ဵအေဝဵတက်ေရာက်ကကသူမျာဵ 



၏ အဓိကဦဵစာဵေပဵကဏ္ဍမျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်  

အတွက် စိန်ေခါ်မှုမျာဵနှငဴ် အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵအေပါ် အမျ ိုဵသာဵ  

အဆငဴ်နှင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ြပဒါဵအသဳုဵြပုသည်ဴပမာဏ၊ အသဳုဵ 

ြပုသညဴ်ေနရာေဒသမျာဵနှငဴ် ြပဒါဵထုတ်လွှတ်ေနမှုမျာဵနှငဴ် 

ပျ ဳ့န့ဳှေနမှုမျာဵကုိ ကဏ္ဍအလုိက် ကနဦဵဆန်ဵစစ်ချက် ြပုလုပ်ြခင် ၊ဵ 

မီနာမာတာကွန်ဗင်ဵရှင်ဵကို အတည်ြပု လက်မှတ်ေရဵထိုဵ  

နိုင်ရန်နှင်ဴ ေဆာလျင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် 

အကကြဳပုချက်မျာဵအေပါ် အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ၊ မီနာမာတာ 

ကနဦဵဆန်ဵစစ်ချက် အစီရင်ခဳစာ မူကကမ်ဵြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင် ဴ 

အတည်ြပုြခင်ဵ၊ မီနာမာတာ အတွင်ဵေရဵမှူဵရဳုဵသ့ုိ အမျ ိုဵသာဵ 

အဆင်ဴလုပ်ငန်ဵစီမဳချက် အစီရင်ခဳစာ မူကကမ်ဵေရဵဆဲွနိုင်ရန် 

အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ ကျင်ဵပြခင်ဵ 

စသညဴ် စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်  

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။  

အဆုိပါစီမဳကိန်ဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

 ြခင်ဵအာဵြဖငဴ် ြပဒါဵသုဳဵစွဲမှုမျာဵေကကာင်ဴ  ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် 

လူသာဵတ့ုိ၏ ကျန်ဵမာေရဵအေပါ်  ထိခုိက်မှုမျာဵအာဵ ေလျှောဴချေပဵ  

နုိင်ြခင်ဵ၊ ြပဒါဵအစာဵထုိဵသဳုဵစဲွနုိင်မည်ဴ နည်ဵပညာအသစ်မျာဵ 

ရရှိနုိင်ြခင်ဵ၊ ြပဒါဵဆုိင်ရာ အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင် 

ရွက်နိုင်ြခင်ဵနှငဴ ် ြမန်မာနိုင်ငဳမှ ြပဒါဵဆိုင်ရာ မီနာမာတာ 

ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵတွင် အဖဲွ့ဝင်နိုင်ငဳအြဖစ် ပါဝင်နိုင်ေရဵအတွက် 

ကကို တင် ြပင်ဆင်မှုမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစနိုင်ြခင်ဵ စသညဴ်အကျ ိုဵေကျဵဇူဵမျာဵကို ရရှိနိုင်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

“ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵစဳြျနိ်စဳညွှန်ဵေရဵဆွဲေရဵ နည်ဵပညာဆပ်ေကာ်မတီ၏ ၂/၂၀၂၀ 

လုပ်ငန်ဵညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပြြင်ဵ’’ 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵေရဵဆွဲေရဵ 

နည်ဵပညာဆပ်ေကာ်မတီ၏ ၂/၂၀၂၀ လုပ်ငန်ဵညှိနှိုင်ဵအစည်ဵ 

အေဝဵကုိ ၂၀၂၀ြပည်ဴနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ (၂၁) ရက်ေန့တွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ အစည်ဵ 

အေဝဵခန်ဵမ၌ COVID-19 လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ နှငဴ်အညီ   

Video Conferencing စနစ်ြဖငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရ  ဵ

ဦဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချု ပ် ဦဵလှေမာင်သိန်ဵက ဦဵေဆာင်၍ 

ကျင်ဵပခဴဲပါသည်။ 

 ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချု ပ် ဦဵမင်ဵေမာ်က အဖွင်ဴအမှာ 

စကာဵေြပာကကာဵရာတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵစဳချန်ိစဳညွှန်  ဵ

ေရဵဆဲွေရဵ နည်ဵပညာဆပ်ေကာ်မတီ၏ (၁/၂၀၂၀) လုပ်ငန်ဵညိှနှိုင်ဵ 

အစည်ဵအေဝဵကုိ ဇူလုိင်လ (၃၀) ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပခဴဲပါေကကာင် ၊ဵ 

ယခု (၂/၂၀၂၀) အစည်ဵအေဝဵတွင်လည်ဵ ေြမေပါ်ေရ 

အရည်အေသွဵ စဳချနိ ်စဳညွှန်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵနှငဴ ် ပတ်သက်၍   

နည်ဵပညာဆပ်ေကာ်မတီဝင်မျာ ၊ဵ ြပည်တွင် ၊ဵ ြပည်ပ ပညာရှင် 

မျာဵ၏ သေဘာထာဵမှတ်ချက်မျာဵအာ  ဵ ေဆွဵေနွဵမည်ြဖစ်ေကကာင်  ဵ

နှင်ဴ တက်ေရာက်လာေသာ နည်ဵပညာဆပ်ေကာ်မတီဝင်မျာဵနှင်ဴ 

အထူဵဖိတ်ကကာဵထာဵေသာ ဧည်ဴသည်ေတာ်မျာဵမှ အကကဳြပု 

ေဆွဵေနွဵေပဵေစလိုပါေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဴဲပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵနှငဴ် စဳချနိ်စဳညွှန်ဵဌာနခွဲမှ ဒတိုယ 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒါက်တာတင်တင်ေသာ်က ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 

ေြမေပါ်ေရ အရည်အေသွဵစဳချန်ိစဳညွှန်ဵ ေရဵဆဲွထုတ်ြပန်နုိင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမှုအေြခအေနမျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပခဴဲမပီဵ 

အဖဲွ့ဝင်မျာဵနှင်ဴ အထူဵဖိတ်ကကာဵထာဵသူမျာဵမှ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပ 

ချက်မျာဵအေပါ်အကကဳြပုေဆွဵေနွဵခဲဴပါသည်။  

 ထို ့ေနာက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် ဦဵလှေမာင်သိန်ဵက နိဂုဳဵချုပ်အမှာ 

စကာဵေြပာကကာဵရာတွင် ယေန့ကျင်ဵပခဴဲသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

အရည်အေသွဵစဳချနိ်စဳညွှန်ဵေရဵဆွဲေရဵ နည်ဵပညာ ဆပ်ေကာ် 

မတီ၏ (၂/၂၀၂၀) လုပ်ငန်ဵညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵတွင် Parameter 

မျာဵနှင်ဴ ေရအတန်ဵအစာဵ ခဲွြခာ ြဵခင်ဵမျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵခဴဲေကကာင် ၊ဵ 

၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်ဵပမည်ဴ (၃/၂၀၂၀) 

လုပ်ငန်ဵညိှနှိုင်ဵ အစည်ဵအေဝဵတွင်လည်ဵ နည်ဵပညာ အကူအညီ 

ေပဵေနေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ NWRC မှ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင် 

မျာဵကုိပါ ဖိတ်ကကာဵ၍  ေဆာင်ရွက်သင်ဴပါေကကာင်ဵ၊  ေြမေပါ်ေရ  



“Sustainable Consumption and Production Outreach in Asia- The Next Five Project” 
ဆိုင်ရာစီမဳကိန်ဵအကကေဳပဵဘုတ်အဖွဲ့ (Project Advisory Board - PAB) ၏  

ပထမအကကိမ် အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပြြင်ဵ’’ 

 ဘူတန်နုိင်ငဳ ၊ ကေမ္ဘာဒီဵယာဵနုိင်ငဳ ၊ လာအုိနုိင်ငဳ ၊ ြမန်မာ 

နုိင်ငဳနှင်ဴ ဗီယက်နမ်နုိင်ငဳတ့ုိ ပူဵေပါင်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် “SCP Outreach in Asia- The Next 

Five Project” တွန်ဵအာဵေပဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် စီမဳကိန်ဵ 

အကကဳေပဵဘုတ်အဖဲွ့ (Project Advisory Board - PAB) ၏ 

ပထမအကကိမ် အစည်ဵ အေဝဵကုိ Virtual Meeting စနစ်ြဖငဴ် 

ေနြပည်ေတာ်ရှိ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၌ ၂၀၂၀ 

ြပည်ဴနှစ် ေအာက်တုိဘာလ (၁၄) ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပြပုလုပ် 

ခဴဲရာ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ စီမဳကိန်ဵကုိ ဦဵစီဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ  ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်  

ဦဵမင်ဵေမာ်နှငဴ်အဖဲွ့မှ  တက်ေရာက်ခဲဴကကပါသည်။ 

 အစည်ဵအေဝဵတွင် စီမဳကိန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် ထိုင်ဵနိုင်ငဳအေြခစုိက ် GIZ မှ ကုိယ်စာဵလှယ် 

မျာဵနှင်ဴ Project Team အဖဲွ့မျာ ၊ဵ ထုိင်ဵနုိင်ငဳ သဘာဝ သယဳဇာတနှင်ဴ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာဝန်ကကီဵဌာန၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် ညစ်ညမ်ဵမှုထိန်ဵ 

ချု ပ်ေရဵဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်နှင်ဴ သက်ဆုိင်ရာ 

ဌာနမျာဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ Thailand International 

Cooperation Agency (TICA) မှ ကုိယ်စာဵလှယ်မျာ ၊ဵ     စီမဳကိန်ဵ 

ပူဵေပါင်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ  (၅)  နုိင်ငဳမှ  

 ကုိယ်စာဵလှယ်မျာ  ဵတက်ေရာက်ခဴဲကကပါသည်။ 

 စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵ၏ 

မဟာဗျူ ဟာ ၊ မူဝါဒ၊ SCP, GPP နှင်ဴ  Eco-Labels တို့နှငဴ် 

ပတ်သက်သညဴ်ဥပေဒမျာဵအာဵ ဖလှယ်နိုင်ရန်၊ မပီဵခဴဲသည်ဴ ၆ 

လအတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်ခဴဲေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက် တုိဵတက်မှု 

အေြခအေနမျာဵအာဵ တင်ြပနုိင်ရန်နှင်ဴ မူဝါဒမဟာဗျူ ဟာမျာဵနှင်ဴ 

အစီအစဉ်မျာဵအေပါ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချကမ်ျာဵ၊ သေဘာ 

တူညီမှုမျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵနိ ုင ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်ဵပခဴဲြခင်ဵ 

ြဖစ်ပါသည်။   

 ေဆွဵေနွဵပွဲတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵမှ မိမိတို့နိုင်ငဳတွင်  

Green Public Procurement (GPP) Systems and        

Eco-labeling Schemes တ့ုိနှငဴ်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက် 

ထာဵရိှမှု အေြခအေနမျာဵနှင်ဴ ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ ၊ အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵ 

ကျင်ဵပနုိင်မည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ဴစဳနှုန်ဵ၊ MOU/ Agreement 

တ့ုိအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအစဉ်တ့ုိနှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵ၍ ေဆွဵေနွဵခဲဴကကပါသည်။ 

 

    “ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြြင်ဵနှင်ဴ ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြိုကမ်ှု ဆန်ဵစစ်ြြင်ဵ ေဆာင်ရွက်မည်ဴ တတိယပုဂ္ဂိုလ်            
 သ့ုိမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွက် လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵဆုိင်ရာ 

ညှိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵပွဲကျင်ဵပြြင်ဵ’’ 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (Environmental 

Impact Assessment - EIA)၊ ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

(Initial Environmental Examination - IEE) ဆိုင်ရာ 

အစီရင်ခဳစာမျာဵကုိ ြပုစုေရဵဆဲွကကမည်ဴ တတိယပုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် 

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်တိုဵြမငဴ်လာေစရန်၊  

အရည်အချင်ဵြပည်ဴမီေသာ IEE သ့ုိမဟုတ် EIA Report မျာဵ 

တင်ြပလာနိုင်ေစရန်နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

ဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ အပိုဒ် ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁ နှင်ဴ ၂၂ အရ  

အရည်အေသွဵစဳချနိ်စဳညွှန်ဵ (မူကကမ်ဵ) မပီဵစီဵပါက နည်ဵပညာ 

ဆပ်ေကာ်မတီဝင်မျာဵ၏ သေဘာတူညီမှု ရယူမည်ြဖစ်ပါေကကာင် ၊ဵ  

မိမိအေနြဖင်ဴ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် ေြမေပါ်ေရအရည်အေသွ  ဵ

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵထွက်ရှိရန်ေမျှော်လင်ဴပါေကကာင်ဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

အရည်အေသွဵနှင်ဴ စဳချန်ိစဳညွှန်ဵေရဵဆဲွေရဵ နည်ဵပညာ ဆပ်ေကာ် 

မတီအဖဲွ့ဝင်မျာဵနှငဴ် အထူဵဖိတ်ကကာဵထာဵသူမျာဵအာဵလဳုဵကို 

ေကျဵဇူဵတင်ရှိပါေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဴဲမပီဵ အစည်ဵအေဝဵကုိ 

ရုပ်သိမ်ဵခဲဴပါသည်။ 



တတိယပုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွက် လုပ်ငန်ဵ 

လိုင်စင်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ စနစ်တစ်ခု ြပဋ္ဌာန်ဵနုိင်ရန်   ရည်ရွယ်၍   

၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ (၉) ရက်ေန့တွင် ေနြပည် 

ေတာ်ရိှ ရဳုဵအမှတ် (၅၈)၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ 

အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမတွင် Video Conferencing စနစ်ြဖင်ဴ 

ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲ ဴရာ ညှိန ှိုင်ဵေဆွဵေနွဵပွ ဲသို ့ ပတ်ဝန်ဵကျင်  

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ  ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်   ဦဵေဆာင်၍ 

ဦဵစီဵရဳုဵချုပ်ရှိ ဒတိုယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်မျာဵ၊ ညွှန်ကကာဵေရဵ 

မှုဵမျာဵ၊ တုိင်ဵေဒသကကီဵ /ြပည်နယ်မျာဵမှ ညွှန်ကကာဵေရဵမှုဵမျာဵ 

နှင်ဴတာဝန်ရှိသူမျာဵ တက်ေရာက်ခဲဴကကပါသည်။  

 လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ဆုိင်ရာ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ (မူကကမ်ဵ) ကုိ 

၂၀၁၄ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလမှစတင်၍ သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်  ဵ

ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်ဂျပန်နိုင်ငဳ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပူဵေပါင်ဵ  

ေဆာင်ရွက်ေရဵ ေအဂျင်စီ (JICA) မှ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်    

Dr. Kanji USUI တ့ုိပူဵေပါင်ဵ၍ ေရဵဆွဲခဲဴမပီဵ လုပ်ငန်ဵလုိင်စင် 

လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ (မူကကမ်ဵ) ေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိ ၃-၈-၂၀၁၅ တွင် 

ရန်ကုန်မမို့ ၌ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅၊ ၁၄-၃-၂၀၁၆၊ ၅-၄-

၂၀၁၉၊ ၁၃-၉-၂၀၁၉ ရက်ေန့တ့ုိတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရ  ဵ

ဦဵစီဵဌာန၊ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမတွင်လည်ဵေကာင်ဵ စုစုေပါင်ဵ 

(၅)ကကမ်ိချြပရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵခဲဴမပီဵြဖစ်ပါသည်။ ယခုအစည်ဵ 

အေဝဵတွင်လည်ဵ တက်ေရာက်လာသူမျာဵ၊ ဆက်စပ်ပတ်သက် 

သူမျာဵ၊ ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ ရရှိခဲဴေသာ 

သေဘာထာဵမှတ်ချက်မျာဵအာဵစုစည်ဵ၍  လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ အမပီဵသတ်မူကကမ်ဵ ထွက်ရှိနုိင်ေရဵအတွက် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

    “ဂျပန်နိုင်ငဳ ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာနတ့ုိ ပူဵေပါင်ဵ အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ “Bilateral Cooperation Project for Promotion of Co-benefits Approach on Air Pollution  

Control in Myanmar” စီမဳကိန်ဵ နှင်ဴပတ်သက်၍ ပထမအကကိမ် Expert Meeting ြပုလုပ်ြြင်ဵ’’ 

 အာဆီယဳနုိင်ငဳမျာဵအတွင်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင် ညစ်ညမ်ဵမှု 

ေလျှောဴချြခင်ဵနှငဴ ်အတူ မှန်လုဳအိမ် ဓာတ်ေငွ့ထုတ်လွှတ်မှု 

ေလျှောဴချနိုင်ေရဵအတွက် Policy Tool အြဖစ် ဂျပန်နိုင်ငဳတွင် 

အသဳု ြဵပုသညဴ် နည်ဵလမ်ဵတစ်ခုြဖစ်ေသာ Co-benefits Approach 

ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ရန်နှင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ  ့

ထုတ်လွှတ်မှုေလျှောဴချရန်အတွက် ကာဗွန်ေလျှောဴချမှုနည်ဵပညာ 

(Low - Carbon Technologies) တီထွင်ဆန်ဵသစ်ေဆာင်ရွက်ရန် 

နည်ဵပညာအကူအညီေပဵမည်ဴ Bilateral Cooperation 

Project for Promotion of Co-benefits Approach on Air 

Pollution  Control in Myanmar စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာ အစည်ဵ 

အေဝဵတစ်ရပ်အာဵ ၂၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၌ Video Conferencing စနစ်ြဖငဴ် 

ကျင်ဵပခဴဲပါသည်။ 

 အဆုိပါအစည်ဵအေဝဵသ့ုိ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရ  ဵ

ဦဵစီဵဌာန၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵနှငဴ် စဳချန်ိစဳညွှန်ဵဌာနမှ 

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒါက်တာတင်တင်ေသာ်နှင်ဴ တာဝန်ရိှ 

သူမျာ ၊ဵ Nippon Koei Co., Ltd,  Osumi Co., Ltd နှင်ဴ Myanmar 

Koei International Ltd တ့ုိမှ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵ 

တက်ေရာက်ေဆွဵေနွဵခဲဴကကမပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်  

ညစ်ညမ်ဵမှုဆိုင်ရာ ြပဿနာမျာဵကုိ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် 

အတွက် နှစ်နိုင်ငဳပူဵေပါင်ဵ၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုနှင်ဴ 

Green House Gas မျာဵ ေလျှောဴချနုိင်ေရဵအတွက် အတူတကွ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတက်မှုကိ ု ဦဵတည်၍ ဂျပန်နုိင်ငဳ၏ နည်ဵပညာမျာဵ၊ 

စနစ်မျာဵ၊ အေတွ့အကကုဳမျာဵနှင်ဴ အသိပညာမျာဵကို အသဳုဵချ 

သွာဵမည်ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

အေနအထာဵေပါ်မူတည်၍ ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုနှငဴ် Green 

House Gas ေလျှောဴချေရဵကုိ တစ်မပိုင်နက်တည်ဵ လုပ်ေဆာင် 

နုိင်သည်ဴ Co-benefits Approach  Project အြဖစ် ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊ ဂျပန်နုိင်ငဳ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် မှစတင်၍ Co-benefits Approach Project အာဵ  

ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် အဓိကထာ  ဵလုပ်ေဆာင်သွာဵမည်ြဖစ်မပီ  ဵ ပူဵေပါင်  ဵ

ေဆာင်ရွက်မည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵမှာ သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန ြဖစ်ပါေကကာင် ၊ဵ စီမဳကိန်ဵအေနြဖင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ညစ်ညမ်ဵမှုနှင်ဴ  မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့  ထုတ်လွှတ်မှု   ေလျာဴကျ  



“ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြြင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ” 

ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်ဵခရုိင်၊ ေမှာ်ဘီမမို့ နယ်၊ ေြမာင်ဵတကာ သဳမဏိ 

သဳရည်ကျ ိုစက်မှုဇုန်ရှိ တုိင်ကကာဵခဳရသည်ဴ ခဲစက်ရဳု (၂) ရဳုအာဵ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

 ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်ဵခရုိင်၊ ေမှာ်ဘီမမို့နယ်၊ ေြမာင်ဵတကာ 

သဳမဏိသဳရည်ကျ ိုစက်မှုဇုန်ရိှ ခဲစက်ရဳုမျာဵြဖစ်ေသာ Myanmar 

Smelting & Refining Co., Ltd. နှင်ဴ Yangon Metal      

Industry Co., Ltd. မှ အဆိပ်ဓာတ်ကကင်ဵမျာဵစွာပါဝင်ေသာ 

စွန်ပစ်ခဲေြမစာမျာဵကုိ ဝါဵနက်ေချာင်ဵ ေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵ 

ေနရာအန့ဳှ လာေရာက်စွန့်ပစ်ေနေသာေကကာငဴ် ေြမဆီလွှာ 

ပျက်စီဵြခင်ဵ၊ ေသာက်သဳုဵေရတွင် အဆိပ်ဓာတ်ေငွ့မျာဵစွာ ပါ 

ဝင်လာြခင်ဵ၊ ေဒသအတွင်ဵေနထိုင်သူမျာဵ ကျန်ဵမာေရဵ 

ထိခုိက်လာြခင်ဵ စသည်ဴအန္တရာယ်မျာဵ ေနာင် (၁၀) နှစ် အတွင်ဵ 

ြဖစ်ပွာဵလာနိုင်ပါသြဖငဴ် အေရဵယူေဆာင်ရွက်ေပဵပါရန် 

ေဒသခဳမျာဵမှ တုိင်ကကာဵလာမှုအေပါ် ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ  

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ တုိင်ကကာဵခဳရေသာ 

ခဲစက်ရဳု(၂)ရဳုနှငဴ် ေြမာင်ဵတကာသဳမဏိသဳရည်ကျ ိုစက်မှုဇုန် 

ေကာ်မတီ အတွင်ဵေရဵမှူဵတ့ုိထဳသ့ုိ ၆-၁၀-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် 

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵခဲဴရာ ခဲစက်ရုဳ(၂)ရုဳမှ စွန့်ပစ်ခဲေြမစာ 

မျာဵသည် မီဵေလာင်လွယ်ြခင် ၊ဵ ြပင်ဵထန်ေသာ အနဳ့ဆုိဵမျာဵ 

ထွက်ြခင်ဵ၊ အဆိပ်ဓာတ်ကကင်ဵမျာဵ ပါဝင်ေသာေကကာင်ဴ ေဒသခဳ 

ြပည်သူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကန်ိုင်ြခင်ဵ၊ ဝါဵနက်ေချာင်ဵ 

ေကျဵရွာအုပ်စု အြမငဴ်ပုိင်ဵမှ  စွန့်ပစ်သညဴ်အတွက် ေကျဵ ရွာ 

အတွင်ဵရိှ ေရေြမာင်ဵမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ  စပါဵကကီဵေချာင်ဵအတွင်ဵသ့ုိ 

စီဵဝင်မပီဵ ေြမဆီလွှာမျာဵပျက်စီ ြဵခင်ဵနှင်ဴ ေသာက်သဳုဵေရမျာဵတွင် 

အဆိပ်ဓာတ်မျာဵပါဝင်ြခင်ဵတ့ုိ ကကုေဳတွ့ေနရေကကာင်ဵ ေဒသခဳ 

မျာဵအေနြဖငဴ်  ခဲစက်ရုဳ (၂) ရုဳမှ  ေကျဵရွာအတွင်ဵ စွန့်ပစ် 

ေစရန်နှင်ဴ Join Credit Mechanism (JCM) ကုိအသဳုဵချနုိင်ရန် 

အလာဵအလာရိှ ေသာ   စီမဳကိန်ဵမျာဵကို     ေဆာင်ရွက်ရန်  

ြဖစ်ပါေကကာင် ၊ဵ Project  တွင် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴ အဆင်ဴ(၆) ဆင်ဴ 

ပါဝင်ပါေကကာင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန 

(MOPFI) ၏ Boiler Certificate System ၊ Boiler  အသဳု ြဵပုမှုနှင်ဴ 

ပတ်သက်၍ ထုတ်လွှတ်အခုိဵအေငွ့နှင်ဴ ေလာင်စာဆီ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ 

ဆုိင်ရာ အစီအမဳမျာဵအြဖစ် စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ေသာ 

ေကကာင်ဴ ရလဒ်မျာဵအေနြဖင်ဴ Boiler မျာဵတွင် အပူချန်ိထိန်ဵချု ပ် 

ြခင်ဵကုိလုပ်ေဆာင်ြခင် ြဵဖင်ဴ ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုနှင်ဴ Green House 

Gases  မျာဵ ေလျာဴကျလာြခင် ၊ဵ Co-benefits Manual မျာဵ ရရိှ 

လာြခင်ဵ၊ Co-benefits Diagnostic Technology ၏ စဳသတ် 

မှတ်ချက်မျာဵအေပါ် လုိကန်ာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵစသည်ဴ အကျ ိုဵ 

ေကျဵဇူမျာဵ ရရိှပါေကကာင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵကုိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာ  

နှစ်အတွင်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်မပီဵ  

Pilot Activity အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပထမဦဵ 

စွာ စဳြပစက်ရဳုမျာဵေရွဵချယ်ြခင်ဵနှင်ဴ သင်တန်ဵမျာဵေပ ြဵခင် ၊ဵ   Kick-off 

Meeting နှင်ဴ Seminar ကျင်ဵပြခင်ဵမျာ ြဵပုလုပ်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ 

စီမဳကိန်ဵတွင် ပူဵေပါင်ဵပါဝင် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ 

အေနြဖင်ဴ ဂျပန်နုိင်ငဳမှ MOEJ, Nippon Koei Co., Ltd, Osumi 

Co., Ltd, Myanmar Koei International Ltd နှင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ 

သယဳဇာတနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ  

နှင်ဴစက်မှုဝန်ကကီဵဌာနတ့ုိမှ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါ 

ေကကာင်ဵ ေဆွဵေနွဵခဴဲကကပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ စီမဳကိန် ၊ဵ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစက်မှုဝန်ကကီဵဌာန၊ 

စက်မှုပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရှိေသာ Energy Conservation Law (မူကကမ်ဵ) ေရဵဆဲွမှု 

အေြခအေနမျာ ၊ဵ Energy Conservation Guideline ေရဵဆွဲ 

မညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ Energy Conservation 

Guideline ကုိ  ၎င်ဵတ့ုိ ေရဵဆွဲမည်ဴ လမ်ဵညွှန် Manual 

မျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵအသဳုဵြပုနိုင်ေရဵ ချတ်ိဆက်ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် အစီအစဉ်မျာဵ၊ Pilot Activity ြပုလုပ်ရန် 

ေရွဵချယ်ထာဵသညဴ် စက်ရဳုမျာဵမှ ထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့မျာဵ၊ 

စွမ်ဵအင်သုဳဵစွဲမှုမျာဵ ေလျှောဴချနိ ုင်ေရဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ အစီ 

အစဉ်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ေဆွဵေနွဵခဴဲကကပါသည်။ 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန အေနြဖင်ဴ  ယခု 

စီမဳကိန်ဵမှတစ်ဆင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ မှန်လုဳအိမ်ဓာတ်ေငွ့  

ထုတ်လွှတ်မှုနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှု ေလျှောဴချလာနုိင်မပီဵ 

မူဝါဒနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ အာဵေကာင်ဵလာေစေရဵ ကူညီ 

ေထာက်ပဴဳနိုင်မည်ြဖစ်သကဲဴသ့ုိ ကာဗွန်ေလျှောဴချမှု နည်ဵပညာ 

မျာဵ အာဵေကာင်ဵလာေအာင် ေဆာင်ရွက်နုိင်မည်ြဖစ်ပါ၍ 

မိမိတ့ုိအေနြဖင်ဴလည်ဵ ရလဒေ်ကာင်ဵမျာဵ ထွက်ေပါ်လာေရဵ 

အေကာင်ဵဆုဳဵကကို ဵပမ်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ 

ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵ၍ အစည်ဵအေဝဵကုိ ရုပ်သိမ်ဵခဲဴပါသည်။ 



ခဲေြမစာမျာဵအာဵ ထပ်မဳစွန့်ပစ်ြခင်ဵမရှိပါက ေကျေအဵေပဵနုိင် 

ပါေကကာင်ဵနှင်ဴ ခဲစက်ရဳုမျာဵအေနြဖင်ဴလည်ဵ  စွန့်ပစ်ခဲေြမစာမျာ  ဵ

အာဵ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့သို ့  

ေြမေနရာ ေတာင်ဵခဳထာဵသည်မှာ (၂) နှစ်ခန့်ရှိမပီြဖစ်၍ 

ေြမေနရာ ရရိှလာပါက သတ်မှတ်ေနရာတွင် စနစ်တကျ 

စွန့်ပစ်သွာဵမည် ြဖစ်ေကကာင်ဵ သိရှိရပါသည်။ 

 ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵ 

ဌာနအေနြဖင်ဴ အဆုိပါစက်ရဳု (၂)ရဳုမှ တာဝန်ရိှသူမျာဵအာ  ဵ ေကျဵ ရွာ 

အတွင်ဵရိှ စွန့်ပစ်ခဲေြမစာမျာဵကုိ ေဒသခဳမျာဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵ၍ 

ဖယ်ရှာဵေပဵရန်၊ စွန့်ပစ်ေနရာရရိှရန် သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵသ့ုိ 

တင်ြပရန်၊ စွန့်ပစ်ခဲေြမစာနှငဴ် ေချာ်ထွက်မှု ေလျာဴနည်ဵေစရန် 

အရည်အေသွဵေကာင်ဵမွန်ေသာ ကုန်ကကမ်ဵမျာဵ  အသဳုဵြပုရန်၊ 

စွန့်ပစ်ေြမေနရာမရရှိမီ စွန့်ပစ်ခဲေြမစာမျာဵအာဵ စွန့်ပစ်  

ေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအမဳမျာ  ဵ ေရဵဆဲွတင်ြပရန်နှင်ဴစွန့်ပစ် ေြမေနရာ 

ရရှိလာပါကလည်ဵ လူ၊ တိရစ္ဆာန်နှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

တ့ုိအာဵ ထိခိုကေ်စြခင်ဵမရှိေစပဲ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်သွာဵရန် 

လမ်ဵညွှန်မှာကကာဵခဴဲပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတ္တရခရုိင်ရိှ ေကျာက်ထုတ် 

လုပ်ငန်ဵအာဵကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ   

 ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဥတ္တရခရုိင်၊ 

တပ်ကုန်ဵမမို့နယ်၊ ကင်ဵသာေကျဵရွာအုပ်စု ကွင်ဵအမှတ် 

(ေကက ြဵပင်ကွင် )ဵ ၌ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ေကျာက် 

ထုတ်လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရဵအတွက် လုပ်ငန်ဵလုိင်စင် 

တင်ြပေလျှောက်ထာဵလာြခင်ဵအေပါ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြပုေပဵနုိင်ေရဵ အတွက် 

(၂-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ဥတ္တရခရုိင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵ 

သိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ခရုိင်ဦဵစီဵမှူဵဦဵေဆာင်ေသာအဖဲွ့မှ  ကွင်ဵဆင်  ဵ

စစ်ေဆဵရာတွင် ေကျာက်ထုတ်လုပ်ငန်ဵေကကာငဴ် လမ်ဵတဳတာဵမျာ  ဵ

ပျက်စီဵနိုင်ြခင်ဵ ရှိ/မရှိ၊ ြပည်သူလူထုသ့ုိ ေဘဵအန္တရာယ်ကျ 

ေရာက်နုိင်ြခင်ဵ ရိှ/မရိှ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခုိက်နုိင်မှု ရိှ/မရိှ 

စသညဴ်အေြခအေနမျာဵကုိ ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵခဲဴမပီဵ လုပ်ငန်ဵရှင် 

မျာဵမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် လူမှုေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ စီဵပွာဵ 

ေရဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ် 

အေြခအေနမျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵခဴဲပါသည်။ ယင်ဵေနာက် ခရုိင်ဦဵစီဵ 

မှူဵမှ ေကျာက်ထုတ်လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုိက်နာရမညဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴ  စပ်လျဉ်ဵ၍   ရှင်ဵလင်ဵ  

ေြပာကကာဵမပီဵ  လုိကန်ာေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် လမ်ဵညွှန်မှာကကာဵ 

ခဲဴပါသည်။  

မမိတ်ခရုိင်၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ငါဵ အမှုန့်ကကိတ် 

စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

 တနသောရီတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၊ မမိတ်ခရုိင်၊ မမိတ်မမို့နယ်နှငဴ် 

ကျွန်ဵစုမမို့နယ်အတွင်ဵရိှ ေအာင်ြမတ်မဖိုဵ၊ Vintage ၊ ေအအက်စ် 

ေကအက်ဒမန် ငါဵ အမှုန့်ကကိတ် စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵ (၃) ခုမှ မမိတ်ခရုိင် 

အတွင်ဵရိှ ငါဵမှုန့်ကကိတ်စက်ရဳုမျာဵအေနြဖင်ဴ ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵ 

ဌာနမှ ေရထွက်ပစ္စည်ဵြပုြပင် စက်ရဳုလိုင်စင် (၂၀၂၀-၂၀၂၁) 

သက်တမ်ဵတုိဵေလျှောက်ထာဵလာြခင်ဵအေပါ် သေဘာထာဵ 

မှတ်ချက်ေပဵနိုင်ရန် မမိတ်ခရုိင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှ ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမှု ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵ လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ရန် ေအာင်ြမတ်မဖိုဵ 

ငါဵအမှုန့်ကကိတ်စက်လုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေအအက်စ်ေကအက်ဒမန် 

ငါဵအမှုန့်ကကိတ်စက်လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် တစ်ရက်လျှေင် ဒဇီယ် 

ဂါလန် (၂၅၀) အသဳုဵြပုရမပီဵ Vintage ငါဵအမှုန့်ကကိတ် စက်ရုဳ 

လုပ်ငန်ဵသည် တစ်ရက်လျှေင် ဒဇီယ်ဂါလန် (၇၅၀) အသဳုဵြပုရ 

ေသာေကကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ေလထုညစ်ညမ်ဵမှု အပါအဝင် 

မှန်လုဳအိမ်အာနိသင် တိုဵပွာဵမှုမျာဵြဖစ်ေပါ်မပီဵ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ်နိုင်ေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်ရပါသည်။ 

ထို့ေကကာငဴ် အဆုိပါ ငါဵအမှုန့်ကကိတ်စက်လုပ်ငန်ဵ (၃) 

ခုမှ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်လုပ်ကိငု်ရာတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိခိုကမ်ှုအနည်ဵဆုဳဵ ြဖစ်ေအာင်ြပုလုပ်ြခင်ဵနှငဴ် ကုစာဵြခင်ဵ 

မျာဵြပုလုပ်ရန်၊ လုပ်ငန်ဵ (၃)ခုမှ ေန့စဉ် ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆုိဒ် 

ဓါတ်ေငွ ့(CO2) (၂၅၄၅) Kg ထုတ်လွှတ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵအာဵ ကုစာဵနုိင်ရန် နှစ်စဉ် ကာဗွန်ဒုိင် 

ေအာက်ဆုိဒ်ဓါတ်ေငွ ့(CO2) ထုတ်လွှတ်မှုနှင်ဴ  ညီမျှေသည်ဴ  သစ်ပင် 

ကင်ဵသာေကျဵရွာအုပ်စု ကွင်ဵအမှတ် (ေကကဵြပင်ကွင်ဵ) ရှိ ေကျာက်ထုတ်မညဴ်ေနရာသ့ုိ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ 



အေရအတွက်အာဵ မိမိစက်ရဳုဝန်ဵကျင်တွင် စုိကပ်ျ ိုဵရန်၊ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၄ ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၅ တ့ုိ တွင်ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ 

အတုိင်ဵ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ကကရန်နှင်ဴ  သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ  ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ 

အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာ ၊ဵ ြပဌာန်ဵထာဵသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာ ၊ဵ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ အြပည်ဴ 

အဝ လုိက်နာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် အတွက် 

လုိအပ်ချက်မျာဵအာဵ လမ်ဵညွှန်ခဴဲပါသည်။ 

ကယာ ြဵပည်နယ်၊  လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်တွင်အနဳ့ဆုိ  ဵထွက်ရိှေနေသာ 

ကကက်ခခဳမျာဵအာဵတုိင်ကကာဵစာအရ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

 ကယာဵြပည်နယ်၊ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ နွာဵလဝုိဵေကျဵရွာ 

အုပ်စု၊ ထီရိ (ေရဦဵ) ေကျဵရွာအနီဵတွင် ကကက်ခခဳ (၃)ခခဳသည် 

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ညီညွတ်ေအာင် စနစ်တကျေဆာင်ရွက်ထာ ြဵခင်  ဵ

မရိှေသာေကကာငဴ် ၎င်ဵတ့ုိ၏ ကကက်ခခဳမျာဵမှထွက်ရှိေသာ အနဳ့ 

အသက်ဆိုဵမျာဵကို ထီရိ(ေရဦဵ) ေကျဵရွာေနြပည်သူမျာဵမှ 

ရှူရှိုက်ေနရသြဖငဴ် ေရရှည်ကျန်ဵမာေရဵကုိ ေထာက်ရှုမပီဵ 

အြမန်ဆုဳဵ ဖယ်ရှာဵေပဵပါရန်  ေဒသခဳမျာဵမှ  တုိင်ကကာဵလာမှု 

အေပါ် ကယာဵြပည်နယ်၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵ  

ဌာနမှ ြပည်နယ်တာဝန်ခဳ ဦဵေဆာင်၍ သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵမှ 

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ ပါဝင်ေသာ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့ 

ြဖင်ဴ ၉-၁၀-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် သွာဵေရာက်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ 

ခဲဴပါသည်။ 

တုိင်ကကာဵစာပါ အြျက်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ စစ်ေဆဵေတွ့ရိှြျက်မျာ  ဵ

 ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵရာတွင် 

အဆိုပါကကက်ခခဳသုဳဵခုလုဳဵရှိ ကကက်အာဵလုဳဵကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 

ေမလကုန်တွင် အမပီ ြဵပန်လည်ေရာင်ဵချသွာဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵနှင်ဴ 

ယခုမေရာင်ဵချမီ စပ်ကကာဵကာလအတွင်ဵ အဆုိပါကကက်ခခဳမှ 

အနဳ့ဆုိဵမျာဵထွက်ရိှြခင် ၊ဵ ပငဴ်ကမူျှေင်မျာဵရိှေနြခင်ဵ၊ သန့်ရှင်ဵေရဵ 

ြပုလုပ်မှုအာဵနည်ဵြခင်ဵ၊ ကကက်ေချဵစုကန်မှ ေလာက်နှင်ဴ ယင် 

ေကာင်မျာဵ ေပါက်ပွာဵ လျက်ရိှြခင် ၊ဵ ကကက်ေချဵ စွန့်ရန်ေနရာတွင် 

လည်ဵ သန့်ရှင်ဵမှု အာဵနည်ဵြခင်ဵ၊ ကကက်ေရေသာက်ရာမှ ပုိလျှေ ဳ

ထွက်ကျလာသည်ဴ ေရမျာဵအာဵ ကကက်ခခဳေအာက်သ့ုိ ကျေရာက်မှု 

မရိှေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵမရိှေကကာင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵရှင် 

(၃) ဦဵ၏ ကကက်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵသည် သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာ  ဵ

၏ ေထာက်ခဳချက်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်မျာဵ ရယူေဆာင်ရွက်  

ခွင်ဴြပုခဴဲြခင်ဵမရိှေကကာင်ဵနှင်ဴ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ သေဘာထာဵ 

ရယူေဆာင်ရွက်ခဲဴြခင်ဵမရှိဘဲ ထိုလစ်လပ် ေြမေနရာအာဵ 

ဝယ်ယူ၍ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ေနေကကာင် ၊ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက် 

ရာတွင်လည်ဵ ကကက်ခခဳမျာဵနှငဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ စနစ် 

တကျ စီမဳေဆာင်ရွက်မှုမရိှြခင်ဵ၊ ကကက်ခခဳမျာဵမှာ ထီရိေကျဵရွာ 

နှင်ဴ နီဵကပ်ေနေသာေကကာင်ဴ ေဒသခဳ ြပည်သူမျာဵမှ လုပ်ငန်ဵရှင် 

မျာဵနှင်ဴ အကကိမ်ကကိမ်ေဆွဵေနွဵခဴဲေသာ်လည်ဵ ကကက်ခခဳမျာဵအာဵ 

စနစ်တကျ သန့်ရှင်ဵစွာထာဵရိှြခင်ဵနှင်ဴ အနဳ့ဆုိဵမျာဵေလျာဴပါဵ 

သက်သာေစရန် ြပုြပင်ေဆာင်ရွက်ေပဵမှု မရိှြခင်ဵတ့ုိေကကာငဴ် 

လူေနပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် အနဳ့အသက်ဆိုဵ မျာဵ ြဖစ်ေပါ်လျက် 

ရှိေနေကကာင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအေနြဖင်ဴ ေကျဵရွာ၏ သာေရဵ၊ 

နာေရဵတ့ုိတွင် ပါဝင်မှုလုိအပ်ေကကာင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက် 

ေနစဉ် ေဒသခဳြပည်သူတ့ုိ၏ သေဘာထာဵကုိ အေလဵေပဵ 

ေဆာင်ရွက်သင်ဴေကကာင်ဵေတွ့ရှိရပါသည်။ 

အကကြဳပုတင်ြပြျက်မျာဵ 

 ကကက်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် 

ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ လမ်ဵညွှန်မှုမျာဵ၊ 

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

အေြခခဳကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ  လုိကန်ာရမည်ဴ   အချက်မျာဵနှင်ဴ  

ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ  ကကက်ခခဳမျာဵသ့ုိ ကွင်ဵဆင်ဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ  

Vantage ကုမ္ပဏီ၏ ငါဵအမှုန့်ကကိတ်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအာဵ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ 



“စာဵနပ်ရိက္ခာဆုဳဵရှုဳဵမှုနှငဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို ေလျှောဴြျေရဵဆုိင်ရာ ေကာက်နုတ်ြျက်မျာဵ” 

 ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၉) ရက်ေန့တွင် 

ကျေရာက်ေသာ ပထမအကကိမ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စာဵနပ် 

ရိက္ခာဆဳုဵရှုဳဵမှု နှင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵေလျှောဴချေရဵေန ့ အထိမ်ဵအမှတ် 

အခမ်ဵအနာဵ၌ ကုလသမဂ္ဂစာဵနပ်ရိက္ခာနှငဴ် စုိက်ပျ ိုဵေရဵအဖဲွ့ 

(Food and Agriculture Organization- FAO) ၊ ကုလသမဂ္ဂ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အစီအစဉ် (United Nations Environment 

Programme- UNEP) နှငဴ် ယင်ဵတ့ုိ၏ မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵက စာဵနပ်ရိက္ခာဖူလုဳမှုနှငဴ် သဘာဝအရင်ဵအြမစ်မျာဵ  

မျာဵစွာြပုန်ဵတီဵမှု မရှိေစေရဵအတွက် စာဵနပ်ရိက္ခာဆုဳဵရှုဳဵမှုနှငဴ် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ေလျှောဴချရန် တုိက်တွန်ဵခဴဲမှုနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ 

ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်ဵကျင်အစီအစဉ်မှ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကုိ 

ေဖာ်ြပပါအတုိင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်ခဲဴပါသည်−  

 (၁) ယခုအခါ လူသန်ဵေပါင်ဵ (၆၉၀) ခန့်မှာ ဆာေလာင် 

  မွတ်သိပ်လျက်ရိှမပီဵ၊ (၃) ဘီလီယဳခန့်မှာလည်ဵ 

  ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ညီညတ်ွေသာ အစာဵအစာမျာဵ    

  ကို မမှီဝဲနိုင်ြခင်ဵ၊  

သယဳဇာတနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဉပေဒ၊ နည်ဵဉပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵနှငဴ်ညွန်ကကာဵချက်မျာဵအာဵ လုိကန်ာေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ကကက်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်သ့ုိ 

အနဳ့ထွက်ရှိမှုအာဵ ယခုထက် ပိုမို၍ ထိေရာက်စွာ ေလျှောဴချ 

နိုင်ေရဵအတွက် အနဳ့ထွက်ရှိမှု ေလျှောဴချေရဵနည်ဵ စနစ်အာဵ   

အသဳုဵြပုရန်၊ ကကက်ခခဳသန့်ရှင်ဵေရဵကို အနည်ဵဆုဳဵ တစ်ပတ် 

လျှေင် (၂) ကကမ်ိြပုလုပ်ရန်၊ ကကက်ခခဳဝန်ဵ နယ်နိမိတ် ပတ်လည် 

တွင်လည်ဵ ေဒသနှငဴ် ကိုကည်ီေသာ ေလကာပင်မျာဵအာဵ 

စုိကပ်ျ ိုဵရန်၊ ကကက်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ထွက်ရှိလာေသာ 

ကကက်ေချဵမျာဵကုိ အေြခာက်ခဳမပီဵ စုိကပ်ျ ိုဵေရဵတွင် ေြမကသဇာ 

အြဖစ် ြပန်လည်ေရာင်ဵချရန် (သ့ုိမဟုတ်) ြပန်လည်အသဳု ြဵပုရန်၊ 

ကကက်ခခဳေြမပတ်လည်ကိ ု ထုဳဵြဖူဵရန်၊ ယင်ေကာင်မျာဵ 

ေပါက်ပွာဵမှုမရှိေစေရဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် အနဳ့အသက် 

မထွက်ရိှေစေရဵ အနဳ့အသက်ေပျာက်ေဆဵမျာဵ ပဳုမှန်အသဳုဵြပုရန်၊  

လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအေနြဖင်ဴလည်ဵ ေကျဵရွာ၏ သာေရဵ၊ နာေရဵ 

တ့ုိတွင်ပါဝင်ရန်၊ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှင်ဴေြပလည်စွာဆက်ဆဳရန်၊ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ် ေဒသခဳြပည်သူတ့ုိ၏ သေဘာထာဵ 

ရရိှေရဵကုိ အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေကျဵ ရွာအုပ်ချု ပ်ေရဵမှူဵ 

နှငဴ် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵမှ ေခါ်ယူတိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ  

ြပုလုပ်ရာတွင် လုိက်နာအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉပေဒ ပုဒ်မ ၁၄ နှင်ဴ ၁၅ ပါ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴ 

အညီ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုမရိှေစေရဵ လုိက်နာ ေဆာင်ရွက် 

ရန်၊ Covid ကာလြဖစ်သြဖင်ဴ ကကက်ေမွဵြမူေရဵခခဳမျာဵအာဵ 

ဖျက်သိမ်ဵမည်ဆုိပါက လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵ 

အေနြဖင်ဴ စီဵပွာဵေရဵထိခုိက်မှုမျာဵ ခဳစာဵရမည်ြဖစ်ပါေသာေကကာင်ဴ 

လက်ရှိလုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာ ကကက်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵကို 

သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵ၏ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ လုိက်နာ  

ေဆာင်ရွက်၍ လုပ်ကုိင်သွာဵရန်၊ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအေနြဖင်ဴလည်ဵ  

သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵနှငဴ်အညီ ေကာင်ဵ 

မွန်ေသာ ေမွဵြမူေရဵကျင်ဴစဉ်မျာဵ လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ရန် 

ညွှန်ကကာဵခဴဲပါသည်။  

ကကက်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵ အဖဲွ့မှ 

ကကက်ခခဳမျာဵ ြပင်ဆင်ထာဵရှိမှုအာဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ 



 (၂) အစာဵအစာ ငတ်မွတ်ေခါင်ဵပါဵမှုမှာ လွန်ခဲဴေသာ 

  (၅) နှစ်အတွင်ဵ  ြမင်ဴတက်လာခဴဲမပီဵ   COVID-19 

  ေရာဂါေကကာင်ဴ ေနာက်ထပ် ြပည်သူ (၁၃၂) 

  သန်ဵေကျာ်တ့ုိ၏ စာဵနပ်ရိက္ခာနှင်ဴ အာဟာရ 

  လဳုခခုဳမှုမှာလည်ဵ မခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵနှင်ဴ ရင်ဆုိင် 

  ေနရြခင် ၊ဵ  

 (၃) ၂၀၂၀ ြပည်နှစ်တွင် COVID-19 ေကကာင်ဴ ခရီဵ 

  သွာဵလာမှုနှငဴ် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ ကန့်သတ်        

  ချက်မျာဵ၏ အကျ ိုဵဆက်အြဖစ် စာဵနပ်ရိက္ခာ 

  ဆဳုဵရှုဳဵမှုနှင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ပုိမုိတုိဵပွာဵလာြခင် ၊ဵ   

 (၄) COVID-19 မတုိင်မီကပင်နှစ်စဉ် ကမ္ဘာဴအစာဵ 

  အစာမျာဵ၏ (၁၄) ရာခုိင်နှုန်ဵခန့်သည် ေဈဵကွက် 

  သ့ုိ မေရာက်မီဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵနှငဴ် စာဵနပ်ရိက္ခာ 

  ဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖိုဵမှာ နှစ်စဉ် အေမရိကန်ေဒါ်လာ 

  (၄၀၀) ဘီလီယဳခန့် ရှိေနြခင်ဵ၊  

 (၅) အစာဵအစာဆဳုဵရှုဳဵမှုနှငဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵသည် 

  ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထုတ်လွှတ် 

  မှု၏ (၈) ရာခုိင်နှုန်ဵကုိ ထုတ်လွှတ်လျက်ရိှြခင် ၊ဵ  

 (၆) စာဵနပ်ရိက္ခာ ဆဳုဵရှုဳဵမှု (သ့ုိမဟုတ်) ြဖုန်ဵတီဵမှု 

  ကို ေလျှောဴချြခင်ဵသည် လူတုိင်ဵအတွက် စာဵနပ် 

  ရိက္ခာ ပိုမိ ုရရှိေစြခင်ဵ၊ မှန်လုဳအိမ်ဓာတ်ေငွ့ 

  ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေစြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵ 

  ကျင်အေပါ်  သက်ေရာက်မှု ေလျာဴကျေစြခင်ဵ 

  နှငဴ် ကုန်ထုတ်စွမ်ဵအာဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵြမင်ဴမာဵ 

  ေစြခင်ဵ၊   

 (၇) ကမ္ဘာေပါ်ရှိ နုိင်ငဳေပါင်ဵ (၁၁) နုိင်ငဳကသာ အစာ  ဵ

  အစာဆဳုဵရှုဳဵမှု ေလျှောဴချေရဵကုိ တစ်နုိင်ငဳလဳု  ဵအတုိင်  ဵ 

  အတာြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊  

(၈) စာဵနပ်ရိက္ခာ ဆုဳဵရှု ဳဵမှုနှငဴ ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ေလျှောဴချေရဵအစီအစဉ်မျာဵကို အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ 

ရာသီဥတုဆုိင်ရာ မဟာဗျူ ဟာတွင် ထည်ဴသွင် ြဵခင် ၊ဵ  

(၉) စာဵနပ်ရိက္ခာဆဳုဵရှုဳဵမှုနှင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵသည် 

လူသာဵတ့ုိ၏ ကျင်ဴဝတ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ ထိခုိက်ေစမည်ဴ 

ဘက်သ့ုိ ဦဵတည်ေစြခင်ဵ၊  

(၁၀) စာဵနပ်ရိက္ခာဖူလဳုေရဵအတွက် နည်ဵပညာ တီထွင် 

ဆန်ဵသစ်မှုမျာဵြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ နည်ဵလမ်ဵသစ်မျာဵ 

ရှာေဖွြခင်ဵနှင်ဴ ြပုမူေနထုိင်မှုမျာဵ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ 

တ့ုိတွင် ြပည်သူပုိင်နှင်ဴ ပုဂ္ဂလိကရင်ဵနီှ ြဵမှုပ်နဳှမှုမျာ  ဵ

ခိုင်မာအာဵေကာင်ဵလာေစေရဵ တုိဵြမှငဴ်ြခင်ဵ၊ 

(၁၁) ဆန်ဵသစ်ေသာစုိက်ပျ ိုဵ ရိတ်သိမ်ဵမှု နည်ဵလမ်ဵမျာ ၊ဵ 

ဒဂီျစ်တယ် စုိကပ်ျ ိုဵေရဵနှင်ဴ အစာဵအစာစနစ်နှင်ဴ 

ေဈဵကွက် ြပန်လည်ပဳုေဖာ်ြခင်ဵ၊ 

 စာဵနပ်ရိက္ခာဆဳုဵရှုဳဵမှုနှငဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵေလျှောဴချေရဵ 

အတွက် ေြဖရှင်ဵနည်ဵမျာဵ  

(၁) E-commerce platforms မျာဵ ဆန်ဵသစ် တီထွင် 

အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊  

(၂) အစုိဵရအေနြဖင်ဴ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ အစာဵအစာ 

ဆဳုဵရှုဳဵမှုနှင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆုိင်ရာ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵကုိ 

အာဵေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ေထာက်ပဴဳမှုကွင်ဵဆက်မျာဵတွင် 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊  

(၃) အေသဵစာဵထုတ်လုပ်မှုမျာဵအတွက် သင်တန်ဵမျာ ၊ဵ 

နည်ဵပညာနှင်ဴ ဆန်ဵသစ်တီထွင်မှုမျာဵတွင် ရင်ဵနီှ  ဵ

ြမှုပ်နှဳြခင်ဵ၊  

(၄) အစာဵအစာ၊ သစ်သီဵနှင်ဴ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်မျာဵ 

အာဵ ၎င်ဵတ့ုိ၏အရည်အေသွဵ၊ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ 

နှင်ဴအညီ ပုိမိုေကာင်ဵမွန်သညဴ် ထုပ်ပိုဵမှုပဳုစဳြဖငဴ်  

ထုပ်ပိုဵြခင်ဵ၊  

(၅) ေနအိမ်မျာဵတွင်အစာဵအစာကုိ တန်ဖုိဵထာဵသည်ဴ 

အေလဴအကျင်ဴမျာဵ ြပုလုပ်ြခင် ၊ဵ  

(၆) ပုိလျှေေဳသာ အစာဵအစာမျာဵကုိ လုိအပ်သည်ဴ 

ေနရာမျာဵသ့ုိ ြပန်လည်မျှေေဝြခင်ဵ၊  

(၇) ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵအာဵ လယ်ယာေဈဵ 

ကွက်မျာဵနှင်ဴေကျဵလက်ေဒသ၊ မမို့ြပချတ်ိဆက် 

မှုမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ လက်လှမ်ဵမီရရိှေစမပီ  ဵ တုိေတာင်ဵ 

သည်ဴကွင်ဵဆက်မျာဵနှငဴ် စာဵသဳုဵသူမျာဵထဳ လွယ် 

ကူေချာေမွ့စွာ ေရာက်ရှိေစြခင်ဵ၊  

(၈) အေြခခဳအေဆာက်အအဳုမျာဵနှငဴ် ေထာက်ပဴဳပို့ 

ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပုိမုိအာဵေကာင်ဵလာေစ 

ရန် ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ 

 

Ref: အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာဆက်ဆဳေရဵဌာန 



“ဖမို့ြပနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင်သာယာလှပဖပီဵ ေရရှည်တည်တဴဳဖို့  စွမ်ဵအင်အရင်ဵအြမစ်မျာဵအာဵ ေြျွေတာသဳုဵစဲွစ့ုိ” 

“ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ ေဆာင်ဵပါဵမျာဵ ” 

ေရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ်ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတက်မှု ရရိှေရဵအတွက် 

စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဟူသညဴ် 

အဓိကမဏိ္ဍုင်(၃)ရပ် ဟန်ချက်ညီညီဖဳွ့မဖိုဵေစရန် နုိင်ငဳေတာ်၏ 

လူမှုစီဵပွာဵဖဳွ့မဖိုဵေရဵစီမဳကိန်ဵမျာဵ ေရဵဆဲွချမှတ်ြခင်ဵ၊  အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတ့ုိတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေရဵကုိ အဓိကလုပ်ငန်ဵရပ်တစ်ခုအေနြဖငဴ် ထညဴ်သွင်ဵ ေဆာင် 

ရွက်ေရဵသည် အဓိကကျသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတက်မှုမျာဵနှင်ဴအညီ ယေန့ 

ကမ္ဘာေပါ်ရှိ မမို့ြပမျာဵတွင် လူေနထူထပ်မှု ပိုမိုမျာဵြပာဵလာမပီဵ  

စွမ်ဵအင်သဳုဵစဲွမှုမှာလည်ဵ ယခင်ကထက်ပို၍ အသဳုဵြပုလာကက 

ပါသည်။ ထုိေကကာငဴ် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဴဳခိုင်မမဲမပီဵ 

ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတက်မှု စီမဳကိန်ဵ (Myanmar 

Sustainable Development Plan) (MSDP) ၏ ပန်ဵတုိင် 

(၅)တွင် နိုင်ငဳ၏အနာဂတ်မျ ိုဵဆက်မျာဵအတွက် သယဳဇာတ 

နှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် (Natural Resources and The    

Environment For Posterity of The Nation) ေခါင်ဵစဉ်ြဖငဴ် 

ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကုိ 

ကာကွယ်ြခင်ဵသည် နုိင်ငဳဖဳွ့မဖိုဵေရဵအတွက် မရိှမြဖစ်လုိအပ်မပီဵ 

လက်ရိှနှငဴ် ေနာင်လာမည်ဴမျ ိုဵဆက်မျာဵအတွက် ေကာင်ဵကျ ိုဵ 

ရရှိေစရန် ရည်ရွယ်မပီဵေရဵဆွဲထာဵပါသည်။ ထို့ေကကာငဴ်  

ကျွန်ေတာ်တို ့အာဵလုဳဵသည် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အာဵ 

ထိခုိက်ေစမည်ဴ အရာအာဵလဳုဵကုိ အစွမ်ဵကုန်ကကိုဵ စာဵအာဵထုတ် 

၍ ဝုိင်ဵဝန်ဵစုေပါင်ဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်သွာဵကကရမည်မှာ 

လူသာဵအာဵလဳုဵ၏ တာဝန်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

လူမျာဵသည် အလုပ်လုပ်နုိင်ရန်အတွက် စွမ်ဵအင်အရင်ဵ 

အြမစ်အမျ ိုဵမျ ိုဵကို သဳုဵစဲွကကပါသည်။ စွမ်ဵအင်အရင်ဵအြမစ်ကိ ု

အမျ ိုဵအစာဵ (၂) မျ ိုဵခဲွြခာဵ သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ ြပန်လည် 

အစာဵထုိဵမရနုိင်တဴဲ စွမ်ဵအင်အရင်ဵအြမစ်မျာဵနဲ့ ြပန်လည် 

အစာဵထုိဵရနုိင်တဴဲ စွမ်ဵအင်အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ြပုြပင်သဳုဵစဲွရသညဴ် ေကျာက်မီဵေသွဵ၊ ေရနဳ၊ 

သဘာဝဓာတ်ေငွ့နဲ့ ယူေရနီယမ် (နျူဵကလီဵယာဵစွမ်ဵအင်) 

တ့ုိသည် ချက်ချင် ြဵပန်လည်အစာဵထုိဵလ့ုိမရသည်ဴ စွမ်ဵအင်အရင်  ဵ

အြမစ်မျာဵြဖစ်ပါသည်။ အဘယ်ေကကာငဴ်ဆိေုသာ် ထိုစွမ်ဵအင် 

အရင်ဵအြမစ်မျာဵ၏ ရရိှနုိင်မှုမှာ အကန့်အသတ်မျာဵစွာရိှေန၍ 

ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ ကျွနု်ပ်တ့ုိအေနြဖင်ဴ စွမ်ဵအင်အေကကာင်ဵ 

ေကာင်ဵစွာသိရိှနာဵလည်မပီဵ စွမ်ဵအင်မျာဵကုိ အလဟဿ မြဖစ် 

ေအာင် ေချွတာမပီဵ အထူဵဂရုြပုသဳုဵစဲွရပါမည်။ 

ေဆွဵေြမဴေနေသာအပင်မျာ ၊ဵ တိရစ္ဆာန် အေသေကာင်မျာ ၊ဵ 

စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵမှ ရရိှတဴဲ စွမ်ဵအင် (ဇီဝေလာင်စာ Biomass)၊ 

ကမ္ဘာဴေြမကကီဵထဲမှ ရရိှသည်ဴအပူစွမ်ဵအင် (Geothermal) ၊ ေန့စဉ် 

ရရှိေနသညဴ် ေနေရာင်ြခည်၊ ေလထုနှငဴ် ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵမှ 

စွမ်ဵအင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ ထုတ်ယူရရှိနိုင်မပီဵ ထုိစွမ်ဵအင်မျာဵသည် 

ြပည်လည် ြပညဴ်မဖိုဵမမဲစွမ်ဵအင်မျာဵြဖစ်ပါသည်။ ထို့ေကကာငဴ် 

ေနစွမ်ဵအင်၊ ေရစွမ်ဵအင်၊ ေလစွမ်ဵအင်၊ ဇီဝေလာင်စာ၊ ကမ္ဘာဴ 

ေြမကကီဵ ထဲမှရရှိသညဴ် အပူစွမ်ဵအင်မျာဵကုိ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵ 

ထုတ်လုပ်ရန် ြပန်လည်ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵနုိင်သညဴ် စွမ်ဵအင် 

အရင်ဵအြမစ်မျာဵအေနြဖင်ဴ အမျာဵဆဳုဵအသဳုဵြပုသငဴ်ပါသည်။ 

 နိုင်ငဳေတာ်၏ လူမှုစီဵပွာဵဖဳွ့မဖိုဵေရဵအတွက် ြပည်တွင်ဵ 

ြပည်ပရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵနှင်ဴ အေသဵစာဵ ၊ အလတ်စာဵ စက်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵဖွဳ့မဖိုဵေရဵတို ့ကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ စီဵပွာဵ  

ေရဵဖွဳ့မဖိုဵလာမှုနှင်ဴအတူ မမို့ြပမျာဵလည်ဵ ဖွဳ့မဖိုဵလာသည်ဴ  

အေလျာက် ညစ်ညမ်ဵမှုအန္တရာယ်သည်လည်ဵ တြဖည်ဵြဖည်ဵ 

ကကီဵ ထွာဵလာခဴဲပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှု ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ကာကွယ်ေရဵအတွက် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခုြဖစ်ေသာ 

ဟိုတယ်မျာဵအာဵ  လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ေနချနိ်တွင် 

သယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵ (ေရ၊ စွမ်ဵအင်)ကို အေလအလွင်ဴ 

မရိှေစေရဵ စနစ်တကျ စီမဳ သဳုဵစဲွရန်၊ ြပန်လည်ြပည်ဴမဖိုဵမမဲ 

စွမ်ဵအင်ြဖစ်ေသာ (ေနစွမ်ဵအင်၊ ေလစွမ်ဵအင်) မျာဵကုိ 

အတတ်နိုင်ဆုဳဵ ထည်ဴသွင်ဵအသဳုဵြပုနုိင်ေရဵ ေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် 

ဟိုတယ်မျာဵမှ ထွက်ရှိလာမညဴ်  ချ ိုဵေရ/သုဳဵေရနှငဴ် စွန့်ပစ်   



ေရဆုိဵမျာဵအာဵ သန့်စင်မှုမြပုလုပ်ဘဲ မမို့ ေတာ်စည်ပင်ေရေြမာင်ဵ 

အတွင်ဵသ့ုိ တုိက်ရုိက်စွန့်ပစ်မည်ဆုိပါက ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှု 

ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်သည်ဴအတွက် ေရဆုိဵစုကန်၊ အနည်စစ်ကန်မျာ ြဵဖင်ဴ 

အဆင်ဴဆင်ဴသန့်စင်မပီဵ အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည် 

အေသွဵထုတ်လွှတ်မှု လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ သန့်စင် 

ေဆာင်ရွက်မပီဵမှသာ စွန့်ပစ်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ 

 မမို့ြပနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်သာယာလှပေစရန်နှင်ဴ လူသာဵ  

တ့ုိ၏ ကျန်ဵမာေရဵအတွက်     ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုမြဖစ်ေစရန် 

တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵမှာ အဓိကအေရ ကဵကီဵဆဳုဵ အချက်တစ်ချက် 

ပင်ြဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ သယဳဇာတနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵရဳုဵ၏ (၂.၄.၂၀၂၀) 

ရက်စဲွပါ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာြဖင်ဴ အုိဇုန်ဵလွှာထိခုိက်ပျက်စီဵမှုကုိ 

ထိန်ဵချုပ်ကာကွယ်နိုင်ရန် အုိဇနု်ဵလွှာပျက်စီဵေစေသာ အဓိက 

ြဒပ်ပစ္စည်ဵြဖစ်သညဴ် ဟိုက်ဒရုိကလိုရုိ ဖလူရုိကာဗွန်(HCFCs/

R-22) အသဳုဵြပုေသာ ြမင်ဵေကာင်ေရ ၂.၅ ေအာက် အင်အာဵရိှ 

ေလေအဵေပဵစက်(HCFCs/R-22 based split and window 

type air conditioner equipment )မျာဵ ြပည်တွင်ဵသ့ုိ တင် 

သွင်ဵမှု ကို ၂၀၂၀ြပညဴ်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက်ေန့မှစ၍ တာဵြမစ် 

လိုကပ်ါသည်။ ထို့ြပင်မမို့ြပသာယာလှပမှုနှင်ဴ လူသာဵတ့ုိ၏ 

ကျန်ဵမာေရဵအတွက် ေလေကာင်ဵ၊ ေလသန့်ရရိှရန် သစ်ပင် 

မျာဵ လုိအပ်ပါသည်။ သစ်ပင်မျာဵသည် ကျွနု်ပ်တ့ုိပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ရိှေလထုကုိ သန့်ရှင်ဵေစသည်ဴအြပင် ေဂဟစနစ်ကုိလည်ဵ 

ေကာင်ဵမွန်ေစပါသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ ကမ္ဘာေလာကကကီဵနှငဴ် 

လူသာဵမျာဵအတွက် အကျ ိုဵ ေကျဵ ဇူဵမျာဵစွာ ြဖစ်ထွန်ဵေစေသာ 

သစ်ပင်မျာဵကုိ မိမိတ့ုိ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် အေလဵထာဵ၍ 

ပိုမုိစုိကပ်ျ ိုဵထာဵ သင်ဴပါသည်။ 

 ကျွနု်ပ်တ့ုိကမ္ဘာကကီဵသည် တုိဵပွာဵလာသည်ဴ လူဦဵေရနှငဴ် 

အညီ မမို့ြပမျာဵအလွန်အမင်ဵချဲ့ ထွင်လာမှုနှင်ဴအတူ လိုအပ် 

သညဴ် စွမ်ဵအင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵသွာဵသညဴ် သစ်ေတာ 

ေြမနှင်ဴ စုိကပ်ျ ိုဵေြမမျာဵ၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵအတွက် သဳုဵစွဲ 

ရမည်ဴ ဇီဝရုပ်ကကင်ဵေလာင်စာမျာဵေကကာင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက် 

မှုမျာဵသည် အချ ိုဵညီမျှေမှု မရှိသည်ကိ ု ေလဴလာသိရှိရပါသည်။ 

ထို့ေကကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ကိ ု မထိခိုကေ်စသညဴ်အြပင် ဇီဝ 

ရုပ်ကကင်ဵေလာင်စာမျာဵ အသုဳဵြပုမှုကို ေလျှောဴချနိုင်ေသာ  

ြပန်လည်ြပည်ဴမဖိုဵမမဲစွမ်ဵအင် (Renewable Energy) ြဖစ်သည်ဴ  

ေနေရာင်ြခည်စွမ်ဵအင် (Solar Power) ၊ ေရအာဵလျှေပ်စစ် 

(Hydropower) နှငဴ် ေလအာဵလျှေပ်စစ် (Wind Power) တ့ုိအာဵ 

အသဳုဵြပု၍ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵကုိ ထုတ်ယူသဳုဵစဲွသငဴ်ပါသည်။ 

သ့ုိမှသာ ြပန်လည်အစာဵထုိဵမရသည်ဴ စွမ်ဵအင်အရင်ဵအြမစ် 

မျာဵကုိ ေချွတာရာေရာက်ပါမည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ေန့စဉ်လျှေပ်စစ် 

အသဳုဵြပမှုကုိ နည်ဵအမျ ိုဵမျ ိုဵြဖင်ဴ ေချွတာနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ-

မီဵသီဵတစ်လုဳဵြဖင်ဴ အလုပ်ေကာင်ဵေကာင်ဵလုပ်နုိင်ရင် မီဵသီဵ 

နှစ်လဳုဵဖွင်ဴမထာဵပါနှင်ဴ။ အြပင်သွာဵချန်ိ၊ ရဳုဵဆင်ဵချန်ိနှင်ဴ အလုပ်လုပ် 

မပီဵချန်ိမျာဵတွင် မီဵခလုတ်မျာဵကုိ ေသချာစွာပိတ်သွာဵရန်၊ 

ေနသာေသာေန့မျာဵတွင် သဘာဝအလင်ဵေရာင်ြဖင်ဴ အလုပ် 

လုပ်ပါ။ စာဖတ်ပါ။ ထုိကဴဲသ့ုိ လူတုိင်ဵကုိယ်စီ စွမ်ဵအင်အသဳု ြဵပု 

မှုကိ ု ေချွတာြခင်ဵြဖင်ဴ ကမ္ဘာကကီဵ ၏ စွမ်ဵအင်အရင်ဵြမစ်မျာဵ 

ဆဳုဵရှုဳဵမှုကုိ ကာကွယ်ေပဵရာေရာက်ပါသည်။ 

 ထို့အြပင် မမို့ြပ၏သာယာလှပမှုကိ ု အကျည်ဵတန် 

ဖျက်ဆီဵတတ်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ၊ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵအာဵ 

ေလျှောဴချရန်အတွက် Reduce, Reuse, Recycle, Return, Reject 

ဟုေခါ်ေသာ 5R ကို စနစ်တကျ လိုကန်ာကျင်ဴသဳုဵရမည်ဴအြပင် 

မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖဲွ့မှ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အမှိုက် 

စွန့်ပစ်ရမညဴ်ေနရာမျာဵတွင် စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရန်နှငဴ်  

ေရေြမာင်ဵမျာဵ၊ ြမစ်မျာဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵ၊ အင်ဵအိုင်မျာဵနှငဴ်  

သမုဒ္ဒရာမျာဵအတွင်ဵသ့ုိ စွန့်ပစ်ြခင်ဵအာဵ အထူဵေရှာင်ရှာဵ၍ 

ဝုိင်ဵဝန်ဵပူဵေပါင်  ဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်မှသာ မမို့ ြပနှင်ဴပတ်ဝန်ဵကျင်သည် 

ေရရှည်တည်တဴဳ၍ သာယာလှပေနမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 အချုပ်အာဵြဖငဴ် မမို့ြပနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင် သာယာလှပမပီဵ 

ေရရှည်တည်တဴဳေစရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တ့ုိအာဵလဳုဵသည် မိမိတို့ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ စွမ်ဵအင်အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို ေချွတာစွာ  

သဳုဵစဲွရမညဴ်အြပင် ပတ်ဝန်ဵကျင်သာယာလှပမပီဵ စိမ်ဵလန်ဵ 

စုိြပည်ေစရန် ကမ္ဘာကကီဵ၏အဆုတ်ဟု တင်စာဵေခါ်ေဝါ်သည်ဴ 

သစ်ပင် ၊ ပန်ဵပင်မျာဵကုိ အတတ်နုိင်ဆဳု ကဵကိုဵ စာ မဵပီ  ဵပုိမုိအေလဵထာ  ဵ

စုိကပ်ျ ိုဵကကရန်နှငဴ် အမှိုက်မျာဵကုိ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ကကရန် 

တုိကတွ်န်ဵနှိုဵေဆာ် ေရဵသာဵလုိကရ်ပါသည်။ 

 
ရဲသူေအာင် 

ဒုတိယဦဵစီဵမှူဵ 
     ရှမ်ဵြပည်နယ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

 

 
ကျမ်ဵကုိဵစာရင်ဵ - ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဴဳခိုင်မမဲမပီဵ ဟန်ချက်ညီေသာ 
ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵတက်မှုစီမဳကိန်ဵ(၂၀၁၈-၂၀၃၀)၊ အေြခခဳပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာဘာသာရပ် 

ဆရာမျာဵလက်စဲွ (Summary) ၊ ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုဆုိင်ရာ အေမဵအေြဖမျာဵ
(ဘာသာ ြပန်ဆုိသူ - ေဒါ်မငိမ်ဵမငိမ်ဵခိုင် )   (ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ) 



“ရာသီဉတုေြပာင်ဵလဲြြင်ဵနှငဴ် ြမန်မာနုိင်ငဳ” 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆိုသည်မှာ သိသာထင်ရှာဵမပီဵ 

ေရရှည်ေြပာင်ဵလဲမှုြဖစ်ေနေသာေဒသ သ့ုိမဟုတ် ကမ္ဘာတစ် 

ဝှမ်ဵ၌ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ြဖစ်စဉ်မျာဵြဖစ် 

ပါသည်။ ယေန့ကမ္ဘာတွင် ရာသီဉတုေြပာင်ဵလဲမှုအာဵ နုိင်ငဳ 

တုိင်ဵ၊ ေဒသတုိင်ဵလိုလိုတွင် ေတွ့ကကုဳခဳစာဵေနကကရသည်မှာ 

မျက်ြမင်ကုိယ်ေတွ့ ကကုဳေတွ့ေနကကရသည်။ နုိင်ငဳ၏ တည်ေနရာ 

အလုိက်  ရာသီဉတုအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ ကဲွြပာဵေသာ်လည်ဵ ရာသီ 

ဉတုေြပာင်ဵလဲမှုြဖစ်စဉ်မျာဵကို  ခဳစာဵရလျက်ရှိသည်။ ရာသီ 

ဉတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴအတူ ေနာက်ဆက်တဲွ ဆိုဵကျ ိုဵမျာဵစွာ 

သည် ကမ္ဘာေပါ်ရှိလူသာဵမျာဵသာမက သက်ရှိသတ္တဝါမျာဵနှငဴ်  

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ေဂဟစနစ်မျာဵအေပါ်တွင်လည်ဵ မျာဵစွာ 

သက်ေရာက်မှုမျာဵ ရိှေနသည်။ ရာသီဥတုေဖာက်ြပန် ေြပာင်ဵ 

လဲြခင်ဵ၏ အဓိကအေကကာင်ဵအရင်ဵမှာ လူသာဵမျာဵေကကာင်ဴ 

ပင်ြဖစ်မပီဵ ၎င်ဵ၏အကျ ိုဵဆက်မျာဵကိုလည်ဵ လူသာဵမျာဵ 

သာမက အပင်မျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်မျာဵနှငဴ်သက်ရှိဇီဝ ြဖစ်စဉ်မျာဵ 

အာဵလဳု ြဵပန်လည် ခဳစာဵေနရြခင် ြဵဖစ်သည်။ ရာသီဥတုေဖာက်ြပန် 

ေြပာင်ဵလဲမှု၏ ၉၀%သည်လူသာဵတ့ုိ၏ ပေယာဂမျာဵေကကာင်ဴ 

ြဖစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲရသည်ဴ အေကကာင်ဵအရင်ဵမှာ 

မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ (Greenhouse gas) မျာဵ၏ သက်ေရာက်မှု 

ေကကာင်ဴြဖစ်သည်။ ၎င်ဵတ့ုိသည် ေလထုထဲမှ ဓာတ်ေငွ့မျာ ြဵဖစ်မပီဵ 

အပူစွမ်ဵအင်ကိ ု သယ်ေဆာင်နိုင်စွမ်ဵရှိသညဴ် အနီေအာက် 

ေရာင်ြခည်မျာဵအာ  ဵ စုပ်ယူနုိင်၊ ထုတ်လွှတ်နုိင်သည်ဴ ဓာတ်ေငွ့မျာ  ဵ

ြဖစ်သည်။ ကမ္ဘာဴေလထုအတွင်ဵ ေတွ့ရသညဴ်  မှန်လုဳဓာတ်ေငွ့ 

မျာဵတွင် ေရေငွ့၊  မီသိန်ဵဓာတ်ေငွ့ ၊ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ 

နုိက်ထရပ်စ်ေအာက်ဆုိဒ်နှင်ဴ အုိဇုန်ဵတ့ုိပါဝင်ပါသည်။ မှန်လဳုအိမ် 

ဓာတ်ေငွ့သည် ကမ္ဘာေြမကကီဵ ကို ခခုဳလွှာသဖွယ် ေဆာင်ရွက် 

ေပဵသည်။ ကမ္ဘာဴေြမြပင်၊ ကမ္ဘာဴေရြပင်တ့ုိမှ ေကာင်ဵကင်ယဳသ့ုိ 

ကန်ထွက်လာေသာ အပူဓာတ်မျာဵကုိ ေလထုအတွင်ဵရှိ  

ဓာတ်ေငွ့အချ ို့က စုပ်ယူထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြခင်ဵြဖငဴ် ကမ္ဘာကို 

ပူေနွဵေစသည်ကိ ု မှန်လုဳအိမ်ဓာတ်ေငွ့ဟုေခါ်သည်။ ေလထု 

အတွင်ဵ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့မျာ ြဵပာဵလာြခင်ဵေကကာင်ဴ ကမ္ဘာကကီဵ 

ပူေနွဵလာကာ ရာသီဥတု ေဖာက်ြပန်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကို 

ြဖစ်ေပါ် ေစသည်။ 

မှန်လုဳအိမ်ဓာတ်ေငွ့မျာဵ ရိှသငဴ်ေသာပမာဏထက် ပိုမိုမျာဵ 

ြပာဵလာရြြင်ဵ 

 မှန်လုဳအိမ်ဓာတ်ေငွ့မျာဵ မျာဵြပာဵလာရြခင်ဵသည် လူ 

ဦဵေရ တုိဵပွာဵလာြခင်ဵ၊ စက်ရဳု အလုပ်ရဳုမျာဵ မျာဵြပာဵလာြခင်ဵ၊ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ြဖစ်ေပါ်ြခင်ဵစသညဴ် အေကကာင်ဵ 

အရင်ဵမျာဵေကကာင်ဴြဖစ်သည်။ ကမ္ဘာဴလူဦဵေရတုိဵနှုန်ဵမှာလည်ဵ 

တစ်ေန့ထက်တစ်ေန့ မျာဵြပာဵလျက်ရိှမပီဵ လူဦဵေရ တုိဵပွာဵ 

လာသည်နှင်ဴအမျှေ လူတ့ုိ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵအတွက် လယ်ယာ 

ေြမမျာဵ တုိဵချဲ့ လုပ်ကိငု်လာြခင်ဵ၊ ရုပ်ကကင်ဵေလာင်စာမျာဵ 

ထုတ်ယူသဳုဵစဲွမှုမျာဵြပာဵလာြခင် ၊ဵ သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ တိုဵချဲ့လုပ်ကိုင်လာြခင်ဵ ၊ စိ ုက်ပျ ိုဵေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ  

မျာဵ တုိဵချဲ့ လုပ်ကိငု်လာြခင်ဵနှငဴ် လူသဳုဵကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ ပိုမုိ 

ထုတ်လုပ်အသဳုဵြပုြခင်ဵစသည်တ့ုိကုိ လူသာဵတ့ုိ လုပ်ေဆာင် 

လာခဴဲကကသည်။ ကမ္ဘာဴအပူချန်ိြမင်ဴတက်ြခင်ဵသည် တစ်နှစ်ထက် 

တစ်နှစ် သိသာစွာ တိုဵလာေနသည်။ ၁၈၆၀ ြပညဴ်နှစ်မှ 

နှစ်ေပါင်ဵ ၁၅၀ အတွင်ဵတွင် အပူြပင်ဵဆုဳဵနှစ်ကာလမျာဵမှာ 

၁၉၉၅ ခုနှစ် ေနာက်ပုိင်ဵတွင်သာြဖစ်ေပါ်၍ လွန်ခဲဴေသာ နှစ် 

၁၀၀ က ကမ္ဘာဴပျမ်ဵမျှေအပူချနိ်သည် ၁၃ ဒသမ ၅ ဒီဂရီ 

စင်တီဂရိတ်သာရှိခဲဴေသာ်လည်ဵ မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ၁၄ 

ဒသမ ၃ ဒဂီရီ စင်တီဂရိတ်အထိ ြမငဴ်တက်လာေကကာင်ဵ ကို 

လည်ဵေလဴလာသိရိှရပါသည်။ မည်သ့ုိပင်ြဖစ်ေစ ကမ္ဘာကကီဵ  

ပူေနွဵလာမှုေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ရာသီဥတုေဖာက်ြပန် 

ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတ့ုိ၏ေနာက်ဆက်တဲွ သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်ေနမှုမျာဵကို ေြဖရှင်ဵေလျှောဴချနိုင်ရန် မိမိတ့ုိ 

နိုင်ငဳနှင်ဴ သငဴ်ေလျာ်ေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ 

လိုကန်ာကျင်ဴ သဳုဵနုိင်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ 



ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ရာသီဥတုအေြြအေန 

ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵေကကာင်ဴ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ပျက်စီဵမှုမျာဵ၏ ဆိုဵကျ ိုဵမျာဵစွာကိုလည်ဵ ခဳစာဵ 

ရသည်။ မုိဵေခါင်ြခင်ဵ၊ အပူချနိ်ြမင်ဴတက်ြခင်ဵ၊ ေရကကီဵ ြခင်ဵ၊ 

ေြမမပိုြခင်ဵ၊ ေတာမီဵေလာင်ြခင်ဵ၊ မီဵေတာင်ေပါက်ကွြဲခင်ဵ၊ 

ငလျင်လှုပ်ြခင်ဵ၊ မုန်တုိင်ဵမျာဵမကကာခဏ တုိက်ခတ်ြခင်ဵ၊ ေရခဲ 

မျာဵအရည်ေပျာ်ြခင်ဵ၊ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ မျ ိုဵသုဉ်ဵေပျာက်ကွယ် 

ြခင်ဵ၊ အစာဵအစာနှငဴ် ေသာက်သဳုဵေရရှာဵပါဵလာြခင်ဵ၊ ေရာဂါ 

ဘယထူေြပာလာြခင်ဵစသညဴ် သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵကုိ 

ြဖစ်ေပါ်ေစခဲဴပါသည်။ 

 ကမ္ဘာဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲလာမှုနှငဴ်အတူ ြမန်မာနိုင်ငဳ 

သည်လည်ဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ကိ ု ဘက်စဳုေထာငဴ်စဳုမှ 

သက်ေရာက်မှုမျာဵခဳစာဵခဴဲရသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳသည် စုိကပ်ျ ိုဵ 

ေရဵကို အေြခခဳေသာနိုင်ငဳြဖစ်သညဴ်အေလျာက် ရာသီဉတု 

ေကာင်ဵမွန်ရန် အထူဵလုိအပ်သည်။ ယခုအခါြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 

အချ ို့ေဒသမျာဵတွင် မုတ်သဳုရာသီမှာ ရက် ၃၀ ေအာက်အထိပင် 

ေလျာဴကျကာ တုိေတာင်ဵလာသည်ဟုသိရသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 

လူဦဵေရ ၇၀% သည် စုိကပ်ျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵကို အမှီြပုေနရမပီဵ 

စုိကပ်ျ ိုဵေရဵအတွက် လိုအပ်ေသာမုတ်သဳုကာလ တုိေတာင်ဵ 

လာြခင်ဵြဖင်ဴ စုိကပ်ျ ိုဵေရဵကဏ္ဍကို ထိခိုကေ်စသညဴ်အြပင်  

ြမန်မာနုိင်ငဳေအာက်ပိုင်ဵရှိ ပင်လယ်ကမ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသမျာဵ 

တွင်လည်ဵ ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင် ြမငဴ်တက်လာမှုေကကာငဴ် 

ဆာဵငဳေရမျာဵ စုိက်ပျ ိုဵ ေြမအတွင်ဵသ့ုိ ဝင်ေရာက်ကာ စုိက်ပျ ိုဵ ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအာ  ဵထိခုိက်ေစခဴဲပါသည်။ ကမ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသမျာဵတွင် 

အထူဵသြဖင်ဴ ဆုိင်ကလုန်ဵမုန်တုိင်ဵမျာ ၊ဵ အပူပုိင်ဵမုန်တုိင်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ဆူနာမီ ေဘဵဒဏ်မျာဵ ကျေရာက်နုိင်သညဴ်နည်ဵတူ မိုဵသည်ဵ 

ထန်စွာရွာသွန်ဵမှုေကကာင်ဴ ေရကကီဵ ၊ ေရလျှေ ဳြခင်ဵမျာဵသည်လည်ဵ 

ကကမိ်ဖန်မျာဵစွာကကုဳေတွ့ေနရသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငဳသည် ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵေကကာင်ဴ 

ြဖစ်ေပါ်လာေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵေကကာင်ဴ အသက် 

ေပါင်ဵမျာဵစွာေပဵဆပ်ခဴဲရသည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် ြဖစ်ေပါ်ခဴဲေသာ 

နာဂစ်ဆုိင်ကလုန်ဵမုန်တုိင်ဵေကကာင်ဴ လူေပါင်ဵမျာဵစွာ၏ အသက် 

အိုဵအိမ်မျာဵ ဆဳုဵရှုဳဵခဲဴရသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်လည်ဵ ေရကကီဵ  

ေရလျှေမဳှုမျာဵကုိ နုိင်ငဳအန့ဳှအြပာဵတွင် ကကုဳေတွ့ခဴဲရသည်။ ၂၀၁၆ 

ခုနှစ်၊ ၂၀၁၇နှငဴ၂်၀၁၈ခုနှစ်တ့ုိတွင်လည်ဵ ေရကကီဵ ေရလျှေမဳှုမျာဵ 

ကိုကကုဳေတွ့ခဲဴရသည်။ ေနရာေဒသအချ ို့တွင် ေရကကီဵ ေရလျှေမဳှု 

မျာဵကုိ ခဳစာဵေနရေသာ်လည်ဵ အချ ို့ေဒသမျာဵတွင် မုိဵေခါင်မှု 

ဒဏ်ကိ ု ခဳစာဵေနကကရသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မွန်ြပည်နယ်၊ 

ေပါင်မမို့နယ်၊ သဲြဖူကုန်ဵေကျဵရွာရိှ 'မလတ် 'ေတာင်မပိုြခင်ဵ 

ေကကာင်ဴ လူေပါင်ဵမျာဵစွာ၏ အသက်အုိဵအိမ်မျာဵစွာ ဆဳုဵရှုဳဵ 

ခဲဴရသည်။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵြဖစ်ေပါ်လာြခင်ဵသည် 

ကမ္ဘာကကီဵပူေနွဵလာကာ ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်မှုမျာဵေကကာင်ဴ 

ြဖစ်သည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ အပူချန်ိမျာဵသည်လည်ဵ တစ်နှစ်ထက် 

တစ်နှစ် တုိဵလာေနသည်။ အပူချန်ိြမင်ဴတက်လာြခင်ဵေကကာင်ဴ 

အညာေဒသမျာဵတွင် ေနွရာသီအစ၌ပင် ေသာက်သဳုဵေရ ရှာဵပါဵ 

မှုမျာဵကုိ ကကုေဳတွ့ေနရသည်။ ေနွအခါ ေသာက်သဳုဵေရ ရှာဵပါဵ 

သည်ဴ ေဒသမျာဵသည်လည်ဵ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် မျာဵလာ 

သည်။ 

လူတစ်ဦဵြျင်ဵစီတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်သငဴ်သည်မျာဵ 

ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိ ေလျှောဴချရန် 

ကမ္ဘာေပါ်တွင်ေနထုိင်ေသာ လူသာဵတုိင်ဵတွင် တာဝန်ရိှသည်။  

လူသာဵတ့ုိအေနြဖင်ဴ မည်သည်ဴတာဝန်မျာဵကုိ မည်သ့ုိ တာဝန်ယူ 

ကကရမည်နည်ဵ။ ေရှ့တွင်ေဖာ်ြပခဴဲသည်ဴ အရာမျာဵထဲတွင် ရာသီ 

ဥတုေဖာက်ြပန်ေြပာင်ဵလဲရသညဴ် အေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵနှငဴ် 

ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်   ေတွ့ကကုဳခဳစာဵခဲဴရသည်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ 

အေကကာင်ဵကို ေဖာ်ြပခဴဲမပီဵြဖစ်သည်။ သ့ုိြဖစ်၍ ကမ္ဘာကကီဵနှင်ဴ 

မိမိတ့ုိနိုင်ငဳ၏ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိေလျှောဴချရန် မိမိတ့ုိ 

ေန့စဉ်ဘဝတွင်ြပုလုပ်ေနေသာ ြပုလုပ်ေလဴရိှသည်ဴ အရာမျာဵကုိ 

ြပန်လည်သဳုဵသပ်သင်ဴေသာ အချန်ိသ့ုိ ေရာက်ရိှေနမပီြဖစ်သည်။ 

ပထမဦဵစွာ မိမိတ့ုိကာဗွန်ေြခရာကို ေလျှောဴချကကပါစ့ုိ။ 

အသာဵ၊ ငါဵ စာဵသဳုဵြခင်ဵအတွက် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

တုိဵချဲ့ လုပ်ကုိင်ေစသြဖင်ဴ မိမိတ့ုိအေနြဖင်ဴ တတ်နုိင်သေလာက် 

အသာဵမျာဵ အလွန်အကျွ ဳ့စာဵသဳုဵြခင်ဵကိုေလျှောဴချြခင်ဵ၊ မိမိတို ့ 

သွာဵလာေရဵအတွက် အမျာဵသဳုဵယာဉ်မျာဵကုိသဳုဵြခင်ဵ၊  စက်ဘီဵ 

မျာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ ေြခကျင်လမ်ဵေလျာက်သွာဵြခင်ဵ၊ ေရကို 

ေ ခတာအသဳုဵြပုြခင်ဵ စသညဴ်အချက်မျာဵကုိ လိုကန်ာြခင်ဵ 

ြဖင်ဴလည်ဵ ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်ေြပာင်ဵလဲမှုကိ ု တစ်ဦဵချင်ဵ 

အေနြဖင်ဴ ေလျှောဴချရာေရာက်ပါသည်။ ထ့ုိြပင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်သက်ဆိငု်ေသာ အထိမ်ဵအမှတ်ပွဲမျာဵတွင် 

တက်ကကစွာပါဝင်ဆင်နွှဲြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ အဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵ 

သိမ်ဵေရဵနှငဴ် သက်ဆိငု်ေသာ လူထုလှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ 

တွင် တက်ကကစွာပါဝင်လှုပ်ရှာဵြခင်ဵတ့ုိကုိ ြပုလုပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ 

လည်ဵ ကမ္ဘာကကီဵအတွက် တာဝန်ေကျေသာလူသာဵတစ်ေယာက်  



ြဖစ်ေစရန် အေထာက်အကူြပုမည်ဟု ထင်ြမင်မိပါသည်။  ပတ်ဝန်  ဵ

ကျင်ကုိ ချစ်ြမတ်နုိဵသူတုိင်ဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ချင်ဵစီ အလုိက် 

ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်ေြပာင်ဵလဲမှုေလျှောဴချြခင်ဵကို တစ်ေထာင်ဴ 

တစ်ေနရာမှ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ြခင် ြဵဖင်ဴ ကမ္ဘာကကီဵအတွက် 

တာဝန်ေကျေသာလူသာဵေကာင်ဵတစ်ဦဵအြဖစ် တာဝန်သိတက်စွာ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် တုိက်တွန်ဵေရဵသာဵလုိက်ရပါသည်။ 

                    မုိဵသန္တာ 

ဦဵစီဵအရာရှိ 
စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

“ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာကဗျာ” 

“အြဖူေရာင်ညစ်ညမ်ဵမှု” 

တစ်ခါသဳုဵမပီဵ လွှင်ဴပစ်လိုကက်ကတာပဲ 
ေဆွဵေြမဴဖို့အတွက် နှစ်ေတွ ရာေထာင်ချေီစာငဴ်ဆိငု်ဵရ 
ဒလီိုနဲ့ .... ဒဏ်ရာရသတ္တဝါေတွရဲ့ တရာဵခဳဟာ 
ငါ ြဖစ်ခဲဴတာလာဵ? 
ေလာင်ကျွမ်ဵြပာကျချင်တာေတာင်မှ 
ေလထုနဲ့အိုဇနု်ဵကို အာဵနာေနရ 
ဒေီတာဴ...... 
ငါဴကိ.ု.............ေလျှောဴချပါ 

ငါဴကိ.ု.............ထပ်ခါထပ်ခါ ြပန်သဳုဵပါ 
ငါဴကိ.ု............ပဳုစဳသစ်နဲ့ြပန်သဳုဵပါ 
ြဖစ်နိုင်ရင်ေလ 
ငါဴကိ ုဟိုဵ.......ေဝဵေဝဵကုိ 
ေမာင်ဵထုတ်လိုကစ်မ်ဵပါ။ 
(တစ်ခါသဳုဵပလတ်စတစ်မျာဵကို ေလျှောဴချကကပါစ့ုိ) 

 
            လှိုင်ဝင်ဵသန်ဵ 
           ဒုတိယဦဵစီဵမှူဵ 
         ကချင်ြပည်နယ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

“ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာကာတွန်ဵ” 


