
Mandalay Climate Forum ဆ  ွေးဆ  ွေးပ ွဲအစီအစဉ်သ  ို့ တက်ဆ ောက်၍ ပါဝင်ဆ  ွေးဆ  ွေးခြငွ်ေး ှင  ်

အသ ပညောဆပွေးဆ ောင် ွက်ခြငွ်ေး 

၁။ ပ  ို့ဆဆောင်ဆက်သွယ်ဆ ေးနှင ်ဆက်သွယ်ဆ ေးဝန်ကက ေးဌောန၊ မ  ေးဆေဝသနှင ်ဇေဆေဒညွှန်ကကောေးမှု 

ဦေးစ ေးဌောနမှ ကက ေးမှ ေးကျင်ေးပဆသော Mandalay Climate Forum ဆဆေွးဆနွေးပွွဲ အစ အစဉ်အောေး (၂၄-၂-၂၀၂၃) 

 က်ဆနို့တွင ် မနတဆေေးမမ  ြို့၊ (၅၃)ေမ်ေး (၆၃၊ ၃၇ ေမ်ေး) ှ  Hotel Hazel ၌ ကျင်ေးပပပ ေ ပ်ခွဲ ပါသည်။ 

အဆ  ပါအခမ်ေးအန ေးသ  ို့ မနတဆေေးတ  ငေ်းဆဒသကက ေးအစ  ေး အဖွွဲြို့၊ ေမ်ေးပန်ေးဆက်သွယ်ဆ ေးဝန်ကက ေး၊ 

သက်ဆ  င် ောဌောနမျောေးမှ ညွှန်ကကောေးဆ ေးမှ ေးမျောေး၊ တကကသ  ေ်ဆကျောင်ေးမျောေးမ ှပါဆမောကခချ ပ်မျောေးနှင ် နည်ေးပပ 

ဆ ော/ဆ ောမမျောေးနှင  ် ဖ တ်ကကောေးထောေးသည ် ဧည သ်ည်ဆတော်မျောေး စ စ ဆပါင်ေး (၇၀)ဦေးခနိ်ု့ တက်ဆ ောက်ခွဲ  

ပါသည်။ 

၂။ Mandalay Climate Forum ဆဆေွးဆနွေးပွွဲ အစ စဉ်အောေး နံနတ ် (၉:၀၀)န   မှ စတင၍် မနတဆေေး 

တ  င်ေးဆဒသကက ေးအစ  ေး အဖွွဲြို့၊ ေမ်ေးပန်ေးဆက်သွယ်ဆ ေးဝန်ကက ေးမှ အဖငွ ်အမှောစကောေး ဆပပောကကောေးပခင်ေး၊ 

မှတ်တမ်ေးတင်ဓောတပ်ံ  ရ  ကက် ေးပခငေ်း၊ ဆဆေွးဆနွေးပွွဲအစ စဉ်မျောေး အတညပ်ပ ပခင်ေး၊ နံနတပ်  င်ေး အစ အစဉ်တွင် 

မနတဆေေးတ  င်ေးဆဒသကက ေး၊ ပတ်ဝန်ေးကျင်ထ န်ေးသ မ်ေးဆ ေးဦေးစ ေးဌောန၊ ညွှန်ကကောေးဆ ေးမှ ေးမ ှ သဘောပတ အပဖစ် 

ဦေးဆဆောင်၍ Climate Forum အဆကကောင်ေးအ ောမျောေး ဆဆေွးဆနွေးပခင်ေး၊ မ  ေးဆေဝသနငှ ်ဇေဆေဒညွှန်ကကောေးမှု 

ဦေးစ ေးဌောနမှ မ  ေးဇေဌောန၏  ောသ ဥတ ဆ  င် ော ဝနဆ်ဆောင်မှုမျောေးနှင  ် ဇေဆေဒဆ  င ်ောဝန်ဆဆောင်မှုမျောေး 

တင်ပပပခင်ေး၊ မ  ေးဆခါင်မှု ဆေ ေောဆစောင ်ကကည မ်ှုအဆပခအဆန တင်ပပပခင်ေးနှင ် ဆပမငေျင်ဆဘေးအနတ ောယ် 

ဆ  င် ော သံ ေးသပ်ဆဆွေးဆနွေးပခင်ေး၊ စ  က်ပျ   ေးဆ ေးဦေးစ ေးဌောနမှ  ောသ ဥတ အသံ ေးချမှု ဆဆေွးဆနွေးပခင်ေး၊ အပ ပ  င်ေး 

ဆဒသစ မ်ေးေန်ေးစ  ဆပပဆ ေးဦေးစ ေးဌောနမ ှ  ောသ ဥတ အသံ ေးချမှု ဆဆေွးဆနွေးပခင်ေး၊ အဆထွဆထဆွဆေွးဆနွေးပခင်ေး၊ 

ပတ်ဝန်ေးကျင်ထ န်ေးသ မေ်းဆ ေးဦေးစ ေးဌောနမ ှ  ောသ ဥတ ဆပပောငေ်းေွဲမှုဆ  င် ော ေက်ကမ်ေးစောဆစောင်မျောေး 

ပဖန်ဆဝပခင်ေး၊ ပမန်မောန  င်င ံ  ောသ ဥတ ဆပပောင်ေးေွဲမှုဆ  င် ော မ ဝါဒ၊ ပမန်မောန  င်င ံ  ောသ ဥတ ဆပပောင်ေးေွဲမှု 

ဆ  င် ော ပင်မေ ပင်န်ေးအစ အစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)နှင ် ပမန်မောန  င်င ံ  ောသ ဥတ ဆပပောင်ေးေွဲမှုဆ  င် ော မဟော 

ေျ ဟော (၂၀၁၈-၂၀၃၀) စောအ ပ်မျောေး ပဖနိ်ု့ဆဝပခင်ေး၊  ောသ ဥတ ဆပပောင်ေးေွဲမှုဆ  င် ော အသ ပညောဆပေးပခင်ေး 

အစ အစဉ်အောေး Board Stand မျောေးပဖင ် သရ ပ်ပပပခင်ေးနှင ်  ောသ ဥတ ဆပပောင်ေးေွဲမှုဆ  င် ော စောအ ပ်မျောေးအောေး 

ခင်ေးကျငေ်းပပသပခင်ေးတ  ို့က   ဆဆောက် ကွ်ခွဲ ပါသည်။ 

၃။ ဆက်ေက်၍ ဆနို့ေည်ပ  င်ေးအစ အစဉ်တွင် အပ ပ  င်ေးဆဒသစ မ်ေးေန်ေးစ  ပပည်ဆ ေးဦေးစ ေးဌောန၊ ညွှန်ကကောေး 

ဆ ေးမှ ေးမှ သဘောပတ အပဖစ်ဦေးဆဆောင်၍ မနတဆေေးတ  င်ေးဆဒသကက ေး၏  ောသ ဥတ အဆပခအဆနအောေး သံ ေးသပ် 

ဆဆေွးဆနွေးတင်ပပပခင်ေး၊ အ ပ်စ  (၃)စ  ဖွွဲြို့စည်ေး၍ အ ပ်စ  (၁)၊ အ ပ်စ  (၂)နှင ် အ ပ်စ  (၃) အဖွွဲြို့ 

အသ ေးသ ေးအေ  က် ဆဆေွးဆနွေးတင်ပပေောဆသော Group Presentation မျောေးအောေး ဆမေးခွန်ေးမျောေး ဆမေးပမန်ေး၍ 

အပပန်အေှန်ဆဆွေးဆနွေးပခင်ေး၊ အဆထွအဆထွဆဆွေးဆနွေးပခင်ေး၊ ဆဆေွးဆနွေးတင်ပပခွဲ ဆသော အ ပ်စ  (၃)ဖွွဲြို့အောေး 

အမှတ်တ ေက်ဆဆောင်ပစစညေ်းမျောေး ဆပေးအပ်ပခင်ေးနငှ ် မ  ေးဆေဝသနှင ်ဇေဆေဒညွှန်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောန၊ 

ညွှန်ကကောေးဆ ေးမှ ေးမှ ဆကျေးဇ ေးတင်စကောေးဆပပောကကောေးမပ ေး Mandalay Climate Forum ဆဆေွးဆနွေးပွွဲ 

အစ အစဉ်က   ညဆန (၅:၀၀)န   တွင် ဆအောင်ပမငစ်ွောရ ပ်သ မ်ေးခွဲ ပါသည်။ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


