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Dipterocarp forest in Saw Township ©The Shutterbug 



 

ဥထ  ောဇဉ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ် အခ က်အလက်မ္ ောျိုးအ  န ုင်ငံသောျိုးတစ်ဦျိုးလ င် ကောဗွန်ဒ ုင်ထအောက်ဆ ုဒ် 

 ုတ်လွှတ်မ္ှု (၀.၆၁) တန်သော ှ ထသော ပမ္န်မ္ောန ုငင်ံသည် ကမ္္ော  န်လံုအ မ္်ဓါတ်ထငွွေ့ 

 ုတ်လွှတ်မ္ှုတွင ်  ုတ်လွှတ်မ္ှုြမ္ောဏ အနညျ်ိုးဆံုျိုးန ုင်ငပံ စ်ြါသည်။ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံသည် 

သတငျ်ိုးအခ က်အလက်၊ နညျ်ိုးြညောစွမ္်ျိုးထဆောင် ည်၊ ဘဏ္ဍောထငအွ ငျ်ိုးအပမ္စ်မ္ ောျိုးနှင ် ြတ်သက် 

သည အ်ခက်အခဲ စ န်ထခေါ်မ္ှုမ္ ောျိုးအပြင်  ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုနှင ် ၎င်ျိုး၏ ထနောကဆ်က်တွဲ 

  က်အောျိုးပြင်ျိုး သဘောဝထဘျိုးအနတ ော ်မ္ ောျိုးထတွွေ့ကကံ ခဲ မ္ှုမ္ ောျိုးထ ကောင ်   ခ ုက်လွ ်မ္ှု အပမ္င ်ဆံုျိုး 

န ုငင် ံ ပ စ်ြါသည်။   ိုု့ထ ကောင ် န ုင်ငနံှင  ် ပြည်သူမ္ ောျိုးသည်   ခ ုက်ြ က်စီျိုးဆံုျိုးရံှုျိုးမ္ှု မ္ ောျိုးပြောျိုးစွော 

ထတွွေ့ကကံ ခံစောျိုး ြါသည်။  သ ုို့ ောတွင် ြါ ီသထဘောတူညီခ က်၏  ည်မ္ှန်ျိုးခ က်ပ စ်သည ် ကမ္္ော  

အြူခ  န်က ု ၁.၅ ဒီဂ ီစငတ်ီဂ  တ်ထအောက် ထကောင်ျိုးမ္ွန်စွော   န်ျိုးခ  ြ်န ုင ်န်အတွက် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံ 

သည် ၎င်ျိုး၏  ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုထလ ော ခ ထ ျိုးနှင  ် လ ကု်ထလ ောညီထ ွ ှ ထစထ ျိုး ထဆောင ်ွက် 

မ္ည ် ကတ ကဝတ်မ္ ောျိုးက ု  ည ်ွ ခ် က် ပမ္င ်မ္ောျိုးစွောခ မ္ှတ်၍ အထကောင်အ ည်ထ ောလ် က် 

 ှ ြါသည်။   ုသ ုို့ထဆောင ်ွက် ောတွင် INDC ကနဦျိုး အစီ င်ခံစောြါ ကတ ကဝတ်မ္ ောျိုးက ု 

အထကောငအ် ည်ထ ောပ်ခငျ်ိုးသောမ္က ထ ှွေ့လောမ္ည ်ကောလမ္ ောျိုးတွင ်ထဆောင ်ွက်မ္ည ်  ည်မ္ှန်ျိုးခ က် 

ြ ုမ္ ုပမ္င ်မ္ောျိုးထသော ကတ ကဝတ်မ္ ောျိုးြါဝင်သည ် NDC အစီ ငခ်ံစောက ုလည်ျိုး ပြငဆ်င်လ က် 

 ှ ြါသည်။    

ကကွ ဝ်သည ် သဘောဝသ ံဇောတမ္ ောျိုးက ု အသုံျိုးပြ ပခင်ျိုးနှင ် လူူ့စွမ္ျ်ိုးအောျိုးအ င်ျိုးအပမ္စ်မ္ ောျိုး 

က ု စွမ္်ျိုးထဆောင် ည်ပမ္ြှင ်တငပ်ခငျ်ိုးတ ုို့ပ င ် အဓ က  ညမ်္ှန်ျိုးခ က်ပ စ်သည ် ဆင်ျိုး ဲမ္ွဲထတမ္ှု 

တ ုက်  က်ထ ျိုးနှင  ်ထ  ှည်တည်တံ ပြီျိုး အောျိုးလံုျိုးသောတူညီမ္  အက   ျိုးခံစောျိုး  ှ ထစမ္ည ် လူမ္ှုစီျိုးြွောျိုး 

 ွံွေ့ပ   ျိုးတ ုျိုးတက်မ္ှု   ှ ထစထ ျိုးတ ုို့အတွက် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငသံည် ကက  ျိုးြမ္်ျိုးထဆောင ်ွက်လ က် ှ ြါသည်။ 

တပြ  င်နက်တည်ျိုးမ္ှောြင် လူသောျိုးအောျိုးလံျုိုး၏ ခ မ္်ျိုးသောသုခ   ှ ထစထ ျိုးအတွက်  ောသီဥတု 

ထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုက ု ကကံ ကကံ ခံ  င်ဆ ုင်တံုို့ပြန်၍ ကောဗွန် ုတ်လွှတ်မ္ှုနည်ျိုးထသော လူူ့အ ွဲွေ့အစည်ျိုးနှင ် 

ပင မ်္ျိုးခ မ္်ျိုးသော ောဝထပြောထသော  က်ဒ  ် ဒီမ္ ုကထ စီန ုင်ငံက ု တည်ထ ောင်လ က် ှ ြါသည်။ 

  ိုု့ထ ကောင ် ပမ္န်မ္ောန ုငင်ံ ောသီဥတု ထပြောငျ်ိုးလဲမ္ှုဆ ုင် ောမ္ူဝါဒ၊ မ္ဟောဗ ျူဟောနှင ် လုြ်ငန်ျိုးအစီ 

အစဉ်မ္ ောျိုးအြါအဝင ်သင ်ထလ ော်သည ် မ္ူဝါဒနှင ် မ္ဟောဗ ျူဟောမ္ူထဘောငမ်္ ောျိုးက ု  ခင်ဒီမ္ ုကထ စီ 

အသွငက်ူျိုးထပြောငျ်ိုးထ ျိုးကောလအတွင်ျိုး ခ မ္ှတ်ကော အထကောင်အ ည်ထ ော်လ က်  ှ ြါသည်။ 

အဆ ြုါ မ္ူဝါဒနှင ် မ္ဟောဗ ျူဟောမ္ူထဘောငမ်္ ောျိုးသည်  ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှု၏ ဆ ုျိုးက   ျိုးမ္ ောျိုးက ု 

ကကံ ကကံ ခံ  င်ဆ ုင်တံုို့ပြန်န ုငပ်ြီျိုး ြစစ ြပန်နှင ် အနောဂတ်ကောလ မ္   ျိုးဆက်မ္ ောျိုးအတွက်  ောသီဥတု 

ထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုအထြေါ် တံုို့ပြန်န ုင်စွမ္်ျိုး ှ သည ်  ွံွေ့ပ   ျိုးတ ုျိုးတက်မ္ှုက ု  ှ ထစမ္ည ် အထပခခံက ဆံုျိုး 

 နတ ောျိုးတစ်ခုြင ်ပ စ်ြါသည်။ 

န ုငင်အံလ ကု် မ္တူညီထသော အထပခအထနမ္ ောျိုးအထြေါ်မ္ူတည်ပြီျိုး သတ်မ္ှတ် ောျိုးသည ် 

“မ္တူကွဲပြောျိုးထသော ဝတတ ောျိုးမ္ ောျိုးနှင ် သက်ဆ ုင ်ော စွမ္်ျိုးထဆောင် ည်မ္ ောျိုးအလ ုက် အထကောင် 

အ ည်ထ ော ်မ္ည ် ဘံုအထပခခံမ္ူ”နှင  ် ကျွန်ုြ်တ ုို့၏  ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှု တ ုက်  က်ထ ျိုး 



လုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုး ထဆောင် ွက် န်အတွက်  ည်မ္ှန်ျိုးခ က်ြ မု္ ုပမ္င ်မ္ောျိုးထသော ကတ ကဝတ်မ္ ောျိုးက ု 

အခ ုင်အမ္ော ြမ်္ံ သနန ဌောန်ပြ  ငျ်ိုး  ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှု ထလ ော ခ ထ ျိုးနှင ် လ ကု်ထလ ောညီထ ွ 

 ှ ထစထ ျိုး လုြ်ငန်ျိုးန ်ြ ် (၂) ခုတွင ် INDC ကနဦျိုးအစီ ငခ်ံစော က် ြ ုမ္ ုထကောင်ျိုးမ္ွန်၍ 

အထသျိုးစ တ် အထကောင်အ ည်ထ ော ်မ္ည ်  ောသီဥတုထပြောငျ်ိုးလဲမ္ှုတ ုက်  က်ထ ျိုး လုြ်ငန်ျိုးစဉ် 

မ္ ောျိုးြါဝင်သည ် NDC အစီ င်ခံစောက ု ပြ စုခဲ ြါသည်။ အဆ ုြါ NDC အစီ င်ခံစောက ု 

“အောျိုးလံုျိုးြါဝင်ထ ျိုး” မ္ူပ င ် သက်ဆ ုင်သည ် အ ဲွွေ့အစည်ျိုးအောျိုးလံုျိုးနှင ်  ွံွေ့ပ   ျိုးမ္ှုအကူအညီထြျိုးသည ် 

မ္ တ် က်အ ွဲွေ့အစည်ျိုးမ္ ောျိုး၏ အထ ောက်အြံ မ္ ောျိုးပ င ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မ္ှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ျိုး 

ပြ စုခဲ  ော ထ ထ ောဝ်ါ ီလ ၁  က်ထနို့ စစ်အောဏောမ္သ မ္်ျိုးမ္ီ အစီ င်ခံစောက ု အပြျီိုးသတ် ပြ စုန ုင်ခဲ  

ြါသည်။   

က ုဗစ-်၁၉ ကမ္္ော ကြ်ထ ောဂါ ကူျိုးစက်မ္ှုနှင ်  ောသီဥတုထပြောငျ်ိုးလဲမ္ှု၏ ပြင်ျိုး န်ထသော 

ဆ ုျိုးက   ျိုးမ္ ောျိုးထ ကောင ် ဆ ုဝါျိုးစွော   ခ ုက်ခံစောျိုးခဲ  သည ် န ုငင်ံ၏ အထပခအထနသည် စစ်အောဏော 

သ မ္်ျိုးမ္ှုထ ကောင ် လက် ှ ကကံ ထတွွေ့ထန သည ် အက ြ်အတညျ်ိုးမ္ ောျိုးက ု ြ ုမ္ ုပြင်ျိုး န်ဆ ုျိုးဝါျိုးထစခဲ  

သည်။ အဆ ြုါ အောဏောသ မ္်ျိုးမ္ှုထ ကောင ် အောျိုးလံုျိုးသောတူညီမ္  အက   ျိုးခံစောျိုး  ှ ထစပြီျိုး 

 ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုဒဏ် ခံန ုင် ည် ှ သည ်  ွံွေ့ပ   ျိုးတ ုျိုးတက်ထသော  က်ဒ  ဒ်ီမ္ ုကထ စီန ုင်ငံ 

တည်ထဆောက်ထ ျိုးအတွက် အ ှ န် ူကောစ အထပခခံအထဆောက်အဦနှင ် အထပခခံထကောင်ျိုးမ္ ောျိုးသည် 

ြ က်သုန်ျိုးခဲ  ြါသည်။   ိုု့ထ ကောင ် န ုင်င၏ံ စီျိုးြွောျိုးထ ျိုးအထပခအထနသည် ြ ုမ္ ု က ြ်တညျ်ိုးလော 

သည အ်ပြင ် စဉ်ဆက်မ္ပြတ်  ွံွေ့ပ   ျိုးတ ုျိုးတက်မ္ှုသည်လည်ျိုး ထနှောင ်ထနှျိုး ဆုတ် ုတ်လ က် 

 ှ ြါသည်။   

  ကုဲ သ ုို့ အက ြ်အတည်ျိုးထြါင်ျိုးစံုကကံ ထတွွေ့ထန ထသောပ်ငောျိုး န ုင်ငံသောျိုးအောျိုးလံုျိုး၏ 

ထကောင်ျိုးက   ျိုးအလ ိုု့ငှော န ုငင်ံ၏ ဒီမ္ ုကထ စီသောမ္က န ုင်ငသံောျိုးမ္ ောျိုး၏ လူမ္ှုစီျိုးြွောျိုး ွံွေ့ပ   ျိုး 

တ ုျိုးတက်မ္ှုက  ုပြန်လည်တည်ထဆောက် န်အတွက် အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထ ျိုးအစ ုျိုး က ု ဒီမ္ ုကထ စီ 

နညျ်ိုးလမ္်ျိုးက  ထ ွျိုးခ  ် ောျိုးသည ် လူ ုက ု ်စောျိုးလှ ်နှင  ် တ ုင်ျိုး ငျ်ိုးသောျိုးက ု ်စောျိုးလှ ် 

မ္ ောျိုးပ င ်  ွဲွေ့စည်ျိုးခဲ ြါသည်။ ပြည်သူမ္ှ အြ်နှင်ျိုးသည ် အခွင ်အောဏောနှင  ် ပြည်သူက ု 

က ု ်စောျိုးပြ သည ် အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထ ျိုးအစ ုျိုး သည် ပမ္န်မ္ောန ုငင်ံ၏ တစ်ခုတည်ျိုးထသော 

တ ောျိုးဝင်အစ ုျိုး ပ စ်သည ်အထလ ောက ်“ပြည်သူ သောလ င် တ ုငျ်ိုးပြည်၏ အင်အောျိုးပ စ်သည်” ဟု 

 ုံ ကည်လကခ်ံလ က် NDC အစီ င်ခံစောြါ  ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုတ ုက်  က်ထ ျိုး လုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုး 

က ု ပြည်သူဗဟ ုပြ နည်ျိုးလမ္်ျိုးပ င ် ထဆောင ်ွက်သွောျိုးမ္ည်ဟု ကတ ပြ ြါသည်။  ောသီဥတု 

ထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုတ ကု်  က်ထ ျိုး ကတ ကဝတ်မ္ ောျိုးက ု   ထ ောက်စွော အထကောငအ် ည်ထ ော် 

ထဆောင ်ွက်ပခငျ်ိုးသည် ကျွန်ုြ်တ ုို့၏ တောဝန်ဝတတ ောျိုးပ စ်သည် သောမ္က ကမ္္ောသူကမ္္ောသောျိုး 

အောျိုးလံုျိုး၏ ထကောငျ်ိုးက   ျိုးအတွက် ထဆောင ်ွက် သည်ပ စ်သည ်အတွက် ကျွန်ုြ်တ ုို့၏ ဂုဏ်သ ကခော 

က ု ပမ္င ်မ္ောျိုးထစသည်ဟု ခ ုင်က ည်စွော  ုံ ကည်လက်ခံြါသည်။ အမ္   ျိုးသောျိုး ညီညတွ်ထ ျိုးအစ ုျိုး မ္ှ 

ထဆောင ်ွက်လ က် ှ သည ် ကက  ျိုးစောျိုးအောျိုး ုတ်မ္ှုအောျိုးလံုျိုးသည် မ္ မ္ တ ုို့ပြည်သူမ္ ောျိုး၏ ဆနဒ 

သထဘော ောျိုးသောမ္က  ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုက ု ကကံ ထတွွေ့ထနခ  န်တွင် လူသောျိုးထကောငျ်ိုးက   ျိုး 



 

ထဆောင ်ွက်မ္ည ် ကွန်ဗင်ျိုး ှင်ျိုး၏ တန်  ုျိုးအနှစ်သော က ုလည်ျိုး ြံုထ ေ်ာထနပခင်ျိုးြင် ပ စ်ြါသည်။    

ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံ၏ NDC အစီ င်ခံစောသည်  ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုက  ု တ ုက်  က်သည ် 

ကမ္္ောလံျုိုးဆ ုင် ော အောျိုး ုတ်မ္ှုတွင် မ္ တသည ် ကတ ကဝတ်အပ စ် စွမ္်ျိုးထဆောင်န ုင်မ္ည် 

ပ စ်သည်။ INDC ကနဦျိုးအစီ ငခ်ံစော က် ြ ုမ္ ုပမ္င ်မ္ောျိုးသည ်  ောသီဥတုထပြောငျ်ိုးလဲမ္ှု တ ုက်  က် 

ထ ျိုးကတ ကဝတ်မ္ ောျိုးအပြင် ၂၀၃၀ ပြည ်နှစ်အ   အခ  န်ကောလအလ ုက် ထဆောင် ွက် သွောျိုးမ္ည ် 

သ သောပမ္ငသ်ောသည ်  န်လံအု မ္်ဓါတ်ထငွွေ့ထလ ော ခ မ္ည ် ြမ္ောဏမ္ ောျိုးက ုလည်ျိုး NDC အစီ င်ခံစော 

တွင်  ည ်သွင်ျိုး ောျိုးြါသည်။  န်လံုအ မ္်ဓါတ်ထငွွေ့ထလ ော ခ  ောတွင ်န ုငင်ံ၏ က ု ်ြ ုင် စွမ္်ျိုးထဆောင် 

 ညပ် င ် ထဆောင ်ွက်မ္ည ် ြမ္ောဏနှင ် န ုငင်ံတကော၏ အကူအညီ အထ ောကအ်ြံ   ှ ြါက 

ထလ ော ခ န ုင်မ္ည ်  န်လံုအ မ္်ဓါတ်ထငွွေ့ ြမ္ောဏမ္ ောျိုးက ုလည်ျိုး NDC အစီ ငခ်ံစောတွင ်  ှင်ျိုးလငျ်ိုး 

တ က စွော ထ ောပ်ြ ောျိုးြါသည်။ အဆ ြုါ လုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုးက ု အထကောင်အ ည်ထ ောပ်ခငျ်ိုးပ င ် 

ြါ ီသထဘောတူညီခ က်၏  ညမ်္ှန်ျိုးခ က် ပြည ်ဝထစမ္ည် ပ စ်သည်။   ိုု့အပြင် န ုင်ငတံကော 

အ ဲွွေ့အစည်ျိုးမ္ ောျိုးမ္ှ နည်ျိုးြညော၊ စွမ္်ျိုးထဆောင် ည်တည်ထဆောက်မ္ှုနှင ်  ောသီဥတုဆ ုင ်ော 

 န်ြံထုငွအြါအဝင ်ဘဏ္ဍောထငွအထ ောက်အြံ မ္ ောျိုး  ှ ြါက  န်လံအု မ္်ဓါတ်ထငွွေ့ ြ ုမ္ ုထလ ော ခ မ္ည ် 

လုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုးက ု တ ုျိုးပမ္ြှင ်ထဆောင ်ွက်န ုငထ် ကောငျ်ိုးက ုလည်ျိုး ကမ္္ော မ္ သောျိုးစုက ု အသ ထြျိုး ောျိုး 

ြါသည်။      

ကမ္္ော အြူခ  န်က ု ၁.၅ ဒီဂ ီစငတ်ီဂ  တ်ထအောက် ထကောင်ျိုးမ္ွန်စွော   န်ျိုးခ  ြ်မ္ည ် ြါ ီ 

သထဘောတူညီခ က်၏  ည်မ္ှန်ျိုးခ က်က ု ပြည ်မ္ထီစထ ျိုး ထဆောင ်ွက်လ က် ှ သည ် ကမ္္ောလုံျိုး 

ဆ ုင် ော  ောသီဥတုထပြောငျ်ိုးလဲမ္ှု တ ုက်  က်ထ ျိုးလုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုးတွင် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံ၏  ောသီဥတု 

ထပြောင်ျိုးလဲမ္ှု တ ုက်  က်ထ ျိုးလုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုးသည် အက   ျိုး ှ   ထ ောက်ထစမ္ည်ဟု အမ္   ျိုးသောျိုး 

ညီညတွ်ထ ျိုးအစ ုျိုး က ပမ္ဲမမ္ံစွော  ုံ ကည်ြါသည်။ ပြည်သူမ္ှ အြ်နှငျ်ိုး ောျိုးသည ် အခွင ်အောဏော 

နှင  ် ကျွန်ုြ်တ ုို့၏ တ ောျိုးဝငအ်စ ုျိုး ပ စ်မ္ှုက ု  ြ်ထလောငျ်ိုး အတည်ပြ လ က် က ုဗစ်-၁၉ ထ ောဂါ 

နှ မ္်နငျ်ိုးထ ျိုးလုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုး ထဆောင ်ွက် ငျ်ိုး  ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှု ထလ ော ခ ထ ျိုးနှင ် လ ကု်ထလ ော 

ညီထ  ွှ ထစထ ျိုး လုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုးက ု အထကောငအ် ည်ထ ော် ထဆောင ်ွက်သွောျိုးမ္ည် ပ စ်ြါသည်။ 

 

 

 
ဒူဝါလ ှီျိုးလ 

န ုငင်ထံတော် ော ီသမ္မတ 

အမ္   ျိုးသောျိုးညီညွတ်ထ ျိုးအစ ုျိုး  

ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော် 
 



ပြည်ထ ောင်စုဝနက်ကီျိုး၏ အမ္ှောစကောျိုး 

ထခတ်မ္ီတ ုျိုးတက်သည ်  ထနို့ကမ္္ောက ု ပခ မ္်ျိုးထပခောက်လ က် ှ ထသော သ သော င် ှောျိုးသည ် 

ထဘျိုးအနတ ော ်မ္ ောျိုးအနက် က ုဗစ်-၁၉ ကြ်ထ ောဂါနှင ် ထဂဟစနစ်ြ က်စီျိုးမ္ှုမ္ ောျိုးအပြင်  ောသီဥတု 

ထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုသည်လည်ျိုး တစ်ခုအြါအဝင် ပ စ်ြါသည်။   ိုု့ထ ကောင ်  ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှု၊ 

၎င်ျိုး၏ ထနောက်ဆက်တွဲပြင်ျိုး န်သည ်ဆ ုျိုးက   ျိုးမ္ ောျိုးနှင  ် ကမ္္ော ကြ်ထ ောဂါတ ုက်  က်ထ ျိုးအတွက် 

အခ ငျ်ိုးခ ငျ်ိုး စုစည်ျိုးထဆောင် ွက် န် ကမ္္ော န ုင်ငံတ ုင်ျိုးက မ္ပ စ်မ္ထန လ အုြ်လော ကြါသည်။ 

အထ ှွေ့ထတောင်အော ှ ကျွန်ျိုးဆွ ်တွင် တည် ှ သည ် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံသည်  ွံွေ့ပ   ျိုးမ္ှုအနည်ျိုးဆံုျိုး 

န ုငင်ပံ စ်သည ်အပြင ်  ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုနှင ် ကြ်ထ ောဂါက ု က ုင်တွ ်  န်ျိုးခ  ြ်န ုင်စွမ္်ျိုး 

အကနိ်ု့အသတ်သော ှ သည ်အတွက်ထ ကောင ်   ခ ုက်ြ က်စီျိုးရံှုျိုးဆံုျိုးမ္ှု အပမ္င ်ဆံုျိုးန ုင်ငံမ္ ောျိုး ဲတွင် 

တစ်န ုင်ငံအပ စ် ြါဝင်လ က် ှ ထန ြါသည်။ 

သ ုို့ထသော ် က  ်ထပြောလှသည ် သစ်ထတောမ္ ောျိုးနှင ် ကကွ ဝ်သည ် သဘောဝသ ံဇောတ 

မ္ ောျိုးက ု အသုံျိုးပြ ပခငျ်ိုးပ င ် INDC ကနဦျိုးအစီ င်ခံစော က် ြ ု၍ ည်မ္ှန်ျိုးခ က်ပမ္င ်မ္ောျိုးသည ် 

 ောသီဥတု ထပြောငျ်ိုးလဲမ္ှုက ုထလ ော ခ မ္ည ် လုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုးထဆောင် ွက် န် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံသည် စ တ်အောျိုး 

 က်သန်လ က် ှ ြါသည်။ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံသည် တောဝန်သ အ ဲွွေ့ဝငန် ုငင်ံအပ စ် ကမ္္ော  ောသီဥတု 

ထပြောင်ျိုးလဲမ္ှု ထလ ော ခ ထ ျိုးတွင် ြါဝင်ထဆောင ်ွက်ထနသကဲ သ ုို့ သဘောဝအထပခခံ နညျ်ိုးလမ္်ျိုးမ္ ောျိုး 

အြါအဝင်  ောသီဥတုထပြောငျ်ိုးလဲမ္ှု လ ကု်ထလ ောညီထ ွ ှ ထစမ္ည ် တံုို့ပြန်ထဆောင ်ွက်မ္ှုမ္ ောျိုးက ု 

 ှောထ ွထ ေ်ာ ုတ် အထကောင်အ ည်ထ ောက်ော  ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုဒဏ် ခံန ုင် ည် ှ သည ် 

စီျိုးြွောျိုးထ ျိုးက ု တည်ထဆောကသွ်ောျိုး န် ကတ ကဝတ်ပြ  ောျိုးြါသည်။ 

ပမ္န်မ္ောပြည်သူမ္ ောျိုး၏ က ု ်စောျိုးနှင ် ၎င်ျိုးတ ုို့မ္ှ ထြျိုးအြ်သည ် အခွင ်အောဏောက ု အထကောင် 

အ ည်ထ ောသ်ည ်အထနပ င ် အမ္   ျိုးသောျိုးညီညွတ်ထ ျိုးအစ ုျိုး ၏ သ ံဇောတနှင ် သဘောဝ 

ြတ်ဝန်ျိုးက င်  န်ျိုးသ မ္်ျိုးထ ျိုးဝန်ကကီျိုးဌောနသည် ြါ ီသထဘောတူညီခ က်၏  ည်မ္ှန်ျိုးခ က်ပ စ်သည ် 

ကမ္္ော အြူခ  န်က ု ၁.၅ ဒီဂ ီစငတ်ီဂ  တ်ထအောက်   န်ျိုးခ  ြ်န ုင်ထ ျိုးအတွက် “အမ္   ျိုးသောျိုးအဆင ် 

 ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှု ထလ ော ခ ထ ျိုးနှင ် လ ကု်ထလ ောညီထ ွ ှ ထစထ ျိုးဆ ုင ်ော အထကောင်အ ည် 

ထ ော ်ထဆောင် ွက်မ္ည ် လုြ်ငန်ျိုးအစီစဉ် (Nationally Determined Contributions- NDC)” က ု 

ဂုဏ် ူဝမ္်ျိုးထပမ္ောက်စွော ထြျိုးြ ုို့တငပ်ြသွောျိုးမ္ည် ပ စ်ြါသည်။ အဆ ုြါ အစီ င်ခံစောတွင် 

မ္ဟောဗ ျူဟောက က  ထဆောင် ွက်မ္ည ် ြ ုမ္ ုထကောငျ်ိုးမ္ွန်ထသော  ောသီဥတုထပြောငျ်ိုးလဲမ္ှု တ ုက်  က်ထ ျိုး 

လုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုးနှင  ် အထကောင်အ ည်ထ ောမ်္ည ် တ က သည ်အခ  န်ကောလ သတ်မ္ှတ်ခ က်မ္ ောျိုး 

အြါအဝင် ကျွန်ုြ်တ ုို့၏ ခ ုင်ပမ္ထဲသော ကတ ကဝတ်မ္ ောျိုးက ု  ှင်ျိုးလငျ်ိုးပြတ်သောျိုးစွော ထ ောပ်ြ ောျိုး 

ြါသည်။ ၎င်ျိုး NDC အစီ င်ခံစောြါ  န်လံုအ မ္်ဓါတ်ထငွွေ့ ထလ ော ခ ထ ျိုးလုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုးက ု မ္ မ္ တ ုို့ 

အစီစဉ်ပ င ် ထဆောင ်ွက်ြါက ၂၀၃၀ ပြည ်နှစ်တွင ် ကောဗွန်ဒ ုငထ်အောကဆ် ုဒ်တန်ခ  န် ၂၂၄ သန်ျိုး 

ထလ ော ခ သွောျိုးန ုငမ်္ည် ပ စ်သည်။ အက ်၍ န ုငင်ံတကောမ္ ှ  န်ြံထုငွနှင ် နည်ျိုးြညော အထ ောက် 

အြံ   ှ ြါက ၂၀၃၀ ပြည ်နှစ်တွင ် ကောဗွန်ဒ ငုထ်အောက်ဆ ုဒ် ြမ္ောဏ တန်ခ  န်ထြါင်ျိုး ၄၁၃ သန်ျိုး 

ထလ ော ခ န ုင်မ္ည် ပ စ်ြါသည်။ အ က်ထ ောပ်ြြါ ထလ ော ခ မ္ည ် ကောဗွန်ြမ္ောဏမ္ ောျိုးအ  



 

လုြ်ထဆောင်မ္ည ် လုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုးသည် ပမ္န်မ္ောန ုင်င၏ံ အထပခအထနနှင ် န ှုငျ်ိုး ှဉ်  ကည ်ြါက 

သင ်တင ်မ္ တသည ်အပြင ်သ သော င် ှောျိုးသည ် ထဆောင် ွက်ခ က်မ္ ောျိုး ပ စ်ြါသည်။ 

ထ ကကီျိုးပခငျ်ိုး၊ မ္ ုျိုးထခါင်ထပခောကထ်သွွေ့ပခငျ်ိုး၊ ဆ ုင်ကလုန်ျိုးမ္ုန်တ ုင်ျိုးမ္ ောျိုးနှင ် ထပမ္ပြ  ပခငျ်ိုးစသည ်  

ဆ ုျိုးဝါျိုးပြငျ်ိုး န်သည ် သဘောဝထဘျိုးအနတ ော ်မ္ ောျိုးက ု ကက မ္် န်မ္ ောျိုးစွော မ္ကကံ စ ူျိုး ြ ုမ္ ု ထတွွေ့ကကံ  

ခံစောျိုးလော က သည်။ ကမ္်ျိုးရ ုျိုးတန်ျိုးထဒသမ္ ောျိုးသည် ခနိ်ု့မ္ှန်ျိုးတွက်ခ က် ောျိုးသည ်အတ ုင်ျိုး 

ြင်လ ်ထ မ္ က်နှောပြင်ပမ္င ်တက်မ္ှုနှင ် ဆောျိုးငန်ထ ဝငထ် ောက်မ္ှုတ ုို့ ထတွွေ့ကကံ ခံစောျိုး န ုင်ပခင်ျိုး 

ထ ကောင ် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံသည်  ောသီဥတုထပြောငျ်ိုးလဲမ္ှုထ ကောင ် ြ ုမ္ ု  ခ ုက်ခံစောျိုးန ုငမ်္ည ်အနတ ော ် ြ ုမ္ ု 

ကကီျိုးမ္ောျိုးလောြါသည်။   ိုု့ထ ကောင ် ပ စ်ထြေါ်လောမ္ည ် ဆံုျိုးရံှုျိုးြ က်စီျိုးမ္ှုမ္ ောျိုးအတွက် န ုငင်တံကော 

အထ ောကအ်ြံ အကူအညီ  ှောထ ွထ ျိုးသည် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငအံတွက် အ ူျိုးြင် အထ ျိုးကကီျိုးလော 

ြါသည်။  ောသီဥတုထပြောငျ်ိုးလဲမ္ှုက  ုသ ြပံနည်ျိုးက  နောျိုးလည်န ုငထ် ျိုးနှင  ်မ္ ုျိုးထလဝသအထပခအထနက ု 

အဆင ်ပမ္င ်ပမ္င  ်ခနိ်ု့မ္ှန်ျိုးတွက်ခ က်  ုတ်ပြန်န ုင်ထ ျိုးတ ုို့အတွက် အ ဲွွေ့အစည်ျိုးဆ ုင် ော စွမ္်ျိုးထဆောင် 

 ညက် ု ခ ုင်မ္ောအောျိုးထကောငျ်ိုးထစ န် ကျွန်ုြ်တ ုို့ ထဆောင ်ွက်ထနြါသည်။ 

 ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုသည် ကမ္္ော ထ ျိုး ော ပြဿနောပ စ်သည ်အတွက် အဆ ုြါ  ောသီဥတု 

ထပြောင်ျိုးလဲမ္ှု တ ုက်  က်န ုငထ် ျိုးအတွက် ကမ္္ော န ုင်ငမံ္ ောျိုးအခ ငျ်ိုးခ င်ျိုး စုစည်ျိုးထြါင်ျိုးစြ် 

ထဆောင ်ွက် န် လ ုအြ်ြါသည်။  ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှု တ ုက်  က်ထ ျိုးအတွက် န ုငင်ံအတွင်ျိုး 

ထဆောင ်ွက်သည ် လုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုးက ု ကမ္္ော လံျုိုးဆ ုင် ော စုစည်ျိုးထဆောင် ွက်သည ် လုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုး 

အပ စ် က  ်က  ်ပြနို့်ပြနိ်ု့ အထကောင်အ ည်ထ ောန် ုငထ် ျိုးအတွက် န ုငင်တံကောမ္ သောျိုးစု 

မ္ ောျိုးသည် ၎င်ျိုးတ ုို့ ကတ ကဝတ်ပြ  ောျိုးသည ်  န်ြံထုငွနှင ် နညျ်ိုးြညောအကူအညီမ္ ောျိုးက ု 

ပြည်တွင်ျိုး ောသီဥတုထပြောငျ်ိုးလဲမ္ှု တ ုက်  က်ထ ျိုး လုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုးသ ုို့ မ္ပ စ်မ္ထန ထ ောက်ြံ ထြျိုး န် 

လ အုြ်ြါသည်။ ပြည်သူမ္ ောျိုးအတွက် ခ မ္်ျိုးသောသုခ ထဆောင် ကဉ်ျိုးထြျိုးန ုင်ထ ျိုးအတွက် 

သော ောဝထပြောထသော  က်ဒ  ် ဒီမ္ ုကထ စီ ပြည်ထ ောင်စုက ု သောမ္က၊ ထ  ှည်တည်တံ ၍ 

 ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှုဒဏ် ခံန ုင်စွမ္်ျိုး ှ သည ် လူမ္ှုစီျိုးြွောျိုး ွံွေ့ပ   ျိုး တ ုျိုးတက်မ္ှုက ြုါ ပြန်လည် 

တည်ထဆောက်သွောျိုးမ္ည် ပ စ်ြါသည်။   ိုု့အတွက် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံသည် မ္ မ္ အစီအစဉ်ပ င ်သောမ္က 

န ုငင်တံကောမှ္ နည်ျိုးလမ္်ျိုးထြါင်ျိုးစံုပ င ် ထြျိုးအြ်မ္ည ် အထ ောက်အြံ မ္ ောျိုးက ု ကက  ဆ ုလက်ခံကော 

 ောသီဥတုထပြောင်ျိုးလဲမ္ှု တ ုက်  က်ထ ျိုးလုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုးက ု ထဆောင် ွက်သွောျိုးမ္ည် ပ စ်ြါသည်။ 

 

 
ထဒါက်တောတူျိုးထခါင် 

ပြည်ထ ောင်စုဝန်ကကီျိုး၊ သ ံဇောတနှင ် သဘောဝြတ်ဝန်ျိုးက င်  န်ျိုးသ မ္်ျိုးထ ျိုး ဝန်ကကီျိုးဌောန 

အမ္   ျိုးသောျိုးညီညွတ်ထ ျိုးအစ ုျိုး  

ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော် 
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ြမန်မာိုင်ငံ အမျိးသားအဆင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ေလာ့ချေရး ှင့် လုိက်ေလျာညီေထွရှိေစေရး 

ဆိုင်ရာ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (Nationally Determined 

Contributions - NDC) အစီရင်ခံစာ၏ အကျဉ်းချပ် 

ြမန်မာိုင်ငံသည ် အေရှေတာင်အာရှအတွင်း တညရ်ှိ၍ သဘာဝအရင်းအြမစ်များ ကွယ်ဝ 

ေသာ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ပးီ၊ ေြမမျက်ှ သွင်ြပင်ှင့် ေဂဟစနစအ်မျိးမျိးပိုင်ဆိုင်ေသာ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ 

ြဖစ်ပါသည်။ ဧရိယာအားြဖင့် ၆၇၆,၅၇၅ စတုရန်းကီလိုမတီာ ကျယဝ်န်းပါသည်။ သုိေသာ်လည်း 

လူဉီးေရ ၅၄.၈ သန်းရှိေသာ ြမန်မာိုင်ငံသည် ကမာေပတွင် ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမဒဏ်ကို ထိခိုက် 

ခံစားလွယ်ဆံုး ိုင်ငံများအနက်မှ တစ်ိုင်ငံြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ် ကမာ့ရာသီဉတု 

ေြပာင်းလဲမေလာ့ချေရးတွင် အပိုင်းကတစ်ခုအေနှင့် ပါဝင်သကဲ့သုိ ရာသီဉတုဒဏ် ကံ့ ကံ့ခံိုင် 

ေရးအတွက် ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမ ှင့်လိုက်ေလျာညီေထွရှိေစေရး တုန်ြပန်ေဆာင်ရက်မအေနြဖင့် 

ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမအေပ သဘာဝအေြခခံေသာ ေြဖရှင်းနည်းများေဆာင်ရက်၍ ြပည်သူများှင့် 

သဘာဝအရင်းအြမစ်များအေပ ထိခိုက်မ ေလာ့နည်းေစရန်၊ ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမဒဏ်ခံိုင်မကုိ 

ြမင့်တင်ရန် ှင့် စီးပွားေရး လံု ခံစိတ်ချရမရှိေစရန်တိုကို ေဆာင်ရက်လက်ရှိပါသည်။ 

ြပည်သူများ၏ ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမေကာင့် ထိခိုက်လွယ်မေလာ့ချိုင်ရန် ှင့် ြပည်သူများ 

ဆင်းရဲမွဲေတမမှ ုန်းထွက်ိုင်ရန်အတွက် ိုင်ငံ၏စီးပွားေရး ဖွံဖိးတိုးတက်မ ှင့် လိုအပ်သည့် 

အေြခခံအေဆာက်အအံုများကို ဗျဟာကျကျရင်းှီးြမပ်ှံမကာ စိစစ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ ဖွံဖိးမအနည်းဆံုးိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ကမာ 

ေပတွင် မှန်လံုအိမ်ဓါတ်ေငွထုတ်လတ်မအနည်းဆံုးိုင်ငံြဖစ်ပီး၊ ၂၀၁၈ ခုှစ် အချက်အလက်များ 

အရ၊ လူတစ်ဉီးလင် ကာဗနွ်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လတ်မမှာ ၀.၆၁ တန်သာ ရှိပါသည်။ ိုင်ငံ၏ ဖွံဖိးမ 

အေြခအေနအေပ အေြခခံ၍ NDC ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအေနှင့် ၂၀၃၀ ခုှစ်တွင် ိုင်ငံေတာ်၏ 

ရန်ပံုေငွ ှင့်  ေဆာင်ရက်မည့် ကာဗွန်ထုတ်လတ်မေလာ့ချိုင်မမှာ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်တန် ၂၄၄ 

သန်း ြဖစ်ပးီ၊ ိုင်ငံတကာမှ ေငွေကးှင့်နညး်ပညာအေထာက်အပံ့ရရှိပါက ကာဗွန်ထုတ်လတ်မ 

ေလာ့ချိုင်မမှာ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်တန ်၄၁၃ သန်းရှိပါသည။် အဆိုပါ ပူးေပါင်းပါဝင်မမှာ ိုင်ငံ၏ 

အေြခအေနအေပ မူတည်၍ ကမာ့ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမေလာ့ချေရးအားထုတ်မအတွက် ထင်ရှား 

ေသာ ကတိကဝတ် ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ INDC တွင် ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမှင့်လိုက်ေလာညီေထွရှိေစေရး၊ သေဘာဝ 

ေဘးအရာယ် ေလာ့ချိုင်ေရးှင့် ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမေလာ့ချိုင်ေရးအားထုတ်မတိုကို အေလး 

ထား ေရးဆွဲထားပါသည်။ NDC အစီရင်ခံစာ၌ INDC တွင် ထည့်သွင်းေရးဆဲွထားေသာ အားထုတ်မ 

များအေပ တိုးြမင့်ြဖည့်စွက်ေရးဆွဲပီး၊ ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့် ိုင်ငံတကာ၏ ေငွေကး ှင့် နညး်ပညာ 

အေထာက်အပံ့များရရှိပါက ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ဟု ရညရ်ယထ်ားေသာ အဓိကကများြဖစ်သည့် 
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စွမ်းအင်၊ စိုက်ပျိးေရး၊ သစ်ေတာှင့် အြခားကများအတွက် ကအလိုက် ရညမ်နှ်းချက်များ ချမှတ် 

ေရးဆဲွခဲ့ပါသည်။  

အမျိးသားရာသီဉတုေြပာင်းလဲြခင်းမူဝါဒအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားေဆာင်ရက်မ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ်ြပည်သူလူထု ချမး်သာသုခရရှိေစေရး ှင့် လံု ခံစိတ်ချစွာ ေနထုိင်ိုင်ေစေရး 

အေြခအေနကုိ ထိန်းသိမ်းတိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက် ပစပန် ှင့် အန ဂတ်မျိးဆက်များ၏ 

ချမ်းသာသုခရရှိေရးအတွက် ေရရှည်တညတ်ံ့ေသာ၊ ကွယ်ဝချမး်သာမရှိေသာ၊ အားလံုးပါဝင်ေသာ 

ရာသီဉတုဒဏ်ခံိုင်ပးီ ကာဗွန်ထုတ်လတ်မေလျာ့နည်းသည့် လူမအဖွဲအစည်းတစ်ခု ြဖစ်ေပလာေစ 

ေရးဟူေသာ မဟာဗျဟာရည်မှန်းချက်အတိုင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ် အဆိုပါရည်မှန်းချက်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

မဟာဗျဟာလမ်းေကာင်း ၂ ခုှင့်အည ီ ဖွံဖိးမေဆာင်ရက်ချက်များအား (အဓိကအားြဖင့် လူမေရး၊ 

အေြခခံအေဆာက်အအံုှင့် စီးပွားေရးကများ) ဉီးတညေ်ဆာင်ရက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

(က) ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမ၏ သက်ေရာက်မများအား ကံ့ ကံ့ခံိုင်ေရးအတွက် ထိခိုက် 

လွယ်ေသာ လူထုအဖွဲအစည်းများ ှင့် လုပ်ငန်းကများ၏ လိုက်ေလျာညီေထွ ရှိိုင် 

စွမ်းကို တိုးြမင့်လာေစရန်၊ 

(ခ) လူထုှင့်စီးပွားေရးကများအားလံုး ဖွံဖိးမအကျိးေကျးဇူးများ ေသချာစွာ ရရှိခံစား 

ိုင်ရနအ်တွက် ကာဗွန်ထုတ်လတ်မေလာ့ချေရးကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ိုင်မည့် 

အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးိုင်ရန်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ် ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမအား သင့်ေလာ်ေသာ ေရတို၊ ေရလတ်ှင့် ေရရှည် 

ဖွံဖိးေရးအစီအစဉ်ှင့် မူဝါဒများတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစာခဲ့ပီး၊ အန ဂတ်တွင်လည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစား 

လိမ့်မည်ြဖစ်သည။် 2030 Sustainable Development Goals (SDG) ှင့်အညီ ေရးဆွဲထားသည့် 

Myanmar Sustainable Development Plan (2018-2030) လမ်းန်ချက်များ ေအာက်တွင် 

ြပည်နယ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး ဖွံဖိးေရးအစီအစဉ်ှင့်မူဝါဒများကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ထုိအြပင် 

အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရမူဝါဒ (၂၀၁၉)၊ ြမန်မာိုင်ငံ ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာမူဝါဒ 

(၂၀၁၉)၊ ြမန်မာိုင်ငံရာသီဉတုေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာမဟာဗျဟာ (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ှင့် ြမန်မာိုင်ငံ 

ရာသီဉတု ေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀) တိုအား ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် အတညြ်ပ 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ မဝူါဒ၊ အဖွဲအစည်း၊ ေငွေကး၊ စွမ်းေဆာင်ရည်၊ နညး်ပညာ ှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်မ စသည့် ကအမျိးမျိးတွင် ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်ချက်များကို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်မကုိ ြမင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငံရာသီဉတုေြပာင်းလဲမ မဟာဗျဟာ ှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀) တွင် 

ဉီးစားေပးက (၆) ခု ပါရှိပီး ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိေစြခင်း၊ ရာသီဉတု 

ေြပာင်းလဲမေလာ့ချြခင်း ှင့် ကစံုေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ေရးတို ပါဝင်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါဉီးစားေပး 
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ကများအေကာင်အထညေ်ဖာ်ေရးအတွက် ြမန်မာိုင်ငံသည် Strategies for Natural Resources 

Management and for Urban Low-Emissions and Climate Resilient Development ေရးဆွဲရန ်

အတွက် GCF Readiness support ကို အသံုးြပမည်ြဖစ်ပါသည။်  

ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမေလာ့ချေရးေဆာင်ရက်ချက်များ 

NDC အစီရင်ခံစာ၏ စွမ်းအင်ကတွင် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ိုင်ငံတကာအေထာက်အပံ့များ 

ရရှိပါက ေဆာင်ရက်မည့် ရညမ်နှး်ချက်အေနြဖင့် ၂၀၃၀ ခုှစ်တွင် BAU (Business as Usual) 

scenario အရ ခန်မှန်းထုတ်လတ်ိုင်ေသာ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်တန် ၂၉၇.၀၁ သန်း ထုတ်လတ်မ 

မှ ကာဗွနဒုိ်င်ေအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လတ်မတန် ၁၄၄ သန်းကို ေလာ့ချိုင်မည်ဟု ရည်မှန်းထားပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံအေနှင့် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲ စွမ်းအင် (ေနေရာင်ြခည်ှင့် ေလစွမ်းအင်) အသံုးြပမအား 

၂၀၃၀ ခုှစ်တွင် ၅၃.၅% (၂၀၀၀ MW မှ ၃၀၇၀ MW) အထိတိုးြမင့၍်၊  ေကျာက်မးီေသွးသုံးစွဲမအား 

၂၀၃၀ ခုှစ်တွင် ၇၃.၅% (၇၉၄၀MW မှ ၂၁၂၀MW) အထိသိုေလာ့ချ၍  ေဖာ်ြပပါရည်မှန်းချက်ကို 

ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် စွမ်းအင်က၌ ိုင်ငံ၏ 

စွမ်းေဆာင်ရည်ြဖင့် အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့် ရညမှ်န်းချက်အေနြဖင့် BAU ပမာဏမှ ၂၀၃၀ ခုှစ် 

တွင် ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်တန် ၁၀၅.၂၄ သန်းေလာ့ချသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

စိုက်ပျိးေရးကတွင် ိုင်ငံတကာအေထာက်အပံ့များ ရရှိပါက ေဆာင်ရက်မည့် ရည်မှန်း 

ချက်အြဖစ် ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လတ်မတန် ၁၀.၄ သန်းကို ၂၀၂၁-၂၀၃၀ ကာလအတွင်း 

ေလာ့ချိုင်မည်ဟု ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ သစ်ပင်စိုက်ပျးိြခင်း ှင့် သီးှံသစ်ေတာေရာေှ  

စိုက်ပျိးြခင်းကို အားေပးြခင်းြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အပင်အရိပ်ဖံုးအုပ်မ ၁၀% ထက် ေလျာ့နည်းေသာ 

စိုက်ပျိးေြမ ၂၇၅,၀၀၀ ဟက်တာအား ပျမ်းမ အပင်ဖံုးအုပ်မဧရိယာ တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်မည ်

ြဖစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမးွြမေရး ှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနမှ ေဖာ်ြပပါ ကနဉီးရညမ်နှ်းချက် 

အား ေအာင်ြမင်ေအာင်ေဆာင်ရက်၍ အဆုိပါရည်မှန်းချက်အား ြမင့်တင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သစ်ေတာေြမှင့်အြခားေြမအသုံးချမကတွင် ိုင်ငံတကာအေထာက်အပံ့များ ရရှိပါက 

ေဆာင်ရက်မည့် ရည်မှန်းချက်အြဖစ် ၂၀၃၀ ခုှစ်တွင် သစ်ေတာြပန်းတီးမ ၅၀% ေလာ့ချ၍၊ 

ရလဒ်အေနှင့် စုစုေပါင်း ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်တန် ၂၅၆.၅ သန်းအား ၂၀၂၁-၂၀၃၀ ကာလအတွင်း 

ေလာ့ချိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် ရည်မှန်းချက် 

အေနြဖင့် ၂၀၃၀ ခုှစ်တွင် သစ်ေတာြပန်းတီးမ ၂၅% ေလာ့ချ၍၊ ရလဒ်အေနှင့် စုစုေပါင်း 

ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆုိဒ်တန် ၁၂၃.၆ သန်းေလာ့ချိုင်မညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

စွမ်းအားြမင့်မီးဖိုး ၅.၁ သန်း ြဖန်းြဖးြခင်းြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံမှ ၂၀၂၁-၂၀၃၀ ကာလအတွင်း 

စုစုေပါင်း ကာဗွန်ထုတ်လတ်မ အနီးစပ်ဆံုးတန် ၅.၉၉ သန်းေလာ့ချိုင်မညြ်ဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

ေလာ့ချိုင်မည့်ပမာဏမှ ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်တန် ၄.၇၃ သန်းမှာ ကာဗွန်မေချြဖစ်ပးီ တန် ၁.၂၆ 

သန်းမှာ NDC တွင် ပါဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ိုးရာမီးဖိုများအား LPG အေြခခံမီးဖိုများအစားထုိး 
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အသုံးြပြခင်းအားြဖင့်  ထင်း ှင့် မီးေသွး အသံုးြပမမ ှ ကာဗွန်ထုတ်လတ်မအား ေလာ့ချိုင်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် ရည်မှန်းချက်အေနြဖင့် ပုဂလိက 

ကမ ှLPG မီးဖို ၁ သန်း ြဖန်ြဖးသွားမညြ်ဖစ်ပီး ရလဒ်အေနှင့် ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ် တန် ၁၄.၉၄ 

သန်း အား ၂၀၃၀ ခုှစ်တွင် ေလာ့ချိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အမျိးသားအဆင့် ေကျးလက်မီးလင်းေရးအစီအစဉ်အေနြဖင့် လက်ရှိေဆာင်ရက်လက် 

ရှိေသာ ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်မှ ှစ်စဉ်လပ်စစ်စွမ်းအားထုတ်လုပမ်သုိ ၁၆၆.၄ MW ပံ့ပိုးလက် 

ရှိပါသည်။ အဆုိပါပမာဏမှ  ၄၄.၄၁ MW မှာ ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင် Mini-grids မှရရှိပီး၊ 

လူဉီးေရ ၁.၈ သန်းအတွက် off-grid အေနြဖင့်ပံ့ပိုးိုင်မည်ြဖစ်ပီး၊  ၂၀၃၀ ခုှစ်တွင် ဒီဇယ်အင်ဂျင် 

အသုံးြပြခင်း ှင့် ိင်းယှဉ်ပါက စုစုေပါင်းကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်တန ် ၅၆၄,၀၁၁ အား ၂၀၃၀ခုှစ် 

တွင်ဖယ်ရှားိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အစိုးရမ ှ mini-grid development အတွက် conditional target 

အြဖစ် သတ်မှတ်၍ ေကျးလက်လူဉီးေရ ၃.၆ သန်းအတွက် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမစဲွမ်းအင် တိုးြမင့်လာ 

မညြ်ဖစ်ပီး၊ ၂၀၃၀ ခုှစ်တွင် ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်တန ် ၀.၈၇၄ သန်းေလာ့ချိုင်မညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ NDC Unconditional Target တွင် ေကျးလက်လူဉီးေရ ၂.၇ သန်းမှ ြပန်လည် 

ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင် mini-grid (၆၆.၆၂ MW) ရရှိပီး ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လတ်မတန် ၀.၇၁၉ 

သန်း ၂၀၃၀ တွင် ေလာ့ချိုင်မညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ် စွမ်းအင်အကျိးရှိစွာအသံုးချေရးအတွက် ကများစွာတွင် စတင်ြမင့်တင် 

ေဆာင်ရက်လက်ရှိပါသည။် မိြပဧရိယာှင့် စက်မကတိုးတက်လာြခင်းအား ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

ြခင်းအားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသည် စွမ်းအင်အကျိးရှိစွားအသုံးြပမတိုးတက်ေရးအတွက် လူေနအိမ် 

ကမှ ၇.၈ %၊ စက်မကမှ ၆.၆၃ %၊ စီးပွား ြဖစ်ကမှ ၄ % ှင့် အြခားကများမှ ၁.၃၆ % အား 

၂၀၃၀ တွင် ေဆာင်ရက်သွားမညြ်ဖစ်ပါသည်။ စွမ်းအင်အကျိးရှိစွာ အသံုးချမအတွက် မူဝါဒ 

ရညမ်ှန်းချက်မှာ ၂၀၃၀ အေရာက်တွင် ၂၀% အထိ တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်သွားမညြ်ဖစ်ပးီ ၎င်းကမှ 

ကာဗွန်ထုတ်လတ်မေလာ့ချိုင်မမှာ ၂၀၃၀ ခုှစ်တွင် စုစုေပါင်း Conditional Energy Efficiency 

Target အေနြဖင့် တန် ၀.၁၃၃ သန်းြဖစ်ပါသည်။  ြမန်မာိုင်ငံအေနှင့် ကများအတွက် active and 

passive energy, heating and cooling standards and technology ၏ အေြခခံ အချက်အလက် 

များ ှင့် ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမေလာ့ချိုင်ေရး လုပ်ေဆာင်မများအတွက် အေထာက်အပံ့များ လိုအပ် 

ပါသည်။ 

ေဖာ်ြပပါကအလိုက်ရညမှ်န်းချက်များှင့်အတူ ြမန်မာိုင်ငံသည် မိနယ်အရယ်အစား 

မျိးစံတုိုကုိ ကာဗွန်ထုတ်လတ်မနညး်ေသာမိြပဖွံဖိးမပံုစံ ှင့် ကံ့ ကံ့ခိုင်ိုင်ေသာ မိြပနမူမာပံုစံ 

အြဖစ် ြမင့်တင်ိုင်ရန် ဘက်စံုသဘာဝအရင်းအြမစ်များစီမံခန်ခွဲေရးှင့် အစီအစဉ်ဉီးတည်ချက်များ 

တိုးြမင့်ိုင်ရန် အေထာက်အပံ့များကို ကိဆိုလက်ရှိပါသည်။ မိြပများသည် ၂၉% ေသာလူဉီးေရ 

ေနထိုင်ရာ ေနရာြဖစ်ပးီ၊ လံု ခံေရး၊ ကံ့ ကံ့ခံိုင်ေရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှင်သန်ိုင်ေရးှင့် ဖွံဖိးေရး 
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အတွက် ဆုံးံးမမရှိပဲ အကျိးရှိေသာကာဗွန်ထုတ်လတ်မ ြဖစ်ေစေရးတိုြဖစ်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

ထိုအတူ ြမန်မာိုင်ငံသည် ကုန်းလမ်း၊ ေရေကာင်းှင့်ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရးကတိုမှ မှန်လုံအိမ် 

ဓါတ်ေငွထုတ်လတ်မေလာ့ချိုင်ေရး စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ကိးစား 

လက်ရှိပါသည။်  ဉီးစားေပးအေနှင့် လပ်စစ်ေမာ်ေတာ်ကားအသံုးြပေရး၊  A Shipping Energy 

Efficiency Management Plan (SEEMP) ှင့် a Green Shipping Strategy တိုေရးဆွဲရန် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမအား လုိက်ေလျာညီေထွရှိမ ေဆာင်ရက်ချက်များ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုဒဏ်ထိခိုက်လွယမ်ြမင့်မားမအရ ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမအား 

လိုက်ေလျာညီေထွရှိမ ေဆာင်ရက်ချက်သည ် ြမန်မာိုင်ငံ NDC ၏ အဓိက ဉီးစားေပးြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ် ၄င်း၏ ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမအား လိုက်ေလျာညေီထွရှိမအစီအစဉ်ကို စတင်မှာ 

ြဖစ်ပီး ကလိုက်အေပအေြခခံဉီးတည်မြဖင့် မှန်ကန်ေသာ လူထုအေြခြပှင့် ေဂဟစနစ်အေြခြပ 

လိုက်ေလျာညီေထွရှိမ အတိုင်းအတာများအား သတ်မှတ်အားေပးြခင်းြဖင့် ိုင်ငံ၏ ထိခိုက်လွယ်ေသာ 

လူထုအဖွဲအစညး်ှင့် ေဂဟစနစ်များအား ကံ့ ကံ့ခိုင်ိုင်ေအာင် တည်ေဆာက်ရန် ရည်ရယပ်ါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမမဟာဗျဟာတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ ြမန်မာိုင်ငံ လူမစီးပွား 

ကံ့ ကံ့ခိုင်ိုင်သည့် ကများြဖစ်ေသာ စိုက်ပျိးေရး၊ သဘာဝအရင်းအြမစ်၊ ကျမ်းမာေရး၊ ေဘး 

အနရာယ်၊ မိြပအစီအစဉ်များ တညေ်ဆာက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ ပညာေရး၊ သင်တန်း ှင့် သုေတသန 

လုပ်ငန်းများမှာ ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမ အကျိးရလဒ်များအား န းလည်ရန ်ှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက် 

ေရးအတွက် ြပည်သူများ၏စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် အသိပညာ အားေပးရန် အဓိကပန်းတိုင်တိုြဖစ် 

ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ် ေကျးလက်အစားအစာဖူလံုေစေရးှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းလုပ်ငန်း 

တိုအား အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစရန် ရာသီဉတုအား ကံ့ ကံ့ခိုင်ိုင်ေသာထုတ်လုပ်မှင့် စိုက်ပျိးေရး၊ 

ငါးလုပ်ငန်းှင့် ေမးွြမေရးကတိုတွင် ရာသီဉတုဒဏ် ကံ့ ကံ့ခံိုင်ေသာထုတ်လုပ်မ ှင့် ရာသီဉတု 

အား ေကာင်းစွာတုန်ြပန်ိုင်မတိုအတွက် ကိးစားေဆာင်ရက်လက်ရှိပါသည်။ ထိုအတူေဈးကွက်ှင့် 

ကုန်ပစည်းအသစ်များ ဖွံဖိးမအားေပးေစေသာ အရင်းအြမစ် အကျိးရှိစွာအသုံးချြခင်းှင့် ကာဗွန် 

ေလာ့ချိုင်ေသာ အေလ့အကျင့်များ ြမင့်တင်လက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ကာဗွန်စုတ်ယူ 

ိုင်မကုိ ြမင့်တင်ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့်အတူ ေဒသခံြပည်သူများှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုတို၏ 

လူမဘဝှင့် စီးပွားေရးဖွံဖိးမတိုကုိ အေထာက်အပံ့ရရှိေစရန် ဇီဝမျိးစံုမျိးကဲွ ှင့် ေဂဟစနစ် 

ဝန်ေဆာင်မများ၏ ခံိုင်ရညရ်ှိမအားေကာင်းေစေသာ ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေသာ သဘာဝအရင်းအြမစ် 

များစီမံခန်ခွဲြခင်းှင့် ထိစပ်ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ်ြပည်သူလူထုှင့် စီးပွားေရးကမ ှရာသီဉတုေကာင့် ြဖစ်ေပေစေသာ ေဘး 

အရာယ်ရှိမှင့် COVID-19 အပါအဝင် ကျန်းမာေရးသက်ေရာက်မများအား တုန်ြပန်ိုင်စွမ်းအားှင့် 
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ြပန်လည်ထူေထာင်ိုင်မ ေသချာေစရန်ှင့် ကျန်းမာေသာ လူမအသုိက်အဝန်းတစ်ခု ထူေထာင်ိုင် 

ရန်ြဖစ်ပါသည်။ ရာသီဉတုှင့်ကိုက်ညီေသာကျန်းမာေရး၊ ေဘးအနရာယ် စီမံခန်ခွဲမ၊ စီးပွားေရးှင့် 

စီးပွားေရးမဟုတ်ေသာ အေကာင်းအရာတို၏ ဆုံးံးပျက်စီးမေလာ့ချိုင်ေရးတိုသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

လူမူှင့်စီးပွားေရးဖွံဖိးမအတွက် လံု ခံေစရန်ှင့် ေရရှည်တည်တံ့ေစရန်အကူအညီြဖစ်ပီး၊ ရာသီဉတု 

ဒဏ် ကံ့ ကံ့ခံိုင်ေသာ လမ်းေကာင်းတစ်ခုေပသုိ ထည့်သွင်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါစနစ်သည် 

တစ်ဉီးချင်း၊ အိမ်ေထာင်စုများ၊ အမျိးသားအဆင့်ှင့် ေဒသခံများမှ ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမေကာင့် 

ြဖစ်ေပေစေသာ ေဘးအရာယ်တုန်ြပန်မမှာ ေနသားကျေြပာင်းလဲိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ် ြပည်သူများ ေနထုိင်အသက်ရှင်ိုင်ရန် ကံ့ ကံ့ခံိုင်ပီး၊ အားလံုးပါဝင်ေသာ 

ေရရှည်တညတ်ံ့သည့် မိရာများတည်ေဆာက်ေရးကို  ေဆာင်ရက်လက်ရှိပါသည်။ မိြပအစီအစဉ်၊ 

ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအေြခခံအေဆာက်အဉီး ှင့် အေဆာက်အဉီးပံုစံများသည် ကံ့ ကံ့ခံိုင်ေသာ မိ-ရာ 

တည်ေဆာက်ေရးအတွက်အဓိကြဖစ်ပါသည်။  

ပညာေရး၊ သိပံနညး် ှင့် နည်းပညာလဲေြပာင်းမတိုတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် လိမာပါးနပ်၍၊ 

ဗဟုသုတကွယ်ဝေသာ ရာသီဉတုကို တုန်ြပန်ိုင်သည့် လူမအဖွဲအစညး်တစ်ခုတည်ေဆာက်ရန် 

အေရးကီးပါသည်။ စွမ်းေဆာင်ရည်အကန်အသတ်ရှိမသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ သိသာေသာ အေကာင်း 

အရာ တစ်ခုြဖစ်ပးီ၊ စွမ်းေဆာင်ရညြ်မင့်တင်ြခင်း လုပ်ငန်းများမှာ ေဆာင်ရက်ေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ် အမျိးမျိးေသာ ပထမအဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်၊ တတိယအဆင့် ှင့် အသက် 

ေမွးဝမ်းေကာင်း သင်တန်းများတွင် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်မများ တိုးြမင့်ိုင်ရန် အေထာက်အပံ့များ 

လိုအပ်လက်ရှိပါသည။် ထုိအတူ ရာသီဉတုှင့်သင့်ေလျာ်ေသာ နည်းပညာလဲေြပာင်းမမှာ ရာသီဉတု 

ေြပာင်းလဲမေလာ့ချေရးေဆာင်ရက်မှင့် ကံ့ ကံ့ခံိုင်မအတွက် အေရးပါေသာ အခန်းကတွင် 

ပါဝင်ပီး၊ ေဒသတွင်း အစိမ်းေရာင်ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးေပးိုင်မတိုကုိ ြမင့်တင် 

ေရးတိုအတွက် ဉီးတည်ေဆာင်ရက်သင့်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ သဘာဝေဘးအရာယ်ထိခိုက်ခံစားရမ ေလာ့ချေရးလုပင်န်းအစီအစဉ် 

(Myanmar Action Plan on Disaster Risk Reduction -MAPDRR) တွင် သဘာဝ 

ေဘးအရာယ်ထိခိုက်ခံစားရမ ေလာ့ချေရးအတွက် က (၇) ခုချမှတ်ထားပါသည်။ မုန်တိုင်းများ 

ြဖစ်ေပမ၊ ေရကီးမ၊ ေြမပိမ၊ အပူလိင်းများြဖစ်ေပမ၊ ပင်လယ်ေရမျက်ှ ြပင် ြမင့်တက်လာမ 

ကဲ့သိုေသာ သဘာဝေဘးအရာယ်များ ြဖစ်ပွားမ အကိမ်ြမင့်မားလာြခင်း ှင့် ပိုမိုြပင်းထန်လာြခင်း 

တိုေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် MAPDRR ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

ိုင်ရန် ိုင်ငံတကာအေထာက်အပံ့များ လိုအပ်လျက်ရှိပီး ဆုံးံးပျက်စီးမများကို ေလာ့ချိုင်ရန် 

ကိတင်သတိေပးစနစ်များ၊ ရာသီဥတုေရှေြပးခန်မှန်းချက်များဆိုင်ရာ နည်းပညာ ှင့် ကိရိယာများကုိ 

ြမင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
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အစီအစဉ်ေရးဆွဲြခင်းှင့် အစီရင်ခံစာတင်သွင်းြခင်းတိုအတွက် အဖွဲအစည်းမူေဘာင် 

NDC အစီရင်ခံစာေရးဆွဲရာတွင် အဖွဲအစည်းများှင့် ဆက်စပ်ပါတ်သက်သူများှင့်အတူ 

မူဝါဒအဆင့်အထိ ပါဝင်ေစရန် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအဆင့်အထိ ေဆွးေွးမလုပ်ငန်းစဉ်များ 

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယသမတဉီးေဆာင်ေသာ အမျိးသားအဆင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ ဗဟိုေကာ်မတီမှ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 

ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမလုပ်ငန်းများအား ကီးကပ်ပံ့ပိုးေဆာင်ရက်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါေကာ်မတီတွင် 

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနမှ အတွင်းေရးမှးအခန်းကအေန 

ြဖင့် ပါဝင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပီး၊ ရာသီဉတုေြပာင်းလဲြခင်းလုပင်န်းများှင့်ပါတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ 

အဖွဲအစည်းများှင့် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစိုးရတိုအကား ညိိင်းြခင်း၊ လွယက်ူေချာေမွ 

ေအာင်ေဆာင်ရက်ြခင်းတို လုပ်ေဆာင်လက်ရှိပါသည်။ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသည် UNFCCC ှင့် the Green Climate Fund တိုအတွက် ဆက်သွယ် 

ရမည့် အစိုးရဝန်ကီးဌာနြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံသည ် ကအစံုြဖစ်ေသာ စွမ်းအင်၊ ကုန်လမ်း၊ ေရလမ်းပိုေဆာင်ေရး၊ သစ်ေတာ 

ထိန်းသိမ်းေရးှင့် ရာသီဉတုှင့် လိုက်ေလာညီေထွရှိေစေရးေဆာင်ရက်မများအတွက် အာဆီယံ 

ေဒသတွင်း တိုးချဲေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ပါရီသေဘာတူညခီျက်၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမမူေဘာင်တာဝန်များှင့် 

ကိုက်ညီေစေရးအတွက် ေစာင့်ကည့်ြခင်း၊ အစီရင်ခံြခင်း ှင့် အတည်ြပြခင်း (MRV) စနစ် ကို 

တည်ေဆာက်လက်ရှိပါသည။် MRV စနစ်သည် ိုင်ငံအတွက် ရည်ရယခ်ျက်အမျိးမျိးှင့် ရာသီဉတု 

ေြပာင်းလဲမေလာ့ချေရး ေဆာင်ရက်မများ ြဖစ်ေသာ (၁)ိုင်ငံ၏ မှန်လံုအိမ်ထုတ်လတ်မ တွက်ချက် 

ိုင်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်ေကာက်ယူြခင်း၊ (၂) NDC အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အတွက် 

လိုအပ်ေသာ Biennial Transparency Reports (BTR) ြပင်ဆင်ိုင်ရန်အတွက် အချက်အလက် 

စုေဆာင်းြခင်း၊ (၃) လိုအပ်ေသာ အေထာက်အပံ့များ (ေငွေကး၊ နည်းပညာှင့် စွမ်းေဆာင်ရည)် 

သတ်မှတ်ြခင်းတိုအတွက် ပံ့ပိုးိုင်ရန် ေမာ်လင့်ထားပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငံသည ် Paris Rule Book တွင် ြပဒါန်းချက်အရ Global Stock-taking process 

အတွက် ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် Biennial Update Report ှင့် Biennial Transparency Report (BTR) ကုိ 

၂၀၂၄ မတိုင်မီ တင်သွင်းသွားမည်ြဖစ်ပါသည။် The Global Stock Take တိုးတက်မမှာ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါတိုအေပအေြခခံ၍ ေအာင်ြမင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(က) ေငွေကး၊ နညး်ပညာပံ့ပိုးမှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်တညေ်ဆာက်မတိုအတွက် ပံ့ပိုးမရရှိမ 

အေပ မူတည်ပါသည်။ 

(ခ)  ိုင်ငံ၏ ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမေလာ့ချေရးှင့် လိုက်ေလာညီေထွရှိေစေရးအား 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်မ 
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အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံသည် NDC အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက်  ိုင်ငံေတာ်၏ ရန်ပံုေငွထည့်သွင်း 

ေရးဆဲွထားေသာ်လည်း ိုင်ငံ၏ conditional targets ေအာင်ြမင်ိုင်ရန်၊ ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမ 

ေလာ့ချေရး ပူးတွဲအကျိးသက်ေရာက်မရှိေသာ စီမံကိန်းများေဖာ်ထုတ်ိုင်ရန် ှင့် COVID-19 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်ှင့်ဆက်ွယ်ေသာ ရာသီဉတုေြပာင်းလဲမှင့်လိုက်ေလျာညီေထွ 

ရှိေစေသာ ေဆာင်ရက်ချက်များအတွက် ိုင်ငံတကာ၏ေငွေကး အေထာက်အပံ့များ အဓိကလိုအပ် 

ပါသည်။ NDC target များ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစရန် ေငွေကးေထာက်ပံ့မအြပင် ြမန်မာိုင်ငံသည် 

နညး်ပညာှင့် စွမ်းေဆာင်ရညြ်မင့်တင်မ အေထာက်အပံ့များလဲ ရှာေဖွလက်ရှိပါသည်။ 
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