
 

  

မြန်ြာန ိုငင်တံငွ ်သဘာဝဘဘေးအနတရာယဆ် ိုငရ်ာ က  ြိုတငမ်ြငဆ်ငြ်ှုြ ာေး  ို 

ဘဆာငရွ် သ်ာွေးမြငေ်းမြင့်် မြညသ်သူန်ေးဘြေါငေ်းြ ာေးစွာအတ ွ ်အ   ြိုေးရ  ဘစြည ်

ရေက  ြီးရေလ ျှံမှုနငှ ့် ရ မငလျင့်ဒဏ့် သဘာ၀ရဘြီးမျာြီးနငှ့်  ေင့်ဆ ိုင့်ေပါ  က ျှံ က ျှံ ချှံန ိုင့်စွမ့်ြီး  မြှင့် တင့်န ိုင့်ေန့် 

 မ္ာ ဘဏ့် ူည မည့် 

၂၀၁၈ ြိုန စ် ဘြဘြာ်၀ေါရီလ ၂၀ ရ ၊် ရန် ိုန်မြ ြို ြို့ - စ မျှံ  န့်ြီးနငှ့် ဘဏ္ဍာရေြီးဝန့်က  ြီးဌာနနငှ့်  ေန့် ိုန့်တ ိုင့်ြီးရဒသက  ြီး အစ ိုြီးေ၏ 

ဥ ြီးရဆာင့်မှု ြင့်  ေန့် ိုန့်စည့်ပင့်သာယာရေြီး ရ ာ့်မတ တ ို  သည့်  မာ္ ဘဏ့်၏ ပျှံ ပ ိုြီးမှု ြင့်  ရဆာင့်ေွ ့်မည့်  “ မန့်မာန ိုင့်ငျှံ နငှ့်  

အရရှှေ့ရတာင့်အာရှရဒသ သဘာဝရဘြီး အနတောယ့် စ မျှံခန  ့်ခွွဲမှုစ မျှံ  န့်ြီး” မ တ့်ဆ ့်ပွွဲ အခမ့်ြီးအနာြီးအာြီး ယရန  တွင့် ေန့် ိုန့်မမ  ှေ့ ၌ 

 ျင့်ြီးပခွဲ ပါသည့်။ ဤအခမ့်ြီးအနာြီးတွင့်  ပည့်ရ ာင့်စိုအဆင့် နငှ့်  တ ိုင့်ြီးရဒသက  ြီးမ ှ တာ၀န့်ရှ သူအသ ြီးသ ြီးတ ို    စ မျှံ  န့်ြီး 

အရ ာင့်အ ည့်ရြာ့်ရနမှု အရ ခအရနမျာြီးအာြီး တင့် ပခွဲ က သည့်။ ယခို စ မျှံ  န့်ြီး၏ ေည့်ေွယ့်ချ ့်မာှ သဘာဝ 

ရဘြီးအနတောယ့်မျာြီးနငှ့်  ေင့်ဆ ိုင့်ေပါ  တိုန့်   ပန့်ရဆာင့်ေွ ့်န ိုင့်သည့်  စမွ့်ြီးရဆာင့်ေည့်  ို  မြှင ့်တင့်ရပြီးန ိုင့်ေန့် ြစ့်သည့်။  

 

ယခို စ မျှံ  န့်ြီးအာြီး လွန့်ခွဲ သည့် နစှ့်   မာ္ ဘဏ့်ဒါရ ို ့်တာဘိုတ့်အြွွဲှေ့  အတည့် ပ ခွဲ မပ ြီး ေန့် ိုန့်မမ  ှေ့၏ ရေရ မာင့်ြီးစနစ့်နငှ့်  

အရေြီးပါရသာ အရ ခချှံ အရဆာ ့်အဥ မျာြီး အဆင့်  မြှင့် တင့်ေန့်အတွ ့် စာချ ပ့်မျာြီး ချ ပ့်ဆ ိုန ိုင့်ခွဲ သည့်။   ို  အ ပင့် 

စ မျှံ  န့်ြီးအရ ာင့်ရြာ့်ရေြီး အြွွဲှေ့မျာြီး  ိုလည့်ြီး ြွွဲှေ့စည့်ြီးန ိုင့် ခင့်ြီး၊ ဘတ့်ဂျ ့်နငှ့်  လိုပ့်ငန့်ြီးအစ အစဥ့်မျာြီး ရေြီးဆွွဲန ိုင့် ခင့်ြီး၊ 

ပစစည့်ြီး၀ယ့်ယူရေြီး၊ ဘဏ္ဍာရေြီး၊ စ မျှံ  န့်ြီးစ မျှံခန့်  ခွွဲရေြီး စသည့် သင့်တန့်ြီးမျာြီး ြွင့် လှစ့်န ိုင့် ခင့်ြီးတ ို    ို ရဆာင့်ေွ ့်လျ ့်ရှ ပါသည့်။  

 

 မန့်မာန ိုင့်ငျှံသည့် သဘာဝ ရဘြီးအနတောယ့်မျာြီးနငှ့်  ေင့်ဆ ိုင့်ေန ိုင့်ရချ မင့် မာြီးသည့်  န ိုင့်ငျှံ ြစ့်မပ ြီး နစှ့်စဉ် အရမေ  န့်ရဒေါ်လာ ၁၈၄ 

သန့်ြီးခန  ့် ဆျှံိုြီးရှု ျှံြီးလျ ့်ရှ သည့်။ ဆင့်ြီးေွဲနမွ့်ြီးပါြီးသည ့်  ပည့်သူမျာြီး  အ ြူီးသ ြင့်  ပ ိုမ ို   ခ ို ့် ချှံစာြီးေရလ ရှ ပါသည့်။ 

 မာ္ ဘဏ့်၏ အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ော ြွျှံှေ့ မြ  ြီးရေြီး ရချြီးရင ွ အရမေ  န့်ရဒေါ်လာ ၁၁၆ သန့်ြီး  ြင့်  ရဆာင့်ေွ ့်မည့်  ယခို 

စ မျှံ  န့်ြီးသည့် ေန့် ိုန့်မမ  ှေ့တွင့် ရေက  ြီးရေလ ျှံမှုရက ာင ့်  ြစ့်ရပေါ်လာသည ့် နစ့်နာဆျှံိုြီးရှု ျှံြီးမှုမျာြီး  ို ရလ ာ ချန ိုင့်ရေြီးနငှ့်  အမျာြီး 

 ပည့်သူနငှ့်  သ ့်ဆ ိုင့်သည့်  အရေြီးပါရသာ အရဆာ ့်အဦမျာြီးအာြီး ငလျင့်ဒဏ့်မ ှ ချှံန ိုင့်ေည့်ရှ ရစရေြီး အဆင့်  မြှင့် တင့် 

ရဆာင့်ေွ ့်ေန့်နငှ့်  န ိုင့်ငျှံ တစ့်ဝှမ့်ြီး အရေြီးရပေါ်အရ ခအရန တျှံို   ပန့်ရဆာင့်ေွ ့်မှုလိုပ့်ငန့်ြီးမျာြီး အတွ ့် ရငရွက ြီး ရ ာ ့်ပျှံ မှု 

စ မျှံခန့်  ခွွဲောတွင့်  ပည့်ရ ာင့်စို အစ ိုြီးေ၏ စမွ့်ြီးရဆာင့်ေည့်  မင ့်မာြီးလာရစေန့် လိုပ့်ငန့်ြီးမျာြီးအာြီး ပျှံ ပ ိုြီးရဆာင့်ေွ ့်သွာြီးမည့် 

 ြစ့်ပါသည့်။ အဆ ိုပါ စ မျှံ  န့်ြီးရအာ ့်တွင့် ေန့် ိုန့်မမ  ှေ့ ရှ  ရေရ မာင့်ြီးစနစ့်မျာြီး၊ အမျာြီး ပည့်သူနငှ့်  သ ့်ဆ ိုင့်သည့်  

အရဆာ ့်အဥ ြီးမျာြီး  ို အဆင့်  မြှင့် တင့်န ိုင့်မည့်  ြစ့်မပ ြီး လူဥ ြီးရေ ငါြီးသ န့်ြီးခန့်  အတွ ့် အ ျ  ြီးရှ ရစေန့် ေည့်ေွယ့် ာြီးသည့်။  

 

ယရန  အခမ့်ြီးအနာြီးသ ို   ေန့် ိုန့်တ ိုင့်ြီးရဒသက  ြီး ၀န့်က  ြီးချ ပ့် ဥ ြီးမြ  ြီးမင့်ြီးသ န့်ြီး၊ ေန့် ိုန့်တ ိုင့်ြီးရဒသက  ြီး လွှတ့်ရတာ့် ဥ က ဌ 

ဥ ြီးတင့်ရမာင့် ွန့်ြီး၊ ေန့် ိုန့်တ ိုင့်ြီးရဒသက  ြီး စည့်ပင့်သာယာရေြီး၀န့်က  ြီးနငှ့်  ေန့် ိုန့် မမ  ှေ့ရတာ့်၀န့် ဥ ြီးရမာင့်ရမာင့်စ ိုြီးနငှ့်  

ေန့် ိုန့်တ ိုင့်ြီးရဒသက  ြီးမ ှ ၀န့်က  ြီးမျာြီး၊ လွှတ့်ရတာ့်  ိုယ့်စာြီးလှယ့်မျာြီးနငှ့်  တာ၀န့်ရှ ပိုဂ္  လ့်မျာြီး၊ ရငတွ ို ့်ဥ ြီးစ ြီးဌာန 



ညွှန့်က ာြီးရေြီးမ ြီးချ ပ့် ရဒေါ် စ စ  ပျှံ ြီးတ ို  နငှ့် အတူ  မာ္ ဘဏ့်၏  မန့်မာန ိုင့်ငျှံ၊  ရမာ္ဒ ြီးယာြီးန ိုင့်ငျှံနငှ့်  လာအ ိုန ိုင့်ငျှံဆ ိုင့်ော 

ညွှန့်က ာြီးရေြီးမ ြီး အယ့်လင့်ဂ ိုြီးစတ န့်ြီးတ ို    တ ့်ရော ့်ခွဲ က သည့်။  

 

“ေန့် ိုန့်မမ  ှေ့သည့် အလျင့်အ မန့်ြွျှံ ှေ့ မြ  ြီးတ ိုြီးတ ့်လျ ့်ရှ မပ ြီး မမ  ှေ့  ပရန လူဦြီးရေ တ ိုြီးလာသည့်နငှ့်  အည  ေန့် ိုန့်မမ  ှေ့ရတာ့်၏ 

အရ ခချှံအရဆာ ့်အဦမျာြီးအာြီး  မြှင့် တင့်ရပြီးန ိုင့်ေန့် အရေြီးတက  ြီး လ ိုအပ့်လျ ့်ရှ သည့်။ ေန့် ိုန့်မမ  ှေ့သည့် ရေက  ြီးရေလ ျှံမှုနငှ့်  

ငလျင့် စသည့်  သဘာ၀ ရဘြီးအနတောယ့်မျာြီး  ျရော ့်န ိုင့်သည့်  ရနောတွင့် တည့်ရှ လျ ့်ရှ သည့်။ ယခို စ မျှံ  န့်ြီးသည့် 

ေန့် ိုန့်မမ  ှေ့၏ ရေစ ြီးရေလာစနစ့်၊ အမျာြီး ပည့်သူ သ ့်ဆ ိုင့်သည့်  အရဆာ ့်အဦမျာြီးနငှ့်  အရေြီးပါရသာ အရ ခချှံ 

အရဆာ ့်အဦမျာြီးတွင့် ရငရွက ြီးသျှံိုြီးစွွဲ ရဆာင့်ေွ ့်သွာြီးမည့်  ြစ့်မပ ြီး ေန့် ိုန့်မမ  ှေ့ရန ပည့်သူမျာြီးအတွ ့် အေည့်အရသွြီး 

 ပည့် မ ရသာ မမ  ှေ့  ပ  ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာြီး ရပြီးအပ့်သွာြီးန ိုင့်ေန့် က   ြီးပမ့်ြီးရဆာင့်ေွ ့်လျ ့်ရှ သည့်  မ မ တ ို   အစ ိုြီးေ၏ ေည့်မှန့်ြီးချ ့် 

မျာြီးသ ို   ရအာင့် မင့်ေန့် အရ ာ ့်အ ူ ပ န ိုင့်မည့်ဟို ယျှံိုက ည့်ပါသည့်။” ဟို ေန့် ိုန့်တ ိုင့်ြီးရဒသက  ြီး ဝန့်က  ြီးချ ပ့် 

ဦြီးမြ  ြီးမင့်ြီးသ န့်ြီး  ရ ပာက ာြီးခွဲ ပါသည့်၊၊  

 

“ယခို စ မျှံ  န့်ြီးသည့် သဘာ၀ရဘြီးအနတောယ့်မျာြီးနငှ့်  ေင့်ဆ ိုင့်ေပါ  အလျင့် မန့်ဆျှံိုြီး  ပန့်လည့်  ရူ ာင့်န ိုင့်ေန့် အတွ ့် 

ရဘြီးအနတောယ့်မ ျရော ့်မ  က   တင့် ပင့်ဆင့်မှုနငှ့်  က   တင့် ာ ွယ့်မှုမျာြီး ရဆာင့်ေွ ့်န ိုင့်ေန့် အရ ာ ့်အ ူရပြီးမည့် 

 ြစ့်သည့်။  မာ္ ဘဏ့်အရန ြင့်   မန့်မာန ိုင့်ငျှံတွင့် သဘာ၀ရဘြီးအနတောယ့်မျာြီး ျရော ့်လာပါ  အလျင့် မန့်ဆျှံိုြီး တိုန့်   ပန့် 

ရဆာင့်ေွ ့်န ိုင့်ရစေန့်  ူည ပျှံ ပ ိုြီးရပြီးသွာြီးမည့်  ြစ့်သည့်။ သ ို  မသှာ မ သာြီးစိုဘ၀မျာြီး လျှံို ချှံ န ိုင့်မည့် ြစ့်မပ ြီး  ပည့်သူမျာြီး 

လိုပ့်ငန့်ြီးခွင့်မျာြီးသ ို   အလျင့်အ မန့်  ပန့်လည့် ၀င့်ရော ့်န ိုင့်မည့် ြစ့်သည့်။” ဟို  မာ္ ဘဏ့်၏  မန့်မာန ိုင့်ငျှံ၊ 

 ရမာ္ဒ ြီးယာြီးန ိုင့်ငျှံနငှ့်  လာအ ိုန ိုင့်ငျှံဆ ိုင့်ော ညွှန့်က ာြီးရေြီးမ ြီး အယ့်လင့်ဂ ိုြီးစတ န့်ြီး   ရ ပာသည့်။  

 

ယခို စ မျှံ  န့်ြီးအာြီး ဂျပန့်န ိုင့်ငျှံ ဘဏ္ဍာရေြီးဝန့်က  ြီးဌာနနငှ့်  န ိုင့်ငျှံတ ာ အလ ရှင့်မျာြီးစွာပါဝင့်သည ့် အရရှ ှေ့ရတာင့်အာရှ 

သဘာဝရဘြီးအနတောယ့် အာမချှံ- ေန့်ပျှံိုရင ွ (SEADRIF) အတွ ့်  ရ ာ ့်ပျှံ ရင ွ အရမေ  န့်ရဒေါ်လာ တစ့်သန့်ြီး 

ပြူီးတွွဲ ည ့်ဝင့် ာြီးပါသည့်။ အဆ ိုပါ ရ ာ ့်ပျှံ ရင ွြင့်  စ မျှံ  န့်ြီးနငှ ့်ဘဏ္ဍာရေြီးဝန့်က  ြီးဌာန၏ သဘာဝရဘြီးအနတောယ့်ဆ ိုင့်ော 

ရငရွက ြီး ရ ာ ့်ပျှံ မှု စ မျှံခန့်  ခွွဲောတွင့် ပ ိုမ ိုတ ိုြီးတ ့်ရ ာင့်ြီးမွန့်လာရစေန့်၊  ပည့်သူမျာြီးအတွ ့် လိုပ့်ငန့်ြီးမျာြီး 

ရဆာင့်ေွ ့်ောတွင့် သဘာ၀ရဘြီးဒဏ့်မ ှ ချှံန ိုင့်ေည့် ရှ ရစရေြီး  ို  ည့် သွင့်ြီး စဥ့်စာြီး ရဆာင့်ေွ ့်န ိုင့်ေန့်၊ ရနာင့်တွင့် 

က ျှံ ရတွှေ့လာန ိုင့်သည့်  သဘာဝရဘြီးအနတောယ့်မျာြီးရက ာင့်  ရငရွက ြီးဆျှံိုြီးရှု ျှံြီးမှုမျာြီး ရလ ာ နည့်ြီးရစေန့်၊ သဘာ၀ 

ရဘြီးအနတောယ့်မျာြီးအာြီး တိုန့်   ပန့်ရဆာင့်ေွ ့်ောတွင့် ရငရွက ြီးရ ာ ့်ပျှံ မှုနငှ့်  စ မျှံခန  ့်ခွွဲမှုစမွ့်ြီးေည့်  မင ့်တ ့်လာရစေန့် ပျှံ ပ ိုြီး 

 ူည သွာြီးမည့်  ြစ့်သည့်။  

### 

သတင့်ြီးအချ ့်အလ ့်မျာြီး  ပ့်မျှံသ ရှ လ ိုပါ  ရအာ ့်ပါ website မျာြီးတငွ့် ဝင့်ရော ့်က ည ့်ရှုန ိုင့်ပါသည့်။ 

http://www.worldbank.org/myanmar 

https://www.facebook.com/WorldBankMyanmar 

ဆ ့်သယွ့်ေန့် 

ေန့် ိုန့် - ရ ျာ့်စ ိုြီးလင့်ြီး၊  klynn@worldbank.org, Tel: +95 9 782789400  

mailto:klynn@worldbank.org

