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The Republic of the Union of Myanmar is firmly engaged in a 

historic process of development, democratization, justice and 

peace. However, the ability of our country to reach the targets 

under the Sustainable Development Plan, National Comprehensive 

Plan, and our peace efforts could be faced an obstacle by observed 

and future changes in climate. 

 In the last six decades the country has recorded increased   

intensity of floods, cyclones, and droughts which have caused 

immense loss of lives and suffering, damage to infrastructure and  

assets and  economic impacts.  In addition,  more silent,  yet very 

disruptive,  effects of climate change are eroding our society’s 

wellbeing  and  productive capacities. In particular, the shrinking of  

 

 

 

 

 

 

 

  

 ခပည်ေထာင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငဳသည် သမုိင်ဵတွင်ကျေန်ရစ်မည်ဴ ဒီမုိကေရစီ 

ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲမှု၊ တရာဵမျှေတမှုနှင်ဴ ငငိမ်ဵြေျေမ်ဵေရဵ၊ ဖဳွ့ငဖိုဵ တုိဵတက်မှုေဖာ်ေဆာင်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵကို ြေိင်ုမာစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်လျေက်ရိှပါသည်။ 

သ့ုိရာတွင် လက်ရှိကကုဳေတွ့ေနရငပီဵအနာဂတ် ကာလတွင်လည်ဵ ကကုဳေတွ့ရဖွယ်ရှိ 

သည်ဴ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုမျောဵသည် ငငိမ်ဵြေျေမ်ဵေရဵကကိုဵပမ်ဵတည်ေဆာက်မှုမျောဵ၊ 

စဉဆ်က်မခပတ် ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှု ပန်ဵတုိင်မျောဵနှင်ဴ အမျေ ိုဵသာဵဘကစဳု် ဖဳွ့ငဖိုဵ 

တုိဵတက်မှု ရည်မှန်ဵြေျေက်မျောဵသို့ ေရာက်ရှိေရဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဟန့်အတာဵ 

တစ်ြေသုဖွယ် ခဖစ်ေနပါသည်။ 

 လွန်ြဴဲေေသာ နှစ်ေပါင်ဵ (၆၀) ကာလအတွင်ဵ နိုင်ငဳအနှဳ့အခပာဵတွင် ေရကကီဵ 

ခြေင်ဵ၊ မုန်တိုင်ဵတုိကြ်ေတ်ခြေင်ဵနှငဴ် မုိဵေြေါင်ခြေင်ဵတ့ုိ ပုိမိုခပင်ဵထန်စွာ ခဖစပွ်ာဵြေဲဴေသာ 

ေ ကာငဴ် အသက်အုိဵအိမ် စည်ဵစိမ်မျောဵ ပျေက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှု၊ လမ်ဵတဳတာဵ ဆက်သွယ်ေရဵ 

အပါအဝင် အေခြေြဳေအေဆာက်အဦမျောဵ ပျေက်စီဵမှုနှင်ဴ စီဵပာွဵေရဵထိြေိုက်မှုမျောဵ ခဖစ်ေပါ် 

ြေဲပဴါသည်။    ထ့ုိခပင် ခပင်ဵထန်ေသာ ရာသီဥတု၏    ဆုိဵကျေ ိုဵသက်ေရာက်မှုမျောဵသည်  
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Foreword ဥေယ့ာဇဲံ 



 

the Monsoon season, the increase in average annual temperatures 

and the salinization of land in coastal areas are reducing the 

productivity of agriculture, and consequently livelihood 

opportunities, which induce many to migrate within Myanmar and 

abroad. Climate change effects also provoke displacement, both 

as a result of sudden disasters or, for   instance, the loss of land to 

sea-level rise and erosion, which    heighten the potential for 

conflict and tensions among communities.  

 All these effects will intensify, according to the latest 

scientific projections. We must therefore all strive to build climate 

resilience and a low-carbon society urgently. To this end, we have 

started to increase our awareness at national,    sub-national and 

local levels on the required adaptation to climate change, while 

improving our scientific research capacities with new studies and 

projections and contributing to the global effort with the signature 

of the historic Paris Agreement in 2015. We have set up 

institutional coordination mechanisms as well as new policy 

instruments and capacities. At local levels, initial adaptation 

measures have started to emerge. All these efforts deserve  

recognition. 

ကျွနု်ပ်တို့လူ့အဖဲွ့အစည်ဵ၏ ြေျေမ်ဵေခမဴ သာယာမှု နှငဴ် ထုတ်လုပ်နိငု်စွမ်ဵ အာဵမျောဵကုိ 
ယုတ်ေလျောဴေစပါသည်။ အထူဵသခဖငဴ် မုတ်သဳုရာသီ တိုေတာင်ဵလာခြေင်ဵ၊ နှစ်စဉ် 
ပျေမ်ဵမျှေအပူြေျေနိ် တုိဵလာခြေင်ဵနှင်ဴ ပင်လယ်ကမ်ဵရိုဵတန်ဵေဒသတစ်ေလျှောက်ရိှ 
စိုကပ်ျေ ိုဵေခမမျောဵတွင် ဆာဵငန်ေရဝင်ေရာက်လာခြေင်ဵတ့ုိသည် စုိကပ်ျေ ိုဵထုတ်လုပ်နိငု်မှု 
စွမ်ဵအာဵကုိကျေဆင်ဵလာေစငပီဵ အကျေ ိုဵဆက်အာဵခဖငဴ် ေဒသြဳေမျောဵ၏ စာဵဝတ် 
ေနေရဵကုိ ထိြေိုက်လာသည်ဴအတွက် ခပည်တွင်ဵသာမက ခပည်ပနိုင်ငဳမျောဵသို့ပါ 
ေရွှေ့ေခပာင်ဵ ေနထုိင်မှုမျောဵ ရှိလာပါသည်။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ရုတ်တရက် 
ကျေေရာက်ခြေင်ဵေ ကာငဴ်သာမက ပင်လယ်ေရမျေက်နှာခပင် ခမငဴ်တက်လာခြေင်ဵ နှင်ဴ 
ေခမဆီလွှာ ပျေက်သုဉ်ဵခြေင်ဵတ့ုိေ ကာငဴ် စိုကပ်ျေ ိုဵေခမမျောဵ လက်လွှတ်ဆဳုဵရှုဳဵရခြေင်ဵ 
ကဲဴသ့ုိေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေေရာက်မှု၏ ဆုိဵကျေ ိုဵမျောဵသည် ေဒသြဳေ 
ခပည်သူမျောဵအ ကာဵ ပဋိပက္ခနှငဴ် မေသြေျောမေရရာမှုမျောဵ ေပါ်ထွက်လာေစသညဴ် 
အခပင် ေရွှေ့ေခပာင်ဵ ေနထုိင်မှုမျောဵပါ ခဖစ်လာရပါသည်။ 

 သိပ္ပဳပညာရပ်ဆုိင်ရာ ကကိုတင်ြေန့်မှန်ဵြေျေက်မျောဵအရ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု 
ေ ကာင်ဴ ဆုိဵကျေ ိုဵသက်ေရာက်မှုမျောဵသည် ပုိမုိခပင်ဵထန်လာမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
ထ့ုိေ ကာင်ဴ ရာသီဥတုဒဏ်ြေနဳိုင်ရည်ရိှငပီဵ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵပါသညဴ် 
လူ့အဖဲွ့အစည်ဵကုိ အလျေင်အခမန် တည်ေဆာက် ကရမည်ခဖစ်ပါသည်။ သ့ုိပါ၍ 
ေကျေဵလက်ေဒသအဆငဴ်၊ တုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ခပည်နယ်အဆငဴ်နငှ်ဴ နုိင်ငဳ အဆငဴ် 
ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိကေ်လျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵ အသိပညာခမငှ်ဴတင် 
ေပဵမှုမျောဵကို စတင်ေဆာင်ရွက်ေနငပီခဖစ်ပါသည်။ တစ်ြေျေနိ်တည်ဵမာှပင် ခမနမ်ာနိုင်ငဳ 
သည် ၂၀၁၅ြေုနစ်ှ သမုိင်ဵဝင် ပါရီသေဘာတူညီြေျေက်၌ ပါဝင် လက်မှတ်ေရဵထုိဵြေဲငဴပီဵ  
တစ်ကမ္ဘာလဳုဵ၏ ကကိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျေက်ရှိသည်ဴအခပင် 
ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ေလဴလာမှုမျောဵနှင်ဴ ကကိုတင်ြေန့် မှန်ဵြေျေက်မျောဵ ခပုလုပ် 
ရန် သိပ္ပဳနည်ဵကျေ သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျောဵကုိလည်ဵ တုိဵခမှင်ဴေဆာင်ရွက်လျေက် 
ရှိပါသည်။ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵအ ကာဵ ညိှနှိုင်ဵေပါင်ဵစပ်ရန် ယန္တရာဵမျောဵ တည်ေထာင် 
ေဆာင်ရွက်ခြေင်ဵ၊ မူဝါဒမျောဵေရဵဆဲွခြေင်ဵ နှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ခမငဴ်ှတင်ခြေင်ဵမျောဵ ကုိ 
လည်ဵ ေဆာင်ရွက်လျေက်ရှိပါသည်။ ေကျေဵလက်ေဒသအဆင်ဴတွင်လည်ဵ ရာသီဥတု 
ေခပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိကေ်လျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵ ကနဦဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵကိုလည်ဵ စတင် 
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျေက်ရှိပါသည်။   ဤ ကကိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုမျောဵ 
အာဵလဳုဵကုိ အသိအမှတ်ခပု ကရမည်ခဖစ်ပါသည်။  
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 However, we must also realize the extent of the challenge 

ahead and that to our action must be coordinated, measurable 

and sustained over time in order to overcome it. Not only the 

Government of the country, but all institutions, the civil society, 

the NGOs, the productive forces and sectors, communities and 

people must contribute to building a resilient country. 

The Myanmar Climate Change Policy and the related 

Myanmar Climate Change Strategy and Master Plan (2018-2030) as 

a guiding policy and strategic framework are hereby adopted 

precisely to ensure that we take concrete, coordinated and 

sustained action over the long-term to transform Myanmar into a 

low-carbon and resilient country, which is able to  develop in a 

sustainable manner.  

I urge the Government and all Citizens of Myanmar to join 

hands and share responsibilities in this important endeavor to 

mainstream the goals of Myanmar Climate Change Policy and 

Strategy into all sectors at levels of National, State and   Regions’ 

development plans, as a matter of national priority. 

 
 

H. E. Win Myint 
President 

The Republic of the Union of Myanmar 

 သ့ုိရာတွင် ကျွန်ုပ်တ့ုိအေနခဖင်ဴ အနာဂတ်တွင် ကကုဳေတွ့လာနိုင်သညဴ် 

စိန်ေြေါ်မှုမျောဵကုိလည်ဵ သတိမူရမညဴ်အခပင် ယင်ဵစိန်ေြေါ်မှုမျောဵကုိ ရင်ဆုိင်ေခဖရှင်ဵ 

နိုင်ေရဵအတွက် ကျွနု်ပ်တို့၏ ေဆာင်ရွက်ြေျေက်မျောဵသည် ညိှနှိုင်ဵေပါင်ဵစပ်ေရဵ၊  

ရလဒ်ေကာင်ဵမျောဵ  ထွက်ေပါ်လာေရဵ နှငဴ် ေရရှည် တည်တဴဳေရဵတ့ုိ  လုိအပ်သည်ကို  

အေလဵဂရုခပုရမည်ခဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ြေဳနိုင်ရည်ရှိသည်ဴ နိုင်ငဳ 

တစ်နိငု်ငဳအခဖစ် တည်ေဆာက်ရန် နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရသာမက အစုိဵရ မဟုတ်ေသာ 

အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျောဵနှင်ဴ 

ခပည်သူမျောဵအာဵလဳုဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင် ကရမည်ခဖစ်ပါသည်။  

 ခမနမ်ာနိုင်ငဳကိ ု ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျောဴနည်ဵငပီဵ  ရာသီဥတုဒဏ် ြေဳနိုင် 

ရည်ရှိကာ စဉဆ်က်မခပတ် ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်သည်ဴနိင်ုငဳအခဖစ် ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေရဵ 

အတွက်မူဝါဒ၊ မဟာဗျေူဟာ လမ်ဵညွှန်မှုမူေဘာင်မျောဵခဖငဴ် ြေိငု်ြေိုင်မာမာ အစဉ်တစိုက် 

ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက်နိငု်ရန် ခမနမ်ာနိုင်ငဳ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒ၊ 

မဟာဗျေူဟာနှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀ ြေုနစှ်) တ့ုိကုိ အတည်ခပု 

ထုတ်ခပန်လုိကပ်ါသည်။ 

 ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒနှငဴ် မဟာဗျေူဟာ ရည်မှန်ဵြေျေက် မျောဵ 

အာဵ သက်ဆုိင်ရာ ကဏ္ဍအသီဵသီဵ၏ ဖဳွ့ငဖိုဵမှု အစီအမဳမျောဵတွင် ေပါင်ဵစပ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်နိငု်ေရဵ နိုင်ငဳေတာ်၏ ဦဵစာဵေပဵ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပအ်ခဖစ် 

တာဝန်ကိယ်ုစီ၊ လက်တဲွညီညီခဖငဴ် ဝိုင်ဵဝန်ဵ ေဆာင်ရွက် ကရန် နိုင်ငဳေတာ်အစုိဵရ 

အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵ အာဵလဳုဵကုိ တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ 

 

 

 

ဝင်ဵခမငဴ် 

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ 

ခပည်ေထာင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငဳေတာ်  
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၁။ ခပည်ေထာင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစုိဵရသည ် နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ် ခပည်သူ 

မျောဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵဖွဳ့ ငဖိုဵတုိဵတက်မှုကိ ု ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွက် လျေက်ရိှပါသည်။ 

လက်ရိှတွင်ကကုဳေတွ့ေနရငပီဵ အနာဂတ်ကာလတွင်လည်ဵ ကကုဳေတွ့ရနုိင်သည်ဴ 

ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုမျောဵသည် အဆုိပါ ဦဵစာဵေပဵေဖာ်ေဆာင်မှုမျောဵကို 

ငြေိမ်ဵေခြောက်လျေက်ရှိငပီဵ ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ လက်ရှိ လူမှုစီဵပွာဵဖွဳ့ ငဖိုဵ တုိဵတက်မှု 

မျောဵကုိ ေနှာင်ဴေနှဵေစနုိင်ပါသည်။ 

၂။ ခမနမ်ာနိုင်ငဳသည် လွန်ြေဲဴေသာနှစ်ေပါင်ဵ(၆၀)ကာလအတွင်ဵ ဆုိင်ကလုန်ဵ 

မုန်တုိင်ဵ တိုက်ြေတ်ခြေင်ဵ၊ ရတု်ြေျေည်ဵလှိုင်ဵကကီဵခြေင်ဵ၊ မုိဵမျောဵခြေင်ဵ၊ ေရလွှမ်ဵမိုဵခြေင်ဵ၊ 

ေခမငပိုခြေင်ဵနှင်ဴ မုိဵေြေါင်ခြေင်ဵစသည်ဴ ခပင်ဵထန်ေသာ မုိဵေလဝသ ခဖစစ်ဉမ်ျောဵ 

ပုိမုိမျောဵခပာဵလာသည်ဴအခပင် ပုိမုိခပင်ဵထန်လာငပီဵ  အဆိုပါခဖစစ်ဉမ်ျောဵေ ကာငဴ် 

ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု အလွန်ထိြေိုက်ြဳေစာဵလွယ်ေသာ နိုင်ငဳတစ်နိငု်ငဳ ခဖစသ်ည် 

ကို ေဖာ်ညွှန်ဵေနပါသည်။ ခပင်ဵထန်ေသာ မုိဵေလဝသခဖစ်စဉ်မျောဵတုိဵပွာဵလာ 

ခြေင်ဵနှင်ဴ မုိဵေလဝသ ပဳုစမဳျောဵေခပာင်ဵလဲလာခြေင်ဵသည် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု၏ 

လက္ခဏာမျောဵ ခဖစပ်ါသည်။ ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ ရာသီဥတုပဳုစ ဳ ေခပာင်ဵလဲမှုသည် 

ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စနစ်မျောဵအာဵ ထိြေိုက်လျေက်ရှိငပီဵ အထူဵသခဖငဴ် စိုကပ်ျေ ိုဵေရဵ 

ကဏ္ဍအေပါ် ထိြေိုက်မှုမျောဵစွာရှိြေဲသဴည်ကိ ုေလလဴာေတွ့ရိှရပါသည်။  

၃။ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ အစိုဵရအြေျေင်ဵြေျေင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအဖဲွ့ 

(IPCC) အပါအဝင် နိုင်ငဳတကာမှ သိပ္ပဳပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ၏ 

ေတွ့ရိှြေျေက်မျောဵအရ လူသာဵတ့ုိလုပ်ေဆာင်မှုမျောဵမှ ေလထုအတွင်ဵသို့ 

မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့မျောဵ ပုိမုိထုတ်လွှတ်ခြေင်ဵေ ကာငဴ် ကမ္ဘာဴပျေမ်ဵမျှေအပူြေျေနိ် 

တုိဵခမင်ဴ ေခပာင်ဵလဲလာေ ကာင်ဵနှင်ဴ အဆိုပါခဖစစ်ဉသ်ည် ဆက်လက်ခဖစေ်ပါ်

ေနမည်ခဖစ်ငပီဵ လာမညဴ်ဆယ်စုနစှ်မျောဵအတွင်ဵ ပုိမုိတုိဵခမင်ဴလာမည်ဟု အတည် 

ခပု ြေန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ 

1. The Government of the Republic of the Union of Myanmar has 

the overarching priority of social and economic development of 

the country and all of its people. Observed and projected 

impacts of climate change threaten the achievement of this 

priority and can potentially reverse Myanmar’s recent social 

and economic development gains. 

2. Myanmar is extremely vulnerable to the impacts of climate 

change and highly exposed to severe weather events such as 

heavy rains, storm surges, severe droughts, floods, cyclones 

and landslides which have increased in intensity and frequency 

over the last 60 years. The increasing severity of weather 

events and changing weather patterns can be attributed to 

climate change. Myanmar has also observed the effects of 

changing climatic patterns on productive systems, in particular 

in the agriculture sector. 

3. Findings from the international scientific community, notably 

the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) confirm 

that average global temperatures are increasing as a  result of 

the release of anthropogenic greenhouse gases into the 

atmosphere and project that this trend is likely to continue and 

increase in the coming decades. 
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၄။ ခမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် အပြူေျေန်ိနှင်ဴ မုိဵရွာသွန်ဵမှု အလာဵအလာခမင်ဴတက် ေခပာင်ဵလဲ 

လာခြေင်ဵနှင်ဴအတူ ဆက်စပ်ခဖစ်စဉ်မျောဵခဖစ်သည်ဴ အပူလှိုင်ဵဝင်ေရာက်ခြေင်ဵ၊ 

မုိဵေြေါင်ခြေင်ဵ၊ ေရလွှမ်ဵမိုဵခြေင်ဵမျောဵ၊ အပပုိူင်ဵဆုိင်ကလုန်ဵ မုန်တုိင်ဵမျောဵ တုိကြ်ေတ် 

ခြေင်ဵ၊ ပင်လယ်ေရမျေက်နှာခပင် ခမင်ဴတက်လာခြေင်ဵ၊ ဆာဵငန်ေရဝင်ေရာက်ခြေင်ဵနှင်ဴ 

မုတ်သဳုကာလ တိုေတာင်ဵလာခြေင်ဵမျောဵ ပုိမုိရင်ဆိင်ု ကကုဳေတွ့လာနိုင်ေ ကာင်ဵကို 

မ ကာေသဵမီက တွက်ြေျေက်ထာဵသည်ဴ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု ြေန့်မှန်ဵြေျေက်မျောဵ 

က အတည်ခပုထာဵပါသည်။ 

၅။ ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏လူမှုစီဵပွာဵဖွဳ့ ငဖိုဵတုိဵတက်မှုသည် ရာသီဥတုေ ကာင်ဴ ထိြေိုက်လွယ် 

သည်ဴကဏ္ဍမျောဵအေပါ် အလွန်မီှြုိေလျေက်ရိှသည်ဴအတွက် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု 

၏ အကျေ ိုဵသက်ေရာက်မှုမျောဵသည် ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် လူမှုအဖဲွ့ 

အစည်ဵမျောဵအတွက် အေရဵပါသည်ဴကဏ္ဍမျောဵ အာဵလဳုဵကိ ု ဆက်လက် ထိြေိုက် 

နိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ခမနမ်ာနိုင်ငဳရှိ လူသန်ဵေပါင်ဵမျောဵစွာတ့ုိသည် သဘာဝ 

အေလျောက် ခပင်ဵထန်သည်ဴ ရာသီဥတုဒဏ်ကိ ု ြေဳစာဵရနိုင်ေသာေဒသမျောဵ 

အထူဵသခဖငဴ် နိုင်ငဳအလယ်ပုိင်ဵရိှ အပပုိူင်ဵေဒသ၊ ခမစ်ဝကျွန်ဵေပါ် နှင်ဴ 

ကမ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသမျောဵတွင် ထူထပ်စွာ ေနထုိင်လျေက်ရှိပါသည်။ ရာသီဥတု 

ေခပာင်ဵလဲမှု၏ ဆုိဵရွာဵခပင်ဵထန်ေသာ ဆုိဵကျေ ိုဵအမျေ ိုဵမျေ ိုဵသည် ေတာင်တန်ဵ 

ေဒသမျောဵ နှင်ဴ ေခမခပန့်ေဒသမျောဵတွင် ေနထုိင် ကေသာ ခပည်သူခပည်သာဵမျောဵကုိ 

လည်ဵ ထိြေိုက်ြေစဳာဵေစလျေက်ရှိပါသည်။  

၆။ လတ်တေလာ နှင်ဴ ေရရှည်တွင် ခဖစ်ေပါ်လာနိုင်သည်ဴ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု 

ေဘဵအန္တရာယ်မျောဵသည် အသက်၊ အိုဵအိမ်နှငဴ် စီဵပွာဵဥစ္စာ ပုိင်ဆုိင်မှုမျောဵ ပုိမို 

ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ဖွယ်အလာဵအလာမျောဵ ခဖစေ်ပါ်နုိင်ငပီဵ  စိုကပ်ျေ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ 

ေရသယဳဇာတရရိှနိုင်မှု၊ သဘာဝသယဳဇာတနှငဴ် ေခမသယဳဇာတတ့ုိကုိလည်ဵ 

ထိြေိုက်ေစနုိင်ပါသည်။  

4. In Myanmar, the most recent climate change projections 

confirm these increasing and changing temperature and 

precipitation trends; and related events such as heat waves, 

droughts and floods; the likelihood of intense tropical cyclones; 

sea level rise; salinity intrusion; a further shrinking monsoon 

season among other effects.  

5. These effects will likely continue to impact all vital sectors of 

Myanmar’s society and economy and threaten the social and 

economic development of the country, as it remains vulnerable 

due to the heavy dependency on climate-sensitive sectors for 

livelihoods. Also, millions of Myanmar’s people are 

concentrated in regions naturally exposed to severe climatic 

events, in particular the Central Dry Zone Area, the Delta 

Region and the Coastal Areas. People living in Hilly regions and 

Plain lands will also be diversely affected by several effects of 

climate change.  

6. Changes in climate will potentially result in loss of lives, assets 

and economic capacities, resulting from both extreme rapid 

and slow-onset disasters, and the effects of changes on 

agriculture, water availability, natural resources and land.  
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 ဥပမာအာဵခဖငဴ် ခမနမ်ာနိုင်ငဳအလယ်ပုိင်ဵရှိ အပပုိူင်ဵေဒသတွင် စိုကပ်ျေ ိုဵ 

ထုတ်လုပ်မှု   ဆက်တိုက်ကျေဆင်ဵလာခြေင်ဵသည် စုစုေပါင်ဵခပည်တွင်ဵထုတ်ကုန်

(GDP) ေလျောဴကျေေစငပီဵ တစ်ပုိင်တစ်နိငု် လယ်သမာဵမိသာဵစုမျောဵသာမက 

စိုကပ်ျေ ိုဵေရဵကဏ္ဍ အလုပ်သမာဵမျောဵကုိပါ   စာဵဝတ်ေနေရဵ ထိြေိုက်ေစသည်ဴ 

အခပင် ေရွှေ့ေခပာင်ဵေနထုိင်ခြေင်ဵကုိ ပုိမုိခဖစ်ေပါ်ေစရန် တွန်ဵအာဵေပဵလျေက်ရှိ 

ပါသည်။ ပင်လယ်ေရမျေက်နှာခပင် ခမငဴ်တက်လာခြေင်ဵနှင်ဴ ဆာဵငန်ေရ ဝင်ေရာက် 

လာခြေင်ဵတ့ုိသည် ကမ်ဵရိုဵတန်ဵနှငဴ် ခမစဝ်ကျွန်ဵေပါ်တွင် ေနထုိင်သူမျောဵ၏ 

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျောင်ဵမှုနှငဴ် အုိဵအိမ်ပုိင်ဆုိင်မှုမျောဵအေပါ် ထိြေိုက်လာနိုင် 

သည်ဴအခပင် ေခမနှင်ဴသယဳဇာတမျောဵဆုိင်ရာ အခငင်ဵပာွဵမှုမျောဵလည်ဵ တိုဵပွာဵ 

လာနိုင်ပါသည်။ 

၇။ သ့ုိအတွက်ေ ကာငဴ် ခမန်မာနိုင်ငဳ၏ ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှုအစီအစဉ်မျောဵတွင် 

ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုကိ ု ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်ခြေင်ဵမရှပိါက နုိင်ငဳေတာ်၏ 

လူမှုေရဵ၊ စီဵပာွဵေရဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျေင်ဆုိင်ရာ ေရရှည်ဖဳွ့ငဖိုဵ တုိဵတက်မှု 

ရည်မှန်ဵြေျေက်မျောဵဆသ့ုိီ ေရာက်ရှိနိုင်ရန် အဟန့်အတာဵ ခဖစ်ေစပါသည်။ 

ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ြဳေနိငု်ရည်ရှိေရဵ ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ခြေင်ဵသည် 

နိုင်ငဳေတာ်၏ လူမှုစီဵပွာဵဖွဳ့ ငဖိုဵတုိဵတက်မှု ရည်မှန်ဵြေျေက်မျောဵ ေဖာ်ေဆာင်ရာ 

တွင် အေရဵတကကီဵ လုိအပ်လျေက်ရိှပါသည်။ 

 

 

၈။ အထက်ေဖာ်ခပပါ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုေ ကာငဴ် ထိြေိုက်လွယ်သည်ဴ နိုင်ငဳ၏ 

အေခြေအေနမျောဵကုိအေလဵဂရုခပုလျေက် ကဏ္ဍအသီဵသီဵ၏ ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှုမျောဵ 

နှငဴ် ဖဳွ့ငဖိုဵေရဵအစီအစဉ်မျောဵ ေသြေျောြုိေင်မာေစေရဵနှငဴ် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု 

ေ ကာငဴ် ခဖစ်ေပါ်လာမညဴ် စိန်ေြေါ်မှုမျောဵကုိ ေခဖရှင်ဵနုိင်ေရဵအတွက် ခမန်မာနိုင်ငဳ 

တွင် ေရရှည်ြေိုင်မာသည်ဴ မူဝါဒတစ်ရပ် လုိအပ်ပါသည်။ 

 For instance, continued reduction of productivity on 

agriculture in Central Dry Zone Area may reduce contributions 

to GDP growth   and   affect   the   livelihoods   of   both    

small-firm households  and agricultural labourers, thus fuelling 

migration. Sea level rise and salinization will affect Coastal and 

Delta communities’ livelihood and   assets, and potentially lead 

to conflict over land and  resources. 

7. Therefore, failing to mainstream climate change into        

Myanmar’s development agenda will prevent the country from 

achieving its social, economic and environmental   sustainable 

development objectives. Building resilience to climate change 

is a necessary and urgent endeavour for the country to be able 

to fulfil its socio-economic development aspirations. 

 

 

8.  Recognizing these circumstances, Myanmar requires a robust 

policy instrument that ensures all sectoral investments and    

development plans fully acknowledge and address the 

challenges posed by a changing climate. 
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Policy  Approach မူဝါဒဆုိငံရာ ြေ့ဲံဵကပံမှုေညံဵလမံဵ 



 

၉။  ခပည်ေထာင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစုိဵရသည်- 

(က) နိုင်ငဳေတာ်ဖဲွ့စည်ဵပုဳအေခြေြဳေဥပေဒ၊ အမျေ ိုဵသာဵဘက်စု ဳ ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှု 

စီမဳကိန်ဵ ၊ ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဳဴြုိေင်ငမဲငပီဵ ဟန်ြေျေက်ညီေသာ ဖဳွ့ငဖိုဵ 

တုိဵတက်မှု စီမဳကိန်ဵ ၊ အမျေ ိုဵသာဵ ေရရှည်ဖဳွ့ငဖိုဵတိုဵတက်မှု မဟာဗျေူဟာတ့ုိ 

ပါ သက်ဆုိင်ရာအြေျေက်မျောဵ နှငဴ် အခြောဵဆကစ်ပ်သညဴ် မူဝါဒမျောဵ၊ ဥပေဒ 

ခပဋ္ဌာန်ဵြေျေက်မျောဵ အထူဵသခဖင်ဴ အမျေ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျေင်ေရဵရာ မူဝါဒတ့ုိ 

အာဵ ခပန်လည်ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵ စာဵ၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(ြေ) အနာဂတ်တွင်ခဖစ်ေပါ်လာမည်ဴ မူဝါဒမျောဵနှငဴ် ဥပေဒခပဋ္ဌာန်ဵြေျေက်မျောဵတွင် 

ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိကေ်လျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴြေျေေရဵ 

ဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျောဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်ရန်နှင်ဴ ဤမူဝါဒနှငဴ် ကိုက်ညီ 

ေစရန် လုိအပ်ေ ကာင်ဵ အသိအမှတ်ခပု၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(ဂ) ခမနမ်ာခပည်သူခပည်သာဵမျောဵ၏ အကျေ ိုဵစီဵပွာဵနှငဴ် သာယာဝေခပာမှု 

အတွက် အစွမ်ဵကုန် ကကိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်ရန် ရည်မှန်ဵ၍ ခပည်သူခပည်သာဵ 

မျောဵ ၏ လူေနမှုဘဝအရည်အေသွဵ အေကာင်ဵဆဳုဵခဖစ်ေစရန် နှင်ဴ ေရရှည် 

ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ အြွေင်ဴအလမ်ဵမျောဵကို ထိြေိုက်မှုမခဖစေ်စရန် 

ကတိကဝတ်ခပု၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(ဃ) ခမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင် ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵကုိ 

ဦဵစာဵေပဵအခဖစ် ထပ်မဳအတည်ခပုငပီဵ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု၏ ဆုိဵကျေ ိုဵ 

မျောဵ ပုိမုိရင်ဆုိင်ရြေျေနိ်တွင် ခပည်သူခပည်သာဵမျောဵအတွက် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျေင်၏ ပကတိတန်ဖုိဵနှငဴ် ၎င်ဵ၏အကျေ ိုဵခပုမှုတ့ုိကုိ အသိအမှတ်ခပု 

၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

9. To this end, the Government of the Republic of the Union of 

Myanmar: 

(a) Recalling the pertinent provisions of the Constitution,      

National Comprehensive Development Plan, Myanmar    

Sustainable Development Plan, Myanmar National          

Sustainable Development Strategy, and other relevant     

documents such as the National Environmental Policy, and 

other relevant legislation and policies; 

(b) Recognising the need for future policies and legislation to 

integrate climate change adaptation and mitigation          

considerations and be consistent with this Policy; 

(c) Remaining committed to Myanmar's overarching goal of 

striving for the ultimate benefit and prosperity of 

Myanmar's people, and ensuring to the greatest possible 

extent that the quality of life of the people of Myanmar and 

opportunities for sustainable development are not 

compromised; 

(d) Reaffirming its priority to protect and conserve Myanmar’s 

natural environment, and recognising the intrinsic value of 

the environment and the benefits it provides to people,     

especially in the face of increased climate change impacts; 
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(င) လူမှုဘဝ၊ စာဵဝတ်ေနေရဵ ေရရှည်ဖဳွ့ငဖိုဵတိုဵတက်မှုနှင်ဴ  လူသာဵမျောဵ၏ 

ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လူမှုေရဵ၊ စီဵပာွဵေရဵနှငဴ် ယဉ်ေကျေဵမှုဆုိင်ရာ တန်ဖုိဵတ့ုိ 

အတွက် အေရဵပါသညဴ် ေရသယဳဇာတ၏ အြေန်ဵကဏ္ဍအာဵ အသိအမှတ် 

ခပုငပီဵ  ခမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေရသယဳဇာတအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ရန် 

ကတိခပု၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(စ) လူသာဵမျောဵ၏ လုပ်ေဆာင်မှုမျောဵေ ကာငဴ် ခဖစေ်ပါ်လာသည်ဴ မှန်လဳုအိမ် 

ဓာတ်ေငွ့မျောဵေလထုထဲတွင် တုိဵပွာဵလာခြေင်ဵေ ကာငဴ် ကမ္ဘာဴအပူြေျေနိ် 

ခမငဴ်တက်ခြေင်ဵနှင်ဴ အဆုိပါ ေလထု၏ပူေနွဵလာမှု အေခြေအေနသည် 

ဆက်လက် တုိဵခမင်ဴလာနိုင်ဖွယ်ရှိေ ကာင်ဵ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 

အစိုဵရအြေျေင်ဵြေျေင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအဖဲွ့(IPCC) အပါအဝင် 

သိပ္ပဳပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၏ ေလဴလာေတွ့ရိှြေျေက်မျောဵအာဵ 

မှတ်သာဵ၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(ဆ) ခပည်တွင်ဵ၊ ေဒသတွင်ဵနှငဴ် ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ ေလဴလာြေန့်မှန်ဵ တွက်ြေျေက် 

ထာဵသည်ဴရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုေ ကာငဴ် ခမန်မာနိုင်ငဳအေပါ် ေရတုိေရရှည် 

ထိြေိုက်နိုင်မှုမျောဵကုိ မှတ်သာဵ၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(ဇ) ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု ထိြေိုက်လွယ်ခြေင်ဵနှင်ဴ ယင်ဵကိုခပန်လည် တ့ဳုခပန် 

ေခဖရှင်ဵနုိင်မည်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည် အကန့်အသတ်ရိှခြေင်ဵတို့ေ ကာင်ဴ 

ခမနမ်ာနိုင်ငဳသည် လတ်တေလာနှင်ဴ ေရရှည်တွင် ခဖစ်ေပါ်လာနိုင်သညဴ် 

ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု၏ အမျေ ိုဵမျေ ိုဵေသာ အကျေ ိုဵဆက်မျောဵကို အထူဵ 

အေလဵထာဵမှတ်သာဵ၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(e) Remaining committed to protecting Myanmar’s water    

resources, recognizing the fundamental role of water to life, 

livelihoods, sustainable development, human dignity as 

well as social, economic and cultural values, and that 

climate change will affect its quality and  availability; 

(f) Noting the findings of the scientific community, including 

the Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC), 

that global temperatures are increasing due to the release 

of anthropogenic “greenhouse gases” (GHGs) into the  

atmosphere and predictions that this trend of warming of 

the atmosphere is likely to continue and increase; 

(g) Noting also the domestically, regionally and globally      

observed and projected short and long-term impacts of   

climate change in Myanmar; 

(h) Noting with serious concern that Myanmar is 

disproportionately impacted by both rapid and slow- onset 

effects of climate change, due to its multi-dimensional and 

acute vulnerability and limited capacity to respond and 

cope;  
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(စျေ) ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုသည် ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ လူမှုေရဵ နှငဴ် စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ငဖိုဵ 

တုိဵတက်မှုအေပါ် သိသာထင်ရှာဵသည်ဴ သက်ေရာက်မှုမျောဵရှိသည်ကိ ု

အေလဵထာဵမှတ်သာဵ၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(ည) ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုသည် မညီမျှေမှုမျောဵကုိ တိုဵပွာဵေစငပီဵ အခငင်ဵပာွဵမှု 

မျောဵ ပုိမုိခဖစ်ပွာဵလာနိုင်သည်ကိ ုအသိအမှတ်ခပု၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(ဋ)  ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိက်ေလျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴြေျေေရဵ 

အတွက် ထိေရာက်စွာတ့ဳုခပန်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အမျေ ိုဵသမီဵမျောဵ၏ 

အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ အေတွ့အကကုဳ၊ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ် 

ဦဵေဆာင်နိငု်မှုတ့ုိသည်အဆငဴ်တုိင်ဵတွင်အေရဵပါသည်ကိ ု အသိအမှတ်ခပု 

ငပီဵ  အမျေ ိုဵသမီဵမျောဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ အြေန်ဵကဏ္ဍမျောဵ၌ တာဝန ်

ထမ်ဵေဆာင်ေနရေသာ်လည်ဵ အရင်ဵအခမစ်၊ အြေွငဴ်အလမ်ဵနှငဴ် ရပိငု်ြေွငဴ် 

မျောဵကုိ ညီမျှေစွာမရရှိေသာေ ကာငဴ် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု၏ ဆုိဵကျေ ိုဵမျောဵ 

ကို ပုိမုိထိြေိုက် ြဳေစာဵရသည်ကိ ုအသိအမှတ်ခပု၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(ဌ) ထိြေိုက်လွယ်မှုေလျှောဴြေျေေရဵနှင်ဴ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ကိ ု ြေဳနိုင်ရည် 

ရှိေစေရဵတ့ုိအတွက် အလျေင်အခမန်တုဳ့ခပန် ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သည် 

ကို အသိအမှတ်ခပု၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(ဍ)  ခမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် အစဉ်မခပတ်ေခပာင်ဵလဲလာသည်ဴ ရာသီဥတုနှင်ဴ လူမှုေရဵ၊ 

စီဵပွာဵေရဵ အေခြေအေနမျောဵကို တ့ဳုခပန်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ယြေင် 

လုပ်ေဆာင်ြေျေက်မျောဵ နှငဴ် အေတွ့အကကုဳမျောဵကို မျေက်ေခြေမခပတ် ေလဴလာ 

ငပီဵ  နှစ်တုိ၊ နှစ်လတ်နှငဴ် နှစ်ရှည် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉမ်ျောဵ ြေျေမှတ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သည်ကိ ုအထူဵအေလဵဂရုခပု၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(i) Concerned that climate change has significant implications 

on Myanmar’s achievement of social and economic       

development; 

(j) Recognising that climate change exacerbates inequalities 

and can fuel conflict; 

(k) Recognising that women and girls in Myanmar are          

disproportionately affected by climate change impacts due 

to their roles and responsibilities and their unequal access 

to resources, opportunities and rights, and that their 

knowledge, experience, participation and leadership at all 

levels are vital for developing effective climate change   

adaptation and mitigation responses;  

(l) Recognising the need to take urgent action to reduce      

vulnerability and build resilience to climate change;  

(m) Emphasising the need to take short,  medium and  long-

term actions to respond to Myanmar’s continuously 

changing climate and evolving social and economic 

circumstances, building progressively on previous actions 

and continuously learning from experiences; 
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(ဎ) နိုင်ငဳအဆငဴ်၊တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ခပည်နယ်အဆငဴ်နငဴ်ှ ေကျေဵလက်ေဒသအဆငဴ် 

တ့ုိတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင်ဴ အရပ်ဘက်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵ အပါအဝင် လူမှု 

အသုိကအ်ဝန်ဵရှိ အဖဲွ့အစည်ဵမျောဵအာဵလဳုဵပါဝင်သည်ဴ ရာသီဥတု 

ေခပာင်ဵလဲမှုကိ ု တ့ဳုခပန်ရန် ထိေရာက်ေသာ အစီအမဳမျောဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ ်

မျောဵ ေရဵဆဲွရန် လုိအပ်ေ ကာင်ဵနှင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ ခပည်နယ်မျောဵ 

အပါအဝင် အစိုဵရတစ်ရပလဳု်ဵ၏ အာဵလဳုဵပါဝင်သည်ဴ ကျေယ်ခပန့်ေသာ 

ေပါင်ဵစပ် ညှိနှိုင်ဵမှုမျောဵ၊ ကဏ္ဍအသီဵသီဵအ ကာဵ ြုိေင်ငမေဲသာ မိတ်ဖက် 

ေဆာင်ရွက်မှုမျောဵနှင်ဴ ြေိင်ုမာသည်ဴ ရာသီဥတုေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ 

သတင်ဵအြေျေက်အလက်မျောဵ လုိအပ်ေ ကာင်ဵကို အသိအမှတ်ခပု၍ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊  

(ဏ)  ကမ္ဘာဴမှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထတ်ုလွှတ်မှုတွင် ခမနမ်ာနိုင်ငဳအေနခဖငဴ် 

ပမာဏအနည်ဵငယ်သာပါဝင်ေသာ်လည်ဵ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုကိ ု

ေလျောဴကျေေစမညဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျောဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရာတွင် စဉဆ်က်မခပတ် ဖဳွ့ငဖိုဵတိုဵတက်ေရဵကုိ ဦဵတည်သညဴ် 

ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျောဴနည်ဵေသာအစိမ်ဵေရာင် ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှုကိ ု

ရရိှေရဵ အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ေနသည်ကိ ုအသိအမှတ်ခပု၍ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(တ) အာဆီယဳအပါအဝင် နိုင်ငဳတကာနှငဴ် ေဒသအတွင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် 

ေရဵ ယန္တရာဵဆုိင်ရာမူေဘာင်အတွင်ဵ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သည် 

ကို အြေိုင်အမာအတည်ခပု၍ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(n) Recognising that effective planning and action needs to be 

taken at the national, sub-national and local levels, by all 

segments of society, including the private sector and civil 

society, and requires robust climate risk information as well 

as wide coordination and strong partnership across sectors 

and ownership by the whole of government, including 

States and Regions;  

(o) Recognising that taking ambitious mitigation actions,       

despite Myanmar’s negligible contribution to global   

greenhouse gas emissions, is needed to achieve low-carbon 

development and green growth on a path to sustainable   

development; 

(p) Reaffirming the need to work within the framework of 

international and regional cooperation mechanisms, 

including the Association of the Southeast Asian Nations 

(ASEAN); 
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(ထ)  ၂၀၁၅ ြေုနစှ် စဉ်ဆက်မခပတ်ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ ရည်မှန်ဵြေျေက် ပန်ဵတုိင် 

မျောဵ နှငဴ် မည်သူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်မျှေ ကျေန်ရစ်မှုမရှိေစေရဵဟူေသာ 

အေခြေြဳေမူ အပါအဝင်  ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိငု်ငဳမျောဵ၏ စဉဆ်က်မခပတ် 

ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ အစီအစဉမ်ျောဵတွင် ခမန်မာနိုင်ငဳ၏ ကတိကဝတ်မျောဵ 

နှငဴ် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ တ့ဳုခပန်ြေျေက်မျောဵသည ် နိုင်ငဳေတာ်၏ 

လူမှုေရဵ၊ စီဵပာွဵေရဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျေင်ဆုိင်ရာ ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှု 

ရည်မှန်ဵြေျေက် ပန်ဵတိုင်မျောဵနှင်ဴ ကိုက်ညီရန် လုိအပ်ေ ကာင်ဵကို အြေိုင်အမာ 

အတည်ခပု၍လည်ဵေကာင်ဵ၊  

(ဒ) ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူေဘာင်ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ၊ ကျေ ိုတုိ 

ေနာက်ဆက်တဲွစာြေျေုပ်၊ ဒုိဟာခပင်ဆင်ြေျေက်နှငဴ် ပါရီသေဘာတူညီြေျေက် 

တ့ုိတွင် ခမနမ်ာနိုင်ငဳအေနခဖင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မညဴ် ကတိ 

ကဝတ်မျောဵနှငဴ် အနာဂတ်ကာလ ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ ဆဳုဵခဖတ်ြေျေက် ြေျေမှတ် 

ခြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ၌လည်ဵ တတ်စွမ်ဵသမျှေ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ရမည်ကိ ု

အြေိုင်အမာ အတည်ခပု၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

(ဓ)  ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုကိ ု ေခဖရှင်ဵနုိင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာဴကကိုဵပမ်ဵ 

အာဵထုတ်မှုမျောဵတွင် အမျေ ိုဵသာဵအဆငဴ် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် 

လုိကေ်လျောညီေထွ ခဖစေ်စေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴြေျေေရဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် 

(နုိင်ငဳအလုိက ် ဆဳုဵခဖတ်ထာဵသည်ဴ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု)ကို ခပင်ဆင်ရန်၊ 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ဆက်လက်ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် 

ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မှုမျောဵကို အြေါအာဵေလျော်စွာ အစီရင်ြေ ဳ တင်ခပရန် 

ကတိကဝတ် မျောဵအာဵ မှတ်သာဵ၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုကိ ု ရင်ဆိင်ုေခဖရှင်ဵနုိင်ေရဵအတွက် အမျေ ိုဵသာဵအဆငဴ် 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျောဵကို ေရရှည်ဦဵေဆာင်လမ်ဵညွှန်မှုခပုနိုင်ရန် အလ့ုိငှာ 

ဤမူဝါဒကို ြေျေမှတ်ခြေင်ဵ ခဖစ်ပါသည်။ 

 

 

(q)  Reaffirming Myanmar’s commitment to the United Nations 

sustainable development agenda, including the 

Sustainable Development Goals adopted in 2015, and its 

principle to leave no one behind, and that action on 

climate change needs to be consistent with national social, 

economic and environmental development goals; 

(r)  Affirming its commitments to cooperate under the United 

Nations Framework Convention on Climate Change, the 

Kyoto Protocol, Doha Amendment and the Paris 

Agreement and participate in future global decision 

making processes, to the fullest extent possible; 

(s) Noting its commitment to prepare, communicate and 

maintain periodic nationally determined contributions to 

the global effort to tackle climate change, and report on 

their actions as appropriate under the UN climate change 

process; 

adopts this policy in order to guide national action to address 

climate change. 
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၁၀။ ခမနမ်ာနိုင်ငဳတွင်ပစ္ုစ ပ္ပန်နှငဴ် အနာဂတ်မျေ ိုဵဆက်မျောဵ၏ ြေျေမ်ဵသာသုြေ 

ရရိှေစ ေရဵအတွက် ေရရှည်တည်တဴဳေသာ၊ ကကယ်ဝြေျေမ်ဵသာမှုရှိေသာ၊ 

အာဵလဳုဵပါဝင်ေသာ ရာသီဥတုဒဏ်ကိ ု ြေဳနိုင်ရည်ရှိငပီဵ ကာဗွန်(ထတ်ုလွှတ်မှု) 

ေလျောဴနည်ဵေသာ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ရပ ်ခဖစ်လာေစရန် ေမျှော်မှန်ဵပါသည်။ 

 

 

၁၁။ ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ြေျေက်မှာ ေအာက်ေဖာ်ခပပါ လုပ်ငန်ဵမျောဵ 

ေဆာင်ရွက်နိငု်ေရဵအတွက် ေရရှည်လမ်ဵညွှန်ြေျေက်အခဖစ် အေထာက်အကူ 

ခပုရန် ခဖစ်ပါသည် - 

(က) ခမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိကေ်လျောညီေထွ 

ခဖစေ်စေရဵနှငဴ် ေလျှောဴြေျေေရဵအတွက် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵမျောဵ တိုဵခမှင်ဴေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ြေ) ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိကေ်လျောညီေထွ ခဖစေ်စေရဵနှငဴ် 

ေလျှောဴြေျေေရဵ အစီအစဉမ်ျောဵကို အမျေ ိုဵသာဵအဆငဴ် ဦဵစာဵေပဵ 

လုပ်ငန်ဵမျောဵနှင်ဴ အလွှာစုဳ ကဏ္ဍအာဵလဳုဵတို့၏ လုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် 

အငမမဲခပတ် တုိဵတက်မှုရှိသည်ဴအသွင်ခဖငဴ် အေလဵထာဵ ေပါင်ဵစပ် 

ေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် 

(ဂ) အာဵလဳုဵအကျေ ိုဵခဖစ်ထွန်ဵေစခြေင်ဵအလ့ုိငှာ ေရရှည်တည်တဴဳေသာ၊ 

ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျောဴနည်ဵေသာ ရာသီဥတုဒဏ် ြေဳနိုင်ရည် 

ရှိေသာ ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှုအတွက် ရရိှနိုင်သမျှေ အြေွငဴ်အလမ်ဵမျောဵ 

ပုိမုိဖန်တီဵေပဵနုိင်မည်ဴ ဆဳုဵခဖတ်ြေျေက်မျောဵ ြေျေမှတ်ရန်။  

 

10.  Myanmar’s vision is to be a climate-resilient, low-

carbon society that is sustainable, prosperous and          

inclusive, for the wellbeing of present and future           

generations.  

 

11. The purpose of this Policy is to provide long term      

direction and guidance to: 

(a) Take and promote climate change action on adapta-

tion and mitigation in Myanmar; 

(b) Integrate climate change adaptation and mitigation 

considerations into Myanmar’s national priorities 

and across all levels and sectors in an iterative and  

progressive manner; and 

(c) Take decisions to create and maximise opportunities 

for sustainable, low carbon, climate resilient        

development, ensuring benefits for all. 

ေမျှောံမ္ေံဵြေ့ကံ Vision 

Purpose 
ရညံရးယံြေ့ကံ 



 

 

 

၁၂။ ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ြေျေက်မျောဵကို ေအာင်ခမင်မှုရရိှေရဵ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် 

အေ ကာင်ဵအရာမျောဵစွာရှိသည်ဴအနက် ခမနမ်ာနိုင်ငဳအေနခဖငဴ် ေအာက်ေဖာ်ခပပါ 

လမ်ဵညွှန်အေခြေြဳေမူမျောဵကို ြေျေမှတ်ထာဵပါသည်- 

(က) စဉ်ဆက်မြြတ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ြြင်ဵ − စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵနှငဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျေင်ဆုိင်ရာ ေရရှည်တည်တဳဴသညဴ် အနာဂတ်ကာလနှငဴ် 

သာတူညီမျှေမှုရှိသည်ဴ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ြေ ု ခဖစလ်ာေစေရဵအတွက် 

အနာဂတ်မျေ ိုဵဆက်သစ်မျောဵ၏ လုိအပ်ြေျေက်မျောဵအေပါ် ထိြေိုက်မှု 

မရှိေစဘဲ လက်ရှိမျေ ိုဵဆက်မျောဵ၏ လုိအပ်ြေျေက်မျောဵကို အေလဵထာဵကာ 

စဉဆ်က်မခပတ် ဖဳွ့ငဖိုဵတိုဵတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

(ြ) ကကိုတင်ကာကွယ်ြြင်ဵ − ရာသီဥတုဆုိင်ရာေရှ့ေခပဵြေန့်မှန်ြေျေက်မျောဵ 

သည် သိပ္ပဳနည်ဵကျေေသြေျောမှု အခပညဴ်အဝမရှိေသာ်လည်ဵ ခပင်ဵထန်ငပီဵ 

ခပနလ်ည် ကုစာဵမရနိုင်ေသာ ပျေက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျောဵ၏ ငြိေမ်ဵေခြောက်မှု 

မျောဵေ ကာငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်အာဵ ထိြေိုက်နိုင်သညဴ် ဆုိဵကျေ ိုဵမျောဵ 

ကို ေရှာင်ရှာဵရန်၊ ေလျှောဴြေျေရန်နှငဴ် ကာကွယ်ရန် ကုန်ကျေစရိတ် သက်သာ 

ငပီဵ  ထိေရာက်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျောဵခဖငဴ် ကကိုတင်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) ကာကွယ်တာဵဆီဵြြင်ဵ − ပတ်ဝန်ဵကျေင်ကိငုြိေမ်ဵေခြောက်ေနသညဴ် ခပုမူ 

လုပ်ေဆာင်ြေျေက်မျောဵကုိ ေရှာင်ရှာဵခြေင်ဵ၊ တာဵခမစ်ခြေင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵြေျေုပ်ခြေင်ဵ 

ခဖငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျေင်ပျေက်စီဵမှုမျောဵမခဖစ်မီ ကာကွယ်တာဵဆီဵရန် 

သ့ုိမဟုတ် အနည်ဵဆဳုဵခဖစ်ေစရန် ကကိုတင်ခပင်ဆင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

12. In actions to achieve the purpose of this Policy, Myanmar will 

be guided, inter alia, by the following guiding principles: 

(a)  Sustainable development - Develop sustainably to meet 

the needs of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs, by ensuring 

the promotion of an economically, socially and 

environmentally sustainable future and a fair and 

equitable society; 

(b) Precaution - Take cost-effective measures to avoid, 

minimise and protect from environmentally harmful 

consequences where there are threats of serious or 

irreversible damage even if there is a lack of full scientific 

certainty; 

(c)  Prevention - Take anticipatory action to prevent or 

minimise environmental damage before it occurs by 

avoiding, prohibiting or controlling threatening activities; 
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Guiding principles မူဝါဒဆုိငံရာအေ ြေြဳေမူမ့ာဵ 



 

(ဃ) ြတ်ဝန်ဵကျင်၏ ြြညဴ်စုဳကကယ်ဝြြင်ဵ - ခမန်မာနိုင်ငဳ၏ သဘာဝအလှ၊ 

ယဉ်ေကျေဵမှုနှငဴ် ဘာသာေရဵဆုိင်ရာအေမွအနှစ်မျောဵ အပါအဝင် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျေင်ဆုိင်ရာ ခပညဴ်စုဳကကယ်ဝေသာ ပင်ကိယ်ု အရည်အေသွဵ တန်ဖုိဵ 

မျောဵကုိ ထိေတွ့ဆုပ်ကိငု်ခပသနိုင်သည်ခဖစ်ေစ၊ မခပသနိုင်သည်ခဖစ်ေစ၊ 

စီဵပွာဵေရဵအရ အကျေ ိုဵခဖစ်ထွန်ဵသည်ခဖစ်ေစ၊ မခဖစ်ထွန်ဵသည်ခဖစ်ေစ 

အသိအမှတ်ခပုကာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်ကိ ုတုိဵခမှင်ဴထိန်ဵသိမ်ဵ ကာကွယ် 

ရမည်။ 

(င) တာဝန်ကုိယ်စီြွေဲဝြြင်ဵနှင်ဴြူဵေြါင်ဵေဆာင်ရွက်ြြင်ဵ - ပတ်ဝန်ဵကျေင်၏ 

သယဳဇာတအရင်ဵအခမစ်မျောဵနှငဴ် အကျေ ိုဵေကျေဵဇူဵမျောဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵခြေင်ဵ၊ 

ကာကွယ်ခြေင်ဵနှငဴ် ညီတူညီမျှေြဲွေေဝြဳေစာဵခြေင်ဵမျောဵအတွက် ခပည်သူတစ်ရပ်လဳုဵ 

နှငဴ် တစ်ဦဵြေျေင်ဵစီတွင် တာဝနရ်ှိေ ကာင်ဵ လက်ြေလဳာေစေရဵအတွက် 

တွန်ဵအာဵေပဵခြေင်ဵ၊ အေထာက်အပဴဳေပဵခြေင်ဵနှငဴ် လက်ကမ်ဵကကိုဆိခုြေင်ဵ 

ခပုရမည်ခဖစ်ငပီဵ ပုဂ္ဂလိကအြေန်ဵကဏ္ဍအပါအဝင် အလွှာအသီဵသီဵရိှ 

ဆက်စပ်ပါဝင် ပတ်သက်သူမျောဵသာမက ကဏ္ဍအြေျေင်ဵြေျေင်ဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေရဵ တွန်ဵအာဵေပဵရမည်။ 

(စ)   အာဵလဳုဵြါဝင်ြြင်ဵ - ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု ေလျှောဴြေျေေရဵ၊ လုိကေ်လျော 

ညီေထွခဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျောဴနည်ဵေသာ၊ ရာသီဥတု 

ဒဏြ်ေဳနုိင်ရည်ရှိေသာ ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှုဆုိင်ရာ အြေွငဴ်အလမ်ဵမျောဵနှငဴ် 

အကျေ ိုဵေကျေဵဇူဵမျောဵကုိ ညီတူညီမျှေ ရရိှေစရန် အတွက် ကျောဵ/မ၊ လူမျေ ိုဵစုနှငဴ် 

အသက်အရွယ် မြေွခဲြောဵဘဲ လူတန်ဵစာဵအသီဵ သီဵ၏ လူမှုေရဵ၊ စီဵပာွဵေရဵ 

နှငဴ် ယဉေ်ကျေဵမှုအခမင်၊ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်မှုနှင်ဴ ခဖည်ဆဴည်ဵေဆာင်ရွက်မှု 

မျောဵကုိ အေထာက်အပဴဳေပဵငပီဵ လက်ကမ်ဵ ကကိုဆုိခြေင်ဵခဖငဴ် ဆဳုဵခဖတ်ြေျေက် 

ြေျေမှတ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉမ်ျောဵတွင် အလွှာအသီဵသီဵရိှ ခပည်သူတစ်ရပ်လဳုဵ 

ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်ေစရမည်။  

(d) Environmental integrity - Promote, protect and conserve 

the natural environment and recognise its complete and 

intrinsic value, whether tangible or non-tangible, 

economic or non-economic, to the natural, cultural and 

spiritual heritage of Myanmar; 

(e)  Shared responsibility and cooperation - Encourage, 

support and embrace the common and shared 

responsibility of all people for the protection, 

conservation, and equitable sharing of benefits and 

resources of the environment, and encourage wide 

cooperation across sectors and stakeholders at all levels, 

including the private sector. 

(f)  Inclusiveness - Engage all people at all levels in               

decision-making and action, by supporting and embracing 

their diverse social, economic and cultural perspectives, 

participation and contributions without discrimination,    

particularly with respect to gender, ethnicity and age, in   

order to equitably share the benefits and opportunities of 

climate change adaptation, mitigation and low-carbon,     

climate-resilient development; 
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(ဆ) ေကာင်ဵမွန်ေသာစီမဳအုြ်ြျုြ်ြြင်ဵ - အဆငဴ်တုိင်ဵတွင် ဆဳုဵခဖတ်ြေျေက်မျောဵ 

ြေျေမှတ်ရာ၌ ခပည်သူတစ်ရပ်လဳုဵ ပါဝင်ငပီဵ ညီညွတ်မျှေတသည်ဴ တာဝန်ယူမှု 

တာဝန်ြေမဳှု ေသြေျောေစရန် ပွင်ဴလင်ဵခမင်သာငပီဵ  တ့ဳုခပန်မှုရှိသည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵကို ဥပေဒနှင်ဴအညီေဖာ်ေဆာင်ရမည်။ 

(ဇ)  ရာသီဥတုဆုိင်ရာ တရာဵမျှတမှုနှငဴ် သာတူညီမျှမှုရိှြြင်ဵ - ခမနမ်ာခပည်သူ 

တစ်ရပလဳု်ဵ အထူဵသခဖငဴ် ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵသမူျောဵ၊ ထိြေိုက်လွယ်မှုအမျောဵဆုဳဵ 

နှင်ဴ ထိြေိုက်နိုင်ေခြေရိှေသာ တုိင်ဵရင်ဵသာဵမျေ ိုဵနွယ်စုမျောဵ၊ ေဒသြေဳ ခပည်သူ 

မျောဵ၊ အမျေ ိုဵသမီဵမျောဵ၊ ကေလဵသူငယ်မျောဵ၊ သက်ကကီဵရွယ်အိုမျောဵနှင်ဴ 

မသန်စွမ်ဵသူမျောဵအတွက် ခပည်စဳုဴေကာင်ဵမနွ်သည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျေင်၌ 

စဉဆ်က်မခပတ် ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်သညဴ် ညီတူညီမျှေရှိေသာလူမှုအဖဲွ့အစည်ဵ 

တွင် ေနထုိင်နိုင်ေရဵ ရပုိင်ြေွငဴ်မျောဵကုိ တိုဵခမှငဴ်ကာကွယ်ေပဵရမည်။ 

(ဈ) ကျာဵ/မ တန်ဵတူရိှမှုနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ လုြ်ြုိင်ြွငဴ်ြမှင်ဴတင်ြြင်ဵ - 

ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိက်ေလျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴြေျေေရဵ 

အတွက် ရန်ပဳုေငွရရှိေရဵ၊ နည်ဵပညာဖဳွ့ငဖိုဵေရဵနှင်ဴ လက်ဆငဴ်ကမ်ဵ 

လွှဲေခပာင်ဵေပဵေရဵ၊ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ခမှငဴ်တင်ေရဵတ့ုိနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ သညဴ် 

အမျေ ိုဵသမီဵမျောဵ၏ အေရဵပါမှုကုိ အေလဵထာဵေသာ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု 

ဆုိင်ရာမူဝါဒ ြုိေင်မာအာဵေကာင်ဵေစခြေင်ဵနှငဴ် ဆဳုဵခဖတ်ြေျေက်ြေျေမတ်ှရာတွင် 

အမျေ ိုဵသမီဵမျောဵ၏ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှု အခပညဴ်အဝရိှေစခြေင်ဵတ့ုိခဖင်ဴ ကျောဵ/မ 

တန်ဵတူခဖစ်ေစေသာ အြွေငဴ်အေရဵမျောဵကုိ တိုဵခမှငဴ်ကာကွယ်ေပဵရမည်။ 

(g) Good governance - Adopt transparent, participatory, and 

responsive processes to ensure that decision-making at 

all levels is inclusive, equitable, and accountable to all 

people in  Myanmar, in accordance with the rule of law; 

(h)  Climate justice and equity - Promote and protect the 

rights of the people of Myanmar, in particular the poorest, 

most vulnerable and marginalised segments of society, 

including indigenous peoples, all ethnic groups, local 

communities, women, children, the elderly, and persons 

with disabilities to live in a healthy environment and a 

fair, equitable and sustainable society; 

(i)  Gender equality and women’s empowerment - Promote 

and protect gender equality and women’s equal rights 

through strengthening gender-responsive climate change 

policy  concerning adaptation, mitigation, finance, 

technology development and transfer and capacity-

building, and ensuring full and equal participation of 

women in  decision-making. 
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၁၃။  ဤမူဝါဒ၏ရည်ရွယ်ြေျေက်ကိ ု အေကာင်အထည်ေဖာ် ေအာင်ခမင်မှုရရှိနိုင် 

ေစရန် ကဏ္ဍအသီဵသီဵ၏ လုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဓိကအာဵခဖငဴ် 

ေအာက်ေဖာ်ခပပါ ကဏ္ဍ(၆) ြေုတွင် ပါရှိသညဴ်လုပ်ငန်ဵမျောဵကို ဦဵစာဵေပဵ ေဆာင်ရွက် 

ရမည် - 

 

 

(၁) စာဵနပရိ်က္ခာနှင်ဴ ေရသယဳဇာတဆုိင်ရာ အမျေ ိုဵသာဵအဆငဴ် မူဝါဒ 

မျောဵအရ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျေက်ရှိသညဴ် 

လုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိကေ်လျော 

ညီေထွခဖစ်ေစေရဵ နှငဴ် ေလျှောဴြေျေေရဵတ့ုိကုိ အေလဵထာဵစဉ်ဵ စာဵ၍ 

ထည်ဴသွင်ဵ ေပါင်ဵစပ် ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်အခပင် ဤမူဝါဒအရ 

အေကာင်အထည် ေဖာ်မည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵနှငဴ် ကိုက်ညီရမည် 

သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵကုိ အေထာက် အကူခဖစ်ေစရမည်။ 

(၂) ခမနမ်ာနိုင်ငဳရှိ ခပည်သူတစ်ရပလဳု်ဵ၏ စာဵနပရ်ိက္ခာဖူလဳုမှု ေသြေျော 

ေစေရဵနှငဴ် လူမှုဘဝကိုကာကွယ်ေရဵအလ့ုိငှာ ကာဗွန် 

ထုတ်လွှတ်မှု ေလျောဴနည်ဵငပီဵ  ရာသီဥတုဒဏ်ြေနဳိုင်ရည်ရိှကာ 

ကျောဵ/မ တန်ဵတူညီမျှေမှုရှိေရဵ တ့ဳုခပန်ေဆာင်ရွက်မှုမျောဵခဖငဴ် 

စိုကပ်ျေ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵခမူေရဵ နှင်ဴ သာဵငါဵကဏ္ဍမျောဵ အပါအဝင် 

စာဵနပရိ်က္ခာထုတ်လုပ်သည်ဴ စနစ်မျောဵ၏ ကုန်ထုတ်စွမ်ဵအာဵ 

နှငဴ် ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှုမျောဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵရမည်။ 

 

 

13.  The Government of the Republic of the Union of Myanmar will 

take sector-relevant measures to implement this Policy and 

achieve its purpose by taking the following actions primarily in the 

six sectoral clusters listed below: 

 

i. Ensure that actions undertaken under Myanmar’s 

national policies on food and water integrate climate 

change adaptation and mitigation considerations and 

are complementary to and/or support actions under 

this Policy; 

ii. Maintain growth and productivity of food systems, 

including in the agriculture, fisheries and livestock 

sectors, through low-carbon, climate-resilient and 

gender-responsive actions in order to ensure food 

security and protect the livelihoods of the people of 
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Policy recommendations 

(a)  Food and water security 

မူဝါဒဆုိငံရာလမံဵေွှေံြေ့ကံမ့ာဵ 

(က) ေရန္ငဴံစာဵေပံရိက္ခာဖူလဳုမှု 



 

(၃) စိုကပ်ျေ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵခမူေရဵနှငဴ် သာဵငါဵကဏ္ဍမျောဵတွင် သယဳဇာတ ကို 

ထိေရာက်စွာအသဳုဵြေျေရန်နှငဴ် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျောဴနည်ဵ 

ေစရန်အတွက် အေလဴအကျေင်ဴမျောဵ ဆန်ဵသစ်ေခပာင်ဵလဲေရဵနှငဴ် 

နည်ဵပညာအသစ်သဳုဵစဲွေရဵဆုိင်ရာ အြွေင်ဴအလမ်ဵမျောဵကုိ တုိဵခမှင်ဴ 

ပဴဳပုိဵရမည်။ 

(၄) ေတာင်တန်ဵေဒသမျောဵ၊ ေရလွှမ်ဵမိုဵမှုဒဏြ်ေဳရနုိင်သည်ဴ ေဒသမျောဵ၊ 

ခမစဝ်ကျွန်ဵေပါ်ေဒသ၊ အပူပုိင်ဵေဒသမျောဵအပါအဝင် အထူဵသခဖငဴ် 

ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုေ ကာငဴ် ထိြေိုက်လွယ်သည်ဴ တုိင်ဵေဒသကကီဵ 

နှငဴ် ခပည်နယ်မျောဵတွင် ေရသယဳဇာတထိန်ဵသိမ်ဵသည်ဴ နည်ဵပညာ 

မျောဵ နှင်ဴ ေရလွှမ်ဵမိုဵမှုဒဏ်ြေရဳသညဴ် ေဒသတွင် ေရသင်ွဵေရထတ်ု 

စနစ်ကဴဲသ့ုိ နည်ဵလမ်ဵမျောဵနှင်ဴ အခြောဵသငဴ်ေလျော်သည်ဴ စနစ်မျောဵ 

ခဖငဴ် ထိေရာကေ်သာ ေရသယဳဇာတ စီမဳြေန့် ြေွမဲှုနှငဴ်အုပ်ြေျေုပ်မှု 

နည်ဵလမ်ဵေကာင်ဵမျောဵကုိ ြေျေမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်။  

(၅) ေရသယဳဇာတမျောဵကုိ ေရရှည်တည်တဴဳေစေရဵအတွက် ေရ 

သုိေလာှင်မှု ပုိမုိရရှိေစေရဵ၊ ေရေဝေရလေဲဒသ ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် 

ခပနလ်ည် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် 

လုိကေ်လျောညီေထွခဖစ်ေစမည်ဴ မဟာဗျေူဟာမျောဵြေျေမှတ်ခြေင်ဵ 

အပါအဝင် ဘက်စုေဳရသယဳဇာတမျောဵ စီမဳြေန့် ြေွခဲြေင်ဵနှငဴ် အခြောဵ 

သင်ဴေလျော်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျောဵကို အြေိုင်အမာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

iii. Promote and provide opportunities, by facilitating            

innovative practices and the use of new technologies, 

for resource-efficient and low-carbon approaches in 

the  agriculture, fisheries and livestock sectors; 

iv. Adopt and implement efficient water management 

and governance practices in Myanmar, including 

through technologies for water conservation and 

other alternatives to flood irrigation systems and 

other appropriate systems, particularly in climate-

vulnerable States and Regions, including mountainous 

areas, flood-prone areas, delta regions and dry zones; 

v. Ensure that Integrated Water Resources Management 

and other appropriate means  are taken into account 

to ensure the sustainability of water resources, 

including through the adoption of adaptation 

strategies to increase water storage and watershed 

restoration and preservation; 
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(၁) ခမနမ်ာနိုင်ငဳ အမျေ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျေင်ေရဵရာမူဝါဒ အပါအဝင် 
ပတ်ဝန်ဵကျေင်ဆုိင်ရာ၊ ေခမအသဳုဵြေျေမှုဆုိင်ရာနှင်ဴ သစ်ေတာဆုိင်ရာ 
နိုင်ငဳ အဆင်ဴမူဝါဒမျောဵအရ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် 
လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵတွင် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိကေ်လျောညီေထွ 
ခဖစေ်စေရဵနှငဴ် ေလျှောဴြေျေေရဵတ့ုိကုိ အေလဵထာဵစဉ်ဵစာဵ၍ 
ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ် ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်အခပင် ဤမူဝါဒအရ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵနှငဴ် ကိုက်ညီရမည် 
သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵကုိ အေထာက်အကူခဖစ်ေစရမည်။ 

(၂) ခမနမ်ာနိုင်ငဳသည် ေဂဟစနစ်ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵ ရရိှနိုင်မှုနှငဴ် 
အရည်အေသွဵအေပါ် အလွန်အမင်ဵမှီြေိုေနခြေင်ဵ၊ အဆိုပါ ေဂဟ 
စနစ် ေကာင်ဵမနွ်စွာ လည်ပတ်ခြေင်ဵေ ကာငဴ် ခပည်သူမျောဵအတွက် 
အကျေ ိုဵေကျေဵဇူဵရရိှခြေင်ဵနှင်ဴ တစ်ြေျေနိ်တည်ဵမာှပင် ရာသီဥတု 
ေခပာင်ဵလဲမှု နှငဴ် လုိကေ်လျောညီေထွ ခဖစေ်စေရဵနှငဴ် ေလျှောဴြေျေေရဵကုိ 
အေထာက်အပဴဳေပဵခြေင်ဵတ့ုိအေပါ် အသိအမှတ်ခပုလျေက် ေဂဟ 
စနစ်ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵ၏ အေထာက်အပဴဳ ရရိှေစရန် ေသြေျောေစမညဴ် 
ေရရှည်တည်တဴဳေသာ သဘာဝသယဳဇာတ စီမဳြေန့် ြေွခဲြေင်ဵ၊ဇီဝမျေ ိုဵစဳု 
မျေ ိုဵကဲွမျောဵနှငဴ်သဘာဝေဂဟစနစ်မျောဵကုိထိန်ဵသိမ်ဵ ကာကွယ်ခြေင်ဵ 
နှငဴ် ခပနလ်ည်ခပုစုပျေ ိုဵေထာင်ခြေင်ဵတ့ုိကုိ ခမငှ်ဴတင် ေဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 

(၃) အနာဂတ်ကာလ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု၏ အကျေ ိုဵသက်ေရာက်မှု 
ကို  ရင်ဆုိင်ရာတွင် သစ်ေတာ၊ ေရ၊ ေခမ၊ ကမ်ဵရုိဵတန်ဵ ေဂဟ 
စနစ်မျောဵ နှင်ဴေလအရည်အေသွဵတ့ုိအပါအဝင် ေဂဟစနစ်အာဵလဳုဵ 
၏ ေကာင်ဵမနွ်စွာတည်ရိှမှုနှငဴ် ြေဳနိုင်ရည်ရှိမှုကိ ု ထိန်ဵသိမ်ဵ 
ခမငှ်ဴတင်ေပဵနိုင်ေရဵအတွက် ေဂဟစနစ်အေခြေခပု ရာသီဥတု 
ေခပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိက်ေလျောညီေထွ ခဖစေ်စသညဴ် အေရဵယူ 
ေဆာင်ရွက်ြေျေက်မျောဵ အပါအဝင် ပတ်ဝန်ဵကျေင် နှင်ဴ သဟဇာတ 
ခဖစသ်ညဴ် နည်ဵပညာမျောဵနှငဴ် စီမဳြေန့် ြေွမဲှု နည်ဵလမ်ဵေကာင်ဵမျောဵ 
ကို ြေျေမှတ်ရမည်။ 

 

i. Ensure that actions undertaken under Myanmar’s        

national polices on environment, land use and forestry, 

including Myanmar’s National Environmental Policy 

integrate climate change adaptation and mitigation     

considerations and are complementary to and/or 

support actions under this Policy; 

ii. Promote sustainable natural resource management,     

preserve, conserve, and rehabilitate biodiversity and    

natural ecosystems in order to ensure the provision of 

ecosystem services, recognising their contribution to   

climate change adaptation and mitigation, the co-

benefits they generate to the people and Myanmar’s 

high dependence on the quality and availability of 

ecosystem services; 

iii. Adopt environmentally sound technologies and good 

management practices, including ecosystem-based      

adaptation interventions, to improve and maintain the 

health and resilience of all ecosystems, including forest, 

water, land, coastal ecosystems and air quality in the 

face of future climate change impacts; 
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(b)  Healthy ecosystems (ြေ) ေကာငံဵမးေံေသာေေဟစေစံမ့ာဵ 



 

(၄) အေကာင်ဵဆဳုဵရရိှနိုင်သည်ဴ သိပ္ပဳပညာအေပါ်အေခြေြဳေကာ ေရရှည် 

တည်တဴဳေသာ သစ်ေတာစီမဳအုပ်ြေျေုပ်မှုနှင်ဴ ေခမအသဳုဵြေျေမှုစီမဳကိန်ဵ  

ေရဵဆဲွ ေဆာင်ရွက်ခြေင်ဵခဖငဴ် သစ်ေတာခပုန်ဵတီဵခြေင်ဵနှင်ဴ သစ်ေတာ 

အတန်ဵအစာဵ ကျေဆင်ဵခြေင်ဵမ ှ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လွှတ်မှု 

ေလျှောဴြေျေခြေင်ဵနှငဴ် မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ စုပ်ယူသုိေလာှင်ခြေင်ဵမျောဵကို 

ခမငှ်ဴတင်ရမည်။ 

(၁) ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ အစိမ်ဵေရာင်စီဵပွာဵေရဵမူေဘာင်နှငဴ် စွမ်ဵအင်မူဝါဒ 

မျောဵအရ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျေက်ရိှသည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵတွင် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိက်ေလျော 

ညီေထွ ခဖစေ်စေရဵနှငဴ် ေလျှောဴြေျေေရဵတ့ုိကုိ အေလဵထာဵစဉ်ဵ စာဵ၍ 

ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ် ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်အခပင် ဤမူဝါဒအရ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵနှငဴ် ကိုက်ညီရမည် 

သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵကို အေထာက်အကူ ခဖစေ်စရမည်။ 

အစိမ်ဵေရာင် စီဵပွာဵေရဵအာဵ အေထာက်အကူခဖစ်ေစရန်အတွက် 

အစိုဵရ နှင်ဴ ခပည်သူ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ခြေင်ဵမျောဵကိုလည်ဵ 

တွန်ဵအာဵေပဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၂) အေခြေြဳေအေဆာက်အဦမျောဵ အပါအဝင် စွမ်ဵအင်၊ ပ့ုိေဆာင်ေရဵနှင်ဴ 

စက်မှုကဏ္ဍမျောဵသည် ခမန်မာနိုင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ငဖိုဵမှုတွင် 

အေရဵပါသည်ကိ ု အသိအမှတ်ခပုလျေက် ကဏ္ဍအသီဵသီဵ ကာဵ 

အခပန်အလှန်ေကာင်ဵစွာ ေပါင်ဵစပ်၍ ပစ္စုပ္ပန်နှင်ဴ အနာဂတ်ကာလ 

ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု၏ သက်ေရာက်မှုမျောဵကုိ လုိက်ေလျော 

ညီေထွခဖစ်ေစ၍ ြဳေနိငု်ရည်ရိှေသာ၊ေရရှည်တည်တဴဳသည်ဴ ကဏ္ဍ 

မျောဵခဖစ်ေစ ရန် အေလဵထာဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

iv. Enhance greenhouse gas sinks and reservoirs, and 

promote the reduction of greenhouse gas emissions 

from deforestation and forest degradation through 

sustainable management of forests and land use 

planning, based on the best available science; 

 

i. Ensure that actions undertaken under Myanmar’s Green 

Economy Framework and energy policies integrate 

climate change adaptation and mitigation 

considerations, are complementary to and/or support 

actions under this Policy, and encourage public-private 

partnerships to support a green economy; 

ii. Ensure that the energy, transport and industry sectors, 

including infrastructure, are well-integrated among 

each other, reliable, sustainable and resilient to current 

and future climate change impacts, recognising that 

they are vital to Myanmar’s economic growth; 
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(c)   Low-carbon and  resilient growth (ေ)  ကာဗးေံထုတံလွှတံမှုေလ့ာဴေညံဵပပီဵရာသီဥတုဒဏံြဳေနုိငံသညဴံ ဖးဳ ပဴဖိုဵမှု 



 

(၃) ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏လူမှုေရဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှု လုိအပ် 

ြေျေက်မျောဵကို ခဖညဴ်ဆည်ဵေဆာင်ရွက်လျေက်ရှိရာတွင် ေရရှည် 

တည်တဴဳ၍ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျောဴနည်ဵေသာ စွမ်ဵအင်၊ 

ပ့ုိေဆာင်ေရဵ၊ စက်မှုလုပ်ငန်ဵနှငဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵ စီမဳြေန့် ြေွေဲရဵ 

နည်ဵစနစ်မျောဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ခြေင်ဵခဖငဴ် ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ 

ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုေလျှောဴြေျေေရဵ ကကိုဵပမ်ဵမှုမျောဵတွင် ပူဵေပါင်ဵ 

ပါဝင်နိုင်သကဲဴသ့ုိ ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ စဉဆ်က်မခပတ် ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက် 

ေရဵ အတွက် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်ဵ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ပိမုို 

ထုတ်လွှတ်သညဴ် လမ်ဵေ ကာင်ဵမှ ေသွဖည်ေစရမည်။ 

(၄) ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ တိုဵပွာဵလျေက်ရှိသညဴ် စွမ်ဵအင်လုိအပ်ြေျေက်မျောဵကုိ 

ခဖည်ဆဴည်ဵေရဵနှငဴ် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျောဴနည်ဵသညဴ် စွမ်ဵအင် 

ဖူလဳုမှုရှိေစေရဵအလ့ုိငှာ ေရရှည်တည်တဴဳသည်ဴ ခပနခ်ပညဴ်ငမဲ 

စွမ်ဵအင်ရင်ဵခမစမ်ျောဵနှင်ဴ ၎င်ဵအရင်ဵအခမစ်မျောဵကုိ ထိေရာက်စွာ 

အသဳုဵခပုေစေရဵတို့ကုိ ဦဵစာဵေပဵ တုိဵခမှင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

(၅) အာဵလဳုဵပါဝင်သည်ဴ စဉဆ်က်မခပတ်ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှင်ဴ ဆင်ဵရဲ 

နွမ်ဵပါဵမှုေလျှောဴြေျေေရဵကုိ ဦဵတည်သည်ဴအေနခဖငဴ် ခပည်သူ 

တစ်ရပလဳု်ဵ အငမဲမခပတ် ေရရှည်ယုဳ ကည်အာဵထာဵရေသာ 

သင်ဴေလျော်သညဴ် ေြေတ်မီစွမ်ဵအင်ကိ ု တစ်ေခပဵညီ သဳုဵစွဲနုိင်ေစရ 

မည်။  

(၆) ေဒသြဳေမျောဵ၏ အလုပ်အကိငု် နှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ အကျေ ိုဵအခမတ်မျောဵ 

ဖန်တီဵေဖာ်ေဆာင်ခြေင်ဵ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင် နှင်ဴ အမျောဵခပည်သူ 

တ့ုိ၏ ကျေန်ဵမာေရဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ခြေင်ဵတ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက် 

ေနစဉ် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိကေ်လျောညီေထွ ခဖစေ်စေရဵ 

နှငဴ် ေလျှောဴြေျေေရဵဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵ အစီအစဉမ်ျောဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမှု 

ရှိသညဴ် ပွင်ဴလင်ဵခမင်သာငပီဵ  တာဝန်ယူမှုရှိေသာ ရင်ဵနီှဵခမှုပ်နဳှမှု 

မျောဵခဖငဴ် သဘာဝသယဳဇာတ စဉ်ဆက်မခပတ်ထုတ်ယူခြေင်ဵကို 

တုိဵခမှငဴ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

iii. Decouple Myanmar’s continued growth from increasing 

greenhouse gas emissions and contribute to the global      

climate change mitigation effort through sustainable,       

low-carbon energy, transport, industrial, and waste    

management systems, while ensuring that Myanmar’s 

social and economic development needs are met; 

iv. Promote and prioritise sustainable and renewable 

energy sources and energy efficiency, in order to meet 

Myanmar’s growing energy needs and ensure energy 

security in a  low-carbon manner; 

v. Ensure equitable access to affordable, reliable,            

sustainable, and modern energy for all as a pathway to 

inclusive and   sustainable development and eradicating 

poverty; 

vi. Promote sustainable natural resource extraction 

through transparent and responsible investments which 

are consistent with climate change adaptation and 

mitigation priorities, while generating local employment 

and   economic benefits and protecting the environment 

and public health; 
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 (၇) ငမို ့ခပနှင်ဴငမို ့တွင်ဵ ပ့ုိေဆာင်ေရဵကွန်ရက်မျောဵနှင်ဴ အေခြေြဳေ 

အေဆာက်အဦမျောဵအာဵလဳုဵသည် ေရရှည်တည်တဳဴငပီဵ ကာဗွန် 

ထုတ်လွှတ်မှုေလျောဴနည်ဵေသာ၊ ရာသီဥတုဒဏ်ြဳေနုိင်သညဴ် ပ့ုိေဆာင်ေရဵ 

စနစ် ခဖစရ်မည်။ အထူဵသခဖငဴ်အမျောဵနှငဴ်ဆုိင်ေသာ ပ့ုိေဆာင်ေရဵ 

စနစ်ကုိ ဦဵစာဵေပဵရမည်။ 

 (၈) ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ အလုပ်အကိင်ု အြေွငဴ်အလမ်ဵမျောဵ 

ဖန်တီဵေပဵရာတွင် စက်မှုကဏ္ဍ၏ အထူဵအေရဵပါမှုကိ ု အသိအမှတ် 

ခပုကာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျောဴနည်ဵသညဴ် ဖဳွ့ငဖိုဵမှုနည်ဵလမ်ဵ 

ခဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ယှဉ်ငပိုင်ဖန်တီဵမှုရိှသည်ဴ အစိမ်ဵေရာင်စက်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျောဵ ဖဳွ့ငဖိုဵလာေစခြေင်ဵခဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ စက်မှုကဏ္ဍ၏ 

ထုတ်လုပ်စွမ်ဵအာဵနှငဴ် ထိေရာက်ေသာ သယဳဇာတ အသဳုဵခပုမှုကို 

ခမငှ်ဴတင်ရမည်။  

 

 

  (၁) အမျေ ိုဵသာဵအဆငဴ် အေဆာက်အဦဆုိင်ရာ စည်ဵမျေဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျောဵ၊ 

ငမို ့နယ် နှင်ဴ ေဒသဆုိင်ရာဖဳွ့ငဖိုဵေရဵ စီမဳကိန်ဵ မျောဵနှငဴ် ေခမအသဳုဵြေျေမှု 

အစီအစဉ်မျောဵ အပါအဝင် ခမန်မာနိုင်ငဳ၏ ငမို ့ခပနငဴ်ှ ေကျေဵလက်ေဒသ 

အေခြေြေျေေနထုိင်မှုမျောဵ နှငဴ် ပတ်သက်ေသာ အမျေ ိုဵသာဵအဆင်ဴ၊ တုိင်ဵ 

ေဒသကကီဵ/ ခပည်နယ်အဆင်ဴ၊ ေဒသအဆငဴ်မူဝါဒမျောဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

စီမဳြေျေက်မျောဵအရ ေရဵဆဲွ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျေက် 

ရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵတွင် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိကေ်လျော 

ညီေထွ ခဖစေ်စေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴြေျေေရဵတ့ုိကုိ အေလဵထာဵ စဉ်ဵ စာဵ၍ 

ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်အခပင် ဤမူဝါဒအရ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉမ်ျောဵနှငဴ် ကိုက်ညီရမည် သ့ုိမဟုတ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ် မျောဵကို အေထာက်အကူ ခဖစေ်စရမည်။ 

vii. Ensure that urban and inter-city transportation 

networks and infrastructure are sustainable, low-

carbon and climate-resilient for all modes of transport, 

in particular for mass transit; 

viii. Increase the productivity and resource-efficiency of the  

industrial sector, an important sector for Myanmar’s  

economy, through low-carbon growth and by 

developing competitive and innovative green 

industries, recognising the relative importance of this 

sector for Myanmar’s  economy, including its potential 

for job creation;  

 

i. Ensure that actions undertaken under Myanmar’s         

national, sub-national, and local policies and plans on    

urban and  rural settlements, including national 

building regulations, township and local development 

plans and land-use plans, integrate climate change 

adaptation and mitigation considerations and are 

complementary to and/or support actions under this 

Policy; 
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(d)  Resilient urban and rural settlements 
(ဃ) ရာသီဥတုဒဏံ ြဳေနုိငံရညံရိ္သညဴံ ပမို ဴ ပန္ငဴံ ေက့ဵလကံေဒသ  



 

(၂) ငမို ့ခပနှင်ဴေကျေဵလက်ေဒသမျောဵ၏ အခပနအ်လှန်မီှြုိေေနမှု၊ ငမို ့ခပ-
ေကျေဵလက် ေခပာင်ဵေရွှေ့ေနထုိင်မှု၊ စာဵနပရိ်က္ခာဖူလဳုမှု၊ ေရရရိှမှုတို့ 
အေပါ် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု၏ သက်ေရာက်မှုမျောဵ ရိှနိုင်ေ ကာင်ဵ 
ကို အသိအမှတ်ခပုလျေက် ငမို ့ခပနှင်ဴ ေကျေဵလက်ေဒသမျောဵ တွင် 
အာဵလဳုဵပါဝင်မှု၊ ြေျေမ်ဵေခမဴသာယာမှု၊ စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ ငဖိုဵတုိဵတက်မှု 
နှငဴ် လူမှုဘဝအရည်အေသွဵ ခမငဴ်မာဵမှုတို့ကို ေရရှည်ခမှင်ဴတင် 
ေဆာင်ရွက်လျေက် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျောဵ 
ခဖစေ်စေရဵ မက်လဳုဵေပဵ ဆဲွေဆာင်ေစငပီဵ ရာသီဥတုဒဏ် ြေဳနိုင်ရည် 
ရှိေစသညဴ်အသွင်ခဖငဴ် ခပည်သူမျောဵ၏အေခြေြေျေ ေနထုိင်မှုအစီအစဉ် 
မျောဵေရဵဆွဲရမည်။ 

(၃) ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ စိန်ေြေါ်မှုမျောဵကို သတ်မှတ် 
ေဖာ်ထုတ်ရာတွင် ငမို ့ခပနှင်ဴေကျေဵလက်ေဒသတ့ုိရှ ိ ဆက်စပ် 
ပတ်သက်သူမျောဵ တက်ကကစွာ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ရမည်အဴခပင် 
ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိကေ်လျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵနှငဴ် 
ေလျှောဴြေျေေရဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျောဵ၊ မဟာဗျေူဟာ 
မျောဵနှငဴ် လက်ေတွ့ကျေေသာ တ့ဳုခပန် ေဆာင်ရွက်ခြေင်ဵမျောဵကုိ 
ေရဵဆဲွငပီဵ ေရရှည်တွင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျောဴနည်ဵသညဴ် 
အသွင်ခဖင်ဴ ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်ရမည်။  

(၄)  တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ခပည်နယ်၊ ြေရိင်ု၊ ငမို ့နယ်နှင်ဴ ေကျေဵရွာအဆငဴ် 
တ့ုိတွင် ေခမခပင် တည်ေနရာအလုိက် အသဳုဵြေျေမှုအစအီမမဳျောဵ 
ေရဵဆဲွခြေင်ဵသည် လက်ရှိနှင်ဴအနာဂတ်ကာလ ရာသီဥတုဆုိင်ရာ 
ေဘဵအန္တရာယ်မျောဵ ေခဖရှင်ဵနိုင်ငပီဵ  ရရိှနိုင်မညဴ် အြေွင်ဴအလမ်ဵမျောဵ 
ကို အခပညဴ်အဝ ေဖာ်ေဆာင်နိငု်ရမည်။ ထ့ုိအတူ ေဒသြဳေမျောဵ၏ 
အသိပညာ ဗဟုသုတ နှင်ဴ လုပ်ကိငု်နိုင်စွမ်ဵမျောဵကို ထည်ဴသွင်ဵ 
စဉ်ဵ စာဵကာ ေခမအသဳုဵြေျေမှု အစီအစဉ်မျောဵ၊ ငမို ့ခပနှင်ဴေကျေဵလက် 
ဖဳွ့ငဖိုဵမှုဆုိင်ရာ အစီအစဉမ်ျောဵ၊ ငမို ့ေတာ်သ့ုိမဟုတ် ငမို့နယ်အဆငဴ် 
သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် စီမဳြေန့် ြေွေဲရဵ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျောဵကို 
ေရဵဆဲွငပီဵ အာလဳုဵပါဝင်သည်ဴ ပူဵေပါင်ဵမှုခဖင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်မျောဵ 
ကို ဆန်ဵစစ်ခြေင်ဵနှင်ဴေလျှောဴြေျေခြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ ပဳုမှန်ေဆာင်ရွက် 
ေစသည်သာမက အြေျေနိ်နှင်ဴ တစ်ေခပဵညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

  

ii. Ensure that human settlements are planned and 

developed in a climate-resilient manner and incentivise 

low-carbon approaches, while promoting long-term 

inclusivity, liveability, economic development and a 

high quality of life in rural and urban areas, recognising 

the interdependencies between urban and rural areas 

and the potential impact of climate change on rural-

urban migration, food security, water supply and 

livelihoods; 

iii. Ensure the active involvement of city, township and 

village stakeholders in identifying climate change 

challenges at local level, and devise plans, strategies 

and practical actions to adapt to climate change, 

mitigate its effects, and develop in a sustainable low-

carbon manner; 

iv. Ensure that territorial spatial planning at regional, 

district, city, township and village level fully addresses 

current and future climate-related risks and 

opportunities, and regularly assess and mitigate these 

risks in a timely and equitable manner through inclusive 

and participatory assessment and planning processes 

which take into account and strengthen local 

knowledge and capacities, including in land-use 

planning, rural and urban planning and city or township 

specific disaster risk management plans and actions; 
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(၁) ကျေန်ဵမာေရဵ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် စီမဳြေန့် ြေွေဲရဵနှငဴ် လူမှု ကာကွယ် 

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵတ့ုိနှင်ဴ သက်ဆုိင်သည်ဴ ခမနမ်ာနိုင်ငဳအမျေ ိုဵသာဵ 

အဆငဴ် မူဝါဒမျောဵအရ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျေက်ရိှ 

ေသာ လုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိကေ်လျော 

ညီေထွ ခဖစေ်စေရဵနှငဴ် ေလျှောဴြေျေေရဵတ့ုိကုိ အေလဵထာဵ စဉ်ဵ စာဵ၍ 

ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်အခပင် ဤမူဝါဒအရ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵနှင်ဴ ကုိကည်ီရမည် သ့ုိမဟုတ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵကို အေထာက်အကူ ခဖစရ်မည်။ 

(၂) လတ်တေလာနှင်ဴ ေရရှည်တွင် ပုိမုိခဖစ်ေပါ်လာနုိင်သညဴ် ရာသီဥတု 

ေခပာင်ဵလဲမှု၏ သက်ေရာက်မှုမျောဵေ ကာငဴ် ကျေန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ 

အန္တရာယ်ရိှမှုနှင်ဴ ထိြေိုက်လွယ်မှုမျောဵ တိုဵပွာဵလာခြေင်ဵနှင်ဴ အသစ် 

ခဖစေ်ပါ်လာခြေင်ဵမျောဵကုိ အြေျေနိ်နှငဴ်တစ်ေခပဵညီ၊ သာတူညီမျှေစွာ သတိမူ 

တ့ဳုခပန် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက် အမျေ ိုဵသာဵကျေန်ဵမာေရဵ 

ေစာငဴ်ေရှာက်မှုစနစ်ကုိ တစ်ဆင်ဴငပီဵတစ်ဆင်ဴ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၃) အလွှာအသီဵသီဵ၌ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုေ ကာငဴ် ပျေက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုကုိ 

ကကိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင်ဴ ေလျောဴနည်ဵေစရန်၊ ရာသီဥတုနှင်ဴ သက်ဆုိင် 

သည်ဴ သဘာဝေဘဵဒဏ်မျောဵ၏ တုိဵပွာဵလာမည်ဴ အန္တရာယ်ကုိ 

ကာကွယ်ေလျှောဴြေျေရန်နှင်ဴ ကကိုတင်ခပင်ဆင်တုဳ့ခပန် ေဆာင်ရွက်နိငု်ရန် 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် စီမဳြေန့် ြေွေဲရဵနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ် ေလျှောဴြေျေေရဵ 

စနစ်မျောဵ ြုိေင်မာအာဵေကာင်ဵေစမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵကို အရိှနအ်ဟုန် 

ခမငှ်ဴ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

i. Ensure that actions undertaken under Myanmar’s 

national policies on health, disaster risk management 

and social protection integrate climate change 

adaptation and mitigation considerations and are 

complementary to and/or support actions under this 

Policy; 

ii. Ensure that the national health system takes steps to be 

aware of and respond in a timely and equitable manner 

to new and increasing health risks and vulnerability 

arising from slow and rapid-onset impacts of climate 

change; 

iii. Take actions to scale up and strengthen disaster risk 

management and disaster risk reduction systems to 

prevent, mitigate, prepare for and respond to increased 

risk of climate-related natural hazards and to prevent 

and reduce loss and damage, at all levels;  
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(e)  Human wellbeing (င)   ပညံသူမ့ာဵ က့ေံဵမာေပ့ာံရွှငံမှု  



 

(၄) လတ်တေလာနှင်ဴ ေရရှည်တွင် ခဖစေ်ပါ်လာနုိင်သညဴ် ရာသီဥတု 

ေခပာင်ဵလဲမှု၏   သက်ေရာက်မှုမျောဵမှ ကကိုတင်ကာကွယ်ရန်၊ ခပန်လည် 

ထူေထာင်ရန် နှင်ဴ လုိကေ်လျောညီေထွခဖစ်ရန် အထူဵသခဖင်ဴ ထိြေိုက် 

လွယ်မှု အမျောဵဆုဳဵရိှသူမျောဵ အပါအဝင် ခပည်သူတစ်ရပလဳု်ဵအတွက် 

လူမှုကာကွယ် ေစာငဴ်ေရှာက်မှုမျောဵ ကုိ ြေိငု်မာအာဵေကာင်ဵေစမညဴ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵအာဵ အရိှနအ်ဟုန်ခမှငဴ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၁) ပညာေရဵခမငဴ်ှတင်ခြေင်ဵ၊ နည်ဵပညာဖဳွ့ငဖိုဵခြေင်ဵနှင်ဴ သင်တန်ဵ ပ့ုိြေျေခြေင်ဵ 

ဆုိင်ရာ ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ အမျေ ိုဵသာဵအဆငဴ် မူဝါဒမျောဵအရ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျေက်ရှိသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် 

ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိက်ေလျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴြေျေ 

ေရဵတ့ုိကုိ အေလဵထာဵစဉ်ဵစာဵ၍ ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵစပ် ေဆာင်ရွက်    

ရမညဴ်အခပင် ဤမူဝါဒအရ အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

မျောဵနှငဴ် ကိုက်ညီရမည် သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵစဉမ်ျောဵကုိ အေထာက် 

အကူ ခဖစရ်မည်။ 

(၂) ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုသည် ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ လူမှုေရဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ 

ဖဳွ့ငဖိုဵ တုိဵတက်မှုအေပါ် တုိကရ်ိုက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သွယ်ဝုိက၍်             

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ သက်ေရာက်မှုမျောဵရှိေ ကာင်ဵကုိ အသိအမှတ်ခပု 

လျေက် ပညာေရဵကဏ္ဍနှငဴ် ယင်ဵ၏ အေခြေြဳေအေဆာက်အအဳုမျောဵကို 

ရာသီဥတု ေခပာင်ဵလဲမှု၏ သက်ေရာက်မှုမျောဵမှ ြေဳနိုင်ရည်ရိှေစရန် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၃) ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိကေ်လျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵနှငဴ်ေလျှောဴြေျေ 

ေရဵ အတွက် နည်ဵပညာမျောဵ ဖဳွ့ငဖိုဵရန်၊ ေလဴလာဆည်ဵပူဵ ရယူရန်နှငဴ် 

အသဳုဵြေျေမှု ခမငှဴ်တင်ရန် လုိအပ်လျေက်ရှိေ ကာင်ဵအသိအမှတ် ခပုလျေက် 

ကဏ္ဍ အာဵလဳုဵအတွက် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဒဏ် ြေဳနိုင်ရည်ရိှ 

ေစသညဴ် နည်ဵပညာမျောဵကုိ ေဖာ်ထုတ်ရမည်။ 

iv. Take actions to scale up and strengthen social 

protection for all people, and in particular for the most 

vulnerable, to prepare for, recover from, and adapt to 

slow and rapid-onset impacts of climate change;  

 

 

i. Ensure that actions undertaken under Myanmar’s        

national policies on education, technology and training 

integrate climate change adaptation and mitigation      

considerations and are complementary to and/or 

support actions under this Policy; 

ii. Ensure that the education sector and its physical           

infrastructure are made resilient to climate change        

impacts, recognising that climate change has direct and 

indirect effects on social and economic development in 

Myanmar;  

iii. Recognise the need to develop, acquire and foster        

application of technologies for climate change 

adaptation and mitigation, and ensure that technologies 

for all sectors are made resilient to climate change 

impacts; 
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(f)  Knowledge, awareness and research (စ) အသိပညာေပဵ ြေငံဵ၊ ဗဟုသုတတုိဵပးာဵေစ ြေငံဵန္ငံဴ သုေတသေ လုပံငေံဵမ့ာဵ 

ေဆာငံရးကံ ြေငံဵ 



 

(၄) အလွှာအသီဵသီဵရိှ ေကျောင်ဵတွင်ဵနှငဴ် ေကျောင်ဵခပင်ပပညာေရဵ၊ အေခြေြဳေ 

နှငဴ် အဆင်ဴခမငဴ်ပညာေရဵနှငဴ် သတင်ဵမဒီီယာမျောဵမှတစ်ဆင်ဴ ခပည်သူ 

တစ်ရပလဳု်ဵကုိ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ထိြေိုက်လွယ်မှု ေလျောဴပါဵ 

ေရဵ၊ လုိကေ်လျော ညီေထွခဖစ်ေစေရဵ၊ ေလျောဴနည်ဵသက်သာေစေရဵနှင်ဴ 

ကာဗွန်ေလျောဴနည်ဵသညဴ် ရာသီဥတုဒဏ်ြေနဳိုင်ရည်ရှိေသာ စဉဆ်က် 

မခပတ် ဖဳွ့ငဖိုဵတိုဵတက်ေရဵတ့ုိကို ဦဵတည်သည်ဴ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု 

ဆုိင်ရာ အသိပညာေပဵ လုပ်ငန်ဵစဉ် မျောဵကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၅) ဆဳုဵခဖတ်ြေျေက်ြေျေမတ်ှသူမျောဵအပါအဝင် အလွှာအသီဵသီဵရှိ ဆက်စပ် 

ပတ်သက် သူမျောဵအာဵလဳုဵကုိ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ အသိပညာ 

ဗဟုသုတ ခဖန့်ေဝေပဵခြေင်ဵ၊ ပညာေပဵခြေင်ဵနှင်ဴ သင်တန်ဵမျောဵ ဖွင်ဴလှစ် 

ပ့ုိြေျေေပဵခြေင်ဵမျောဵ တုိဵခမှင်ဴေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၆) ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု၏ သက်ေရာက်မှုမျောဵသည် ေကျေဵလက်ေန 

ခပည်သူမျောဵ၏ ပညာေရဵအေပါ် သိသာထင်ရှာဵစွာ ထိြေိုက်နိုင်ေ ကာင်ဵ 

ကို အသိအမှတ်ခပုလျေက် အာဵလဳုဵပါဝင်သညဴ် စဉဆ်က်မခပတ် ဖဳွ့ငဖိုဵ 

တုိဵတက်ေရဵကုိ ဦဵတည်၍ ခပည်သူအာဵလဳုဵ တန်ဵတူညီမျှေ ပညာ 

သင် ကာဵနုိင်ရမည်။ 

(၇) ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိကေ်လျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴြေျေ 

ေရဵ ေခဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပညာေရဵ၊ သိပ္ပဳနငှ်ဴနည်ဵပညာဆုိင်ရာ 

ဘက်စု ဳဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှု လုိအပလ်ျေက်ရှိေ ကာင်ဵ အသိအမှတ်ခပုလျေက် 

ခမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျောဴနည်ဵသညဴ် ရာသီဥတု 

ဒဏြ်ေဳနုိင်ရည်ရှိေသာ ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှု ခဖစလ်ာေစေရဵအတွက် 

ေဒသြဳေမျောဵ၏ တီထွင်ဖန်တီဵမှု နှငဴ် ေခဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကိ ု

အေထာက်အကူခဖစ်ေစမညဴ် နည်ဵပညာနှငဴ် တီထွင်ကကဳဆမှုမျောဵခဖငဴ် 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴ ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှုမျောဵကို မက်လဳုဵ ေပဵဆဲွေဆာင်ရမည်။ 

iv. Take actions to raise awareness around climate change 

of all people on climate change vulnerability, 

adaptation, mitigation, low-carbon and climate-resilient 

development and sustainability through formal and non

-formal education at all levels, in particular at the 

primary and secondary education levels, and through 

the media; 

v. Promote access to climate change knowledge, 

awareness and training for all stakeholders, including 

decision-makers at all levels; 

vi. Ensure equitable access to education for all as a 

pathway toward inclusive and sustainable development, 

recognising the impacts of climate change on education 

particularly in rural communities; 

vii. Incentivise investment for the use of innovations and    

technologies in Myanmar that enable low-carbon    

climate-resilient development, and support local 

innovation and solutions, recognising that climate 

change adaptation and mitigation require developments 

in all aspects of education, science and technology; 
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၁၄။    ဤမူဝါဒတွင်ပါရှိေသာ မူဝါဒဆိုင်ရာလမ်ဵညွှန်ြေျေက်မျောဵကုိ အေကာင်အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်နငဴ်ှ ြေျေမှတ်ထာဵသည်ဴ ရည်မှန်ဵြေျေက် မျောဵ ေအာင်ခမင်စွာ 

ရရိှေစရန် အဓိကအာဵခဖငဴ် ေအာက်ေဖာ်ခပပါ နယ်ပယ် (၈)ြေုကို ဘက်စဳုခပည်ဴဝငပီဵ  

အခပန်အလှန်ြေျေတ်ိဆက်လျေက်ရှိေသာ နည်ဵလမ်ဵမျောဵ ခဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ရမည်− 

(၁) ဤမူဝါဒတွင်ေဖာ်ခပပါရှိသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉမ်ျောဵကို ဆက်လက် 

ခမငှ်ဴတင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန် လုိအပ်သညဴ် ဥပေဒ 

နှငဴ် စည်ဵမျေဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵမျောဵကို ေရဵဆဲွြေျေမှတ် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရမည်။ 

(၂) နိုင်ငဳ၏ အေခြေအေနမျောဵနှငဴ်အညီ သေဘာတူထာဵသညဴ် 

အခပည်ခပည်ဆုိင်ရာ ကတိကဝတ်မျောဵကိုထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵလျေက် 

ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ကာလတုိ၊ ကာလလတ်နှငဴ် 

ကာလရှည် မဟာဗျေူဟာ နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉမ်ျောဵကုိ ေရဵဆဲွ 

ြေျေမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်။ 

(၃) ဤမူဝါဒတွင် ေဖာ်ခပပါရှိသည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉမ်ျောဵကုိ 

ဆက်လက်ခမှင်ဴတင်ေဆာင်ရွက်ရန်ဆက်စပ်ကဏ္ဍမျောဵ၏ တည်ဆဲ 

မူဝါဒမျောဵအာဵ လုိအပ်သလုိ ခဖညဴ်စကွ်ခပင်ဆင်ရမည် သ့ုိမဟုတ် 

မူဝါဒအသစ်မျောဵ ထပ်မဳ ေရဵဆဲွခပဋ္ဌာန်ဵရမည်။ 

(၄) ဤမူဝါဒတွင် ေဖာ်ခပပါရှိသည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉမ်ျောဵကုိ 

ဆက်လက် ခမငှ်ဴတင်ေဆာင်ရွက်ရန်လက်ရိှနငှ်ဴ အနာဂတ်ကာလ 

တွင် အမျေ ိုဵသာဵအဆငဴ်နငဴ်ှ ကဏ္ဍဆုိင်ရာ မူဝါဒမူေဘာင်မျောဵ၊ 

ဥပေဒ ခပဋ္ဌာန်ဵြေျေက်မျောဵ၊ မဟာဗျေူဟာမျောဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ် 

မျောဵ ကာဵ အခပန်အလှန်ြေျေတ်ိဆက်၍ ညှိနှိုင်ဵေပါင်ဵစပ် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

14. The Government of the Republic of the Union of Myanmar will 

take overarching and cross-cutting measures to implement the 

policy recommendations in this Policy and achieve its purpose by 

taking the following actions primarily on the eight areas listed 

below: 

i. Adopt and implement laws and regulations to further    

enhance the implementation of actions under this 

policy, as appropriate; 

ii. Adopt and implement short, medium and long-term   

strategies and action plans on climate change on a      

regular basis taking into account national circumstances 

and international commitments; 

iii. Amend existing policies and/or adopt new policies in  

relevant sectors to further enhance the implementation 

of actions under this policy, as appropriate; 

iv. Ensure coherence and coordination of existing and 

future national and sectoral frameworks, policies, 

legislation, regulations, strategies and action plans; 
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Measures for implementation 

(a) Laws, regulations, strategies, action plans and policies 

အေကာငံအထညံေဖာံမညဴံေညံဵလမံဵမ့ာဵ 

(က) မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ စညံဵမ့ဲံဵ၊ စညံဵကမံဵ၊ မဟာဗ့ူဟာန္ငဴံ လုပံငေံဵ 

အစီအစဲံမ့ာဵ ေရဵဆးဲ  ပဋ္ဌာေံဵ ြေငံဵ 



 

(၁) ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉမ်ျောဵကုိ ထိေရာက်စွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ရန် ေပါင်ဵစပ်ေပဵခြေင်ဵ၊ တုိဵခမှငဴ် 

ေဆာင်ရွက်ခြေင်ဵ၊ အေထာက်အပဴဳေပဵခြေင်ဵ၊ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵခြေင်ဵ၊ 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှုခြေင်ဵ၊ အကဲခဖတ်ခြေင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျောဵ 

နှငဴ် ရလဒ်မျောဵကုိ လုိအပ်သလုိ ခပနလ်ည် သဳုဵသပ်ခြေင်ဵတ့ုိအတွက် 

လုိအပ်သည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵ ဖဲွ့စည်ဵရန် သ့ုိမဟုတ် လက်ရိှ အဖွဲ့အစည်ဵ 

မျောဵကုိ ြေိငု်မာ အာဵေကာင်ဵေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၁) ရရိှနိုင်သည်ဴ သိပ္ပဳပညာအြေျေက်အလက်မျောဵနှငဴ် ေဒသန္တရ၊ နိုင်ငဳ၊ 

ေဒသနှငဴ် နိုင်ငဳတကာအဆင်ဴ စာရင်ဵဇယာဵမျောဵကုိ အေခြေြဳေလျေက် 

ကဏ္ဍအသီဵသီဵတွင် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုကိ ု ကကိုတင်တ့ဳုခပန်နိငု်မညဴ် 

ဦဵစာဵေပဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵကိုေဆာင်ရွက်ရာ၌ စီဵပွာဵေရဵအရ 

အကျေ ိုဵအခမတ်ရရှိေစသည်သာမက အခြောဵအကျေ ိုဵအခမတ်မျောဵကိုပါ 

ရရိှေစရမည်။ ထ့ုိအခပင် အဆုိပါကဏ္ဍအသီဵသီဵ၏ လုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ် 

မျောဵနှငဴ် ရန်ပုဳေငွလျောထာဵြေျေက်မျောဵတွင် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် 

လုိကေ်လျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴြေျေေရဵ ေဆာင်ရွက်နိငု်ရန် 

ကုန်ကျေစရိတ်မျောဵကုိပဳုမှန်ထည်ဴသွင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၂) ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိက်ေလျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴြေျေ 

ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵ ြေျေတ်ိဆက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

နိုင်ငဳေတာ် နှင်ဴ တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ ခပည်နယ်တို့၏ ဘဏ္ဍာေငွမှ 

လဳုေလာက်ေသာ ရန်ပဳုေငွအရင်ဵအခမစ်မျောဵ ြဲွေေဝြေျေထာဵေပဵရမည်။ 

 

i. Establish or strengthen existing institutions for the 

overall coordination, promotion, support, facilitation, 

and monitoring, evaluation and review of actions and 

results as necessary, in order to enable the effective 

implementation of climate action, at a high level; 

 

i. Ensure all sectors assess the economic and non-

economic benefits of early action on climate change in 

relation to their priorities, based on the best available 

science and   local, national, regional and global data 

and statistics, and integrate the costs of adaptation and 

mitigation  considerations into their work plans and 

budgets on a regular basis, and regional budget to 

implement climate adaptation and mitigation actions 

across all sectors;  

ii. Allocate sufficient financial resources from the national  

and regional budget to implement climate adaptation 

and mitigation actions across all sectors;  
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 (b) Institutions 

(c) Finance, budgets and investment 

(ြေ) အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ အာဵေကာငံဵြုိေငံမာေစ ြေငံဵ 

(ေ) ဘဏ္ဍာရေံပုဳေငး ြေးဲေဝြေ့ထာဵ ြေငံဵန္ငဴံ ရငံဵနီ္ဵ မှုပံနဳ္မှု လုပံငေံဵမ့ာဵ 



 

(၃) ကဏ္ဍအလုိက်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉမ်ျောဵတွင် 
ရာသီဥတု ေခပာင်ဵလဲမှုကိ ုအလျေင်အခမန်တ့ဳုခပန်ေဆာင်ရွက်နိငု်မည်ဴ 
သီဵသန့်ရန်ပဳုေငွ ထာဵရှိရန်နှင်ဴ အဆိုပါကဏ္ဍအလုိက် လဳုေလာက် 
ေသာ ဘဏ္ဍာေငွြေွဲေဝြေျေထာဵမှုသည် သဘာဝသယဳဇာတမျောဵနှငဴ် 
ေငွေ ကဵအရင်ဵအခမစ်မျောဵ အေလအလွငဴ်မရှိ သဳုဵစွဲနုိင်ေရဵကုိ 
အေထာက်အကူ ခပုေစရမည်။  

(၄) ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျောဴနည်ဵငပီဵ  ရာသီဥတုဒဏ်ြေနဳိုင်သညဴ် 
ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှု ရရှိေစေရဵအတွက် ခပည်တွင်ဵ ခပည်ပ 
ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှမဳှုမျောဵကို မက်လဳုဵေပဵဆဲွေဆာင် ခမငဴ်ှတင်ရမည်။ 

(၅) ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှမဳှုမျောဵ အာဵလဳုဵသည် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျောဴနည်ဵ 
ငပီဵ  ရာသီဥတုဒဏ်ြေနဳိုင်သည်ဴ ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှု လမ်ဵစဉန်ှငဴ် 
ကိုက်ညီမှု ရှိေစရမည်။ 

(၆) ရာသီဥတုဆုိင်ရာ ရန်ပုဳေငွကိ ု ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်ဵ 
တစ်ရပ ် သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵစဉယ်န္တရာဵတစ်ရပ် တည်ေထာင်ခြေင်ဵ 
နှငဴ် ရန်ပုဳေငွရရိှေရဵဆဲွေဆာင်ခြေင်ဵနှငဴ် စီမဳြေန့် ြေွခဲြေင်ဵဆုိင်ရာ 
အဖွဲ့အစည်ဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် တုိဵခမှင်ဴခြေင်ဵတ့ုိခဖင်ဴ ရာသီဥတု 
ေခပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိကေ်လျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ေလျှောဴြေျေေရဵ 
အတွက် နိုင်ငဳတကာနှငဴ် ခပည်တွင်ဵမ ှေငွေ ကဵအေထာက်အပဴဳမျောဵ 
ရရိှေရဵညိှနှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက် ရမည်။ 

 

 

(၁) ကျောဵ/မတန်ဵတူညီမျှေ အကျေ ိုဵခဖစထွ်န်ဵေစမညဴ် ရာသီဥတု 
ေခပာင်ဵလဲမှု နှငဴ် လုိကေ်လျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ ေလျှောဴြေျေေရဵ 
တ့ဳုခပန် ေဆာင်ရွက်မှုမျောဵအတွက် အငမမဲခပတ်တုိဵတက်မှုရှိသည်ဴ 
အသွင်ခဖင်ဴ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျောဵ၏ အသိပညာနှင်ဴ 
စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျောဵ ခမင်ဴတက်လာေစရန် စွမ်ဵေဆာင်ရည် 
ခမငှ်ဴတင်ေပဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ ပဴဳပုိဵေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ 
ထ့ုိအခပင်လုိအပ်သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ နှင်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 
ခမငှ်ဴတင်ခြေင်ဵဆုိင်ရာ မူေဘာင်တစ်ရပက်ို တည်ေထာင်ရမည်။ 
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(d) Capacity-building 

iii. Ensure climate-sensitive budgeting in all sectoral plans, 

and encourage the allocation of adequate sectoral 

finance to complement resources from the national 

budget; 

iv. Incentivise and promote local and international             

investment in low-carbon and climate-resilient             

development;  

v. Ensure that all investments are consistent with low-

carbon and climate-resilient development; 

vi. Facilitate access to international finance and 

mobilisation of domestic finance for climate change, 

including by    establishing an institution or mechanism 

to coordinate climate finance, and strengthening 

institutional capacities to absorb and manage funds, as 

relevant;  

   

i.  Undertake and support capacity building activities to    

enhance the knowledge and skills of relevant            

stakeholders necessary for effective and                       

gender-responsive climate action, in a continuous,      

progressive and iterative manner, and establish new     

institutions and/or a capacity-building framework, as    

relevant; 

(ဃ) စးမံဵေဆာငံရညံ မှငဴံတငံ ြေငံဵ 



 

(၁) ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိကေ်လျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵနှင်ဴ 

ေလျှောဴြေျေေရဵ တ့ဳုခပန်ေဆာင်ရွက်မှုမျောဵကို ကျောဵ/မ တန်ဵတူ 

ထိေရာက်စွာ  အေကာင်အထည်ေဖာ်နိငု်ေရဵအတွက် တိကျေ 

ြေိငု်မာ၍ အရည်အေသွဵ ခပည်ဝဴေသာ အြေျေက်အလက်မျောဵ 

စုေဆာင်ဵခြေင်ဵ၊ အေသဵစိတ် ေလဴလာခြေင်ဵတ့ုိပါဝင်သညဴ် ရလဒ် 

ေကာင်ဵမျောဵ ရရိှေစမညဴ် သုေတသန လုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ ကျောဵ/မ၊ 

အသက်အရွယ်နှငဴ် အခြောဵဆကစ်ပ် ပတ်သက်သူမျောဵမှ တိုဵခမှင်ဴ 

ေဆာင်ရွက်ေရဵ၊ အဆင်ေခပေြေျောေမွ့ေစေရဵနှငဴ် ရန်ပဳုေငွ 

အရင်ဵအခမစ်မျောဵ ေထာက်ပဴဳေရဵတ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

(၂) ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ ရာသီဥတုအေခြေအေန ေစာငဴ် ကည်ေဴလဴလာေရဵ 

စနစ် မျောဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်နှငဴ် ယဳု ကည်စိတ်ြေျေရမှုကိ ု တုိဵခမှင်ဴ 

ေပဵခြေင်ဵခဖငဴ် နိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ ေဒသအလုိက် ကာလတို၊ 

ကာလလတ်နှင်ဴ ကာလရှည် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှု၏ အကျေ ိုဵ 

သက်ေရာက်မှုမျောဵ၊ ဦဵတည်မှု အလာဵအလာမျောဵ၊ ကကိုတင် 

ြေန့်မှန်ဵြေျေက်မျောဵနှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ် သတင်ဵ အြေျေက်အလက်မျောဵ 

ကို အြေျေနိ်နှင်ဴတစ်ေခပဵညီ စုစည်ဵခြေင်ဵ၊ ေလဴလာ ဆန်ဵစစ်ခြေင်ဵနှငဴ် 

ခဖန့် ေဝခြေင်ဵတို့ကုိ ခမငှ်ဴတင်ရမည်။ 

(၃) ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လုိကေ်လျောညီေထွခဖစ်ေစေရဵ နှင်ဴ 

ေလျှောဴြေျေေရဵကို အကျေ ိုဵရိှရှိ ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်မညဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျေင်နှငဴ် သဟဇာတခဖစ်သည်ဴ နည်ဵပညာမျောဵကုိ 

ခပည်တွင်ဵခပည်ပ မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျောဵမှ လွှဲေခပာင်ဵ 

လက်ြေခဳြေင်ဵ၊ ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်ေစခြေင်ဵနှငဴ် စမ်ဵသပ်တပ်ဆင် 

အသဳုဵခပုခြေင်ဵ စသည်တို့ကုိ ပဴဳပုိဵခမှင်ဴတင်ေပဵရမညဴ်အခပင် အဆိုပါ 

နည်ဵပညာမျောဵကို လူတုိင်ဵ အညီအမျှေ ရယူအသဳုဵခပုနုိင်ေစရမည်။ 

 

i. Promote, facilitate and provide financial resources for   

productive research, the collection, analysis of and 

access to reliable quantitative and qualitative data, 

disaggregated by sex, age and other stakeholders, to 

enable effective and gender-responsive climate action; 

ii. Promote the collection, analysis and dissemination of 

real-time data and information on short, medium and     

long-term climate change impacts, trends and 

projections relating to all geographic regions including 

through increasing the reliability and capacity of 

Myanmar’s   climate observation systems; 

iii. Promote and facilitate the development, transfer,          

acquisition, demonstration and deployment of              

environmentally sound technologies from national and 

international partners, that enable effective climate 

change adaptation and mitigation actions, and ensure    

equitable access to those technologies; 
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(e)  Research and technology (င) သုေတသေ လုပံငေံဵေဆာငံရးကံ ြေငံဵန္ငဴံ ေညံဵပညာဖးဳ ပဴဖိုဵ တုိဵတကံ 

ေစ ြေငံဵ 



 

 

 

(၁) ခမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ လုိကေ်လျောညီေထွ 

ခဖစေ်စေရဵနှငဴ် ေလျှောဴြေျေေရဵလုပ်ငန်ဵစဉမ်ျောဵကုိ ထိေရာကစ်ွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ရန် ေဒသန္တရ၊ နိုင်ငဳ၊ ေဒသနှငဴ် 

နိုင်ငဳတကာအဆငဴ် အသီဵသီဵတ့ုိ၌ အခပည်ခပည်ဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်သည်ဴအစိုဵ ရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ ကာဵတွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

အစိုဵရနှငဴ် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵ၊ ပညာရှင်မျောဵအ ကာဵ 

တွင်လည်ဵေကာင်ဵ လက်ရိှ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျောဵကုိ 

အာဵေကာင်ဵေစရမညဴ်အခပင် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု အသစ်မျောဵ 

ကိုလည်ဵ တည်ေထာင်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

(၁) ဆဳုဵခဖတ်ြေျေက်မျောဵ ပွင်ဴလင်ဵခမင်သာစွာြေျေမှတ်ခြေင်ဵ၊ ခပည်သူလူထု 

အာဵ အသိပညာေပဵခြေင်ဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုတ့ုိကုိ တိုဵခမှင်ဴခြေင်ဵ၊ 

သတင်ဵအြေျေက်အလက်မျောဵ ရရိှနိုင်ေရဵနှငဴ် တရာဵမျှေတမှု 

ရှိေစေရဵတ့ုိကုိ ပဴဳပုိဵေပဵခြေင်ဵခဖငဴ် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျောဵ 

အာဵလဳုဵတွင် ပွင်ဴလင်ဵခမင်သာမှု နှင်ဴ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ြေမဳှု 

ရှိေစရမည်။ 

(၁) ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ြေျေက်အာဵ ေအာင်ခမင်မှုရရိှေစေရဵအတွက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတုိဵတက်မှုတ့ုိအေပါ် 

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှုခြေင်ဵ၊ အကဲခဖတ်ဆန်ဵစစ်ခြေင်ဵနှင်ဴ အစီရင်ြဳေ 

တင်ခပခြေင်ဵတ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်ခဖစ်ငပီဵ ယင်ဵသ့ုိ ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ေရဵအတွက် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျောဵ အာဵလဳုဵ၏ 

 

i. Strengthen current partnerships and build new         

partnerships among ministries and between              

Government and the private sector, civil society,       

academia and intergovernmental organisations at the 

global, regional, national and local levels, for the       

effective implementation of climate change adaptation 

and mitigation actions in Myanmar; 

 

 

i. Ensure transparency and accountability of all         

stakeholders through open decision-making, promoting 

public awareness and participation, and by providing 

access to information and access to justice; 

  

 

i. Monitor, evaluate and report the implementation and 

progress towards achieving the purpose of this Policy 

and strengthen the capacities of all stakeholders in this 

regard. 
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(f) Partnerships 

(g) Transparency and accountability 

(h) Monitoring, evaluation, reporting and learning 

(စ) အတူတးဲဖကံေပါငံဵစပံေဆာငံရးကံ ြေငံဵ 

(ဆ) ပးငဴံလငံဵ မငံသာမှု န္ငဴံ တာဝေံယူမှု တာဝေံြဳေမှု ရိ္ေစ ြေငံဵ 

(ဇ) ေစာငဴံကကပံကကညဴံရှု ြေငံဵ၊ အကဲ ဖတံဆေံဵစစံ ြေငံဵ၊ အစီရငံြဳေ ြေငံဵ န္ငံဴ 

ေလဴလာ သငံယူ ြေငံဵ 



 

(၂) အလွှာအသီဵသီဵတွင် စဉဆ်က်မခပတ်ေလဴလာသင်ယူခြေင်ဵနှင်ဴ 

အသိပညာ ဗဟုသုတမျောဵမျှေေဝခြေင်ဵတ့ုိကုိ အာဵေပဵခြေင်ဵခဖင်ဴ 

ဤမူဝါဒ၏ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ထိေရာက်အကျေ ိုဵရိှစာွ တိုဵတက်မှု 

ရှိေစေရဵကို ခမငဴ်ှတင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၅။ ခပည်ေထာင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစုိဵရသည ် မူဝါဒပါ အေခြေြဳေမူမျောဵ 

နှငဴ်အညီ မူဝါဒဆိုင်ရာရည်မှန်ဵြေျေက်မျောဵေအာင်ခမင်ေစရန် အလွှာ အသီဵသီဵရိှ ကဏ္ဍ 

အာဵလဳုဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျောဵအာဵလဳုဵ အတူတဲွဖက်ပူဵေပါင်ဵ၍ ဦဵစီဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။  

၁၆။ ခပည်ေထာင်စုသမ္မတ ခမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရသည် ဤမူဝါဒကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကနဦဵအဆငဴ်အေနခဖင်ဴ ၂၀၁၈-၂၀၃၀ ြုေနှစ် 

အတွင်ဵေဆာင်ရွက်မညဴ် ြမနမ်ာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြြာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင်ဴ 

ြင်မလုြ်ငန်ဵအစအီစဉ် ကိုြေျေမှတ်ငပီဵ လုပ်ငန်ဵတုိဵတက်မှုကိ ု ကာလအလုိက ်

ေစာငဴ် ကပ် ကညဴ်ရှု၍ လုိအပ်သလုိ ခပင်ဆင် ေရဵဆဲွသွာဵမည်ခဖစ်ပါသည်။  

ii. Progressively improve the effectiveness and            

efficiency of actions under this Policy by encouraging 

continuous learning and knowledge-sharing at all   

levels. 

15.     The Government of the Republic of the Union of Myanmar 

will take the lead in implementing this Policy to achieve its 

purpose through cooperation and partnership with all sectors and 

stakeholders, at all levels, in line with the    guiding principles of 

this Policy. 

16.     As a first step in implementing this Policy, the Government 

of the Republic of the Union of Myanmar do hereby adopt the 

Myanmar Climate Change Strategy and Master Plan to be 

implemented for the period 2018-2030 and, based on the periodic 

monitoring of the progress, to be revised as  needed. 
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