
မိုးလေဝသနှင့် ဇေလေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ရညမ်ှန်းချြ်တာဝနမ်ျား  

မိုးလေဝသနှင့် ဇေလေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည ် ပြည်သူများ၏ သဘာဝလဘးလကြာင့် ပြစ်လြါ်ောနိုငသ်ည့် 

အသြ်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းြျင် ြျြ်စီးယိုယွင်းမှုြို အသိလြးြာြွယ်ရန၊် နိုငင်ံလတာ၏် 

ေံုပခုံလရးဆိုင်ရာ ြိစ္စရြ်များ၊ စဉဆ်ြ်မပြတလ်ရရှည်ြွံ ့ဖြိုးတိုးတြ်မှုနှင့် စွမး်လဆာင်ရည်ပမှင်တ့ငလ်ရး ဆိုင်ရာ 

ြိစ္စရြ်များစသည့် ြဏ္ဍများတွင်ေည်း နိုငင်ံလတာ်၏ ေုိအြ်ချြ်များြို လောြ်ြံ့ြူညီလြးရန်အတွြ ် မိုးလေဝသ၊ 

ရာသီဥတုနှင့် ပမစ်လရတိငု်းေွာချြ်များနှင့် မိုးလေဝသ၊ ဇေလေဒ၊ လပမငေျင်ဆိုင်ရာများ သတင်း အချြ်အေြ်များြို 

ြံ့ြိုးြူညီလြးရန်နှင့် နိုငင်ံအတငွ်း၊ လဒသအတွငး်၊ နိုငင်ံတြာနှင့် ြူးလြါငး်၍ မိုးလေဝသ၊ ဇေလေဒ၊ 

လပမငေျင်နည်းြညာများ ြွံ ့ဖြိုးတိုးတြ်လရးေုြ်ငနး်များ လဆာင်ရွြ်ရန။် 

အြေူန်ွြပဲခင်းနှင့်  

မိုး လခါင်လရရှားပခငး် 
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လပမဖြိုပခင်း 

အြြူိုင်းမုန်တိုင်းများ 

လရကြီးပခင်း 

မကြာခဏြုိမုိပြစ်ြာွးောနိင်ုသည့် အင်အားပြင်းအစွန်းလရာြ်ပြစ်စဉ်များ

ရာသီဥတုလပြာင်းေဲပခငး်လကြာင့် ပမနမ်ာနိုင်ငံအလြါ် မည်ြဲ့သုိသ့ြ်လရာြ်မှု ပြစ်လစမညန်ည်း? 

အတိတ်တွင်  ပြစ် လြါ်ခ့ဲလသာ  တုိင်းေွာလတွ ရ့ှိချြ်များအရ ေြ်ရိှနှင့်အနာဂတ် ရာသီဥတု  လပြာငး်ေဲပခင်း  

သည် အဓိြအားပြင့် စီးြွားလရး၊ ြုန်ေုတေ်ုြ်လရး၊ ေူမှုလရးနှင့် ြတ်ဝနး်ြျင်လရးရာ ြဏ္ဍများတင်ွ 

အြျိုးဆြ်များ များစွာ  ပြစ်လြါ်လစမည်ပြစ်သည်။ အြခူျိန်နှင့် မိုးရာွသွန်းမှုြုံစံလပြာင်းေဲပခငး်သည်  

လြာငး်ြျိုးေြ်ဆိုးြျိုးြုိသာ အလေးသာမည် ပြစ်ြါသည်။

သာဓြအားပြင့် အြခူျိန်တိုးပမင့်ောပခင်းသည် အြြူိုငး်ဇံုရိှ 

စုိြ်ြျိုးလရးေုြ်ငနး်များတွင် များစွာလသာ ေိခုိြ်မှုများြို ပြစ်လစ 

ြါသည်။ မိုးရွာသွန်းမှုြုံစံလပြာင်းေဲပခငး်နှင့် သီးနံှြျြ်ြိုးများ 

ြျလရာြ်ပခင်းလကြာင့် ေူတိုအ့ား လနရာ လပြာင်းလရွှ့့ခပခငး်နငှ့် 

အေုြ်အြိုင် အသစ်ရှာလြွပခင်းသုိ့့ခ တွန်းြို့့ခ လစြါသည်။ သုိရ့ာတွင် 

ရာသီဉတုလပြာငး်ေဲပခငး်နငှ့်အညီ ေုိြ်လေျာ ညလီေွပြစ်လစမည့် 

အစီအမံများသည် အချို လ့သာဆုိးြျိုးများြို လချြျြ ် နိုင်မည် 

ဟူသည့် လမျှော်ေင့်ချြ်ရိှြါသည်။ မုိ လေဝသနှင့်  ဇေလေဒညွှန် 

ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် MCCA နင့်ှြူးလြါင်း၍ မတိ်ြြ်များ 

နှင့်အတူ စုိြ်ြျိုးလရး၊ ငါးေုြ်ငနး်၊ လမးွပမူလရး၊ လရအရင်းအပမစ်၊ 

ခရီးသွားောလရး၊ ေူနှင့်ဖမို ပ့ြ လနရာ ချေားလရးနှင့် ပြညသူ့့်ခ 

ြျန်းမာလရး စသည့် ြဏ္ဍများတွင် ရာသီဉတုလပြာငး်ေဲပခင်း 

လကြာင့် ေိခုိြ်နုိင်မှုအ လပခအလနများြုိ လေ့ောဆန်းစစ်မှု 

ဆြ်ေြ်လဆာင်ရွြ် သွားမည် ပြစ်ြါသည်။
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   ပမန်မာ့ရာသီဥတုဝန်လဆာင်မှု ြိုမိုတိုးပမှင်စ့ိ့့ုခ 

ရာသီဥတုလပြာင်းေမဲှု နှင့် အနာဂါတ်အေားအော 



အနာဂတ်ပမန်မာ့ရာသီဥတု

ယခုရေဒမ်ျားသည ် ရာသီဥတုခန်မ့ှန်းလသာ 

သခချာြုံစံများတွင် ြိုြ်ညီမှု အရှိဆုးံ ရေဒ် 

များတွင် ြါဝငဖ်ြီး ပမန်မာနိုငင်ံတဝှမ်းေံုး 

အလနပြင့် ဆြ်ေြ် ြူလနွးလနဘွယ ်

ရှိလကြာင်း တွြ်ချြ်ရရှိ ြါသည်။ ၁၉၈၁-

၂ဝ၁ဝ အတငွ်း တိငု်းတာရရှိလသာ အချြ် 

အေြ်များြို အလပခခံ၍ နိုငး်ယှဉ်ြါြ၊ 

သြ္က ရာဇ် ၂ဝ၆ဝ အလရာြ်တွင ် အပမင့်ဆုံး 

အြူချိန၏်တနစှ်တာလပြာင်းေဲမှုမာှ(RCP-

၄.၅)ပြင့် တွြ်ချြ်မှုတငွ ်၁.၆ဒီဂရီစင်တီ 

ဂရိတ် တုိးောနိုင်ဖြီး (RCP-၈.၅)ပြင့် 

တွြ် ချြ်မှုတငွ် ၂.၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 

တုိးော နိုငလ်ပခရှိလကြာင်း လတွ ရ့ြါသည။် 

သြ္က ရာဇ ် ၂၁ဝဝ အလရာြ်တငွ ် အပမင့်ဆံုး  

အြူချိန၏် တစ်နှစ်တာ လပြာင်းေဲမှုမာှ 

(RCP-၄.၅)ပြင့် တွြ်ချြ်မှုတငွ ် ၁.၇  

ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ ် တိးုောနိုင်ဖြီး (RCP-

၈.၅)ပြင့်တွြ်ချြ်မှု တွင် ၄.၃ ဒီဂရီ  

စင်တီဂရိတ ် တုိးောနိုငလ်ပခ ရှိလကြာင်း 

တွြ်ချြ်ရရှိြါသည။် 

မုိးရွာသန်ွးနုိင်မှု အေားအောသည် ရာသီ 

နှင့် လနရာလဒသ အေုိြ် အလပြာင်းအေဲများ 

ရိှလကြာင်း လတွရ့ြါသည်။ လယဘူယျအား 

ပြင့် အနညး်ငယ် ြုိမုိစွတ်စုိသည့် ရာသီဥတု 

ပြစ်နုိင်လပခအသင့်အတင့်ရှိလကြာင်း ရည်ညွှန်း 

လြာ်ပြေား ြါသည်။ အလနာြလ်တာင် 

မုတ်သုံ ြာေ (အေူးသပြင့် ဇူေိုင်ေနှင့် 

ကသဂုတ်ေ)တင်ွ မုိးြုိမုိရွာသန်ွးနုိင်  

လကြာင်း၊ အချိန်တိုအတွင်း  မုိးအများအပြား  

ရာွသွန်း သည့်အတွြ်  ေျှေြ်တစပ်ြြ်   

လရကြီးမှု  ပြစ်စဉ်များပြစ်လြါ်နုိင်ြါသည်။ 

အလရှ လ့ပမာြ် မုတ်သုံြာေ (ဒီဇင်ဘာေ မ ှ

လြလြာ်ဝါရီေ) တွင် မုိးရွာသွန်းနုိင်မှု 

အလပြာင်းအေဲသည် အလနာြလ်တာင် 

မုတ်သံု ြာေ (လမေ မှ 

လအာြတ်ိုဘာေ) ြဲ့သို့့ခ အစန်ွးလရာြ် 

ြမာဏ အေိ သိသာ ေင်ရှားမှု မရှိလကြာင်း 

ပြစ်နုိင်လပခ သြ်ိမရိှ လကြာင်း ရေဒ်များြ 

ရည်ညွှန်းလနြါသည်၊ 

မုိးလေဝသနှင့်ဇေလေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် အနာဂတ်တွင်ပြစ်ောနုိင်သည့် ရာသီဥတုြုံသဏ္ဍာန်ြို ခနု်မှန်းတွြ်ချြ် 

ရာတွင် ရာသီဥတုလပြာင်းေဲမှုြိုအဓိြေိန်းချုြ်လန လသာြန်ေုံအိမ် ဓါတ်လငွေ့ုတ်ေွှတ်မှုအတိုင်းအဆြို အလပခအလန 

(၂)မျိုးအလြါ် မူတည်တွြခ်ျြေ်ားြါသည။် ြန်ေုံအိမဓ်ါတ်လငွေ့ုတ်ေွှတ်မှု ပြင်းအားြမာဏြို လရွးချယ်ရာတွင် 

ပမန်မာနုိင်ငံအတွြ် ပြစ်နုိင်လပခအရှိဆုံးပြင်းအားအပမင့်ဆုံးတန်ဘိးု (Representative Concentration 

Pathways-RCP ၈.၅) နှင့် အေယ်အေတ်ပြင်းအားအဆင့် (RCP ၄.၅) နှစ်မျိုးပြင့် ြံုလြါ်တွြ်ချြ်ြါသည။် 

အဓိြတွြ်ချြလ်သာ ရာသဦတု အချြအ်ေြမ်ျားမှာ အပမင့်ဆုံးအြူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအြူချိန် (စင်တီဂရတိ်) နှင့် မုိးလရချိန် 

(မီေီမီတာ)တန်ဘိုးများ ပြစ်ြါသည။် လနာင်အနာဂတ်တွင် ြင်ေယ်လရမျြ်နှာပြင်ပမင့်တြမ်ှုြါ ေည့်သင်ွး တွြ်ချြ်မည် 

ပြစ်ြါသည်။(၁၉၈၁-၂ဝ၁ဝ ြာေအတွငး် တိုင်းတာရရှိလသာ ရာသီဥတုအချြအ်ေြမ်ျား  အလြါ်  အလပခခံေား 

ြါသည်။)

အတိတ်ြ ပမန်မာ့ရာသီဥတု 

ရာသီဥတုလပြာင်းေဲမှုသည် ယလနေ့ူသားများ လတွ ့ကြုံ လနရလသာ အဓိြ 

စိန်လခါ်မှုကြးီတစ်ရြ် ပြစ်ြါသည။် ပြစ်ရိုးပြစ်စဉ်မဟုတ်လသာ မုိးလေဝသပြစ်စဉ် 

အသစ်အဆန်းများအတွြ် ေိုြလ်ေျာညီလေွ ပြစ်လစမည့် ေိလရာြလ်သာ 

အစအီမံများေိုအြ်လနြါသည။် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ြျင်းြလသာ COP 21 တွင် 

တစခဲ်နြ်သလဘာတူညီမှု ရရိှခ့ဲသည့် ‘ြမ္ဘာကြးီြူလနွးမှုအား ၁.၅ ဒီဂရီ 

စင်တီဂရတိ်သာ တိုးပမင့်ရန်ြန်သ့တ်လရး’ ရည်မှန်းချြ် လအာင်ပမင်နုိင်လရး 

အတွြ် စွမ်းအင်ေုတ် ေုြလ်ရးနှင့် စုိြြ်ျိုးလရး ြဲ့သိုလ့သာ ေုတ်ေွှတ်မှု 

များပြားသည့် ြဏ္ဍများတွင ် ေုတ်ေွှတ်မှုလေျာ့ချလရး ေိလရာြ်သည့် 

အစအီမံများ ေိုအြ်လနြါသည။် ေူေုတစ်ရြ်ေုံး အလနပြင့် အတိတ၊် ြစ္စုြန် 

နှင့် အနာဂတ်တိုတ့ွင် ပြစ်လြါ်ခ့ဲသည့် ပြစ်လြါ်နုိင်သည့် ရာသီဥတု အလပခအလနြုိ 

အလသးစိတ် သိရှိနားေည်ရန် ေိုအြ်ြါသည်။ မုိးလေဝသနှင့်ဇေ လေဒ  

ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် အလရးြါသည့် အခန်းြဏ္ဍအား သိရိှနားေည် 

ေျြ် အြျိုးရှိလသာ ကြိုတင ် သတလိြးပခင်း၊ မုိးလေဝသ ခန်မှ့န်းချြနှ်င့် 

ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ဝန်လဆာင်မှုလြးပခင်း စသည်တိုြ့ို ြုိမုိ ပြစ်ြွားောသည့် 

သဘာဝလဘး အန္တရာယ်များအတွြ် ကြို တင် ပြင်ဆင်ရာတွင် အလောြအ်ြူ 

ပြစ်လစလရးအတွြ ်လဆာင်ရွြ်ေျြ်ရိှ ြါသည်။ 

မိုးလေဝသနှင့် ရာသီဥတု နစ်ှမျိုးေံုးတွင် သဘာဝအရ အလပြာင်း 

အေဲများ ရိှလနလသာေ်ညး် ရာသီဉတုလပြာင်းေဲပခင်းဟ ု ဆုိရာ၌ 

သဘာဝအရ (ဥြမာ-မးီလတာငလ်ြါြ်ြွဲပခငး်) သုိမ့ဟုတ် ေူသား 

များ၏ ေြ်ုလဆာင်ချြ်များ (ဥြမာ- စြ်ရံုများမှ ြန်ေံုအိမ် 

ဓါတ်လငွ့့ခ ေုတေ်ွှတ်ပခင်း၊ လပမအသံုးချမှု လပြာင်းေဲပခင်း) စသည့် 

ပြငြ်မှ သြ်လရာြ်မှုများလကြာင့် ရာသီဥတုပြစ်စဉ် တစ်ခေုုးံ 

စနစ်တြျ လပြာင်းေဲသွားပခငး်ြို ဆိုေိြုါသည်။ 

အတိတ် ရာသီဥတု အလပခအလနြုိ သိရိှလစရန် မိုး လေဝသနင့်ှ 

ဇေလေဒ  ညွှနက်ြားမှုဦးစီးဌာနသည် ပမန်မာ နုိင်ငံ၏ ရာသီဉတု 

နယ်ြယ်လဒသများြို ြုိယ်စားပြုနိုင်သည့် ပမနမ်ာနိုင်ငံ အနှံရ့ှိ 

စခနး်လြါငး် ၃၅ စခန်း၏ နှစ်လြါင်း ၃၀ (၁၉၈၁ မှ ၂၀၁၀) 

မတှ်တမ်းများြို လေ့ောဆန်းစစြ်ါသည်။ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ 

မှတ်တမ်းများတွင် အနိမ့်ဆုံးနှင့် အပမင့်ဆုံးအြူချိန် (ဒဂီရီ စငတ်ီ 

ဂရိတ်)နှင့် မိုးလရချိန် (မေီီမီတာ)တိုြ့ါဝငြ်ါသည်။  

လေ့ောဆန်းစစ်  ချြ်ရောဒ်တွင် တစ်ပြညေ်ုးံ အတိငုး်အတာပြင့်  

အြခူျိန်နှင့် မိုးလရချိန်တုိ့့ခမှာ သိသိသာသာ တိးုောေျြ်ရိှလကြာင်း 

(အေူးသပြင့်  လနအ့ြခူျိန်မာှ  ြိုမုိသိသာစွာတုိးခ့ဲသည်ြို) 

လတွ ရ့ှိရြါသည။် 

မိုးလရချိန်လေ့ောချြ်တွင် တစ်နုိငင်ေံုးံအလနပြင့် တိးုောလကြာင်း 

လတွ ရ့ှိရလသာ်ေည်း မိုးရာွသွန်းမှုြုံစံတွင် ြျံြ့ျံ န့ှံန့ှံ့့ခ ရာွသွန်းဖြီး၊ 

ရာွသွန်းဖမြဲို ပြည့်မလီြျာ်ေွန်ပခငး် မဟုတ်ဘဲ အချိန်အခါ မဟုတ ်

ရာွသွန်းပခငး်၊ တစ်လနရာတည်းတွင် မိုးအေွန်သညး်ေနစွ်ာ ရွာသွန်း 

ပခငး်များလကြာင့် ရာွသွန်းဖမေဲြ် ြိုမုိလြျာ်ေွန်ခ့ဲရပခင်း ပြစ်ြါသည်။ 

ေုိလ့ကြာင့်ေည်း မိုးနည်းလရရှား လဒသများ အြါအဝင် ပမန်မာနိုငင်ံ 

အချို လ့ဒသများတွင် မုိးလခါငပ်ခင်း၊ လသာြ်သံုးလရနှင့် စုိြ်ြျိုးလရ 

ရာှးြါး ပြတ်ေြပ်ခငး်များေည်း ပြစ်လြါ်လနလကြာငး် သတိပြု 

မတှ်သားရြါသည်။ 

အယ်နီညိုပြစ်စဉ် (၁၉၉၇-၉၈ ြ့ဲသုိ့့ခ အားလြာင်းသည့်ပြစ်စဉ်) 

သည် ြိုမုိြူလနွးလပခာြ်လသွ လ့သာ မိုးလေဝသြုိ ပြစ်လြါ်လစဖြီး 

လပခာြ်လသွြ့ာေရှည်ကြာပခငး်ပြင့် မိုးလခါငပ်ခင်းအေိြါ ဆုိးရာွးလစ 

နိုင်ပခငး်မှာ မတှ်သားသင့်သည့်အချြ်ပြစ်ြါသည်။  
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