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Our country is going through an historic 
transformation process, comprising national 

reconciliation, democratization and Federal Union 
Building. Critical to the success of this process is the 

protection of the unique environment and valuable 
resources that underpin the sustainable development of 

Myanmar. 

The rich biodiversity of our nation, stretching 

from the mountains to the plains, and to the coasts, 
must be protected and husbanded, not merely in the 

interests of present economic and political challenges 
but also with a view to those that will have to be faced 
by future generations. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနုိင်ငဳသည် အမျ ို ဵသာဵ ြပန်လည် 
သင်ဴြမတ်ေရဵ၊ ဒမီိုကေရစီေဖာ်ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု 
ထူေထာင်ေရဵ အပါအဝင် သမိုင်ဵတွင်ေစမည်ဴ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု 
လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ ေဖာ်ေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 
ေအာင်ြမင်နုိင်ရန် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏စဉ်ဆက်မြပတ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှုကို 
အေထာက်အပဴဳ ြဖစ်ေစသည်ဴ ေကာင်ဵမွန်သန့်ရှင်ဵေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင် 
နှငဴ် အဖုိဵတန်သယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵ 
သည် လွန်စွာ အေရဵကကီဵ ပါသည်။ 

ယေန့ ရင်ဆိုင်ေနကကရသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ၊ နိုင်ငဳေရဵစိန်ေခါ်မှု 

မျာဵကုိ ေအာင်ြမင်ေကျာ်လွှာဵနုိင်ေရဵအြပင် အနာဂတ် မျ ို ဵဆက်မျာဵ 
ကကုေဳတွ့ရမည်ဴ စိန်ေခါ်မှုမျာဵကိုပါ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵကာ ေတာင်တန်ဵ 
မျာဵမှ ေြမြပန့်နှငဴ် ကမ်ဵရုိဵတန်ဵမျာဵအထိ ကျွန်ုပ်တ့ုိနိုင်ငဳ၏ ကကယ်ဝ 
လှေသာ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွမျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ကကရပါမည်။  

 
 
 

ဥေယျောဇဉ် 



 

Global climate change, growing international 

trade, industrialization and urbanisation all present risks 
to our environment and natural resources. It is therefore 
essential that these be managed with care and foresight 

to ensure complementarity between our commitment to 
the 2030 Sustainable Development Goals and the need 

to protect our environmental assets. 

This new National Environmental Policy provides 

long-term, strategic guidance for achieving the 
sustainable future we want. It requires the 

mainstreaming of environmental protection into 
planning and decision-making at all levels of 

government and in all sectors. Its detailed principles 
respect livelihood needs and development objectives 
while at the same time recognizing the full value of our 

ecosystems and the implications of our changing 
climate. This Policy ensures that environmental 

protection continues to be a central objective in 
Myanmar’s sustainable development without losing sight 

of the importance of a pragmatic approach based on an 
awareness of the constantly evolving world around us. 

The successful implementation of our National 
Environmental Policy calls for the Government, the 



 

ကမ္ဘာဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၊ နုိင်ငဳတကာကုန်သွယ်ေရဵ၊ စက်မှုနှငဴ် 

ဖမို့ြပ တုိဵတက်ြဖစ်ထွန်ဵလာမှုမျာဵက ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ 

သဘာဝသယဳဇာတမျာဵကုိ ထိခိုကမ်ှုမျာဵ ြဖစ်လာေစနိုင်ပါသည်။  ၂၀၃၀ 

စဉ်ဆက်မြပတ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ ရည်မှန်ဵချက် ပန်ဵတုိင်မျာဵဆုိင်ရာ 

ကတိကဝတ်မျာဵနှင်ဴ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ အရင်ဵအနီှဵမျာဵကို 

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ရန် လိုအပ်မှုမျာဵအကကာဵတွင် အေြမာ်အြမင်ရှိစွာ 

ဂရုြပုစီမဳခန့်ခွဲရန် မြဖစ်မေန လိုအပ်ပါသည်။   

ဤအမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒသည် ကျွန်ုပ်တ့ုိ လုိလာဵ 

ေတာင်ဴတေသာ ေရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်သည်ဴ အနာဂတ်ကို 

ရရှိနုိင်ရန် ေရရှည် မဟာဗျူဟာေြမာက်လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကုိ ပဳဴပုိဵေပဵမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ အစုိဵရအဖဲွ့အဆငဴ်ဆင်ဴနှင်ဴ ကဏ္ဍအသီဵသီဵ၏ စီမဳကိန်ဵမျာဵ 

ေရဵဆဲွြခင်ဵနှငဴ် ဆဳုဵြဖတ်ချက်မျာဵ ချမှတ်ြခင်ဵတ့ုိတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ကာကွယ်ေရဵကို အဓိကလုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ခု အေနြဖငဴ် ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵစပ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ ဤမူဝါဒ၏ အေြခခဳမူမျာဵသည် လူမှုဘဝ 

လိုအပ်ချက်မျာဵနှငဴ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵကုိ အေလဵထာဵ 

သကဲဴသ့ုိ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ေဂဟစနစ်တန်ဖိုဵမျာဵနှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ 

ကိုလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵထာဵပါသည်။ ဤမူဝါဒသည် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 

ေရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ် ဖဳွ ဖ့ဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကုိ ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် 

ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ပတ်ဝန်ဵကျင်ရိှ အစဉ်ြဖစ်ပျက်ေြပာင်ဵလဲေနမှုမျာဵကုိ သတိမူကာ 

လက်ေတွ့ကျသည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵကို မျက်ြခည်မြပတ်ေစဘဲ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵကို အဓိကရည်မှန်ဵချက်အြဖစ် ဆက်လက်ထာဵရိှ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။  

ဤအမျိုဵသာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒကုိ ေအာင်ြမင်စွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ေရဵအတွက် အစုိဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိက 



 

private sector and the public to engage in a collective 

effort to marshal and nurture our human and physical 
resources. I am confident that the cooperation and 

dedication of all who love and value Myanmar will enable 
us to attain our goal of a peaceful, prosperous and 

beautiful country. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aung San Suu Kyi 

State Counsellor 

The Republic of the Union of Myanmar 



 

ကဏ္ဍနှင်ဴ ြပည်သူမျာဵအာဵလဳုဵ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏လူ့စွမ်ဵအာဵနှငဴ် သယဳဇာတ 

အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵကို ဝိုင်ဵဝန်ဵကကို ဵပမ်ဵ 

အာဵထုတ်ကကရန် တုိကတွ်န်ဵအပ်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳကို ချစ်ခင်တန်ဖိုဵ 

ထာဵသူအာဵလဳုဵ၏ ပူဵေပါင်ဵကကိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုမျာဵသည် ဖငိမ်ဵချမ်ဵေသာ၊ 

သာယာဝေြပာေသာ၊ လှပေသာ ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ကကီဵ ြဖစ်ထွန်ဵလာေစေရဵ 

ရည်မှန်ဵချက်(ပန်ဵတုိင်)ကို ရရိှေစနိုင်မည်ဟု ယုဳကကည်ပါသည်။ 

 

 

 

 
 
 

    ေအာင်ဆန်ဵစုကကည် 

နိုင်ငဳေတာ်၏အတုိင်ပင်ခဳပုဂ္ဂိုလ် 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် 

 
 
 
 
 
 
 



 

National Environmental Policy of Myanmar 
 

   
1. Myanmar is blessed with diverse ecosystems, 

rich biodiversity and bountiful natural resources. The 

health of these ecosystems is essential for the country’s 

development and the people’s wellbeing, given that all 

economic and social sectors depend on its natural 

capital. Yet many of our country’s natural resources and 

environmental assets are under pressure due to a 

number of different causes. Deforestation, mangrove 

loss, illegal wildlife trade, unregulated mineral 

extraction and environmental quality deterioration are 

just some of the ongoing threats to Myanmar’s natural 

capital. Without sound environmental governance, rapid 

economic development could further exacerbate these 

existing environmental problems. As a result of the 

opening of the country’s economy, increasing foreign        

and domestic investment is contributing to an 

intensification of industrial activity and rapid urban 

expansion. This brings additional environmental 

challenges such as air and water pollution, land 

contamination and hazardous waste. Furthermore, 

Myanmar is one of the countries most vulnerable to 

climate change. Widespread natural disasters caused by  
 

Introduction 
 



နိဒါန်ဵ 
 

 

ခမန်မာနုိင်ငဳ အမျေ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျေင်ေရဵရာမူဝါဒ 

 

၁။ ြမန်မာနုိင်ငဳသည် မတူကွြဲပာဵေသာ ေဂဟစနစ်မျာဵ၊ ဇီဝမျ ို ဵစဳု 
မျ ို ဵကွဲမျာဵနှင်ဴ သဘာဝသယဳဇာတမျာဵေပါကကယ်ဝသည်ဴ နုိင်ငဳတစ်နိုင်ငဳ 
ြဖစ်သည်ဴ အာဵေလျာ်စွာ နိုင်ငဳ၏စီဵပွာဵဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵနှင်ဴ ြပည်သူမျာဵ၏ 
လူမှုဘဝဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအတွက် စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် လူမှုေရဵဆိုင်ရာ 
ကဏ္ဍအသီဵသီဵတွင် သဘာဝသယဳဇာတအရင်ဵအနီှဵမျာဵအေပါ်မျာဵစွာ 

မှီခိုေနရသြဖငဴ် ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေဂဟစနစ်မျာဵနှင်ဴ သဘာဝ 
သယဳဇာတမျာဵ ေရရှည်တည်တဴဳနိုင်ေရဵသည် လွန်စွာအေရဵကကီဵ လှ 
ပါသည်။ သ့ုိရာတွင် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ သဘာဝသယဳဇာတမျာဵနှင်ဴ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်တ့ုိ အေပါ်ဖိအာဵသက်ေရာက်လျက်ရိှေသာ အေကကာင်ဵရင်ဵ 
မျာဵစွာရိှရာ သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵ၊ ဒေီရေတာမျာဵပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ၊ 
ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်နှငဴ် အပင်မျာဵ တရာဵမဝင် ေရာင်ဵဝယ်ေဖာက်ကာဵ 
ြခင်ဵ၊ အထိန်ဵအကွပ်မဲဴ တွင်ဵထွက်သယဳဇာတ တူဵေဖာ်ြခင်ဵနှငဴ် ေလထု၊ 
ေရထု၊ ေြမထု စသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵမျာဵ ေလျာဴကျ 
လာြခင်ဵတ့ုိမှာ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏သဘာဝအရင်ဵအနီှဵမျာဵကုိ ဖခိမ်ဵေြခာက် 
ေနေသာ လက်ရိှကကုဳေတွ့ေနရသည်ဴ ြပဿနာမျာဵြဖစ်ပါသည်။ ခိုင်မာ 

အာဵေကာင်ဵသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ စီမဳအုပ်ချုပ်မှုစနစ်မရှိဘဲ 
စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ဖဖိုဵမှု အလျင်အြမန်ရရှိရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵသည် လက်ရိှ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ြပဿနာမျာဵကုိ ပိုမိုကကီဵထွာဵလာေစနိုင်ပါသည်။ 
နိုင်ငဳေတာ်၏ စီဵပွာဵေရဵ ပွငဴ်လင်ဵလာသည်နှင်ဴအမျှ ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပ 
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵ တုိဵတက်မျာဵြပာဵလာြခင်ဵေကကာငဴ် စက်မှုလုပ်ငန်ဵ 
မျာဵနှင် ဴ ဖမို့ြပတိုဵချ ဲ့မ ှုတိ ု ့မှာ လျင်ြမန်စွာ ြမင်ဴတက်လျက်ရှိရာ 
အကျို ဵဆက် အေနြဖငဴ် ေလထု၊ ေရထုနှင်ဴ ေြမထုညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵ၊ 
ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ စွန့်ပစ်ြခင်ဵစသည်ဴ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာစိန်ေခါ်မှုမျာဵ တိုဵပွာဵလျက်ရှိပါသည်။  ထို့အြပင်  
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extreme weather events and predicted future dramatic 

climate change are major challenges for the country’s 

economic and social development. 

2. The Government of the Republic of the Union of 

Myanmar has responded to these challenges by 

adopting this new National Environmental Policy with 

the aim of mainstreaming environmental considerations 

into economic and social development. The Policy will 

provide long-term guidance for government 

organizations, civil society, the private sector and 

development partners on the achievement of 

environmental protection and sustainable development 

objectives in Myanmar. Along with this Policy, the 

Government emphasises the importance of placing 

environmental considerations at the centre of efforts to 

promote economic and social development, reduce 

poverty, mitigate and adapt to climate change, and 

minimize natural disaster risks. 



၂ 
 

ြမန်မာနုိင်ငဳသည် ကမ္ဘာတွင် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေကကာင်ဴ အထိခိုက် 

လွယ်ဆုဳဵ နိုင်ငဳ တစ်နိုင်ငဳ ြဖစ်ဖပီဵ ြပင်ဵထန်လွန်ကဲေသာ မိုဵေလဝသ 

အေြခအေနမျာဵေကကာငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ေနရာအန့ဳှ 

ကကုေဳတွ့ခဲဴရမှုနှင်ဴ အနာဂတ်တွင် ထပ်မဳ ြဖစ်ပွာဵနုိင်ဖွယ် ရှိေကကာင်ဵ 

ခန့်မှန်ဵထာဵသညဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ြဖစ်စဉ်မျာဵသည် စီဵပွာဵ 

ဖွဳ့ဖဖိုဵမှုနှင်ဴ လူမှုဘဝဖဳွ့ဖဖိုဵမှုအေပါ် အဓိကစိန်ေခါ်မှုမျာဵ ြဖစ်ပါသည်။  

၂။ အဆိုပါ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ေခါ်မှုမျာဵကို ေြဖရှင်ဵနုိင်ရန် 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရသည် စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ 

လူမှုေရဵဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵကုိ ဟန်ချက်ညီညီ ေပါင်ဵစပ်ေပဵနုိင်ေရဵအတွက် 

ခိုင်မာသညဴ် ဤအမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ မူဝါဒကုိ ချမှတ်သည်။ 

အမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒသည် အစုိဵရဌာနအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

အရပ်ဖက်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ 

မိတ်ဖက်မျာဵအာဵ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵ 

နှငဴ် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေရရှည် အသဳုဵြပုနုိင်မည်ဴ 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ချမှတ်ေပဵရန်ြဖစ်သည်။ နိုင်ငဳေတာ်အစုိဵရသည် 

စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ၊ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှုေလျှာဴချေရဵ၊ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ေလျှာဴချေရဵနှငဴ် လိုကေ်လျာညီေထွရှိေစေရဵ၊ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ေလျာဴပါဵေရဵအတွက် အာဵထုတ်ကကိုဵပမ်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဤမူဝါဒနှငဴ်အညီ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵကုိ 

ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵသည် ပဓာနကျေကကာင်ဵ အေလဵအနက်ထာဵ 

ပါသည်။ 
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3. This  Policy  builds  on  Myanmar’s  1994 

National Environment Policy and reaffirms its core 
values:  

(a) The wealth of the nation is its people, its 
cultural heritage, its environment and its 

natural resources. 
(b) It is the responsibility of the State and every 

citizen to preserve our natural resources in 
the interests of present and future 

generations. 
(c) Environmental protection should always be 

the primary objective in seeking 

development. 
4. It also builds on the 1997 Myanmar Agenda 21, 

the 2009 National Sustainable Development Strategy. It 
is grounded in the environmental responsibilities in the 

2008 Constitution of the Republic of the Union of 
Myanmar, and the obligations contained in the 2012 

Environmental Conservation Law. It also aligns with, and 
expands upon, the environmental considerations in the 

2015 National Comprehensive Development Plan and the 
2018 Myanmar Sustainable Development Plan. The 
Policy recognises and integrates Myanmar’s  

commitments to Multilateral Environmental Agreements, 
including the 2015 Paris Agreement. 

Policy Approach 



၃ 
  

မူဝါဒချေဉ်ဵကပ်ပဳုနည်ဵလမ်ဵ 

၃။  ဤအမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ် 
ြမန်မာနိုင်ငဳ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒတွင် ပါရှိေသာ 
ေအာက်ပါ ပင်မတန်ဖိုဵမျာဵကုိ အေြခြပု ေရဵဆွဲထာဵပါသည်- 

(က) နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳ၏ချမ်ဵသာကကယ်ဝမှုသည် ယင်ဵနုိင်ငဳ၏ 
ြပည်သူမျာဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်မျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် 
နှငဴ် သဘာဝသယဳဇာတပစ္စည်ဵမျာဵပင် ြဖစ်သည်။ 

(ခ) ပစ္စုပ္ပန်နှင်ဴ အနာဂတ် မျ ို ဵနွယ်ဆက်မျာဵ၏အကျ ို ဵငှာ 
သဘာဝသယဳဇာတ ပစ္စည်ဵမျာဵကို ကာကွယ် 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵသည် နုိင်ငဳေတာ်နှငဴ် နိုင်ငဳသာဵတုိင်ဵ၏ 
တာဝန်ြဖစ်သည်။ 

(ဂ) ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ေရဵရာ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်မှုကို ပဓာနကျေသာ 
ရည်မှန်ဵချက်အြဖစ် ထာဝစဉ် ထာဵရိှရမည်ြဖစ်သည်။ 

၄။ ဤမူဝါဒသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ် ြမန်မာ ၂၁ ရာစု အစီအစဉ်၊ ၂၀၀၉ 

ခုနှစ် အမျ ို ဵသာဵစဉ်ဆက်မြပတ်ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှု မဟာဗျူဟာ တ့ုိကုိ 
ထပ်မဳ အတည်ြပုလျက် ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာ 
နိုင်ငဳေတာ် ဖဲွ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒနှင်ဴ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒတွင် ပါဝင်သည်ဴ်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ြပဌာန်ဵချက် 
မျာဵအေပါ်လည်ဵ အေြခခဳထာဵပါသည်။ ထို့အြပင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် 
အမျိုဵသာဵဘက်စဳုဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှုစီမဳကိန်ဵနှင်ဴ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 
ေရရှည်ဖဳွ့ဖဖိုဵဖပီဵ ဟန်ချက်ညီေသာ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှု စီမဳကိန်ဵတ့ုိတွင် 
ပါဝင်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵကို ထပ်မဳြဖညဴ်စွက် 
ထာဵသကဴဲသ့ုိ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါရီသေဘာတူညီချက် အပါအဝင် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ သေဘာတူညီချက်မျာဵတွင် 
ပါဝင်ေသာ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ကတိကဝတ်မျာဵကုိလည်ဵ အသိအမှတ်ြပု 
ထညဴ်သွင်ဵထာဵပါသည်။ 
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5.  The Government of the Republic of the Union of 

Myanmar recognises the fundamental links between 

environmental protection, economic and social 

development, and poverty alleviation. The principles 

outlined in this National Environmental Policy reflect 

these linkages. This approach is consistent with the 2030 

Agenda for Sustainable Development which includes 17 

SDGs to end poverty, fight inequality and injustice, and 

tackle climate change by 2030. Putting this Policy into 

action will also ensure that Myanmar makes significant 

progress in meeting the SDGs. 

6. This National Environmental Policy will serve as a 

guide in mapping out detailed action plans for 

environmental protection and sustainable development, 

and set the direction for the on-going implementation 

and enhancement of relevant laws and policies. Further 

it will establish a foundation for mainstreaming 

environmental considerations into decision-making on 

economic and social development and activities by: 

(a) conceiving a long-term vision for 

environmental protection and sustainable 

development, supported by key national 

environmental policy principles; 



၄ 
 

၅။ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရသည် ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှင်ဴ 
ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှုေလျှာဴချေရဵတ့ုိအကကာဵ အေြခခဳကျသည်ဴဆကစ်ပ်မှုမျာဵ 

ကို အသိအမှတ်ြပုသည်ဴ အာဵေလျာ်စွာ ဤအမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင် 
ေရဵရာမူဝါဒပါ အေြခခဳမူမျာဵသည် အဆိုပါ ဆက်စပ်မှုမျာဵကုိ ထင်ဟပ် 
ေစပါသည်။ ဤမူဝါဒသည် ၂၀၃၀ မတုိင်မီဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှုပေပျာက်ေရဵ၊ 
သာတူညီမျှေရဵနှင်ဴ တရာဵမျှတမှုရိှေစေရဵ၊ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုကို 
ေြဖရှင်ဵေရဵစသည်ဴ စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ ရည်မှန်ဵချက် 

(၁၇)ရပ် ပါဝင်သည်ဴ ၂၀၃၀ ြပညဴ်နှစ်၊ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွဳ့ဖဖိုဵ 
တုိဵတက်ေရဵ အစီအစဉ်နှင်ဴလည်ဵ ေလျာ်ညီပါသည်။ ဤအမျို ဵသာဵ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒကုိ လက်ေတွ့အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 
ြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ 
ရည်မှန်ဵချက်မျာဵကုိ ြဖည်ဴဆည်ဵရာ၌လည်ဵ သိသာထင်ရှာဵေသာ 
တုိဵတက်မှုမျာဵ ရရှိနုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

၆။ ဤအမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒသည် ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိန်ဵသိမ်ဵ ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ ရရှိရန် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴအေသဵစိတ်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတွက် လမ်ဵညွှန်ြဖစ်ဖပီဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ ဆက်နွယ်သည်ဴ ပုိမိုေကာင်ဵမွန်ေသာ မူဝါဒမျာဵ၊ 
ဥပေဒမျာဵကုိ တုိဵြမှင်ဴ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင်လည်ဵ 
လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ ချမှတ်ေပဵသွာဵမည်ြဖစ်သည်။ ေအာက်ပါအချက် 
မျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှု 
လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵချမှတ်ရာ၌လည်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵနိုင်ရန် အေြခခဳအုတ်ြမစ် 
အြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵရိှပါသည်-  

(က) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် စဉ်ဆက်မြပတ် 
ဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒ 

ေရရှည်ေမျှာ်မှန်ဵချက်နှငဴ် အေြခခဳမူမျာဵချမှတ်ေပဵြခင်ဵ၊ 
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(b) providing a framework for incorporating 

environmental protection and sustainable 

development into all relevant sectoral 

policies; and 

(c) setting a basis for enhancing environmental 

governance in Myanmar. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

National Environmental Policy Vision & Mission 

Vision                                                                                             
A clean environment, with healthy and functioning    

ecosystems, that ensures inclusive development and 
wellbeing for all people in Myanmar 

 

Mission 

To establish national environmental policy principles 

for guiding environmental protection and sustainable 

development and for mainstreaming environmental 

considerations into all policies, laws, regulations, 

plans, strategies, programmes and projects                  

in Myanmar 



 

ေရရှည်ေမျှော်မှန်ဵချေက်  

မမန်မာနုိင်ငဳတွင်ဵ မှီတင်ဵေနထုိင်ေနကကသူအာဵလဳုဵ၏ လူေနမှုဘဝ 
ဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှင်ဴ ကျေန်ဵမာေ ျော်ရွှင်ေရဵအတွက ်သန့်ရှင်ဵေသာ 
 တ်ဝန်ဵကျေင်နှငဴ် ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေဂဟစနစ်ကိ ုထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်ရန် 

အမျေ ိုဵ သာဵ တ်ဝန်ဵကျေင်ေရဵရာမူဝါဒ 
ေရရှည်ေမျှော်မှန်ဵချေက်နှငဴ်ရည်ရွယ်ချေက် 

၅ 
 

(ခ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵနှငဴ် စဉ်ဆက်မြပတ် 
ဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵအာဵ 
ဆက်စပ်ကဏ္ဍမျာဵ၏ မူဝါဒမျာဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵ 
နိုင်ေရဵအတွက် မူေဘာင်တစ်ခုကိသုတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ၊ 

(ဂ) ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ စီမဳအုပ်ချုပ်မှု 
စနစ် တိုဵတက်ေကာင်ဵမွန် လာေစေရဵအတွက် 
အေြခခဳအုတ်ြမစ် တည်ေဆာက်ေပဵြခင်ဵ။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ရည်ရွယ်ချေက် 
 

 တ်ဝန်ဵကျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် စဉ်ဆက်မမ တ်ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵတ့ုိအာဵ 
လမ်ဵညွှန်မှုမ ုရန်နှင် ဴ

မမန်မာနုိင်ငဳရိှ မူဝါဒမျော ၊ဵ ဥ ေဒမျော ၊ဵ စည်ဵမျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျော ၊ဵ စီမဳချေက်မျောဵ၊ 
မဟာဗျေူဟာမျောဵ၊ အစီအစဉ်မျောဵနှင်ဴ စီမဳကိန်ဵမျောဵတွင် 

 တ်ဝန်ဵကျေင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရ ်မျောဵကုိ ေ ါင်ဵစ ်ထည်ဴသွင်ဵနုိင်ရန် 
အတွက ်အမျေ ိုဵသာဵ တ်ဝန်ဵကျေင်ေရဵရာ အေမခခဳမူမျောဵချေမှတ်ရန် 
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7. To pursue this vision, the Government of the 
Republic of the Union of Myanmar adopts the following 

23 National Environmental Policy principles as the 
guiding framework for achieving: a clean environment 

and healthy, functioning ecosystems; sustainable 
economic and social development; and the 

mainstreaming of environmental protection and 
management: 

(a) Clean environment and healthy, functioning 

ecosystems 

(1) Every person and citizen living in 

Myanmar has the right to access a clean 
and healthy environment, and the duty 

to protect the environment. 

(2) The complete value of Myanmar’s 

environment is recognised and considered 
– both tangible and intangible values, 

including its significant spiritual values, 
ecological assets and cultural heritage, 
in addition to its direct benefits for 

humanity. 



အမျေ ိုဵသာဵ တ်ဝန်ဵကျေင်ေရဵရာမူဝါဒ အေမခခဳမူမျောဵ 

၆ 
 

 
 

၇။ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် အစုိဵရသည် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ မူဝါဒေရရှည်ေမျှာ်မှန်ဵချက်ကုိ ေဖာ်ေဆာင်နုိင်ရန် 

သန့်ရှင်ဵေသာပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် ေကာင်ဵမွန်ေသာေဂဟစနစ်မျာဵရရိှေရ ၊ဵ 

စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵစဉ်ဆက်မြပတ် ဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှုရရိှေရဵနှင်ဴ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွေရဵကုိထညဴ်သွင်ဵ 

ေပါင်ဵစပ်ေရဵအတွက် လမ်ဵညွှန်မူေဘာင်မျာဵအြဖစ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ အေြခခဳမူ(၂၃)ချက်ကိခုျမှတ်သည် - 

(က) သန့်ရှင်ဵေသာ ပတ်ဝန်ဵကျေင်နှင်ဴ ေကာင်ဵမွန်ေသာ 

ေဂဟစနစ်မျောဵ  

(၁) ကျန်ဵမာသန့်ရှင်ဵေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ကို ခဳစာဵ 

နိုင်ခွင်ဴနှငဴ် အဆိုပါပတ်ဝန်ဵကျင်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေစာင်ဴေရှာက်ခွင်ဴတ့ုိသည် ခမန်မာနုိင်ငဳအတွင်ဵ 

မှီတင်ဵေနထုိင်ကကသူတုိင်ဵနှင်ဴ နုိင်ငဳသူ၊ နိုင်ငဳသာဵ 

တုိင်ဵ၏ အခွင်ဴအေရဵြဖစ်သည်။ 

(၂) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထဳမှ လူသာဵမျာဵတုိကရုိ်က် ရရှိ 

သည်ဴသိသာထင်ရှာဵစွာ ေဖာ်ြပနုိင်ေသာ အကျို ဵ 

ေကျဵဇူဵမျာဵသာမက ယုဳကကည်ကိုဵကွယ်မှုနှင် ဴ 

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ၊ ေဂဟစနစ်ဆိုင်ရာတန်ဖိုဵ၊ 

ယဉ်ေကျဵမှုဆိုင်ရာ အေမွအနှစ်မျာဵ စသည်ဴ 

အေကာင်အထည် အေနြဖငဴ် မေဖာ်ြပနုိင်ေသာ 

အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵကိုပါ ပတ်ဝန်ဵကျေင်၏ 

ပပီဵခပညဴ်စဳုေသာ တန်ဖုိဵအခဖစ် အသိအမှတ်ခပု 

ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ 
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(3) Environment and natural resource 
management will recognise the critical 

roles that Myanmar’s natural capital and 
ecosystem services play in the country’s 
society and economy. 

(4) Myanmar’s ecosystems are to be 
protected and managed in a sustainable 

way in order to maintain their natural 
functions and resilience, and rich 

biodiversity. 

(5) Myanmar’s natural resources are to be 

protected and managed in integrated 
and sustainable ways without 

diminishing their availability and quality 
for future generations. 

(6) The rights of indigenous people and 

ethnic nationalities to their lands, 
territories, resources and cultural 

heritage, and their roles in 
environmental conservation and natural 

resources management, are recognised 
and protected. 



၇ 
 

(၃) ြြန်ြာနိုင်ငံ၏ သဘာဝ အရင်းအနှီးြျားနှင့် 
ေဂဟစနစ် ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵသည် နိုင်ငဳ၏ 
လူမှုေရဵနှင် ဴ စီဵပွာဵေရဵတို့တွင် အေရဵပါသည်ဴ 

ကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်ကို အသိအမှတ်ြပု၍ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် သဘာဝသယဳဇာတစီမဳခန့်ခဲွေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိလုပ်ေဆာင်ရမည်။ 

(၄) ေဂဟစနစ်မျာဵ၏ သဘာဝအတုိင်ဵ အဆင်ေခပ 

ေချောေမွ့စွာ လည်ပတ်နိုင်မှုနှင်ဴ ဇီဝမျေ ိုဵစဳုမျေ ိုဵကွဲ 
ကြွယ်ဝြှုြျားြွိ ု ထိန်းသိြ်းထားနိ ုင ်စေရန် 
အလို့ငှာ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေဂဟစနစ်မျာဵကို 
ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်၍ ေရရှည်တည်တဴဳေစေသာ 
နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် စီမဳခန့်ခွဲရမည်။ 

(၅) အနာဂတ်မျေ ိုဵ ဆက်သစ်မျောဵအတွက် အရည်အေသွဵ 
စြွာင်းြွန်စသာ သဘာဝသယံဇာတြျား ရရိှနုိင်ြှု 
ေလျောဴနည်ဵသွာဵေစခခင်ဵ မရိှေစရန်ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 
သဘာဝသယဳဇာတမျာဵကုိ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက် 

၍ဘက်စဳု ပါဝင်သည်ဴ ေရရှည်တည်တဴဳေစေသာ 
နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် စီမဳခန့်ခွဲရမည်။ 

(၆) ဌာေနတုိင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵနှငဴ် တုိင်ဵရင်ဵသာဵလူမျေ ိုဵ စု 
မျောဵ၏ ေြမယာမျာဵ၊ ပိုင်နက်နယ်ေြမမျာဵ၊ 
သယဳဇာတမျာဵနှင်ဴ ယဉ်ေကျဵမှု အေမွအနှစ်မျာဵ 
ဆိုင်ရာ အခွင်ဴအေရဵမျောဵအြပင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ သဘာဝသယဳဇာတမျာဵ စီမဳ 
ခန့်ခွဲမှုတွင် ၎င်ဵတ့ုိ၏အခန်ဵကဏ္ဍမျာဵကုိလည်ဵ 
အသိအမှတ်ြပု ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရမည်။  
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(7) Environmental service provisioning 
(including waste management, 
wastewater treatment, drinking water 
purification, ambient air and water 
quality monitoring and management) 
will be included as necessary parts of 
infrastructure planning and development 
for urban and human settlement 
areas, with resource efficient and zero 
waste approaches used. 

(b) Sustainable economic and social 
development 

(8) Environmental sustainability will 
always be a central objective in 
determining Myanmar’s economic and 
social development strategies, which 
will prioritise low-carbon and green 
economy pathways, through responsible 
investment and partnerships with the 
private sector and civil society. 

(9) Recognising the inextricable link          
between environment and poverty, 
environmental considerations must be 
central to effective people-centred 
development and serve to guide 
development strategies so that 
sustainable and equitable approaches 
to improved prosperity and living 
standards are pursued. 



၈ 
 

(၇) ဖမို့ြပနှင်ဴ လူေနဧရိယာမျာဵအတွက် အေြခခဳ 
အေဆာက်အအဳုဆိငု်ရာ စီမဳကိန်ဵမျာဵ ေရဵဆွဲ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 
စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ၊ ေရဆိုဵသန့်စင်ြခင်ဵ၊ ေသာက်သဳုဵ 
ေရသန့်စင်ြခင်ဵ၊ ဝန်ဵကျင်ေလထုနှငဴ် ေရထု 
အရည်အေသွဵ ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ စီမဳ 
ခန့်ခွဲြခင်ဵအစရှိေသာ ပတ်ဝန်ဵကျေင်ဆိုင်ရာ 
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျောဵ မရိှမြဖစ်ပါဝင်ေစရမည်။ 
အဆိုပါ စီမဳကိန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
သယဳဇာတမျောဵကုိ အကျေ ိုဵရိှရိှထိေရာက်စွာ သဳုဵစဲွ၍ 
ေလလွင်ဴမှု မရှိေစေသာ နည်ဵလမ်ဵမျောဵခဖင်ဴ 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။   

(ခ) စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်လူမှုေရဵစဉ်ဆက်မခပတ်ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှု 

(၈) ြမန်မာနုိင်ငဳ၏စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် လူမှုေရဵတုိဵတက်ေရဵ 
မဟာဗျူဟာမျာဵ ချမှတ်ရာတွင် ပတ်ဝန်ဵကျေင် 
ေရရှည် တည်တဴဳေစေရဵကို ပဓာနကျေေသာ 
ရည်ရွယ်ချေက်အခဖစ် ထာဵရိှရမည်ခဖစ်ပပီဵ ကာဗွန် 
ထုတ်လွှတ်မှုနည်ဵပါဵ သညဴ် အစိမ်ဵေရာင်စီဵပွာဵေရဵ 
လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵကို ဦဵစာဵေပဵေရွဵချယ် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၉) ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵ မှုတ့ုိသည် ခဲွထုတ် 
မရနုိင်ဘဲ အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရိှေနေကကာင်ဵ 
အသိအမှတ်ြပုလျက် ပတ်ဝန်ဵကျေင်ဆိုင်ရာ 
ကိစ္စရပ်မျောဵကို ထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵခခင်ဵသည် 
ခပည်သူဗဟိုခပုဖွဳ့ပဖိုဵမှု ထိေရာက်ေအာင်ခမင်ေရဵ 
အတွက်အချေက်အခခာကျေရဳုသာမက ကဳုလဳုြပညဴ်စဳုဖပီဵ 
ေကာင်ဵမွန်သည်ဴ လူေနမှုအဆင်ဴအတန်ဵကို ရရှိ 
ေစေရဵအတွက် ေရရှည်တည်တဴဳဖပီဵ သာတူညီမျှ 
ရှိေသာ ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ မဟာဗျူဟာမျာဵ ေရဵဆွဲရာ 
တွင် လမ်ဵညွှန်ြဖစ်သည်။ 
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(10) Sustainable and renewable energy for 
the needs of people and for economic 
development in Myanmar will be 
secured, and utilized efficiently, 
through the use of existing technology 
and innovations in the generation, 
storage, supply and use of energy. 

(11) Climate smart approaches to 
development, including resilience, 
climate change adaptation and 
mitigation, and disaster reduction 
strategies, will be aligned to 
environmental protection and good 
natural resource management 
approaches in the pursuit of low-
carbon, sustainable development. 

(12) Economic values of environmental 
services will be recognised and 
incorporated in development policies 
so that these values are optimised 
and maintained to the extent 
possible. 

(13) Pollution and waste is to be avoided 
and minimised at the source as more 
cost effective than remediation, 
enterprises will be encouraged to 
adopt clean production principles and 
best practices. 



၉ 
 

(၁၀) ခမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵ ဖဳွ့ပဖိုဵမှုနှင်ဴ ခပည်သူမျောဵ၏ 
လိုအပ်ချေက်မျောဵ ခဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနုိင်ရန်အတွက် 
စွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်ေရဵ၊ သုိေလှာင်ေရဵ၊ ြဖန့်ြဖူဵေရဵ 
နှငဴ်သဳုဵစဲွေရဵတ့ုိတွင် လက်ရိှနည်ဵပညာနှငဴ် တီထွင် 
ဆန်ဵသစ်မှုမျာဵကုိ အသဳုဵြပု၍ ေရရှည်တည်တဴဳပပီဵ 
ခပန်ခပည်ဴပမဲခဖစ်ေသာ စွမ်ဵအင်မျောဵကို အကျေ ိုဵရှိရိှ 
ထိေရာက်စွာရယူ အသဳုဵချေရမည်။  

(၁၁) ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည် ဖဵပီ  ဵစဉ်ဆက်မြပတ် 
ဖဳွဖဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵကုိ ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ရာသီဥတု 
ေြပာင်ဵလဲမှုဒဏ်ကကဳဴကကဳဴခဳနိုင်ြခင်ဵ၊ ရာသီဥတု 
ေြပာင်ဵလဲမှု ေလျှာဴချြခင်ဵနှငဴ် လုိကေ်လျာညီေထွ 
ရှိေစြခင်ဵ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ေလျှာဴချြခင်ဵ 
စသည်ဴ ရာသီဥတုေခပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် လိုကေ်လျော 
ညီေထွရှိသည်ဴ  ဖွဳပဖိုဵေရဵ နည်ဵလမ်ဵမျောဵကို 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵနှငဴ် သဘာဝ 
သယဳဇာတ စီမဳခန့်ခွဲေရဵ နည်ဵလမ်ဵေကာင်ဵမျာဵ 
နှငဴ်ကိုက်ညီစွာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၁၂) ပတ်ဝန်ဵကျင် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကုိ စီဵပွာဵေရဵ 
ဆိုင်ရာတန်ဖိုဵမျောဵအြဖစ် အသိအမှတ်ြပု၍ 
အဆိုပါတန်ဖိုဵမျာဵကုိ အခပညဴ်အဝ ရယူနိုင်ရန် 
ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ မူဝါဒမျာဵတွင် ေပါင်ဵစပ်ထည်ဴသွင်ဵ 
ေပဵရမည်။ 

(၁၃) ညစ်ညမ်ဵမှုနှင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျောဵကို စတင် 
ထုတ်လွှတ်သည်ဴ ေနရာ၌ပင် ေရှာင်ရှာဵခခင်ဵနှငဴ် 
ေလျှာဴချြခင်ဵသည် ြပန်လည် ကုစာဵြခင်ဵထက် 
ကုန်ကျစရိတ် ပုိမုိသက်သာေစသညဴ် အာဵေလျာ်စွာ 
စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵက သန့်ရှင်ဵသညဴ် ထုတ်လုပ်မှု 
နည်ဵစဉ်မျာဵ(clean production principle)နှငဴ် 
အေလဴအကျငဴ်ေကာင်ဵမျာဵအာဵ လက်ေတွ့ကျငဴ်သဳုဵ 
လာေစရန်တုိကတွ်န်ဵအာဵေပဵရမည်။  
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(14) Remediation of past environmental 

damage will be prioritised in 

development planning and decision- 

making to promote green outcomes 

and give effect to the polluter pays 

principle. 

(c) Mainstreaming environmental protection 
and management 

(15) Institutional and legal frameworks          
for implementing and enforcing 

environmental laws and policies will be 
strengthened through clear definition 

of rights and responsibilities, and 
greater collaboration among different 

institutions within the government at 
all levels, as well as with non-

government stakeholders. 

(16) All decisions on policies, plans, projects 
and activities that could have 

environmental impacts will be subject 
to prior comprehensive assessment of 

their potential impacts, applying the 
precautionary principle, systematic risk 

assessment and the mitigation 
hierarchy. 



၁၀ 
 

(၁၄) သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ သဟဇာတြဖစ်ေစမည်ဴ 
အစိမ်ဵေရာင်အကျိုဵရလဒ်ေကာင်ဵမျာဵ တုိဵြမှငဴ်ေရဵ 
နှငဴ် ညစ်ညမ်ဵေစသူ တာဝန်ယူသည်ဴမူ (polluter 
pays principle)ကုိ ကျငဴ်သဳုဵေရဵအတွက် ဖဳွ ဖ့ဖိုဵေရဵ 
ဆိုင်ရာစီမဳကိန်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵချမှတ် 
ရာတွင် ယခင်ြဖစ်ပွာဵခဴဲသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျေင် 
ထိခုိက်မှုမျောဵကုိ ခပန်လည်ကုစာဵနုိင်ေရဵ ဦဵစာဵေပဵ 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) ပတ်ဝန်ဵကျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျေင် စီမဳ 
ခန့်ခွဲေရဵကို ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵစပ်ခခင်ဵ   

(၁၅) ပတ်ဝန်ဵကျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒနှင်ဴ ဆက်စပ် 
ဥပေဒနှင်ဴ မူဝါဒမျောဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ကကပ်မတ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက် အစုိဵရ 
အဖဲွ့အစည်ဵအဆငဴ်ဆငဴ်ကကာဵတွင်သာမက အစုိဵရ 
မဟုတ်ေသာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျာဵနှင်ဴ ပုိမိ ု
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴနှငဴ် တာဝန် 
ဝတ္တရာဵမျာဵကို တိကျခိုင်မာစွာ သတ်မှတ် 
ကျင်ဴသဳုဵြခင်ဵအာဵြဖငဴ် အဖဲွ့အစည်ဵနှငဴ် ဥပေဒ 
ေရဵရာမူေဘာင်မျာဵကို ပိုမိုခိုင်မာအာဵေကာင်ဵ 
ေစရမည်။  

(၁၆) ကကိုတင်သတိထာ  ဵေဆာင်ရွက်ခခင်ဵမူ(precautionary 
principle)၊ ေဘဵအန္တရာယ် ကျေေရာက်နိုင်မှု 
စနစ်တကျေဆန်ဵစစ်ခခင်ဵ (systematic risk 
assessment)နှငဴ် ထိခုိက်မှုေလျှောဴချေခခင်ဵ အဆငဴ်ဆငဴ် 
(mitigation hierarchy) တ့ုိကုိ အသဳုဵြပု၍ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှု ရှိနိုင်သည်ဴ မူဝါဒမျာဵ၊ 
အစီအမဳမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵမျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် 
ခဖစ်ပွာဵလာနုိင်ေသာ ထိခုိက်မှုမျောဵကို ခပည်စဳုစွာ 
ကကို တင် ဆန်ဵစစ်သဳုဵသပ်ပပီဵမှသာ ဆုဳဵြဖတ်ချက် 
ချရမည်။ 
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(17) Environmental decision making at all 
levels will be inclusive, transparent 
and accountable to relevant 
stakeholders, with communities and 
citizens having the right to participate 
in decision making processes and 
access information that could affect 
their lives and property. 

(18) Gender  equa l i ty  and the 
empowerment of women and girls will 
be integrated into all aspects of 
environmental protection and 
management. 

(19) Environmental education, public 
awareness raising and quality research 
will be promoted to enhance respect 
for the country’s environmental values, 
understanding of environmental 
challenges, and commitment to 
environmental conservation and 
sustainable development. 

(20) Environmental governance arrangements 
will be responsive to peace processes, 
and arrangements in States and 
Regions including self-administered 
areas, recognising that peaceful and 
just societies, and environmental 
conservation and sustainable  



 
၁၁ 

 

(၁၇) ရပ်ရွာလူထုအပါအဝင် နိုင်ငဳသူ နိုင်ငဳသာဵမျာဵနှင်ဴ 
အကျို ဵဆက်စပ်သူမျာဵအာဵလဳုဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ 
လူေနမှုဘဝနှငဴ် ပုိင်ဆုိင်မှုမျာဵအေပါ် အကျိုဵသက် 
ေရာက်နုိင်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ ဆဳု ြဵဖတ်ချက် 
မျာဵချမှတ်မှုအဆငဴ်ဆင်ဴတွင် ပူဵေပါင်ဵပါဝင်နိုင်ခွင်ဴ 
နှင်ဴ သက်ဆိငု်ရာ သတင်ဵအချေက်အလက်မျောဵ 
ရရိှနိုင်ခွင်ဴတ့ုိ အခပညဴ်အဝရိှေစပပီဵ ပတ်ဝန်ဵကျေင် 
ဆိုင်ရာဆုဳဵခဖတ်ချေက်မျောဵသည် ပွင်ဴလင်ဵခမင်သာမှု 
နှင်ဴ တာဝန်ခဳမှုရိှေစရမည်။ 

(၁၈) ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ စီမဳ 
ခန့်ခွဲေရဵကိစ္စ အာဵလုဳဵတွင် ကျောဵ/မတန်ဵတူ 
ညီမျှေေရဵ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ၊ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵ 
နှင် ဴ မိန်ဵကေလဵငယ်မျာဵ၏ အခန်ဵကဏ္ဍကို 
ြမှင်ဴတင်သည်ဴ ေဆာင်ရွက်ချကမ်ျာဵ ေပါင်ဵစပ် 
ထညဴ်သွင်ဵရမည်။ 

(၁၉) နိုင်ငဳရှ ိ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုဵမျာဵကို 
ေလဵစာဵမှု၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ေခါ်မှုမျာဵကို 
သေဘာေပါက်နာဵလည်မှု၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵ 
ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက် 
ေရဵကို အစဉ်တစုိက် လုပ်ေဆာင်လုိမှု စသည်တ့ုိ 
တိုဵတက် ြမင်ဴမာဵလာေစရန် ရည်သန်၍ 
ပတ်ဝန်ဵကျေင်ဆိုင်ရာပညာေရဵ၊ လူထုအသိအခမင် 
ခပန့်ပွာဵေရဵနှငဴ် အဆငဴ်ခမငဴ်သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျောဵ 
ကို တုိဵြမှင်ဴေဆာင်ရွက်သွာဵမည်။ 

(၂၀) ဖငိမ်ဵချမ်ဵ၍ တရာဵမျှတမှုရှိေသာ လူ့အဖဲွ့အစည်ဵ 
နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ၊ စဉ်ဆက်မြပတ် 
ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ ကကိုဵပမ်ဵမှုတ့ုိသည် အချင်ဵချင်ဵ 
အမီှသဟဲြပုေနေကကာင်ဵ အသိအမှတ်ြပုသည်ဴ 
အာဵေလျာ်စွာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ စီမဳအုပ်ချုပ်မှု 
စနစ် အစီအစဉ်မျာဵသည် ပငိမ်ဵချေမ်ဵေရဵ 
လုပ်ငန်းေဉ်ြျား၊ ြွိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စဒသ  
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development efforts are mutually 
beneficial. 

(21) Financial  sustainabi l i ty  of 
environmental governance will be 
achieved through the application of the 

polluter pays principle and the use of 
green financial instruments. 

(22) International cooperation will be 
sought to strengthen environmental 

conservation and sustainable 
development in Myanmar, and to 

address regional and global challenges, 
through bilateral and multilateral 

agreements, experience sharing and 
implementation arrangements. 

(23) National environmental interests will 

be given thorough consideration before 
signing international and regional 

treaties, international investment 
treaties must recognise Myanmar’s 

evolving environmental governance 
and honour previously ratified 

agreements and utilize the most 
environmentally sustainable methods.



၁၂ 

 

  အပါအဝင် ေဒသအသီဵသီဵရှိ အုပ်ချေုပ်မှု အစီအမဳ 
မျောဵနှင်ဴ သဟဇာတခဖစ်ေစရမည်။ 

(၂၁) ညစ်ညမ်ဵေစသူတာဝန်ယူသညဴ်မူ (polluter pays 
principle) ၊ အစိမ်ဵေရာင်ဘဏ္ဍာေရဵ အစီအမဳ 
မျာဵအစရိှေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ကျငဴ်သဳုဵြခင်ဵြဖငဴ် 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ စီမဳအုပ်ချုပ်မှုစနစ် အတွက် 
ဘဏ္ဍာေရဵေရရှည်တည်တဴဳမှု ရိှေစရမည်။ 

(၂၂) တစ်ကမ္ဘာလဳုဵနှငဴ်ေဒသတွင်ဵတွင် ေတွက့ကုဳေနရေသာ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ စိန်ေခါ်မှုမျာဵကုိ ကုိင်တွယ် 
ေြဖရှင်ဵရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 
ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် စဉ်ဆက်မြပတ် 
ဖွဳ့ဖဖိုဵ တိုဵတက်ေရဵကို အာဵေကာင်ဵေစရန် 
လည်ဵေကာင်ဵ နှစ်ြပည်ေထာင်နှငဴ် နုိင်ငဳတကာကကာဵ  
သေဘာတူစာချုပ်မျာ  ဵချုပ်ဆုိြခင် ၊ဵ အေတွ့အကကုဳမျာ  ဵ
ဖလှယ်ြခင်ဵနှငဴ် သေဘာတူထာဵေသာ အစီအစဉ်မျာ  ဵ
ကိုဆက်လက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵြဖင်ဴ 
နိုင်ငဳတကာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို တုိဵြမှငဴ် 
ရယူမည်။ 

(၂၃) အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာနှင်ဴ ေဒသဆိုင်ရာစာချေုပ်မျောဵ 
ကိုလက်မှတ်မေရဵထိုဵမီကပင် နိုင်ငဳေတာ်၏ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ အကျို ဵစီဵပွာဵမျာဵအတွက် 
ဘက်စဳု ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ အြပည်ြပည် 
ဆိုင်ရာ ရင်ဵနှ ီဵ ြမှုပ်န ှ ဳမ ှု စာချုပ်မျာဵသည် 
ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေြပာင်ဵလဲတိုဵတက်ေနေသာ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ စီမဳအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင်ဴ 
ြမန်မာနုိင်ငဳက အတည်ြပု လက်မှတ်ေရဵထိုဵဖပီဵ 
ြဖစ်ေသာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက် 
မျာဵကိ ု အသိအမှတ်ြပုကာ ပတ်ဝန်ဵကျင် 
အတွက် အေကာင်ဵဆုဳဵ   ြဖစ်ေစမည်ဴ နည်ဵလမ်ဵ 
မျာဵကုိ ကျင်ဴသဳုဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  
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8. The Government of the Republic of the Union of 

Myanmar is committed to putting this National 

Environmental Policy into action through a Strategic 

Framework and a series of master plans. The Strategic 

Framework applies the National Environmental Policy 

principles to priority thematic areas and sectors. It also 

provides environmental governance requirements for 

effective implementation, including institutional 

strengthening, monitoring and enforcement, public 

participation, dispute resolution and financing. The 

Strategic Framework provides guidance for preparing 

master plans for States and Regions and for the priority 

thematic areas and sectors. The master plans will 

contain specific activities, timeframes, budgets and 

performance targets for achieving the Strategic 

Framework objectives and, ultimately, the National 

Environmental Policy vision. 

Implementing the National Environmental Policy 



အမျေ ိုဵသာဵ တ်ဝန်ဵကျေင်ေရဵရာမူဝါဒကုိ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မခင်ဵ 

၁၃ 
    

                   
 
၈။ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရသည် ဤအမျိုဵသာဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ မူဝါဒကုိ မဟာဗျူဟာမူေဘာင်နှငဴ် ပင်မစီမဳကိန်ဵမျာဵ 

ေရဵဆဲွ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်သည်။ မဟာဗျူ ဟာ 

မူေဘာင်တွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ဦဵစာဵေပဵ 

နယ်ပယ်မျာဵနှင်ဴ ကဏ္ဍမျာဵတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒပါ အေြခခဳမူ 

မျာဵအာဵ ထညဴ်သွင်ဵ အသဳုဵချသွာဵမည်ြဖစ်သည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ 

စီမဳအုပ်ချုပ်မှုစနစ် တုိဵတက် ေကာင်ဵမွန်လာေစရန်နှငဴ် ထိေရာက်စွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ရန်အတွက် အဖဲွ့အစည်ဵခုိင်မာေစြခင်ဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ 

စည်ဵကမ်ဵဆုိင်ရာ အစီအမဳမျာဵချမှတ်ြခင်ဵ၊ ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

ဥပေဒနှငဴ်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေစြခင်ဵ၊ အမျာဵြပည်သူပူဵေပါင်ဵပါဝင်ြခင်ဵ၊ 

အြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ စသည်ဴလုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵအြပင် အဆုိပါ 

ကိစ္စရပ်မျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဘဏ္ဍာေရဵစီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်မျာဵကိုလည်ဵ 

မဟာဗျူဟာမူေဘာင်တွင် ထညဴ်သွင်ဵ ေရဵဆွဲသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ မဟာဗျူဟာမူေဘာင်သည် တုိင်ဵေဒသကကီဵ ၊ ြပည်နယ် 

အဆငဴ် ပင်မစီမဳကိန်ဵမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ဦဵစာဵေပဵနယ်ပယ်မျာဵနှင်ဴ 

ဆက်စပ်ကဏ္ဍအလိုက် ပင်မစီမဳကိန်ဵမျာဵ ေရဵဆွဲရန်အတွက် လမ်ဵညွှန် 

ြဖစ်သည်။ ယင်ဵပင်မစီမဳကိန်ဵမျာဵတွင် မဟာဗျူ ဟာအရ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ၊ အမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒ 

ေရရှည်ေမျှာ်မှန်ဵချက်မျာဵ ရရှိေစရန် အလ့ုိငှာ အေသဵစိတ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 

အချန်ိကာလမျာ ၊ဵ ဘဏ္ဍာေငွ(ခန့်မှန်ဵချက်)မျာဵနှငဴ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မညဴ် 

လျာထာဵရည်မှန်ဵချက်မျာဵ ပါဝင်မည်ြဖစ်သည်။  
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The linkages between the National Environmental Policy, 
Strategic Framework and Master Plans are depicted in 

the following diagram: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ၁၄ 

National Environmental Policy Principles 

 

Sustainable Development Goals 

Mission 
To establish national environment policy principles for guiding 
environmental protection and sustainable development and for 

mainstreaming environmental considerations into all policies, laws, 
regulations, plans, strategies, programmes and projects in Myanmar 

 

National Environmental Policy 

Clean environment and 
healthy, functioning 

ecosystems 

Sustainable economic and 
social development 

Mainstreaming 
environmental protection 

and management  

National Environmental Strategic Framework 

 

Sector-based 

Environmental 
Master Plan/s 

 

Thematic Area 
Master Plan/s 

 

National 
Environmental 

Master Plan/s 

States and 

Regions 
Environmental 
Master Plans 

Vision 
A clean environment, with healthy and functioning 

ecosystems, that ensures inclusive development and 
wellbeing for all people in Myanmar 

 



၁၄ 
 

အမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာမူေဘာင်နှငဴ် ပင်မ 

စီမဳကိန်ဵမျာဵ၏ ဆက်နွယ်မှုကုိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါပဳုတွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်- 

 

 
 

အမျေ ိုဵသာဵ တ်ဝန်ဵကျေင်ေရဵရာမဟာဗျေူဟာမူေဘာင် 

အမျေ ိုဵသာဵအဆင်ဴ 

 တ်ဝန်ဵကျေင်ေရဵရာ 

 င်မစီမဳကိန်ဵမျောဵ 

 

ကဏ္ဍအလိုက် 

 င်မစီမဳကိန်ဵမျောဵ 

သက်ဆုိင်ရာ 
နယ် ယ်အလိုက် 
 င်မစီမဳကိန်ဵမျောဵ 

ေဒသအဆင်ဴ 
 တ်ဝန်ဵကျေင်ေရဵရာ 
 င်မစီမဳကိန်ဵမျောဵ 

ရည်ရယွ်ချေက် 

 တ်ဝန်ဵကျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ စဉ်ဆက်မမ တဖ်ွဳ့ဖဖိုဵေရဵတ့ုိအာဵ လမ်ဵညွှန်မှုမ ုရန်နှင့်  

မမန်မာနုိင်ငဳရိှ မူဝါဒမျောဵ၊ ဥ ေဒမျောဵ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျောဵ၊ စီမဳချေက်မျောဵ၊ 
မဟာဗျေူဟာမျောဵ၊ အစီအစဉ်မျောဵနှငဴ် စီမဳကိန်ဵမျောဵတွင်  တ်ဝန်ဵကျေင်ဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရ ်မျောဵကုိ ေ ါင်ဵစ ်ထညဴ်သွင်ဵနိုင်ရန်အတွက် အမျေ ိုဵသာဵ တ်ဝန်ဵကျေင်ေရဵရာ 
အေမခခဳမူမျောဵချေမှတ်ရန် 

 

ေရရှည်ေမျှော်မှန်ဵချေက်  
မမန်မာနိုင်ငဳတငွ်ဵ မှီတင်ဵေနထုိင်ေနကကသူအာဵလဳုဵ၏ လူေနမှုဘ၀ 

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှင်ဴ ကျေန်ဵမာေ ျော်ရွှင်ေရဵအတွက် 
သန့်ရှင်ဵေသာ တ်၀န်ဵကျေင်နှင်ဴ ေကာင်ဵမွန်ေသာေဂဟစနစ်ကို 

ထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်ရန် 

စဉ်ဆက်မမ တ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵ ရည်မှန်ဵချေက်မျောဵ 

အမျ ိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးောမူဝါဒ 

 တ်ဝန်ဵကျေင်ေရဵရာမူဝါဒ အေမခခဳမူမျောဵ  

သန့်ရှင်ဵေသာ တ်ဝန်ဵကျေင် 
နှငဴ် ေကာင်ဵမွန်ေသာ 
ေဂဟစနစ်မျောဵ 

 

စီဵ ွာဵေရဵနှင်ဴလူမှုေရဵ 
စဉ်ဆက်မမ တ် 
ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှု 

 

 တ်ဝန်ဵကျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ 
 တ်ဝန်ဵကျေင်စီမဳခန့်ခွဲေရဵကုိ 
ထညဴ်သငွ်ဵေ ါင်ဵစ ်မခင်ဵ 
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