
ရေနံတူးရော်ထတု်လုပ်ခြငး်လုပ်ငန်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံအုပ်ြျုပ်ရေး 

ဥပရေမူရောင်ဆိုင်ော လိအုပ်ြျက်ကို ရလ့လာသံုးသပ်ေန်အတွက်                                         

ခပည်တွင်းကျွမ်းကျင်သူပညာေှင်ခေင့်ရဆာငေ်ွက်ေန် လုပ်ငန်းလမး်ညွှန်းြျက် 

ရနာက်ြံအြျက်အလက် 

နော်နေနိုငင်ံအစိုးရသည် မြေ်ြာနိုငင်ံအား နရေံဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ြှုဆိငု်ရာအစီအစဉ် (Oil 

for Development Programme-OfD) အရ အကူအညီြျား ပံ့ပုိးနပးလျက်ရိှပါသည်။ အဆိပုါ 

အစီအစဉတ်ွင် နရေံအရငး်အမြစ်ြျားစီြံခံခွဲမခင်း၊ ပတ်ေေ်းကျင်စီြံခေ့်ခွဲမခငး်၊ အဆိုပါကဏ္ဍြှ 

ရရိှသည့် ဘဏ္ဍာနငွအားစီြံခေ့်ခွဲမခငး်နှင့် နဘးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းနစနရးအတွက် စီြံခေ့်ခွဲမခငး် 

ေယ်ပယ်တို့ကို အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်ရေ်ပါေငပ်ါသည်။  

နော်နေပတ်ေေ်းကျင်ဆိုငရ်ာနအဂျင်စီ (Norwegian Environment Agency – NEA) 

သည် သယံဇာတနှင့် သဘာေပတ်ေေ်းကျင် ထိေ်းသိြ်းနရးေေ်ကကီးဌာေ၊ ပတ်ေေ်းကျင် 

ထိေ်းသိြ်းနရးဦးစီးဌာေနှင် ့ပူးနပါင်း၍  နရေံနှင့ ်သဘာေဓာတ်နငွ့လုပ်ငေ်းြျားဆိုင်ရာ  

ပတ်ေေ်းကျင်စီြံခေ့်ခွဲြှုကဏ္ဍကို အနကာငအ်ထည်နဖာ် နဆာငရွ်က်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ 

ပတ်ေေ်းကျင် စီြံခေ့်ခွ ဲြှုကဏ္ဍ၏ ရလဒ်တစ်ခုြှာ နရေံနှင့ ်သဘာေဓာတ်နငွ့ကဏ္ဍဆိုင်ရာ 

ပတ်ေေ်းကျင်စီြံခေ့်ခွ ဲြှုကိစ္စြျားအတွက်  ဥပနဒြူနဘာင်တစ်ရပ် (ဥပနဒြျား၊ စည်းြျဉ်း 

စညး်ကြ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်ေညး်နှင့် လြး်ညွှေ်ချက်ြျား) မဖစ်နပါ်တိုးတက်နစရေ် မဖစ်ပါသည်။  

၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဦးစီးဌာေကို ပတ်ေေ်းကျင် ထိေ်းသိြ်းနရး 

နှင့် သစ်နတာနရးရာေေ်ကကီးဌာေ(ယခု သယံဇာတနှင့် သဘာေပတ်ေေ်းကျင် ထိေ်းသိြ်းနရး 

ေေ်ကကီးဌာေ) နအာက်၌ ဖွဲ့စည်းတည်နထာငခ်ဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အနစာပိုင်းတွင် သတ္ထုတွင်း 

ေေ်ကကီးဌာေသည် သယံဇာတနှင့် သဘာေပတ်ေေ်းကျင် ထိေ်းသိြ်းနရးေေ်ကကီးဌာေနှင့ ် 

နပါငး်စည်းခဲ့ပါသည်။  ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဦးစီးဌာေကို မြေ်ြာနိုငင်တံွင် ပတ်ေေ်းကျင် 

ထိေ်းသိြ်းနရးနှင့ ်စီြံခေ့်ခွ ဲနရးတို ့ကို  ထိနရာက်စွာအနကာင်အထည်နဖာ်နိ ုင်ရေ် ဖွဲ့စည်း 

တည်နထာင်ခဲ ့ဖပီး ပတ်ေေ်းထိခိုက်ြှုဆေ်းစစ်မခင်းစေစ်ကို  နဆာင်ရွက်ရေ်အတွက် တာေေ် 

နပးအပ် ထားပါသည်။  

မြေ်ြာနိုင်ငံတွင်ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးအတွက်  အဓိကဥပနဒြူနဘာင်အမဖစ် 

ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဥပနဒကို ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် မပဋ္ဌာေ်းခဲ့ဖပီး အဆိပုါဥပနဒအရ သယံဇာတ 

နှင်သ့ဘာေပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးေေ်ကကီးဌာေအား အခွင့်အာဏာနှင့် တာေေ်ြျားနပးအပ် 

ထားပါသည်။ ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဥပနဒကို အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွက်ရေ် 

ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးေည်းဥပနဒတွင် နဖာ်မပထားဖပီး သယံဇာတနှင့် သဘာေပတ်ေေ်းကျင် 

ထိေ်းသိြ်းနရးေေ်ကကီးဌာေြှ ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဦးစီးဌာေကို အခွင့်အာဏာလွဲအပ် 

ထားပါသည်။   ပတ်ေေ်းကျင်ထခိိုက်ြှုဆေ်းစစ်မခငး်၊ သတငး်အချက အလက်ြျား မဖေ့်နေမခငး် 
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နှင့် အသိပညာနပးမခင်း၊ ထုတ်လွှတ်စံသတ်ြှတ်ချက်ြျားနရးဆွဲမခငး်၊ ပတ်ေေ်းကျင်ဆိုငရ်ာ 

ပါြစ်ထုတ်နပးမခငး်နှင့် လိကု်ောနဆာငရွ်က်ြှုကို နစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမခင်း တို့နဆာငရ်ွက်ရေ် 

ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဦးစီးဌာေအား တာေေ်နပးအပ်ထားပါသည်။  

နရေံကဏ္ဍပတ်ေေ်းကျင်ဆိုင်ရာ စညး်ြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့်စပ်လဉ်း၍ အစိုးဌာေြျားစွာ 

တွင် တာေေ်ရှိပါသည်။  သယံဇာတနှင့် သဘာေပတ်ေေ်းကျငထ်ိေ်းသိြ်းနရးေေ်ကကီးဌာေ/  

ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဦးစီးဌာေ (ရုံးချုပ်နှင့်တိုင်းနဒသကကီးမပည်ေယ်ရုံးြျား)၊ စက်ြှု ေေ်ကကီး 

ဌာေ(ယခု စြီံကိေ်း၊ ဘဏ္ဍာနရးနှင့် စက်ြှုေေ်ကကီးဌာေ)နှင့် လျှပ်စစ်နှင့စ်ွြ်းအင် ေေ်ကကီးဌာေ 

တို့ပါေင်ြှုက ပတ်ေေ်းကျင်ဆိငု်ရာစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို ရှုတ်နထွးနစပါသည်။ သုိ့မဖစ်ပါ၍ 

စညး်ြျဉ်းစည်းကြ်းြူနဘာင်ကို ချေိ်ညိှရေ်နှင့်  ဦးစီးဌာေြျား၊ ေေ်ကကီးဌာေြျား၏ လုပ်ငေ်း 

တာေေ်းြျားကို ရှင်းလငး်နစရေ် လိအုပ်လျှက်ရှိပါသည်။  

ယနေ့မြေ်ြာနိုငင်တံွင် နရေံနှင့်သဘာေဓာတ်နငွ့ ကဏ္ဍအတွက် ပတ်ေေ်းကျငဆ်ိုငရ်ာ 

လိအုပ်ချက်ြျားကို မပဋ္ဌာေ်းထားမခင်းြရှိနသးပါ။ သ့ုိရာတွင် ြကကာနသးြီက အတညမ်ပုဖပီး 

မဖစ်သည့် ဥပနဒစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားရိှနသာ်လည်း စညး်ြျဉ်းစည်းကြ်းြျား ထပန်ေမခငး် နှင့ ်

အခွင့်အာဏာြျားထပန်ေမခင်းတို့ရိှနေပါသည်။  ဓာတုပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပနဒကို ယခင်စက်ြှု 

ေေ်ကကီးဌာေနအာက်ရိှ ဗဟိုကကီးကကပ်နရးဘုတ်အဖဲွ့ (Central Supervisory Board-CSB)ြှ 

အနကာင်အထည်နဖာ်လျှက်ရိှပါသည်။ ဓာတုပစ္စည်းြျားကို သုိနလှာင်မခငး်၊ အသံုးမပုမခငး်၊ 

တငသွ်ငး်မခင်း စသည့်ြည်သည့် လုပ်ငေ်းြျ ိုးကိုြဆို လိုငစ်င်ရရိှရေ် အဆိပုါ ဘုတ်အဖွဲသ့ုိ 

နလျှာက်ထားရပါသည်။  သယံဇာတနှင့် သဘာေပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးေေ်ကကီးဌာေ/  

ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဦးစီးဌာေသည်  ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဥပနဒအရ 

နဘးအန္တရာယ် ရိှနသာပစ္စည်း (နရေံနှင် သဘာေဓာတ်နငွ့ကဏ္ဍတွင် အသံုးမပုသည့်ဓာတုပစ္စည်း 

ြျားြှာ နဘးအန္တရာယ်မဖစ်နစသည့်ပစ္စည်းြျားမဖစ်သည်။) ကိ ု ထိေ်းချုပ်ရေ် အခွင့်အာဏာ 

နပးထားပါသည်။ ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဦးစီးဌာေသည် ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဆုိင်ရာ 

လုိက်ောနဆာင်ရွက်ြှု သက်နသခံလက်ြှတ် (Environmental Compliance Certificate-ECC) တွင် 

ဥပြာအနေမဖင့် ဓာတုပစ္စည်းနှင့န်ဘးအန္တရာယ်ရိှနသာပစ္စည်းစသည့် ပတ်ေေ်းကျင်ဆိုင်ရာ 

မပဿောြျားနှင့်ပတ်သက်၍ လိအုပ်ချက်ြျားကို ထည့်သွင်းရေ် ရိှပါသည်။ မြေ်ြာ ့ နရေံနှင့် 

သဘာေဓာတ်နငွ့လုပ်ငေ်းသည် နရေံနှင့သ်ဘာေဓာတ်နငွ့အတွက် ဓာတုပစ္စည်း အသံုးမပုမခငး် 

နှင့် စွေ့်ပစ်ပစ္စည်းြျား စွေ့်ပစ်မခငး်လုပ်ငေ်းအတွက် တာေေ်ရှိပါသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် UNDP  ြှ ထုတ်နေသည့်  Needs assessment  for effective 

implementation of the Environmental Conservation Law တွင် နအာက်ပါအတိုငး် 

နထာက်ခံတငမ်ပထားပါသည်− 
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“ချက်ချင်းနဆာငရွ်က်ရေ်လုပ်ငေ်းြှာ အနသးစိတ်စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့် စံချေ်ိ 

စံညွှေ်းြျား၊ လိငုစ်င်ထုတ်နပးမခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုးံလုပ်ေည်း၊ ပတ်ေေ်းကျင်ထိခိုက်ြှု ဆေ်းစစ် 

မခငး်နှင့် ပတ်ေေ်းကျင်ဆိုင်ရာ ခွင့်မပုချက်ထုတ်နပးမခင်းဆိုင်ရာ စညး်ြျဉ်းစည်းကြ်းြျား နှင့် 

ပတ်ေေ်းကျင်ဆိုင်ရာစံချေိ်စံညွှေ်းတို့အပါအေင် နလာနလာဆယတ်ွင် ြဖပီးစီးနသးသည့် ဥပနဒ 

စညး်ြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို ဖပီးစီးနအာင်နဆာင်ရွက်ရေ်” မဖစ်ပါသည်။ 

ေည်ေွယ်ြျက် 

ယခုကျွြ်းကျင်သူပညာရှငမ်ဖင့် နဆာင်ရွက်မခင်းလုပ်ငေ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ြှာ UNDP  

အစီရငခ်ံစာတွင် နထာက်ခံတငမ်ပြှုြျားကိုအနမခခံ၍ နရေံနှင့်သဘာေဓာတ်နငွ့ကဏ္ဍရိှ လက်ရှိ 

စီြံအုပ်ချုပ်ြှုစေစ်နှင့် စညး်ြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို စိစစ်သုံးသပ်ရေ် မဖစ်ပါသည်။  

− နရေံနှင့်သဘာေဓာတ်နငွ့လုပ်ငေ်းနှင့စ်ပ်လျဉ်း၍ ပတ်ေေ်းကျင်ဆိုင်ရာ လက်ရိှ 

ဥပနဒြူနဘာင၊် နရးဆွဲရေ်စီစဉ်ထားသည့် နှင့်/ သုိ့ြဟုတ် နရးဆွဲလျက် ရိှသည့် 

ဥပနဒြူနဘာင် တို့ကို စိစစ်သုံးသပ်ရေ်၊  

− မြေ်ြာနိုင်ငရှံိ လက်ရိှဥပနဒစေစ်သည် နရေံနှင့်သဘာေဓာတ်နငွ့ လုပ်ငေ်းနကကာင့် 

ပတ်ေေ်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိ ုက်ြှုကို  စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းမဖင့် ထိေ်းနကကာင်းရေ် 

အတွက် ကိုက်ညီြှုရိှြရိှကိ ုနလ့လာဆေ်းစစ်ရေ်၊ 

− နရေံနှင့်သဘာေဓာတ်နငွ့ကဏ္ဍတွင် ပတ်ေေ်းကျင်စီြံအပု်ချုပ်ြှု နကာင်းြွေ်သည့် 

စေစ်တစ်ရပ်မဖစ်နစရေ် လိုအပ်သည့် ဥပနဒြူနဘာင်တို ့၏ လိုအပ်ချက်နှင့ ် 

နရှ့နောက် ြညီညွှတ်ြှုတို့ကို သတ်ြှတ်နဖာ်ထုတ်ရေ်၊ 

− ထိနရာက်သည့် အာဏာသက်နရာက်ြှုရှ ိနစနရးအတွက် အခွင့်အလြ်းနှင့ ် 

ကေ့်သတ်ချက်ြျားကို သတ်ြှတ်နဖာ်ထုတ်ရေ်၊ 

− နလ့လာနတွ့ရှိချက်ြျားကို အစီရငခ်ံစာအမဖစ် အစိုးရနှင့် အကျ ိုးသက်ဆိုင်သူြျား 

အားလုးံထံသို့ တငမ်ပရေ်တို့မဖစ်ပါသည်။ 

နရေံနှင့်သဘာေဓာတ်နငွ့ကဏ္ဍ နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပတ်ေေ်းကျင်စီြံခေ့်ခွဲြှုဆိုင်ရာ 

စညး်ြျဉ်း စညး်ကြ်းြျား၊ လုပ်ထုံးလုပ်ေည်းြျား နှင့် / သ့ုိြဟုတ် လြး်ညွှေ်းချက် နှင့်. သ့ုိြဟုတ် 

စံချေိ်စံညွှေ်းြျားကို သတ်ြှတ်နဖာ်ထတု်ရေ်နှင့် အခေ်းကဏ္ဍနှင့် တာေေ်ြျားကို ရှင်းလင်း 

တငမ်ပရေ်နှင့် ဥပနဒြူနဘာင်ြျားတွင် နရှ့နောက်ြညီညွှတ်ြျားကို သတ်ြှတ် နဖာ်ထတု်ရာတွင် 

နိုငင်တံကာ အနကာငး်ဆုံးအနလ့အကျင့်ြျားနှင့် တည်နဆာက်ပုံတို့အရ နှိုင်းယှဉ်ဇယားမဖင့် 

သတ်ြှတ်နဖာ်ထုတ်ရေ် မဖစ်ပါသည်။ 
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လုပ်ငန်းနယ်ပယ် 

ကျွြ်းကျင်သူပညာရှင်သည် လုပ်ငေ်းြျားနဆာငရွ်က်ရာတွင် ညွှေ်ကကားနရးြှူးချုပ် 

သ့ုိြဟုတ် ညွှေ်ကကားနရးြှူးချုပ်ြှ တာေ်နပးအပ်သူြှ ဦးနဆာင၍်  နော်နေပတ်ေေ်းကျင် ဆိုင်ရာ 

နအဂျင်စီ၊ ဥပနဒနရးရာဌာေြှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးပါေင်သည့် စီြံကိေ်းအဖွဲ့နှင့် ေီးကပ်စွာ 

နဆာငရွ်က်ရြည်မဖစ်ပါသည်။ 

ထို့မပင် ကျွြ်းကျင်သူပညာရှင်သည် နရေံနှင့်သဘာေဓာတ်နငွ့နှင့်သက်ဆိုငသ်ည့် လက်ရိှ 

ပတ်ေေ်းကျင်ဆိုင်ရာဥပနဒြူနဘာငတ်ို့ကို စိစစ်သုံးသပ်မခင်းကဲ့သ့ုိနသာ ကျွြ်းကျင်သူ၏ တာေေ် 

ြျားနှင့် လက်ရှိဥပနဒြူနဘာင်တို့ကိုနလ့လာဆေ်းစစ်ရေ်အတွက် အလုပ်ရုံနဆွးနနွးပွဲြျား 

မဖစ်နမြာက်နရးနှင့်ကျင်းပနရးတို့ကို နဆာငရွ်က်ရြည်မဖစ်ပါသည်။ ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရး 

ဦးစီးဌာေအနေမဖင့် ဥပနဒစာရကွ်စာတြ်းြျား၊ မပငဆ်င်ထားသည့် ဥပနဒ စာရွကစ်ာတြ်းြျား 

နှင့် အစီရငခ်ံစာြျားစသည်တို့အပါအေင်  သက်ဆိုင်ရာ စာရွကစ်ာတြ်းရရိှနိုင်ရေ် နဆာငရွ်က် 

နပးရြည်မဖစ်ဖပီး မပည်တွင်းကျွြ်းကျငသူ်ပညာရှင်၏ လုပ်ငေ်းတွင် input ထည့်သွငး်နပးရြည် 

မဖစ်ပါသည်။  

ကျွြ်းကျင်သူပညာရှင်သည် တိုးတက်ြှုအနမခအနေနှင့် ဆက်လက်နဆာငရွ်က်ြည့် 

အစီအစဉ်တို့အတွက် လစဉ်အစီရင်ခံစာ တငမ်ပမခငး်အပါအေင် နဆာငရွ်က်ြည့်အချေိ်ကာလနှင့် 

လုပ်ငေ်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍  နော်နေပတ်ေေ်းကျင်ဆိုင်ရာနအဂျငစ်ီနှင့် ေီးကပ်စွာ နဆွးနနွးညိှနှိုငး် 

ရြည်မဖစ်ပါသည်။ 

နဆာငရွ်က်ြည့်လုပ်ငေ်းေယ်ပယ်အတိုင်းအတာနှင့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လုပ်ငေ်း 

နဆာငရွ်က်စဉ်ကာလအတွင်း နော်နေပတ်ေေ်းကျငဆ်ိုငရ်ာနအဂျငစ်ီနှင့် မပေ်လည်ညိှနှိုငး်နိုင်ဖပီး 

လုပ်ငေ်းေယ်ပယ်နှင့် ဘတ်ဂျက်ကို မပေ်လည်ကိုက်ညိှနိုငပ်ါသည်။ လုပ်ငေ်းေယ်ပယ် အနမပာငး် 

အလဲနှင့် အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငေ်း၏ လူအင်အားလိုအပ်ချက်ကို နော်နေပတ်ေေ်းကျင်ဆိုင်ရာ 

နအဂျင်စီ၏ အတညမ်ပုချက်မဖင့်နဆာငရ်ွက်ရြည်မဖစ်ပါသည်။ 

အစီေင်ြံစာတငခ်ပေန် အြျနိ်သတ်မှတ်ြျက် 

မပည်တွင်းကျွြ်းကျငသူ်ပညာရှင်အား ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် နြလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် စတင် 

ခေ့်အပ်ြည်မဖစ်ဖပီး ၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စက်တငဘ်ာလကုေ်တွင် ဖပီးဆုံးြည်မဖစ်ပါသည်။ 

− အစီရငခ်ံစာြူကကြ်းကို ၁.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်  ပတ်ေေ်းကျငထ်ိေ်းသိြ်းနရးဦးစီး 

ဌာေနှင့် နော်နေပတ်ေေ်းကျငဆ်ိုငရ်ာနအဂျငစ်ီ သ့ုိ  တငမ်ပရြည်မဖစ်ပါသည်။ 

− အဖပးီသတ်အစီရငခ်ံစာကို ၂၀၂၀ မပည်နှစ် စက်တငဘ်ာလဆေ်းတွင် တငမ်ပရြည် 

မဖစ်ပါသည်။ (သုိ့ြဟုတ် အစီရငခ်ံစာအနပါ် ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဦးစီးဌာေနှင့် 
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နော်နေပတ်ေေ်းကျင်ဆိုငရ်ာနအဂျင်စီတို့ြှ သနဘာထားြှတ်ချက်ြျား ရရိှဖပီး (၂) 

ပတ်အကကာ) 

− အစီရငခ်ံစာြှ နလ့လာနတွ့ရှခိျက်ြျားကို ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဦးစီးဌာေသ့ုိ 

၂၀၂၀ မပည့်နှစ် စက်တငဘ်ာလကုေ်တွင်ကျင်းပြည့် နဆွးနနွးပွဲတွင် တငမ်ပရြည် 

မဖစ်ပါသည်။ 

လုိအပ်သည့်ပညာအေည်အြျငး် 

− Master of Law နှင့အ်ထက်  

− နရေံလုပ်ငေ်းတွင် ဖွဲ့စည်းြှု၊ စီြံခေ့်ခွဲြှု နှင့ ်ကျေ်းြာနရး၊ လူြှုနရးနှင့် ပတ်ေေ်းကျင် 

ဆိုင်ရာ ဥပနဒြျား နှင့စ်ပ်လျဉ်း၍ နယျဘုယျ အနတွ့အကကံရှိသူမဖစ်ရပါြည်။ 

− ကြ်းလွေ်နှင့်ကုေ်းတွင်း နရေံနှင့သ်ဘာဓာတ်နငွ့ လုပ်ငေ်းြျား နှင့်သက်ဆိုင်သည့် 

ပတ်ေေ်းကျင်ဆိုင်ရာ မပဿောြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာဗဟုသုတ ရိှသူမဖစ်ရပါ 

ြည်။ 

− နရေံနှင့် သဘာဓာတ်နငွ့ လုပ်ငေ်းြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပတ်ေေ်းကျငစ်ီြံခေ့်ခွဲြှု 

ေယ်ပယ်တွင် အစိုးရဌာေြျား၏ တာေေ်ြျားနှင့် အဆိပုါဌာေြျား၏ အခေ်းကဏ္ဍ 

တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာဗဟုသုတ ရိှသူမဖစ်ရပါြည်။  

ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျငမ်ှု  

− အဂဂလပိ်ဘာသာအနရးအနမပာကျွြ်းကျင်သူမဖစ်ရပါြည်။ 

− ဆက်ဆံနရးနကာငး်ြွေ်သူမဖစ်ရပါြည်။ 

အလုပ်ရနော  

နေမပည်နတာ်၊ မြေ်ြာ 

ောသာစကား  

အစီရငခ်ံစာြူကကြ်းနှင့် အဖပးီသတ်အစီရငခ်ံစာတို့ကို အဂဂလပိ်ဘာသာမဖင့်မပုစု၍ hard 

copy နှင့် soft copy တို့မဖင့်တင်မပရြည်မဖစ်ပါသည်။  

ရငပွမာဏနှင့် ရေွးြျယ်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်  

အတိုငပ်ငခ်ံလုပ်ငေ်းအတွက် နငွပြာဏြာှ US$ ၁၀,၀၀၀ မဖစ်ပါသည်။ 

ကျွြ်းကျင်သူပညာရှင်ကို ယှဉ်ဖပိုငြ်ှုမဖင့် နရွှေးချယ်ြည်မဖစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးဇကာတင် 

နရွှေးချယ်ြှုကို နော်နေပတ်ေေ်းကျင်ဆိုငရ်ာနအဂျငစ်ီြှ ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဦးစီးဌာေနှင့် 

ညိှနှိုငး်တိုင်ပင၍် နဆာငရွ်က်ြည်မဖစ်ပါသည်။ နရွှေးချယ်ြှုကို  နရေံနှင့သ်ဘာေ ဓာတ်နငွ့ 

လုပ်ငေ်းနှင့် အမခားဆက်နွယ်သည့်ကဏ္ဍတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပတ်ေေ်းကျင်ဆိုငရ်ာ စီြံခေ့်ခွဲြှု၊ 
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ပတ်ေေ်းကျင်ဆိုင်ရာ ဥပနဒစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းတို့နှင့်စပ်လျည်းသည့်  ပညာအရည်အချငး်၊ 

အနတွ့အကကုံ၊ ကွြ်းကျငြ်ှုနှင့်ပါေင်နဆာင်ရွက်ြှု စသည့် စံသတ်ြှတ်ချက်တို့အနပါ် အနမခခံ၍ 

နရွှေးချယ်ြည်မဖစ်ပါသည်။  ထ့ုိမပင် မပည်တွင်းကျွြ်းကျင်သူပညာရှင်သည် မပည်တွငး်အနရး 

ကိစ္စြျား နှင့ ်စပ်လျဉ်း၍ နကာင်းစွာေားလည်သနဘာနပါက်ထားသူမဖစ်ဖပီး နိုင်ငံအတွင်း 

ချတိ်ဆက်ြှု ကွေ်ရက်နကာင်းြွေ်သူမဖစ်ရပါြည်။ 

ဆက်သွယ်ေန်ပုဂ္ဂိုလ်များ 

Tor Skudal, Norwegian Environment Agency 

Tel: +4741457757 

Email: tor.skudal@miljodir.no 

 

နဒါ်လှလှနထွး 

ဒုတိယညွှေ်ကကားနရးြှူး 

ပတ်ေေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနရးဦးစီးဌာေ 

ဖုေ်း− ၀၉ ၇၇ ၄၁၂ ၀၂၅၇ 

အးီနြးလ်− hlahlahtwe76@gmail.com  
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