
၂၁၂၁၂၁၂၁----၁၀၁၀၁၀၁၀----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    ရက်ေန�တွင်ကျငး်ပပြ �လုပခ့ဲ်ေသာအမျ�ိးသားအဆင့်ေရညီလာခံရက်ေန�တွင်ကျငး်ပပြ �လုပခ့ဲ်ေသာအမျ�ိးသားအဆင့်ေရညီလာခံရက်ေန�တွင်ကျငး်ပပြ �လုပခ့ဲ်ေသာအမျ�ိးသားအဆင့်ေရညီလာခံရက်ေန�တွင်ကျငး်ပပြ �လုပခ့ဲ်ေသာအမျ�ိးသားအဆင့်ေရညီလာခံ၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    တွင်တွင်တွင်တွင်    
ချမှတ််$ိုငခ့ဲ်ေသာချမှတ််$ိုငခ့ဲ်ေသာချမှတ််$ိုငခ့ဲ်ေသာချမှတ််$ိုငခ့ဲ်ေသာ    Key MessageKey MessageKey MessageKey Messagessssများများများများ    

 
၂၁-၁၀-၂၀၁၄ ရကေ်န�တွငက်ျင်းပပြ �လပုခ်ဲ့ေသာအမျ�ိးသားအဆင့်ေရညီလာခ၂ံ၀၁၄ ၏ Panel 
sessions (parallel sections )များတွင ် သကဆ်ိုင်ရာအဖွဲ9အလိုက် အမျ�ိးသားအဆင့် ေရအရငး် 
အမြ စေ်ကာမ်တီဝင် က<မး်ကျင်သပူညာရငှမ်ျားအဖွဲ9ဝငမ်ျား၊ ဌာနဆိုငရ်ာများမ ှ က<မ်းကျငပ်ညာရင်ှ 
များ$ှင့် အစိုးရမဟတုေ်သာအဖွဲ9စညး်များမှပညာရငှမ်ျားမ ှ ေဆးွေ$ွးချကမ်ျားအရ ေအာကပ်ါ Key 
Messages များအား ချမတှ$်ိငုခ်ဲ့ပါသည်- 

Water Quality and PollutiWater Quality and PollutiWater Quality and PollutiWater Quality and Pollution Controlon Controlon Controlon Control    
(က)  မြ နမ်ာ$ုိငင်တံငွ် ေသာကသ်ုံးေရအရညအ်ေသးွ သတမ်ှတခ်ျကအ်ား အမြ နဆ်ုံးထုတ်ပြ န$်ိုငရ်န် 

အတွက် ကျနး်မာေရးဝန်ကH းီဌာနမ ှဆကလ်ကေ်ဆာငရ်ကွရ်န် 
(ခ) ေရထညုစည်မး်မI$ငှ့် ပတသ်က၍် သကဆ်ိုင်ရာဌာနများ$ငှ့် က<မ်းကျငသ်ပူညာရငှမ်ျား 

အဖွဲ9ဝငမ်ျား  ေပါငး်စပစ်ုစညး်ပK းီ အဖွဲ9တစဖ်ွဲ9 ဖွဲ9စညး်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရန် 
(ဂ) $ိုငင်တံကာအသအိမတှ်ပြ � ဓါတခ်ွဲခနး်များပါဝငသ်ည့် ဘကစ်ုံအချကအ်လကမ်ျား စေုဆာငး် 

ထားရှိေသာ အေခြ ခစံနစ ် (ေရအရည်အေသးွ အချကအ်လကဘ်ဏ်- Water Quality 
Monitoring System)တညေ်ထာငရ်န် 

(ဃ) တစ$်ိုငင်လံုံးလSမး်ခK �ံသည့် ေရေပးေဝမIစနစ််ကို  ပြ န�်ကျဲစွာေနထိုင်ေသာ ေကျးရာွေနလူထထုံ 
အေရာက် သင့်ေတာေ်သာနည်းလမး်များကိုအသုံးပြ �၍ တညေ်ထာငရ်န် 

    
Water and EnergyWater and EnergyWater and EnergyWater and Energy    
(က) ေရခွဲေဝသုးံစွဲရာတငွ် ပိုငဆ်ိုငမ်I$ငှ့်မUတစာွ သုံးစွဲ$ိုငမ်Iတိ�ုအတကွ် မဝူါဒချမတှေ်ဆာင်ရကွ်ရန် 
(ခ) ဆညအ်ကH းီများအစား ေရတံခနွ်/စမိ့်စမး်များမ ှ အေသးစား ေရအားလUပစ်စထ်ုတ်လပု်ရန် 

(စးီဆငး်ေနေသာ ေရအလUXက်ိုအသုံးပြ �၍ လUပ်စစဓ်ာတ်အားထုတလ်ပု်ရန)် 
(ဂ) Water Policy $ငှ့်အညီေဆာငရ်ကွရ်ာတငွ် EIA ကိုလညး်ဂ[ုပြ �ေဆာငရ်ွကရ်န် 
(ဃ) BoTစနစ်ဖြ င့် လပု်ငနး်ေဆာငရ်ွက်ခင့်ွပြ �ရာတွင် $ိုငင်သံားများအကျ�ိးအတကွ် $စှ်ကာလ 

 က^ ာရညှစ်ာွ ေပးသင့် မေပးသင့်  ပြ န်လည်သုံးသပ်ေပးရန ် 
(င) $ိုငင်ေံတာ်တငွ် ေရ$ငှ်စ့ွမး်အငအ်တကွပ်ါ ေကာ်မတမီျားဖွဲ9ပK းီဖြ စသ်ဖြ င့် အဆိုပါ ေကာမ်တီ 

$စှရ်ပ် ပးူေပါငး်၍ ဖွံဖK �ိးတိုးတကေ်ရးေပ_လစကီို ချမတ်ှေဆာငရ်ကွရ်န် 
    
Water for foodWater for foodWater for foodWater for food    
(က) အပပူိုငး်ေဒသတငွ် ေမးွမြ aေရးလပုင်နး်များအတွက ် လိုအပေ်သာေရကို National Water 

Policy $ငှ့် Implementation plan တငွ် ထည ့်သငွး်ရန် 
(ခ)  မြ စဝ်က<န်းေပ_ေဒသတွင ်ငါးလပုင်နး်သည်$ုိငငံ်ေတာ၏် အစားအစာ လုံခK �ံစတိခ်ျမIအတွက်    
  အေရးပါသဖြ င့် National Water Policy $ငှ့် Implementation plan တငွ် ထည ့်သငွး်ရန် 
 
 



၂ 
 
(ဂ) အပပူိုငး်ေဒသတငွ် သေုတသနလပုင်နး်များ အားနညး်သဖြ င့် ေရသငွး်စိုကပ်ျ�ိးေရးစနစ်$ငှ့် 

ေကာကပ်သဲးီ$ှံစနစမ်ျား ကိုကည်မီIရှိေစေရး ဂ[ုပြ �ေဆာငရ်ကွ်ရန$်ငှ့် ယငး်အတွက် Action 
Plan  ပြ �စုေပးရန ်

(ဃ) ဒေီရသကေ်ရာကမ်Iရှိေသာေဒသများတငွ် စိုက်ပျ�ိးေရးလုပင်နး်များ ေဆာငရ်ကွ်ရာတငွ် စနစ ်
တကျ စမီခံန�်ခွဲရန ်

(စ) Spade irrigation စနစက်ို (ေရအေလအလင့်ွ နည်းပါးေစခြ ငး်၊ စိုကပ်ျ�ိးေရကို ေရကH းီ 
ေရလUံခြ ငး်မ ှ ရရှ$ိိုင်ခြ ငး်၊ ေအာငေ်ရေလာကသ်ာ လိုအပခ်ျနိတ်ငွ် ထည့်ေပးရန ် လိုအပ်ခြ ငး်) 
 မြ နမ်ာ$ုိငင်တံငွ် လကေ်တ9ွလပုေ်ဆာငမ်I ရှိပK းီဖြ စ်ခြ ငး်ေက^ ာင့် ဤစနစက်ို စနစတ်ကျ 
တိုးတကသ်ုံးစွရဲန်  
 

Water and Climate ChangeWater and Climate ChangeWater and Climate ChangeWater and Climate Change    
(က) ပငလ်ယေ်ရမျက$်ာှပြ င်မြ င့်တကလ်ာခြ ငး်အတွက်  ဖြ စ်ေပ_လာ$ိုငသ်ည့် အကျ�ိးဆကအ်ား 

ေလလ့ာရန ်(ဥပမာ - Sea Water Intrusion, etc) 
(ခ)  မြ စဝ်မှး်ေဒသများကုိ ထနိး်သမိး်ပK းီ ေရချ�ိစေုဆာငး်ရန ်
(ဂ) သစေ်တာပြ �န်းတးီမIအာ းကာကယွထ်နိး်သမိး်ရန$်ှင့် သစေ်တာသစပ်ငမ်ျား၏ အကျ�ိးေကျးဇးူ 

များကုိ ေကျာင်းသငခ်နး်စာများတွင် ထည့်သွငး်ေရးဆွဲသင်က^ ားရန ် (ဥပမာ -Water 
Footprint $ငှ့် Carbon Footprint တို�ကို မလူတနး်အဆင့်မစှ၍ နားလညေ်အာင ်သင်က^ ား 
ေပးရန)် 

(ဃ) Climate Change ေက^ ာင့်ေပြ ာင်းလေဲနသည့် မိုးေလဝသ$ငှ့် ဇလေဗဒဆိုငရ်ာအချက် 
အလက်များကို သေုတသနလပုရ်န် 

    
Water for people and EnvironmentWater for people and EnvironmentWater for people and EnvironmentWater for people and Environment    
(က)  မြ စေ်ရမျက$်ာှပြ င် ကာွခြ ားမIေ က^ ာင့် ကမး်ပK �ိကမး်စားမIများ  ဖြ စေ်ပ_ေနသည့်အတကွ် 

ေရမျက$်ာှပြ င ် ထနိး်ချ�ပ၍် ြမစေ်ရကို ေရနည်းရာသတီငွ် အသုံးပြ �$ိုငမ်ည့် အစအီမမံျား 
စXး်စားေဆာင်ရက်ွရန် 

(ခ)  မြ စေ်ရအရည်အေသးွ ထခိိုကေ်စမည့်  မြ စ်အတွင်းသို� စနွ�်ပစမ်Iများကို စနစတ်ကျထနိး်ချ�ပ် 
ကပွက်ရဲန် 

(ဂ)  မြ စေ်ရအားေသာကသ်ုံး$ိုငရ်နအ်တွက် သန�်စင်ရန ်
(ဃ) ေရ$ငှ့်ပတသ်ကေ်သာ အသဉိာဏ်ဗဟသုတု တိုးမြ nင့်ေပးရန် (အထးူသဖြ င့် ေရေဝေရလဲ 

ေဒသများ အတငွး်) အတွက ်River Basin Organization များဖဲွ9စညး်$ိုငေ်ရးပံ့ပိုးေပးရန် 
(င) မိုးေရကိုအကျ�ိးရိှစာွ ပိုမိုအသုံးပြ �$ိုငေ်ရးအတွက် စနစတ်ကျစမီခံန�်ခဲွရန ် ($ိုငင်လံုံးဆိငုရ်ာ 

မိုးေရခစံမီံကနိး်စတင$်ိငု်ရနအ်တွက် $ိုငင်ေံတာမ်ှဦးေဆာငရ်န)် 
 

 


