
ပြည်ထ  ော ငစ်ုသ မ္မတပ မ္န် မ္ောန ုင် ငထံတော် အစ ုိုး ရ 

သ ယံဇောတန ှင ် သဘော ဝြ တ ်ဝန်ိုးကျ င ် န်ိုး သ မ္်ိုး ထရ ိုးဝန်ကက ိုးဌ ောန 

ြတ်ဝန ်ိုးကျင်  န် ိုးသ မ္်ိုးထ ရိုးဦိုးစ  ိုးဌောန 

၁။ သယံဇာတနှင ့် သဘာဝပတ့်ဝန့််းကျင့်ထိန့််းသိမ့််းရ ်းဝန့်ကက ်းဌာန၊ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ထိန့််းသိမ့််းရ ်း 

ဦ်းစ ်းဌာနနှင ့် ကုလသမဂ္ဂပတ့်ဝန့််းကျင့်အစ အစဉ့် (UNEP)တိုို့ ပ ်းရပေါင့််းအရကာင့်အထည့်ရ ာ့် 

ရ ာင့် ွက့် လျက့် ှိသည ့် “သဘာဝရဂ္ဟစနစ့်အရ ြေြေံ  ာသ ဉတုရ ပာင့််းလဲမှုနှင ့် လိကု့်ရလျာည ရထွေ 

  စ့်ရစရ ်း မှတစ့် င ့် မမိ ြို့ ပစနစ့်၏  ာသ ဉတုဒဏ့်ြေံနိုင့် ည့် ှိရစရ ်း (Building climate resilience 

of Urban systems through Ecosystem-based Adaptation (EbA) in the Asia-Pacific region – 

Myanmar) စ မံကိန့််းတွေင့် အမျ ိ်းသာ်းအ င ့် ဇ ဝမျ ိ်းစံုမျ ိ်းကွေဲပညာ ပ့် ိုင့် ာ ကျွမ့််းကျင့်ပညာ ှင့် 

(National Biodiversity Expert - NBE) (၁) ဦ ိုး၊ အမျ ိ်းသာ်းအ င ့်  ာသ ဥတုရ ပာင့််းလဲမှု  ိုင့် ာ 

တွေက့်ြေျက့်မှုပံစုံ ပ  ကျွမ့််းကျင့်ပညာ ှင့် (National Climate Change Modelling Expert - NCME) (၁) ဦ ိုး 

နှင ့် အမျ ိ်းသာ်းအ င ့် လ မှုစ ်းပွော်းရ ်းနှင ့် ကျာ်းမရ ်း ာ ပညာ ပ့် ိုင့် ာ ကျွမ့််းကျင့်ပညာ ှင့် (National 

Socio-Economic & Gender Expert – NSE & GE) (၁) ဦ ိုး ရြေေါ်ယ ငာှ်း မ့််း န့် စ စဉ့်ရ ာင့် ွက့် 

လျက့် ှိပေါသည့်။ 

၂။ စ မံကိန့််း၏ Component (ြေ)၊ Output (၂.၁) တွေင့် ထိြေိုက့်လွေယ့်မှု အရ ြေအရန ပရ မပံုနှင ့် 

လိကု့်ရလျာည ရထွေ ှိရစ ြေင့််း ိုင့် ာ အစ  င့်ြေံစာ ရ ာ့်ထုတ့် န့်အတွေက့်  ရအာက့်ရ ာ့် ပပေါ သတ့်မှတ့် 

အ ည့်အြေျင့််းနှင ့် ပည ့်မ သည ့် စိတ့်ပေါဝင့်စာ်းသ မျာ်းသည့် ကိုယ့်ရ ်း ာဇဝင့်အရသ်းစိတ့် အြေျက့်အလက့် 

မျာ်းနှင ့်အတ  ၂၀၂၀  ပည ့်နှစ့် နိုဝင့်ဘာလ ၁၉  က့်ရနို့ ရနောက့် ံု်းထာ်း၍ ပတ့်ဝန့််းကျင့် ထိန့််းသိမ့််းရ ်း 

ဦ်းစ ်းဌာန၏ Emails မျာ်း  စ့်ကကသည ့် climatechange.ecd@gmail.com ၊ 

khinmaungsoe.ecd@gmail.com ၊ thithi.malun@gmail.com သုိို့ ရလ ာက့်ထာ်းနိုင့်ပေါသည့် − 

(က) သတ ် မ္ှတ် အရည် အခ ျင် ိုး (National Biodiversity Expert - NBE)  

 (၁) Natural Resource Management, Biodiversity/Conservation Management, 

and Environmental Sciences, Development Studies (သုိို့မဟုတ့်) 

 က့်စပ့်နယ့်ပယ့်မျာ်းတွေင့် Master ဘွေဲြို့  ှိမပ ်းသ   စ့် မည့်။ 

 (၂)  ာသ ဥတုရ ပာင့််းလဲမှု ိုင့် ာ သဘာဝသယံဇာတစ မံြေနို့့်ြေွေဲမှု၊  ာသ ရ ပာင့််းလဲမှု 

 ိုင့် ာ လိကု့်ရလျာည ရထွေ  စ့်ရစရ ်းနှင ့်  က့်စပ့်ဘာသာ ပ့် နယ့်ပယ့်မျာ်းတွေင့် 

လုပ့်ငန့််းအရတွေြို့အကကံ  အနည့််း ံု်း (၆) နှစ့် ှိသ    စ့် မည့်။  

 (၃)  ာသ ဥတုရ ပာင့််းလဲမှု၊ ရဂ္ဟစနစ့် ပန့်လည့်ထနိ့််းသိမ့််းမှု၊ သဘာဝသယံဇာတ မျာ်း 

ရ  ှည့်တည့်တံ ရစ န့် သဘာဝရဂ္ဟစနစ့်အရ ြေြေံ  ာသ ဉတုရ ပာင့််းလဲမှု နှင ့် 

လိကု့်ရလျာည ရထွေ  စ့်ရစရ ်းသရုပ့် ပလုပ့်ငန့််းမျာ်းတွေင့် အရတွေြို့အကကံ  အ ပည ့်အဝ 

 ှိသ    စ့် မည့်။  
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 (၄) အစို်း ဌာနမျာ်းနှင ့် ြေျတိ့် က့်ရ ာင့် ွက့်နိုင့်မပ ်း စ မံကိန့််း ိုင့် ာပ ်းရပေါင့််း 

ရ ာင့် ွက့်သည ့် အ ွေဲြို့အစည့််းမျာ်းနှင ့် Team Work လုပ့်ကိုင့်နိုင့်သ    စ့် မည့်။ 

 (၅) GEF/environmental management project နှင ့်စမ့််းလျဉ့််း၍ ကျွမ့််းကျင့်စွော 

သိ ှိနော်းလည့်သ   စ့် မည့်။ 

 (၆) ကွေန့် ပြူတာနှင ့် Office Software Package မျာ်းကျွမ့််းကျင့်စွော အသုံ်း ပ နိုင့်မပ ်း 

အစ  င့်ြေံစာရ ်းသာ်း ာတွေင့် အဂ္ဂလိပ့်/ မန့်မာ  င ့် ကျွမ့််းကျင့်စွော ရ ်းသာ်းရ ပာ ို 

နိုင့် မည့်။ 

 (၇) ပတ့်ဝန့််းကျင့်ထိန့််းသိမ့််းရ ်းဦ်းစ ်းဌာန၏ ကက ်းကကပ့်လမ့််းညွှန့်မှု  င ့် စ မံကိန့််း 

ည ိနိှုင့််းရ ်းမှြူ်း၊ UNEP/UN-Habitat မ ှ International Consultants မျာ်းနှင ့် 

ြေျတိ့် က့်၍ ပံ ပုိ်းရ ာင့် ွက့်နိုင့် မည့်။ 

 (၇) ကျန့််းမာရ ်းရကာင့််းမွေန့်သ    စ့် မည့်။ 

 (၈)  ပည့်တွေင့််းြေ  ်းသွော်းလာနိုင့်သ    စ့် မည့်။ 

 (၉)  ပည့်ရထာင့်စုသမမတ မန့်မာနိုင့်ငသံာ်း   စ့် မည့်။ 

 

(ြေ) သတ ် မ္ှတ် အရည် အခ ျင် ိုး (National Climate Change Modelling Expert - NCME)  

(၁)  Environment, natural resources management, climate change, 

agriculture သုိို့မဟုတ့်  က့်စပ့်နယ့်ပယ့်မျာ်းတွေင့် Master ဘွေဲြို့  ှိမပ ်းသ   စ့်  

မည့်။  

(၂)  ာသ ဥတုရ ပာင့််းလဲမှု ိုင့် ာရမာ့်ဒယ့်မျာ်း၊  ာသ ဥတုရ ပာင့််းလဲမှု ိုင့် ာထိြေိုက့် 

လွေယ့်မှုနှင ့် ရဘ်းအနတ ာယ့် ိုင့် ာ  န့််းစစ့်ြေျက့်မျာ်း ရ ာ့်ထုတ့် ြေင့််းနှင ့်စပ့်လျဉ့််း၍ 

လုပ့်ငန့််းအရတွေြို့အကကံ  အနည့််း ံု်း (၆) နှစ့်  ှိသ    စ့် မည့်။ 

(၃)  ာသ ဥတု ိုင့် ာ ရမာ့်ဒယ့်မျာ်း၊ ဇလရေဒ ိုင့် ာ သုိို့မဟုတ့်  က့်စပ့်နယ့်ပယ့် 

မျာ်းတွေင့် အရတွေြို့အကကံ  ှိသ    စ့် မည့်။ 

(၄)  ာသ ဥတုရ ပာင့််းလဲမှု ိုင့် ာလိုက့်ရလျာည ရထွေ  စ့်ရစရ ်း နည့််းလမ့််းရကာင့််း 

မျာ်းကို ရ ာ့်ထုတ့်နိုင့်ရသာ အရတွေြို့အကကံ  င ့်ကျက့်သ    စ့် မည့်။ 

(၅) ရဂ္ဟစနစ့်အရ ြေ ပ  ာသ ဥတုရ ပာင့််းလဲမှုနှင ့်ပတ့်သက့်၍ အရကာင့်အထည့် 

ရ ာ့်မည ့် နည့််းလမ့််းမျာ်းတွေင့် အရတွေြို့အကကံ  ှိသ    စ့် မည့်။  

 (၆) အစို်း ဌာနမျာ်းနှင ့် ြေျတိ့် က့်ရ ာင့် ွက့်နိုင့်မပ ်း စ မံကိန့််း ိုင့် ာပ ်းရပေါင့််း 

ရ ာင့် ွက့်သည ့် အ ွေဲြို့အစည့််းမျာ်းနှင ့် Team Work လုပ့်ကိုင့်နိုင့်သ    စ့် မည့်။ 

 (၇) GEF/environmental management project နှင ့်စပ့်လျဉ့််း၍ ကျွမ့််းကျင့်စွော 

သိ ှိနော်းလည့်သ   စ့် မည့်။ 



 (၈) ကွေန့် ပြူတာနှင ့် Office Software Package မျာ်းကျွမ့််းကျင့်စွော အသုံ်း ပ နိုင့်မပ ်း 

အစ  င့်ြေံစာရ ်းသာ်း ာတွေင့် အဂ္ဂလိပ့်/ မန့်မာ  င ့် ကျွမ့််းကျင့်စွော ရ ်းသာ်းရ ပာ ို 

နိုင့် မည့်။ 

 (၉) ပတ့်ဝန့််းကျင့်ထိန့််းသိမ့််းရ ်းဦ်းစ ်းဌာန၏ ကက ်းကကပ့်လမ့််းညွှန့်မှု  င ့် စ မံကိန့််း 

ည ိနိှုင့််းရ ်းမှြူ်း၊ UNEP/UN-Habitat မ ှ International Consultants မျာ်းနှင ့် 

ြေျတိ့် က့်၍ ပံ ပုိ်းရ ာင့် ွက့်နိုင့် မည့်။ 

 (၁၀) ကျန့််းမာရ ်းရကာင့််းမွေန့်သ    စ့် မည့်။ 

 (၁၁)  ပည့်တွေင့််းြေ  ်းသွော်းလာနိုင့်သ    စ့် မည့်။ 

 (၁၂)  ပည့်ရထာင့်စုသမမတ မန့်မာနိုင့်ငသံာ်း   စ့် မည့်။ 

 (၁၃)  ပည့်ရထာင့်စုသမမတ မန့်မာနိုင့်ငသံာ်း   စ့် မည့်။ 

 

(ဂ္) သတ ် မ္ှတ် အရည် အခ ျင် ိုး (National Socio-Economic & Gender Expert – NSE & GE)  

 (၁) Social-Economic, gender, sociology, economics, environment, natural 

resources management, climate change, agriculture သုိို့မဟုတ့်  က့်စပ့် 

နယ့်ပယ့်မျာ်းတွေင့် Master ဘွေဲြို့  ှိမပ ်းသ    စ့် မည့်။  

 (၂) ကျာ်းမရ ်း ာနှင ့် လ မှုစ ်းပွော်းရ ်း န့််းစစ့်ြေျက့်မျာ်းနှင ့်ပတ့်သက့်၍ လုပ့်ငန့််း 

အရတွေြို့အကကံ  အနည့််း ံု်း (၆) နှစ့် အရတွေြို့အကကံ  ှိသ    စ့် မည့်။ 

 (၃) ပတ့်ဝန့််းကျင့်စ မံြေနို့့်ြေွေဲမှု၊  ာသ ဥတုရ ပာင့််းလဲမှုနှင ့် လိကု့်ရလျာည ရထွေ  စ့်ရစရ ်း၊ 

 ာသ ဥတုနှင ့် သဟဇာတ  စ့်ရသာ စိုက့်ပျ ိ်းရ ်းစနစ့် သုိို့မဟုတ့်  က့်စပ့်ဘာသာ 

 ပ့်မျာ်းတွေင့်  ွေံြို့မ ိ ်းတို်းတက့်ရ ်း ကျာ်း/မတန့််းတ ည မ မှု ှိရ ်း၊ အ ွေဲြို့အစည့််း ိုင့် ာ 

မျာ်းနှင ့် ရပေါင့််းစပ့်၍ အရကာင့်အထည့်ရ ာ့် ာတွေင့် အရတွေြို့အကကံ  ှိသ   စ့် မည့်။ 

(၄) ရဂ္ဟစနစ့်အရ ြေ ပ  ာသ ဥတုရ ပာင့််းလဲမှုနှင ့်ပတ့်သက့်၍ အရကာင့်အထည့် 

ရ ာ့်မည ့် နည့််းလမ့််းမျာ်းတွေင့် အရတွေြို့အကကံ  ှိသ    စ့် မည့်။  

 (၅) အစို်း ဌာနမျာ်းနှင ့် ြေျတိ့် က့်ရ ာင့် ွက့်နိုင့်မပ ်း စ မံကိန့််း ိုင့် ာပ ်းရပေါင့််း 

ရ ာင့် ွက့်သည ့် အ ွေဲြို့အစည့််းမျာ်းနှင ့် Team Work လုပ့်ကိုင့်နိုင့်သ    စ့် မည့်။ 

 (၆) GEF/environmental management project နှင ့်စပ့်လျဉ့််း၍ ကျွမ့််းကျင့်စွော 

သိ ှိနော်းလည့်သ   စ့် မည့်။ 

 (၇) ကွေန့် ပြူတာနှင ့် Office Software Package မျာ်းကျွမ့််းကျင့်စွော အသုံ်း ပ နိုင့်မပ ်း 

အစ  င့်ြေံစာရ ်းသာ်း ာတွေင့် အဂ္ဂလိပ့်/ မန့်မာ  င ့် ကျွမ့််းကျင့်စွော ရ ်းသာ်းရ ပာ ို 

နိုင့် မည့်။ 

 (၈) ပတ့်ဝန့််းကျင့်ထိန့််းသိမ့််းရ ်းဦ်းစ ်းဌာန၏ ကက ်းကကပ့်လမ့််းညွှန့်မှု  င ့် စ မံကိန့််း 

ည ိနိှုင့််းရ ်းမှြူ်း၊ UNEP/UN-Habitat မ ှ International Consultants မျာ်းနှင ့် 

ြေျတိ့် က့်၍ ပံ ပုိ်းရ ာင့် ွက့်နိုင့် မည့်။ 

 (၉) ကျန့််းမာရ ်းရကာင့််းမွေန့်သ    စ့် မည့်။ 



 (၁၀)  ပည့်တွေင့််းြေ  ်းသွော်းလာနိုင့်သ    စ့် မည့်။ 

 (၁၁)  ပည့်ရထာင့်စုသမမတ မန့်မာနိုင့်ငသံာ်း   စ့် မည့်။ 

၃။ စ မံကိန့််းတည့်ရန ာ  − ရတာင့်သမန့်အင့််း (မနတရလ်း) 

ညွှန့်ကကာ်းရ ်းမှြူ်းရံ်ုး၊ 

ပတ့်ဝန့််းကျင့်ထိန့််းသိမ့််းရ ်းဦ်းစ ်းဌာန၊ မနတရလ်း 

၄။ စာြေျ ပ့်ြေျ ပ့် ိမုည ့်ကာလ − (၃) လ  

  က့်သွေယ့် န့်လိပ့်စာ  −  ာသ ဥတုရ ပာင့််းလဲမှု ိုင့် ာဌာန၊  

    ပတ့်ဝန့််းကျင့်ထိန့််းသိမ့််းရ ်းဦ်းစ ်းဌာန 

    ရံ်ုးအမှတ့် (၅၃)၊ ရန ပည့်ရတာ့် 

     ုန့််း − ၀၆၇−၄၃၁၃၂၅ 

     ၀၉ ၄၀၁ ၅၆၀ ၉၈၃ 

     ၀၉ ၉၇၇ ၂၃၈ ၄၇၅ 

    Email – climatechange.ecd@gmail.com 
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