








 

 

 





ြျေား၊ အေပ်ြ ်လူြှု အြွဲ့အစည်းြျေား ို အထူးက ျေးဇူးတငေိှ်ကက ာငး် ြှတ်တြ်းတင ် ကြာ်မပအပ် 

ပါသည်။ ထ့ုိအမပင် နုိင်ငံ၏ လုိအပ်ချေ ်ြျေားနှင့်  ုိ ်ညီြှုေိှကသာ လ ်ကတွ့ ျေ ျေ အက ာင်အထည် 

ကြာ်နုိင်ြည့် အြျေ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခွဲြှု ြဟာဗျေူဟာနှင့် ပင်ြလုပ်ငန်းအစီအစဉ် 

မြစ်ကပါ်လာကေးအတွ ် ပူးကပါင်းကဆာင်ေွ ်ခ့ဲက ကသာ ကနမပည်ကတာ်စည်ပင်သာယာကေးက ာ်ြတီ၊ 

ေန် ုန်ပြို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေးက ာ်ြတီ၊ ြန္တကလးပြို့ကတာ်စည်ပင်သာယာကေးက ာ်ြတီ၊ 

တိုင်းကေသက ီးနှင့် မပည်နယ် (၁၄) ခုြှ စညပ်င်သာယာကေးအြဲွ့ြျေားနှင့် ပြို့နယ်စည်ပင်သာယာကေး 

အြဲွ့ြျေား ုိလည်း အထူးက ျေးဇူးတင်ေှိပါသည်။ 

မြန်ြာနိုင်င ံ အြျေ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခွဲြှု ြဟာဗျေူဟာနှင် ့ ပင်ြလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ် ုိ ဂျပန်နုိင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးောဝန်ကကီးဌာန၏ ကငွကက းအကထာ ်အပ့ံမြင့် သယံဇာတနှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိြ်းကေးဝန်က ီးဌာန၊ ပတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိြ်းကေးဦးစီးဌာနနှင့် Institute 

for Global Environmental Strategies’ Centre Collaborating with UNEP on Environmental 

Technologies (IGES-CCET) တ့ုိအကကား ပူးရပါင်း အရကာင်အထည်ရော် ရောင်ေွက်ခ့ဲခခင်း ခေစ်ပါ 

သည်။  ဤမဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို အရကာငအ်ထည်ရော် ရေးေွဲခဲ့သည့်  

လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရလျှောက်လံုး၌ နည်းပညာအရထာက်အပ့ံရပးခ့ဲရသာ IGES ၊ ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင် 

အစီအစဉ်နှင့် ေန်ကုန်အရခခစုိက် ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွး စီမံခန့်ခဲွမှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် တို့ကို 

လည်း ရကျးဇူးတငေိှ်ရကကာငး် မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ 
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ဥရ ျာဇဉ် 

ခမန်မာနိုင်ငံသည် မမို့ခပေွံ့မေိုးလာမှုများနှင့် ေငး်နှီးခမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများသည် လွန်ခဲ့သည့် 

ေ စ်ုနှစ်ကာလအတွင်း သိသာထငေှ်ားစွာ တိုးတက်လာခဲ့မပီး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှု 

အခမန်ေုံးနိုငင်မံျားတွင် တစ်နိုင်ငံ ခေစ်လာခဲ့ပါသည်။ ေက်လက်၍ အေိှန်အဟုန်ခေင့် တိုးတက်ရစ 

ရေးအတွက် “ခမန်မာနိုင်င၏ံ ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမပီး ဟန်ချက်ညီရသာ ေံွ့မေိုးတုိးတက်မှုစီမံကိန်း 

(၂၀၁၈ - ၂၀၃၀)”ခေင့် ရောငေွ်က်လျက်ေိှပါသည်။  

စီးပွားရေး လျငခ်မန်စွာတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ မမို့ခပနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ ေံွ့မေိုးလာသည့် 

အရလျာက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သိသာထင်ေှားရသာ စိန်ရခါ်မှုများကုိ ပုိမုိ 

ကကုံရတွ့လာေပါသည်။ မမို့ရတာ်အေင့်နှင့် မမို့န ်အေင့် စညပ်င်သာ ာရေးအေဲွ့များတွင် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် စနစက်ျသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ မေိှခခင်းရကကာင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

အား လမ်းများနှင့် ခမစ်၊ ရချာင်း၊ အင်းအုိင်များတွင် အထိန်းအကွပ်မ့ဲ စွန့်ပစ်ရလ့ေိှကကသည့်အခပင် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ရလဟာခပင်တွင် မီးရှို့ေျက်ေီးခခင်းရကကာင့်လည်း ရလထု၊ ရခမထုနှင့် ရေထု 

တ့ုိကုိ ညစ်ညမ်းရစလျက်ေိှပါသည်။  င်းသ့ုိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှု လုိအပ်ချက်များရကကာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု ခေစ်ရပါ်ရစသည်သာမက ခပည်သူများ၏ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးေုိင်ော 

န ်ပ ်များ၊ ခေီးသွားလုပ်ငန်း က့ဲသ့ုိရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကုိပါ ထိခိုက်ရစလျက်ေိှပါသည်။  

သမားရုိးကျ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုစနစ်ကုိ ကျင့်သံုးရနခခင်းမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား 

ထွက်ေိှမှုရလျှော့ချခခင်း၊ ခပန်လည်အသံုးခပုခခင်းနှင့် အသံုးဝင်ပစ္စည်းများအခေစ် ခပန်လည်ခပုခပင် 

ထုတ်လုပ်ခခင်းစသည့် နည်းလမ်းများကုိ အရခခခံရသာ ရေေှည်တည်တံခုိင်မမဲမပီး အကျ ိုးခေစ်ထွန်းသည့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သ့ုိ ရခပာင်းလဲကျင့်သံုးသွားနိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အမျ ိုးသားအေင့် 

မူဝါဒေိုင်ောမူရောငန်ှင့် မဟာဗျူဟာရခမာက် ဦးတည်ချက်ကုိ ချမှတ်ရော်ရောင်သွားနုိင်ရေးအတွက် 

ခမန်မာနုိင်ငံအမျ ိုးသားအေင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် 

(၂၀၁၈ - ၂၀၃၀) က အရထာက်အကူ ခေစ်ရစနုိင်မည်ဟု အခုိင်အမာ  ံုကကည်ပါသည်။  င်း မဟာ 

ဗျူဟာနှင့်ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၌ ၂၀၃၀ ခပည့်နှစ်တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ကင်းစင်ရစရေး၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

အားလုးံကို ခပန်လည်အသံုးခပုသည့် ပတ်လည် စီးပွားရေးစနစ် ရော်ရောင်ရစရေးနှင့် ရေေှည် 

တည်တံ့ခိုင်မမဲသည့် လူမှုအေဲွ့အစည်းတစ်ေပ် ခေစ်ရပါ်ရစရေး ဟူသည့် ေည်မှန်းချက် ပန်းတုိင်ကုိ 

ရောက်ေိှရစေန် အရကာင်အထည် ရော်ရောင်ေွက်ေမည့် နည်းဗျူဟာများနှင့် လက်ရတွ့ လုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။ 
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 ခမန်မာနိုငင်ံ အမျ ိုးသားအေင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်သည် အခခားရသာ အမျ ိုးသားအေင့် မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် ေွံ့မေိုးမှုအစီအစဉ်များနှင့် 

ေက်စပ်မှုေိှရနသည့်အခပင် နိုငင်ရံတာ်က ချမှတ်ထားရသာ စဉ်ေက်မခပတ် ေွံ့မေိုးတိုးတက်မှု 

ပန်းတိုင်များနှင့် ပါေီ ောသီဥတုရခပာင်းလဲမှုေုိင်ော သရောတူညီချက်များအေ ခမန်မာနုိင်ငံက 

ရောင်ေွက်ေမည့် ကတိကဝတ်များကို အရကာင်အထည်ရော် ရောင်ေွက်ောတွင်လည်း 

အရထာက်အကခူပုရစနိုငမ်ည် ခေစ်ပါသည်။  

ဤမဟာဗျူဟာေည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ရအာင်ခမင်မှုေေိှရေးအတွက် အရေးအကကီးေံုး 

အချက်များမှာ လက်ရတွ့အရကာင်အထည်ရော်ရောင်ေွက်ခခငး်၊ ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ရေးခခငး်နှင့် 

ချ ိူ းရောက်မှုများကို အရေး ခူခငး်တို့ ခေစ်ပါသည်။ သ့ုိခေစ်၍ ခမန်မာနိုငင်ံ၏ ပထမေုံးရသာ 

အမျ ိုးသားအေင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို 

အခပည့်အဝ အရကာင်အထည်ရော်နိုင်ေန်အတွက် သက်ေုိင်ော ဝန်ကကီးဌာနများ၊ အစုိးေဌာနများ၊ 

ရနခပည်ရတာ်ရကာငစ်ီန ်ရခမ၊ တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ခပည်န ် အစိုးေအေဲွ့များ၊ သက်ေိုင်ော 

စညပ်င်သာ ာရေးအေွဲ့များ၊ ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်းေှငမ်ျား ခပည်တွငး်/ ခပည်ပ အစိုးေ မဟုတ်ရသာ 

အေဲွ့အစည်းများ၊ အေပ်ေကလ်ူမှုအေွဲ့အစည်းများနှင့် နိုငင်တံကာအေွဲ့အစည်းများအရနခေင့် 

အတူတကွ ပူးရပါင်းပါဝင ်ရောင်ေွက်ကကေန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ 

ခမင့်ရေွ 
ဒုတိ သမ္မတ 
နာ က 

အမျ ိုးသားအေင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် 
ောသီဥတုရခပာင်းလဲမှုေုိင်ောဗဟုိရကာ်မတီ 
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ဥရ ျာဇဉ် 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိြ်းကေးဝန်က ီးဌာနသည် စဉ်ဆ ်ြမပတ် 

ြွံ့ပြိုးတိုးတ ်ြှုေေိှကစကေးအတွ ် ပတ်ဝန်း ျေင်ဆိုင်ော ကေေှည်ြူဝါေြျေား ချေြှတ်မခငး်၊ နိုငင်ကံေး 

ဦးကဆာင်ြှုေယူမခင်းနှင့် အစုိးေ၏ ေည်ြှန်းချေ ်ြျေား အက ာင်အထည်ကြာ်မခင်းတ့ုိ ုိ အကထာ ်အ ူ 

မြစ်ကစေန်အတွ ် ပတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိြ်းကေးဥပကေ ို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မပဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ 

ယငး်ဥပကေသည် စဉ်ဆ ်ြမပတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတ ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်ြျေားတွင် ပတ်ဝန်း ျေင်ဆုိင်ော 

 ိစ္စေပ်ြျေား ုိ စနစ်တ ျေ ကပါင်းစပ်ထည့်သွင်းေြည့် အကမခခံြူနှင့် လြ်းညွှန်ချေ ်ြျေားအတွ ် 

ထီးေိပ်ဥပကေအမြစ်လည်း  ျေင့်သံုးေြည်မြစ်ပါသည်။ ဝန်က ီးဌာနသည် ပတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိြ်းကေး 

ဥပကေအေ ပတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိြ်းကေးနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှုြျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အြျေ ိုးသားအဆင့်၊ 

တိုင်းကေသက ီး/ မပည်နယ်အဆင့် ြဟာဗျေူဟာြျေားနှင့် လုပ်ငန်းစီြံချေ ်ြျေား ို ဆ ်စပ်ပါဝင ်

ပတ်သ ်သူြျေားနှင့် ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကေးဆွဲေန် တာဝန်ေှိပါသည်။ သို ့မြစ်၍ ဤမြန်ြာနိုင်ငံ  

အြျေ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခွဲြှု ြဟာဗျေူဟာနှင့ ် ပင်ြလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ို ကေးဆွဲ 

ချေြှတ်နိုင်မခငး်သည် မြန်ြာနိုင်ငတံွင် ေင်ဆိုင်က ုံကတွ့ကနေကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုငေ်ာ စိန်ကခါ်ြှု 

နယ်ပယ်နှင့် အတိုငး်အတာ ို သိေိှကစနိုင်ပပီး အချေနိ် ို ် တုံ့မပန်ကမြေှငး်ကဆာင်ေွ ်ကပးနိုငြ်ည့် 

အကေးပါကသာ ကမခလှြ်းတစ်ေပ်အမြစ် ကြာ်ညွှန်းကနမခငး်မြစ်ပါသည်။ 

မြန်ြာနိုင်င ံ အြျေ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခွဲြှု ြဟာဗျေူဟာနှင့ ် ပင်ြလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ စွန့်ပစ်အေည်နှင့် စွန့်ထတု်ကေ၊ 

ထုတ်လွှတ်အခိုးအကငွ့ ) အားလုးံ ို လွှြ်းခခုံကစနိုင်ပပီး ဘ ်စုံ ကပါင်းစပ်ကဆာငေ်ွ ်နိုင်သည့် 

ပထြဦးဆံုးကသာ လြ်းညွှန်ချေ ်တစ်ေပ် မြစ်ပါသည်။ အလားတူပင် ဤြဟာဗျေူဟာနှင့်ပင်ြလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်တွင် ပတ်ဝန်း ျေင ်ြထိခို ်ကစကသာ ခိုင်လံုသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခွဲြှုစနစ ်မြစ်ကပါ် 

လာကစကေးအတွ ် ကေေှည်ကြျှာ်ြှန်းချေ ်ြျေား၊ လုိအပ်ကသာအစီအစဉ်ြျေား၊  ာလတုိ၊  ာလလတ် 

နှင့ ် ာလေှည်ေည်ြှန်းချေ ်ြျေားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ြျေား ို ကြာ်ထုတ်ထားပါသည်။ သ့ုိောတွင် အဆုိပါ 

အစီအြံြျေားအား ကအာင်မြင်စွာ အက ာင်အထည်ကြာ် ကဆာင်ေွ ်နုိင်ေန်အတွ ်  ေည်ြှန်းချေ ် 

တစ်ခုချေင်းအလုိ ် လုပ်ငန်းအက ာင်အထည်ကြာ် ကဆာင်ေွ ်မခင်းနှင့် ကစာင့်က ပ်က ည့်ရှုစစ်ကဆး 

မခင်းတို ့ ို ကဆာင်ေွ ်ေန်အတွ ် အကထာ ်အ ူမပု အြွဲ့အစည်းဆိုင်ော ြူကဘာင်၊ မပည့်စုံ 

လံုကလာ ်ကသာ ေန်ပံုကငွအစီအစဉ်ြျေား ေိှေြည့်အမပင်  ပါဝင်ပတ်သ ်သူအားလံုး  တ ်က စွာ 

ပူးကပါင်းပါဝင ်အက ာင်အထည်ကြာ်ကဆာင်ေွ ်ေန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသ့ုိ အက ာငအ်ထည်ကြာ် 

ကဆာငေွ် ်နိုငက်ေးအတွ ် သ ်ဆိုင်ောဝန်က ီးဌာနြျေား၊ ဦးစီးဌာနြျေားနှင့် ကေသဆိုငေ်ာ 

အာဏာပိငု်ြျေား၊ တုိင်းကေသက ီး/ မပည်နယ် ြံွ့ပြိုးကေးက ာ်ြတီြျေား၊ ြွံ့ပြိုးြှု ြိတ်ြ ်အြဲွ့အစည်း 

င



ြျေား၊ မပည်တွင်း/မပည်ပ အစုိးေ ြဟုတ်ကသာ အြဲွ့အစည်းြျေား  ဤြဟာဗျေဟာအေ အက ာင်အထည်ကြာ် 

ကဆာင်ေွ ်ြည့်အဆင့်တုိင်းတွင် အဓိ အခန်း ဏ္ဍြှ တက်ကကစွာ ပါဝင်ကဆာင်ေွ ်က လိြ့်ြည် 

ဟု ကြျှာ်လင့်ပါသည်။ ထို့အမပင် ပါဝငပ်တ်သ ်သူအားလုးံ  အြျေ ိုးသားအဆင့ ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စီြံခန့်ခွဲြှု ြဟာဗျေူဟာနှင့် ပင်ြလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ို ဦးစားကပး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေပ်အမြစ် 

အက ာင်အထည်ကြာ်ကဆာင်ေွ ်သွားက ေန် တို ်တွန်းအပ်ပါသည်။ 

ဤြဟာဗျေူဟာနှင် ့ ပင်ြလပု်ငန်းအစီအစဉ် ကေးဆွဲပပီးကမြာ ်ကေးအတွ ် နညး်ပညာနှင့် 

ေန်ပုံကင ွ အကထာ ်အပံ့ြျေားကပးခဲ့ကသာ  ုလသြဂ္ဂပတ်ဝန်း ျေင်အစီအစဉ်နှင့် Institute for 

Global Environmental Strategies’ Centre Collaborating with UNEP on Environmental 

Technologies (IGES-CCET) တို့ ို အထူးပင် က ျေးဇူးတင်ေှိပါကက ာင်းနှင့် ြူက ြ်းအဆင့်ြှ 

အပပီးသတ်အဆင့်အထိ တ ်က စွာ ပါဝင်ကဆာင်ေွ ်သူ တစ်ဦးချေင်း ိုလည်း က ျေးဇူးတငေိှ် 

ပါသည်။  

အုန်းဝင်း 
ခပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး 

သ ံဇာတနှင့်သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

စ



အမှာစကား 

မြန်ြာနုိင်ငံ အြျေ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှု မဟာဗျေူဟာနှင့် ပင်ြလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်တွင ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခဲွြှုစနစ် ုိ ဘ ်ကပါင်းစံုြှ လွှြ်းခခုံကမြေှင်းကဆာင်ေွ ်နုိင်ကေး 

အတွ ် အဓိ  ကဆာင်ေွ ်ေြည့်လုပ်ငန်းြျေား၊ အကမခခံ လြ်းညွှန်ချေ ် စည်းြျေဉ်းစည်း ြ်းြျေား၊ 

ကေေှည်ေည်ြှန်းချေ ်ြျေားနှင် ့ ြဟာဗျေူဟာကြျှာြ်ှန်းချေ ်ြျေား ို  ထည့်သွင်းကေးဆွဲထားပါသည်။ 

ပတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိြ်းကေးဦးစီးဌာနသည် ဤြဟာဗျေူဟာနှင့် ပင်ြလုပ်ငန်းအစီအစဉ် အကပါ်တွင ်

အကမခခံ၍ နိုင်ငအံတွငး် ပို၍စိြ်းလန်းကသာ၊ ပို၍သန့်ေှင်းကသာ၊ ပို၍က ာငး်ြွန်ကသာ ပတ်ဝန်း ျေင် 

မြစ်ကပါ်လာကစေန်အတွ ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း  င်းစင်ကေး၊ ထုတ်လွှတ်အခုိးအကငွ့  င်းစင်ကေးနှင့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလုးံ ို မပန်လည်အသံုးမပုသည့် ပတ်လည်စီးပွားရေးစနစ် ရော်ရောင်ရေး ုိ 

ဦးတည်၍ သ ်ဆုိင်ောဌာန အြဲွ့အစည်းြျေားမြင့် ကပါင်းစပ်အက ာင်အထည်ကြာ် ကဆာင်ေွ ်သွား 

ြည် မြစ်ပါသည်။ 

 ဏ္ဍအသီးသီး၏ လိုအပ်ချေ ်ြျေား၊ ဦးစားကပးလုပ်ငန်းြျေား ို အဆင့်အလုိ ် တုံ့မပန် 

ကမြေှင်းကဆာငေွ် ်နိုငက်ေးအတွ ် ဤြဟာဗျေူဟာနှင့် ပင်ြလပု်ငန်းအစီအစဉ် ို ကေးဆွဲထား 

မခငး်မြစ်ပါသည်။ ြဟာဗျေူဟာတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခဲွြှုဆုိင်ော လုပ်ငန်းစဉ်ြျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ 

အက ာင်အထည်ကြာ်ကဆာင်ေွ ်နုိင်ကေးအတွ ် အကမခခံ ျေကသာ နည်းပညာသတ်ြှတ်ချေ ်ြျေား ုိ 

ထည့်သွင်းကြာ်မပထားပါသည်။ ပင်ြလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် ကေးဆဲွထားကသာ အဆုိမပုလုပ်ငန်းြျေား ုိ 

အက ာင်အထည်ကြာ်ကဆာင်ေွ ်မခင်းမြင့် ြဟာဗျေုဟာတွင် ချေြှတ်ထားကသာ ေည်ေွယ်ချေ ်ြျေား ို 

ကအာင်မြင်ြှု ေေိှကစြည်မြစ်ပါသည်။ ြဟာဗျေ ဟာနှင့် ပင်ြလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ုိ အခါအားကလျော်စွာ 

မပန်လည်သုံးသပ်မခင်းနှင့် ညှိနှိုင်းမပင်ဆင်မခင်းြျေား ို လိုအပ်သလို စီစဉ်ကဆာင်ေွ ်ေြည် 

မြစ်ပါသည်။  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှုသည်  ျေန်းြာကေး၊ ဆင်းေဲနွြ်းပါးြှု၊ အစားအစာနှင့ ်အေငး်အမြစ် 

လုကံလာ ်ြှု၊ စဉ်ဆ ်ြမပတ် ထုတ်လုပ်မခငး်နှင့် စားသံုးမခငး် ဲ့သို့ကသာ လူြှုအြဲွ့အစည်းြျေား 

အကပါ် အဘ ်ဘ ်ြှ အ ျေ ိုးသ ်ကော ်ြှုေိှသမြင့်  ဏ္ဍအသီးသးီြှ ကပါငး်စပ်ကမြေှင်းေြည့် 

 ိစ္စေပ်မြစ်ပါသည်။ က ာငး်ြွန်ကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှုသည် လူ့အြဲွ့အစည်းနှင့် နိုင်င၏ံ 

စီးပွားကေးအကပါ် အ ျေ ိုးက ျေးဇူးများစွာ ေေိှရစမည် ခေစ်ပါသည်။ သ့ုိခေစ်၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခဲွြှု 

ဆုိင်ော ြူဝါေနှင့် ြဟာဗျေူဟာြျေား ုိ အကလးထား၍ အက ာင်အထည်ကြာ်ကဆာင်ေွ ်မခငး်သည် 

စဉ်ဆ ်ြမပတ်ြွံ့ပြိုးတိုးတ ်ြှု၏ ြဏ္ဍို ငသံု်းခုမြစ်ကသာ ပတ်ဝန်း ျေင်၊ စီးပွားကေးနှင့် လူြှုကေး 

တ့ုိ ုိ ဟန်ချေ ်ညီ ြံွ့ပြိုးတုိးတ ်ြှုအတွ ် အကထာ ်အ ူမပုနိုင်ြည်မြစ်ပါသည်။ သ့ုိမြစ်ော 

ဤအြျေ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခွဲြှု ြဟာဗျေူဟာနှင့ ် ပင်ြလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ို 

ဆ



အက ာင်အထည်ကြာ် ကဆာင်ေွ ်မခင်းအားမြင့် ခမန်မာနိုင်ငံ၏ ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမပီး 

ဟန်ချက်ညီရသာ ေံွ့မေိုးတုိးတက်မှုစီမံကိန်း (၂၀၁၈ - ၂၀၃၀) အေ  ေည်မှန်းချက်များ ရအာင်ခမင်ရေး 

အရထာက်အကူခပုနိုင်မည့်အခပင် ကုလသမဂ္ဂ၏ ကေေှည်ြွံ့ပြိုးတိုးတ ်ကေး ပန်းတိုင်များ 

ရအာင်ခမင်ရေး၊ အထူးသမြင့် စဉ်ဆ ်ြမပတ်ြွံ့ပြိုးြှု ပန်းတုိင်-၁၁ မြစ်သည့် အားလံုးအ ျေ ံးဝင် 

ကသာ လံုခခုံစိတ်ချေစွာမြင့် က ့ံခုိင်ပပီး ကေေှည်စဉ်ဆ ်ြမပတ် တုိးတ ်ြှု ုိ မြစ်ကစြည့် ပြို့မပြျေားနှင့် 

အကမခချေ ကနထုိင်ြှုြျေား မြစ်ကပါ်ကစကေး၊  စဉ်ဆ ်ြမပတ် ြွံ့ ပြိုးြှု ပန်းတိုင်-၁၂ မြစ်သည့် ကေေှည် 

တည်တံ့ကစြည့် စားသံုးမခင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မခင်းပုံစံြျေား မြစ်ကပါ်ကစကေးအတွ ် အြဲွ့ဝင်နုိင်ငံ 

တစ်နိုင်ငံအကနမြင့် ခမန်မာနိုင်ငကံ အရကာင်အထည်ရော်ရောင်ေွက်ေမည့်  တိ ဝတ်များ 

ကိုလည်း မြည့်ဆည်း ကဆာငေ်ွ ်နိုင်ြည် မြစ်ပါသည်။  

လှရမာင်သိန်း 
ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန 
သ ံဇာတနှင့်သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

ဇ



အမှာစကား 

ပတ်ဝန်း ျေင် ြထိခို ်ကစကသာ ခိုင်လုံသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှုစနစ်သည် 

စဉ်ဆ ်ြမပတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတ ်ြှုအတွ ် အကထာ ်အပ့ံမြစ်ကစပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျေား ို 

စီြံခန့်ခွဲမခင်းသည် မပည်သူလူထု၏  ျေန်းြာကေးနှင့် ပတ်ဝန်း ျေင် ို က ာင်းြွန်ကစပပီး 

အလုပ်အ ိုင်နှင့် စီးပွားကေးအခွင့်အလြ်းအသစ်ြျေား ိုလည်း ကပးစွြ်းနိုငပ်ါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

တွင်  ျေငး်ပခဲ့သည့်  ုလသြဂ္ဂပတ်ဝန်း ျေင်ဆိုင်ော အကထွကထွညီလာခံ၏ ေုတိယအက ိြ် 

အစည်းအကဝးတွင် ချေြှတ်ခဲ့ကသာဆုးံမြတ်ချေ ်နှင့်အညီ  ုလသြဂ္ဂပတ်ဝန်း ျေငအ်စီအစဉ်သည် 

အြျေ ိုးသားအဆင့်နှင့် ပြို့ကတာ်အဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခဲွြှု ြူဝါေ၊ ြဟာဗျေူဟာနှင့် လုပ်ငန်း 

စီြံချေ ်ြျေား ကေးဆဲွကေး ို စတင၍် ပံ့ပိုး ူညီကဆာငေွ် ်ခဲ့ပါသည်။ သ့ုိမြစ်၍  ုလသြဂ္ဂ 

ပတ်ဝန်း ျေင်အစီအစဉ်၏ နိုငင်တံ ာပတ်ဝန်း ျေင်ဆိုငေ်ာ နည်းပညာဌာန (International 

Environmental Technology Center) အကနမြင့် မြန်ြာနုိင်ငံ အပါအဝင်  ြ္ဘာတစ်ဝန်းြှ ပါဝင် 

ပတ်သ ်သူြျေားနှင့် ပူးကပါင်းကဆာင်ေွ ်နုိင်ခ့ဲသည့်အတွ ် ဂုဏ်ယူြိပါသည်။  

ဤအြျေ ိုးသား အဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခွဲြှု ြဟာဗျေူဟာနှင့် ပငြ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 

(၂၀၁၈ - ၂၀၃၀) သည် ပတ်ဝန်း ျေင် ြထခိို ်ကစကသာ ခိုင်လံုသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှုစနစ် 

အတွ ် ခမန်မာနိုငင်ံ၏ ပထမဦးေုံး လြး်မပကမြပုတံစ်ခုပင်မြစ်ပါသည်။ အြျေ ိုးသားအဆင့်နှင့် 

ကေသန္တေအဆင့် လူြှုစီးပွားဘဝ ြံွ့ပြိုးတုိးတ ်ကေးပန်းတုိင်ြျေားနှင့် အစုိးေနှင့်ပုဂ္ဂလိ  ဏ္ဍြှ ပါဝင် 

ပတ်သ ်သူအသီးသီး ုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပပီး လ ်ေိှ ျေင့်သံုးကနသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခဲွြှု 

အကလ့အ ျေင့်ြျေားအကပါ် အကမခခံ၍ ကေးဆွဲထားသည့်အစီအစဉ် မြစ်ပါသည်။  ုလသြဂ္ဂ 

ပတ်ဝန်း ျေင်အစီအစဉ်ြှ ဤြဟာဗျေူဟာနှင် ့ ပင်ြလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ပါ ပတ်ဝန်း ျေင် ြထိခို ် 

ကစကသာ ခိုင်လုံသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခွဲြှုဆိုင်ော  ာလတို၊  ာလလတ်၊  ာလေှည် 

ေည်ြှန်းချေ ်ြျေား ို မြန်ြာနိုင်င ံအကနမြင့် ကအာငမ်ြငစ်ွာ အက ာင်အထည်ကြာ်ကဆာင်ေွ ်သွား 

နိုငြ်ည်ဟု ြျေားစွာ ကြျှာ်လင့်ပါ သည်။ 

Keith Alverson 
ညွှန်ကကားရေးမှူး 

နုိင်ငံတကာပတ်ဝန်းကျင်ေုိင်ောနည်းပညာဗဟုိဌာန၊ 
ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ် 
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အမှာစကား 

မြန်ြာနုိင်ငံတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခဲွြှုအကလ့အ ျေင့်ြျေား အားနည်းလျေ ်ေိှမခင်းကက ာင့် 

ပတ်ဝန်း ျေင်နှင် ့ မပည်သူလူထု၏  ျေန်းြာကေးအကပါ် သိသာထင်ေှားကသာ ဆိုး ျေ ိုးြျေား 

သ ်ကော ်လျေ ်ေှိပါသည်။ သာဓ အကနမြင့် နညး်စနစ်ြှန် န်ကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

သိြ်းဆည်းြှုစနစ်၊ သယ်ကဆာင်ြှုစနစ်နှင့် စွန့်ပစ်ြှုစနစ်ြျေား ြေိှမခငး်ကက ာင် ့ နိုင်ငအံတွင်း 

ြျေားစွာကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျေားသည် ပတ်ဝန်း ျေငည်စ်ညြ်းြှု ိ ု ဆိုးေွားစွာမြစ်ကပါ်ကစပပီး 

ကမြမပင်နှင့် ကချောငး်ြျေား၊ မြစ်ြျေားအကပါ် ဆိုး ျေ ိုးြျေား သ ်ကော ်လျေ ်ေိှပါသည်။ စနစ်တ ျေ 

စီြံခန့်ခဲွြှု ြေိှသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုပုံစွန့်ပစ်ထားကသာကနောြျေားြှ ထွ ်ေိှလာကသာကေဆိုးြျေား 

ကက ာင့် ကေထုနှင့် ကမြထုညစ်ညြ်းြှုြျေား ို မြစ်ကပါ်ကစပါသည်။ ထို့အမပင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျေား ို 

ကလဟာမပငတ်ွင် ြီးရှို့မခငး်သည် ကလထုညစ်ညြ်းြှု ို မြစ်ကပါ်ကစသည်သာြ  ကေေှည်တွင် 

ောသီဥတုကမပာင်းလဲြှု ုိလည်း ဆုိး ျေ ိုး သ ်ကော ်ကစနုိင်ပါသည်။ ထ့ုိအမပင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျေားြှ 

မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်၍ေကသာပစ္စည်းြျေား ုိ အသံုးြမပုမခင်းသည် အေင်းအမြစ်ြျေား ုိ မပန်လည် 

ေယူနုိင်သည့် အခွင့်အလြ်းြျေားအား ဆုံးရှုံးကစပပီး  ုန်က ြ်းအသံုးမပုြှု တိုးမြှင့်လာသည်သာြ  

 ုန် ျေစေိတ်လည်း ပုိြုိ ြျေားမပားလာကစြည် မြစ်ပါသည်။ အထ ်ကြာ်မပပါ အကက ာငး်အောြျေား 

နှင်အ့တူ အြဲွ့အစည်းဆိုင်ော စွြ်းကဆာငေ်ည်နှင် ့ ဘဏ္ဍာကေးဆိုငေ်ာ န့်သတ်ချေ ်ြျေားသည် 

မြန်ြာနိုင်ငအံစိုးေ ို စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှုနှင့်ပတ်သ ်၍ အကေးက ီးကဆာငေွ် ်ေြည့် 

စီြံ ိန်းနှင့် ဦးစားကပး ြူဝါေတစ်ေပ်အမြစ် အကလးထား ကဆာင်ေွ ်ေန် ထင်ေှားကစပါသည်။  

သ့ုိမြစ်၍  ုလသြဂ္ဂ ပတ်ဝန်း ျေင်အစီအစဉ်နှင့် ဂျေပန်နိုင်ငံ ပတ်ဝန်း ျေင်ကေးောဝန်က ီးဌာန 

၏အကထာ ်အပ့ံမြင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်း ျေင်ထိန်းသိြ်းကေးဝန်က ီးဌာနနှင့် IGES-

CCET တို ့ ပူးကပါင်းကဆာငေွ် ်ခဲ့သည့် မြန်ြာနိုငင် ံ အြျေ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခွဲြှု 

ြဟာဗျေူဟာနှင့်ပင်ြလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင ် နိုင်င၏ံ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခွဲြှုစနစ် တိုးတ ် 

က ာင်းြွန်လာကစကေးအတွ ် ဆ ်စပ်လျေ ်ေိှကသာ အဓိ မပဿနာြျေား၊ လိအုပ်ချေ ်ြျေားနှင့် 

စိန်ကခါ်ြှုြျေား ို ကြာ်မပထားပပီး မြန်ြာနိုင်င၌ံ အေငး်အမြစ်ြျေား ို ထိကော ်စွာ အသံုးချေ နိုငက်ေး 

နှင် ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း  င်းစင်ကသာ လူြှုအြွဲ့အစည်းတစ်ေပ် မြစ်ကပါ်လာကစကေးအတွ ် အဓ ိ 

ပါဝင်ပတ်သ ်သူအားလုးံ ို အသိပညာကပး မြှင့်တင်နိုင်ေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။ စီြံခန့်ခွဲြှု 

အကလ့အ ျေင့်အားနည်းမခင်းကက ာင် ့ မြစ်ကပါ်လာသည့် ကလထုညစ်ညြ်းြှုနှင် ့ စ ်ြှုလုပ်ငန်းနှင့် 

ကဆးဘ ်ဆိုင်ောလုပ်ငန်းြှ ထွ ေိှ်လာကသာ စွန့်ပစ်ပစ္စညး်ြျေား၊ ကဘးအန္တောယ်ေိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

ြျေား၊  လူကနအိြ်ြျေားနှင့် စီးပွားကေးလုပ်ငန်းြျေားြှ ထွ ေ်ှိလာသည့် စွန့်ပစ်ကေြျေား အပါအဝင ်

အစိုင်အခဲ၊ အေည်၊ အကငွ့  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျေား ို သိြ်းဆည်းမခင်း၊ ခွဲမခားစွန့်ပစ်မခငး်၊ ကနာ ်ဆုံး 

ည



အဆင့် မပုမပင်သန့်စင်မခင်းနှင့် စွန့်ပစ်မခငး်တို့ က ာင်းြွန်ကစကေးအတွ ် ြဟာဗျေူဟာ ျေ 

အစီအစဉ်နှင့် ကမြေှငး်ကဆာငေ်ွ ်ေြည့် နည်းလြး်ြျေား ို ခွဲမခားနိုင်ကစေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။ 

တစ်ချေနိ်တည်းြှာပင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်သ ်ဆိုငက်သာ ဝန်ကဆာင်ြှုြျေား ို ကေေှည်တွင် 

စဉ်ဆ ်ြမပတ် ကဆာင်ေွ ်နိုင်ကစေန်အတွ ် အကထာ ်အ မူပုနိုင်သည့် ဘဏ္ဍာကေးဆိုင်ော 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျေား၊ က ာငး်ြွန်ကသာ ြူဝါေြျေား၊ ခိုင်ြာသည့် အြဲွ့အစည်းြျေားနှင့် ကစာင့်က ပ် 

က ည့်ရှုစစ်ကဆးမခင်း ြူကဘာင်ြျေား ချေြှတ်၍ ကဆာင်ေွ ်က ေြည် မြစ်ပါသည်။ 

သ့ုိမြစ်ော ဤြဟာဗျေ ဟာနှင့် ပင်ြလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် မြန်ြာနိုင်င၌ံ ထိကော ်ပပီး 

အ ျေ ိုးေှိကသာ စီြံခန့်ခွဲြှုဆိုင်ော အကလ့အ ျေင့်က ာငး်ြျေားအတွ ် လြ်းညွှန်ကပးနုိင်ေန် 

ေည်ြှန်းချေ ်ြျေား၊ ကဆာင်ေွ ်ချေ ်ြျေား ုိ ကြာ်မပထားပပီး ြူဝါေကေးော သကဘာတူညီချေ ်နှင့် 

အဓ ိ ျေကသာ မပည်သူလူထ၊ု ပုဂ္ဂလိ နှင့် အေပ်ြ ်အြဲွ့အစည်းြျေားြှ  ိုယ်စားလှယ်ြျေား 

(နုိင်ငံသား၊ စီးပွားကေးလုပ်ငန်းေှင်၊ ပညာေှင်နှင့် အမခားပါဝင်ပတ်သ ်သူြျေား) ပါဝင်ကဆာင်ေွ ်မခင်း 

နှင့် ထုိသ့ုိပူးကပါင်းကဆာင်ေွ ်မခင်းတ့ုိ ုိ ခုိင်ြာအားက ာင်းကစကေးအဆုိမပုချေ ်ြျေား ပါဝင်ပါသည်။ 

Kazunobu Onogawa 
ညွှန်ကကားရေးမှူး 

 ပတ်ဝန်းကျင်ေုိင်ောနည်းပညာများတွင် 
ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ် နှင့်ပူးရပါင်းရောင်ေွက်သည့် 
နုိင်ငံတကာပတ်ဝန်းကျင် မဟာဗျူဟာများေုိင်ော အေဲွ့အစည်း
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အတုိကောေ်အသံုးအနှုန်းများ 

3Rs Reduce, Reuse, Recycle  
(က ျှော့ချခခင်း၊ ခြန် ညအ်သံုးခြုခခင်း၊ ခြန် ညခ်ြုခြင်ထုတ် ုြ်ခခင်း)  

ADB Asian Development Bank 
(အာရှဖွံ့ ဖဖိုးရရးဘဏ်) 

BORDA Breman Overseas Development and Research Association  
(Breman နိုင်ငံရပ်ခြားဖွံ့ဖဖိုးရရးနှင့်သုရေသနအဖွဲ့ ) 

CBD Central Business District 
(ဗဟုိအဆင့်စီးပွားရရးြရိုင်) 

CCET IGES Centre Collaborating with UN Environment on Environmental 
Technologies 
(ပေဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာနည်းပညာများေွင် ကုလသမဂ္ဂ ပေဝ်န်းကျင်အစီအစဉ် 
နှင့်ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်သည့် နိုင်ငံေကာပေ်ဝန်းကျင် မဟာဗျူဟာများ 
ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစညး်) 

CDCs City Development Committees 
(ဖမို့ရောစ်ည်ပင်သာယာရရးရကာ်မေီ) 

ECD Environmental Conservation Department 
(ပေဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမး်ရရးဦးစီးဌာန) 

EQM Environmental Quality Management Co.,Ltd 
(ပေဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာ အရညအ်ရသွး စီမြံန့်ြွဲမှု ကုမ္ပဏီလီမေိက်) 

EU European Union 
(ဥရရာပသမဂ္ဂ) 

GDP Gross Domestic Product  
(ခြည်တွင်းအသားတင်ထုတ် ုြမ်ှုတန်ဖိုး) 

GHGs Greenhouse Gases  
(မှန ်ုံအိမ်ဓာေ်ရငွ့များ) 

IETC International Environmental Technology Centre 
(နိုင်ငံေကာပေဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာနည်းပညာဗဟုိဌာန) 

IGES Institute for Global Environmental Strategies 
(ကမ္ဘာ့ပေဝ်န်းကျင်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများအေွက်အဖွဲ့ အစညး်) 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
(ရာသီဥေုရခပာင်းလဲမှုဆုိင်ရာ အစုိးရအြျင်းြျင်းပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ရရးအဖဲွ့) 

JICA Japan International Cooperation Agency 
(ဂျပန်နိင်ုငံ နိုင်ငံေကာ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ရရးရအဂျင်စီ) 

KOICA Korean International Cooperation Agency 
(ကုိရီးယားနိုင်ငံ နိုင်ငံေကာ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ရရးရအဂျင်စီ) 
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MCDC Mandalay City Development Committee 
(မန္တရလးဖမို့ရောစ်ညပ်င်သာယာရရးရကာ်မေီ) 

MONREC Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 
(သယံဇာေနှင့်သဘာဝပေ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ရရးဝန်ကကီးဌာန) 

MRF Material Recovery Facility  
(ပစ္စည်းများခပန်လညရ်ယူသည့်စက်ရုံ) 

MSW   Municipal Solid Waste 
(မမို့ခြဧရိယာများမှ ထွေ်ရှိကသာ အစိုင်အြဲစွန့်ပစ်ပစ္စညး်များ) 

NCDP National Comprehensive Development Plan 
(အမျ ိုးသား ဘက်စုံဖံွ့ဖဖိုးမှု စီမကိံန်း) 

NGO  Non-Governmental Organization 
(အစိုးရမဟုေရ်သာအဖွဲ့အစည်းများ) 

NPTDC  Nay Pyi Taw City Development Committee 
(ရနခပည်ရော် စည်ပင်သာယာရရးရကာ်မေီ) 

NSDS National Sustainable Development Strategy 
(အမျ ိုးသားစဉ်ဆက်မခပေ်ဖွံ့ ဖဖိုးေိးုေက်မှုမဟာဗျူဟာ) 

NWMSMP  National Waste Management Strategy and Master Plan 
(အမျ ိုးသားအဆင့်စွန့်ပစ်ပစ္စညး်စီမြံန့်ြွဲမှု 
မဟာဗျူဟာနှင့်ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်) 

PCCD Pollution Control and Cleansing Department 
(ပေဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမး်ရရးနှင့်သန့်ရှင်းရရးဌာန) 

PPP  Public-Private Patnership 
(အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ပူးရပါင်းလုပ်ရဆာင်မှု) 

PRC  People’s Republic of China 
(ေရုေခ်ပည်သူ့သမ္မေနိုင်ငံ) 

SEZ  Special Economic Zone 
(အထူးစီးပွားရရးဇုန်) 

SWM  Solid Waste Management 
(အစိုင်အြဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှု) 

TDCs  Township Development Committee 
(ဖမို့နယ်စညပ်င်သာယာရရးအဖွဲ့ ) 

UN-Habitat  United Nations Human Settlements Programme 
(ကုလသမဂ္ဂဖမို့ရွာအစီအစဉ်) 

UNDP United Nations Development Programme 
(ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ ဖဖိုးေိုးေက်ရရး အစီအစဉ်) 

UN Environment United Nations Environment 
(ကုလသမဂ္ဂ ပေဝ်န်းကျင် အစီအစဉ်) 

တ



UN Environment-
IETC  

United Nations Environmental Programme’s International 
Environmental Technology Centre  
(ေု သမဂ္ဂြတ်ဝန်းေျင်အစီအစဉ်ကအာေ်ရှိ နိုင်ငံတော ြတဝ်န်းေျင် 
ဆိုင်ရာ နည်းြညာ ဗဟုိဌာန) 

WHO World Health Organization  
(ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရရးအဖွဲ့) 

WWF World Wide Fund for Nature  
(ကမ္ဘာ့ သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ရရးရန်ပုံရငွအဖွဲ့ ) 

YCDC Yangon City Development Committee 
(ရန်ကုန်ဖမို့ရောစ်ည်ပင်သာယာရရးရကာ်မေီ) 
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အေျဉ်းချုြ် 

ခမန်မာနိုင်ငံသည်  ူဦးကရတိုးြွား ာခခငး်၊ စီးြွားကရးတိုးတေ် ာခခင်းနှင့်အတူ စွန့်ြစ် 

ြစ္စည်းများ  များခြား ာခခငး်များအခြင် ထိကရာေ်ကသာ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ သင့်က ျာ် 

ကသာ အကခခခံအကဆာေ်အအံုများ၊ မတည်ရင်းနီှးကငွ၊ ဘဏ္ဍာကရး အကခခအကန၊  ူသားအရင်းအခမစ် 

တ့ုိနှင့်အတူ ြတ်ဝန်းေျင်ထိန်းသိမ်းကရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများ အားနည်း 

 ျေ်ရိှခခင်းက ောင့် မ ောကသးကသာအချန်ိမှစ၍ စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှုနှင့်ြတ်သေ်မြီး အ ွန် 

များခြားကသာ စိန်ကခါ်မှုများနှင့် ရင်ဆုိင်ကေုံကတွ့ ျေ်ရိှြါသည်။ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုသည် 

ြတ်ဝန်းေျင်၊  ူမှုကရးနှင့် စီးြွားကရးများ အြါအဝင် အ ွန်ေျယ်ခြန့်ကသာ စိန်ကခါ်မှုအမျ ိုးမျ ိုး 

ခဖစ်သည့် ခြည်သူ ူထုေျန်းမာကရး၊ ရာသီဥတုကခြာင်း ဲမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှု၊ စားနြ်ရိေ္ခာဖူ ုံမှု၊ 

အရငး်အခမစ်များ ထိကရာေ်စွာ သံုးစွဲမှု၊ ကရရှည်တည်တံ့သည့် မမို့ကေီးများ၊ ကရရှည်တည်တံ့သည့် 

ထုတ် ုြ်မှုနှင့် စားသံုးမှုြံုစံများ အစရိှသည့် စဉ်ဆေ်မခြတ် ဖံွ့မဖိုးတုိးတေ်မှုဆုိင်ရာ အက ောင်းအရာ 

များနှင့် ည်း ဆေ်စြ် ျေ်ရှိကနြါသည်။ 

အဆုိြါေိစ္စရြ်များေုိ ကခဖရှင်းကဆာင်ရွေ်နုိင်ကရးအတွေ် ခမန်မာနုိင်ငံ အမျ ိုးသားအဆင့် 

စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှု မဟာဗျူဟာနှင့်ြင်မ ုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ေုိ သယံဇာတနှင့် 

သဘာဝြတ်ဝန်းေျင်ထိန်းသိမ်းကရးဝန်ကေီးဌာနေ ေု သမဂ္ဂြတ်ဝန်းေျင်အစီအစဉ် (UNEP) ၏ 

နိုငင်တံော ြတ်ဝန်းေျင်ဆိုငရ်ာ နညး်ြညာဗဟိုဌာန (IETC) နှင့ ် Institute for Global 

Environmental Strategies’ Centre Collaborating with UNEP on Environmental 

Technologies (IGES-CCET) တ့ုိ၏ အေူအညီခဖင့် ကရးဆဲွထားခခင်း ခဖစ်ြါသည်။ ဤမဟာဗျူ ဟာနှင့် 

ြင်မ ုြ်ငန်းအစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ြျက်မှာ ရရရှည်ရကာငး်မွန်ရသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြွဲမှု 

စွမ်းရဆာင်ရည် ေည်ရဆာက်ရန်နှင့် သမားရုိးကျ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြဲွခြင်း (သိမ်းဆည်းခြငး်၊ 

သယ်ယူပ့ုိရဆာင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း) မှ ရရရှည်ရကာင်းမွန်ရသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြဲွမှု ခဖစ်သည့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု ရလျှော့ြျခြင်း (Reduce) ၊ ခပန်လည်အသံုးခပုခြင်း (Reuse) ၊ ခပန်လည်ခပုခပင် 

ထုေ်လုပ်ခြင်း (Recycle) စသည့် နည်းလမ်းများအား အခခားကသာ အမျ ိုးသားအဆင့် ြတ်ဝန်းေျင် 

ဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်ချတိ်ဆေ်ကဆာင်ရွေ်ခခင်းခဖင့် လက်ရေွ့ကျင့်သုံးနိုင်ဖပီး အရထာက်အကူ 

ခဖစ်ရစမည့် မူဝါဒမရူဘာငန်ှင် ့မဟာဗျူဟာများ ဖွံ့ဖဖိုးလာရစရန် ခဖစ်ပါသည်။ 

ခမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ြင်မ ုြ်ငန်း 

အစီအစဉ်သည် စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ြတ်သေ်၍ စနစ်ေကျ လုိက်နာကျင့်သံုးရဆာင်ရွက် 

နုိင်ရရးနှင့် အဓေိ ခြဿနာများ၊  ိုအြ်ချေ်များနှင့် စိန်ကခါ်မှုများေို ကခဖရှငး်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ 

ကမျှော်မှန်းချေ်နှင့် မဟာဗျူဟာများေုိ ထည့်သွင်းကရးဆဲွထားသည့် ြထမဦးဆံုးကသာ အမျ ိုးသား 

အဆင့် ကဆာင်ရွေ်မှုတစ်ခုခဖစ်ြါသည်။ ထ့ုိအခြင် အရင်းအခမစ်များအား ထိကရာေ်စွာ အသံုးချနုိင်မြီး 
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စွန့်ြစ်ြစ္စည်း ေင်းစင်သည့်  ူမှုအဖဲွ့အစည်းတစ်ရြ် ကြါ်ထွန်း ာကစကရးအတွေ် အဓိေ ြါဝင် 

ြတ်သေ်သူများအ ေားတွင် အသိြညာကြးခမှင့်တင်မှုများ ကဆာင်ရွေ်ရန် ည်း ြါဝင်ြါသည်။ 

ဤမဟာဗျူဟာနှင့်ြင်မအစီအစဉ်သည် ြတ်ဝန်းေျင်ညစ်ညမ်းမှုေုိ ထိန်းချု ြ်ရန်နှင့် ြတ်ဝန်းေျင် 

စီမံခန့်ခဲွမှုအတွေ် စွန့်ြစ်ြစ္စည်းအမျ ိုးမျ ိုး(စွန့်ြစ်အစုိင်အခဲ၊ စွန့်ြစ်အရည်/ စွန့်ြစ်ကရနှင့်ထုတ် ွှတ် 

အခိုးအကငွ့များ)ေို  ွှမ်းခခုံ၍ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ြါသည်။ သ့ုိရာတွင်  ေ်ရိှအချနိ်၌ အစိုင်အခဲ စွန့်ြစ် 

ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုအကြါ်၌သာ ဦးစားကြးကခဖရှင်းကဆာငရွ်ေ်ရန် ခဖစ်ြါသည်။ 

ခမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ြင်မ ုြ်ငန်း 

အစီအစဉ်သည် မဟာဗျူ ဟာေျကသာ မူဝါဒ  မ်းညွှန်ချေ်များ၊ ကဆာင်ရွေ်ရမည့် အစီအစဉ်များနှင့် 

စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု ကရရှည်ဖွံ့ မဖိုးတိုးတေ်ကစကရး ကဆာင်ရွေ်ရမည့်အချေ်များေို ကဖာ်ထုတ် 

နိုငရ်န် ရည်ရွယ်ထားြါသည်။ ထုိသ့ုိ ကဖာ်ထုတ်ရာတွင် ထွေ်ရိှ ာကသာ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများေုိ 

ြတ်ဝန်းေျင်နှင့်သဟဇာတခဖစ်ကအာင် စီမံခန့်ခဲွခခင်းခဖင့် ော တုိတွင် စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုစနစ် 

က ောင့် ြတ်ဝန်းေျင်အကြါ် ဆုိးေျ ိုးသေ်ကရာေ်မှု မရိှသေ့ဲသ့ုိ ော  တ်နှင့် ော ရှည်များ 

တွင် ည်း  ူမှုအဖွဲ့အစညး်ေ  ေ်ခံနိုငမ်ြီး စီးြွားကရးအရ ည်း အေျ ိုးအခမတ်များ ရရိှ ာ 

ကစမည် ခဖစ်ြါသည်။ အစိုင်အခဲစွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းခခငး်၊ ခြုခြငသ်န့်စင်ခခင်းနှင့် 

စွန့်ြစ်ခခငး် စသည့်နည်း မ်းများ ြိုမုိကောငး်မွန် ာကစကရးအတွေ် စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု 

စနစ်များေို ကရွးချယ်ရာတွင် အသံုးခြုနိုငမ်ည့် အကခခခံမူကဘာင်များေို စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု 

အဆင့်ဆင့န်ှင့် 3Rs နည်း မ်းခဖင့် ကဆာငရွ်ေ်ကစခခငး်ခဖင့် ရရိှကစမည် ခဖစ်ြါသည်။ ထို့အခြင် 

ဤမဟာဗျူဟာနှင့် ြင်မ ုြ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် ရည်မှန်းချေ် ြန်းတိုင် (၆) ခုေို အကခခခံချမှတ် 

ထားမြီး မမို့ခြဧရယိာများမှထွေ်ရိှကသာ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ၊ စေ်မှု ုြ်ငန်းနှင့် ကဆးဘေ်ဆိုငရ်ာ 

စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ၊ ြ တ်စတစ်စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ၊ ကဘးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများနှင့် 

သိသာစွာ များခြား ာကသာ အခခားစွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ စသည်တို့ေို စနစ်တေျသိမ်းဆညး်ခခင်း၊ 

စွန့်ြစ်ခခငး်များနှင့် စွန့်ြစ်အရည်များ ( ူကနအိမ်များနှင့် စေ်မှု ုြ်ငန်းများမှ စွန့်ြစ်ကရဆုိးများ) 

စွန့်ြစ်ခခင်းနှင့် ခြုခြင်သန့်စင်ခခင်းများနှင့်ြတ်သေ်၍ ဦးစားကြးကဆာင်ရွေ်ရမည့် ုြ်ငန်းများ၊ 

စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ကဆာင်မှု ုြ်ငန်းများ ကရရှည်တည်တံ့ကရးအတွေ် ည်း 

စနစ်တေျ ကဆာင်ရွေ်ရမည့်အချေ်များေို ကဖာ်ခြထားြါသည်။ အဖွဲ့အစည်းြိုင်းဆိုင်ရာ 

ကဆာငရွ်ေ်ထားရှမိှုများ၊ ကစာင့် ေြ် ေည့်ရှုစစ်ကဆးကရးဆိုင်ရာ မူကဘာင်များ၊ ဘဏ္ဍာကရးဆိုငရ်ာ 

အကထာေ်အြ့ံခဖစ်ကစကသာ  ုြ်ထံုး ုြ်နည်းများ၊ ခုိင်မာကသာ မူဝါဒများ ြါဝင်ကသာ မူကဘာင် တစ်ခု 

ချမှတ်ခခင်းအားခဖင့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှုေုိ ကရရှည်အကောင်အထည်ကဖာ် ကဆာငရွ်ေ်သွားနိုင်မည် 

ခဖစ်ြါသည်။ 

န



ခမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ြင်မ ုြ်ငန်း 

အစီအစဉ်ေို အကောင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ရွေ်ခခင်းသည် သယံဇာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းေျင် 

ထိန်းသိမ်းကရးဝန်ကေီးဌာနကအာေ်ရိှ ြတ်ဝန်းေျင်ထိန်းသိမ်းကရးဦးစီးဌာနေ ဦးစားကြးကဆာင်ရွေ်ရ 

မည့် ုြ်ငန်းတစ်ခုခဖစ်မြီး ထိကရာေ်၍ အေျ ိုးရှိကသာ စွန့်ြစ်ြစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲကရးဆိုင်ရာ 

ဝန်ကဆာင်မှုများ  မး်ညွှန်ခြသကြးနိုငက်ရးအတွေ် အဓေိြါဝင် ြတ်သေ်သူများ (နိုငင်ံသား 

များ၊ စေ်ရုံအ ုြ်ရုံများ၊ ြညာကရးအဖွဲ့အစည်းများ၊ မမို့ကတာ်စည်ြင်သာယာကရးကော်မတီများ၊ 

မမို့နယ်များ၊ အခခားဆေ်စြ်ဝန်ကေီးဌာနများနှင့် ြါဝင်ကဆာင်ရွေ်သူများ) ေ တေ်ကေစွာ ြူးကြါင်း 

ြါဝင် ကဆာငရွ်ေ်ခခငး်အကြါ်တွင် မူတညြ်ါသည်။ တုိးတေ်မှုများေုိ ကစာင့် ေြ် ေည့်ရှုစစ်ကဆး 

ရန်နှင့် ခဖစ်ကြါ် ာမည့် အခေ်အခဲများ၊ အဟန့်အတားများေို ကခဖရှငး်နိုင်ကရးနှင့်ြတ်သေ်၍ 

 ုိအြ်ချေ်များေုိကဆာင်ရွေ်နုိင်ကရးအတွေ် မဟာဗျူ ဟာနှင့်ြင်မ ုြ်ငန်းအစီအစဉ်ြါ ရည်မှန်းချေ် 

များအား အခါအားက ျာ်စွာ ခြန် ည်သံုးသြ်ခခင်း၊ အေဲခဖတ်ဆန်းစစ်ခခငး်များေို ကဆာငရွ်ေ်သွား 

ရမည် ခဖစ်ြါသည်။ 

ပ





 ၁။ နိဒါန်း 

၁.၁။  မဟာဗျူဟာ ရှင်းလင်းချက် 

မမန်မာနုိင်ငံသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ သီးမခားရပ်တည်ခ့ဲပပီးနနာက် အာရှတုိက်တွင် စီးပွားနရး 

အရ တိုးတက်မှု အရိှန်အဟုန် မမှင့်တငလ်ျက်ရိှပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင၍် နိုငင်နံရးနှင့် 

စီးပွားနရး မပုမပငန်မပာင်းလဲခဲ့ပပီးနနာက် နိုငင်ံ၏စီးပွားနရးသည် နှစ်စဉ် မပည်တွင်းအသားတင် 

ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး ၆ ရာခိုင်နှုန်းနကျာ်အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ (ADB ၂၀၁၆ ၊ World Bank 

၂၀၁၈) 

မမန်မာနိုင်ငအံနနမဖင့် စီးပွားနရးတိုးတက်မှု မမန်ဆန်ပပီး ပမို့မပနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ 

လျင်မမန်စွာ တိုးတက်လာမခငး်န ကာင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၌ စိန်နခါ်မှုများနှင့ ် ရငဆ်ိုငန်နရ 

ပါသည်။ အထူးသမဖင့် အဓိကပမို့ကကီးသံုးခုမဖစ်သည့် နနမပည်နတာ်၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တနလးပမို့တို့တွင ်

နန့စဉ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု သိသိသာသာ မမင့်တက်လျက်ရိှပပီး မပည်သူလူထု၏ ကျန်းမာနရးကို 

ထိခိုကန်စမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများ မဖစ်နပါ်နစလျက်ရိှပါသည်။ ပမို့နယ်အများစုတွင် 

လည်း ထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏ သံုးပုံတစ်ပုမံ ှ သံုးပုံနှစ်ပုံခန့်ကိ ု စနစ်တကျ 

သိမ်းဆည်းမခင်းနှင့် စွန့်ပစ်မခင်း မရိှသည့်အမပင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရိှ နမမလွတ် 

များ၊ လမး်များနှင့ ် မမစ်နချာင်းအင်းအိုင်များ၊ ကန်များတွင် မ ကာခဏ စွန့်ပစ်မခငး်၊ မီးရှို့မခငး် 

များန ကာင့် နမမနပါ်နှင့် နမမနအာက်ရိှ နရများကို ညစ်ညမ်းမှု မဖစ်နပါ်နစလျက်ရှိပါသည်။ ထို့မပင် 

စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် အခြား နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

များမပားလာမခငး်န ကာင့် အဆိပုါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလုးံကို လွှမ်းခခုံ၍ နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်နိုငန်ရး 

အတွက် အနလးထား နဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  

သယံဇာတနှင့ ် သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဝန်ကကီးဌာနနအာက်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းနရးဦးစီးဌာနအနနမဖင့် ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်မှ နုိင်ငံတကာ ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိုင်ရာနညး်ပညာဗဟိုဌာနနှင့ ် အမခားဆက်စပ်ဝန်ကကီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများ၊ အဖဲွ့အစည်းများ၊ 

နနမပည်နတာ်နကာငစ်ီနယ်နမမ၊ တိုင်းနဒသကကီး/မပည်နယ်အစိုးရနှင့်ပမို့နယ်များမှ ကိုယ်စားလှယ် 

များနှင်ပ့ူးနပါင်း၍ အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့်ပင်မလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်ကုိ နရးဆဲွခ့ဲမခင်းမဖစ်ပါသည်။ သမားရုိးကျ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုစနစ်မှ  3Rs ကုိ အနမခခံ 

နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုစနစ်ကုိ လက်နတွ့ကျင့်သံုးနဆာင်ရွက်ရန်၊ ၎င်းတ့ုိကုိ အနထာက်အကူ 

မဖစ်နစမည့် မူဝါဒနှင့် နည်းဗျူ ဟာများ ချမှတ်နဆာင်ရွက်ရန် စသည့် နရရှည်နကာင်းမွန်နသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို နရးဆွဲနိုငန်ရးအတွက်  ရည်ရွယ်၍ နရးဆွဲခဲ့မခင်း မဖစ်ပါသည်။ 
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 အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်သည် 

အမျ ိုးသားအဆင့် ပထမ ခြလှမ်းခြစ်ပပီး အရင်းအခမစ်များအား အကျ ိုးရိှစွာအသံုးြျ၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

လံုး၀ကင်းစင် သာလူ့ ောင်အြဲွ့အစည်းတစ်ြု ရရိှ ရးအတွက် အ ရးကကီး သာ ဆက်စပ်ပတ်သက် 

သူများကကားတွင် အသိပညာများ တုိးတက်ခမင့်မားလာ စရန်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြဲွမှုနှင့်သက်ဆုိင် 

သည့် အဓကိကျ သာကိစ္စရပ်များ၊ လိအုပ်ြျက်များနှင့် စိန် ြါ်မှုများအား ရင်ဆိုင် ခြရှင်းနိုင်ရန် 

အတွက် အ ခြြံကျ သာ လမး်ညွှန်ြျက်များ ခြစ်ပါသည်။ ပတ်၀န်းကျင ် ညစ်ညမ်းမှုများအား 

ထိန်းြျုပ်ရန်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျ ိုးမျ ိုးအား လွှမ်းခြုံစီမံြန့်ြွဲနိုင ်ရးအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စီမံြန့်ြွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို  ရးဆွဲထားခြငး်ခြစ်ပပီး အစိုင်အြဲ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းစီမံြန့်ြွဲမှုကို အ ကာင်အထည် ြာ် ဆာငရွ်က်နိုင ်ရးအတွက် အ လးထား ြာ်ခပထား 

ပါသည်။ 

 ထို့ခပင် အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံြန့်ြွဲမှုမဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်သည် မဟာဗျူဟာ ခမာက် လမး်ညွှန်ြျက်များ၊ အစီအစဉ်များနှင့် လုပ် ဆာငြ်ျက် 

များခြင့် အစုိင်အြဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ 3Rs စနစ်ခြင့်  ခြရှင်း ဆာင်ရွက်ခြင်း၊ 

စွန့်ပစ်ခြင်း စသည့် နညး်လမး်များကို အ ကာငအ်ထည် ြာ် ဆာငရွ်က်ရန် ရည်ရွယ်ထား 

ပါသည်။ ထို့ခပင် စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှလာ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊  ဆးရုံသံုးစွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများ၊ အခြား သာ ေးအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် စွန့်ပစ်အရည်များအား စနစတ်ကျ 

 ခြရှင်း ဆာငရွ်က်နိုင ်ရးအတွက်  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှုဆိုငရ်ာ လုပ်ငန်းအြဲွ့အစည်းများကိ ု

ြွဲ့စည်းတည် ထာငခ်ြငး်၊  စာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ် ဆးခြငး်၊ ေဏ္ဍာ ရးဆိုင်ရာ အ ထာက်အပ့ံ ပး 

ခြငး်များ ပါဝင် သာ မူ ောင်များ၊ မူဝါဒများခြင့်  ရရှည်ဝန် ဆာငမ်ှု ပးနိုင် စရန် ရည်ရွယ် 

ထားပါသည်။ 

 အကျ ိုးရိှထိ ရာက်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြဲွမှု ဝန် ဆာင်မှုလုပ်ငန်းများအား  လျှင်ခမန်စွာ 

 ဆာငရွ်က်နိုင ်ရးအတွက် ခပည်သူများ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရှင် 

များနှင့် အခြားပါဝင်ပတ်သက်သူများမှ တက်ကကစွာ ပူး ပါင်းပါဝင ်ဆာင်ရွက်ြဲ့ခြငး်ခြင့် 

ရည်မှန်းြျက်များ၊ အဆိခုပုလုပ် ဆာငြ်ျက်များကို ြျမှတ်ြဲ့ခြငး်ခြစ်ပါသည်။ 

၁.၂။  ရရှည် မျှာ်မှန်းြျက် 

 အမျ ိုးသား စဉ်ဆက်မခပတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု မဟာဗျူဟာ နှင့ ် ခမန်မာနိုငင်ံ ပတ်ဝန်းကျင် 

 ရးရာမူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာမူ ောင် (မူကကမ်း) တွင်  ြာ်ခပထား သာ  မျှာ်မှန်းြျက်များနှင့်အညီ 

ခမန်မာနုိင်ငံ အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြဲွမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ 

 ရရှည် မျှာ်မနှ်းြျက်ကို ခမန်မာနုိင်ငံ၏  တာက်ပ သာအနာဂတ်ကုိ ရည်မှန်း၍ ထာဝစဉ်စိမ်းလန်း 
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သန့်ရှင်းပပီး  ကာင်းမွန်မျှတ သာ  ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ   ြာ် ဆာင်သွားရန် ဟူ၍ သတ်မှတ်ထား 

ပါသည်။ 

၁.၃။ ရည်ရွယ်ြျက် 

 အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြွဲမှု ဗဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ 

ရည်ရွယ်ြျက်မှာ ခမန်မာနုိင်ငံတွင် ပုိမုိစိမ်းလန်းသန့်ရှင်းပပီး  ကာင်းမွန်မျှတ သာ  ပတ်ဝန်းကျင် 

အ ခြအ နကုိ ရရိှနုိင် ရးအတွက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် စားသံုးသူအားလံုး  ပူး ပါင်းပါဝင်ခြင်း၊ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလံုးကုိ ခပန်လည်အသံုးြျနုိင်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု လံုးဝမရိှ စခြင်းနှင့်  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလံုးကုိ ခပန်လည်အသံုးခပုသည့် ပတ်လည်စီးပွား ရးစနစ်ခြစ်ခြင်း တ့ုိကုိ 

အ ခြြံ သာ  ေက်စံုစွန့်ပစ်ပစ္စည်း  စီမံြန့်ြဲွမှု မဟာဗျူဟာကုိ  ရးဆဲွ အ ကာင်အထည် ြာ်ရန် 

ခြစ်ပါသည်။ 
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၂။ မဟာဗျူဟာအား နဖာ်ထုတ်မခင်း 

အမျ ိုးသားအဆင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင် ့ ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို 

သယံဇာတနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး 

ဦးစီးဌာနမ ှဦး ဆာင၍် IGES-CCET ၏ နညး်ပညာအ ထာက်အပံ့ခြင့်  ရးဆွဲြဲ့ခြင်း ခြစ်ပါသည်။  

အမျ ိုးသားအဆင့်၊  နခပည် တာ် ကာငစ်ီနယ် ခမ၊ တိုင်း ဒသကကီး၊ ခပည်နယ်အဆင့်နှင့် ပမို့နယ် 

အဆင့်မှ သက်ဆိုငရ်ာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပုဂ္ဂလကိကဏ္ဍများ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ 

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရှင်များနှင့် လူထုအြွဲ့အစည်းအားလုံးပါ၀င်သည့် အမျ ိုးသားအဆင့် 

အလုပ်ရံု ဆွး နွးပဲွများနှင့် အြဲွ့လုိက် ဆွး နွးမှုများ (၂၀၁၆-၂၀၁၈) မှ ရရိှလာ သာ  ဆွး နွးြျက် 

များအ ပါ်တွင် အ ခြြံ၍  ရးဆွဲထားခြငး်ခြစ်ပါသည်။(ပုံ - ၁) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုံ (၁)   အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့်ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် 

မပငဆ်င်နရးဆွဲမခငး်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုမံျား 

မဟာဗျူဟာအား စတင ်ရးဆွဲနိုင ်ရးအတွက် ပထမအဆင့်အ နခြင့်  နခပည် တာ်၊ 

ရန်ကုန်နှင့် မန္တ လးပမို့များအပါအဝင် အဓကိပမို့ကကီးများ၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့ပ်တ်သက်သည့် 

လက်ရှိစီမံြန့်ြွဲမှုအ ခြအ နနှင့်   ခြရှငး် ဆာငရွ်က်ရန်လိုအပ်ြျက်များနှင်ပ့တ်သက်၍  သတငး် 

အြျက်အလက်များအား လ့လာခြင်း၊အြဲွ့လိကု် ဆွး နွးခြငး်၊လူ တွ့ မးခမန်းခြငး်နှင့် လက် တွ့ 
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ကွငး်ဆငး် လ့လာခြငး်များကို  ဆာင်ရွက်ြဲ့ပပီး အဆိပုါ အြျက်အလက်များအ ပါ်တွင် အ ခြြံ 

၍  ခပုစု ရးဆွဲြဲ့ခြငး်ခြစ်ပါသည်။ 

အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှု ဗဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် 

 ရးဆွဲနိုင ်ရး အလို့ငှာ အဓကိ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများထံမှ အြျက်အလက်နှင့် သ ောထား 

အခမင်များ ရရိှနိုင် ရးအတွက်  အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြဲွမှု မဟာဗျူဟာနှင့် 

ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်  ရးဆဲွခြင်းဆိုင်ရာ ပထမအကကိမ် အလုပ်ရုံ ဆွး နွးပွဲကို  နခပည် တာ်တွင် 

၂၀၁၆ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက် န့မှ ၁၅ ရက် န့အထိ ကျငး်ပခပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ အဆိပုါ အလုပ်ရံု 

 ဆွး နွးပွဲသုိ့ ဝန်ကကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလကိ ကဏ္ဍများ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ 

ပညာရပ်ဆုိင်ရာအြဲွ့အစည်းများ၊ အစုိးရမဟုတ် သာအြဲွ့အစည်းများ၊ အရပ်ေက်လူမှု အြဲွ့အစည်း 

များမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နိုငင်တံကာကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် စုစု ပါင်း ၅၀ ဦး ြန့် 

တက် ရာကြ်ဲ့ပါသည်။ အဆိပုါ အလုပ်ရုံ ဆွး နွးပွဲတွင် အရငး်အခမစ်များအား အကျ ိုးရှိစွာ 

အသံုးြျနုိင် ရးနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း လံုး၀ကင်းစင်သည့် လူ နမှုအသုိင်းအဝုိင်းသ့ုိ  ရာက်ရိှ 

 စ ရးအလ့ုိငှာ အဓိကရည်မှန်းြျက်များ၊ သတ်မှတ်ြျက်များ၊ ဦးတည်ြျက်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ 

ြျမှတ်နိုင် ရးအတွက် အခပန်အလနှ်  ဆွး နွးြဲ့ကကပါသည်။ 

 ပထမအကကိမ်အလုပ်ရုံ ဆွး နွးပွဲမှ ရရိှလာ သာ  ဆွး နွးြျက်များနှင့် ၂၀၁၆ ြုနှစ် ဇွန်လ 

မှ ကသဂုတ်လအတွင်း  ဆာင်ရွက်ြ့ဲ သာ  လ့လာမှုများကုိ အ ခြြံ၍ အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စီမံြန့်ြွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ပထမမူကကမ်းကို  ရးသားခပုစုြဲ့ပါသည်။ 

ထို့ နာက် ၂၀၁၆ ြုနှစ်၊စက်တင်ောလ ၁၂ ရက် န့တွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှ သာ ဌာနဆုိင်ရာ 

အြဲွ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကအြွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ေက်လူမှုအြဲွ့အစည်းများအား ြိတ်ကကား၍ 

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန၌ အဆိပုါ အမျ ိုးသားအဆင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှု မဟာ 

ဗျူဟာနှင့်ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ပထမမူကကမ်းနှင့်ပတ်သက်၍  အစည်းအ ဝး ကျငး်ပ ခပုလုပ်ြဲ့ 

ပါသည်။ မဟာဗျူဟာနှင့ပ်င်မလပု်ငန်းအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သင့်သည့် အ ကကာင်းအရာများ၊ 

အသံုးြျ ဆာင်ရွက်နိုငမ်ည့် နညး်ပညာပိုင်းဆိုငရ်ာအြျက်များကို  ဆွး နွးရန်နှင့် မူကကမ်းအ ပါ် 

တွင် သ ောတူညီမှုများရရိှရန် ရည်ရွယ်၍ ခပုလုပ်ြ့ဲခြင်းခြစ်ပါသည်။ ယင်း ဆွး နွးပဲွမှ ရလဒမ်ျား 

ကိ ု အ ခြြံ၍ မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် မူကကမ်းကို ထပမ်ခံပငဆ်င်  ရးဆွဲြဲ့ 

ပါသည်။  

 အဆိပုါ ခပငဆ်င် ရးဆွဲထား သာ မူကကမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ 

အားလုးံပါဝင် သာ အလုပ်ရုံ ဆွး နွးပွဲကို ၂၀၁၆ ြုနှစ်၊ ဒီဇငေ်ာလ ၅ ရက် န့မှ ၆ ရက် န့အထိ 

ရန်ကုန်ပမို့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး  ကာ်မတီရုံးတွင် ကျငး်ပြဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ  ဆွး နွးပွဲသ့ုိ 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများ၊ တုိင်း ဒသကကီး၊ ခပည်နယ်၊ ပမို့နယ် စည်ပင်သာယာ ရး 
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အြဲွ့များ၊ ပုဂ္ဂလကိအြွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာအြဲွ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ် သာ 

အြဲွ့အစည်းများနှင့် ြံွ့ပြိုးတုိးတက်မှုဆုိင်ရာ နုိင်ငံတကာ မိတ်ြက်အြဲွ့အစည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ် 

စုစု ပါင်း ၈၀ ဦးြန့် တက် ရာက်ြဲ့ကကပါသည်။ အမျ ိုးသားအဆင့်နှင့် တိုင်း ဒသကကီး၊ ခပည်နယ်၊ 

ပမို့နယ်များ၏သ ောထားမှတ်ြျက်အခမင်များ စုစည်းရရိှနုိင် ရးအတွက်  နခပည် တာ် ကာင်စီ 

နယ် ခမ အပါအဝင် တိုင်း ဒသကကီး/ ခပည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာနများမှ 

ကိုယ်စားလှယ်များကို ြိတ်ကကား၍ တက် ရာက် ဆွး နွး စြဲ့ပါသည်။ 

 အလုပ်ရုံ ဆွး နွးပွဲများမှ ထွက ်ပါ်လာ သာ ရလဒမ်ျား ပါ်တွင် အ ခြြံ၍ အမျ ိုးသား 

အဆင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်  နာက်ဆုံးအဆင့် 

မူကကမ်းကို  ရးသားခပုစုြဲ့ပပီး  နာက်ဆုံးအကကိမ် အမျ ိုးသားအဆင့်အလုပ်ရုံ ဆွး နွးပွဲကို ၂၀၁၇ 

ြုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ ၇ ရက် န့တွင်  နခပည် တာ်၌ ကျငး်ပခပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ အဆိပုါ အလုပ်ရံု 

 ဆွး နွးပွဲတွင် မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ပါ အ ကာင်အထည် ြာ် ဆာင်ရွက် 

ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍  တက် ရာက်လာ သာ ကိုယ်စားလှယ်များမှ အ သးစိတ် 

ညိှနှိုငး်  ဆွး နွးတငခ်ပြဲ့ကကပါသည်။ 

 ထို့ခပင် အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်  နာက်ဆုံးအဆင်မ့ူကကမ်းအား ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့် သိရိှနိုင ်စရန်နှင့် အကကံဉာဏ်များ 

ရိှနိုင် စရန်အတွက် သယံဇာတနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်း ရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် အခြား 

ဆက်စပ် အြဲွ့အစည်းများမှ ကျငး်ပခပုလုပ် သာ  အာက်ပါအလုပ်ရုံ ဆွး နွးပွဲ၊ အစည်းအ ဝး 

များတွင်လည်း  ဆွး နွးတငခ်ပြဲ့ကကပါသည် - 

(၁) ၂၀၁၆ ြုနှစ်၊ နိုဝငေ်ာလ ၃ ရက် န့တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန၊ 

 နခပည် တာ်၌ ကျငး်ပခပုလုပ်ြဲ့ သာ စက်မှုစီမံကိန်းများ၊ ပမို့ခပနှင့် ရပ်ရွာများ၏ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ကာ်မတီအစညး်အ ဝး၊ 

(၂) ၂၀၁၇ ြုနှစ်၊  ြ ြာ်ဝါရီလ ၉ ရက်တွင် သဂဂဟဟိုတယ်  နခပည် တာ်၌ ကျင်းပ 

ခပုလုပ်ြ့ဲ သာ ခမန်မာ့အစိမ်း ရာင်ြံွ့ပြိုးတုိးတက်မှု အလားအလာ ဆန်းစစ်မှုဆိုင်ရာ 

အလုပ်ရုံ ဆွး နွးပွဲ ၊  

(၃) ၂၀၁၇ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၅ ရက် န့တွင် Rose Garden ဟိုတယ်၊ ရန်ကုန်၌  Golden 

Dowa က ကကီးမှူးကျငး်ပ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံြန့်ြွဲမှု ဆွး နွးပွဲ၊  

(၄) ၂၀၁၇ ြုနှစ်  အာက်တိုောလ ၁၁ ရက် န့မှ ၁၃ ရက် န့အထိ မန္တ လးပမို့တွင် 

ခပငသ်စ်သံရုံးက ကကီးမှူးကျင်းပခပုလုပ် သာ အမျ ိုးသားအဆင့် အစိုင်အြဲ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှု အလုပ်ရုံ ဆွး နွးပွဲ။ 
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(၅) ၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်တွင်  Park Royal ဟိုတယ်၊  နခပည် တာ်၌ 

ကျငး်ပခပုလုပ်ြဲ့ သာ ဂျပန်-ခမန်မာ ပတ်ဝန်းကျင ်ရး ရာ ပူး ပါင်း ဆာငရွ်က်မှု 

ခြစ်သည့်  ခမန်မာနိုင်ငံ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှု အလုပ်ရုံ ဆွး နွးပွဲ၊  

(၆) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန နှင့် စည်ပင်သာယာ ရး  ကာ်မတီများမှ 

ကကီးမှူးကျင်းပခပုလုပ် သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံြန့်ြဲွမှုဆုိင်ရာ အသိပညာ  ပးခြင်း 

အစီအစဉ်များ။  
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၃။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စီမံခန့်ခဲွမခင်း - လက်ရိှအနမခအနန 

၃.၁။ ခခုံငံုသံုးသပ်ချက် 

မမန်မာနိုင်ငံသည် အနရှ့နတာငအ်ာရှ ကုန်းတွင်းနယန်မမတွင် အကကီးဆုံးနိုင်ငံမဖစ်ပပီး 

စုစုနပါင်းနယ်နမမဧရိယာ စတုရန်းကီလိုမီတာ ၆၇၇,၀၀၀ ရိှပါသည်။ ပထဝီသွငမ်ပင ် အနနအထား 

အရ မမန်မာနိုင်ငံသည် အနရှ့နတာင်အာရှနှင့် နတာငအ်ာရှအ ကားတွင် တည်ရိှပပီး ေဂဂလားနဒ့ရ်ှ 

နိုငင်၊ံ တရုတ်မပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အနိ္ဒိယနိုင်ငံ၊ လာအုိမပည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်နိုငင်၊ံ ထိုငး်နိုင်ငံ 

တို့နှင့် နယ်နမမချငး်ထိစပ်လျက်ရိှပါသည်။ (ပုံ-၂) 

 

ပုံ (၂)  မမန်မာနိုင်င၏ံတည်နနရာမပ နမမပုံ 

သ့ုိမဖစ်ရာ မမန်မာနိုငင်ံအနနမဖင့် မဟာဗျူဟာနမမာက်သည့်နနရာတွင် တည်ရှိသည့်အမပင် 

နရနံနှင့် သော၀ဓာတ်နငွ့၊ သတ္တုအမျ ိုးမျ ိုး၊ အဖုိးတန်နကျာက်စိမ်းနှင့် နကျာက်မျက်ရတနာများ၊  

သစ်နှင့်သစ်နတာထွကပ်စ္စည်းများ ထွက်ရှိသည်သာမက နရအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရရှိနိုင်သည့် 

အနနအထားများလည်း ရိှနနပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မမန်မာနိုင်င၏ံ လူဦးနရနှင့် အမိ်နထာင်စု 

သန်းနခါင်စာရငး်အရ မမန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးနရသည် ၅၁.၄၈ သန်း ရိှခဲ့ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် 
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လူဦးနရတုိးနှုန်းသည် ၀.၇၁ ရာခုိင်နှုန်းမဖင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မမန်မာနုိင်ငံ၏လူဦးနရသည် ၅၄ သန်း 

ခန့် ရိှနုိင်န ကာင်း Wordometers အဖဲွ့မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။ ခန့်မှန်းနမခအားမဖင့် မမန်မာနုိင်ငံ 

လူဦးနရ၏သံုးပံုတစ်ပံုသည် ပမို့မပများတွင်နနထိငု်ကာ ကျန်ရိှလူဦးနရသည် နကျးလက်နဒသများ 

တွင် နနထိငု်လျက်ရိှပပီး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓကိအသက်နမွးဝမ်းနကျာင်းလုပ်ငန်းအမဖစ် 

လုပ်ကိုငလ်ျက်ရှိပါသည်။ နိုငင်ံ၏ပမို့နတာ်မာှ နနမပည်နတာ်မဖစ်ပပီး မမန်မာနိုငင်ံ၏ အကကီးဆုံး ပမို့ 

၂ ပမို့မဖစ်သည့် လူဦးနရ ၄.၆ သန်း ခန့်ရှိနသာ ရန်ကုန်ပမို့ နှင် ့ လူဦးနရ ၁.၃ သန်း ခန့်ရှိနသာ 

မန္တနလးပမို့တို့၏အလယ်တွင် တည်ရိှပါသည်။ (လူဝင်မှုကကီး ကပ်နရးနှင့်မပည်သူ့အငအ်ားဝန်ကကီး 

ဌာန၊၂၀၁၅ ခုနှစ်)။ 

မမန်မာနိုင်ငကံို မပည်နထာငစ်ုနယ်နမမ(နနမပည်နတာ်) ၊ တုိင်းနဒသကကီး (၇) ခ ု (ရန်ကုန်၊ 

မန္တနလး၊ စစ်ကိုင်း၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ မနကွး၊ တနသဂာရီ )  နှင် ့ မပည်နယ် (၇) ခ ု (ကချင်၊ ကယား၊ 

ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင၊် ရှမ်း) တို့မဖင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ မပည်နယ် (၇) ခုတွင် နတာငန်ပါ် 

နဒသများ အများဆုံးပါဝင၍် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုများ အများဆုံးနနထိငု်လျက်ရှိ ကပပီး နမမမပန့် 

နဒသများတွင် ဗမာတိုင်းရငး်သားများ အဓိကနနထိငု်လျက်ရိှပါသည်။ 

မမန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွားနရးအရ အလယ်အလတ် ၀ငန်ငရိှွသည့် နိုငင်ံတစ်နိုင်ငံမဖစ်ပပီး 

နိုငင်ံ၏ Gross National Income per Capita သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အနမရိကန် နဒါ်လာ 

၁၄၅၅ နဒါ်လာ ရိှခဲ့ပါသည်။ အနရှ့အာရှပစိဖိတ်နဒသနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ ကားတွင် စီးပွားနရး 

တုိးတက်မှု အမမန်ဆံုးနုိင်ငံများတွင် ပါ၀င်နနသည့်နုိင်ငံလည်း မဖစ်ပါသည်။ မပည်တွင်းအသားတင် 

ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖုိး တုိးတက်မှုနှုန်းသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ေဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနှစ်များ 

တွင် ၆.၄ ရာခိုငန်ှုန်းရှခိဲ့ပပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေဏ္ဍာနှစ်တွင် ၆.၇ ရာခိုငန်ှုန်း နှင့ ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တွင်   

၇ ရာခိုငန်ှုန်းအထိ တိုးတက်နိုငမ်ည်ဟု နမျှာမ်ှန်းထားန ကာငး်၊ အဓိကအားမဖင့ ် ဝန်နဆာင်မှု 

ကဏ္ဍ၊ စက်မှုကဏ္ဍနှင့် စုိက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍများ၏ စွမ်းနဆာင်မှုများန ကာင့် မဖစ်ပါသည်။ 

(ကမ္ဘာ့ေဏ ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်) 

မမန်မာနိုင်ငံသည် စိုက်ပျ ိုးနရးကို အနမခခံနသာနိုငင်မံဖစ်ပပီး မပည်တွင်းအသားတင် 

ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖုိး၏ ၃၇.၈ ရာခိုငန်ှုန်းသည် စိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍမှမဖစ်ပါသည်။ မပည်ပဝငန်ငွ၏ ၂၅ 

ရာခိုငန်ှုန်းမှ ၃၀ ရာခိုငန်ှုန်းသည် စိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍမ ှ မဖစ်ပပီး အလုပ်အကိုငအ်ားလုံး၏ ၇၀ 

ရာခုိင်နှုန်းသည်လည်း စုိက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍမှပင် မဖစ်ပါသည်။ (ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖဲွ့၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်) 

ထို့မပင် စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများတွင် ကန့်သတ်ချက်များအား နမဖနလျှာ့နပးမခငး်များနှင့် 

နိုငင်မံခားမှ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများအား ခွင့်မပုနပးမခငး်များန ကာင့် စက်မှုကဏ္ဍမှ မပည်တွင်း 

အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖုိး ပါ၀ငန်ှုန်းသည်လည်း ယငး်နှစ်အပိုင်းအမခား အတွင်းမှာပင် ၂၅ 

ရာြိုငန်ှုန်း နရာက်သည်အထိ နှစ်ဆ တိုးမမင့်လာခဲ့န ကာငး်  နတွ့ရိှရပါသည်။ 



10 

 

ထ့ုိမပင ် ၀န်နဆာင်မှုကဏ္ဍသည် လက်ရိှနှစ်များတွင် တိုးချဲ့လာလျက်ရိှပပီး စီးပွားနရး 

လုပ်ငန်းများအား ဖွင့်နပးလုိက်မခင်းအားမဖင့်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်နနနသာ 

၀န်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများသည်လည်း တိုးတက်လာလျက်ရိှပါသည်။ 

သ့ုိနသာ် နသာက်သံုးနရနပးနဝမခင်း၊ မိလ္လာစနစ်၊ နရနုတ်နမမာင်း၊ စွန့်ပစ်နရများနှင့် အစုိင်အခဲ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမခငး်လုပ်ငန်းများ စသည့် ပမို့မပအနမခခံ အနဆာက်အအံုများနှင့် ဝန်နဆာင်မှု 

လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနီှးမမှုပ်နံှမှုနည်းပါးမခင်းများကုိ  အထူးသမဖင့် ရန်ကုန်ပမို့နှင့်မန္တနလးပမို့ကကီးများ 

တွင် သိသာထင်ရှားစွာ နတွ့ရိှနနရပါသည်။ နရနပးနဝမှုစနစ်၊ မိလ္လာစနစ်နှင့်နရနုတ်နမမာင်းစနစ်များ 

အားနညး်လျက်ရိှမခငး်များနှင်အ့တူ ကျန်းမာနရးကာကွယ်နစာင့်နရှာက်မှုလုပ်ငန်းများ၌ ရငး်နှီး 

မမှုပ်နှံမှုနည်းပါးမခင်းများန ကာင့် ကျန်းမာနရးဆိုငရ်ာ စိန်နခါ်မှုများနှင့် ရငဆ်ိုင်ရလျက်ရှိပါသည်။ 

၅ နှစ် နအာက် ကနလးငယ်များ ၀မ်းပျက်ဝမ်းနလျှာနရာဂါန ကာင့် နသဆံုးမှုနှုန်းသည် အနရှ့နတာင် 

အာရှနုိင်ငံများ၏မဖစ်ပွားမှုနှုန်းထက် သိသာထင်ရှားစွာမမင့်မားလျက်ရိှပါသည်။ကနလး ၁၀၀ ဦးလျှင် 

၆.၂ ဦးသည် တစ်နှစ်သား မတုိင်မီ နသဆုံးပပီး ၇.၂ ဦးသည် ၅ နှစ်သားမတိုင်မီ နသဆုံးန ကာငး် 

၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးနရနှင့် အမိ်နထာငစ်ုသန်းနခါင်စာရငး်အရ သိရိှရပါသည်။ ငကှ်ဖျားနရာဂါ၊ 

နသွးလနွ်တုပ်နကွးနရာဂါ၊ မခငန် ကာင့်မဖစ်နသာနရာဂါနှင့် နရတွင်နပါက်ပွားတတ်နသာပိုးမွှားများ 

န ကာင့်မဖစ်နပါ်နိုင်သည့်နရာဂါများသည်လည်း ပမို့မပလူနနမှုစနစ်နှင့် ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ 

အားနည်းမှုန ကာင့် မဖစ်ပွားလာရမခငး်မဖစ်ပါသည် ။(အာရှဖွံ့ ပဖိုးနရးေဏ်၊၂၀၁၃ ခုနှစ်)  

မမန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာနပါ်တွင ် သော၀နေးအန္တရာယ်ကျနရာက်မှုဒဏ်ကိ ု အများဆုံး 

ခံနနရနသာ နိုင်ငမံျားတွင ် ပါဝင်လျက်ရှိပပီး နရကကီးမခင်း၊ မုန်တိုင်းများတိုက်ခိုက်မခငး်၊ ငလျငလ်ှုပ် 

မခငး်၊ နမမပပိုမခငး်၊ မိုးနခါငမ်ခငး် စသည့် ေက်နပါငး်စုံ အန္တရာယ်ကျနရာက်မှုတွင် 2016 Global 

Climate Risk Index အရ ၁၈၇ နိုငင်ံအနက် အဆင် ့ ၂ နနရာတွင ် ရိှနနပပီး INFORM Index for 

Risk Management အရ ၁၉၁ နုိင်ငံအနက် အဆင့် ၉ နနရာတွင် ရှိနနန ကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

၃.၂။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု လက်ရိှအနမခအနန 

မမန်မာနိုင်ငတံွင် လူနနအမိ်ရာများ၊ စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများနှင့် အနဆာက်အအုံများ၊ 

အဖဲွ့အစည်းများ၊ အများမပည်သူနနရာများ၊ နဆးရုံ၊ စက်ရုံစသည့် နနရာမျ ိုးစုံမ ှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

ထွကရ်ှိပါသည်။ လျင်မမန်စွာ တိုးတက်နမပာင်းလဲလာသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပမို့မပပုံစံများ 

ဖွံ့ပဖိုးလာမခင်းများနှင့်အတူ စီးပွားနရးဖွံ့ပဖိုးလာသည့်အနလျာက် သုံးစွဲမှုနှင့ ် ထုတ်လုပ်မှုပုံစံများ 

တမဖည်းမဖည်းနမပာငး်လဲလာနသာန ကာင့် ကဏ္ဍနပါငး်စုံမ ှ ထွက်ရိှလာသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမျ ိုးစံု 

သည် သိသာစွာများမပားလာလျက်ရိှရာ ယင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စီမံခန့်ခဲွရန်အတွက် စိန်နခါ်မှု 

များကို ရင်ဆိုင်ကကုံနတွ့ရလျက်ရိှနနပါသည်။ လက်ရှိအချနိ်တွင ် နိုငင်ံအတွင်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

ထွကရ်ှိမှု ပမာဏ မည်မျှထွက်ရိှသည်ကို သိရှိရန်အတွက် ခိုင်မာသည့် အချက်အလက်များ 
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မရိှနသးပါ။ ကမ္ဘာ့ေဏ်၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ခန့်မှန်းချက်များအရ မမန်မာနိုင်ငတံွင် အစိုငအ်ခဲ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ တစ်ရက်လျှင် ၅,၆၁၆ မက်ထရစ်တန် ထွက်ရိှနနပပီး နိုငင်ံသားတစ်ဦးချင်း 

အနနမဖင့် တစ်ရက်လျှင ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၀.၄၄ ကီလိဂုရမ် စွန့်ပစ်လျက်ရိှန ကာငး်၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် 

၂၁,၀၁၂ မက်ထရစ်တန်နှင့ ် ၀.၈၅ ကီလိုဂရမ်သ့ုိ အသီးသီးနရာက်ရှိလာနိုငန် ကာငး် ခန့်မှန်းထား 

ပါသည်။ (ကမ္ဘာ့ေဏ်၊ ၂၀၁၅)။ 

သ့ုိရာတွင် လတ်တနလာ ခန့်မှန်းမှုများအရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က မမန်မာတစ်နိုငင်လံုးံအနနမဖင့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း တစ်ရက်လျှင ် မက်ထရစ်တန် ၂၀,၀၀၀ ခန့် ထွကရိှ်န ကာငး် Netherland 

Enterpriser Agency ၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အစီရငခ်ံစာအရ သိရိှရပါသည်။ ထို့မပင် ရန်ကုန်နှင့် မန္တနလး 

ပမို့ကကီးများတွင် လူတစ်ဦး တစ်ရက်လျှင ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၀.၈ ကီလိဂုရမ် ထွကရ်ှပိပီး ၂၀၂၅ ခုနှစ် 

တွင် လူတစ်ဦး တစ်ရက်လျှင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၁ ကီလုိဂရမ်ခန့် ထွက်ရိှမည်မဖစ်န ကာင်း ထုိအစီရင်ခံစာ 

တွင် ခန့်မှန်းနဖာ်မပထားပါသည်။ 

လက်ရှိတွင် မမန်မာနိုင်င၌ံ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သိမ်းဆည်းမခငး်နှင့် စွန့်ပစ်မခငး်ကုိ  

သက်ဆုိင်ရာပမို့နယ်စည်ပင်သာယာနရးအဖဲွ့များမှ တာဝန်ယူနမဖရှင်းနဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ရန်ကုန်၊ မန္တနလးနှင် ့ နနမပည်နတာ်ပမို့ကကီးများတွင် ၎င်းတ့ုိလက်နအာက်ရိှ စည်ပင်သာယာနရး 

နကာ်မတီများ၊ သက်ဆုိင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနများ၊ စီမံအုပ်ချုပ်နရးဌာနခွဲများ၊ ဌာနစိတ်များမှ 

၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်နသာ စီမံအုပ်ချုပ်ရသည့် နယ်နမမများအတွင်း၌ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမခင်း 

လုပ်ငန်းများကိ ု နဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငတံွင်းရှ ိ ပမို့နယ်နပါငး် ၂၈၅ ပမို့နယ်အပါအဝင် 

အမခားနဒသများတွင် သက်ဆိုင်ရာ ပမို့နယ်စည်ပငသ်ာယာနရးအဖွဲ့များက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား 

သိမ်းဆည်းရန်နှင့် စွန့်ပစ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ 

မမန်မာနိုင်ငမံှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏ စုစုနပါင်းအနက် ခန့်မှန်းနမခအားမဖင့် 

အဓကိပမို့ကကီးသံုးခုမှ ၅၀ ရာြိုငန်ှုန်းခန့် ထွကရိှ်လျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်ပမို့မှ တစ်ရက်လျှင ်တန် 

၂၀၀၀ ခန့်၊ မန္တနလးပမို့ မှ တစ်ရက်လျှင် ၉၅၅ တန်ခန့် နှင့် နနမပည်နတာ်မှ တစ်ရက်လျှင် တန် ၂၀၀ ခန့် 

ထွကရ်ှိန ကာငး် (ပုံ-၃)တွင် နဖာ်မပထားပါသည်။ အဆိပုါအချက်အလက်များမှာ နနာက်ဆုံးစွန့်ပစ် 

သည့်နနရာများတွင် စုပုံထားသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပမာဏများသာမဖစ်ပပီး တစ်နည်းအားမဖင့် 

စညပ်င်သာယာနရးအဖွဲ့များမှ သိမ်းဆည်းနိုင်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏ မဖစ်ပါသည်။ စညပ်င် 

သာယာနရးအဖဲွ့များမှ မသိမ်းဆည်းနိုင်နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အမခားနနရာများသ့ုိ စွန့်ပစ်သည့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ မီးရှို့ပစ်သည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ မပန်လည်အသံုးမပုသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် 

မပန်လည်မပုမပင်သံုးစွဲသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏများ မပါ၀ငပ်ါ။ ထို့န ကာင့် အမှန်တကယ် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှုပမာဏသည် ယခုပမာဏထက်များမည်ဟု ယူဆနုိင်ပါသည်။ အဆုိပါပမို့ကကီး 

များတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွကရ်ှိမှု ပမာဏ သိသိသာသာ များမပားလာမခငး်န ကာင့် ပတ်ဝန်းကျင် 



12 

 

ညစ်ညမ်းမှု နှင့် မပည်သူတို့၏ကျန်းမာနရးကို ကာကွယ်နိုင်နရးအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု 

လုပ်ငန်းကို လက်ငင်းနမဖရှင်းရမည့်ကိစ္စတစ်ရပ်အနနမဖင့် ဦးစားနပးနဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်။  

 

 
ပုံ (၃) ရန်ကုန်ပမို့ နှင် ့မန္တ လးပမို့များမှ  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှုအနမခအနန 

အရငး်အမမစ်- ရန်ကုန်ပမို့နတာ် စညပ်င်သာယာနရးနကာ်မတီ၊ မန္တနလးပမို့နတာ် စညပ်င် 

သာယာနရး နကာ်မတီ (၂၀၁၆) 

ပမို့မပဧရိယာများမှ ထွက်ရိှနသာ အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

ပမို့မပဧရယိာများမှ ထွက်ရိှနသာ အစိုငအ်ခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အမျ ိုးသား 

အဆင့်၊ နနမပည်နတာ်နကာငစ်ီနယ်နမမ၊ တိုင်းနဒသကကီး/ မပည်နယ်အဆင့၊် ပမို့နယ်အဆင့် ဖွင့်ဆုိ 

ထားနသာ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ မရိှနသးနသာ်လည်း သက်ဆုိင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်လျက်ရိှနသာ 

ဧရိယာအတွင်းရိှ လူနနထုိင်ရာရပ်ကွက်၊ စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများနှင့် မပည်သူ့ ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ 

(နစျးများ၊ လမ်းများနပါ်တွင် တံမမက်စည်းလှည်းမခင်း စသည့်) မှ နန့စဉ်ထွက်ရိှနသာ အနငွ့ /အရည် 

မဟုတ်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဆိုလိုပါသည်။ မမန်မာနိုငင်ံအတွင်းရှိ ပမို့မပဧရိယာများမှ 

သိမ်းဆည်းရရိှနသာ အစိုငအ်ခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ လူနနအိမ်များ မှ ၆၀ ရာခိုငန်ှုန်း၊ နစျးများမှ 

၁၅ ရာခိုငန်ှုန်း၊ စီးပွားနရးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများမှ ၁၀ ရာခိုငန်ှုန်း၊ ဟိုတယ်များမှ ၂ ရာခိုငန်ှုန်း၊ 

ပန်းခခံများမှ ၅ ရာခိုငန်ှုန်းနှင့် အမခားအဖဲွ့အစည်းများမှ ၈ ရာခိုငန်ှုန်း အသီးသီးရိှ ကကာငး်  လ့လာ 

 တွ့ရိှရပါသည်။ ပမို့မပဧရိယာများမှ သိမ်းဆည်းရရိှနသာ အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတွင် အများအား 

မဖင့် နအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများမှာ ၇၇ ရာခုိင်နှုန်း၊ ပလတ်စတစ်မှာ ၁၃ ရာခုိင်နှုန်း၊ စက္ကူ ၇ ရာခုိင်နှုန်းနှင့် 

အမခားအစားအစာအကကင်းအကျန်များမှာ ၃ ရာခုိင်နှုန်း ပါဝင်န ကာင်း နတွ့ရိှရပါသည်။ (ပုံ-၄) တွင် 
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နဖာ်မပထားနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတွင် ပါဝငဖ်ွဲ့စည်းမှုနှုန်းကို ရန်ကုန်ပမို့နှင့် မန္တနလးပမို့များ၏ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများပါဝင်မှုတို့ကို နလ့လာဆန်းစစ်မှုအရ တွက်ချက်ထားမခငး် မဖစ်ပါသည်။ 

 

ပုံ( ၄ )  မန္တနလး (ေယ်ပုံ) နှင်ရ့န်ကုန်(ညာပုံ) တို့၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပါဝင်ဖွဲ့စည်းမှု အနမခအနန 

အရငး်အမမစ်- ရန်ကုန်ပမို့နတာ် စညပ်င်သာယာနရးနကာ်မတီ၊ မန္တနလးပမို့နတာ် စညပ်င် 

သာယာနရး နကာ်မတီ (၂၀၁၆) 

ပမို့များတွင် လက်ရိှကျင့်သံုးနနနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းသည့်စနစ်တွင် ပထမ 

အဆင့်သိမ်းဆည်းမခငး်၊ ဒုတိယအဆင့်သိမ်းဆည်းမခငး်နှင့် နနာက်ဆုံးအဆင့်စွန့်ပစ်မခငး်ဟူ၍ 

အဆင့်သံုးဆင့် ပါ၀င်ပါသည်။ ပထမအဆင် ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းသည့် နညး်လမး်များ 

တွင် အိမ်တိုင်ရာနရာက် သိမ်းဆည်းမခငး်၊ စကကြံတစ်နလျှာက်ချထားနသာ အမှိုက်ပုံးများအား 

သိမ်းဆည်းမခငး်နှင့် အများမပည်သူအတွက် သတ်မှတ်ထားနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်သည့်နနရာ 

များတွင် သိမ်းဆည်းမခင်းများ ပါ၀င်ပါသည်။ အိမ်တုိင်ရာနရာက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းမခင်း 

နညး်လမ်းတွင ် နခါင်းနလာင်း၊ အသံချဲ့စက်များအသံုးမပု၍ အမျ ိုးမျ ိုးနသာ အသိနပး လှုံ့ နဆာ်မှု 

များမဖင် ့ နဆာင်ရွက်ပါသည်။ သိမ်းဆည်းမည့်နနရာနဒသ၏ အနမခအနနအနပါ်တွင်မူတည်၍ 

တွန်းလှည်း၊ သံုးေီးဆိုင်ကယ်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းသည့် နမာ်နတာ်ယာဉ်ငယ် စသည်မဖင့် 

အမိ်တိုငရ်ာနရာက် လိုက်လံ သမိ်းဆည်းနပးလျက်ရိှပါသည်။ (ပုံ-၅) 

မမန်မာနုိင်ငံရိှ အချ ို့ပမို့များတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု နလျှာ့ချမခင်း၊ မပန်လည်အသံုးမပုမခင်း၊ 

မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်း စသည့်နည်းလမ်းများကို အနထာက်အကူမပုနစနိုင်ရန်အတွက် 

နဒသခံမပည်သူများကုိ အသိပညာမမှင့်တင်နပးနရးလှုပ်ရှားမှုများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အသိပညာ 

နပးမခငး်အစီအစဉ်များကိုလည်း မပုလုပ်လျက်ရိှပါသည်။ ဥပမာအားခြင့် မန္တနလးပမို့နတာ်စည်ပင် 

သာယာနရးနကာ်မတီသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ စညပ်င်သာယာနရးနကာ်မတီနယ်နိမိတ်အတွငး် 

ပလတ်စတစ်အိတ်ပါးများကို အသံုးမပုမခငး်၊ ထုတ်လပု်မခင်းနှင့်နရာငး်ချမခငး်တို့ကို တားမမစ်ထား 

ရိှပပီး ကကိုးအိတ်နှင့်လက်ဆဲွမခင်း က့ဲသ့ုိနသာ ထည့်စရာများမဖင့် ပလတ်စတစ်အစားထုိး အသံုးမပုနရး 

ကို မမှင့်တင်နဆာင်ရွက်နပးလျက်ရိှပါသည်။ 
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ပုံ (၅) မမန်မာနိုင်ငံရိှ ပမို့များ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် 

ထိနုည်းတူပင် နရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲသည့် နနထိုင်မှုပုစံံကို နရာက်ရိှနစနရးအတွက် 

မပည်သူများအား အသိပညာမမှင့်တင်မခငး်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကိုလည်း မန္တနလးပမို့နတာ်စည်ပင် 

သာယာနရးနကာ်မတီက အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ထို့အတူ မမန်မာနိုင်ငအံတွင်းရှိ ပမို့အများအမပားတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မပန်လည် 

ထုတ်လုပ်ရာတွင ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနကာက်ယူစုနဆာင်းသူများ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလက်ခံဝယ်ယူသူများ၊ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမပန်လည်နရာငး်ချသူများက ပါဝင်လုပ်နဆာငလ်ျက်ရိှ ကပါသည်။ အဆိပုါ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းနကာက်ယူစုနဆာင်းသူများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူများသည် လူနနအိမ်ရာများ၊ အများပုိင် 

သုိနလှာင်ရုံများ၊ လမ်းများ၊ စီးပွားနရးလုပ်ကိုင်သည့်နနရာများနှင် ့ နနာက်ဆုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုပု ံ

ထားရိှသည့်နနရာများမှ သတင်းစာများ၊ သံထည်ပစ္စည်းများ၊ ပလတ်စတစ်ဗူးများနှင့် ပလတ်စတစ် 

ပစ္စည်းအမျ ိုးမျ ိုး၊ သတ္တုများနှင့် ေူးခွံများ၊ ဖန်/မှန်များကဲ့သ့ုိနသာ မပန်လည်မပုမပငထ်ုတ်လုပ်နိုင် 

သည့်ပစ္စည်းများအား နကာက်ယူစုနဆာငး်၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူများထံ မပန်လည်နရာငး်ချ 

 ကပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝယ်သူများသည် ဝယ်ယူရရိှနသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ မပန်လည်သန့်စင်ပပီး 

စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းသုိနလှာင်ကာ နဒသအတွင်းရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း မပန်လည်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရံု 

များသုိ့ နရာင်းချမခငး်၊ မပည်ပသ့ုိတငပ်ို့မခငး်များကို နဆာငရွ်က်လျက်ရိှ ကပါသည်။(ပုံ-၆) 
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ပုံ(၆) ခမန်မာနိုငင်ံရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စညး် မပန်လည်မပုမပင်မခငး်လုပ်ငန်း လည်ပတ်နဆာင်ရွက်မှု ပုံစံ 

လက်ရှိအချနိ်တွင် ပမို့အသီးသီးမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ မပန်လည်ထုတ်လုပ်နိုငသ်ည့်ပမာဏ၊ 

အချ ိုးအစားများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမပန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများနှင့်ပတ်သက်၍  တိကျနသာ 

ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ မရိှနသးပါ။ သ့ုိနသာ် စစ်တမ်းနကာက်ယူမှုများအရ ရန်ကုန် 

ပမို့တွင် တစ်ရက်လျှင် မပန်လည်ထတု်လုပ်နိုင်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၈၆ တန်ခန့်ကိ ု စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

နကာက်သူစုနဆာင်းသူများက ဝယ်ယူသူများထံ နရာင်းချလျက်ရှိ ကန ကာငး် သိရိှရပါသည်။ 

အဆိပုါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ ၅၇ ရာခိုငန်ှုန်းမှာ မနှ/်ြန်ထည်ပစ္စည်းများ၊ ၁၅ ရာခိုငန်ှုန်းမှာ 

ကတ်ထူစက္ကူများ၊  ၁၃ ရာခိုငန်ှုန်းမှာ စက္ကူများ၊ ၇ ရာခိုငန်ှုန်းမှာ ပလတ်စတစ်ဗူးနှင့ပ်စ္စည်းများ၊ 

အမခား ၇ ရာခိုငန်ှုန်းမှာ သံဗူးများနှင့် ၁ ရာခိုငန်ှုန်းမှာ သံ၊ သတ္တုနှင့် သံမဏိကဲ့သ့ုိနသာ အမခား 

ပစ္စည်းများ မဖစ်န ကာင်းသိရှိရပါသည်။ 

ယခုလက်ရိှအချန်ိတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးအဖဲွ့များမှ လုိက်လံ 

သိမ်းဆည်းလျက်ရိှပပီး ပမို့နယ်ဧရိယာအတွင်းရိှ သတ်မှတ်ထားနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်သည့် 

နနရာများသ့ုိ ပိုန့ဆာင်လျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်နှင့်မန္တနလးပမို့များတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 

စွန့်ပစ်ရန်အတွက်နနရာများကုိ သတ်မှတ်ထားရိှပါသည်။ အဆုိပါနနရာများသည် အဓိက စီးပွားနရး 
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ဧရိယာများမှ ၁၀ ကီလုိမီတာမှ ၂၅ ကီလုိမီတာအထိကွာနဝးပပီး ခန့်မှန်းနမခအားမဖင့် တစ်ဟက်တာ 

ခန့် ကျယ်ဝန်းပါသည်။ နမမနနရာအကျယ်အဝန်းအနပါ်တွင် မူတည်၍ ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ် မှ အများဆုံး 

၅ နှစ်အထိ စွန့်ပစ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ စွန့်ပစ်သည့်နနရာများနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ် 

နဆာငရွ်က်မှုနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုငရ်ာ ကဏ္ဍများတွင် စိန်နခါ်မှုများနှင့် ရငဆ်ိုင်ကကုံနတွ့နနရပါ 

သည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထားရိှနသာ နမမနနရာ သ့ုိမဟုတ် စွန့်ပစ်ထားသည့်အရာ 

များနပါ်တွင ် စုပုံစွန့်ပစ်ထားသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း နကာက်ယူ စုနဆာင်းသူ 

များက  လက်မဖင့်လည်းနကာငး်၊ ထွန်မခစ်ကဲ့သို့နသာ ကိရိယာများမဖင့်လည်းနကာငး် အမျ ိုးအစား 

ခဲွမခား ကပါသည်။ ထုိသ့ုိခဲွမခားပပီးနနာက် ကျန်ရိှနသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား နမမထုိးစက်များကဲ့သို ့

စက်ယန္တရားများမဖင့် စွန့်ပစ်သည့်နနရာအတွငး်ပိုငး်သို့ ပိုန့ဆာင်ပါသည်။ အမျ ိုးအစား ခွဲမခားထား 

နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို မပန်လည်နရာငး်ချရန်အတွက် အမျ ိုးအစားအလိကု် ထုပ်ပိုး၍ ပမို့ထဲသ့ုိ 

မပန်လည်ပို့နဆာငပ်ါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုပုံကွငး်တွင်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ မီးရှို့ဖျက်ဆီး 

မခင်းန ကာင့်လည်း မီးခုိးများနှင့် အနံ့ဆုိးနသာ အခုိးအနငွ့များ ထွက်ရိှပါသည်။ ထ့ုိမပင ် စည်းကမ်းမဲ့ 

စွန့်ပစ်ထားရိှနသာနနရာများမှ နရာဂါမဖစ်ပွားနစသည့် ဇီဝပုိးများ၊ အင်းဆက်များ၊ နမမတွင်းနအာင်း 

သတ္တဝါများန ကာင့ ် ကျန်းမာနရးကိ ု ထိခိုက်နစသည့်အမပင် ဆိုးရွားနသာ အနံ့များကိ ု မဖစ်နပါ်နစ 

ပါသည်။ ထိုမျှမက ဖုန်မှုန့်များနှင့ ် မနတာ်တဆ မီးနလာင်မှုများန ကာင့် နလထုညစ်ညမ်းမှု 

မဖစ်နပါ်ကာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စုပုံထားရှိနသာနနရာများမှ စီးထွက်လာနသာ ညစ်ညမ်းနရများ 

န ကာင့်လည်း နမမနပါ်နမမနအာက် နရထုညစ်ညမ်းမှုများကိ ုမဖစ်နပါ်လျက်ရိှပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျငဆ်ိုင်ရာ အနမခအနနများ တိုးတက်နကာင်းမွန်လာနစနရးအတွက် မမန်မာ 

နိုငင်နံှင့် ဂျပန်နိုင်ငတံို ့ပူးနပါင်း၍ ရန်ကုန်ပမို့တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ စွမ်းအငထ်ုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ 

တစ်ရုံကိ ု ရန်ကုန်ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီမှ ထည့်ဝင်နငွ အနမရိကန်နဒါ်လာ ၈ သန်း 

နှင့် ဖံွ့ပဖိုးဆဲနုိင်ငံများအတွက် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု နလျာ့နည်းသက်သာနစသည့် နည်းပညာဆုိင်ရာ 

နငွန ကးနထာက်ပ့ံမှုအစီအစဉ်အရ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရက ထည့်ဝင်နင ွ အနမရိကန်နဒါ်လာ ၈ သန်း 

စုစုနပါင်း အနမရိကန်နဒါ်လာ ၁၆ သန်းမဖင့် တည်နဆာက်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါစက်ရံုကုိ မမင့်မားနသာ 

စွမ်းအင်သံုးစွဲမှုနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုနလျှာခ့ျမခငး်ဆိုင်ရာ နညး်ပညာများကို ကျင့်သံုးနဆာင ်

ရွက်လျက်ရှိသည့်  Japan, Fe and Engineering-JFE အင်ဂျင်နီယာနကာ်ပိုနရးရှင်းက ပုံစံ 

ထုတ်လုပ်ပပီး တည်နဆာက်ခဲ့မခငး် မဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါစက်ရုံသည် တစ်ရက်လျှင် အမှိုက်တန် ၆၀ 

တန်ခန့် အသံုးမပုနိုငပ်ပီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပပီလမှ စတင၍် လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ ထုိစက်ရုံမှ 

တစ်နှစ်လျှင် ကာဗွန်ဒိုင် နအာက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှု မက်ထရစ်တန်နပါငး် ၄၈၀၀ ခန့် နလျှာခ့ျ 

နိုငမ်ည့်အမပင ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင် မီဂါဝပ ်၇၀၀ ခန့် ကိုလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်မည်မဖစ်ပါသည်။ စက်ရု ံ

အတွက် မီဂါဝပ ် ၃၀၀ ခန့် အသံုးမပုမည်မဖစ်ပပီး ကျန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများကို မဟာဓာတ်အား 
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အမျ ိုးမျ ိုးအား မပန်လည်အသံုးမပုနုိင်နအာင် စီမံနဆာင်ရွက်မခင်း၊  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ် 

ထားနသာနနရာများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်မခငး်များမဖင် ့ နဆာငရ်ွက်လျက်ရိှပါသည်။ ထိုသို့ 

နဆာငရွ်က်မခငး်အားမဖင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအမျ ိုးမျ ိုးမှ ထွကရှ်ိလာမည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု 

လိအုပ်ချက်များကိ ု နမဖရှင်းနပးနိုငမ်ည့်အမပင ် မမန်မာနိုင်ငံ၏စက်မှုလုပ်ငန်းများ နရရှည်ဖွံ့ပဖိုး 

တိုးတက်နိုငန်ရးအတွက်လည်း ပါဝငက်ူညီနဆာင်ရွက်နပးနိုငမ်ည် မဖစ်ပါသည်။  

နဆးေက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ  

ကျန်းမာနရး မပုစုနစာင့်နရှာကမ်ှု လုပ်ငန်းများမှ ထွကရိှ်လာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် 

ပတ်သက်၍ နဆးကုသမှုခယူံသူများနှင့် ကျန်းမာနရးလုပ်သားများအတွက် နေးအန္တရာယ် မရိှ 

နအာင် ကာကွယ်နိုငန်ရးသည် အနရးကကီးန ကာင်း သိရှိနားလည် ကနသာ်လည်း မမန်မာနိုငင်တံွင် 

နဆးေက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထိထိနရာကန်ရာက် 

နဆာငရွ်က်နိုင်မခငး် မရိှနသးပါ။ နဆးေက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက် 

၍ သက်ဆိုင်ရာ ပမို့များအလုိက် တာဝန်ယူနမဖရှငး်နဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်ပမို့နတာ် 

စညပ်င်သာယာနရးနကာ်မတီနှင့် မန္တနလးပမို့နတာ် စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီသည် နဆးရံုကကီး 

များနှင့် အထူးကုနဆးခန်းကကီးများ၏ နဆးေက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များအား နန့စဉ် သိမ်းဆည်းနပးလျက်ရှိနသာ်လည်း နဆးရုံငယ်များအတွက်ကိုမူ ရက်သတ္တပတ် 

တစ်ပတ်လျှငတ်စ်ကကိမ် သ့ုိမဟုတ် အန ကာငး် ကားမှသာ သွားနရာက်သိမ်းဆည်းနပးပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အမျ ိုးအစား ခွဲမခားရန်အတွက် အနရာင ် ၃ မျ ိုး ရိှသည့်အိတ်များကို 

အသံုးမပုပါသည်။ နေးအန္တရာယ်မရိှနသာ ကျန်းမာနရးသံုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သ့ုိမဟုတ် ပုိးမွှားများ၊ 

အမခားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (စားကကင်းစားကျန်များ၊ စက္ကူ၊ ကတ်ထူမပားများနှင့် ပလတ်စတစ်များ) 

အတွက် ရန်ကုန်ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီက အမပာနရာင် သ့ုိမဟုတ် အစိမး်နရာင် 

အတိ်အား အသံုးမပုရန် သတ်မှတ်ထားပပီး မန္တနလးပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီက အနက် 

နရာင်အိတ်အား အသံုးမပုရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ကျန်းမာနရး ဝန်နဆာင်မှု လုပ်ငန်းများတွင် 

အသံုးမပုထားနသာပစ္စည်းများ၊ ခွဲစိတ်ခန်းများမှထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ပိုးမွှားများ 

ပါ၀ငန်ိုငန်သာ နရာဂါပိးုကူးစက်နိုင်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် အဝါနရာင်အတိ်နှင် ့ချွှန်ထက် 

နသာပစ္စည်းများ၊ တစ်ခါသံုးနဆးထိုးအပ်များနှင့် နဆးထိုးပပန်များ၊ သက်တမ်းလွန်နဆးဝါးများ၊ 

နဆးအရည်များ အစရှိသည့် နဆးဝါးဆိုငရ်ာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် အနီနရာင်အတိ်များကို 

အသံုးမပုရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ပုိးမွှားများပါ၀င်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခင်း 

သ့ုိမဟုတ် သုဿန်များတွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခငး်များ မပုလုပ်ပပီး ချွန်ထက်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

အား နမမမမှုပ်စွန့်ပစ်နလ့ရိှပါသည်။ အမခား စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုမူ အိမ်သံုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား 

ကိုင်တွယ်နမဖရှငး်သည့်နည်းလမ်းများအတိုငး် နမဖရှင်း နဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  (ပုံ-၇) 
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ပုံ(၇)   နဆးေက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား  

  နမဖရှင်း နဆာငရွ်က်မှု စနစ် 

 နုိင်ငံအတွင်းရိှ နဆးေက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ လက်ရိှ 

အနမခအနနများနှင့ပ်တ်သက်သည့် သတငး်အချက်အလက်များသည် မပည့်စုံမှု မရိှနသာ်လည်း 

ရန်ကုန်ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီနှင့် မန္တနလးပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီ 

များ၏ခန့်မှန်းချက်အရ နဆးေက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှ ထွကရ်ှိနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ 

နယေုယျအားမဖင့် ရန်ကုန်ပမို့၌ တန်ချနိ် ၁၅၆၀ ခန့် နှင် ့ မန္တနလးပမို့၌ ၇၉၀ တန်ခန့် နှစ်စဉ် 

ထွကရ်ှိနနန ကာငး်၊ အဆိုပါ ထွကရ်ှိမှုပမာဏ၏ ၇၀ ရာခိုငန်ှုန်းနကျာ်မှာ ပိုးမွှားများပါ၀င်သည့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ မဖစ်န ကာငး် သိရိှရပါသည်။ 

ပလတ်စတစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

 ယြုလက်ရိှအြျန်ိတွင် ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ကကာင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူသား 

တ့ုိ၏ကျန်းမာ ရးနှင့်လူ နထုိင်မှုပံုစံများအ ပါ် ဆုိးကျ ိုးသက် ရာက်မှုများခြစ် ပါ်လျက်ရိှရာ  ခြရှင်း 

 ဆာင်ရွက်နုိင် ရးအတွက် အ လးထား ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ Earth Day Network ၏ ၂၀၁၈ 

ြုနှစ် ြန့်မှန်းြျက်အရ နှစ်စဉ် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်း မက်ထရစ်တန် ပါင်း သန်း ၃၀၀ ြန့် 

ထုတ်လုပ်လျက်ရိှပပီး ယင်းတ့ုိအနက်တစ်ဝက်ြန့်မှာ တစ်ြါသံုး ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများခြစ် ကကာင်း 

သိရိှရပါသည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွား ရးြုိရမ် ၂၀၁၆ ြုနှစ်၏ထုတ်ခပန်ြျက်အရ ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ်ရန် 

အတွက် ထုတ်ပုိးပစ္စည်းများအခြစ် အသံုးခပုသည့် ပလတ်စတစ်များ၏ ၁၄ ရာြုိင်နှုန်းကုိ  ကာက်ယူ 
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စု ဆာင်းထားရိှ သာ်လည်း ယင်းတ့ုိအနက် ၁၀ ရာြုိင်နှုန်းကုိသာ အမှန်တကယ် ခပန်လည်ခပုခပင် 

ထုတ်လုပ်ြဲ့ ကကာင်း၊ ၄၀ ရာြိုငန်ှုန်းြန့်ကို စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်ရန်သတ်မှတ် နရာများတွင် 

စွန့်ပစ်ပပီး ၁၄ ရာြုိင်နှုန်းကုိ မီးရှို့ြျက်ဆီး ကကာင်း၊  ကျန်ရိှ သာ ၃၂ ရာြုိင်နှုန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင် 

တွင် ပျ ံ့န့ံှ ရာက်ရိှ န ကကာင်း၊ ယင်းတ့ုိသည်  ဆွးခမည့်ရန် နှစ် ပါင်း ၁၀၀၀ ြန့်ကကာနုိင်ပပီး ယင်းတ့ုိ 

 ဆွးခမည့် နစဉ် ထွက်ရိှလာသည့် အဆိပ်အ တာက်များသည်  ခမထုနှင့် ရထုထဲသ့ုိ စိမ့်ဝင်သွား 

ကက ကကာင်း၊  ခမဆီလွှာ၊ နုန်း ခမနှင့်  ရြျ ိုများအတွင်း  ရာက်ရိှသွား သာ အလွန် သးငယ်သည့် 

ပလပ်စတစ် အပုိင်းအ ဆွးအစများသည်  ဂဟစနစ်များအ ပါ် နှစ်ကာလကကာရှည်စွာ ဆုိးကျ ိုးများ 

သက် ရာက် စ ကကာင်း၊ ထ့ုိခပင် စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်များသည် နှစ်စဉ် မက်ထရစ် တန် ၈ သန်းြန့်မှာ 

သမုဒ္ဒရာများထဲသ့ုိ စီးဝင်လျက်ရိှ ကကာင်း သိရိှရပါသည်။ ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာအြျက်အလက်များ၊ 

Jambeck et al ၊ ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် ပလတ်စတစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြဲွမှု အားနည်းသည့် နုိင်ငံများ 

ထဲတွင် ခမန်မာနုိင်ငံသည် အဆင့် ၂၀ တွင် တည်ရိှ န ကကာင်း၊  ခမန်မာနုိင်ငံမှ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်များ 

သည် တစ်နှစ်လျှင် မက်ထရစ်တန် ၀.၄၆ သန်းြန့်ရိှပပီး ယင်းတ့ုိအနက် မက်ထရစ်တန် ၀.၁ သန်းြန့် 

သည် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာများသ့ုိ  ရာက်ရိှသွား ကကာင်း  ြာ်ခပထားပါသည်။  

သ့ုိခြစ်ရာ  ခမန်မာနုိင်ငံအ နခြင့် စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ခပဿနာများကုိ 

စတင် ခြရှင်း  ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ရန်ကုန်ပမို့ တာ် စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီသည် 

သိပ်သည်းဆခမင့်မား သာ  ပါ်လီအီသိုင်လင်း ပလတ်စတစ်အိတ်အထူများ (High-density 

polyethylene-HDPE) ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်  ရာင်းြျခြင်းဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိြုိက် စနုိင်သည့်အတွက် ၂၀၀၉ ြုနှစ်တွင် ပိတ်ပင်တားခမစ်ြ့ဲ 

ပါသည်။ အလားတူပင် မန္တ လးပမို့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီကလည်း  ပါ်လီအီသုိင်လင်း 

ပလတ်စတစ်အိတ်များက့ဲသ့ုိ သာထုတ်လုပ်ခြင်း၊  ရာင်းဝယ်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုိ လှာင်ခြင်းများကုိ 

၂၀၁၁ ြုနှစ်တွင် ပိတ်ပင်ြ့ဲပါသည်။ ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် လူသားများ ကကာင့် ခြစ် ပါ် သာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆုိင်ရာ ခပဿနာများကုိ  ခြရှင်း ဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် တစ်ြါသံုး ပလတ်စတစ် 

ပုိက်များ(Straw) အသံုးခပုမှု ရပ်တန့် စ ရး အလ့ုိငှာ ရန်ကုန်ပမို့တွင် “Straws Suck”  ြါင်းစဉ်နှင့် 

လှုံ့ ဆာ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ကုိ စတင်  ဆာင်ရွက်ြ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၇ ြုနှစ်တွင် တစ်ြါသံုး ပလတ်စတစ် 

အိတ်များအစား အကကိမ်ကကိမ် အသံုးခပုနုိင်ပပီး  ဆွး ခမ့လွယ် သာ အိတ်များကုိ စတင်အသံုးခပု 

 ဆာင်ရွက်ြ့ဲရာ လူအများ၏လက်ြံမှုကုိ ရရိှြ့ဲပပီး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသံုးခပုလာြ့ဲကကပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်များ ကကာင့် ခမစ်များ၊ သမုဒ္ဒရာများအ ပါ်  ထိြုိက်မှုများကုိ မီး မာင်းထုိးခပသည့် 

အ နခြင့် “Wired 39” အနုပညာစတူဒီယုိခပြန်းက “Beat Plastic Pollution in Myanmar” 

အြဲွ့နှင့်ပူး ပါင်း၍ ပလတ်စတစ်အိတ်များ၊ ဗူးများခြင့် ြန်တီးထား သာ အနုပညာလက်ရာများကုိ 
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ခပသခြင်း၊ “ပလတ်စတစ်အိတ် ကင်းစင် ရးနယ် ခမ” ဆုိင်းေုတ်များအား လမ်းမကကီးများတွင် 

စုိက်ထူ ကကညာခြင်း စသည့် အသိပညာ ပးလှုံ့ ဆာ်မှုများကုိ  ဆာင်ရွက်ြ့ဲကကပါသည်။  

(MYANMORE  2018, Mar, W.W, 2018)  

ခမန်မာနုိင်ငံရိှ ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ တရုတ်နုိင်ငံအပါအဝင် ခပည်ပနုိင်ငံများသ့ုိ 

တင်ပ့ုိ ရာင်းြျနုိင် ရးအတွက် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များက  ဆာင်ရွက်လျက်ရိှ နပါသည်။ ရန်ကုန် 

ပမို့တစ်ေက်ကမ်းရိှ ဒလပမို့တွင် ြွင့်လှစ်ထား သာ “ြျူြျူစတုိး” (Chuchu Store – Chuchuis 

Burmese for small plastic bag) ၏  ဆာင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်း အကျ ိုးရိှထိ ရာက် သာ  

ကနဦး ဆာင်ရွက်မှုတစ်ြု ခြစ်ပါသည်။  ရန်ကုန်နှင့်မန္တ လးပမို့ကကီးများတွင် ပလတ်စတစ် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများအား ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရံုများ ြံွ့ပြိုးတုိးတက်လာ စ ရးအတွက်လည်း 

စတင်အ ကာင်အထည် ြာ်  ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  ထုိက့ဲသ့ုိ  ဆာင်ရွက်လျက်ရိှ သာ်လည်း 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြွဲမှု မူဝါဒများနှင့် စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများ အားနညး်မှု၊ ေဏ္ဍာ ငွ နညး်ပါးမှု၊ 

လက်ရှိအ နအထားနှင့် သင့် လျာ် သာနညး်ပညာများ မရိှခြင်းများ ကကာင့် ခမန်မာနိုငင်ံသည် 

ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ  လျှာ့ြျ ရးနှင့်ပတ်သက်၍ အကျ ိုးရိှ ထိ ရာက် အာင်  ဆာင်ရွက် 

နိုငသ်ည့်အဆင့်သုိ့  ရာက်ရိှရန် ကကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ (MYANMORE  

2018 ၊ Mar, W.W, 2018 ၊ NEA, 2017) 

ထွက်ရိှမှုများလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် အမခားအထူးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

အထက်တွင်နဖာ်မပထားနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျ ိုးမျ ိုးသာမက သိသာထငရှ်ားစွာ ထွက်ရိှ 

နနနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အမခားအထူးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမဖစ်သည့် အီလက်ထနရာနစ် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ မပဒါးပါဝင်နုိင်နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (မီးနချာင်းများ၊ အပူချန်ိတုိင်း 

ကိရိယာများနှင့ ် သွားနပါက်ဖာရန်အတွက် သွားဆရာဝန်များ အသံုးမပုနသာ မပဒါးသတ္တုစပ်များ 

မပုလုပ်မခငး်များမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ) နှင့်ပတ်သက်၍လည်း နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက်ရိှ 

ပါသည်။ အဆိပုါစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ ခွဲမခားစွန့်ပစ်မခငး်၊ စီမံခန့်ခွဲမခင်းများ မရိှပါက 

၎င်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို မပန်လည်နရာငး်ချ၍ မရနိုင်သကဲ့သို့ အဆိုပါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတွင် 

ပါဝင်သည့် တန်ဖုိးရိှနသာပစ္စည်းများကုိလည်း  မပန်လည်ထုတ်လုပ်၍မရနုိင်ပါ။ ထ့ုိမပင် ကုန်ပစ္စည်း 

များ၏ ြွဲ့စည်းမှုအ နအထား၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်များ သ့ုိမဟုတ် အသံုးခပု သာ ကုန်ကကမ်းများ 

အ ပါ်မူတည၍် ဖျက်ဆီး၍ မရနိုင်သည့် အချ ို့နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို နရရှည် သုိနလှာင် 

သိမ်းဆည်းထားရန်နှင် ့ စီမံခန့်ခွဲနဆာငရွ်က်ရန်အတွကလ်ည်း ကုန်ကျစရိတ်မှာ အလွန်များမပား 

ပါသည်။  
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နညး်ပညာများ တိုးတက်နမပာင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအသစ်များ ထွကရှ်ိ 

လာမခင်း၊ နုိင်ငံတကာမှ နစျးသက်သာနသာပ့ုိကုန်များနရာက်ရိှလာမခင်းနှင့် မပည်တွင်းလုိအပ်ချက်များ 

န ကာင့် မမန်မာနုိင်ငံမှထွက်ရိှနနနသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစာရင်းတွင် အီလက်ထနရာနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များလည်း ပါဝင်လာပါသည်။  သက်တမ်းတိုပပီး အရည်အနသွး မနကာင်းမွန်နသာ ပစ္စည်းအချ ို့ကုိ 

အသံုးမပုမခင်းနှင့် မပန်လည်ပပီးထုတ်လုပ်၍ မရနုိင်နသာပစ္စည်းများမဖစ်မခင်းန ကာင့် ထုိက့ဲသ့ုိ 

အနမခအနနများ မဖစ်နပါ်လာရမခင်းမဖစ်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာများ၊ ရုပ်မမင်သံ ကားစက်များနှင့် ဗီဒီယုိ 

ဂိမ်းစက်များက့ဲသ့ုိနသာ အီလက်ထနရာနစ်ပစ္စည်းများ၊ အကကီးစားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ (အဝတ်နလျှာ် 

စက်၊ နလနအးနပးစက်၊ နရခဲနသတ္တာ) နှင့် အနသးစားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ (ဆံပင် အနမခာက်ခံစက်၊ 

လျှပ်စစ်သွားတုိက်တံများ၊ ဖုန်စုပ်စက်) စသည့် အီလက်ထနရာနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရိှနိုင် 

ပါသည်။ 

မမန်မာနုိင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်က အီလက်ထနရာနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပမာဏနပါင်း မက်ထရစ် 

တန် ၂၉,၀၀၀ ခန့်ထကွ်ရိှပပီး နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းအနနမဖင့် ၀.၄ ကီလိုဂရမ်ခန့် ထွက်ရိှန ကာင်း 

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်မပန်ခဲ့နသာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂတက္ကသုိလ် (United Nations University) 

၏အစီရင်ခံစာ၌ နဖာ်မပထားပါသည်။ သ့ုိနသာ်လည်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျ ိုးအစားများနှင့် ၎င်းတ့ုိအား 

မပန်လည်ထုတ်လုပ်မခင်းနှင့်သက်ဆုိင်နသာ တစ်နုိင်ငံလံုးကုိလွှမ်းခခုံနုိင်နသာ သတင်းအချက်အလက် 

များ မရိှမခင်းန ကာင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအနရအတွက် ထို့ထက်ပို၍ များမပားနိုင်ပါသည်။ လက်ရိှတွင ်

နညး်စနစ်မကျနသာ စွန့်ပစ်မခငး်များ၊ မပန်လည်မပုမပငမ်ခငး်နညး်လမ်းများန ကာင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းမှုများ မဖစ်နပါ်နိုငပ်ပီး မပည်သူလူထု၏ကျန်းမာနရးကို ထိခိုက်နိုငပ်ါသည်။ 

ဥပမာအားမဖင့် စက်ပစ္စည်းများတွင ် ပါဝင်နသာ သတ္တုနောင်များ၊ ေက်ထရီများ၊ ဆားကစ် 

ေုတ်များ၊ ပလတ်စတစ် အပုိင်းအစများကိ ုတစ်ခုချင်းခွဲမခားရာတွင် သတ်မှတ်ထားရှိနသာ နနရာ 

မထားရှိေဲ နနာက်နဖးလမး် ကားကဲ့သ့ုိနသာနနရာများတွင ် လူ သ့ုိမဟုတ်  စက်များမဖင့် တစ်စစီ 

ခဲွမခားမခင်း၊ ထုိသ့ုိခဲွမခားရာတွင် နလဟာမပငတွ်င် မီးရှို့၍ ခဲွမခားမခင်း (ဥပမာ - န ကးနီ မပန်လည်ရရိှရန် 

နကေယ်ကကိုးများအား မီးရှို့မခငး်)နှင့ ် ဆားကစ်ေုတ်များမှ  နရွှေ၊ နငွ၊ ပလကတ်ီနမ်၊ န ကးနီ 

စသည်များမပန်လည်ရရိှရန် အက်ဆစ်အသံုးမပုမခငး်များ နဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ (ပုံ-၈) 

နေးအန္တရာယ်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်နုိင်နရးအလ့ုိငှာ  

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိန်းနရးဦးစီးဌာနသည် နနာ်နဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနအဂျင်စီ နှင် ့ The 

Foundation for Scientific and Technical Research - SINTEF တိုန့ှင့ပ်ူးနပါငး်၍ မမန်မာ 

နိုငင်ံအတွက် နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို မပုစု 

နရးဆဲွလျက်ရိှပါသည်။ မမန်မာနုိင်ငံတွင် နေးအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုအတွက် အနမခခံ 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊ ောဆယ်ကွန်ဗငး်ရှင်း (Basel Convention) အရ အနကာငအ်ထည်နဖာ် 
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နဆာငရွ်က်မခငး် အပါအဝင ် လိကု်နာရမည့် အနမခခံမူနောင်များ နရးဆွဲရာတွင် အနထာက်အကူ 

မဖစ်နစရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

 

ပုံ (၈)  အလီက်ထနရာနစ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုငး်များ နရာငး်ချရန် လူသွားစကကဂန်တွင် 

ခင်းကျင်းထားပုံ 

ထ့ုိမပင် ပ့ုိနဆာင်နရးနှင့်ဆက်သွယ်နရးဝန်ကကီးဌာနလက်နအာက်ရိှ နရန ကာင်းပ့ုိနဆာင်နရး 

ညွှန် ကားမှုဦးစီးဌာနအနနမဖင့် နုိင်ငံတကာမှ ဆုိက်ကပ်လာမည့်သနေဂာများမှ ထွက်ရိှလာနသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခဲွနုိင်နရးအတွက်လည်း အနကာင်အထည်နဖာ ် နဆာငရွ်က် 

လျက်ရှိပါသည်။  

စွန့်ပစ်နရဆုိးနရညစ်များ  

စွန့်ပစ်နရဆိုးနရညစ်များနှင့် မိလ္လာနရဆိုးများအတွက် မပည့်စုံလုနံလာက်မှုမရိှသည့် 

၀န်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ ကျန်းမာနရးဆိုငရ်ာ ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် 

ရငး်နှီးမမှုပ်နှံမှုအားနည်းမခင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျန်းမာနရးဆိုင်ရာ စိန်နခါ်မှုမပဿနာများ 

မဖစ်နပါ်နစပါသည်။ အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ သုနတသနလုပ်ငန်းများ၏ နတွ့ရိှချက် 

များအရ နနမပည်နတာ်၊ ရန်ကုန်နှင့်  မန္တနလးပမို့များရိှ ပမို့မပဧရိယာရိှ  မိလ္လာနရဆိုးနုတ်စနစ်များ 

သည် လက်ခံနိုငသ်ည့်အဆင်၏့နအာကတ်ွင်ရိှနနန ကာငး်နှင့် နိုငင်ံ၏ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အမခား 

နနရာနဒသများတွင ် ပိုမိုဆိးုရွားသည့်အနမခအနနတွင် ရိှနနန ကာငး် သိရှိရပါသည်။ အဓိက 

စီးပွားနရးနယ်နမမများမှလွ၍ဲ မမန်မာနိုင်င၏ံ အဓိက ပမို့ကကီး ၃ ပမို့တွင် စွန့်ပစ်နရနှင့် မိလ္လာနရဆိုး 
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များကိ ု စုနပါင်းသိမ်းဆည်းမခငး်နှင့် စုနပါငး်သန့်စင်မပုမပင်သည့်စနစ ် မရိှပါ။ ပုံမှန်အားမဖင့် လူနန 

အမိ်များမှထွက်ရိှလာနသာ နရဆိုးနရညစ်များအား နရနမမာငး်များနှင့် သောဝအနလျာက် 

တည်ရိှနနနသာ နရစီးဆင်းမှုလမ်းန ကာင်းများမှသာ စွန့်ပစ်နလ့ရိှပါသည်။ ရန်ကုန်ပမို့၏နနရာ ၆ 

နနရာ   (လူဦးနရ စုစုနပါင်း၏ ၇ ရာခုိင်နှုန်း) ၌သာ စွန့်ပစ်နရဆုိးနရညစ်များနှင့် မိလ္လာနရဆုိးများ 

အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များရိှန ကာငး် နလ့လာရရိှပါသည်။ စွန့်ပစ်နရဆိုးနရညစ်များအား မပုမပင် 

သန့်စင်စွန့်ပစ်သည့်စက်ရံုများထံ သွယ်တန်းပ့ုိနဆာင်သန့်စင်နစပပီး ထွက်ရိှလာနသာ အနည်အနှစ် 

များအား ဓာတ်နမမ သဇာအမဖစ် မပန်လည်အသံုးမပုန ကာငး်၊ သန့်စင်မပုမပင်ပပီးနရများအား ရန်ကုန် 

မမစ်အတွင်းသ့ုိ စွန့်ပစ်န ကာငး် သိရှိရပါသည်။ ပမို့၏အမခားနနရာများတွင်မ ူ မိလ္လာနရဆိုးများကို 

သတ်မှတ်ထားသည့် မပုမပင်သန့်စင်သည့်နနရာများသို့ မိလ္လာစုပ်ကားများမဖင့် သယ်ယူပို့နဆာင် 

ပါသည်။ မန္တနလးပမို့တွင် မိလ္လာနရဆိုးများအား မိလ္လာစုပ်ကားများမဖင့် သယ်ယူ၍ ပုသိမ်ကကီး 

ပမို့နယ(်ပမို့နဟာငး်)နှင့် ပုသိမ်ကကီးပမို့နယ် (ပမို့သစ်)၊  ကာနီကန်ရာွ၊ နအးရိပ်ပငမိ် သုဿန်ဝန်း 

အတွင်းရှ ိ မပုမပငသ်န့်စင်သည့်နနရာများသို ့ ပို့နဆာင်သန့်စင်၍  ထွကရိှ်လာနသာ အနည်အနှစ် 

များအား ဓာတ်နမမ သဇာများအမဖစ် မပန်လည်အသံုးမပုပါသည်။ စက်ရုံများမ ှ ထွက်ရိှလာနသာ 

စွန့်ပစ်နရဆုိးနရညစ်များအတွက်မူ စက်ရံုများအလုိက် ကနဦးမပုမပင်သန့်စင်မှုစနစ်များမဖင့် သန့်စင် 

၍ ၁၀ လက်မ ပိုက်လိငုး်မဖင် ့ ဒဌုဝတီမမစ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက် စွန့်ထုတ်ပါသည်။ နနမပည်နတာ်တွငမ်ူ 

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ၁၁၀ လုးံ နှင် ့ လူဦးနရ ၁၀၀၀၀ ခန့် ရိှသည့် ၀ဏ္ဏသိဒ္ဓိရပ်ကွက်မှ ထွက်ရိှနသာ 

နရဆိုးနရညစ်များနှင့် မိလ္လာနရဆိုးများအား ဗဟိုနရဆိုးသန့်စင်သည့် စက်ရံုရိှပါသည်။  လမ့ဲ 

အဏုဇီဝ ပုိး မွးခမူခြင်းစနစ်နှင့် ကလုိရင်း ထည့်သွင်းဓာတ်မပုမခင်း နည်းစနစ်များကိ ု အသံုးမပု၍ 

သန့်စင်နဆာငရွ်က်ပပီး ထွကရ်ှိလာနသာသန့်စင်ပပီးနရများအား ေူးကွဲနချာငး်အတွငး်သို့ စွန့်ထုတ် 

ပါသည်။ 

မမန်မာနိုင်ငတံွင် စွန့်ပစ်နရဆိုးနရညစ်များအား စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုငန်ရးအတွက် မိလ္လာ 

နရဆုိးများထွက်ရိှနသာနနရာများ၊ နရဆုိးနမမာင်းများ၊ နရဆုိးထွက်ရိှနသာနနရာများကုိ  နုိင်ငံတကာ 

အဖဲွ့အစည်းများ၏ ကူညီနထာက်ပံမ့ှုမဖင့် နကာငး်မွန်နစနရး စတငန်ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

စွန့်ပစ်နရ မပန်လည်သန့်စင်မှုနှင့် မိလ္လာနရဆိုးစနစ် နကာင်းမွန်နရးအတွက် အာရှဖွံ့ ပဖိုးနရးေဏ် 

နှင့ ်ကမ္ဘာ့ေဏ်တို့၏ နငွန ကးနထာက်ပံ့မှုများ ရရိှထားပါသည်။ ထိုမ့ပင်အာရှဖွံ့ ပဖိုးနရးေဏ်သည် 

စွန့်ပစ်နရအရည်အနသွး စခံျနိ်စံညွှန်များ သတ်မှတ်နိုငန်ရးကူညီနဆာင်ရွက်လျက်ရိှပပီး ဂျပန်နိုငင်ံ 

နိုငင်တံကာပူးနပါငး်နဆာငရွ်က်နရး နအဂျင်စီသည် ရန်ကုန်ပမို့ရိှ လှိုင်မမစ်တွင်လည်းနကာင်း၊ 

မန္တနလးပမို့ရိှ ဒုဌဝတီမမစ်တွင်လည်းနကာင်း နရညစ်ညမ်းမှုကို သိရိှနရးအတွက် နရနမူနာများ 

နကာက်ယူတိုင်းတာလျက်ရိှပါသည်။ ဂျပန်နိုငင်ံမှ KUBOTA အဖဲွ့သည် လာမည့် ၅ နှစ်အတွင်း 

သီလဝါအထူးစီးပွားနရးဇုန်တွင် နရဆိုးမပုမပင်သန့်စင်သည့် စက်ရုံအား အနမရိကန်နဒါ်လာ 
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သန်းနပါင်း ၁၀၈ သန်းခန့် အကုန်အကျခံ၍ တည်နဆာက်သွားမည်မဖစ်ပါသည်။ ဂျပန်နုိင်ငံ 

နုိင်ငံတကာပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်နရး နအဂျင်စီသည် မပည်ကကီးတံခွန်ပမို့နယ်တွင် ပမို့နရနပးနဝနရး 

စနစ်အတွက် အနမရိကန်နဒါ်လာ သန်း ၂၀ ခန့် ကူညီနထာက်ပံန့ပးသွားမည် မဖစ်ပါသည်။ 

မန္တနလးပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီသည် ဗဟိုနရဆိုးသန့်စင်စက်ရုံ တည်နဆာက်ရန် 

အတွက် နိုင်ငတံကာနချးနငွ အနထာက်အပ့ံများမဖင့် ထိငုး်နိုငင်ံအနမခစိုက် Hydrotek Public 

ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးနပါငး်နဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

၃.၃။ လက်ရိှ မူဝါဒနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

မမန်မာနိုင်ငအံနနမဖင့် နေးအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား နယ်စပ်မဖတ်နကျာ် သယ်ယူ 

ပိုန့ဆာငမ်ခငး်နှင် ့ ၎င်းတို့၏စွန့်ပစ်မခငး်များကို ထိန်းချုပ်မခငး်ဆိုင်ရာ သနောတူညီချက်ခြစ် သာ 

ောဆယ်ကွန်ဗင်းရှင်း (၁၉၈၉) ၊ ၂၀၃၀ မပည့်နှစ် နရရှည်စဉ်ဆက်မမပတ် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု 

အစီအစဉ် (၂၀၁၅) နှင့် ရာသီဥတုနမပာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ပါရီ သနောတူညီချက် (၂၀၁၆) စသည် 

တို့ကို သနောတူလက်မှတ်နရးထိးုထားပါသည်။ သ့ုိမဖစ်ရာ မမန်မာနိုင်ငံအနနမဖင့် နိုငင်ံအဆင့်နှင့် 

နဒသအဆင့် ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသိမ်းနရးဆိုင်ရာ အနရးပါနသာ လုပ်နဆာင်ချက်များကို ပါဝင ်

နဆာငရွ်က်လျက်ရိှန ကာငး် နတွ့ရှရိပါသည်။ 

 ၁၉၉၄ ခုနှစ်၌ ထုတ်မပန်ခဲ့နသာ အမျ ိုးသားပတ်ဝန်းကျင်နရးရာမူဝါဒတွင် ပတ်ဝန်းကျင် 

ယုိယွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ် ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက်  ရ၊  ခမ၊ သစ် တာ၊ 

ဓာတ်သတ္တ ၊ု အဏ္ဏဝါသယံဇာတ နှင့် အခြားသောဝသယံဇာတပစ္စည်းများကုိ ထုတ်ယူသံုးစဲွရာတွင် 

သင့် လျာ် ကာငး်မွန်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် ရးရာမူဝါဒများကို ြျမှတ်ထားပါသည်။ အဆိပုါ 

အမျ ိုးသားပတ်ဝန်းကျင်နရးရာမူဝါဒ နပါ်ထွက်လာပပီးနနာက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုငရ်ာ နရရှည် 

တည်တံ့ခိုင်ပမဲနရးနှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုများအတွက် တိကျနသာရည်မှန်းချက်များရရိှရန် သောဝ 

သယံဇာတအရငး်အမမစ်များကို စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ အနကာင်အထည်နဖာ်မည့် ထိုမူဝါဒ၏ 

ခမန်မာ့ ၂၁ ရာစု အစီအစဉ်  (၁၉၉၇) ကိ ု နရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် မမန်မာနိုင်ငအံတွက် 

အနရးကကီးနသာနမခလှမ်းအနနမဖင့် အဓိကကဏ္ဍ ၃ ခု မဖစ်နသာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ စီးပွားနရးနှင့် 

လူမှုနရး ကဏ္ဍများအား နရရှည်တည်တ့ံခုိင်ပမဲနရးနှင့် ဖံွ့ပဖိုးတုိးတက်မှုရရိှနစနရးအတွက် အမျ ိုးသား 

စဉ်ဆက်မမပတ် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်နရး မဟာဗျူဟာကုိ နရးဆဲွခ့ဲပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသိမ်းနရးဥပနဒအား ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မပဋ္ဌာန်းခဲ့ပပီး 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဦးစီးဌာနအား ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စတငဖ်ွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ခမန်မာနိုင်ငံ 

အမျ ိုးသားပတ်၀န်းကျင် ရးရာမူဝါဒကို အ ကာငအ်ထည် ြာ် ဆာငရွ်က်နိုငရ်န်၊ စဉ်ဆက်မခပတ် 

ြံွ့ပြိုး ရးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များ စနစ်တကျ  ပါင်းစပ် 

 ဆာငရွ်က်ရန်အလို့ငှာ အ ခြြံမူများ ြျမှတ်နိုငရ်န်နှင့် လမး်ညွှန်မှုများခပုနိုငရ်န်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့် 
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အနာဂတ်မျ ိုးဆက်များ၏အကျ ိုးအတွက်  ကာငး်မွန်ပပီးသန့်ရှင်းသည့် ပတ်၀န်းကျငခ်ြစ် ပါ်လာ 

 စရန်နှင့် သော၀နှင့်ယဉ် ကျးမှုအ မွအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်နိုငရ်န်၊ ဆုတ်ယုတ် 

 ပျာက်ကွယ်စခြစ် န သာ  ဂဟစနစ်များကို ခြစ်နိုင်သမျှ ခပန်လည် ြာ်ထုတ်ရန်၊ သော၀ 

သယံဇာတအရငး်ခမစ်များ  လျာ့နည်းဆုံးရှုံးမှုကို တားဆီး ရးနှင့် စဉ်ဆက်မခပတ် အကျ ိုးရှိစွာ 

အသံုးခပုနိုင ်ရးအတွက် စီမံ ဆာငရွ်က်နိုင်ရန်၊ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိုင်ရာ အသိအခမင် 

ခပန့်ပွား ရးအတွက် ပညာ ပး ရးနှင့် ပညာသငက်ကား ရး အစီအစဉ်များကို အများခပည်သူတို့ 

သိရိှပပီး ပူး ပါင်းပါဝင်မှု ပုိမုိတုိးတက်လာ စ ရးအတွက် အ ကာင်အထည် ြာ် ဆာင်ရွက်နုိင်ရန် 

ရည်ရွယ်၍ ဥပနဒကို နရးဆွဲခဲ့မခင်းမဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်မပန်ခဲ့နသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရး နညး်ဥပနဒများနှင့် ၂၀၁၅ 

ခုနှစ်တွင် ထုတ်မပန်ခ့ဲနသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုဆန်းစစ်မခင်း လုပ်ထံုးလုပ်နည်းနှင့် အမျ ိုးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အနသွး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များသည် စီမံကိန်းအား 

အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်သူများအနနမဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို နလျှာ့ချနိုငန်စရန် 

နှင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုငရ်ာထိန်းသိမ်းနစာင့်နရှာက်နရးလုပ်ငန်းများအား မမှင့်တငန်ဆာင်ရွက်နိုငရ်န် 

အတွက် ရည်ရွယ်၍နရးဆဲွထားမခင်းမဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိမပင် ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီများ 

နှင်ပ့မို့နယ်စည်ပင်သာယာနရးအဖွဲ့များအနနမဖင့်လည်း သက်ဆိုငရ်ာနဒသများအလိုက် လိုက်နာ 

နဆာငရွ်က်ရမည့် နဒသဆိုင်ရာမူဝါဒများ နှင် ့ နည်းဥပနဒများအား မပဋ္ဌာန်းကျင့်သုံး နဆာငရွ်က် 

 ကပါသည်။ သုိ့နသာ် လက်နတွ့တွင်မူ အနကာငအ်ထည်နဖာ်နဆာငရွ်က်နိုငမ်ှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိုင်ရာ စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိကု်နာနဆာင်ရွက်နိုင်မှုတို့မှာ အားနည်းလျက်ရိှပါသည်။   

၃.၄။ အဖဲွ့အစည်းတည်နဆာက်ထားရိှမှု အနမခအနန 

သယံဇာတနှင့်သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းနရးဝန်ကကီးဌာနသည် မမန်မာနိုငင်ံအတွင်းရိှ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနစာင့်နရှာက်နရးနှင့် စီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများအားလံုးအတွက် အဓိက 

နဆာငရွ်က်ရမည့်ဌာနမဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသိမ်းနရးဦးစီးဌာနသည် သယံဇာတနှင့် 

သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရး၀န်ကကီးဌာန လက်နအာက်ရိှ ဌာန ၁၁ ခု အနက်မှ တစ်ခု မဖစ်ပပီး 

နိုငင်ံ၏အမျ ိုးသားပတ်ဝန်းကျငန်ရးရာမူဝါဒအား အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်မခငး်၊ သောဝ 

သယံဇာတများအားထိန်းသိမ်းမခငး်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမခင်းတို့အနပါ်တွင် ကကီး ကပ်မခငး်၊ နရထု၊ နမမထု၊ 

နလထုနှင့်သက်ဆုိင်သည့်ညစ်ညမ်းမှုများအား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမဖင့် ထိန်းသိမ်းမခင်း တိုက့ို 

နဆာငရွ်က်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားမခငး်မဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဦးစီးဌာန၏ 

အဓိကတာဝန်များမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် 

လုပ်နဆာင်ချက်များအတွက် ဥပနဒမပဌာန်းမခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနစာင့်နရှာက်မခင်းလုပ်ငန်း 

များအား ပူးနပါင်းနဆာငရွ်က်မခငး်၊ ရာသီဥတုနမပာင်းလဲမှု နလျာ့ပါးနစရန်နှင့် လုိက်နလျာညီနထွ 
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မဖစ်နစမှုများအားနဆာင်ရွက်မခင်း၊ သဲကန္တာရမဖစ်ပွားမှုများထိန်းချုပ်နရးနှင့် အိုဇုန်းလွှာ ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်မခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများအမပင် အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ သနောတူညီချက်များနှင့် ဆက်သွယ် 

ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်နရး လုပ်ငန်းများအတွက် အမျ ိုးသားအဆင့် အစီရင်ခံစာများ မပင်ဆင်မခင်း 

စသည်တိုက့ို နဆာငရွ်က်ရန် မဖစ်ပါသည်။ 

လက်ရှိအနမခအနနတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဦးစီးဌာန၌ အရာထမ်း ၂၅၅ ဦး နှင့် 

အမှုထမ်း ၃၂၁ ဦးရိှပပီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) အပါအဝင ် နနမပည်နတာ် 

နကာင်စီနယ်နမမနှင် ့ တိုငး်နဒသကကီး/ မပည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဦးစီးဌာနရုံးများတွင် 

တာ၀န်ထမ်းနဆာငလ်ျက်ရိှပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇငေ်ာလ၊ ၂၂ ရက်နန့တွင် မပုလုပ်ခဲ့နသာ 

မပည်နထာငစ်ုအစိုးရအစည်းအနဝး (အမှတ် ၁၈/၂၀၁၆) အရ ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသိမ်းနရးဦးစီး 

ဌာနကို ဝန်ထမ်း ၁၉၂၂၉ နယာက်မဖင့် ဖွဲ့စည်းပုံ တိုးမမှင့်ထားပါသည်။ အဆိပုါ ဖွဲ့စည်းပုံအရ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနှစ်မှစ၍ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ေဏ္ဍာနှစ်အထိ ၉ နှစ် အတွင်း ဝန်ထမ်းများ တိုးမမှင့် 

ခန့်ထားရန် နဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာနှစ်အတွင်းတွင် မပည်နထာငစ်ု 

နယ်နမမ၊ နနမပည်နတာ်တွင် ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသိမ်းနရးဦးစီးဌာန တိုင်းအဆင့ရ်ုံး (၁) ရုံး နှင့ ်

အမခားနသာနဒသများတွငလ်ည်း ခရိုင်အဆင့်ရုံး (၂၁) ရုံးကို တုိးချဲ့ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်လျက်ရိှပါ 

သည်။ ထ့ုိမပင ်ပတ်ဝန်းကျင်နရးရာကိစ္စရပ်များနှင့့်် ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှနသာ အမခားဝန်ကကီး 

ဌာနများအနနမဖင့်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စရပ်များကုိ ကုိင်တွယ်နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် 

သက်ဆိုငရ်ာမူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ ဥပနဒမပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ရန်ပုံနငွလျာထား 

သတ်မှတ်မခငး်ကိုလည်း နဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်။  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု ကိစ္စရပ်များအတွက်ကိုမ ူ ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီ 

များနှင် ့ ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာနရးအဖဲွ့များက အဓကိလုပ်နဆာငလ်ျက်ရိှပါသည်။ နနအမိ်များမှ 

ထွကရ်ှိလာသည့် အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများ၊ နဆးေက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှ ထွကရ်ှိလာနသာ နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များနှင် ့ အမခားနေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စီမံခန့်ခွဲနဆာငရွ်က်နိုငန်ရးအတွက် 

ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းနရးနှင့်သန့်ရှငး်နရးဌာနမှ 

နဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်။ ထို့မပင ် နရဆိုးနရညစ်များနှင့်မိလ္လာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စီမံခန့်ခွဲ 

နရးအတွက် နဆာင်ရွက်သည့် နရနှင့်သန့်ရှင်းနရးဌာန ရိှပါသည်။ အမခားနသာဌာနများ မဖစ် က 

သည့် ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန၊ ပမို့မပစီမံကိန်းဌာန၊ စစ်နဆးနရးဌာနနှင့် စုိက်ပျ ိုးနရး 

ဌာနများအနနမဖင့်လည်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်နဆာငခ်ျက်များအား အနကာင်အထည်နဖာ် 

ရာတွင် အနရးကကီးနသာ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါ၀ငပ်ါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင်ပ့တ်သက်၍ 

အလုပ်သမားနှင် ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ နမဖရှင်းနဆာငရွ်က်ရန်အတွက် ရန်ပုံနငွကို အများဆုံး သံုးစွဲရ 
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လျက်ရှိန ကာငး် သိရှိရပါသည်။ ရန်ကုန်ပမို့နတာ်စညပ်င်သာယာနရးနကာ်မတီအနနမဖင့် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများ လုိက်လံသိမ်းဆည်းရန်နှင့် စွန့်ပစ်ရန်အတွက် ၁၉၈၃ ခုနှစ်က အလုပ်သမား ၁၇၀၀ ဦး 

အသံုးမပုခ့ဲရနသာ်လည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အလုပ်သမား ၄၂၂၀ ဦးကုိ အသံုးမပုခ့ဲပါသည်။ ထ့ုိအတူပင် 

မန္တနလးပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီအနနမဖင့်လည်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခဲွမှုများ 

အတွက် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က အလုပ်သမား ၉၀၀ ဦးမဖင့်သာ နဆာင်ရွက်ခဲ့ရနသာ်လည်း  ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် 

အလုပ်သမား ၂၀၀၀ ဦးမဖင့် နဆာင်ရွက်ခ့ဲရပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းသည့် နမာ်နတာ်ယာဉ် 

များဝယ်ယူမခငး်နှင့် နနာက်ဆုံးစွန့်ပစ်သည့် နနရာများတည်နဆာက်မခင်းက့ဲသ့ုိနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ အနမခခံအနဆာက်အအံုများ တည်နထာငမ်ခငး်များအပါအဝင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

သိမ်းဆည်းရန်အတွက် ရန်ပုနံငွလျာထား သံုးစွဲမှုမှာ တမဖည်းမဖည်းတိုးပွားလာလျက်ရိှရာ မမန်မာ 

နိုငင်ံရိှ ပမို့မပများ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲနရးလုပ်ငန်းများကို အနလးထားနဆာင်ရွက်လျက်ရှိ 

န ကာင်း သိသာထင်ရှားနစလျက်ရိှပါသည်။ သ့ုိနသာ်လည်း စည်ပင်သာယာနရးအဖဲွ့များ အနနမဖင့် 

လက်ရှိအချနိ်၌ သိမ်းဆည်းမခငး်နှင့် စွန့်ပစ်မခငး်စသည်တို့ကိုသာ အဓိကနဆာင်ရွက်လျက်ရှိပပီး 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်းက့ဲသ့ုိနသာ လုပ်ငန်းများကုိ အနည်းငယ်သာ 

နဆာငရွ်က်လျက်ရိှနနပါသည်။  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွနရးဆုိင်ရာ ၀န်နဆာင်မှုများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကုိ စွန့်ပစ်သူ 

များထံမှလည်း ၀န်နဆာင်ခနကာက်ယူလျက်ရိှပါသည်။ နနအိမ်များမှ  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်း 

မခငး်အတွက် ၀န်နဆာငခ်နကာက်ခံမခငး်ကို မန္တနလးပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီက 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏအ ပါ်တွင်မူတည်၍လည်း ကာငး်၊ ရန်ကုန်ပမို့နတာ်စည်ပငသ်ာယာနရး 

နကာ်မတီက  နရာအကွာအ ဝးအ ပါ်တွငမ်ူတည်၍လည်းနကာငး် နကာက်ခံလျက်ရိှပါသည်။ 

၀န်နဆာင်ခမှာ တစ်လလျှင် ၃၀၀ ကျပ် မှ ၉၀၀ ကျပ်အထိ ရိှပါသည်။ အမခားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုမူ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏအနပါ်တွင်မူတည်၍နကာက်ခံပပီး ၃ တန် ဆ့ံ  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သိမ်းဆည်းသည့် 

နမာ်နတာ်ယာဉ်တစ်စီးလျှင် ၃၅၀၀၀ ကျပ် နကာက်ခံနလ့ရိှပါသည်။ ထုိက့ဲသ့ုိ ဝန်နဆာင်ခများ 

နကာက်ယူမခငး်သည် ပမို့နတာ်များမှထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်မှုနလျာ့ကျနစရန် 

အနထာက်အကူမဖစ်သည့်အမပင် ပုိမုိနကာင်းမွန်နသာ ရန်ပံုနငွစီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်များ နဆာင်ရွက် 

နစရန်လည်း တွန်းအားနပးလျက်ရိှပါသည်။  

ထ့ုိမပင ် ပမို့ကကီးများအလိုက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သိမ်းဆည်းမှု တိုးတက်နကာငး်မွန်လာနစနရး 

အတွက်  နိုငင်ံအတွင်းသာမက နိုင်ငတံကာမိတ်ဖက်များနှင့်လည်း ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်။ နိုငင်ံအတွင်းရိှ အစိုးရမဟုတ်နသာအဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း 3Rs စနစက်ိ ု မမှင့်တင် 

နဆာငရွ်က်နိုငန်ရးအတွက် ကနဦးလုပ်နဆာင်ချက်များမဖင့် အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက် 

မခငး်နှင့် မပည်သူလူထုအားအသိပညာမမှင့်တင်မခင်း စသည်တို့ကို နဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 
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ထ့ုိမပင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများမှလည်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းမခင်းနှင့် ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ် 

သည့်လုပ်ငန်းများကုိ နဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ အဓိက ပမို့ကကီး ၃ ပမို့ မဖစ်နသာ ရန်ကုန်၊ မန္တနလး 

နှင် ့နနမပည်နတာ်တို့တွင် JICA ၊ KOICA ၊  ADB ၊  EU ၊ BORDA စသည့် နိုငင်တံကာ အဖဲွ့အစည်း 

များနှင့် မပည်ပမိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်းများ၏ နည်းပညာနှင့် နငွန ကးအနထာက်အပ့ံများမဖင့် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများအား သိမ်းဆည်းမခင်း၊ ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ်မခင်း၊ မပုမပင်သန့်စင်မခင်းနှင့် နနာက်ဆံုး 

အဆင့် စွန့်ပစ်မခင်းလုပ်ငန်းများကုိ စတင်အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

၃.၅။ အနာဂတ်တွင် ရင်ဆုိင်ရမည့် စိန်နခါ်မှုများ 

မမန်မာနိုင်ငတံွင် လူမှုနရး၊ စီးပွားနရးနှင့် အဖွဲ့အစည်းပိုင်းဆိုငရ်ာ အနမခအနနများအရ  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင်ပ့တ်သတ်နသာ စိန်နခါ်မှုများကို ရငဆ်ိုငက်ကုံနတွ့ရလျက်ရိှပါသည်။ 

အဆိပုါ စိန်နခါ်မှုများနှင့်အတူ နရထုညစ်ညမ်းမခငး်၊ နမမထုညစ်ညမ်းမခငး်၊ နလထုညစ်ညမ်းမခငး်၊ 

ရာသီဥတုနမပာငး်လဲမခငး်နှင့် ဇီဝမျ ိုးစိတ်မျ ိုးကွဲများအနပါ် သက်နရာက်နစမခငး်၊ ကျန်းမာနရး 

ထိခုိက်နစမခင်းများကုိပါ ရင်ဆုိင်ရလျက်ရိှပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခုိက်မခင်းမရိှေဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များအား နရရှည်စီမံခန့်ခဲွနုိင်နရးအတွက် နုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးရိှ ထုိက့ဲသ့ုိနသာ စိန်နခါ်မှုများကုိ နမဖရှင်း 

နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ ပုံ(၉) 

 
ပုံ (၉)  မန္တ လးပမို့ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထား သာ နရာတွင် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ကာက်ယူ နမှု အ ခြအ န 

တစ်နိုင်ငံလုးံအတိုငး်အတာအနနမဖင့် သယံဇာတအရငး်အမမစ်များကို သံုးစွဲမှုများမပားလာ 

မခငး်န ကာင် ့  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများ များမပားလာမခငး်၊ အထူးသမဖင့် စက်မှု 

လုပ်ငန်းများမှထွကရ်ှိနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင် ့ နေးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရိှမှု 
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များမပားနနသည်ကုိ နတွ့ရိှရပါသည်။ နနာက်ဆက်တွဲ စိန်နခါ်မှုမှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို မပန်လည် 

မပုမပငထ်ုတ်လုပ်ရန်အတွက် နညး်ပညာနှင့် အနမခခံအနဆာက်အအံုများအတွက် ထိနရာက်သည့် 

ရန်ပုံနင ွ လုံနလာက်မှုမရိှမခင်းနှင့် ထိုကဲ့သ့ုိနသာအရာများကို နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်နိုငန်ရးအတွက် 

နိုငင်နံတာ်အစိုးရ၏ အနကာငအ်ထည်နဖာ်နဆာငရွ်က်နိုင်မှု အားနညး်မခင်းတို့ မဖစ်ပါသည်။ 

ထို့အတူ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာမပဿနာများကို နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်နိုင်နရးအတွက် 

အဖဲွ့အစည်းပိုငး်ဆိုငရ်ာ ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်မှုများအပါအဝင ် နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခငး်၊ 

အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်မခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆုိင်ရာ တည်ဆဲဥပနဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအနပါ် 

လုိက်နာနဆာင်ရွက်နစမခင်း စသည်တ့ုိတွင်လည်း စိန်နခါ်မှုများကုိ ကကုံနတွ့နနရပါသည်။ သ့ုိမဖစ်ရာ 

နရရှည်အတွက် ချမှတ်ထားနသာ အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှု မဟာဗျူဟာ မရိှမခင်း 

န ကာင့် ထိုကဲ့သို့ ရင်ဆိုင်ကကုံနတွ့နနရမခင်းမဖစ်န ကာင်း ခခုံငံုသံုးသပ် ကည့်နိုင်ပါသည်။ 

နနမပည်နတာ်၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တနလးပမို့များတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စိန်နခါ်မှု 

များကို နမဖရှငး်နိုငန်ရးအတွက် စည်ပင်သာယာအဖွဲ့များမှ ကကိုးပမ်းနဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု များမပားလာမခငး်နှင့်အတူ အနမခခံသတငး်အချက်အလက်များ မရိှမခင်း၊ 

မပည်သူလူထု၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနည်းပါးမခင်း၊  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ 

၀န်နဆာင်မှုများအတွက် ၀န်နဆာင်ခနပးနချလိုမှု မရိှမခငး်၊  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင် ့ ဆက်စပ်ပတ်သက် 

လျက်ရှိနသာ တည်ဆဲ ဥပနဒ၊ နည်းဥပနဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လုိက်နာနဆာင်ရွက်မှု 

အားနည်းမခင်း၊ နဒသခံ အာဏာပုိင်အဖဲွ့အစည်းများနှင့် ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်မှု အားနည်းမခင်း စသည် 

တိုက့ို နမဖရှငး်နဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် မမန်မာနိုငင်ံရိှ ပမို့ကကီးများတွင်  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျ ိုးအစား ခွဲမခားစွန့်ပစ်မခငး်၊ သိမ်းဆည်းမခငး်၊ သယ်ယူပို့နဆာငမ်ခငး်များကုိ 

နကာင်းမွန်စွာ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်နိုငမ်ခငး် မရိှနသးန ကာင်းနတွ့ရှရိပါသည်။ ထိုသို့  

ခဲွမခားစွန့်ပစ်မှု၊ ခဲွမခားသိမ်းဆည်းမှုများ မရိှမခင်းန ကာင့် အဆုိပါ လူနနအိမ်ရာများမှ ထွက်ရိှလာနသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ရုံများမှ ထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများအား မပုမပင်သန့်စင်ရာတွင် ခက်ခဲနစနိုငသ်ကဲ့သ့ုိ စနွ့်ပစ်ပစ္စည်း သိမ်းဆည်းသူများနှင့် 

လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်သူများအတွက် ကျန်းမာနရးထိခုိက်မခင်းနှင့် နေးအန္တရာယ်ရိှမခင်းများကုိလည်း  

မဖစ်နပါ်နစလျက်ရိှပါသည်။  

တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနနမဖင့် ရင်ဆိုင်ကကုံနတွ့နနရနသာ အထက်နဖာ်မပပါ 

စိန်နခါ်မှုများအမပင် ပမို့ကကီးများ၌ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲနရးဆိုင်ရာ အနမခခံ အနဆာက်အအုံများ 

အတွက် နမမနနရာများ၊ နညး်ပညာများ မလုံနလာက်မခင်း၊ လက်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲနရး 

ဆုိင်ရာ အနမခခံအနဆာက်အအံုများအား တုိးတက်နကာင်းမွန်နအာင်နဆာင်ရွက်ရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန် 

အတွက် ရန်ပုံနငွလုနံလာက်မှု မရှိမခငး်တို့ကိုလည်း ရငဆ်ိုင်ကကုံနတွ့နနရပါသည်။ သ့ုိမဖစ်ရာ 
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နဒသဆုိင်ရာ ဥပနဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ မပန်လည်မပုမပင်နရးဆဲွမခင်း၊ လုိက်နာနစမခင်း 

များ နဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်လျက်ရိှပါသည်။  အဆုိပါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင်သ့က်ဆိုငသ်ည့် 

လိအုပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်နမဖရှငး်နိုင်နရးအတွက် မန္တနလးပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရး 

နကာ်မတီတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သိမ်းဆည်းသည့် အလုပ်သမားများ တိုးမမှင့်ခန့်ထားမခငး်၊ နမာ်နတာ် 

ယာဉ်များကို တိုးချဲ့မဖည့်တငး်မခငး်တိုက့ိ ု နဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  ထို့အတူ ရန်ကုန်ပမို့နတာ် 

စညပ်င်သာယာနရးနကာ်မတီအနနမဖင့်လည်း ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကာလအတွင်း စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းမှုကို  နှစ်ဆခန့် တိုးမမှင့်သိမ်းဆည်းလာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ နနမပည်နတာ်စည်ပင် 

သာယာနရးနကာ်မတီအနနမဖင့်လည်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု အနလ့အကျင့်နကာငး်များကို 

အခွင့်အလမ်းများနပး၍ လုိက်နာနဆာင်ရွက်နစသည့်နည်းလမ်းများကုိ ကျင့်သံုး အနကာင်အထည် 

နဖာ်နိုငန်ရး စတငန်ဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်။ 
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၄။ ဆက်လက်နဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ 

၄.၁။ သတ်မှတ်နယ်ပယ်နှင့် အချန်ိကာလ 

မမန်မာနိုင်င ံ အမျ ိုးအသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့်ပင်မလပု်ငန်း 

အစီအစဉ်သည် သမရုိးကျ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုစနစ်ကုိ နမပာင်းလဲမခင်းမဖင့် ၂၀၃၀ မပည့်နှစ်တွင် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကငး်စငမ်ခငး်၊ အရငး်အမမစ်များအား အကျ ိုးရှိစွာအသုံးချနိုငမ်ခငး်၊ နရရှည်တည်တ့ံ 

သည့် လူ့နောင်အဖွဲ့အစညး်ကိုရရိှမခငး် စသည့် ရည်မှန်းချက်များကိ ုရရိှနစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အရငး်အမမစ်များအမဖစ် မပန်လည်အသံုးချနိုင်န ကာငး် နားလည်သိရှိနစရန် 

မဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတမဖစ်နစရန်၊ စီးပွားနရးအရ 

တွက်နချကိုက်နစရန်နှင့် လူမှုနရးအရ လက်ခံနိုင်နစရန် လိုအပ်ပါသည်။ မဟာဗျူဟာနှင့်ပင်မ 

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် ကာလတို ရည်မှန်းချက်များ (၂၀၁၈-၂၀၂၀)၊ ကာလလတ် ရည်မှန်းချက် 

များ (၂၀၂၁-၂၀၂၅) နှင့် ကာလရှည် ရည်မှန်းချက်များ (၂၀၂၅ - ၂၀၃၀) ဟူ၍ သတ်မှတ်နဖာ်မပ 

ထားပါသည်။ ပမို့ကကီးများရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ 

သနောထားအမမငမ်ျား၊ နလ့လာနတွ့ရှိချက်များအနပါ်တွင် အနမခခံထားသည့် မပည့်စုနံကာငး်မွန် 

နသာ မဟာဗျူဟာနှင့်အစီအစဉ်များကုိ အဆုိပါရည်မှန်းချက်များတွင် ထည့်သွင်းနဖာ်မပထားပါသည်။ 

သ့ုိမဖစ်ရာ စနွ့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင်ပ့တ်သက်၍ အကျ ိုးရှိ ထိနရာက်စွာ အနကာငအ်ထည်နဖာ် 

နဆာငရွ်က်နုိင်နရးအတွက် နဒသဆုိင်ရာ အာဏာပုိင် အဖဲွ့အစည်းများ၏ ညွှန် ကားချက်များနှင့်  

ချမှတ်ထားနသာ ရည်မှန်းချက်များကို နပါ်လွင်ထင်ရှားနအာင ် အမျ ိုးသားအဆင် ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို  မပုစုနရးဆွဲထားမခငး် မဖစ်ပါသည်။  

၄.၂။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆုိင်ရာ  မဟာဗျူဟာအနမခအနနများ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည် လူထုအဖဲွ့အစည်းနှင့် ယငး်တို့၏ စီးပွားနရး ကဏ္ဍများကို 

သက်နရာက်မှုရိှနစနုိင်နသာ စိန်နခါ်မှုတစ်ရပ်မဖစ်ပါသည်။ နဒသဆုိင်ရာ/ နုိင်ငံတကာ စိန်နခါ်မှုများ 

မဖစ်သည့် ကျန်းမာနရး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ အစားအစာနှင့် အရငး်အမမစ်များ နေးကငး်လုံခခုံနရး၊ 

နရရှည်တည်တ့ံနသာ ထုတ်လုပ်မခင်းနှင့်သံုးစဲွမခင်း၊ ရာသီဥတုနမပာင်းလဲမခင်း စသည်တ့ုိမဖင့်လည်း 

များစွာ ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှနနပါသည်။ ရာသီဥတုနမပာငး်လဲမှုဆိုငရ်ာ အစိုးရအချငး်ချင်း 

ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်နရးအဖဲွ့(IPCC) က ၂၀၁၀ မပည့်နှစ်တွင ် မှန်လုအံိမ်ဓာတ်နငွ့ထုတ်လွှတ်မှု၏   

၃ ရာခိုငန်ှုန်းမှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ထွက်ရိှမှုမဖစ်ပပီး အဆိပုါ ထွက်ရိှမှုများအနက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စုပုံ စွန့်ပစ်ထားနသာနနရာများမှ ထွကရိှ်သည့် မီသိန်းဓာတ်နငွ့သည် အများဆုံးမဖစ်န ကာငး် 

ခန့်မှန်းထားပါသည်။ World Resources Institute Climate Analysis Indicators Tools (WRI 

CAIT 2.0, 2017) အရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် မမန်မာနုိင်ငံ၏မှန်လံုအိမ်ဓါတ်နငွ့ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏမှာ  

ကာဗွန်ဒုိင်နအာက်ဆုိက် မက်ထရစ်တန် (MtCO2e) ၂၀၁.၅ တန် ရိှပပီး  ကမ္ဘာ့ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏ၏ 



34 

 

၀.၄၈ ရာခုိင်နှုန်းရိှ ကကာင်း၊ ၎င်းတ့ုိအနက် ကာဗွန်ဒုိင်နအာက်ဆုိက် မက်ထရစ်တန် (MtCO2e)  

၁၁.၇ တန်  (၅.၈ ရာြုိင်နှုန်း) သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကဏ္ဍမှ ထွက်ရိှန ကာင်း သိရိှရပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ 

ရာသီဥတုနမပာငး်လဲမှုဆိုငရ်ာ ကွန်ဗင်းရှင်းအရ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်ခဲ့နသာ မမန်မာ 

နိုငင်ံ၏ ကနဦး အမျ ိုးသားအဆင့် ဆက်သွယ်မှုအစီရငခ်ံစာ၌ ၂၀၁၀ မပည့်နှစ်တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စပုုံစွန့်ပစ်ထားနသာနနရာများမှ နလထုအတွငး်သို့ ထုတ်လွှတ်နသာ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်နငွ့ပမာဏ 

သည် ကာဗွန်ဒုိင်နအာက်ဆုိက် ဂဂ္ဂါတန် (GgCO2e) ၂,၇၉၉. ၅၁ တန်ရိှန ကာင်း နဖာ်မပထားပါသည်။  

(ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးနှင့်သစ်နတာနရးရာဝန်ကကီးဌာန၊  ၂၀၁၂ ခုနှစ်) 

ထို့မပင် မပည့်စုံနကာင်းမွန်နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုများကို နဆာင်ရွက်နနသည့် 

သန့်ရှင်းနသာ ပမို့တစ်ပမို့ကို တည်နဆာက်မခငး်အားမဖင် ့ ပမို့အတွင်း နနထိငု်သူများအတွက် 

ကျန်းမာ၍ နေးအန္တရာယ်ကင်းနသာ ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ဖန်တီးတည်နဆာက်နပးနုိင်မခင်း၊ ကမ္ဘာလှည့် 

ခရီးသည်များအား ဆဲွနဆာင်လာနုိင်မခင်း၊ စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင်နဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 

အနထာက်အကူမဖစ်လာမခင်း၊ ရင်းနီှးမမှုပ်နံှမှုလုပ်ငန်းများအား ဖိတ်နခါ်လာနုိင်မခင်း စသည့် အကျ ိုး 

ရလဒ်များကို ရရိှလာနစနိုငပ်ါသည်။ သင့်နလျာန်ကာငး်မွန်နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် 

အရင်းအမမစ် စီမံခန့်ခဲွမှုတ့ုိကုိ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်မခင်းအားမဖင့် မလုိအပ်ေဲ သံုးစွဲမှု 

များကို နလျှာ့ချနိုင်မခငး်၊ အရငး်အမမစ်များအား ပိုမုိအကျ ိုးရှိစွာ အသံုးချလာနိုင်မခငး်နှင့် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များနလျှာ့ချနုိင်မခင်းများကုိ နဆာင်ရွက်လာနုိင်မည်မဖစ်ရာ 

ထိမုှတစ်ဆင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း များစွာနသာ အကျ ိုးနကျးဇူး 

များကုိပါ ရရိှနစလာနုိင်မည်မဖစ်ပါသည်။ သ့ုိမဖစ်ရာ စနစ်တကျနရးဆဲွမပုစုထားနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ မဟာဗျူဟာများကို အကျ ိုးရှိထိနရာက်စွာ အနကာင်အထည်နဖာ် 

နဆာင်ရွက်မခင်းအားမဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ စီးပွားနရးနှင့် လူမှုနရး ကဏ္ဍများ နရရှည်ဖံွ့ပဖိုး တုိးတက်မှု 

အတွက်လည်း အ ထာက်အကခူြစ် စပါသည်။ သ့ုိမဖစ်ရာ နိုင်င၏ံ ကတိကဝတ်များမဖစ်နသာ 

နရရှည်စဉ်ဆက်မမပတ်ဖံွ့ပဖိုးတုိးတက်နရး ရည်မှန်းချက်ပန်းတုိင်များနှင့်အတူ ပါရီသ ောတူညီြျက် 

တို့ကို နအာင်မမငစ်ွာ အ ကာင်အထည် ြာ် ဆာငရွ်က်နိုင ်ရးအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု 

ဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များအားနမဖရှင်းနဆာင်ရွက်နရးသည် ဦးစားနပးလုပ်ငန်းတစ်ရပ် မဖစ်လာပါသည်။ 

ထို့န ကာင့် အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်အား အမခား နရးဆွဲထားရိှနသာ၊ နရးဆွဲလျက်ရိှနသာ အမျ ိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်နရးရာ 

မူဝါဒများ၊ ဥပနဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ဖံွ့ပဖိုးတုိးတက်နရးအစီအစဉ်များ၊  မဟာဗျူဟာများ 

နှင်ခ့ျတိ်ဆက်၍ အနကာငအ်ထည်နဖာ်နဆာငရွ်က်နိုငရ်န် နရးဆွဲထားပါသည်။(ပုံ-၁၀) 
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ပုံ (၁၀)  အခြား သာ အမျ ိုးသားအဆင့် မူဝါဒများ၊ မဟာဗျူဟာများနှင့် 

ြျတိ်ဆက် ဆာင်ရွက်ထားမှု အ ခြအ န 

အမျ ိုးသားေက်စံုဖံွ့ပဖိုးမှုစီမံကိန်း (NCDP 2015)နှင့် ခမန်မာနုိင်ငံ၏ ရရှည်တည်တ့ံ ြုိင်ပမဲပပီး 

ဟန်ြျက်ညီ သာ ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း (MSDP 2018) တွင် နလထု/နရထု ညစ်ညမ်းမှုဆုိင်ရာ 

မပဿနာများကုိ စနစ်တကျ နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်မခင်းမဖင့်  ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုငရ်ာ ကျန်းမာနရး 

ထိခိုက်မှုများအား နလျှာ့ချမခငး်၊ ရာသီဥတုနမပာင်းလဲမခင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရိှနသာ သောဝ 

နေးအန္တရာယ် ကျနရာက်မှုများန ကာင့် ထိခိုက်မှုအနမခအနနများကို နလျှာ့ချမခငး် စသည်မဖင့် 

နုိင်ငံသားအားလံုးအတွက် ရရိှလာမည့် အကျ ိုးနကျးဇူးများ၊ နရရှည် အနကာငအ်ထည်နဖာ် 

နဆာငရွ်က်မည့် ပွင့်လငး်မမင်သာမှုရိှနသာ ရငး်နှီးမမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအား မမှင့်တငန်ဆာငရ်ွက် 

မခငး်များ၊ အရင်းအမမစ်များကုိ အနမခခံနသာလုပ်ငန်းများအား နရရှည်တည်တံ့နစမခင်း စသည့်   

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သောဝအရင်းအမမစ်များအား နရရှည်တည်တ့ံနုိင်နရးအတွက် စီမံခန့်ခဲွမှုစနစ်၏ 

အနရးပါမှုအနမခအနနများကို နဖာ်မပထားပါသည်။ 

ထ့ုိမပင ် မမန်မာနိုင်င ံ အမျ ိုးသားပတ်ဝန်းကျင်နရးရာမူဝါဒသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုငရ်ာ 

နရရှည်စဉ်ဆက်မမပတ်ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်နရး ရည်မှန်းချက်များနှင့်ပတ်သတ်၍ မမန်မာနိုငင်ံအတွငး်ရှိ 

အစိုးရအဖဲွ့အစည်းများ၊ အရပ်ေက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများနှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်နရး 

မိတ်ဖက်များအတွက် အစိမ်းနရာငစ်ီးပွားနရးဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု၊ ရာသီဥတု နမပာင်းလဲမှုနှင် ့ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု စသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သည့် မဟာဗျူဟာ၊ မူနောင၊် လုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်များ စသည်တို့အပါအဝင ် အမခားဆက်စပ်လျက်ရိှနသာ မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
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များကို ချမှတ်နပးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်နရးဆွဲထားမခင်း မဖစ်ပါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတု 

နမပာင်းလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ အမျ ိုးသားအဆင့် အစိမ်းနရာင် 

စီးပွားနရးမူဝါဒမူနောင်(မူ ကမ်း)တ့ုိသည်လည်း မမန်မာနုိင်ငံအတွင်းတွင် အစိမ်းနရာင် စီးပွားနရး 

တိုးတက်နစမှု၊  ရာသီဥတုဒဏ် ခနံိုငရ်ည်ရှိနစမှု စသည်တို့ပါဝင်နသာ စဉ်ဆက်မမပတ် ဖွံ့ပဖိုး 

တိုးတက်မှု ရရှိနိုင်နစနရးအတွက် ရည်ရွယ်၍ နရးဆွဲထားမခငး် မဖစ်ပါသည်။ 

၄.၃။ လမ်းညွှန်ချက်ဆုိင်ရာ အနမခခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှု ဆုိင်ရာ 
ဦးစားနပးအဆင့်များနှင့် အနမခခံစည်းမျဉ်းများ 

လက်ရှိ မမန်မာနိုငင်ံ၏ အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အား နမပာင်းလဲ 

ကျင့်သံုးနိုင်နရးအတွက် နအာက်နဖာ်မပပါ လမ်းညွှန်ချက်ဆိုင်ရာ အနမခခံစည်းမျဉ်းစညး်ကမ်း 

များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား နဆာငရွ်က်သွားမည်မဖစ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလံုးဝကင်းစင်နရး။ ။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလုံးဝကင်းစင်နရးဆိုသည်မှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များအား စွန့်ပစ်ပပီးမှ စီမံခန့်ခွဲမခင်းထက် ကကိုတင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မခငး်ကို အဓကိထား၍ 

နဆာငရွ်က်မည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ နရးဆွဲ၍ နဆာငရွ်က်သွားမည် 

ကို ဆိုလိုမခငး်မဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလုးံဝကင်းစင်နစနရးအလုိ့ငှာ လူမှုအဖဲွ့အစည်းအတွင်းရိှ  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုငရ်ာ ကျင့်သံုးနဆာင်ရွက်လျက်ရှိနသာ စနစ်တစ်ခုလုံးကို နမပာင်းလဲနဆာငရွ်က် 

သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မပန်လည်အသံုးမပုမခငး်၊ မပန်လည်မပုမပင် 

ထုတ်လုပ်မခငး်တို့ကို အနလးထားနဆာငရွ်က်သွားမခငး်အားမဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှု နလျှာ့ချ 

 ကရမည်မဖစ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများအား ထုတ်လပု်မဖန့်မဖူးမခငး်နည်းစနစ်များ နမပာင်းလဲမခင်း 

မဖင့်လည်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွကရှ်ိမှုကို နလျှာ့ချနိုင်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း လုးံဝကငး်စငန်စ

နရးအတွက် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နရာက်နိုငန်ရးကို အားထုတ်ကကိုးပမ်းနဆာငရွ်က်သွားရမည် 

မဖစ်ပါသည်။  ထိုသုိ့နဆာငရွ်က်မခငး်အားမဖင့် လမ်းညွှန်ချက်ချမှတ်ထားနသာ အနမခခံစည်းမျဉ်း 

စညး်ကမ်းများနှင့်အညီ  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စဉ်ဆက်မမပတ် စီမံခန့်ခွဲနိုင်နရး နဆာင်ရွက်ရာ 

တွင် အနထာက်အကူ မပုနစနိုငမ်ည်မဖစ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ ဦးစားနပးအဆင့်များ။ ။စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ ဦးစားနပး 

အဆင့်များဆိုသည်မှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စီမံခန့်ခွဲရာတွင် မည်သည့်အရာကို ဦးစားနပး 

နဆာင်ရွက်ရမည်ကုိ နဖာ်မပထားသည့် မဟာဗျူဟာကျနသာ အစီအမံ တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းထွက်ရိှမှုနှင့် နမမဖ့ုိစွန့်ပစ်မှု (နမမနဆွးမဖစ်နအာင်မပုလုပ်မခင်းများအပါအဝင်) နလျှာ့ချမခင်း 

(Reduce)၊ မပန်လည်မပုမပင်၍ရသည့်ပစ္စည်းများအား မပန်လည်မပုမပင်၍အသံုးမပုမခင်း၊  အမခားနနရာ 

များတွင် မပန်လည်အသံုးမပုမခင်း (Reuse)၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ မပန်လည်ရယူနုိင်နသာ အရင်းအမမစ် 
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များကုိ ရရိှနုိင်နရးအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်း (Recycle) စသည့် 

နညး်လမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။  (ပုံ-၁၁) 

  

 

 

ပုံ (၁၁)  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဦးစားနပးအဆင့်များ 

အရင်းအမမစ်များအား ထိန်းသိမ်းမခင်း။ ။အရင်းအမမစ်များအား မပန်လည်ရရိှနုိင်ရန်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များအမဖစ် စွန့်ပစ်မခငး်ကို နလျှာ့ချနဆာငရ်ွက်မခင်းအပါအဝင် အရငး်အမမစ်များအား အကျ ိုးရိှ 

ထိနရာက်စွာ အသံုးမပုမခငး်လုပ်ငန်းများကို မမှင့်တင်နဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

ညစ်ညမ်းနစသူက ၀န်နဆာင်ခနပးနဆာင်ရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ။   ။ နဂဟစနစ် ထိန်းသိမ်း 

နစာင့်နရှာက်နုိင်နရးအတွက် အစုိင်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စီမံခန့်ခဲွမခင်း (သိမ်းဆည်းမခငး်၊ 

စွန့်ပစ်မခင်း)နှင့် ညစ်ညမ်းမှုများကုိ နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်မခင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကုိ အစုိင်အခဲ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ သ့ုိမဟုတ် ညစ်ညမ်းနစသူက နပးနဆာင်ရန်တာဝန်ရှိသည့် စညး်မျဉ်း 

စညး်ကမ်း မဖစ်ပါသည်။ 

ကကိုတင်ကာကွယ်မှုဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ဆုိးရွားစွာ ထိခုိက်ပျက်စီးမှု၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အနသွး ကျဆင်းမှုတို့ကို ကာကွယ်နိုင်နရးအလို့ငှာ သိပ္ပနံည်းကျ သက်နသမပ 

ချက်များ၊ သုနတသနမပုလုပ်ထားသည့် အချက်အလက်များ မရိှမခင်းအား အန ကာင်းမပချက်တစ်ခု 

အနနမဖင့် အသုံးမပု၍ မရန ကာငး်၊ မမဖစ်မနန ကကိုတငက်ာကွယ်နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်န ကာငး်ကို  

လမး်ညွှန်မှုမပုထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း မဖစ်ပါသည်။  

လ ျှော့ချခခင်း 

ခြန် ည်အသုးံခြုခခင်း 

ခြန် ည်ခြုခြင်ထုတ် ုြ်ခခင်း 

ခြန် ည်ရယူခခင်း 

စနွ်ြ့စ်ခခငး် 
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တည်နနရာနီးကပ်စွာ နဆာင်ရွက်ရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ ။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ယငး်တို့ 

ထွက်ရိှလာနသာနနရာနှင့်အနီးဆံုးနနရာတွင်သာနမဖရှင်းနဆာင်ရွက်ရန် ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်း 

စညး်ကမ်းမဖစ်ပါသည်။ ထိုသ့ုိနဆာငရွ်က်မခငး်အားမဖင့်  သယ်ယူပ့ုိနဆာင်နရးကုန်ကျစရိတ်များ 

သာမက သယ်ယူပို့နဆာင်မှုန ကာင့်မဖစ်နပါ်လာနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းနစမှုများကို 

ပါ နလျှာ့ချနစနိုငမ်ည် မဖစ်ပါသည်။ 

နဆွးနနွးတုိင်ပင်မခင်းဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ ။  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာနှင့် 

ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် နရးဆွဲအနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်ရာတွင်  အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ 

အချင်းချင်း အဆင့်ဆင့် ညိှနှိုင်းတုိင်ပင်နဆွးနနွးမခင်း၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှနသာ အဖဲွ့အစည်း 

များနှင် ့  မပည်သူလူထု စသည်တို့မဖင့်  ပူးနပါငး်လက်တွဲနဆာငရွ်က်ရန်  အနရးကကီးန ကာငး် သိရှိ 

နားလည် နစရန် ချမှတ်ထားနသာ  စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း မဖစ်ပါသည်။ 

တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ ခဲွနဝချမှတ်မခင်း။ ။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း လုံးဝကင်းစင်နရးအတွက် နဆာငရွ်က် 

ရာတွင် အစိုးရအဖွဲ့များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ သုနတသနအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်နသာ 

အဖဲွ့အစည်းများနှင့် လူမှုနရးဆိုင်ရာအဖဲွ့အစည်းများအားလုးံ ပူးနပါငး် နဆာင်ရွက်ရန်နှင့် တာဝန် 

ဝတ္တရားများကို ြွဲ ဝြျမှတ်၍ အ ကာင်အထည် ြာ် ဆာင်ရွက်ရန် လိအုပ်ပါသည်။  
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၅။  အမျ ိုးသားအဆင့် ပန်းတုိင်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်မခင်း 

 

မမန်မာနိုင်ငံ၏အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်တွင် နအာက်နဖာ်မပပါ မဟာဗျူဟာပန်းတုိင်များအားချမှတ်ထားရိှပပီး  ပန်းတုိင်တစ်ခုချင်းစီ 

နှင်ပ့တ်သက်၍ အဓကိကျနသာ ရည်မှန်းချက်များနှင့ ်အဆိမုပုလုပ်နဆာငခ်ျက်များကို ထည့်သွငး် 

နရးဆွဲထားပါသည်။ 

 

 

 

 

 

အမျိုးသားအဆင့် 

စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း စီမံခန်ခ့ွဲမှု 

မဟာဗျူဟာနှင့် 

ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ ်

ပန်းတိုင် - က 

ထိရောက်သည့် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း 
သိမ်းဆည်းခခင်း ဝန်ရဆာင်မှု 

လုပ်ငန်းကို 
တိုးခမှင့်ရဆာင်ေွကခ်ခင်း၊ 

စည်းကမ်းမ့ဲ စွန်ပ့စ်ခခင်း နှင့် 
ရလဟာခပင် မီးရှို ့ခခင်းများ 

ပရပျာက်ရေး ရဆာင်ေွက်ခခင်း ပန်းတိုင် - ခ 

ရေးအန္တောယ်ေှ ိ
စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများနှင့် 

စက်မှုလပ်ုငန်းများမှ ထွက်ေှိရသာ 
စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများအတွက် 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတ 

ခြစ်ရစရသာ စီမံခန်ခဲွ့မှုစနစ်ကိ ု
တိုးခမှင့်ရဆာင်ေွက်ခခင်း 

ပန်းတိုင် - ဂ 

ထွက်ေှိမှု ရလျှော့ချခခင်း၊ 
ခပန်လည်သုံးစွဲခခင်း၊ ခပန်လည် 
ခပုခပင်ထုတ်လုပ်ခခင်း(3Rs) ခြင့် 
စွန ့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ေှိမှုများကို 

ကာကွယ်ခခင်း 

ပန်းတိုင် - ဃ 

စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း  စီမံခန်ခဲွ့မှု 
အတွက ်

အစဉ်လည်ပတ်ရနမည့်  
ေန်ပံုရငွ ထားေှိရစခခင်း၊ 

ပန်းတိုင် - င 

အသိပညာရပးလုပ်ငန်းများ 
တိုးခမှင့်ရဆာင်ေွက်ခခင်း၊ 
ရထာက်ခံအားရပးခခင်းနှင့် 

စွမ်းရဆာင်ေည် ခမှင့်တင်ခခင်း 

ပန်းတိုင် - စ 

လုိက်နာရဆာင်ေွက်ခခင်း၊ 
ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခခင်း၊ 
လုိက်နာရဆာင်ေွက်ရစခခင်း 
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၅.၁။ပန်းတုိင်(က)။ ။ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ မထိခုိက်နစနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုစနစ် မဖစ်နပါ် 

လာနစနရးအတွက်  ပထမဆံုးနမခလှမ်းအမဖစ် ထိ ရာက်သည့် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းသည့် ဝန် ဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကုိ တုိးခမှင့် ဆာင်ရွက် 

ခြင်း၊ စည်းကမ်းမ့ဲစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်  လဟာခပင်မီးရှို့ခြင်းများ  လျာ့နည်း 

ပ ပျာက် အာင်  ဆာင်ရွက်ခြင်း  

ရည်မှန်းချက်များ 

 ကာလတုိ 

(၂၀၁၈-၂၀၂၀) 

 ကားကာလ 

(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

ကာလရှည် 

(၂၀၂၆-၂၀၃၀) 

(၁) နိုငင်ံသားများ အားလုးံအတွက် 

  ကာင်းမွန် သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

 သိမ်းဆည်းသည့်ဝန် ဆာငမ်ှုစနစ် 

  ဆာငရွ်က် ပးခြငး်။ 

၇၀% ၈၅% ၁၀၀% 

(၂)  ပမို့အားလုးံတွင် စညး်ကမ်းမဲ့ 

 စွန့်ပစ်ခြငး်နှင့် မီးရှို့ခြငး်များကို 

  လျှာ့ြျခြငး်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို 

 ထိြိုက်မှု မခြစ် စသည့်  စွန့်ပစ် 

 ခြငး်ဆိုင်ရာ ဝန် ဆာင်မှု လုပ်ငန်း 

 များအားသတ်မှတ် ခပဌာန်းခြငး်။ 

နနမပည်နတာ်၊ 

ရန်ကုန်၊ 

မန္တနလး 

ပမို့နတာ် စညပ်င် 

သာယာနရး 

နကာ်မတီများ 

ပမို့နယ် စည်ပင် 

သာယာနရး 

အဖဲွ့များ         

( ၅၀%) 

ပမို့နယ် စည်ပင ်

သာယာနရး 

အဖဲွ့များ         

( ၁၀၀%) 

ခခုံငံုသံုးသပ်ချက် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အစုိးရနှင့် မပည်သူများ ကား ဆက်သွယ် 

နဆာငရွ်က်နပးသည့် ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီများနှင် ့ ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာနရး 

အဖဲွ့များသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းမခငး်ဆိုငရ်ာ ၀န်နဆာငမ်ှုစနစ်များကို သတ်မှတ် မပဋ္ဌာန်း 

နပးရာတွင် ဥပနဒအရ တာဝန်ရှိသူများမဖစ် ကပါသည်။ ပမို့နယ်များတွင ် လက်ရှိကျင့်သံုးနနနသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းနပးနိုင်မှုသည် အားနည်းလျက်ရိှပပီး အဓကိကျနသာ ပမို့ကကီးများနှင့် 

ပမို့နယ်များ၊ နကျးရွာနဒသများအ ကားတွင်လည်း သိမ်းဆည်းနုိင်မှုအနနအထားမှာ များစွာ ကွာဟ 

လျက်ရိှပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ပံုမှန်သိမ်းဆည်းနုိင်မှု မရိှမခင်း၊  အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းဆိုငရ်ာ စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ မရိှမခင်း၊ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်နိုင်မှု မရိှမခငး် 

နှင့ ် လိကု်နာနဆာငရ်ွက်နစမှု အားနညး်မခင်းတို့န ကာင် ့  ထွကရိှ်လာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 
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လမး်များ၊ နမမကွက်လပ်များ၊ နရနုတ်နမမာငး်များ၊  နချာင်းနမမာငး်အငး်အိုင်များ အတွငး်သို့ 

စွန့်ပစ်မခငး်၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခင်းများကို နဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ထို့မပင် သိမ်းဆည်းလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလည်း နလဟာမပင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စွန့်ပစ်သည့်နနရာများတွင ်စွန့်ပစ်နလ့ရိှ ကသမဖင့် မပည်သူလူထု၏ ကျန်းမာနရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ကို များစွာထိခိုက်နစနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် စညး်ကမ်းမဲ ့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခငး်များန ကာင့် 

ကင်ဆာနရာဂါမဖစ်နစနိုင်နသာ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ သောဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းမှု မဖစ်နစပပီး 

 ကာရှည်စွာ မနပျာက်မပျက် တည်ပမဲနနနိုင်သည့် နအာ်ဂဲနစ်ဓာတုပစ္စည်းများ ၊ Black Carbon 

အပါအဝင် အလွန်နသးငယ်နသာ အမှုန်အမွှားများ စသည်တို့ပါဝငန်သာ အခိုးအနငွ့များ ထွက်ရှိ 

လျက်ရိှပါသည်။ စည်းကမ်းမ့ဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုပံုစွန့်ပစ်မခင်းသည် ကာလဝမ်းနရာဂါနှင့် နသွးလွန် 

တုပ်နကွးနရာဂါအပါအဝင် ကူးစက်နရာဂါများ မဖစ်ပွားနစနိုင်သည့် နရာဂါပိုးမွှား နပါက်ဖွားမှုနှုန်း 

ကိ ု မမင့်တက်နစသည်သာမက နရကကီးနရလွှမ်းမှုကိုမဖစ်နစနသာ အဓိက အန ကာင်းအရငး်တစ်ခု 

လည်းမဖစ်ပါသည်။ စည်းကမ်းမ့ဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုပံုစွန့်ပစ်မခင်းများ၊ နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များအား အမခားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် နရာနနှာစွန့်ပစ်မခငး်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ နနထိငု်သူ 

များနှင့ ် သန့်ရှငး်နရးလုပ်သားများကို နရာဂါမဖစ်နစနိုင်သည့်အမပင် နမမနပါ်/နမမနအာက်နရများ 

ကိုလည်း ညစ်ညမ်းနစပါသည်။ များနသာအားမဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်သည့်နနရာများသည် 

မမစ်များ၊ နချာင်းများနှင့် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတစ်နလျှာက်တွင် တည်ရိှနသာန ကာင့် နချာင်းနရ၊ 

မမစ်နရနှင့ ်ပငလ်ယ်နရများကို တိုက်ရိုက ်ညစ်ညမ်းမှုများ မဖစ်နစနိုင်ပါသည်။ 

သ့ုိမဖစ်ရာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သိမ်းဆည်းသည့် ဝန်နဆာငမ်ှုစနစ်ကို ပိုမုိနကာငး်မွန်နအာင် 

နဆာင်ရွက်မှု မရိှပါက မဖစ်နပါ်လာမည့်ဆုိးကျ ိုးများသည် သင့်နလျာ်နကာင်းမွန်နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

သိမ်းဆည်းသည့် ဝန်နဆာင်မှုစနစ်များအတွက် ကုန်ကျမည့်စရိတ်ထက် ပို၍များမပားနနမည် 

မဖစ်ပါသည်။ ထို့န ကာင့် ပမို့နယ်များတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းသည့် ဝန်နဆာင်မှုစနစ်များကို 

တိုးမမှင့်နဆာငရွ်က်ရန်နှင့်  မပန်လည်အသံုးမပုမခင်း၊ မပန်လည်မပုမပငထ်ုတ်လပု်မခင်းတို့ကိုလည်း 

နဆာငရွ်က်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိကုဲ့သ့ုိ မမပုလုပ်နိုငသ်ည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သက်ဆိုင်ရာက 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုပံုစွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထားနသာနနရာများတွင် နေးအန္တရာယ်ကင်းစွာ စွန့်ပစ်ရန် 

လိအုပ်နနပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှုလုပ်ငန်းများ၏ လက်ရိှအခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ၊ ကွာဟချက် 

များအား ကိုငတ်ွယ်နမဖရှင်းနဆာငရွ်က်မခငး်၊ သန့်ရှင်းနသာပတ်ဝန်းကျငတ်ွင် နနထိငုန်ိုငန်ရး 

နဆာငရွ်က်မခငး်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမး်များ ဖန်တီးနပးမခငး်မဖင့် နိုငင်သံားအားလုံး၏ 

လူနနမှုေဝများကို မမှင့်တင်နဆာငရွ်က်နပးရန် အန ကာင်းအရာများကို နဖာ်မပထားပါသည်။ 

ထို့မပင် တိုးချဲ့နဆာင်ရွက်မည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပတ်ဝန်းကျငက်ို 
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မထိခုိက်နစသည့် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးနပးမခင်း၊ ရာသီဥတုနှင့်လုိက်နလျာညီနထွမှု 

ရိှနသာပမို့နတာ်များကို ဖန်တီးတည်နဆာက်နိုင်နရးအတွက် နထာက်ပ့ံနဆာင်ရွက်နပးမခငး်တို့နှင့် 

ပတ်သက်နသာ အန ကာင်းအရာများကုိလည်း နဖာ်မပထားပါသည်။ နရရှည်တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများအား အကျ ိုးရိှထိနရာက်စွာနဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 

အသစ်များ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် ေဏ္ဍာနငွရရိှနိုင်မှု နညး်လမး်များ ချမှတ် နဆာငရွ်က်မခငး် 

သည်လည်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတွက် လိုအပ်နသာ နည်းလမ်းများ မဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိမပုထားနသာ လုပ်ငန်းများ 

ပမို့မပဧရယိာများမှ ထွက်ရိှလာနသာ အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆညး်မခင်းကို 

တုိးမမှင့်နဆာင်ရွက်မခင်းနှင့်အတူ အထိန်းအကွပ်မ့ဲ စွန့်ပစ်မခင်းနှင့် နလဟာမပင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခင်းများ 

နလျာ့နည်းပနပျာက်နရး တို့အတွက် နအာက်နဖာ်မပပါအချက်များကို အနကာင်အထည်နဖာ် 

နဆာင်ရွက် ကရမည် မဖစ်ပါသည်- 

(က-၁)။ ပမို့မပဧရိယာများမှထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်း 

များအား နိုင်ငံသားအားလုးံ ရရိှခံစားနိုင်နစနရးအတွက် တိုးမမှင့်နဆာင်ရွက်မခငး် 

(က-၁-၁)။ နိုငင်ံသားအားလုံးအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်း 

များရရိှနစနရးအတွက် အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု စံချနိ်စညံွှန်းများနှင့် 

လမး်ညွှန်ချက်များ နရးဆွဲမခငး်၊ အနကာငအ်ထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်မခငး်နှင့် နစာင့် ကပ် 

 ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်းများကုိ နဆာင်ရွက်မည်မဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်စ္စည်း သိမ်းဆည်းမခင်း 

လုပ်ငန်းများတွင် နဆာင်ရွက်နုိင်မှု အနမခအနနများကုိ ဆင်မခင်သံုးသပ်၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

သိမ်းဆည်းနုိင်မှုအဆင့်များ၊ သိမ်းဆည်းရမည့်နည်းလမ်းများ၊  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျ ိုးအစား 

ခဲွမခား၍ စွန့်ပစ်မခင်းများ၊ လက်ခံနုိင်မှု အနမခအနနများ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သိမ်းဆည်းသည့် 

နမာ်နတာ်ယာဉ်များ၊  ကျန်းမာနရး နှင့ ်လုခံခုံစိတ်ချနစမှု သတ်မှတ်ချက်များကို အဆိပုါ 

ထုတ်မပန်မည့် စံချနိ်စံညွှန်းများတွင် သတ်မှတ်နဖာ်မပရမည် မဖစ်ပါသည်။  

(က-၁-၂)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှု နလျှာ့ချမခင်း၊ ခဲွမခားစွန့်ပစ်မခင်း၊ သိမ်းဆည်းမခင်း၊ 

မပုမပင်သန့်စင်မခင်းဆုိင်ရာ စံချန်ိစံညွှန်းများကုိ သတ်မှတ်နုိင်နရးတ့ုိအတွက် နနမပည်နတာ် 

နကာင်စီနယ်နမမ၊ တုိင်းနဒသကကီး/မပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ့များ၊ သက်ဆုိင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းနရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများအနနမဖင့် နဒသအဆင့န်ှင့် ပမို့နယ်အဆင့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှု မဟာဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကုိ မပင်ဆင်နရးဆဲွမခင်း၊ 

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တစ်ခုချင်းစအီတွက် ရန်ပုံနငွခွဲနဝချထားမခငး်၊  နစာင့် ကပ် ကည့်ရှု 

စစ်နဆးမခင်း၊ အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်မခင်းများ အပါအဝင် ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်၍ 

အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။   
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(က-၁-၃)။ အစိုင်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အမျ ိုးအစားခွဲမခားမခင်း၊ လွှနဲမပာင်း 

သယ်ယူမခင်း၊ သုိနလှာင်မခင်း၊ စီမံခန့်ခဲွမခင်း စသည်တ့ုိနှင့်ပတ်သက်နသာ ပမို့နယ်အဆင့် 

စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့် ညွှန် ကားချက်များကို အမျ ိုးသားအဆင် ့ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့် 

ညွှန် ကားချက်များအနပါ်တွင် အနမခခံ၍ သတ်မှတ်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(က-၁-၄)။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် သင့်နလျာန်သာ ဝန်နဆာင်ခ 

များနကာက်ခံမခင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်များတွက်ချက်မခင်း စသည်တ့ုိကုိ နဆာင်ရွက်မခင်းမဖင့်  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ဝန်နဆာငမ်ှုလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့နဆာင်ရွက်နိုငန်ရးအတွက် ရန်ပုံနငွ 

ရရိှနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို စတငန်ဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(က-၁-၅)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများနှင်ပ့တ်သက်၍ ရငဆ်ိုငက်ကုံနတွ့နနရ 

နသာအခက်အခဲများအနပါ် အနမခခံ၍လည်းနကာငး်၊ ပမို့နယ်အဆင်မ့ျားအထိ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းဝန်နဆာငမ်ှုလုပ်ငန်းများ တိုးမမှင့်နဆာငရ်ွက်နိုငန်ရးနှင့်ပတ်သက်၍ လိအုပ်နသာ 

အနထာက်အပံ့များ နပးအပ်နိုငန်ရးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းနကာငး် လိုအပ်လျက်ရှိနသာ 

ရန်ပုံနငနွှင့်နဆာငရွ်က်နပးနိုငမ်ှုအနမခအနနများကို နမဖရှင်းနဆာငရွ်က်နိုငန်ရးအလို့ငာှ 

သယံဇာတနှင့်သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် အမခားဆက်စပ်  

ပတ်သက်လျက်ရိှနသာ ဝန်ကကီးဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ်များမဖင့် နကာ်မတီ 

တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်နရးအတွက် အစိုးရဝန်ကကီးဌာနများ အချငး်ချင်း ညိှနှိုငး်နဆာင်ရွက် 

ရမည် မဖစ်ပါသည်။  

(က-၁-၆)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝန်နဆာငမ်ှုလုပ်ငန်းများအား နအာက်နမခ အမိ်နထာငစ်ု 

အဆင့်အထိ ရရှိနစနိုင်နရးအတွက် မူဝါဒများ နရးဆွဲမခငး်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှု 

ပမာဏနှင့် အမျ ိုးအစားများအနပါ်တွင် အနမခခံထားနသာ နကာက်ခံမည့် ဝန်နဆာင်ခ 

နှုန်းထားများသတ်မှတ်မခင်း၊ ဝန်နဆာင်ခနပးနချရန်အခက်အခဲရိှနသာ အိမ်နထာငစ်ုများ 

အတွက် သင့်နလျာ်နသာ နထာက်ပံ့မှုများ နပးအပ်မခင်း တို့ကို နရးဆွဲချမှတ်ရမည် မဖစ် 

ပါသည်။ 

(က-၁-၇)။ လက်ရိှ မူဝါဒများနှင့်အစီအစဉ်များအား မပန်လည်ဆန်းစစ်၍  နကျာင်းသင်ရုိး 

ညွှန်းတမ်းများ၊ တက္ကသုိလ်ောသာရပ်များတွင ် အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှု 

နှင့်ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်းသင် ကားနုိင်နရးအတွက် အမျ ိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

နရးရာ အသိပညာနပးအစီအစဉ်များ၊  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား နကာင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲ 

နိုငမ်ှု မရိှပါက ရရိှလာမည့် ဆုိးကျ ိုးသက်နရာက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မပည်သူများ 

အသိပညာ တုိးတက်မမင့်မားလာနစနရးအတွက် အမျ ိုးသားအဆင့် ပညာနပးအစီအစဉ် 

များတွင် ပါဝင်နဆာငရွ်က်လျက်ရိှနသာ အဖွဲ့အစညး်များနှင့်ပူးနပါငး်၍ မပည်သူလူထု 

အသိပညာနပးအစီအစဉ်များကို နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 
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(က-၂)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စည်းကမ်းမဲ့ စွန့်ပစ်မခငး်နှင့် နလဟာမပင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခငး်များ 

ကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုပုံ စွန့်ပစ်ရန် တရားဝင် သတ်မှတ်နပး 

ထားနသာနနရာတွင ်စွန့်ပစ်မခငး်၊ နေးအန္တရာယ်ကင်းနအာင ်မပုမပင်သန့်စင်မခင်း  

(က-၂-၁)။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်သည့် နရာ သတ်မှတ်တည် ဆာက်ခြငး်နှင့်ပတ်သက်၍ 

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အ ခြြံလိုအပ်ြျက်များ၊  ခမြို ့စွန့်ပစ်ခြင်းအတွက် လက်ြံ 

 ဆာငရွ်က်မည့် အမျ ိုးအစား သတ်မှတ်ြျက်များ၊ တားခမစ်ထား သာ အမျ ိုးအစားများ 

စသည်တို့နှင့်ပတ်သက် သာ စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ မီးရှို့ြျက်ဆီးခြငး်နှင်ပ့တ်သက် 

 သာလမ်းညွှန်ြျက်များ စသည်တို့ အပါအဝင်  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်ခြငး်နှင့်ပတ်သက် 

၍ လိကု်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် သတ်မှတ်စံြျနိ်စံညွှန်းများကို အသိ ပး  ဆာငရွ်က်ရမည် 

ခြစ်ပါသည်။   

(က-၂-၂)။ နေးအန္တရာယ်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား နေးကငး်စွာ စွန့်ပစ်နိုင်နရး 

အတွက် အမျ ိုးအစား ခွဲမခားမခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမခင်းတိုအ့တွက် စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့် 

လုိက်နာရမည့် လုပ်ထုးံလုပ်နည်းများကို နရးဆွဲနဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(က-၂-၃)။  ခမြ့ုိစွန့်ပစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအားတည် ဆာက်မည့်ပံုစံများနှင့် ြွင့်ခပုြျက် ပးခြင်း 

အစီအစဉ်များကို အ ကာငအ်ထည် ြာ် ဆာငရွ်က်နိုင ်ရးအလို့ငှာ အဆုိပါလုပ်ငန်းများ 

နှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရိှ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှ သာ စီမံြန့်ြဲွမှုစနစ်များနှင့် ြွင့်ခပုြျက် 

 ပးခြငး်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိအုပ်ြျက်များကို  တစ်နိုင်ငံလုးံ အတိုငး်အတာခြင့်  လ့လာ 

ဆန်းစစ်မှုများ ခပုလုပ်ရမည် ခြစ်ပါသည်။ 

(က-၂-၄)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝန်နဆာငမ်ှုလုပ်ငန်းများအား ပုဂ္ဂလကိကုမ္ပဏီများနှင့် 

ပူးနပါင်းနဆာငရွ်က်မခငး်မဖင့် ရရိှလာနိုင်မည့်အကျ ိုးအမမတ်များ၊ ကုန်ကျစရိတ်များကုိ  

ဆန်းစစ်နလ့လာမှုများ နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။  

(က-၂-၅)။ အမျ ိုးသားအဆင့်၊ ပမို့နယ်အဆင့်၊ နဒသအဆင့် သတ်မှတ်ထားရှိနသာ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသယ်ယူပ့ုိနဆာင်သူများအား သက်ဆုိင်ရာ 

ပမို့နယ်များတွင် မှတ်ပုံတငန်ဆာင်ရွက်ရမည့် လမး်ညွှန်ချက်များ၊ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် 

သယ်ယူပ့ုိနဆာင်သူများအနနမဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသယ်နဆာင်သည့် နမာ်နတာ်ယာဉ်များမ ှ

သယ်ယူလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ မဖိတ်စင်နစနရးအတွက် စနစ်တကျ စီစဉ်ထားရိှရန် 

နှင့ ် တရားဝင် သတ်မှတ်ထားသည့်နနရာများတွင်သာ စွန့်ပစ်ရန်အတွက် မပဌားန်ချက် 

များကို သတ်မှတ်ထားရိှရမည် မဖစ်ပါသည်။ 
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(က-၂-၆)။ နမမဖို့စွန့်ပစ်မခငး် မမပုမီ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သန့်စင်နဆာငရွ်က်ရာတွင ်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ စွမ်းအငထ်ုတ်လုပ်နိုငမ်ည့် နညး်ပညာများ အသံုးမပုနိုငန်ရးအနပါ် 

နလ့လာဆန်းစစ်မှုများကို  နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(က-၂-၇)။ စွန့်ပစ်နရဆုိးများအား မပုမပင်သန့်စင်မခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရိှ နဆာင်ရွက် 

နနမှု အနမခအနနများအား မပန်လည်ဆန်းစစ်၍ အနလ့အကျင့်နကာင်းများအနပါ်  

အသိပညာနပးလုပ်ငန်းများကို မမှင့်တင်နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 
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၅.၂။ ပန်းတုိင်(ခ)။ ။နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ  

  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် နရရှည်တည်တ့ံပပီး   ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခုိက်မှု  

  မမဖစ်နစနသာ စီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်များအား တုိးချဲ့နဆာင်ရွက်မခင်း 

ရည်မှန်းချက်များ 

 ကာလတုိ 

(၂၀၁၈-၂၀၂၀) 

 ကားကာလ 

(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

ကာလရှည် 

(၂၀၂၆-၂၀၃၀) 

(၁)  ဆးရံုများမှထွက်ရိှ သာ   ရာဂါပုိး 

 ကူးစက်နုိင်သည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ 

 စိုက်ပျ ိုး ရးလုပ်ငန်းသံုး ဓာတု 

 စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ အပါအဝင် 

  ေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

 ကိ ု အခြား ေးအန္တရာယ်မရိှ သာ 

 စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ြွဲခြား၍ 

 သိမ်းဆည်းခြငး်၊  ခပုခပငသ်န့်စင် 

 ခြငး်များနှင်ပ့တ်သက်၍ လိကု်နာ 

  ဆာငရွ်က်ရမည့် အြျက်များကို 

 သတ်မှတ် ခပဌာန်းခြငး်။ 

နနမပည်နတာ်၊ 

ရန်ကုန်၊ 

မန္တနလး 

ပမို့နတာ် စည်ပင် 

သာယာနရး 

နကာ်မတီများ 

ပမို့နယ် စည်ပင် 

သာယာနရး 

အဖဲွ့များ         

( ၅၀%) 

ပမို့နယ် စည်ပင ်

သာယာနရး 

အဖဲွ့များ         

( ၁၀၀%) 

(၂)  စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှ 

 လာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် 

 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငန်းသံုး      ဓာတု 

 စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ

 သိမ်းဆည်းမခငး်နှင် ့ ပတ်ဝန်းကျင် 

 ကုိ ထိခုိက်နစသည့် မပုမပင်သန့်စင် 

 မခငး်များနှင်ပ့တ်သက်၍ လိကု်နာ 

  ဆာငရွ်က်ရမည့် အြျက်များကို 

 သတ်မှတ် ခပဌာန်းခြငး်။ 

နနမပည်နတာ်၊ 

ရန်ကုန်၊ 

မန္တနလး 

ပမို့နတာ် စည်ပင် 

သာယာနရး 

နကာ်မတီများ 

ပမို့နယ် စည်ပင ်

သာယာနရး 

အဖဲွ့များ         

( ၅၀%) 

ပမို့နယ် စည်ပင ်

သာယာနရး 

အဖဲွ့များ         

( ၁၀၀%) 

ခြုံငံုသံုးသပ်ြျက် 

ယြုလက်ရှိအြျနိ်တွင် ပမို့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ်စည်ပင် 

သာယာ ရးအြဲွ့များသည် စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှလာ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ပမို့ခပ 



47 

 

ဧရိယာမှထွက်ရိှ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ သိမ်းဆည်းလျက်ရိှပပီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်သည့် 

 နရာများတွင်  ရာ နှာ၍ စွန့်ပစ်ကကပါသည်။ သီလဝါ အထူးစီးပွား ရးဇုန်တွင် တည်ရိှ သာ 

ဂျပန်နိုင်ငံ Dowa Holdings Co., Ltd ၏ကုမ္ပဏီြွဲခြစ်သည့် Dowa Eco-System Co., Ltd 

တစ်ြုသာလျှင် စက်ရုံများမှ ထွကရိှ် သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အမျ ိုးအစား ြဲွခြားသိမ်းယူပပီး 

အမျ ိုးအစားအလုိက် ြဲွခြားသန့်စင် ပးလျက်ရိှပါသည်။ အဆိုပါ စက်ရုံသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 

စနစ်တကျ ထိန်းြျုပ် ခြရှင်း ဆာင်ရွက်သည့် ပထမဦးဆုံး သာ စက်ရုံခြစ် သာ်လည်း စက်မှု 

လုပ်ငန်းများမှထွကရ်ှိလာ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြွဲမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အမျ ိုးသား 

အဆင့် မူဝါဒနှင့် လမး်ညွှန်ြျက်များ မရိှ သး သာ ကကာင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာငရ်ွက်ရာတွင် 

စိန် ြါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရလျက် ရိှပါသည်။ 

ထ့ုိခပင်  ဆးရံုသံုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထ ရာနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ သတ္တုတွင်း စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများ၊ မာကျူရီ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊  ဆာက်လပု် ရးလုပ်ငန်းနှင့် သောဝ ေးအန္တရာယ် 

ကျ ရာက်မှုများ ကကာင့် ထွက ်ပါ်လာ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စသည်တို့ကဲ့သုိ့ အခြား သာ 

 ေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလည်း အလားတူပင် သိမ်းဆည်းစွန့်ပစ်ကကပါသည်။ လက်ရိှ 

အြျနိ်တွင် ခမန်မာနိုင်ငံ၏ ပမို့နယ်အားလုံးနီးပါး၌ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိ ု ြွဲခြားစွန့်ပစ်ခြငး်၊  

သတ်မှတ်ထားရိှသည့်  နရာများတွငသ်ာ  ခမြို့စွန့်ပစ်ခြငး်၊ မီးရှို့ြျက်ဆီးခြင်း စသည်တို့နှင့် 

ပတ်သက်၍  စနစ်တကျ  ဆာင်ရွက်လျက်ရိှ သာ အစီအစဉ်များ၊ နညး်လမ်းများ မရိှ သးပါ။ 

အလားတူပင် လူ နရပ်ကွက်များနှင့် စက်ရံုများမှထွက်ရိှလာ သာ စွန့်ပစ် ရဆုိးများ၊ အနည်အနှစ် 

များအား စနစ်တကျ သိမ်းဆညး်သန့်စင်သည့်စနစ်များလည်း မရိှ သးပါ။ 

သ့ုိမဖစ်ပါ၍ အမျ ိုးသားအဆင့ ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့ ် ပင်မလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ နေးအန္တရာယ်ရှိ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ပမို့မပဧရယိာမှထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အမျ ိုးအစား ခွဲမခား 

စွန့်ပစ်မခငး်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျ ိုးအစားအလိုက် သင့်နလျာ်နသာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ သတ်မှတ် 

မခငး်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သိမ်းဆည်းမခငး်၊ သယ်ယူပိုန့ဆာငမ်ခငး်၊ စွန့်ပစ်မခငး်ဆိုင်ရာ စံချန်ိ 

စံညွှန်းများ ချမှတ်မခငး်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွကရ်ှိလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စညး်များကိ ု  ပမို့မပ 

ဧရယိာမှထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ခွဲမခား၍ နမဖရှင်းနဆာငရ်ွက်မခငး် စသည်တို့နှင့် 

ပတ်သက်နသာ အနမခခံမူနောင်များ၊ စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ နည်းစနစ်များ သတ်မှတ် 

မပဌာန်းရန် အနရးကကီးပါသည်။  

စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ အမျ ိုးအစား အလွန်များမပားနသာ 

န ကာင့် စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်လျက်ရိှပါသည်။ အချ ို့နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည် 

ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ မနမပာင်းလဲမခင်းန ကာင့် လွယ်ကူစွာ မပန်လည်ရယူနိုင်နသာ်လည်း အချ ို့မှာ 
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နေးအန္တရာယ်ရိှမခင်း၊ အမခားနသာပစ္စည်းများနှင့်နရာနနှာနနမခင်းတ့ုိန ကာင့် စနစ်တကျ စီမံခန့်ခဲွရန် 

လိအုပ်ပါသည်။ တနညး်အားမဖင့် အမခားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပါဝငဖ်ွဲ့စည်းပုံနှင့ ်

ပမာဏတို့မှာ တူညီမှု မရိှနသာန ကာင့် နနာက်ဆုံးအဆင့် စွန့်ပစ်မခငး်အပါအဝင် မပန်လည် 

အသံုးမပုမခငး်၊ မပန်လည်ရယူမခငး်နှင့် မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်းတို့ကို နဆာငရ်ွက်လျက်ရိှ 

နသာ စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ထိခိုက်နစနိုင်ပါသည်။ အီလက်ထနရာနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များက့ဲသ့ုိနသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည် အလွယ်တကူခဲွမခားရန်၊ ပါဝင်ဖဲွ့စည်းထားသည့် အစိတ်အပုိင်း 

များကို သီးမခားစီ ဖယ်ရှားရန် ခက်ခဲလှပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ခွဲမခားစွန့်ပစ်မခငး်၊ 

စနစ်တကျ စီမံခန့်ခဲွမခင်းများ မပုလုပ်မည်ဆုိပါက အဆုိပါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ တန်ဖုိးရိှနသာပစ္စည်း 

များအမဖစ် နရာငး်ချမခင်း၊ အသံုးချမခငး်များကို မပုလုပ်နိုင်မည်မဖစ်ပါသည်။ သတ္တုတူးနဖာ်မခင်း 

လုပ်ငန်းများနှင့် သတ္တုသန့်စင်သည့်လုပ်ငန်းများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း များစွာထွက်ရိှနုိင်ပပီး အချ ို့နသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို မပန်လည်အသံုးမပုနိုင်သကဲ့သ့ုိ အချ ို့နသာပစ္စည်းများကို မပန်လည်ရယူနိုင ်

ပါသည်။ အမခားနသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား နမမဖ့ုိစွန့်ပစ်မခင်း၊ နရရှည်သုိနလှာင်သိမ်းဆည်းထားမခင်း 

တို့နဆာင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ အချ ို့နသာကိစ္စရပ်များတွင ်

ကုန် ကမ်းပစ္စည်းအမျ ိုးအစားကို နမပာင်းလဲလုိက်မခငး်မဖင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှလာနသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှုပမာဏကို နလျှာ့ချနစနိုငပ်ါသည်။ 

စွန့်ပစ်နရဆိးု ထွက်ရိှမှုမှာလည်း အလွန်များမပားပပီး ၎င်းတို့ကို မပုမပင်သန့်စင်သည့် 

နည်းစနစ်များအနပါ်မူတည်၍ သိပ်သည်းဆများနသာအန္တရာယ်ရိှဓာတုပစ္စည်းများမဖင့် ညစ်ညမ်းမှု 

များကို မဖစ်နပါ်နစပါသည်။ နမမဆီလွှာ ညစ်ညမ်းမှုကိုလည်း  မဖစ်နပါ်နစနိုငပ်ါသည်။ စက်ရုမံျားမ ှ

စွန့်ထတု်မှုများကို စံချနိ်စံညွှန်းများအား လိကု်နာနဆာငရွ်က်နစမခငး်မဖင့်  ညစ်ညမ်းမှုကို နလျာ့ကျ 

နစနိုငပ်ါသည်။ ထိကုဲ့သ့ုိနသာ နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ အပါအဝင် အာဆင်းနစ်၊ 

ကက်ဒမီယမ် က့ဲသ့ုိနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် အထူး စီမံခန့်ခဲွမှုစနစ်မဖင့် နမဖရှင်းနဆာင်ရွက် 

ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါနေးအန္တရာယ်ရိှပစ္စည်းများပါဝင်နသာ ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်မှု 

နလျှာ့ချမခငး်မဖင့်လည်းနကာငး်၊ ကုန်ပစ္စည်းများထဲတွင် နေးအန္တရာယ်ရိှ ပစ္စည်းများပါဝင်မှုကို 

နလျှာ့ချမခင်းမဖင့်လည်းနကာင်း၊ ၎င်းတို့န ကာင့် အမခားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ညစ်ညမ်းနစမခင်းမှ 

ကာကွယ်မခင်းမဖင့်လည်းနကာင်း၊ လက်ရိှအချနိ်တွင် မမဖစ်မနနလုပ်နဆာင်ရမည့် လုခံခုံစိတ်ချ 

နကာင်းမွန်နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စညး်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို နဆာငရွ်က်မခငး်မဖင့်လည်းနကာငး်၊ မူဝါဒ 

များ ချမှတ်မခငး်မဖင့်လည်းနကာငး်  အဆိုပါ ညစ်ညမ်းနစမှုများကိ ုနမဖရှငး်နဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ် 

ပါသည်။ 

အချ ို့နသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သည့်ဓာတုပစ္စည်းများမှာ လက်ရိှ အနည်းငယ်သာ 

အသုံးမပုနသာ/ အသုံးမပုမှု မရှိနသာ ပစ္စည်းများမဖစ်နသာ်လည်း  ၎င်းတို့သည် လူသားတို့၏ 
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ကျန်းမာနရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျငက်ို များစွာထိခိုက်နစပါသည်။ ဥပမာအားမဖင့် အာဆင်းနစ် 

(Arsenic) နှင့် မီးနချာင်းများ၊ သာမိုမတီာများ၊ သွားနဆးခန်းများတွင ် အသံုးမပုနသာပစ္စည်းများ 

စသည့် မပဒါး ပါဝင်နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ မဖစ် ကပါသည်။ အဆိုပါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ 

ဖျက်ဆီး၍ မရနိုငန်သာန ကာင့် ၎င်းတို့ကို သီးသန့် သိမ်းဆည်းမခငး်၊ အဖံုးအကာများမဖင့် 

ရာသက်ပန် ဖုံးအပု်၍ စနစ်တကျ နမဖရှင်းနဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ သ့ုိရာတွင ် ထိုသို့ 

နဆာငရွ်က်မခငး်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ များမပားနသာန ကာင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ 

ပါဝင်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်များ၊ ကုန် ကမ်းအမျ ိုးအစားများ စသည်တို့ကို နမပာင်းလဲ 

နဆာငရွ်က်နိုင်ရန် အနရးကကီးပါသည်။ သုိ့မဖစ်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များနှင့ ်နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရိှနအာင် စီမံခန့်ခွဲမခငး်၊  

အရငး်အမမစ်များကို အကျ ိုးရှိထိနရာက်စွာ အသံုးချမခငး် စသည်တို့ကို နဆာငရွ်က်ရာတွင် 

ကကုံနတွ့ရနသာ အခက်အခဲများကို နမဖရှင်းနဆာငရွ်က်ရန်အတွက် ဤပန်းတိုင်ကို ချမျတ်ထား 

မခငး် မဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိမပုထားနသာ လုပ်ငန်းများ 

နအာက်နဖာ်မပပါအချက်များကို အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာငရွ်က် ကရမည် မဖစ်ပါသည်- 

 (ခ-၁)။စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များအား ကိုင်တွယ်နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဥပနဒနှင့်စည်းမျဉ်းစညး်ကမ်းများ 

သတ်မှတ်၍ စတင်အနကာငအ်ထည်နဖာ်နဆာငရွ်က်မခငး် 

(ခ-၁-၁)။ ပမို့မပဧရိယာမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ နနအိမ်များမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အမခားစွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များနှင့် နေးအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များအား အမျ ိုးအစားခွဲမခားပုံကို ရှင်းလင်းအသိနပးနဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ ဤသို့ 

အမျ ိုးအစားခွဲမခား သတ်မှတ်နပးမခငး်အားမဖင့် သယံဇာတနှင့်သောဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းနရးဝန်ကကီးဌာနအနနမဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျ ိုးအစားအလုိက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 

များကို ထိထိနရာက်နရာက် ချမှတ် နဆာငရွ်က်နစနိုင်မည် မဖစ်ပါသည်။ ပမို့မပဧရယိာမှ 

ထွကရ်ှိနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို  သက်ဆိုငရ်ာပမို့နယ်များမှ စီမံခန့်ခွဲနဆာငရွ်က်ရမည် 

မဖစ်ပပီး စက်မှုလုပ်ငန်းများမှထွက်ရိှနသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များကိုမ ူ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွကရ်ှိနစသည့် လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင ် နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်ရမည် 

မဖစ်ပါသည်။  
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(ခ-၁-၂)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ စွန့်ပစ်မခငး်၊  စီမံခန့်ခွဲမခငး်နှင့် ထွက်ရိှမှုကို 

နလျှာ့ချမခငး်အားမဖင့် မပည်သူ့ကျန်းမာနရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်နိုင်မည် မဖစ်ပါ 

သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုငရ်ာမူဝါဒများ အနပါ်တွင် 

အနမခခံ၍ စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်မခငး်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်နလျာ်သည့် 

နညး်ဥပနဒများ မပဌာန်းသတ်မှတ်မခငး်များကို နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့ 

ချမှတ်ထားနသာ ဥပနဒ၊ စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများကို တိုင်းနဒသကကီး၊ မပည်နယန်ှင့် 

ပမို့နယ်အဆင့်များက လိုက်နာအနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်သွားရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ခ-၁-၃)။ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် နေးအန္တရာယ်ရှိ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခဲွမှု ရိှနစနရးအလ့ုိငှာ  စီးပွားနရးလုပ်ငန်းရှင်များမှ 

တာဝန်ယူနဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များကုိ တိတိကျကျသတ်မှတ်နုိင်ရန်အတွက် ညစ်ညမ်း 

 စသူက  ပး ြျရ သာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (Polluter Pay Principle) နှင့် ထုတ်လုပ်သူမှ 

တာဝန်ယူနမဖရှင်းနဆာင်ရွက်ရမည့်သတ်မှတ်ချက် ( Extended Producer Responsibility -

EPR) များကို စတငက်ျင့်သံုးနဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။  စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိ 

နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့ ် နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စွန့်ပစ်မခငး်၊ နမဖရှငး် 

နဆာငရွ်က်မခငး်များကို စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်သူများက တာဝန်ယူနဆာင်ရွက်မခင်း က့ဲသ့ုိ 

နသာ သီးမခား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလည်း ခဲွမခားသတ်မှတ်နပးရန် လုိအပ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများကို တတိယ 

အဖဲွ့အစည်းများအား လွှဲနမပာင်းနပးအပ်မခငး်မဖင့်လည်း နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ခ-၁-၄)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွကရှ်ိမှု  လျှာြ့ျနိုင ်ရးအတွက် သန့်ရှင်း ကာင်းမွန် သာ 

ထုတ်လုပ်မှု အနလ့အကျင့်နကာငး်များနှင့ ် မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မှု နညး်စနစ်များ 

စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်နသာ ဥပနဒများကို အသိနပးနဆာင်ရွက်ရန် လိအုပ်ပါသည်။  

မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်းဆုိင်ရာ ဥပနဒများသည် သက်ဆုိင်ရာစက်ရံုများနှင့် ထုတ်ကုန် 

များအတွက်ကုိသာ သတ်မှတ်မပဌာန်းထားမခင်း မဖစ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းပံုစံနှင့် ထုတ်လုပ်မှု 

နည်းစဉ်များနဆာင်ရွက်စဉ်ကတည်းက 3Rs နှင့်ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဆာင်ရွက် 

ရန် ြာ်ခပထားရာ ကုမ္ပဏီများအ နခြင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အမျ ိုးအစားြွဲခြား 

သိမ်းဆည်းနိုင် ရးအတွက် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆုိင်ရာ အညွှန်းတံဆိပ် 

များ အသံုးခပု ဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ ထ့ုိခပင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ခပန်လည် 

ခပုခပင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းလမ်းများကုိလည်း ြျမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည် ခြစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုအနမခအနန၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပါဝင်ြွဲ့ စည်းမှု အ ခြအ နများအနပါ်တွင် 
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အနမခခံ၍ မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို တိုးမမှင့်နဆာငရွ်က်လာနိုင်နအာင် 

သတ်မှတ်နဆာငရ်ွက်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ ဥပနဒတစ်ခုချင်းအလုိက် နဆာင်ရွက်ရမည့် 

အနသးစိတ် အချက်အလက်များမှာ ကဲွမပားမှုရိှပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူများ၊ 

နရာင်းချသူများ၊ စားသံုးသူများ၊ စွန့်ပစ်သူများနှင့် နဒသဆိုငရ်ာအစိုးရများ စသည့် 

အဖဲွ့အစည်းများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ လိကု်နာနဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ၊ ကုန်ကျ 

စရိတ်များကို ဥပနဒများတွင် သတ်မှတ်ထားရိှရမည် မဖစ်ပါသည်။ မပန်လည်မပုမပင် 

ထုတ်လုပ်မခင်းဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ဥပနဒနှင့်အညီ စွန့်ပစ်သူ 

များအတွက် အထူးအခွင့်အနရးများကိုလည်း ဥပနဒများတွင် ထည့်သွင်းနရးဆွဲထားရ 

မည် မဖစ်ပါသည်။ ထိုသ့ုိ ဥပနဒများ နရးဆွဲချမှတ်မခငး်၊ လိကု်နာနဆာင်ရွက်နစမခင်းမဖင့် 

မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ အများအမပား မဖစ်နပါ်လာနစမည် မဖစ်ပါသည်။  

(ခ-၁-၅)။ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းမခငး်၊ 

သယ်ယူပ့ုိနဆာင်မခင်းနှင့် စွန့်ပစ်မခင်းတ့ုိအား စီးပွားနရးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုအမဖစ် လုပ်ကုိင် 

နဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် လုိင်စင်ထုတ်နပးမခင်းများကုိ နဆာင်ရွက်ရမည် 

မဖစ်ပါသည်။ စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများ နဆာင်ရွက်ရန်အတွက် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းနဒသကကီး၊ 

မပည်နယ် (သ့ုိမဟုတ်) ပမို့နယ်များမှ လုပ်ငန်း နထာက်ခံချက်များရရိှပပီးနနာက် သယံဇာတ 

နှင့သ်ောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဦးစီးဌာန 

အနနမဖင့်  စက်မှုဝန်ကကီးဌာန အပါအဝင် သက်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်း/ ဌာနများမဖင့် ပူးနပါင်း 

ညိှနှိုငး်၍ လိငုစ်င်များထုတ်နပးနိုငန်ရး စီစဉ်နဆာငရွ်က်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း 

များမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အထူးကွပ်ကဲမှု လိုအပ်နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စညး် စသည့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သိမ်းဆည်းမခငး်၊ သယ်ယူပိုန့ဆာငမ်ခငး်၊ နနာက်ဆုံးအဆင့်  

စွန့်ပစ်မခငး် စသည်မဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျ ိုးအစားနှင့ ် ဝန်နဆာငမ်ှုများအနပါ်မူတည်၍ 

လိငုစ်ငအ်မျ ိုးမျ ိုး ခွဲမခားထုတ်နပးနိုင်ပါသည်။ လိုငစ်င်ကိ ုသတ်မှတ်ထားနသာ ကာလတွင ်

သက်တမ်းတိုးရန် လိုအပ်ပပီး နလျှာက်လွှာတင်သွင်းရာတွင် ပါဝင်သည့် အချက်အလက် 

များ၊ စိစစ်နတွ့ရှသိည့်ရလဒ်များအနပါ်တွင ် အနမခခံ၍ နဆာငရ်ွက်မည့် ဝန်နဆာငမ်ှု 

အမျ ိုးအစားများ၊ စွန့်ပစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ကိုင်တွယ်နမဖရှငး်နဆာင်ရွက်မည့် စက်မှု 

လုပ်ငန်းများမှထွကရ်ှိနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျ ိုးအစားများကို သတ်မှတ်နပးထားရပါမည် 

မဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိမပင် အလုပ်သမား၊လူဝင်မှု ကကီး ကပ်နရးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာနမှ 

ချမှတ်ထားနသာ အလုပ်သမားများ ခန့်ထားမခငး်၊ အလုပ်သမားများ၏ ရပိုငခ်ွင့်များ၊ 

ကျန်းမာနရးနစာင့်နရာှက်မှု၊ နေးအန္တရာယ်ကင်းနရးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပနဒများနှင့် 

စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများနှင်အ့တူ အမခားဥပနဒများနှင် ့ စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပါ 
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လိကု်နာမည်မဖစ်န ကာငး် စီးပွားနရးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ကတိဝန်ခံချက်များကို ရယူထား 

ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ခ-၁-၆)။ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် 

စွန့်ပစ်မခင်းဆုိင်ရာစံချန်ိစံညွှန်းများ သတ်မှတ်နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။  စက်မှုလုပ်ငန်း 

များမှထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ကိုယ်တိုင ် စွန့်ပစ်သည်မဖစ်နစ၊ တတိယ 

အဖဲွ့အစည်းများကို လုပ်ငန်းအပ်နှံ၍ စွန့်ပစ်သည်မဖစ်နစ ဌာနဆိုင်ရာမှ ထုတ်မပန်ထား 

နသာ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့အ်ညီ စွန့်ပစ် ကရမည် မဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား 

သိမ်းဆည်းမခငး်၊ သယ်ယူပို့နဆာင်မခငး်၊ စွန့်ပစ်မခငး်တို့နှင့်ပတ်သက်၍  မပန့်ကျဲထွက်ကျမှု၊ 

အနံ့အသက်ဆုိးများထွက်ရိှမှု၊ ဆူညံမှု၊ တုန်ခါမှုတ့ုိ မရိှနစနရးအတွက် လုိက်နာနဆာင်ရွက် 

ရမည့်  စံချနိ်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ထားရိှနပးရန်၊ သိမ်းဆည်းသည့်  မာ် တာ်ယာဉ်များ၊ 

သယ်ယူပ့ုိနဆာင်သည့်နမာ်နတာ်ယာဉ်များနှင့် သုိနလှာင်ထားရိှသည့်နနရာများတွင် အညွှန်း 

တံဆိပ်များထားရိှနစရန်  လိအုပ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထား 

သည့် နရာများတွင် စွန့်ပစ်ရာတွငခ်ြစ် စ၊  မီးရှို့ဖျက်ဆီးရာတွင်မဖစ်နစ နဆာငရွ်က်မည့် 

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုလည်း သတ်မှတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

(ခ-၁-၇)။ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား  စွန့်ပစ်ရန်နနရာများ 

ခွင့်မပုသတ်မှတ်နပးရမည် မဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်သည့် နနရာများနှင့် 

မီးရှို့စက်များအတွက် ကကိုတငခ်ွင့်မပုချက် နတာငး်ခံရန် လိုအပ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စွန့်ပစ်မခငး်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို နဆာငရွ်က်နနသည့် အဖဲွ့အစည်းများအားလုးံသည် 

သတ်မှတ်ထားရိှနသာ မပဌာန်းချက်များအား လုိက်နာနဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်သည်။ ခွင့်မပုချက် 

နလျှာက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်မည့်် အဖဲွအစည်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင် 

သက်နရာက်မှု ရှိ မရိှ စစ်တမ်းနကာက်ယူပပီး နတွ့ရှခိျက်များကို နလျှာက်လွှာတွင် ပူးတွဲ 

တငမ်ပရမည်မဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိမပင ် အချ ို့နသာ လုပ်ငန်းများကိ ု ခွင့်မပုချက်နတာငး်ခံသည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပွင့်လငး်မမင်သာမှုရိှနစနရးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိ ု နရးဆွဲ 

သတ်မှတ်ထားရမည်မဖစ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိနဆာင်ရွက်ရာတွင်  အများမပည်သူများထံ အသိနပး 

န ကညာမခငး်နှင့် အမပန်အလှန်နဆွးနနွးနမးမမန်းမခငး်ကိုလည်း  နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါ 

သည်။ ခွင့်မပုချက်ရရိှပပီးနသာ အဖွဲ့အစည်းများသည် လုပ်ငန်းအနကာငအ်ထည်နဖာ် 

နဆာင်ရွက်ရာတွင် နလျှာက်လွှာတင်သွင်းစဉ်က ပူးတဲွတင်မပထားနသာ မပုမပင်ထိန်းသိမ်းနရး 

လုပ်ငန်းစဉ်များအတုိင်း သတ်မှတ်စံချန်ိစံညွှန်းများနှင့်အညီ နဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ 

ထုိသ့ုိလုပ်ငန်းနဆာငရွ်က်ပပီးစီးသည့်နနာက်တွငလ်ည်း  အဆိပုါနနရာအား စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စုပုံစွန့်ပစ်ထားရှိသည့်နနရာအမဖစ် သတ်မှတ်ထားရှရိမည်မဖစ်ပပီး ထိနုနရာကို နမမမပုမပင်မှု 
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များ၊ အမခားနသာနမပာငး်လဲအသံုးမပုမှုများ နဆာငရွ်က်မည်ဆိုပါက ထိုသ့ုိနဆာငရွ်က်မခငး် 

န ကာင့် သက်ရိှပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှု မရိှနစန ကာငး် လုပ်ငန်းနဆာငရွ်က်သူမှ 

အတညမ်ပုနပးရပါမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ခ-၂)။ နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခငး်နှင့် အခွင့်အလမ်းများနပး၍ လိကု်နာနဆာင်ရွက်နစသည့် 

 နညး်လမ်းများ 

(ခ-၂-၁)။ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများအား စီမံနဆာင်ရွက်ထားရှမိှုကို နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးနိုငန်ရးအတွက် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆုိင်ရာ မှတ်တမ်းပံုစံ (Manifest System) ကုိ စတင်အသံုးမပုနုိင်နရး 

နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆုိင်ရာ မှတ်တမ်းပံုစံ ဆုိသည်မှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စွန့်ပစ်သူ၊ သိမ်းဆည်းသူနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝန်နဆာငမ်ှုလုပ်ငန်းများ နဆာငရွ်က်သည့် 

ကုမ္ပဏီ စသည်တ့ုိ၏အမည်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား 

ထုတ်ပုိးမှုပံုစံများ၊ နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်မှုမပုလုပ်သည့်နနရာများ၊ နနာက်ဆံုးစွန့်ပစ်သည့်နနရာ 

စသည့် အချက်အလက်များပါဝငန်သာ စာရငး်ဇယားတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း 

များမှထွက်ရိှနသာစွန့်ပစ်ပစ္စညး်များကို စွန့်ထုတ်သူများမှ သိမ်းဆည်းသူများ၊ သယ်ယူ 

ပိုန့ဆာင်သူများနှင့ ် နနာက်ဆုံးစွန့်ပစ်သူများသ့ုိ လွှနဲမပာင်းသည့်အခါတွင် လိအုပ်နသာ 

စာရင်းဇယားအချက်အလက်များကို နပးရမည်မဖစ်သည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလက်ခံနမဖရှင်း 

နဆာငရွ်က်သူအနနမဖင့် နဆာငရွ်က်ပပီးစီးပါက စွန့်ပစ်သူထံသ့ုိ အဆိုပါ မှတ်တမ်းပုံစံအား  

မပန်လည် နပးအပ်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိနဆာငရ်ွက်မခင်းအားမဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

ထုတ်လုပ်နနသူများအနနမဖင့် နမဖရှင်းနဆာငရ်ွက်ရမည့် နညး်လမ်းများကို သိရိှနားလည် 

နစလာနိုင်ပါသည်။ ထို့မပင ် စွန့်ပစ်သူများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှလာနစနသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စွန့်ပစ်မခငး်နှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းအပ်နှံနဆာငရွ်က်သည့်အခါ 

တွင် နမဖရှင်းနဆာငရ်ွက်မည့်နည်းလမ်းများ၊ စွန့်ပစ်မည့်နနရာများ၊ အဆိုပါလုပ်ငန်းများမှ 

ထုတ်မပန်သည့်အချက်အလက်များ စသည်တို့အနပါ်တွင ် အနမခခံ၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စွန့်ပစ်မခငး်နှင့်ပတ်သက်၍ လိကု်နာနဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များကို ကိုက်ညီမှုရိှနအာင ် 

ကကိုးပမ်းအားထုတ်နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ခ-၂-၂)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဥပနဒအနပါ်တွင် အနမခခံ၍ ထိနရာက်နသာ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများ ချမှတ်နုိင်နရးအတွက် အစီရင်ခံစာများအား စုနဆာင်းမခင်း၊ နမမမပင်ကွင်းဆင်း 

စစ်နဆးမခငး်၊ လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်မှု တိုးတက်နကာင်းမွန်နစနရးဆိုငရ်ာ အမိန့်များ၊ 

စွန့်ပစ်သူများမှ လုိက်နာနဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များကုိလည်း   သတ်မှတ်နဖာ်မပထားရမည် 
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မဖစ်ပါသည်။ မပစ်ဒဏ်များချမှတ်နိုင်နရးနှင်ပ့တ်သက်၍ နညး်ဥပနဒများနှင်ခ့ျတိ်ဆက်ပပီး 

အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ခ-၂-၃)။ နညး်ပညာများ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်လာနစနရးအတွက် အနထာက်အပ့ံနပးမခငး် 

များကုိ နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များကုိ  စွန့်ထုတ်သူများကုိယ်တုိင် စွန့်ပစ်သည်မဖစ်နစ သ့ုိမဟုတ် လုိင်စင်ရ စွန့်ပစ်သူများမှ 

စွန့်ပစ်သည်မဖစ်နစ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ဝန်နဆာငမ်ှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နဆာင်ရွက်နနသူ 

များအနနမဖင့် မိမိတ့ုိ၏လုပ်ငန်းများကုိ ကုိယ်တုိင်မပုမပင်ထိန်းသိမ်းနဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါ 

သည်။ သ့ုိနသာ် သယံဇာတနှင်သ့ောဝပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသိမ်း ရးဝန်ကကီးဌာနအ နခြင့် 

စက်မှု၊ ေဏ္ဍာနရး၊ စွမ်းအင်၊ စီမံကိန်း၊ ပညာနရး စသည့် အမခားနသာ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီး 

ဌာနများနှင့်ပူးနပါင်း၍ လုိက်နာ နဆာင်ရွက်နစနရးအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး 

တည်နဆာက်နပးမခင်း၊ အနထာက်အပ့ံနပးမခင်းများကုိ နဆာင်ရွက် နုိင်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စွန့်ပစ်မခင်းဆုိင်ရာ ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများအား နဆာင်ရွက်နနသည့် အဖဲွ့အစည်းများ၏ 

တည်နဆာက်မပုမပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်များ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခင်းမှ လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အား(သ့ုိမဟုတ်)အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများတည်နဆာက်မခငး်၊ ထိန်းသိမ်း 

မခငး်တို့ ကုန်ကျစရိတ်များကုိ နလျာ့နည်းသက်သာနစမည့် နည်းလမ်းများကုိ ဖန်တီး 

တည်နဆာက်နပးရမည် မဖစ်ပါသည်။ ထ့ုိမပင် နချးနငွများအား အတုိးနှုန်းသက်သာစွာမဖင့် 

ရရှိနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ၊ အာမခံစနစ်များ စသည်တို့အပါအဝင် စက်ရုံများကို ပိုမို  

နကာင်းမွန်စွာ မပုမပင်ထိန်းသိမ်းနုိင်မည့် နည်းလမ်းများကုိ အသံုးမပု နဆာင်ရွက်နုိင်နစမည့် 

နည်းလမ်းများကုိ ဖန်တီးနပးရမည် မဖစ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိ နဆာင်ရွက်ရာတွင် သုနတသန 

လုပ်ငန်းများ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်မခင်းဆုိင်ရာ နည်းပညာ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်နစနရး လုပ်ငန်း 

များကိုလည်း နထာက်ပံန့ဆာင်ရွက်နပးရမည် မဖစ်ပါသည်။ သယံဇာတနှင့်သောဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဝန်ကကီးဌာနအနနမဖင့် သုနတသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ပဖိုးတုိးတက် 

လာနစနရးအလ့ုိငာှ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာငရွ်က်မည့် အဖဲွ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက 

လုပ်ငန်းများအတွက် အနထာက်အပ့ံမဖစ်နစမည့် သုနတသန ရန်ပုံနငွများကိုလည်း 

မတည် တည်နထာငန်ပးရမည် မဖစ်ပါသည်။  
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၅.၃။ ပန်းတုိင်(ဂ)။ ။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား    ရရှည် စနစ်တကျ    စီမံြန့်ြဲွနုိင် စ ရးအတွက်  

   စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှုကုိ နလျှာ့ချမခင်း၊ မပန်လည်အသံုးမပုမခင်းနှင့် မပန်လည်  

   မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်းများကုိ ကျင့်သံုး ဆာင်ရွက်ခြင်း၊ ထုိမှတစ်ဆင့် စွန့်ပစ်  

   ပစ္စည်းများကုိ အရင်းအမမစ်များအမဖစ် မပန်လည်အသံုးမပုနဆာင်ရွက်သည့် 

   လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် တည်နထာင်မခင်း။ 

ရည်မှန်းချက်များ  

 ကာလတုိ 

(၂၀၁၈-၂၀၂၀) 

 ကားကာလ 

(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

ကာလရှည် 

(၂၀၂၆-၂၀၃၀) 

(၁) ပမို့နတာ် စညပ်င်သာယာနရး 

 နကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ် စည်ပင် 

 သာယာနရးအဖဲွ့များ အနနမဖင့် 

 စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု နလျှာ့ချနရး 

 ဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များချမှတ်၍ 

 ပမို့နတာ်အဆင် ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

 စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင် ့ ပင်မ 

 အစီအစဉ်များ နရးဆွဲမပဋ္ဌာန်းမခငး် 

၂၅% ၅၀% ၈၀% 

(၂)  ခမြို့စွန့်ပစ်သည့်  နရာတွင် 

 အစားအနသာက် အကကငး်အကျန် 

 များအား စွန့်ပစ်မှုနှုန်းကို နလျှာ့ချ 

 နိုငန်ရးအတွက် ရည်မှန်းချက်များ 

  အသိနပးရှင်းလင်း၍  ချမှတ် 

 နဆာငရွ်က်မခငး်၊  

၁၅% ၃၅% ၆၀% 

(၃) စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ 

 စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ နဆးေက်ဆိုင် 

 ရာလုပ်ငန်းများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

 နှင့ ် အမခားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 

 ခဲွမခား၍ သိမ်းဆည်းမခင်းနှင့်မပန်လည် 

 မပုမပငထ်ုတ်လုပ်မခငး်ဆိုငရ်ာ 

 ရည်မှန်းချက်များကို ချမှတ်မခငး်  

၁၅% ၃၅% ၆၀% 
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ခြုံငံုသံုးသပ်ြျက် 

မပည်သူလူထု၏ ကျန်းမာနရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များအား စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲရန် လိအုပ်ပါသည်။ သ့ုိနသာ် ထိကုဲ့သို့နဆာင်ရွက်ရန်အတွက် မပုမပင် 

သန့်စင်မခငး်နှင့် စွန့်ပစ်မခင်းစနစ်များ အနပါ်တွင်သာ နမဖရှငး်နဆာငရွ်က်မခင်းအမပင် ပထမဦးဆုံး 

အနနမဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွကရ်ှိမှု နလျာ့ကျနစနရးအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှု မရှိနအာင် 

နဆာငရွ်က်မခငး်၊ ထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို  အရငး်အမမစ်တစ်ခုအမဖစ် မပန်လည် 

အသံုးချမခင်းသည် အနကာင်းဆံုးနည်းလမ်း မဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆုိင်ရာ စီမံခန့်ခဲွမှု ဦးစားနပး 

အဆင့်များတွင် ထိုသ့ုိနဆာင်ရွက်မခငး်ကို ပထမဦးစားနပးအစီအစဉ်တစ်ခုအမဖစ် သတ်မှတ်၍ 

နဆာင်ရွက်မခင်း၊ နရရှည်စဉ်ဆက်မမပတ်မဖစ်နစနသာ ထုတ်လုပ်သံုးစွဲမခင်းဆိုင်ရာ အနလ့အကျင့် 

များကုိ ကျင့်သံုးမခင်း တ့ုိကုိ နဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ စွန့်ပစ်မခင်းထက် 

အရငး်အမမစ်များအမဖစ် မပန်လည်အသံုးမပုနဆာင်ရွက်မခငး်မဖင့် နရရှည်တည်တံ့နနနစမည့် လူမှု 

အြဲွ့အစည်းတစ်ြု ခြစ် ပါ်လာ စ ရး ြန်တီးတည် ဆာက်ရမည် ခြစ်ပါသည်။ အရငး်အမမစ် 

များကို အကျ ိုးရှိထိနရာက်စွာ အသံုးချမခငး်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုကို ကကိုတငက်ာကွယ်မခငး် 

သည် စီးပွားနရးအတွက်သာမက စဉ်ဆက်မမပတ် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်နအာင်မမငရ်န်အတွက်လည်း 

မရိှမမဖစ် လိုအပ်ပါသည်။ ထိသ့ုိုနဆာငရွ်က်မခငး်အားမဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအမပင ် သတ္တု 

တူးနဖာ်မခင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ထုတ်စက်ရုံများ၊ တီထငွဖ်န်တီးသူများ၊ ဝန်နဆာင်မှုနပးသူများ၊ 

မပည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိက စားသံုးသူများမှအစမပု၍ နိုငင်အံတွင်း အသုံးမပုနသာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ 

နှင့ ် ကုန်စည်လည်ပတ်စီးဆင်းမှုများ အစရိှနသာ စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများအားလုံးကို လွှမ်းခခုံ၍ 

အကျ ိုးသက်နရာက်မှု ရိှနစမည် မဖစ်ပါသည်။ သ့ုိမဖစ်ရာ စီးပွားနရးကဏ္ဍအားလံုးအနနမဖင့် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုကို ကကိုတငက်ာကွယ်ရန် လိုအပ်လာမည်မဖစ်ပါသည်။ ထိုသ့ုိ စနစ်တကျ နမဖရှငး် 

နဆာငရွ်က်မခငး်မဖင့် မှန်လုအံိမ်ဓါတ်နငွ့ ထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်း နလျှာ့ချလာနိုငမ်ခငး်၊  စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းဆိုငရ်ာကဏ္ဍ တွငသ်ာမက စီးပွားနရးကဏ္ဍအားလုးံကိုပါ အကျ ိုးသက်နရာက်မှု ရှိလာနိုင် 

ပါသည်။ အရငး်အမမစ်များအား စီမံခန့်ခွဲမခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနရးကကီးနသာ အစိတ်အပုိင်း 

တစ်ခုမှာ ဝငန်ငွနည်းပါးနသာနိုင်ငမံျားတွင ် စီးပွားနရး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအမဖစ် နဆာငရွ်က် 

လျက်ရှိနသာ အစဉ်အဆက်မပုလုပ်လာခဲ့သည့် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများကို မပန်လည် 

မွမး်မံမပင်ဆင်မခငး်များ အပါအဝင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ထွက်ရိှမှုနလျှာ့ချမခငး်နှင့် အဆိုပါ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို မပန်လည်အသံုးမပုမခငး်တိုမ့ဖစ်ပါသည်။  ထုိသ့ုိ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းလမ်း 

များကို မပုမပင်မွမး်မံမခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို မပန်လည်အသံုးမပုမခငး် အနလ့အကျင့်များကို 

နဆာက်ရွက်မခငး်မဖင့် တိုးတက်နကာင်းမွန်လာနစမည်မဖစ်ပါသည်။  
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သ့ုိမဖစ်ရာ အမျ ိုးသားအဆင် ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်း 

အစီအစဉတ်ွင ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှု နလျှာ့ချမခငး်၊ မပန်လည်အသံုးမပုမခငး်၊ မပန်လည်မပုမပင် 

ထုတ်လုပ်မခင်းနှင် ့ စွန့်ပစ်ပစ္စညး်များမှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မခင်းကဲ့သ့ုိနသာ မပန်လည်ရယူမခငး်များ 

စသည်မဖင့်  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုငရ်ာ ဦးစားနပးအဆင့်များအတိုငး် လိကု်နာနဆာင်ရွက်ရန် 

သတ်မှတ်ထားရိှပါသည်။ ထုိသ့ုိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု နလျှာ့ချမခင်းနှင့် ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ် 

ခြင်းလုပ်ငန်းများ  ဆာငရွ်က်နိုင် ရးအတွက် မပည်သူလူထနုှင့် စီးပွားနရးလုပ်ငန်းရှငမ်ျားအား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိပညာနပး အစီအစဉ်များကိ ု နဆာင်ရွက်လျက်ရိှနသာ်လည်း အဆိုပါ 

လုပ်ငန်းများနအာငမ်မငစ်ွာ အနကာင်အထည်နဖာ်နိုငန်ရးအတွက်ကိုမ ူ အခက်အခဲများ ကကုံနတွ့ရ 

လျကရ်ှိပါသည်။ အချ ို့နနရာများတွင ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အမျ ိုးအစား ခဲွမခား၍ စွန့်ပစ်မခငး် 

မရိှသည့်အမပင ် အိမ်ရာများ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုပုံစွန့်ပစ်ထားနသာနနရာများရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ 

ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများအား အမခားနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း နကာက်ယူသူများ 

မှသာ  နကာက်ယူလျက်ရိှနနပါသည်။  

 အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခဲွမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်အရ  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရှိမှုမရိှနစနရး နဆာင်ရွက်ရန်နှင် ့ ထွက်ရိှနသာ စနွ့်ပစ်ပစ္စညး်များအားလည်း 

ထွကရ်ှိမှု ပမာဏနှင့် နေးအန္တရာယ်မဖစ်နစမှုများ နလျှာ့ချနိုငန်ရးအတွက် အနမခခံစည်းမျဉ်း

မနူောငမ်ျားကိ ု ချမှတ်နပးရမည်မဖစ်ပါသည်။ ထို့မပင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ထုတ်သူများအနနမဖင့် 

၎င်းတို့၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထားရှိနသာနနရာများတွင် 

မစွန့်ပစ်မီ ထွက်ရိှမှု လျှာ့ြျခြင်း၊ ခပန်လည်အသံုးခပုခြင်း၊ ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ခပန်လည်ရ 

ယူခြငး် စသည့်နညး်လမ်းများကို အသံုးခပု၍ တတ်နိုင်သမျှ အ ကာင်အထည်  ြာ် ဆာင်ရွက် 

ကကရမည်ခြစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုအား ထိနရာက်စွာ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက် 

ရာတွင် အိမ်ရာများမှထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် ေက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များ၊ 

စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွကရ်ှိလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များ၊ 

ထုတ်လုပ်သူမှ တာဝန်ယူနဆာင်ရွက်ရမည့် သတ်မှတ်ချက်များ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျ ိုးအစားအလုိက် 

ဦးစားနပးနဆာင်ရွက်ရမည့် သတ်မှတ်ချက်များ စသည်တ့ုိကုိ နရးဆဲွနဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု နလျှာ့ချနစနရးလုပ်ငန်းများအား  လိုက်နာနဆာငရွ်က်နစနရးအတွက်  

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများအမပင ် အမခားနသာစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုငရ်ာမူဝါဒများနှင့် စီးပွားနရး 

ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်မပဋ္ဌာန်းချက်များအနပါ်တွင်လည်း မူတညန်နပါသည်။ သ့ုိမဖစ်ရာ နိုငင်နံတာ် 

အစုိးရနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအနနမဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ နလျှာ့ချနရး အစီအစဉ်တွင် အတူတကွ 

ပူးနပါင်းလုပ်နဆာငသွ်ားရန် လိအုပ်ပါသည်။ ထိုသ့ုိ နဆာင်ရွက်မခင်းအားမဖင့် အမျ ိုးမျ ိုးနသာ 

မူဝါဒပိုင်းဆိုငရ်ာ သတ်မှတ်ချက်များအား နပါငး်စညး်နဆာင်ရွက်နိုင်မခငး်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု 
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နလျာ့ကျနစနိင်မည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ သင့်နလျာ်နကာင်းမွန်နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

ဆိုင်ရာ ဝန်နဆာင်မှုများကိုလည်း ရှာနဖွနဖာ်ထုတ်လာနိုင်မည် မဖစ်ပါသည်။ 

ထိုသ့ုိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား  လျှာ့ြျခြငး်၊ ခပန်လည်အသံုးခပုခြငး်၊ ခပန်လည်ခပုခပင် 

ထုတ်လုပ်ခြငး်၊ ခပန်လည်ရယူခြငး်လုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာနစနရးအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စွန့်ထုတ်သူများ၊ စီးပွားနရးလုပ်ငန်းရှငမ်ျားနှင့် အဖဲွ့အစည်းများ ကားတွင် အတူတကွ ပူးနပါငး် 

နဆာငရွ်က်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်မခငး်ဆိုင်ရာအနလ့အကျင့်များအား နမပာင်းလဲ 

နုိင်နရးအတွက် အနမခခံနဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များမှာ အမျ ိုးသားအဆင့် အသိပညာနပး အစီအစဉ် 

များကို နဆာင်ရွက်မခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို 

တည်နထာင်မခငး် စသည်တို့ကို နဆာငရွ်က်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်သည့်နနရာတွင ် နအာ်ဂဲနစ် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်နိုငမ်ည့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ခွဲမခားစွန့်ပစ်မခငး်၊ ညစ်ညမ်းနစသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ဦးစားနပး၍ 

သိမ်းဆည်းမခင်းများကုိ နဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွရန်အတွက် ခပန်လည် 

ခပုခပင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများကုိ မမှင့်တင်နဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် နဆာင်ရွက်ရမည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ တာဝန်ယူနဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကုိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျ ိုးအစားများအနပါ် 

မူတည၍်  သတ်မှတ်ထားရှိရမည်မဖစ်ပါသည်။ ပုံ (၁၂) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပု ံ(၁၂)  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမခံန့်ခွဲမှု ပုစံံ 

 

 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှခြင်း နှင့် 
ထွက်ရိှသည့် နရာတွင် ြဲွခြားစွန့်ပစ်ခြင်း 

 ကာက်ယူသိမ်းဆည်းခြင်း နှင့် 
သယ်ယူပ့ုိ ဆာင်ခြင်း 

အလယ်အလတ်အဆင့် 
ခပုခပင်သန့်စင်ခြင်း 

 နာက်ဆံုးအဆင့် 

စွန့်ပစ်ခြင်း 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
ထွကရ်ှိမခင်း  

အစားအစာ 
နှင့်အိမ်ခြံများမှ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

ခပန်လည်ခပုခပင် 

ထုတလု်ပ်ရရှိ သာ

အရင်းအခမစ်များ 

စွန့်ပစ်ရန် 
ကျန်ရိှသည့် 

အကကင်းအကျန်များ 

 ေးအန္တရာယ် နှင့်  
 ရာဂါကူးစက် 
တတ် သာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

စု ဆာင်းထားရိှသည့် 

 နရာ 

လွှဲ ခပာင်း ပးအပ် 
သည့် လုပ်ငန်း နရာ 

အရင်းအခမစ်များအား 
ခပန်လည်ရယူသည့် 

လုပ်ငန်း 

တရားဝင်မဟုတ် သာ 
ခပန်လည်ခပုခပင် 
ထုတလု်ပ်ခြင်း 
လုပ်ငန်းများ 

( ကာက်ယူသိမ်းဆည်
းးခြင်း) 

အပင်များ၏  ခမဩဇာအခြစ် 
 ဆာင်ရွက်ခြင်း 

 အာက်ဆီဂျင်မ့ဲ  ြျြျက်ခြင်း 
(ဇီဝ လာင်စာထုတ်လုပ်ခြင်း) 

ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ်သည့် 
လုပ်ငန်းများ နှင့် 

ခပန်လည် ရာင်းြျသည့် 
ဆုိင်များ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ စွမ်းအင် 
ထုတလု်ပ်ခြင်း 

(မီးရှို့ြျက်ဆီးခြင်း၊အစားထုိး 
 လာင်စာအခြစ်အသံုးခပုခြင်း) 

 နာက်ဆံုး 
အဆင့် 

စွန့်ပစ်ခြင်း      
( စနစ်တကျ 
ထိန်းြျုပ် စီမံ 
 ဆာင်ရွက် 
 သာ 

 ခမြ့ုိစွန့်ပစ် 

ခြင်း) 

တိရစ္ဆာန်များ၏  အစားအစာ 
အခြစ်  ဆာင်ရွက်ခြင်း 
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အဆုိမပုထားနသာ လုပ်နဆာင်ချက်များ 

ထွက်ရှိမှုများမပားလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်နိုင်နရးအတွက်  

ပတ်ဝန်းကျငက်ို ထိခိုက်မှုမရိှနစနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်မခငး်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ မပန်လည် 

မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းများ စသည်တ့ုိကုိ ပုိမုိတုိးတက်နကာင်းမွန်လာနအာင် နဆာင်ရွက်မခင်း 

များကိုသာအနမခခံ၍ နဆာင်ရွက်ပါက စည်ပင်သာယာနရးအဖဲွ့များမှ လက်ရှိရငဆ်ိုင်နမဖရှငး် 

နနရသည့် နငွန ကးဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ အဖဲွ့အစည်းဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များအနပါ်တွင် သက်နရာက်မှု 

များရိှလာနိုငမ်ည်မဖစ်ပါသည်။ သ့ုိမဖစ်ရာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု နလျာ့နည်းလာနစနရးဆိုငရ်ာ 

အနလ့အကျင့်နကာငး်များ၊ အကျ ိုးရှိထိနရာက်နသာမူဝါဒများ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်လာနစနရးအတွက် 

နအာက်နဖာ်မပပါအချက်များကို အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက် ကရမည် မဖစ်ပါသည် -  

(ဂ-၁)။ စဉ်ဆက်မမပတ်မဖစ်နစနသာ ထုတ်လုပ်သံုးစွဲမှုစနစ်များကို ကျင့်သံုးနဆာင်ရွက်မခငး်မဖင့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုကို နလျှာ့ချမခငး်  

(ဂ-၁-၁)။ ကုန်ပစ္စည်းများအား မပန်လည်အသံုးမပုမခင်း သ့ုိမဟုတ် ၎င်းတို့တွငပ်ါဝင်သည့် 

အစိတ်အပိုင်းများအား မပန်လည်ရယူအသုံးမပုမခင်းတို ့ကို နဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် 

ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ သတ်မှတ်ချက်များကို ချမှတ်၍  နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ-၁-၂)။ စက်မှုလုပ်ငန်းများအနနမဖင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမဖစ် 

စွန့်ပစ်သည့်အခါ နဆာငရွ်က်မည့်နည်းလမး်များနှင် ့ ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ရန်ပုံနငွ 

လျာထားသတ်မှတ်မခငး်များအပါအဝင ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်းတစ်နလျှာက် 

တာဝန်ယူနဆာင်ရွက်နစမခငး်၊ မပန်လည်အသံုးမပုမခငး်၊ မပန်လည်မပုမပငထ်ုတ်လုပ်မခငး်၊ 

မပန်လည်ရယူမခငး်များအတွက် ရည်မှန်းချက်များသတ်မှတ်မခငး်စသည့် ထုတ်လုပ်သူမှ 

တာဝန်ယနူမဖရှင်းနဆာင်ရွက်ရမည့် သတ်မှတ်ချက်များကို မပဌာန်းရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ-၁-၃)။ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များမှ ထွက်ရိှလာမည့်် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

ပမာဏနှင့် နေးအန္တရာယ်ရိှမှုများကို နလျာ့ကျနစနရးအတွက် သန့်ရှငး်နသာ ထုတ်လုပ်မှု 

မဖစ်နစမခင်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာကို နရးဆွဲအနကာငအ်ထည်နဖာ် နဆာငရွ်က်ရမည်မဖစ်ပါ 

သည်။ 

(ဂ-၁-၄)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွကရိှ်မှု နလျာ့ကျနစနရးဆိုင်ရာ သုနတသနလုပ်ငန်းများနှင့် 

နညး်ပညာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုလုပ်ငန်းများ နဆာငရွ်က်နိုငန်ရးအလို့ငှာ ရငး်နှီးမမှုပ်နှံမှုများ 

လျာထားနဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ-၁-၅)။ အစိမး်နရာင်စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများ၊ စဉ်ဆက်မမပတ်မဖစ်နစနသာ ထုတ်လုပ် 

သံုးစဲွမှုစနစ်များ၊ နဂဟစနစ်နှင့်သဟဇာတမဖစ်န ကာင်း အသိအမှတ်မပု အညွှန်းတံဆိပ်များ 
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အသံုးမပုမခင်း စသည်တ့ုိကုိ မမှင့်တင်နဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် အမျ ိုးသားအဆင့်မူဝါဒများ၊ 

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ အသိပညာနပးလုပ်ငန်းများကို  နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ-၂)။ နနာက်ဆုံးအဆင့်စွန့်ပစ်မခငး်မတိုင်မီ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှုကို နလျှာ့ချမခငး်၊ မပန်လည် 

အသံုးမပုမခင်း၊ မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်းနှင့် မပန်လည်ရယူမခင်းလုပ်ငန်းများကုိ  တုိးမမှင့် 

နဆာငရွ်က်မခငး်။ 

(ဂ-၂-၁)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုကို နလျှာ့ချမခင်း၊ မပန်လည်အသုံးမပုရန်အတွက် 

အမျ ိုးအစား ခဲွမခားစွန့်ပစ်မခင်း၊ မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းများအတွက် လုိက်နာ 

နဆာင်ရွက်ရမည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှု အစီအစဉ်များ နရးဆွဲ 

အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်နိုင်နရးအတွက် ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီ 

များနှင် ့ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာနရးအဖဲွ့များအား တာဝန်နပးအပ်ရမည် မဖစ်ပါသည်။  

(ဂ-၂-၂)။ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စီမံြန့်ြဲွနုိင် ရးအတွက်  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု နလျှာ့ချမခင်း၊ မပန်လည်အသံုးမပုမခင်း၊ မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်း 

နှင့် မပန်လည်ရယူမခငး်လုပ်ငန်းများအတွက် ချမှတ်ထားနသာ ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမခင်း အစီအစဉ်များနရးဆွဲရန် စက်မှုဇုန်များရှိ စက်ရုံများအား 

ညွှန် ကားရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ-၂-၃)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွကရ်ှိမှု နလျှာ့ချမခငး်၊ မပန်လည်အသံုးမပုမခငး်၊ မပန်လည်မပုမပင် 

ထုတ်လုပ်မခင်းနှင့် မပန်လည်ရယူမခငး် စသည့်လုပ်ငန်းများကို မမှင့်တင်နဆာငရွ်က်နိုငန်ရး 

အတွက် လိကု်နာနဆာငရွ်က်ရမည့်  အမျ ိုးသားအဆင် ့ စံချနိ်စံညွှန်းများကို သတ်မှတ် 

နရးဆွဲရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ-၂-၄)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အမျ ိုးအစားခွဲမခားစွန့်ပစ်မခငး်၊ သိမ်းဆည်းမခငး်နှင့် 

ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ်ရရှိနိုင်မည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ခွဲမခားထားရိှမခင်း စသည်တို့ 

ကို လိကု်နာနဆာင်ရွက်နိုငန်ရးအတွက် မဟာဗျူဟာနှင် ့ လမး်ညွှန်ချက်များ နရးဆွဲမခငး်၊  

ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အား ပး ထာက်ပံခ့ြငး်များကို  ဆာငရွ်က် 

ရမည် ခြစ်ပါသည်။  

(ဂ-၂-၅)။ ခပန်လည်အသုံးခပုနိုင ်သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ်နိုင် 

နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အမျ ိုးအစားခွဲမခားရန်အတွက် လိုအပ်သည့်နနရာများကို 

သတ်မှတ်နပးမခင်း၊ ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာနရး 

အဖဲွ့များတွင် ခပန်လည်အသံုးခပုနိုင ်သာ စွန့်ပစ်ပစ္စညး်များကို ခပန်လည်ဝယ်ယူသည့် 

ဌာနများကို ြွင့်လှစ်ထားခြင်း၊ ထိုသ့ုိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ အရငး်အမမစ်များအား မပန်လည် 
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ရယူသည့်လုပ်ငန်းများကို စတင်အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွက်နိုင်နရးအတွက် 

လိအုပ်နသာ စံချနိ်စံညွှန်းများသတ်မှတ်မခငး်၊ အခွင့်အလမး်များနပး၍ နဆာငရွ်က်နစမခငး် 

များကို  စတငန်ဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ-၂-၆)။ လက်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းသည့် ဝန်နဆာင်မှုစနစ်များနှင့်  ခပန်လည်ခပုခပင် 

ထုတ်လုပ်၍ရ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သိမ်းဆည်းသည့်စနစ်များကုိနပါင်းစပ်၍ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းစွန့်ပစ်သည့် သတ်မှတ်နနရာများအား စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍ အားလံုးလွှမ်းခခုံ 

၍ စီမံခန့်ခွဲနိုငန်သာနနရာအမဖစ်သ့ုိ နမပာင်းလဲနိုင်နရး နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ-၂-၇)။ ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ်နုိင်နရးအလ့ုိငှာ လူနနအိမ်များ၊ စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများ 

နှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှထွက်ရှိနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို မူလစွန့်ပစ်သည့်နနရာ၌ပင် 

အမျ ိုးအစား ခဲွမခားစွန့်ပစ်နိုငန်စနရးအတွက် အမျ ိုးသားအဆင့် ပူးနပါင်းနဆာငရွ်က် 

လျက်ရှိနသာ အသိပညာနပးလုပ်ငန်းများ၊ စညး်ရုံးလှုံ့ နဆာ်မှုများကို  မမှင့်တငန်ဆာင်ရွက် 

ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ-၂-၈)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကို ညိှနှိုငး်နပါင်းစပ်နဆာင်ရွက်မခငး် 

အနနမဖင့် မှတ်ပုံတင်ထားမခင်းမရိှနသာ မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို 

တုိးတက်မမင့်မားလာနအာင် နဆာင်ရွက်နပးမခင်းမဖင့် အနသးစားမပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ် 

သည့် စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများမဖစ်လာနအာင် တည်နထာငန်ပးရမည် မဖစ်ပါသည်။  

(ဂ-၂-၉)။ စားကကင်းစားကျန်များ၊ ဥယျာဉ်ခခံများမှထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ နေး 

အန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများခြစ် သာ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များနှင်န့ဆးေက်ဆိုင်ရာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို  ခမြို့စွန့်ပစ်ခြငး်နှင့်ပတ်သက်၍  

လိုက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့်  မဟာဗျူဟာများ၊ စံချနိ်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်နရးဆွဲမခင်း၊ 

အခွင့်အလမ်းများနပး၍ လိကု်နာနဆာင်ရွက်နစမခင်း စသည်တို့ကို အနကာငအ်ထည်နဖာ် 

နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။  

(ဂ-၂-၁၀)။ ဇီဝဓာတ်နငွ့ထုတ်လုပ်မခငး်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုပုံစွန့်ပစ်ထားသည့်နနရာများမှ 

ထွက်ရှိနသာ မီသိန်းဓာတ်နငွ့ထုတ်လုပ်မခင်း၊  အပူနပးမခင်း၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခင်း စသည့် 

လုပ်ငန်းများအပါအဝင ် မပန်လည်အသံုးမပု၍ မရနိုငန်သာ၊ မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်၍ 

မရနိုငန်သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျ ိုးမျ ိုးအား မပုမပငသ်န့်စင်မခင်းလုပ်ငန်းများကို နလ့လာ 

ဆန်းစစ်၍  လိုက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့်  မဟာဗျူဟာများ၊ စံချနိ်စံညွှန်းများ နရးဆွဲ 

သတ်မှတ်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိနဆာင်ရွက်ရာတွင်  မပန်လည်မပည့်ပဖိုးပမဲစွမ်းအင် 

အတွက် အခွန်နလျှာ့နပါ့ နကာက်ခံမခင်း၊ လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်မှုအတွက် ချးီမမှင့်နငွများ 
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နပးအပ်မခင်း စသည့်နငွန ကးဆုိင်ရာ အခွင့်အလမ်းများနပး၍ လုိက်နာနဆာင်ရွက်နစမခင်း၊ 

လူသားတ့ုိ၏ ကျန်းမာနရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုများအား နလျာ့ကျနစနရးအတွက် 

ထုတ်လွှတ်အခိုးအနငွ့ များ၊ စွန့်ပစ်နရဆိုးများအတွက် လက်နတွ့လုိက်နာနဆာင်ရွက်နိုင် 

မည့်စံချနိ်စံညွှန်းများအား သတ်မှတ်မပဌာန်းမခငး် စသည်မဖင့်  စတငန်ဆာငရ်ွက်ရမည် 

မဖစ်ပါသည်။  

(ဂ-၂-၁၁)။ ပမို့များ၊ စက်မှုဇုန်များ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲနရး မဟာဗျူဟာများ ချမှတ် 

နိုင်နရးအတွက် အချက်အလက်များ စုနဆာင်းမခင်း၊ နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်း၊ 

လိကု်နာနဆာင်ရွက်နစမခင်း၊ လိကု်နာနဆာငရွ်က်သူများအား အခွင့်အလမး်များနပးမခငး် 

စသည်မဖင့်  သင့်နလျာ်နကာငး်မွနန်သာ စနစ်တစ်ခုကို တည်နထာင်ရမည် မဖစ်ပါသည်။  

(ဂ-၂-၁၂)။ အစိုးရပညာနရးစနစ်နှင့် မပင်ပပညာနရးစနစ်များတွင် နရရည်တည်တံ့နစမည့် 

ေဝနနထိုင်မှုပုံစံမဖစ်နစနသာ အနလ့အကျင့်များနှင်ပ့တ်သက်၍ ထည့်သွငး်သင် ကားနပး 

ရမည်မဖစ်ပါသည်။ 
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၅.၄။ ပန်းတုိင် (ဃ)။ ။စွန့်ပစ်ပစ္စည်း  စီမံြန့်ြဲွမှု အတွက် အစဉ်လည်ပတ် နမည့်  ရန်ပံု ငွ 

ထားရိှ စခြင်း 

ရည်မှန်းချက်များ  

 ကာလတုိ 

(၂၀၁၈-၂၀၂၀) 

 ကားကာလ 

(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

ကာလရှည် 

(၂၀၂၆-၂၀၃၀) 

(၁) ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရး 

 နကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ်စည်ပင် 

 သာယာနရးအဖဲွ့များ အနနမဖင့် 

 စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ  

 ဝန်နဆာင်မှုများအတွက်  ကုန်ကျ 

 စရိတ်များကို စီမံခန့်ခွဲမခင်း 

၅၀% ၇၅% ၁၀၀% 

(၂) ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရး 

 နကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ်စည်ပင် 

 သာယာနရးအဖဲွ့များ အနနမဖင့် 

 စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ  

 ဝန်နဆာင်မှုများအတွက်  ကုန်ကျ 

 စရိတ်များကို လွှမ်းခခုံနိုင်မည့် 

 နငွန ကးနကာက်ခံမှုစနစ်ကုိ စတင် 

 နဆာငရွ်က်မခငး် 

 ၅၀% ၇၅% ၁၀၀% 

ခြုံငံုသံုးသပ်ြျက် 

နရရှည်တည်တ့ံ ခုိင်ပမဲနစနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆုိင်ရာ ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကုိ နဆာင်ရွက် 

နိုင်ရန်အတွက် စနစ်ကျနသာ နငွန ကးစီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်တစ်ခုရှိရန်  မရှိမမဖစ်လိုအပ်ပါသည်။ 

ပမို့အများစုတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကို အနကာင်အထည်နဖာ်ရန် 

အတွက ် ရန်ပုံနငွ မလုံနလာက်မှုများ၊ သက်တမ်းလွန်ပပီး မပည့်စုံလုံနလာက်မှုမရိှနသာ အနမခခံ 

အနဆာက်အအုံများမဖင့် လည်ပတ်နဆာငရွ်က်နနရမှုများ၊ သင့်နလျာ်မျှတမှု မရိှနသာ ရန်ပုံနငွ 

ခွဲနဝချထားမှုများ စသည်တို့ကို ရင်ဆိုင်ကကုံနတွ့ရလျက်ရိှပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ စီမံခန့်ခဲွမှု 

ရန်ပံုနငွလျာထားမှု မရိှမခင်းန ကာင့် ထုိသ့ုိ ရင်ဆုိင်ကကုံနတွ့ရမခင်းမဖစ်ပါသည်။  
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝန်နဆာင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နညး်ပညာများအတွက် ရငး်နှီးမမှုပ်နှံမှု 

ကုန်ကျစရိတ်မှာ များမပားနသာန ကာင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ပူးနပါင်းပါဝင်နဆာင်ရွက်လုိမှု နည်းပါးမခင်း၊ 

မပည်သူများအနနမဖင့်လည်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝန်နဆာင်ခကို နပးနချလိမုှုနည်းပါးမခင်း၊ နဒသဆိုငရ်ာ 

အဆင့်များတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှု ကုန်ကျစရိတ်အားလံုးကုိ ကကိုတင်တွက်ချက်ထားမှု မရိှမခင်း 

စသည်တို့သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွ ဲမှု ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကို နအာင်မမင်စွာ 

အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာငရွ်က်ရန်အတွက် အဟန့်အတားများမဖစ်နနပါသည်။ ပမို့နတာ် 

စညပ်င်သာယာနရးနကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာနရးအဖွဲ့များအတွက် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်း ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကို တည်နထာင်နဆာင်ရွက်နိုင်နရးအတွက်  ေဏ္ဍာနငွရရှိ 

နိုင်မည့်နညး်လမ်းများ၊ အကျ ိုးအမမတ်ရရှိနိုင်မှု အနနအထားများကို အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်မခငး်၊ 

အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ပူးနပါင်းလက်တဲွနဆာင်ရွက်နုိင်မှု အနမခအနန၊ စီးပွားနရးအရ တုိးမမှင့်နဆာင်ရွက် 

နုိင်နရးအတွက် အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများချမှတ်မခင်း စသည်တ့ုိကုိ 

နဆာင်ရွက်သွားရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိမပုထားနသာလုပ်နဆာင်ချက်များ 

နအာက်နဖာ်မပပါအချက်များကို အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက် ကရမည် မဖစ်ပါသည် -  

(ဃ-၁)။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းများအတွက် ေဏ္ဍာနငွရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို 

တိုးမမှင့်နဆာငရွ်က်မခငး်။ 

(ဃ-၁-၁)။ ပမို့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီများ၊ ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာ ရး 

အြွဲ့များနှင့် အခြား သာအြဲွ့အစည်းများမှ  ဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံ 

ခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ခပန်လည်ဆန်းစစ်ခြငး်၊ သတငး်အြျက်အလက် 

များကုိ မှတ်တမ်းထားရိှခြင်း၊ အြျန်ိနှင့်တစ် ခပးညီ မှတ်တမ်းခပုစုခြင်း စသည်တ့ုိ အပါအဝင် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုကို နဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လက်ရိှ ရန်ပုံနငွ အနနအထားနှင့် 

ရရိှနိုင်မည့်ရန်ပုံနငွအနနအထားတို့ကို တွက်ချက်ရမည်ခြစ်ပါသည်။ ရန်ပုံနငွ အသုံးမပုမခငး် 

နှင်ပ့တ်သက်သည့်နည်းလမး်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များကို ချမှတ်နိုင်နရးအတွက်  အမခား 

ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှနသာ အဖဲွ့အစည်းများနှင့ ်တိုင်ပငန်ဆွးနနွးမခင်း၊  နဒသဆိငု်ရာ 

အစုိးရများမှ  နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးနုိင်နရးအတွက် ရန်ပံုနငွရရိှနုိင်မှုအနပါ် မူတည်၍ 

အချက်အလက်စုစည်းထားရိှသည့်စနစ်ကို တည်နထာငမ်ခငး် စသည်တို့ကို နဆာင်ရွက် 

 ကရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ-၁-၂)။ ပမို့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီများ၊ ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာ ရး 

အြွဲ့များမှ နဆာင်ရွက်လျက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းမခင်းနှင့် မပန်လည်မပုမပင် 
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ထုတ်လုပ်မခငး်လုပ်ငန်းများကို တိုးမမှင့်နဆာင်ရွက်နိုငန်ရးအတွက် နဆာငရ်ွက်ရမည့် 

နညး်လမ်းမှာ မပည်သူလူထုကို အနမခမပု၍ စတင်နဆာငရွ်က်မခငး်၊ နဒသခံမပည်သူလူထု၏ 

နနထိငုမ်ှုပုစံံများကို နထာက်ပံန့ပးမခငး်၊  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မပန်လည်အသံုးမပုမခငး်နှင့် 

မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းများမှ ဝင်နငွများရရိှလာနအာင် ဖန်တီးနပးမခင်း 

စသည်တ့ုိကုိ နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ-၁-၃)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ပူးနပါင်းလက်တွဲ 

နဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုလုပ်ငန်းနစျးကွက်တွင် ရပ်တည်နနနသာ 

ပုဂ္ဂလိက စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်စာအုပ်များမပုစုမခင်း၊ အစိုးရနှင့် 

ပုဂ္ဂလကိများအနနမဖင့် ပိုမုိပူးနပါငး်နဆာငရွ်က်နိုငန်ရးနှင့်ပတ်သက်သည့် မူဝါဒများနှင့် 

နည်းစနစ်များကုိ မပန်လည်သံုးသပ်တင်မပမခင်း၊ လုပ်ငန်းတည်နဆာက်လည်ပတ်၍ လွှဲနမပာင်း 

နပးအပ်မခငး် (Build Operate Transfer - BOT) ၊ ပုံစံထုတ်တည်နဆာက်၍ လုပ်ငန်း 

လည်ပတ်နဆာင်ရွက်မခင်း(Design-Build-Operate-DBO) က့ဲသ့ုိနသာ လက်တဲွ ပူးနပါင်း 

နဆာင်ရွက်မှုများမပုလုပ်လာနိုင်နရးအတွက် ဥပနဒပိုင်းဆိုငရ်ာနှင် ့အဖွဲ့အစညး်ပိုငး်ဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များကို တိကျရှငး်လင်းနအာင် နဆာငရွ်က်မခငး်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ 

စီမံကိန်းများအနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရး 

နကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာနရးအဖဲွ့များကုိ အနထာက်အကူ မဖစ်နစနသာ 

အနလ့အကျင့်နကာငး်များ၊ သာဓကများ၊ အကျ ိုးနကျးဇူးများ စသည်တို့ ပါဝငန်သာ 

အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ပူးနပါင်းနဆာငရွ်က်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် စာတမ်းများကိ ု မပုစုမခငး်၊ 

ဆက်စပ်ပတ်သက်နသာသတင်းအချက်အလက်များကုိ ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီ 

များနှင့်ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာနရးအဖဲွ့များထံသုိ့ နပးပိုမ့ဖန့်နဝမခင်း၊ နိုငင်တံကာမှ အလှူရှင် 

များ၊ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်နရးနဆာငရွ်က်နနနသာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက် 

ရိှနသာ အစိုးရအဖဲွ့အစည်းများမဖင့် ပူးနပါင်း၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်နသာ 

ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်းများက ပူးနပါင်းပါဝငန်ဆာင်ရွကန်ိုငသ်ည့် စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများ၊ 

နစျးနှုန်းယှဉ်ပပိုင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်နတွ့လုပ်နဆာင်နုိင်မှု အနမခအနနများကုိ နလ့လာ 

ဆန်းစစ်ချက်များ မပုလုပ်မခင်း၊   စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင်ပ့တ်သက်နသာ ဝန်နဆာငမ်ှု 

နစျးကွက်တွင် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများနှင့်လိကု်ဖက်မည့် အလုပ်အကိငု်အခွင့်အလမး်များကို 

ဖန်တီးနပးမခငး် စသည်တို့ကို နဆာင်ရွက်နပးရမည် မဖစ်ပါသည်။  

(ဃ-၁-၄)။ သက်တမ်းကုန်ဆံုးသွားသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် စည်ပင်သာယာနရး 

အဖဲွ့များကနမဖရှင်းနဆာင်ရွက်နပးရလျက်ရိှနသာ ဝန်နဆာင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ကုန်ပစ္စည်း 

ထုတ်လုပ်သူများနှင့် အမခားဆက်စပ်ပတ်သက်နနနသာသူများက နမပာငး်လဲကျခံနပးနရး 
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အလ့ုိငှာ ထုတ်လုပ်သူမှ တာဝန်ယူနမဖရှင်းနဆာင်ရက်ရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ (extended 

producer responsibility) ကုိ အ ကာင်အထည် ြာ် ဆာင်ရွက်နုိင် ရးအတွက် ထည့်သွင်း 

စဉ်းစား ဆာငရွ်က်ရမည် ခြစ်ပါသည်။ 

(ဃ-၁-၅)။ အမျ ိုးသားအဆင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြွဲမှု ရန်ပုံ ငကွို စတငတ်ည် ထာင်ပပီး 

ပမို့များအား စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ပုံနငနွထာက်ပ့ံနပးနိုငန်ရးအလို့ငာှ 

ရန်ပုံ ငွလုပ်ထုးံလုပ်နည်းများ တိုးတက် ကာင်းမွန် စ ရးအတွက် စီမံကိန်းနှင့်ေဏ္ဍာ ရး 

ဝန်ကကီးဌာနခြင့်  ဆွး နွးညိှနှိုင်းမှုများကုိ အ ခြြံ၍လည်း ကာငး်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ 

အြွန်အြများ၊  ဆးလိပ်နှင့်မူးယစ်အြွန်အြများ၊ ဒဏ် ကကးနှင့်ခပစ်ဒဏ် ငွများ၊ နုိင်ငံ တာ် 

အြွန်များမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြွဲမှုအတွက် သံုးစွဲရန် ကကိုတငလ်ျာထားမှုများ၊ ပုဂ္ဂလိက 

ကဏ္ဍ၊  ဒသတွင်းနှင့် ခပည်ပမှ ရန်ပံု ငွရရိှနုိင်မှုအ ခြအ နများ  အစရိှသည့် ရန်ပံု ငွ ရရိှနိုင် 

မည့်နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရှိ သာ အြဲွ့အစည်းများနှင့် 

တုိင်ပင်ညိှနှိုင်း ဆွး နွးခြင်းခြင့်လည်း ကာင်း အ ကာင်အထည် ြာ် ဆာင်ရွက်သွားရမည် 

မဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ-၂)။ပမို့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ်စည်ပငသ်ာယာ ရးအြွဲ့များ၏ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြဲွနှင့်ပတ်သက်သည့် ေဏ္ဍာ ရးစနစ်ကုိ  ရရှည်တည်တ့ံြုိင်မာ အာင် 

 ဆာငရွ်က်ခြငး် 

(ဃ-၂-၁)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင်ပ့တ်သက်၍ လက်ရိှ လိုက်နာကျင့်သံုးလျက်ရိှနသာ 

အမိန့်ညွှန် ကားချက်များကို မပန်လည်သံုးသပ်မခင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်မခင်းနည်းစနစ်များ၊ 

နငွနကာက်ခံမှုစနစ်များ၊ မိမိစွန့်ပစ်သည့်ပမာဏနပါ်တွင် မူတည်နသာ  နငွနပးနချမှုစနစ်များ၊ 

စီးပွားနရးလုပ်ကိုင်ခွင့် ခွင့်မပုချက်လိုငစ်င်များ၊ ဝငန်ငွရရိှနိုင်မှု နညး်လမ်းများ၊ အထူး 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စီမံြန့်ြွဲမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဝန် ဆာင်ြများ အစရှိသည့် 

နိုင်ငံနတာ်မှ ချမှတ်ထားနသာ ကုန်ကျစရိတ် မပန်လည်ရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းများနှင့် 

ပတ်သက်နသာမူဝါဒများကို မပန်လည်သံုးသပ်မခင်း၊ ပမို့ တာ်စညပ်င်သာယာ ရး ကာ်မတီ 

များနှင့် ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာ ရးအြဲွ့များအတွက် လိကု်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် အမိန့် 

ညွှန်ကကားြျက်များ ထုတ်ခပန်ခြငး်၊ ချမှတ်ထားနသာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာ 

နဆာငရွ်က်နစမခငး်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြွဲမှုနှင်ပ့တ်သက်၍ ဒဏ ်ကကး ငမွျား၊ ခပစ်ဒဏ် 

များ၊ ဝန် ဆာင်ြများ၊ အြွန် ကာက်ယူမှုစနစ်များအတွက် လက်ြံကျင့်သံုးလျက်ရိှ သာ 

အမိန့်၊ စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများ ခပန်လည်ဆန်းစစ်ခြငး်၊ ခပန်လည်ခပငဆ်င ်ရးဆွဲခြငး်များ 

ကိ ု  ဆာင်ရွက်နိုင ်ရးအတွက်  ပမို့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ ်

စညပ်င်သာယာ ရးအြွဲ့များကို စွမ်း ဆာင်ရည်ခမှင့်တင် ပးခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြဲွမှု 
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ဝန် ဆာင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် လက် တွ့ကုန်ကျနုိင် သာကုန်ကျစရိတ်များကုိ တွက်ြျက် 

ခြငး်၊ ခပည်သူလူထုမှ သိခမင်နားလည်လာ အာင်  ဆာငရ်ွက်ခြင်း၊ လိအုပ်ြျက်များကို 

ဆန်းစစ် လ့လာခြငး်၊ ဝန် ဆာင်ြ ပး ြျလိုမှု ရိှ၊ မရိှ နှင်ပ့တ်သက်၍ စစ်တမ်း ကာက် 

ယူခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းသည့် ဝန် ဆာင်ြများနှင့်ပတ်သက်၍ စနစ်တကျ စီမံြန့်ြဲွ 

နိုငရ်န်အတွက် သီးခြားစာရင်းတစ်ြုကို ြွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ခြင်း၊ ပမို့ တာ်စည်ပင် 

သာယာ ရး ကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာ ရးအြဲွ့များ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြဲွမှု 

ဆုိင်ရာ စီမံကိန်းများ ဆာင်ရွက်နုိင် ရးအတွက် ရန်ပံု ငွရရိှ ရးဆိုင်ရာ သ ောတူညီြျက် 

များ ြျမှတ်ခြင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ ဒသအလုိက် မိမိ ဒသနှင့် သင့် လျာ်မှုရိှ သာ ကုန်ကျစရိတ် 

ခပန်လည်ရရှိနိ ုင်မည့် အမိန့်/ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ြျမှတ်ခြင်း၊ ထိ ရာက်စွာ 

အ ကာင်အထည် ြာ်ခြငး် စသည်တို့ကို  ဆာင်ရွက်ရမည်ခြစ်ပါသည်။ 

(ဃ-၂-၂)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအနပါ် လိကု်နာနဆာင်ရွက်မှုများ၊ အနကာင်အထည် 

နဖာ်နဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ချက်များ၊ နငွန ကးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ၊ ကုန်ကျစရိတ် 

အားလုးံအနပါ် တွက်ချက်ထားနသာ အချက်အလက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ 

လမး်ညွှန်ချက်များအနပါ် ဆန်းစစ်ချက်များနှင့်အတူ လိုအပ်ပါက အကကံမပုချက်များ၊  

နလ့လာဆန်းစစ်မှုမှတ်တမ်းများနှင့် အဆိုပါမှတ်တမ်းများအား မဖန့်နဝမခငး်များစသည့် 

အနလ့အကျင့်နကာငး်များကုိ နဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိ ကုန်ကျစရိတ်များ 

မပန်လည်ရရိှနုိင်နသာနည်းလမ်းများကုိ ပမို့များတွင် အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်နုိင်မှု 

အနမခအနနကုိ အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်နိုငန်ရးအတွက် အချက်အလက်များကို အနမခခံနသာ 

နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးသည့်စနစ်ကို စတင်အနကာငအ်ထည်နဖာန်ဆာင်ရွက်ရမည် 

မဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ-၂-၃)။ ပမို့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာ ရး 

အြဲွ့များ၏  အာင်ခမင်အကျ ိုးရှိ သာ ပူး ပါင်း ဆာငရွ်က်မှုများ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြွဲမှု 

ဆိုင်ရာ  ဆာင်ရွက်လျက်ရိှ သာ လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများအား ခပန်လည်သံုးစွဲ၍ 

ရနုိင် သာလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍လုိအပ် သာ နည်းပညာ/ ငွ ကကး စီမံြန့်ြဲွမှု 

စနစ်များ၊ အကျ ိုးရလဒ်များအ ပါ်ဆန်းစစ်ြျက်များ၊ နညး်စနစ်ကျ သာ  ခမြို့စနွ့်ပစ်ခြငး် 

နည်းလမ်းများ၊  ဒသတွင်းအစုိးရမှ ဦး ဆာင်၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ ပုဂ္ဂလိကအြန်းကဏ္ဍမှ 

ဦး ဆာင်၍ သာ်လည်း ကာင်း အ ကာင်အထည် ြာ်  ဆာင်ရွက်နိုင် ရးအတွက်  

သ ောတူညီြျက်လက်မှတ် ရးထိုးခြငး်ဆိုင်ရာ လမး်ညွှန်ြျက်များ/ပံုစံများ သတ်မှတ် ပး 

ခြင်း၊ စွမ်း ဆာင်ရည်ခမှင့်တင် ပးခြင်း၊  အ လ့အကျင့် ကာင်းများကုိ သံုးသပ် လ့လာခြင်း၊ 

 စာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ် ဆးခြင်း စသည်တ့ုိပါဝင် သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်နဆာင်မှု 
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လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကုိ နရးဆဲွချမှတ်မခင်းမဖင့် စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများအမဖစ် နဆာင်ရွက် 

နိုငန်ရးအတွက် နထာက်ပံ့နပးမခငး်များကို နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ-၂-၄)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထုတ်လပု်သူများအနနမဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု နလျှာခ့ျနရး 

နဆာငရွ်က်မည်ဆိုပါက နပးနဆာငရ်မည့်ဝန်နဆာငခ်နစျးနှုန်းများကို နလျှာ့နပါ့သတ်မှတ် 

နပးရမည်မဖစ်ပါသည်။ 
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၅.၅။ ပန်းတုိင် (င)။ ။အသိပညာနပးလုပ်ငန်းများ မမှင့်တင်နဆာင်ရွက်မခင်း၊ နထာက်ခံအားနပး  

   နစမခင်း နှင့် စွမ်းနဆာင်ရည်မမှင့်တင်မခင်း။ 

ရည်မှန်းချက်များ  

 ကာလတုိ 

(၂၀၁၈-၂၀၂၀) 

 ကားကာလ 

(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

ကာလရှည် 

(၂၀၂၆-၂၀၃၀) 

(၁) စနစ်ကျ သာ အသိပညာ ပး 

 လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို 

 အ ကာင်အထည် ြာ် ဆာင်ရွက် 

 သည့် ပမို့နယ် အ ရအတွက် 

 တုိးတက် များခပားလာ အာင် 

  ဆာင်ရွက်ခြင်း 

၂၅% ၅၀% ၁၀၀% 

(၂) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာ ပး 

 အစီအစဉ်များ  ဆာင်ရွက်သည့် 

 စာသင် ကျာင်း အ ရအတွက် 

 တုိးတက် များခပားလာ အာင် 

  ဆာင်ရွက်ခြင်း 

၂၅% ၅၀% ၁၀၀% 

ခခုံငံုသံုးသပ်ချက် 

အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် 

၏ရည်မှန်းြျက်များ  အာင်ခမင် စ ရးအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှု  လျှာ့ြျခြင်း၊ ခပန်လည် 

အသံုးခပုခြင်း၊ ခပန်လည်ခပုခပင်ထတု်လုပ်ခြငး်များကို စနစ်တကျ  ဆာင်ရွက်သွားနိုင် ရးအလို့ငာှ 

ခပည်သူလူထုအား ထိ ရာက်သည့် လှုံ့ ဆာ်မှုများ၊ အသိပညာ ပးလုပ်ငန်းများကုိ သယံဇာတနှင့် 

သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပညာ ရးဝန်ကကီးဌာန၊ အစိုးရ မဟုတ် သာ 

အြဲွ့အစည်းများ၊ သတငး်မီဒီယာအြဲွ့များ၊ ပမို့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီများ၊ ပမို့နယ် 

စည်ပင်သာယာ ရးအြဲွ့များ စသည့်အြွဲ့အစည်းများမှ အဓိက အ ကာင်အထည် ြာ် ဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိပါသည်။  

သ့ုိရာတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ြွဲခြားစွန့်ပစ်ခြငး်ကဲ့သ့ုိ သင့် လျာ် ကာငး်မွန် သာ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှုဆိုင်ရာ အ လ့အကျင့် ကာင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာဗဟုသုတများ 

အားနည်းလျက်ရိှပါသည်။  ထိနုည်းတူ ခပည်သူလူထု၏ ပူး ပါင်းပါဝင်  ဆာင်ရွက်လိမုှုနှင့် 
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ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ခြငး်၊ ပညာ ပးခြငး်နှင့် သတငး်အြျက်အလက်ထတု်ခပန်ခြငး်များကုိ 

 ဆာငရွ်က်ရန်အတွက် ရန်ပုံ ငွလျာထားမှုတို့မှာလည်း အားနည်းလျက်ရိှရာ ေက်စုံ ကာင်းမွန် 

 သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြွဲမှုစနစ်ကို အ ကာငအ်ထည် ြာ်  ဆာငရွ်က်ရာတွင်  နှာင့် နှး 

ကကန့်ကကာမှုများ ခြစ် ပါ်လျက်ရှပိါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ြဲွခြားစွန့်ပစ်ခြင်း၊  လဟာခပင်တွင်မီးရှို့ြျက်ဆီးခြင်းဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်း 

စညး်ကမ်းများကို လိကု်နာ ဆာင်ရွက် စမှုများ၊ အ လ့အကျင့် ကာငး်များကို  ဆာငရွ်က် နသူ 

များအ ပါ် အြွင့်အလမး် ပးမှုများ မရိှခြင်းတို ့ကကာင့်လည်း   ရရှည်တည်တံ့ြိုင်ပမဲ သာ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းစီမံြန့်ြဲွ ရးလုပ် ဆာင်ြျက်များတွင် ခပည်သူများ၏ပူး ပါင်းပါဝင်လုိမှုများ အားနည်းလျက် 

ရိှ နပါသည်။ သ့ုိခြစ်ရာ ခပည်သူလူထုအား အသိပညာ ပး ရး အစီအစဉ်များကို  ဆာင်ရွက် ပး 

သည့်အြွဲ့အစည်းများအ နခြင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွကရိှ်မှု  လျာ့ကျ အာင်  ဆာင်ရွက် စခြင်း၊ 

နဂဟစနစ်နှင့်သဟဇာတမဖစ်န ကာင်း အသိအမှတ်မပု အညွှန်းတံဆိပ်များ အသံုးမပုမခင်း၊ စဉ်ဆက် 

မခပတ်ခြစ် စ သာ ထုတ်လုပ်သံုးစဲွမှုပံုစံများ ကျင့်သံုး ဆာင်ရွက်ခြင်းများကုိ ပုိမုိတုိးခမှင့် ဆာင်ရွက် 

နိုင ်ရးအတွက်လည်း အြက်အြဲများကကုံ တွ့ နရပါသည်။ ခပည်သူလူထုမှ စိတ်ဝင်စားမှုရိှ 

လာ အာင်  ဆာင်ရွက်ခြင်း၊ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ခြင်း၊ ပညာ ပးခြင်းနှင့် သတင်းအြျက်အလက် 

ထုတ်ခပန်ခြငး်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ် ရးနှင့်ပတ်သက်သည့် လှုံ့ ဆာ်အား ပးခြငး်များကို  

ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ြာ် ဆာင်ရွက်နုိင် ရးအလ့ုိငှာ အသိပညာ ပးလုပ်ငန်း ဆာင်ရွက် 

 နသူများကုိ  အစုိင်အြဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှုနှင်ပ့တ်သက်၍ ရရိှနိုင ်သာ အကျ ိုးအခမတ်များ၊ 

လက် တွ့လုပ် ဆာင်နိုငမ်ှုအ ခြအ နများ၊  ဂဟစနစ်နှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုအ ခြအ နများ 

စသည့် ရှု့ ထာင့်အမျ ိုးမျ ိုးအ ပါ် ခြုံငံုသံုးသပ် ဆာင်ရွက်နိုင ်ရးအတွက် စမွ်း ဆာင်ရည် 

ခမှင့်တင်ခြငး်များ  ဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

အဆုိမပုထားနသာလုပ်နဆာင်ချက်များ 

နအာက်နဖာ်မပပါအချက်များကို အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက် ကရမည် မဖစ်ပါသည် -  

(င-၁)။ နကျာင်းသငရ်ိုးညွှန်တမ်းများနှင် ့ ပညာနရး အစီအစဉ်များအားလုံးတွင် ပတ်ဝန်းကျင ်

ဆုိင်ရာအသိပညာနှင့် နရရှည်တည်တ့ံခုိင်ပမဲနစနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုစနစ် အန ကာင်း 

ကို ထည့်သွငး်နပါင်းစပ်နဆာင်ရွက်မခငး် 

(င-၁-၁)။ နကျာင်းသငရ်ိုးညွှန်းတမ်းများနှင့် တက္ကသုိလ်ောသာရပ်များတွင ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း  

စီမံခန့်ခွဲမှုနှင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုငရ်ာပညာရပ်များကို ထည့်သွင်းနရးဆွဲရန်အတွက် လက်ရှ ိ

မပဌာန်းထားနသာ မူဝါဒများနှင့် အစီအစဉ်များအား နလ့လာဆန်းစစ်၍ နဆာင်ရွက်ရမည် 

မဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအသိပညာများ၊ နရရှည်တည်တ့ံခုိင်ပမဲနစမည့်ေဝနနထုိင်မှု 

ပုံစမံျားနှင် ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ အားနကာငး်လာနစနရးအတွက် အမျ ိုးသား 
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အဆင့်ပညာနရးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ နရးဆွဲနဆာင်ရွက်ရာတွင်ပါဝင်နသာ အဖွဲ့အစည်း 

များနှင့်ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်မခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုစနစ် သ့ုိမဟုတ် သင်ရုိးညွှန်းတမ်း 

များကုိသတ်မှတ်မပဌာန်းနုိင်နရး၊ သင် ကားမည့်ဆရာများအတွက်လမ်းညွှန်များနရးဆဲွနုိင်နရး၊ 

သင်နထာက်ကူပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်နရးတို့အတွက် ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရှိနသာ 

အဖဲွ့အစည်းများနှင့်ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်မခင်း၊  အဖဲွ့အစည်းများအတွင်း ညိှနှိုင်းနဆာင်ရွက် 

မခငး်မဖင့် သနောတူညီချက်များ၊ စီမံခန့်ခဲွနရးဆုိင်ရာ ညွှန် ကားချက်များ၊ သင့်နလျာ် 

နကာင်းမွန်နသာ ဥပနဒပိုင်းဆိုငရ်ာလမ်းညွှန်ချက်များ စသည်တို့ကို  ချမှတ်နဆာင်ရွက် 

ရမည်မဖစ်ပါသည်။ ထို့မပင ်အနမခခံပညာအဆင်၊့ အလယ်တန်းအဆင့်၊ အထက်တန်းအဆင့် 

စာသင်နကျာင်းများမှစ၍  နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာ၊ အသက်နမွးဝမ်းန ကာင်းဆုိင်ရာ 

ပညာနရးနှင့် နလ့ကျင့်နရးသငတ်န်းနကျာင်းများအတွက် သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းများ၊ အနမခခံ 

ပညာအထက်တန်းနကျာငး်များတွင် မပည်သူလူထုအား ဝန်နဆာင်မှုနပးသည့် အစီအစဉ် 

များနှင် ့ တက္ကသုိလ်နကာလိပ်များတွင် အမျ ိုးသားအဆင့် ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ 

နလ့ကျင့်နရးအစီအစဉ်များ စသည်တ့ုိတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုအန ကာင်းကုိ ထည့်သွင်း 

နပါငး်စပန်ဆာငရွ်က်နိုင်နရးအတွက် ပညာနရးဆိုင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများကို ကူညီ 

နထာက်ပံန့ပးရမည် မဖစ်ပါသည်။ သက်ဆိုငရ်ာ ပညာနရးအဖွဲ့အစည်းများအ ကားတွင် 

မျက်နမခမမပတ် နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်း၊ အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်မခင်း၊ ဖံွ့ပဖိုးတုိးတက် 

လာနအာင်နဆာင်ရွက်မခင်း၊ အလားတူ လိကု်နာနဆာင်ရွက်နစမခင်း စသည်တို့ကိုလည်း 

အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာငရ်ွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(င-၁-၂)။  နကျာင်းသင်ရုိးညွှန်းတမ်းများတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆုိင်ရာ ောသာရပ်များကို ထည့်သွင်းနပါင်းစပ်သင ်ကားရန်အတွက် အနလ့အကျင့် 

နကာင်းများကို နရွးချယ်သတ်မှတ်နိုငန်ရးအလို့ငှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုငရ်ာ 

အနလ့အကျင့်များအနပါ် အကဲမဖတ်သံုးသပ်မခင်း၊ ဆန်းစစ်နလ့လာမခင်း၊ သတ်မှတ်ချက်များ 

မပန်လည်မွမ်းမံ မပင်ဆင်မခင်း စသည်တ့ုိကုိ နဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိ ထည့်သွင်း 

နပါင်းစပ် သင် ကားနိုငန်ရးအတွက် နရရှည်စဉ်ဆက်မမပတ် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်နသာ၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတမဖစ်နသာနကျာင်းများကို အမျ ိုးသားအဆင့်၊ တိုင်းနဒသကကီး/ 

မပည်နယ်အဆင်၊့ ပမို့နယ်အဆင် ့ နှစ်စဉ်နရးွချယ်၍ ဆုချးီမမှင့်နပးမခင်း၊ ပုဂ္ဂလကိ ကဏ္ဍ 

များမှ  စတင်လိကု်နာနစမခင်း စသည်တ့ုိကုိ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါ 

သည်။ ထုိသ့ုိ ဆုနရွးချယ်နိုငန်ရးအတွက် လိုက်နာနဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထားနသာ 

အနလ့အကျင့်နကာငး်များ၊ နလ့လာနတွ့ရိှချက်များကုိ မပန်လည်ဆန်းစစ်မခင်း၊ သတ်မှတ်ပံုစံ 

များမဖင့် မှတ်တမ်းထားရိှမခငး်၊ သတငး်အချက်အလက် မျှနဝရန် နညး်လမ်းများကို 
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သတ်မှတ်မခငး်၊ နအာငမ်မင်နသာ အနလ့အကျင့်နကာင်းများ၊ နလ့လာနတွ့ရှခိျက်များကို 

မှတ်တမ်းတငထ်ားမခငး် စသည်တို့ကို ကျင့်သံုးနဆာငရ်ွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(င-၁-၃)။ နကျာင်းများတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ခပန်လည်ခပုခပင်သံုးစွဲခြင်း၊ နမမနဆွး 

မပုလုပ်မခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အမျ ိုးအစား ခဲွမခားစွန့်ပစ်မခင်း၊  သရုပ်မပ ဥယျာဉ်များ 

တည်နထာငမ်ခငး် စသည့်အစီအစဉ်များနှင့် လက်ရိှမူဝါဒများအနပါ် ဆန်းစစ်နလ့လာမခငး်၊ 

နပါငး်စပ်နဆာငရွ်က်မခင်းများအပါအဝင ်ပတ်ဝန်းကျငဆ်ိုငရ်ာ ပညာနရးနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များကိုအနကာင်အထည်နဖာ်နဆာငရွ်က်နိုငန်ရးအတွက် နကျာင်းများ 

နှင်တ့က္ကသုိလ်များအား တွန်းအားနပးနဆာငရ်ွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ နကျာင်းများနှင် ့

တက္ကသုိလ်များတွင ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 

များကို နရွးချယ်သတ်မှတ်မခင်း၊ ဆန်းစစ်နလ့လာမခင်း၊ မမှင့်တင်နဆာင်ရွက်နစမခင်းများကုိ 

မပုလုပ်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိ နကျာင်းများအား အနမခခံသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု 

အစီအစဉ်များကို နဆာငရွ်က်မခင်း၊ ရန်ပံုနငွနထာက်ပ့ံနပးမခင်း၊ အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်မခင်း၊ 

နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်း စသည်တ့ုိအတွက်  လမ်းညွှန်ချက်များ၊ လမ်းညွှန်ချက် 

စာအုပမ်ျားကို အဆိမုပုနရးဆွဲ ချမှတ်ရမည် မဖစ်ပါသည်။  နကျာင်းများတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်များကုိ မမှင့်တင်နဆာင်ရွက်ရန်အတွက် နထာက်ပ့ံနပးမည့် အဖွဲ့အစည်း 

များ၊ ရန်ပုံနငွရရှိနိုင်မည့် နညး်လမ်းများကို နရွးချယ်သတ်မှတ်မခငး်၊  ပညာနရးဆိုင်ရာ 

အဖဲွ့အစည်းများအတွက် အသိပညာနပးအစီအစဉ်များ၊ စွမ်းနဆာင်ရည် တည်နဆာက်မခင်း 

များကိ ု စတငန်ဆာငရွ်က်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းများအား အနကာင်အထည် 

နဖာ်နဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်းများမဖင့် ပူးနပါင်း နဆာငရွ်က်ရမည် 

မဖစ်ပါသည်။ 

(င-၂)။ နရရှည်ကျင့်သံုးနဆာင်ရွက်မည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု အနလ့အကျင့်နကာင်းများနှင့် 

ပတ်သက်၍ ပူးနပါငး်ပါဝငန်ဆာင်ရွက်နစမခငး်၊ အသိပညာများ တိုးမမှင့်လာနစမခင်းတို့မဖင့်  

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား အနထာက်အပ့ံများ နပးအပ်မခငး် 

(င-၂-၁)။ အမျ ိုးသားအဆင်၊့ တိုင်းနဒသကကီး/ မပည်နယ်အဆင်န့ှင့် ပမို့နယ်အဆင်မ့ျား၌ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှုများနှင့် သက်ဆုိင်သည့် အဓိကကျွမ်းကျင်မှု၊ လုပ်ပုိင်ခွင့်များအနပါ် 

ဆန်းစစ်နလ့လာမှုများ မပုလုပ်၍ သငတ်န်းများဖွင်လ့ှစ်မခင်း၊ စစ်တမ်းနကာက်ယူမခငး် 

ပုံစံများနှင့် လိုအပ်ချက်များအား ဆန်းစစ်နလ့လာမခင်း စသည့် သင့်နလျာ်နကာငး်မွန်နသာ 

အချက်အလက်များ၊ နည်းစနစ်များကို စတငသ်တ်မှတ်နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(င-၂-၂)။ သင်တန်းပ့ုိချသူဆရာများအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ စွမ်းနဆာင်ရည် 

မမှင့်တင်နရးအလို့ငှာ သငတ်န်းောသာရပ်များကို သတ်မှတ်နရးဆွဲရမည် မဖစ်ပါသည်။ 
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ အသိအမမင်အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် လက်နတွ့နဆာင်ရွက်နုိင်မည့်အချက် 

များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စစ်တမ်းတစ်ခု ထွကရှ်ိလာနအာင ် နဆာင်ရွက်မခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ 

အလုပ်ရုံနဆွးနနွးပွဲများတွင် နမပာ ကားမည့် အန ကာင်းအရာများ၊ နညး်ပညာပိုငး်ရာ 

ကျွမ်းကျင်မှု သ့ုိမဟုတ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဆရာမဖစ်သငတ်န်းများအတွက် 

သငရ်ိုးပုံစံများ  နရးဆွဲမခငး်၊ ချတိ်ဆက်ပူးနပါငး်နဆာင်ရွက်မခငး်များကို နဆာငရ်ွက်ရမည် 

မဖစ်ပါသည်။ သိမမင်နားလည်လွယ်နသာ သင်နထာက်ကူပစ္စည်းများ၊ ညွှန် ကားချက်လက်စဲွ 

စာအုပမ်ျားကို အသံုးမပုမခင်း၊ သငရ်ိုးညွှန်တမ်းများအား အမျ ိုးသားအဆင့်၊ နဒသဆိုင်ရာ 

အဆင့် နဆွးနနွးညိှနှိုင်းမခင်းမပုလုပ်၍ အတည်မပုသတ်မှတ်မခင်း၊  လုိက်နာနဆာင်ရွက်မည့် 

သူများအတွက် သငတ်န်းပိုခ့ျမခင်းနည်းစနစ်များ၊ သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းပုံစံများကို ဆန်းစစ် 

နလ့လာမခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုငရ်ာ ောသာရပ်များနှင့်  သငန်ထာက်က ူ ပစ္စည်း 

များအား နခတ်နဲ့အညီ မပုမပင်နမပာင်းလဲမခင်း၊ တုိးတက်နကာင်းမွန်နအာင် မပုလုပ်မခင်းများ 

ကိုလည်း  နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(င-၂-၃)။စနွ့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ပါဝင်နဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့်အဖဲွ့အစည်းများ၊ 

သင်တန်းဆရာများ၊ အဓိကနဆာင်ရွက်နနသူများ၊ နထာက်ခံအားနပးသူများ စသည်တ့ုိအား 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ သတငး်အချက်အလက်များ၊ ချတိ်ဆက်နဆာငရွ်က်မှုများ၊ 

နညး်ပညာပိုငး်ဆိုငရ်ာ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ ေဏ္ဍာနရး စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ အစရှိသည့် 

အန ကာင်းအရာများပါဝငန်သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ သငတ်န်းများကို ပုံမှန် 

ပိုခ့ျနပးရမည် မဖစ်ပါသည်။ ထိုသ့ုိ ပညာနရးကဏ္ဍမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ နဒသခံ 

အစိုးရအဖဲွ့မှ ပါဝငန်ဆာငရွ်က်လျက်ရိှသူများအပါအဝင် စွမ်းနဆာင်ရည် တည်နဆာက်ရန် 

ရည်ရွယ်ထားသည့်သူများအား စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ စွမ်းနဆာင်ရည် တည်နဆာက် 

ရန်အတွက် သတငး်အချက်အလက်မဖန့်နဝနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ၊ နဆာငရွ်က်မည့်နနရာ၊ 

ရန်ပုံနငွရရိှနိုင်မည့်နည်းလမး်များ စသည်တို့ကို နရွးချယ်သတ်မှတ်ထားရှရိမည် မဖစ်ပါ 

သည်။ သင်ယူနလ့လာမည့်သူအမျ ိုးမျ ိုးအတွက် သင့်နလျာ်နကာင်းမွန်နသာသင်ရုိးညွှန်းတမ်း 

များအား မပုစုမခငး်၊ သငတ်န်းဆရာမဖစ်သငတ်န်းများ မပုလုပ်မခငး်၊ သငတ်န်းဆရာမဖစ် 

အသိအမှတ်မပုလက်မှတ်များနပးအပ်မခငး်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စညး်ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှနသာ 

အဖဲွ့အစည်းများမဖင့် စွမ်းနဆာင်ရည်တည်နဆာက်မခင်း၊အသိပညာနပးမခင်း၊ လှုံ့နဆာ်အားနပး 

မခငး်စသည့်တို့ကိုနဆာင်ရွက်မခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ နဒသတွင်း အဆင့်မမင့် 

အစည်းအနဝးများ နှစ်စဉ်ကျငး်ပမပုလုပ်မခင်း၊  လူထု နထာက်ခံအားနပးမှု ရရိှလာနစနရး 

အတွက် ကျင့်သံုးနဆာင်ရွက်နနနသာမဟာဗျူဟာများကုိ နစာင့် ကပ် ကည့်ရှု၍ လုိအပ်သလုိ 

မပငဆ်င်မွမး်မံမခငး်များကို နဆာငရွ်က်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ 
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၅.၆။ ပန်းတုိင်(စ)။ ။လုိက်နာနဆာင်ရွက်မခင်း၊နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်း၊ ဥပနဒစည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများနှင့်အညီ နဆာင်ရွက်နစမခင်း၊ အသိအမှတ်မပုမခင်း 

ရည်မှန်းချက်များ  

 ကာလတုိ 

(၂၀၁၈-၂၀၂၀) 

 ကားကာလ 

(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

ကာလရှည် 

(၂၀၂၆-၂၀၃၀) 

(၁) ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရး 

 နကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ်စည်ပင် 

 သာယာနရးအဖဲွ့များ အနနမဖင့် 

 အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်

 နိုငမ်ှု အညွှန်းကိန်းများ သတ်မှတ် 

 ၍ စတငန်ဆာငရ်ွက်မခင်း 

၅၀% ၇၅% ၁၀၀% 

(၂) ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရး 

 နကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ်စည်ပင် 

 သာယာနရးအဖဲွ့များ အနနမဖင့် 

 လိကု်နာနဆာင်ရွက်လာနသာ 

 လုပ်ငန်းအနရအတွက် များမပား 

 လာနအာင ်နဆာင်ရွက်မခင်း 

၅၀% ၇၅% ၁၀၀% 

ခခုံငံုသံုးသပ်ချက် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဥပနဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား နလးစားလိုက်နာ 

နစမခင်း၊ နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်းတ့ုိတွင် အဖဲွ့အစည်းအသီးသီးမှ ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက် 

ရိှသူများ၏ပါဝငန်ဆာငရွ်က်မှုတိုးမမှင့်လာနစနရးအတွက် မမဖစ်မနန နဆာငရွ်က်ရမည့် အနရးကကီး 

နသာအချက် များစွာ ရိှပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု နလျှာ့ချနုိင်နစရန်အတွက် နစာင့် ကပ် 

 ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်းနှင့် လုိက်နာနဆာင်ရွက်နစမခင်းများကုိ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

ဥပမာအားမဖင့် စဉ်ဆက်မမပတ်မဖစ်နစနသာ ထုတ်လုပ်သံုးစွဲမခငး်ပုံစံ မဖစ်လာနစနရးအတွက် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှု  လျှာ့ြျခြငး်၊ ခပန်လည်အသံုးခပုခြငး်၊ ခပန်လည်ခပုခပင် ထုတ်လုပ်ခြင်း 

နညး်လမ်းများကို တိုးမမှင့်နဆာငရွ်က်မခငး်၊ အများမပည်သူပိုင် ဧရိယာများကို စိမ်းလန်းစိုမပည် 

နအာင်နဆာင်ရွက်မခင်းကို မပုလုပ်ရမည့်အမပင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု နလျှာ့ချမခငး်နှင့် နမပာင်းလဲ 

နဆာငရွ်က်နိုင်မှုအနမခအနနများနှင်ပ့တ်သက်၍လည်း အနမခခံအချက်အလက်များကိ ု မပုစုထား 

ရိှရမည်မဖစ်ပါသည်။ တားမမစ်ကန့်သတ်မှုများကုိ မပဌာန်းမခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အမျ ိုးအစား 
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ခွဲမခား၍ စွန့်ပစ်မခငး်နှင့်သိမ်းဆည်းမခငး်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းသူများနှင့် သယ်ယူပ့ုိနဆာင်သူ 

များအား သင့်နလျာ်နကာင်းမွန်နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှု အနလ့အကျင့်များနှင့်ပတ်သက်၍  

အသိပညာနပးမခင်းများ အပါအဝင် နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်းနှင့် လုိက်နာနဆာင်ရွက်နစမခင်း 

များကို အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်ရန်အတွက် နဒသဆိုငရ်ာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား 

ကူညီနထာက်ပ့ံနပးမခငး်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှုပမာဏ သိရိှနိုငန်ရးအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

သိမ်းဆည်းသယ်နဆာင်သည့်ယာဉ်များအား အနလးချန်ိကတ္တားများကုိ မဖတ်သန်းနစပပီးမှသာ 

စွန့်ပစ်နစမခင်း၊ ပမို့မပဧရိယာများမှ ထွက်ရိှနသာ အစိုင်အခဲ စနွ့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ နေးအန္တရာယ်ရှိ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ခဲွမခားစွန့်ပစ်နစမခင်းများကုိ နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။  နဆာင်ရွက် 

ထားရိှပပီးမဖစ်နသာ လုပ်ငန်းများကုိ ထပ်မံနဆာင်ရွက်မှုများ မမဖစ်နပါ်နစနရးအတွက် စနစ်တကျ 

စိစစ်နဆာင်ရွက်မခင်း၊ ဥပနဒကို လိကု်နာနဆာင်ရွက်မှုမရိှနသာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ တရား 

ရင်ဆုိင်နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်မည့် သက်ဆုိင်ရာ အာဏာပုိင် အဖဲွ့အစည်းများကို သတ်မှတ်နပးမခငး်၊ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သယ်ယူပို့နဆာင်သူများနှင့် ဝန်နဆာင်မှု လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်သူများအ ကား တိကျ 

နသချာနသာ သနောတူညီမှုစာချုပ်များမဖင့် နဆာင်ရွက်နစမခင်း၊  သိမ်းဆည်းထားရိှရမည့်နမမနနရာ 

မလံုနလာက်မှုများကုိ နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက်  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှအရင်းအမမစ် မပန်လည် 

ရယူနသာလုပ်ငန်းများကို  တိုးမမှင့်နဆာင်ရွက်နစမခငး်၊ အနရးကကီးနသာနနရာများတွင် လုပ်ငန်း 

နဆာင်ရွက်သည့်အခါ နေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလံုခခုံမှုရိှနစနရးကုိ အနလးထား နဆာင်ရွက်မခင်း 

စသည်မဖင့် နဒသဆုိင်ရာအစုိးရအဖဲွ့အစည်းများအတွင်း နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်းနှင့် လုိက်နာ 

နဆာင်ရွက်နစမခင်းလုပ်ငန်းများကုိ တုိးမမှင့်နဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် နည်းပညာနထာက်ပ့ံနပးမခင်း 

များကိုလည်း နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ နဒသအဆင့်များတွင် လိကု်နာနဆာင်ရွက်နစနရး 

အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်မည့်သူများ၊ နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်းလုပ်ငန်းများ၊ လုိအပ် 

သည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ စသည်တို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို မပည့်စုံလုနံလာက်မှု ရိှနစနရး 

အတွက်လည်း စနစ်တကျ နဆာငရ်ွက်ထားရှိရမည် မဖစ်ပါသည်။  

အထက်နဖာ်မပပါအချက်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာဥပနဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ 

ချ ိုးနဖာက်သူများအနပါ် ထိနရာက်နသာမပစ်ဒဏ်များ ချမှတ်နိုငန်ရးအတွက် မရိှမမဖစ ်နဆာင်ရွက် 

ထားရိှရမည့်အချက်များလည်း မဖစ်ပါသည်။ နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်းနှင့် လုိက်နာနဆာင်ရွက် 

နစမခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းများ မရိှပါက လိကု်နာ 

နဆာငရွ်က်မှုမရိှသည့် လုပ်ငန်းများကို အနရးယူ အမပစ်နပးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့မပင် နစာင့် ကပ် 

 ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်းနှင့်လုိက်နာနဆာင်ရွက်နစမခင်းများကုိ အမပန်အလှန် ထိန်းနကျာင်း၍ မမှင့်တင် 

နဆာင်ရွက်နစနုိင်ရန်အတွက် ကဏ္ဍမျ ိုးစံုတွင် ပူးနပါင်းပါဝင်နရးအနပါ် တွန်းအားနပး နဆာင်ရွက် 

မခငး်များသည်လည်း အနရးကကီးပါသည်။ စွမ်းနဆာင်ရည် မမှင့်တင်ရန်၊ ရရိှနိုင်သည့် အရငး်အမမစ် 
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များကို အ ကမ်းအားမဖင့် သိရိှနားလည်နစရန်၊ ချမှတ်ထားနသာ ဥပနဒနရးရာ မပဌာန်းချက်များ 

အား လုိက်နာနဆာင်ရွက်မှု အားနကာင်းလာနစရန် တ့ုိအတွက် နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခငး်နှင့် 

လိကု်နာနဆာင်ရွက်နစမခင်းများကို ကူညီနထာက်ပံန့ပးမခငး်၊ နဆာငရွ်က်ရမည့် နညး်လမ်းများကို 

သတ်မှတ်မခငး်များကိုလည်း  နဆာငရွ်က်ရန် လိုအပ်ပါသည်။  သ့ုိရာတွင် ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်မှု 

မရိှပါက အကျ ိုးရှိထနိရာက်မှုနည်းပါးမခင်း၊ နဆာငရွ်က်မှုများ ထပန်နမခငး်၊ နဆာငရွ်က်ရမည့် 

နယ်ပယ်ကို ကန့်သတ်မှု ရိှနစမခင်းများကို မဖစ်နပါ်နစပါသည်။ ေက်လိုက်မှုများ၊ ကျ ိုးန ကာင်း 

မညီညွတ်မှုများသည်လည်း အမငငး်ပွားမှုများကို မဖစ်နပါ်နစပါသည်။ ထိုကဲ့သ့ုိနသာ စိန်နခါ်မှုများ 

ကို ရငဆ်ိုငန်မဖရှငး် နဆာငရွ်က်နိုငန်ရးအတွက် အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာ 

ဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် ချမှတ်ထားနသာ နအာက်နဖာ်မပပါအချက်များကို 

အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်ပါသည်- 

အဆုိမပုထားနသာ လုပ်နဆာင်ချက်များ 

နအာက်နဖာ်မပပါအချက်များကို အနကာင်အထည်နဖာ ်နဆာင်ရွက် ကရမည်မဖစ်ပါသည်- 

(စ-၁)။ နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခငး်၊ လိကု်နာနဆာငရွ်က်နစမခငး်နှင့် အသိအမှတ်မပုမခငး် 

တိုက့ို နဆာငရွ်က်ရန်အတွက် အဖဲွ့အစည်းကို အနမခခံနသာ အနကာင်အထည်နဖာ် 

နဆာငရွ်က်မည့် နည်းလမ်းများ သတ်မှတ်မခငး်။ 

(စ-၁-၁)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပနဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက် 

များအနပါ် လိကု်နာနဆာငရွ်က်မခငး် ရိှ မရိှ ကို နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးရန်အတွက် 

နဒသဆုိင်ရာအစုိးရအဖဲွ့အစည်းများနှင့် အမခားဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအနနမဖင့် အနမခခံ 

အချက်အလက်များကုိ အချန်ိနှင့်တနမပးညီ ပံုမှန်မပုစုနဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ နဒသ 

အဆင့်လုိက်နာနဆာင်ရွက်ရန်ချမှတ်ထားနသာ သတ်မှတ်အညွှန်းကိန်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်း 

နဆာငရွ်က်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စံချနိ်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်မခငး်၊ အမျ ိုးသားအဆင့် 

ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်စနစ်ကို အသံုးမပုနသာ အချက်အလက်မပုစုသည့်စနစ်ကို စမ်းသပ် 

သံုးစွဲမခငး်၊ နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခငး်၊ စတငန်ဆာင်ရွက်မခင်း စသည့် အချက်အလက် 

များကုိ နဒသဆုိင်ရာအစုိးရများ၏ သတင်းအချက်အလက်များတွင် ထည့်သွင်းနဖာ်မပရမည် 

မဖစ်ပါသည်။  သတငး်အချက်အလက် နကာက်ယူစုနဆာင်းမခငး်၊ လိုက်နာနဆာငရွ်က်မှုကို 

နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးသည့်ပုံစံများ သတ်မှတ်မခငး်၊ ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်စနစ်ကို 

အသံုးမပုနသာ အချက်အလက်မပုစုသည့်စနစ်ကို စီမံနဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဌာနတွင်း 

နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးသည့်စနစ်ကုိ တည်နထာင်မခင်း စသည်တို့ကို နဆာငရွ်က်နိုငန်ရး 

အတွက် နဒသခံအစုိးရအဖဲွ့များ၏စွမ်းနဆာင်ရည် ဖံွ့ပဖိုးတုိးတက်လာနအာင် တည်နဆာက် 

နပးရမည် မဖစ်ပါသည်။ သတငး်အချက်အလက်များကို ၄ လ လျှင ် ၁ ကကိမ် အချနိ်နှင့် 
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တနမပးည ီ မပုစုမခငး်၊ အတည်မပုမခင်း၊ စုစည်းမခင်း၊ အဆုိပါမှတ်တမ်းအချက်အလက်များကုိ 

မဖန့်နဝမခင်း၊ ရရိှထားနသာသတင်းအချက်အလက်များအနပါ် အနမခခံထားသည့် နစာင့် ကပ် 

 ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်းစနစ်ကို အသုံးမပု၍ နဒသခံအစိုးရများ၏လိုက်နာနဆာင်ရွက်မှု 

အနမခအနနကို ဆန်းစစ်အကဲမဖတ်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ ထိုသ့ုိနဆာငရွ်က်ရာတွင် အဆိပုါ 

သတငး်အချက်အလက်များကို အများမပည်သူမှ သိရှိ နိုငန်စနရးအတွက်လည်း စနစ်တကျ 

နဆာငရွ်က်ထားရှိရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(စ-၁-၂)။ နဒသခံ အာဏာပိုငအ်ဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းနဆာင်ရည်ကို ပိုမိုတိုးတက်မမင့်မား 

လာနအာင်နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ အမျ ိုးသားအဆင့်နှင့် နဒသဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်း 

များတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုကုိ ကုိယ်စားမပုနဆာင်ရွက်မည့်သူများအား အရည်အချင်း 

မပည့်မီလာနစနရးအတွက် လုိက်နလျာညီနထွမဖစ်နစနသာ ယှဉ်ပပိုင်မှုများ၊ အကဲမဖတ်မှုများ၊ 

လမ်းညွှန်ချက် ချမှတ်မခင်းများကုိ နဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ ဉာဏ်ပူနဇာ်ခများ၊ နထာက်ပ့ံ 

ချးီမမှင့်န ကးများကုိ သတ်မှတ်မခင်း၊ အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွက်မည့်သူများအတွက် 

လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များချမှတ်မခင်း၊ သင်တန်းသင်ရုိးညွှန်းတမ်းများသတ်မှတ်မခင်း၊ သင်တန်းများ 

ကျင်းပမခင်းများကုိ နဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ စည်းကမ်းနဖာက်ဖျက်သူများအား အနရးယူ 

နဆာင်ရွက်မှုဆုိင်ရာ ညွှန် ကားချက်များ ချမှတ်နပးမခင်း၊ ထုိသ့ုိစည်းကမ်းနဖာက်ဖျက်သူများ 

အား ဆင့်နခါ်စာများ ထုတ်မပန်မခင်း၊ လုိက်နာနဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ သတ်မှတ်မခင်း 

စသည်တ့ုိအပါအဝင် အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုနှင့်သက်ဆုိင်နသာ ဥပနဒပုိင်းဆုိင်ရာ၊ 

လက်နတွ့ပုိင်းဆုိင်ရာ သင်တန်းများကုိ ဖွင့်လှစ်နဆာင်ရွက်နပးရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

(စ-၁-၃)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့ပ်တ်သက်၍ နဒသဆိငု်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် 

အမခားပါဝင်ဆက်စပ်သူများ၏ အနလ့အကျင့်နကာငး်များကို မှတ်တမ်းများ ထားရိှရမည် 

မဖစ်ပါသည်။ ဆုများ ချးီမမှင့်မခင်းနှင့် အသိအမှတ်မပုလက်မှတ်များ နပးအပ်မခငး်များကို 

တုိးမမှင့်နဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် ကူညီနထာက်ပ့ံလျက်ရိှနသာ အဖဲွ့အစည်းများနှင့် ပုိမုိ 

ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်မခင်း၊ တုိင်းနဒသကကီး၊ မပည်နယ်၊ ပုဂ္ဂလိက၊ စာသင်နကျာင်း အစရိှသည့် 

အမျ ိုးအစား၊ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအတွက် အသံုးခပုနုိင် သာအကဲခြတ်စံနှုန်းများအား သတ်မှတ် 

ခြင်း၊ အစုိင်အြဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြဲွမှုဆုိင်ရာ အ လ့အကျင့် ကာင်းများအ ပါ် အကဲခြတ် 

သတ်မှတ်မှုနည်းလမ်းများ၊ ဦးစား ပးသတ်မှတ်ထားသည့် အြျက်အလက်များ စသည်တို့ကို 

ခပန်လည်သံုးသပ်ခြင်း၊ လိအုပ်ပါက ခပန်လည်ခပငဆ်င် ရးဆွဲခြငး်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံ ခန့်ခွဲမှု 

အစီအစဉ်များကို နရရှည်နဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်း 

အပါအဝင် လုိက်နာနဆာင်ရွက်မှုများအနပါ် အခွင့်အလမ်းများနပးမခင်း၊ ဆုချးီမမှင့်မခင်း အစရိှ 

သည် တ့ုိကုိလည်း စဉ်ဆက်မမပတ် တိုးမမှင့်နဆာင်ရွက်သွားရမည် မဖစ်ပါသည်။  



78 

 

၆။ ဦးစား ပး အ ကာင်အထည် ြာ် ဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ   

မမန်မာနိုင်င ံ အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်အား နအာင်မမင်စွာ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်နိင်နရးအတွက် မူဝါဒများ၊ 

လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်မခငး်၊ အခွင့်အလမး်များဖန်တီးနပး၍ လိုက်နာနဆာင်ရွက်နစမခင်း 

စသည်မဖင့် နဆာင်ရွက်သွားရန် လုိအပ်ပါသည်။ အမျ ိုးသားအဆင့် အလုပ်ရံုနဆွးနနွးပဲွများမှ ရရိှ 

လာနသာ ညိှနှိုင်းတုိင်ပင်မှုများအနပါ်တွင် အနမခခံထားသည့် ဦးစားနပး အနကာင်အထည်နဖာ် 

နဆာငရွ်က်ရမည့် နည်းလမး်များကို နဖာ်မပထားပါသည်။ 

၆.၁။  အတည်မပုသတ်မှတ်မခင်းနှင့် နပါင်းစပ်နဆာင်ရွက်မခင်း 

စတငအ်နကာငအ်ထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်နိုငန်ရးအတွက် မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလပု်ငန်း 

အစီအစဉ်အား လုပ်ထုးံလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အတညမ်ပုသတ်မှတ်၍ စတင်နဆာင်ရွက်ရမည် 

မဖစ်ပါသည်။ ဥပနဒနရးရာအမမင်များ၊ သနောတူညီချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အစုိးရအဖဲွ့အစည်း၏ 

ခွင့်မပုချက်နှင့်အတူ လုိက်နာနဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ ဌာန/ အဖဲွ့အစည်းများ၏ 

သနောတူညီချက်များလည်း ရရိှရန်လိအုပ်ပါသည်။ အဓကိ ပါဝငဆ်က်စပ်ပတ်သက်သူများအား 

မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သတငး်အချက်အလက်များနပးမခင်း၊ 

၎င်းတို့၏သနောထားမှတ်ချက်များ၊ အကကုံမပုချက်များရယူမခင်းစသည့် နဆွးနနွးညိှနှိုင်းမှုများမဖင့်  

စတင်နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။  

၆.၂။ အရင်းအမမစ်များအား စုစည်းမခင်း 

အမျ ိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ ဆက်လက်နဆာငရွ်က် 

သွားမည့် ဖွံ့ပဖိုးမှုလုပ်ငန်းများနှင့် အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်မခင်းတို့အတွက် မပည့်စံု 

လုနံလာက်နသာ နငွန ကးနထာက်ပံ့မှုများရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ နည်းပညာနှင့် လူသား 

အရင်းအမမစ်များ အပါအဝင် လုနံလာက်နသာ ရန်ပုံနင ွသတ်မှတ်လျာထားမခငး်မဖင့် မဟာဗျူဟာ 

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိထိနရာက်နရာက်နှင့် သတ်မှတ်အချနိ်ကာလအတွင်း 

အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာငရွ်က်နိုင်မည် မဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှု တိုးတက် 

နကာင်းမွန်လာနစနရးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကုိ ထည့်သွင်းလျာထားနဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်ရာ 

ရန်ပံုနငွရရိှနုိင်မည့် အရင်းအမမစ်များကို စုစည်းထားရိှရန်လည်း မရိှမမဖစ် လိအုပ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံြန့်ြွဲမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထုတ်လပု်သူများမှ ကျြံ စ 

ခြငး်အားခြင့် ပမို့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီများနှင့် ပမို့နယ်စည်ပငသ်ာယာ ရးအြွဲ့များ 

၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံြန့်ြွဲမှု ဆိုင်ရာ နှစ်စဉ် ကုန်ကျစရိတ်များကို  လျာ့ပါးသက်သာ စလာ 

မည်ခြစ်ရာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သိမ်းဆည်းမခင်းနှင့် သယ်ယူပ့ုိနဆာင်မခင်း နည်းစနစ်များအား တုိးမမှင့် 

နဆာငရွ်က်မခငး်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မပုမပငသ်န့်စင်သည့် စက်ရုံများ တည်နဆာက်မခငး်၊  
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နည်းပညာ အသစ်များရယူမခင်း စသည်တို့ကိုလည်း ပိုမိုနဆာငရွ်က်နိုင်မည် မဖစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ 

နဆာငရွ်က်မခငး်အားမဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု နလျာ့ကျနစမခင်း၊ ခွဲမခားစွန့်ပစ်မခငး်၊ မပန်လည် 

အသံုးမပုမခငး်၊ မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်းများကုိလည်း ပုိမုိနဆာင်ရွက်လာနုိင်နစမည် မဖစ်ပါ 

သည်။ အစုိးရနှင့်မပည်သူ ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများ၊  ပုဂ္ဂလိက ရင်းနီှးမမှုပ်နံှမှု လုပ်ငန်းများ 

အတွက် အနထာက်အပ့ံနပးမခင်းများကိုလည်း နဆာငရွ်က်ရမည်မဖစ်ပါသည်။ ထိနုည်းတူပင် 

ဦးစားနပးနမဖရှင်းနဆာင်ရွက်ရမည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက် 

မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ချမှတ်နုိင်နရးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းနကာင်း၊ အဖဲွ့အစည်းများ၊ မူဝါဒ 

များ၊ နစျးကွက်အနနအထား စသည်တ့ုိအနပါ်အနမခခံ၍ နမပာင်းလဲရန်လုိအပ်သည့် ဥပနဒနရးရာ 

ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်းနကာင်း သက်ဆိုငရ်ာပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အတူ ညှိနှိုငး် 

နဆာငရွ်က်သွားရမည်မဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိအနနအထားအရ အမျ ိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာကုိ 

စတင်အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်ရာ၌ အခက်အခဲများရိှနုိင်နသာ်လည်း လက်နတွ့နဆာင်ရွက် 

မခငး်အားမဖင့် နအာငမ်မင်မှုများ ရရိှလာနိုငမ်ည် မဖစ်ပါသည်။ 

၆.၃။ ဥပနဒနရးရာနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွ ဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် 

အား အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် သယံဇာတနှင့်သောဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းနရးဝန်ကကီးဌာနအနနမဖင့် ဆက်စပ်ဝန်ကကီးဌာနများ၊ ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာနရး 

နကာ်မတီများ၊ ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာနရးအဖွဲ့များနှင့်ပူးနပါင်းပပီး သင့်နလျာ်နသာ ဥပနဒနှင့် 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်နပးရန် လုိအပ်ပါသည်။  ဦးစားနပးနဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်များမှာ 

နအာက်ပါအတုိင်း မဖစ်ပါသည်-  

(၁) ပမို့မပဧရယိာများမှ ထွက်ရိှနသာ အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ 

ထွက်ရိှနသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ နေးအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ နဆးေက်ဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းများမှ ထွကရ်ှိနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အလီက်ထနရာနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စညး် 

များ၊ သတ္တုတူးနဖာ်နရးလုပ်ငန်းများမှထွကရ်ှိနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် စွန့်ပစ် 

နရဆိုးများ စသည်တို့အား  ခြရှငး် ဆာင်ရွက်နိုင ်ရးအတွက် လိအုပ်နသာ စံချနိ် 

စံညွှန်းများနှင့် လုပ်ထုးံလုပ်နည်းများ ချမှတ်မခင်း၊ 

(၂) ထုတ်လုပ်သူက တာဝန်ယလူိုက်နာနဆာငရ်ွက်ရမည့်အချက်များနှင့်ပတ်သက်၍  

ဥပနဒပိုင်းဆိုင်ရာ အနမခခံသတ်မှတ်ချက်များ မပဌာန်းမခငး်၊ 

(၃) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အမျ ိုးအစားခဲွမခားမခင်း၊ မပုမပင်သန့်စင်မခင်း၊ နနာက်ဆံုးအဆင့် 

စွန့်ပစ်မခင်း စသည်တ့ုိပါဝင်နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုစနစ်အား အနကာင်အထည် 
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နဖာ်နဆာငရွ်က်နိုင်နရးအတွက် လိုအပ်နသာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ လမ်းညွှန်ချက် 

များ ချမှတ်မခငး်၊  

(၄) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွသည့်ဝန်နဆာင်မှုများ၊ စွန့်ပစ်မည့်နနရာ တည်နဆာက်မခင်းများ၊ 

မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခငး်များ မပုလုပ်ရာတွင် နလထု/နရထ ု ညစ်ညမ်းမှုများ ကဲ့သ့ုိနသာ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများကို နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်နိုငန်ရးနှင်ပ့တ်သက်၍  

ဥပနဒအရ လိကု်နာနဆာငရွ်က်ရမည့်အချက်များ၊ ခွင့်မပုချက်လုိငစ်င်များ  

ထုတ်နပးမခငး်၊   

(၅) စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သိမ်းဆည်းမှုအတွက် ဝန်နဆာငခ်များ သတ်မှတ်မခငး်၊ ကကီး ကပ် 

နဆာငရွ်က်ရန်အတွက် တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ခွဲနဝသတ်မှတ်မခငး်၊ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သတငး်အချက်အလက်များ အချနိ်နှင့်တစ်နမပးညီ 

ရရိှနိုင်နရး နဆာငရွ်က်မခငး်၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအတွက် နဆာငရွ်က်ရမည့် 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်နပးမခငး် စသည်တို့နှင်ပ့တ်သက်၍  ဥပနဒပိုင်း 

ဆိုင်ရာနှင် ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အနမခခံမူနောငမ်ျား ချမှတ်မခငး်၊ 

(၆) မဟာဗျူ ဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကုိ နအာင်မမင်စွာ အနကာင်အထည်နဖာ် 

နဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် ဥပနဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လုိက်နာ 

နဆာင်ရွက်နစရန် အနရးကကီးပါသည်။ ဥပနဒပိုငး်ဆိုငရ်ာနှင် ့ စညး်မျဉ်းစည်းကမ်း 

များနှင့်အညီ မပည်သူများက လိကု်နာနဆာငရွ်က်မှုရိှနစနရးအတွက် သယံဇာတနှင့် 

သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဝန်ကကီးဌာနအနနမဖင့် နနမပည်နတာ်နကာင်စီ 

နယ်နမမအပါအဝင် တိုငး်နဒသကကီး/ မပည်နယ်ရုံးများတွင် ပတ်ဝန်းကျငဆ်ိုင်ရာ 

စီမံအုပ်ချုပ်နရးအဖွဲ့များ၊ ကကီး ကပ်စစ်နဆးနရးအဖွဲ့ များ သုိ့မဟုတ် ကွငး်ဆငး် 

စစ်နဆးနဆာငရွ်က်မည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းများ စသည်တို့ကို ဖွ ဲ့စည်း 

ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အရည်အချငး် မပည့်စုံနကာငး်မွန်နသာ ကကီး ကပ် 

စစ်နဆးနရးအဖွဲ့ များအား စတင ် ဖွဲ့စည်းတည်နထာင်မခင်းသည်လည်း စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွ ဲမှုစနစ်အား အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်သည့် အမခားနသာ 

လုပ်ငန်းစဉ်များနညး်တူ အနရးကကီးပါသည်။ 

၆.၄။ နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်းနှင့် လုပ်နဆာင်ချက်များအား အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်မခင်း 

အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွ ဲမှု မဟာဗျူဟာနှင် ့ ပင်မလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်အား ထိနရာက်စွာ အနကာင်အထည်နဖာ်နိုငန်ရးအတွက် အမခားလိအုပ်ချက်တစ်ခုမှာ 

နဆာငရွ်က်ထားရှမိှု အနမခအနနများ၊ စိန်နခါ်မှုအသစ်များအား သိရှိနိုငန်စနရးကိ ု အနမခခံ 
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ထားနသာ  စာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ် ဆးခြငး်နှင့် လုပ် ဆာငြ်ျက်များအား အကဲခြတ်ဆန်းစစ်ခြငး် 

စနစတ်စ်ခုကို စတငက်ျင့်သံုးနဆာင်ရွက်မခင်း မဖစ်ပါသည်။ ချမှတ်ထားနသာ ရည်ရွယ်ချက် 

များနှင် ့ လုပ်ငန်းများကို အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာငရွ်က်မခငး်၊ ဦးစားနပးနမဖရှင်း နဆာငရွ်က် 

မည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အနမခခံ၍ နဆာင်ရွက်မခင်း၊ ဆံုးမဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် အနထာက်အကူ 

မဖစ်နစနရးအတွက် နကာက်ယူစုနဆာငး်ထားရိှနသာ သတငး်အချက်အလက်များအား မျှနဝ 

နပးမခငး်၊ အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများ ရရိှလာနအာင ် နဆာင်ရွက်မခင်း၊ ရည်မှန်းချက် 

များကို နအာင်မမင်နအာင ် နဆာငရွ်က်မခငး် စသည်မဖင့် အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွက်သွား 

ရမည်မဖစ်ပါသည်။ အခက်အခဲများအား ဆန်းစစ်နလ့လာမခင်း၊ မူဝါဒများမပင်ဆင်မွမ်းမံနရးဆဲွမခင်းနှင့် 

ရန်ပံုနငွလျာထားမခင်းများကုိ မပုလုပ်နုိင်ရန်အတွက် အချက်အလက်စုနဆာင်းမခင်း၊ အ ကာင်အထည် 

 ြာ် ဆာင်ရွက်မှုများအား အကဲခြတ်ဆန်းစစ်ခြငး်များကိ ု ဆက်လက်နဆာငရွ်က်သွားရန် လိုအပ် 

ပါသည်။  

အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်မှ 

ချမှတ်ထားနသာ ရည်မှန်းချက်များအနပါ်တွင် နိုင်ငနံတာ်၏အားနပးနထာက်ခံမှုများ၊   လိကု်နာ 

အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်နိုင်နရးအနပါ် သနောတူညီမှုများ ရရိှနအာင် နဆာင်ရွက်မခင်း 

များသည် ရည်မှန်းချက်များကို နအာငမ်မငမ်ှုရရိှနစနရးတွင် အနမခခံကျနသာ အချက်များ 

မဖစ်ပါသည်။ ဦးစီး နဆာငရွ်က်မည့် သယံဇာတနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဝန်ကကီးဌာန၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဦးစီးဌာနအနနမဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ 

လည်းနကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအမခားကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်းနကာင်း ဥပနဒနရးရာ 

မပဌာန်းမှုများကို နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။  သ့ုိရာတွင် နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်းနှင့်  

လုပ်နဆာင်ချက်များအား အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်မခင်းများ မပုလုပ်ရာတွင် ဆက်စပ်ဝန်ကကီးဌာနများ 

အတွင်း ညိှနှိုင်းနဆွးနနွးမခင်း၊ သက်ဆိုငရ်ာအဖွဲ့အစညး်များမဖင့် ပူးနပါငး်နဆာငရွ်က်မခငး်၊ လိုအပ် 

နသာနထာက်ပံမ့ှုများ နပးအပ်မခငး် စသည်မဖင့် မဟာဗျူဟာနှင့် ပငမ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို 

နရရှည်ဖွံ့ ပဖိုး တိုးတက်လာနအာင ်အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွက်သွား ကရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

၆.၅။  တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် လက်တဲွပးူနပါင်းနဆာင်ရွက်မခင်းများ 

မပည်သူလူထုများ၊ အစုိးရတာဝန်ရိှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စီးပွားနရးလုပ်ငန်းရှင်များ စသည့် ဆက်စပ် 

ပတ်သက်သူအားလံုး၏ ယံု ကည်စိတ်ချမှုမဖစ်နစမခင်း၊ ပွင့်လင်းမမင်သာမှုရိှနစမခင်းတ့ုိကုိ အနလးထား 

နဆာငရွ်က်မခငး်သည် အမျ ိုးသားအဆင် ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ပငမ်လုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်ကုိ အချန်ိနှင့်တနမပးညီ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် အဓိကကျနသာ 

အချက်များ မဖစ်ပါသည်။   ထုိသ့ုိ နဆာင်ရွက်မခင်းအားမဖင့် မမန်မာနုိင်ငံ အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှု မဟာဗျူဟာနှင့်ပငမ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့်အတူ ဆက်စပ်နညး်ဥပနဒများ၊ စံချန်ိ 
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စံညွှန်းများ၊ စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများကို လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်မည့်သူအမျ ိုးမျ ိုးတို့မှ ပူးနပါင်း 

နဆာင်ရွက်နိုင်နရးအနပါ် အနထာက်အကူ မဖစ်နစပါသည်။ မပုမပင်နမပာင်းလဲမခင်းများ၊ 

အခွင့်အလမ်းများနပး၍ လိကု်နာနဆာင်ရွက်နစမခင်းများကို ဖန်တီးတည်နဆာက်နပးရမည်မဖစ် 

ပါသည်။ ညှိနှိုင်းတိုငပ်င်မှုများ၊ လက်နတွ့လုပ်နဆာင်နိုငမ်ှုအနမခအနနများ၊ ဥပနဒ နရးရာ ကိစ္စရပ် 

များအား နရးဆွမဲပဌာန်းရာတွင် ပါဝင်နဆာင်ရွက်သူများ၏ အကကံဉာဏ်ရယူမခငး်များအနပါ်တွင် 

မူတည်၍ အနာဂတ်ကာလတွင်  စိန်နခါ်မှုများကို ရငဆ်ိုငက်ကုံနတွ့လာနိုင်ပါသည်။  

ရည်မှန်းချက်များအား အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်နိုင်နရးအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စီမံခန့်ခွဲမှုနှင်ပ့တ်သက်၍ နအာက်နဖာ်မပပါ ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှနသာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ 

ပါဝင်နဆာငရ်ွက်နနသူများပါဝင်သည့်  အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုငရ်ာ 

ပူးနပါင်းနဆာငရွ်က်နရး နကာ်မတီကို စတင်ဖွဲ့စည်းတည်နထာင်ရမည် မဖစ်ပပီး ဆက်စပ်မှုရိှသည့် 

လုပ်ငန်းများအား ထိနရာက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်နရးအတွက် အဆိုပါနကာ်မတီကို ဆပ်နကာ်မတီများ၊ 

လုပ်ငန်းအဖဲွ့များ ထပမ် ံဖွဲ့စည်းထားရိှရမည်မဖစ်ပါသည်- 

နုိင်ငံနတာ်အစုိးရ။ ။နိုင်ငံနတာ်အစိုးရသည် အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု 

မဟာဗျူ ဟာအား နရးဆဲွမခင်း၊ ပူးနပါင်းညိှနှိုင်းမခင်း၊ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်မခင်း၊ မပန်လည် 

စိစစ်သံုးသပ်မခင်းများကို ဦးနဆာင၍် အနကာငအ်ထည်နဖာ်နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်၊ စက်မှု၊ အနမခခံအနဆာက်အအုံ၊  စီမံကိန်း၊ ပညာနရး၊ ကျန်းမာနရး အစရိှသည့် 

ကဏ္ဍများမှ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများမဖင့် ညိှနှိုငး်နပါင်းစပ်နဆာင်ရွက်ရန် အနရးကကီးပါသည်။ 

အဆိပုါ အဖွဲ့အစည်းများအနနမဖင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအလိုက် ဦးနဆာင်နမဖရှင်း နဆာငရွ်က် 

ရမည် မဖစ်ပါသည်။  

နဒသဆုိင်ရာအစုိးရအဖဲွ့အစည်းများ။  ။နိုငင်အံများစုတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုငရ်ာ 

လုပ်ငန်းများအား နဒသဆိုင်ရာ အစိုးရ အဖဲွ့အစညး်များမှ အဓိကနဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်။ 

အဆိပုါ နဆာင်ရွက်ချက်များတွင် ပမို့မပဧရိယာမှ ထွကရ်ှိနသာ အစိုငအ်ခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား 

မပုမပင်သန့်စင်မခငး်နှင့် စွန့်ပစ်မခငး်လုပ်ငန်းများအမပင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား နလျှာခ့ျမခင်း 

(Reduce)၊ မပန်လည်အသံုးမပုမခင်း(Reuse)၊ အရင်းအမမစ်အမဖစ်မပန်လည်အသံုးမပုမခင်း(Recovery) နှင့် 

မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်း (Recycle) စသည့်လုပ်ငန်းများကိုလည်း နဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါ 

သည်။ မဟာဗျူဟာအား နအာင်မမငစ်ွာ အနကာငအ်ထည်နဖာ် နဆာငရွ်က်နိုငန်ရးအတွက် 

နဒသဆိုငရ်ာ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများ အချင်းချင်း ပူးနပါင်းညိှနှိုင်းနဆာင်ရွက်မခင်း၊ နုိင်ငံနတာ်အစုိးရ 

၏ လမ်းညွှန်ကကီး ကပ်မှု ရယူမခငး်များကို နဆာင်ရွက်ရန် အနရးကကီးပါသည်။  

ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ။ ။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် နမဖရှငး်နဆာငရွ်က်မည့် နည်းလမ်းများ၊ 

နညး်ပညာများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအနပါ် လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်နိုင်မှု အနနအထားနှင့်ပတ်သက်၍  
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ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်းရှငမ်ျားမှာ အဓိကအခန်းကဏ္ဍမ ှ ပါဝငန်နပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု 

အနမခအနန၊ ထွက်ရိှသည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျ ိုးအစားများ သိရိှနုိင်နရးအတွက်လည်း အနထာက်အကူ 

မပုနစပါသည်။  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စိန်နခါ်မှုများအား နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်နိုငန်ရး 

အတွက် အဓကိကျနသာနနရာမှ ပါဝငန်ဆာငရွ်က်လျက်ရိှသည့်အမပင ်  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု 

ဆိုင်ရာဝန်နဆာငမ်ှုလုပ်ငန်းများ၊ ဆက်စပ်လျက်ရိှနသာစက်ပစ္စည်းကိရိယာများအား တင်သွင်းသူ 

များအနနမဖင့်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်နဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

အမခားနသာ ကဏ္ဍများ။ ။ထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မပန်လည်အသံုးမပုမခင်း 

(Reuse)၊ အရင်းအမမစ်အမဖစ် မပန်လည်အသံုးမပုမခင်း (Recovery)နှင် ့ မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ် 

မခငး် (Recycling) စသည့်လုပ်ငန်းများကို  ဆာငရ်ွက် နသူများအား ဆိုလိုခြငး်ခြစ်ပါသည်။  

သ့ုိရာတွင် ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ နဆာင်ရွက်ထားရိှမှု အချက်အလက်မှတ်တမ်းများ မရိှပါ။  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း နကာက်ယူသိမ်းဆည်းသူများ၊ သယ်ယူပိုန့ဆာငန်နသူများ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် 

ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်နနသူများ၊  အနရာငး်အဝယ် မပုလုပ်နနသူများ၊  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များအား ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ စသည်တို့ မဖစ်ပါသည်။   

ခပည်သူလူထု။ ။နိုငင်ံသားများအ နခြင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့်ပတ်သက်၍ 

သနောထားမှတ်ချက်များ နပးနုိင်ပပီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဝန်နဆာငမ်ှုများကို ရရိှနိုငန်ရးအတွက် 

နတာင်းဆုိမခင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆံုးမဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ပူးနပါင်း 

ပါဝင်မခငး်များ မပုလုပ်နိုင်သည် မဖစ်ပါသည်။ မဟာဗျူဟာ နရးဆွဲမခငး်နှင့် နဒသအလုိက် လုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်များအား အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာငရွ်က်မခငး်များတွင ် ပူးနပါင်းပါဝငန်ဆာင်ရွက် 

ရမည်မဖစ်ပါသည်။  မဟာဗျူဟာ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်လာနရးအတွက် ကနဦးနဆွးနဆွးတိုင်ပငမ်ှုများ 

မပုလုပ်မခငး်မဖင့် နရရှည်တွင် ပူးနပါင်းပါဝငန်ဆာငရွ်က်လာနစနရးကို နသချာမှု မဖစ်နစပါသည်။  

မပည်သူလူထုအနနမဖင့် ၎င်းတို့၏နဒသများအတွငး် မဟာဗျူဟာနှင့်အတူ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ 

အား အနကာငအ်ထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်မခငး်များအနပါ် နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခင်းများကုိ 

လည်း တက်တက်ကကကက ပါဝင်နဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ နစ့စပ်ညိှနှိုင်းမခငး်၊ ပါဝင်ဆုံးမဖတ်နစမခငး် 

များမဖင့် နဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ၊ နဆာင်ရွက်မည့်နနရာ၊ နဆာင်ရွက်မည့် အန ကာင်းအရာ 

များကို သတ်မှတ်ဆုံးမဖတ်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ မပည်သူလူထု ပူးနပါငး်ပါဝငမ်ှုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများအား နအာင်မမင်စွာ နဆာင်ရွက်နိုငန်ရးအတွက် များစွာ အနရးပါပါသည်။ 

လူမှုနရးအဖဲွ့အစည်းများနှင့် အစုိးရမဟုတ်နသာအဖဲွ့အစည်းများ။ ။ အသိပညာနပး လုပ်ငန်းများ 

မမှင့်တင်နဆာင်ရွက်မခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ မဖန့်နဝမခင်းနှင့် နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ 

လမး်ညွှန်ချက်များ နထာက်ပံန့ပးမခငး် စသည့် လုပ်ငန်းများနဆာငရွ်က်ရာတွင်  အနထာက်အကူ 

မပုလျက်ရှိနသာ အနရးကကီးသည့် အရငး်အမမစ်များ မဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှု နလျှာ့ချ 
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နပးသည့် အဖဲွ့အစည်းအမဖစ်လည်း နဆာင်ရွက်နပးနိုင်သည့် အနမခအနန မဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုငရ်ာ မူဝါဒများကို ချမှတ်နရးဆွဲရာတွင ်အဓကိကျသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင် 

နဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်။   

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆုိင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ။ ။တက္ကသုိလ်ဆရာ/ဆရာမများနှင့် သုနတသန 

ပညာရှင်များအနနမဖင့် နညး်ပညာများ၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ကားတွင် အမပန်အလှန် 

အကျ ိုးသက်နရာက်မှုများ၊ ဆုံးမဖတ်ချက်များ၊ နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခငး်များ ကဲ့သ့ုိနသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာနညး်လမး်များနှင့်ပတ်သက်၍ သုနတသနလုပ်ငန်းများ၊  ဖွံ့ပဖိုး 

တိုးတက်နရးလုပ်ငန်းများ နဆာငရွ်က်မခင်း အပါအဝင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုငရ်ာ အသိပညာများကို 

မျှနဝဖလှယ်နိုင်ပါသည်။   

ဆရာ/ဆရာမများ နှင့် အမခား ပညာသင် ကားနပးသူများ။ ။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှု လုပ်ငန်းများ 

အား နဆာင်ရွက်မခင်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်မခင်း၊ ဆက်လက်၍လုပ်ကုိင်နဆာင်ရွက်မခင်း 

များကို မပုလုပ်ရန်အတွက်  ကျွမ်းကျင်နသာ လူသားအရငး်အမမစ်များ မပုစုပျ ိုးနထာင်သည့်အမပင် 

လူတစ်ဦးချင်းစီမှ အိမ်နထာင်စုအဆင့်များအထိ လက်ခံကျင့်သုံးနဆာင်ရွက်သည့် ပုံစံများ 

နမပာင်းလဲရာတွင်လည်းနကာငး်၊ ရပ်ရွာလူထုပါဝငမ်ှု မမှင့်တင်နစနရးအတွက် နဆာငရွ်က်ရာတွင် 

လည်းနကာငး် အနထာက်အကမူပုနနသူများ မဖစ် ကပါသည်။ 

နုိင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်းများ။ ။ ဖံွ့ပဖိုးတိုးတက်နရးအဖွဲ့အစည်းများ၊  ကုလသမဂ္ဂ 

အဖဲွ့အစည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၊ အစိုးရမဟုတ်နသာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာနရး 

အဖဲွ့အစည်းများ စသည့် အဖွဲ့အစည်းများအနနမဖင့် နအာငမ်မင်မှုရရိှခဲ့သည့် မဟာဗျူဟာများ၊ 

အနထာက်အပ့ံများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ နလ့လာနတွ့ရှခိျက်များ၊ ဆန်းစစ်အကဲမဖတ်ချက်များကို 

အနမခခံ၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု အနလ့အကျင့်နကာင်းများ မမှင့်တငန်ဆာင်ရွက်နိုင်နရးအတွက် 

လုပ်ငန်းများ၊ နညး်ပညာများ၊ ရန်ပုံနငွအနထာက်အပ့ံများကို ကူညီနဆာင်ရွက်နပးနိုငပ်ါသည်။ 

ထိုသို့နဆာင်ရွက်မခင်းအားမဖင့် အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာအား 

နခတ်နှင့်အညီ နရးဆဲွအနကာင်အထည်နဖာ်ရာတွင် အကကံဉာဏ်နကာင်းများ၊ သင့်နလျာ်နသာ 

ပံုစံနကာင်းများကုိ ရရိှနစနုိင်မည့်အမပင် နငွန ကးနှင် ့ နညး်ပညာပိုငး်ဆိုင်ရာ  အနထာက်အပံ့များ 

ကိုလည်း ရရှိနစနိုငမ်ည် မဖစ်ပါသည်။ 

၆.၆။ နညး်ပညာနရွးချယ်မခငး် 

နိုငင်နံတာ်အဆင့် ဆုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်ပိုငခ်ွင့်ရိှသူများအနနမဖင့် နိုငင်ံ၏အနမခနနများနှင့် 

အကိကု်ညီဆုံးမဖစ်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ နညး်ပညာများကို နရွးချယ်သတ်မှတ် 

နပးရမည်မဖစ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိသတ်မှတ်နုိင်နရးအတွက် သုနတသနလုပ်ငန်းများ နဆာင်ရွက်မခင်း၊ 
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လက်ရှိ နဆာငရွ်က်လျက်ရိှနသာ ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများအား တိုးတက်နအာင် နဆာငရွ်က်မခငး်၊ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုငရ်ာ နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်ရမည့် နညး်လမ်းများကို ရှာနဖွနဖာ်ထုတ်မခငး်များကုိ  

နဆာငရွ်က်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ နညး်လမး်များကုိ အကဲမဖတ် 

ဆန်းစစ်မခင်း၊ စနစ်တကျ နရွးချယ်သတ်မှတ်မခင်းတ့ုိသည် အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှု 

မဟာဗျူ ဟာနှင့် ပငမ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အား နရရှည် အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်နိုငန်ရး 

အတွက် အနရးကကီးနသာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိ သင့်နလျာ်နကာင်းမွန်နသာ နည်းပညာ 

များအား နရွးချယ်သတ်မှတ်ရုံသာမက မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမဖင့်ပူးနပါင်း၍ နည်းပညာ 

လွှနဲမပာငး် ရယူမခငး်များ၊ အကျ ိုးရှိ ထိနရာက်မည့် နည်းလမ်းများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား 

နဆာငရွ်က်မခငး်များသည်လည်း နအာငမ်မင်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု ပန်းတိုင်ဆီသို့ 

နရာက်ရိှနစမည့် အဓိက ကျနသာ အချက်များ မဖစ်ပါသည်။  

၆.၇။ အသိပညာနပးလုပ်ငန်းများမမှင့်တင်နဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် မပည်သူများအား အသိပညာနပးမခင်း 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု ရည်မှန်းချက်များ နရာက်ရိှနစနရးအတွက် သင့်နလျာ်နကာငး်မွန် 

နသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အနလ့အကျင့်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာနပး 

လုပ်ငန်းများ တိုးမမှင့်နဆာင်ရွက်နပးရန် လိအုပ်ပါသည်။ ထိနုည်းတူပင ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှု 

အနမခအနန နမပာင်းလဲနုိင်နရးအတွက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ အနနမဖင့် ထုတ်ကုန်များ၏ပုံစံ၊ 

ဖွဲ့စည်းပါဝငမ်ှု အနနအထားနှင် ့ ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများကို မပန်လည် ဆန်းစစ်ရန် လိအုပ်ပပီး 

ရံုးဝန်ထမ်းများ၊ နေးဆုိင်ခန်း/ ကုန်တုိက်ပုိင်ရှင်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်း နဆာင်ရွက်နနသူများ၊ စက်ရံု 

အလုပ်သမားများ စသည်တို့အနနမဖင့်လည်း  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်မခငး်ဆိုင်ရာ အနလ့အကျင့် 

များကို မပန်လည်သံုးသပ် နဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့မပင် အမခားတစ်ဖက်တွင်မူ သံုးစွဲသူ 

များအနနမဖင့်လည်း အသံုးမမပုနတာ့သည့် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အသံုးအနဆာင် ပစ္စည်းများအား 

စွန့်ပစ်မခငး်ထက် စနစ်တကျ စီမံနဆာင်ရွက်နိုင်နစရန် အားနပးသွားရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

စက်ရုံလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့နဆာငရွ်က်ရာတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု  နလျာ့ကျနအာင် 

နဆာငရွ်က်မခငး်မဖင့် အဆိုပါစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား နမဖရှင်းနဆာငရွ်က်နရးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်  

နလျာ့နည်းသက်သာနစမည်မဖစ်ပပီး အကျ ိုးအမမတ်များလည်း ရရိှနစလာနိုငမ်ည် မဖစ်ပါသည်။ 

စီးပွားနရးလုပ်ငန်းအနနမဖင့် လက်ရိှလည်ပတ်နနနသာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား နလ့လာဆန်းစစ်၍  

ထုတ်လုပ်မှုပံုစံများ၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများနှင့်အတူ  ၎င်းတ့ုိ၏စီးပွားနရးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက် 

နသာ အနလ့အကျင့်များအားလုံးကိုပါ နမပာငး်လဲနိုင်နရးအတွက် တွန်းအားနပးနဆာင်ရွက်သွား 

ရမည် မဖစ်ပါသည်။  ထိုသ့ုိနဆာငရွ်က်မခငး်အားမဖင့် နငွန ကးဆိုငရ်ာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ 

ညိှနှိုင်းနဆာင်ရွက်လာနုိင်မခင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်မဖင့် နစျးကွက်ရရိှလာနုိင်မခင်း၊ စည်းမျဉ်း 
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စည်းကမ်းများအရ အနရးယူနဆာင်ရွက်ခံရမှုများကုိ နရှာင်ရှားလာနုိင်မခင်း စသည့် အကျ ိုးနကျးဇူး 

များကို  ရရှိလာနစနိုငမ်ည် မဖစ်ပါသည်။  

အနမခခံ စားသံုးသူများအနနမဖင့်  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွကရိှ်မှု မရိှနစနရး သ့ုိမဟုတ် နလျှာ့ချ 

နိုငန်ရးအတွက် ထုတ်ပိုးထားမှု မရိှနသာ၊ အနည်းငယ်သာ ထုတ်ပိုးထားနသာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ 

မထိခုိက်နစနသာ ပစ္စည်းများကုိသာ ဝယ်ယူမခင်းမဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှနစနုိင်နသာ ထုတ်ကုန်များ 

ဝယ်ယူမှုကို နလျှာ့ချမခင်း၊ မဖစ်နိုင်ပါက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမဖစ် စွန့်ပစ်မခငး်ထက် ပစ္စည်းများအား 

မပန်လည်အသံုးမပုမခင်း၊ မပန်လည်ရယူမခင်းနှင့်မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်းများကုိ နဆာင်ရွက်မခင်း၊ 

စားကကင်းစားကျန်များအား နမမဩဇာအမဖစ် မပန်လည်အသုံးမပုမခင်း၊ ခွဲမခားစွန့်ပစ်မခင်း၊ 

လမး်ညွှန်ချက်များနှင့်အညီ နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သီးမခား စွန့်ပစ်မခငး်များကို 

နဆာငရွ်က်နစနိုငန်ရးအတွက် အသိပညာနပးလုပ်ငန်းများကို နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။   

 စားသုံးသူများအား သတိမူနစမည့် အမခားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ထုတ်ကုန်များတွင် 

ကျန်းမာနရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျငက်ို ထိခိုက်မှုရိှနစနိုငန်သာ သတငး်အချက်အလက်များအား နဖာ်မပ 

နပးသည့် အမှတ်တံဆိပ်များ နဖာ်မပရန် မဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိအချနိ်တွင ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းန ကာင့် 

ထိခုိက်နုိင်မှုအနမခအနနများနှင့် သံုးစဲွပပီးပါက မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်ရရိှနုိင်နသာ နည်းလမ်းများ 

စသည်တို့ကို သတ်မှတ်နဖာ်မပနနနိုငပ်ပီ မဖစ်ပါသည်။  အမခားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များအား အမျ ိုးအစားခွဲမခားပပီးမှသာ စွန့်ပစ်မခငး်မဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းများတွင် 

မပည်သူလူထုမှ ပါဝငန်ဆာငရွ်က်နိုငန် ကာငး်အား အသိပညာနပးမခငး် မဖစ်ပါသည်။ 

အသိပညာနပးမှုများ၊ တက်ကကစွာ ပါဝင်နဆာငရွ်က်မှုများ ပိုမိုအားနကာငး်လာနအာင ်

နဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ဝန်နဆာင်ခများကို စတင်နကာက်ခံမည်ဆိုပါက 

နမပာင်းလဲကျင့်သံုးရမည့် အဓိက အနလ့အကျင့်များကို အသိနပးမခငး်၊ လိကု်နာနဆာင်ရွက်ရန် 

မရိှမမဖစ် လုိအပ်န ကာင်း အသိနပးမခင်း စသည်မဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နနသူများအား နားလည် 

သနောနပါက်လာနအာင် နဆာင်ရွက်ရမည် မဖစ်ပါသည်။  

နယေုယျအားမဖင့် ပညာနပးအစီအစဉ်များ သ့ုိမဟုတ် သတငး်အချက်အလက်များကုိ 

နားလည်လက်ခံနုိင်စွမ်း အားနည်းပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှုမှာ အနရးကကီးန ကာင်း  

ကနလးသူငယ်ေဝမှစ၍ အသိပညာနပးမခင်း၊ တစ်ဦးတစ်နယာက်မှသည် မိသားစုအဆင့်အထိ 

အသိပညာနပးမခင်း၊ သင်ရုိးညွှန်းတမ်းများတွင ် ထည့်သွင်းသင ်ကားနစမခင်း စသည်တို့ကို 

နဆာငရွ်က်မခငး်မဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ အနလ့အကျင့်နကာင်းများ ရရိှလာနုိင်ပပီး 

နရရှည်တွင်လည်း ပုိမုိ၍ အကျ ိုးနကျးဇူးများ ရရိှလာနိုင်နစမည် မဖစ်ပါသည်။   
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 ဝါဟာရ ရှင်းလင်းြျက်များ 

အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့ပ်ငမ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် 

နဖာ်မပပါရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒ၊ နည်းစနစ်၊ နည်းလမ်းနှင့် လက်နတွ့ 

လုပ်နဆာင်ချက်များကို အသိနပးရှငး်လင်းရန်အတွက်  လက်ခံအသံုးမပုထားနသာ နဝါဟာရများ   

အများအမပားရိှပါသည်။ အဆုိပါနဝါဟာရများကုိ ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် 

တွင် ထုတ်မပန်ခ့ဲနသာ အမျ ိုးသားအဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှု မဟာဗျူ ဟာဆုိင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် 

များနှင့် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ်မပန်ခ့ဲနသာ ပမို့မပဧရိယာများမှ ထွက်ရိှသည့် အစုိင်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင် မထခိိုက်နစနသာ ခိုငလ်ုံသည့် နညး်ပညာများဆိုင်ရာ 

စာတမ်းများမှ ထုတ်နှုတ်အသံုးမပုထားမခငး်မဖစ်ပါသည်။ 

နအာက်ဆီဂျင်မ့ဲနချဖျက်မခင်း(Anaerobic Digestion)။ နအာက်ဆီဂျင် အသံုးမပုမခငး် မမပုေဲ 

နအာ်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ မီသိန်းနှင့်  ကာဗွန်ဒိုင်နအာက်ဆိုဒ်များကို ဇီဝနည်းပညာမဖင့် 

နမပာင်းလဲထုတ်လုပ်မခင်းကို ဆိုလုိပါသည်။ 

ဇီဝနည်းပညာမဖင့် ပျက်စီးနုိင်နသာ ပစ္စည်းများ (Biodegradable Material)။ အဏုဇီဝနည်းမဖင့် 

ပျက်စီးနုိင်နသာ နအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကုိ ဆုိလုိပါသည်။ အစားအစာ၊ စက္ကူ အစရိှသည့်  နအာ်ဂဲနစ် 

ပစ္စည်းအများစုမှာ ဇီဝနည်းပညာမဖင့် ပျက်စီးနသာပစ္စည်းများမဖစ်ပါသည်။ 

အရွယ်ပမာဏ ကကီးမားနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (Bulky waste)။ ပုံမှန်နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်သည့် 

နည်းလမ်းများမဖင့် နဆာင်ရွက်၍မရနိုင်နသာ ပမို့ခပဧရိယာများမှထွက်ရှိသည့် သစ်ပင်များ၊ 

သစ်ကုိင်းများ၊ အသံုးအနဆာင်များ၊ ပရိနောဂများကဲ့သ့ုိ အရွယ်ပမာဏ ကကီးမားနသာ အစိုင်အခဲ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဆိုလိပုါသည်။  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလံုးကုိ မပန်လည်အသံုးမပုသည့် ပတ်လည်စီးပွားနရးစနစ် (Circular economy)။ 

အတူတကွ နပါင်းစည်းအသုံးမပုမခင်း၊ မပန်လည်အသုံးမပုမခင်း၊ မပင်ဆင်မွမ်းမံမခင်း၊ မပုမပင်မခင်း၊  

မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်း စသည်တ့ုိကုိ အနမခခံနသာ စီးပွားနရးစနစ်မဖစ်ပပီး ထုတ်ကုန်များ၊ 

ထုတ်ကုန်အစိတ်အပုိင်းများနှင့် အနမခခံပစ္စည်းများကုိ အနကာင်းဆံုးအသံုးချမှု မဖစ်နစရန် ရည်ရွယ် 

ထားသည့် စနစ်မဖစ်ပါသည်။  

သန့်ရှင်းနသာထုတ်လုပ်မှုမဖစ်နစမခင်း (Cleaner production)။ လူသားနှင့် ပတ်ဝန်းကျငအ်နပါ် 

ဆုိးကျ ိုးများ နလျာ့နည်းနစပပီး အကျ ိုးပုိမုိမဖစ်ထွန်းနစနရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ နည်းဗျူဟာ 

များကုိ ေက်နပါင်းစံုနပါင်းစပ်ကျင့်သံုး၍ နဆာင်ရွက်ထားနသာ ထုတ်လုပ်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် 

ဝန်နဆာင်မှုများကုိ ဆုိလုိပါသည်။ အရင်းအမမစ်များအား အကျ ိုးရိှထိနရာက်စွာ အသံုးမပုနုိင်နစမခင်း 
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သာမက ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင် ့ ၎င်းပစ္စည်းများအား ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်        

နေးအန္တရာယ်ရိှပစ္စည်းများ အသံုးမပုမှု၊ ထုတ်လွှတ်အခုိးအနငွ့ ထွက်ရိှမှု၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှု 

များကုိ နလျှာ့ချရန် ရည်ရွယ်ထားမခငး် မဖစ်ပါသည်။ 

သိမ်းဆည်းမခင်း (Collection)။ နနအမိ်များ၊ စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများ သ့ုိမဟုတ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစုပု ံ

ထားရိှသည့်နနရာများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို နကာက်ယူသိမ်းဆည်း၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်း 

သည့်ယာဉ်မဖင့် အမခားတစ်နနရာသို့ ပိုန့ဆာငမ်ခင်း သ့ုိမဟုတ် နနာက်ဆုံးစွန့်ပစ်မည့်နနရာသ့ုိ 

ပိုန့ဆာင်သည့်လုပ်ငန်းများကို ဆိုလိုပါသည်။ 

စီးပွားလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှလာနသာ အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (Commercial solid waste) ။ 

စတိုးဆိုင၊် ရုံး၊ နစျး၊ ဟိုတယ်၊ စားနသာက်ဆိုင်နှင့် ကုန်နလှာငရ်ုံများကဲ့သ့ုိနသာ ဝန်နဆာငမ်ှု 

လုပ်ငန်းများ၊ လက်လီလက်ကား အနရာင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများအပါအဝင် စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများမှ 

ထွကရ်ှိလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဆိုလိပုါသည်။ 

စုနပါင်းသိမ်းဆည်းမခင်း (Communal collection)။ လူတစ်ဦးြျင်းစီမှ ၎င်းတို့၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များကုိ စုပံုစွန့်ပစ်နနရာသ့ုိ ပ့ုိနဆာင်နစပပီး အဆုိပါစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ ပမို့နတာ်စည်ပင်သာယာ ရး 

အြဲွ့များ သ့ုိမဟုတ်  ပုဂ္ဂလကိအဖွဲ့များမှ စုနပါင်းသိမ်းဆည်းသည့် စနစ်ကို ဆိုလုိပါသည်။ 

နမမနဆွး (Compost)။  ဆွး ခမ့ပျက်စီးခြင်းခြင့် ရရိှလာ သာ သောဝပစ္စည်းများ/  ခမ ဆွးများကို 

ဆိုလိုခြငး်ခြစ်ပပီး ၎င်းတို့ကို ဇီဝနမမဩဇာအနနမဖင့်လည်း အသံုးမပု၍ ရပါသည်။ 

နဆွးမမည့်မခင်း (Composting)။  အာက်ဆီဂျင်ကုိအသံုးခပု၍ နအာ်ဂဲနစ်အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

ဇီဝနည်းပညာမဖင့် နဆွးမမည့်ပျက်စီးမခငး်ကို ဆိုလိပုါသည်။ 

နဆာက်လုပ်နရးလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှနသာ အကျ ိုးအပဲ့၊ အပျက်အစီးများ (Construction and 

demolition debris, C&D)။ အ ဆာက်အဦ  ဆာက်လုပ်ခြင်း/ ြျက်သိမ်းခြငး် လုပ်ငန်းများမှ 

ထွက်ရှိလာ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများခြစ်သည့် အုတ်ခဲ၊ ကွန်ကရစ်၊ နံရံအနဟာင်းများနှင့ ် 

မျက်နှာကျက်အပျက်များ၊ အသံုးမလိနုသာ ပရိနောဂအနဟာငး်များ၊ သစ်တိုသစ်စများ၊ သတ္တု 

အပုိငး်အစများ နှင့် ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို ဆိုလုိပါသည်။  

စနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်မှုရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုပံုစွန့်ပစ်သည့်နနရာ (Controlled dumpsite)။ 

 ခမ အာက် ရများ မညစ်ညမ်း စရန် သင့် လျာ်သည့်  ခမ နရာ  ရွးြျယ်ခြငး်၊ အဆင့်များ 

သတ်မှတ်ခြငး်၊ ကျစ်လျစ်သပိ်သည်း အာင် ြိသိပ် ပးခြငး်၊ ညစ်ညမ်း ရများ မစီးဆငး် စရန် 

ခပုခပင် ဆာင်ရွက်ထားခြင်း၊ ထွက်ရှိလာမည့် ဓာတ် ငွ့များအတွက် စီမံ ဆာင်ရွက်ထားခြင်း၊ 

 ခမကကီး၊ သဲ စသည်တ့ုိခြင့် ပံုမှန်ြံုးအုပ်ထားခြင်း၊  ဆာင်ရွက်ထားရိှမှုစနစ်များကုိ ထိန်းြျု ပ်ထားခြင်း၊ 

အ ခြြံမှတ်တမ်း/အြျက်အလက်များ သိမ်းဆည်းထားခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း  ကာက်ယူသူများအား 
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ဝင ်ရာက်ြွင့်မခပုခြငး် စသည့်အ လ့အကျင့်များအား ကျင့်သံုး၍ အဆင့်ခမှင့် ဆာင်ရွက်ထားရိှ 

သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်  နရာများကို ဆိုလိုပါသည်။ 

ကုန်ကျစရိတ် နလျာ့နည်းသက်သာနစနသာ နည်းလမ်းများ (Cost recovery mechanism)။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစနစ်၊ အစီအစဉ်နှင့် ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကို နရရှည် စဉ်ဆက် 

မမပတ် နဆာငရွ်က်နိုင်နရးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို နလျာ့နည်းသက်သာနအာင် နဆာငရွ်က် 

ထားရိှနသာ နည်းလမ်းများကို ဆိုလိုမခငး် မဖစ်ပါသည်။  

လမ်းနေးနနရာများရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သိမ်းဆည်းမခင်း (Curb side collection)။ လူနန 

အမိ်များ၊ နစျးဆိုင်များ၏လမ်းနေးများတွင်  စွန့်ပစ်ထားသည့် နဆွးမမည့်လွယ်နသာ၊ မပန်လည် 

မပုမပငထ်ုတ်လုပ်နိုငန်သာ  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းမခငး်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

စွန့်ပစ်မခင်း (Disposal)။ သိမ်းဆည်းမခင်း၊ စနစ်တကျစီမံနဆာင်ရွက်မခင်း၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခင်းများ 

မပုလုပ်ပပီးနနာက် နနာက်ဆုံးအဆင့် စီမံနဆာင်ရွက်မခင်း မဖစ်ပါသည်။ အများအားမဖင့် စွန့်ပစ်ရန် 

သတ်မှတ်ထားရိှနသာနနရာတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်မခငး်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထားရိှသည့် နနရာ (Disposal site) ။ အစိုငအ်ခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 

နနာက်ဆုံးအဆင့်အမဖစ် စွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထားရှိသည်န့နရာကို ဆိုလိပုါသည်။  

အမခားနမဖရှင်းနဆာင်ရွက်သည့် အချ ိုးအစားပမာဏ (Diversion rate)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ 

စွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်  နရာများတွင်  စွန့်ပစ်ခြငး်၊ မီးရှို့ြျက်ဆီးခြငး်များ မခပုလုပ်ေဲ 

မပန်လည်ထတု်လုပ်မခငး်၊ နဆွးမမည့်ပျက်စီးနစမခငး် နှင့ ် မပန်လည်အသံုးမပုမခင်းများ မပုလုပ်နသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပမာဏ/အချ ိုးအစားကို ဆိုလိပုါသည်။  

နဂဟစနစ်နှင့်သဟဇာတမဖစ်နစနသာ ပံုစံ (Eco-design)။ အရငး်အမမစ်များအား အကျ ိုးရှိစွာ 

အသံုးချမခငး်နှင့် အန္တရာယ်မဖစ်နစမှုများအား နလျှာ့ချမခငး်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား နဆာငရွ်က် 

ထားသည့်အမပင် ကုန်ပစ္စည်းအား နရရှည်အသံုးမပုနုိင်နစမခင်း၊ တပ်ဆင်မဖုတ်ယူမခင်း၊ မပုမပင်မခင်း၊ 

အဆင့်မမှင့်တင်နဆာင်ရွက်မခငး်ဆိုင်ရာ ပုံစံများ/အချက်အလက်များ၊ အမခားနသာလုပ်ငန်းများ 

တွင် ထည့်သွငး်အသံုးမပုနစနိုငန်သာ ကုန်ပစ္စည်းများအား ထုတ်လုပ်မခငး် စသည့်အန ကာငး်အရာ 

များအနပါ် တွင်လည်း အနမခခံ၍ နဆာငရွ်က်ထားသည့် ပုံစံမဖစ်ပါသည်။   

နဂဟစနစ်နှင့်သဟဇာတမဖစ်န ကာင်း သိသာထင်ရှားနစသည့် အမှတ်တံဆိပ် (Eco-labelling) ။ 

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့ ကကာင့် ကျန်းမာနရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အနပါ်တွင ်

သက်နရာက်မှုရိှနစနိုငသ်ည့် သတငး်အချက်အလက်များနှင့်အတူ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ရန် လိုအပ် 

န ကာငး်ကို ဆိုလိပုါသည်။   
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စီးပွားနရး အနထာက်အကူမပု လုပ်ငန်းများ(Economic instruments)။ ြျမှတ်ထားသည့် 

မူဝါဒပုိင်းဆုိင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များကုိ အနထာက်အကူမပုနစရန်အတွက် နငွန ကး နထာက်ပ့ံမှုများ 

နဆာငရွ်က်နပးရန် သ့ုိမဟုတ် အဟန့်အတားများကို နမဖရှင်းနဆာငရ်ွက်နပးရန် လိုအပ်န ကာငး် 

ကို ဆိုလုိပါသည်။ 

လျှပ်စစ်စွန့်ပစ်စ္စည်းများ (Electronic waste / E-waste / Waste Electrical and Electronic 

Equipment-WEEE) ။  ယေုယျအားခြင့် စွန့်ပစ်ထား သာ   ဟာင်းနွမ်းပျက်စီး နသည့်  လျှပ်စစ် 

ပစ္စည်းအမျ ိုးမျ ိုးကို ဆိုလိပုါသည်။ လက် တွ့ကျကျ အဓပိ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမည်ဆိုပါက လက်ရှိ သံုးစွဲသူ 

အတွက် အဆငမ်နမပမဖစ်နစနသာ၊  အသံုးမပု၍မရနတာ့နသာ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း ကိရိယာ 

များ မဖစ်ပါသည်။ 

စွမ်းအင်မပန်လည်ရရိှမှု (Energy recovery)။  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခငး်မှ ရရိှလာ 

နသာအပူစွမ်းအင် သ့ုိမဟုတ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စုပံုစွန့်ပစ်ထားသည့် နရာများမှ ထွက်ရိှလာနသာ 

မီသိန်းဓာတ်နငွ့   စသည်တို့မှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်ထုတ်လပု်မခင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု မရိှနစနသာ ခုိင်လံုသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှုစနစ် (Environmentally  

sound waste management) ။ ထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ နေးအန္တရာယ် ကင်းနအာင် 

စွန့်ပစ်မခင်း၊ ခပန်လည်ရယူနုိင် သာပစ္စည်းများကုိ မပန်လည်ရရိှနအာင်မပုလုပ်မခင်း၊ နရရှည်နကာင်းမွန် 

နစမည့် ထုတ်လုပ်သံုးစွဲမှုပုံစံများမဖစ်နအာင ်နမပာငး်လဲမခငး်မဖင့် နမဖရှင်းနဆာင်ရွက်ရမည့် အနမခခံ 

အန ကာင်းရငး်များကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားနဆာင်ရွက်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ဆိုလို 

ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်မခငး်နှင့်အတူ စီးပွားနရး ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်နအာင် နဆာင်ရွက်နုိင် 

မည့် အခွင့်အလမ်းများကုိ ကုိယ်စားမပုပပီး နရရှည် အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွက်နုိင်နရးအတွက် 

ေက်နပါင်းစုံလွှမ်းခခုံပါဝငန်သာ စီမံခန့်ခွဲမှု အနမခခံသနောတရားများအား အသံုးမပုထားမခင်း 

မဖစ်ပါသည်။ 

ထုတ်လုပ်သူမှ တာဝန်ယူ ခြရှင်း ဆာင်ရွက်ရမည့် သတ်မှတ်ြျက် (Extended producer 

responsibility) ။ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအနနမဖင့် ၎င်းတ့ုိ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်၍ 

အသံုးမပုပပီးစီးသည့်အနမခအနနအထိ တာဝန်ယူနမဖရှင်းနဆာငရွ်က်နိုငန်ရးအတွက် သတ်မှတ် 

ထားနသာ စည်းကမ်းများကို ဆိုလိုပါသည်။  

စားကကင်းစားကျန်များ (Food waste) ။ အသား/ငါး နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံများအား 

နရာင်းဝယ်မခငး်၊ သိုနလှာငမ်ခငး်၊ မပငဆ်ငခ်ျက်မပုတ်မခငး်၊ စားနသာက်မခင်းတို့ မပုလုပ်ရာမှ ထွက်ရှိ 

လာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဆိုလိပုါသည်။ 
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အုပ်ချုပ်မှုစနစ် (Governance)။ နုိင်ငံ တာ်အစုိးရအ နခြင့် လွန်ြ့ဲသည့်ဆယ်စုနှစ်များကတည်းက 

လူမှုနရး၊ စီးပွားနရးနှင့် နညး်ပညာပိုင်းဆိုငရ်ာ နမပာင်းလဲမှုများနှင့်အညီ စီမံအုပ်ချုပ် လျက်ရိှ 

ပါသည်။ ကမ္ဘာတဝန်း၊ နိုငင်တံကာအဆင့်၊ နဒသတွင်းအဆင့်၊ တိုငး်နဒသကကီး/ မပည်နယ်အဆင့် 

အစိုးရများ၏ပါဝင်နဆာငရွ်က်နိုင်မှု အနနအထားများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ၊  အစိုးရ 

မဟုတ်နသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မပည်သူလူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ နဆာငရ်ွက်နိုင်မှု အနမခအနန 

များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ပိုမုိမပည့်စုံနကာငး်မွန်နစနသာ အပု်ချုပ်မှုစနစ်ဆီသ့ုိ ဦးတည် 

နဆာငရွ်က်မခငး် မဖစ်ပါသည်။  

အစိမ်းနရာင်စီးပွားနရး (Green Economy)။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ နေးအန္တရာယ်များနှင့် နဂဟစနစ် 

ပျက်စီးမှုများကုိ သိသာစွာနလျှာ့ချနပးနုိင်ပပီး လူမှုေဝတုိးတက်နကာင်းမွန်လာနစနရးနှင့် လူမှုေဝ 

တရားမျှတမှု ရရိှနစနရး နဆာငရွ်က်နပးနိုင်သည့်  စီးပွားနရးကို အစိမ်းနရာငစ်ီးပွားနရး ဟု 

ကုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်က  သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

အစိမ်းနရာင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း(Green waste)။ ခပည်သူ့ပန်းခြံများ/ပုဂ္ဂလိကပန်းခခံများနှင့် အစိမ်းနရာင် 

နယ်နမမများအား ထိန်းသိမ်းနစာင့်နရာှက်မခငး်၊ မပုမပငထ်ိန်းသိမ်းမခငး်၊ မွမး်မံခပင်ဆင်မခငး် စသည် 

တ့ုိကုိနဆာင်ရွက်လျက်ရိှနသာ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းလုပ်ငန်းများ၊  ဥယျာဉ်ခြံ ခမ  စုိက်ပျ ိုးခြင်း 

လုပ်ငန်းများ ထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဆိုလုိပါသည်။  

နဆးေက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်း (Health-care waste/ medical waste) ။    

အသံုးမပုပပီး နဆးထိုးအပ်၊ နဆးထိုးပပန်များမှစ၍ သံုးစွဲပပီး ဂွမ်းစများ၊ ပက်တီးများ၊ ခန္ဓာကိုယ် 

အစိတ်အပိုင်းများ၊ နဆးစစ်ချက် နမူနာများ၊ နသွးများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ နဆးဝါးများ၊ နဆးဝါး 

ကိရိယာများနှင့် နရဒီယုိသတ္တုကကပစ္စည်းများ စသည့် ကျန်းမာနရး ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှ 

ထွကရ်ှိနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဆိုလုိပါသည်။ 

နေးအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်း (Hazardous waste) ။ ဓာတ်ခပု စ သာ၊ အဆိပ်အနတာက် 

မဖစ်နစနသာ၊ တိုက်စားနစနသာ သုိ့မဟုတ် အမခားတနညး်နည်းမဖင့် သက်ရိှနှင့်ပတ်ဝန်းကျငက်ို  

အန္တရာယ်မဖစ်နစနသာ၊ ထိခိုက်နစနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဆိုလိုပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ 

ထွကရ်ှိနသာ နေးထွက်ပစ္စည်း အများအမပားသည် နေးအန္တရာယ်ရိှပါသည်။ 

မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခင်း(Incineration) ။ ထွကရိှ်လာ သာ အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို နမဖရှင်း 

နဆာငရွ်က်ရန် နှင့ ် တစ်ခါတစ်ရ ံ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန် အလ့ုိငာှ အဆိုပါ အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များကို စနစ်တကျ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခငး်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 
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စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (Industrial waste) ။ စက်မှုဆိုငရ်ာ 

လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ထုတ်လပု်မှုနည်းစဉ်များမှ ထွကရ်ှိလာနသာ အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းကို ဆိုလုိ 

ပါသည်။ 

အမခားနသာ ကဏ္ဍများ (Informal sector) ။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ နဆာင်ရွက်လျက်ရိှနသာ  စီးပွားနရး 

လုပ်ငန်းများ၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုမဖစ်ပပီး အများအားမဖင့် အနသးစားလုပ်ငန်းများမဖစ်နသာ၊  

လုပ်အားကို အနမခခံနသာ၊ စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ မရိှနသာ၊ မှတ်ပုံတငထ်ား 

မခငး် မရိှနသာ ထုတ်လုပ်မှု / ဝန်နဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆိုလိပုါသည်။  

နမမဖို ့ စွန့်ပစ်မခင်း (Landfilling)။ အစိုငအ်ြဲစွန့်ပစ်ပစ္စညး်များကို စွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် 

 နရာတွင် စနစ်ကျ သာပံုစံခြင့်  နာက်ဆံုးစွန့်ပစ်ခြင်းကုိ ဆုိလုိပါသည်။ စနစ်တကျ  ခြရှင်း 

 ဆာငရွ်က်လျက်ရိှ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်သည့် နရာများ၊ ကျန်းမာ ရးနှင့်ညီညတွ်မှုရိှ သာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်သည့် နရာများလည်း အကျုံးဝင် ပါရိှပါသည်။ 

အနည်အနှစ်များ(Lechate)။ အစိုငအ်ခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်း သုိ့မဟုတ် အမခားနသာ ကားခံတစ်နနရာမှ 

စီးထွကလ်ာနသာ အရည်မဖစ်ပပီး  စိမ့်ဝင်ပါလျက်ရိှနသာ အနည်အနှစ်များတွင် နေးအန္တရာယ်မဖစ် 

နစသည့် ပစ္စည်းများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့မဖစ်ရာ ပမို့မပဧရယိာများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များအား နမမဖို့စွန့်ပစ်ရာတွင် အဆိပုါ အနည်အနှစ်များ စစ်ယူစုနဆာငး်၍ မပုမပငသ်န့်စင်မခငး်များ 

မပုလုပ်ရန် အလွန်အနရးကကီးပါသည်။ 

အဆင့်ဆင့်မဖစ်စဉ်များအား ချဉ်းကပ်နလ့လာမခင်း(Life-cycle approach)။ ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခု 

ထုတ်လုပ်ရာတွင ် နဆာငရွ်က်ရသည့် ပထမအဆင်မ့ဖစ်နသာ  ကုန် ကမ်းပစ္စည်း ရယူမခငး်မှစ၍ 

ကုန်နချာထုတ်လုပ်မခငး်၊ ထုတ်ပိုးမခငး်၊ သယ်ယူပို့နဆာင်မခငး်၊ မဖန့်မဖူးမခင်း၊ နရာင်းချမခငး်၊ 

အသံုးမပုမခငး်၊ နနာက်ဆုံးမဖစ်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စီမံခန့်ခွဲမခငး်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

အမျ ိုးအစားအနပါ် မူတည်၍ အမခားဆက်လက်နဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့် စသည်တ့ုိကုိ အဆင့်ဆင့် 

နလ့လာဆန်းစစ်မခင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ 

နစျးများမှ ထွက်ရိှနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (Market waste)။ အစားအနသာက်များ နရာင်းချသည့် 

နစျးများအနီးအနားဝန်းကျင်တွင် စွန့်ပစ်ထားနသာ အသီးအရွက်များ၊ သား/ငါးများနှင့် နရာင်းချ၍ 

မကုန်နသာ အစားအစာများ စသည့် နအာဂ်ဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဆိုလိုပါသည်။ 

ပစ္စည်းများ မပန်လည်ရယူသည့် ဝန်နဆာင်မှု (Materials recovery facility- MRF) ။ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများတွင် နရာနနှာပါဝင်လျက်ရိှနသာ မပန်လည်ရယူအသံုးမပုနုိင်သည့် ပစ္စည်းများကုိ လူ/ စက် 

များမဖင့ ် ခွဲမခားမခင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ပမို့မပဧရိယာများမှ ထွက်ရိှသည့် အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်း 
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များမှ မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်နိုင်နသာပစ္စည်းများကို ခွဲမခားရယူပပီးနနာက် မပန်လည်ရယူ 

ထားသည့် ပစ္စည်းများကို နစျးကွက်အတွင်း မပန်လည်နရာငး်ချ ကပါသည်။  

ပမို့မပဧရိယာများမှ ထွက်ရိှနသာ အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်း (Mucinipal solid waste - MSW)။ 

စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှလာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှအပ 

အမခားနသာ အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဆိုလိပုါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် တည်နဆာက်နရး 

လုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှလာနသာ ပစ္စည်းအပုိင်းအစများ၊ အမခားနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည်လည်း 

ပမို့မပဧရယိာများမှ ထွက်ရိှနသာ အစိုငအ်ခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စညး်များတွင် ပါဝငန်လ့ရိှပါသည်။ နယေုယျ 

အားမဖင့် နေးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုမူ ပမို့မပဧရယိာများမှ ထွကရ်ှိနသာ အစိုင်အခဲ 

စွန့်ပစ်ပစ္စညး်အမျ ိုးအစားထဲတွင် ထည့်သွငး်မခင်းမရိှနသာ်လည်း  စညပ်င်သာယာနရးအဖွဲ့များမှ 

လက်ခံသန့်စင်နဆာင်ရွက်နပးနိုငန်သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုမူ ပမို့မပဧရယိာများမှ ထွက်ရိှနသာ 

အစိုင်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအမဖစ် သတ်မှတ်နလ့ရိှပါသည်။  

မိမိနနထုိင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များကုိ ကန့်ကွက်မခင်း (Not In My 

Back Yard - NIMBY) ။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကုိ   ခြရှင်း ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အဆုိမပုထားနသာ 

နနရာများသည် မိမနိနထိငု်သည့် ဧရိယာအနီးဝန်းကျင်တွင် နဆာငရွ်က်မည်ဆိုပါက ထိုသို့ 

နဆာင်ရွက်မခင်းသည် အများအတွက် တုိးတက်နကာင်းမွန်သည့်အစီအစဉ်မဖစ်နသာ်လည်း  အဆုိပါ 

ဧရယိာပတ်ဝန်းကျငတ်ွင် နနထိငု်သူများမှ ကန့်ကွက်မခငး်ကို ဆိုလိုပါသည်။  

နလဟာမပင်တွင် စုပံုစွန့်ပစ်မခင်း (Open dumping) ။ စနစ်တကျ စီမံြန့်ြဲွမှု မရိှ သာ  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

စုပံုစွန့်ပစ်ထားရိှသည့် နရာများကုိ ဆုိလုိပါသည်။ အဆုိပါ နနရာများတွင် ထွက်ရိှလာနသာ 

အနည်အနှစ်များကို ထိန်းချုပ်နဆာငရွ်က်မှု မရှိမခငး်၊ ထိန်းသိမ်းကွပ်ကွဲနိုင်မှု မရိှမခင်း၊ အဖံုးအကာ 

ထားရိှမှု မရိှမခင်း တ့ုိကုိနတွ့ရသည့်အမပင်  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း နကာက်ယူသူများကုိလည်း နတွ့ရှရိ 

ပါသည်။ 

သောဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ညစ်ညမ်းမှုခြစ် စပပီး ကကာရှည်စွာ မ ပျာက်မပျက် တည်ပမဲ နနုိင်သည့် 

 အာ်ဂဲနစ် ဓာတုခဒပ်ပစ္စည်းများ (Persistent Organic Pollutants - POPs) ။ ပတ်ဝန်းကျငတ်ွင် 

အချနိ် ကာမမင့်စွာ မပျက်မစီးေဲ ဆက်လက်တည်ရိှနနနိုင်နသာ၊ ကျယ်မပန့်စွာ ပျ ံ့နှံ့နိုင်နသာ၊ 

သက်ရိှသတ္တဝါများ၏အဆီတစ်ရှုးများကုိ တုိးပွားလာနစနုိင်နသာ၊ လူနှင့် နတာရုိင်းတိရိစ္ဆာန်များကုိ 

အဆိပ်အနတာက်မဖစ်နစနုိင်နသာ ဓာတုပစ္စည်းများကုိ ဆုိလုိပါသည်။ ၎င်းတ့ုိသည် တစ်ကမ္ဘာလံုးသ့ုိ 

ပျ ံ့နှံနရာက်ရိှနိုငပ်ပီး နရာက်ရိှသည့်နနရာတိုငး်ကိုလည်း ပျက်စီးနစနိုင်ပါသည်။ 

ညစ်ညမ်းနစသူက နပးနချရနသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (Polluter Pays Principle)။ 

ညစ်ညမ်းမှုကို မဖစ်နပါ်နစသူသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျခံရန် 
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ချမှတ်ထားနသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း မဖစ်ပါသည်။  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူသည် အဆိုပါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းန ကာင့် လူသားတို့၏ကျန်းမာနရးနှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်အနပါ် အန္တရာယ် မကျနရာက်နစရန်အတွက်  စီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ်ကို ကျခံရ 

မည် မဖစ်ပါသည်။  

ထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ (Producer responsibility) ။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ 

ထုတ်လုပ်ရာတွင ် ကုန် ကမ်းပစ္စည်းများ နလျှာ့သံုးမခငး်၊ မပန်လည်မပုမပငထ်ုတ်လုပ်ရရိှနိုငန်သာ 

ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မခင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်ပိုးမှုစနစ်များကို နလျှာ့ချမခင်းအားမဖင့်  

ထုတ်လုပ်သူသည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရိှနသာ လုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရိှ 

လာမည့်  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် တာဝန်ယူနဆာင်ရွက်နသာစနစ်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

နလျှာ့ချမခင်း (Reduce)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု ပမာဏကို နလျှာ့ချနစနိုငန်သာ ပစ္စည်းများကို 

နရွးချယ်အသံုးမပုမခငး်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

မပန်လည်အသံုးမပုမခင်း (Reuse)။ အသံုးမပု၍ရနုိင်နသးနသာပစ္စည်းများ၊ ပစ္စည်းအစိတ်အပုိင်းများကုိ 

အကကိမက်ကိမ် မပန်လည်အသံုးမပုမခငး်ကို ဆိုလိပုါသည်။ 

မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်း (Recycle)။ မူလပစ္စည်းနှင့်ပုံစံတူ သ့ုိမဟုတ် ပုံစံကွခဲပား သာ 

ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များထုတ်လပု်ရန်အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စညး်များကို ကုန် ကမ်းအမဖစ် အသံုးမပုမခငး် 

ကို ဆိုလုိပါသည်။  

နလျှာ့ချမခင်း၊ မပန်လည်အသံုးမပုမခင်း၊ မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်း (Reduce-Reuse-Recycle - 

3Rs)။ နလျှာ့ချမခငး်၊ မပန်လည်အသံုးမပုမခငး်နှင့် မပန်လည်မပုမပင်ထတု်လုပ်မခင်းဆိုသည့် နညး်လမ်း 

များကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ လိကု်နာကျင့်သံုး ရးအတွက် မမှင့်တင်နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

သ့ုိမှသာ အရငး်အမမစ်များအား အကျ ိုးရှိထိနရာက်စွာ အသံုးမပုမှုများမဖင် ့ပစ္စည်းများကုိ စနစ်တကျ 

သံုးစဲွသည့်လူမှုအဖဲွ့အစည်းတစ်ခုကုိ တည်နထာင်လာနုိင်မည်မဖစ်ပါသည်။ 3Rs ကို လိုက်နာကျင့်သံုး 

နဆာငရွ်က်နရးနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ကျငး်ပြဲ့ သာ G8 Sea Island Summit 

သနောတူညီချက်အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နုိင်ငံ၌ကျင်းပခ့ဲနသာ ဝန်ကကီးများအဆင့် အစည်းအနဝး 

တွင် ပထမဆုံးအမဖစ် 3Rs ကို တရားဝင် စတင ်အသံုးမပု ခဲ့ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ ထုတ်လုပ်ထားနသာ နလာင်စာ (Refuse-derived fuel-RDF )  ။ ပမို့ခပဧရယိာ 

များမှထွက်ရိှ သာ အစိုငအ်ခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို နညး်ပညာများကို အသံုးမပု၍ ထုတ်လုပ်ထား 

နသာနလာငစ်ာကို ဆိုလိပုါသည်။ ထိသုို့ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်  မပန်လည်မပုမပင ် ထုတ်လုပ်နုိင် 

နသာပစ္စည်းများ၊ မီးမနလာင်နသာပစ္စည်းများ စသည်တ့ုိကုိ ခဲွမခားမခင်း၊ နသးငယ်နအာင် မပုလုပ်မခငး်၊ 

ကျစ်လျစ်နအာင် ပုံစံသွင်းမခင်း စသည်တို့ကို အဆင့်ဆင့် နဆာငရွ်က်ရပါသည်။ 
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အရင်းအမမစ်များကုိ မပန်လည်ရယူမခင်း(Resource recovery)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ မပန်လည် 

ရယူနိုင်နသာ ပစ္စည်းများ၊  စွမ်းအင ်စသည်တို့ကို ထုတ်ယူမခငး်၊ အသံုးမပုမခငး်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

အရင်းအမမစ်များကုိ အကျ ိုးရိှထိနရာက်စွာ အသံုးမပုမခင်း (Resource Efficiency)။ စွန့်ပစ်လိုက် သာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထဲတွင် အရငး်အခမစ်များလည်း ပါဝင်စွန့်ပစ် နခြငး်ခြစ်ရာ ထိုသ့ုိ မခြစ် ပါ် စ 

ရန်အတွက် ထုတ်ကုန်ပုံစံတစ်ခုလုံးကို မပန်လည်စဉ်းစားသုးံသပမ်ခငး်၊  ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများက 

စားသံုးသူများကို တစ်နညး်နည်းမဖင့် အနထာက်အကမူပုမှု အနမခအနနများကို နမးမမန်းမခငး် 

စသည်မဖင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အသုံးခပုမှုအဆင်တ့ိုငး်တွင် အရငး်အခမစ်များအား အသုံးခပုရရှိနိုင်မှု 

အ ခြအ နကို ခပန်လည်ဆန်းစစ်  ဆာငရွ်က်ရမည် ခြစ်ပါသည်။  

စနစ်တကျ နမမဖ့ုိစွန့်ပစ်မခင်း (Sanitary landfill)။ စနစ်တကျ အ ခြြံ ဆာင်ရွက်မခငး်၊ 

လုနံလာက်နသာ လုပ်ငန်းခွင် နမမနနရာ မဖစ်မခငး်၊ ထွက်ရိှသည့်အနည်အနှစ်များနှင့် အခိုးအနငွ့ 

များအား သင့်နလျာ်မှုရိှနအာင် စီမံခန့်ခွဲထားမခငး်၊ နစာင့် ကပ် ကည့်ရှုစစ်နဆးမခငး်၊ စွန့်ပစ်ထား 

သည့်နမမနနရာများကို ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းနအာင ် မပုလုပ်မခငး်၊ စွန့်ပစ်ထားသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များကို ဖံုးအုပ်ထားမခင်း၊ မပည့်စံုလံုနလာက်နသာ ထိန်းချု ပ်မှုစနစ်များ ရိှမခင်း၊  နဆာင်ရွက်ထားရိှမှု 

မှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းထားမခင်း စသည့် နညး်ပညာအနမခခံ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  

အစိုင်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နမမနနရာတွင် စွန့်ပစ်ထားနသာနည်းလမ်းကို ဆိုလို 

ပါသည်။ 

အနည်အနစ် (Sludge) ။ နလ/နရ သန့်စင်နဆာငရွ်က်မှုလုပ်ငန်းများ နဆာငရ်ွက်ရာမှ ထွက်ရှိ 

လာနသာ  အစိုင်အခဲ အကကင်းအကျန်များကို ဆိုလိပုါသည်။ 

အရင်းအမမစ်များကုိ  နလျှာ့ချသံုးစဲွမခင်း (Source reduction) ။  စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှုပမာဏနှင့် 

အဆိပ်အနတာက်မဖစ်မှုများကို နလျှာ့ချရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပုံစံ၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်၊ 

ပါဝင်မှုအနမခအနန၊ မပန်လည်အသံုးမပုနိုင်သည့် အနမခအနနများကို ဆန်းစစ်နဆာင်ရွက်မခငး်ကို 

ဆိုလိုပါသည်။ 

အရင်းအမမစ်များကုိ ခဲွမခားမခင်း (Source separation) ။ ခပန်လည်အသံုးခပုခြင်း၊ ခပန်လည်ခပုခပင် 

ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်  ဆွးခမည့်ပျက်စီး စခြင်းလုပ်ငန်းများ လွယ်ကူအဆင် ခပ စ ရးအတွက် 

 ဆွးခမည့်လွယ် သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ခပန်လည်အသံုးခပု/ ခပန်လည်ခပုခပငထ်ုတ်လုပ်နိုင် 

သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မသိမ်းဆည်းမီ အခြား ပမို့ခပဧရိယာများမှ ထွကရ်ှိ သာ အစိုင်အြဲ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများခြင့် ြွဲခြားထားရှခိြငး်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ (Stakeholder) ။ လက် တွ့လုပ်ငန်းများကို  ဆာငရွ်က်ခြငး်၊  မူဝါဒ 

ြျမှတ်ခြငး်တို့ ဆာငရွ်က်ရာတွင် သက် ရာက်မှုရိှ စ သာသူများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း/ အဖဲွ့အစည်း 



96 

များတွင် တရားဝင်အနနမဖင့်် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ပူးနပါင်းပါဝင်နဆာင်ရွက်လျက်ရိှနသာ လူ သ့ုိမဟုတ် 

အဖဲွ့အစည်းကို ဆိုလိုပါသည်။   

နထာက်ပံကူ့ညီမှု(Subsidy) ။   ဆာငရွ်က်လိုသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုကို တွန်းအားနပး နဆာငရွ်က် 

နိုငန်ရးအတွက် အစိုးရမှ စီးပွားနရးလုပင်န်းများ၊ မပည်သူများနှင့် အဖဲွ့အစည်းများအား တိုက်ရိုက် 

မဖစ်နစ၊ သွယ်ဝိုက်၍မဖစ်နစ နထာက်ပံန့သာ အကူအညီကို ဆိုလိပုါသည်။  

ဝန်နဆာင်ခ (Tipping fee)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား  ခမြို့စွန့်ပစ်ခြငး်၊ သယ်ယူပို့ ဆာင်ခြငး်၊ 

မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခငး်၊ မပန်လည်မပုမပငထ်ုတ်လုပ်မခငး် စသည့်လုပ်ငန်းများအတွက် နပးနချရနသာ 

ဝန်နဆာင်ခကို ဆိုလိုပါသည်။ 

လွှဲ ခပာင်း ပးသည့် နရာ (Transfer station) ။ စွန့်ပစ်စ္စည်းသိမ်းဆည်းသည့် ယာဉ်ငယ်များခြင့် 

သိမ်းယူ၍ တစ် နရာတည်း စု ပါင်းသိမ်းဆည်းထားသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ထရပ်ကားကကီး 

များခြင့်ခြစ် စ၊ အခြားနည်းခြင့်ခြစ် စ  ဝးကွာ သာ နရာတွင်ရိှသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်ရန် 

သတ်မှတ်ထား သာ နရာများသို့ မပို့ ဆာင်မီ ယာယီ သိမ်းဆည်းထားရိှ သာ နရာကို ဆိုလုိ 

ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (Waste)။ အသံုးမဝင် တာ့ သာ၊ လိအုပ်မှုမရိှ တာ့ သာ၊ အသံုးခပုပပီး စွန့်ပစ် 

လိကု် သာ ပစ္စည်းများ၊ တန်ြိုးမရိှ တာ့ သာ၊ ပျက်စီး န သာ ပစ္စည်းများ၊ အသံုးမခပု တာ့ သာ၊ 

စွန့်ပစ်ရန် လိအုပ် သာ ပစ္စည်းများကို ဆိုလိုပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရံု (Waste-to-energy-WTE Plant) ။ စွမ်းအင် 

ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အစိုငအ်ခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို တိုက်ရိုက်မဖစ်နစ/ စီမံနဆာင်ရွက်၍မဖစ်နစ  

အသံုးမပုထားနသာ လုပ်ငန်းတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ စက်ရုံအသံုးမပုရန် (သ့ုိ) အပူရရိှနစရန်အတွက် 

နရနနွးနငွ့ထုတ်နပးနသာမီးရှို့စက်များ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်နပးနသာ မီးရှို့စက်များ၊ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းစုပုံထားရှိသည့် နနရာများမှထကွ်ရိှသည့် ဓာတ်နငွ့များကို လျှပ်စစ်သို့ နမပာင်းလဲထုတ်လုပ် 

နနမှုများ စသည်တို့သည်လည်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ စွမ်းအငထ်ုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ အမျ ိုးအစားများ 

စာရင်းတွင် ပါဝင်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ ဦးစားနပးအဆင့်များ (Waste Management Hierarchy) ။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှုကို နလျှာ့ချရန်၊ စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် နဆာင်ရွက်ရမည့် ဦးစားနပးအဆင့် 

များကို နဖာ်မပထားမခငး် မဖစ်ပါသည်။ ဦးစားနပးနဆာငရွ်က်ရမည့် အဆင့်များကို ပိရမစ်ပုံစံမဖင့် 

တငမ်ပထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု ကာကွယ်ထနိ်းချုပ်မခင်းသည် ပထမဦးစားနပး 

နဆာငရွ်က်ရမည့်နည်းလမး်မဖစ်ပပီး မပန်လည်အသံုးမပုမခငး်မှတစဆ်င့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှု 

နလျှာ့ချမခင်း၊ မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်မခင်း၊ မပန်လည်ရယူမခင်းနှင့် နနာက်ဆံုးအဆင့် စွန့်ပစ်မခင်း 
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စသည့် နိုငင်နံပါင်းစုံတွင ် လက်ခံကျင့်သံုးနနနသာ နဆာငရွ်က်ရမည့် ဦးစားနပးအဆင့်များကို 

ထည့်သွငး် နဖာ်မပထားပါသည်။  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း နကာက်ယူသူ (Waste picker) ။ လမး်များ၊ အများမပည်သူပိုငန်နရာများ သ့ုိမဟုတ် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စုပံုစွန့်ပစ်ထားသည့် နရာများမှ မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်၍ရနသာပစ္စည်းများ 

ကို နရွးချယ်၍ နကာက်ယူသူများကို ဆိုလိုပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု နလျှာ့ချမခင်း (Waste reduction)။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု ပမာဏနလျှာ့ချ 

နစသည့်နည်းလမး်များ အားလုးံကို ဆိုလိမုခင်းမဖစ်ပပီး ထွကရိှ်လာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက သိမ်းဆည်းနကာက်ယူရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

ထိုသ့ုိ နလျှာ့ချနိုင်နရးအတွက်  ဥပနဒနရးရာ စည်းမျဉ်းများ သတ်မှတ်မခင်း၊ ထုတ်ကုန်ပုံစံများ 

နမပာင်းလဲမခင်း စသည်တို့ကို နဆာင်ရွက်မခင်းမှသည်  နနာက်ဆုံးအဆင့် စွန့်ပစ်မခငး် မမပုမီတွင ်

မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်နုိင်နသာပစ္စည်းများနှင့် နဆွးနမမ့နစနသာပစ္စည်းများကုိ ခဲွမခားသိမ်းဆည်း 

ထားရိှနစနရးဆိငု်ရာ နဒသတွင်းအစီအစဉ်များချမှတ်နဆာင်ရွက်မခင်း စသည်တို့အထိ  သတ်မှတ် 

နဆာငရွ်က်ရမည် မဖစ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှရာ အရင်းအမမစ်များ (Waste sources)။ စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငန်းများ၊ လူနန 

အမိ်ရာများ၊ စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စွန့်ပစ်သည့်နနရာများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

သန့်စင်စက်ရုံ စသည့် အစိုငအ်ခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွကရိှ်ရာ နနရာများကို ဆိုလုိပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု အနနအထား (Waste stream) ။ လူမှုအဖဲွ့အစည်းများ၊ နဒသအတွင်းနှင့် 

လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်မှုများ စသည်တို့မှ စုစုနပါငး် ထွကရိှ်လာနသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရိှမှု 

အနနအထားကို ဆိုလိပုါသည်။  
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