
 “ယခုနှစ်ကမ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန့ အထိမ်ဵ 

အမှတ် ေဆာင်ပုဒ်အြဖစ် ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂက “Biodiversity” 

ဟု သတ်မှတ်ထာ ပဵပီ  ဵ ေဆာင်ပုဒ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ 

“သဘာဝေဂဟစနစ်ကကီဵထဲတွင် ဇီဝမျ ိုဵ စဳုမျ ိုဵ ကဲွမျာဵ အလွန် 

လျင်ြမန်စွာဆဳုဵရှုဳဵေနမှုနှင်ဴ သဘာဝယုိယွင်ဵပျက်စီဵေနမှုမျာဵကုိ 

တိုက်ဖျက်နိုင်ေရဵအတွက် အေရဵယူေဆာင်ရွက်ကကရန်” 

နှိုဵေဆာ်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊ ဇီဝမျ ိုဵစု ဳမျ ိုဵကွ ဲမျာဵ  

ကကယ်ဝ၍ ေကာင်ဵမွန်စွာလည်ပတ်ေနေသာ ေဂဟစနစ်မျာဵ 

သည် လူသာဵတ့ုိ အတွက် အေြခခဳလိုအပ်ချက်ြဖစ်ေသာ 

သန့်စင်ေသာေလ၊ သန့်ရှင်ဵေသာေရ၊ အာဟာရြပည်ဴဝေသာ 

အစာဵအစာမျာဵ၊ သဘာဝအေြခခဳေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ် ကုန်ကကမ်ဵ 

မျာဵကို နည်ဵလမ်ဵမျ ိုဵစု ဳြဖငဴ် ပဳ ဴပိုဵေပဵေနပပီဵ သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်မှုမျာဵကုိလည်ဵ ေလျှောဴချေပဵကာ 

လူသာဵတ့ုိရှင်သန်မှုကုိ ေရရှည်တည်တဴဳေစပါေကကာင်ဵ၊ ယေန့ 

ရင်ဆိုင်ေနကကရေသာ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင် ယိုယွင်ဵပျက်စီဵမှုဆိုင်ရာ ေဘဵဒုက္ခမျာဵကိ  ု 

ေြဖရှင်ဵနုိင်ရန် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကုိ မြဖစ်မေန ထိန်ဵသိမ်ဵရန် 

လုိအပ်ပါေကကာင် ၊ဵ ကမ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန့သည် 

ကမ္ဘာကကီဵတွင် ကကုေဳတွ့ေနရေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ 

စိန်ေခါ်မှုမျာဵကို ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအတွက် ကမ္ဘာ 

တစ်ဝှမ်ဵမှ ြပည်သူမျာဵ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစုိဵရမျာဵက 

အရိှန်အဟုန်ြဖင်ဴ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်ပါဝင် ေဆာင်ရွက်လာ 

ဇွန်လ(၅)ရက်ေန့တွင်ကျေရာက်ေသာ ကမ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန့ အထိမ်ဵအမှတ်အခမ်ဵအနာဵမျာဵကို ကမ္ဘာ 

တစ်ဝှမ်ဵတွင် နှစ်စဉ်စည်ကာဵသုိကပ်မိုက်စွာ ကျင်ဵပနုိင်ခဴဲ 

ေသာ်လည်ဵ ယခု ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် ကျေရာက်ေသာ ကမ္ဘာဴ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန ့ အထိမ်ဵအမှတ်အခမ်ဵအနာဵကုိ  

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ 

Covid–19 လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါ၍ 

Global Digital Campaign တွင်ပါဝင်သညဴ်အေနြဖင်ဴ ကမ္ဘာဴ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန့အထိမ်ဵအမှတ် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ အသိပညာေပဵ ရုပ်သဳအစီအစဉ်တစ်ခု 

ဖန်တီ ပဵပီဵ ြမန်မာဴအသဳနှင်ဴရုပ်ြမင်သဳကကာ ၊ဵ ြမဝတီရုပ်ြမင်သဳကကာဵ 

နှင်ဴ Skynet ရုပ်သဳလိုင်ဵတ့ုိတွင် ထုတ်လွှငဴ်ြပသြခင်ဵနှငဴ် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအပါအဝင် တုိင်ဵေဒသကကီ ၊ဵ ြပည်နယ် 

အာဵလဳုဵတွင် အသိပညာေပ ြဵပသြခင်ဵ၊ နုိင်ငဳေတာ်သမ္မတကကီဵ  

ေြပာကကာဵသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန ့ သဝဏ်လွှာအာ  ဵ

နိုင်ငဳပိုင်သတင်ဵစာမျာဵြဖစ်ေသာ ြမန်မာဴအလင်ဵသတင်ဵစာနှင်ဴ 

ေကကဵမဳုသတင်ဵစာတို့တွင် ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပြခင်ဵတို ့အာဵ 

ေဆာင်ရွက်ခဴဲပါသည်။ 

“နုိင်ငဳေတာ်သမ္မတကကီဵေြပာကကာဵသညဴ ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵေန့ သဝဏ်လွှာမှေကာက်နုတ်ချက်” 



ေစရန် စွမ်ဵအာ ြဵပညဴ်ဝေသာ ေပါင်ဵကူဵစကကေကကီဵတစ်ခုြဖစ်သည် 

ဟုယုဳကကည်ပါေကကာင်ဵ၊ ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 

ကုိတ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သဘာဝကုိအေြခခဳသညဴ်ေြဖရှင်ဵမှု 

(Nature - based Solution) ကို ြပညဴ်ြပညဴ်ဝဝ ပုိမုိပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ကကရန် လုိအပ်ေကကာင်ဵကုိလည်ဵ ကမ္ဘာဴနုိင်ငဳမျာဵက 

လက်ခဳထာဵကကေကကာင်ဵ၊ ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂက ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုြပဿနာမျာဵကုိ တွန်ဵလှန်နုိင်ေရဵနှငဴ် စာဵနပ် 

ရိက္ခာနှင်ဴ သန့်ရှင်ဵေသာေရဖူလုဳမှု၊ ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵကွဲမျာဵ  

ထိန်ဵသိမ်ဵမှုတ့ုိကုိ ြမှငဴ်တင်နုိင်ေရဵအတွက် ပျက်စီဵယုိယွင်ဵ 

ေနေသာ ေဂဟစနစ် ြပန်လည်ထိန်ဵသိမ်ဵမှုကိ ု ကျယ်ကျယ် 

ြပန့်ြပန့် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပပီဵ ၂၀၂၁ မှ ၂၀၃၀ 

ြပညဴ်နှစ်အထိကုိ ကုလသမဂ္ဂေဂဟစနစ် ြပန်လည်ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေရဵဆယ်စုနှစ် (UN Decade on Ecosystem Restoration) 

အြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵပါေကကာင် ၊ဵ ၂၀၃၀ ေရရှည် တည်တဴဳေသာ 

ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင်မျာဵဆုိင်ရာ ကတိ 

ကဝတ်မျာဵနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရင်ဵအနီှဵမျာဵကုိ 

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ရာတွင် အေြမာ်အြမင်ရိှစွာ  ဂရုြပုစီမဳခန့်ခဲွရန် 

လိုအပ်ချက်အရ နုိင်ငဳေတာ်အေနြဖင်ဴ ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်သည်ဴ 

အနာဂတ်ကုိရရိှနုိင်ေရဵအတွက် ေရရှည်မဟာဗျူဟာေြမာက် 

လမ်ဵညွှန်ချက်အြဖစ် အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင် ေရဵရာမူဝါဒ၊ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိ ရင်ဆိုင်တ့ဳုြပန်နုိင်ေရဵအတွက် 

ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျာဴနည်ဵပပီဵ ရာသီဥတုဒဏ် ခဳနိုင်ရည် 

ရှိသညဴ် နိုင်ငဳအြဖစ်ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ရန် ြမန်မာနိုင်ငဳ ရာသီ 

ဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင်ဴ ပင်မလုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ကုိ ချမှတ်ထာ ပဵပီ ြဵဖစ်သည်ဴအြပင် 

စိမ်ဵလန်ဵသန့်ရှင် ပဵပီဵ ေကာင်ဵမွန်မျှေတေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ကုိ 

ေဖာ်ေဆာင်ရန် အမျ ိုဵ သာဵအဆငဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှု 

မဟာဗျူဟာနှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်တ့ုိအာဵ  ချမှတ်ခဴဲပပီဵ 

ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊ ေရရှည်တည်တဴဳေသာ ဖဳွ ပ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

အစဉ်ြဖစ်ပျက်ေြပာင်ဵလဲေနမှုမျာဵအာဵ သတိမူပပီဵ လက်ေတွ့ကျ 

သညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ မျက်ြခည်မြပတ်ေလဴလာ၍ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

နှငဴ်ဇဝီမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရ ၊ဵ ရာသီဥတုေြပာင်  ဵ

လဲမှုကုိ ခဳနုိင်ရည်ရိှေရ ၊ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵတ့ုိကုိ အဓိက 

ရည်မှန်ဵချက်မျာဵအြဖစ်ထာဵရိှပပီ  ဵ အမျ ိုဵ သာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ 

နှင်ဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴမဟာဗျူ ဟာမျာ ၊ဵ 

အမျ ိုဵ သာဵအဆင်ဴစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှု မဟာဗျူ ဟာ ရည်မှန်  ဵ

ချက်မျာဵကုိ နုိင်ငဳေတာ်၏ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အြဖစ် သက်ဆုိင်ရာ 

ကဏ္ဍအသီဵသီဵ၏ ဖဳွ ပ့ဖိုဵ မှုအစီအမဳမျာဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵေပါင်ဵစပ် 

ကာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ကကရမည်ြဖစ်ပါေကကာင် ၊ဵ 

အဆုိပါလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ေဒသဆုိင်ရာ၊ 

နုိင်ငဳတကာနှငဴ် ဖဳွ့ပဖိုဵမှုမိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကုိ ပုိမုိြမှငဴ်တင်ေဆာင်ရွက်ကကရန် ယေန့   

ကျေရာက်ေသာ ကမ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန့         

အခါသမယတွင် အေလဵအနက်တုိကတွ်န်ဵအပ်ပါေကကာင်ဵ” 

ေြပာကကာဵခဴဲပါသည်။ 

 ကမ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန ့ အထိမ်ဵအမှတ်အြဖစ် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ ေကာင်စီဝင် ဉီဵတင်ထွန် ၊ဵပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ချုပ် ဉီဵလှေမာင်သိန်  ဵ

ဉီဵေဆာင်ေသာအဖဲွ့မှ ဇမ္ဗူသီရိပမို့နယ်၊ ဗလ သိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ 

ဝန်ထမ်ဵအိမ်ရာ၊ ပုဗ္ဗသီရိပမို့နယ်၊ မဂေလာသိဒ္ဓိ ရပ်ကွက် (၂)နှင်ဴ 

ကကည်ေတာင်ကန်ရွာနှင်ဴ ဉတ္တရသီရိပမို့နယ်ရိှ ဌာနဆုိင်ရာ 

ရဳုဵမျာဵသ့ုိ နှစ်ရှည်ပင်မျာဵ သွာဵေရာက်ေဝငှခဲဴပပီဵ # For-

Nature ၊ # WED 2020 ၊ # Forest Challenge ၊ # ECD Myan-

mar စာသာဵမျာဵအာ  ဵ # (HashTag)တဲွ၍ သစ်ပင်စုိက်ပျ ိုဵ 

ြခင်ဵမှတ်တမ်ဵဓါတ်ပုဳမျာဵအာဵ ပါဝင်စုိကပ်ျ ိုဵသူမျာဵ၏ လူမှု 

ကွန်ယက်စာမျက်နှာြဖစ်ေသာ  Facebook Account မျာဵတွင်  

 

 

 

 

ေဖာ်ြပေစြခင်ဵ၊ ကမ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန့ အထိမ်ဵ  

အမှတ်အြဖစ် အသိပညာေပဵလက်ကမ်ဵစာေစာင် အမျ ိုဵအစာဵ 

(၆)မျ ိုဵ ၊ ကမ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန ့အထိမ်ဵအမှတ်ပါ 

အကကျအထည် (၄၀၀) ၊ ဉီဵထုပ်(၁၅၀)၊ နှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) 

(၁၀၀၀၀)ခုနှငဴ် WCS တဳဆိပ်ပါ ဉီဵထုပ်(၁၀၀) အာ  ဵ  ဇမ္ဗူသီရိ 

ပမို့နယ်၊ ပုဗ္ဗသီရိပမို့နယ်နှင်ဴ ဉတ္တရသီရိပမို့နယ်အတွင်ဵ လူစည် 

ကာဵ ေသာေနရာမျာဵတွင် ေဝငှြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ခဴဲပါသည်။  

ကမ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန ့အထိမ်ဵအမှတ်လှုပ်ရှာဵမှုမျာ  ဵ



 ဆက်လက်၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန  

Facebook Pageတွင် WED 2020 Quiz (Facebook Live) 

အေမဵအေြဖအစီအစဉ် တုိက်ရုိက်ထုတ်လွှင်ဴြခင်ဵနှငဴ် ဆုချ ီဵ ြမှင်ဴ 

ြခင်ဵ၊ ပတ္တြမာဵ FM ေရဒီယုိ၊ City FM ေရဒီယုိ၊ Mandalay FM 

ေရဒီယုိတ့ုိတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရ  ဵ ပညာေပဵေဆာင်ဵပါဵ  

ဖတ်ကကာဵြခင်ဵ၊  Quiz အေမဵအေြဖအစီအစဉ်ထုတ်လွှငဴ်ြခင်ဵ၊ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ အသိပညာေပ  ဵအစီအစဉ်မျာဵကုိ 

အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ (၂) ဦဵမှ အြပန်အလှန် ေြပာကကာဵသည်ဴ 

ပုဳစဳြဖငဴ်ထုတ်လွှငဴ်ြခင်ဵ၊ Online Virtual Panal Discussion 

အစီအစဉ်ကိ ု UNDP နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵ 

ဌာနတ့ုိပူဵေပါင်ဵ၍ “တ့ုိကမ္ဘာေြမေရရှည်တည်တဴဳေေဖို့ ဇီဝမျ ိုဵ ေဳု 

မျ ိုဵ ကဲွမျာဵ နှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်တ့ုိကုိ အချန်ိမီထိန်ဵသိမ် ကဵကေ့ုိ” 

ေခါင်ဵစဉ်ြဖင်ဴ Live ထုတ်လွှင်ဴေဆွဵေနွ ြဵခင်ဵတ့ုိအာဵ ေဆာင်ရွက် 

ခဴဲပါသည်။  

 ကမ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန ့အထိမ်ဵအမှတ် အေန 

ြဖင်ဴ အမျ ိုဵ သာဵအဆင်ဴသန့်ရှင်ဵ၍ စိမ်ဵလန်ဵစုိြပည်ေသာေကျာင်ဵဆု 

(Clean and Green School Award) ချ ီဵြမှင်ဴနုိင်ရန်အတွက် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ အပါအဝင် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ်အသီဵသီဵမှ မူလအတန်ဵအဆင်ဴနှငဴ် အထက်တန်ဵ 

အဆင်ဴ Clean and Green School ဆုရရိှသည်ဴ ေကျာင်ဵစုစု 

ေပါင်ဵ (၂၉) ေကျာင်ဵအနက်မှ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ သန့်ရှင်ဵ၍ 

စိမ်ဵလန်ဵစိုြပည်ေသာ ေကျာင်ဵဆုေရွဵချယ်ေရဵ ေကာ်မတီအဖဲွ ့

မှ ဆုသတ်မှတ်ချက်နှင်ဴကုိက်ညီသည်ဴ ေအာက်ပါေကျာင်ဵမျာဵ 

အာဵ ဆုချ ီဵ ြမှင်ဴခဴဲပါသည်- 

မူလတန်ဵအဆင်ဴဆုရေကျာင်ဵမျာဵ -  

(၁)  ပထမဆု  - အေြခခဳပညာမူလတန်ဵလွန်ေကျာင်ဵ၊ 

ကဳလှ၊ ပုဗ္ဗသီရိပမို့နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ 

(၂) ဒုတိယဆု - အမှတ်(၉)၊ ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင်ပညာေရ  ဵ

ေကျာင်ဵ (မူလွန်)၊ ချမ်ဵေြမဴသာစည်၊ စဉ်ဴကူဵ ပမို့နယ်၊ 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၊ 

(၃) တတိယဆု - အမှတ်(၄)၊ အေြခခဳပညာ မူလတန်ဵေကျာင် ၊ဵ 

နမ်ဴလန်၊ သီေပါပမို့နယ်၊ ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ 

(၄)  နှစ်သိမ်ဴဆု - အေြခခဳပညာ မူလတန်ဵေကျာင် ၊ဵ ညီေနာင် 

ေရပူဝ၊ ေဒဵဒရဲပမို့နယ်၊ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၊  

အထက်တန်ဵအဆင်ဴဆုရေကျာင်ဵမျာဵ - 

(၁) ပထမဆု   -  အေြခခဳပညာ အထက်တန်ဵေကျာင် ၊ဵ 

ပထက်၊ ကျွန်ဵစုပမို့နယ်၊ တနသောရီတုိင်ဵေဒသကကီ ၊ဵ 

(၂) ဒုတိယဆု - အမှတ်(၂)၊ အေြခခဳပညာအထက်တန်  ဵ

ေကျာင် ၊ဵ စမ်ဵေချာင် ပဵမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီ ၊ဵ 

(၃) တတိယဆု - အမှတ်(၁၆)၊ အေြခခဳပညာအထက် 

တန်ဵေကျာင်ဵ၊ချမ်ဵေအဵသာစဳပမို့နယ်၊ မန္တေလဵတုိင်ဵ 

ေဒသကကီဵ ၊ 

(၄) နှစ်သိမဴ်ဆု - အေြခခဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ၊ 

နမ်ဴလန်၊ သီေပါ ပမို့နယ်၊ ရှမ်ဵြပည်နယ်၊  

“သတ္တုကဏ္ဍအတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုဆန်ဵေေ်ြခင်ဵဆုိင်ရာလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအေပါ် အသိပညာဖလှယ်ြခင်ဵ အေီအေဉ်” 

 

 

 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိခုိက်မှုဆန်ဵစစ်ေရဵဌာနခဲွ၏ သတ္တုကဏ္ဍစိစစ်သဳုဵသပ်ေရဵ 

အဖဲွ့ခဲွ ၁ ၊ ၂ နှင်ဴ ၃ မှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ADB ၏ 

နည်ဵပညာအကူအညီြဖင်ဴ ေရဵဆွဲခဴဲသည်ဴ သတ္တုကဏ္ဍအတွက် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာ  ဵ

အေပါ်  အသိပညာဖလှယ်ြခင်ဵ အစီအစဉ်ကုိ ေနြပည်ေတာ်၊ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ချုပ်ရဳု  ဵ

အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမတွင် ၁၂-၆-၂၀၂၀ ရက်ေန့မှစ၍ အပတ်စဉ် 

ေသာကကာေန့တုိင်ဵ၏ နဳနက် ၁၀:၀၀ မှ ၁၂:၀၀ နာရီအထိ 

ကျင်ဵပလျက်ရှိရာ သက်ဆုိင်ရာအခန်ဵကဏ္ဍအလုိက် ရှင်ဵလင်  ဵ

တင်ြပချက်မျာဵအေပါ် တက်ေရာက်လာသူမျာဵမှ ေဆွဵေနွဵ 

ေမ ြဵမန် ြဵခင် ၊ဵ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပသူနှင်ဴ တက်ေရာက်လာသည်ဴ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵအနက် အေတွ့အကကုဳရိှသည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ ြပန်လည် 

ေြဖကကာ ြဵခင် ြဵဖင်ဴ အသိပညာမျာ  ဵဖလှယ်ခဴဲပါသည်။  



 အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် 

ရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟုိေကာ်မတီ၏ နဝမအကကိမ် 

ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကုိ ၂၀၂၀ြပည်ဴနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်ေန့ 

နဳနက် ၉:၀၀နာရီ တွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ သစ်ေတာဉီဵစီဵဌာန၊ 

အင်ကကင်ဵခန်ဵမ၌ ကျင်ဵပရာ ဗဟုိေကာ်မတီနာယက ဒတိုယ 

သမ္မတ(၁) ဦဵြမငဴ်ေဆွ တက်ေရာက်အမှာစကာဵေြပာကကာဵခဴဲပပီဵ 

ေကာ်မတီ၏ (၃)နှစ်ခွဲေကျာ် ကာလအတွင်ဵ ရရိှခဲဴသညဴ် 

အေတွ့အကကုမဳျာဵ၊ အာဵနည်ဵချက်၊ အာဵသာချက်မျာဵအေပါ် 

အေြခခဳပပီဵ ေကာင်ဵမွန်သညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်အုပ်ချုပ်မှုစနစ် 

ြဖစ်ေပါ်လာေစေရဵအတွက် ေရှ့ဆက်ေဆာင်ရွက်သင်ဴသည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ချမှတ်နုိင်ေရဵနှင်ဴ ကဏ္ဍအလုိက် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနမှု အေြခအေနမျာဵကို ဝိုင်ဵဝန်ဵ 

ေဆွဵေနွဵေပ ကဵကရန် တုိက်တွန်ဵေြပာကကာဵခဴဲပပီဵ ဗဟုိေကာ်မတီ 

အတွင်ဵေရဵမှူ ၊ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာ  ဵ

ေရဵမှူဵချု ပ် ဉီဵလှေမာင်သိန်ဵက ဗဟုိေကာ်မတီမှ ချမှတ်ခဲဴပပီဵ 

ြဖစ်ေသာ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵအေပါ် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ပပီဵစီဵမှုအေြခအေနနှငဴ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ 

တုိင်ဵေဒသကကီဵ ၊ ြပည်နယ်ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီမျာဵမှ ဗဟို 

ေကာ်မတီ၏ ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ ဆဳု ြဵဖတ်ချက်မျာဵအေပါ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပပီဵစီဵမှု အေြခအေနမျာဵအာ  ဵ

ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပြခင် ၊ဵ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပချက်မျာဵအေပါ် ဒုတိယ 

သမ္မတက ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵေပဵပပီဵ ေရှ့ဆက်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် 

ေဆွဵေနွဵဆဳုဵြဖတ်ချက်ေပါင်ဵ (၁၇)ချက်ကုိ အတည်ြပုဆဳုဵြဖတ် 

ချက်ချမှတ်၍ နိဂုဳဵချုပ်အမှာစကာဵ ေြပာကကာဵကာ အစည်ဵ 

အေဝဵကုိ ရုပ်သိမ်ဵခဴဲပါသည်။  

 အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ ဗဟိုေကာ်မတီဝင်မျာဵြဖစ်ကကသညဴ် 

သယဳဇာတနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ 

ဒုတိယဝန်ကကီဵ ေဒါက်တာရဲြမငဴ်ေဆွနှငဴ် ဒုတိယေရှ့ေနချုပ် 

ဦဵဝင်ဵြမငဴ်၊ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ 

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ဗဟုိေကာ်မတီဝင်မျာဵ၊ ြပည် 

ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တုိင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ ကကီဵ ကကပ်မှု 

ေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ(၆)ခုမှ တာဝန်ရိှသူမျာ ၊ဵ 

အပမဲတမ်ဵအတွင်ဵဝန်မျာဵ၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်မျာဵ၊ အစုိဵရ 

မဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာ ၊ဵ အရပ်ဘက်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ 

နှင်ဴ ပုဂ္ဂလိကစီဵပွာဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

နှင်ဴ တာဝန်ရိှသူမျာဵ တက်ေရာက်ကကပါသည်။ 

“အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု ဆိုင်ရာ ဗဟုိေကာ်မတီ နဝမအကကိမ် 
ညှိနှိုင်ဵအေည်ဵအေဝဵ ကျင်ဵပြခင်ဵ” 

“ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန ထုတ်ြပန်ခဴဲေသာ မူဝါ၊ မဟာဗျူဟာနှင်ဴ ပင်မလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ” 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵကုိ ကဏ္ဍ 
အသီဵသီဵတွင် စနစ်တကျ ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်နုိင်ရန်အတွက် 
မူဝါဒနှင်ဴ မဟာဗျူ ဟာဖဳွပဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵသည်အေရ ကဵကီဵသည်ဴ 
ကဏ္ဍြဖစ်ပါသည်။ 
 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာနသည် နုိင်ငဳေတာ်၏ 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေရရှည်မူဝါဒတစ်ရပ်အေနနှင်ဴ ေပါင်ဵစပ်ေဆာင် 

ရွက်ရန်    ြမန်မာနုိင်ငဳအမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒ၊ 
ရာသီဉတုေြပာင်ဵလဲမှုေလျှောဴချေရဵနှငဴ် လိုကေ်လျာညီေထွရှိ 
ေစရန်အတွက် ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဉတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒ 
မဟာဗျူဟာနှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)၊ စက်မှု 
လုပ်ငန်ဵမျာ  ဵ ဖဳွပဖိုဵ တုိဵတက်လာသည်နှင်ဴအညီ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာ  ဵ

နှင်ဴပတ်သက်၍ စီမဳနုိင်ရန်အတွက် စွန့်ပစ်အမှိုက်ဆုိင်ရာ 
မဟာဗျူ ဟာနှင်ဴ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်တ့ုိအာဵ ြပည်ေထာင်စု 
အစုိဵရအဖဲွ့မှ ထုတ်ြပန်နုိင်ခဲဴပါသည်။  
 

 



 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနနှင် ဴ ေနာ်ေဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာေအဂျင်စီ(NEA)တ့ုိ ပူဵေပါင်ဵ၍ ြမန်မာ 

နိုင်ငဳ၊ ေရနဳဖွဳ့ပဖိုဵ တုိဵတက်မှု ဆိုင်ရာအစီအစဉ် (Oil for De-

velopment   Programme-OfD) ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ 

စီမဳခန့်ခွ ဲမှုကဏ္ဍကုိ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ခုနှစ်အထိ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ 

ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမှု သင်တန်ဵကုိ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရ  ဵ

ဦဵစီဵဌာန၌     ၂၄.၆.၂၀၂၀ ရက်ေန့မှ ၂၆.၆.၂၀၂၀ ရက်ေန့အထိ 

Webinar ြဖင်ဴ ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဴဲပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ 

ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမှုအမျ ိုဵ အစာ ၊ဵ ေဆာင်ရွက်ရန်တာဝန်ရိှသူမျာ  ဵ

၏အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴ တာဝန်၊ သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒမူေဘာင်၊ 

လမ်ဵညွှန်ချက်နှင်ဴ စဳချန်ိစဳညွှန်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာ ၊ဵ ေဆာင်ရွက်မည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အတွက် ဒီဇုိင်ဵေရဵဆဲွြခင် ၊ဵ ေနာ်ေဝနုိင်ငဳ၏ 

အေတွ့အကကုတ့ုိဳအပါအဝင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ ေစာင်ဴကကပ် 

ကကည်ဴရှုမှုအေြခခဳမူမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍လည်ဵေကာင် ၊ဵ ပတ်ဝန်  ဵ

ကျင်ဆုိင်ရာ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမှုြပုလုပ်ရာတွင် နမူနာမျာ  ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှင်ဴ ဓာတ်ခွဲခန်ဵသ့ုိပ့ုိေဆာင်ရာတွင် 

လုိက်နာရမည်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည် ၊ဵ ဓာတ်ခဲွခန်ဵဆိုင်ရာ Protocol 

နှင်ဴ အရည်အေသွဵ  (ISO 9001) စသည်တ့ုိ အပါအဝင် 

နမူနာေကာက်ယူြခင်ဵနှင်ဴ ခဲွြခမ်ဵစိတ်ြဖာေလဴလာြခင် ၊ဵ အစီရင် 

ခဳစာတင်ြပြခင်ဵနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ၊ 

GISနည်ဵပညာအသဳု ြဵပု၍ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ ေဖာ်ထုတ် 

ြခင်ဵ ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ သက်ဆိငု်ရာဥပေဒမူေဘာင်၊ လုပ်ငန်ဵ 

တစ်စဳုတစ်ရာမစတင်မီ အေြခြပုအချက်အလက်(baseline) အတွက် 

ေလဴလာမှုေဆာင်ရွက်ရန်နှင်ဴ စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ဆုိင်ရာေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမှု အစီအစဉ်အေပါ် စိစစ်သဳုဵသပ်ြခင်ဵ 

တ့ုိအပါအဝင် ေရနဳနှင်ဴသဘာဝဓာတ်ေငွ ့ စီမဳကိန်ဵမျာဵအာဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမှုအတွက် လုိအပ်ချက်မျာဵ ၊ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနဆိုင်ရာ ေစာငဴ် ကကပ်ကကညဴ်ရှုမှု 

(Environmental Monitoring) နှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာ  ဵ

စီမဳခန့်ခဲွမှုတ့ုိနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ေလဴလာသင်ယူနုိင်ရန် ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ 

ြဖစ်ရာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ သက်ဆုိင်ရာ 

ဌာနမျာဵမှ ဝန်ထမ်ဵ (၁၅) ဦဵ တက်ေရာက်ခဴဲကကပါသည်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအသပိညာေပဵ ကာတွန်ဵပန်ဵချ ီ

 ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ် Spectrum-SDKN 
တ့ုိ ပူဵေပါင်ဵ၍  တနသောရီတုိင်ဵေဒသကကီ ၊ဵ ထာဵဝယ် 
ခရုိင်တွင်ေဆာင်ရွက်သည်ဴ ICEEP Project (Improving 
Children’s Environmental Education Practice 

Project) မှ ထုတ်ေဝေသာ ကမ္ဘာဴပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန့အထိမ်ဵအမှတ် စာစီစာကဳု  ဵ (ပန်ဵချ ီ၊ 
ကာတွန်  ဵ ပပိုင်ပဲွဆုရ သရုပ်ေဖာ်ပဳုမျာဵနှင်ဴ စာမူမျာဵ) မှ 
ေကာက်နုတ်တင်ြပသည်။ 

“ေရနဳဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှုဆိုင်ရာအေီအေဉ်အရ Webinar ြဖင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ေောင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုမှု သင်တန်ဵကျင်ဵပြခင်ဵ” 



  “ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵေီဵဌာန၏၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှေ် (ဒုတိယအကကိမ်) လုပ်ငန်ဵညှိနှိုင်ဵအေည်ဵအေဝဵကျင်ဵပြခင်ဵ” 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀  

ဘဏ္ဍာနှစ် (ဒုတိယအကကိမ်) လုပ်ငန်ဵညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကုိ 

၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၈) ရက်၊ နဳနက် (၀၉:၀၀)နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်ရိှ  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ အစည်  ဵ

အေဝဵခန်ဵမ၌  COVID-19 လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ  Video 

Conferencing စနစ်ြဖင်ဴကျင်ဵပခဴဲရာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရ  ဵ

ဦဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်က လမ်ဵညွှန်အမှာစကာ  ဵ

ေြပာကကာဵ ရာတွင် ယခုလုိ COVID-19 ကာလတွင် နုိင်ငဳေတာ် 

အဆင်ဴအကကီဵအကဲမျာဵဦဵစီဵ၍ Corona Virus ကာကွယ်ရန် 

အတွက် နုိင်ငဳေတာ်အန့ဳှ အရိှန်အဟုန်ြမှင်ဴ ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှချန်ိတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနအေနြဖင်ဴလည်ဵ 

နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရက ချမှတ်ထာဵေသာ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်ဵတွင် 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ အရိှန်အဟုန်မပျက် အတတ် 

နိုင်ဆုဳဵပပီဵေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်လိုေကကာင်ဵ၊  

နုိင်ငဳေတာ်မှလမ်ဵညွှန်ထာဵေသာ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဴဳ 

ခုိင်ပမဲပပီဵ ဟန်ချက်ညီေသာ ဖဳွ ပ့ဖိုဵ တုိဵတက်မှုစီမဳကိန်ဵ (MSDP)

အရ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ကဏ္ဍ 

အသီဵသီဵတွင် ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အစီအမဳမျာဵ၊ 

မဟာဗျူ ဟာမျာ ၊ဵ ေရရှည်မူဝါဒမျာဵချမှတ်ပပီဵ ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှရာတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာစီမဳအုပ်ချုပ်မှုစနစ်(Environmental 

Governance) ခုိင်မာ အာဵေကာင်ဵရန်လုိေကကာင် ၊ဵ နုိင်ငဳေတာ် 

အဆင်ဴအေနြဖင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳ အမျ ိုဵ သာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ 

မူဝါဒ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာမူဝါဒနှင်ဴ  အမျ ိုဵ သာ  ဵ

အဆင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုမဟာဗျူဟာနှင်ဴ ပင်မလုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ်ကုိ အတည်ြပုထုတ်ြပန်ခဴဲပပီ ြဵဖစ်ေကကာင် ၊ဵ ထုိလမ်ဵညွှန် 

မူဝါဒမျာဵကုိ လက်ေတွ့အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် မိမိတ့ုိ 

ဦဵစီဵဌာနကုိယ်တုိင် လုပ်ေဆာင်ရေသာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ  ရိှသကဴဲသ့ုိ 

သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညိှနှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵလည်ဵ ရိှေသာေကကာငဴ် ခုိင်မာသည်ဴ အဖဲွ့အစည်  ဵ

ြဖစ်ဖ့ုိကကိုဵ ပမ် ကဵကရန်လုိေကကာင် ၊ဵ သ့ုိပါ၍ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

အပါအဝင် တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ရဳုဵ (၁၅)ရဳုဵ၊ ခရုိင်ရဳုဵ 

(၃၁)ရဳုဵနှင်ဴ ပမို့နယ်ရဳုဵ(၁)ရဳုဵတ့ုိကုိ ဖွင်ဴလှစ်နုိင်ခဴဲပပီ  ဵ ဆက်စပ် 

ကဏ္ဍအသီဵသီဵတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရ  ဵ အစီအမဳမျာဵကုိ 

ေပါင်ဵစပ်မှုတုိဵြမှငဴ် ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ ဝန်ထမ်  ဵ

မျာဵအာဵ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ြမှင်ဴတင်နုိင်ေရဵအတွက် သင်တန်ဵ 

ေကျာင်ဵမျာဵဖွငဴ်လှစ်နိုင်ေရဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကကာင်ဵ၊ 

ဒုတိယသမ္မတ (၁) ဦဵစီဵသည်ဴ အမျ ိုဵ သာဵအဆင်ဴ  ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ ရာသီဉတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ဗဟုိေကာ်မတီ 

၏ဆဳု ြဵဖတ်ချက်မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

နုိင်ေရဵအတွက် တွန်ဵအာဵေပ  ဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိခုိက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ အစီရင်ခဳစာမျာဵကုိ အချန်ိနှင်ဴတစ်ေြပဵညီ 

စစ်ေဆဵအတည်ြပုနုိင်ေရ  ဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေငွလဳု ၊ဵ ေငွရင်ဵနှင်ဴ 

သာမန်အသဳုဵစရိတ်မျာဵကုိ သဳုဵစဲွရာတွင် နုိင်ငဳေတာ် သမ္မတရဳုဵ၏ 

ညွှန်ကကာဵချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၇ တင်ဒါ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ 

အတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်ကကရန်နှင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ကာလ 

အတွင်ဵ ပပီဵစီဵေအာင်စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ကကရန်လုိေကကာင် ၊ဵ 

ြပည်သူလူထုအကကာဵ  ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာအသိအြမင် ပုိမုိ 

အာဵေကာင်ဵလာေစရန် အသိပညာေပဵေဟာေြပာပဲွမျာဵ 

စဉ်ဆက်မြပတ် ေဟာေြပာေပဵရန် လုိအပ်သလုိ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနအေနြဖင်ဴ အဓိက ဉီဵစာဵေပဵလုပ်ေဆာင် 

ရမည်မှာ  Monitoring ၊ Compliance နှင်ဴ Law  Enforcement 

အပုိင်ဵမျာဵြဖစ်တဴဲအတွက် ဥပေဒကို ခိုင်မာေအာင်ေဆာင် 

ရွက်ရန်နှင်ဴ ဥပေဒေကကာင်ဵအရ တာဝန်မျာဵကုိ အသိပညာေပ  ဵ

ရမှာြဖစ်ေကကာင် ၊ဵ ဌာန၏ရည်မှန်ဵချက်မျာ ၊ဵ တာဝန်မျာဵကုိ 

ေအာင်ြမင်ေအာင် ဝုိင်ဵဝန်ဵကကို ဵစာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵကကရန် 

လိုအပ်ေကကာင်ဵ  တုိက်တွန်ဵေြပာကကာဵခဴဲပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချု ပ်ရဳုဵနှင်ဴ တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်တာဝန်ခဳ 

မျာဵမှေဆွဵေနွဵတင်ြပြခင် ၊ဵ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချု ပ်မျာဵက 

သဳုဵသပ်ေဆွဵေနွဵတင်ြပြခင် ၊ဵ ေရှ့လုပ်ငန်ဵစဉ်   (၃၇)ချက်ကိ ု

ချမှတ်နိုင်ခဲဴပပီဵ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချု ပ်မှ နိဂဳုဵချု ပ်အမှာစကာ  ဵ

ေြပာကကာဵကာ အစည်ဵအေဝဵကုိ ဇွန်လ (၁၉) ရက်ေန ့

ညေနပုိင်ဵတွင် ရုပ်သိမ်ဵခဲဴပါသည်။ 



 ေန့စဉ်လူေနမှုဘဝတွင် ေအဵချမ်ဵသာယာစွာ ေနထုိင်နုိင်ရန် 

အေအဵေပဵနည်ဵပညာ၏ အေရဵပါပဳုကို ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် 

သိရိှနုိင်ေစရန်နှင်ဴ ေရခဲေသတ္တာ၊ ေလေအဵေပဵစက်နှင်ဴ အပူစုပ်စက် 

ကဏ္ဍကိုြမှငဴ်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖငဴ် အေအဵေပဵ 

ပစ္စည်ဵမျာဵေကကာင်ဴ အုိဇုန်ဵလွှာထိခုိက်မှုမြဖစ်ေစဘဲ စနစ်တကျ 

အသဳုဵြပုနုိင်ကကရန် အပူေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆိုင်ရာ သာမုိဒုိင်ဵနမစ် 

နိယာမကုိေဖာ်ထုတ်ခဴဲသည်ဴ ပဗိတိသျှေသခေျာရူပေဗဒပညာရှင် 

အင်ဂျင်နီယာ Sir William Thomson, 1st Baron Kelvin 

(၂၆.၆.၁၈၂၄ - ၁၇.၁၂.၁၉၀၇)ကုိ ဂုဏ်ြပုသညဴ်အေနြဖင်ဴ ၎င်ဵ 

ေမွဵဖွာဵခဴဲသည်ဴ ဇွန်လ(၂၆)ရက်ေန့ကုိ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာဴအေအဵေပဵ 

ပစ္စည်ဵမျာဵေန့အြဖစ် သတ်မှတ်ခဴဲပပီ  ဵ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ ကမ္ဘာဴ 

နုိင်ငဳမျာဵတွင် အထိမ်ဵအမှတ်အခမ်ဵအနာဵမျာဵနှင်ဴ အသိပညာေပ  ဵ

အစီအစဉ်မျာဵကို ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴကကပါသည်။ 

 သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနသည်  ကမ္ဘာဴ 

အေအဵေပဵပစ္စည်ဵမျာဵေန့ကုိ ကမ္ဘာဴနုိင်ငဳမျာဵနည်ဵတူ ေအာင်ြမင် 

စွာကျင်ဵပနုိင်ခဲဴရာ ယခု ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် ဒုတိယအကကမိ် 

ြပည်ဴေြမာက်ခဲဴပပီြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အထိမ်ဵအမှတ် 

အခမ်ဵအနာဵ ကုိ “Refrigerant for Life” ေဆာင်ပုဒ်ြဖင်ဴ စည်ကာ  ဵ

သုိက်ပမိုက်စွာကျင်ဵပခဲဴေသာ်လည်ဵ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တွင်မူ 

Covid-19 pandemic ေကကာင်ဴ ကမ္ဘာဴနုိင်ငဳအသီဵသီဵအေနြဖင်ဴ 

Digital Campaign အသဳုဵြပုကာ “Cold Chain 4 Life” 

ေန့စဉ်ဘဝြမငဴ်မာဵဖ့ုိ အေအဵေပဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိ အကျ ိုဵရိှစွာ 

သဳုဵကကစ့ုိ”ဟူသညဴ် ေဆာင်ပုဒ်ြဖင်ဴကျင်ဵပနုိင်ခဴဲပါသည်။ ြပည်သူ 

မျာဵကုိ အသိပညာေပဵနုိင်ရန် ကမ္ဘာဴအေအဵေပဵပစ္စည်ဵမျာဵေန့ 

နှင်ဴ ပတ်သက်သည်ဴ အေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိ FM Radio 

မျာဵမှထုတ်လွှငဴ်ြခင်ဵ၊ ရုပ်ြမင်သဳကကာဵမှ အသိပညာေပဵ 

Video ထုတ်လွှငဴ်ြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

Facebook Page တွင် (၂၅-၆-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၆-၂၀၂၀) အထိ 

ကမ္ဘာဴအေအဵေပဵပစ္စည်ဵမျာဵေန့နှင်ဴ သက်ဆုိင်ေသာ အသိပညာ 

ေပဵေမဵခွန်ဵမျာဵ ကုိ ေမ ြဵမန် ပဵပီဵ အေြဖမှန်သူမျာဵကုိ ဆုချ ီဵ ြမှင်ဴြခင် ၊ဵ 

အိုဇန်ုဵလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ 

အေအဵေပ ြဵဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် အသိပညာေပဵ 

လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာ ၊ဵ ပုိစတာနှင်ဴ Mask မျာဵကုိ ေရခဲေသတ္တာ၊ 

ေလေအဵေပဵစက်ဆိငု်မျာဵနှငဴ် ြပည်သူလူထုထဳြဖန့်ေဝြခင်ဵ၊ 

ေရခဲေသတ္တာနှင်ဴ ေလေအဵေပဵစက်ဆုိင်ရာ နည်ဵပညာရှင်မျာဵ 

အသင်ဵမျာဵ၏ အကူအညီြဖင်ဴ ရန်ကုန်၊ မန္တေလ ၊ဵ မဳုရွာပမို့မျာဵ၌ 

အသိပညာေပဵ လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵ၊ ပုိစတာနှငဴ် mask 

မျာဵြဖန့်ေဝြခင်ဵတ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲဴပါသည်။      

 

 

“ကမ္ဘာဴအေအဵေပဵပေ္စည်ဵမျာဵေန့အထိမ်ဵအမှတ်လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ” 



လက်ရိှအချနိ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလဳုဵအတုိင်ဵအတာ 

အေနြဖင်ဴ လူဦဵေရ (၁၆) သန်ဵေကျာ်အထိ ကူဵစက်လျက်ရိှေသာ 

ြပင်ဵထန်အဆုတ် ေရာင်ေရာဂါ ကိရုိုနာဗုိင်ဵရပ်စ်(SARS  CoV

-2)(COVID-19) ြဖစ်ပွာဵရြခင်ဵ၏ အဓိကအရင်ဵအြမစ်သည် 

တိရစ္ဆာန်မှတစ်ဆငဴ် ကူဵစက်ြပန့်န့ဳှြခင်ဵြဖစ်ေကကာင်ဵကုိ ကမ္ဘာဴ 

ကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့(WHO) ၏ အစီရင်ခဳစာတွင် ေဖာ်ြပပါရိှပပီဵ 

ြဖစ်ပါတယ်။ တရာဵမဝင်ေတာရုိင်ဵ တိရစ္ဆာန်မျာဵ ေရာင်ဵဝယ် 

ေဖာက်ကာဵြခင်ဵ ေဈဵကွက်မျာဵ၌ တိရစ္ဆာန်တစ်ေကာင်မှ 

တစ်ဆငဴ် အြခာဵတစ်ေကာင် သ့ုိကူဵစက်ပပီဵ ၎င်ဵမှတစ်ဆငဴ် 

လူသာဵေတွကိဆုက်လက်ကူဵစက်မှု ြဖစ်ပွာဵခဴဲတယ်လ့ုိ သိရှိ 

ရပါတယ်။ တရာဵမဝင်ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ ေရာင်ဵဝယ် 

ေဖာက်ကာဵြခင်ဵသည် ကမ္ဘာေပါ်ရိှဇီ၀မျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ မျ ိုဵသုန်ဵ 

ြခင်ဵ၊ ေလျာဴနည်ဵေပျာက်ကွယ်ရြခင်ဵ၏ အေကကာင်ဵအရင်ဵ 

တစ်ရပ်ြဖစ်ပပီဵ အကျ ိုဵဆက်အေနြဖင်ဴ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှု 

ေကကာငဴ် လူအေြမာက်အမျာဵ ေသဆုဳဵြခင်ဵနှင်ဴ တစ်ကမ္ဘာလဳုဵ 

စီဵပွာဵပျက်တဴဲအထိ ကကီဵ မာဵတယ်ဆိုတာဟာ ထင်ရှာဵတဴဲ 

မျက်ြမင်သက်ေသတစ်ခုြဖစ်လာပါပပီ။  

 ဒီဘက်ဆယ်စုနှစ်ကာလေတွမှာ ကူဵစက်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွာဵမှုမျာဵလာေစတဴဲ အေကကာင်ဵရင်ဵေတွက လူဦဵေရမျာဵ 

ြပာဵလာြခင်ဵ၊ တစ်ကမ္ဘာလဳုဵ၏ ကုန်သွယ်ေရဵနဲ့ ခရီဵသွာဵလာ 

မှု ကကီဵ မာဵလာြခင်ဵ၊ ေခတ်သစ်စာဵနပ်ရိက္ခာ ထုတ်လုပ်မှု 

စနစ်နှငဴ် ေနာက်ထပ်အေကကာင်ဵရင်ဵတစ်ခုကေတာဴ သယဳ 

ဇာတမျာဵ အလွန်အကျွထုဳတ်ယူသဳုဵစဲွမှုနှငဴ် ေဂဟစနစ် 

ပျက်ယွင်ဵမှုတ့ုိပဲြဖစ်ပါတယ်။ ေဂဟစနစ်ပျက်ယွင်ဵမှုေကကာငဴ် 

ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ၏ မူရင်ဵေနရပ်မျာဵ ေပျာက်ဆုဳဵလာပပီဵ 

အရင်တုန်ဵက ေဂဟစနစ်ေတွထဲမှာ အေနှာငဴ်အယှက် 

မေပဵဘဲရှိေနတဴဲ ေရာဂါပိုဵမွှာဵေတွဟာ တည်ရာမှီရာအသစ် 

ြဖစ်တဴဲလူသတ္တဝါေတွဆီကုိ ေရာက်လာပါတယ်။ လူကလှုပ်ခါ 

ဖျက်ဆီဵလိုက်တဲဴ ဇီ၀သစ်ပင်ေပါ်က ဗိုင်ဵရပ်စ်ေတွဟာ 

လူေတွဆီကိုပဲ ေရာက်လာတယ်။ ေန့စဉ်နဲ့အမျှေ ေတာရုိင်ဵ 

သတ္တဝါေတွရဲ့ခုိလှုဳရာေတွ ပျက်စီဵေနကကပါတယ်။ ထင်ရှာဵတဴဲ 

သာဓကတစ်ခုမှာ သစ်ေတာမရိှတဴဲအခါ ေတာထဲကလင်ဵန့ုိဟာ 

အိမ်ေနာက်ေဖဵကသစ်ပင်ဆီ ေရာက်လာပါေတာဴတယ်။ 

အေနာက်အာဖရိကမှကေလဵတစ်ေယာက်ဟာ လင်ဵန့ုိလာခုိတဴဲ 

သစ်ပင်ေအာက်မှာေဆာဴပါတယ်။ သစ်ပင်ကေကကတဴဲ အသီဵ 

ကုိသူကေကာက်စာဵပါတယ်။ အဲဒီအသီဵဟာ လင်ဵန့ုိထုိဵဆိတ် 

ထာဵတာဒါမှမဟုတ် လင်ဵန့ုိမစင်ကျထာဵတာ ရိှေနပါလိမဴ်မယ်။ 

အဲဒီလုိနည်ဵနဲ့ လင်ဵန့ုိမှာရှိတဴဲ အဏုဇီဝရုပ် (Micros) ဟာ 

လူ့ခန္ဓာထဲကုိ ေရာက်ရိှပါတယ်။ အဴဲဒီ(၂)နှစ်သာ  ဵကေလဵငယ်ဟာ 

တိရစ္ဆာန်ကေန လူဆီကို အီဘိုလာလွင်ဴစင်ေရာက်ရှိမှု 

(Spillover) ြဖစ်စဉ်ရဲ့စမှတ်ပါ။  ေနာက်ထပ် သာဓကတစ်ခု 

ကေတာဴ ၁၉၉၁ခုနှစ်၌ အင်ဒုိနီဵရှာဵနုိင်ငဳမှာ မိုဵသစ်ေတာ 

ေတွကို မီဵရှို့ရှင်ဵလင်ဵခဲဴရာက မီဵခိုဵြမူေငွ့ညစ်ညမ်ဵမှုကို 

ြဖစ်ေပါ်ေစခဲဴပပီဵ သစ်ပင်ေတွဟာ မိုဵေခါင်တာနဲ့ပါေရာပပီဵ 

အသီဵမသီဵေတာဴပါဘူ ။ဵ အဲဒီသစ်ပင်ေတွမှာေနတဴဲ လင်ဵန့ုိေတွဟာ 

အြပင်ကိအုစာရှာထွက်ဖ့ုိကလွဲလို့ တြခာဵေရွဵစရာမရိှ ြဖစ်ခဲဴ 

တာပါ။ လင်ဵန့ုိဟာ သူနဲ့အတူ ဗိုင်ဵရပ်စ်ကိ ု သယ်ေဆာင် 

သွာဵပါတယ်။ သစ်သီဵပင်တန်ဵမှာ လင်ဵန့ုိေတွ ေရာက်လာပပီဵ 

အေြခချလို့ မကကာခင်မှာပဲ အနီဵအနာဵက ဝက်ေတွ ဖျာဵနာ 

ကကပါတယ်။ ဝက်ကေနလူကိကုူဵလ့ုိ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ေရာက်တဴဲ 

အခါ ြပင်ဵထန်ဦဵေနှာက်ေရာင်ေရာဂါ နီပါ (Nipah)  ဗုိင်ဵရပ်စ် 

စတင်ကူဵစက်ခဲဴပါတယ်။ အခုထိလည်ဵ အေရှ့ေတာင်အာရှ 

တစ်ခွင်မှာ ြပန်ြဖစ်ေနတာေတွရိှပါတယ်။ အလာဵတူပဲ ၂၀၀၂ 

ခုနှစ်တွင် စတင်ြဖစ်ပွာဵခဴဲေသာ ြပင်ဵထန်စူဵရှေသာ အသက်ရှု 

လမ်ဵေကကာင်ဵဆုိင်ရာေရာဂါ SARS-CoV  ဗုိင်ဵရပ်စ်ဟာလည်ဵ 

လင်ဵနို့မှတစ်ဆငဴ် အပူပုိင်ဵသစ်ေတာမျာဵတွင် အမျာဵဆဳုဵ 

ကျက်စာဵသည်ဴ Civet (ေကကာင်ကတုိဵ) သ့ုိကူဵစက်ခဲဴပပီဵ 

ေဈဵကွက်မျာဵ၌ ၎င်ဵ၏ အသာဵကုိ ေရာင်ဵချြခင်ဵြဖင်ဴ ေရာဂါ   

ကူဵစက်ခဳရတာြဖစ်ပါတယ်။ အေရှ့အလယ်ပိုင်ဵ အသက်ရှု 

"ဗိုင်ဵရပ်ေ်မျာဵနှငဴ်ဇဝီမျ ိုဵေဳုမျ ိုဵကွဲမျာဵ" 



 လမ်ဵေကကာင်ဵဆုိင်ရာေရာဂါ MERS ဗုိင်ဵရပ်စ်ဟာဆိုရင်လည်ဵ 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၌ ေဆာ်ဒီအာေရဗျနိုင်ငဳနှငဴ ် ၂၀၁၅ခုနှစ်၌      

ေတာင်ကုိရီဵယာဵနုိင်ငဳတ့ုိတွင် ြဖစ်ပွာဵခဴဲပပီဵ လင်ဵန့ုိမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ 

ကုလာဵအုတ်သ့ုိ ကူဵစက်၍ ယင်ဵမှတစ်ဆင်ဴ လူသာဵမျာဵသ့ုိ 

ကူဵစက်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပါတယ်။ 

 အလာဵတူပဲ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တုန်ဵက အေမရိကန်        

ြပည်ေထာင်စုမှာ ဝက်စ်နိုင်ဵဗိုင်ဵရပ်စ် (West Nile) ဆုိတဴဲ 

ေရာဂါတစ်မျ ိုဵ  ေပါ်ေပါက်လာပါတယ်။ အေကကာင်ဵအရင်ဵကေတာဴ 

အာဖရိကေဒသေြပာင်ဵငှက်ေတွမှာ ဝက်စ်နုိင်ဵဗုိင်ဵရပ်စ် ရိှကက 

ပါတယ်။ သူတ့ုိရဲ့ကမ္ဘာဴေတာင်နဲ့ေြမာက် နှစ်စဉ်ေရွှေ့ေြပာင်ဵ 

ပျသဳန်ဵမှုခရီဵစဉ်အတွင်ဵ ေြမာက်အေမရိကတုိကမ်ှာ ရပ်နာဵ 

ေလဴရိှပါတယ်။ ဒအီေလဴအထက ရာစုနှစ်ေတွနဲ့ချ ီပပီဵ ရိှေနခဲဴ 

တာပါ။ တစ်ဖက်မှာလည်ဵ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၌ ေဒသခဳ 

ငှက်အုပ်အတွင်ဵက ငှက်ေတွဟာ ေလထုညစ်ညမ်ဵမှု၊  

သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵမှုေတွေကကာင်ဴ ဇီ၀မျ ိုဵသုန်ဵမှုြဖစ်ေပါ်ခဴဲရာမှ 

ငှက်မျ ိုဵစဳုလင်မှုဟာ (၂၅) ရာခုိင်နှုန်ဵထိကျဆင်ဵကာ ဗုိင်ဵရပ်စ် 

ကပ်ဖ့ုိ ခက်ခဲတဴဲငှက်မျ ိုဵေတွြဖစ်တဴဲ သစ်ေတာက်ငှက်နဲ့ 

မယ်ညိုငှက်ေတွနည်ဵသွာဵခဴဲပပီဵ ေဂဟစနစ်ယိုယွင်ဵပျက်စီဵ 

ေနတဴဲ ပတ်ဝန်ဵကျင်မှာ ရှင်သန်နိုင်ပပီဵ ဗုိင်ဵရပ်စ်ေရာက်သွာဵဖို့ 

လွယ်တဴဲ ကျ ီဵကန်ဵေတွ၊ သပိတ်လွယ် ငှက်ေတွကမျာဵလာကာ 

သူတ့ုိဟာဗုိင်ဵရပ်စ် သယ်ေဆာင်တဴဲငှက်ေတွ ြဖစ်လာတယ်။ 

သူတ့ုိကုိ ြခင်ကကိကု်၊ ြခင်ကလူကိကုိုကရ်ာကေန ဝက်စ်နိုင်ဵ 

ေရာဂါြဖစ်လာပါတယ်။  

 ကမ္ဘာေပါ်တွင်ဗိုင်ဵရပ်စ်ကူဵစက်ပါက အသက်ေသဆုဳဵ 

နိုင်ေြခရှိေသာ ဗိုင်ဵရပ်စ် (၁၂) မျ ိုဵရိှပါတယ်။ အဲဒါေတွ 

ကေတာဴ ေမျာက်မျာဵမှ တစ်ဆငဴ်ကူဵ စက်ခဲဴေသာ Marburg 

ဗိုင်ဵရပ်စ်၊ Rabies (ေခါ်) ေခွဵရူဵြပန်ေရာဂါ ၊ HIV (ေခါ်) 

လူ့ကိုယ်ခဳအာဵ ကျဆင်ဵမှု ဗိုင်ဵရပ်စ် ၊ Smallpox (ေခါ်) 

ေကျာက်ေရာဂါ၊ ကကက်မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ ကူဵစက်ခဴဲေသာ Hanta 

ဗုိင်ဵရပ်စ်၊ ေသွဵလွန်တုပ်ေကွဵ Dengue ေရာဂါ၊ (၅)နှစ် ေအာက် 

ကေလဵငယ်ေတွအမျာဵဆဳုဵ ကူဵစက်ခဳရတဴဲ Rota ဗုိင်ဵရပ်စ်၊ 

ရာသီတုပ်ေကွဵ Influenza ေရာဂါ၊ လင်ဵန့ုိမှတစ်ဆင်ဴ ကူဵစက်ခဳ 

ရေသာ ေရာဂါေတွြဖစ်တဴဲ ြပင်ဵထန်ေသာ အသက်ရှု လမ်ဵေကကာင်  ဵ

ဆုိင်ရာေရာဂါ SARS-CoV ဗုိင်ဵရပ်စ်၊ အေရှ့အလယ်ပိုင်ဵ 

အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵ ဆုိင်ရာေရာဂါ MERS ဗုိင်ဵရပ်စ်၊ 

အီဘုိလာ Ebola ဗိုင်ဵရပ်စ် နှငဴ် ယခု ြဖစ်ပွာဵေနေသာ ကုိရုိနာ 

ဗုိင်ဵရပ်စ်(COVID-19)တ့ုိပဲြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရိှမှာကူဵစက်ေရာဂါ 

(၆၀)ရာခုိင်နှုန်ဵေလာက်ရဲ့ ဇစ်ြမစ်က တိရစ္ဆာန်ေတွက စတာပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

လက်ရိှအချနိ်မှာ ကူဵစက်ြပန်နှဳ့ေနတဴဲ  (COVID-19) 

ကပ်ေဘဵက ဂလုိဘယ်လုိက်ေဇဵရှင်ဵနဲ ့အြမတ်ပဓာန စီဵပွာဵေရ  ဵ

စနစ်ကိ ု ကမ္ဘာကကီဵ ရဲ့ဇီ၀စနစ်က မထမ်ဵပိုဵနုိင်ေကကာင်ဵ ြပသ 

လုိက်တာပါပဲ။ ပျက်စီဵလာတဴဲ ေတာေတာင်ေရေြမ၊ ေြပာင်ဵလဲ 

ေနတဴဲ ရာသီဥတုေအာက်မှာ ဇီဝမျ ိုဵစိတ်ေတွ ကစဉ်ဴကလျာဵ 

ြဖစ်မှု၊ ဇီဝေဖာက်ြပန်မှုကေန လူေတွရဲ့ကျန်ဵမာေရဵအေပါ် 

ထိခုိက်မှုဟာ ေကကာက်ခမန်ဵလိလိြဖစ်ပါတယ်။ ဇီ၀မျ ိုဵ စဳုမျ ိုဵ ကဲွ 

ဆိုတာကို ရုိဵရှင်ဵစွာအဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ် ဆိုရလျှေင် ကမ္ဘာေပါ်မှာရှိတဴဲ 

အပင်မျာဵ၊ သတ္တဝါမျာဵ၊ ေသဵငယ်ေသာ အဏုဇီဝရုပ်မျာဵ၏ 

သက်ရှိလက္ခဏာပဳုစဳအမျ ိုဵမျ ိုဵနှငဴ် ၎င်ဵသက်ရှိတ့ုိ ပါဝင်ေနသာ 

ေဂဟစနစ်မျာဵပင်ြဖစ်ပါတယ်။ ေဂဟစနစ်ဆိုတာကေတာဴ 

အပင်နှင်ဴတိရစာ္ဆန်အစရှိတဴဲ သက်ရှိသတ္တဝါမျာဵနှငဴ်ေရ၊ ေြမ၊ 

ေလ၊ အပူချန်ိ၊ စုိထုိင်ဵဆဆုိတဴဲ သက်မဴဲရုပ်ဝတ္တုမျာဵ အြပန်အလှန် 

ဆက်နွယ်ေပါင်ဵယှက်ေနတဴဲ ြဖစ်စဉ်ပဲြဖစ်ပါတယ်။ ေဂဟစနစ် 

တစ်ခုအတွင်ဵမှာ မတူတဴဲအပင်ေတွ ၊ အေကာင်ေတွဟာ အတူ 

ယှဉ်တဲွေနထိုင်ကကပပီဵ သူတ့ုိေတွဟာ စွမ်ဵအင်ရလုိမှုဆိုတဲဴ 

လိုအပ်ချက်ေကကာငဴ် ကွန်ယက်သဖွယ် ဆက်သွယ်ေနထိုင် 

ကကပါတယ်။ အစာဵအစာရရိှမှု၊ မျ ိုဵဆက်မျာဵေမွဵဖွာဵမှုစတဲဴ 

လိုအပ်ချက်မျာဵေကကာင်ဴ အတူတကွေနထိုင် ကကြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ 

အဲဒီလုိေနထိုင်ြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ေဂဟစနစ်တစ်ခုဟာ ေရရှည် 

တည်တဴဳေစနိုင်ပါတယ်။  

 မွန်ြပည်နယ်  

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန 



“ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ” 

 ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီ ၊ဵြပင်ဦဵလွင်ခရုိင်၊ သပိတ်ကျင်ဵ 

ပမို့နယ်၊ အဳုဵဇဳုဵေကျဵ ရွာအုပ်စု၊ ကွင်ဵသဳုဵဆယ်ေကျဵ ရွာအနီဵတွင် 

တည်ရိှေသာ ေရွှေဝါေတာင်သတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵ ကုမ္ပဏီလီမိတက် 

၏ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ (TPK- 106) အေနြဖင်ဴ 

အတည်ြပုချက်ရရိှထာဵသည်ဴ ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင် ဆန်ဵစစ် 

ြခင်ဵ(IEE)ပါ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်အေပါ် လုိက်နာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် ထာဵရိှမှုအေြခအေနမျာဵ 

အာဵမန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှ ၁၃-၃-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ 

ေဆာင်ရွက်ခဲပဴါသည်။ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် ေရွှေဝါေတာင်သတ္တု 

တူဵေဖာ်ေရဵကုမ္ပဏီလီမိတက်အေနြဖင်ဴ ေရွှေသတ္တုတူဵေဖာ် 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် အတည်ြပုပပီဵ 

IEE ပါ ေလထု၊ ေြမထုနှင်ဴ ေရထုအရည်အေသွဵ ထိခိုကမ်ှု 

ေလျာဴနည်ဵေစေရဵ ေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအစဉ်မျာ ၊ဵ ဆူညဳသဳနှင်ဴ 

တုန်ခါမှုေလျှောဴချမညဴ် အစီအစဉ်မျာဵ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲ 

မှုအစီအစဉ်၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုနှငဴ် 

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ အစီအစဉ်မျာဵ၊ သစ်ေတာ 

သစ်ပင်မျာဵအေပါ် ထိခုိက်နုိင်မှုအေြခအေနမျာဵနှင်ဴ ြပန်လည် 

ပျ ိုဵ ေထာင်စုိက်ပျ ိုဵ မည်ဴအစီအစဉ်၊ ဇီဝမျ ိုဵ စဳုမျ ိုဵ ကဲွမျာ  ဵ ထိခုိက်မှု 

ေလျာဴနည်ဵေစရန် ေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအစဉ်၊အမျာဵြပည်သူ 

နှင်ဴတုိင်ပင်ေဆွဵေနွ ြဵခင်ဵအစီအစဉ်၊ ေဒသဖဳွ ပ့ဖိုဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ်နှငဴ်  လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ 

ထိခိုကနုိ်င်မှု ေလျှောဴချေရဵအစီအစဉ်မျာဵ စသည်တ့ုိနှငဴ် 

ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီမှ လိုကန်ာအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမှုမျာဵအေပါ် ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ 

ခဲဴပပီဵ အတည်ြပုပပီဵ IEE နှငဴ်အညီ ကုမ္ပဏီမှ အြပည်ဴအဝ 

လိုကန်ာအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ေစေရဵအတွက် 

လိုအပ်ချက်မျာဵအာဵ သဳုဵသပ်အကကဳြပုညွှန်ကကာဵခဴဲပါသည်။ 

ေရွှေလီြမစ်ေရညစ်ညမ်ဵမှု (ေရအနီေရာင်ေြပာင်ဵလဲမှု) အေပါ် 

ကွင်ဵဆင်ဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

ရှမ် ြဵပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင် )ဵ ရိှ မူဆယ်ပမို့ ၊ ြမန်မာ-တရုတ် 

နှစ်နုိင်ငဳနယ်စပ်၌ စီဵဆင်ဵေနသည်ဴ ေရွှေလီြမစ်ေရညစ်ညမ်ဵမှု 

(ေရအနီေရာင်ေြပာင်ဵလဲမှု) ြဖစ်ေပါ်ေနြခင်ဵေကကာငဴ်  ငါဵမျာဵ 

ေသဆုဳဵြခင်ဵ၊ ေတာင်သူမျာဵစုိကပ်ျ ိုဵထာဵေသာ သီဵနှဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ၊ ေရေနသတ္တဝါမျာဵေသေကျပျက်စီဵြခင်ဵ၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ ေဂဟစနစ်ပျက်စီ ြဵခင်ဵတ့ုိ ြဖစ်ပွာ  ဵ

မည်ကိ ု ေဒသခဳြပည်သူမျာဵမှ စုိဵရိမ်ေနသညဴ်အေကကာင်ဵ 

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမျာဵတွင် သတင်ဵမျာဵပျ ဳ့နှဳ ့ေန၍ 

ေရွှေလီြမစ်နှင် ဴ ၎င်ဵြမစ်လက်တက်မျာဵ၏ ေရအရည် 

အေသွဵအာဵ ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵနိုင်ရန်နှငဴ် ေရွှေလီြမစ် 

ေရအေရာင်ေြပာင်ဵလဲမှု ြဖစ်စဉ်အရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိ သိရိှနုိင် 

ရန်အတွက် ရှမ်ဵြပည်နယ် (ေြမာက်ပိုင ်ဵ)၊ လာဵရှိုဵခရိ ုင် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဦဵေဆာင်၍ မူဆယ် 

ခရုိင်ြပန်ကကာဵေရဵနှင်ဴ ြပည်သူ့ဆက်ဆဳေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ခရုိင် 

ဦဵစီဵမှူ ၊ဵ ေဒသခဳဦဵစုိင်ဵဟန်ခမ်ဵေခါင်၊ နမဴ်ပန်ဵေကျဵ ရွာအုပ်စု၊ 

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၊ ပမို့နယ်ရဲတပ်ဖဲွ့မှူဵတ့ုိနှငဴ်အတူ 

ေကျဵရွာသူ/သာဵမျာဵ ပါဝင်သညဴ် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵ 

အဖဲွ့ြဖငဴ် ၁၃-၆-၂၀၂၀ ရက်ေန့ နှင်ဴ ၁၄-၆-၂၀၂၀ ရက်ေန့ 

တ့ုိတွင် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။  

ေရွှေဝါေတာင် သတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵကုမ္ပဏီလီမိတက် (TPK-106) လုပ်ကွက် 
ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵပပီဵဆဳုဵသည်ဴအခါတွင် သစ်ပင်မျာဵ 

ြပန်လည်စုိက်ပျ ိုဵနုိင်ေရဵ ပျ ိုဵပင်ြပုစုပျ ိုဵေထာင်သည်ဴ စုိက်ခင်ဵအာဵ 

ကကည်ဴရှု့စစ်ေဆဵပဳု 

ေရွှေလီြမစ် ေရအေရာင်ေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ ေရအရည်အေသွဵအာဵ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵကကည်ဴရှုပဳု 



 ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့သည် ၁၄-၆-၂၀၂၀ ရက်ေန၊့ 

နဳနက်  (၀၇:၀၀) နာရီအချန်ိတွင် ေရွှေလီြမစ် ေရအေရာင် 

ေြပာင်ဵလဲမှုြဖစ်ပွာဵခဴဲေသာ သဘာဝအပန်ဵေြဖစခန်ဵ အနီဵရိှ 

ေရနမူနာ (Sample-1) အာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ ပန်ဆုိင်ဵ

(ကကူကုတ်)ပမို့ရှိ ဝမ်တိန်တဳတာဵေအာက်အနီဵရှိနမ်ဴယန်ဵ 

ေချာင်ဵ၏ ေရနမူနာ (Sample-2) ကိုလည်ဵေကာင်ဵ 

ေကာက်ယူခဲဴပပီဵ စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴပါသည်။   

 ေရွှေလီြမစ် ေရအေရာင်ေြပာင်ဵလဲမှု ြဖစ်ပွာဵခဴဲေသာေနရာ 

နှင်ဴ ေရနမူနာေကာက်ယူခဴဲေသာ Sample(1), Sample(2)ေနရာ 

တ့ုိ၏ အထက်ပုိင်ဵတ့ုိ၏ ြမန်မာနုိင်ငဳဘက်အြခမ်ဵတွင် စက်ရဳု/

အလုပ်ရဳုမျာဵမေတွ့ရှိရဘဲ တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳဘက် 

အြခမ်ဵတွင်သာ စက်ရဳု/အလုပ်ရဳုမျာဵတည်ရိှသြဖင်ဴ အဆုိပါ 

စက်ရဳု/အလုပ်ရဳုမျာဵ၏ စွန့်ပစ်ေရမျာဵေကကာငဴ် ေရွှေလီြမစ်ေရ 

အေရာင်ေြပာင်ဵလဲမှု ြဖစ်ေပါ်နိုင်ပါေကကာင်ဵ၊ ြမစ်ေရထူဵြခာဵ 

စွာကျဆင်ဵေနြခင်ဵ၊ ြမစ်ေရစီဵဆင်ဵမှု ေနှဵေကွဵသွာဵြခင်ဵ 

တ့ုိေကကာငဴ် ေရွှေလီြမစ်ေရသိသာထင်ရှာဵစွာ အေရာင်ေြပာင်ဵ 

လဲမှု ြဖစ်ေပါ်လာြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု သဳုဵသပ်ရပါေကကာင်ဵ၊ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵချနိ်၌ ေရနမူနာ ေကာက်ယူခဲဴေသာ    

Sample(2) ေနရာတွင် ြမစ်ေရစီဵဆင်ဵမှု ေကာင်ဵမွန်လာြခင်ဵ၊ 

ြမစ်ေရ ြပန်လည်ြမင်ဴတက်လာြခင် ၊ဵ ငါဵ မျှောဵေနေသာ ေဒသခဳ 

မျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိဖမ်ဵယူရရိှထာဵေသာ ငါဵ မျာဵေတွ့ရိှြခင်ဵ စသည် 

တ့ုိေကကာင်ဴ ေရွှေလီြမစ်ေရ၏ ေရအရည် အေသွဵမှာ အတန်အသင်ဴ 

ေကာင်ဵမွန်လျက်ရိှပါေကကာင် ၊ဵ မူဆယ်ပမို့နယ်ဌာနဆုိင်ရာမျာ  ဵ

နှငဴ် ေဒသခဳမျာဵ၏ ေြပာကကာဵချက်အရ ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵ 

စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်မှုအရ  ေရွှေလီြမစ် ေရအေရာင်ေြပာင်ဵလဲမှု 

ြဖစ်ပွာဵရြခင်ဵ၏ အရင်ဵအြမစ်မျာဵမှာ တရုတ်နုိင်ငဳ၊ နမဴ်မွန်ဵရွာ 

ဧရိယာနှငဴ် ကျင်စန်ဵေကျာဴဧရိယာအတွင်ဵရိှ စက်ရဳု/အလုပ်ရဳု 

မျာဵလည်ပတ်ရာမှ ထွက်ရိှလာေသာ စွန့်ပစ်ေရမျာဵအာဵ 

သန့်စင်မှုမြပုဘဲ နမဴ်ေတာင်ဵေချာင်ဵ အတွင်ဵသ့ုိ တုိက်ရုိက် 

စွန့်ပစ်မှုေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာြခင်ဵ ြဖစ်နိုင်ပါေကကာင်ဵ သဳုဵသပ် 

ရပါသည်။  

 ေရွှေလီြမစ်သည် တရုတ်-ြမန်မာ နှစ်နိုင်ငဳနယ်နိမိတ် 

အတုိင်ဵ ြဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵေနသြဖင်ဴ ေရွှေလီြမစ် ေရအရည် 

အေသွဵ ေကာင်ဵမွန်ေစေရဵအတွက် နှစ်နိုင်ငဳခရုိင်/ ပမို့နယ် 

နယ်စပ်ေဒသအာဏာပုိင်အဖဲွ့တ့ုိ ပူဵေပါင်ဵညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက် 

သွာဵရန်လုိအပ်ပပီဵ၊ မူဆယ်ခရုိင်/ ပမို့နယ် နယ်စပ်ေဒသ 

အာဏာပိုင်အဖွဲ့တ့ုိအေနြဖင်ဴ ေရွှေလီြမစ်ေရ အရည်အေသွဵ 

ေကာင်ဵမွန်ေစေရဵအတွက် တရုတ်-ြမန်မာ နှစ်နိုင်ငဳ၊ ေဒသ 

ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် 

အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် တက်ေရာက် ေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵရန် 

လုိအပ်ပါသည်။ 

 တရုတ်-ြမန်မာ နှစ်နိုင်ငဳနယ်စပ်၌ စီဵဆင်ဵေနသညဴ် 

ေရွှေလီြမစ် ေရအေရာင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ကွင်ဵဆင်  ဵ

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက၊် သဳုဵသပ်ချက်၊ အကကြဳပုချက်မျာဵအရ 

ေရွှေလီြမစ် ေရထုအရည်အေသွဵ တိုဵတက်ေကာင်ဵမွန်         

လာေစေရဵအတွက် ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနအေနြဖင်ဴ သက်ဆုိင်ရာ 

ဌာနမျာဵနှင်ဴ ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

“( ၁၈ ) ကကိမ်ေြမာက် အာဆီယဳပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ ေရရှည်တည်တဴဳေသာဖမို့ကကီဵမျာဵ 
လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့အေည်ဵအေဝဵ” 

 အာဆီယဳ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ အဆင်ဴြမင်ဴ 

အရာရိှကကီဵမျာဵအဖဲွ့ (ASEAN Senior Officials on the  

Environment–ASOEN) ေအာက်ရိှ အာဆီယဳလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့မျာဵ၏ 

အစည်ဵအေဝဵမျာဵအာဵ အာဆီယဳနိုင်ငဳမျာဵတွင် နှစ်စဉ် 

အလှညဴ်ကျ ကျင်ဵပြပုလုပ်လျက်ရှိရာ (၁၈) ကကိမ်ေြမာက် 

အာဆီယဳပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ ေရရှည်တည်တဴဳ 

ေသာပမို့ ကကီဵမျာဵ လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့အစည်ဵအေဝဵ (AWGESC)  အာဵ  

ေရွှေလီြမစ် ေရအေရာင်ေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ ေရအရည်အေသွဵအာဵ 
ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵကကည်ဴရှုပဳု 



မေလဵရှာဵနုိင်ငဳမှ အိမ်ရှင်အြဖစ်လက်ခဳေဆာင်ရွက်ခဴဲပပီဵ Video 

Conferencing စနစ်ြဖင်ဴ ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်ေန၊့ နဳနက် ၉:၀၀ နာရီ 

မှ ၁၂:၀၀နာရီအထိ ကျင်ဵပခဲဴပါသည်။ 

 အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ အာဆီယဳအတွင်ဵေရဵမှူဵရဳုဵမှ ကုိယ်စာဵ 

လှယ်မျာ ၊ဵ အာဆီယဳနုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ 

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ တက်ေရာက်ကကပပီဵ မေလဵရှာဵနိုင်ငဳက 

Chairperson အြဖစ်နှင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ Vice chairperson အြဖစ်  

ေဆာင်ရွက်ခဲပဴါသည်။  

 အစည်ဵအေဝဵတွင် AWGESC Action Plan တွင် ချမှတ် 

ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (၂) ခုြဖစ်ေသာ Programme 1: 

Sustainable Urban Planning, Development and Im-

plementation နှငဴ် Programme 2: Climate Resilient 

and Low Carbon Cities ေအာက်ရိှ လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵ၏  

တုိဵတက်ေဆာင်ရွက်မှု အေြခအေနမျာ ၊ဵ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍  သဳုဵနှစ်  

တစ်ကကိမ် ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဴဲေသာ ASEAN ESC Award 2021 

ဆုိင်ရာ Guidelines သတ်မှတ်ချက်မျာဵ၊ 4th Certificates of 

Recognition 2021  ေရွဵချယ်ရာတွင် Urban Biodiversity 

နှင်ဴ Green Space ဆုိင်ရာ Indicator မျာ  ဵ ထည်ဴသွင်ဵ 

သတ်မှတ်ရန်ကိစ္စမျာဵ၊ ASEAN-EU Smart Green Cities 

စီမဳကိန်ဵအေကကာင်ဵအရာမျာ ၊ဵ ASEAN-Germany/GIZ Project 

on Solid Waste in ASEAN Cities ကိစ္စရပ်မျာဵ၊ ASEAN-

ROK Air Pollution Programme ကိစ္စရပ်မျာ ၊ဵ China-

ASEAN Environment Outlook: Case Studies on Good 

Practices of Ecologically Friendly Cities အချက်မျာဵ၊ 

ASEAN-Germany Project on Urban Climate Resillence 

စီမဳကိန်ဵအေကကာင်ဵအရာမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ညိှနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵ 

ကကပပီဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၌ ကျင်ဵပြပုလုပ်မညဴ် (၁၉) ကကိမ်ေြမာက် 

AWGESC လုပ်ငန်ဵ အဖွဲ့အစည်ဵအေဝဵကုိ အက္ခရာစဉ်လိုက ်

အရ ြမန်မာနုိင်ငဳမှ အလှည်ဴကျအိမ်ရှင်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရန် 

ဆဳု ြဵဖတ်ခဴဲကကပါသည်။ 

“ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵမှတစ်ဆငဴ် သမုဒ္ဒရာအေပါ် သက်ေရာက်မှု” 

သမုဒ္ဒရာအတွင်ဵသ့ုိ ပလတ်စတစ်ေရာက်ရှိမှုသည် 
၂၀၄၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် (၃) ဆခန့်ရိှမည်ဟု ခန့်မှန်ဵထာဵပပီဵ 
အဆိုပါ ြဖစ်ပွာဵမှုေကကာင်ဴ ေရစီဵေကကာင်ဵ ပိတ်ဆိုမ့ှုကိ ု ၈၀ 
ရာခုိင်နှုန်ဵေကျာ် ြဖစ်ပွာဵနုိင်ပါသည်။  

ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်သဳုဵစဲွမှု တုိဵြမငဴ်လာြခင်ဵကို 
ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵမရိှပါက နှစ်စဉ်သမုဒ္ဒရာအတွင်ဵ 
သ့ုိ ပလတ်စတစ်ဝင်ေရာက်မှု ပမာဏသည် လာမည်ဴနှစ် ၂၀ 

အတွင်ဵ မက်ထရစ်တန်ေပါင်ဵ ၁၁ သန်ဵမှ ၂၉ သန်ဵအထိ  
တုိဵပွာဵလာနုိင်ပပီဵ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်ဵ ကမ်ဵရုိဵတန်ဵ တစ်မီတာတွင် 
ပလတ်စတစ် ၅၀ ကီလိုဂရမ် (၁၁၀ေပါင်) ရှိလာမည် 
ြဖစ်ပါသည်။ ပလတ်စတစ်မျာဵသည် သမုဒ္ဒရာအတွင်ဵတွင် 
နှစ်ေပါင်ဵရာချ၍ီရိှေနနုိင်ပပီဵ မေဆွဵေြမဴနုိင်သည်ဴ အတွက်ေကကာင်ဴ 
သမုဒ္ဒရာထဲတွင် ၂၀၄၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် ပလတ်စတစ်တုိဵပွာဵ 
လာမှုသည် ေဝလငါဵ ၃ သန်ဵေကျာ်၏ အေလဵချနိ်နှငဴ် ညီမျှေ 
သညဴ် တန်ချန်ိေပါင်ဵ သန်ဵ ၆၀၀ သ့ုိေရာက်ရှိနိုင်ပါသည်။ 
သမုဒ္ဒရာအတွင်ဵ ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်ဵမှုအာဵ အဆဳုဵသတ်ရန် 
ေဆာင်ရွက်ေနစဉ်တွင် COVID-19 ြဖစ်ပွာဵမှုေကကာငဴ် 
တစ်ခါသဳုဵ ပလတ်စတစ်အသဳုဵြပုမှု တုိဵြမင်ဴလာြခင်ဵသည် 
စိန်ေခါ်မှု အသစ်တစ်ရပ်အြဖစ် ေပါ်ေပါက်လာခဲဴပါသည်။  

“ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာမျာဵတွင် ပလတ်စတစ် ညမ်ညမ်ဵမှုကုိ 
ေြဖရှင်ဵရန် တစ်ခုတည်ဵေသာ အေကာင်ဵဆုဳဵနည်ဵလမ်ဵ မရိှ 
ေသာ်လည်ဵ ကမ္ဘာဴနုိင်ငဳမျာဵမှ မူဝါဒချမှတ်သူမျာဵဉီဵေဆာင်ပပီဵ 
ြမန်ဆန်ေသာ စုေပါင် ကဵကိုဵ ပမ်ဵအာဵထုတ်မှုြဖင်ဴ   ပလတ်စတစ် 
ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵကုိ ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵနုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ယေန့ 

ေခတ်တွင်ေဆာင်ရွက်နုိင်သည်ဴ နည်ဵပညာမျာဵကုိ အသဳု ြဵပု၍ 
၈၀ ရာခုိင်နှုန်ဵထက် ေကျာ်လွန်ေနသည်ဴ ပလက်စတစ်ထုထည် 
ပမာဏကုိ ေလျှောဴချနိုင်မည်ဴ ေြဖရှင်ဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵအာဵ 
ေအာက်ပါအတုိင်ဵ သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်− 

 ပလတ်စတစ် ထုတ်လုပ်မှုေလျှောဴချြခင်ဵ၊  

 ပလတ်စတစ်သဳုဵစဲွမှုမျာဵြပာဵလာြခင်ဵကုိေလျှောဴချ ြခင်ဵ၊  

 ပလတ်စတစ်အချ ို့ကုိ စက္ကူနှင်ဴ Compostable ပစ္စည်ဵမျာ  ဵ

ကဲဴသ့ုိေသာ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ အစာဵထုိဵြခင်ဵ၊  

 ထုတ်ကုန်ဒီဇိငု်ဵမျာဵ ေရဵဆဲွြခင်ဵ၊  

 ြပန်လည်အသဳုဵြပုနုိင်ရန်အတွက် ထုပ်ပိုဵြခင်ဵ၊  

 ဝင်ေငွနည်ဵေသာနုိင်ငဳမျာဵတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စုေဆာင်  ဵ
မှုနှုန်ဵကို တုိဵြမှင်ဴြခင်ဵ၊  

 ြပန်လည် အသဳုဵြပုမှု (Recycling) ကို တုိဵြမှငဴ်ြခင်ဵနှင်ဴ 

  ပလတ်စတစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵပ့ုိကုန်မျာဵကုိ ေလျှောဴချြခင်ဵ၊ 

  ြမန်မာနုိင်ငဳအေနနှင်ဴလည်ဵ ယခုအခါ World Bank, 
Asia Development Bank, National Environment Agency 
နှင်ဴ Ministry Of The Environment Japan တ့ုိနှင်ဴပူဵေပါင်ဵ၍ 
အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ Plastic Policy Road Map နှင်ဴ Action-
Plan အာဵ စတင်ေရဵဆွဲ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကကာင်ဵ 
ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

 

Source: www.sciencedaily.com မှ ကူဵယူ၍ ဘာသာြပန်တင်ဆက်ပါသည်။ 


