
“၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ် ကမ္ဘာဴအုိဇနု်ဵလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန့( World Ozone Day) အထိမ်ဵအမှတ် 
အသိြညာေြဵ အစီအစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ြြင်ဵ” 

“Ozone for Life: 35 years of Ozone Layer Protection” 

 ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ကျ 

ေရာက်ေသာ ကမ္ဘာဴအုိဇုန်ဵလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန ့ (World Ozone 

Day) အခမ်ဵအနာဵကုိ  လက်ရိှကမ္ဘာေပါ်ရိှ သက်ရိှမျာဵအတွက် 

သာမက ေနာင်အနာဂတ် မျ ိုဵ ဆက်မျာဵအတွက်ပါ အေရဵပါပဳုကုိ 

သိြမင်ေစရန်ရည်ရွယ်၍ နှစ်စဉ် စည်ကာဵသုိက်မမိုက်စွာ ကျင်ဵပ 

လာခဴဲရာ ယခုနှစ်တွင် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန 

မှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴ အညီ Global 

Digital Campaign ပုဳစဳြဖငဴ် Social Media နှင်ဴ Media 

မျာဵမှတဆင်ဴ ယခုနှစ်၏ ေဆာင်ပုဒ်ြဖစ် သညဴ် “ Ozone for 

Life: 35 years of Ozone Layer Protection ” “ ၃၅နှစ်တာ 

အိုဇန်ုဵလွှာကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵမှု ရာသီဥတုေြြာင်ဵလဲမှုနှငဴ် 

သက်ရိှမျာဵအတွက် အိုဇနု်ဵလွှာက အကျ ိုဵြြု ” ဟူသညဴ ်

ေဆာင်ပုဒ်ြဖင်ဴ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအပါအဝင် တုိင်ဵေဒသကကီ ၊ဵ 

ြပည်နယ်မျာဵအာဵလဳုဵတွင် အထိမ်ဵအမှတ်အခမ်ဵအနာဵမျာဵကုိ 

ကျင်ဵပခဴဲပါသည်။ 

အသိပညာေပဵအစီအစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ြမန်မာဴအသဳ၊ ြမဝတီရုပ်ြမင်သဳကကာဵ၊ Skynet ၊ FM နှင်ဴ 

လူစည်ကာဵရာေနရာမျာဵရိှ LED Board မျာဵမှတဆငဴ် ကမ္ဘာဴ 

အိုဇန်ုဵလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန့ အထိမ်ဵအမှတ် Video Clip အာဵ 

ထုတ်လွှင်ဴြပသြခင်ဵ၊ သတင်ဵစဉ်၊ အိုဇနု်ဵလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဆုိင်ရာေဆာင်ပုဒ်နှင်ဴ အသိပညာေပဵအစီအစဉ်မျာဵ ေဖာ်ြပြခင်ဵ၊ 

ဆက်စပ်ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ သ့ုိ အသိပညာေပ  ဵ လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵ ၊ 

အမှတ်တရပစ္စည်ဵမျာ ၊ဵ စာအုပ်မျာ ြဵဖန့်ေဝြခင် ၊ဵ ကမ္ဘာဴအုိဇုန်ဵလွှာ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန ့အထိမ်ဵအမှတ်ေဆာင်ဵပါဵ ကုိ နုိင်ငဳပုိင်သတင်ဵစာ 

မှတစ်ဆင်ဴ ေဖာ်ြပြခင် ၊ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၏ 

လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ (Facebook) မှတစ်ဆင်ဴ အုိဇုန်ဵလွှာ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် ေမဵခွန်ဵမျာဵကုိ ေမဵြမန်ဵ၍ 

ပထမဆဳုဵအေြဖမှန်သူ (၂၀) ဦဵအာဵ ဆုချ ီဵ ြမှင်ဴသည်ဴ အစီအစဉ်မျာ  ဵ

ေဆာင်ရွက်ခဲပဴါသည်။  



အုိဇုန်ဵလွှာပျက်စီဵမှုထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

 အိုဇန်ုဵလွှာပျက်စီဵြခင်ဵသည် ကမ္ဘာလဳုဵဆိုင်ရာအေရဵ 

ကိစ္စြဖစ်သည်ဴအတွက် အုိဇုန်ဵလွှာ ြပန်လည်ေကာင်ဵမွန်ေရဵကုိ 

ဝုိင်ဵဝန်ဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ကကရန် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်ဵပသည်ဴ 

အိုဇုန်ဵလွှာကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာ ဗီယင်နာကွန်ဗင်ဵရှင်ဵနှငဴ်  

၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် အိုဇနု်ဵလွှာပျက်စီဵေစေသာ ြဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ထိန်ဵချု ပ်ေရဵဆုိင်ရာ မွန်ထရီရယ်ေနာက်ဆက်တဲွ စာချု ပ်တ့ုိအာ  ဵ

ဂုဏ်ြပုေသာအာဵြဖင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳအပါအဝင် ကမ္ဘာဴနိုင်ငဳမျာဵ 

အာဵလဳုဵတွင် အထိမ်ဵအမှတ်ေန့အခမ်ဵအနာဵမျာဵကုိ  စည်ကာဵ 

သုိကမ်မိုက်စွာ ကျင်ဵပလျက်ရှိပါသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖင်ဴ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာ အုိဇနု်ဵလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန့ အထိမ်ဵအမှတ် အခမ်ဵ 

အနာဵကုိ နှစ်စဉ်စည်ကာဵသုိက်မမိုက်စွာကျင်ဵပခဴဲမပီ  ဵ  အုိဇုန်ဵလွှာ 

ပျက်စီဵေစေသာ အဓိကြဒပ်ပစ္စည်ဵြဖစ်သညဴ် ကလိုရုိဖလူရုိ 

ကာဗွန်(CFCs) ထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ အသဳုဵြပုြခင်ဵကုိ ၂၀၁၀ ခုနှစ် 

ကပင် ရပ်ဆုိင်ဵခဴဲမပီဵ ြဖစ်ပါသည်။ ဟုိက်ဒရုိကလုိရုိဖလူရုိကာဗွန် 

(HCFCs) မျာဵကုိမူ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စ၍ နှစ်အလိုက ်ကန့်သတ် 

ထာဵသည်ဴပမာဏမျာဵအတုိင်ဵ ခွဲတမ်ဵစနစ်ြဖင်ဴသာ  တင်သွင်ဵ 

ခွင်ဴြပုလျက်ရိှမပီဵ ၂၀၄၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် အမပီဵသတ် ရပ်ဆုိင်ဵမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 အိုဇန်ုဵလွှာပျက်စီဵေစေသာ ြဒပ်ပစ္စည်ဵ အမျာဵစုသည် 

ကမ္ဘာဴပူေနွဵမှုညွှန်ဵကိန်ဵ (GWP) ြမင်ဴမာဵမပီဵ အင်အာဵေကာင်ဵ 

ေသာ မှန်လုဳအိမ်အာနိသင်ဓာတ်ေငွ့ (GHGs) မျာဵလည်ဵြဖစ်  

ေသာေကကာင်ဴ ယင်ဵြဒပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ အလွန်အကျွ ဳ သဳုဵစဲွမှုသည်  

ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုြဖစ်ေစသညဴ် အဓိကအေကကာင်ဵတစ်ရပ် 

ြဖစ်ပါသည်။  

 မွန်ထရီရယ်ေနာက်ဆက်တွဲစာချုပ်၏ အိုဇုန်ဵလွှာ 

ကာကွယ်ေရဵဆိုင်ရာ ထိန်ဵချုပ်ကကိုဵပမ်ဵမှုမျာဵေကကာင်ဴ ၁၉၉၀ 

ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်ဵ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိဒု ် ၁၃၅ 

ဘီလီယဳတန်ခန့်နှငဴ် ညီမျှသညဴ်  အိုဇန်ုဵလွှာပျက်စီဵေစေသာ 

ဓာတ်ေငွ့မျာဵ ေလထုအတွင်ဵ ထုတ်လွှတ်မှုကိ ု တာဵဆီဵေပဵ 

နိုင်ခဲဴြခင်ဵြဖင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု တုိကဖ်ျက်ေရဵကို ပဳဴပိုဵ 

ေပဵနုိင်ခဲဴပါသည်။ 

 ယခုအခါ အုိဇနု်ဵလွှာပျက်စီဵေစေသာ အေအဵေပဵ ြဒပ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵေနရာတွင် အစာဵထုိဵ အသဳုဵြပုေနသညဴ် ဟုိကဒ်ရို 

ဖလူရုိကာဗွန်(HFCs)မျာဵသည် အင်အာဵကကီဵေသာ မှန်လုဳအိမ် 

အာနိသင်ရိှသညဴ် ဓာတ်ေငွ့မျာဵ (GHGs) ြဖစ်ေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိ 

ချက်မျာဵအရ ၎င်ဵ HFCs မျာဵထုတ်လုပ်မှု၊ သဳုဵစဲွမှုတ့ုိကုိ 

ေလျှာဴချနိုင်ရန် မွန်ထရီရယ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ၏ (၂၈)ကကမ်ိ 

ေြမာက်အစည်ဵအေဝဵတွင် သေဘာတူ ဆုဳဵြဖတ်ခဲဴကကမပီဵ ကီဂါ 

လီြပင်ဆင်ချက်ကုိ ချမှတ်ခဴဲကကပါသည်။ ကီဂါလီြပင်ဆင်ချက် 

အရ HFCs မျာဵကုိ ြမန်မာနုိင်ငဳ အပါအဝင် ဖဳွ့မဖိုဵဆဲ နုိင်ငဳမျာဵ 

တွင် ၂၀၂၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ေလျှာဴချြခင်ဵြဖင်ဴ အိုဇနု်ဵလွှာ 

ပျက်စီဵမှု ကာကွယ်ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵနှင်ဴအတူ ရာသီဥတုေြပာင်ဵ 

လဲမှုေလျှာဴချြခင်ဵကိုပါ တစ်ကမ္ဘာလဳုဵ၏ပူဵေပါင်ဵမှုြဖင်ဴ အရှိန် 

အဟုန်ြမှငဴ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ကမ္ဘာဴအိုဇန်ုဵလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန့ကျင်ဵပြခင်ဵြဖင်ဴ ရရိှသညဴ် 

အကျ ိုဵအေကျဵဇူဵမျာဵ 

 နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ကမ္ဘာဴ 

အိုဇန်ုဵလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေန့ (World Ozone Day) အထိမ်ဵ 

အမှတ်လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မှု အစီအစဉ်မျာဵြပုလုပ်၍ ြပည်သူ 

လူထုအာဵ အုိဇနု်ဵလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ အသိပညာမျာဵ 

ေပဵနုိင်ြခင်ဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ အုိဇနု်ဵ 

လွှာကာကွယ်ေရဵဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချကမ်ျာဵကို ြပည်သူ 

လူထုမှ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် သိရှိနုိင်ကကြခင်ဵ၊ ကမ္ဘာဴနုိင်ငဳ 

အသီဵသီဵမှ ပါဝင်လက်မှတ်ေရဵထိုဵခဲဴကကေသာ အိုဇန်ုဵလွှာ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵ၏ ေအာင်ြမင်မှု 

ကုိ ြပည်သူလူထုမှ  သိရိှဂုဏ်ြပုနုိင်ကကြခင်ဵ၊  ယေန့ကမ္ဘာေပါ်ရိှ 

သက်ရှိမျာဵအတွက်ပါမက ေနာင်အနာဂတ် မျ ိုဵဆက်မျာဵ 

အတွက် အိုဇနု်ဵလွှာ၏အေရဵပါပဳုကို အမျာဵြပည်သူမှ ေကာင်ဵ 

မွန်စွာသိရှိနာဵလည်မပီဵ အိုဇနု်ဵလွှာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵတွင် ဝုိင်ဵဝန်ဵပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်လာနုိင်ြခင်ဵ၊ 

စသညဴ်အကျ ိုဵေကျဵဇူဵမျာဵကုိ ရရှိေစပါသည်။  



 ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဴဲသည်ဴ (၇၄) ကကိမ်ေြမာက် 

ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွညီလာခဳ၏ ဆဳုဵြဖတ်ချက် ၇၄/၂၁၂ အရ 

ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုကိ ု ြဖစ်ေပါ်ေစသညဴ် အေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵ၊ 

အကျ ိုဵ သက်ေရာက်မှုမျာဵနှင်ဴ ေလထုအရည်အေသွဵကုိ တုိဵတက် 

လာေစမည်ဴ ေြဖရှင်ဵနည်ဵမျာဵကုိ ပိုမုိ သိရှိနာဵလည်လာေစ 

ရန်အတွက် နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်ေန့ကုိ အြပည်ြပည် 

ဆုိင်ရာသန့်ရှင်ဵေသာေလထုေန့ (International Day of Clean 

Air for Blue Skies) အြဖစ်သတ်မှတ်ရန် ဆဳု ြဵဖတ်ခဴဲကကပါသည်။ 

 ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်ေန့တွင် 

ပထမဆဳုဵအကကိမ်အြဖစ် စတင်ကျင်ဵပခဴဲသည်ဴ အြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာသန့်ရှင်ဵေသာေလထုေန့ အထိမ်ဵအမှတ်ေဆာင်ပုဒ်မှာ 

“ေလထုသန့်ရှင်ဵဖ့ုိ အာဵလဳုဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်စ့ုိ (Clean Air for 

All)” ြဖစ်မပီဵ ယခုနှစ်အခမ်ဵအနာဵကျင်ဵပရြခင်ဵ၏ အဓိက 

ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကမ္ဘာလဳုဵဆိုင်ရာ ေလထုညစ်ညမ်ဵမှု ေလျှာဴချ 

နိုင်ေရဵအတွက် လုပ်ရှာဵမှုြပုလုပ်ရန်နှင်ဴ အသိပညာေပဵရန် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသန့်ရှင်ဵေသာ 

ေလထုေန့ အထိမ်ဵအမှတ်အြဖစ် နိုင်ငဳပိုင် ြမန်မာဴအလင်ဵ 

သတင်ဵစာ၏ ေဆာင်ဵပါဵကဏ္ဍတွင် “ေလထုသန့်ရှင်ဵဖ့ုိ အာဵလဳုဵ 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်စ့ုိ” ဟူေသာ ေဆာင်ပုဒ်ြဖင်ဴ အသိပညာေပဵ 

ေဆာင်ဵပါဵ  ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပြခင် ၊ဵ ြမန်မာဴအသဳနှင်ဴ ရုပ်ြမင်သဳကကာဵ 

နှင်ဴ Skynet Channel  တ့ုိမှတဆင်ဴ  အသိပညာေပဵ  Video   Clip 

  အိုဇန်ုဵလွှာထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵသည် မိမိ 

တစ်ဦဵတည်ဵ အကျ ိုဵအတွက်သာမက လူ့အဖွဲ့အစည်ဵ တစ်ခု 

လုဳဵ၏အကျ ိုဵကို ေရှဵရှုရာေရာက်ေသာေကကာငဴ် အတ္တဟိတ 

မဟုတ်ဘဲ ပရဟိတ္တလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵသာြဖစ်သည်။ ယေန့ေခတ် 

မျ ိုဵဆက်သစ်မျာဵအတွက် ကမ္ဘာေြမကုိ ပိုမိုချစ်ခင်ြမတ်နုိဵမပီဵ 

တန်ဖုိဵထာဵတတ်လာေအာင်၊ ကမ္ဘာေြမ၏ လက်ဆာင်ြဖစ်ေသာ 

အိုဇန်ုဵလွှာကုိ တန်ဖိုဵထာဵထိန်ဵသိမ်ဵရန် လှုဳေဆာ်ေပဵေသာ 

အထိမ်ဵအမှတ်တစ်ခုြဖစ်သည်ဴ ကမ္ဘာဴအုိဇုန်ဵလွှာထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ေန့ကုိ နှစ်စဉ်ကျင်ဵပ နုိင်ရန်မှာ လူသာဵအာဵလဳုဵ၏ တာဝန်ပင် 

ြဖစ်ပါသည်။  



  အာဵြပသြခင်ဵ၊ Facebook Page မှ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသန့်ရှင်ဵေသာ ေလထုေန့ အသိပညာေပဵ 

ေမဵခွန်ဵမျာဵ ေမဵြမန်ဵြခင်ဵနှငဴ် ဆုချ ီဵ ြမှင်ဴြခင်ဵ၊ အသိပညာေပဵ 

လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵ၊ Mask မျာဵနှငဴ် အထိမ်ဵအမှတ် 

ပုိစတာမျာ ြဵဖန့်ေဝြခင်ဵတ့ုိကုိ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချု ပ်ရဳုဵ အပါအဝင် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနတ့ုိမှ ေဆာင်ရွက်ခဲဴကကပါသည်။  

 ယေန့ ကမ္ဘာကကီဵတွင်ြဖစ်ေပါ်လျက်ရိှေသာ ေလထုညစ်  

ညမ်ဵမှုြဖစ်စဉ်မျာဵကို ေလျှာဴချနိုင်ေရဵနှငဴ် သန့်ရှင်ဵေသာေလကို  

ရှူရှိုက်နိုင်ေရဵတ့ုိကုိ ဦဵတည်၍ ြပည်သူအာဵလဳုဵပူဵေပါင်ဵပါဝင် 

လာေစရန် ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂအဖဲွ့ကကီဵမှ ဦဵေဆာင်မပီဵ အြပည် 

ြပည်ဆုိင်ရာသန့်ရှင်ဵေသာေလထုေန့ကုိ နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလ

(၇) ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပြပုလုပ်သွာဵမည်ြဖစ်ပါ၍ “ေလထု 

သန့်ရှင်ဵဖ့ုိ အာဵလဳုဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်စ့ုိ” ဟူေသာ ေဆာင်ပုဒ် 

နှင်ဴအညီ တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ချင်ဵစီမှ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက် 

ေပဵရန်လိုအပ်ပါေကကာင်ဵ တုိကတွ်န်ဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

“အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ြတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်ရာသီဥတု ေြြာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟို ေကာ်မတီ၏ လုြ်ငန်ဵမျာဵကုိ 
ထိေရာက်အေကာင်အထည်ေော်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ေဲွ့စည်ဵထာဵသညဴ် လုြ်ငန်ဵေကာ်မတီ(၆) ြု၏ 

လုြ်ငန်ဵညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵ ကျင်ဵြြြင်ဵ” 

အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်  

ရာသဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ ဗဟုိေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ  

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်ဵ 

ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ(၆) ခုအေနြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ 

အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ လမ်ဵညွှန်ချက် 

မျာဵနှင်ဴအညီ ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵကုိ ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴ 

ကကပါသည်။ 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနမှ အမမဲတမ်ဵအတွင်ဵဝန်၊ ဦဵခင်ေမာင်ရီ ဦဵေဆာင်၍ 

ဆက်စပ်ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵမှ တာဝန်ရှိသူမျာဵပါဝင်သညဴ် မူဝါဒ၊ 

ဉပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် စဳချနိ် 

စဳညွှန်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၏ နဝမအကကမိ်လုပ်ငန်ဵ 

ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကုိ ၃၀−၉−၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ြပုလုပ်ခဲဴ 

မပီဵ ေဆွဵေနွဵဆုဳဵြဖတ်ချက်ေပါင်ဵ (၉) ချက်ကိလုည်ဵေကာင်ဵ၊ 

သဘာဝသယဳဇာတ၊ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲမျာဵနှင်ဴ ယဉ်ေကျဵမှု 

အေမွအနှစ်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၏ 

အဋ္ဌမအကကိမ် ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကုိ ၁−၁၀−၂၀၂၀ ရက်ေန့ 

တွင်ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဴဲမပီဵ ေဆွဵေနွဵဆဳု ြဵဖတ်ချက်ေပါင်ဵ (၆) ချက် ကုိ 

လည်ဵေကာင် ၊ဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေလျှာဴချေရဵနှင်ဴ လုိက်ေလျာ 

ညီေထွြဖစ်ေစေရဵ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၏ နဝမအကကိမ် လုပ်ငန်ဵ 

ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကုိ ၃−၉−၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပြပုလုပ် 

ခဲဴမပီဵ ေဆွဵေနွဵဆဳုဵြဖတ်ချက်ေပါင်ဵ (၃) ချက်ကိလုည်ဵေကာင်ဵ 

ချမှတ်ခဲဴပါသည်။ 

သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်

ကကီဵ ဌာနမှ အမမဲတမ်ဵအတွင်ဵဝန်၊ ဦဵမင်ဵမင်ဵဦဵ ဦဵေဆာင်၍ 

ဆက်စပ်ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵမှ တာဝန်ရိှသူမျာဵပါဝင်သည်ဴ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ် ဖွဳ့မဖိုဵ 

တိုဵတက်ေရဵ၊ ပညာေပဵေရဵနှငဴ ် အသိပညာြပန့်ပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၏ နဝမအကကမ်ိ ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကုိ 

၅−၉−၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴမပီဵ ေဆွဵေနွဵဆုဳဵ 

ြဖတ် ချက်ေပါင်ဵ (၆) ချက်ကိလုည်ဵေကာင်ဵ၊  အစိမ်ဵေရာင် 

စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၏ 

နဝမအကကိမ် ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကုိ ၁၅−၉−၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် 

ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဴဲ၍ ေဆွဵေနွဵဆဳုဵြဖတ်ချက်ေပါင်ဵ (၃) ချက်ကိ ု

လည်ဵေကာင်ဵ ချမှတ်ခဲဴပါသည်။ 

ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အမမဲတမ်ဵအတွင်ဵဝန်၊ 

ဦဵေရွှေေလဵဦဵေဆာင်၍ ဆက်စပ်ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵမှ တာဝန်ရိှသူ 

မျာဵပါဝင်သညဴ် စက်မှုစီမဳကိန်ဵမျာဵ၊ မမို့ြပနှငဴ်ရပ်ရွာမျာဵ၏ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စီမဳအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵ 

ေကာ်မတီ၏ နဝမအကကိမ် ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵကုိ ၂၁−၉−၂၀၂၀ 

ရက်ေန့တွင်  ကျင်ဵပခဲဴမပီဵ ေဆွဵေနွဵဆုဳဵြဖတ်ချက်ေပါင်ဵ    (၃) 

ချက်ချမှတ်ခဲဴသည်။  



 လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီအသီဵသီဵမှ ေဆွဵေနွဵဆဳု ြဵဖတ်ခဴဲသည်ဴ 

ေရှ့လုပ်ငန်ဵစဉ် စုစုေပါင်ဵအချက်(၃၀) အာဵ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ 

ဗဟုိေကာ်မတီ၏  (၂-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပမည်ဴ 

ဒသမအကကိမ် လုပ်ငန်ဵညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵတွင် မှတ်တမ်ဵတင် 

အတည်ြပုနုိင်ေရဵ တင်ြပသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။  

 

“ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ြတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုထိန်ဵြျုြ်ေရဵအတွက် ြတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုထိန်ဵြျုြ်ေရဵမန်ေနဂျာစနစ် 
စတင်အေကာင်အထည်ေော် ကျငဴ်သဳုဵနိုင်ေရဵအတွက် ဂျြန်နိုင်ငဳ၏ နည်ဵြညာအကူအညီြေင်ဴ ြူဵေြါင်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ  

Pollution Control Manager System and Human Resources Development” 

 ေနြပည်ေတာ်၊ သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဦဵစီဵ 

ဌာန၊ ရဳုဵအမှတ် (၅၈) ၌ ဂျပန်နိုင်ငဳ၊ Ministry of Economy, 

Trade and Industry (METI)၊ Japan Environmental 

Management Association for Industry (JEMAI) နှငဴ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဦဵစီဵဌာနတ့ုိအကကာဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိသညဴ် Pollution Control Manager 

System and Human Resources Development စီမဳကိန်ဵ 

ဆိုင်ရာ အစည်ဵအေဝဵကုိ ၂၄-၉-၂၀၂၀ (ကကာသပေတဵေန့) 

တွင် Video Conferencing စနစ်ြဖငဴ် ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴရာ 

အဆိုပါအစည်ဵအေဝဵသ့ုိ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵ 

ဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချု ပ် (ကာကွယ်ေရဵ/ သယဳဇာတ) 

မှ ဦဵေဆာင်၍ သက်ဆိငု်ရာ တာဝန်ရှိသူမျာဵ၊ Ministry of 

Economy, Trade and Industry (METI) ၊ Japan          

Environmental Management Association for Industry 

(JEMAI) တ့ုိမှ တာဝန်ရိှသူမျာဵ တက်ေရာက်ေဆွဵေနွဵခဴဲပါသည်။ 

 ဂျပန်နိုင်ငဳ၊ Ministry of Economy, Trade and    

Industry (METI) နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

တ့ုိအကကာဵ လက်မှတ်ေရဵထိုဵခဲဴသညဴ် Letter of Intent (LOI) 

အရ  ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ စက်မှုနယ်ပယ်တွင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ညစ်ညမ်ဵမှု ထိန်ဵချုပ်ေရဵအတွက် လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ 

ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတက်ေစရန်နှငဴ် Pollution Control Manager စနစ် 

စတင်တည်ေထာင်နိုင်ေရဵအတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ 

စက်မှုပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ အြခာဵဆက်စပ် 

ဌာနမျာဵပါဝင်၍ အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပွဲ ကျင်ဵပြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရာထမ်ဵအဖဲွ့ဝင်မျာဵအာဵ ဂျပန်နိုင်ငဳသ့ုိ 

ေခါ်ယူ၍ သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵတ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲဴမပီဵ စက်ရဳု၊ 

အလုပ်ရဳုမျာဵသ့ုိ သွာဵေရာက် စစ်တမ်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ ်  

ရန်ကုန်မမို့တွင် Seminar ကျင်ဵပြခင်ဵတ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက်နိုင် 

ေရဵနှငဴ် ေရှ့ဆက်လက် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵ 

ကိုလည်ဵ ေဆွဵေနွဵခဲဴကကပါသည်။ 

 အဆိုပါစီမဳကိန်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

ြခင်ဵအာဵြဖငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှု  

ထိန်ဵချုပ်ရန်အတွက် လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ဖဳွ့မဖိုဵ 

တုိဵတက်ေစြခင်ဵ၊ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵတွင် ပုိမုိသန့်ရှင်ဵစွာ ထုတ်လုပ်ြခင် ၊ဵ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ 

စက်မှုဇုန်မျာဵမှ စွန့်ပစ်သညဴ် အစုိင်အခဲ၊ ေရ၊ ေလ၊ အခိုဵ   

အေငွ့မျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ပွာဵေနသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှု 

မျာဵကို တာဵဆီဵထိန်ဵချုပ်နိုင်ေရဵအတွက် ေလျှာဴချနိုင် 

သညဴ် အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳနှငဴ် သငဴ်ေလျာ်သညဴ် 

Pollution Control Manager စနစ်ကုိ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဥပေဒ၊ နည်ဵ ဥပေဒမျာဵနှငဴ် 

နည်ဵပညာ လုိအပ်ချက်မျာဵကုိ ေဖာ်ထုတ်နုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

  

 



“စွန့်ြစ်ြစ္စည်ဵစီမဳြန့်ြွဲမှု လုြ်ငန်ဵအစီအစဉ်ေရဵဆွဲြြင်ဵဆိုင်ရာ အလုြ်ရဳုေဆွဵေနွဵြဲွကျင်ဵြြြင်ဵ” 

 ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီ ၊ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

နှင်ဴ မုတ္တမပင်လယ်ေကွ့စီမဳချက် အဖွဲ့တ့ုိပူဵေပါင်ဵ၍ ပဲခူဵတုိင်ဵ 

ေဒသကကီဵ ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် ေရဵ 

ဆဲွနုိင်ေရဵအတွက် ြပည်ခရုိင် ၊ ခရုိင်အဆင်ဴ အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပဲွ 

အာဵ (၁၉-၈-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ြပည်မမို့၊ သီရိေခတ္တရာ 

ရတနာမမို့ေတာ်ခန်ဵမ၌  ကျန်ဵမာေရဵ နှငဴ် အာဵကစာဵဝန်ကကီဵ 

ဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ် 

ထိန်ဵချုပ်ေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ လုိကန်ာ 

ေဆာင်ရွက်၍ ြပည်ခရိုင်၊ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊  

ခရုိင်အဆငဴ် ကကီဵ ကကပ်မှုဆပ်ေကာ်မတီဝင် မျာဵ၊ သက်ဆိငု်ရာ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ဆက်စပ်ဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၊ NGO မျာဵ၊ CSO 

မျာဵနှင်ဴ ေဒသခဳ ြပည်သူလူထုအပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ (၃၀) ဦဵ 

ြဖင်ဴကျင်ဵပခဲဴပါသည်။ 

 အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပွဲကျင်ဵပရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ 

ြပည်ခရိုင်အတွင်ဵရှ ိ  မမို့နယ်အလိုက် လူေနအိမ်ရာမျာဵ၊  

စက်ရဳုအလုပ်ရဳုမျာဵ၊ ဌာနဆုိင်ရာမျာဵမှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်ဵ အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ၊ လက်ရိှကျင်ဴသဳုဵေနေသာ အေလဴအထ 

ပုဳစဳမျာဵနှငဴ် ေဖာ်ထုတ်ေြဖရှင်ဵနိုင်မညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊  

လက်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲေနသညဴ် အေြခအေနမျာဵ၊ 

ေတွ့ကကုဳရသညဴ် အခက်အခဲနှင်ဴ ေြဖရှင်ဵနိုင်မည်ဴ နည်ဵလမ်ဵ 

မျာဵအာဵ တက်ေရာက်လာေသာ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵမှ 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင် ေဆွဵေနွဵေဖာ်ထုတ်၍ ရရှိလာေသာရလဒ်မျာဵ 

အာဵ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ်တွင် ထညဴ်သွင်ဵေရဵဆွဲ၍ လက်ေတွ့အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

 အဆိုပါအလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပွဲတွင် ြပည်ခရုိင်၊ အေထွေထ ွ

အုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ခရုိင်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၊ ဦဵဉာဏ်ေဇာ်မှ 

အဖွငဴ ်အမှာစကာဵေြပာကကာဵရာတွင် ယေန့ြမန်မာနိ ုင ်ငဳ  

အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်ဵရှိနိုင်ငဳမျာဵတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ဆိုင်ရာ ြပဿနာမျာဵအြပင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဆိုင်ရာ 

ြပဿနာမျာဵနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ပိုမ ို  

မျာဵြပာဵစွာ ထွက်ရှိလာြခင်ဵေကကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ 

ယုိယွင်ဵပျက်စီဵမှုမျာဵကုိလည်  ဵ ပုိမုိရင်ဆုိင်ကကုဳေတွ့ေနရပါေကကာင် ၊ဵ 

ထို့ေကကာငဴ် လူတစ်ဦဵချင်ဵစီမှ ပတ်ဝန်ဵကျင်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵ  

ကာကွယ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ကကရန်နှငဴ် 

လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်တ့ုိအကကာဵ ဖဳွ့မဖိုဵ တုိဵတက် 

ေရဵအတွက်ဟန်ချက်ညီညီေပါင်ဵစပ် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ကကရန် လိုအပ်လာပါေကကာင်ဵနှငဴ် ယေန့ အလုပ်ရုဳ 

ေဆွဵေနွဵပွဲမှ ရရှိလာေသာ ေဆွဵေနွဵအကကဳြပုချက်မျာဵ၊  

ပူဵေပါင်ဵေဆွဵေနွဵေဖာ်ထုတ်၍ ရရှိလာေသာ ရလဒ်မျာဵကို  

အေြခခဳမပီဵ ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွ ဲမှု  

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်တွင် ထည်ဴသွင်ဵေရဵဆဲွသွာဵမည်ြဖစ်ပါေကကာင်  ဵ

ေြပာကကာဵခဴဲပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဦဵေဇာ်မိုဵမှ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ေရဵဆွဲရြခင်ဵ ေနာက်ခဳ 

အေကကာင်ဵအရာမျာဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်မမဲမပီဵ 

ဟန်ချက်ညီေသာ ဖဳွ မ့ဖိုဵ တုိဵတက်မှုစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၃၀) တွင် 

ပါရိှသည်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ 

နှင်ဴ ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ လက်ရှိ 

ြပဌာန်ဵထာဵသည်ဴ ဉပေဒ၊ နည်ဵဉပေဒမျာ ၊ဵ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာ ၊ဵ 

မဟာဗျူ ဟာနှင်ဴ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ 

ပတ်သက်၍ ထည်ဴသွင်ဵေဆာင်ရွက်ထာဵရိှသည်ဴ အချက်အလက် 

မျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပခဲဴမပီဵ မုတ္တမပင်လယ်ေကွ့ စီမဳချက် 

အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူမျာဵမှ အလုပ်ရု ဳေဆွဵေနွဵပွဲ၏ အဓိက 

ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ အချက်အလက်မျာဵအာ  ဵ  ရှင်ဵလင်ဵေြပာကကာဵ၍ 

တက်ေရာက်လာကကေသာ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵြဖငဴ် အုပ်စုဖွဲ့  

ေဆွဵေနွဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ 

 

  

 



အရက်ြျက်လုြ်ငန်ဵနှငဴ် အေနာက်တိုင်ဵေဆဵဝါဵ ထုတ်လုြ် 

သညဴ်လုြ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြြင်ဵ   

 ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ လုိင်စင်သက်တမ်ဵတုိဵ 

ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်ကိစ္စနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်ဵခရုိင်၊ 

ထန်ဵတပင်မမို့နယ်၊ တဳတာဵဦဵေကျဵရွာ၊ ဗုိလ်ချုပ်လမ်ဵရိှ 

မိုဵကကယ်အရက်ချက်လုပ်ငန်ဵနှငဴ် ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်ဵခရိုင်၊  

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၁)၊ ပန်ဵတဉ်ဵဝင် ဦဵေရွှေဘင်လမ် ၊ဵ 

အမှတ် (၁၄၅-ခ) ၊ (၁၄၆-က) ရှိ Progress Biochem Co., 

Ltd. ၏ အေနာက်တုိင်ဵေဆဵဝါဵ ထုတ်လုပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵတ့ုိအာ  ဵ 

လုပ်ငန်  ဵသက်တမ်ဵတုိဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်တုိင်ဵ 

ေဒသကကီဵ ၊ စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ 

ဦဵေဆာင်ေသာ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြဖင်ဴ ၈-၉-၂၀၂၀ 

ရက်ေန့ တွင်ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ခဴဲမပီဵ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ ေတွ့ရိှချက် 

အရ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထဳုဵ 

လုပ်နည်ဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵ 

ထုတ်လွှတ်မှု လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် လမ်ဵညွှန်ခဴဲပါသည်။  

ေြမဨဇာသုိေလှာင်လုိင်စင်ေလျှာက်ထာ ြဵခင်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

 ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ အတွင်ဵရိှ ေြမဨဇာ သုိေလှာင် 

လိုင်စင်ေလျှာက်ထာဵရန် တင်ြပလာသညဴ် ကုမ္ပဏီအလိုက်  

သုိေလှာင်ရဳုမျာဵအာဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ြပညဴ်စဳုမှုရှိ/မရှိ၊ 

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်မှုရိှ/ မရိှ တ့ုိကုိ စိစစ် 

နုိင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵ ၊ စုိက်ပျ ိုဵ ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ 

ဦဵေဆာင်ေသာ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့ြဖင်ဴ စက်တင်ဘာလ 

အတွင်ဵ ေြမဨဇာ သုိေလှာင်ရဳု  (၆၅) ရဳုသ့ုိ ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵ  

စစ်ေဆဵခဲဴမပီဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချကမ်ျာဵအရ   ဓာတ်ေြမဨဇာ 

တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ သုိေလှာင်ြခင်ဵ၊ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

ကိုသာ ေဆာင်ရွက်ေသာေကကာငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် လူမှုေရဵ 

အေပါ် သိသာထင်ရှာဵေသာ ဆိုဵကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ မြဖစ် 

ေပါ်နိုင်ြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှု ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ ေနာက်ဆက်တဲွ (က) တွင် တုိကရုိ်က် 

ေဖာ်ြပြခင်ဵမရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵြဖစ်ြခင်ဵေကကာငဴ ်  

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခဳစာ (Environmental  

Management Plan – EMP) ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲမှု အစီ 

အစဉ် (Waste Management Plan) ေရဵဆွဲေဆာင် ရွက်ေစ 

ြခင်ဵထက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် လူမှုေရဵဆိုင်ရာ 

လိုကန်ာရမည်ဴစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအာဵ လုိကန်ာေဆာင်ရွက် 

ရန် လိုအပ်ေကကာင်ဵ  လမ်ဵညွှန်ခဲဴပါသည်။ 

လယ်ယာေြမအာဵ အြခာဵနည်ဵြဖင်ဴ အသဳုဵြပုခွင်ဴ (ငါဵေမွဵြမူေရဵ 

ကန်ေြမေနရာ) ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ စစ်ေဆဵြခင်ဵ  

 ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်ဵခရုိင်၊ တုိကက်ကီဵ မမို့နယ်၊ ကကာအင်ဵ 

ေကျဵ ရွာအုပ်စု၊ ကွင်ဵအမှတ် (၇၁၇/က)၊ ဦဵပုိင်အမှတ် (၁၅)ခုရိှ 

လယ်ေြမ ဧရိယာ (၆၆.၇၄) အာဵ ဦဵဝင်ဵြမင်ဴ (ရန်ကုန် မမို့ေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတီ) အေနြဖင်ဴ လယ်ယာေြမအာဵ 

အြခာဵနည် ြဵဖင်ဴ အသဳု ြဵပုခွင်ဴ (ငါဵ ေမွ ြဵမူေရဵကန်ေြမေနရာ) အြဖစ် 

ေလျှာက်ထာဵခဴဲရာ စိစစ်ချက်အရ ငါဵေမွဵြမူေရဵကန်ေြမေနရာ 

အြဖစ် အသဳုဵြပုရန် ေလျှာက်ထာဵလာသည်ဴေြမေနရာသည် 

ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵမှ သတ်မှတ်ကာကွယ်ထာဵသည်ဴ ဇီဝ 

မျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵ၊ ယဉ်ေကျဵ မှုအေမွအနှစ် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေနရာမျာဵတွင် ပါဝင်ြခင်ဵမရိှပါေကကာင်ဵ စိစစ်ေတွ့ရိှ 

ခဴဲပါသည်။ 

“ြတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြြင်ဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ” 

လယ်ယာေြမအာဵ အြြာဵနည် ြဵေင်ဴ အသဳုဵြြုြွင်ဴ (ငါဵ ေမွ ြဵမူေရဵ ကန်ေြမေနရာ) 
ေလျှောက်ထာဵသညဴ် ငါဵေမွဵြမူေရဵကန်အေနအထာဵ 

ရန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီ ၊ဵ ြတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအေဲွ့မှ 

ရန်ကုန်ေြမာက်ြုိင်ဵြရုိင် လှိုင်သာယာမမို့နယ်အတွင်ဵရှိ  ေြမဩဇာသုိေလှာင်ရဳုသ့ုိ 
ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵြြင်ဵ 



“ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ ေေဵအန္တရာယ် ရင်ဆုိင်ကကုဳေတွ့ေနရမှုအစီရင်ြဳစာ  
(The Global Risks Report 2020)ြါ ေကာက်နုတ်ြျက်မျာဵ” 

  ကမ္ဘာဴစီဵပွာဵေရဵဖုိရမ် (World Economic Forum-WEF) 

၏ ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ ေဘဵအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်ကကုဳေတွ့ေနရမှု 

အစီရင်ခဳစာ (The Global Risks Report 2020) တွင် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် 

ေကာက်နုတ်ချက်မျာဵ ေဖာ်ြပပါရိှပါသည်- 

 (၁) ကမ္ဘာေပါ်၌ ရင်ဆုိင်ကကုဳေတွ့ခဴဲရသည်ဴ အကကီဵမာဵ 

  ဆဳုဵအန္တရာယ်နှင်ဴ အဓိကစိန်ေခါ်မှု (၅) ခုတွင် 

  ဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ ြပဿနာ 

  မျာဵပါဝင်လျက်ရိှေကကာင် ၊ဵ 

 (၂) သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် ပတ်သက်၍ မျ ိုဵစိတ်

  မျာဵကျဆင်ဵမှု၏ စဳချနိ်တင်ြမငဴ်တက်လာြခင်ဵ 

  အပါအဝင် ပတ်ဝန်ဵကျင် ယိုယွင်ဵပျက်စီဵမှု၏ 

  အကျ ိုဵဆက်မျာဵကို အေလဵထာဵ သတိြပုသငဴ် 

  ပါေကကာင်ဵ၊ 

 (၃) ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵမှုသည် ေနာင်ဆယ်စု 

  နှစ်မျာဵအတွင်ဵ ဒတိုယနှင်ဴ တတိယအမျာဵဆဳုဵ

  သက်ေရာက်မှုမျာဵြဖစ်လာနုိင်ပါေကကာင်ဵနှငဴ် လူ

  သာဵမျာဵအတွက် အစာဵအစာနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ 

  စနစ်မပိုလဲြခင်ဵမှ ကွင်ဵဆက်တစ်ခုလု ဳဵကိ ု      

  ေနှာင်ဴယှက် ပျက်စီဵေစမှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင် 

  သညဴ် အဓိကအေကကာင်ဵအရာတစ်ခု ြဖစ်ပါ

  ေကကာင်ဵ၊ 

 (၄) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုေကကာငဴ် မကကာခဏြဖစ် 

  ေပါ်လာသညဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေကကာငဴ် 

  အမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ ကေလဵမျာဵမှာ အမျ ိုဵသာဵ 

  မျာဵထက် (၁၄) ဆပုိ၍ ေသဆုဳဵလာရပါေကကာင်ဵ

  နှင်ဴ သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵနှင်ဴ အုိမင်ဵမစွမ်ဵသူမျာ  ဵ

  အေပါ်အမျာဵဆဳုဵ ထိခိုကခ်ဳစာဵေနရပါေကကာင်ဵ၊ 

 (၅) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုသည် ဆင်ဵရဲေသာနိုင်ငဳ 

  မျာဵ၊ ဝင်ေငွနည်ဵပါဵေသာ နုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ ဝင်ေငွ

  အလယ်အလတ်ရိှေသာ နိုင်ငဳမျာဵအေပါ် ကျန်ဵ 

  မာေရဵဆုိင်ရာ ကူဵစက်မှုမျာဵြပာဵလာေစမပီဵ 

  ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ ကကိုဵ ပမ်ဵမှုမျာဵတွင် ဝန်ထုပ်

  ဝန်ပုိ ြဵဖစ်ေစပါေကကာင် ၊ဵ 

 (၆) လူသာဵတ့ုိအတွက် လုိအပ်ေသာ ေအာက်ဆီဂျင်

  (၈၀) ရာခုိင်နှုန်ဵမှာ သမုဒ္ဒရာမျာဵမှ ရရိှြခင် ြဵဖစ်ပါ 

  ေကကာင် ၊ဵ 

 (၇) သမုဒ္ဒရာအတွင်ဵရိှ ေရမျာဵပူေနွဵလာြခင် ၊ဵ မုန်တုိင်ဵ

  မျာ ြဵဖစ်ပွာ ြဵခင်ဵနှင်ဴ အက်စစ်ဓာတ်မျာ ြဵပာဵလာြခင်  ဵ

  တ့ုိေကကာင်ဴ သန္တာေကျာက်တန်ဵကဴဲသ့ုိေသာ အဏ္ဏဝါ 

  ေဂဟစနစ်အေပါ် သက်ေရာက်မှု ြဖစ်ေပါ်ေစပါ 

  ေကကာင် ၊ဵ 

 (၈) သန္တာေကျာက်တန်ဵမျာဵ ေပျာက်ကွယ်သွာဵပါက 

  သမုဒ္ဒရာအတွင်ဵရှိ မျ ိုဵစိတ်မျာဵနှင်ဴ ေြမြပင်ေပါ် 

  ရှိသက်ရိှမျာဵအတွက် ေကကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်  ဵ

  ေသာ သက်ေရာက်မှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ်လာနုိင်ေကကာင်ဵ

  နှငဴ် ကမ်ဵရုိဵတန်ဵေန ေဒသခဳမျာဵအတွက် မုန်တုိင်ဵ

  ဒဏ်ပုိမုိခဳစာဵလာရမည်ြဖစ်မပီ  ဵေြမနိမ်ဴပုိင်  ဵေဒသမျာ  ဵ

  နှင်ဴကျွန်ဵမျာဵမှ ေရွှေ့ေြပာင်ဵေနထုိင်မှု ပုိမုိမျာ ြဵပာဵလာ 

  မည်ြဖစ်ပါေကကာင် ၊ဵ   

 (၉) ေရခဲြမစ်မျာဵနှင်ဴ ေရခဲြပင်မျာဵ အရည်ေပျာ်လာြခင်ဵ 

  ေကကာင်ဴ ၂၀၅၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် ေြမနိမ်ဴပုိင်ဵေဒသ

  မျာဵ၌ ေရကကီဵေရလျှမဳှုမျာ  ဵ ြဖစ်ပွာဵလာနုိင်ပါေကကာင် ၊ဵ 

 (၁၀) လူသာဵမျာဵ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵေကကာင်ဴ န့ုိတုိက် 

  သတ္တဝါ (၈၃) ရာခုိင်နှုန်ဵကုိ ဆဳုဵရှုဳဵေပျာက်ကွယ်

  မှုမျာဵ ြဖစ်ေစပါေကကာင် ၊ဵ 

 ထ့ုိြပင် လူသာဵမျာဵ၏ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ေဆာင်ချက် 

(၅) မျ ိုဵေကကာငဴ် ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲမျာဵအေပါ်မျာဵစွာ အန္တရာယ် 

ြဖစ်ေစပါေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပပါရိှပါသည်- 

 (၁) စိုက်ပျ ိုဵေရဵနှငဴ် စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ တိုဵချဲ့  

  လာြခင်ဵ (ေရဝပ်ေဒသ (၈၅) ရာခုိင်နှုန်ဵေကျာ် 

  ဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာ ြဵဖစ်ေစြခင် ၊ဵ ေြမဆီလွှာ (၇၅) ရာခုိင်နှုန်  ဵ

  အထိ ေြပာင်ဵလဲေစြခင်ဵနှင်ဴ သမုဒ္ဒရာမျာဵအေပါ် 

  (၆၆) ရာခုိင်နှုန်ဵအထိ သက်ေရာက်မှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ် 

  ေစြခင်ဵ)၊ 

 (၂)  သစ်ပင်မျာဵရိတ်သိမ်ဵခုတ်လဲှြခင် ၊ဵ သစ်ထုတ်လုပ် 

 ြခင် ၊ဵ တိရစ္ဆာန်မျာဵအာ  ဵ အမဲလုိက်ြခင်ဵနှင်ဴ ငါဵ ဖမ်ဵ 

 ြခင်ဵကဴဲသ့ုိ တရာဵမဝင်အြမတ်ထုတ် အသဳုဵချြခင်ဵ၊  



“Myanmar Flood and Drought Portal (www.flooddroughtmonitor.com) ” အေကကာင်ဵ သိေကာင်ဵစရာ 

 ယေန့ကမ္ဘာကကီဵတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ယိုယွင်ဵ 

ပျက်စီဵလာသညဴ်နှငဴ်အတူ တစ်ဖက်မှာလည်ဵ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှု၏ ေနာက်ဆက်တဲွ ဆုိဵကျ ိုဵ မျာ ြဵဖစ်သညဴ် မုိဵေခါင်မှု၊ 

ေရကကီဵမှု၊ ေြမမပိုမှု၊ ေြမဆီလွှာြပုန်ဵတီဵမှု၊ သဲကန္တာရြဖစ်ထွန်ဵ 

လာမှု၊ ေတာမီဵေလာင်မှု၊ မုန်တုိင်ဵမကကာခဏ ကျေရာက်မှု၊ 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင် ြမင်ဴတက်လာမှု စသည်ဴရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ ြပဿနာမျာဵကုိ တစ်ေန့ထက်တစ်ေန့ 

ပိုမုိရင်ဆိုင်လာကကရပါသည်။  

 ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ပထဝီေြမမျက်နှာသွင်ြပင် အေနအထာဵ 

အရ ရှည်လျာဵသည်ဴ ကမ်ဵရုိဵတန်ဵေဒသနှငဴ် ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵကုိ 

ပိုင်ဆိုင်ထာဵသညဴ်အတွက် မုိဵေခါင်ြခင်ဵနှင်ဴ ေရကကီဵ ြခင်ဵတ့ုိနှင်ဴ 

ဆက်နွယ်သည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ ဆိုဵကျ ိုဵမျာဵ 

ြဖစ်ေပါ်လျက်ရှိရာ ကကို တင်သိရှိနိုင်မညဴ် နည်ဵပညာမျာဵ၊ 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ ပုိမိုအသဳုဵြပုနုိင်ရန် လိုအပ် 

လာပါသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ မုိဵေခါင်ြခင်ဵ၊ ေရကကီဵ ြခင်ဵနှငဴ် 

စပ်လျဉ်ဵသညဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ သိပ္ပဳနည်ဵကျ 

ရယူစီမဳခန့်ခွဲနုိင်ေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴ “Strengthened 

drought and flood management through improved 

science-based information availability and management” 

စီမဳကိန်ဵကုိ ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ 

ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵမူေဘာင်ေအာက်ရှိ Green Climate Fund (GCF)

၏ရန်ပဳုေငွအေထာက်အပဴဳြဖင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵ 

ဌာနနှင်ဴ ဒနိ်ဵမတ်နိုင်ငဳအေြခစုိက ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အကက ဳ

ေပဵအဖဲွ့ (Danish Hydraulic Institute-DHI) တ့ုိ ပူဵေပါင်ဵ၍ 

၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ လမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဨဂုတ်လအထိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ 

 စီမဳကိန်ဵရလဒ်အေနြဖင်ဴ မဂိုလ်တု (Satellite) မှ 

ဖမ်ဵယူရရိှေသာ အချက်အလက်မျာဵကုိ အသဳု ြဵပု၍ ေရကကီ ြဵခင် ၊ဵ 

မိုဵေခါင်ေရရှာဵြခင်ဵမျာဵကုိ စီမဳခန့်ခွဲရာတွင် အာဵေကာင်ဵလာ 

ေစရန်နှင်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု    တုိင်ဵတာချက်မျာဵအတွက် 

ေြမြပင်ရိှ တုိင်ဵတာေရဵစခန်ဵမျာဵကုိ  အေထာက်အကူြပုနုိင် 

ေစရန်ရည်ရွယ်၍ ေရကကီဵ ြခင်ဵ၊ မိုဵေခါင်ေရရှာဵြခင်ဵတ့ုိနှင်ဴ 

ပတ်သက်သည်ဴ Remote sensing Data နှငဴ် သတင်ဵအချက် 

အလက်မျာဵကုိ ရယူအသဳုဵြပုနုိင်ေသာ Satellite Data အေြခခဳ 

သည်ဴ Flood and Drought Portal (www.flooddrought 

monitor.com) ကို တည်ေထာင်ခဲဴပါသည်။ Myanmar Flood  

 (၃) စက်ရဳုမျာဵ၊ သတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် 

  စုိကပ်ျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ အဆိပ်ြဖစ်ေစေသာ 

  စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ စုပုဳစွန့်ပစ်ြခင်ဵနှငဴ် သမုဒ္ဒရာ 

  အတွင်ဵ ဆီယိုဖိတ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ  ညစ်ညမ်ဵမှု 

  မျာဵ ြဖစ်ေပါ် ေစြခင်ဵ၊  

 (၄) ေဒသရင်ဵမဟုတ်သညဴ် မျ ိုဵစိတ်မျာဵကို စမ်ဵသပ် 

  စုိကပ်ျ ိုဵ/ ေမွဵြမူြခင်ဵ၊  

 (၅)  ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵေကကာင်ဴ သဘာဝတရာဵ 

  ပျက်စီဵမှုကိ ုပိုမိုဆိုဵ ရွာဵေစမပီဵ သဘာဝတရာဵ၏ 

  ခဳနိုင်ရည်ရှိမှုကိ ုေလျာဴနည်ဵေစြခင်ဵ၊ 

 ဇီဝမျ ိုဵ စဳုမျ ိုဵ ကဲွမျာဵဆဳုဵရှုဳဵမှုကုိ ေြဖရှင်ဵရန်နှင်ဴ ပတ်သက်၍ 

ေြဖရှင်ဵချက်မျာဵသည် ရှုပ်ေထွဵေနလိမဴ်မည်ြဖစ်မပီဵ Sparing 

(မျ ိုဵစိတ်မျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵမှ ရှင်သန်နိုင်သညဴ် ေဒသမျာဵကို 

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ) (သ့ုိမဟုတ်) Sharing (သဘာဝနှငဴ် အစာဵ 

အစာထုတ်လုပ်မှု၏ ယှဉ်တဲွြဖစ်စဉ်မျာဵကုိ ေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵ) ြဖင်ဴ 

သဘာဝကို ကကာရှည်စွာ ကာကွယ်နုိင်ြခင်ဵမရှိပါေကကာင်ဵ၊ 

သ့ုိေသာ် နည်ဵလမ်ဵ(၂)မျ ိုဵလဳုဵကုိ လုိအပ်လျက်ရိှမပီဵ အေကာင်ဵ 

ဆုဳဵအေြခအေနသ့ုိ ေရာက်ရှိေစေရဵတွင် အေပဵအယူမျှတစွာ 

ပါဝင်ေနပါေကကာင်ဵ၊ အစာဵအစာထုတ်လုပ်မှုနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ 

ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတက်မှု ကဲဴသ့ုိေသာ လူမှုေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ 

အေရဵကကီဵ သည်ဴ အချက်မျာဵကို ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲမျာဵနှင်ဴ ချနိ်ညှိ 

ရာတွင် ဥပမာအာဵြဖင်ဴ-ေအာ်ဂဲနစ်စုိက်ပျ ိုဵေရဵသည် အန္တရာယ် 

ရှိေသာ ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵကုိ ေရှာင်ရှာဵနိုင် 

ေသာ်လည်ဵ ေြမေနရာပုိမုိလုိအပ်ပါေကကာင်ဵ၊ ကာဗွန်ဖမ်ဵယူ 

သုိေလှာင်ြခင်ဵြဖင်ဴ ဇီဝေလာင်စာနှင်ဴ ဇီဝစွမ်ဵအင်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

သည် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုအတွက် အနုတ်လက္ခဏာ ေဆာင် 

ေသာေြပာင်ဵလဲြခင်ဵြဖစ်ေသာ်လည်ဵ လူမှု-စီဵပွာဵနှင်ဴ ဇီဝမျ ိုဵစဳု 

မျ ိုဵကွဲမျာဵ စီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵအတွက် သစ်ပင်စုိက်ပျ ိုဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵတွင် အသဳုဵြပုလျက်ရိှပါေကကာင်ဵစသည်ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပပါရိှပါ 

သည်။ 

 

Ref: https://www.weforum.org/reports/the-global -risks-report-2020  

http://www
http://www
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020


and Drought Portal အသဳုဵြပုရန် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပဳု(၁) တွင် 

ြပထာဵသည်ဴအတုိင်ဵ Registration ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်- 

 Portal ကိုအသဳုဵြပုြခင်ဵြဖင်ဴ Portal မှ သတင်ဵအချက် 

အလက်မျာဵသည် Satellite Data ကုိ အေြခခဳထာဵသည်ဴအတွက် 

အဆင်ဴြမင်ဴနည်ဵပညာမျာဵကုိ အသဳု ြဵပုရြခင် ၊ဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵ 

လဲမှုနှငဴ် မုိဵေခါင်ြခင်ဵ၊ ေရကကီဵြခင်ဵတ့ုိကုိ စီမဳခန့်ခဲွရန်အတွက် 

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ အချနိ်မီရရှိနိုင်ြခင်ဵ၊ Monitor 

flooded areas in Myanmar, Land Cover area, Climate 

Change Data, Socio-economic and Agriculture Information 

စသည်ြဖင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် Data Set ေပါင်ဵ (၁၁၇) မျ ိုဵကို 

ရယူအသဳုဵြပုနုိင်မည်ြဖစ်ြခင်ဵ စသညဴ်အကျ ိုဵေကျဵဇူဵမျာဵ ရရှိ 

နိုင်မည်ြဖစ်မပီဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဳ (၂) တွင် ပါဝင်သညဴ် 

အပုိင်ဵ (၆) ပုိင်ဵကုိ ဝင်ေရာက် ကကညဴ်ရှုနိုင်ပါသည်- 

(၁) Issue Analysis 

 ေဒသတွင် ြဵဖစ်ေပါ်ခဴဲသည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ 

 ြဖစ်စဉ်မျာဵအေပါ် အေြခခဳ၍ issues, Immediate 

 Impact, Assessment မျာဵအရ စိစစ်ခွဲြခမ်ဵစိတ်ြဖာ၍ 

 User (သ့ုိ)   Organization မျာဵမှ Portal တွင်ဝင်ေရာက် 

 update ြပုလုပ် နိုင်ပါသည်။ 

(၂) Water Indicator 

 Framework, Issues and Indicator (၃) မျ ိုဵ ေဖာ်ြပ 

 ပါရိှပါသည်။ Frameworkတွင်  Water Indicator နှငဴ် 

 ဆက်နွယ်သည်ဴMeteorological Drought, Agricultural 

 Drought, Hydrological Drought, Socio - Economic 

 Drought, Combined Drought Indicator ဟူ၍ Category 

 (၅) မျ ိုဵ ေဖာ်ြပထာဵမပီဵ ယင်ဵcategory (၅) ခု၏ 

 ေအာက်တွင်  တစ်ခုချင်ဵစီနှငဴ် သက်ဆိငု်သညဴ်  Data  

 Group နှင်ဴ Sub group မျာဵခဲွြခာဵ၍ ေလဴလာနိုင်ပါ 

 သည်။  

(၃) Data and Information 

 Satellite မျာဵမှ ဖမ်ဵယူထာဵရရိှေသာ Data မျာဵကို 

 ပဳဴပုိဵေပဵထာဵ ြခင်ဵြဖစ်မပီဵ၊ Data အမျ ိုဵအစာဵေပါင်ဵ 

 (၁၁၇) မျ ိုဵ ကို Portal မှ ရယူအသုဳဵြပုနိုင်ရန် 

 ထည်ဴသွင်ဵထာဵပါသည်။ Data and Information 

 တွင် Data နှင်ဴ Reporting ဟူ၍ tool (၂) မျ ိုဵပါဝင်မပီဵ  

 Data အပုိင်ဵတွင် ေဒသတစ်ခု၏ မိုဵေရချနိ်၊ အပူချန်ိ၊ 

 မိုဵေခါင်ခဲဴသညဴ်ကာလ ၊ ေြမဆီလွှာ အမျ ိုဵ အစာဵအြပင် 

 အြခာဵသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ ကကညဴ်ရှုနိုင်မပီဵ 

 ေြမပုဳနှငဴ ် ဇယာဵမျာဵကို Reporting Tool တွင် 

 သိမ်ဵဆည်ဵထာဵနုိင်ပါသည်။  

(၄) Drought Assessment 

 Drought Assessment တွင် Warning and Risk    

 categories (၂) မျ ိုဵ အတွက် သက်ဆုိင်သညဴ် အချက်အလက် 

 မျာဵနှင်ဴ Image မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵထာဵမပီဵ၊ Risk 

 အတွက ် Hazard နှငဴV်ulnerabilitiesအေြခအေနမျာဵ 

 နှင်ဴ သက်ဆိငု်သညဴ် Climate Data မျာဵအတွက် Map 

 မျာဵပါရိှပါသည်။  Warning အပုိင်ဵတွင် မိုဵေခါင်မပီဵ 

 ပူြပင်ဵေြခာက်ေသွ့ခဲဴေသာ ေနရာေဒသမျာဵကို ကကညဴ်ရှု 

 နိုင်မပီဵ Risk Assessment  တွင် Hazard Layer နှငဴ် 

 Vulnerability Layer ဟူ၍ (၂)မျ ိုဵပါဝင်မပီဵ Hazard 

ပုဳ (၁) Registration ြပုလုပ်ပဳု 

ပုဳ (၂) Myanmar Flood and Drought Portal အသဳုဵြပုပဳု 



 Layer တွင် မိုဵေခါင်ြခင်ဵြဖစ်စဉ်နှငဴ် ဆက်နွယ်သညဴ် 

 သတင်ဵအချက်အလက်မျာ ၊ဵ Vulnerability Layer  တွင် 

 မိုဵေခါင်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ထိခိုကခ်ဳစာဵရမည်ဴ ေဒသမျာဵနှငဴ် 

 ကဏ္ဍမျာဵကုိ ေလဴလာနုိင်ပါသည်။ 

(၅) Crop Application 

 Crop Application တွင်သက်ဆုိင်ရာ သီဵနဳှအမျ ိုဵအစာဵ 

 ကုိလုိက်၍ စီမဳခန့်ခဲွနုိင်ရန် ကဲွြပာဵြခာဵနာဵေသာအချက် 

 အလက်မျာဵကုိ ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ Data အမျ ိုဵအစာဵ 

 မတူေသာ  သီဵနှဳမျာဵအတွက် သီဵနှဳရိတ်သိမ်ဵချနိ်၊  

 ကကီဵထွာဵချန်ိနှင်ဴ စုိက်ပျ ိုဵ ချန်ိမျာဵကုိ ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ Crop 

 Calendar နှငဴ် သီဵနှဳအထွက်နှုန်ဵ တွက်ချက်သညဴ် 

 Yield   estimates စသည်ဴ  Category  မျာဵ  ပါဝင်ပါသည်။  

 Data Tab တွင် မိမိေရွဵချယ်လုိသည်ဴ ြပည်နယ်နှင်ဴ တုိင်ဵမျာ  ဵ

 ၏ မိုဵရွာသွန်ဵမှုပဳုစဳသိရှိနိုင်သညဴ်အြပင် သီဵနှဳဖဳုဵလွှမ်ဵမှု 

 ဧရိယာကုိ ေဖာ်ြပသည်ဴ Crop Dominance, Crop Mask 

 နှင်ဴ Crop Map ၊ ဆည်ေရရရိှနုိင်သည်ဴ ဧရိယာကုိ ေဖာ်ြပ 

 သည်ဴ Irrigated Areas ၊ ေနရာအလုိက် ေြမဆီလွှာအမျ ိုဵ  

 အစာဵကုိေဖာ်ြပသည်ဴ  Soil Map နှင်ဴ သစ်ေတာ ဖဳုဵလွှမ်ဵမှု 

 ဧရိယာကို သိရှိနုိင်သညဴ် NDVI စသညဴ် စုိကပ်ျ ိုဵေရဵ 

 ကဏ္ဍအတွက်အေရဵပါသည်ဴ အချက်အလက်မျာဵ ပါဝင် 

 ပါသည်။ Crop Calendar Tab တွင် ကကိုက်နှစ်သက်ရာ 

 Area  တစ်ခုနှငဴ် သီဵနှဳအမျ ိုဵအစာဵကုိ ေရွဵချယ်မပီဵ 

 သီဵနဳှစုိကပ်ျ ိုဵချနိ်၊ ကကီဵ ထွာဵချန်ိနှင်ဴ ရိတ်သိမ်ဵချနိ်တ့ုိကို 

 ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။ Yield Estimate Tab တွင် User 

 Defined  Mode , Ensemble Mode နှငဴ် Spatial 

 Input Mode ဟူ၍  Mode သဳုဵမျ ိုဵပါဝင်မပီဵ သဳုဵစဲွသူမှ 

 Input တုိင်ဵတာချက်မျာဵကုိ သတ်မှတ်၍ သီဵနဳှအထွက် 

 နှုန်ဵကို တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။ 

(၆) Reporting  

Reporting Application တွင် User မျာဵအေနြဖငဴ် 

 Flood and drought နှင်ဴသက်ဆုိင်သညဴ် သတင်ဵအချက် 

 အလက်မျာဵကုိ upload/ download  ြပုလုပ်နုိင်မပီဵ 

 အြခာဵ User မျာဵ ထဳသ့ုိ ရလဒ ်မျာဵအာဵ  ြဖန့်ေဝြခင်ဵ၊ 

 သတိေပ ြဵခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) သတင်ဵေပ ြဵခင်ဵမျာဵ အတွက ်

 Report ေပဵပ့ုိြခင်ဵ၊ user  အတွက် အသဳုဵြပုမညဴ်စနစ် 

 အဆင်ေြပမပီဵ လုိအပ်သလို report ပုဳစဳကိ ု ြပုလုပ် 

 နိုင်ြခင်ဵ၊ Report ေပဵပ့ုိရာတွင် အစီအစဉ်ကိ ု အေြခခဳ 

 မပီ  ဵ (အချန်ိကာလ စသည်သတ်မှတ်နုိင်) အလုိအေလျာက် 

 ေထာက်ပဴဳ ေပဵနိုင်ြခင်ဵတ့ုိ ေဆာင်ရွက်ရန်  ေဖာ်ြပပါရိှ 

 ပါသည်။ Report အသစ်တစ်ခု ဖန်တီဵရန် ဦဵစွာ Microsoft 

 word တွင် စာတမ်ဵမျာဵေရဵသာဵမပီဵ  Portal နှငဴ ် 

 ချတိ်ဆက်၍ လုိအပ်ေသာ Data မျာဵကုိ Portal 

 မှရယူကာ  အစီအရင်ခဳစာမျာဵကို ဖန်တီဵေရဵသာဵ 

 နိုင်ပါသည်။  

Myanmar Flood and Drought Portal သ့ုိ 

ဝင်ေရာက်ကကည်ဴရှုြခင်ဵြဖငဴ် Web portal မှာ ပါဝင်သည်ဴ 

အချက်အလက်မျာဵကုိ အသဳုဵြပုမပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ 

ပတ်သက်သည်ဴ အသိပညာေပဵြခင်ဵနှှင်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြမှငဴ်တင်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်နုိင်ြခင်ဵ၊ လက်ရိှေဆာင် 

ရွက်ေနသညဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာ၊ မုိဵေလဝသဆုိင်ရာ၊ 

ေရနှငဴ်စုိက်ပျ ိုဵေရဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵနှငဴ် ချတ်ိဆက် 

မပီဵ နည်ဵပညာမျာဵ ပုိမုိအသဳု ြဵပုနုိင်ြခင်ဵနှငဴ် ဗဟုသုတ၊ နည်ဵပညာ 

မျာဵကုိပုိမုိသိရိှနာဵလည်လာေစမပီဵလက်ေတွ့ကျငဴ်သဳုဵနုိင်ြခင်ဵ 

စသည်ဴအကျ ိုဵရလဒ်မျာဵကို ရရိှနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

“Circular Economy ြေင်ဴစွန့်ြစ်အမှိုက်မျာဵမှသည် တန်ေုိဵရှေိသာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵဆီသ့ုိ” 

“ြတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ ေဆာင်ဵြါဵမျာဵ ” 

 ယေန့ကမ္ဘာေပါ်တွင် လူဦဵေရတုိဵတက်မျာဵြပာဵလာမပီဵ 

စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် နည်ဵပညာမျာဵဖဳွ့မဖိုဵလာေသာ်လည်ဵ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်ဵြပဿနာသည်နုိင်ငဳတုိင်ဵတွင် ေန့စဉ်နှငဴ်အမျှ ေြဖရှင်ဵ 

ေနရသညဴ် ြပဿနာတစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ စွမ်ဵအင်လိုအပ်ချက် 

မျာဵေကကာင်ဴ သဘာဝအရင်ဵအြမစ်မျာ  ဵ အလွန်အကျွထုဳတ်ယူသဳုဵ 

စဲွလာကကမပီဵ ေဂဟစနစ်မျာဵပျက်စီဵလာကာ မကကာမီအချန်ိတွင် 

သဘာဝသယဳဇာတမျာဵအာဵလဳုဵ ကုန်ခမ်ဵ၍ ညစ်ညမ်ဵေနေသာ 

ေရ၊ ေလ၊ ေြမေပါ်တွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵသာကျန်ခဲဴလျှင် မည် 

ကဲဴသုိ ေရှဆက်သွာဵကကမည်နည်ဵ။ 

 ယေန့ကမ္ဘာတွင် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ  Linear 

Economy နှငဴ် Circular Economy ဟူ၍ (၂)မျ ိုဵခွဲြခာဵထာဵ 

သည်။ Linear Economy ဆုိသည်မှာ တစ်လမ်ဵသွာဵ စီဵပွာဵေရဵ 

စနစ်ြဖစ်သည်။ သဘာဝအရင်ဵအြမစ်၊ ရုပ်ကကင်ဵ ေလာင်စာ 

စွမ်ဵအင်၊ လုပ်သာဵအင်အာဵတို့ကို အေြခခဳ အသုဳဵြပုသည်။  



သဘာဝအရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိသဳုဵစဲွမပီဵ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်လုပ် 

ကာ ေဈဵကွက်သ့ုိြဖန့်သည်။ ထုိကုန်ပစ္စည်ဵမျာ  ဵ သက်တမ်ဵကုန် 

သညဴ်အခါ သ့ုိမဟုတ် ပျက်စီဵသွာဵသညဴ်အခါ စွန့်ပစ်လိုကက်က 

သည်။ တစ်ဖန် သဘာဝအရင်ဵမျာဵမှပင် ကုန်ပစ္စည်ဵမျာ  ဵ အသစ် 

ထပ်မဳထုတ်လုပ်သည်။ ပျက်စီဵသွာဵသညဴ်အခါ ထပ်မဳစွန့်ပစ် 

လိုကက်ကြပန်သည်။ ဤနည်ဵြဖင်ဴ သဘာဝအရင်ဵအြမစ်မျာဵမှာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအြဖစ်သ့ုိ ေရာက်ရှိသွာဵကကသည်။ Linear 

Economy စီဵပွာဵေရဵသည် အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို အကျ ိုဵရိှစွာ 

အသဳုဵချထာဵြခင်ဵမဟုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵစဉ်မျာဵ 

တွင်လည်ဵ ေဘဵထွက် အဆိပ်အေတာက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ဥပမာ- ေရဆိုဵ၊ မီဵခုိဵေငွ့ မျာဵထွက်ရှိကာ ေဘဵပတ်ဝန်ဵကျင် 

ညစ်ညမ်ဵမှု မျာဵြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ ရာစုနှစ်မျာဵစွာ Linear 

Economy နည်ဵလမ် ြဵဖင်ဴ ကုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵထုတ်လုပ်ခဴဲကကေသာ 

ေကကာငဴ် ကမ္ဘာေြမကကီဵ သည် Linear Economy စီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် အရင်ဵအြမစ်မျာဵထပ်မဳ ေထာက်ပဴဳေပဵရန် 

မစွမ်ဵနုိင်ေတာဴပါ။ သဘာဝအရင်ဵအြမစ်မျာဵ မှာကုန်သေလာက် 

လည်ဵြဖစ်ေနမပီြဖစ်သည်။ 

 သဘာဝတရာဵတွင် အပင်မျာဵသည် စွမ်ဵအင်ကုိ ေနေရာင် 

ြခည်မှရယူမပီဵ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိဒုက်ိုစုပ်ယူ၍ အစာချက် 

လုပ်ကာ ေအာက်ဆီဂျင်ထုတ်လွှတ်ေပဵသည်။ လူနှင်ဴ တိရစ္ဆာန ်

တ့ုိသည်ထုိအပင်မျာဵကုိ အမီှသဟဲြပုကာ အစာကွင်ဵဆက်အရ 

သတ္တဝါတစ်မျ ိုဵက တစ်မျ ိုဵကုိ ဆင်ဴကဲစာဵသဳုဵကကသည်။ သတ္တဝါ 

တစ်ေကာင်ေသဆဳုဵလျှင် အနုဇီဝပုိဵမွှာဵမျာဵက ေချဖျက်စာဵသဳုဵ 

ကကကာ အပင်မျာဵအတွက် ေြမဨဇာြပန်လည်ြဖစ်သွာဵမပီဵ  

သဘာဝစက်ဝန်ဵအတုိင်ဵ တစ်ဖန်သဳသရာ လည်ပတ်ေနသည်။  

သဘာဝတရာဵတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဟူ၍မရိှပါ။ သတ္တဝါတစ်မျ ိုဵမှ 

စွန့်ပစ်လိုကေ်သာအရာသည် အြခာဵတစ်မျ ိုဵအတွက် အသဳုဵ 

ဝင်ေသာအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ြပန်လည်ြဖစ်သွာဵသည်။ ပတ်လည် 

စီဵပွာဵေရဵစနစ် Circular Economy သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ 

ြပန်လည်အသဳုဵချကာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိ အကျ ိုဵရှိေအာင် 

ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ထုတ်လုပ်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵစနစ်ြဖစ်သည်။ 

ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵသည် ချွတ်ယွင်ဵပျက်စီဵသွာဵသည်ဴတုိင် အြခာဵ 

တစ်ေနရာတွင် ဆက်လက်အသဳုဵချနိုင်ရန် ဒဇီိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵ 

ြခင်ဵြဖစ်သည်။ Circular Economy သည်သဘာဝတရာဵကို 

အေြခခဳေသာေကကာငဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဟူ၍မရိှေအာင် စီမဳထာဵ 

သည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် စွမ်ဵအင်သဳုဵစဲွမှုအတွက် 

မကုန်ခမ်ဵနုိင်ေသာြပန်လည် ြပညဴ်မဖိုဵမမဲ စွမ်ဵအင်မျာဵြဖစ်သညဴ် 

ေနစွမ်ဵအင်(Solar Power)၊ ေရအာဵလျှပ်စစ်စွမ်ဵအင်(Hydro 

Power)၊ ေလစွမ်ဵအင် (Wind energy) ၊ ဇီဝစွမ်ဵအင်(Biomass) 

အစရှိသည်တ့ုိကုိ အသဳုဵြပုထာဵသည်။ 

 Circular Economy လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ဇီဝေဗဒဆိုင်ရာ 

ဓာတုြဖစ်စဉ် (Biological Metabolism)- စုိကပ်ျ ိုဵေရဵ၊ 

ေမွဵြမူေရဵ၊ အစာဵအေသာက် အစရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် 

စက်မှု နည်ဵပညာဆုိင်ရာ ဓာတုြဖစ်စဉ် (Technical Metab-

olism)- လူသဳုဵကုန်မျာဵ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စက်ရဳုအလုပ်ရဳုမျာဵဟူ၍ (၂) မျ ိုဵခဲွြခာဵနုိင်သည်။ 

ြပန်လည်ြပညဴ်မဖိုဵမမဲစွမ်ဵအင်ကို အသုဳဵြပုမပီဵ ထုတ်လုပ်မှု  

လုပ်ငန်ဵစဉ် အဆင်ဴဆငဴ်တွင် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ အေလအလွငဴ် 

မြဖစ်ေအာင် နည်ဵပညာအသဳုဵြပု စီစဉ်ထာဵြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ကိ ု အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစသညဴ် ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵကုိ 

အသုဳဵမြပုြခင်ဵတို့ကို ဦဵစာဵေပဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵသည်။  

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ တိရစ္ဆာန်အညစ်အေကကဵမျာဵနှငဴ်  

စွန့်ပစ် သီဵနှဳခွဳ၊ ေကာက်ရိုဵတ့ုိြဖငဴ် ေြမဨဇာထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ 

ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ ချ ို့ယွင်ဵခဴဲလျှင် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ 

တစ်ဆငဴ်ြပန်လည်ြပုြပင် အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ အေဟာင်ဵပစ္စည်ဵ 

မျာဵကုိ ဝယ်ယူစုေဆာင်ဵမပီဵ အသစ်ြပန်လည် ထုတ်လုပ်သူ 

ထဳသ့ုိပို့ေဆာင်ြခင်ဵ၊ ကုန်ပစ္စည်ဵ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵကုိ မွမ်ဵမဳ 

ြပင်ဆင်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ သန့်စင်မပီဵ 

ကုန်ကကမ်ဵအြဖစ် ြပန်လည်ရယူြခင်ဵတ့ုိသည် Circular Economy 

သေဘာတရာဵမျာဵပင်ြဖစ်သည်။ 

 ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မပီဵေသာ ကမ္ဘာဴစီဵပွာဵေရဵထိပ်တန်ဵ  

နိုင်ငဳမျာဵြဖစ်သညဴ် အေမရိကန်၊ ဥေရာပနုိင်ငဳမျာဵ နှင်ဴ တရုတ်၊  

ဂျပန်နှငဴ်   ေတာင်ကိုဵ ရီဵယာဵနိုင်ငဳတ့ုိတွင်  စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ  



မျာဵသည် သီဵြခာဵရပ်တည်ေနြခင်ဵမျ ိုဵမဟုတ်ဘဲ တစ်ခုနှငဴ် 

တစ်ခုသည် အချတ်ိအဆက်မိမိ အြပန်အလှန် အမီှသဟဲြပု 

ေနကာ စက်မှုလုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵမျ ိုဵတ့ုိသည် တစ်စုတစ်စည်ဵ 

ထဲတည်ရိှကကသည်။ ဥပမာ- ေရနဳချက်စက်ရဳုမှ ထွက်လာေသာ 

သန့်စင်မပီဵေရဆိုဵမျာဵကုိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လုပ်သညဴ် 

စက်ရဳုကယူသဳုဵသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်စက်ရဳုမှ ထွက်ရိှ 

လာေသာ စွန့်ပစ်ြပာမျာဵကုိ အနီဵရှိ ဘိလပ်ေြမစက်ရဳု၊ ေရေနွဵ 

ေငွ့မျာဵကုိ ေဆဵဝါဵစက်ရဳု၊ အပူစွမ်ဵအင်ကိ ု ငါဵေမွဵြမူေရဵ 

လုပ်ငန်ဵသ့ုိ စသြဖငဴ် ပို့ေဆာင်သည်။ ေဆဵဝါဵစက်ရဳုမှ စွန့်ပစ် 

တေဆဵ (Yeast - မှန်ဘီလူဵနှင်ဴကကည်ဴမှသာ ြမင်နုိင်သည်ဴ မှိုမျ ိုဵ ဝင် 

အပင်အစုအေဝဵ)နှင်ဴ စွန့်ပစ်အနည်အနှစ် (Sludge) တ့ုိကို 

စုိက်ပျ ိုဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ြပန်လည်အသဳုဵြပုသည်။ ဤသ့ုိြဖင်ဴ 

စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵဟူ၍ မရိှရေအာင်၊ (Zero 

Waste) အေြခအေန ထိေရာက်ေအာင် စီစဉ်ထာဵသည်။ 

ဖွဳ့မဖိုဵမပီဵနုိင်ငဳမျာဵတွင် Industrial Park ဟုေခါ်ေသာ စက်မှု 

မမို့ြပပန်ဵခခဳ တ့ုိကုိ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အုပ်ချုပ်သူ 

အစုိဵရမျာဵမှ ဦဵေဆာင်၍ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵနှင်ဴ ြပည်သူ 

မျာဵကပါ အင်တိုက်အာဵတိုက် ပူဵေပါင်ဵအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ခဲဴကကသည်ကိ ုေလဴလာေတွ့ရှိရသည်။  

 ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵကို စနစ်တကျ 

ြပန်လည်ြပုြပင်သန့်စင်၍ ကုန်ကကမ်ဵအြဖစ် အသဳုဵချနုိင်သည်ဴ 

နှုန်ဵမှာ လွန်စွာနည်ဵပါဵလျက်ရှိသည်။ အမှိုက်မျာဵခဲွြခာဵ 

စွန့်ပစ်နိုင်မှုမရိှြခင်ဵ၊ အသိပညာနည်ဵြခင်ဵတ့ုိကလည်ဵ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ ြပန်လည်အသဳုဵချနုိင်မှုအေပါ် အဓိကအတာဵအဆီဵ 

ြဖစ်ေနသည်။  Circular Economy စီဵပွာဵေရဵစနစ်ကုိ ြမန်မာ 

နိုင်ငဳတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

ရှင်မျာဵအေနြဖငဴ် အချင်ဵချင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု  

အာဵေကာင်ဵရန် လုိအပ်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်မျာဵကုိ သမာဵရုိဵကျ 

နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ မချဉ်ဵကပ်ဘဲ စာဵသဳုဵသူမျာဵလည်ဵ အဆင် 

ေြပေစမညဴ်နည်ဵလမ်ဵ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် နှငဴ်သဟဇာတ 

ြဖစ်ေစမညဴ် သန့်ရှင်ဵေသာထုတ်လုပ်မှု နည်ဵပညာတ့ုိနှငဴ် 

စီဵပွာဵေရဵေရရှည် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတက်မှုရိှေစမည်ဴ နည်ဵလမ်ဵတ့ုိြဖငဴ် 

ချဉ်ဵကပ်ရမည်ဴ အချန်ိေရာက်ေနမပီြဖစ်သည်။ နုိင်ငဳတကာတွင် 

Eco-friendly နည်ဵပညာနှင်ဴထုတ်ကုန်မျာဵမှာ ေဈဵကွက်တွင် 

ေနရာယူ ေအာင်ြမင်လျက်ရှိေနမပီြဖစ်သည်။ ဉပမာ- အိန္ဒိယ 

နိုင်ငဳတွင် စွန့်ပစ်ေကာက်ရုိဵမျာဵြဖင်ဴ စက္ကူထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ 

အစာဵအေသာက်ထုပ်ပိုဵသညဴ် အိတ်မျာဵ၊ ဘူဵမျာဵြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ 

သီရိလကောနုိင်ငဳတွင် အုန်ဵဆဳဖတ်မျာဵြဖင်ဴ တဳြမက်စည်ဵ၊ ကကိုဵ၊ 

ဘရပ်ရှ်စသညဴ် သန့်ရှင်ဵေရဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 

တ့ုိသည် ြပည်ပပ့ုိကုန်မျာဵအထိပင် ေအာင်ြမင်စွာ ထုတ်လုပ် 

နိုင်ေနမပီြဖစ်သည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ထိုသ့ုိသဘာဝထွက်ကနု်မျာဵစွာရှိေသာ်

လည်ဵ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ကုန်ေချာ အဆငဴ်ထိေရာက်ေအာင် 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှ လုပ်ကိငု်လိုသူ၊ စိတ်ဝင်စာဵသူမျာဵမှာ နည်ဵပါဵ 

လျက်ရှိသည်။ စက်ရဳု၊ အလုပ်ရဳုမျာဵမှာ တစ်ခုနှငဴ်တစ်ခု 

ချတ်ိဆက်မှုအာဵနည်ဵြခင်ဵ၊ ေြမေပါ်ေြမေအာက် သယဳဇာတ 

မျာဵေပါ်တွင် မီှခိုလွန်ဵြခင်ဵ၊ အကျ ိုဵအြမတ် ြမန်ြမန်ရေသာ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိသာ လုပ်ကိငု်လိုကကြခင်ဵမှာလည်ဵ Circular 

Economy စီဵပွာဵေရဵ စနစ်အတွက် စိန်ေခါ်မှုမျာဵပင်ြဖစ်သည်။ 

နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ တာဝန်ရိှသူမျာဵကလည်ဵ Circular Economy 

စီဵပွာဵေရဵစနစ် ေအာင်ြမင်စွာ ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေရဵအတွက် 

ဉပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵချမှတ်၍ စွန့်ဦဵတီထွင် 

လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ ေပါ်ေပါက်လာေအာင် ေချဵေငွ၊ နည်ဵပညာမျာဵ  

ေထာက်ပဴဳ၍ အာဵေပဵကူညီရန်လည်ဵလိုအပ်သည်။  Circular 

Economy စီဵပွာဵေရဵစနစ် အေကာင်အထည်ေပါ်လာပါက 

အလုပ်အကိုင် အခွငဴ ်အလမ်ဵမျာဵ ေပါမျာဵလာမညဴ်အြပင် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိုကမ်ှုနည်ဵပါဵမပီဵ စွန့်ပစ်အမှိုက်နှငဴ် 

ပတ်သက်ေသာ ေနာက်ဆက်တွဲလူမှုေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ 

ြပဿနာမျာဵကုိ ေြဖရှင်ဵမပီဵသာဵလည်ဵြဖစ်ေပမည်။ ပွင်ဵလင်  ဵ

ြမင်သာစွာဆိုရလျှင် ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ြပန်မရနုိင်ေတာဴသညဴ် 

သယဳဇာတမျာဵကုန်ခမ်ဵ၍ ကွင်ဵြပင်နှင်ဴ ေဟာင်ဵေလာင်ဵေပါက် 

တွင်ဵမျာဵသာ ကျန်ခဲဴမညဴ်အြဖစ်သို ့ မေရာက်မီ Circular 

Economy စီဵပွာဵေရဵစနစ်ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်သွာဵရန် 

လိုအပ်ေနမပီြဖစ်ပါေကကာင်ဵ ေရဵသာဵေဖာ်ြပလုိကရ်ပါသည်။ 

စဝ်ြမတ်မာလာ 
(ဦဵစီဵအရာရှိ) 

  ေနြပည်ေတာ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
 
Ref: http://www.ellenmacarthurfoundation.org 
 Presentation from 2019 SWITCH-Asia LEADERSHIP ACADEMY 

ON CIRCULAR ECONOMY by Dr. Xianlai Zeng, Associate 

Professor, Environmental Science and Engineering, School of 
Environment, Tsinghua University,  

 Presentation from 2019 SWITCH-Asia LEADERSHIP ACADEMY 

ON CIRCULAR ECONOMY by Dr. Jinping Tian, Associate profes-
sor, School of Environment Eco-industrial Development 

 http://www.civilsocietyonline.com/business/tableware-from-
paddy-straw/http://www.sirilankabusiness.com/blog/natural-

coir-brushes-from-siri-lanka.html 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org
http://www.civilsocietyonline.com/business/tableware-from-paddy-straw/
http://www.civilsocietyonline.com/business/tableware-from-paddy-straw/
http://www.sirilankabusiness.com/blog/natural-coir-brushes-from-siri-lanka.html
http://www.civilsocietyonline.com/business/tableware-from-paddy-straw/
http://www.sirilankabusiness.com/blog/natural-coir-brushes-from-siri-lanka.html


“အမှိုက်ကင်ဵစင်ေရဵ ြူဵေြါင်ဵေြဵ” 

 အသဳုဵမလုိေတာဴ၍ သ့ုိမဟုတ် ညစ်ေပေန၍ စွန့်ပစ်လုိက် 

ေသာ အစအနအညစ်အေကကဵကုိ အမှိုက်ဟု အကကမ်ဵအာ ြဵဖင်ဴ 

နာဵလည်သေဘာေပါက်ထာ ကဵကေလဴရိှပါသည်။ အမှိုက်ဟူသမျှ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည် ြဵဖစ်မပီဵ အမှိုက်ပဳု သ့ုိမဟုတ် အမှိုက်ပဳုဵထဲသ့ုိေရာက် 

သွာဵသည်ဴအခါ အမှိုက်ြဖစ်သွာဵသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳ အမျ ိုဵသာဵ 

အဆင်ဴစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှု မဟာဗျူဟာနှင်ဴ ပင်မလုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀) တွင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်  ဵ (Waste) ဆုိသည်မှာ 

အသုဳဵမဝင်ေတာဴေသာ၊ လိုအပ်မှုမရှိေတာဴေသာ၊ အသုဳဵြပုမပီဵ 

စွန့်ပစ်လိုက်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ၊ တန်ဖုိဵမရိှေတာဴေသာ၊ ပျက်စီဵ 

ေနေသာပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အသဳုဵမြပုေတာဴေသာ၊ စွန့်ပစ်ရန်လုိအပ် 

ေသာပစ္စည်ဵမျာဵဟု ြပည်ဴစဳုစွာရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပထာဵရိှပါသည်။ 

စွန့်ြစ်အမှိုက်မျာဵ 

 အမှိုက်မျာဵကုိ အမှိုက်စုိနှင်ဴ အမှိုက်ေြခာက်ဟူ၍ သာမန် 

အာ ြဵဖင်ဴခဲွြခာဵထာဵသည်။ အမှိုက်စုိကုိ အစိမ်ဵေရာင်ထည်ဴစရာ 

(Container) အတွင်ဵ ထည်ဴသွင်ဵစွန့်ပစ်မပီဵ အမှိုက်ေြခာက်ကုိ 

အြပာေရာင်ထည်ဴစရာ (Container) တွင်ဵသ့ုိ ထည်ဴသွင်ဵ စွန့်ပစ် 

ေလဴရှိသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵတုိင်ဵသည် အန္တရာယ်ရှိကကသည် 

ချည်ဵြဖစ်သြဖငဴ် စိတ်ချလုဳခခုဳစွာ ထုပ်ပိ ုဵစွန့်ပစ်ေစြခင်ဵဟု 

နာဵလည်ထာဵသင်ဴသည်။ ေရာဂါပုိဵမွှာ ၊ဵ ဘက်တီဵရီဵယာဵမျာဵ 

ေပါက်ပွာဵလွယ်သည်။ စည်ဵကမ်ဵမဲဴစွန့်ပစ်သည်နှငဴ်အမျှ  

အမှိုက်ကန်ဝန်ဵကျင်တွင် ြပန့်ကျဲေနေသာ အမှိုက်စုိမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ 

လာေရာက်ရှာေဖွစာဵေသာက်ကကသည်ဴ ကကက်၊ ြခင်၊ ယင်၊ ေခွဵ 

မျာဵနှငဴ် ငှက်မျာဵမှတစ်ဆငဴ် ေရာဂါပိုဵမွှာဵမျာဵ ပျ ဳ့န့ဳှနိုင်သည် 

ကိုသတိြပုသငဴ်သည်။ 

 အမှိုက်ေြခာက်၏ အန္တရာယ်မှာ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ပင် 

ြဖစ်သည်။ အဆင်ြခင်မဲဴသူတချ ို့၏ စည်ဵကမ်ဵမဲဴပစ်ထာဵေသာ  

ေဆဵလိပ်မီဵနှငဴ် ရာသီဥတုပူြပင်ဵမှုတ့ုိသည် နစ်နာမှုကကီဵမာဵ 

သွာဵနုိင်ေလသည်။ ထ့ုိေကကာငဴ် အမှိုက်စုိ၊  အမှိုက်ေြခာက်ဟူ၍ 

ခဲွြခာဵစွန့်ပစ်ကကြခင်ဵြဖင်ဴ မိမိတာဝန်မိမိေကျပွန်သည်ဴ နုိင်ငဳသာဵ 

ေကာင်ဵအြဖစ်  ခဳယူနုိင်မည်ြဖစ်သည်။   ထုိကဴဲသ့ုိ သာမန်အေလဴ 

အထေကာင်ဵမှအစြပု၍ အြခာဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ 

မျာဵြဖစ်သည်ဴ အရွယ်ပမာဏ ကကီဵမာဵေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

(Bulky Waste)၊ လျှပ်စစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (Electronic 

Waste/Waste Electrical &Electronic Equipment-

WEEE)၊ စာ ကဵကင်ဵစာဵကျန်မျာဵ (Food waste)၊ အစိမ်ဵေရာင် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (Green Waste) ၊ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (Hazardous Waste)၊ ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာ  ဵ(Medical waste) ၊ စက်ရဳုအလုပ်ရဳု 

မျာဵမှထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (Industrial Waste)၊ 

ေဈဵကွက်မှထွက်ရိှေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (Market Waste)

နှင်ဴ မမို ြ့ပဧရိယာမှထွက်ရိှေသာ အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

(Municipal Solid Waste) တ့ုိကုိပါ စနစ်တကျ အဆင်ဴဆင်ဴ 

စီမဳခန့်ခွဲလာနုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

 အနာဂတ်နုိင်ငဳေတာ်၏ ဒီမုိကေရစီခရီဵစဉ်၌ အကျည်ဵတန် 

ေနေသာ အရာဟူသမျှသည် ပွတ်တိ ုက်ထိရှမှုမျာဵကိ ုသာ 

သယ်ေဆာင်ေစလာမည်။ ကျင်ဴဝတ်နီတိတ့ုိကုိ လုိက်နာေစြခင်  ဵ

ဟူေသာ နည်ဵလမ်ဵအမျ ိုဵ မျ ိုဵ ကုိ ရှာသင်ဴမပီြဖစ်သည်။ “အမှိုက် 

မပစ်ဖ့ုိအသိေပဵတာ ဘာလ့ုိလဲဆုိေတာဴ အမှိုက်ပစ်တယ်ဆုိတာ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵရဳုတင်မက၊ အကျည်ဵတန်ရဳု တင်မက 

ကျန်ဵမာေရဵကုိလည်ဵ ထိခိုကတဴဲ်အေနအထာဵ အထိြဖစ်နိုင် 

ပါတယ်။  ပတ်ဝန်ဵကျင်ကုိ သန့်သန့်ရှင်ဵရှင်ဵမထာဵ ဘူ ၊ဵ အမှိုက်ပစ် 

တယ်ဆုိတာကုိယ်ဴနုိင်ငဳကုိ မေလဵစာဵရာ၊ တန်ဖုိဵမထာဵရာ 

ေရာက်ပါတယ်” ဟု နိုင်င ဳေတာ်၏    အတိုင်ပင်ခဳပုဂ္ဂ ိုလ်   

ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵစုကကည်က ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်တွင် 

ြပည်ခရုိင်နှင်ဴ သာယာဝတီခရုိင်ရိှ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှင်ဴ ေတွ့ဆဳု 

ပွဲ၌ ေြပာကကာဵခဴဲသည်။ အမှိုက်ကို စွန့်ပစ်ချင်သလို စွန့်ပစ် 

ြခင်ဵသည် စည်ဵကမ်ဵမဴဲြခင် ၊ဵ ရှက်စရာလုပ်ရပ်ြဖစ်ြခင် ၊ဵ အမျာဵကုိ 

ထိခုိက်ေစြခင်ဵ၊ နုိင်ငဳနှင်ဴလူမျ ိုဵဂုဏ်သိက္ခာကုိ ကျဆင်ဵေစြခင်ဵ 

တ့ုိေကကာငဴ် လူမှုကျငဴ်ဝတ်နီတိတ့ုိမှ လွဲေချာ်ေနြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

မမို့ဝင်မမို့ထွက်၊ အေဝဵေြပဵယာဉ်၊ မီဵရထာဵလမ်ဵမျာဵ၏ 

ဝဲယာရိှေကျဵရွာ၊ မမို့ြပမျာဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှု အေမွအနှစ် ဘုရာဵ 

ပုထုိဵေစတီမျာဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ ပင်လယ်ကမ်ဵေြခ အပန်ဵ 

ေြဖေနရာမျာဵမကျန် ေနရာတကာတွင် အမှိုက်မျာဵစွန့်ပစ်ချင ်

သလုိ စွန့်ပစ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ သဘာဝအလှကုိ 

ညစ်ညမ်ဵအကျည်ဵတန်ေစသည်။ 



 လတ်တေလာခန့်မှန်ဵမှုအရြမန်မာတစ်နိုင်ငဳလုဳဵ အေန 

ြဖငဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵတစ်ရက်လျှင် မက်ထရစ်တန် ၂၀,၀၀၀ 

ခန့်ထွက်ရိှေကကာင်ဵ Netherland Enterprise Agency ၏ 

၂၀၁၇ ခုနှစ် အစီရင်ခဳစာအရ သိရိှရပါသည်။ ထ့ုိြပင် ရန်ကုန်နှင်ဴ 

မန္တေလဵမမို့ကကီဵမျာဵတွင် လူတစ်ဦဵသည် တစ်ရက်လျှင် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်ဵ ၀.၈ ကီလိုဂရမ်ထွက်ရှိမပီဵ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် လူတစ်ဦဵ 

သည် တစ်ရက်လျှင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ ၁ ကီလုိဂရမ် ထွက်ရိှမည် 

ြဖစ်ေကကာင်ဵ ထုိအစီရင်ခဳစာတွင် ခန့်မှန်ဵ ေဖာ်ြပ ထာဵပါသည်။ 

ယခုအခါ ေန့စဉ်အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုသည်  ပိုမုိမျာဵြပာဵလာလျက် 

ရိှရာ အမှိုက်ကင်ဵစင်ရန်နှင်ဴ စည်ဵကမ်ဵရိှကကရန်အတွက် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှု (Waste Management)သည် အေရဵပါသည်ဴ 

အခန်ဵကဏ္ဍတစ်ခုြဖစ်လာသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုနှငဴ် 

အမျာဵြပည်သူတိ ု ့၏ ကျန်ဵမာေရဵကို ကာကွယ်နိ ုင ်ေရဵ 

အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုလုပ်ငန်ဵကုိ လက်ငင်ဵေြဖရှင်ဵ 

ရမည်ဴကစိ္စတစ်ရပ်အေနြဖင်ဴ ဦဵစာဵေပဵ ေဆာင်ရွက်ကကရမည် 

ြဖစ်သည်။ 

စွန့်ြစ်ြစ္စည်ဵစီမဳြန့်ြွဲမှု 

 ယခုအခါ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရအေနြဖငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳ  

အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာနှငဴ် 

ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)ကုိေရဵဆွဲထုတ်ြပန်၍ 

အေြခ ခဳမှစတင်ကာ စနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်  

ရှိသည်။ နည်ဵပညာမျာဵ တုိဵတက်ေကာင်ဵမွန်လာေသာ်လည်ဵ 

စည်ဵကမ်ဵမဲဴအမှိုက်စွန့်ပစ်သညဴ် အေလဴအထကို မည်သညဴ် 

နည်ဵပညာကမျှ ကယ်တင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟု သဳုဵသပ်မိသည်။ 

အမှိုက်ြပဿနာအတွက် စည်ဵကမ်ဵသည် မရိှမြဖစ်လုိအပ်ေသာ 

ကကာဵခဳတစ်ခုြဖစ်သည်။ စည်ဵကမ်ဵသည် သင်ယူြခင်ဵထက် 

မျာဵစွာပုိေသာအရာြဖစ်သည်။ စည်ဵကမ်ဵသည် ပို၍အသက် 

ကကီဵ ေသာမျ ိုဵဆက်က ၎င်ဵတ့ုိလိုကန်ာကျင်ဴသဳုဵေသာ အြပုအမူ 

အေလဴအထကုိ လာမည်ဴမျ ိုဵ ဆက်တ့ုိထဳ ေကာင်ဵစွာလွှဲေြပာင်ဵ 

ေပဵသည်ဴအရာြဖစ်သည်။ မျ ိုဵဆက်သစ်တ့ုိကလည်ဵ ေကျနပ်စွာ 

လက်ခဳေပဵကကရမည်ဴ အေမွေကာင်ဵြဖစ်သည်။ ကမ္ဘာကကီဵသည် 

စဉ်ဆက်မြပတ် ေြပာင်ဵလဲတုိဵတက်ေနေလရာ ေခတ်သစ် 

လူငယ်အဖဲွ့အစည်ဵ၏ ြပဿနာမျာဵကုိ နာဵလည်နိုင်မပီဵ 

မှန်ကန်ေသာနည်ဵလမ် ြဵဖင်ဴ ေြဖရှင်ဵနုိင်သည်ဴ အသိဉာဏ်ရိှေသာ၊  

စည်ဵကမ်ဵြပည်ဴဝသည်ဴလူမျာဵကုိ လိုအပ်ေနသည်မှာ မှန်ကန် 

သညဴ် အချက်ပင်ြဖစ်သည်။  

 

ြူဵေြါင်ဵြါဝင်ေဆာင်ရွက်ြြင်ဵ 

 တုိဵပွာဵလာေသာလူဦဵေရေကကာင်ဴ အမှိုက်မျာဵကုိ ကင်ဵစင် 

ေအာင် ြပုလုပ်ေပဵေရဵကိစ္စမှာ  အမျာဵြပည်သူတို ့ ပူဵေပါင်ဵ 

ပါဝင်မှသာ အဆင်ေြပမည်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျင်ဵပ 

ခဲဴေသာ ကမ္ဘာဴဖလာဵေဘာလဳုဵမပိုင်ပွဲကကီဵတွင်  လာေရာက်အာဵ 

ေပဵကကေသာ ဂျပန်လူမျ ိုဵေဘာလဳုဵပရိသတ်တ့ုိသည် ေဘာလဳုဵ 

ပွဲမပီဵသည်ဴအခါ ၎င်ဵတ့ုိ၏စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵကုိ စနစ်တကျ 

ြပန်လည်သိမ်ဵဆည်ဵရှင်ဵလင်ဵေပဵသွာဵသည်ဴ သတင်ဵကို သိရှိ 

ရသည်ဴအခါ ဂျပန်လူမျ ိုဵတ့ုိ၏ ြပည်သူ့နီတိကုိ လုိက်နာသည်ဴ 

စိတ်ဓာတ်နှငဴ် ေခတ်မီဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတက်ေသာ နိုင်ငဳမျာဵတွင် 

အမှိုက်ကင်ဵစင်ေရဵကုိ အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေကကာင်ဵ 

အတုယူသငဴ်သည်ဟု ထင်ြမင်မိပါသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်လည်ဵ ပရဟိတစိတ်ဓာတ်ရှိသူမျာဵ 

သည် အမှိုက်ေကာက်အဖွဲ့မျာဵဖဲွ့စည်ဵမပီဵ အမှိုက်ကင်ဵစင်ေရဵ 

ကုိလုပ်ေဆာင်ေနကကမပီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

အေနြဖင်ဴလည်ဵ  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ    အသိ 

ပညာေပဵေရဵနှင်ဴ အသိပညာြပန့်ပွာဵေရဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကုိ 

တုိင်ဵေဒသကကီဵ နှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵတွင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ 

နိုင်ငဳေတာ်အစုိဵရ၏ (၄)နှစ်တာကာလအတွင်ဵ လူထုပညာ 

ေပဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ (၄,၃၀၁) ကကမ်ိ ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဲဴမပီဵ 

စုစုေပါင်ဵ (၈၅၈,၁၆၀) ဦဵ ပါဝင်ခဲဴေကကာင်ဵ သိရှိရပါသည်။ 

အမှိုက်ကင်ဵစင်ေရဵကို လုပ်ေဆာင်ေနကကသည်မှာ အာဵတက် 

ဖွယ်ရာြဖစ်သည်။ အထူဵသြဖင်ဴ နိုင်ငဳြခာဵခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ 

တုိဵတက်လာသညဴ် ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵကို 

ဆဲွေဆာင်ရာ၌ အမှိုက်ကင်ဵစင်ေရဵသည် အဓိကအချက်အြဖစ် 

ပါဝင်ေန၍ြဖစ်သည်။ 

 အချုပ်ဆုိရေသာ်အမှိုက်ကင်ဵစင်ေရဵ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

စနစ်တကျစီမဳခန့်ခွဲနိုင်ေရဵတ့ုိသည် လူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်၊ 

အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခု၊ အစုိဵရတစ်ခုတည်ဵကသာ လုပ်ေဆာင်၍ 

မရဘဲ အမျာဵြပည်သူတ့ုိ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှသာလျှင် 

ေအာင်ြမင်နုိင်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပလုိကရ်ပါသည်။  

ဟန်မင်ဵထက်ေအာင် 
(ဦဵစီဵအရာရှိ) 

ရခိုင်ြပည်နယ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

 
Ref:  Coad and Coffey, Collection of Municipal Solid Waste in Developing 
 Countries, (UN-HABITAT),2010-ISBN: Volume: 978-92-1-132254-5 

 (e-book) ြမန်မာနုိင်ငဳအမျ ိုဵ သာဵအဆင်ဴ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှု မဟာဗျူ ဟာ 
 နှင်ဴ ပင်မလုပ်ငန်  ဵအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀) 

 



 

အမှိုက်ဆိုတဴဲ အရာဟာ  
အစုိ/အေြခာက် နှစ်မျ ိုဵရှိတာ 
သူ့ေနရာနှငဴ်သူစွန့်ပစ်မှ  
စည်ဵကမ်ဵရိှတဴဲစာရိတ္တ 
Recycle လုပ်ငန်ဵစဉ်အကျ ိုဵရှိေအာင်  
ေရာေနှာပစ်တဴဲအကျငဴ်ကိုေရှာင် 
အမှိုက်ပုဳဵမျာဵတွင် ကပ်လို့ထာဵ  
"အမှိုက်စုိ/ေြခာက်" အမှတ်အသာဵမျာဵ 
စနစ်တကျပစ်တတ်ရင်  
ကမ္ဘာေြမရဲ့ ကယ်တင်ရှင် 
မိမိကိယု်တုိင်ြပန်စဉ်ဵစာဵ  
စည်ဵကမ်ဵရိှမပီလာဵ 

ကျွန်ုပ်တ့ုိချစ်တဴဲ ဒီေြမကမ္ဘာ အစဉ်လှပဖ့ုိရာ  
ယခုအချန်ိမှ အစြပုလ့ုိ အမှိုက်ခွြဲခာဵပစ်ကကစ့ုိ 
          

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

               သက်ဇင်ဝင်ဵ    
              ဦဵစီဵအရာရှိ 
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