
 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာဵေရဵ 

မှူဵချု ပ်ရဳုဵ (၃) ထပ်ရဳုဵအေဆာက်အဉီသစ်ဖွင်ဴပဲွ အခမ်ဵအနာဵကုိ 

၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ဨဂုတ်လ (၁၂) ရက်၊ နဳနက် (၀၉:၀၀) နာရီတွင် 

ေနြပည်ေတာ်၊ ဉတ္တရသီရိမမို့နယ်၊ ရဳုဵအမှတ် (၅၈)၌ ကျင်ဵပ 

ြပုလုပ်ခဴဲပါသည်။ 

 အဆုိပါ (၃) ထပ်အေဆာက်အဉီအသစ်သည် သဳကူကွန် 

ကရစ်အမျ ိုဵအစာဵြဖစ်မပီဵ ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ 

အေဆာက်အဉီဉီဵစီဵဌာန၊ အေဆာက်အဉီအထူဵအဖဲွ့ (၄) မှ 

တာဝန်ယူ တည်ေဆာက်ခဴဲရာ (၂၉-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေန့တွင် စတင် 

ခဴဲမပီဵ (၃၀-၉-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် တည်ေဆာက်မပီဵစီဵခဴဲပါသည်။  

ဖဲကြိုဵြဖတ်ဖွင်ဴလှစ်ြြင်ဵ  

 အဆိုပါ အေဆာက်အဉီသစ် ဖွငဴ်ပွဲအခမ်ဵအနာဵသ့ုိ 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဝန်ကကီဵ 

ဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဉီဵအုန်ဵဝင်ဵ၊ ဒုတိယဝန်ကကီဵ 

ေဒါက်တာရဲြမင်ဴေဆွ၊ အမျ ိုဵ သာဵလွှတ်ေတာ် သတ္တုသယဳဇာတနှင်ဴ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ ေကာ်မတီဉက္ကဋ္ဌ 

ဉီဵေကျာ်သီဟ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ ေကာင်စီဝင် ဉီဵတင်ထွန်ဵနှင်ဴ 

အဆာက်အဉီဉီဵစီဵဌာန ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချု ပ်(မငိမ်ဵ) ဉီဵသိန်ဵေဇာ် 

တ့ုိတက်ေရာက်၍ (၃) ထပ်ရဳုဵ အေဆာက်အဉီအသစ်အာဵ 

ဖဲကကိုဵြဖတ် ဖွငဴ်လှစ်ေပဵခဲဴပါသည်။ 

အထိမ်ဵအမှတ် သစ်ပင်မျာဵစုိြပ်ျ ိုဵြြင်ဵ 

 ယင်ဵေနာက် ကကေရာက်လာေသာ ဧည်ဴသည်ေတာ်မျာဵအာဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် 

ဉီဵလှေမာင်သိန်ဵက ဖွငဴ်ပွ ဲအထိမ်ဵအမှတ် အမှတ်တရ 

လက်ေဆာင်မျာဵေပဵအပ်မပီဵ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵသည်  

ဧညဴ်သည်ေတာ်မျာဵနှငဴ်အတူ အထိမ်ဵအမှတ်သစ်ပင်မျာဵ 

စုိကပ်ျ ိုဵြခင်ဵ၊ စုေပါင်ဵဓာတ်ပုဳရုိကက်ူဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴ 

ပါသည်။ 

“ပတ်ဝန်ဵြျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵြျုပ်ရဳုဵ ၊ ရဳုဵသစ်အေဆာြ်အဉီဖွငဴ်ပွဲအြမ်ဵအနာဵ ြျင်ဵပြြင်ဵ” 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဉီဵအုန်ဵဝင်ဵ၊ ဒုတိယဝန်ကကီဵ ေဒါက်တာရဲြမင်ဴေဆွ၊ 
အမျ ိုဵသာဵလွှတ်ေတာ် သတ္တုသယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ ေကာ်မတီဉက္ကဋ္ဌ ဉီဵေကျာ်သီဟ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

ေကာင်စီဝင် ဉီဵတင်ထွန်ဵနှငဴ် အဆာက်အဉီဉီဵစီဵဌာန ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်(မငိမ်ဵ) ဉီဵသိန်ဵေဇာ်တို့က (၃) ထပ်ရဳုဵ အေဆာက်အဉီအသစ်အာဵ ဖဲကကိုဵြဖတ် 
ဖွင်ဴလှစ်ေပဵြခင်ဵ မှတ်တမ်ဵဓါတ်ပုဳ 



ြမ္ဗည်ဵေမာ်ြွန်ဵ ေြျာြ်စာတုိင်အာဵ အေမွှဵနဳ့သာရည် 

ပြ်ဖျန်ဵြြင်ဵ 

 နဳနက် (၀၉:၃၀) နာရီအချန်ိတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵနှင်ဴ 

အခမ်ဵအနာဵတက်ေရာက်လာကကေသာ ဧည်ဴသည်ေတာ်မျာဵက 

ကမ္ဗည်ဵေမာ်ကွန်ဵ ေကျာက်စာတုိင်အာဵ အေမွှဵနဳ့သာရည် 

ပက်ဖျန်ဵေပ မဵပီဵ ဧည်ဴသည်ေတာ်မျာဵမှ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေရဵဉီဵစီဵဌာန အေဆာက်အဉီသစ်အာဵ လှည်ဴလည်ကကညဴ်ရှု 

ကကပါသည်။  

 

 ဖွင်ဴပဲွအခမ်ဵအနာဵသ့ုိ သယဳဇာတနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနေအာက်ရှ ိ ဉီဵစီဵဌာနမျာဵနှငဴ ်  

ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အေဆာက်အဉီဉီဵစီဵဌာနမှ 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်မျာဵ၊ ဉီဵေဆာင်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵမျာဵ၊ 

အင်ဂျင်နီယာချုပ်နှငဴ် တာဝန်ရှိသူမျာဵ စုစုေပါင်ဵ (၂၉) ဉီဵ 

တက်ေရာက်ခဲဴမပီဵ အခမ်ဵအနာဵကုိ နဳနက် (၀၉:၄၅) နာရီတွင် 

ေအာင်ြမင်စွာ ရုပ်သိမ်ဵခဲဴပါသည်။ 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ 
ဒုတိယဝန်ကကီဵ ေဒါက်ရဲြမငဴ်ေဆွမှ အထိမ်ဵအမှတ် သစ်ပင်စိုက်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

မှတ်တမ်ဵဓါတ်ပုဳ 

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဝန်ကကီဵ ဌာန၊ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဉီဵအုန်ဵဝင်ဵမှ ကမ္ဗည်ဵေမာ်ကွန်ဵ 

ေကျာက်စာတိုင်အာဵ အေမွှဵနဳ့သာရည် ပက်ဖျန်ဵြခင်ဵ မှတ်တမ်ဵဓါတ်ပု ဳ  

၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ကျေရာက်သည်ဴ 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ လူငယ်မျာဵေန့တွင်  ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ 

အေြခခဳပညာဦဵစီဵဌာန၊ သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵ 

ဌာန ၊ Save the Children International နှငဴ် World Wide 

Fund for Nature-Myanmar တ့ုိပူဵေပါင်ဵ၍ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် 

ဆန်ဵသစ်ေသာ သင်ယူမှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵပါဝင်သညဴ် စီမဳကိန်ဵ 

အေြခြပု ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာပညာေပဵြခင်ဵကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူညီချက်စာလွှာ (Letter 

of Agreement - LoA) အာဵ ရဳုဵအမှတ်(၁၃)၊ အေြခခဳပညာ 

ဦဵစီဵဌာနတွင် လက်မှတ်ေရဵထိုဵခဲဴကကပါသည်။  

အေြခခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴ 

“စိမ်ဵေရာင်ြခယ်မျ ိုဵဆက်သစ်မျာဵ” အမည်ရိှ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵေရဵ ပူဵေပါင်ဵ  

ေဆာင်ရွက်မှုကုိ စီမဳကိန်ဵအေြခြပု ေလဴလာသင်ယူမှုမျာဵမှ 

တစ်ဆငဴ်  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ အသိပညာမျာ ၊ဵ 

အေလဴအကျင်ဴေကာင်ဵမျာဵ ရရိှလာေစေရဵအတွက် ၂၁ရာစု 

စွမ်ဵရည်မျာဵြဖင်ဴ ေပါင်ဵစပ်သင်ယူြခင်ဵအာ ြဵဖင်ဴ အရည်အေသွ  ဵ

ြပည်ဴဝေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ အသိပညာ 

ေပဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခု ြဖစ်လာေစရန်ရည်ရွယ်၍ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

“ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ဆန်ဵသစ်ေသာ သင်ယူမှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵ ပါဝင်သည်ဴ စီမဳြိန်ဵ အေြြြပု ပတ်ဝန်ဵြျင်ဆိုင်ရာ 
ပညာေပဵြြင်ဵြို အေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ရန် သေောတူညီြျြ်စာလွှာ (Letter of Agreement - LoA) 

လြ်မှတ်ေရဵထိုဵပွဲအြမ်ဵအနာဵ ြျင်ဵပြြင်ဵ” 



စိမ်ဵေရာင်ြခယ်မျ ိုဵ ဆက်သစ်မျာဵ စီမဳကိန်ဵ ကနဦဵအဆင်ဴ  

အေနြဖင်ဴ ကယာ ြဵပည်နယ်၊ မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ တနသောရီ 

တုိင်ဵေဒသကကီဵ တ့ုိရှိ အေြခခဳပညာမူလတန်ဵနှင်ဴ အလယ်တန်ဵ 

အဆင်ဴ စာသင်ေကျာင်ဵစုစုေပါင်ဵ (၁၃၀) တွင် ေကျာင်ဵချန်ိ 

ြပင်ပလှုပ်ရှာဵမှုအြဖစ် စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်သွာဵမည် 

ြဖစ်မပီဵ၊ လာမည်ဴငါဵနှစ်တာကာလအတွင်ဵ တစ်နိုင်ငဳလဳုဵရိှ 

စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵတွင် တုိဵချဲ့ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 အဆိုပါ LoA လက်မှတ်ေရဵထိုဵြခင်ဵ အခမ်ဵအနာဵတွင် 

အေြခခဳပညာဦဵစီဵဌာန ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချု ပ် ဦဵကုိေလဵဝင်ဵက 

“ပညာသင်ကကာဵေပဵရေသာ ဆရာေတွအေနနှင်ဴ အနာဂတ်တွင် 

ြဖစ်ေပါ်လာမည်ဴ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ယိုယွင်ဵပျက်စီဵလာမှုအေကကာင်ဵမျာဵအာဵ ကေလဵမျာဵသိရိှ 

နာဵလည်ေစရန် ကကို တင်ြပင်ဆင်ေပဵထာဵရပါမည် ြဖစ်ပါ 

ေကကာင်ဵ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ြပဿနာမျာဵအာဵ 

စိစစ်ေလဴလာမပီဵ လက်ေတွ့ကျေသာ  လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵအာဵ 

ကေလဵမျာဵကိုယ်တိ ုင် ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်တတ်ေစရန် 

စိမ်ဵေရာင်ြခယ်မျ ိုဵဆက်သစ်မျာဵ အသင်ဵမျာဵမှတစ်ဆငဴ်  

အာဵေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊ သ့ုိမှသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်  

နိုင်ငဳအတွက်သာမက တစ်ကမ္ဘာလဳုဵတွင် ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ြပဿနာမျာဵအာဵ ေြဖရှင်ဵနုိင် 

မည်ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ” ေြပာကကာဵခဴဲပါသည်။ 

အခမ်ဵအနာဵတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵ 

ဌာန ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချု ပ် ဉီဵလှေမာင်သိန်ဵက “ကမ္ဘာကကီဵတွင် 

လက်ရိှြဖစ်ပွာဵေနေသာ COVID-19 ကပ်ေရာဂါကို ြပန်လည် 

ကုစာဵရန်အတွက် ကကိုဵပမ်ဵေနရချနိ်တွင် နိုင်ငဳတစ်ဝှမ်ဵ၌ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအသိပညာေပဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ပုိမုိ 

လုပ်ေဆာင်နုိင်ရန် အလွန်အေရ ကဵကီဵပါေကကာင် ၊ဵ အနာဂတ်တွင် 

ကမ္ဘာကကီဵကို ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မညဴ်သူမျာဵ၊ ြမန်မာဴ 

ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ ြဖစ်လာမည်ဴ  ေနာင်မျ ိုဵ ဆက် ကေလဵငယ်ေတွ 

အေနနဲ ့ စိမ်ဵေရာင်ြခယ်မျ ိုဵ ဆက်သစ်မျာဵ အသင်ဵမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်၏တန်ဖိုဵကို စဲွစဲွမမဲမမဲ နာဵလည်သေဘာ 

ေပါက်လာေစမည် ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ” ေြပာကကာဵပါသည်။ 

စိမ်ဵေရာင်ြခယ်မျ ိုဵ ဆက်သစ်မျာဵအသင်ဵ သင်ရုိဵညွှန်ဵတမ်  ဵ

တွင် သဘာဝ၏ အေရဵပါပဳု၊ သစ်ေတာမျာဵအေကကာင်ဵနှင်ဴ 

သစ်ေတာြပုန်ဵတီ ြဵခင်ဵမျာဵအေကကာင်ဵ၊ သာဵငှက်တိရစ္ဆာန်မျာဵ 

အေကကာင် ၊ဵ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ အမှိုက်စီမဳခန့်ခဲွမှုမျာဵအေကကာင် ၊ဵ 

ေရအသဳုဵြပုမှုနှင်ဴေရညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵအေကကာင်ဵ စသည်ဴေခါင်ဵစဉ် 

မျာဵပါဝင်မပီဵ ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ 

အမျ ိုဵသာဵပညာေရဵမဟာဗျူဟာ စီမဳကိန်ဵ (NESP) တွင် 

ပါဝင်သည်ဴ ကေလဵဗဟုိြပုသင်ကကာဵနည်ဵကုိ ပုိမုိအာဵေကာင်ဵ 

လာေစရန်နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် အာဆီယဳပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာပညာေပဵ 

ေရဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ (AWGEE) ၏ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိလည်ဵ 

အေထာက်အကူြပုနုိင်ရန်နှင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဴဳ 

ခိုင်မမဲမပီဵ ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတက်မှုစီမဳကိန်ဵ (MSDP) 

နှင်ဴလည်ဵ ကုိက်ညီမှုရိှေအာင် ေရဵသာ ြဵပုစုထာဵပါသည်။ 

လက်ေတွ့ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကျာင်ဵသာ /ဵေကျာင်ဵသူမျာ  ဵ

ကသာ ဦဵေဆာင်ြပုလုပ်သွာဵမည်ြဖစ်မပီဵ၊ ဆရာ/ဆရာမမျာဵ 

နှင်ဴ မိဘဆရာအသင်ဵဝင်မျာဵကပဴဳပိုဵကူညီသူ အြဖစ်သာ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ကာ အစုိဵရကထုတ်ြပန် ထာဵသည်ဴ 

COVID-19 ကပ်ေရာဂါဆိုင်ရာ လုိကန်ာရမည်ဴ လမ်ဵညွှန်ချက် 

မျာဵနှင်ဴအညီ လုိကန်ာေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

“ြမန်မာနုိင်ငဳအတွင်ဵ ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုထိန်ဵြျုပ်ေရဵအတွြ် ဂျပန်နိုင်ငဳ၏ နည်ဵပညာအြူအညီြဖင်ဴ 
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မညဴ် စီမဳြိန်ဵဆုိင်ရာ Kick-off Meeting ြျင်ဵပြြင်ဵ” 

 ေနြပည်ေတာ်၊ သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵ 

ဌာန၊ ရဳုဵအမှတ် (၅၈) ၌ ဂျပန်နိုင်ငဳ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ 

ဝန်ကကီဵဌာန (Ministry of Environment  Japan (MOEJ) ၊ 

Nippon Koei Co., Ltd ၊ Myanmar Koei Co., Ltd ၊ 

ဂျပန်နုိင်ငဳအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵေအဂျင်စီ 

(JICA) နှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာနတ့ုိ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မညဴ်    “Bilateral  Cooperation  Project  for   



Promotion of Co-benefits Approach on Air Pollution 

Control in Myanmar”  စီမဳကိန်ဵ၏ Kick-off Meeting ကို    

၂၁ - ၈ -၂၀၂၀ (ေသာကကာေန့) တွင်  Virtual Meeting 

စနစ်ြဖငဴ် ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲ ဴရာ အဆိုပါအစည်ဵအေဝဵသို ့  

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် 

ဉီဵေဆာင်၍ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်နှင်ဴ သက်ဆုိင်ရာ 

တာဝန်ရိှသူမျာဵ၊ ဂျပန်နုိင်ငဳပတ်ဝန်ကျင်ေရဵရာဝန်ကကီဵဌာနမှ 

တာဝန်ရိှသူမျာဵ နှငဴ် JICA ၊ Nippon Koei Co., Ltd နှင်ဴ Myanmar 

Koei Co., Ltd  တ့ုိမှ တာဝန်ရှိသူမျာဵ တက်ေရာက်ေဆွဵေနွဵခဴဲပါ 

သည်။ 

ဂျပန်နိုင်ငဳ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ြမန်မာ 

နိုင်ငဳ သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနတ့ုိအကကာဵ လက်မှတ်ေရဵထုိဵခဴဲသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုအတွက် Memorandum of     

Cooperation (MoC) အရ ပတ်ဝန်ဵကျင် ညစ်ညမ်ဵမှု 

ေလျှောဴချြခင်ဵနှင်ဴအတူ မှန်လုဳအိမ်ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လွှတ်မှု 

ေလျှောဴချရန်နှငဴ် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ေလျာဴနည်ဵေစသညဴ် 

နည်ဵပညာရပ်မျာဵ ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတက်လာေစရန် ရည်ရွယ်၍ 

“Bilateral Cooperation Project for  Promotion of     

Co-benefits Approach on Air Pollution Control in  

Myanmar” စီမဳကိန်ဵအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 အဆိုပါစီမဳကိန်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

ြခင်ဵြဖင်ဴ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုေလျှောဴချေရဵနှင်ဴ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵ 

ဖက်စပ်လုပ်ငန်ဵစဉ်(Joint Crediting Mechanism-JCM) 

ဆိုင်ရာ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ထုတ်လွှတ်မှု ေလျှောဴချနုိင်ြခင်ဵ၊ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုေလျှောဴချနုိင်ြခင်ဵမှ မူဝါဒနှင်ဴ အဖဲွ့အစည်  ဵ

မျာ  ဵ အာဵေကာင်ဵလာေစေရဵ ကူညီေထာက်ပဳဴေပဵနုိင်ြခင်ဵနှင်ဴ 

ကာဗွန် ေလျှောဴချမှုနည်ဵပညာမျာဵ အာဵေကာင်ဵလာေစေရဵ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

“အဏ္ဏဝါစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵေလျှောဴြျေရဵနှင်ဴပတ်သြ်၍ မိတ်ဖြ်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ နှင်ဴ Roundtable Discussion ြျင်ဵပြြင်ဵ” 

 အဏ္ဏဝါပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ ေလျှောဴချေရဵတွင် 

ေထာက်ပဴဳကူညီလျှေက်ရိှေသာ ဝါရှင်တန်အေြခစုိက် ကမ္ဘာဴဘဏ်၊  

ဂျပန်နုိင်ငဳ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာဝန်ကကီဵဌာန၊ ေနာ်ေဝနုိင်ငဳ 

အေြခစုိက် Foundation for Scientific and Technical   

Research (SINTEF) ၊ နယ်သာလန်သဳရဳု ၊ဵ အာရှဖဳွ မ့ဖိုဵ မှုဘဏ်နှင်ဴ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနတ့ုိပူဵေပါင်ဵ၍ ြမန်မာနုိင်ငဳ 

ပလတ်စတစ်ပစ္စည်ဵေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် 

ေရဵဆဲွနုိင်ေရဵအတွက် ေဆွဵေနွဵပဲွတစ်ရပ်အာဵ ၇-၈-၂၀၂၀ 

ရက်ေန့တွင် Video Conferencing စနစ်ြဖငဴ် ကျင်ဵပြပုလုပ် 

ခဲဴပါသည်။ 

 ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်မှ အဖွငဴ်အမှာစကာဵေြပာကကာဵ 

ရာတွင် ြမန်မာနုိင်ငဳ အဏ္ဏဝါပလတ်စတစ်ေလျာဴချေရဵအတွက် 

စိန်ေခါ်မှုမျာဵစွာရိှရာ ဖဳွ့မဖိုဵမှုမိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ြမန်မာ 

နိုင်ငဳ၏ ပလတ်စတစ်ေလျှောဴချေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် 

ေရဵဆွဲရာတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ကကသည်ကိ ု ေကျဵဇူဵတင်ရိှ 

ပါေကကာင်ဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ပလတ်စတစ်ေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ကုိ ြမန်မာနုိင်ငဳစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှု မဟာ 

ဗျူဟာနှင်ဴ ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၃၀)နှင်ဴ အဏ္ဏဝါ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵေလျှောဴချေရဵဆုိင်ရာ ဘန်ေကာက်ေကကညာစာတမ်ဵ 

တ့ုိနှငဴ်အညီ ေရဵဆွဲရန်လိုအပ်ပါေကကာင်ဵနှင်ဴ မိတ်ဖက်အဖဲွ့ 

အစည်ဵအသီဵသီဵမှ ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကို  

ေဆွဵေနွဵေစလုိပါေကကာင်  ဵေြပာကကာဵပါသည်။ 

 ထို့ေနာက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ 

လက်ရိှေဆာင်ရွက်လျှေက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုနှင်ဴ 

ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်ဵမှုေလျာဴပါဵမှု ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ၊ နုိင်ငဳ 

တကာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မှု၊ ကကုဳေတွ့ေနရသည်ဴ အခက်အခဲမျာဵနှင်ဴ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴ အစီအမဳမျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပမပီဵ မိတ်ဖက် 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအာဵ ၎င်ဵတ့ုိေဆာင်ရွက်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီ 

အစဉ်မျာဵကို အသီဵသီဵတင်ြပခဲဴကကပါသည်။ 

 ထို့ေနာက် ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်ဵမှု ေလျှောဴချေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ အဓိကထာဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ 

နယ်ပယ်၊ မူဝါဒ၊ ဉပေဒနှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ေပါ်ေပါက် 



လာေရဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ေစာငဴ်ကကညဴ်စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် အကဲ 

ြဖတ်ြခင်ဵဆိုင်ရာမူေဘာင် ေရဵဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ေပါင်ဵစပ်ဖွဲ့စည်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှငဴ် ဉပေဒအရခုိင်မာေစြခင် ၊ဵ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြမှင်ဴတင်ြခင် ၊ဵ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမျာဵနှင်ဴ ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက် 

ြခင်ဵနှငဴ် အသိအြမင်ြပန့်ပွာဵေရဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ရန်ပဳုေငွ 

ဖွဳ့မဖိုဵမှုနှငဴ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုအစီအစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

သုေတသန၊ တီထွင်ဆန်ဵသစ်မှုနှငဴ် နည်ဵပညာမျာဵ တုိဵတက် 

ေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတ့ုိကုိ Live mapping Matrix ြဖငဴ် 

တင်ြပကက၍ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵကို  

ေဆွဵေနွဵခဲဴကကမပီဵ အစည်ဵအေဝဵအာဵ ညေန ၅ နာရီတွင် 

ရုပ်သိမ်ဵခဲဴပါသည်။ 

“Global Environment Facility (GEF) ၏ Small Grants Program တွင်ပါဝင်မည်ဴြစိ္စနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် 
အစည်ဵအေဝဵြျင်ဵပြြင်ဵ” 

ကုလသမဂ္ဂဖဳွမ့ဖိုဵ မှုအစီအစဉ် (UNDP) က အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည်ဴ GEF Small Grants Program တွင် 

ြမန်မာနုိင်ငဳပါဝင်မည်ဴကိစ္စနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ Video Conferencing 

အာဵ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ေန့တွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵ 

ဌာန၌ ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဴဲမပီ  ဵ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ချုပ် ဦဵလှေမာင်သိန်ဵမှ 

ဦဵေဆာင်၍ New York အေြခစုိက ် UNDP GEF Small 

Grant Program ၏ Global    Manager ြဖစ်သူ Ms. Yoko 

Watanabe ဦဵေဆာင်သညဴ် ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ UNDP 

ြမန်မာရဳုဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှ ဒတိုယညွှန်ကကာဵ ေရဵမှူဵချုပ် (စီမဳ/မူဝါဒ) နှငဴ် 

စီမဳကိန်ဵ၊ စာရင်ဵအင်ဵ နှင်ဴ GIS ဌာနမှ အရာထမ်ဵ၊ 

အမှုထမ်ဵမျာဵ တက်ေရာက်ခဲဴကကပါသည်။ 

ေဆွဵေနွဵပွဲတွင်  ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖင်ဴ GEF Small 

Grant Program တွင် ပါဝင်ရသညဴ် အေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵ၊ 

ြမန်မာနုိင်ငဳနှငဴ် GEF Small Grant Program၊ UNDP 

ြမန်မာရဳုဵတ့ုိပူဵေပါင်ဵ၍ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွာဵရမည်ဴ 

ကိစ္စရပ်မျာဵ၊ Application ေရဵသာဵြပင်ဆင်မှု၊ Appraisal 

Mission လာေရာက်နုိင်မှု၊ Work Plan ေရဵဆွဲရန် ြပင်ဆင် 

ထာဵရိှမှုနှငဴ် Small Grant Program အတွက် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ 

GEF ရန်ပုဳေငွခွဲေဝလျာထာဵမှုမှ ရန်ပုဳေငွထည်ဴဝင်မှုအတွက်   

Endorsement Letter ထုတ်ေပဵရန် ေဆာင်ရွက်မှုတ့ုိနှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵ၍ ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵခဴဲကကပါသည်။ 

  ြမန်မာနုိင်ငဳကပါဝင်မည်ဴ GEF Small Grants Program 

သည် GEF ရန်ပုဳေငွြဖငဴ် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ UNDP က 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည်ဴ ရန်ပဳုေငွေထာက်ပဴဳေရ  ဵအစီအစဉ် 

တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပဳုေငွကုိ GEF က 

သီဵသန့်ခဲွေဝေပဵထာဵသည်ဴ ရန်ပဳုေငွနှင်ဴ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လုိ 

သည်ဴ နုိင်ငဳမျာဵက ၎င်ဵတ့ုိအတွက် GEF က လျာထာဵေပဵသည်ဴ 

ရန်ပဳုေငွ၏ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵထက်မပုိေသာ ြပန်လည်ထည်ဴဝင်သည်ဴ 

ရန်ပုဳေငွမျာဵကုိစုစည်ဵမပီဵ အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သညဴ် နိုင်ငဳ 

အာဵလဳုဵကို အညီအမျှေ ြပန်လည်ေလျှောက်ထာဵခွငဴ်ြပုထာဵပါ 

သည်။ GEF Small Grants Program ရန်ပဳုေငွမျာဵကုိ ေဒသခဳ 

ြပည်သူအစုအဖဲွ့မျာ ၊ဵ လူထုအေြခြပု အဖဲွ့အစည်ဵ (CSO/CBO) 

မျာဵက ေဆာင်ရွက်လုိသည်ဴ Community-based လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

နှင်ဴစီမဳချက်မျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ေလျှောက်ထာဵနုိင်မပီဵ  

စီမဳကိန်ဵတစ်ခုအတွက် အမျာဵဆဳုဵ USD ၅၀,၀၀၀ ေလျှောက်ထာ  ဵ

နိုင်ပါသည်။ စီမဳကိန်ဵအမျ ိုဵအစာဵေပါ်မူတည်မပီဵ အနည်ဵဆုဳဵ 

USD ၅,၀၀၀ မှ နုိင်ငဳမျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ စီမဳကိန်ဵမျာဵ 

အတွက် USD ၅၀၀,၀၀၀  အထိလည်ဵ ေလျှောက်ထာဵနုိင်ပါသည်။  

ယေန့အထိ  GEF Small Grants Program တွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် နိုင်ငဳေပါင်ဵ ၁၂၅ နိုင်ငဳရှိမပီဵ GEF-7 

(၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကာလအတွက် ရန်ပုဳေငွအြဖစ် GEF က USD 

၁၂၈ သန်ဵ ခဲွေဝေပဵထာဵပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖင်ဴ GEF-7 

Small Grants Program တွင် စတင်ပါဝင်ရန် ေဆာင်ရွက် 

ေနြခင် ြဵဖစ်မပီဵ ြမန်မာနုိင်ငဳအတွက် GEF က ခဲွေဝေပဵထာဵသည်ဴ 

ရန်ပုဳေငွမှ USD ၀.၈ သန်ဵကို GEF Small Grants Program 

အတွက် ြပန်လည်လျာထာဵေပဵမပီဵြဖစ်ပါသည်။  



ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖင်ဴ GEF Small Grants Program တွင်  

ပါဝင်ခွင်ဴရရိှမပီဵ ရန်ပဳုေငွေလျှောက်ထာဵခွင်ဴရမည်ဆိုပါက Small 

Grants Program ၏ ဦဵစာဵေပဵကဏ္ဍမျာဵ ြဖစ်သညဴ် (၁) 

sustainable agriculture and fisheries ၊ (၂) low-carbon 

energy access benefits ၊ (၃) community-based threat-

ened ecosystems and species conservation: land and 

water ၊ (၄) local to global coalitions in chemicals and 

waste management နှင်ဴ (၅)  catalyzing sustainable urban 

development တ့ုိနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် community level တွင် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ဴစီမဳကိန်ဵမျာဵကုိ ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ လူမှုအဖွဲ့ 

အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ြဖစ်မပီဵ ြမန်မာ 

နိုင်ငဳ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ၊ ေဒသခဳမျာဵ၏ အသက် 

ေမွဵဝမ်ဵေကကာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာ  ဵ တုိဵတက်ေကာင်ဵမွန်ေရဵနှင်ဴ ေဒသခဳ 

ြပည်သူမျာဵပါဝင် ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရရှိေရဵတ့ုိကုိ အေထာက် 

အပဴဳေပဵနိုင်မညဴ် ရန်ပုဳေငွအရင်ဵအြမစ်တစ်ခု ရရှိလာနုိင်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

“စုေပါင်ဵအမှိုြ်ေြာြ်ပွဲြျင်ဵပြြင်ဵ” 

မမိတ်မမို့နယ် သန့်ရှင်ဵသာယာလှပေရဵနှငဴ် စိမ်ဵလန်ဵ 

စုိြပည်ေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴ  ဨဂုတ် ၁၆ ရက်ေန့ ၊ 

ေန့လည် (၁၂:၃၀) အချန်ိတွင် မမိတ်ခရုိင်၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အရာထမ်ဵ/အမှုထမ်ဵမျာ ၊ဵ စည်ပင် 

သာယာေရဵအဖဲွ့၊  Fauna & Flora International (FFI) ၊ 

ေလာကအလင်ဵ၊ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအသင်ဵ၊ Trash Hero 

အဖဲွ့  ၊ We Love Myeik အဖဲွ့နှငဴ် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ စုစု 

ေပါင်ဵ လူဦဵေရ(၈၀)ခန့်  ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေသာ အဖဲွ့မျာဵြဖင်ဴ 

မမိတ်မမို့၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်ကွက၊် ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ ပုလဲရတနာ 

ခန်ဵမအေရှ့ရိှ ဆိပ်ငယ်တဳတာဵအနီဵမှစ၍ ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ 

တစ်ေလျှောက်ရှိ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ၊ ငါဵဖမ်ဵပုိကမ်ျာဵ၊ 

အဝတ်စုတ်မျာဵအာဵ စုေပါင်ဵအမှိုက်ေကာက်ြခင်ဵအာဵ 

Covid–19 ကာလအတွင်ဵ ချမှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵချက် 

မျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်မပီဵစီဵခဲဴပါသည်၊။  

“ေလထု/ေရထုအရည်အေသွဵတုိင်ဵတာေရဵအသဳုဵြပုနည်ဵသင်တန်ဵနှငဴ် Drone Orthomosaic Mapping Training 
အေြြြဳသင်တန်ဵဖွင်ဴလှစ်ြြင်ဵ” 

 ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်အတွင်ဵ ေလထု/

ေရထုအရည်အေသွဵ ေကာင်ဵမွန်ေစရန်၊ ဌာနတွင်ဵ ဝန်ထမ်ဵမျာ  ဵ

လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည် တုိဵတက်လာေစရန် ရည်ရွယ်၍ 

ေလထုအရည်အေသွဵ တုိင်ဵတာေရဵကိရိယာ အသဳုဵြပုနည်ဵ 

သင်တန်ဵကို NANOVA Co.Ltd အကူအညီြဖငဴ်(၁၄-၈-၂၀၂၀)

ရက်ေန့မှ (၁၅-၈-၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ေရထုအရည်အေသွဵ တုိင်ဵတာေရဵကိရိယာ အသဳုဵြပုနည်ဵ 

သင်တန်ဵကို  AMTT Co.Ltd အကူ အညီြဖငဴ် (၁၇-၈-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့မှ (၁၈-၈-၂၀၂၀) ရက်ေန့ထိ လည်ဵေကာင်ဵ 

ဖွင်ဴလှစ်သင်ကကာဵေပဵခဲဴမပီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵ 

ဌာန၊ ညွှန်ကကာဵ ေရဵမှူဵရဳုဵ၊ ဒက္ခိဏခရုိင်ရဳုဵနှငဴ် ဥတ္တရခရုိင်ရဳုဵ 

တ့ုိမှ သင်တန်ဵသာဵ/သူ အရာထမ်ဵ/အမှုထမ်ဵ (၁၅) ဦဵတ့ုိ 

တက်ေရာက်သင်ကကာဵခဴဲပါသည်။ Drone Orthomosaic 

Mapping Training အေြခခဳသင်တန်ဵကို (၂၂-၈-၂၀၂၀)

ရက်ေန့မှ (၂၃-၈-၂၀၂၀) ရက်ေန့ထိ Applied GIS Service 

(AGS) CO.,Ltd   အကူအညီြဖင်ဴဖွင်ဴလှစ်ခဲဴမပီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာဵ ေရဵမှူဵချုပ်ရဳုဵ၊ ညွှန်ကကာဵ  

ေရဵမှူဵရဳု ၊ဵ ဒက္ခိဏခရုိင်ရဳုဵနှင်ဴ ဥတ္တရခရုိင်ရဳုဵတ့ုိမှ သင်တန်ဵသာဵ/ 

သူ အရာထမ်ဵ/အမှုထမ်ဵ (၁၃) ဦဵတ့ုိမှ လက်ေတွ့ Drone 

တပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ၊ ကိုင်တွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် 

ေြမပုဳမျာဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵနည်ဵပညာေလဴလာသင်ယူြခင်ဵတ့ုိ  

သင်ကကာဵပ့ုိချြခင်ဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ 



“Environmental Standards နှင်ဴအညီ တည်ေဆာြ်ထာဵေသာ “Olympic House ” အေကြာင်ဵသိေြာင်ဵစရာ” 

 International Olympic Committee - IOC ၏ 

ဌာနချု ပ်အသစ်တည်ရိှရာ Olympic House သည် ဆွစ်ဇာလန် 

နိုင်ငဳ၊ လူဆာဵနီဵမမို့ Geneva Lake အနီဵရိှ ြပည်သူပိုင် 

ပန်ဵခခဳအတွင်ဵ တည်ရိှပါသည်။ အေဆာက်အဦတစ်ခုလုဳဵ၏ 

စုစုေပါင်ဵ အကျယ်အဝန်ဵမှာ ၂၄၀၀၀ စတုရန်ဵမီတာ ရိှမပီဵ 

ဝန်ထမ်ဵေပါင်ဵ ၅၀၀ အလုပ်လုပ်ကိငု်နိုင်ရန် လဳုေလာက်မှုရှိ 

ေသာ ရဳုဵအေဆာက်အဦတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 

 အမုိဵတစ်ခုတည်ဵေအာက်တွင် IOC ၏ စီမဳအုပ်ချု ပ်မှုမျာ  ဵ

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ New Olympic House ကုိ 

တည်ေဆာက်ြခင် ြဵဖစ်ေသာေကကာင်ဴ Movement, Transparen-

cy, Flexibility, Sustainability and Collaboration 

ဟူေသာ Key objectives ၅ ခုနှင်ဴ ခခုဳငဳုမိေစရန် 3XN Archi-

tects အဖဲွ့မှ ဒဇီိုင်ဵေရဵဆွဲခဲဴပါသည်။  

 Key Objectives ၅ ခုအနက် Olympic movement 

ဆိုသည်မှာ အာဵကစာဵမှတစ်ဆငဴ် ပိုေကာင်ဵေသာ ကမ္ဘာကကီဵ  

တည်ေဆာက်ရန် ကကို ဵပမ်ဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိြဖစ်၍ New 

Olympic House ဒဇီိုင်ဵဖန်တီဵရာတွင် ထူဵချွန်ထက်ြမက်မှု၊ 

ရုိေသေလဵစာဵမှုနှင်ဴ ချစ်ခင်ရင်ဵနီှဵမှုတ့ုိကုိ Basis of Inspiration 

အြဖစ်ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ ထ့ုိကဴဲသ့ုိ ေဆာင်ရွက်ထာ ြဵခင်  ဵ

ေကကာငဴ် Olympic House အစိတ်အပိုင်ဵအာဵလဳုဵတွင် 

အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုစီရှ ိေကကာင်ဵ 3XN မှ ဗိသုကာပညာရှင် 

Jan Ammundsen က ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပခဴဲပါသည်။  

 Olympic House ကို ၂၃-၆-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် IOC 

မှ တရာဵဝင်ဖွင်ဴလှစ်ခဴဲပါသည်။ ၎င်ဵသည် Parametric design 

ြဖင်ဴဖန်တီဵထာဵေသာ ၅ ထပ် အေဆာက်အဦ ြဖစ်ပါသည်။ 

Transparency သေကေတအေနြဖင်ဴ ေဆာက်အဦတစ်ခုလဳုဵကုိ 

အလွှာနှစ်ထပ်ပါေသာ   Glass facade window system ြဖင်ဴ 

ကာရဳထာဵပါသည်။ ဖန်သာဵမျက်နှာြပင်ေကကာင်ဴ Digital process 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်ဵ၊ သဘာဝအလင်ဵေရာင် အလဳုအေလာက် 

ရရှိြခင်ဵ၊ အနီဵအနာဵရိှ ကန်ေရြပင်ရှုခင်ဵကို ြမင်ရြခင်ဵအြပင် 

ပန် ခဵခဳသ့ုိ လာေရာက်လည်ပတ်သူမျာဵကလည်ဵ အေဆာက်အဦ 

အတွင်ဵပုိင်ဵကုိြမင်ေတွ့ရမပီဵ အုိလဳပစ်အဖဲွ့အစည်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကုိစူဵစမ်ဵေလဴလာနုိင်ပါသည်။ 

 အေဆာက်အဦအတွင်ဵပုိင်ဵ Atrium တွင် အချင်ဵ ၁၆ 

မီတာရိှေသာ Ring-shaped ေကကာင်လိမ်ေလှကာဵြဖင်ဴ အထပ် 

၅ ထပ်ကုိဆက်သွယ်ထာဵပါသည်။ Staircases ကုိ ေအာက်ဆဳု  ဵ

ထပ်မှ အေပါ်သ့ုိေမာဴကကညဴ်လျှေင် Olympic Rings ၅ ခု 

ထပ်ထာဵသကဴဲသ့ုိ ြမင်ေတွ့နုိင်ပါသည်။ အဆုိပါ Staircases 

သည် IOC ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် Stakeholders မျာဵကကာဵ Unity 

and Collaboration ြဖစ်မှုအေြခအေနကို ကိုယ်စာဵြပုေသာ 

အမှတ်အသာဵြဖစ်ပါသည်။ 

 Sustainability ကဏ္ဍတွင် Role Model တစ်ခု 

ြဖစ်ေစလိုေသာေကကာငဴ် အေဆာက်အဦ တည်ေဆာက်ရာတွင်  

South—East View of Olympic House 

Glass Facade Window System 

Dual Spiral Staircases 



ြပန်လည်အသဳုဵြပုြခင်ဵနှငဴ် ြပန်လည်ြပုြပင်သဳုဵစဲွြခင်ဵတ့ုိကို 

အထူဵအေလဵထာဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ တည်ေဆာက်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵတွင် အသဳုဵြပုေသာ Materials ၉၅% သည် ယခင် IOC 

Administration Buildings အဟာင်ဵမှ ပစ္စည်ဵမျာဵြဖစ်မပီဵ 

တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ေနစဉ်အတွင်ဵ ထွက်ရှိ 

ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ ၇၅% ကိုလည်ဵ ြပန်လည်အသဳုဵြပုထာဵ 

ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ကွန်ကရစ်အေရာအေနှာကုိ Recycled 

နည်ဵြဖင်ဴ ထုတ်လုပ်ထာဵပါသည်။ ၎င်ဵကွန်ကရစ်အေရာ 

အေနှာကုိ Civil Engineer မျာဵလက်ခဳနိုင်ေသာ အေြခအေန 

ရရှိေစရန် ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵက ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်မှု 

အဆင်ဴမျာဵစွာ ေဆာင်ရွက်ခဲဴရပါသည်။ 

 အေဆာက်အဦတစ်ခုလုဳဵတွင် columns ၁၄ ခု သာ 

ပါရိှေသာေကကာငဴ် living space အတွက် ေနရာကျယ်ဝန်ဵမှု 

ရှိပါသည်။ ေနရာကျယ်ဝန်ဵေသာေကကာငဴ် အထပ်တုိင်ဵတွင် 

Wheelchair အသဳုဵြပု နုိင်ြခင်ဵ၊ ေရချ ိုဵခန်ဵမျာဵထာဵေပဵနုိင်ြခင်ဵ 

အြပင် မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအတွက် Car spaces မျာဵ ထာဵေပဵ 

နိုင်ပါသည်။ ထ့ုိအြပင် ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် လာေရာက်လည်ပတ် 

သူမျာဵအတွက် စက်ဘီဵ ထာဵရန်ေနရာ ၁၃၅ ခု နှင်ဴ လျှေပ်စစ်ကာဵ 

အာဵသွင်ဵရန် ေနရာမျာဵစွာရိှပါသည်။ ၎င်ဵအချက်မျာဵသည်     

Flexibility and Agility ြဖစ်ေသာ အလုပ်ေနရာအြဖစ် ဆဲွေဆာင်မှု 

ရှိေနေစပါသည်။ 

 Indoor air quality ေကာင်ဵမွန်ေစရန်အတွက် Harmful 

Substances ပါဝင်မှုေလျာဴနည်ဵမပီဵ Environmental standard 

နှင်ဴကိုက်ညီေသာ ေဆာက်လုပ်ေရဵပစ္စည်ဵ/ ကရိယာမျာဵ၊ 

အေချာကုိင်ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပရိေဘာဂမျာဵကုိ တပ်ဆင်အသဳု ြဵပု 

ထာဵပါသည်။ 

 New Olympic House သည် ယခင်အေဆာက်အဦထက် 

၃ ဆ ပိုကကီဵေသာ်လည်ဵ Renewable energy အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ 

enhanced insulation နှငဴ် Smart building features or 

LED lighting အသဳုဵြပုြခင်ဵတ့ုိြဖငဴ် စွမ်ဵအင်သဳုဵစဲွမှုကိ ု ယခင် 

ကထက်ေလျာဴနည်ဵေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵမပီဵ ေခါင်မိုဵေပါ်၌ 

တပ်ဆင်ထာဵေသာ solar panels မျာဵမှ အေဆာက်အဦ 

အတွက် လျှေပ်စစ်စွမ်ဵအင် ၁၀% ရရိှပါသည်။ 

 Olympic House အတွင်  ဵအပူ၊ အေအဵေပဵစနစ် အတွက် 

Heat pump လည်ပတ်ရာတွင် Geneva Lake မှေရကို 

အသုဳဵြပုထာဵပါသည်။ Pumping  Station ကို Constant  

Temperature 5° ရှိေသာ ကန်ေရအနက် ၆၀ မီတာတွင် 

တပ်ဆင်ထာဵပါသည်။ Surface water sources (river water, 

lake water, sea water) အသဳုဵြပုေသာ Heat pump 

လည်ပတ်ရာတွင် Open-loop system နှင်ဴ Close-loop system 

ဟူ၍ ပဳုစဳနှစ်မျ ိုဵရိှပါသည်။ Open-loop system  တွင် အပူ/

အေအဵဓာတ်ရှိေသာေရကို Heat exchanger သ့ုိ တုိကရုိ်က် 

ပ့ုိေဆာင်မပီဵ အပူကူဵေြပာင်ဵြခင်ဵြဖင်ဴ အပူ/အေအဵေပဵစနစ်ကုိ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵပါသည်။ အပူကူဵေြပာင်ဵြခင်ဵမပီဵလျှေင် ေရကို 

ကန်ထဲသ့ုိ ြပန်လည်စီဵဆင်ဵေစပါသည်။ Close-loop system 

တွင် coil heat exchanger ကို ကန်ေရြပင်ေအာက်ေြခသ့ုိပို့ 

ထာဵပါသည်။ ၎င်ဵ Coil  သည် ေရနှင်ဴ အြပည်ဴအဝထိေတွ့မှုရိှမပီဵ 

Refrigerant မှတဆငဴ် အပူစုပ်ယူြခင်ဵ၊ အပူထုတ်လွှတ်ြခင်ဵ၊ 

အပူကူဵေြပာင်ဵြခင်ဵတ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက်ေပဵပါသည်။ Olympic 

House တွင် တပ်ဆင်အသဳုဵြပုေသာ heat pump သည် 

open-loop system  ြဖငဴ် လည်ပတ်ြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

 Olympic House အတွင်ဵ ေရသဳုဵစဲွမှုသည် အြခာဵပုဳမှန် 

အေဆာက်အဦမျာဵထက် ၆၀% ေလျာဴနည်ဵ ပါသည်။ 

ေရေချွတာသဳုဵစဲွရာတွင် Sanitary Equipment မှ စ၍ 

အပင်ေရေလာင်ဵြခင်ဵအထိ သငဴ်တငဴ်မျှေတေသာ ေရေပဵ 

ေဝမှုစနစ်ကိ ု ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ ထ့ုိအြပင် မုိဵေရသုိ 

ေလှာင်စုေဆာင် မဵပီဵ Toilet-flushing, Car washing and Plant 

watering အတွက် ြပန်လည်အသဳုဵြပုပါသည်။ 

 Site area ၏ ၆၀% သည် Open space ြဖစ်မပီဵ 

၎င်ဵ၏တစ်ဝက်ကိ ု ေဒသေပါက်ပင်မျာဵြဖင်ဴ စုိကပ်ျ ိုဵထာဵပါ 

သည်။ အပင်စုိကပ်ျ ိုဵရာတွင် ပဳုမှန်ြမက်ခင်ဵြပင်ထက် ြပုြပင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵမှု ပိုနည်ဵေစရန် ဖန်တီဵထာဵပါသည်။ Vegetated 

roof အတွက် အေဆာက်အဦ၏ ၂၅၀၀ စတုရန်ဵမီတာ ကို 

အသဳုဵြပုထာဵပါသည်။ အရွယ်အစာဵစဳုလင်ေသာ အပင်မျ ိုဵစိတ်  

Solar Panels on Roof Top 



မျာဵြဖင်ဴ Green space ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ေလျှောက်လမ်ဵနှငဴ် 

View points မျာဵ ဖန်တီဵထာဵြခင်ဵ၊ သဘာဝအလှအပနှငဴ် 

၎င်ဵ၏တည်ေနရာကို ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတ့ုိက local 

biodiversity ကို ထိန်ဵသိမ်ဵေပဵမပီဵြဖစ်ေနပါသည်။ 

 Olympic House ကို စွမ်ဵအင်ေချွတာသဳုဵစဲွမပီဵ Envi-

ron mental Standards နှငဴ်အညီ တည်ေဆာက်ထာဵ 

ေသာေကကာငဴ် ေအာက်ပါစဳသတ်မှတ်ချက် ၃ ခု အတွက် 

ဆုချ ီဵ ြမှင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရပါသည်- 

(၁) The LEED standard (Leadership in Energy and  

 Environmental Design-LEED is International 

standard for “green buildings”) 

(၂) The Swiss National Sustainable Construction 

 standard (SNBS) 

(၃) The Swiss energy efficiency standard 

 (Minergie - P) 

 Olympic House တည်ေဆာက်ရာတွင် ယခင် အေဆာက် 

အဦမှ ေဆာက်လုပ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵအာ  ဵ ြပန်လည် အသဳု ြဵပ ြုခင် ၊ဵ 

တည်ေဆာက်စဉ်အတွင်ဵ ထွက်ရိှေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ 

ြပန်လည်ြပုြပင်သုဳဵစွ ဲြခင်ဵ၊ ြပန်လည်ြပညဴ်မဖိုဵမမဲစွမ်ဵအင်  

အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ စွမ်ဵအင်ေချွတာသဳုဵစဲွြခင်ဵ၊ ေရသယဳဇာတ 

ေချွတာသဳုဵစဲွြခင် ၊ဵ အေဆာက်အဦဒီဇုိင်ဵ ေခတ်မီဆန်ဵသစ်ြခင် ၊ဵ 

အေဆာက်အဦဒီဇုိင်ဵတွင် မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအတွက်ပါ ထည်ဴသွင်  ဵ

စဉ်ဵစာဵေပဵြခင်ဵ၊ Green Space မျာဵေဆာင်ရွက် ထာဵြခင်ဵ၊ 

ေဒသေပါက်ပင်မျာဵနှင်ဴ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲမျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ 

စသညဴ်ကဏ္ဍေပါင်ဵစဳုကို ထညဴ်သွင်ဵ၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှု 

မရိှေစရန် အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ထာဵသည်ကိ ု ေလဴလာ 

ေတွ့ရှိရပါသည်။  

 သ့ုိြဖစ်ပါ၍ ေခတ်မီဆန်ဵသစ်၍ ECO Friendly 

ြဖစ်ေစသည်ဴ အေဆာက်အဦမျာဵတည်ေဆာက်ရာတွင် စဳနမူနာ 

ယူနုိင်ရန်အတွက် Olympic House, the New IOC Head-

Quarters ဆုိင်ရာ အချက်အလက်မျာဵအာဵ ေရဵသာဵေဖာ်ြပ 

အပ်ပါသည်။ 

 ေဒါ်စန်ဵြမတ်မွန် 
  (ဒုတယိလက်ေထာက်ဦဵစီဵမှူဵ) 

  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန 
 

 Ref: https://www.detail-online.com/blog-article/subtle-symbolism-olympic-

house-in-lausanne-34634/https://www.olympic.org/sustainability/

olympic-house-and-sustainabilityhttps://www.dezeen.com/2019/06/19/

olympic-house-3xn-lake-geneva-lausanne-switzerland/https://

www.architecturaldigest.com/story/olympic-house-hqhttps://

archello.com/project/olympic-househttps://home.howstuffworks.com/

home-improvement/construction/green/international-green-

construction-code.htm 

“ပတ်ဝန်ဵြျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာြာတွန်ဵ” 

https://www.detail-online.com/blog-article/subtle-symbolism-olympic-house-in-lausanne-34634/
https://www.detail-online.com/blog-article/subtle-symbolism-olympic-house-in-lausanne-34634/
https://www.olympic.org/sustainability/olympic-house-and-sustainability
https://www.olympic.org/sustainability/olympic-house-and-sustainability
https://www.dezeen.com/2019/06/19/olympic-house-3xn-lake-geneva-lausanne-switzerland/
https://www.dezeen.com/2019/06/19/olympic-house-3xn-lake-geneva-lausanne-switzerland/
https://www.architecturaldigest.com/story/olympic-house-hq
https://archello.com/project/olympic-house
https://home.howstuffworks.com/home-improvement/construction/green/international-green-construction-code.htm
https://home.howstuffworks.com/home-improvement/construction/green/international-green-construction-code.htm
https://home.howstuffworks.com/home-improvement/construction/green/international-green-construction-code.htm


 
“တြ္ကသုိလ်မျာဵ၌ Green Nudges Programme ေဆာင်ရွြ်နိုင်ေရဵ အတွြ် UNEP မှ ထုတ်ေဝ ြဴဲသညဴ် “The Little Book 

of Green Nudges” စာအုပ်ပါ ေြာြ်နုတ်ြျြ်မျာဵ” 

 ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်ဵကျင်အစီအစဉ် (United Nations 

Environment Programme-UNEP) မှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်ဵရှိ 

ေကျာင်ဵသာဵလူငယ် သန်ဵ (၂၀၀) တ့ုိအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် 

သဟဇာတြဖစ်ေစေသာ အေလဴအထေကာင်ဵမျာဵနှင်ဴ စိမ်ဵလန်ဵ 

စိုြပည်ေသာ လူေနမှုပုဳစဳမျာဵကို ပျ ိုဵေထာင်လှုဳ့ေဆာ်ရန် 

ရည်ရွယ်ချက်ြဖငဴ် “The Little Book of Green Nudges” 

စာအုပ်အာဵ ထုတ်ေဝခဲဴပါသည်။ အဆိုပါ စာအုပ်တွင် ေန့စဉ် 

စိမ်ဵလန်ဵစုိြပည်ေစသည်ဴ ဆဳု ြဵဖတ်ချက်မျာဵအတွက် ရုိဵရှင်ဵေသာ 

တုိက်တွန်ဵချက်မျာဵ (Nudges) သည် ေကျာင်ဵမျာဵနှင်ဴ လူထု 

အသုိင်ဵအဝုိင်ဵတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှု 

အတွက် အာဵေကာင်ဵေသာ လှုဳ့ေဆာ်မှုတစ်ခုအြဖစ် ြပသ 

လျက်ရိှပါေကကာင်ဵ၊ လူသာဵမျာဵသည် ခဳနုိင်ရည်အာဵနည်ဵြခင်ဵ 

ေကကာငဴ် ၎င်ဵတ့ုိ၏ အခက်အခဲမျာဵကုိ ဖယ်ရှာဵေပဵြခင်ဵ၊ 

နှစ်သက်ဖွယ်ေကာင်ဵသည်ဴ ေရွဵချယ်မှုကုိ ြပုလုပ်ရန်အတွက် 

လွယ်ကူေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ (Easy) 

နည်ဵလမ် ြဵဖင်ဴလည်ဵေကာင် ၊ဵ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ညီညွတ်ေကကာင် ၊ဵ 

ကုန်ကျစရိတ်သက်သာေကကာင်ဵ စသည်ြဖင်ဴ အေကာင်ဵဘက်ကုိ 

အေလဵထာဵေြပာကကာဵြခင်ဵနှင်ဴ မက်လဳုဵမျာဵေပဵြခင်ဵ စသညဴ် 

နူဵညဴဳသိမ်ေမွ့စွာ ဆဲွေဆာင်စည်ဵရဳုဵြခင်ဵ (Attractive) နည်ဵလမ်ဵ 

ြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ လူတ့ုိ၏အြပုအမူသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ 

အြခာဵသူမျာဵအေပါ် မျာဵစွာလွှမ်ဵမုိဵနုိင် သညဴ်အတွက် အြခာဵ 

သူမျာဵက လက်ခဳေကကာင်ဵအချက်ကုိ မီဵေမာင်ဵထုိဵေဖာ်ြပြခင်ဵ၊ 

တစ်ဦဵနှင်ဴတစ်ဦဵ ကူညီနိုင်မည်ဴ အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵကို အေလဵ 

ထာဵေြပာကကာဵြခင်ဵစသညဴ် လူမှုေရဵအရ ဨဇာလွှမ်ဵမိုဵမှုကို 

အသဳုဵချြခင်ဵ (Social) နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

အနာဂတ်ထက် ယခုလက်ရိှအချနိ်က ပုိမိုအေရဵကကီဵ သြဖင်ဴ 

မဟာဗျူဟာကျေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ အချန်ိမီေဆာင်ရွက် 

ြခင် ၊ဵ ေရရှည်တည်ဴတဴဳေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ၏ ချက်ချင်ဵ 

ရရှိနုိင်မည်ဴ အကျ ိုဵေကျဵဇူဵမျာဵကုိ မီဵေမာင်ဵထုိဵေဖာ်ြပြခင်ဵ 

နှင်ဴ လူသာဵတ့ုိ၏ ေရှ့ဆက်အစီအစဉ်မျာဵကို ကူညီေပဵြခင်ဵ 

စသည်ဴ (Timely) နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ တုိကတွ်န်ဵ 

အာဵေပဵြခင်ဵသည် ေရရှည်တည်တဴဳေသာ အေလဴအကျင်ဴမျာဵ 

နှငဴ ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ ် သဟဇာတြဖစ်ေစသညဴ်  

ေကျာင်ဵဝန်ဵဆီသ့ုိ ဦဵတည်ေစနုိင်ပါေကကာင်ဵ၊ အစိမ်ဵေရာင် 

တုိကတွ်န်ဵချက်မျာဵသည် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် လွယ်ကူ 

မပီဵ ထိေရာက်မှုရိှရဳုသာမက ကုန်ကျစရိတ်သက်သာေစပါေကကာင်  ဵ

စသည်ြဖငဴ် ေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။ 

 ထို့အြပင် အေလဴအကျငဴ်မျာဵ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲရမညဴ် 

အဓိကနယ်ပယ် (၈) ခု ြဖစ်သညဴ် စွမ်ဵအင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ 

(Energy Conservation)၊ ေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ 

(Water Conservation)၊ ေရရှည်တည်တဴဳေသာ အစာဵအစာမျာဵ 

ေရွဵချယ်စာဵသဳုဵြခင်ဵ(Sustainable Diets)၊ ပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်ယူ 

သဳုဵစဲွမှုေလျှောဴချြခင်ဵ (Reduced material consumption)၊ 

ေရရှည်တည်တဳဴေသာ ခရီဵသွာဵြခင်ဵနှငဴ် ခရီဵသွာဵလာမှု  

ေလျှောဴချြခင်ဵ (Sustainable and Reduced Travel)၊ 

အစာဵအစာ  စွန့်ပစ်မှုေလျှောဴချြခင်ဵ (Reduced Food Waste)၊ 

ြပန်လည်ြပုြပင်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ (Recycling) နှင်ဴ ေြပာင်ဵလဲမှု 

အတွက် ညှိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵြခင်ဵနှငဴ် ေထာက်ပဳဴေပဵြခင်ဵ  

(Engagement and Support for Change) တ့ုိကုိ အဓိက 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်တုိက်တွန်ဵလုိပါေကကာင်ဵ 

ေဖာ်ြပပါရိှပါသည်။ 

 အထူဵသြဖင်ဴ တက္ကသုိလ်မျာ ၊ဵ ေကျာင်ဵမျာဵတွင် ေအာက်ပါ 

အချက်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိရန် လိုအပ်ပါေကကာင်ဵ  

ေဖာ်ြပပါရိှပါသည်- 

(က) ေရရှည်တည်တဴဳေသာ အစာဵအစာမျာဵကုိ ေကျာင်ဵသာဵ 

မျာဵ၏ စာဵေသာက်ခန်ဵေနရာမျာဵ၊ ကန်တင်ဵမျာဵတွင် 

ထာဵရိှရန်၊  

(ခ) ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်မျာဵကုိ ေရွဵချယ်စာဵသဳုဵေစရန်၊  

(ဂ) အစာဵအစာ အေလဴအလွင်ဴမြဖစ်ေစေရဵအတွက် ဗန်ဵမျာဵ 

အသုဳဵမြပုဘဲ ပိုမိ ုေသဵငယ်သညဴ် ပန်ဵကန်မျာဵကို 

အသဳုဵြပုရန်၊  

(ဃ) ပုိမုိေရရှည်တည်တဴဳေစသည်ဴ အစာဵအစာမျာဵကုိ ေရွဵချယ် 

စာဵသဳုဵေစရန်၊  

(င) အမှိုက်ပဳုဵမျာဵကုိ လက်လှမ်ဵမီေသာေနရာတွင် ထာဵရိှရန်၊ 

(စ) အစည်ဵအေဝဵမျာဵ၊ ညီလာခဳမျာဵသို့ အေဝဵမှ 

တက်ေရာက်သူမျာဵအေနြဖင်ဴ အမျာဵြပည်သူသဳုဵ အေဝဵ 

ေြပဵယာဉ်မျာဵ၊ ရထာဵမျာဵအသဳုဵြပု၍ ခရီဵသွာဵေစရန်၊  

(ဆ) ကာဵြဖငဴ်သွာဵလာြခင်ဵအစာဵ စက်ဘီဵအသုဳဵြပုမှုကို   



 အာဵေပဵရန်နှင်ဴ လဳုခခုဳစိတ်ချရေသာ စက်ဘီဵလမ်ဵေကကာင်ဵ 

မျာဵနှင်ဴ ရပ်နာဵရန်ေနရာမျာဵ သတ်မှတ်ေပဵရန်၊ 

(ဇ) ေရပန်ဵမျာဵ၊ ေရပုိက်ေခါင်ဵမျာဵအာဵ စက္ကန့် (၃၀) အတွင်ဵ 

အလုိအေလျာက်ပိတ်သညဴ်စနစ်ကိ ုထာဵရှိရန်၊ 

(ဈ) အပူေပဵစနစ်မျာဵနှငဴ် အဲကွန်ဵစနစ်မျာဵကုိ သာမန် 

အပူချနိ်တွင်သာ ထာဵရိှရန်နှငဴ် အာဵလပ်ရက်မျာဵတွင် 

အလုိအေလျာက် ပိတ်သညဴ်စနစ်ကိ ုထာဵရှိရန်၊ 

(ည) ပုဳနိှပ်စက်မျာဵ (Printers) အာဵ Double-sided စနစ် 

တွင်ထာဵရိှရန်နှင်ဴ Recycle paper မျာဵကုိ အသဳုဵြပုရန်၊ 

(ဋ) စမတ်မီတာမျာဵကုိ တပ်ဆင်အသဳုဵြပုရန်၊ 

(ဌ) စွမ်ဵအင်အသဳု ြဵပုမှု မျာ ြဵပာဵေနသည်ကုိ အြခာဵအေဆာက် 

အဦမျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်ြပသရန်၊ 

(ဍ) ေရရှည်တည်တဳဴေသာ အေလဴအကျငဴ်မျာဵအတွက် 

အတာဵအဆီဵမျာဵကုိ ဖယ်ရှာဵရန်နှင်ဴ ေရရှည်တည်တဴဳမှု 

မရိှေစသညဴ် အေလဴအကျငဴ်မျာဵကုိ ဟန့်တာဵရန်၊ 

 သို့ြဖစ်ပါ၍ ကုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်ဵကျင်အစီအစဉ်မှ 

ထုတ်ေဝခဲဴသညဴ် “The Little Book of Green Nudges” 

စာအုပ်အာဵ https://www.unenvironment.org/resources/

publication/ little-book-green-nudges တွင် ဝင်ေရာက် 

ေလဴလာနုိင်ပါရန်နှင်ဴ အဆုိပါစာအုပ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ 

အချက်မျာဵအာဵ သိရိှေစနုိင်ရန်အတွက် အသိပညာေပဵအေနြဖင်ဴ 

ေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။  

“ Food Waste ဆုိင်ရာ သိေြာင်ဵစရာ ’’ 

Hot Pot နှင်ဴ BBQ ကဲဴသ့ုိေသာ ကိုယ်တုိင်ယူစနစ်

(ဘူေဖဵ) အစာဵအစာမျာဵ စာဵေသာက်ရာတွင် ဆိုင်အတွင်ဵ 

လူအမျာဵြမင်သာတဴဲ ေနရာေတွမှာ ချတ်ိဆွဲထာဵတဴဲ “အစာဵ 

အစာမျာဵစာဵေသာက်ရာတွင် ကုန်သေလာက်သာ ယူေဆာင် 

စာဵေသာက်ကကရန်နှငဴ် ကကင်ဵကျန်ပါက (၁)ဦဵစာ ေပဵေလျာ် 

ရမည်” ဆိုေသာ ဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵကုိ သတိထာဵ၍ ဖတ်ကကညဴ် 

ဖူဵမည်ထင်ပါသည်။ ငယ်စဉ်အခါက ထမင်ဵလက်ဆုဳ စာဵကက 

ရာတွင် လူကကီဵမိဘမျာဵ၏ “ထမင်ဵအုိဵထဲက ထမင်ဵကိုလုိ 

သေလာက်သာခပ်၊ ထမင်ဵေတွကိကုုန်ေအာင်စာဵ၊ နင်တ့ုိ 

ထမင်ဵက အလကာဵမရဘူဵ၊ ဆန်တစ်ေစဴြဖစ်ဖ့ုိ ဘယ်ေလာက် 

ခက်ခဲတယ် မှတ်သလဲ” ဆိုသညဴ် လူကကီဵမိဘမျာဵ၏ ဆဳုဵမ 

စကာဵသဳမျာဵကုိ ြပန်လည်ကကာဵေယာင်မိမည် ထင်ပါသည်။ 

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုတွင် နှစ်စဉ်နှစ်တုိင်ဵ အစာဵ 

အစာေတွရဲ့ ၄၀ မီလီယဳကိ ု စွန့်ပစ်လျက်ရှိကကပါသည်။ 

လူတစ်ဉီဵရဲ့ အစာဵအစာအကကင်ဵအကျန် စွန့်ပစ်မှုနှုန်ဵဟာ 

တစ်ဦဵတွင် ၂၁၉ ေပါင် နီဵပါဵရိှမပီဵ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု 

အစာဵအစာအရင်ဵအြမစ်ရဲ့ ၃၀% မှ ၄၀% ကကာဵတွင် ရိှေကကာင်  ဵ

ေဆာင်ဵပါဵတစ်ခုတွင် ဖတ်ဖူဵပါသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုဳဵအတုိင်ဵ 

အတာအရ အစာဵအစာ အကကင်ဵအကျန် ၁.၃မီလီယမ်တန်ကုိ 

နှစ်စဉ် စွန့်ပစ်လျက်ရှိမပီဵ ၎င်ဵ၏ ၃ပဳု ၁ပုဳဟာ လူေတွ 

စာဵေသာက်မပီဵ မကုန်သညဴ် အစာဵအစာအကကင်ဵအကျန်ေတွ 

ြဖစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂစာဵနပ်ရိက္ခာနှငဴ် စုိက်ပျ ိုဵေရဵအဖဲွ့ 

(U.N. Food and Agriculture Organization - FAO) က 

ထုတ်ြပန်ထာဵပါသည်။ အကကင်ဵအကျန် ၁.၃ မီလီယမ်တန် 

ဟာ အေမရိကန် ေဒါ်လာ ၂.၆ ထရီလီယမ်နီဵပါဵ ကုန်ကျမပီဵ 

ကမ္ဘာေပါ်က အစာဵအစာငတ်မွတ်ေနသူ ၈၁၅ မီလီယမ်ကုိ 

လုဳေလာက်တဴဲ အစာဵအစာ ေထာက်ပဳဴမှုေပဵနုိင်တယ်လို့လဲ 

ဆိုပါသည်။ 

ကမ္ဘာကကီဵဟာ လူတုိင်ဵအတွက် လဳုေလာက်သညဴ် 

အစာအဟာရကုိ ထုတ်လုပ်ေပဵလျက်ရှိပါသည်။ သ့ုိေသာ် 

ယခုအချန်ိတွင် ကမ္ဘာေပါ်ရှိ လူ (၉)ဦဵတွင် (၁)ဦဵဟာ 

အဟာရချ ို့တဴဲမှုကိ ုခဳစာဵေနရပါတယ်။ နှစ်စဉ် လူသန်ဵေပါင်ဵ 

၆၀ ေကျာ်ဟာ စာဵနပ်ရိက္ခာငတ်မွတ်ေခါင်ဵပါဵမှုနဲ့ ဆက်စပ်  

“ပတ်ဝန်ဵြျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ ေဆာင်ဵပါဵမျာဵ’’ 

“ အစာဵအစာေတွြုိ ြုန်ေအာင်မစာဵေ ဲစွန့်ပစ်ြြင်ဵဟာ ဆင်ဵရပဲပီဵ 
ဆာေလာင်ေနတဲဴ လူေတွရဲ့ အစာဵအစာြုိ ြိုဵယူေနတာနဲ့ 

အတူတူပါပဲ” 
      Pope Francis 

https://www.unenvironment.org/resources/publication/%20little-book-green-nudges
https://www.unenvironment.org/resources/publication/%20little-book-green-nudges


သညဴ် ေရာဂါေဝဒနာေတွကိ ု ခဳစာဵေနရမပီဵ ကမ္ဘာဴလူဦဵေရရဲ့ 

၅၀% ခန့်ဟာ ေန့စဉ် လုဳေလာက်တဴဲ အစာအဟာရကို မရရိှ 

ကကပါဘူဵ။ ယေန့ေခတ်မှာဆုိရင် လူဦဵေရ ၈၂၀ မီလီယမ်ဟာ 

အစာဵအစာ ဆာေလာင် မွတ်သိပ်ြခင်ဵဒဏ်ကို ခဳစာဵရင်ဵ 

အိပ်ယာဝင်ကကရပါတယ်။ အဴဲဒီထဲက ၁၃၅ မီလီယမ်ဟာ 

စစ်ပွဲေတွ၊ ရာသီဉတုေြပာင်ဵလဲမှုေတွနဲ့ စီဵပွာဵေရဵ ကျဆင်ဵ 

မှုေတွေကကာင်ဴြဖစ်မပီဵ အစာဵအစာငတ်မွတ် ေခါင်ဵပါဵသူ 

အမျာဵစုဟာ ဖဳွ့မဖိုဵဆဲနိုင်ငဳေတွက ြဖစ်ပါတယ်။ Corona-

virus Disease (COVID- 19) ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါေကကာငဴ် 

ငတ်မွတ်သည်ဴ အေရအတွက်ဟာ နှစ်ဆခန့်တက်လာမပီဵ 

၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်ကုန်ပိုင်ဵမှာဆုိရင် အစာဵအစာ ငတ်မွတ် 

ေခါင်ဵပါဵသူဦဵေရဟာ လက်ရှိဦဵေရထက် ၁၃၀ မီလီယမ် 

ပိုမုိမျာဵြပာဵလာနုိင်ေကကာင်ဵ ကုလသမဂ္ဂစာဵနပ်ရိက္ခာ အစီ 

အစဉ် (United Nation World Food Programmee - 

WFP) က ထုတ်ြပန်ထာဵပါတယ်။ 

 “အစာဵအစာေတွကုိ ကုန်ေအာင်မစာဵဘဲ စွန့်ပစ်ြခင်ဵ 

ဟာ ဆင်ဵရဲမပီဵ ဆာေလာင်ေနတဴဲ လူေတွရဲ့ အစာဵအစာကုိ 

ခုိဵယူေနတာနဲ့အတူတူပဲ”လ့ုိ ပုတ်ရဟန်ဵမင်ဵကကီဵ ဖရန်စစ်က 

ဆိုထာဵပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တ့ုိ ြမန်မာလူမျ ိုဵေတွဟာ အလှူ 

အတန်ဵ၊ ပဲွလမ်ဵသဘင်မျာဵနဲ့ အမျာဵသူငါတ့ုိရဲ့ အိမ်ရာေတွကုိ 

ဧညဴ်သည်အြဖစ် သွာဵေရာက်ကကတဴဲအခါမှာ လူအမျာဵနဲ့ 

စာဵပဲွတစ်ခုထဲ စာဵေသာက်ကကရာတွင် မိမိတ့ုိရဲ့ ပန်ဵကန်ထဲရိှ 

အစာဵအစာေတွကိ ု ကုန်ေအာင်မစာဵဘဲ အစာဵအစာ 

အကကင်ဵအကျန် အနည်ဵငယ်မျှေ ချန်ထာဵတတ်ကကပါတယ်။ 

ထမင်ဵဆုိရင် တစ်လုတ်စာ၊ မုန့်ဟင်ဵခါဵနဲ့ အြခာဵစာဵစရာမျာဵ 

ဆိုရင် တစ်ဇွန်ဵစာ၊ တစ်ခုစာမျှေ ချန်ထာဵြခင်ဵမျ ိုဵ မကကာခဏ 

ေတွ့ရပါတယ်။ ြမန်မာလူမျ ိုဵမျာဵရဲ့ ဝသီအရ “အစာဵကကီဵ 

တယ်” လ့ုိအေြပာခဳရမှာ ေကကာက်၍ပဲလာဵ၊ ပန်ဵကန်အေြပာင် 

စာဵလျှေင် “ဆင်ဵရဲဇာတာပါတတ်တယ်”ဆုိတဴဲ ေရှဵအယူေကကာငဴ် 

ပဲလာဵမေြပာတတ်ပါ။ ထိုအြပုအမူဟာ အလွန်ရှက်စရာ 

ေကာင်ဵတယ်လ့ုိြမင်ပါတယ်။ ထမင်ဵတစ်ေစဴြဖစ်ရန် ေတာင်သူ 

လယ်သမာဵဦ ကဵကီဵမျာဵက ေနပူပူ၊ ေလပူပူ၊ မုိဵရွာရွာတွင် မည်မျှေ 

အပင်ပန်ဵခဳမပီဵမှ ရရှိခဲ ဴသည်ကို သတိမမူဘဲ မေနသင်ဴပါ။  

ဘယ်သူ့ကိုမှ မေလဵစာဵလျှေင်ေတာင် မိမိကိယု်ကိေုတာဴ 

ေလဵစာဵရပါမယ်။ ဒအီစာဵအစာမျာဵ စာဵေသာက်နုိင်ရန် 

မိမိကိယု်တုိင် ေန့မနာဵညမအာဵ ရှာေဖွစုေဆာင်ဵရတဴဲ လစာ 

ေငွနဲ့ ဝယ်ယူစာဵေသာက်ရသည် မဟုတ်ပါလာဵ။ 

အညာေဒသရဲ ့မမို့ငယ်ေလဵတစ်မမို့မှာ ကျွန်ေတာ် ေမွဵဖွာဵ 

ကကီဵ ြပင်ဵခဲဴပါတယ်။ အေဖဟာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွငဴ်ထာဵ 

မပီဵ လက်ဖက်ရည်ဆုိင်နဲ့ တဲွလျက်ထမင်ဵေကကာ်၊ ထမင်ဵဆုိင် 

ေလဵဟာ ေန့စဉ်နဲ့အမျှေ လာေရာက်စာဵသဳုဵသူ ဧညဴ်သည်မျာဵ 

နဲ့စည်ကာဵလျက်ရိှပါတယ်။ စာဵေသာက်ဆုိင်ြဖစ်တဴဲ အတွက် 

ေန့စဉ်အစာဵအေသာက်အကကင်ဵအကျန်ြပဿနာကို ရင်ဆိုင် 

ရပါတယ်။ နယ်မမို့ငယ်ေလ ြဵဖစ်တဴဲအတွက် အစာဵအစာအကကင်ဵ 

အကျန်မျာဵအာဵ ဝက်မျာဵ၏ အစာအြဖစ်လာေရာက်သယ်ယူ 

သူမျာဵရိှသြဖင်ဴ အစာဵအစာအကကင်ဵအကျန်ြပဿနာ (Food 

Waste) မှာ ေြဖရှင်ဵရလွယ်ကူပါသည်။ ရန်ကုန်နှငဴ် အြခာဵ 

မမို့မျာဵတွင် အစာဵအစာအကကင်ဵအကျန်ြပဿနာကို ေြဖရှင်ဵ 

မှုမျာဵမှာ ကျေနာ်တ့ုိအိမ် နှင်ဴ တူညီနိုင်မည်မဟုတ်ေပ။  

 ကျွန်ေတာ်တ့ုိနိုင်ငဳရိှ စာဵေသာက်ဆိငု်၊ စတုိဵဆိုင်၊ 

Supermarket နဲ့ ေစျဵမျာဵတွင်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်ပိုဵ  

သယ်ေဆာင်ရာမှာ လွယ်ကူစွာအသဳု ြဵပုနုိင်တဴဲ ကကပ်ကကပ်အိတ်  

မျာဵသဳုဵစဲွမှုနှုန်ဵ ြမငဴ်တက်လျက်ရိှပါတယ်။  ထုိေနရာမျာဵမှ 

ဝယ်ယူလာတဴဲအစာဵအစာေတွကုိ စာဵေသာက်မပီဵ ကကင်ဵကျန် 

တဴဲအစာဵအစာေတွနဲ့ ကကပ်ကကပ်အိတ်ေတွကုိ ကကပ်ကကပ်အိတ် 

အကကီဵတစ်လဳုဵထဲတွင် စု၍စွန့်ပစ်ြခင်ဵ(သ့ုိမဟုတ်) ပုဳဵအတွင်ဵ 

စွန့်ပစ်ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵေတွနဲ့ စွန့်ပစ်ကကပါတယ်။ ြမန်မာနုိင်ငဳနဲ့ 

ကမ္ဘာဴနုိင်ငဳေတာ်ေတာ်မျာဵမျာဵမှာ အစာဵအစာအကကင်ဵအကျန် 

(Food Waste) ေတွကုိ ေြမဖို့သညဴ်စနစ် (Landfill) ြဖငဴ် 

စွန့်ပစ်လျက်ရှိပါတယ်။ တြခာဵနုိင်ငဳေတွနဲ့ မတူတဴဲအချက်မှာ 

ြမန်မာနုိင်ငဳသာဵမျာဵဟာ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရာတွင် စနစ်တကျ 

အမှိုက် ခွဲြခာဵစွန့်ပစ်ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵကို အသုဳဵြပုသူမရှ ိ 

သေလာက်ရှာဵပါတယ်။ တစ်အိမ်လုဳဵမှထွက်ရှိတဴဲ အမှိုက် 

အာဵလဳုဵကို စည်ပင်အမှိုက်ပဳုဵ အတွင်ဵစုပဳုမပီဵ စွန့်ပစ်ကကပါ 

တယ်။ အစာဵအစာ အကကင်ဵအကျန် (Food Waste) မျာဵမှာ 

ေန့စဉ်မိမိတ့ုိစာဵေသာက်မပီဵ မကုန်ဘဲကျန်ရိှေနတဴဲအစာဵအစာ 

အကကင်ဵအကျန်မျာဵအြပင် ကကက်သွန်ခဳွ၊ ေြပာင်ဵဖူဵရုိဵနဲ့ ငါဵ 

အေကကဵခွဳတ့ုိကဴဲသ့ုိေသာ မီဵဖိုေချာင်သဳုဵ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ 

ေစျဵမျာဵနှငဴ် ပဲွရဳုမျာဵမှာအမျာဵဆဳုဵေတွ့ရတဴဲ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက် 

အကကင်ဵအကျန်မျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပါတယ်။ 

အစာဵအစာအကကင်ဵအကျန် (Food Waste) ေတွမှာ 

မီသိန်ဵ (Methane) နဲ့ Carbon dioxide (CO2) ဓာတ်ေငွ့ 

မျာဵြဖစ်တဴဲ မှန်လဳုအိမ်ဓာတ်ေငွ့ (Greenhouse Gas) ေတွ 

ထွက်ရှိပါတယ်။  အစာဵအစာ  အကကင်ဵအကျန်     (Food  



Waste) စွန့်ပစ်မှုကိ ု ရပ်တန့်လိုကတ်ာဟာ Greenhouse 

Gas ထွက် ရိှမှုရဲ့ ၁၁% ခန့်ကို ေလျာဴချလိုကတ်ာနဲ့ 

အတူတူပါပဲ။ အေမရိကန်နုိင်ငဳတစ်နုိင်ငဳထဲမှာတင် အစာဵအစာ 

အကကင်ဵအကျန် စွန့်ပစ်မှုကေနထွက်ရိှတဴဲ Greenhouse Gas 

ထွက်ရိှမှုနှုန်ဵဟာ ကာဵအစီဵေရ ၃၇ မီလီယဳ ကေန ထွက်ရှိတဲဴ 

Greenhouse Gas ပမာဏနဲ့ ညီမျှေပါတယ်။ မှန်လုဳအိမ် 

ဓာတ်ေငွ့မျာဵ (Greenhouse Gas) ထွက်ရိှမှုမျာဵြပာဵြခင်ဵဟာ 

ရာသီဉတုေြပာင်ဵလဲမှု (Climate Change) ကို ဦဵတည်ေန 

ပါတယ်။ 

 အစာဵအစာအကကင်ဵအကျန် (Food Waste) ြပဿနာ 

ဟာ တစ်ကမ္ဘာလဳုဵ ရင်ဆိုင်ေနရတဴဲ အဓိကြပဿနာတစ်ခုပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ လူအမျာဵစုဟာ ေန့စဉ်နှင်ဴအမျှေ အစာဵအစာ 

အကကင်ဵအကျန်ေတွကုိ စွန့်ပစ်ေနကကေပမယဴ် ဒါကုိြပဿနာ 

လ့ုိ မေတွဵြမင်ကကဘဲ အမှုမဲဴအမှတ်မဲဴေနထိုင်ေနကကပါတယ်။ 

ဒါေတွကိ ုေြဖရှင်ဵရာမှာ အစုိဵရအေနနဲ့ အစာဵအစာ အကကင်ဵ 

အကျန် (Food Waste) နဲ့ပတ်သက်တဴဲ အသိပညာေပဵြခင်ဵ 

မျာဵထိေရာက်စွာလုပ်ေဆာင်သငဴ်မပီဵ အမှိုက်ခဲွြခာဵ စွန့်ပစ်ြခင်ဵ 

နည်ဵလမ်ဵကုိလဲ လူအမျာဵအသဳု ြဵပုလုိက်နာလာနုိင်ေအာင်လည်ဵ 

ေဆာင်ရွက်သင်ဴပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တ့ုိ ကိုယ်တုိင်ကလည်ဵ 

အစာဵအစာအကကင်ဵအကျန် (Food Waste)ကို ြပဿနာ 

တစ်ခုလို့ြမင်မပီဵ မိမိတ့ုိရဲ့ ေန့စဉ်လူမှုဘဝေနထိုင်မှုပုဳစဳကို 

ေြပာင်ဵလဲရမှာြဖစ်ပါတယ်၊ 

 အစာဵအစာအကကင်ဵအကျန် (Food Waste) ြပဿနာကုိ 

ေြဖရှင်ဵရာမှာ ကျွန်ေတာ်တ့ုိတစ်ဦဵချင်ဵစီအေနနဲ့ လွယ်ကူမပီဵ 

ထိေရာက်စွာ လုိက်နာေဆာင်ရွက်နုိင်တဴဲ နည်ဵလမ်ဵေကာင်ဵေတွ 

အမျာဵကကီဵရိှပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တ့ုိ ေန့စဉ်ေစျဵဝယ်သွာဵတဴဲ 

အခါ မသွာဵခင် ကိုယ်ဝယ်မယဴ်ပစ္စည်ဵေတွကိ ု ေစျဵစာရင်ဵ 

ေရဵမှတ်ကကတဴဲ အေလဴအကျင်ဴေကာင်ဵကို ေမွဵြမူရပါမယ်။ 

ေစျဵစာရင်ဵတွင် တစ်ပတ်စာ (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ရက်စာ အမှန် 

တကယ်စာဵေသာက်မညဴ် အစာဵအစာမျာဵကုိသာ ေရဵမှတ်၍ 

ေစျဵသ့ုိ ေရာက်တဴဲအခါမှာလည်ဵ ေစျဵစာရင်ဵတွင်ပါဝင်တဴဲ 

အစာဵအစာမျာဵကုိသာ ဝယ်ယူသင်ဴပါတယ်။ မိမိတ့ုိ အမှန် 

တကယ် စာဵေသာက်နိုင်တာထက် ပိုဝယ်လိုက်တဲဴအခါ 

ကကာရှည်စွာသုိေလှာင်ထာဵနုိင်တဴဲ ေရခဲေသတ္တာမရိှတဴဲ ေနအိမ် 

ေတွအတွက် ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်နဲ့ အသာဵ၊ ငါဵေတွဟာ 

ကျွန်ေတာ်တ့ုိ ြမန်မာနုိင်ငဳ ရာသီဉတုအရ ကကာရှည်ခဳနုိင်မှာ 

မဟုတ်ဘဲ ပုပ်သုိဵနိုင်မပီဵ အစာဵအစာအကကင်ဵအကျန် (Food 

Waste) ြဖစ်ရဳုသာမက မိမိတ့ုိရဲ့ ဝင်ေငွကိလုည်ဵ ထိခိုကေ်စ 

နိုင်ပါတယ်။  

 မီဵဖုိေချာင်မှ ထွက်ရှိတဴဲ အစာဵအစာ အကကင်ဵအကျန် 

(Food Waste) ေတွကိ ု တြခာဵအမှိုက်ေတွနဲ့ မေရာေနှာဘဲ 

သီဵသန့်စွန့်ပစ်ြခင်ဵဟာ အမှိုက်ခွြဲခာဵ စွန့်ပစ်ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵ 

ြဖစ်တဴဲအတွက် လူတုိင်ဵေမွဵြမူကျင်ဴသဳုဵသငဴ်ပါတယ်။ အစာဵ 

အစာအကကင်ဵအကျန် (Food Waste)ေတွကို သီဵသန့် 

စွန့်ပစ် လိုကတဴဲ်အတွက်  Food Waste မှ ဇီဝေြမကသဇာ၊ 

Organic ေြမေဆွဵြပုလုပ်မပီဵ စုိကပ်ျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ 

ြပန်လည် အသဳုဵြပုနုိင်ပါတယ်။ ေနာက်ထပ် အေရဵကကီဵ တဴဲ 

အချက်က ေတာဴ မိမိတ့ုိပန်ဵကန်ထဲက အစာဵအစာေတွကို 

ကုန်ေအာင်စာဵပါ။ ထမင်ဵပန်ဵကန်ထဲမှာ ထမင်ဵေစဴေလဵ 

ေတွ ကျန်ေနခဲဴမယ်ဆုိရင် ကျန်ေနခဴဲတဴဲ ထမင်ဵေစဴေလဵေတွ 

ငိုေနပါလိမ်ဴမယ်။ ကိုယဴ်ထမင်ဵပန်ဵကန်ထဲက ထမင်ဵကုိ 

ကုန်ေအာင်စာဵတာဟာ မိမိတ့ုိပိုင်ဆိုင်တဴဲ သာယာလှပတဴဲ 

ကမ္ဘာေြမကကီဵ ကုိ ကာကွယ်ရာေရာက်သလို အစာအာဟာရ 

လုဳေလာက်စွာမရရှိဘဲ ဆာေလာင်မွတ်သိပ်ေနတဴဲ လူေတွကို 

ကိုယ်ချင်ဵစာနာဵလည်ရာေရာက်ပါေကကာင်ဵ အသိေပဵတင်ြပ 

လိုကရ်ပါတယ်။ 

    
                       ေကသီစုိဵ(ဒုတိယဦဵစီဵမှူဵ) 

     မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ     
      ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန 

       

 
Ref:  https://en.wikipedia.org/wiki/Food_wastehttps://www.epa.gov/
 recycle/reducing-wasted-food-homehttps://www.epa.gov/

 sustainable-management-foodhttp://www.fao.org/home/en/ 



       
        

ေရသည် ကျွန်ေတာ်တ့ုိ လူသာဵအာဵလဳုဵအတွက်သာမက 

ကမ္ဘာေပါ်ရိှ အြခာဵေသာသက်ရိှမျာဵအတွက် အလွန်ေရဵပါေသာ 

သယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ "ထမင်ဵအသြ် 

ြုနစ်ရြ်၊ ေရအသြ် တစ်မနြ်" ဟု ေရ၏အေရဵပါမှုကိ ု

ေနာင်လူမျာဵမှတ်သာဵလွယ်ေအာင် ေရှဵလူမျာဵက ဆုိရုိဵစကာဵ 

ဖွဲ့ခဲကဴကသည်။ အဖိုဵတန်ေသာေရ၏ အေရဵကကီဵ ပုဳကို “No 

Water, No Life” ဟူ၍လည်ဵ တင်စာ မဵပီဵ ဆုိကကပါေသဵသည်။  

ကမ္ဘာဴေြမမျက်နှာြပင်၏ ၄ ပုဳ ၃ ပုဳ ခန့်ေသာ ဧရိယာကုိ 

ေရမျာဵြဖင်ဴ ဖဳုဵလွှမ်ဵထာဵသည်ဟု ဆိုကကပါသည်။ အဆုိပါ 

အာဵလဳုဵေသာေရကို ကျွန်ေတာ်တုိ့ေသာက်သဳုဵ၍ မရနုိင်ေပ။ 

၎င်ဵေရထု၏ ၉၇% ခန့်မှာ ေရငန်မျာဵြဖင်ဴ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ 

မျာဵတွင်တည်ရှိေနမပီဵ ၃% ခန့်သာ ေရချ ိုအြဖစ် တည်ရှိေန 

ေပသည်။ ၎င်ဵေရချ ိုမျာဵမှာ ေရခဲြမစ်မျာဵ၊ ေရခဲေတာင်မျာဵ၊ 

ဝင်ရုိဵစွန်ဵရိှ ေရခဲြပင်မျာဵအြဖစ်ေသာ်လည်ဵေကာင် ၊ဵ ေြမေအာက် 

ေရ၊ ြမစ်ေချာင်ဵ၊ အင်ဵအိုင်၊ ကန်မျာဵ၊ ဆည်မျာဵ၊ ေရတိမ် 

ေဒသရှိ ေရမျာဵနှင်ဴ ေရခိုဵေရေငွ့အြဖစ် ပုဳစဳအမျ ိုဵမျ ိုဵ တည်ရှိ 

ေနပါသည်။ သ့ုိြဖစ်ပါ၍ ကျွန်ေတာ်တ့ုိ ေသာက်သဳုဵေရအြဖစ် 

ထုတ်ယူသဳုဵစဲွေနေသာ ေရချ ိုပမာဏသည် ရာခုိင်နှုန်ဵအာဵြဖင်ဴ 

အလွန်ပင်နည်ဵပါဵလှေပသည်။   

ကမ္ဘာဴနိုင်ငဳမျာဵနှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်ပါက ကျွန်ေတာ်တ့ုိ ြမန်မာ 

နုိင်ငဳသည်  ေရအရင်ဵအြမစ်အလွန်ကကယ်ဝသညဴ်နုိင်ငဳဟု ဆုိရ 

ေပမည်။ ေရချ ို၏အရင်ဵအြမစ်ြဖစ်ေစေသာ ြမန်မာနုိင်ငဳ 

ေြမာက်ဖျာဵရှိ ေရခဲဖုဳဵလွှမ်ဵလျက်ရိှေသာေတာင်မျာဵ၊ ရုိဵမ 

ေတာင်တန်ဵကကီဵမျာဵ၊ သဘာဝေရချ ိုအုိင်မျာဵ၊ အဓိကြမစ်ကကီဵ 

ေလဵသွယ်ြဖစ်သည်ဴ  ဧရာဝတီြမစ်၊ ချင်ဵတွင် ြဵမစ်၊ သဳလွင်ြမစ်၊ 

စစ်ေတာင်ဵြမစ်နှငဴ် မျာဵြပာဵလှေသာ ြမစ်ငယ်အသွယ်သွယ်နှင်ဴ  

ေရတိမ်ေရဝပ်ေဒသတ့ုိတည်ရိှမှုမှာ အဖုိဵမြဖတ်နုိင်သာ သဘာဝ 

ေရချ ိုရရှိမှုကိ ုမျာဵစွာအေထာက်အကူြပုပါသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ 

ေရှဵယခင် ြမန်မာမင်ဵမျာဵလက်ထက်ကပင် ြမန်မာနုိင်ငဳ၌ 

ေရအရင်ဵအြမစ်ြပဿနာမရိှခဲဴေပ။ ၂၁ ရာစုေခတ်တွင် အာရှ 

ပစိဖိတ်နိုင်ငဳမျာဵ၏ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ေရလုဳခခုဳမှုအစီရင်ခဳစာ၌ 

ြမန်မာနုိင်ငဳသည် ကမ္ဘာေပါ်ရှိေြမေအာက်ေရ အကကယ်ဝဆဳုဵ 

ေသာနုိင်ငဳမျာဵထဲတွင် အဆင်ဴ(၄) အြဖစ်ရပ်တည်နုိင်ခဴဲေကကာင်ဵ 

ေလဴလာသိရှိရပါသည်။  

ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵတွင် ကမ္ဘာဴလူဦဵေရဵတုိဵတက်လာြခင်ဵ၊ 

လူေနမှုအဆင်ဴအတန်ဵ ြမင်ဴမာဵလာြခင် ၊ဵ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ 

စုိက်ပျ ိုဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖဳွ မ့ဖိုဵ တုိဵတက်လာြခင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ 

ေရလိုအပ်ချက်မှာ တစ်ေန့ထက်တစ်ေန့ ပိုမိုမျာဵြပာဵလာပါ 

သည်။ ထို့အြပင် စုိကပ်ျ ိုဵေြမနှငဴ် လူေနအိမ်မျာဵအတွက် 

သဘာဝသစ်ေတာမျာဵကို လွန်ကဲစွာ ခုတ်ထွင်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ 

ေကကာငဴ် သစ်ေတာဧရိယာဆဳုဵရှုဳဵ၍ ကမ္ဘာဴရာသီဥတု ေြပာင်ဵလဲ 

မှုကုိြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ တစ်ဖန် ေြမြပင်တွင် ရှင်သန်ေပါက် 

ေရာက်ေနေသာ သဘာဝသစ်ေတာ၊ သစ်ပင်မျာဵမှလည်ဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်၏ အပူချန်ိ ြမင်ဴတက်လာမှုေကကာင်ဴ ေြမထုထဲမှ 

ေရကို ပိုမိုစုပ်ယူြခင်ဵ၊ အပင်ေငွ့ြပန်မှုနှုန်ဵ ြမင်ဴမာဵလာြခင်ဵ 

တ့ုိေကကာငဴ် ေြမေအာက်ေရေကကာမှေရမျာဵ အလျင်အြမန် 

ေလျာဴနည်ဵသွာဵေစနိုင်ပါသည်။  

လက်ရိှအချန်ိတွင် ကမ္ဘာကကီဵပူေနွဵလာမှုနှင်ဴ ရာသီဥတု 

ေြပာင်ဵလဲလာမှုေကကာင်ဴ ြမန်မာနုိင်ငဳသည်လည်ဵ ေနွရာသီ၌ 

တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် အပူချနိ်ြမင်ဴတက်မှုနှငဴ်အတူ တစ်ေန့ 

ထက်တစ်ေန့ ေသာက်ေရသဳုဵေရ ရှာဵပါဵသည်ဴေဘဵဒဏ်ကိ ု

နှစ်စဉ်ရင်ဆိုင်ကကုဳေတွ့ေနရပါသည်။ ေနွရာသီတွင်ေရရှာဵ၍ 

မိုဵရာသီ၌ ေရကကီဵ ေရလျှေသဳညဴ် သဘာဝေဘဵဒဏ်ကိ ု နိုင်ငဳ 

အန့ဳှအြပာဵတွင် ရင်ဆုိင်ေနကကရပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳ အလယ် 

ပုိင်ဵ၏အချ ို့ေဒသမျာဵတွင် ေရ၏အေရဵပါမှုကုိ ဆုိင်ဵဘုတ်ကကီဵ 

မျာဵြဖင်ဴ “ေရွှေြိမုလို ေရြုိသာလိုသည်” ဟုပင် စာတွင် ခဴဲ 

ကကသည်။  

 ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေတာင်ပုိင်ဵေဒသမျာဵတွင်လည်  ဵေတာင်ကုန်  ဵ

ေတာင်တန်ဵေပါ်တွင် ေရာ်ဘာတုိဵချဲ့ စုိကပ်ျ ိုဵလာမှုေကကာငဴ် 

သဘာဝသစ်ေတာမျာဵဆဳုဵရှုဳဵခဴဲရသည်ကုိ အထင်အရှာ ြဵမင်ေတွ့ 

ေနရပါသည်။ အကျ ိုဵ ဆက်အေနြဖင်ဴယခင်က ေရခမ်ဵေြခာက်မှု 

မရိှခဴဲေသာ ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵမှာ ေနွဦဵအစတွင် ေရမျာဵခမ်ဵေြခာက်   

“အဖိုဵထုိြတ်န်ေသာ ေရအရင်ဵအြမစ်ြိ ုဝုိင်ဵဝန်ဵထိန်ဵသိမ်ဵကြပါစ့ုိ” 



လာသည်ကုိလည်ဵ ေတွ ြ့မင်ေနရပါသည်။ ထ့ုိအတူ ေဒသတွင်ဵ 

ေနထိုင်သူမျာဵမှာလည်ဵ ေရရှာဵပါဵမှုြပဿနာကုိ ဧမပီလဆန်ဵ 

ပုိင်ဵမှစ၍ကကုဳေတွ့ေနရမပီဵ ေရကုသုိလ်ရှင်မျာဵ၏ ေရလှူဒါန်ဵမှု 

နှင်ဴ ဘဝကို ေန့စဉ်ြဖတ်သန်ဵေနကကရပါသည်။ 

 အချ ို့ေသာေကျဵလက်ေဒသမျာဵတွင် ယခုလက်ရှိ 

တစ်နိုင်ငဳလုဳဵရင်ဆိုင်ကကုဳေတွ့ေနရသညဴ် ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ 

(COVID-19) ကုိ ေကကာက်ရဳွ့ေနကကေသာ်လည်  ဵ၎င်ဵကပ်ေရာဂါကုိ 

ဂရုမစုိက်နုိင်ဘဲ ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵအတွက်ကုိသာ လဳုဵပန်ဵ 

ေနရေကကာင်ဵ ဖတ်ရှုမှတ်သာဵရပါသည်။ ေကျဵရွာမျာဵတွင် 

အမျ ိုဵ သမီဵ ၈၀ ရာခုိင်နှုန်ဵခန့်မှာ မိမိတ့ုိအိမ်သဳုဵအတွက် ေရကုိ 

သယ်ယူစုေဆာင်ဵေနရေကကာင်ဵ ေလဴလာသိရှိရပါသည်။ မိမိ 

ေနအိမ်မှ လက်ယက်စိမဴ်တွင်ဵမှေရကို သွာဵေရာက်သယ်ယူ 

ရာတွင် အလှည်ဴကျစနစ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ေနြခင်ဵေကကာငဴ် (၅) 

ဂါလဳပုဳဵတစ်ပုဳဵအတွက် အနည်ဵဆဳုဵ အချန်ိနှစ်နာရီအထိ ကကာ 

ေစပါသည်။ ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါကာကွယ်ေရဵအတွက် လက်ကုိ 

စင်ကကယ်ေအာင် ဆပ်ြပာနှင်ဴ ေဆဵေကကာရမညဴ်အစာဵ မိမိ 

လက်ရိှေရကုိ သန့်ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ေရရှည်အသဳုဵြပုနုိင်ေရဵကုိသာ 

ဦဵစာဵေပဵစဉ်ဵစာဵေနကကရပါသည်။ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် 

ေရရှာဵပါဵလာသည်ဴအတွက် ေရနှငဴ်ဆကစ်ပ်ေသာကူဵစက် 

ေရာဂါမျာဵ ကျေရာက်လာနုိင်ပါသည်။  ေရရှာဵပါဵမှုနှင်ဴ ေရ 

မသန့်ရှင်ဵမှုမှ ကျန်ဵမာေရဵကုိ ထိခိုကမ်ှုရှိေစနိုင်သညဴ်အြပင် 

ေရရရှိေရဵကိုသာ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ေဆာင်ရသညဴ် အတွက် 

အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ အလုပ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်ဵရည်ကိ ု ေလျာဴကျေစ 

မပီဵ ေန့စဉ်ဝင်ေငွကိလုည်ဵ ထိခိုကန်စ်နာေစပါသည်။ 

ေခတ်မီတုိဵတက်ေသာမမို့ြပဧရိယာမျာဵ တုိဵချဲ့ တည် 

ေဆာက်ရာတွင် မီှတင်ဵေနထုိင်ကကမည်ဴလူဦဵေရနှင်ဴအညီ လုိအပ် 

ေသာေရချ ိုရရှိေရဵအတွက် ကမ္ဘာေြမေအာက် ေရေအာင်ဵ 

အလွှာထိေရာက်ေအာင် စက်ေရတွင်ဵမျာဵ လွန်ကဲစွာတူဵေဖာ် 

လာကကသည်ကိလုည်ဵ ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသည်။ စက်ေရ 

တွင်ဵမျာဵ လွန်ကဲစွာ တူဵေဖာ်လာသည်နှငဴ်အမျှေ အေပါ်ယဳေြမ 

တြဖည်ဵ ြဖည်ဵနိမ်ဴကျေစသညဴ်အြပင် ေြမေအာက်ေရ အရင်ဵ 

အြမစ်မျာဵကုိလည်ဵ နိမ်ဴကျယုတ်ေလျာဴေစပါသည်။ ေြမေအာက် 

ေရကုိ စည်ဵကမ်ဵမဴဲစွာ ပုိမုိထုတ်ယူသဳုဵစဲွပါက ပင်လယ်ကမ်ဵစပ် 

ေြမေအာက် ေရေအာင်ဵလွှာတွင် ေရငန်တုိဵဝင်လာနုိင်သညဴ် 

အတွက် ေြမေအာက်ေရအရည်အေသွဵကျဆင်ဵ ေစနိုင်ပါ 

သည်။ ပူြပင်ဵေြခာက်ေသွ့ေသာ ြမန်မာနုိင်ငဳအလယ်ပိုင်ဵ 

ေဒသမျာဵတွင် ေြမေအာက်ေရ ေလျာဴကျလာသညဴ်အတွက် 

ေြမအစုိဓါတ်နှင်ဴ ေြမဆီလွှာခန်ဵေြခာက်မပီဵ  သဲကန္တာရ 

ြဖစ်ထွန်ဵမှု အန္တရာယ်နှငဴ်ကကုဳေတွ့နိုင်ပါသည်။ စုိကပ်ျ ိုဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်လည်ဵ ဓာတုပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵကို တစ်နှစ် 

ထက်တစ်နှစ် ပုိမုိတင်သွင်ဵသဳုဵစဲွလာြခင်ဵ၊ စက်ရဳုအလုပ်ရဳုမျာဵ 

မှ ေရဆိုဵမျာဵကို စည်ဵကမ်ဵမဴဲစွာစွန့်ထုတ်ြခင်ဵနှငဴ် ငါဵ၊ ပုစွန် 

ေမွဵြမူေရဵမှာလည်ဵ ေရသယဳဇာတမျာဵကုိ ညစ်ညမ်ဵေစမပီဵ 

အသဳုဵြပုနုိင်ေသာေရချ ိုအရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိ တစ်ေန့တစ်ြခာဵ 

ပိုမုိဆုဳဵ ရှုဳဵေစပါသည်။ 

ယခုအချန်ိခါ ေနြပည်ေတာ်အပါအဝင် အချ ို့ေသာ 

မမို့နယ်မျာဵတွင် လီတာ ၂၀ ဝင်ဆန့်သည်ဴ  ေရသန့်ဗူဵကကီဵ  

တစ်ဗူဵကို ၅၀၀ ကျပ် ေပဵ၍ ဝယ်ယူေသာက်သဳုဵေနကကရပါ 

သည်။ တစ်ေန့ဝင်ေငွ နည်ဵပါဵစွာရရိှေနသညဴ် မိသာဵစုမျာဵ 

အတွက် ေရဝယ်ယူေသာက်သဳုဵနုိင်ေရဵမှာ ခက်ခဲလှပါသည်။ 

၎င်ဵတ့ုိအေနြဖင်ဴ သန့်ရှင်ဵမှု၊ လုဳခခုဳမှုနည်ဵသညဴ် ေရပိုကမ်ှ 

တုိက်ရုိက်သွယ်တန်ဵ၍ သဳုဵစဲွေနကကရသည်ဴအတွက် ေရရှည်တွင် 

၎င်ဵတ့ုိကျန်ဵမာေရဵအတွက် စုိဵရိမ်ရဖွယ်ရှိပါသည်။ 

ကမ္ဘာေပါ်တွင် ေရအရင်ဵအြမစ် ပျ ဳ့န့ဳှတည်ရိှမှုမှာ ေနရာ 

ေဒသတစ်ခုနှင်ဴတစ်ခု မတူညီကကေသာေကကာင်ဴ လူသာဵမျာဵ၏ 

သန့်ရှင်ဵေသာ ေရအရင်ဵအြမစ်ရရိှမှုမှာလည်ဵ မတူညီကကေပ။ 

သန့်ရှင်ဵေသာ ေရအရင်ဵအြမစ် ရရိှမှုမှာလည်ဵ နုိင်ငဳ၏စီဵပွာဵေရ  ဵ

ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှုအတွက် အေြခခဳလုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်သညဴ်  

စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အတွက် မျာဵစွာအေရဵပါပါသည်။ ေလဴလာခန့်မှန်ဵချက်အရ 

ေရလိုအပ်ချက်မှာ ေနာင်လာမည်ဴ ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင် ယခု 

သဳုဵစဲွမှုပမာထက် ၅၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ ပိုမုိမျာဵြပာဵလာနိုင်ေကကာင်ဵ 

ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

World Health Organization (WHO) ၏ ေဖာ်ြပချက် 

အရ မေဝဵေတာဴသည်ဴအချန်ိတွင် ကမ္ဘာအန့ဳှအြပာဵ၌ ေရေလျာဴ 

နည်ဵမှုြပဿနာကုိ ရင်ဆိုင်ကကုဳေတွ့ရမည်ြဖစ်မပီဵ ၎င်ဵေရ 

ြပဿာနာကုိ မေြဖရှင်ဵနိုင်ပါက ၂၀၃၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် ကမ္ဘာဴ 

လူဦဵေရ၏ ထက်ဝက်ခန့်သည် ေသာက်သဳုဵေရ အခက်အခဲ 

ကကုဳရဖွယ်ရိှပါသည်။ “ကမ္ဘာေပါ်တွင် လူသာဵမျာဵ အသက်ရှင် 

ေနထိုင်ေရဵလိုအပ်ချက်အတွက် သဘာဝအရင်ဵအြမစ်မျာဵ 

လဳုေလာက်စွာရိှေသာ်လည်ဵ လူသာဵတ့ုိ၏  ေလာဘအတွက် 

မလဳုေလာက်ပါ” ဟုလည်ဵ မဟတ္တမဂန္နီမှ အဆိုအမိန့်ရှိခဲဴပါ 

သည်။ ြပဿာနာအာဵလဳုဵ၏ အေြခခဳအရင်ဵအြမစ်ကိ ု

သဳုဵသပ်ေသာ် လူသာဵမျာဵ၏ အေတာမသတ်နုိင်ေသာ ေလာဘ  



တရာဵမျာဵ၊ မဆင်မြခင်လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵေကကာင်ဴ ယခုလက်ရိှ 

ေရအရင်ဵအြမစ် ရှာဵပါဵလာမှု ြပဿာနာကို ကျွန်ေတာ်တ့ုိ 

ရင်ဆိုင်ကကုဳေတွ့ေနရြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

 တစ်ခါတစ်ရဳတွင် ကျွန်ေတာ်တ့ုိ၏ သတိမမူ၊ မဆင်ြခင် 

မိသည်ဴ အမူအကျင်ဴမျာဵက ေရကုိစွန့်ပစ်ြဖုန်ဵတီဵေနမိပါသည်။ 

တစ်ခါတစ်ရဳတွင် ညစ်ညမ်ဵေအာင်လည်ဵ ြပုမူတတ်ပါသည်။ 

“မိမိြပုသည်ဴကဳ မိမိထဳြပန်လာမည်” ဆုိသည်ဴ ဆုိရုိဵစကာဵအတုိင်  ဵ

ကျွန်ေတာ်တ့ုိ လုပ်ေဆာင်ခဲဴသညဴ် လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵမှာ 

မကကာေတာဴသည်ဴအချန်ိတွင် တန်ြပန်အကျ ိုဵ ေပဵလာေတာဴ 

မည်မှာမလဲွေပ။ သ့ုိြဖစ်ပါ၍ ကျွန်ေတာ်တ့ုိအေနြဖင်ဴ ေရအရင်ဵ 

အြမစ်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ အချန်ိမီ ေဆာင်ရွက်ရန် 

လိုအပ်ေနမပီြဖစ်ပါသည်။ 

ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂအေနြဖငဴ် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွဳ့မဖိုဵ  

တုိဵတက်မှုအတွက် ကမ္ဘာဴအတုိင်ဵအတာြဖင်ဴ ေထာင်စုနှစ် 

ပန်ဵတုိင် (၁၇) ချက်ကိ ုချမှတ်ခဲဴပါသည်။ ပန်ဵတုိင်အမှတ်(၆)

တွင် “လူသာဵအာဵလဳုဵအတွက် သန့်ရှင်ဵေသာေသာက်သဳုဵေရ 

ရရှိေရဵနှငဴ်ေရရှည်တည်တဴဳေသာ ေရစီမဳခန့်ခွဲမှုနှငဴ် မိလ္လာစနစ် 

ရရိှေစေရဵ” (Goal 6- Ensure availability and sustainable 

management of water and sanitation for all) ဟူ၍ 

စဉ်ဆက်မြပတ် ေရအရင်ဵအြမစ် ရရှိေရဵအတွက် ေရရှည် 

တည်တဴဳစွာ စီမဳခန့်ခဲွမှုြပုလုပ်နုိင်ရန် ပန်ဵတုိင်ချမှတ်ခဴဲပါသည်။ 

တစ်ဖန် ပန်ဵတုိင် (၁၄) တွင်လည်ဵ  “စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွဳ့မဖိုဵ 

တုိဵတက်မှုအတွက် ပင်လယ်၊ သမုဒ္ဒရာနှငဴ် ေရသယဳဇာတ 

မျာဵကို ေရရှည်တည်တဳဴစွာ အသုဳဵြပုေရဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေရဵ”  (Goal 14 – Conserve and sustainably use of 

oceans, seas and marine resources for sustainable 

development) ဟူ၍ ဖဳွ မ့ဖိုဵ တုိဵတက်မှုနှင်ဴအတူ ေရသယဳဇာတ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵကုိ အေလဵထာဵနုိင်ေရဵအတွက် ပန်ဵတုိင်ကို 

ချမျတ်ခဲဴပါသည်။ ကမ္ဘာေပါ်ရှိ လူသာဵတုိင်ဵ ေရကုိ 

ပိုမုိဂရုစုိက ် တန်ဖိုဵထာဵတတ်ေစရန် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် 

မတ်လ ၂၂ ရက်ေန့ကို ကမ္ဘာဴေရေန့ဟု သတ်မှတ်ခဲဴမပီဵ ၁၉၉၄ 

ခုနှစ်တွင် အခမ်ဵအနာဵမျာဵြဖင်ဴ စတင်ကျင်ဵပခဲဴကကပါသည်။ 

ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵအတွက် ေရနှင်ဴ ဆက်စပ်ေသာ ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ 

ြပင်ပအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵပါဝင်သည်ဴ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ေရအရင်ဵ 

အြမစ်ေကာ်မတီကုိ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လတွင် ဖဲွ့စည်ဵခဴဲမပီဵ 

ေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခွဲေရဵကို 

ထိေရာက် စွာေဆာင်ရွက်နုိင်ေရဵအတွက် ပထမအမျ ိုဵသာဵ 

အဆင်ဴ ေရမူဝါဒကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ေရဆိုင်ရာ ကျွမ်ဵကျင် 

ပညာရှင်မျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုြဖင်ဴ ထုတ်ြပန်နုိင်ခဴဲပါသည်။ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန အေနြဖင်ဴလည်ဵ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာဥပေဒကုိ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လည်ဵေကာင် ၊ဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒကို ၂၀၁၄ 

ခုနှစ် တွင်လည်ဵေကာင်ဵ အမျ ိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာ 

မူဝါဒ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ 

မဟာဗျူဟာ နှငဴ် ပင်မလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်တ့ုိကုိ ကို ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်တွင် အသီဵသီဵထုတ်ြပန်ခဲဴမပီဵ ေရအရင်ဵအြမစ် အပါ 

အဝင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကုိ ေရရှည်တည်တဴဳစွာ ထိန်ဵသိမ်ဵ 

နုိင်ရန် တည်ဴမတ်ေပဵလျက်ရှိပါသည်။ 

 ေြပာင်ဵလဲလာသည်ဴ ရာသီဥတု၊ ယိုယွင်ဵပျက်စီဵလာ 

ေနမပီြဖစ်သည်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေန စသည်တ့ုိ၏ 

ထိုဵနှက်မှုမျာဵေကကာင်ဴ ယခုအချနိ်အခါတွင် ကျွန်ေတာ်တ့ုိ 

ပိုင်ဆိုင်ထာဵသည်ဴ ေရသယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵအနာဂတ် 

ကာလမျာဵသ့ုိတုိင် ေရရှည်တည်တဴဳစွာ တည်ရိှနုိင်ေရဵအတွက် 

ကာကွယ်ထိန်သိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ရမည်မှာ နုိင်ငဳသာဵတုိင်ဵ၏ 

တာဝန်တစ်ရပ်ပင်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် နဂိုမူလအတုိင်ဵ 

သဘာဝမပျက် တည်ရှိေနေသဵသည်ဴ ေရချ ို ေဂဟစနစ်ကုိ 

လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထာဵရာ နုိင်ငဳသာဵမျာဵအေနြဖငဴ် စဉ်ဆက် 

မြပတ် ေရချ ိုရရိှနိုင်ေရဵအတွက် ယခုမှစတင်၍ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်လျှေင်ပင် အချန်ိမေနှာင်ဵေသဵပါ။ နုိင်ငဳေတာ်ဘက်မှ 

ေရအရင်ဵအြမစ်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခဲွေရဵအတွက် ထိေရာက် 

ေသာ၊ ေကာင်ဵမွန်ေသာ မူဝါဒမျာဵချမှတ်မပီ ြဵဖစ်၍ ကျွန်ေတာ်တ့ုိ 

အာဵလဳုဵပူဵေပါင်ဵလက်တဲွမပီဵ လုပ်ေဆာင်ကကပါက အာဵလဳုဵ 

အတွက် လဳုေလာက် ေသာေရကို ရရှိနိုင်မှာမလဲွေပ။  

 ထို့ေကကာငဴ် အချန်ိရှိခိုက်တွင် ကျွန်ေတာ်တုိ့နိုင်ငဳ၏ 

အသက်ေသွဵေကကာသမျှေ တန်ဖုိဵရိှလှေသာ ြမစ်ေချာင်ဵအင်ဵအုိင် 

စေသာ ေရချ ိုအရင်ဵအြမစ်မျာဵစွာ၏ ေရရှည်တည်တဴဳေရဵ 

အတွက် နိုင်ငဳေတာ်မှ ချမှတ်ထာဵေသာ မူဝါဒနှငဴ်အညီ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ် ေရှာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ပူဵေပါင်ဵပါဝင် 

ကကပါစ့ုိဟု တုိက်တွန်ဵ ေရဵသာဵလုိကရ်ပါသည်။  

 ေဒါက်တာဝင်ဵထိန်(ဉီဵစီဵအရာရိှ) 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန 
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