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ရိှိာကြော�ွကြော�့ရုိှိချ�် မုှုမိှု အစပြ�ု၍ �လျ�်စ�စ်�စစည််း�

မှုျာ� အာ�  စ�င်် ထား��်လျ��်သံ��စွ�ချ�်�ါသည််း။ 

Bakelite သည််း လျူ�ု�  �န်�း�ပြ�ုလျ��်ထားာ�ကြောသာ 

ကြော�်လျးမှုာ ပြ��်ကြော�ါင််��စ်ချ� ပြ�စ်မြို့�း� �မှုာဏ
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မြို့�း� မှုကြောရာမှု�ွက််နိုု�င််ကြောသာ ဆိုန်�သစ်�းထွားင််မုှု
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နိုု�င််ချ�် �က်�ါသည််း။ ၁၉၈၉ ချ�နိိုစ်�ွင်် က်မ့ှုာကြီးက်း�

သည််း နိိုစ်စဉ််း �လျ�်စ�စ် �န်ချျနု် သန်�

ကြော�ါင််� (Mt) (၁၀၀) ချန ််ကု်� ထား��်လျ��်ချ�်�ါသည််း။ 

၂၀၁၅ ချ�နိိုစ်မှု�ု�င််မှုး  ထုား�အကြောရာအ�ွက််သည််း �န်

ချျနု်သန်�ကြော�ါင််� ၃၂၂ အထုား ဆို�ွာ��ု��လျာချ�်

�ါသည််း (McIlgorm et al., 2020)။ ၁၉၀၇ ချ�

နိိုစ်မိှု စ�င််၍ အသန ််စင််ဆံို��ကြောသာ �လျ�်စ�စ်

ပြ�စ်သည်််း virgin plastics မှုျာ�အာ� �န်ကြော�ါင််� 

၈.၃ ဘီးလျျ ံကြောက်ျာ် ထား��်လျ��်ချ�်�ါသည််း။ သု� ကြောသာ် 

�လျ�်စ�စ် ကြောရာာင််�လုျ�အာ�နိိုင််် ဝယ််လုျ�အာ� 

ဆိုက််လျက်် ပြမှုင်််မှုာ�လျာသည််းနိိုင်််အမှုှ က်မ့ှုာ

ကြီးက်း�၏ ပြ�န်လျည််းပြ�ုပြ�င််အသံ��ပြ�ုနိုု�င််မုှု စွမ်ှု�ရာည််း 

(recycling capacity) သည််း အမိှုးမှုလုျ�က််နိုု�င််ချ�်

�ါ။ ထား��်လျ��်ထားာ�သမှုှ �လျ�်စ�စ်မှုျာ�၏ 

၉% မှုှကု်�သာ ပြ�န်လျည််းပြ�ုပြ�င်် အသံ��ပြ�ုနိုု�င််ချ�်

သပြ�င််် ထား��်လျ��်ထားာ�သည်််း �လျ�်စ�စ်မှုျာ�

ထား��ွင်် လျူမုှုအ�့�အစည််း�အ�ွင််� က်ျန်ရုိှိ က်ာ 

ဆိုက််လျက််အသံ��ပြ�ုကြောနနိုု�င််သည်််း �မှုာဏသည််း 

အနည််း�င်ယ််မှုှသာ ရုိှိမြို့�း� အမှုျာ�စ�သည််း အမုုှုက်် 

မှုျာ� ကြောပြမှု�ု� စွစွန ််�စ်ရာာ �ု� ကြောပြမှုမှုျာ� (landfills) 

�ွင်် ကြောရာာက််ရုိှိကြောနပြချင််�၊ ဟုင််�လျင််��ွင််် မှုး�ရှို့ရုုံး�ု

�ျက််ဆိုး�ခံျရာ ပြချင််��ု�  ရုိှိကြောနမြို့�း� ယ်ချ�အချါ က်ွနို်��်

�ု� ၏ သဘီာဝ��်ဝန်�က်ျင််ရုိှိ ကြောပြမှုထား�၊ သစ်ကြော�ာ

မှုျာ�နိိုင််် �င််လျယ်် သမှု��ဒရာာမှုျာ�ကု်� ည်းစ်ည်းမ်ှု�ကြောစ

လျျက််ရုိှိကြော�က်ာင််� ကြော�့ရုိှိရာ�ါ သည််း။ 

�လျ�်စ�စ်သာ မှုရုိှိချ�်လျှင်် ယ်ကြောနက်ြောချ�်လျူမုှု

အ�့�အစည််း�၏ အကြောပြချအကြောနသည််း ကြော�ွ�ကြော�ာ

မိှုန်�ဆို၍ မှုရာနိုု�င််ကြောလျာက််ကြောအာင်် ကွ်� ပြ�ာ�ပြချာ�

နာ�ကြောနမှုည််းပြ�စ်�ါသည််း။ �လျ�်စ�စ်ကြော�က်ာင််် 

က်ာ�မှုျာ�သည််း �ု�မုှု�ကြောဘီ�က်င််�မြို့�း� ယ်ာဉ််း

မှုကြော�ာ်�ဆိုပြ�စ်မုှုမှုျာ��ွင်် အသက််အနိုတရာာယ််

ပြ�စ်မုှု ကြောလျျာ်က်ျကြောစသည််း။ စနစ်�က်ျနိိုင််် 

က်�န်က်ျစရုာ�်သက််သာစွာ ထား��်�ု��နိုု�င််ပြချင််�

ကြော�က်ာင််် စာ�ကြောသာက််က်�န်မှုျာ�အာ� �ာရိှိည််း

ခံျကြောအာင်် ပြ�ုလျ��်ကြော��သည််း။ အးလျက််ထားကြောရာာ

နစ်�စစည််း�မှုျာ�အာ� လျူအမှုျာ� ��်နိုု�င််

သည်််း ကြော��နိိုုန်�ပြ�င််် ဝယ််ယူ်ရာရုိှိနိုု�င််ပြချင််�သည််း 

�လျ�်စ�စ်ကြော�က်ာင််် ပြ�စ်သည််း။ ဝန်စည််းစလျယ််

မှုျာ�အာ� ကြော�ါ�်ါ�ကြောစပြချင််�ကြော�က်ာင််် သယ််ယူ်

�ု� ကြောဆိုာင််ကြောရာ�စရုာ�်မှုျာ�ကု်�လျည််း� သက််သာ

ကြောစသည််း။ လျူ�ု�  �န်�း� ထား��်လျ��်ထားာ�

ကြောသာ �စစည််း�မှုျာ�အာ� အသံ��ပြ�ုပြချင််�ပြ�င််် ဇး

ဝပြ��်ထား�မှုျာ�အာ� အလျွန်အက်ွအံသံ��ပြ�ု 

ပြချင််�ကု်� ကြောလျှာ်ချျကြော��သည််း။ �လျ�်စ�စ်၏ 

ကြောက်ျ�ဇူ�ကြော�က်ာင််် ကြောဆို�ဘီက််ဆုို�င််ရာာ�ု�င််��ွင််

လျည််း� �ု���က််မုှုမှုျာ� ရာရုိှိချ�် မြို့�း� ကြောနစ်ဉ််း လ့ျ

အသက််ကြော�ါင််�မှုျာ�စွာကု်� က်ယ််�င််ကြော��နိုု�င််ချ�်

သည််း။ ဤသည််းမိှုာ �လျ�်စ�စ်မိှု ရာရုိှိသည်််း 

အက်ျ ုု �ကြောက်ျ�ဇူ�မှုျာ�ထား�မိှု အနည််း�င်ယ််မှုှကု်�သာ 

ကြော�ာ်ပြ�ထားာ�ပြချင််� ပြ�စ် �ါသည််း။ 



အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ်�ဒေ�သ ပင့်�လယ်�သမုု�ဒရာာတ်ွင့်��မှု ပလတ်�စိတ်စိ�အာမိုုက်�မု�ာ� စီိမံုခန့် ်�ခွဲခွ�ခြခင့်��22

သု� ကြောသာ် ယ်ချ�အချါ စနစ်�က်ျ စးမံှုချန ််ခွဲခွျ�ပြချင််�

မှုရုိှိဘီ� စွန ််�စ်ထားာ�သည်််း �လျ�်စ�စ်အမုုှုက််

မှုျာ� ကြော�က်ာင််် က်မ့ှုာကြော�်�ွင်် ကြောရိှိ�ယ်ချင််က် 

�စ်ချါမှုှ မှု�ကံ်ု�ူ�ကြောလျာက််ကြောအာင်် ကြီးက်း�မှုာ�သည်််း 

��်ဝန်�က်ျင်် ဆုို�င််ရာာ၊ စး��ွာ�ကြောရာ�ဆုို�င််ရာာနိိုင််် 

လျူမုှုကြောရာ�ဆုို�င််ရာာ စုန်ကြောချ်မုှုမှုျာ� ကြော�်ကြော�ါက််လျာ

ချ�်�ါသည််း။ ဥ�မှုာ �လျ�်စ�စ်စွန ််�စ်�စစည််း�

မှုျာ�သည််း သဘီာဝအကြောလျှာက်် မြို့�ုုကွ်��ျက််စး�

ရာန် နိိုစ်ကြော�ါင််� ရာာနိိုင်််ချျ း �က်ာ ပြမှုင်််နိုု�င််�ါသည််း။ 

ကြော�ာရုုံး� င််��ုရုိရှို့စာာန်မှုျာ�သည််း စွန ််�စ်ထားာ�သည်််း 

�လျ�်စ�စ်မှုျာ�နိိုင််် မြို့ငု်�ွယ််ရာစ် ��်မုှုပြချင််�

မှုျာ� ပြ�စ်နိုု�င််�ါသည််း။ ချရား �သွာ�လျ��်င်န်�၊ င်ါ�

လျ��်င်န်�က်�်သု� ကြောသာ စး��ွာ�ကြောရာ�လျ��်င်န်� က်ဏ္ဍ

မှုျာ�ကု်�လျည််း� ထုားခုျ�က််ကြောစ�ါသည််း။ ထုား� အပြ�င်် 

�လျ�်စ�စ်အာ� ရုံး� �်ကြွက်င််�ကြောလျာင််စာမှုျာ�

မိှု အဓုိက် ထား��်လျ��်ပြချင််� ပြ�စ်ကြောသာကြော�က်ာင််် 

ထား� �် လျ� �် ပြ� န ်် ခွဲပြ�း� မုှု ကွ် င််� ဆို က်် အ �ွ င််� ရုိှိ 

ထား��်လျ��်မုှု အဆိုင်််နိိုင််် သယ််ယူ်�ု� ကြောဆိုာင််သည်််း 

အဆိုင်််မှုျာ��ွင်် မိှုန်လံျ�အုမ်ှုဓိာ�်ကြောင့် ထား��်

လျှ�်မုှုမှုျာ� ရုိှိကြောန ကြောသာကြော�က်ာင််် �လျ�်စ�စ်

လျ��်င်န်�က်ဏ္ဍသည််း ရာာသးဥ��ကြောပြ�ာင််�လျ�မုှု ပြ�စ်

ကြော�်ကြောစရာန် အဓုိက် �ါဝင်် ကူ်ည်းးကြောနသည်််း က်ဏ္ဍ

�စ်ချ�လျည််း� ပြ�စ်ကြောန�ါသည််း။ ထုား�မှုှသာမှုက် 

�လျ�်စ�စ်သည််း ကြော��သက််သာ မြို့�း� ထား��်လျ��်

ရာန် လျွယ််ကူ်ပြချင််�ကြော�က်ာင််် မှုျာ�မှုျာ�ထား��်၊ မှုျာ�

မှုျာ�သံ��ပြချင််� (consumerism) ကု်� အာ�ကြော��

သည်််းအပြ�င်် �စ်ချါသံ���လျ�်စ�စ်�စစည််း�မှုျာ� 

(SUPs)  ၏ ကြောရာာင််�လုျ�အာ�နိိုင််် ဝယ််လုျ�အာ� ကု်�

လျည််း� ပြမှုင်််�က််ကြောစချ�်�ါသည််း။ ထုား�မှုှသာမှုက် လျူ

မှုျာ�သည််း ကြော��ကြော�ါကြော�ါပြ�င််် ထား��်လျ��်ထားာ�ကြောသာ 

ထား��်က်�န်�စစည််း�မှုျာ�ကု်� ပြ�န်လျည််းအသံ��ပြ�ု

ရာန် သု� မှုဟု��် �ျက််စး�သွာ�လျှင်် ပြ�ုပြ�င််သံ��စွ�

ရာန်ထားက်် လျှင်််�စ်က်ာ အသစ်ဝယ််သံ��ရာန် �ု�၍ 

အာ�သန်�က်�ါသည််း။ 

လျက််ရုိှိအချျနု်�ွင်် �လျ�်စ�စ် �န်ချျနု်

သန်�ကြော�ါင််� ၁၅၀ သည််း �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ

မှုျာ�ထား��ွင်် စ�ကြောဝ�ကြောရာာက််ရုိှိကြောနမြို့�း� ပြ�စ်က်ာ 

(Crepy & Porteron, 2021) အ�ု�င််��ု�င််� မြို့�ုု

ကွ်�မုှု (fragmentation) ပြ�စ်စဉ််းကြော�က်ာင််် ထုား�

�လျ�်စ�စ်အမှုျာ�စ�သည််း ထုားန်�ချျု�်၍ မှုရာ

နိုု�င််ကြောသာ အနိုတရာာယ််ရုိှိသည်််း �လျ�် စ�စ်အမုှုန်

မှုျာ� (microplastics) အပြ�စ်သု�  မြို့�ုုကွ်�ကြောနမြို့�း 

ပြ�စ်�ါသည််း။ ကြောနာက််ဆံို��ချန ််မိှုန်�ချျက််မှုျာ� အရာ 

�လျ�်စ�စ် ထား��်လျ��်မုှုသည််း ၂၀၅၀ ပြ�ည်််းနိိုစ်

�ွင်် သံ��ဆို�ု��လျာမှုည််းပြ�စ်သပြ�င််် ယ်င််�နိိုင််် အ� ူ

သံ��ဆို�ု��လျာမှုည်််း �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု 

အနိုတရာာယ််ကု်� ကြောလျှာ်ချျရာန်လျည််း� လျ��်ကြောဆိုာင််�က် 

ရာမှုည််း ပြ�စ်�ါသည််း။ ထုား�သု�  မှုလျ��်ကြောဆိုာင််�ါက် 

၂၀၅၀ ပြ�ည်််းနိိုစ်�ွင်် �င််လျယ််သမှု��ဒရာာအ�ွင််�

�ွင်် င်ါ�မှုျာ�ထားက်် �လျ�်စ�စ် အမုုှုက််မှုျာ�က် 

�ု�မုှု� မှုျာ�ပြ�ာ�ကြောနမှုည််းပြ�စ်ရာာ အစာ�အစာ ရိှိာ��ါ�

ပြချင််�၊ �င််လျယ််သမှု��ဒရာာကု်� အမိှုး ပြ�ုလျ��်ကု်�င််

�က်သည်််း စး��ွာ�ကြောရာ�လျ��်င်န်�မှုျာ� ဆံို��ရှို့ရံုုံး�ပြချင််�၊ 

ရာာသးဥ�� ကြောပြ�ာင််�လျ�မုှု ပြ�င််�ထားန်ဆုို��ရွာာ�လျာ

ပြချင််�နိိုင််် သဘီာဝကြောဘီ�မှုျာ� �ု�မုှု� ပြ�င််�ထားန်စွာ က်ျ

ကြောရာာက််ပြချင််��ု�  ရာင််ဆုို�င််�က်ရာမှုည််းပြ�စ်သပြ�င််် 

က်မ့ှုာကြီးက်း�၏ အနာဂ္ဂ�်အာ� မြို့ခုျမ်ှု�ကြောပြချာက််ကြောန

ပြချင််��င်် ပြ�စ်�ါသည််း။

အနာဂ္ဂ�်�ွင်် က်ွနို်��်�ု� ၏ �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ

မှုျာ� ကံ်ဆုို��မုှု��ကြောမိှုာင််က်ျမှုည်််း အပြ�စ်သု�  မှုကြောရာာက််

ရုိှိကြောစ ရာနအ်�ွက်် နိုု�င််ငံ်�က်ာ မူှုဝါ�ကြောဆိုာင််ရွာက််

ချျက််မှုျာ�နိိုင််် အ�ကံ်ပြ�ုချျက််မှုျာ�အာ� ချျက််ချျင််� 

လုျ�က််နာ က်ျင်််သံ��မြို့�း� ��်နိုု�င််သမှုှ အပြမှုနဆံ်ို�� 

အရုိှိနပ်ြမှုိင်််�င််ကြောဆိုာင််ရွာက််�က်ရာန ် လုျ�အ�်ကြောနမြို့�း 

ပြ�စ်�ါသည််း။ က်မ့ှုာလံျ��ဆုို�င််ရာာ စဉ််းဆိုက််မှုပြ��် 

�ံ့ဖြိုးမြို့�ုု��ု���က််ကြောရာ� �န�်�ု�င််မှုျာ�ထား��ွင်် �ါဝင််
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သည်််း ရာည််းမိှုန�်ချျက်် (၁၄.၁) မိှုာ “၂၀၂၅ ချ�နိိုစ်�ွင်် 

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာ ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအမှုျ ုု �အစာ�မှုျာ� 

အာ�လံျ�� (အထူား�သပြ�င််် �င််လျယ််သမှု��ဒရာာကြောရာထား�

အ�ွင််�သု�  စွန ်�်စ်ကြောသာ အမုုှုက််သရုုံး�က််မှုျာ�နိိုင်််  

�င််လျယ််�ွင််�မိှု ကြောရာည်းိုမှုျာ� အာ� အလျွနအ်က်ွ ံ

�ွာ�မှုျာ�ကြော�ါက််ကြောရာာက််ကြောစသည်််း အာဟုာရာ

ဓိာ�်မှုျာ� စး�ဝင််ကြောရာာက််ရုိှိပြချင််�ကြော�က်ာင််် ကြောရာထား�

ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုကု်� ပြ�စ်ကြောစကြောသာ nutrient pollution 

�ု� အ�ါအဝင်် က်�န�်ကြောပြမှုကြော�်ရုိှိ လျ��်ကြောဆိုာင််မုှု မှုျာ�

ကြော�က်ာင််် ပြ�စ်ကြော�်သည်််း ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအမှုျ ုု �အစာ�

မှုျာ�) အာ� �ာ�ဆိုး�က်ာကွ်ယ််ရာနနိ်ိုင််် အမှုျာ� 

အပြ�ာ� ကြောလျှာ်ချျရာန”် ပြ�စ်�ါသည််း (�င််လျယ််

သမှု��ဒရာာ�ွင််�ရုိှိ �လျ�်စ�စ် ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု

ကြောလျှာ်ချျပြချင််� နိိုင််် ဆိုက််နိုှယ််ကြောသာ SDG �န�်�ု�င််

မှုျာ� စာရာင််�အာ� �ံ� (၁) �ွင်် �က်ည်််းရှို့ရုုံး�ါရာန)်။ 

အု�ဆိုာက်ာ �င််လျယ််ပြ�ာ ကြောမှုှာ်မိှုန�်ချျက်် (The 

Osaka Blue Ocean Vision) သည််း နိုု�င််ငံ်မှုျာ�

အကြောနပြ�င််် ၂၀၅၀ ပြ�ည်််းနိိုစ်�ွင်် �လျ�်စ�စ်

�စစည််း� ထား��်လျ��်မုှုနိိုင််် သယ််ယူ်�ု� ကြောဆိုာင််မုှုမိှု 

အသာ��င်် မိှုနလံ်ျ� အုမ်ှု ဓိာ�်ကြောင့်ထား��်လျှ�်မုှု

အာ� သ�ည်းအထုား ကြောလျှာ်ချျကြောရာ�အ�ွက်် အသံ��ပြ�ု

နိုု�င််ကြောသာ နည််း�လျမ်ှု� အကြောထားာက််အကူ်မှုျာ�ကု်� 

ကြော��အ�်ထားာ�ကြောသာ မူှုကြောဘီာင််�စ်ချ� ပြ�စ်�ါသည််း။ 

ထုား�ကြောမှုှာ်မိှုန�်ချျက််သည််း “၂၀၅၀ ပြ�ည်််းနိိုစ်�ွင်် 

�လျ�်စ�စ်�စစည််း�မှုျာ�အာ� ထား��်လျ��်မုှုမိှု

အစပြ�ု၍ စွန ်�်စ်သည််းအထုား သက််�မ်ှု� (ဘီဝ

စက််ဝန�်) �စ်ကြောလျှာက််လံျ��ရုိှိ အဆိုင်််မှုျာ�

အာ�လံျ���ွင်် စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�ကြောဆိုာင််ရွာက််သည်််း နည််း�

လျမ်ှု�ကု်� အသံ��ပြ�ု၍ �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််�

မိှု �လျ�်စ�စ်အမုုှုက််မှုျာ�အာ� သ�ည်းအထုား 

ကြောလျှာ်ချျ ပြချင််�ပြ�င်််  ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုမှုျာ� ထား�်

ကြောဆိုာင််� ပြ�စ်ကြော�် ပြချင််� မှုရုိှိကြောအာင်် လျ��်ကြောဆိုာင််�ါ

မှုည််း” ဟုူ၍ G20 နိုု�င််ငံ်မှုျာ�မိှု ၎င််��ု� ၏ ဆိုနိုဒအ

ကြောလျှာက်် က်�ုက်ဝ�်ပြ�ုထားာ�ကြောသာ ကြောမှုှာ်မိှုန�်

ချျက််�စ်ချ� ပြ�စ်�ါ သည််း။ အဆုို��ါ Osaka Blue 

Ocean Vision �ွင်် �စ်နိုု�င််ငံ်ချျင််�စး၊ �စ်�့�

ချျင််�စး သး�ပြချာ�လျ��်ကြောဆိုာင််မုှု ကြော�က်ာင််် အကြော�့ရာ

မှုျာ�သည်််း အာ�နည််း�ချျက််မှုျာ�ကု်� ကြောရိှိာင််ရိှိာ�နိုု�င််

ရာနနိ်ိုင််် က်မ့ှုာလံျ��ဆုို�င််ရာာ �န�်�ု�င်် မှုျာ� ပြ�ည်််းမှုးနိုု�င််

ကြောရာ� နိုု�င််ငံ်မှုျာ�၏ စွမ်ှု�ကြောဆိုာင််ရာည််းအာ� အရုိှိနပ်ြမှုိင်််

�င််ကြော��နိုု�င််ရာနအ်�ွက်် ကြော�ါင််�စ�် ည်းိုနိိုုုင််�မုှုမှုျာ� 

�ု�မုှု� ပြ�ုလျ��်�က်ရာန ် လုျ�အ�်ကြော�က်ာင််� အကြောလျ�ကြော�� 

ကြော�ာ်ပြ�ထားာ��ါသည််း။ 

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာမှုျာ�သည််း လျူသာ�အာ�လံျ��

ကု်� ကြောက်ာင််�က်ျ ုု �ပြ�ုကြောနသည်််း သဘီာဝ��်ဝန်

က်ျင်် အရာင််�အပြမှုစ်�စ်ချ� ပြ�စ်သည််းနိိုင်််အည်းး ၎င််�

�ု� အာ� က်ာကွ်ယ််ကြောစာင်််ကြောရိှိာက််ရာနနိ်ိုင််် ကြောရာရိှိည််း

�ည််း�ံ် ကြောအာင်် စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�ရာန၊် �လျ�်စ�စ်

ကြော�က်ာင််် မှုလုျ�လျာ�အ�်ကြောသာ ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုမှုျာ� မှု

ရုိှိကြောအာင်် လျ��် ကြောဆိုာင််ရာန ် အာ�လံျ���ွင်် �ာဝနရုိ်ှိ

�ါသည််း။ နယ််စ�်ပြ��်ကြောက်ျာ်၍ ပြ�စ်ကြော�်သည်််း 

သဘီာဝရုိှိကြောသာ �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု

အက်ျ�်အ�ည််း�အာ� ကု်�င််�ွယ််ကြောပြ�ရိှိင််�ရာန်

အ�ွက်် ကြော�သနိုတရာအဆိုင်််မိှု သည််း နိုု�င််ငံ်အဆိုင်််၊ 

ကြော�သအဆိုင််် နိိုင််် က်မ့ှုာလံျ��ဆုို�င််ရာာအဆိုင်််မှုျာ�

အထုား အစု��ရာမှုျာ�၏ အဆိုင်််မှုျာ� အာ�လံျ�� 

အ�ူ�ကွ် �ူ�ကြော�ါင််�ကြောဆိုာင််ရွာက််�က်ရာန ် လုျ�အ�်

�ါသည််း။ ထုား� အပြ�င်် နိုု�င််ငံ်သာ�မှုျာ�၏ �က်် ကြွက်

စွာ �ါဝင််ကြောဆိုာင််ရွာက််မုှု၊ ��ဂ္ဂဂလုျက်က်ဏ္ဍမှုျာ�နိိုင််် 

အရာ�်ဘီက််လျူမုှုအ�့�အစည််း�က်ဏ္ဍမှုျာ�၊ �ည်းာရိှိင်် 

မှုျာ�နိိုင််် အ�့�အစည််း�မှုျာ�၏ ကူ်ည်းး�်ံ�ု��မုှုမှုျာ� ရာရုိှိ

မိှုသာ ကြောအာင််ပြမှုင််နိုု�င််မှုည််း ပြ�စ်�ါသည််း။ 
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အာရိှိ�စု�ု�်ကြော�သသည််း �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််� �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအာ� ကု်�င််�ွယ််ကြောပြ�ရိှိင််� ပြချင််�ပြ�င််် ကြောအာက််�ါ စဉ််းဆိုက််မှုပြ��်�ံ့ဖြိုးမြို့�ုု��ု���က််

ကြောရာ��န်��ု�င််မှုျာ� (SDGs) ပြ�ည်််းမှုးကြောရာ�အ�ွက်် လျည််း� ကြီးကု်ု��မ်ှု�ကြောဆိုာင််ရွာက််သွာ�မှုည််းပြ�စ်�ါသည််း -

ပံ�  (၁) - စာဉ်းဆကးမူ�ပတးဖံ့ိဖြိုးမြို့ဖုို�တု��တကးရှေ့ရာ�ပနိး�တု�င့်းမူ�ာ�န့ှင့််း ပင့်းလယ်းသမူ�ဒဒရာာ
တွင့်း��ု့ ပလတးစာတစား ညစားညမူး�မုူ

ပန့်��တုိ်င့်� - ၁။ ဆင့်��ရာ� နွှမု��ပါ�မုု ပဒေပ�ာက်�ဒေရာ�

င်ါ��မ်ှု�လျ��်င်န်�နိိုင််် ကြောရာသ�တ ဝါကြောမွှု�ပြမှုးကြောရာ� လျ��်င်န်�မှုျာ�၏ က်�န်ထား��်စွမ်ှု�အာ�၊ ရိှိင််သန်ရာ�်�ည််း နိုု�င််မုှု၊ အပြမှု�်အစွန်�ရာရုိှိ

မုှုနိိုင််် ကြောဘီ�က်င််�လံျ�ပြခံျုမုှု�ု� သည််း �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််�ရုိှိ �လျ�်စ�စ် အမုုှုက််မှုျာ�ကြော�က်ာင််် အလျွန်�င်် ထုားခုျ�က််လျွယ််သည်််း 

အကြောနအထားာ�သု�  ကြောရာာက််ရုိှိကြောန�ါသည််း။ �လျ�် စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုသည််း �မ်ှု�ယူ်ရာရုိှိနိုု�င််သည်််း င်ါ��မှုာဏနိိုင််် င်ါ�လျ��်င်န်�မှုျာ�၏ 

�က်ံ်ခုျ� င််အာ�ကြောက်ာင််�မုှု အာ� မြို့ခုျမ်ှု�ကြောပြချာက််လျျက်် ရုိှိသလုျ� အလျ��်အကု်�င််မှုျာ�ကု်�လျည််း� မြို့ခုျမ်ှု�ကြောပြချာက််ကြောန�ါသည််း (Beaumont et 

al., 2019)။ က်မ့ှုာကြော�်�ွင်် အသက််ကြောမွှု�ဝမ်ှု�ကြောက်ျာင််�မုှုအ�ွက်် �င််လျယ််သမှု��ဒရာာမှုျာ�အာ� မိှုး ခုျ�ကြောနရာ သူကြော�ါင််� သံ��ဘီးလျှခံျန ်် ရုိှိ

�ါသည််း (OECD, n.d.:1)။

ဆင်းး�ရဲဲနွွ မ်းး�ပါးး�မု်း 
ပါးပျောပါးာ�က်းပျောရဲ�

ပန့်��တုိ်င့်� - ၃။ က်�န့်��မုာဒေရာ�နှှင့််� လူမုုဘဝဖူိလုံဒေရာ�

မှုျ ုု ချျပြချင််�/ ရှို့ရုံးး ရှို့ရုုုံးက််ပြချင််��ု� မိှု�စ်ဆိုင််် လ့ျချနိုာာကု်�ယ််အ�ွင််�သု�  ဝင််ကြောရာာက််လျာကြောသာ �လျ�်စ�စ် အမုှုန်ကြောလျ�မှုျာ� 

(Microplastics) သည််း ကု်�ယ််�ွင််�အဂ္ဂါ ါအမှုျ ုု �မှုျ ုု �အ�ွင််�သု�  ကြောရာာက််ရုိှိက်ာ ဆို�လ်ျမှုျာ� �ျက််စး�မုှုနိိုင််် ကြောရာာင််ရာမ်ှု�မုှု၊ ကု်�ယ််ခံျအာ�

စနစ်၏ မူှုမှုမိှုန်�ံ� ပြပြ�န်မုှု�ု� ကု်� ပြ�စ်ကြော�်ကြောစပြချင််�ပြ�င််် က်ျန်�မှုာ ကြောရာ� ကု်� ထုားခုျ�က််ကြောစနိုု�င််�ါသည််း (Campanale et al., 2020)။

က်ာန်းး�မ်း�ပျောရဲ�နှွင်း်း 
လူူ မု်း ဘဝဖူူ လံူ�ပျောရဲ�

င်းတ်းမွ်း တ်းပျော�းင်းး�ပါးး�မု်း 
အဆံ��သတ်းပျောရဲ�

ပန့်��တုိ်င့်� - ၂။ င့်တ်�မွုတ်�ဒေခါင့်��ပါ�မုု အာဆုံ�သတ်�ဒေရာ�

�လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု၏ ကြောနာက််ဆိုက််�ွ�အက်ျ ုု �ဆိုက််မှုျာ�သည််း လျူသာ��ု� ၏ စာ�န�်ရုာက်ာာ�ူလံျ� ကြောရာ�အကြော�် သက််ကြောရာာက််

မုှု ရုိှိ�ါသည််း။ ဥ�မှုာ �လျ�်စ�စ်မှုျာ� �င််လျယ််သမှု��ဒရာာအ�ွင််� ကြောရာာက််ရုိှိ ည်းစ်ည်းမ်ှု�ကြောစပြချင််�ကြော�က်ာင််် အချျနု်�က်ာလျာသည််းနိိုင်််

အမှုှ �င််လျယ််�ွင််�ရုိှိ ကြောရာသ�တ ဝါဦး�ကြောရာ က်ျဆိုင််� လျာနိုု�င််�ါသပြ�င််် က်မ့ှုာ်စာ�န�်ရုာက်ာာမှုျာ�၏ အနာဂ္ဂ�်ကု်� မြို့ခုျမ်ှု�ကြောပြချာက််လျျက်် 

ရုိှိ�ါသည််း (Barboza et al., 2018)။

ပန့်��တုိ်င့်� - ၁၁။ ဒေရာရှှည်�တ်ည်�တ်ံ်ဒေသာ မြို့မို�ကြီးကီ်�မု�ာ�နှှင့််� ရာပ�ရွာာလူမုုအာသုိင့်��အာဝုိင့်��မု�ာ� 

စွန ််�စ်�စစည််း�စးမံှုချန ််ခွဲခွျ�မုှုစနစ်မှုျာ� လံျ�ကြောလျာက််မုှု မှုရုိှိသည်််း ကြောနရာာမှုျာ��ွင်် �လျ�်စ�စ်အမုုှုက််မှုျာ� အာ� စည််း�က်မ်ှု�မှု�် စွန ််�စ်

ပြချင််�ကြော�က်ာင််် မြို့မုှု�ပြ�ကြော�သရုိှိ အကြောရာ��ါကြောသာ အကြောပြချခံျအကြောဆိုာက််အအံ�မှုျာ� (ကြောရာ နို��်ကြောပြမှုာင််�မှုျာ�နိိုင််် ကြောရာဆုို���ု�က််မှုျာ�) အကြော�် 

အလျွန်ကြီးက်း�မှုာ�သည်််း �ုအာ�မှုျာ�ကု်� က်ျကြောရာာက််ကြောစ�ါ သည််း။ ယ်င််�ကြော�က်ာင််် မြို့မုှု�ပြ�အချျက််အချျာကြော�သမှုျာ��ွင်် က်ဏ္ဍစံ�အာ� 

ထုားခုျ�က််နိုု�င််သည်််း အနိုတရာာယ််မှုျာ� နိိုင််် ��်ဝန်�က်ျင််ကု်� �ျက််စး�ကြောစ ကြောသာ �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုမှုျာ� က်ျယ််က်ျယ််ပြ�န ််ခွဲပြ�န ်် ပြ�စ်

ကြော�်ကြောစ နိုု�င််�ါသည််း  (Barboza et al., 2018)။

ပျောရဲရှှည်းတ်ည်းတ်ံ်ပျောသ� မြို့မ့်း�
ကြီးက်း�မ်းာ��နှွင်း်း ရဲပါးးရွဲ�လူူ မု်း
အသ့�င်းး�အဝ့�င်းး�မ်းာ�� 

ပန့်��တုိ်င့်� - ၁၂။ တ်ာဝန့်�သိစွိာ စိာ�သုံ�မုုနှှင့််� ထုုတ်�လုပ�မုု 

�လျ�်စ�စ်ထား��်လျ��်ပြ�န ််ခွဲပြ�း�မုှုကွ်င််�ဆိုက််�ွင်် အဓုိက်အာ�ပြ�င််် ထား��်လျ��်ပြချင််�၊ �ု� ကြောဆိုာင််ပြချင််�၊ အသံ��ပြ�ုပြချင််�နိိုင််် စွန ််�စ်ပြချင််�

ဟုူ၍ �စ်ဆိုင်််မြို့�း� �စ်ဆိုင်််မှုျာ� အစဉ််းအ�ု�င််� (linear) ပြ�ုလျ��်ကြောနမြို့�း� �လျ�်စ�စ် အလျွန်အက်ွသံံ��စွ� မုှုမှုျာ� (အထူား�သပြ�င််် 

�စ်ချါသံ���စစည််း�မှုျာ�) က်ျယ််က်ျယ််ပြ�န ််ခွဲပြ�န ်် ပြ�စ်ကြော�်လျာပြချင််�ကြော�က်ာင်််၊ စွန ််�စ်�စစည််း�စးမံှုချန ််ခွဲခွျ�သည်််း ဝန်ကြောဆိုာင််မုှုမှုျာ�သည််း နိုု�င််

နိုု�င််နင််�နင််� စးမံှုနိုု�င်် ပြချင််� မှုရုိှိကြော�ာ်�ါ (Barboza et al., 2018)။ ထုား� ကြော�က်ာင််် �င််လျယ််သမှု��ဒရာာမှုျာ�၏ အနာဂ္ဂ�်အ�ွက်် 

�လျ�်စ�စ်သံ��စွ�မုှုအာ� ကြောလျှာ်ချျပြချင််�နိိုင််် �လျ�်စ�စ်ထား��်လျ��်ပြ�န ််ခွဲပြ�း�မုှု ကွ်င််�ဆိုက််အာ� စွန ််�စ် �စစည််း�အာ�လံျ��ကု်� 

ပြ�န်လျည််းအသံ��ပြ�ုသည်််း ��်လျည််းစး��ွာ�ကြောရာ�စနစ်�ံ�စံ (circular economy model) သု�  ကြောပြ�ာင််�လျ�ပြချင််��ု�  ပြ�ုလျ��်ရာန် အလျွန်

�င်် အကြောရာ�ကြီးက်း�ကြောနမြို့�း  ပြ�စ်�ါသည််း။   

တ်�ဝန်းးသ့စွွာ�  
စွာ��သံ��မု်း နှွင်း်း 
ထု�တ်းလူ�ပါးးမု်း



အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ်�ဒေ�သ ပင့်�လယ်�သမုု�ဒရာာတ်ွင့်��မှု ပလတ်�စိတ်စိ�အာမိုုက်�မု�ာ� စီိမံုခန့် ်�ခွဲခွ�ခြခင့်��55

ပန့်��တုိ်င့်� - ၁၃။ ရာာသီဥတု်အာတွ်က်� အာာ�ထုုတ်�လုပ�ဒေဆာင့်�ခြခင့်�� 

�လျ�်စ�စ်မှုျာ�သည််း ရုံး� �်ကြွက်င််�ကြောလျာင််စာမှုျာ�မိှု ထား��်လျ��်ပြချင််�ပြ�စ်မြို့�း� �စ်က်မ့ှုာလံျ��ရုိှိ ကြောလျာင််စာ ဆိုးသံ��စွ� မုှု၏ ၈% ကု်� 

(ထား��်လျ��်ပြချင််�နိိုင််် သယ််ယူ်�ု� ကြောဆိုာင််ပြချင််�အ�ွက််) သံ��စွ�ကြောနပြချင််� ပြ�စ်�ါသည််း။ ထုား� ကြော�က်ာင််် �လျ�်စ�စ်နိိုင််် မိှုန်လံျ�အုမ်ှုဓိာ�်ကြောင် ့

(GHG) ထား��်လျှ�်မုှုမှုျာ�သည််း �လျ�်စ�စ်၏ သက််�မ်ှု� (ဘီဝစက််ဝန်�) �စ်ကြောလျှာက််လံျ���ွင်် (ထား��်လျ��်ပြချင််�၊ သယ််ယူ်

�ု� ကြောဆိုာင််ပြချင််�မိှုအစပြ�ု၍ စွန ််�စ်သည််းအထုား) အလျွန်စွရုုံး�်ကြောထွား�ကြော�ွလျးစွာ ဆိုက််နိုှယ််လျျက်် ရုိှိမြို့�း� ရာာသးဥ��ကြောပြ�ာင််�လျ�မုှုအာ� ပြ�စ် 

ကြော�်ကြောစသည်း်် အကြော�က်ာင််�ရာင််��စ်ချ�လျည််း� ပြ�စ်�ါသည််း (Barboza et al., 2018)။

ရဲ�သးဥတ်�အတွ် က်း 
အ��ထု�တ်း
လူ�ပါးးပျောဆ�င်းးခြ�င်းး� 

ပန့်��တုိ်င့်� - ၁၄။ ဒေရာဒေအာာက်�မှု သက်�ရိှှမု�ာ� 

လျက််ရုိှိပြ�စ်ကြော�်ကြောနသည်််း �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအာ� �ယ််ရိှိာ�ရိှိင််�လျင််�ပြချင််�နိိုင််် အနာဂ္ဂ�်�ွင်် �င််လျယ််သမှု��ဒရာာမှုျာ�

အ�ွင််� �လျ�်စ�စ်မှုျာ� ဝင််ကြောရာာက််ပြချင််� မှုရုိှိကြောအာင်် �ာ�ဆိုး�က်ာကွ်ယ််ပြချင််� �ု� သည််း ကြောရာကြောအာက််ရုိှိ သက််ရုိှိမှုျာ� ကြောရာရိှိည််း

ရိှိင််သန်နိုု�င််ကြောရာ�အ�ွက်် အထူား��င်် အကြောရာ�ကြီးက်း�သည်််း လျ��်ကြောဆိုာင််မုှုမှုျာ� ပြ�စ်�ါသည််း။ �န်��ု�င်် - ၁၄ ကြောအာက််ရုိှိ ညွှှန်ကု်န်��စ်

ချ� ပြ�စ်သည်််း �င််လျယ််က်မ်ှု� ရုုံး� ��န်�ကြော�သမှုျာ�အနး�ရုိှိ ကြောရာထား�၏ ဓိာ�်သ�တ ုအာဟုာရာမှုျာ� လျွန်က်�စွာ ကြွက်ယ််ဝလျာပြချင််� (coastal 

eutrophication) နိိုင််် �င််လျယ််ကြောရာ�ွင်် ကြောမှုျာ�ါကြောနကြောသာ �လျ�်စ�စ်အမုုှုက််မှုျာ�၏ သု�်သည််း�ဆို ဆုို�င််ရာာ အညွှှန်�ကု်န်� (ညွှှန်

ကု်န်�အမိှု�် - ၁၄.၁.၁) သည််း အဆုို��ါလျ��်ကြောဆိုာင််မုှုမှုျာ�နိိုင််် �ု�က််ရုုံး� က်် သက််ဆုို�င််မုှုရုိှိကြောသာ ရာည််းမိှုန်�ချျက််�စ်ချ��င်် ပြ�စ်�ါ သည််း 

(United States Gov., n.d.)။

ပျောရဲပျောအ�က်းမှ်း 
သက်းရ့ှှမ်းာ�� 

ပန့်��တုိ်င့်� - ၁၇။ ပန့်��တုိ်င့်�မု�ာ� ခြပည််�မီုဒေရာ� မိုတ်�ဖိက်�ခြပုပူ�ဒေပါင့်��ဒေဆာင့်�ရွာက်�ခြခင့်�� 

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််�ရုိှိ �လျ�်စ�စ်အမုုှုက််မှုျာ�နိိုင််် �င််လျယ််သမှု��ဒရာာမှုျာ�၏ က်ျန်�မှုာကြောရာ�သည််း နိုု�င််ငံ်�စ်နိုု�င််ငံ်ချျင််�

စး သး�ပြချာ�ကြောပြ�ရိှိင််�၍ မှုရာကြောသာ နိုု�င််ငံ်ပြ��်ကြောက်ျာ် အကြောရာ�ကု်စစ�စ်ချ�၊ နိုု�င််ငံ်မှုျာ� �ူ�ကြော�ါင််�လျက််�ွ�၍ ကြောပြ�ရိှိင််�ရာမှုည်််း ကု်စစ�စ်

ချ� ပြ�စ်�ါသည််း။ ထုား� အပြ�င်် ��ဂ္ဂဂလုျက် စး��ွာ�ကြောရာ�က်ဏ္ဍ မှုျာ�၊ က်ျ�န်�စး��ွာ�ကြောရာ�က်ဏ္ဍလျ��်သာ�မှုျာ�နိိုင််် စည််း�င််သာယ်ာ စွန ််�စ်

�စစည််း�ဝန်ကြောဆိုာင််မုှု ကြောဆိုာင်် ရွာက််ကြော��သူမှုျာ�အ�ါအဝင်် က်ဏ္ဍကြော�ါင််�စံ� �ူ�ကြော�ါင််�ကြောဆိုာင််ရွာက််ရာမှုည်််း ကု်စစလျည််း� ပြ�စ်�ါသည််း။ ထုား�

က်ဏ္ဍမှုျာ�သည််း လျက််ကြော�့က်ျ၍ �စ်ဆိုင်််ချျင််�စး �ု��ပြမိှုင်််ကြောဆိုာင််ရွာက််သွာ�နိုု�င််မှုည်််း အကြောပြ�မှုျာ�၊ နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�ကု်� အ�ူ�ကွ် 

�ူ�ကြော�ါင််�ရိှိာကြော�ွရာန် လုျ�အ�်�ါသည််း။ 

ပါးန်းး�တ့်�င်းးမ်းာ�� ခြပါးည််းမ်းးပျောရဲ� 
မ့်းတ်းဖူက်းခြပါးုပူါး�ပျောပါးးင်းး�
ပျောဆ�င်းးရွဲ က်းခြ�င်းး� 

ပံ�  (၁) - စာဉ်းဆကးမူ�ပတးဖံ့ိဖြိုးမြို့ဖုို�တု��တကးရှေ့ရာ�ပနိး�တု�င့်းမူ�ာ�န့ှင့််း ပင့်းလယ်းသမူ�ဒဒရာာ
တွင့်း��ု့ ပလတးစာတစား ညစားညမူး�မုူ



အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ်�ဒေ�သ ပင့်�လယ်�သမုု�ဒရာာတ်ွင့်��မှု ပလတ်�စိတ်စိ�အာမိုုက်�မု�ာ� စီိမံုခန့် ်�ခွဲခွ�ခြခင့်��66ကိုးး��ကိုးး�- Closing the Loop, ESCAP

(က်) အာဒေရှှ�အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ်�ဒေ�သရိှှ 
ပလတ်�စိတ်စိ�မု�ာ� 

“အပျောရှှ�အ�ရှှနှွင်း်း ပါးစ့ွာဖ့ူတ်း ပျော�သရ့ှှ န့ွ�င်းးငံ်း

မ်းာ��သည်း ပါးင်းးလူယ်းသမ်း��ဒရဲ�တွ်င်းး� ပါးလူတ်းစွာတ်စွား

ည်စွားည်မ်းး�မု်း အက်ာပါးးအတ်ည်း�တွ်င်းး အဓ့ိက်ပါးးဝင်းး

ပါးတ်းသက်းပျောန်းပါးးသည်း။ ထ့ု�ပျော�သတွ်င်းး�ရ့ှှ အ�ာ�့

န့ွ�င်းးငံ်းမ်းာ��သည်း ပါးလူတ်းစွာတ်စွားည်စွားည်မ်းး�မု်း ခြဖူစွား

ပျောပါး်ပျောအ�င်းး အမ်းာ��ဆံ�� ပါးးဝင်းးပ်ံါးပ့ါး��ပျောန်းပျောသ� န့ွ�င်းးငံ်း

မ်းာ�� ခြဖူစွားပျောန်းမြို့ပါးး� န့ွ�င်းးငံ်းအ�ာ�့က်မူ်း ၎င်းး�တ့်� ၏ 

ပါးင်းးလူယ်းက်မ်းး�ရ့ိုး� �တ်န်းး�မ်းာ��ပျောပါး်ရ့ှှ ပါးလူတ်းစွာတ်စွား

အမ့ု်းက်းမ်းာ��၏ သက်းပျောရဲ�က်း မု်း�ဏ်းက့်� 

အခြပါးင်းး�အထုန်းး �ံစွာ��ပျောန်းရဲပါးးသည်း”  

(က်မ့်း�ဘ်ဏ်း၊ ၂၀၂၁)

အကြောရိှိ�အာရိှိနိိုင််် �စု�ု�်ကြော�သသည််း �ျမ်ှု�မှုှအာ� 

ပြ�င််် �စ်ကြောနလ်ျှင်် လျူ�စ်ဦး�လျှင်် အစု�င််အချ�

စွန ်�်စ် �စစည််း� ၀.၅၆ က်းလုျ�ဂ္ဂရာမ်ှု စွန ်�်စ်ကြောန

မြို့�း� �စ်က်မ့ှုာလံျ��မိှု စွန ်�်စ်ကြောနသည်််း အစု�င််အချ�

အည်းစ်အကြော�က်�၏ ၂၃% ရုိှိ�ါသည််း။ စွန ်�်စ်

�စစည််း� ထား��်လျ��်မုှု အပြမှုင်််မှုာ�ဆံို��ကြောသာ နိုု�င််ငံ်

မှုျာ�အပြ�စ် က်မ့ှုာ်စံချျနု�်င််ချ�် �ါသည််း။ အာဆိုး

ယံ်အ�့�ဝင််နိုု�င််ငံ်မှုျာ� ပြ�စ်သည်််း အင််�ု�နး�ရိှိာ�၊ 

ထုား�င််�၊ ဗီးယ်က််နမ်ှု၊ �ုလျစ်�ု�င််၊ မှုကြောလျ� ရိှိာ�နိိုင််် စ

က်ါာ�ူနိုု�င််ငံ် ကြောပြချာက််နိုု�င််ငံ်မိှု ထွားက််သည်််း စွန ်�်စ်

�စစည််း�မှုျာ�သည််း�င််လျှင်် ၂၀၁၆ ချ�နိိုစ်�ွင်် �န်

ကြော�ါင််� ၂၄၃ သန�် ရုိှိ�ါသည််း (ASEAN, 2021)။ 

ဤကြော�သ�ွင်် �လျ�်စ�စ်�စစည််း�မှုျာ� သံ��စွ�

မုှု နိိုင််် စွန ်�်စ်မုှု အလျွနပ်ြမှုနဆ်ိုနသ်ပြ�င််် စွန ်�်စ်

�စစည််း�သုမ်ှု�ဆိုည််း�မုှုအာ� နိုု�င််နင််�စွာ လျ��်ကြောဆိုာင််

နိုု�င််ပြချင််� မှုရုိှိကြောသ�ဘီ� �ျမ်ှု�မှုှအာ�ပြ�င််် ၇၁% ကု်�

သာ လျှမ်ှု�ပြခံျုနိုု�င််သပြ�င််် �လျ�်စ�စ်အမုုှုက််မှုျာ� 

ကြောရာလျမ်ှု� ကြော�က်ာင််�မှုျာ�အ�ွင််�သု�  စုမ််ှုဝင််ကြောရာာက််

ရုိှိနိုု�င််သည်််း အခွျင်််အလျမ်ှု�မိှုာ ကြီးက်း�မှုာ�လိျ�ါသည််း 

(Kaza et al., 2018)။
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�ံ့ဖြိုးမြို့�ုု�ဆို�နိုု�င််ငံ်အမှုျာ�အပြ�ာ��ွင်် �ု���ွာ�

လျာကြောသာ လျူဦး�ကြောရာ၏ လုျ�အ�်ချျက််မှုျာ�နိိုင််် 

�လျ�်စ�စ် သံ��စွ�သည်််း လျူကြောနမုှု�ံ�စံမှုျာ�အာ� 

စ န စ် � က်ျ ကု်� င်် �ွ ယ်် ကြောပြ� ရိှိ င််� နိုု� င်် ရာ န်အ �ွ က်် 

လုျ�အ�်ကြောသာ စွန ်�်စ် �စစည််း� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှုစနစ်မှုျာ�၊ 

စွမ်ှု�ရာည််းမှုျာ�၊ ဘီ�်ဂ္ဂျက်် သု� မှုဟု��် နည််း��ည်းာ

မှုျာ� လံျ�ကြောလျာက််စွာ မှုရုိှိ�က်သပြ�င််် �လျ�်စ�စ်

မှုျာ� ကြောရာထား�အ�ွင််�သု�  ဝင််ကြောရာာက််ပြချင််�သည််း အာ

ရိှိ�စု�်�ု�်ကြော�သ အ�ွက်် အဓုိက်ပြ�ဿနာ

�စ်ရာ�် ပြ�စ်ကြောန�ါသည််း။ ထုား� ပြပြ�င်် က်မ့ှုာ်ကြော�သ

အမှုျာ�အပြ�ာ�သည််း ၎င််��ု� ၏ စွန ်�်စ်�စစည််း�

မှုျာ�အာ� စးမံှုကု်�င််�ွယ််ရာန ် အာရိှိ�စု�ု�်ကြော�သ

သု�  ဆိုက််လျက််�ု� ကြောဆိုာင််လျျက်် ရုိှိကြောန ပြ�နသ်ပြ�င််် 

ဝန�ု်ကြောနကြောသာ စွန ်�်စ်�စစည််း� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှုစနစ်မှုျာ�

အကြော�် �ုအာ�မှုျာ� ထား�်ကြောဆိုာင််� က်ျကြောရာာက််ကြောစ

မြို့�း� ��်ဝန�်က်ျင််သု�  �လျ�်စ�စ်မှုျာ� စုမ််ှုဝင််

�ျ�ံနိို�ံကြောရာာက််ရုိှိမုှုမှုျာ� ရုိှိကြောန�ါသည််း။ ယ်ချ�အချါ က်မ္ှု

ဘီာ်�င််လျယ််သမှု��ဒရာာမှုျာ� အ�ွင််�သု�  ပြမှုစ်မှုျာ�နိိုင်််

အ�ူ ဝင််ကြောရာာက််လျာကြောသာ �လျ�် စ�စ်မှုျာ�၏ 

၈၆%သည််း အာရိှိ�ု�က််ရုိှိ ပြမှုစ်မှုျာ�မိှု�စ်ဆိုင််် 

ကြောရာာက််ရုိှိလျာပြချင််� ပြ�စ်�ါသည််း (Lebreton  et  

al.,  2017)။ ယ်င််�သည််း Great Pacific Garbage 

Patch (Lebreton et al., 2018) က်�်သု� ကြောသာ က်�်

ကြောဘီ�အနိုတရာာယ််မှုျာ� ပြ�စ်ကြော�်လျာရာန ် အကြောထားာက််

အ�်ံပြ�စ်ကြောစမြို့�း� မိှုနလံ်ျ�အုမ်ှုဓိာ�်ကြောင့် ထား��်လျှ�် မုှု

မှုျာ�ကု်�လျည််း� ပြ�စ်ကြော�်ကြောစ�ါသည််း။

ဤကြော�သ၏ စး��ွာ�ကြောရာ�သည််း လျှင််ပြမှုနစွ်ာ �ံ့ဖြိုးမြို့�ုု�

�ု���က််လျျက််ရုိှိမြို့�း� �လျ�်စ�စ် ထား��်က်�န ်

�စစည််း�မှုျာ�အာ� ဝယ််လုျ�အာ� �ု���ွာ�လျျက််ရုိှိ

ကြောနသပြ�င််် အဆုို��ါ �လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်�စစည််း� 

�မှုာဏ သည််း ဆိုက််လျက််�ု��ပြမှုင်််လျာရာနသ်ာ ရုိှိ

�ါသည််း။ ထုား� အပြ�င်် လျက််ရုိှိ�ွင်် �လျ�်စ�စ် 

သံ��စွ�မုှု အ�ွက်် ‘ယူ်ကြောဆိုာင််-ထား��်လျ��်-စွန ်�်စ်’ ဟုူ

သည်််း �စ်ဆိုင်််မြို့�း� ကြောနာက််�စ်ဆိုင််် အစဉ််းအ�ု�င််� 

သွာ� ကြောနသည်််း စး��ွာ�ကြောရာ�စနစ် �ံ�စံမှုျာ� (linear 

economic models) ကု်�သာ က်ျင်််သံ��ကြောနသည််း

ပြ�စ်ရာာ ဤ ကြော�သ�ွင််�ရုိှိ နိုု�င််ငံ်မှုျာ�သည််း �င််လျယ််

သမှု��ဒရာာ�ွင််�ရုိှိ �လျ�်စ�စ်အမုုှုက်် ပြ�ဿနာ

အာ� ကြောပြ�ရိှိင််� ရာနအ်�ွက်် နာ�လျည််းလျွယ််ကြောသာ၊ 

လုျ�အ�်သလုျ� အ�ု��အကြောလျှာ် ပြ�ုလျ��်နိုု�င််ကြောသာ၊ 

��်လျည််းစး��ွာ� ကြောရာ�စနစ်�ံ�စံကု်� အသံ��ပြ�ုကြောသာ 

နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�အာ� အ�ူ�ကွ် �ူ�ကြော�ါင််�ရိှိာကြော�ွ

�က်ရာန ်အကြောရာ��ကြီးက်း� လုျ�အ�်ကြောနမြို့�း ပြ�စ်�ါသည််း။ 

ကိုးး��ကိုးး�- Map Lebreton, Egger, and Slat (2019); Waste, Jambeck and others (2015); UNEP (2018b); ESCAP (2020).

ပံ�  (၂) - အာ�့န့ှင့််း ပစုာဖုိတးရှေ့ဒသ�ု့ ပလတးစာတစား�ပဿနိာ
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(၂) ပလတ်�စိတ်စိ� စီိ�ဆင့်��မုု - မြို့မို�
ကြီးကီ်�မု�ာ�မှုသည်� ပင့်�လယ်�ဆီသိ�

အကြောရိှိ�ကြော�ာင််အာရိှိကြော�သခွျ� (ASEAN) အ�ွင််�

ရုိှိ လျူဦး�ကြောရာစ�စ�ကြော�ါင််�၏ ထားက််ဝက််နး��ါ�သည််း 

မြို့မုှု�ကြီးက်း� မှုျာ��ွင်် ကြောနထုား�င််�က်�ါသည််း။ ၂၀၂၅ 

ချ�နိိုစ်�ွင်် ကြောနာက််ထားက်် လျူဦး�ကြောရာ သန�် (၇၀) 

သည််း မြို့မုှု�ကြီးက်း�မှုျာ� သု�  ကြောရှာ�ကြောပြ�ာင််�ကြောနထုား�င််မှုည််း

ပြ�စ်မြို့�း� ၂၀၃၀ ပြ�ည်််းနိိုစ်�ွင်် သံ��နိုု�င််စွ�နိုု�င််ကြောသာ 

လျူ�န�်စာ� အုမ်ှုကြောထားာင််စ� အကြောရာအ�ွက််သည််း 

၁၆၃ သန�်အထုား နိိုစ်ဆို �ု��လျာ�ွယ််ရုိှိသည််းဟု� 

ချန ်မိ်ှုန�်ထားာ��ါသည််း (ASEAN, 2021)။ မြို့မုှု�ကြီးက်း�

မှုျာ�၏ လျူဦး�ကြောရာနိိုင််် ချျမ်ှု�သာကြွက်ယ််ဝမုှု �ု���ွာ�

လျာသည််းနိိုင်််အမှုှ စည််း�င််သာယ်ာ စွန ်�်စ်

�စစည််း�စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှုစနစ်မှုျာ� �ု�မုှု� လုျ�အ�်လျာမှုည််း

ပြ�စ်မြို့�း� အသံ��ပြ�ုကြောနသည်််း စနစ်အမှုျာ�စ�သည််း 

လျက််ရုိှိအချျနု�်ွင််�င်် မှုနိုု�င််ဝနထ်ားမ်ှု�ကြောနရာပြချင််� 

ပြ�စ်�ါသည််း။   

မြို့မုှု�ကြီးက်း�မှုျာ�သည််း �လျ�်စ�စ် ထား��်လျ��်မုှု

နိိုင််် စာ�သံ��မုှု၏ အဓုိက်အချျက််အချျာကြောနရာာ

မှုျာ� ပြ�စ် သည််းနိိုင်််အည်းး �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ

မှုျာ� ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအာ� ပြ�စ်ကြော�်ကြောစသည်််း အဓုိက်

လျက််သည််း �ရာာ�ခံျ မှုျာ� ပြ�စ်�က်�ါသည််း။ မြို့မုှု�

ကြီးက်း�မှုျာ��ွင်် အမုုှုက််သရုုံး�က််မှုျာ�သည််း �ု�က််ရုုံး� က််

စွန ်�်စ်ပြချင််�ကြော�က်ာင််် လျည််း�ကြောက်ာင််�၊ စနစ်�က်ျ 

စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�နိုု�င််ပြချင််� မှုရုိှိသပြ�င််် စွန ်�်စ်�စစည််း�စးမံှု

ကု်�င််�ွယ််မုှု ကွ်င််�ဆိုက်် အ�ွင််�မိှု �ု�်စင််ယု်�

ထွားက််ပြချင််�ကြော�က်ာင်််လျည််း�ကြောက်ာင််� ကြောရာထား�အ�ွင််�

နိိုင််် ��်ဝန�်က်ျင််သု�  ကြောရာာက််ရုိှိ လျာနိုု�င််�ါသည််း။ 

�လျ�်စ�စ် ထား��်�ု���စစည််း�မှုျာ�၏ ၃၂% 

ချန ်သ်ည််း စွန ်�်စ်�စစည််း� သုမ်ှု�ဆိုည််း� သည်််း စနစ်

အ�ွင််�မိှု �ု�်စင််ထွားက််ကြောနသည််းဟု� ချန ်မိ်ှုန�်ရာ

�ါသည််း။ ထုား� ကြော�က်ာင််် �လျ�်စ�စ်ထား��်�ု�� �စစည််း�

မှုျာ�အာ�လံျ��၏ သံ���ံ��စ်�ံ�ကြောက်ျာ်သည််း သံ��စွ�

သူမှုျာ�မိှု စနစ်�က်ျ စွန ်�်စ်သည်််း�ု�င်် ကြောနာက်် ဆံို��

�ွင်် ထုားန�်ချျု�်စးမံှုနိုု�င််ပြချင််� မှုရုိှိသည်််း ည်းစ်ည်းမ်ှု�

�စစည််း�မှုျာ�အပြ�စ်သု�  ကြောရာာက််ရုိှိကြောနဆို� ပြ�စ်သည််း

ဟု� အဓုိ�ါါယ််ကြောက်ာက််ယူ်နိုု�င််�ါသည််း (Ellen 

MacArthur Foundation, 2017)။ ထုား�သု�  �ု�်စင််

ရာပြချင််�၏ အဓုိက်အကြော�က်ာင််�ရာင််�မိှုာ ယ်ကြောနအ်ချျနု်

�ွင်် လျူကြော�ါင််� (၃) ဘီးလျျနံး��ါ�သည််း စနစ်�က်ျ 

စးမံှုထုားန�်ချျု�် ထားာ�ကြောသာ စွန ်�်စ်�စစည််း� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�

မုှုစနစ်မှုျာ�ကု်� အသံ��ပြ�ုနိုု�င််ပြချင််� မှုရုိှိကြောသာကြော�က်ာင််် 

ပြ�စ်သည််း (Wilson et al., 2015)။ အာဆိုးယံ်

ကြော�သ�စ်ချ�ထား�မိှုာ�င််လျှင်် စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ� 

အာ�လံျ��၏ ၅၃% ချန ်အ်ာ� သုမ်ှု�ဆိုည််း�နိုု�င််ပြချင််� 

မှုရုိှိသပြ�င််် အမုုှုက််သရုုံး�က််မှုျာ�ကု်� စးမံှုကု်�င််�ွယ််

နိုု�င််ပြချင််�မှုရုိှိဘီ� မှု�က်ာ ချဏဆုို�သလုျ� ထုား�အမုုှုက််

မှုျာ�သည််း ကြောရာထား�အ�ွင််�သု�  ဝင််ကြောရာာက််သွာ��က်

�ါသည််း (ASEAN, 2021)။

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာအ�ွင််�ရုိှိ �လျ�်စ�စ်မှုျာ�

အာ�လံျ��၏ ၆၀% ချန ်သ်ည််း အကြောရိှိ�ကြော�ာင််အာ

ရိှိ၊ ကြော�ာင််အာရိှိနိိုင််် �ရုံး� �်နိုု�င််ငံ်�ု� ရုိှိ လျှင််ပြမှုန်

စွာ ကြီးက်း�ထွားာ�ကြောနမြို့�း� စွန ်�်စ်�စစည််း�စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှု

စနစ်မှုျာ� အာ�နည််း�ကြောနကြောသာ မြို့မုှု�ကြီးက်း�မှုျာ�မိှု 

�ု�က််ရုုံး� က််စွန ်�်စ်ထားာ�ပြချင််� ပြ�စ်�ါသည််း (Ocean 

Conservatory & McKinsey, 2015)။ ကြောနာင််
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လျာမှုည်််း ဆိုယ််နိိုစ်�ာက်ာလျအ�ွင််��ွင်် မြို့မုှု�ပြ�

�ံ့ဖြိုးမြို့�ုု�မုှုသည််း လျှင််ပြမှုနစွ်ာ ပြ�စ်ကြော�်လျာမှုည််းဟု� 

ကြီးကု်ု�င််ချန ်မိ်ှုန�်ချျက််မှုျာ� ရုိှိကြောနသပြ�င််် �င််လျယ််

သမှု��ဒရာာမှုျာ�အာ� �လျ�်စ�စ် အမုုှုက််မှုျာ� 

�ံ��လျှမ်ှု�သွာ�ပြချင််�မိှု က်ာကွ်ယ််ကြောစာင်််ကြောရိှိာက််ကြော��

နိုု�င််ရာနအ်�ွက်် အာရိှိနိိုင််် �စု�ု�်ကြော�သမိှု မြို့မုှု�ကြီးက်း�

မှုျာ�သည််း ၎င််��ု� ၏ စွန ်�်စ်�စစည််း�စနစ်မှုျာ�နိိုင််် 

အကြောပြချခံျအကြောဆိုာက််အအံ�မှုျာ�ရုိှိ ယု်�ကြော�ါက််မှုျာ�၊ 

ထွားက််ကြော�ါက််မှုျာ�အာ� �ာကြောထား��ု�်ဆုို� ရာန ်အချျနုမ်ှု

ဆုို�င််�ဘီ� လျ��်ကြောဆိုာင််�က်ရာကြော�ာ်မှုည််းပြ�စ်�ါသည််း။ 

စနစ်�က်ျစးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�ပြချင််� မှုရုိှိသည်််း အစု�င််အချ�

စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�သည််း �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ

အ�ွင််�သု�  ကြောရာာက််ရုိှိသွာ�သည်််း �လျ�်စ�စ်

အမုုှုက််မှုျာ� အဓုိက် ပြမှုစ်�ျာ�ခံျရာာ ပြ�စ်ကြောသာကြော�က်ာင်််

သာမှုက် ၎င််��ု�  သည််း မြို့မုှု�ကြီးက်း�အမှုျာ�အပြ�ာ��ွင်် 

ကြောရာနို��်ကြောပြမှုာင််�မှုျာ�အာ� �ု�်ဆုို� ကြောစပြချင််�ပြ�င််် 

ကြောရာကြီးက်း�ကြောရာလျှပံြချင််�မှုျာ� (အထူား�သပြ�င််် မှု��်သ�န်

ရာာသး�ွင််) ပြ�စ်ကြော�်ကြောစပြချင််�ကြော�က်ာင််် အကြောရာ��ကြီးက်း� 

ကု်�င််�ွယ််ကြောပြ�ရိှိင််�ရာမှုည်််း ကု်စစ ပြ�စ်�ါသည််း။ 

ထုား�သု�  ကြောရာကြီးက်း�ကြောရာလျှ ံ ပြ�စ်ကြောသာအချါ ကြောရာကု်� 

ည်းစ်ည်းမ်ှု�ကြောစကြောသာ အရာာမှုျာ�နိိုင််် ကြောရာာဂ္ဂါမှုျာ�ကု်�

�ါ သယ််ကြောဆိုာင််လျာကြောသာကြော�က်ာင််် ထုားခုျ�က််လျွယ််မုှု

မှုျာ�ကု်� ထား�်မံှု�ု���ွာ�ကြောစသည်််းအပြ�င်် မြို့မုှု�ပြ�ကြော�သ

မှုျာ��ွင်် ကြောနထုား�င််သူမှုျာ�၏ ဘီဝအရာည််းအကြောသွ�

ကု်� က်ျဆိုင််�ကြောစ�ါသည််း။ ထုား� ကြော�က်ာင််် ကြော�သနိုတရာ

အဆိုင််် စွန ်�်စ်�စစည််း� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှုအာ� �ု���က််

ကြောက်ာင််�မွှုနက်ြောအာင်် လျ��်ကြောဆိုာင််ပြချင််�သည််း မြို့မုှု�ပြ�

ကြောနထုား�င််သူမှုျာ�အ�ွက်် ကြောက်ာင််�က်ျ ုု � ပြ�စ်နိုု�င််

သလုျ� �က်ံ်�က်ံ်ခံျရာင််ဆုို�င််ကြောက်ျာ်လျှာ�နိုု�င််စွမ်ှု�ရုိှိကြောသာ 

လျူမုှုအသု�င််�အဝု�င််�မှုျာ� �ည််းကြောဆိုာက််နိုု�င််ကြောရာ�

အ�ွက််လျည််း� အကြောထားာက််အကူ်ပြ�ုနိုု�င််�ါသည််း 

(ESCAP, 2019)။
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ကိုးး��ကိုးး�- Closing the Loop, ESCAP

ပံ�  (၃) - စားမံူ�နိ ်းခွဲ�ဲွနှု�င့်း��င့်း� မူ�ု့ရှေ့သာ မြို့မုူ��ပပလတးစာတစား

ညစားညမူး�ပစာစညး�မူ�ာ� စား�ဆင့်း�မုူ 
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ရှေ့လ�ရှေ့ထုာင့််းကွကး (၁) - CLOSING THE LOOP စားမံူကုနိး�၏ ပလတးစာတစားညစားညမူး�မုူ 

တွကး��ကးသည်း စာနိစား�ဖိင့််း ပလတးစာတစားမူ�ာ�အာ� တု�င့်း�တာ��င့်း� 

အာရိှိနိိုင််် �စု�်�ု�်ကြော�သ�ွင်် ကြောဆိုာင််ရွာက််သည်််း 

က်�လျသမှုဂ္ဂဂ စး��ွာ�ကြောရာ�နိိုင််် လျူမုှုကြောရာ�ကြောက်ာ်မှုရိှိင်် 

(ESCAP) မိှု ဦး�ကြောဆိုာင််၍ ဂ္ဂျ�နန်ိုု�င််ငံ်အစု��ရာမိှု �်ံ�ု��

ကြောသာ Closing the Loop စးမံှုကု်န�်သည််း အာ

ရိှိနိိုင််် �စု�ု�်ကြော�သရုိှိ မြို့မုှု�ကြီးက်း�မှုျာ�မိှု �င််လျယ််

သမှု��ဒရာာအ�ွင််�သု�  ယု်�စုမ််ှုဝင််ကြောရာာက််လျာကြောသာ 

�လျ�်စ�စ် စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�အာ� ကု်�င််�ွယ််

ကြောပြ�ရိှိင််�သည်််း စးမံှုကု်န�် ပြ�စ်�ါသည််း။ 

Closing the Loop စးမံှုကု်န�်သည််း International 

Solid Waste Association (ISWA)၊ the 

University of Leeds (UoL) �ု� နိိုင််် �ူ�ကြော�ါင််�၍ 

�လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအာ� �ွက််ချျက််

သည်််း စနစ် (Plastic Pollution Calculator 

model) ကု်� အသံ��ပြ�ု၍ အာဆိုးယံ်ရုိှိ မြို့မုှု�ကြီးက်း�ကြောလျ�

မြို့မုှု�မိှု �လျ�်စ�စ် စွန ်�်စ် �စစည််း� ထွားက််သည်််း 

ရာင််�ပြမှုစ်မှုျာ� (sources)၊ စ�ကြောဝ�ကြောရာာက််ရုိှိသည်််း 

ကြောနရာာမှုျာ� (sinks)၊ �လျ�်စ�စ် ပြ�ဿနာအာ� 

အကြောရာ��ကြီးက်း� ကြောပြ�ရိှိင််�ရာန ်လုျ�အ�်ကြောနကြောသာ ကြောနရာာ

မှုျာ� (hotspots) နိိုင််် �လျ�်စ�စ် စွန ်�်စ်�စစည််း�

မှုျာ� စး�ဆိုင််�ရာာ လျမ်ှု�ကြော�က်ာင််�မှုျာ� (pathways) 

ကု်� ကြောလျ်လျာချ�်�ါသည််း။   �လျ�်စ�စ် မှုျာ� 

က်�န�်ကြောပြမှုကြော�်မိှု ပြမှုစ်မှုျာ�နိိုင််် �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ

မှုျာ�အ�ွင််�သု�  စး�ဝင််ကြောရာာက််ရုိှိ�ံ�ကု်� ကြော�ာ်ထား��် 

သုရုိှိနိုု�င််ရာနအ်�ွက်် သု�ါံနည််း�က်ျ ကြောဆိုာင််ရွာက််

သည်််း အဆုို��ါ နည််း�စနစ်ထား��ွင်် လျူမုှုကြောရာ�၊ ��်

ဝန�် က်ျင််နိိုင််် စွန ်�်စ်�စစည််း� စးမံှုအ��်ချျု�်ကြောရာ�

ဆုို�င််ရာာ အချျက််အလျက််မှုျာ�ကု်�လျည််း� ကြော�ါင််�စ�်

ထားည်််းသွင််� အသံ��ပြ�ုထားာ��ါသည််း။  

ထုား�နည််း�စနစ်အာ� �းဇု�င််��ံ�စံအာ� ကြောရာ�ဆွို�ရာာ�ွင်် 

ကြောအာက််�ါကြောမှု�ခွျန�်မှုျာ�အ�ွက်် အကြောပြ�မှုျာ� ရာရုိှိ

နိုု�င်် ရာန ်ရာည််းရွာယ််၍ ကြောရာ�ဆွို�ထားာ�ပြချင််� ပြ�စ်�ါသည််း - 

>	 ကြောရာလျမ်ှု�ကြော�က်ာင််�မှုျာ�အ�ွင််�သု�  မှုည််းသု�

ကြောသာ �လျ�်စ�စ်�စစည််း�အမှုျ ုု �အစာ�

မှုျာ� ကြောရာာက်် ရုိှိလျာ�ါသနည််း�။ 

>	 စွန ်�်စ်�စစည််း�စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှု လျ��်င်န�်စဉ််း

အ�ွင််��ွင်် �လျ�်စ�စ်မှုျာ�သည််း 

မှုည််းသည်််းကြောနရာာမိှု �ု�်စင််ထွားက််က်ျက်ာ 

��်ဝန�်က်ျင််သု�  ကြောရာာက််ရုိှိလျာပြချင််� ပြ�စ်

သနည််း�။

>	 မှုည််းသည်််းကြောနရာာမှုျာ�သည််း �လျ�်စ�စ်

မှုျာ� �ု�်စင််ထွားက််သည်််း ပြ�ဿနာအာ� 

အကြောရာ� �ကြီးက်း� ကြောပြ�ရိှိင််�ရာန ် လုျ�အ�်သည်််း 

ကြောနရာာမှုျာ� (hotspots) ပြ�စ်သနည််း� (ထုား�

ကြောနရာာမှုျာ�အာ� ပြ�ကြောသာ ကြောပြမှု�ံ� (Map of 

Hotspots) နမူှုနာကု်� ပျောအ�က်းတွ်င်းး �က်ည်််း�ါ

ရာန)်။



အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ်�ဒေ�သ ပင့်�လယ်�သမုု�ဒရာာတ်ွင့်��မှု ပလတ်�စိတ်စိ�အာမိုုက်�မု�ာ� စီိမံုခန့် ်�ခွဲခွ�ခြခင့်��1212

အ ဆုို� �ါ သ � င််� အ ချျ က်် အ လျ က်် မှုျာ� ကြော�် �ွ င်် 

အကြောပြချခံျ၍ မြို့မုှု�ကြီးက်း��စ်မြို့မုှု�၏ စွန ်�်စ်�စစည််း�

ကွ်င််�ဆိုက်် အ�ွင််�ရုိှိ အာ�နည််း�ချျက််မှုျာ�နိိုင််် 

အာ�သာချျက််မှုျာ�ကု်� ဆိုန�်စစ်ထားာ�သည်််း အကြောပြချခံျ

အချျက််အလျက်် မှုျာ� (baseline assessment) 

ကု်� ရာရုိှိ�ါသည််း။ ဤသည််းမိှုာ �လျ�်စ�စ်

အမုုှုက််မှုျာ� ��်ဝန�် က်ျင််သု�  �ု�်စင််က်ျပြချင််�

မှုျာ�ကု်� �ာ�ဆိုး�နိုု�င််ကြောရာ� လျ��်ကြောဆိုာင််ရာန ် လုျ�အ�်

သည်််း နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�ကု်� ရိှိာကြော�ွကြော�ာ်ထား��်ရာန်

အ�ွက်် �ထားမှုဆံို�� ကြောပြချလိျမ်ှု��စ်ရာ�် ပြ�စ်

�ါသည််း။ ထုား�အချျက််အလျက််မှုျာ�သည််း �င််လျယ််

သမှု��ဒရာာ�ွင််� �လျ�်စ�စ်စး�ဆိုင််�မုှုကု်� ပြ�သ

သည်််း သမှု��ဒရာာကြောပြမှု�ံ�အာ� �န�်း�ကြောရာ�ဆွို�ကြော�� 

သည်််း �စ်ဂ္ဂျစ်�ယ််နည််း�လျမ်ှု��စ်ချ�ကု်�လျည််း� 

အကြောထားာက််အကူ်ပြ�ု�ါသည််း (ပျောလူ�ပျောထု�င်း်းကွ်က်း 

- ၁ �ွင်် ကြောဆွို�ကြောနိုွ�ထားာ��ါသည််း)။ ထုား�ကြောပြမှု�ံ�သည််း 

�လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု အကြောပြချအကြောနအာ� �ု�မုှု� 

ထုားကြောရာာက််စွာ ကြောစာင်််�က်ည်််းစစ်ကြောဆို�နိုု�င််ကြောစမှုည််းပြ�စ်

�ါသည််း။   

Closing the Loop စးမံှုကု်န�်မိှု ကြောရိှိ�ကြောပြ��စမ်ှု�သ�်

ကြောဆိုာင််ရွာက််ထားာ�ကြောသာ မြို့မုှု�ကြီးက်း�မှုျာ�၏ အကြောပြချခံျ

အချျက်် အလျက််မှုျာ�နိိုင််် ဆိုန�်စစ်ကြောလျ်လျာချျက််

မှုျာ�ကု်� �င််ပြ�ထားာ�ကြောသာ အစးရာင််ခံျစာကြောလျ�ချ�

အာ� မှု�က်ာမှုး ထား��်ကြောဝရာန ် ရုိှိ�ါသည််း။ Plastic 

Pollution Calculator မိှု �ွက််ထား��်ထားာ�ကြောသာ 

အချျက််အလျက်် နမူှုနာမှုျာ�ကု်� ပျောန်း�က်းစွာ�မ်းာက်းနှွ�

မ်းာ��တွ်င်းး ဆိုက််လျက််�င််ပြ�ကြော��သွာ��ါမှုည််း။ 

ပံ�  (၄) - မူရှေ့လ��့ာ�နှု�င့်းငံ့်၊ ကွာလာလမူးပူမြို့မုုူ��ု့ ပလတးစာတစားမူ�ာ� ဖုိတးစာင့်းထွုကးမုူ

�ပဿနိာအာ� အရှေ့ရာ�တကြီးကး� ရှေ့�ဖိ�့င့်း�ရာနိး လု�အပးရှေ့နိရှေ့သာ ရှေ့နိရာာမူ�ာ��ပ ရှေ့�မူပံ� 

ကိုးး��ကိုးး�- Closing the Loop, ESCAP
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CLOSING THE LOOP စားမံူကုနိး�၏ ရှေ့�့�ရှေ့�ပ�စာမူး�သပးရှေ့လ်လာထုာ�ရှေ့သာ မြို့မုူ�ကြီးကး�မူ�ာ�မ့ူ ရှေ့တ့�ု့ရာ

ရှေ့သာ အဓုိကရာလဒးမူ�ာ�

�းန်းမ်းး�စွားတ်း�၊ ဗီးယ်က်းန်းမ်းး 

>	 နိိုစ်စဉ််း �လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်�စစည််း� �နက်ြော�ါင််� ၈၃,၀၀၀ �န ်ထွားက််�ါသည််း။ 

>	 နိိုစ်စဉ််း ��်ဝန�်က်ျင််သု�  �ု�်စင််ထွားက််လျာကြောသာ �လျ�်စ�စ်�နခ်ျျနု ်၆,၇၅၂ �န ်ရုိှိ �ါသည််း။

>	 နိိုစ်စဉ််း �လျ�်စ�စ်�နက်ြော�ါင််� ၁,၀၈၇ �နသ်ည််း ကြောရာလျမ်ှု�ကြော�က်ာင််�မှုျာ�အ�ွင််�သု�  ဝင်် ကြောရာာက််ကြောန

�ါသည််း။

>	 �လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�၏ ၄၈% သည််း �လျ�်စ�စ်အု�်မှုျာ� ပြ�စ်�ါသည််း (ပံါး�-၅ ကု်� 

�က်ည်််း�ါ)။ 

>	 စည််း�က်မ်ှု�မှု�်အမုုှုက််�စ်ပြချင််�သည််း �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုကု်� ပြ�စ်ကြောစသည်််း အကြီးက်း�မှုာ�ဆံို�� 

အကြော�က်ာင််�ရာင််�ပြ�စ်မြို့�း� �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအာ�လံျ��၏ ၄၇% ရုိှိ�ါသည််း။ �လျ�်စ�စ် အမုုှုက််

မှုျာ�ကု်� ထား��်ကြော��ကြောသာ အပြချာ�ရာင််�ပြမှုစ်မှုျာ�မိှုာ သုမ်ှု�ဆိုည််း�နိုု�င််ပြချင််�မှုရုိှိသည်််း စွန ်�်စ် �စစည််း�မှုျာ� 

(၂၃%)၊ အရွာယ််အစာ�/�မှုာဏ ကြီးက်း�မှုာ�/မှုျာ�ပြ�ာ�သည်််း စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�အာ� အခွျနအ်ချမှုကြော��ဘီ�/ 

�ရာာ�မှုဝင်် စွန ်�်စ်ပြချင််� (fly tipping/ illegal dumping) (၁၄%) နိိုင််် အမုုှုက််မှုျာ�အာ� လျာကြောရာာက််မှု

သုမ်ှု�ဆိုည််း�မှုးအချျနုအ်�ွင််� �ု�်စင််ထွားက််ပြချင််� (၁၁%) �ု�  ပြ�စ်�ါသည််း။ 



အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ်�ဒေ�သ ပင့်�လယ်�သမုု�ဒရာာတ်ွင့်��မှု ပလတ်�စိတ်စိ�အာမိုုက်�မု�ာ� စီိမံုခန့် ်�ခွဲခွ�ခြခင့်��1414

ကိုးး��ကိုးး�- Closing the Loop, ESCAP

ဒေဆ�လိပ�တုိ်မု�ာ�၊ စီိ�က်ရာက်�အာစီိခံမု�ာ�၊ 
အာစိာ�အာဒေသာက်�ဝန့်�ဒေဆာင့်�မုုမု�ာ�တွ်င့်� 

သုံ�ဒေသာ တ်စိ�ခါသုံ�ပစိစည်��မု�ာ�

ဒေတ်ာင့််�တ်င့်��ဒေသာ အာခြမုုုပ�
ပလတ်�စိတ်စိ�မု�ာ�  

(Expanded polystyrene)
အုိာ�မု�ာ�၊ စိည်�ပုိင့်��မု�ာ�၊ ဗန့်��မု�ာ� 
အာခြခာ� ပလတ်�စိတ်စိ�ပုလင့်��မု�ာ�

ဒေရာပုလင့်��မု�ာ�

အာခြခာ�ပလတ်�စိတ်စိ�ခြပာ�မု�ာ�

ပလတ်�စိတ်စိ�
အိာတ်�မု�ာ�

အာခြခာ� သိပ�သည်��ဆ
မု�ာ�ဒေသာ ပစိစည်��မု�ာ�

အာခြခာ� သိပ�သည်��ဆ
န့်ည်��ဒေသာ ပစိစည်��မု�ာ�

တ်စိ�ကုိ်ယ်�ရာည်�သန့် ်�ရှှင့်��ဒေရာ�ပစိစည်��မု�ာ�

ပံ�  (၅) ဗီးယ်ကးနိမူးနှု�င့်းငံ့်၊ ဒါနိမူး�မြို့မုူ�ရှေ့တားတွင့်း န့ှစားစာဉ်းထွုကးရှေ့သာ 

ပလတးစာတစားအမုုူကး အမူ� ုု �အစာာ�မူ�ာ�န့ှင့််း ပါဝါင့်းမုူအ�� ုု �အစာာ�မူ�ာ�



အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ်�ဒေ�သ ပင့်�လယ်�သမုု�ဒရာာတ်ွင့်��မှု ပလတ်�စိတ်စိ�အာမိုုက်�မု�ာ� စီိမံုခန့် ်�ခွဲခွ�ခြခင့်��1515

ဆူရဲ�ဘ�ရဲ�မြို့မ့်း�၊ အင်းး�့�န်းး�ရှှ��

>	 နိိုစ်စဉ််း �လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်�စစည််း� �နက်ြော�ါင််� ၁၁၁,၃၀၀ �န ်ထွားက််�ါသည််း။ 

>	 နိိုစ်စဉ််း ��်ဝန�်က်ျင််သု�  �ု�်စင််ထွားက််လျာကြောသာ �လျ�်စ�စ်�နခ်ျျနု ်၁၆,၀၀၀ �န ်ရုိှိ �ါသည််း။

>	 နိိုစ်စဉ််း �လျ�်စ�စ်�နက်ြော�ါင််� ၂,၁၇၄ �နသ်ည််း ကြောရာလျမ်ှု�ကြော�က်ာင််�မှုျာ�အ�ွင််�သု�  ကြောရာာက်် ရုိှိမြို့�း� 

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််�သု�  စး�ဝင််ကြောန�ါသည််း။

>	 �လျ�်စ�စ် စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�၏ ၂၇% သည််း �လျ�်စ�စ်အု�်မှုျာ� ပြ�စ်�ါသည််း။ 

>	 သုမ်ှု�ဆိုည််း�နိုု�င််ပြချင််� မှုရုိှိသည်််း စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�သည််း �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုကု်� ပြ�စ်ကြောစ သည်််း 

အကြီးက်း�မှုာ�ဆံို��အကြော�က်ာင််�ရာင််�ပြ�စ်မြို့�း� �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအာ�လံျ��၏ ၅၅% ရုိှိ�ါ သည််း။ အပြချာ�

ရာင််�ပြမှုစ်မှုျာ�မိှုာ စည််း�က်မ်ှု�မှု�်အမုုှုက််�စ်ပြချင််� (၂၀%)၊ အမုုှုက််မှုျာ� လျာကြောရာာက်် မှုသုမ်ှု�ဆိုည််း�မှုးအချျနု်

အ�ွင််� �ု�်စင််ထွားက််ပြချင််� (၉%)၊ အရွာယ််အစာ�/�မှုာဏ ကြီးက်း�မှုာ�/ မှုျာ�ပြ�ာ�သည်််း စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�

အာ� အခွျနအ်ချမှုကြော��ဘီ�/ �ရာာ�မှုဝင်် စွန ်�်စ်ပြချင််� (fly tipping/ illegal dumping) (၅%) �ု�  ပြ�စ်

�ါသည််း (ပံါး� - ၆ ကု်� �က်ည်််း�ါ)။ 

ပတ်�ဝန့်��က်�င့်�သိ�  ဒေရာာက်�ရိှှဒေသာ ပလတ်�စိတ်စိ�အာမိုုက်�မု�ာ� (တ်န့်�ခ�နိ့်�/နှှစိ�)၊

စာညး�ကမူး�မ်ဲူ စွာနိ ်းပစားထုာ�ရှေ့သာ အမုုူကးမူ�ာ�

သုမူး�ဆညး�နှု�င့်း��င့်း� မူ�ု့သည်း စွာနိ ်းပစားပစာစညး�မူ�ာ�

တရာာ�မူဝါင့်း စွာနိ ်းပစားရှေ့သာ အမုုူကးမူ�ာ�

လာရှေ့ရာာကးသုမူး�ဆညး�ရာနိး ရှေ့စာာင့််းဆု�င့်း�ရှေ့နိ��နုိး (ကြွကင့်း�က�နိးစွာနိ ်းပစားပစာစညး�)

အမုုူကးသုမူး�ဆညး�စာဉ်းအတငွ့်း� (ကြွကင့်း�က�နိးစွာနိ ်းပစားပစာစညး�)

ထု�တးလ�ပးသူထံုသု�  သယ်းယူ်ပု� ရှေ့ဆာင့်း��င့်း� (ကြွကင့်း�က�နိးစွာနိ ်းပစားပစာစညး�)

စွာနိ ်းပစား��င့်း�

သုမူး�ဆညး�အမုုူကးမူ�ာ� ယ်ာယ်းသု�ရှေ့လ့ာင့်းထုာ��ု့ရာာ ရှေ့နိရာာ (ကြွကင့်း�က�နိး)

သနိ ်းစာင့်း��င့်း� (ကြွကင့်း�က�နိးစွာနိ ်းပစားပစာစညး�)

သု�ရှေ့လ့ာင့်း�ံ� မ့ူ သံ��စဲွာသူမူ�ာ�ထံု သယ်းယူ်ပု� ရှေ့ဆာင့်း��င့်း� 

ထု�တးလ�ပးသူထံုသု�  သယ်းယူ်ပု� ရှေ့ဆာင့်း��င့်း� (ကြွကင့်း�က�နိးစွာနိ ်းပစားပစာစညး�)

0 2,000 4,000 6,000 8,000

ကိုးး��ကိုးး�- Closing the Loop, ESCAP

ပံ�  (၆) အင့်းဒု�နိး��့ာ�နှု�င့်းငံ့်၊ ဆူရာာဘာရာာမြို့မုူ��ု့ ပလတးစာတစားညစားညမူး�မုူကု� 

�ဖိစားရှေ့စာရှေ့သာ အဓုိကရာင့်း��မူစားမူ�ာ�
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ကွ်�လူ�လူမ်းးပူါးမြို့မ့်း�၊ မ်းပျောလူ�ရှှ��န့ွ�င်းးငံ်း 

>	 နိိုစ်စဉ််း �လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်�စစည််း� �နက်ြော�ါင််� ၁၆၁,၀၀၀ �န ်ထွားက််�ါသည််း။ 

>	 နိိုစ်စဉ််း ��်ဝန�်က်ျင််သု�  �ု�်စင််ထွားက််လျာကြောသာ �လျ�်စ�စ်�နခ်ျျနု ်၃,၀၀၀ �န ်ရုိှိ �ါသည််း။

>	 နိိုစ်စဉ််း �လျ�်စ�စ်�နက်ြော�ါင််� ၆၅၃ �နသ်ည််း ကြောရာလျမ်ှု�ကြော�က်ာင််�မှုျာ�အ�ွင််�သု�  ကြောရာာက််ရုိှိ မြို့�း� 

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််�သု�  စး�ဝင််ကြောန�ါသည််း (ပံါး�-၇ ကု်� �က်ည်််း�ါ)။

>	 �လျ�်စ�စ် စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�၏ ၃၅% သည််း �လျ�်စ�စ်အု�်မှုျာ� ပြ�စ်�ါသည််း။

>	 ထွားက််လျာကြောသာ �လျ�်စ�စ်မှုျာ�၏ ၆၄% သည််း စည််း�က်မ်ှု�မှု�် အမုုှုက််�စ်ပြချင််�မိှု ပြ�စ်မြို့�း� အရွာယ််အစာ�/

�မှုာဏ ကြီးက်း�မှုာ�/မှုျာ�ပြ�ာ�သည်််း စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�အာ� အခွျနအ်ချမှုကြော��ဘီ�/ �ရာာ�မှုဝင်် စွန ်�်စ်ပြချင််� 

(၁၅%) နိိုင််် လျာကြောရာာက််မှုသုမ်ှု�ဆိုည််း�မှုးအချျနုအ်�ွင််� �ု�်စင််ထွားက်် ပြချင််� (၁၅%) ပြ�စ်�ါသည််း။

ကိုးး��ကိုးး�- Closing the Loop, ESCAP

ထွုက်�လာသည််� 
ပလတ်�စိတ်စိ�စွိန့် ်�ပစိ�
ပစိစည်��မု�ာ� ၁၀၀%

စီိမံုခန့် ်�ခွဲခွ�နုိှင့်�မုု  
၉၈.၁%

ခြပန့်�လည်�ခြပုခြပင့်�
သုံ�စွိ�နုိှင့်�မုု  
၁၀.၁%

ဖိိ�ဒေခြမုမု�ာ�တွ်င့်� 
က်�န့်�ရိှှဒေန့်မုု  
၈၈%

ထိုန့်��ခ�ုပ�စီိမံုနုိှင့်�ခြခင့်�� မုရိှှမုု ၁.၉%

ကု်န့်��ဒေခြမု/ဒေရာဒေခြမုာင့်��မု�ာ�ထု�တွ်င့်� က်�န့်�ရိှှဒေန့်မုု 
၁.၅%
ခြမုစိ�ဒေခ�ာင့်��နှှင့််� ပင့်�လယ်�သမုု�ဒရာာတွ်င့်�� ဒေရာာက်�ရိှှဒေသာ 
ပလတ်�စိတ်စိ�မု�ာ� ၀.၄%

ပံ�  (၇) မူရှေ့လ��့ာ�နှု�င့်းငံ့်၊ ကွာလာလမူးပူမြို့မုူ��ု့ ပလတးစာတစားမူ�ာ� 

အဆံ��သတးရာာ ရှေ့နိရာာမူ�ာ� �ပပံ�
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န်းဂရဲသးရ့ဲဓိမ်းမရဲ�ဇမြို့မ့်း�၊ ထ့ု�င်းး�န့ွ�င်းးငံ်း

>	 နိိုစ်စဉ််း �လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်�စစည််း� �နက်ြော�ါင််� ၉,၀၀၀ �န ်ထွားက််�ါသည််း။

>	 နိိုစ်စဉ််း ��်ဝန�်က်ျင််သု�  �ု�်စင််ထွားက််လျာကြောသာ �လျ�်စ�စ်�နခ်ျျနု ်၄၄၈ �န ်ရုိှိ �ါသည််း။

>	 နိိုစ်စဉ််း �လျ�်စ�စ်�နက်ြော�ါင််� ၈၇ �နသ်ည််း ကြောရာလျမ်ှု�ကြော�က်ာင််�မှုျာ�အ�ွင််�သု�  ကြောရာာက််ရုိှိ မြို့�း� 

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််�သု�  စး�ဝင််ကြောန�ါသည််း။

>	 �လျ�်စ�စ် စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�၏ ၄၈% သည််း �လျ�်စ�စ်အု�်မှုျာ� ပြ�စ်�ါသည််း (ပံါး�-၈ ကု်� 

�က်ည်််း�ါ။

>	 ထွားက််လျာကြောသာ �လျ�်စ�စ်မှုျာ�၏ ၄၇% သည််း စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�အာ� လျာကြောရာာက််သုမ်ှု� ဆိုည််း�ရာန ်

ကြောစာင်််ဆုို�င််�ကြောနစဉ််း�ွင်် �ု�်စင််ထွားက််လျာပြချင်် ပြ�စ်မြို့�း� ယ်င််�ကြောနာက််�ွင်် စည််း�က်မ်ှု� မှု�် အမုုှုက််�စ်ပြချင််� 

(၃၄%) နိိုင််် အမုုှုက််�ံ�မှုျာ�မိှု ထွားက််ပြချင််� (၈%) ပြ�စ်�ါသည််း။  

ကိုးး��ကိုးး�- Closing the Loop, ESCAP

အာစိာ�အာဒေသာက်�ဝန့်�ဒေဆာင့်�မုု
မု�ာ�တွ်င့်� သုံ�ဒေသာ တ်စိ�ခါ

သုံ�ပစိစည်��မု�ာ�

ဒေတ်ာင့််�တ်င့်��ဒေသာ အာခြမုုုပ�
ပလတ်�စိတ်စိ�မု�ာ�  

(Expanded polystyrene)
အုိာ�မု�ာ�၊ စိည်�ပုိင့်��မု�ာ�၊ ဗန့်��မု�ာ� 

အာခြခာ� ပလတ်�စိတ်စိ�ပုလင့်��မု�ာ�

ဒေရာပုလင့်��မု�ာ�

အာခြခာ�ပလတ်�စိတ်စိ�ခြပာ�မု�ာ�

ပလတ်�စိတ်စိ�
အိာတ်�မု�ာ�

အာခြခာ� သိပ�သည်��ဆမု�ာ�ဒေသာ ပစိစည်��မု�ာ�

အာခြခာ� သိပ�သည်��ဆ
န့်ည်��ဒေသာ ပစိစည်��မု�ာ�

တ်စိ�ကုိ်ယ်�ရာည်�သန့် ်�ရှှင့်��
ဒေရာ�ပစိစည်��မု�ာ�

ပံ�  (၈) ထုု�င့်း�နှု�င့်းငံ့်၊ နိဂရာသးရုာဓိမူမရာာဇမြို့မုူ�တွင့်း န့ှစားစာဉ်းထွုကးရှေ့သာ 

ပလတးစာတစားအမုုူကး အမူ� ုု �အစာာ�မူ�ာ�န့ှင့််း ပါဝါင့်းမုူအ�� ုု �အစာာ�မူ�ာ�
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(၃) ရာာသီဥတု်ဒေခြပာင့်��လ�မုု

�လျ�်စ�စ်မှုျာ�သည််း ၎င််��ု� သက််�မ်ှု�

�စ်ကြောလျှာက််လံျ���ွင်် မိှုနလံ်ျ�အုမ်ှုဓိာ�်ကြောင့်မှုျာ� 

(GHGs) ကု်� ထား��်လျှ�်�ါသည််း။ �လျ�်စ�စ် 

ထား��်လျ��်ပြချင််�နိိုင််် မှုး�ရှို့ရုုံး�ု�ျက််ဆိုး�ပြချင််��ု� မိှု မိှုနလံ်ျ�

အုမ်ှုဓိာ�်ကြောင့် �နခ်ျျနုသ်န�်ကြော�ါင််� ၈၅၀ ကြောက်ျာ်ကု်� 

ကြောလျထား�အ�ွင််�သု�  နိိုစ်စဉ််း ထား��်လျှ�်ကြောနသည််းဟု� 

သ�ကြော�သန �ည်းာရိှိင််မှုျာ�က် ချန ်မိ်ှုန�်�ါသည််း။ ထုား

ကြောရာာက််ကြောသာ အကြောပြ�ာင််�အလျ�မှုျာ� မှုပြ�ုလျ��်နိုု�င််

လျှင်် ၂၀၅၀ ပြ�ည်််းနိိုစ်�ွင်် ထုား�ထား��်လျှ�်မုှုသည််း 

နိိုစ်စဉ််း �နခ်ျျနု ် ၂.၈ ဘီးလျျအံထုား ပြမှုင်််�က််သွာ�

နိုု�င််သည််းဟု� ချန ်မိ်ှုန�်ထားာ��ါသည််း (WWF, 2021)။

�လျ�်စ�စ်မှုျာ�အာ�လံျ��သည််း ရုံး� �်ကြွက်င််�

ကြောလျာင််စာ အကြောပြချခံျကြောသာ �စစည််း�မှုျာ� ပြ�စ်မြို့�း� 

�လျ�်စ�စ် ထား��်လျ��်ရာနအ်�ွက်် ကြောရာန�ံမှုာဏ

အမှုျာ�အပြ�ာ�ကု်� ထား��်လျ��်သန ်စ်င််ရာန ် လုျ�အ�်

သလုျ� အလျွနက်ြီးက်း� မှုာ�သည်််း က်မ့ှုာ် သယ််ယူ်

�ု� ကြောဆိုာင််ကြောရာ� ကွ်င််�ဆိုက််ကု်�လျည််း� အသံ��ပြ�ု

ရာသပြ�င််် သဘီာဝအရာင််�အပြမှုစ် မှုျာ� က်�နခ်ျမ်ှု�

ပြချင််�နိိုင််် ရာာသးဥ��ကြောပြ�ာင််�လျ�မုှု�ု� ကု်� ပြ�စ်ကြော�်ကြောစ

နိုု�င််�ါသည််း။ ကြောရာနစုံမ်ှု� ထား��်လျ��်မုှုမိှု သန ်စ်င််မုှု 

လျ��်င်န�်စဉ််းအထုား က်မ့ှုာကြော�်ရုိှိ ကြောရာနထံား��်လျ��်မုှု

စ�စ�ကြော�ါင််�၏ ၈% သည််း �လျ�်စ�စ် �စ်

မှုျ ုု ��ည််း�အ�ွက်် သး�သန ်ထ်ား��်လျ��်ပြချင််�

ပြ�စ်မြို့�း� ထုား�ကု်န�်ဂ္ဂဏန�်ထား��ွင်် သ ကြောေဘီါာ�င််

ပြချင််�၊ ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်ပြချင််� သု� မှုဟု��် 

�လျ�်စ�စ်အာ� ကြောနစ်ဉ််းဘီဝ�ွင်် သံ��စွ�နိုု�င််ရာန ်

ကြောရာနကုံ်� အကြောပြချခံျ၍ လျ��်ကြောဆိုာင််ရာသည်််း အပြချာ�

လျ��်င်န�်မှုျာ�အ�ွက်် သံ��စွ�ကြောသာ ကြောရာန�ံမှုာဏ 

မှု�ါဝင််ကြောသ��ါ (WWF, 2021)။ ထုား� ကြော�က်ာင််် 

�လျ�်စ�စ်မှုျာ�မှုျာ� ထား��်လျ��်ကြောလျ၊ ရုံး� �်ကြွက်င််�

ကြောလျာင််စာမှုျာ�မှုျာ� လုျ�အ�်ကြောလျပြ�စ်မြို့�း� ကြောနာက််ဆံို��

�ွင်် �လျ�်စ�စ်ကြော�က်ာင််် က်မ့ှုာကြီးက်း� �ူကြောနိုွ�လျာမုှု 

�ု�မုှု� ဆုို��ရွာာ� လျာကြောလျ ပြ�စ်မှုည််းဟုူသည်််း အဓုိ�ါါယ််

�င်် ပြ�စ်�ါသည််း။ အလျာ��ူ�င်် နိုု�င််ငံ်မှုျာ�သည််း 

က်ာဗွီန�်ါဝင််မုှု မှုျာ�ကြောသာ စွမ်ှု�အင််ရာင််�ပြမှုစ်မှုျာ�

မိှု အပြချာ�ရာင််�ပြမှုစ်မှုျာ�သု�  ကူ်�ကြောပြ�ာင််�အသံ��ပြ�ု

ရာန ် စ�င််လျ��်ကြောဆိုာင်် လျာချျနု�်ွင်် �လျ�်စ�စ် 

ဝယ််လုျ�အာ� �ု���ွာ�လျာမုှုက် ကြောရာနကံ်�မှုါဏး

မှုျာ�၏ ရုံး� �်ကြွက်င််�ကြောလျာင််စာ မှုျာ� အသံ��ပြ�ုမုှု

ကု်� ဆိုက််လျက််လျ��်ကြောဆိုာင််ရာန ် အာ�ကြော��လျျက်် ရုိှိ

�ါသည််း။ 
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ရာာသးဥ��ကြောပြ�ာင််�လျ�မုှု ကြောလျျာ်�ါ�ကြောစကြောရာ��ွင်် 

က်ာဗွီနသု်�ကြောလိျာင််က်န ် (carbon sink) အပြ�စ် 

ကြောဆိုာင်် ရွာက််ကြော��သည်််း သမှု��ဒရာာမှုျာ�၏ အချန�်

က်ဏ္ဍသည််း အလျွန�်င်် အကြောရာ�ကြီးက်း��ါသည််း။ 

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာ မှုျာ�သည််း လျူမှုျာ�၏ 

လျ��်ကြောဆိုာင််မုှုမှုျာ�မိှု ထား��်လျှ�်သည်််း က်ာဗွီန်

စ�စ�ကြော�ါင််�၏ ၃၀ မိှု ၅၀% ကု်� စ��်ယူ်ကြော��မြို့�း� က်မ့ှုာ

ကြီးက်း� �ူကြောနိုွ�လျာပြချင််�ကြော�က်ာင််် ပြ�စ်ကြော�် နိုု�င််သည်််း 

ကြောဘီ�အနိုတရာာယ််မှုျာ� က်ျကြောရာာက််မုှုကု်� ကြောနိို�ကြောကွ်�

သွာ�ကြောအာင်် �ာ�ဆိုး�ကြော���ါသည််း (Levine & 

Doney, 2006)။ သု� ကြောသာ် �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ မှုျာ� 

�ု�မုှု� �ူကြောနိုွ�လျာမြို့�း� အက််စစ်ဓိာ�် �ု�မုှု� မှုျာ�ပြ�ာ�လျာ

သည််းနိိုင်််အမှုှ လျူ�ု� ကြော�က်ာင််် ပြ�စ်ကြော�်လျာသည်််း 

က်ာဗွီနထ်ား��်လျှ�်မုှုမှုျာ�ကု်� မှုည််းမှုှ�က်ာ�က်ာ စ��်

ယူ်သု�ကြောလိျာင််ကြော��နိုု�င််မှုည််းနည််း� ဟုူသည််းကု်� စ�င်် 

ကြောမှု�ခွျန�်ထား��်လျာ�ါသည််း။ ထုား�ကြောမှု�ခွျန�် ကြော�်ထွားက််

လျာရာပြချင််�မိှုာ လျူ�ု�  �န�်း�သည်််း ဤည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု 

အာ� သန ်စ်င််သွာ�ကြောအာင်် ရိှိင််�လျင််�ကြော��နိုု�င််သည်််း 

သမှု��ဒရာာမှုျာ�၏ စွမ်ှု�ရာည််းသည််း အဓုိက်အာ�ပြ�င််် 

�င််လျယ််ပြမှုက််ချင််�ပြ�င််မှုျာ��ွင်် ကြောနထုား�င််က်ျက််စာ�

ကြောသာ အ�င််ကြောမှုှာကြောလိျ�မှုျာ� (phytoplankton) 

နိိုင််် ကြောရာည်းိုမှုျာ�ကြော�က်ာင််် ပြ�စ်�ါသည််း။ ထုား�အဏ�

ဇးဝသက််ရုိှိမှုျာ�နိိုင််် ၎င််��ု�  ကြောနထုား�င််က်ျက််စာ�

ရာာ �င််လျယ်် ပြမှုက််မှုျာ�သည််း အလျင််�ပြ�င််် အစာ

ချျက််ကြောသာနည််း�ပြ�င််် က်ာဗွီနမ်ှုျာ�ကု်� စ��်ယူ်မြို့�း� 

သု�ကြောလိျာင််ကြော��ထားာ� နိုု�င််�ါသည််း။ သု� ကြောသာ် ထုား�

သက််ရုိှိမှုျာ�သည််း �လျ�်စ�စ်အမုှုနအ်မှှုာ�မှုျာ�

ကု်� စာ�သံ��မုှုကြောသာအချါ ၎င််��ု� ၏ က်ာဗွီနစ်��်

ယူ်သု�ကြောလိျာင််ကြော��နိုု�င််စွမ်ှု� က်ျဆိုင််�သွာ�ကြော�က်ာင််� 

ဓိာ�်ခွျ�ချန�်စမ်ှု�သ�်ချျက််မှုျာ� အရာ ကြော�့ရုိှိရာ

�ါသည််း (CIEL, 2019)။  
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(၄) ပင့်�လယ်�သမုု�ဒရာာတွ်င့်�� 
ပလတ်�စိတ်စိ�မု�ာ� ဒေရာာက်�ရိှှ
ည်စိ�ည်မု��ဒေစိခြခင့်��ဒေ�က်ာင့််� ဒေပ�ဆပ�
ရာသည််� တ်န့်�ဖုိိ� ည်စိ�ည်မု��မုု 

က်မ့ှုာကြော�်�ွင်် အသက််ကြောမွှု�ဝမ်ှု�ကြောက်ျာင််�မုှု

အ�ွက်် �င််လျယ််သမှု��ဒရာာမှုျာ�ကု်� အမိှုးပြ�ုကြောနသူ

ကြော�ါင််� သံ��ဘီးလျှခံျန ် ်ရုိှိမြို့�း� (OECD, n.d.:1) က်မ့ှုာ

ကြော�်ရုိှိ င်ါ�လျ��်င်န�်နိိုင််် ကြောရာသ�တ ဝါကြောမွှု�ပြမှုးကြောရာ� 

လျ��်င်န�် လျ��် ကု်�င််ကြောနသူမှုျာ�၏ ၈၄% သည််း အာ

ရိှိ�ု�က််ရုိှိ င်ါ�လျ��်င်န�်နိိုင််် ကြောရာသ�တ ဝါကြောမွှု�ပြမှုးကြောရာ�

က်ဏ္ဍမိှု ပြ�စ်�ါ သည််း။ �စ်နိုု�င််�စ်�ု�င််နိိုင််် 

စး��ွာ�ပြ�စ် က်မ်ှု�နး� �င််လျယ််င်ါ��မ်ှု�လျ��်င်န�်

မှုျာ�သည််း ကြော�ာင််အာရိှိနိိုင််် အကြောရိှိ�ကြော�ာင််အာ

ရိှိ နိုု�င််ငံ်မှုျာ�၏ စာ�န�်ရုာက်ာာ�ူလံျ�ကြောရာ�အ�ွက်် 

အလျွနအ်ကြောရာ�ကြီးက်း�ကြောသာ အစု�် အ�ု�င််��စ်ရာ�် 

ပြ�စ်�ါသည််း။ အာရိှိနိိုင််် �စု�ု�်ကြော�သရုိှိ င်ါ��မ်ှု�

လျ��်င်န�်နိိုင််် ကြောရာသ�တ ဝါကြောမွှု�ပြမှုးကြောရာ� လျ��်င်န�်မှုျာ�

�ွင်် ဝင််ကြောရာာက််လျ��်ကု်�င််ကြောနသူကြော�ါင််�သည််း ၅၀.၈ 

သန�် ရုိှိမှုည််းဟု� FAO က် ချန ်မိ်ှုန�်�ါ သည််း (FAO, 

2018)။

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာအ�ွင််�သု�  ဝင််ကြောရာာက််ကြောနကြောသာ 

�လျ�်စ�စ် စွန ်�်စ်�စစည််း��မှုာဏသည််း ထုား�

သူ မှုျာ�အာ�လံျ��၏ အသက််ကြောမွှု�ဝမ်ှု�ကြောက်ျာင််�

မုှုလျ��်င်န�်မှုျာ�နိိုင််် စာ�န�်ရုာက်ာာ�ူလံျ�ကြောရာ�အာ� 

မြို့ခုျမ်ှု�ကြောပြချာက်် ကြောနကြောသာ အနိုတရာာယ််�စ်ချ� ပြ�စ်

�ါသည််း။ သု� ကြောသာ် ထုား�အနိုတရာာယ််သည််း ဤ

မှုှကြောလျာက််နိိုင််် ရာ�်�န ်က်ြောန မှုည််း မှုဟု��်�ါ။ 

‘အပြ�ာကြောရာာင််စး��ွာ�ကြောရာ� (blue economy)’ ဟု� 

ကြောချ်�ွင််သည်််း စး��ွာ�ကြောရာ�အရာင််� အပြမှုစ်မှုျာ�နိိုင််် 

က်မ်ှု�ရုုံး� ��န�်ကြော�သ အရာင််�အပြမှုစ်မှုျာ�အာ�လံျ�� 

�ါဝင််သည်််း စး��ွာ�ကြောရာ�စနစ်ကြီးက်း��စ်ချ� လံျ��ကု်�

�ါ ထုားခုျ�က််ဆံို��ရှို့ရံုုံး�ကြောစနိုု�င််မြို့�း� ဇးဝမှုျ ုု �စံ�မှုျ ုု �ကွ်�မှုျာ� 

�ျက််စး�ဆံို��ရှို့ရံုုံး�ပြချင််�က်�်သု� ကြောသာ သွယ််ဝု�က််ထုားခုျ�က်် 

မုှုမှုျာ��င်် ရုိှိလျာနိုု�င််�ါသည််း။ 

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််�ရုိှိ �လျ�်စ�စ်အမုုှုက််

မှုျာ�၏ ‘အပြ�ာကြောရာာင််စး��ွာကြောရာ�’ အကြော�် �ု�က််ရုုံး� က်် 

သက််ကြောရာာက််မုှုကြော�က်ာင််် အကြီးက်း�မှုာ�ဆံို�� ထုားခုျ�က််

ဆံို��ကြောနသည််းမိှုာ င်ါ��မ်ှု�လျ��်င်န�်နိိုင််် ကြောရာသ�တ ဝါ

ကြောမွှု�ပြမှုး ကြောရာ�လျ��်င်န�်၊ သ ကြောေဘီါာလျ��်င်န�် 

(သယ််ယူ်�ု� ကြောဆိုာင််ပြချင််�နိိုင််် သ ကြောေဘီါာကြောဆိုာက််လျ��်

ပြချင််�)၊ �င််လျယ််ချရား� သွာ�လျ��်င်န�်�ု�  ပြ�စ်�က်

မြို့�း� အာရိှိ-�စု�ု�် စး��ွာ�ကြောရာ�ကြောက်ာ်�ု�ကြောရာ�ရိှိင််� 

(APEC) အသု�င််�အဝု�င််�အကြောန ပြ�င်််  ၂၀၁၅ ချ�နိိုစ် 

�စ်နိိုစ်�ည််း�အ�ွင််�မိှုာ�င်် အကြောမှုရုာက်နက်ြော�်လျာ 
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၁၁ ဘီးလျျ ံ နး��ါ� ဆံို��ရှို့ရံုုံး�ချ�်သည််း ဟု� ချန ်မိ်ှုန�်

�ါသည််း (McIlgorm et al., 2020)။ �လျ�်စ�စ်

ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုကြော�က်ာင််် ထုား�က်ဏ္ဍမှုျာ�အာ� ထုားခုျ�က််

ကြောစသည်််း နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�ထား�မိှု အချျ�ုကု်� �င််ပြ�

ရာလျှင်် က်�နထ်ား��်လျ��်မုှု က်ျဆိုင််�ပြချင််�၊ ကြောရာကြောန 

သ�တ ဝါမှုျာ� ကြောလျျာ်နည််း�က်�နခ်ျမ်ှု�လျာပြချင််�၊ ကြောလိျ

မှုျာ�နိိုင််် သ ဘီါာမှုျာ� (စး��ွာ�ကြောရာ�နိိုင််် အ�မ်ှု�ကြောပြ�

ပြချင််� အ�ွက််) �ျက််စး�ပြချင််�၊ က်မ်ှု�ကြောပြချမှုျာ�အာ� 

သန ်ရိ်ှိင််�ကြောရာ� ပြ�ုလျ��်ရာသည်််း က်�နက််ျစရုာ�်မှုျာ�၊ 

သဘီာဝ အရာင််�အပြမှုစ်မှုျာ� အ�န�်အစာ�က်ျ

ဆိုင််�ပြချင််�ကြော�က်ာင််် ချရား�သွာ�လျ��်င်န�် က်ျဆိုင််�

ပြချင််��ု�  ပြ�စ်�ါ သည််း။ 

�လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုသည််း �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ

မှုျာ�အ�ွင််�သု�  ကြောရာာက််ရုိှိသွာ�မြို့�းဆုို�လျှင်် ယ်င််�

ကု်� စးမံှုထုားန�်ချျု�်ရာန ် သု� မှုဟု��် �ယ််ရိှိာ�ရာန ်

အလျွနအ်မှုင််� ချက််ချ�သွာ��ါသည််း။ ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု 

�ျ�ံနိို�ံ ပြ�စ် ကြော�်မုှုနိိုင််် မြို့�ုုကွ်�မုှုမှုျာ�သည််း ကြောန၊ 

ဆိုာ��ု� နိိုင််် ထုားကြော�့မှုမုှု၊ သမှု��ဒရာာ ကြောရာစးကြော�က်ာင််�

မှုျာ�နိိုင်််အ�ူ ကြောရွာ�လျျာ� စး�ဆိုင််�မုှုက်�်သု� ကြောသာ 

��်ဝန�်က်ျင််ဆုို�င််ရာာ အကြော�က်ာင််��ရာာ�မှုျာ�ကြော�်

�ွင်် အဓုိက် မူှု�ည််း�ါသည််း။ ထုား� အပြ�င်် က်မ့ှုာ

ကြော�်ရုိှိ �လျ�်စ�စ်မှုျာ�အာ�လံျ��၏ ၆၀% သည််း 

�င််လျယ််ကြောရာထားက်် �ု�၍ သု�်သည််း� ဆိုနည််း�

�ါသည််း (Seadon, 2017)။ ထုား��လျ�်စ�စ်

�စစည််း�မှုျာ�သည််း ကြောရာမှုျက််နိိုာပြ�င််ကြော�်�ွင်် 

အလျွယ််�ကူ် �ွန�်�ု�က််ကြောရွာ�လျျာ�က်ာ မြို့�ုုကွ်�

နိုု�င််သပြ�င််် လျှင််ပြမှုနစွ်ာ မြို့�ုုကွ်��ျက််စး�သွာ�ကြောစမြို့�း� 

ပြ�နလ်ျည််းဆိုယ််ယူ်ရာရုိှိရာနမိ်ှုာ လံျ��ဝနး��ါ� မှုပြ�စ်နိုု�င််

ကြော�ာ်�ါ။  

�ု�က််ရုုံး� က််ထုားခုျ�က််ဆံို��ရှို့ရံုုံး�ရာမုှုမှုျာ�နိိုင််် ဆိုက််စ�်

ကြောနသည်််း ကြောနာက််ထား�်အကြော�က်ာင််�အချျက််�စ်ချ�

မိှုာ �စ်ချါသံ���လျ�်စ�စ်မှုျာ�၏ ချဏ�န�်

သာ အသံ��ဝင််မုှု ပြ�စ်�ါသည််း။ �စ်က်မ့ှုာလံျ���ွင်် 

အကြောမှုရုာ က်န ် ကြော�်လျာ သန�် ၈၀ မိှု ၁၂၀ �က်ာ� 

�န�ု်��ရုိှိကြောသာ �စစည််း�မှုျာ�သည််း �ံ�မိှုနအ်ာ�ပြ�င််် 

�ု�ကြော�ာင််� ကြောသာ အချျနုက််ာလျ�စ်ချ�အ�ွင််� 

�စ်ကြီးကု်မ်ှု�စ်ချါမှုှသာ အသံ��ပြ�ုမြို့�း� လျှင်််�စ်

ကြောန�က်�ါသည််း (The Pew Charitable Trust & 

SYSTEMIQ, 2020)။ ဤအလျျာ�လုျ�က်် �စ်

ကြောပြ��ည်းး သွာ�ကြောနကြောသာ စး��ွာ� ကြောရာ�စနစ် (linear 

economy) သည််း ထား��်လျ��်သူမှုျာ�၊ စွန ်�်စ်

�စစည််း� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှုစနစ်မှုျာ� သု� မှုဟု��် က်မ့ှုာ

ကြီးက်း�၏ က်ျန�်မှုာကြောရာ�အ�ွက်် ကြောရာရိှိည််း�ည််း�ံ်

နိုု�င််ပြချင််� မှုရုိှိကြောသာ နည််း�လျမ်ှု� ပြ�စ်�ါသည််း။ 

ထုား��န�ု်��ရုိှိကြောသာ �စစည််း�မှုျာ�အာ� ��်လျည််း

စး��ွာ�ကြောရာ�စနစ် က်ျင်််သံ��မုှုမှုျာ�နိိုင််် ပြ�နလ်ျည််း 

ပြ�ုပြ�င်် ထား��်လျ��်ပြချင််� (recycling) �ု� မိှု�စ်ဆိုင််် 

စး��ွာ�ကြောရာ�စနစ်အ�ွင််�သု�  ပြ�နလ်ျည််းထားည်််းသွင််�

ရာန ် အာ�ကြော���်ံ�ု��ပြချင််�သည််း ကြောရာရိှိည််း�ည််း�ံ်

ကြောသာ စး��ွာ�ကြောရာ��ံ့ဖြိုးမြို့�ုု��ု���က််မုှုအ�ွက်် �မူှု

ထူား�ပြချာ�စွာ ဩဇာကြီးက်း�မှုာ�လိျသည်််း မူှုဝါ�နည််း�

လျမ်ှု��စ်ရာ�်�င်် ပြ�စ်�ါသည််း။ 
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ရှေ့လ�ရှေ့ထုာင့််းကွကး (၂) - ပစားထုာ�ရှေ့သာ၊ ရှေ့ပ�ာကးဆံ��သွာ�ရှေ့သာ သု� မူဟု�တး စွာနိ ်းပစားလု�ကးရှေ့သာ င့်ါ�

ဖိမူး� ကုရုာယ်ာမူ�ာ� (ALDFG)

ေါ��မ်ှု�လျ��်င်န�်က်ဏ္ဍသည််း �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ

�ွင််� �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုကြော�က်ာင််် ထုားခုျ�က််ရာ 

သလုျ� ထုား�က်ဏ္ဍက်လျည််း� �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု 

ပြ�စ်ကြော�်ကြောစရာန ် �စ်�နပ်ြ�နလ်ျည််း �်ံ�ု��ကြော��ကြောန�ါ 

သည််း။ �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််� �လျ�်စ�စ်

ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအာ�လံျ��၏ ၁၀% ချန ် ် သု� မှုဟု��် 

နိိုစ်စဉ််း မှုက််ထားရာစ်�န ် ၅၀၀,၀၀၀ မိှု ၁ သန�်

ချန ်သ်ည််း �စ်ထားာ�ကြောသာ၊ ကြော�ျာက််ဆံို��သွာ�ကြောသာ 

သု� မှုဟု��် စွန ်�်စ်လုျ�က််ကြောသာ င်ါ��မ်ှု�ကု်ရုာယ်ာ

မှုျာ� (ALDFG) မိှု အရာင််�ခံျပြချင််�ပြ�စ်�ါသည််း။ 

ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုကု်� ပြ�စ်ကြောစ ကြောသာ ထုား�ကု်ရုာယ်ာမှုျာ�

အာ� ‘ghost gear’ ဟု�လျည််း� ကြောချ်�ါသည််း (WWF, 

2020)။

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််�ရုိှိ ဤ�လျ�်စ�စ်အမုုှုက််

အမှုျ ုု �အစာ�သည််း င်ါ�မှုျာ�နိိုင််် အပြချာ�ကြောရာသ�တ ဝါ 

မှုျာ�ကု်� �မ်ှု�ဆိုး�ရာန ် �းဇု�င််�ထား��်ထားာ�ပြချင််�ပြ�စ်

သပြ�င််် ကြောရာသ�တ ဝါမှုျာ�အ�ွက်် ကြီးက်း�မှုာ�ကြောသာ

အနိုတရာာယ်် �စ်ချ� ပြ�စ်�ါသည််း။ ကြောရာသ�တ ဝါ

မှုျာ�သည််း စွန ်�်စ်ထားာ�ကြောသာ ထုား��ု�က််ကွ်နမ်ှုျာ�၊ 

ကြီးကု်ု�မှုျာ��ွင်် ရာစ်��် မြို့ငု်�ွယ််နိုု�င််�ါသည််း။  ထုား�

�စစည််း�မှုျာ�သည််း �င််လျယ််ထား��ွင်် ‘ကြော�ျာက််ဆံို��’ 

သွာ��ါက် ၁၀ နိိုစ်�က်ာသည််း အထုား မှု�ျက််မှုစး� 

အကြောက်ာင််�အ�ု�င််� ရုိှိကြောနနိုု�င််�ါသည််း။ ယ်င််�သည််း 

င်ါ��မ်ှု�လျ��်င်န�်မှုျာ�၏ ကြောရာရိှိည််း �ည််း�ံ်နိုု�င််မုှုကု်� 

ထုားခုျ�က််ကြောစမြို့�း� �မ်ှု�ယူ်ရာရုိှိနိုု�င််မှုည်််း ကြောရာသ�တ ဝါမှုျာ�

ထား�မိှု အချျ�ုသည််း ထုား� ALDFG ကု်ရုာယ်ာမှုျာ� ကြော�က်ာင််် 

ကြောသဆံို��သွာ��က်သပြ�င််် စး��ွာ�ကြောရာ�အက်ျ ုု �အပြမှု�် 

ပြ�စ်ထွားန�်မုှု �စ်စု�် �စ်�ု�င််�ကု်�လျည််း� ထုားခုျ�က််

ဆံို��ရှို့ရံုုံး�ကြောစ�ါသည််း။ ကြောလျ်လျာမုှုမှုျာ�အရာ ထုား�င်ါ�

�မ်ှု�ကု်ရုာယ်ာမှုျာ�နိိုင််် မြို့ငု်�ွယ်် ၍ ကြောသဆံို���က်ကြောသာ 

မှုျ ုု �စု�်မှုျာ�၏ ၉၀% သည််း စး��ွာ�ပြ�စ်လျ��်ကု်�င််

ကြောသာ ကြောရာလျ��်င်န�်မှုျာ�အ�ွက်် �န�ု်��ရုိှိကြောသာ 

မှုျ ုု �စု�်မှုျာ� ပြ�စ်သည််းဟု� ချန ်မိ်ှုန�်�ါသည််း (WWF, 

2020)။ င်ါ�လျ��်င်န�်က်ဏ္ဍအာ� စး��ွာ�ကြောရာ�အရာ 

ဝန�ု်ကြောစကြောသာ ကြောနာက််ထား�် ဝနထ်ား��်ဝန�ု်���စ်ချ�မိှုာ 

ကြော��ကြီးက်း�ကြောသာ င်ါ��မ်ှု�ကု်ရုာယ်ာ မှုျာ� ကြော�ျာက််ဆံို��

သွာ�ကြောသာအချါ အစာ�ထုား��ဝယ််ယူ်ရာန ်လုျ�အ�်ပြချင််� 

သု� မှုဟု��် ထုား�ကု်ရုာယ်ာမှုျာ� မှု�ါဘီ� လျ��်ကု်�င််ရာ

ပြချင််� ပြ�စ်�ါသည််း။ 

 

အဆုို��ါ င်ါ��မ်ှု�ကု်ရုာယ်ာအမုုှုက််မှုျာ� (‘ghost 

gear’) ကု်� ကြောလျှာ်ချျရာနအ်�ွက်် ကြီးကု်ု�င််

က်ာကွ်ယ််ကြောရာ� နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ� �်ံ�ု��ကြော��ပြချင််�၊ င်ါ�

လျ��်င်န�်က်ဏ္ဍနိိုင််် �ူ�ကြော�ါင််�ကြောဆိုာင််ရွာက််ပြချင််�ပြ�င််် 

အာရိှိ�စု�ု�် ကြော�သအ�ွက်် ကြောက်ာင််�က်ျ ုု �မှုျာ�

စွာ ရာရုိှိကြောစနိုု�င််�ါသည််း။ ယ်င််�သည််း အနိုတရာာယ််ရုိှိ

သည်််း ဤ�လျ�် စ�စ် ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု အမှုျ ုု �အစာ�

အာ� �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််� ကြောရာာက််ရုိှိပြချင််� မှုရုိှိ

ကြောအာင်် �ာ�ဆိုး�ကြော�� နိုု�င််ရံုံး�သာမှုက် င်ါ�လျ��်င်န�်

လျ��်ကု်�င််ကြောသာ လျူမုှုအသု�င််�အဝု�င််�မှုျာ�၏ 

အသက််ကြောမွှု�ဝမ်ှု�ကြောက်ျာင််�မုှုကု်��ါ အကြောထားာက််

အ�်ံ ပြ�စ်ကြောစက်ာ င်ါ�လျ��်င်န�်က်ဏ္ဍ၏ ကြောယ်ဘီ�ယ်ျ

စး��ွာ�ကြောရာ�အကြောပြချအကြောနကု်�လျည််း� ကြောက်ာင််� မွှုနက်ြောစ

မှုည််း ပြ�စ်�ါသည််း။ 
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(၅)။ ပလတ်�စိတ်စိ�အာမုုန့်�မု�ာ� 

ကိုးး��ကိုးး�- Oregon State University

�လျ�်စ�စ်အမုှုနမ်ှုျာ� (Microplastics) သည််း 

�ု�လျးမှုာအမှုျ ုု �အစာ�အမှုျ ုု �မှုျ ုု �၊ �ံ�သဏ္ဍာနအ်မှုျ ုု �

မှုျ ုု � နိိုင််် ရုိှိနိုု�င််ကြောသာ်လျည််း� �ံ�မိှုနအ်ာ�ပြ�င််် အချျင််� 

(၅) မှုးလျးမှုး�ာထားက််ကြောသ�င်ယ််ကြောသာ �လျ�်စ�စ် 

အမုှုန ် အမှှုာ�မှုျာ�ကု်� ရာည််းညွှှန�်ပြချင််�ပြ�စ်�ါသည််း 

(�စ်ချါ�စ်ရံာ အချျင််� (၁) မှုးလျးမှုး�ာကြောအာက်် 

အမုှုန ် အမှှုာ� မှုျာ�အာ� နာနိုု��လျ�်စ�စ် 

(nano plastics) အပြ�စ် အမှုျ ုု �အစာ�ခွျ� ပြချာ� 

သ�်မိှု�်�ါသည််း)    (de Sa et al., 2018)။ 

ထုား��လျ�်စ�စ်အမုှုနမ်ှုျာ��ွင်် အရွာယ််အစာ�

အကြီးက်း�ဆံို��သည််း�င််လျှင်် နိိုမ်ှု�ကြောစ်အရွာယ်် မှုှသာ 

ရုိှိမြို့�း� မှုျာ�ကြောသာအာ�ပြ�င််် ကြောသ�င်ယ််လျွန�်သပြ�င််် 

သ�မုှုနနိ်ိုင််် ကြောရာာကြောနလျှင်် ခွျ� ပြချာ�သုနိုု�င််မှုည််း မှုဟု��်

�ါ (Frias & Nash, 2019)။ ထုား�သု�  အလျွနက်ြောသ�

င်ယ််ကြောသာ အရွာယ််အစာ�ကြော�က်ာင််် ထုား��လျ�် စ�စ်

မုှုနမ်ှုျာ�သည််း ��်ဝန�်က်ျင််သု�  စုမ််ှုဝင််ကြောရာာက််ရုိှိ

သွာ�မြို့�းဆုို�သည််းနိိုင်််�စ်မြို့�ုုင််နက်် စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�ရာန ် နိိုင််် 

�ယ််ရိှိာ�ရာန ် မှုပြ�စ်နိုု�င််ကြော�ာ်သကြောလျာက််�င်် ပြ�စ်

�ါသည််း။ 

�လျ�်စ�စ်အမုှုနမ်ှုျာ�အာ� ၎င််��ု� ၏ မူှုလျ

ရာင််�ပြမှုစ်ကြော�်�ွင်် မူှု�ည််း၍ အဓုိက်အမှုျ ုု �

အစာ�အ��်စ� နိိုစ်စ� ခွျ� ပြချာ�နိုု�င််�ါသည််း။ မူှုလျ

အမုှုန ် (primary) နိိုင််် ထား�်ဆိုင်််မြို့�ုုကွ်�ကြောသာအမုှုန ်

(secondary) ဟုူ၍ ပြ�စ်�ါသည််း။ ထား�်ဆိုင်််မြို့�ုုကွ်�

ကြောသာ �လျ�်စ�စ်အမုှုနမ်ှုျာ�သည််း ��်ဝန�်က်ျင််

�ွင်် ရုိှိကြောနသည်််း အရွာယ််အစာ� �ု�မုှု�ကြီးက်း�မှုာ�ကြောသာ 

�လျ�်စ�စ်မှုျာ�မိှု �ပြ�ည််းပြ�ည််း� မြို့�ုုကွ်�က်ာ ပြ�စ်

ကြော�်လျာကြောသာ အမုှုနမ်ှုျာ� ပြ�စ်�ါသည််း။ ထုား�သု�  မြို့�ုု

ကွ်�ပြချင််�သည််း ကြောနနိိုင်််ထုားကြော�့ဖြိုးပြချင််�၊ လျုုင််����်ပြချင််�

နိိုင််် အဏ�ဇးဝ �ု��ရှို့မှှုာ�မှုျာ�ကြော�က်ာင််် မြို့�ုုကွ်�ပြချင််� ပြ�စ်

�ါသည််း (de Sa et al., 2018)။ �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ

�ွင််� မြို့�ုုကွ်�ပြ�စ် ကြော�်လျာကြောသာ �လျ�်စ�စ်

အမုုှုက််မှုျာ�သည််း အဓုိက်အာ�ပြ�င််် ထား�်ဆိုင်််မြို့�ုု

ကွ်�ကြောသာ �လျ�်စ�စ် အမုှုနမ်ှုျာ� ပြ�စ်သပြ�င််် 

အစက်နဦး�က်�ည််း�က် �လျ�်စ�စ်အမုှုနမ်ှုျာ� 

ပြ�စ်မှုလျာကြောအာင်် �ာ�ဆိုး� ကြော��ပြချင််�ပြ�င််် �င််လျယ််

သမှု��ဒရာာ�ွင််� �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုကု်�လျည််း� 

ကြောရိှိာင််ရိှိာ�နိုု�င််မှုည််းပြ�စ် �ါသည််း။ မူှုလျ�လျ�်စ�စ်

အမုှုနမ်ှုျာ� (Primary microplastics) မိှုာမူှု ကြောရာ

ထား�သု�  �ု�က််ရုုံး� က်် (ဥ�မှုာ �မှုင််ရာည််းရွာယ််စွန ်�်စ်

ပြချင််�) သု� မှုဟု��် သွယ််ဝု�က်် (ဥ�မှုာ မုှု��ကြောရာနိိုင်််အ� ူ

ကြောပြမှုမှုျက််နိိုာပြ�င််ကြော�်မိှု စး�ဆိုင််�သွာ�ပြချင််�) စွန ််

ထား��်သည်််း အုမ်ှုသံ��နိိုင််် စက််မုှုလျ��်င်န�်သံ�� စွန ်�်စ်

ကြောရာမှုျာ�နိိုင််် ကြောရာဆုို��မှုျာ�မိှု �စ်ဆိုင််် ��်ဝန�်က်ျင််

သု�  �ု�က််ရုုံး� က်် ကြောရာာက််ရုိှိလျာကြောသာ အလျွနက်ြောသ�

င်ယ််သည်််း �လျ�်စ�စ် အမုှုနမ်ှုျာ�ပြ�စ်�ါသည််း 

(de Sa et al., 2018)။
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က်မ့ှုာ်�င််လျယ််သမှု��ဒရာာမှုျာ�ထား��ွင်် �လျ�်စ�စ်

အမုှုနက်ြော�ါင််� ၁၅ ထားရားလျျမိံှု ၅၁ ထားရားလျျ ံ ရုိှိမှုည််း

ဟု� ချန ်မိ်ှုန�်မြို့�း� အကြောလျ�ချျနုအ်ာ�ပြ�င်််မှုက််ထားရာစ်

�နခ်ျျနု ် ၉၃,၀၀၀ �နမိ်ှု ၂၃၆,၀၀၀ �နအ်ထုား 

ရုိှိ�ါသည််း။ ဤ�လျ�်စ�စ်အမုှုနမ်ှုျာ�အပြ�င်် 

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာအ�ွင််��ွင်် အရွာယ််အစာ�

�ု�မုှု�ကြီးက်း�မှုာ�ကြောသာ �လျ�်စ�စ်မှုျာ� ချန ်မိ်ှုန�်ကြောပြချ 

မှုက််ထားရာစ်�နခ်ျျနု ်သန�်ကြော�ါင််� ၁၁ သန�်လျည််း� ရုိှိ

ကြောန�ါသည််း။ �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််� �လျ�်စ�စ်

ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအာ� �ု�က််�ျက််ရာာ�ွင်် �စ်က်မ့ှုာ

လံျ���ွင်် နိိုစ်စဉ််း �လျ�်စ�စ် မှုက််ထားရာစ်�န ်

၁.၅ သန�်နိိုုန�်ပြ�င််် �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််�သု�  

ဝင််ကြောရာာက််ကြောနသည်််း မူှုလျ�လျ�်စ�စ်အမုှုန်

မှုျာ� (primary microplastics) ကု်�လျည််း� ကြောမ်ှု

ထားာ�၍ မှုရာကြော� (Boucher & Friot, 2017)။ 

�လျ�်စ�စ်အမုှုနမ်ှုျာ�သည််း လျူ�ု� စာ�သံ��သည်််း 

ကြောက်ာက််��သး�နိိုံမှုျာ� စု�က််�ျ ုု �ရာာ ကြောပြမှုဆိုးလျှာမိှုစ၍ 

လျူ�ု�င််� ရှို့ရုံးးရှို့ရုုုံးက််ကြောနကြောသာ ကြောလျအထုား ကြောနရာာ�ု�င််�

�ွင်် ရုိှိကြောန�ါသည််း။ စမ်ှု�သ�် စစ်ကြောဆို�ထားာ�ကြောသာ 

ကြောရာလျမ်ှု�ကြော�က်ာင််�မှုျာ� (ကြောရာမှုျက််နိိုာပြ�င််�ွင််သာ

မှုက် ကြောရာနက််�ု�င််��ွင််�ါ)၊ နိိုုန�် အနည််းအနိိုစ်မှုျာ�

နိိုင််် ကြောလျထား��ွင််�မိှု ��နမု်ှုန ်မ်ှုျာ�၊ အမုှုနမ်ှုျာ�အာ�လံျ��

�ွင်် �လျ�်စ�စ်အမုှုနမ်ှုျာ�ကု်� ကြော�့ရုိှိရာ�ါသည််း။ 

�ု�လျးမှုာဓိာ���စစည််း�ပြ�စ်ကြောသာ �လျ�်စ�စ်အမုှုန်

မှုျာ�နိိုင််် ထုားကြော�့နိုု�င််သည်််း မှုျ ုု �စု�် အကြောရာအ�ွက််

သည််း ကြောရာထား��ွင်် အလျွနပ်ြမှုင်််မှုာ�ပြချင််�ကြော�က်ာင််် 

ကြောရာထား�မိှု �လျ�်စ�စ်အမုှုနမ်ှုျာ�သည််း စု��ရုာမ်ှု

ထုား�်လျန ်ခ်ွဲ�ွယ်် အကြောက်ာင််�ဆံို��ပြ�စ်�ါသည််း။ (ထုား�

ဓိာ���စစည််း�မှုျာ�စာရာင််�ကု်� ကြောနာက််စာမှုျက််နိိုာ 

�ွင်် �က်ည်််း�ါ)။ ယ်င််�သည််း ကြောနာက််ဆံို���ွင်် 

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာကြောဂ္ဂဟုစနစ်မှုျာ�နိိုင််် လျူသာ�

�ု� ၏ က်ျန�်မှုာကြောရာ�ကု်� မြို့ခုျမ်ှု�ကြောပြချာက််လျာမှုည််း ပြ�စ်

�ါသည််း (de Sa et al., 2018)။

ပလတးစာတစားအမူ� ုု �အစာာ�မူ�ာ� - 
>	 ကြော�်လျးအက််သလျင််� �ယ််ရာက််�်သလုျ�် 

(PET သု� မှုဟု��် PETE သု� မှုဟု��် ကြော�်လျး

အက််စ်�ာ)

>	 သု�်သည််း�ဆိုပြမှုင်််မှုာ�ကြောသာ �ု�လျးအက််

သလျင််� (HDPE)

>	 ကြော�်လျး�ရုုံး� �ု�င််လျင််� (PP)

>	 ကြော�်လျးဗုီ�င််နာ�လ်ျက်လုျ�ရုုံး� �် (PVC)

>	 သု�်သည််း�ဆိုနည််း�ကြောသာ ကြော�်လျးအက််

သလျင််�(LDPE)

>	 ကြော�်လျးစ�ု�င််ရာင််� (PS)
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ကိုးး��ကိုးး�- Boucher & Friot, 2017

ပံ�  (၉) - ပင့်းလယ်းသမူ�ဒဒရာာတွင့်း�သု�  ရှေ့ရာာကး�ု့ရှေ့နိရှေ့သာ ပလတးစာတစားအမုူနိးမူ�ာ�၏ 

အဓုိကရာင့်း��မူစားမူ�ာ�  

ပလတ်�စိတ်စိ�ဒေစ်ိမု�ာ� (Pellets) - �လျ�်စ�စ်ထား��်က်�န�်စစည််း�အမှုျာ�စ�အာ� ထား��်လျ��်သည်််း လျ��်င်န�်စဉ််း (manufacturing) နိိုင််် 

ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်သည်််း လျ��်င်န�်စဉ််းမှုျာ� (recycling) သည််း ထုား��စစည််း�မှုျာ�အာ� �လျ�်စ�စ်ကြောစ်ကြောလျ�မှုျာ�အပြ�စ်မိှု စ�င််

ထား��်လျ��်ပြချင််� ပြ�စ်�ါသည််း။ ထား��်လျ��်စဉ််းနိိုင််် သယ််ယူ်�ု� ကြောဆိုာင််စဉ််း�ွင်် �လျ�်စ�စ်ကြောစ်အမှုျာ�အပြ�ာ�သည််း ��်ဝန�်က်ျင််သု�  

မှုကြော�ာ်�ဆို �ု�်စင််ထွားက််က်ျလျာနိုု�င််�ါသည််း။

လူတိ်�  ဖိန့်�တီ်�ထုုတ်�လုပ�ဒေသာ အာထုည်�အာလိပ�မု�ာ� (Synthetic Textiles) - အုမ်ှုကြောထားာင််စ�မှုျာ�မိှု ပြ�စ်ကြောစ၊ စး��ွာ�ပြ�စ်ထား��်လျ��်သည်််း

ကြောနရာာမှုျာ�မိှုပြ�စ်ကြောစ လျူ�ု� �န�်း�ထား��်လျ��်ထားာ�သည်််း အထားည််း အလုျ�်မှုျာ�ကု်� ကြောလျျာ်�ွယ််ကြောဆို�ကြော�က်ာရာာမိှု �လျ�်စ�စ်အမှုှင််မှုျာ� 

ထွားက််လျာမြို့�း� ကြောရာလျမ်ှု�ကြော�က်ာင််� မှုျာ�အ�ွင််�သု�  ကြောရာာက််ရုိှိသွာ��ါသည််း။ ကြောလျှာ်�ွ�်သန ်စ်င််သည်််း အထားည််းအလုျ�် (၆) က်းလုျ�ဂ္ဂရာမ်ှုမိှု 

��်ဝန�်က်ျင််သု�  ကြောရာာက််ရုိှိသည်််း �လျ�်စ�စ်အမှုှင််ကြော�ါင််�သည််း ၇၂၈,၀၀၀ မှုှင်် ပြ�စ်သည််း (Napper & Thompson, 2016)။

တ်စိ�ကုိ်ယ်�ရာည်�သုံ�ပစိစည်��မု�ာ� - အလိျက်�နမ်ှုျာ�နိိုင််် �စ်ကု်�ယ််ရာည််းသံ���စစည််း�မှုျာ��ွင်် ဆို�လ်ျကြောသမှုျာ� အာ� �ယ််ရိှိာ�ရာန ်သု� မှုဟု��် 

လုျ�အ�်ကြောသာ အထူားအ�ါ�ကု်� ရာရုိှိရာနအ်�ွက်် �လျ�်စ�စ်ကြောစ်င်ယ််ကြောလျ� မှုျာ� (microbeads) ကု်� ထားည်််းသွင််�အသံ��ပြ�ုထားာ��ါသည််း။ 

အချျ�ုကြောသာ အလိျက်�န�်စစည််း�မှုျာ��ွင်် �စ်ဂ္ဂရာမ်ှုလျှင်် microbead မှုျာ� ကြောထားာင််နိိုင်််ချျ း၍ �ါဝင််နိုု�င််�ါသည််း။  

မြို့မို�ကြီးကီ်�မု�ာ�မှု ဖုိန့်�မုုန့် ်�မု�ာ� - မြို့မုှု�ကြီးက်း�မှုျာ��ွင်် အသံ��ပြ�ုကြောနသည်််း လျူ�ု�  �န�်း�ထား��်လျ��်ထားာ�ကြောသာ �စစည််း�မှုျာ� (�ုန�်ကြောအာက််ခံျ

ပြ�ာ�မှုျာ�မိှုစ၍ အကြောဆိုာက််အအံ�မှုျာ�မိှု သ��်ကြောဆို�မှုျာ�အထုား) ၏ �ု�က််စာ� �ွန�်��်မုှုမှုျာ�၊ မှုျက််နိိုာပြ�င််မှုျာ�အာ� အကြောချျာကု်�င််

�ွ�်�ု�က််မုှုမှုျာ�နိိုင််် ဆို�်ပြ�ာမုှုန ်၊် ကြော�က်�ချွ�်ကြောဆို�မှုျာ� အသံ��ပြ�ုမုှု�ု� မိှု ထွားက််လျာကြောသာ အမုှုနမ်ှုျာ� ပြ�စ်�ါသည််း။

က်ာ�တ်ာယ်ာမု�ာ�နှှင့််� လမု��မုမု�ာ�ဒေပ်တွ်င့်� ဒေရာ�ဆွ�သည််� အာမှုတ်�အာသာ�မု�ာ� (Tyres & Road Markings) - က်ာ��ာယ်ာ

မှုျာ�သည််း လျမ်ှု�မှုျာ�ကြော�်�ွင်် ကြောမှုာင််�နိိုင််ရာင််� �ပြ�ည််း�ပြ�ည််း��ါ�လျာသည််းမိှုာ ရာာဘီာ၊ အပြချာ�ဓိာ���စစည််း�မှုျာ�နိိုင််် �့�စည််း�ထားာ�

ကြောသာ �လျ�်စ�စ်အမုှုနမ်ှုျာ� ကွ်ာထွားက််လျာပြချင််�ကြော�က်ာင််် ပြ�စ်သည််း။ လျမ်ှု�မှုျာ�အာ� ပြ�ုပြ�င််ထုားန�်သုမ်ှု�ပြချင််�နိိုင််် လျမ်ှု�အကြောပြချခံျ

အကြောဆိုာက််အအံ�မှုျာ��ွင်် �လျ�် စ�စ်၊ သ��်ကြောဆို�၊ သာမုှု��လျ�်စ�စ် (thermoplastics)၊ �ု�လျးမှုာ�ု�်နိိုင််် ကြောက်ာ်အမှုျ ုု �အစာ� 

အမှုျာ�အပြ�ာ�ကု်� အသံ��ပြ�ုရာန ် လုျ�အ�်မြို့�း� ထုား��စစည််း�မှုျာ�သည််း ရာာသးဥ���ဏ်နိိုင််် လျမ်ှု�ကြော�်�ွင်် ကြောမှုာင််�နိိုင််ကြောသာ ယ်ာဉ််းမှုျာ�၏ 

�ွ�်�ု�က််မုှုမှုျာ�ကြော�က်ာင််် မြို့�ုုကွ်�သွာ��ါသည််း။ လျမ်ှု�ကြော�်မိှု ထုား���နမု်ှုန ် ် မှုျာ�အာ�လံျ��သည််း ကြောလျနိိုင််် မုှု��ကြောရာ�ု� ကြော�က်ာင််် လျွင်််�ျ�ံျ�ံနိို�ံက်ာ 

အနး�အနာ�ရုိှိ ��်ဝန�်က်ျင််အ�ွင််� ဝင််ကြောရာာက််က်ာ �င််လျယ််သမှု��ဒရာာမှုျာ�ထား�သု�  စး�ဝင််ကြောရာာက််ရုိှိသွာ��ါသည််း။ 

ဒေရာယ်ာဉ်� မု�ာ�၏ အာဒေပ်ယံ်လာာသုတ်�ဒေဆ�မု�ာ� (Marine Coatings) - ကြောလိျမှုျာ�၊ သ ဘီါာမှုျာ��ွင်် ကြောလျ�ဏ်၊ မုှု���ဏ်၊ ကြောရာ�ဏ် ခံျနိုု�င််

ရာနအ်�ွက်် �လျ�်စ�စ်အကြောပြချခံျ�စစည််း�မှုျာ� ပြ�စ်သည်််း �ု�လျးမှုာ အကြောစ� (epoxy)၊ �ု�လျးယူ်ရားသုန�် (polyurethane)၊ ဗုီ�င််နိုု�င််� (vinyl) 

နိိုင််် အကြောရာာင််�င််ဆိုး (lacquers) �ု� နိိုင််် ပြ�ုလျ��်ထားာ�သည်််း အကြော�်လျှာသ��်ကြောဆို�မှုျာ�ကု်� အသံ��ပြ�ု�ါသည််း။ သ��်ကြောဆို�သ��်မှုည်််း 

မှုျက််နိိုာပြ�င််အာ� �ွ�်�ု�က််သန ်စ်င််ပြချင််�၊ ကြောဆို�သ��်ပြချင််�နိိုင််် ကု်ရုာယ်ာမှုျာ�အာ� ကြောဆို�ကြော�က်ာပြချင််��ု� မိှု �စ်ဆိုင််် ထုား��လျ�်စ�စ်

မှုျာ�သည််း �င််လျယ််သမှု��ဒရာာအ�ွင််�သု�  ကြောရာာက််ရုိှိသွာ��ါသည််း။ 
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(က်) စိာ�န့်ပ�ရိာက်ာာဖူိလုံဒေရာ�နှှင့််� လူသာ�
တိ်�၏ က်�န့်��မုာဒေရာ�

မှု�က်ာကြောသ�မှုးနိိုစ်မှုျာ�အ�ွင််��ွင်် �ုရုိရှို့စာာနမ်ှုျာ�

နိိုင််် ကြောရာကြောနသ�တ ဝါမှုျာ�အကြော�် �လျ�်စ�စ်

အမုှုန ် မှုျာ�၏ သက််ကြောရာာက််မုှုနိိုင််် ထုား�အမုှုနမ်ှုျာ�

အာ� စာ�သံ��မုှု�ါက် လျူသာ��ု� ၏ က်ျန�်မှုာကြောရာ�

အကြော�် ထုားခုျ�က််နိုု�င််မုှုမှုျာ�ကု်� စု��ရုာမ်ှု�ူ�နမု်ှုမှုျာ� 

ကြီးက်း�ထွားာ�လျာ�ါသည််း။ �လျ�်စ�စ်အမုှုန်

မှုျာ�နိိုင်််��်သက််၍ သ�ကြော�သနပြ�ုကြောလျ်လျာမုှု

မှုျာ�မိှုာလျည််း� ယ်ချ�မိှုသာ စ�င််ပြ�ုလျ��်လျာ�က်

ပြချင််� ပြ�စ်�ါသည််း။ သု� ကြောသာ် အဆုို�်အကြော�ာက််

ပြ�စ်ကြောစကြောသာ ဤအမုှုနမ်ှုျာ�၏ က်ျန�်မှုာကြောရာ�

အကြော�် သက််ကြောရာာက််နိုု�င််မုှုကု်� စဉ််း�စာ� မှုည််း ဆုို�

လျှင်် ထုား�သ�ကြော�သနမှုျာ�သည််း အလျွန�်င်် အကြောရာ�

�ါလိျ�ါသည််း။ �လျ�်စ�စ်အမုှုနမ်ှုျာ�သည််း 

စာ�န�်ရုာက်ာာကွ်င််�ဆိုက််အ�ွင််� စ��ံ�လျာနိုု�င််မြို့�း 

�င််လျယ််စာမှုျာ�နိိုင််် င်ါ�မှုျာ�မိှု�စ်ဆိုင််် လျူမှုျာ�

ထံားသု�  ကြောရာာက််ရုိှိလျာနိုု�င််�ါသည််း။ 

�လျ�်စ�စ်အမုှုနမ်ှုျာ�အာ� ကြောရာကြောနသ�တ ဝါ

မှုျာ� မှုျ ုု ချျမုှုကြောန�က်ကြော�က်ာင််�ကု်� သုရုိှိထားာ�မြို့�း� ပြ�စ်

�ါသည််း။ ထုား�သု�  မှုျ ုု ချျမုှုပြချင််�ကြော�က်ာင််် မှုျ ုု ��ွာ�

နိိုုန�် က်ျဆိုင််�ပြချင််�နိိုင််် ကြောသဆံို��ပြချင််�အ�ါအဝင်် 

သက််ကြောရာာက််မုှု အမှုျ ုု �မှုျ ုု � (ဓိာ���စစည််း��စ်ချ�

နိိုင််် ထုားကြော�့မုှု၍ သက််ရုိှိမှုျာ��ွင်် ပြ�စ်ကြော�်ကြောသာ 

အကြောပြ�ာင််�အလျ�မှုျာ� ပြ�စ်သည်််း ecotoxicological 

physical effects) ကု်� ပြ�စ်ကြော�်ကြောစ�ါသည််း (de 

Sa et al., 2018)။ ကြောရာကြောန သ�တ ဝါမှုျာ�သည််း 

�လျ�်စ�စ်မှုျာ�ကု်� မှုျ ုု ချျ၍ ကြောနာက််ဆံို���ွင်် 

ကြောသဆံို��သွာ�ပြချင််�မှုျာ� အပြ�စ်မှုျာ�လျာ ကြောလျ၊ 

က်မ့ှုာကြီးက်း�ကြော�်�ွင်် ရိှိာ��ါ�လျာကြောနမြို့�းပြ�စ်သည်််း 

စာ�န�်ရုာက်ာာအရာင််�အပြမှုစ်မှုျာ� က်�နခ်ျမ်ှု�သွာ�

နိုု�င်် ကြောပြချ �ု�မှုျာ�ကြောလျပြ�စ်က်ာ င်ါ�လျ��်င်န�်လျ��်ကု်�င််

ကြောသာ လျူမုှုအသု�င််�အဝု�င််�မှုျာ�၏ အသက််ကြောမွှု�

ဝမ်ှု� ကြောက်ျာင််�မုှုလျ��်င်န�်မှုျာ�မိှုာလျည််း� �ု�မုှု� 

မြို့ခုျမ်ှု�ကြောပြချာက််ခံျရာကြောလျ ပြ�စ်�ါသည််း။ 
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�င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််�ရုိှိ �လျ�်စ�စ်အမုှုန်

မှုျာ�ကု်� �ု�က််ရုုံး� က််စာ�သံ��မုှုပြချင််�ပြ�င််် (ဥ�မှုာ င်ါ�

မှုျာ�၊ �င််လျယ််စာမှုျာ�၊ င်ါ�မှုျာ�နိိုင််် ကြောရာစနစ်

မှုျာ�ကု်� စာ�သံ��ကြောသာ က်�န�်ကြောနသ�တ ဝါမှုျာ�မိှု

�စ်ဆိုင်််) လျူသာ� �ု� ၏ က်ျန�်မှုာကြောရာ�ကု်� ထုားခုျ�က််

ကြောစနိုု�င််�ါသည််း။ �လျ�်စ�စ်အမုှုနမ်ှုျာ�သည််း 

မှုျ ုု ချျစာ�သံ��မြို့�း�ကြောနာက်် �ွင်် အမှုျာ�စ�အာ� 

ပြ�နလ်ျည််းစွန ်ထ်ား��်�စ်သည််းမိှုနက်ြောသာ်လျည််း� ၎င််�

�ု� သည််း မှုျ ုု ချျစာ�သံ��လုျ�က််ကြောသာ အပြချာ�အရာာ

မှုျာ�ထားက်် အချျနုက််ာလျအာ�ပြ�င််် မှုျာ�စွာ �ု�မုှု�၍ 

ရိှိည််း�က်ာစွာ အူလျမ်ှု�ကြော�က်ာင််�အ�ွင််� က်ျနရုိ်ှိကြောန

နိုု�င််ကြော�က်ာင််� အကြောထားာက််အထားာ�မှုျာ� ကြော�့ရုိှိထားာ�

�ါသည််း (Barboza et al., 2018)။ က်ျန�်မှုာကြောရာ�

အကြော�် သက််ကြောရာာက််မုှုမှုျာ�အာ� �ု�မုှု��ုက်ျကြောသချျာ

စွာ ဆိုန�်စစ်နိုု�င််ရာန ်အကြောထားာက််အထားာ� မှုျာ� ထား�်မံှု 

လုျ�အ�်ကြောနကြောသ�သည််းမိှုနက်ြောသာ်လျည််း� လျ��်ကြောဆိုာင််

ထားာ�ကြောသာ သ�ကြော�သန ကြောလျ်လျာမုှုမှုျာ� အရာ  (.၀၂) 

မှုးလျးမှုး�ာထားက်် ကြောသ�င်ယ််ကြောသာ �လျ�်စ�စ်

အမုှုနမ်ှုျာ�သည််း ကု်�ယ််�ွင််�အဂ္ဂါ ါမှုျာ�ထား�သု�  ထုား��

ကြော�ာက််ဝင််ကြောရာာက််နိုု�င််မြို့�း� (.၀၁) မှုးလျးမှုး�ာချန ် ် ရုိှိ

ကြောသာ �လျ�်စ�စ်မုှုနမ်ှုျာ�သည််း အသည််း�၊ 

ကြွက်က််သာ�နိိုင််် ဦး�ကြောနိိုာက််အ�ါအဝင်် ကု်�ယ််�ွင််�

အဂ္ဂါ ါမှုျာ�အာ�လံျ��ထား�သု�  ဝင််ကြောရာာက််နိုု�င််ကြော�က်ာင််� 

ကြော�့ရုိှိထားာ��ါသည််း။ ထုား� အပြ�င်် �လျ�်စ�စ်

အမုှုနမ်ှုျာ�သည််း ဆို�လ်ျနရံံာမှုျာ�ကု်� ပြ��်သန�်နိုု�င််

သလုျ� ကြောသွ�ကြော�က်ာနိိုင််် ဦး�ကြောနိိုာက််�က်ာ� အကြောပြမှုိ�

�ါ�ကု်�လျည််း� ပြ��်ကြောက်ျာ်နိုု�င််သည်််းအပြ�င်် 

သကြောနိုာသာ�၏ အချျင််� အ�ွင််�ရုိှိ �စ်ရုံးး�မှုျာ�ထား�

သု� �င်် ဝင််ကြောရာာက််နိုု�င််�ါသည််း (Campanale et al., 

2020)။
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(၆) ဒေခြဖိရှှင့်��ရာန့်� န့်ည်��လမု��မု�ာ�

�င််လျယ််�ွင််� �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုနိိုင််် 

ယ်င််�ကြော�က်ာင််် ပြ�စ်ကြော�်သည်််း �ျက််စး�ဆံို��ရှို့ရံုုံး�

မုှုမှုျာ� အဆံို�� သ�်ကြောရာ� လျ��်ကြောဆိုာင််ရာာ�ွင်် 

�လျ�်စ�စ်အသံ��ပြ�ုမုှု၊ အထူား�သပြ�င််် �စ်ချါ

သံ���စစည််း�မှုျာ� အသံ�� ပြ�ုမုှုအာ� ကြောလျှာ်ချျရာန ်

အလျွန�်င်် အကြောရာ�ကြီးက်း��ါသည််း။ �စ်ချါသံ��

�လျ�်စ�စ် အသံ��ပြ�ုမုှု ကြောလျှာ်ချျ ကြောရာ� လျု�်ရိှိာ�မုှု

မှုျာ�သည််း အာ�ကြောက်ာင််�မြို့�း� အာရိှိ�စု�ု�်ကြော�သ

ရုိှိ နိုု�င််ငံ်အမှုျာ�အပြ�ာ�သည််း အချျ�ုကြောသာ �စ်ချါ

သံ���စစည််း�မှုျာ� အသံ��ပြ�ုပြချင််�အာ� �ာ�ဆိုး�ရာန ်

�စ်ဆိုင်််ချျင််�လျ��်ကြောဆိုာင််သွာ�မှုည်််း အစးအစဉ််း 

မှုျာ�အာ� ကြော�က်ည်းာထားာ�မြို့�း� ပြ�စ်�ါသည််း။ သု� ကြောသာ် 

လျက််ကြော�့လုျ�က််နာကြောဆိုာင််ရွာက််မုှုမှုျာ� က်ျယ််က်ျယ်် 

ပြ�န ်ခ်ွဲပြ�န ် ်ပြ�စ်ကြော�်လျာပြချင််� မှုရုိှိကြောသ��ါ။ 

ဤအစးအစဉ််းမှုျာ�ကု်� �စ်ဆိုင်််ချျင််�စး၊ �စ်

လျှာချျင််�စး ချျဉ််း�က်�်အကြောက်ာင််အထားည််းကြော�ာ်သွာ�

နိုု�င််�ါ သည််း။ ဥ�မှုာ အင််�ု�နး�ရိှိာ�နိုု�င််ငံ်၊ ဘီာလျး

က်ွန�်�ွင်် �လျ�်စ�စ်အု�်မှုျာ� အသံ��ပြ�ုမုှု

အာ� ၎င််��ု� ၏ မြို့မုှု�ကြော�ာ် �န�်ါဆိုာ�ွင်် ဦး�စွာ 

�ာ�ပြမှုစ်�ု�်�င််လုျ�က််�ါသည််း။ ထုား� ကြောနာက်် 

ကြောပြချာက််လျ�ာက်ာလျ အ�ွင််� ဘီာလျးက်ွန�်

�စ်က်ွန�်လံျ���ွင်် �ု�်�င််�ာ�ပြမှုစ်�ါသည််း။ 

�လျ�်စ�စ် အသံ��ပြ�ုမုှု �ု�်�င်် �ာ�ပြမှုစ်ပြချင််�

အာ� ဘီာလျးရုိှိ ဘုီ�င််ဘုီ�င််�လျ�်စ�စ်အု�် (Bye 

Bye Plastic Bags, n.d.) က်�်သု� ကြောသာ ကြောအာက််ကြောပြချ

အ�့�အစည််း�မှုျာ�မိှု �်ံ�ု��ကူ်ည်းးချ�် �က်မြို့�း� ကြော�သခံျ

မှုျာ�၏ အာ�ကြော��ကြောထားာက််ခံျမုှု ရာရုိှိကြောအာင်် ကူ်ည်းး

ကြော��ချ�်�ါသည််း။ 

�လျ�်စ�စ်အု�်မှုျာ� �ု�်�င််�ာ�ပြမှုစ်ရာန ်

�စ်လျှာချျင််�၊ �စ်ဆိုင်််ချျင််�စး ကြောဆိုာင််ရွာက််သွာ�

သည်််း ကြောနာက််ထား�်ဥ�မှုာ�စ်ချ�မိှုာ ထုား�င််�နိုု�င််ငံ်၊ 

ဘီနက်ြောက်ာက််မြို့မုှု� ပြ�စ်�ါသည််း။ �ထားမှုဦး�စွာ အမှုျာ�

ပြ�ည််းသူ အာ� အသု�ည်းာကြော��သည်််း အစးအစဉ််း

မှုျာ�ကု်� ပြ�ုလျ��်�ါသည််း။ ထုား� ကြောနာက််�ွင်် လျက််လျး

အကြောရာာင််� ဆုို�င််ကြီးက်း�မှုျာ�နိိုင််် စ�ု��ဆုို�င််မှုျာ�၊ က်�န်

မှုျ ုု �စံ�ဆုို�င််မှုျာ�အာ� �လျ�်စ�စ်အု�် အသံ��ပြ�ု

သည်််း ကြော�ာက်် သည််းမှုျာ�ထံားမိှု �လျ�်စ�စ်အု�်

အ�ွက်် အချကြော�က်�ကြောင်ွ ကြောက်ာက််ခံျရာန ် စည််း�က်မ်ှု�

ချျက််မှုျာ� ထား��် ပြ�န�်ါသည််း။ အနာဂ္ဂ�်�ွင်် 

ကြော��မှုျာ�၌ �လျ�်စ�စ်မှုျာ� အသံ��ပြ�ုပြချင််�

ကု်� �ာ�ပြမှုစ်�ု�်�င််ရာန ် ဆိုက််လျက််လျ��်ကြောဆိုာင််

သွာ�မှုည်််း အစးအစဉ််းမှုျာ�လျည််း� ရုိှိ�ါသည််း။ 

ဤနည််း�ပြ�င််် ချျဉ််း�က်�်ကြောဆိုာင်် ရွာက််ပြချင််�သည််း 

သကြောဘီာထားာ�ခံျယူ်ချျက််မှုျာ�နိိုင််် အကြောလျ်အထားမှုျာ�

ကု်� �ပြ�ည််း�ပြ�ည််း� ကြောပြ�ာင််�လျ�ကြောစမြို့�း� �စ်ချါသံ��

�လျ�်စ�စ်မှုျာ� က်င််�စင််သည်််း အနာဂ္ဂ�်�စ်ချ�

အာ� �ည််းကြောဆိုာက််နိုု�င််ရာနလ်ျည််း� �ု�မုှု� ထုားကြောရာာက််စွာ 

ထုားန�်ည်းိုကြောဆိုာင််ရွာက််သွာ�နိုု�င််ကြောစ�ါသည််း။ 

ဤသု� ကြောသာ ကြီးကု်ု��မ်ှု�အာ�ထား��်မုှုမှုျာ�ကု်� 

ဆိုက််လျက််ပြ�ုလျ� �်သွာ�ရာမှုည််း ပြ�စ်ကြောသာ်လျည််း� 

ကြော��ဝယ််သူ မှုျာ�အာ� �လျ�်စ�စ်ကြောလျှာ်သံ��ကြောစ

ပြချင််� နည််း�လျမ်ှု��စ်ချ��ည််း�ပြ�င််် �လျ�်စ�စ်

ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု ပြ�ဿနာကု်� ကြောပြ�ရိှိင််�ရာန ်မှုလံျ�ကြောလျာက််

ကြောသ��ါ။ စး��ွာ�ကြောရာ�လျ��်င်န�်မှုျာ�နိိုင််် အစု��ရာ

မှုျာ� �ူ�ကြော�ါင််�၍ က်မ့ှုာ်�လျ�်စ�စ်စနစ်ကြီးက်း�

�စ်ချ�လံျ��အာ� လံျ��လံျ��လျျာ�လျျာ� ကြောပြ�ာင််�လျ�
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�စ်ရာန ် �းဇု�င််��ံ�စံ ပြ�နလ်ျည််း ကြောရာ�ဆွို��က်ရာမှုည််းပြ�စ်

�ါသည််း။ �လျ�်စ�စ်�စစည််း�မှုျာ� စာ�သံ��သူ

မှုျာ�ထံားသု�  မှုကြောရာာက််မှုး (upstream) လျ��်ကြောဆိုာင််

မုှုမှုျာ� (ကြောလျှာ်ချျပြချင််�နိိုင်််အစာ�ထုား��ပြချင််�) ကု်�သာ

မှုက် စာ�သံ��သူမှုျာ�ထံား ကြောရာာက််ရုိှိမြို့�း� ကြောနာက််�ု�င််� 

(downstream) လျ��်ကြောဆိုာင််မုှုမှုျာ� (စွန ်�်စ်

ပြချင််�နိိုင််် ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်ပြချင််�) ကု်�

�ါ လျ��်ကြောဆိုာင််�က်ရာမှုည််းပြ�စ်သည််း။ �းဇု�င််��ံ�စံ 

ပြ�နလ်ျည််းကြောရာ�ဆွို�ရာာ�ွင်် �လျ�်စ�စ်၏ သက်် 

�မ်ှု��စ်ကြောလျှာက််လံျ�� (ဘီဝစက််ဝန�်�စ်ချ�လံျ��) 

အာ� လျှမ်ှု�ပြခံျုချျဉ််း�က်�်ကြောသာ နည််း�လျမ်ှု�ကု်� အသံ�� 

ပြ�ုသင်််သည််း။ ထုား�နည််း�လျမ်ှု�ကု်� အသံ��ပြ�ုပြချင််�

ပြ�င််် ဆံို��ပြ��်ချျက််ချျမိှု�်သူမှုျာ�သည််း က်�န�်က်မ်ှု�

ရာယူ် ပြချင််�မိှုစ၍ ထား��်လျ��်ပြချင််�၊ ပြ�န ်ခ်ွဲပြ�း�ပြချင််�၊ 

အသံ��ပြ�ုပြချင််�နိိုင််် စွန ်�်စ်ပြချင််�အထုား  �လျ�်စ�စ် 

�န�ု်�� ကွ်င််�ဆိုက််အ�ွင််�ရုိှိ အဆိုင်််�ု�င််��ွင်် 

ပြ�စ်�ျက််ကြောနသည််းမှုျာ�ကု်� နာ�လျည််းသုရုိှိကြောစရာန ်

အကြောထားာက်် အကူ် ပြ�စ်�ါသည််း။ စး��ွာ�ကြောရာ�က်ဏ္ဍ၊ 

သဘီာဝ��်ဝန�်က်ျင််နိိုင််် လျူမုှုအ�့�အစည််း��ု�

အ�ွက်် ကြောက်ာင််�က်ျ ုု �မှုျာ� ရာရုိှိကြောစရာန ် ည်းိုနိိုုုင််�

ချျနုဆ်ိုကြောဆိုာင််ရွာက််ရာမှုည်််း အရာာမှုျာ�ကု်� ကြော�ာ်ထား��်

သုရုိှိနိုု�င််ရာန ် အ�ွက်် ဤက်�်သု�  �ု�မုှု�က်ျယ််ပြ�န ််

စွာ လျှမ်ှု�ပြခံျုချျဉ််း�က်�်ကြောဆိုာင််ရွာက််သွာ��ု�  လုျ�အ�်

�ါသည််း (UNEP, 2021).

ထုား�မှုှမှုက် �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််� �လျ�်စ�စ်

ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုသည််း နိုု�င််ငံ်�စ်နိုု�င််ငံ်ချျင််�စး သး�ပြချာ� 

ကု်�င််�ွယ််ကြောဆိုာင််ရွာက််နိုု�င််သည်််း ကု်စစ�စ်ချ� မှုဟု��်

ကြော�။ �င််လျယ််သမှု��ဒရာာမှုျာ�၏ က်ျန�်မှုာကြောရာ�

သည််း အာ�လံျ��နိိုင််် သက််ဆုို�င််ကြောသာ �ာဝန�်စ်

ချ� ပြ�စ်သည််း။ အထူား�သပြ�င််် အချျ�ုပြမှုစ်ကြီးက်း�

မှုျာ�သည််း နိုု�င််ငံ် �စ်ချ�ထားက််မှုက်အာ� ပြ��်သန�်

စး�ဆိုင််�မြို့�း� �လျ�်စ�စ်မှုျာ�အာ� မူှုလျကြောနရာာမိှုာ 

အလျွနက်ြောဝ�လံျ သည်််း က်မ်ှု�ရုုံး� ��န�်ကြော�သမှုျာ�အထုား 

သယ််ယူ်သွာ�မြို့�း� �င််က်ျနရ်ာစ်ကြောစကြောသာကြော�က်ာင််် ထုား�

ကု်စစအာ� နိုု�င််ငံ်မှုျာ� �ူ�ကြော�ါင််�လျက််�ွ�၍ ကု်�င််�ွယ််

မိှုသာ ကြောပြ�ရိှိင််�နိုု�င််မှုည််း ပြ�စ်သည််း။ ထုား� ကြော�က်ာင််် 

�လျ�် စ�စ်ပြ�ဿနာအာ� အမိှုန�်က်ယ်် ထုား

ကြောရာာက််စွာ ကြောပြ�ရိှိင််�နိုု�င််မှုည်််း နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�ကု်� 

ရိှိာကြော�ွရာန ် အ�ွက်် ကြော�သ�ွင််�ရုိှိ နိုု�င််ငံ်မှုျာ�သည််း 

အ�ူ�ကွ်�ူ�ကြော�ါင််�လျက််�ွ�၍ မှုဟုာဗီျးဟုာ

ကြောရာ�ဆွို�ပြချင််�၊ အချျက််အလျက််မှုျာ�နိိုင််် အကြောက်ာင််�

ဆံို��အကြောလျ်အက်ျင်််မှုျာ�ကု်� မှုှကြောဝကြော��ပြချင််��ု�

အာ� ကြောဆိုာင််ရွာက််�က် ရာမှုည််းပြ�စ်သည််း။ ထုားကြောရာာက််

ကြောသာ အကြောပြ�ာင််�အလျ��စ်ချ�ကု်� ပြ�ုလျ��်နိုု�င််ရာန်

အ�ွက်် အစု��ရာ၊ စာ�သံ�� သူမှုျာ�၊ စက််မုှုလျ��်င်န�်

မှုျာ� (�လျ�်စ�စ်ထား��်လျ��်သူမှုျာ�)၊ က်ျ�န�်

လျ��်သာ�မှုျာ� (ဥ�မှုာ အမုုှုက်် ကြောက်ာက််သူမှုျာ�)၊ 

ချရား�သွာ�လျ��်င်န�်မှုျာ� (ဥ�မှုာ ဟုု��ယ််မှုျာ�နိိုင််် 

�င််လျယ််အကြော�ျာ်ချရား�မှုျာ�) နိိုင််် �လျ�်စ�စ် 

သု� မှုဟု��် �င််လျယ််သမှု��ဒရာာမှုျာ�ကြော�် မိှုးခုျ�ကြောန

ရာသည်််း စး��ွာ�ကြောရာ�လျ��်င်န�်မှုျာ�အ�ါ အဝင်် 

အက်ျ ုု �ဆိုက််စ�်သက််ဆုို�င််သူကြော�ါင််�စံ�၊ က်ဏ္ဍ

ကြော�ါင််�စံ� �ါဝင််ကြောသာ၊ လျှမ်ှု�ပြခံျုကြောသာ နည််း�လျမ်ှု� 

ပြ�င််် ချျဉ််း�က်�်ကြောဆိုာင််ရွာက််ရာန ်လုျ�အ�်�ါသည််း။ 

နိုု�င််ငံ်စံ�၊ က်ဏ္ဍစံ� �ူ�ကြော�ါင််�ကြောဆိုာင််ရွာက််နိုု�င််

သည်််း နည််း�လျမ်ှု�ကု်� က်ျင်််သံ��ရာန ် လုျ�အ�်သည်််း 

အကြောထားာက်် အကူ်မှုျာ�နိိုင််် မူှုကြောဘီာင််မှုျာ�အ�ွက််

လျည််း� အာရိှိ�စု�ု�်ကြော�သ�ွင်် ရုိှိနိိုင်််မြို့�း�ပြ�စ်

သည်််း �ူ�ကြော�ါင််� ကြောဆိုာင််ရွာက််မုှုနိိုင််် သကြောဘီာ�ူည်းး

ချျက််အချျ�ုက်လျည််း� ကူ်ည်းး�်ံ�ု��ကြော��နိုု�င််�ါသည််း 

(ထုား�စာရာင််�ကု်� ကြောအာက်် �ွင်် �က်ည်််း�ါ)။ သု� ကြောသာ် 

အဆုို��ါလျ��်င်န�်စဉ််းမှုျာ�၊ ယ်နိုတရာာ�မှုျာ� လျည််း��်

နိုု�င််�ု� ဆုို�လျှင်် ကြော�သ�စ်ချ� လံျ��နိိုင််် သက််ဆုို�င််ရာာ

က်ဏ္ဍမှုျာ�အာ�လံျ��၏ �်ံ�ု��ကူ်ည်းးမုှုနိိုင််် �ူ�ကြော�ါင််�

ကြောဆိုာင််ရွာက််မုှုမှုျာ� ရုိှိရာန ်လုျ�အ�် �ါသည််း။
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>	 ၁၉၉၁ ချ�နိိုစ်�ွင်် လျက််ခံျအ�ည််းပြ�ုချ�်

မြို့�း ၁၉၉၄ ချ�နိိုစ်�ွင်် အသစ်ပြ�င််ဆိုင််

ကြောရာ�ဆွို�ချ�်သည်််း အကြောရိှိ�အာရိှိကြော�သ 

�င််လျယ််မှုျာ�ဆုို�င််ရာာ လျ��်င်န�်စးမံှုချျက်် 

အကြောက်ာင််အထားည််းကြော�ာ်မုှုအာ� ကြီးက်း� �က်�်

သည်််း အကြောရိှိ�အာရိှိကြော�သ �င််လျယ််မှုျာ�

ဆုို�င််ရာာ ကြော�ါင််�စ�်ည်းိုနိိုုုင််�ကြောရာ�အ�့� (The 

Coordinating Body on the Seas of 

East Asia - COBSEA)၊

>	 က်� လျ သ မှု ဂ္ဂဂ � �် ဝ န�် က်ျ င်် အ စး အ စ ဉ််း 

(UNEP) နိိုင််် COBSEA �ု�  �ူ�ကြော�ါင််�

ကြောဆိုာင််ရွာက််ကြောသာ အစးအစဉ််း�စ်ချ� ပြ�စ်

သည်််း SEA  circular - �လျ�်စ�စ်

ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုပြ�ဿနာအာ� ည်းစ်ည်းမ်ှု� မုှု

ကု်� စ�င််ပြ�စ်ကြော�်ကြောစသည်််း ဇာစ်ပြမှုစ်အာ� 

ကု်�င််�ွယ််ကြောပြ�ရိှိင််�ရာန ် ရာည််းရွာယ််ကြောဆိုာင်် 

ရွာက််သည်််း အစးအစဉ််း ပြ�စ်မြို့�း� ကြော��ကွ်က််

အကြောပြချခံျကြောသာ နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�ကု်� �်ံ�ု��ပြချင််�၊ 

�ု�မုှု� �ု���က််သည်််း သု�ါံနည််း��ည်းာမှုျာ�

ကု်� ရိှိာကြော�ွကြော�ာ်ထား��်ပြချင််�၊ အသု�ည်းာပြမှုိင်််

�င််ကြော��ပြချင််�နိိုင််် အကြောရိှိ�ကြော�ာင်် အာရိှိ�ွင်် 

�လျ�်စ�စ်အမုုှုက််မှုျာ� ကြောလျျာ်နည််း�

သွာ�ကြောစကြောရာ� ဦး��ည််းသည်််း အမူှုအက်ျင််် 

ကြောပြ�ာင််�လျ�မုှုမှုျာ�ကု်� အာ�ကြော��ပြမှုိင်််�င််ပြချင််� 

နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�ပြ�င််် ကြောဆိုာင််ရွာက််�ါသည််း။ 

>	 �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််�ရုိှိ အမုုှုက််သရုုံး�က််

မှုျာ�ဆုို�င််ရာာ အာဆိုးယံ်လျ��်ကြောဆိုာင််ချျက််မူှု

ကြောဘီာင်် (ASEAN Framework of Action 

on Marine Debris) �ွင်် ဦး�စာ�ကြော��

နယ််�ယ်် ကြောလျ�ချ� �ါဝင်် ရာာ ၎င််��ု� မိှုာ (၁) မူှု

ဝါ��ု�င််�ဆုို�င််ရာာ �်ံ�ု��မုှုနိိုင််် စးမံှုကု်န�်ကြောရာ�ဆွို�

ပြချင််�၊ (၂) သ�ကြော�သန၊ ဆိုန�်သစ်�းထွားင််

ပြချင််�နိိုင််် စွမ်ှု�ကြောဆိုာင််ရာည််းပြမှုိင်််�င််ပြချင််�၊ (၃) 

လျူထား�အာ� အသု�ည်းာပြမိှုင်််�င်် ပြချင််�၊ �ည်းာ

ကြော��ပြချင််�နိိုင််် ထုားကြော�့ဆိုက််သွယ််ကြောဆိုာင််ရွာက််

ပြချင််�၊ (၃) ��ဂ္ဂဂလုျက်က်ဏ္ဍနိိုင််် �ူ�ကြော�ါင််�

ည်းိုနိိုုုင််�ကြောဆိုာင််ရွာက််ပြချင််��ု�  ပြ�စ်�ါသည််း။ 

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာမှုျာ�အာ� �လျ�်စ�စ်အမုုှုက််

မှုျာ�နိိုင််် ပြ�ည်််းလျှကံြောနမှုည်််းအပြ�စ်မိှု က်ယ််�င််

ကြော��နိုု�င်် မှုည်််း �စ်ချ��ည််း�ကြောသာ အကြောပြ�ဟုူ၍ မှု

ရုိှိကြောသာ်လျည််း� ကြော�သ�ွင််� �ူ�ကြော�ါင််�ကြောဆိုာင််ရွာက််

မုှုမှုျာ� ပြ�ုလျ��် ရာနနိ်ိုင််် နည််း�လျမ်ှု�အမှုျ ုု �မှုျ ုု � 

အသံ��ပြ�ု၍ သမှု��ဒရာာ�ွင််�မိှု အမုုှုက််ပြ�ဿနာ

အာ� ကြောပြ�ရိှိင််�ရာန ် အခွျင််် အလျမ်ှု�မှုျာ� ရုိှိကြောနသည််း

မိှုာ ကြောသချျာ�ါသည််း။ သန ်ရိ်ှိင််�က်ျန�်မှုာကြောသာ 

ကြောရာလျမ်ှု�ကြော�က်ာင််�မှုျာ�နိိုင််် သဘီာဝ ��်ဝန�်က်ျင််

အာ� ကြောနာက််မှုျ ုု �ဆိုက််သု�  လျက််ဆိုင်််က်မ်ှု�ကြော��နိုု�င််

ရာနအ်�ွက်် လျ��်ကြောဆိုာင််သင််် သည််းမှုျာ�ကု်� မှုဆုို�င််�

မှု�ွ လျ��်ကြောဆိုာင််�က်ရာန ် အလျွန�်င်် အကြောရာ�ကြီးက်း�

�ါသည််း။  

ကိုးး��ကိုးး�- Shutterstock
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(က်) စွိန့် ်�ပစိ�ပစိစည်��အာာ�လုံ�ကုိ် 
ခြပန့်�လည်�အာသုံ�ခြပုသည််� ပတ်�လည်�
စီိ�ပွာ�ဒေရာ�စိန့်စိ�

�လျ�်စ�စ်၏ ဘီဝစက််ဝန�်အ�ွက်် လျက််ရုိှိ

အသံ��ပြ�ုကြောနသည်််း စံ�ံ�စံသည််း က်�န�်က်မ်ှု�ရာယူ်ပြချင််� 

- ထား��်လျ��်ပြချင််� - စွန ်�်စ်ပြချင််��ု� အာ� �စ်ဆိုင်််

မြို့�း��စ်ဆိုင််် အစဉ််းအ�ု�င််�လျ��်ကြောဆိုာင််သွာ�သည်််း 

အလျျာ�လုျ�က််စနစ် (linear economy) ပြ�စ်သည််း။ 

ဤစနစ်�ွင်် က်မ့ှုာကြီးက်း�မိှု အသံ��ပြ�ုကြောနသည်််း 

�လျ�်စ�စ်မှုျာ�အာ� ထား��်လျ��်မုှု�မှုာဏနိိုင််် 

စွန ်�်စ်မုှု�မှုာဏသည််း ကြောရာရိှိည််း�ည််း�ံ်နိုု�င််ပြချင််� မှု

ရုိှိ သည်််း အ�ု�င််�အ�ာအထုား ပြမှုင်််မှုာ�ကြောန�ါသည််း။ 

ထုား� ကြော�က်ာင််် ��်လျည််းစး��ွာ�ကြောရာ�စနစ်�ံ�စံသု�  ကူ်� 

ကြောပြ�ာင််�နိုု�င််ရာန ် မှုပြ�စ်မှုကြောန လျ��်ကြောဆိုာင််�က်ရာမှုည််း

ပြ�စ်�ါသည််း။ ထုား��ံ�စံသည််း ပြ�နလ်ျည််းအသံ��ပြ�ု

ပြချင််�၊ မှုှကြောဝသံ��စွ�ပြချင််�၊ ပြ�ုပြ�င််သံ��စွ�ပြချင််�၊ မွှုမ်ှု�မံှု

ပြ�င််ဆိုင််သံ��စွ�ပြချင််�၊ ပြ�နလ်ျည််းထား��်လျ��်ပြချင််�နိိုင််် 

ပြ�နလ်ျည််း ပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်ပြချင််� နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�

ကု်� အသံ��ပြ�ု၍ အဆံို��နိိုင််် အစ ချျ�်ုဆိုက််စးမံှု

ထုားန�်ချျု�်ကြောသာ ��်လျည််းစနစ် (closed-loop 

system) �စ်ချ�ကု်� �န�်း�သည်််း �ံ�စံ ပြ�စ်သည််း။ 

ထုား��ံ�စံအာ� အသံ��ပြ�ု ရာပြချင််�၏ ရာည််းရွာယ််ချျက််

သည််း လုျ�အ�်ကြောသာ သွင််�အာ�စ�အရာင််�အပြမှုစ်

�မှုာဏအာ� နည််း�နိုု�င််သမှုှ အနည််း�ဆံို��ပြ�စ်ကြောစရာန်

နိိုင််် စွန ်�်စ်�စစည််း�၊ ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုနိိုင််် က်ာဗွီနထ်ား��်

လျှ�်မုှုမှုျာ�အာ� ကြောလျှာ်ချျရာန ်ပြ�စ်�ါသည််း။ 

��်လျည််းစး��ွာ�စနစ်သု�  ဦး��ည််းကူ်�ကြောပြ�ာင််�နိုု�င််

ရာနအ်�ွက်် ထား��်က်�န�်စစည််း�မှုျာ�အာ� �းဇု�င််�ကြောရာ� 

ဆွို�သည်််းကြောနရာာ�ွင်် ထုား�ထား��်က်�န၏် သက််�မ်ှု�

�စ်ကြောလျှာက်် (ဘီဝစက််ဝန�်�စ်ချ�လံျ��) သဘီာ

ဝ အရာင််�အပြမှုစ်မှုျာ� သံ��စွ�မုှုနိိုင််် စွန ်�်စ်�စစည််း� 

ထွားက််ရုိှိမုှုမှုျာ�အာ� နည််း�နိုု�င််သမှုှအနည််း�ဆံို�� ပြ�စ်

ကြောအာင်် ကြောလျှာ်ချျနိုု�င််မှုည်််း၊ စး��ွာ�ကြောရာ�စနစ်၏ ပြ�င််

�သု�  ထွားက််မှုသွာ�ကြောစဘီ� စနစ်ထား��ွင််သာ ��်နိုု�င််

သမှုှ က်ာလျရိှိည််း�က်ာ ရုိှိကြောနကြောစမှုည်််း �းဇု�င််�

မှုျ ုု �ကု်� ကြောရာ�ဆွို�ရာန ် လုျ�အ�်�ါသည််း။ ထား��်က်�န်

�စစည််း�/ ဝနက်ြောဆိုာင်် မုှုအ�ွက်် အသံ��ပြ�ုရာသည်််း 

�စစည််း�မှုျာ�နိိုင််် စွမ်ှု�အင််မှုျာ�အာ� ကြောလျှာ်ချျပြချင််� 

(Dematerialisation)၊ �ာဝနသု်စွာ စာ�သံ��မုှု 

(responsible consumption) နိိုင််် ထား��်လျ��်သူ

မှုျာ�မိှု မုှုမုှု�ု� ၏ က်�န�်စစည််း�/ ဝနက်ြောဆိုာင််မုှုနိိုင်််

စ�်လျျဉ််း�၍ ကြောရာာင််�ချျမြို့�း�သည်််းကြောနာက််�ု�င််� ကု်စစ

မှုျာ�အ�ွက််�ါ ဆိုက််လျက််�ာဝန ် ယူ်ကြောပြ�ရိှိင််�

ကြော��မုှု (extended producer responsibility) �ု�

အာ� အာ�ကြော��ပြမိှုင်််�င််ရာမှုည််းပြ�စ်မြို့�း� မူှုဝါ�မှုျာ�

ပြ�င််် �်ံ�ု��ကူ်ည်းးကြော��ရာမှုည််းပြ�စ်�ါသည််း။ စွန ်�်စ်

�စစည််း� ကြောလျှာ်ချျကြောရာ�နိိုင််် အရာင််�အပြမှုစ်မှုျာ� အာ� 

အကြောလျအလျွင်််မှုရုိှိ ထုားကြောရာာက််စွာ သံ��စွ�မုှု �ု���က််

ကြောစကြောရာ� အစးအစဉ််းမှုျာ�ကု်� အာ�ကြော��ပြမိှုင်််�င်် 

ရာာ�ွင်် အစုမ်ှု�ကြောရာာင်် ထား��်က်�နမ်ှုျာ�နိိုင််် ဝယ််ယူ်

ကြောရာ�မူှုဝါ�မှုျာ�သည််း အဓုိက်ကြောနရာာမိှု �ါဝင််ကူ်ည်းး

ကြော�� နိုု�င််�ါသည််း (Asia   WMO)။ အရာည််းအကြောသွ�

ပြမှုင်််မှုာ�သည်််း �စစည််း�မှုျာ�နိိုင််် ဆိုန�်သစ်�းထွားင််မုှု

မှုျာ�သည််း ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်နိုု�င််ကြောပြချမှုျာ�

အာ� �ု���ွာ�လျာကြောစမြို့�း� ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်

ကြောရာ� စနစ် မှုျာ� �ု�မုှု� စွမ်ှု�ရာည််းပြ�ည်််းဝထုားကြောရာာက််လျာ

မှုည််းဆုို��ါက် သံ��စွ�မြို့�း�သာ� �လျ�်စ�စ်�စစည််း�

အကြောဟုာင််� မှုျာ�၏ ဝယ််လုျ�အာ�သည််းလျည််း� ပြမှုင်််

�က််လျာမှုည််းပြ�စ်�ါသည််း။ 
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ကိုးး��ကိုးး�- Closing the Loop, ESCAP

စိည်�သွတ်�ဘူ�/သံဘူ�မု�ာ�

ဂုုန့်�ဒေလ်ာ�အိာတ်�မု�ာ�

ဒေ�သနှတရာအာဆင့််�တွ်င့်� ၁၀၀% 
ခြပန့်�လည်�ခြပုခြပင့်�ထုုတ်�လုပ�

နုိှင့်�ဒေသာ ပစိစည်��မု�ာ�

သဘာဝ

ထုုတ်�လုပ�ခြခင့်�� အာသုံ�ခြပုခြခင့်��နှှင့််� ခြပန့်�လည်�အာသုံ�ခြပုခြခင့်��

ခြပန့်�လည်�ခြပုခြပင့်�ထုုတ်�လုပ�ခြခင့်�� 

သိ�မုဟုုတ်� ဒေခြမုဒေဆွ�ခြပုလုပ�ခြခင့်��

သတ်တ ု သိ�မုဟုုတ်� 
ဝါ� စုိပ�တံ်ပုိက်�မု�ာ�
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ပါးတ်းလူည်းစွား�ပွါး��ပျောရဲ�စွာန်းစွားအတွ်က်း အဓ့ိက်က်ာ

သည််း မ်းဟာ�ဗီာူဟာ�မ်းာ��ထဲုတွ်င်းး ပျောအ�က်းပါးးတ့်�  

ပါးးဝင်းး ပါးးသည်း - 

(၁)  ထား��်က်�န�်စစည််း��စ်ချ�အာ� သံ��စွ�သူ 

�စ်ဦး� သု� မှုဟု��် �စ်ဦး�ထားက််မှုက် အသံ��ပြ�ု

နိုု�င််ကြောအာင်် ထား��်လျ��်ပြချင််� - က်�န�်စစည််း�၏ 

သက််�မ်ှု� �ု�မုှု�ရိှိည််း�က်ာကြောအာင်် ပြ�ုလျ��်ထားာ�

ပြချင််�၊ ရာည််းရွာယ်် ချျက််�စ်မှုျ ုု �ထားက််မှုက် 

အသံ��ပြ�ုနိုု�င််သည်််း �းဇု�င််��ံ�စံ၊ �ျက််သွာ�လျှင်် 

ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််နိုု�င််ပြချင််�၊

၂။ အမြို့မှု�အသံ��ပြ�ုရာန ်မှုလုျ�သည်််း �စစည််း�မှုျာ�အာ� 

အလိျည်််းက်ျ အသံ��ပြ�ုပြချင််� - င်ိာ�ရာမ်ှု�ပြချင််�၊ 

မှုှကြောဝ သံ��စွ�မုှုစနစ်မှုျာ�၊ �စ်��်ရာစ်�စစည််း�

မှုျာ� (secondhand) သံ��စွ�ပြချင််�၊

၃။ ပြ�င််ဆိုင််မွှုမ်ှု�မံှုပြချင််�နိိုင််် ပြ�နလ်ျည််းထား��်လျ��်

ပြချင််� - ဥ�မှုာ က်�န�်စစည််း��စ်ချ�အာ� ပြ�နလ်ျည််း 

အသံ��ပြ�ုနိုု�င််ကြောအာင်် ပြ�င််ဆိုင််မွှုမ်ှု�မံှုပြချင််� 

သု� မှုဟု��် ထုား��စစည််း�အာ� �ု�မုှု�ကြောက်ာင််�မွှုနလ်ျာ

ကြောစရာန ်အဆိုင်််ပြမိှုင်််�င််ပြချင််�၊ 

၄။ စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�အာ� ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််

ထား��်လျ��်ပြချင််� (Recycling)၊ စွန ်�်စ်�စစည််း�

မှုျာ�အာ� အရာည််းအကြောသွ��ု�ကြောက်ာင််�ကြောအာင်် 

�းထွားင််�န�်း�ထား��်လျ��်ပြချင််� (upcycling)၊ 

စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ� အာ� မူှုလျ�စစည််း�၏ 

အရာည််းအကြောသွ�နိိုင််် အသံ��ဝင််မုှုကု်� မှုမှုး

ကြောသာ်လျည််း� ပြ�နလ်ျည််းအသံ��ပြ�ုနိုု�င်် ကြောအာင်် 

ပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်ပြချင််� (downcycling)၊ 

ဥ�မှုာ PET (polyethylene terephthalate) 

�ု�လျးမှုာမိှု �လျ�်စ�စ်အ�က်ည််း�စ်မှုျ ုု �အာ� 

ထား��်လျ��်ပြချင််�၊

၅။ ထား� �် လျ� �် ပြ� န ်် ခွဲပြ�း� မုှု ကွ် င််� ဆို က်် အ �ွ င််�

မိှု �လျ�်စ�စ်အမုုှုက််မှုျာ� ထွားက််မုှုအာ� 

�စ်ဆိုင်််ချျင််�စး ကြောလျှာ်ချျပြချင််� - ဥ�မှုာ စွန ်�်စ်

ကြောရာဆုို��မှုျာ�၊ ကြောလျထား�ည်းစ်ည်းမ်ှု�ပြချင််� သု� မှုဟု��် 

အစု�င််အချ� စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ� မှုထွားက််ကြောအာင်် 

ကြီးကု်ု�င််�ာ�ဆိုး�ကြောဆိုာင််ရွာက််ပြချင််�၊ 

၆။ ��်နိုု�င််သမှုှ �စ်ဂ္ဂျစ်�ယ််စနစ်သု�  

ကူ်�ကြောပြ�ာင််�လျ��်ကြောဆိုာင််ပြချင််� - ဥ�မှုာ သးချျင််� 

CD ကြောခွျမှုျာ� ထား��်ပြချင််�အစာ� ��န�်နိိုင််် အပြချာ�

ကု်ရုာယ်ာမှုျာ�သု�  �ု�က််ရုုံး� က််ကြော���ု� ထား��်လျှင်််

ပြချင််� (music streaming) သု�  ကူ်�ကြောပြ�ာင််�

ပြချင််�၊

၇။ ကြောဘီ�အနိုတရာာယ််က်င််�ရိှိင််�သည်််း လျ��်င်န�်

လျည််း��်မုှုစနစ်အ�ွင််� ဇးဝအကြောပြချခံျ 

အရာင််�အပြမှုစ် မှုျာ�အာ� ကူ်�ကြောပြ�ာင််�အသံ��ပြ�ု

ပြချင််� - ဥ�မှုာ စု�က််�ျ ုု �ကြောရာ�ကြောဘီ�ထွားက််�စစည််း�

မှုျာ�အာ� ထား��်�ု�� �စစည််း�မှုျာ�အပြ�စ် အသံ��ပြ�ု

ပြချင််��ု�  ပြ�စ်�ါသည််း။ 

�လျ�်စ�စ်အ�ွက်် ��်လျည််းစး��ွာ�ကြောရာ�စနစ်

�စ်ချ� �ည််းကြောဆိုာက််နိုု�င််�ု� ဆုို�လျှင်် ရာင််�နိိုး�ပြမှုို�်နိိုံမုှု 

မှုျာ� လုျ�အ�်�ါလုျမ််ှုမှုည််း။ သု� ကြောသာ် ထုား�

ရာင််�နိိုး�ပြမှုို�်နိိုံမုှုမှုျာ�မိှု ကြောရာရိှိည််း�ွင်် ပြ�နလ်ျည််း

ရာရုိှိမှုည်််း အက်ျ ုု � အပြမှု�်မှုျာ�သည််း စး��ွာ�ကြောရာ�

အရာ �ွက််ကြောပြချကု်�က််ရံုံး�သာမှုက် ��်ဝန�်က်ျင််

ကု်��ါ ကြောက်ာင််�က်ျ ုု �ပြ�ုမှုည််း ပြ�စ်သည််း။ ဥ�မှုာ

အပြ�စ် �စ်ချါသံ���စစည််း�မှုျာ�အာ� စွန ်�်စ်ရာန်

အ�ွက်် နိိုစ်စဉ််း သံ��စွ�ကြောနရာသည်််း �မှုာဏ (အကြောမှု

ရုာက်နက်ြော�်လျာ ဘီးလျျ ံ ၈၀ မိှု ၁၂၀) ကု်� �က်ည်််း�ါ။ 

��်လျည််းစး��ွာ�ကြောရာ�စနစ်အာ� �ည််းကြောဆိုာက််

ပြချင််�ပြ�င််် ဤက်�နက််ျစရုာ�်ကု်� ကြောလျှာ်ချျနိုု�င််မှုည််း

ပြ�စ်သည််း။ အကြော�က်ာင််�မိှုာ �လျ�်စ�စ် မှုျာ�အာ� 

စွန ်�်စ်လုျ�က််ပြချင််�ထားက်် ပြ�နလ်ျည််းအသံ��ပြ�ုပြချင််�

ကြော�က်ာင််် ၎င််��ု� ၏ ထား��်လျ��်မုှု�န�ု်��ကု်� ထား�်ဆိုင်််

�ု��ကြောစမှုည််းပြ�စ်ကြောသာကြော�က်ာင်််�င််။ 
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၂၀၂၁ ချ�နိိုစ် ကြောအာက််�ု�ဘီာလျ�ွင်် အာဆိုး

ယံ်သည််း အာဆိုးယံ်စး��ွာ�ကြောရာ�အသု�က််အဝန�်

အ�ွက်် ��်လျည််းစး��ွာ�ကြောရာ�စနစ်မူှုကြောဘီာင်် 

(Framework for Circular Economy for 

the ASEAN Economic Community) အာ� 

လျက််ခံျအ�ည််းပြ�ုချ�်�ါသည််း။ ထုား�မူှုကြောဘီာင််�ွင်် 

မှုဟုာဗီျးဟုာက်ျ �န�်�ု�င််သံ��ချ�ကု်� ချျမိှု�်ထားာ�

�ါသည််း - �က်ံ်�က်ံ်ခံျနိုု�င််စွမ်ှု�ရုိှိကြောသာ စး��ွာ�ကြောရာ�၊ 

အရာင််�အပြမှုစ်မှုျာ� အကြောလျအလျွင်််မှုရုိှိ ထုားကြောရာာက််

စွာ သံ��စွ�နိုု�င််ကြောရာ�နိိုင််် ကြောရာရိှိည််း�ည််း�ံ်ကြောသာ �ံ့ဖြိုးမြို့�ုု�

ကြောရာ��ု�  ပြ�စ်�ါသည််း။ ထုား��န�်�ု�င််မှုျာ�နိိုင််် အ� ူ

အ�့�ဝင််နိုု�င််ငံ်မှုျာ�အ�ွက်် ��်လျည််းစး��ွာ�ကြောရာ�

စနစ် �ည််းကြောဆိုာက််ကြောရာ� ချျဉ််း�က်�်ကြောဆိုာင််ရွာက်် 

နိုု�င််ကြောသာ နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�အ�ွက်် လျမ်ှု�ညွှှန်

စည််း�မှုျဉ််း�မှုျာ�နိိုင််် မှုဟုာဗီျးဟုာက်ျ ဦး�စာ�ကြော��

ကု်စစရာ�် မှုျာ�လျည််း� �ါဝင််�ါသည််း။ ESCAP ၏ 

Closing the Loop စးမံှုကု်န�်�ွင်် အသံ��ပြ�ုချ�်

သည်််း နည််း�လျမ်ှု� မှုျာ�က်�်သု�  ဆိုန�်သစ်�းထွားင််မုှု

ရုိှိကြောသာ နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�သည််း အ�့�ဝင််နိုု�င််ငံ်မှုျာ�

အာ� ��်လျည််းစး��ွာ� ကြောရာ�စနစ်သု�  ကူ်�ကြောပြ�ာင််�မုှု

အာ� အရုိှိနအ်ဟု�နပ်ြမိှုင်််ကြောဆိုာင််ရွာက််နိုု�င််ကြောရာ�အ�ွက်် 

၎င််��ု� နိိုင််် ကု်�က််ည်းး သည်််း မှုဟုာဗီျးဟုာမှုျာ�နိိုင််် 

လျ��်င်န�်စးမံှုချျက််မှုျာ�အာ� ရိှိာကြော�ွကြော�ာ်ထား��်နိုု�င််

ကြောအာင်် ကူ်ည်းးကြော��နိုု�င််�ါ သည််း။ 

ထား��်လျ��်သူမှုျာ� �ု��ပြမိှုင်််ထားမ်ှု�ကြောဆိုာင််ရာမှုည်််း 

�ာဝန ် (Extended Producer  Responsibility  

- EPR) သည််း မူှုဝါ�ဆုို�င််ရာာ�ု�င််�မိှု ချျဉ််း�က်�်

(ခ) ထုုတ်�လုပ�သူမု�ာ� တုိ်�ခြမုုင့််�ထုမု��
ဒေဆာင့်�ရာမုည််� တ်ာဝန့်� 

သည်််း နည််း�လျမ်ှု��စ်ချ�ပြ�စ်မြို့�း� ထား��်လျ��်သူ

မှုျာ� (ဥ�မှုာ �လျ�် စ�စ် ထား��်လျ��်သူမှုျာ�၊ 

စာ�ကြောသာက််က်�နနိ်ိုင််် အကြော�ျာ်ယ်မှုက်ာ က်�မှုါဏးမှုျာ�) 

မိှု အကြောရာ�ကြီးက်း�သည်််း �ာဝန�်စ်ရာ�်ပြ�စ်သည်််း 

စာ�သံ��သူမှုျာ� သံ��စွ�ထားာ�သည်််း �လျ�်စ�စ်

မှုျာ�အာ� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�ရာန ် အ�ွက်် ကြောင်ွကြော�က်�

ဆုို�င််ရာာအရာသာမှုက် လျက််ကြော�့စးမံှုလျ��်ကု်�င််မုှု

မှုျာ�အ�ွက််�ါ �ာဝနယူ််ကြော��ရာန ် သကြောဘီာ�ူ

လျက််ခံျရာသည်််း မူှုဝါ� ပြ�စ်သည််း။ အချျ�ုကြောသာ 

EPR အစးအစဉ််းမှုျာ�သည််း ထား��်လျ��်သူမှုျာ� ၏ 

သကြောဘီာဆိုနိုဒအကြောလျှာက်် လျ��်ကြောဆိုာင််နိုု�င််သည်််း 

အစးအစဉ််းမှုျာ� ပြ�စ်ကြောသာ်လျည််း� အမှုျာ�စ�သည််း 

ပြ�ဋ္ဌာာန�်ထားာ�ကြောသာ ဥ�ကြော�မူှုကြောဘီာင််�စ်ရာ�်ကြော�် 

အကြောပြချခံျ၍ မှုပြ�စ်မှုကြောန �ာဝနယူ်် ကြောဆိုာင််ရွာက််ကြော��

ရာ ကြောသာ အစးအစဉ််းမှုျာ� ပြ�စ်�ါသည််း။ 

EPR မူှုဝါ�မှုျာ�သည််း စွန ်�်စ်�စစည််း�စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှု

စနစ်မှုျာ� �ု���က််ကြောက်ာင််�မွှုနက်ြောရာ� လျ��်ကြောဆိုာင််

ရာန ်အ�ွက်် �ံ့ဖြိုးမြို့�ုု�ဆို�နိုု�င််ငံ်မှုျာ� ရာင််ဆုို�င််ကြောနရာသည်််း 

ဘီဏ္ဍာကြောရာ�ဆုို�င််ရာာ အချက််အချ�အ�ာ�အဆိုး�မှုျာ�

ထား�မိှု အချျ�ုကု်� ကြောပြ�ရိှိင််�ကြော��မြို့�း� �လျ�်စ�စ်

စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�အာ� ကြောလျှာ်ချျကြော��နိုု�င််သပြ�င်််  

ထုား�နိုု�င််ငံ်မှုျာ� အ�ွက်် အက်ျ ုု �ရုိှိကြောသာ မူှုဝါ�

မှုျာ� ပြ�စ်နိုု�င််�ါသည််း။ ဤက်�်သု� ကြောသာ အစးအစဉ််း

မှုျာ�သည််း �လျ�် စ�စ်ထား��်လျ��်သည်််း စက််မုှု

လျ��်င်န�်မှုျာ�ကု်� အပြချာ�အစာ�ထုား���စစည််း�မှုျာ�နိိုင််် 

�ု�မုှု�ကြောက်ာင််�မွှုနက်ြောသာ ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်မုှု 

နည််း�စနစ်မှုျာ�အာ� ရိှိာကြော�ွအသံ��ပြ�ုရာနလ်ျည််း� 

ဆွို�ကြောဆိုာင််အာ�ကြော��နိုု�င်် သပြ�င််် �လျ�်စ�စ်

ထား� �်လျ� �် ပြ�န ်် ခွဲပြ�း� မုှုကွ် င််�ဆိုက််�စ်ချ� လံျ���ွ င်် 

�းထွားင််ဆိုန�်သစ်မုှုအသစ်မှုျာ� ကြော�်ထွားက််လျာ

ကြောအာင်် အာ�ကြော��ကူ်ည်းးနိုု�င််�ါသည််း (OECD, 

n.d.:2)။
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ရှေ့လ�ရှေ့ထုာင့််းကွကး (၃) - ဥရှေ့ရာာပသမူဂဂ၏ ပလတးစာတစားရှေ့လ့ာ�်�ရှေ့ရာ� ညှွှနိး�ကာ���ကး  

(ဥရှေ့ရာာပသမူဂဂ၊ ၂၀၁၉)

၂၀၁၉ ချ�နိိုစ်၊ ဇွနလ်ျ�ွင်် ဥကြောရာာ�သမှုဂ္ဂဂ (EU) 

သည််း �လျ�်စ�စ်ထား��်က်�န�်စစည််း�အချျ�ု၏ 

��်ဝန�် က်ျင််အကြော�် သက််ကြောရာာက််မုှု ကြောလျှာ်ချျကြောရာ�

အ�ွက်် ဥကြောရာာ��ါလျးမှုနနိ်ိုင််် ဥကြောရာာ�ကြောက်ာင််စး

မိှု ညွှှန�်က်ာ� ချျက််�စ်ရာ�်ကု်� ထား��်ပြ�နခ်ျ�်သည််း။ 

ဘီက််စံ�လျှမ်ှု�ပြခံျုကြောသာ ထုား�ညွှှန�်က်ာ�ချျက််သည််း EU 

အ�့�ဝင််နိုု�င််ငံ် မှုျာ�အာ�လံျ��အ�ွက်် �လျ�်စ�စ် 

စွန ်�်စ်�စစည််း� �ု�က််�ျက််ကြောရာ�ဆုို�င််ရာာ ဥ�ကြော�

ပြ�ဋ္ဌာာန�်ချျက််�စ်ရာ�် �င်် ပြ�စ်�ါသည််း။ 

ထုား�ညွှှန�်က်ာ�ချျက််အ�ု��် (၈) �ွင်် ထား��်လျ��်သူ

မှုျာ� �ု��ပြမှုိင်််ထားမ်ှု�ကြောဆိုာင််ရွာက််မှုည်််း �ာဝန ်

(EPR) ကု်� အဓုိက်ပြ�ဋ္ဌာာန�်ထားာ�မြို့�း� အ�့�ဝင််

နိုု�င််ငံ်မှုျာ�အကြောနပြ�င််် ၎င််��ု� ၏ နိုု�င််ငံ်အသး�သး�

�ွင်် EPR အစးအစဉ််းမှုျာ� ကု်� ထုားကြောရာာက််စွာ 

အကြောက်ာင််အထားည််းကြော�ာ်နိုု�င််ကြောရာ� ကြောဆိုာင််ရွာက််ရာမှုည်််း 

လျ��်င်န�်မှုျာ�ကု်� ကြော�ာ်ပြ�ထားာ��ါ သည််း။

ကြောဆိုာင််ရွာက််ရာမှုည်််း လျ��်င်န�်မှုျာ�ထား�မိှု အချျ�ုမိှုာ - 

>	 �စ်ချါသံ�� �လျ�်စ�စ်အမှုျ ုု �အစာ�မှုျာ�

အာ�လံျ��အ�ွက်် EPR အစးအစဉ််းမှုျာ� 

ကြောရာ�ဆွို�ချျ မိှု�်ပြချင််�၊ 

�စ်ချါသံ���လျ�်စ�စ်�စစည််း� ထား��်လျ��်သူ

မှုျာ�သည််း ကြောအာက််�ါက်�နက််ျစရုာ�်မှုျာ� 

(�လျ�်စ�စ်အမှုျ ုု �အစာ�ကြော�် မူှု�ည််း၍ က်ျခံျ

ရာမှုည်််း က်�နက််ျစရုာ�်မှုျာ� ကွ်�ပြ�ာ�) ကု်� �ာဝန ်ယူ်

က်ျခံျကြောစရာန ်ကြောဆိုာင််ရွာက််ပြချင််�

• အသုကြော��အစးအစဉ််းမှုျာ�

• စ ည််း � င်် သာ ယ်ာ အ မုုှု က်် သု မ်ှု� စ န စ်

မှုျာ�အ�ွင််�သု�  စွန ်�်စ်လျာသည်််း 

�လျ�်စ�စ် �စစည််း�မှုျာ�အ�ွက်် 

အမုုှုက််သုမ်ှု�ဆိုည််း�စရုာ�် (အကြောပြချခံျ

အကြောဆိုာက််အအံ�နိိုင််် သယ််ယူ် �ု� ကြောဆိုာင််

ကြောရာ� စရုာ�်မှုျာ�အ�ါအဝင််)၊ 

• စည််း�က်မ်ှု�မှု�်စွန ်�်စ်ထားာ�သည်််း ထုား�

�စစည််း�မှုျာ�အာ� ရိှိင််�လျင််�သုမ်ှု�ဆိုည််း�

သည်််း စရုာ�် (သယ််ယူ်�ု� ကြောဆိုာင််ကြောရာ�နိိုင််် 

သန ်စ်င််ကြောရာ� စရုာ�်မှုျာ�အ�ါအဝင််)၊

• ဤ ဥ � ကြော� ညွှှ န် �က်ာ� ချျ က်် အ ရာ 

အချျက််အလျက််မှုျာ� စ�ကြောဆိုာင််�ပြချင််�နိိုင််် 

အစးရာင််ခံျ �င််ပြ�ပြချင််�အ�ွက်် စရုာ�်

မှုျာ�၊

>	 အထားက််ကြော�ာ်ပြ��ါ လျ��်င်န�်မှုျာ�အာ�လံျ��

အာ� က်�နက််ျစရုာ�် သက််သာထုားကြောရာာက််

စွာပြ�င််် စးမံှု ကြောဆိုာင််ရွာက််မြို့�း� အပြ�ည်််းအဝ 

�ွင်််လျင််�ပြမှုင််သာမုှု ရုိှိရာ�ါမှုည််း။

•	 EPR အစးအစဉ််းမှုျာ��ွင်် �ါဝင််လျ��်ကြောဆိုာင််

ရာမှုည်််း သူမှုျာ�အာ�လံျ��၏ �ာဝနမ်ှုျာ�

ကု်� ရိှိင််�လျင််��ုက်ျစွာ သ�်မိှု�်၍ ဤ

လျ��်င်န�်စဉ််းနိိုင််် အ�့�ဝင််နိုု�င််ငံ်မှုျာ��က်ာ� 

ဆိုက််ဆံို ကြောရာ�မှုျာ�အာ� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�ရာာ�ွင်် 

အကြောထားာက််အကူ်ပြ�စ်ကြောစမှုည်််း အချန�်က်ဏ္ဍ

မှုျာ�နိိုင််် �ာဝနမ်ှုျာ�ကု်� ကြော��အ�်ပြချင််�၊

• �လျ�်စ�စ်အမုုှုက်် ကြောလျှာ်ချျကြောရာ� 

ရာည််းမိှုန�်ချျက််မှုျာ� �ု�မုှု�ပြမှုင်််မှုာ�စွာ ထားာ�ရုိှိ

နိုု�င််ကြောရာ� အ�ွက်် စွန ်�်စ်၊ ကြော�ျာက််ဆံို�� င်ါ�

�မ်ှု�ကု်ရုာယ်ာမှုျာ� (‘ghost gear’) အာ� 

ကြောစာင်််�က်�် �က်ည်််းရှို့ရုုံးစစ်ကြောဆို�ပြချင််� အ�ါအဝင်် 

င်ါ��မ်ှု�ကု်ရုာယ်ာမှုျာ�အ�ွက်် အစးအစဉ််းမှုျာ�

ကု်� လျည််း� ကြောရာ�ဆွို�ကြောဆိုာင််ရွာက််ပြချင််�။  
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(ဂု) စွိမု��ဒေဆာင့်�ရာည်�ခြပည််�ဝ ထိုဒေရာာက်�
ဒေသာ စွိန့် ်�ပစိ�ပစိစည်�� စီိမံုခန့် ်�ခွဲခွ�မုု 

�လျ�်စ�စ်အမုုှုက််မှုျာ� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှု�ွင်် မှုရုိှိမှု

ပြ�စ် လုျ�အ�်သည်််း အရာာ�စ်ချ�မိှုာ စွန ်�်စ်�စစည််း� 

စးမံှု ချန ်ခ်ွဲခွျ�သည်််း အကြောပြချခံျဝနက်ြောဆိုာင််မုှုမှုျာ�အာ� 

လျက််လိျမ်ှု�မှုးကြောရာ��င်် ပြ�စ်�ါသည််း။ အထူား�သပြ�င််် 

မြို့မုှု�ပြ�ကြော�သ မှုျာ�အ�ွက်် �ု�၍ အကြောရာ�ကြီးက်း�

�ါသည််း။ ထုား�ဝနက်ြောဆိုာင််မုှုမှုျာ�အာ� လျက််လိျမ်ှု�မှုး 

အသံ��ပြ�ုနိုု�င််မုှု မှုရုိှိလျှင်် �လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်

�စစည််း�မှုျာ�ကု်� သုမ်ှု�ဆိုည််း�နိုု�င််ပြချင််� မှုရုိှိဘီ� စ��ံ�

လျာမြို့�း� ကြောနာက််ဆံို���ွင်် ��်ဝန�် က်ျင်် ကြောလျထား�၊ 

ကြောပြမှုထား�၊ ကြောရာထား� မှုျာ�အ�ွင််�သု�  ကြောရာာက််ရုိှိသွာ�မှုည််း

ပြ�စ်သည််း။ 

�လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ� ��်ဝန�်က်ျင််

သု�  �ု�်စင််ထွားက််က်ျလျာပြချင််� မှုရုိှိကြောစရာနအ်�ွက်် 

အဆုို��ါဝနက်ြောဆိုာင််မုှုမှုျာ�သည််း စွမ်ှု�ရာည််းပြ�ည်််း

ဝ၊ ထုားကြောရာာက််ကြောသာ ဝနက်ြောဆိုာင််မုှုမှုျာ� ပြ�စ်ရာန်

လျည််း� လုျ�အ�်�ါသည််း။ ထုား�အ�ွက်် ဝနက်ြောဆိုာင််မုှု

ကြော��သူမှုျာ�အာ� သင််�န�်မှုျာ�၊ �ည်းာကြော��

အစးအစဉ််းမှုျာ�မိှု �စ်ဆိုင််် ၎င််��ု� ၏ စွန ်�်စ်

�စစည််း�ကွ်င််�ဆိုက််အ�ွင််�ရုိှိ အာ�နည််း�ချျက််မှုျာ�

ကု်� ရိှိင််�ရိှိင််�လျင််�လျင််� နာ�လျည််းသုရုိှိကြောအာင်် 

ကြောဆိုာင််ရွာက််ကြော��ပြချင််�၊ စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�နိိုင််် �ု�်

စင််ထွားက််မုှုမှုျာ�အာ� �ု�င််��ာ မုှုနိိုင််် ကြောစာင်််�က်ည်််း

စစ်ကြောဆို�မုှု စနစ်မှုျာ� �ည််းကြောထားာင််ပြချင််�၊ လုျ�အ�်

ကြောသာ အကြောပြချခံျအကြောဆိုာက််အအံ�မှုျာ� (ဥ�မှုာ 

စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ� သု�ကြောလိျာင််သုမ်ှု�ဆိုည််း�သည်််း �ံ��

မှုျာ��ွင်် လံျ�ကြောအာင်် �ံ��အ��်ထားာ�နိုု�င််ကြောသာ အ�ံ��

မှုျာ� ရုိှိကြော�က်ာင််� ကြောသချျာကြောအာင်် လျ��်ကြောဆိုာင််ပြချင််�) 

အ�ွက်် ရာင််�နိိုး�ပြမိှုု�်နိိုံမုှုမှုျာ� ပြ�ုလျ��်ရာန ် လုျ�အ�်

�ါသည််း။ ထုား� အပြ�င်် က်ျ�န�်က်ဏ္ဍအ�ါအဝင်် 

စွန ်�်စ်�စစည််း�ဝနက်ြောဆိုာင််မုှုအ�ွက်် စးမံှုကု်န�်နိိုင််် 

ဘီဏ္ဍာကြောင်ွပြ�ည်််း�င််�မုှု အစးအစဉ််းမှုျာ� ကြောရာ�ဆွို�

ပြချင််�နိိုင််် အကြောက်ာင််အထားည််းကြော�ာ်ပြချင််��ု� စွ�ွင်် 

ကြော�သနိုတရာ အဆိုင်််၌ ကြောပြ�ရိှိင််�ကြောဆိုာင််ရွာက််နိုု�င််သည်််း 

က်�နက််ျစရုာ�် သက််သာထုားကြောရာာက််ကြောသာ နည််း�

လျမ်ှု�မှုျာ�ကု်� ရိှိာကြော�ွကြော�ာ်ထား��်ကြော��နိုု�င််�ါသည််း။ 

စွန ်�်စ်�စစည််း�စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှု လျ��်င်န�်စဉ််းအ�ွင််� မှုည််း

သည်််းအဆိုင်််မှုျာ� �ွင်် �လျ�်စ�စ်မှုျာ�သည််း 

��်ဝန�်က်ျင််သု�  �ု�်စင််ထွားက််က်ျကြော�က်ာင််� သုရုိှိ

ပြချင််�ပြ�င််် မှုည််းသည်််း ကြောနရာာမှုျာ��ွင်် ဦး�စာ�ကြော��၍ 

အာ�စု�က််ထား��် လျ��်ကြောဆိုာင််ရာမှုည််းဆုို�သည််းကု်� သုရုိှိ

နိုု�င််ရာန ်အကြောထားာက်် အကူ်ပြ�စ်�ါလုျမ််ှုမှုည််း။ 

ကြော�သနိုတရာအစု��ရာမှုျာ�သည််းလျည််း� စွန ်�်စ်�စစည််း�

မှုျာ�အာ� ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်ပြချင််�ဆုို�င််ရာာ 

အသု�ည်းာပြမိှုင်််�င််ပြချင််�နိိုင််် ဆွို�ကြောဆိုာင််အာ�ကြော��

ပြချင််�မှုျာ�ကု်� လျ��်ကြောဆိုာင််သင်််�ါသည််း။ ဥ�မှုာ အ

င််�ု� နး�ရိှိာ�နိုု�င််ငံ်ရုိှိ ���ုယ်အကြီးက်း�ဆံို�� မြို့မုှု�ကြော�ာ်ပြ�စ်

သည်််း ဆူိုရာာဘီာယ်ာသည််း �လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်

�စစည််း� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှု �ု�မုှု� ထုားကြောရာာက််မုှု ရုိှိကြောစကြောရာ� 

ကြီးကု်ု��မ်ှု�ကြောဆိုာင််ရွာက််လျျက််ရုိှိ�ါသည််း။ ၎င််��ု�  

အသံ��ပြ�ုသည်််း လျ��်င်န�်စဉ််း�စ်ချ�မိှုာ မှုည််းသူမှုဆုို� 

အသံ��ပြ�ုမြို့�း� စွန ်�်စ်ထားာ�သည်််း �လျ�်စ�စ်

�စစည််း�မှုျာ�ကု်� ကြောက်ာက််ယူ်၍ ဘီ�်စ်က်ာ�ချအပြ�စ် 

ကြော��နိုု�င််သည်််း စနစ်ပြ�စ်သည််း။ နိိုစ်နာရား  စး�ရာမှုည်််း 

ချရား�အ�ွက်် ဘီ�်စ်က်ာ�ချသည််း အရွာယ််အစာ�

ကြော�် မူှု�ည််း၍ �လျ�်စ�စ်ခွျက်် ဆိုယ််လံျ�� 

သု� မှုဟု��် �လျ�် စ�စ်��လျင််� င်ါ���လျင််� ပြ�စ်

�ါသည််း။ ဤအစးအစဉ််းကြော�က်ာင််် မြို့မုှု�ကြော�ာ်အ�ွင််� 

�လျ�်စ�စ် စွန ်�်စ် �စစည််း�မှုျာ�အာ� ပြ�နလ်ျည််း

ပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်ရာန ် က်�နက််ျစရုာ�်သက််သာ၍ 

ထုားကြောရာာက််မုှုရုိှိစွာ သုမ်ှု� ဆိုည််း�နိုု�င််သည်််းအပြ�င်် 

�စ်ချါသံ���လျ�်စ�စ်အမုုှုက််မှုျာ� ပြ�ဿနာကု်� 

အမှုျာ�ပြ�ည််းသူ သုရုိှိကြောအာင်် အသု�ည်းာပြမိှုင်််�င််

ကြော��နိုု�င််�ါသည််း။ 
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တု�င့်း�တာ��င့်း�န့ှင့််း ရှေ့စာာင့််း�ကပး�ကည်းရှု�ု

စာစားရှေ့ဆ���င့်း� 

�လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအာ� �ု�င််��ာပြချင််�

နိိုင််် ကြောစာင်််�က်ည်််းစစ်ကြောဆို�ပြချင််��ွင်် မှု�ူည်းး

ကြောသာ အဆိုင်််နိိုစ်ဆိုင််် �ါရုိှိမြို့�း� ကွ်�ပြ�ာ�ကြောသာ 

ရာည််းရွာယ််ချျက််အသး�သး�ပြ�င််် ကြောဆိုာင််ရွာက််�ါသည််း။

(၁) နဂု္ဂ�မူှုလျအကြောပြချအကြောနကု်� ပြ�သသည်််း အကြောပြချခံျ

အချျက််အလျက််မှုျာ� (baseline) ရာရုိှိနိုု�င််ရာနနိ်ိုင််် 

အကြောရာ��ကြီးက်း� ကြောပြ�ရိှိင််�ကြောဆိုာင််ရွာက််ရာန ်လုျ�အ�်

ကြောနသည်််း �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု ပြ�စ်�ွာ�

ကြောန ကြောသာ ကြောနရာာမှုျာ� (hotspots) အာ� ရိှိာကြော�ွ

ကြော�ာ်ထား��်ရာနအ်�ွက်် �လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်

�စစည််း� ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအာ� ကြောစ်ကြောစ်စ�်စ�်နိိုင််် 

ရံာ�နရံ်ာချါ �ု�င််��ာပြချင််�။ ကြောအာက််�ါကြောမှု�ခွျန�်

မှုျာ�အ�ွက်် အကြောပြ�မှုျာ� ရာရုိှိရာန ် ရာည််းရွာယ််

�ါသည််း - မှုည််းသည်််း�လျ�်စ�စ်�စစည််း�

မှုျာ�အာ� ဦး�စာ�ကြော��ရာ မှုည််းနည််း�၊ မှုည််းသည်််း

ကြောနရာာမှုျာ��ွင်် �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု

သည််း ��်ဝန�်က်ျင််သု�  ယု်�စုမ််ှု ဝင််ကြောရာာက််ကြောန

သနည််း� (�လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု �န�ု်��

ကွ်င််�ဆိုက််၏ အဆိုင်််အလုျ�က််နိိုင််် ကြောနရာာကြော�သ

အလုျ�က််)၊ နိိုစ်�စ်နိိုစ်၏ မှုည််းသည်််းအချျနု်

မှုျာ��ွင်် �ု�်စင််ယု်�စုမ််ှုမုှုမှုျာ� �ု�မုှု� သုသာ 

မှုျာ�ပြ�ာ�စွာ ပြ�စ်�ွာ�ကြောစရာန ် လျ့ံကြောဆိုာ်မုှုမှုျာ� ရုိှိ

ကြောနသနည််း� (�ွ�ကြော�ာ်မှုျာ� သု� မှုဟု��် ရာာသးဥ�� 

အကြောပြချအကြောနမှုျာ�)၊ �လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်�စစည််း�

မှုျာ�သည််း မှုည််းသည်််းကြောနရာာမိှု လျာသနည််း� (လျူ

ကြောန အုမ်ှုကြောပြချမှုျာ�၊ လျက််လျးအကြောရာာင််�ဌာာနမှုျာ�၊ 

ရံုံး� �ချန�်မှုျာ� သု� မှုဟု��် အမှုျာ�ပြ�ည််းသူဆုို�င််ရာာ 

အကြောဆိုာက််အဦးမှုျာ�)။

၂။ ကြောစာင်််�က်�်�က်ည်််းရှို့ရုုံးစစ်ကြောဆို�ပြချင််�က်မူှု စဉ််း

ဆိုက််မှုပြ��် လျ��်ကြောဆိုာင််ရာမှုည်််း လျ��်င်န�်စဉ််း 

ပြ�စ်မြို့�း� အချျနုနိ်ိုင််် ကြောနရာာအလုျ�က်် �လျ�်စ�စ်

ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု အကြောပြ�ာင််�အလျ�မှုျာ�ကု်� မှုျက််

ပြချည််းမှုပြ��် ကြောစာင်််�က်ည်််းမိှု�်�မ်ှု��င််ရာန ်

ရာည််းရွာယ််�ါသည််း။ �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု

အာ� ကု်�င််�ွယ််ကြောပြ� ရိှိင််�ရာန ်လျ��်ကြောဆိုာင််ချျက််

မှုျာ�သည််း �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအာ� 

�ု��လျာကြောစသလျာ�၊ ကြောလျျာ် သွာ�ကြောစသလျာ� 

သု� မှုဟု��် ကြောနရာာကြောပြ�ာင််�ပြ�စ်ကြော�်ကြောစသလျာ� 

သု� မှုဟု��် �လျ�်စ�စ်ည်းစ် ည်းမ်ှု�မုှုကု်� ပြ�စ်

ကြောစကြောသာ ရာင််�ပြမှုစ်အသစ်မှုျာ� ကြော�်ထွားက််လျာ

သလျာ� (ဥ�မှုာ �ံ့ဖြိုးမြို့�ုု��ု���က််လျာ သည်််း 

ကြော�သမှုျာ��ွင််) ဟုူသည််း�ု� ကု်� ဆိုန�်စစ်

ရာန ် ကြောစာင်််�က်�်�က်ည်််းရှို့ရုုံးစစ်ကြောဆို�ပြချင််�ကု်� 

ပြ�ုလျ��် �ါသည််း။ လျ��်င်န�်စးမံှုချျက််�စ်ချ�

�ွင်် ကြောစာင်််�က်�်�က်ည်််းရှို့ရုုံးစစ်ကြောဆို�ပြချင််�သည််း 

အစု�်အ�ု�င််� �စ်ရာ�်အပြ�စ် �ါဝင််သင်််

�ါသည််း။ 

�လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအာ� �ု�င််��ာပြချင််�၊ 

ကြောစာင်််�က်�်�က်ည်််းရှို့ရုုံးစစ်ကြောဆို�ပြချင််�နိိုင််် စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�

ပြချင််� မှုျာ�အကြော�က်ာင််�ကု်� Closing the Loop 

eLearning အစးအစဉ််း (ESCAP, 2021) �ွင်် 

အကြောသ�စု�် �င််ပြ�ထားာ�မြို့�း� ၎င််��ု�  �န�်း�

အသံ��ပြ�ုချ�်သည်််း နည််း�လျမ်ှု�အကြောထားာက််အကူ် န

မူှုနာမှုျာ�အာ� ပျောလူ�ပျောထု�င်း်းကွ်က်း (၁) (PPC) နိိုင််် 

ဒေလ�ဒေထုာင့််�ကွ်က်� (၄) (�စ်ဂ္ဂျစ်�ယ််ကြောပြမှု�ံ�) �ု�

�ွင်် ကြောလျ်လျာနိုု�င်် �ါသည််း။ 
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�လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�အာ� �ု�င််��ာ

ရာာ�ွင်် အဆိုင်််မှုျာ�အာ�လံျ�� (နိုု�င််ငံ်အဆိုင်််မိှု 

အုမ်ှုကြောထားာင််စ�အဆိုင်််အထုား)၊ �န�ု်��ကွ်င််�ဆိုက််

�စ်ကြောလျှာက််လံျ�� (ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်သူ

မှုျာ� နိိုင််် စွန ်�်စ်�စစည််း� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�သူမှုျာ�အ�ါအဝင်် 

ထား��်လျ��်သူမှုျာ�မိှု သံ��စွ�သူမှုျာ�အထုား)၊ က်ဏ္ဍ

မှုျာ� အာ�လံျ�� (အစု��ရာ၊ ��ဂ္ဂဂလုျက်က်ဏ္ဍနိိုင််် က်ျ�န�်

က်ဏ္ဍ) မိှု အချျက််အလျက််မှုျာ� ပြ�ည်််းစံ�စွာ ရာရုိှိရာန ်

လုျ�အ�် �ါသည််း။ ထုား�သု�  အချျက််အလျက််ပြ�ည်််းစံ�

စွာ �ု�င််��ာနိုု�င််မိှုသာ စး��ွာ�ကြောရာ�စနစ်အ�ွင််�

သု�  ဝင််ကြောရာာက်် လျာကြောသာ �လျ�်စ�စ်�မှုာဏ

မှုျာ�ကု်� �ု�ုက်ျက်ျ �ု�င််��ာ�ွက််ချျက််နိုု�င််မြို့�း� 

ဆံို��ပြ��်ချျက််ချျမိှု�် သူမှုျာ�က်လျည််း� မှုည််းမှုှ

အာ� ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်ကြောနသည််း၊ မှုည််း

မှုှအာ� ပြ�နလ်ျည််းအသံ��ပြ�ုကြောန သည််း သု� မှုဟု��် 

မှုည််းမှုှသည််း �ု� ကြောပြမှုမှုျာ�သု�  ကြောရာာက််ရုိှိသွာ�သည််း

ဟုူသည််းကု်� ရိှိင််�ရိှိင််�လျင််�လျင််� နာ�လျည််းသုရုိှိနိုု�င််

မှုည််းပြ�စ်သည််း။  

ဤအချျက််အလျက််မှုျာ�ကု်� အသံ��ပြ�ု၍ အစု��ရာ

မှုျာ�နိိုင််် ဝနက်ြောဆိုာင််မုှု ကြော��သူမှုျာ�သည််း သင်််ကြောလျျာ်

သည်််း အမုုှုက််သုမ်ှု�ယ်ာဉ််းအကြောရာအ�ွက်် �်ံ�ု��

ကြော��ပြချင််�၊ က်�နက််ျစရုာ�်သက််သာ ထုားကြောရာာက််

မှုည်််း အမုုှုက််သုမ်ှု� လျမ်ှု�ကြော�က်ာင််�မှုျာ� ကြောရာ�ဆွို�

သ�်မိှု�်ပြချင််�၊ စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�အာ� လျမ်ှု�လျှ�

�ု� ကြောဆိုာင််ရာမှုည်််း ကြောနရာာမှုျာ� အာ� သ�်မိှု�်ပြချင််�၊ 

�ု���က််မုှုအာ� ကြောစာင်််�က်ည်််း�ု�င််��ာပြချင််�၊ 

ဘီဏ္ဍာကြောင်ွနိိုင််် ကြောပြမှုကြောနရာာမှုျာ� လျက််ကြော�့က်ျက်ျ 

ခွျ�ကြောဝချျထားာ�ကြော��ပြချင််�၊ သင်််ကြောလျျာ်သည်််း နည််း�

�ည်းာမှုျာ� လျက််လိျမ်ှု�မှုးရာရုိှိကြောအာင်် ကြောဆိုာင််ရွာက််

ကြော��ပြချင််�နိိုင််် ဝနက်ြောဆိုာင််မုှုမှုျာ�အ�ွက်် အကြောထားာက််

အ�်ံပြ�စ်ကြောစမှုည်််း မှုဟုာဗီျးဟုာက်ျ မုှု�်�က််ပြ�ု 

�ူ�ကြော�ါင််�ကြောဆိုာင််ရွာက််မှုည်််းသူမှုျာ�အာ� အမိှုနက််န်

ဆံို�� ကြော�ာ်ထား��်သ�်မိှု�်ပြချင််��ု�  အ�ါ အဝင်် ထုား

ကြောရာာက််ကြောသာ စွန ်�်စ်�စစည််း�စနစ်မှုျာ�ကု်� �းဇု�င််�

ကြောရာ�ဆွို�နိုု�င််မှုည််းပြ�စ်�ါသည််း (Kaza et al., 2018)။

ထုား� ပြပြ�င်် စနစ်�က်ျကြောစာင်််�က်ည်််းစစ်ကြောဆို�ပြချင််�

သည််း စွန ်�်စ်�စစည််း�ကွ်င််�ဆိုက််အ�ွင််�မိှု လျွင်််စင််

ထွားက်် လျာသည်််း �လျ�်စ�စ်မှုျာ� ��်ဝန�်က်ျင််

�ွင်် စ��ံ�ကြောရာာက််ရုိှိကြောနသည်််း ကြောနရာာမှုျာ� (pollution 

hotspots) ကု်� သ�်မိှု�်ကြော�ာ်ထား��်နိုု�င််ရာနလ်ျည််း� 

အကြောထားာက််အကူ်ပြ�ုမှုည််းပြ�စ်သည််း။ ထုား�အ�ွက်် 

ကြောစာင်််�က်�်�က်ည်််းရှို့ရုုံးစစ်ကြောဆို�ပြချင််�အာ� အဆိုင်််သံ��

ဆိုင်််ပြ�င််် ကြောဆိုာင််ရွာက််နိုု�င််�ါသည််း - 

(၁) အာခ�က်�အာလက်�စုိဒေဆာင့်��ခြခင့်�� 

ဤအဆိုင်််�ွင်် ကြီးကု်ု�င််ကြောရွာ�ချျယ််သ�်မိှု�်

ထားာ�သည်််း ကြောနရာာမှုျာ�ရုိှိ ရုံး� �်�ံ�မှုျာ�အာ� မြို့ဂု္ဂု

လ်ျ��မှုျာ�၊ က်င််မှုရာာမှုျာ�၊ �ရုံး�န�်မှုျာ�က်�်သု�  

အကြောဝ�ထုားန�်အာရံုံး� ခံျနည််း�စနစ်အမှုျ ုု �မှုျ ုု � နိိုင််် 

နိုု�င််ငံ်သာ�သု�ါံ�ည်းာ (citizen science) �ု� ကု်� 

အသံ��ပြ�ု၍ စ�ကြောဆိုာင််�ပြချင််� �ါဝင််�ါသည််း။  

(၂) အာခ�က်�အာလက်�မု�ာ�အာာ� စီိမံုဒေဆာင့်�ရွာက်�

ခြခင့်�� (Data Processing)

ဤအဆိုင်််�ွင်် စ�ကြောဆိုာင််�ရာရုိှိထားာ�ကြောသာ ရုံး� �်�ံ�

မှုျာ�မိှု machine learning (အ�ုအက်ျ 

�ရုုံး�ဂ္ဂရာမ်ှုသွင််� ပြချင််� ပြ�ုရာနမ်ှုလုျ�ဘီ� 

အလုျ�အကြောလျျာက်် ကြောလျ်လျာသင််ယူ်၍ �ု���က််

ကြောက်ာင််�မွှုနက်ြောအာင်် ပြ�ုလျ��်နိုု�င််ကြောသာ ကွ်န်

ပြ�း�ာစနစ်) နိိုင််် ရာင််�ပြမှုစ်အမှုျ ုု �မှုျ ုု �မိှု ရာရုိှိ

ကြောသာ အချျက််အလျက််မှုျာ�အာ� အစ�်အဟု�်

မုှုသည်််း သ�င််�အချျက််အလျက််မှုျာ�အပြ�စ် 

စ�စည််း�ကြော�ါင််�စ�်ပြချင််�က်�်သု�  လျူ�ု�  ကြောဆိုာင််ရွာက််

ရာသည်််း နည််း�စနစ် မှုျာ� သု� မှုဟု��် စက််ပြ�င််် 

ကြောဆိုာင််ရွာက််ကြောသာ နည််း�စနစ်မှုျာ� အသံ��ပြ�ု၍ 

�လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအာ� ကြောထားာက််လိျမ်ှု�

ကြော�ာ်ထား��်ပြချင််� ပြ�ုလျ��်�ါသည််း။ 
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(၃) အာခ�က်�အာလက်�မု�ာ�အာာ� ရုုပ�ပုံမု�ာ�ခြဖိင့််� 

ခြမုင့်�သာဒေအာာင့်� ဒေဖိာ�ထုုတ်�တ်င့်�ခြပခြခင့်�� (Data 

Visualisation)

ဤအဆိုင်််�ွင်် သ�င််�အချျက််အလျက််

မှုျာ�အာ� �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုပြ�ဿနာ

အ�ွက်် အကြောရာ� ကြီးက်း�သည်််း ကြောနရာာမှုျာ�ပြ� ကြောပြမှု�ံ� 

(hotspot map) �စ်ချ�အပြ�စ် ကြောပြ�ာင််�လျ�၍ 

ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုအကြောပြချအကြောန အာ� ပြမှုင််သာကြောအာင်် 

ပြ�သပြချင််�ကု်� ပြ�ုလျ��်�ါသည််း။

 

အစု��ရာမှုျာ�သည််း ဤအချျက််အလျက််မှုျာ�

အာ� �ွင်််လျင််�ပြမှုင််သာစွာ ချျပြ�ရာမှုည််းပြ�စ်မြို့�း� 

အကြောက်ာင််�ဆံို�� က်ျင်််သံ��မုှု အကြောလျ်အထားမှုျာ�ကု်� 

အ��ယူ်ကြောဆိုာင််ရွာက််နိုု�င််ရာနနိ်ိုင််် အကြော�့အ�ကံ်ုမှုျာ�

မိှု သင််ချန�်စာ ရာယူ် နိုု�င််ရာန ် အပြချာ�နိုု�င််ငံ်မှုျာ�သု�  

မှုှကြောဝကြော��ရာမှုည််းပြ�စ်သည််း။ အမှုျာ�ပြ�ည််းသူအာ� 

အသု�ည်းာကြော��ရာာ�ွင်် လျည််း� ဤအချျက််အလျက််

မှုျာ�ကု်� အသံ��ပြ�ုနိုု�င််�ါသည််း။ ဤက်�်သု� ကြောသာ 

သ�င််�အချျက််အလျက််မှုျာ� အာ� အမှုျာ�ပြ�ည််း

သူသုရုိှိကြောအာင်် ထား��်ပြ�နက်ြော��ပြချင််�ပြ�င််် နိုု�င််ငံ်သာ�

မှုျာ�သည််း မှုရုိှိမှုပြ�စ် လုျ�အ�်ကြောနပြချင််� မှုဟု��်သည်််း 

�လျ�်စ�စ်�စစည််း�မှုျာ� အသံ��ပြ�ုပြချင််�အာ� 

ကြောရိှိာင််ရိှိာ�ရာန ်လုျ�အ�်ကြော�က်ာင််�နိိုင််် ထုား�သု�  ကြောရိှိာင််ရိှိာ�

ပြချင််�ပြ�င််် ရာရုိှိနိုု�င််မှုည်််း အက်ျ ုု �ကြောက်ျ�ဇူ��ု� ကု်� ပြမှုန်

ပြမှုနဆ်ိုနဆ်ိုန ်နာ�လျည််းသုရုိှိလျာမှုည််းပြ�စ်မြို့�း� က်ွနို်��်

�ု� ၏ စး��ွာ�ကြောရာ�စနစ်မှုျာ�ကု်� ကြောပြ�ာင််�လျ�သွာ�ကြောစ

က်ာ ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်ပြချင််�ကု်� အာ�ကြော��

နိုု�င််မှုည််းပြ�စ်သည််း (ESCAP, 2019)။

ကိုးး��ကိုးး�- Closing the Loop, ESCAP
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ရှေ့လ�ရှေ့ထုာင့််းကွကး (၄) - CLOSING THE LOOP စားမံူကုနိး� ၏ ဒစားဂ�စားတယ်းရှေ့�မူပံ� (DIGITAL 

MAPPING TOOL) �ဖိင့််း ပလတးစာတစားအာ� ရှေ့စာာင့််း�ကပး�ကည်းရှု�ုစာစားရှေ့ဆ���င့်း� 

ဤကြောပြမှု�ံ�နည််း�စနစ်သည််း ကြောအာက််�ါက်�်သု� ကြောသာ 

ကြောမှု�ခွျန�်မှုျာ�အ�ွက်် အကြောပြ�မှုျာ�ကု်� ရာရုိှိကြောစ

�ါသည််း - 

>	 မှုည််းသည်််းကြောနရာာမှုျာ��ွင်် �လျ�်စ�စ်

ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုသည််း ပြမှုစ်မှုျာ�အ�ွင််�သု�  ဝင််

ကြောရာာက််ကြောန သနည််း�။ 

>	 ထုား�ကြောနရာာ�ွင်် �မှုာဏမှုည််းမှုှ ရုိှိသနည််း�။ 

>	 ပြမှုစ်မှုျာ�အ�ွင််�သု�  ကြောရာာက််ရုိှိမြို့�း�ကြောနာက်် 

မှုည််းသု�  ကြောရွာ�လျျာ�သနည််း�။ 

ရာင််�ပြမှုစ်အမှုျာ�အပြ�ာ�မိှု အချျက််အလျက််မှုျာ�

အာ� စ�စည််း�ကြော�ါင််�စ�်ပြချင််�ပြ�င််် သမှု��ဒရာာ�စ်

စင််�၏ ကြောပြ�ာင််�လျ�ပြ�စ်ကြော�်ကြောနမုှုမှုျာ�ကု်� အချျနုနိ်ိုင်််

�စ်ကြောပြ��ည်းး ပြ�သသည်််း �စ်ဂ္ဂျစ်�ယ််သမှု��ဒရာာ

�ံ�စံ (virtual twin) �စ်ချ�အာ� �ည််းကြောဆိုာက််

ကြော��နိုု�င််သည််းပြ�စ်ရာာ ကြော�သ�ွင််�ရုိှိ ပြ�ဿနာကု်� 

အပြ�ည်််းအစံ�လျှမ်ှု�ပြခံျု �င််ပြ�နိုု�င််သလုျ� ကြော�သ�စ်

ချ�လံျ�� စ�ကြော�ါင််�၍ သမှု��ဒရာာ�ွင််�မိှု အမုုှုက််မှုျာ� 

�ကြော�ျာက််ကြောရာ� အ�ူ�ကွ် အကြောပြ�ရိှိာနိုု�င််ရာန ်လုျ�အ�်

သည်််း သ�င််�အချျက််အလျက််မှုျာ�ကု်�လျည််း� 

ကြော��အ�်နိုု�င််�ါသည််း။  

UN ESCAP နိိုင််် Japan Space Systems (JSS) 

�ု�  �ူ�ကြော�ါင််�ကြောဆိုာင််ရွာက််သည်််း Closing the 

Loop စးမံှုကု်န�်သည််း  �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု 

�ွက််ချျက််သည်််းစနစ် Plastic Pollution 

Calculator (PPC) (ကြောလျ�ကြောထားာင်််ကွ်က််-၁ �ွင်် 

ကြောဆွို�ကြောနိုွ��င််ပြ�ထားာ��ါသည််း) မိှု ရာလျ�်မှုျာ� နိိုင််် 

အပြချာ�အချျက််အလျက်် ရာင််�ပြမှုစ်မှုျာ�မိှု ရာလျ�်မှုျာ�

အာ� အသံ��ပြ�ု၍ ကြောပြမှု�ံ�စနစ်�စ်ချ�ကု်� ဆိုန�်သစ်

�းထွားင််ချ�်�ါသည််း။ ထုား�ကြောပြမှု�ံ� သည််း ဉာာဏ်ရာည််း�� 

(artificial intelligence) ပြ�င််် ကြောလျ်က်ျင်််ကြော��ထားာ�

ကြောသာ အာ�ကြောက်ာင််�သည်််း အယ််လျဂု္ဂ�ရားသမ်ှုမှုျာ� 

(algorithms) ကု်� အသံ��ပြ�ု၍ အချျက််အလျက််

ရာင််�ပြမှုစ်အမှုျ ုု �မှုျ ုု �မိှု ရုံး� �်�ံ�မှုျာ�ကု်� ပြ�န ်က််ျက််

စစ်ကြောဆို�က်ာ �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင်် ပြ�စ်ကြော�်

ကြောသာ �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုကု်� ကြောထားာက်် လိျမ်ှု�

ကြော�ာ်ထား��်ကြော��မှုည််းပြ�စ်သည််း။ ယ်င််�သည််း လျူ

မှုျာ�၏ မှုျက််နိိုာ�ံ��န�်သဏ္ဍာနအ်ာ� စစ်ကြောဆို�၍ 

ခွျ� ပြချာ�အ�ည််းပြ�ုကြော��သည်််း နည််း�စနစ် (facial 

recognition) နိိုင်််ဆိုင််�ူမြို့�း� ဤစနစ်�ွင်် မှုျက််နိိုာ 

မှုျာ�အစာ� �လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�ကု်� 

စစ်ကြောဆို�ပြချင််� ပြ�စ်�ါသည််း။ 
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ကိုးး��ကိုးး�- JSS

အလာ�အလာ အလနွိး�မူင့််းမူာ�

အဓုိက�မူစားကြီးကး�မူ�ာ�

နှှုိင့်��ရာ ခြပင့်��အာာ�

ဒေခြမုပုံအာညွွန့်��

အလာ�အလာ�မူင့််းမူာ�

အလာ�အလာ�ု့

အလာ�အလာနိညး�ပါ�

အလာ�အလာ အလနွိးနိညး�ပါ�
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အာ�လံ��အက� ံု �ဝါင့်းပါဝါင့်းနှု�င့်းရှေ့သာ စာနိစားမူ�ာ�

မူှုဝါ�ချျမိှု�်သူမှုျာ�နိိုင််် က်ျ�န�်စွန ်�်စ်�စစည််း�

က်ဏ္ဍ�ု� ပြ�က်ာ� ည်းိုနိိုုုင််��ူ�ကြော�ါင််�ကြောဆိုာင််ရွာက််မုှု

မှုျာ�အာ� အရုိှိနပ်ြမိှုင်််�င််ပြချင််�ပြ�င််် ကြော�သခံျပြ�ည််း

သူမှုျာ�အာ� စး��ွာ�ကြောရာ�အရာ �်ံ�ု��ကြော��နိုု�င််သလုျ� 

�လျ�်စ�စ် ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှုကု်�လျည််း� ကြောလျှာ်ချျနိုု�င််

�ါသည််း။ 

စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�အာ� အမှုျ ုု �အစာ�ခွျ� ပြချာ�နိိုင််် 

သုမ်ှု�ဆိုည််း�ပြချင််��ု� အာ� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�ရာန ် လံျ�ကြောလျာက််

သည်််း အကြောပြချခံျအကြောဆိုာက််အအံ�မှုျာ� မှုရုိှိကြောသာ 

�ံ့ဖြိုးမြို့�ုု�ဆို�နိုု�င််ငံ်မှုျာ��ွင်် ‘အမုုှုက််ကြောက်ာက််သူမှုျာ�’ 

ဟု� �စ်ချါ �စ်ရံာ ကြောချ်ကြောဝ် �က်သည်််း က်ျ�န�်

လျ��်သာ�မှုျာ�က် အဓုိက်က်ျသည်််း ဝနက်ြောဆိုာင််မုှု

ကွ်ာဟုချျက််ကွ်က််လျ�် မှုျာ�ကု်� ဝင််ကြောရာာက််

ပြ�ည်််းဆိုည််း�ကြော��ကြောလျ်ရုိှိ�ါသည််း။ အာရိှိ�စု�ု�်

ကြော�သ�ွင်် ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��် သည်််း 

�လျ�်စ�စ်မှုျာ�အာ�လံျ��၏ ထားက််ဝက််ကြောက်ျာ်

အာ� အမှုျ ုု �အစာ�ခွျ�၍ ကြောက်ာက််ယူ်စ�ကြောဆိုာင််�ကြော�� 

ကြောနသည််းမိှုာ အဆုို��ါ က်ျ�န�်လျ��်သာ�မှုျာ� ပြ�စ်

�ါသည််း (ESCAP, 2021)။ �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ

�ွင််� �လျ�်စ�စ်အမုုှုက််မှုျာ� ဝင််ကြောရာာက််ပြချင််�

အာ� �ာ�ဆိုး�ရာာ�ွင်် ထုား�လျ��်သာ�မှုျာ�သည််း 

အကြောရာ�ကြီးက်း� သည်််း အချန�်က်ဏ္ဍမိှု �ါဝင််ကူ်ည်းးကြောန

�က်ပြချင််�ပြ�စ်ကြောသာ်လျည််း� မူှုဝါ�ချျမိှု�်မုှုမှုျာ��ွင်် 

၎င််��ု� သည််း မှု�က်ာချဏ လျျစ်လျျးရှို့ရုုံးခံျရာကြောလျ်ရုိှိမြို့�း� 

ကြောယ်ဘီ�ယ်ျအာ�ပြ�င််် အမှုျာ�ပြ�ည််းသူက်လျည််း� ၎င််�

�ု� အာ� �န�ု်�� ထားာ�ပြချင််� မှုရုိှိ�က်�ါ။ 

စွန ်�်စ်�စစည််း�စးမံှုကု်န�်မှုျာ��ွင်် ထုား�က်ျ�န�်က်ဏ္ဍ

ကု်��ါ ထားည်််းသွင််�ကြောရာ�ဆွို�မြို့�း� စွန ်�်စ်�စစည််း� စးမံှု

ချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှု စနစ်မှုျာ�အ�ွင််� အကြောပြ�ာင််�အလျ�မှုျာ� 

ပြ�စ်ကြော�်လျာကြောစရာန ် ဤလျ��်သာ�အင််အာ�စ�၏ 

လျ��်အာ�ကု်� ထုားကြောရာာက််စွာ အသံ��ချျနိုု�င််�ါသည််း။ 

ယ်င််�သည််း အလျ��်အကု်�င််မှုျာ� ရာရုိှိကြောအာင်် 

လျ��်ကြောဆိုာင််ကြော��နိုု�င်် သပြ�င််် ကြော�သခံျပြ�ည််းသူမှုျာ�

အာ� �်ံ�ု��ကူ်ည်းးကြော��နိုု�င််မှုည်််း ထူား�ပြချာ�ကြောသာ 

အခွျင်််အလျမ်ှု��စ်ချ��င်် ပြ�စ်�ါ သည််း။ 

အထူား�သပြ�င််် မြို့မုှု�ပြ�ကြော�သမိှု ပြ�ည််းသူမှုျာ�အ�ွက်် 

ပြ�စ်�ါသည််း။
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အာ�လံျ��အက်ျ ံု �ဝင််ကြောသာ စွန ်�်စ်�စစည််း�စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�

မုှုစနစ်မှုျာ� �ည််းကြောဆိုာက််ရာနအ်�ွက်် မူှုဝါ�

ချျမိှု�်သူ မှုျာ� အသံ��ပြ�ုနိုု�င််သည်််း နည််း�လျမ်ှု�

အကြောထားာက််အကူ်အချျ�ုမိှုာ - 

>	 စိန့်စိ�တ်က်�ဖိ့�စိည်��ဒေဆာင့်�ရွာက်�နုိှင့်�ရာန့်� ကူ်ည်ီ

ခြခင့်�� - အချျ�ုကြောနရာာမှုျာ��ွင်် အမုုှုက််

ကြောက်ာက််သူ မှုျာ�သည််း သမှုဝါယ်မှုမှုျာ� 

သု� မှုဟု��် သမှုဂ္ဂဂမှုျာ�အပြ�စ် �့�စည််း�ထားာ�

မြို့�း� ပြ�စ်သည််း။ ထုား�အ�့� မှုျာ�သည််း �ု�မုှု�

ကြီးက်း�မှုာ�သည်််း စး��ွာ�ကြောရာ�အခွျင်််အလျမ်ှု�မှုျာ�

ကု်� �န�်း�ကြော��နိုု�င််မြို့�း� က်ျ�န�် လျ��်သာ�မှုျာ� 

အလျ��်လျ��်ကု်�င််ရာသည်််း အကြောပြချအကြောနမှုျာ�

နိိုင််် လျူမုှုအဆိုင်််အ�န�်�ု� ကု်� �ု���က််

ကြောက်ာင််�မွှုနလ်ျာကြောစရာန ် အကြောထားာက််အကူ်ပြ�ု

နိုု�င််�ါသည််း။ 

>	 အာထုင့်�ဒေသ�ခြခင့်��၊ ဖိယ်��က်ဉ်� ခြခင့်��မု�ာ� 

မုခံရာဒေစိရာန့်� ဒေဆာင့်�ရွာက်�ဒေပ�ခြခင့်�� - 

အမုုှုက််ကြောက်ာက််သူ မှုျာ�၏ အလျ��်မှုျာ�

ကု်� �ရာာ�ဝင််က်နထ်ားရုုံး�က််စာချျု�်မှုျာ�ပြ�င််် 

လျ��်ကု်�င််နိုု�င််ကြောအာင်် �်ံ�ု��ကြော��မြို့�း� ထုား�အ�ွက်် 

နိိုုု�ကြောဆိုာ်�ု�က််�ွန�်ကြောဆွို�ကြောနိုွ�ပြချင််�နိိုင််် လျူထား�

�ွင််�ဆိုင််�၍ အသုကြော��ကြောဆွို�ကြောနိုွ�ပြချင််� မှုျာ�

ကု်� ထားည်််းသွင််� ပြ�ုလျ��်ရာမှုည််းပြ�စ်သည််း။ 

>	 စွိမု��ရာည်�ခြမုုင့််�တ်င့်�ခြခင့်�� - အဓုိက်

လျ��်ကြောဆိုာင််ရာမှုည်််း လျ��်င်န�်�စ်ရာ�်မိှုာ 

အာ�လံျ���ူည်းးစွာ နာ�လျည််းသုရုိှိမုှု ရာရုိှိကြောရာ�၊ 

အကြော�ွ�အ�ကံ်မှုျာ� အပြ�နအ်လိျန�်လိျယ််

နိုု�င််ကြောရာ�နိိုင််် အရာင််�အပြမှုစ် မှုျာ� သက််သာ

ထုားကြောရာာက််မုှု �ု���က််ကြောစရာန ် အချန�်က်ဏ္ဍ

မှုျာ� သ�်မိှု�်ကြောဆိုာင််ရွာက််နိုု�င််ကြောရာ� အ�ွက်် 

အ ဆို င််် မှုျာ� အာ� လံျ�� �ွ င်် လျ ည််း� ကြောက်ာ င််� ၊ 

�ရာာ�ဝင််က်ဏ္ဍမှုျာ�နိိုင််် က်ျ�န�်က်ဏ္ဍမှုျာ� 

ကု်� အ�ူ�ကွ်စ�စည််း�၍လျည််း�ကြောက်ာင််� 

သင််�န�်မှုျာ� �ု� ချျကြော��ပြချင််� ပြ�စ်�ါသည််း။    

>	 ဆင့်��ရာ�နွှမု��ပါ�သူမု�ာ�အာာ� ဦး�စိာ�ဒေပ�

သည််� အာစီိအာစိဉ်� မု�ာ� ဒေဆာင့်�ရွာက်�ခြခင့်�� 

- အလျ��်သမှုာ� မှုျာ�အ�ွက်် လျက််သံ��

ကု်ရုာယ်ာမှုျာ�နိိုင််် �ွန�်လိျည််း�မှုျာ�က်�်သု�  

အဆိုင်််ပြမှုင်််နည််း��ည်းာမှုျာ� အသံ��ပြ�ုမှုထားာ�

သည်််း နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�ကု်� လျက််ခံျက်ျင်််သံ��

ပြချင််�နိိုင််် �်ံ�ု��ကြော��ပြချင််�ပြ�င််် လျက််ရုိှိ က်ျင်််သံ��

ကြောနသည်််း အကြောလျ်အထားမှုျာ�ကု်� အာ�ကြော��

ကူ်ည်းးပြချင််�နိိုင််် �ု���က််ကြောက်ာင််�မွှုနက်ြောအာင်် 

လျ��်ကြောဆိုာင််ပြချင််� ပြ�စ်�ါသည််း။ 

>	 ဗဟုိုခ�ုပ�ကုိ်င့်�မုု ဒေလ်ာခ်�ထုာ�

ဒေသာ စိန့်စိ�မု�ာ� - ဗီဟုု�မိှု ချျု�်ကု်�င််

ကြောသာ စွန ်�်စ်�စစည််း� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှု စနစ်

မှုျာ�သည််း မှုျာ�ကြောသာအာ�ပြ�င််် ��ဂ္ဂဂလုျက်

က်နထ်ားရုုံး�က််�ာမှုျာ�မိှု�စ်ဆိုင််် စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�

ကြောလျ်ရုိှိ �ါသည််း။ ထုား�က်နထ်ားရုုံး�က််�ာ

မှုျာ�သည််း အမှုျ ုု �အစာ�ခွျ� ပြချင််�နိိုင််် 

ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်ပြချင််� ထားက်် �ု�၍ 

က်�နက််ျစရုာ�်သက််သာကြောသာ နည််း�လျမ်ှု�

ပြ�စ်သည်််း စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�အာ�လံျ��ကု်� 

�ု� ကြောပြမှုသု�  �ု� ကြောဆိုာင််ပြချင််�ကု်�သာ ပြ�ုလျ��်ကြောလျ်

ရုိှိ�ါသည််း။ က်ျ�န�်က်ဏ္ဍအာ� အကြောသ�စာ�

စွန ်�်စ် �စစည််း�စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှုလျ��်င်န�်မှုျာ��ွင်် 

�ါဝင််လျ��်ကြောဆိုာင််နိုု�င််ကြောအာင်် ထားည်််းသွင််�

�်ံ�ု��ကြော��ပြချင််�ပြ�င််် ��်လျည််းစး��ွာ�ကြောရာ�

စနစ်အ�ွင််�သု�  �လျ�်စ�စ်မှုျာ� �ု�မုှု� ဝင််

ကြောရာာက််လျာကြောအာင်် လျ��်ကြောဆိုာင််နိုု�င််မှုည််း ပြ�စ်

�ါသည််း။ 
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ဘဏ္ဍာာရှေ့င့်ွ�ဖိည်းတင့်း���င့်း� 

စွန ်�်စ်�စစည််း�စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှုသည််း က်�နက််ျစရုာ�်

ကြီးက်း�မှုာ�သည်််း လျ��်င်န�် ပြ�စ်�ါသည််း။ ဝင််ကြောင်ွနည််း� 

�ု�င််�ပြ�ည််းမှုျာ�ရုိှိ ကြော�သနိုတရာ အစု��ရာမှုျာ�အ�ွက်် 

ဘီ�်ဂ္ဂျက််ရာာခုျ�င််နိိုုန�် အမှုျာ�ဆံို��ကု်� သံ��စွ�ရာသည်််း 

လျ��်င်န�် ပြ�စ်မြို့�း� ဘီ�်ဂ္ဂျက််မှုျာ�၏ ၂၀% နး��ါ�

ကု်� စွန ်�်စ်�စစည််း� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�သည်််း ဝနက်ြောဆိုာင််မုှု

မှုျာ� အ�ွက်် အသံ��ပြ�ုရာပြချင််� ပြ�စ်သည််း။ ထုား� ပြပြ�င်် 

သန ်ရိ်ှိင််�ကြောသာကြောရာပြ�န ်ခ်ွဲပြ�း�ကြောရာ�နိိုင််် �ည်းာကြောရာ�က်�်သု�  

အပြချာ� ကြောသာ အကြောပြချခံျဝနက်ြောဆိုာင််မုှုမှုျာ�အ�ါအဝင်် 

ကြော�သခံျပြ�ည််းသူမှုျာ�၏ ကြော�ာင််�ဆုို�မုှုမှုျာ�ကု်� 

ပြ�ည်််းဆိုည််း� ကြော��ရာနအ်�ွက််လျည််း� ရာန�ံ်�ကြောင်ွ

မှုျာ� လုျ�အ�်ကြောနသည််းပြ�စ်ရာာ စွန ်�်စ်�စစည််း�က်ဏ္ဍ

အ�ွက်် ရာန�ံ်�ကြောင်ွ မှုျာ� ရာရုိှိနိုု�င််ရာန ်ထုား�က်ဏ္ဍမှုျာ�နိိုင််် 

ယိ်ဉ််းမြို့�ုုင််၍ ကြော�ာင််�ခံျကြောနရာ�ါသည််း (Kaza et al., 

2018)။

စွန ်�်စ်�စစည််း�စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှုအာ� �ု�မုှု�ထုားကြောရာာက််စွာ 

လျ��်ကြောဆိုာင််နိုု�င််ကြောရာ� ရာန�ံ်�ကြောင်ွပြ�ည်််း�င််�ကြော��ရာန ်

အ�ွက်် အသံ��မှုျာ�သည်််း နည််း�လျမ်ှု�အချျ�ုမိှုာ - 

>	 အုမ်ှုကြောထားာင််စ�မှုျာ�နိိုင််် စး��ွာ�ကြောရာ�လျ��်င်န�်

မှုျာ�ထံားမိှု အမုုှုက််သုမ်ှု�ချ ကြောက်ာက််ခံျပြချင််�၊ 

>	 အမုုှုက််အ�ွက်် အခွျနအ်ချမှုျာ� မှုကြော��ဘီ� 

�ရာာ�မှုဝင််/စည််း�က်မ်ှု�မှု�် စွန ်�်စ်ပြချင််�မှုျာ�

အ�ွက်် �ဏ်ကြော�က်�မှုျာ� ကြောက်ာက််ခံျပြချင််�၊

>	 � စ် ချါ သံ�� � လျ �် စ � စ် အု �် မှုျာ� 

အသံ��ပြ�ုပြချင််�အ�ွက်် အချကြော�က်�ကြောင်ွ

ကြောက်ာက််ခံျပြချင််�၊

သု� ကြောသာ် ဤမှုှနိိုင်််မှုလံျ�ကြောလျာက််�ါ။ စွန ်�်စ်�စစည််း�

စနစ် �ု���က််ကြောက်ာင််�မွှုနက်ြောအာင်် လျ��်ကြောဆိုာင််

နိုု�င်် ရာနအ်�ွက်် ရာန�ံ်�ကြောင်ွရာရုိှိသည်််း လျမ်ှု�ကြော�က်ာင််�

မှုျာ� �စ်ချ�ထားက််မှုက် ရုိှိရာန ် လုျ�အ�်�ါသည််း။ �ု�မုှု� 

ကြောက်ာင််�မွှုနသ်ည်််း စွန ်�်စ်�စစည််း�စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှုဆုို�င််ရာာ 

အကြောပြချခံျအကြောဆိုာက််အအံ�မှုျာ�အ�ွက်် ရာန�ံ်�ကြောင်ွ ရာရုိှိ 

နိုု�င််ကြောရာ��ွင်် အဓုိက်ရာင််ဆုို�င််ရာသည်််း စုနက်ြောချ်မုှု�စ်

ချ�မိှုာ စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�၏ မူှုလျ�န�ု်��သည််း ၎င််�

�ု� အာ� သုမ်ှု�ဆိုည််း�ရာနနိ်ိုင််် စွန ်�်စ်ရာန ်လုျ�အ�်သည်််း 

က်�နက််ျစရုာ�်မှုျာ�ကု်� မှုက်ာမုှုပြချင််��င်် ပြ�စ် သည််း 

(Moss et al., 2017)။ အမိှုနစ်င််စစ် �လျ�်စ�စ်

စွန ်�်စ်�စစည််း� �န�ု်��ကွ်င််�ဆိုက်် �စ်ကြောလျှာက််

�ွင်် ဝင််ကြောင်ွမှုျာ� �န�်း�နိုု�င််သည်််း အခွျင်််အလျမ်ှု�

မှုျာ� ရုိှိကြောန�ါသည််း။ အထူား�သပြ�င််် သံ��စွ� မြို့�း�သာ� 

�လျ�်စ�စ်�စစည််း�မှုျာ�အာ� ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််

ထား��်လျ��်ပြချင််�၊ �ု�မုှု� အရာည််းအကြောသွ� ကြောက်ာင််� 

မွှုနက်ြောသာ �စစည််း�မှုျာ�အာ� �န�်း�ထား��်လျ��်ပြချင််�

ပြ�င််် ��်လျည််းစး��ွာ�ကြောရာ�စနစ်အာ� ကူ်�ကြောပြ�ာင််�

က်ျင််် သံ��နိုု�င််မှုည််းဆုို�လျှင်် ထုား�အခွျင်််အလျမ်ှု�

မှုျာ�သည််း �ု�မုှု� မှုျာ�ပြ�ာ�လျာမှုည််းပြ�စ်သည််း။ 
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(ဃ) ဆန့်��သစိ�တီ်ထွုင့်�ခြခင့်�� 

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာ�ွင််�ရုိှိ အမုုှုက််ပြ�ဿနာ၏ 

ကြီးက်း�မှုာ�သည်််း အ�ု�င််�အ�ာကု်� ကု်�င််�ွယ််ကြောပြ�

ရိှိင််�နိုု�င်် ရာနအ်�ွက်် အ�ု�င််�အ�ာအာ�ပြ�င််် 

ကြီးက်း�မှုာ�ထူား�ပြချာ�မြို့�း� လျက််ကြော�့အသံ��ပြ�ုနိုု�င််ကြောသာ 

ဆိုန�်သစ် �းထွားင််မုှုအသစ်မှုျာ�ကု်� ပြ�ုလျ��်ရာန ်

စဉ််းဆိုက််မှုပြ��် နိိုုု�ကြောဆိုာ်�ု�က််�ွန�်အာ�ကြော��ကြောန

�ု�  အကြောရာ�ကြီးက်း� �ါသည််း။  ထုား�အ�ွက်် အကြောသ�စာ�၊ 

အလျ�်စာ�နိိုင််် အကြီးက်း�စာ� စး��ွာ�ကြောရာ�လျ��်င်န�်

မှုျာ�၊ �ည်းာရာ�် �ု�င််�ဆုို�င််ရာာ အ�့�အစည််း�မှုျာ�နိိုင််် 

အစု��ရာမှုျာ�အာ� စ�စည််း�၍ ကြောအာင််ပြမှုင််နိုု�င််ကြောပြချ 

အမှုျာ�ဆံို�� နည််း�လျမ်ှု� မှုျာ�ကု်� ကြော�ာ်ထား��်ကြောရွာ�ချျယ််

သ�်မိှု�်၍ ရာန�ံ်�ကြောင်ွ �်ံ�ု��ကြော��က်ာ �န�်း�ပြ�ုလျ��်

ကြောစမြို့�း� လျက််ကြော�့အသံ�� ပြ�ုရာမှုည််းပြ�စ်သည််း။ 

ဆိုန�်သစ်�းထွားင််မုှု ပြ�ုလျ��်ရာန ်ထားည်််းသွင််�စဉ််း�စာ�

ရာမှုည်််း နယ််�ယ််မှုျာ� - 

>	 ကြောရာရိှိည််း�ည််း�ံ်နိုု�င််မြို့�း� သံ��စွ�သူမှုျာ�၏ 

လုျ�အ�်ချျက််မှုျာ�အာ� ပြ�ည်််းဆိုည််း�ကြော��နိုု�င််

ကြောသာ �လျ�် စ�စ်အစာ�ထုား���စစည််း�မှုျာ�၊

>	 အသံ��ပြ�ုမြို့�း�ကြောနာက််�ွင််လျည််း� �န�ု်���စ်

ချ� ရုိှိကြောနကြောစရာနအ်�ွက်် ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််စးမံှု

အသံ�� ပြ�ုနိုု�င််မှုည်််း ထား��်က်�န�်စစည််း��းဇု�င််�

အာ� ပြ�င််ဆိုင််ကြောရာ�ဆွို�ပြချင််� (IRP, 2021)၊  

>	 က်ကြောနအ်သံ��ပြ�ုကြောနကြောသာ �ု�လျးမှုာမှုျာ��ွင်် ရုိှိ

သည်််း ဂ္ဂ�ဏ်သ�တ ုမှုျာ�ကု်� �ု�င််ဆုို�င််ထားာ�သည်််း

အပြ�င်် ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င်် ထား��်လျ��်နိုု�င််မုှု �ု�မုှု�

ပြမှုင်််မှုာ�ကြောသာ ‘စူ�ါ�ု�လျးမှုာ’ �စ်ချ� ရိှိာကြော�ွ

ကြောနမုှုအာ� ဆိုက််လျက််လျ��်ကြောဆိုာင််ပြချင််� 

(Ellen MacArthur Foundation, 2017);

>	 အမှုျ ုု �အစာ�ခွျ� ပြချာ�ပြချင််�နိိုင််် ပြ�နလ်ျည််း

ပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်ပြချင််��ု� အာ� လျက််လိျမ်ှု�မှုး

မုှုနိိုင််် အချျနု၊် က်�နက််ျစရုာ�် သက််သာ

ထုားကြောရာာက််မုှု �ု�မုှု�ပြမှုင်််မှုာ�ကြောစရာနအ်�ွက်် 

�လျ�်စ�စ်အသံ��ပြ�ုမုှုမှုျာ� အာ� ကြောလျှာ်ချျ

ပြချင််� (IRP, 2021)၊

>	 ��်ဝန�်က်ျင််သု�  �လျ�်စ�စ်မှုျာ� �ု�်စင််

ကြောရာာက််ရုိှိမုှုကု်� �ု�င််��ာရာနနိ်ိုင််် ကြောစာင်််�က်ည်််း

စစ် ကြောဆို�ရာနအ်�ွက်် အချျက််အလျက််

စ�ကြောဆိုာင််�မုှု နည််း�လျမ်ှု�အကြောထားာက််အကူ်

မှုျာ�အာ� �န�်း� ပြချင််�နိိုင််် �ု�ကြောက်ာင််�ကြောအာင်် 

မွှုမ်ှု�မံှုပြချင််�၊ 

>	 ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်ပြချင််�အာ� စက််

ပြ�င််် လျ��်ကြောဆိုာင််သည်််း နည််း�စနစ်မှုျာ�

�ွင်် စး��ွာ� ကြောရာ� နိိုင််် ��်ဝန�်က်ျင််ဆုို�င််ရာာ 

စုနက်ြောချ်မုှုမှုျာ� ရုိှိကြောနရာာ ထုား�စုနက်ြောချ်မုှုမှုျာ�အာ� 

ကြောက်ျာ်လျှာ�နိုု�င်် မှုည်််း ဓိာ��နည််း�ပြ�င််် ပြ�ုပြ�င််

ထား��်လျ��်ကြောသာ နည််း�စနစ်မှုျာ�ကု်� စူ�စမ်ှု�

ရိှိာကြော�ွပြချင််� (IRP, 2021)၊

>	 �င််လျယ််သမှု��ဒရာာထား� ကြောရာာက််ရုိှိကြောနမြို့�း�ပြ�စ်

သည်််း အမုုှုက််မှုျာ�ကု်� ဆိုယ််ယူ်၍ ပြ�နလ်ျည််း

ပြ�ုပြ�င်် ထား��်လျ��်ရာနအ်�ွက်် �င််လျယ််

သမှု��ဒရာာနိိုင််် ပြမှုစ်မှုျာ�ထား�မိှု �လျ�်စ�စ်

မှုျာ�ကု်� ပြ�နလ်ျည််း ဆိုယ််ယူ်နိုု�င််ရာန ်

ကြောဆိုာင််ရွာက််ပြချင််� (IRP, 2021)။
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>	 လျူမှုျာ�နိိုင််် က်�မှုါဏးမှုျာ�၏ အမူှုအက်ျင်််မှုျာ� 

ပြ�ုပြ�င််ကြောပြ�ာင််�လျ�ရာန ်�ွန�်အာ�ကြော��နိုု�င််မှုည်််း၊ 

ပြမှုိင််် �င််ကြော��နိုု�င််မှုည်််း နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�အာ� 

ရိှိာကြော�ွကြော�ာ်ထား��်ရာနအ်�ွက်် ‘အမူှုအက်ျင်််

ဆုို�င််ရာာ သု�ါံ �ည်းာ’ ကြော�်�ွင်် အကြောပြချခံျ

သည်််း မူှုဝါ�ဆုို�င််ရာာ ကြောဆိုာင််ရွာက််ချျက််မှုျာ�

အာ� စူ�စမ်ှု�ကြောလျ်လျာပြချင််� (Rankine and 

Khosravi, 2021)။

>	 မူှုလျ�လျ�်စ�စ်အမုှုန ် (primary 

microplastics) ပြ�ဿနာကု်� ကြောပြ�ရိှိင််�ရာန်

အ�ွက်် ဆိုန�်သစ်�း ထွားင််မုှုမှုျာ� လုျ�အ�်

�ါသည််း။ �လျ�်စ�စ်ကြောစ်င်ယ််မှုျာ� 

(microbeads) အာ� �ာ�ပြမှုစ်�ု�်�င််ပြချင််� 

သည််း ကြောသ�င်ယ််ကြောသာ ကြောပြချလိျမ်ှု��စ်ရာ�်

သာပြ�စ်မြို့�း� လျူ�ု�  �န�်း�ထား��်လျ��်ထားာ�

ကြောသာ အထားည််း အလုျ�်မှုျာ� နိိုင်််  �ာယ်ာ

ဘီး�မှုျာ�ကြော�က်ာင််် ပြ�စ်ကြော�်သည်််း ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု 

ပြ�ဿနာကု်� ကြောပြ�ရိှိင််�ကြော��နိုု�င််မှုည််း မှုဟု��်

�ါ။ ထုား� ကြော�က်ာင််် အဆုို��ါထား��်က်�န�်စစည််း�

မှုျာ�၏ �းဇု�င််�အာ� ပြ�နလ်ျည််းကြောရာ�ဆွို�ရာန ်

လုျ�အ�်ကြောန �ါသည််း (�ံ�-၁၀ ကု်� �က်ည်််း�ါ)။ 

အးကု်��းဇု�င််�နည််း�လျမ်ှု��စ်ချ�ကု်� အသံ��ပြ�ု

နိုု�င််�ု� ဆုို�လျှင်် ဘီဝစက််ဝန�် �စ်ကြောလျှာက််

လံျ��အာ� စနစ်�က်ျစးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�သည်််း နည််း�

လျမ်ှု��စ်ချ� လုျ�အ�်သလုျ� ထား��်က်�န�်းဇု�င််�မိှု 

စ၍ မြို့မုှု�ပြ�အကြောပြချခံျအဆိုာက််အအံ�စးမံှုကု်န�်

ကြောရာ�ဆွို�ပြချင််�အထုား လျ��်င်န�်စဉ််းမှုျာ�အာ�လံျ��

�ွင်် ��ဂ္ဂဂလုျက် က်ဏ္ဍနိိုင််် အမှုျာ�ပြ�ည််းသူ

ဆုို�င််ရာာ က်ဏ္ဍမှုျာ�မိှု အက်ျ ုု �ဆိုက််စ�်

သက််ဆုို�င််သူမှုျာ�အာ�လံျ��နိိုင််် ကြောဆွို�ကြောနိုွ� 

�လိျယ််မုှုမှုျာ� ပြ�ုလျ��်ရာန ် လုျ�အ�်�ါသည််း 

(UNEP/SETAC, 2009)။
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ဖိန့်�တီ်�ထုုတ်�လုပ�ထုာ�ဒေသာ အာထုည်�အာလိပ�မု�ာ� တ်ာယ်ာဘီ�မု�ာ�

• �လျ�်စ�စ် အသွင််ကူ်�ကြောပြ�ာင််�ပြချင််�နိိုင််် 

က်�န�်စစည််း� ထား��်လျ��်ပြချင််� (ဓိာ��ကြောဗီ� 

�ည်းာရိှိင််/ �းဇု�င််�ကြောရာ�ဆွို�သူ) - အမှုှင််မှုျာ� 

ကွ်ာ ထွားက််ပြချင််�အာ� ကြောလျှာ်ချျရာနအ်�ွက်် 

အထားည််း အလုျ�်မှုျာ�/ အထားည််းမှုှင််မှုျာ�အာ� 

�းဇု�င််� ပြ�နလ်ျည််းကြောရာ�ဆွို�ပြချင််�၊ 

• က်�န�်စစည််း� ထား��်လျ��်ပြချင််� (�းဇု�င််�ကြောရာ�ဆွို�

သူ) - �ထားမှုအကြီးကု်မ်ှု ကြောလျှာ်�ွ�်ချျနု�်ွင်် 

အမှုှင်် အမှုျာ�အပြ�ာ� ကွ်ာထွားက််ပြချင််�ကု်� 

ကြောလျှာ်ချျရာန ် အ�ွက်် ကြောလျှာ်�ွ�်ကြော�ါင််�ခံျမြို့�း�

သာ� အထားည််း အလုျ�်မှုျာ�ကု်� ထား��်လျ��်

ပြချင််�၊ 

• က်�န�်စစည််း� ပြ�ုပြ�င််ထုားန�်သုမ်ှု�ပြချင််� (အဝ�် 

ကြောလျှာ်စက်် �းဇု�င််�ကြောရာ�ဆွို�သူ) - အဝ�်ကြောလျှာ် 

စက််မှုျာ��ွင်် စစ်ထား��်ကြော��သည်််း ကု်ရုာယ်ာ 

မှုျာ� ��်ဆိုင််ပြချင််�၊ 

• ကြောရာအကြောပြချခံျအကြောဆိုာက််အအံ�မှုျာ� - ကြောရာဆုို�� 

သန ်စ်င််မုှုအကြော�က်ာင််� ကြောက်ာင််�စွာ နာ�လျည််း 

သုရုိှိကြောအာင်် ကြောလျ်လျာ၍ �ု�မုှု�ထုားကြောရာာက််မုှု ရုိှိကြောစ

ရာန ်လျ��်ကြောဆိုာင််ပြချင််�၊ 

• �လျ�်စ�စ် အသွင််ကူ်�ကြောပြ�ာင််�ပြချင််�နိိုင််် 

က်�န�်စစည််း� ထား��်လျ��်ပြချင််� (ဓိာ��ကြောဗီ� 

�ည်းာရိှိင််/ �းဇု�င််�ကြောရာ�ဆွို�သူ) - �ွ�်�ု�က်် 

�ွန�်��်မုှုမှုျာ�အာ� ကြောလျှာ်ချျရာနအ်�ွက်် 

ရာာဘီာ �ု�လျးမှုာမှုျာ�နိိုင််် �ာယ်ာမှုျာ�

အ�ွက်် ��်ဝန�်က်ျင််ကြော�် သက််ကြောရာာက််မုှု 

အနည််း�ဆံို�� ပြ�စ်ကြောစမှုည်််း အးကု်��းဇု�င််� (eco-

design) ကြောရာ�ဆွို�ပြချင််�၊  

• က်�န�်စစည််း� အသံ��ပြ�ုပြချင််� (လျမ်ှု�/ နိုု�င််လျွန ်က်

�တ ရာာ �းဇု�င််�ကြောရာ�ဆွို�သူ) - လျမ်ှု�မှုျက််နိိုာပြ�င်် 

အာ� �းဇု�င််�ကြောရာ�ဆွို�ရာာ�ွင်် �ွ�်�ု�က််�ွန�်��်

မုှု မှုျာ�အာ� ကြောလျှာ်ချျနိုု�င််သည်််း �းဇု�င််��ံ�စံမှုျ ုု � 

ကြောရာ�ဆွို�ပြချင််�၊ 

• က်�န�်စစည််း� အသံ��ပြ�ုပြချင််� (ကြောရာအကြောပြချခံျ 

အကြောဆိုာက််အအံ� �းဇု�င််�ကြောရာ�ဆွို�သူ) - လျမ်ှု� 

မှုျက််နိိုာပြ�င််ကြော�်မိှု စး�ဆိုင််�သွာ�ကြောသာ ကြောရာ

မှုျာ� (run-off) ကု်� စ�ကြောဆိုာင််�ကြော��နိုု�င််မြို့�း� 

�လျ�် စ�စ်မှုျာ�ကု်� ခွျ�ထား��်ကြော��နိုု�င််သည်််း 

�းဇု�င််�မှုျ ုု � ကြောရာ�ဆွို�ပြချင််�၊  

• ကြောရာအကြောပြချခံျအကြောဆိုာက််အအံ�မှုျာ� - ကြောရာဆုို�� 

သန ်စ်င််မုှုအကြော�က်ာင််� ကြောက်ာင််�စွာ နာ�လျည််း 

သုရုိှိကြောအာင်် ကြောလျ်လျာ၍ �ု�မုှု�ထုားကြောရာာက််မုှု ရုိှိကြောစ

ရာန ်လျ��်ကြောဆိုာင််ပြချင််�၊

ပံ�  (၁၀) - မူူလပလတးစာတစားအမုူနိးမူ�ာ�ကု� စားမံူ�နိ ်းခွဲ�ဲွနှု�င့်းမူည်း ဆနိး�သစားတးထွုင့်းမုူမူ�ာ� 

ကိုးး��ကိုးး�- Boucher & Friot, 2017
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အာရိှိနိိုင််် �စု�ု�်ကြော�သသည််း �င််လျယ််သမှု��ဒရာာ

အ�ွင််�သု�  �လျ�်စ�စ်အမုုှုက််မှုျာ� စး�ဝင််

မုှု အမှုျာ� ဆံို��ကု်� ပြ�စ်ကြော�်ကြောစကြောသာ ကြော�သ ပြ�စ်

�ါသည််း။ ဤကြော�သအ�ွင််�ရုိှိ မြို့မုှု�ကြီးက်း�မှုျာ�နိိုင််် 

လျူဦး�ကြောရာမှုျာ� ကြီးက်း� ထွားာ��ု���ွာ�လျာသည််းနိိုင်််အမှုှ 

၎င််��ု�  ထား��်လျ��်ကြောသာ စွန ်�်စ်�စစည််း��မှုာဏ

သည််းလျည််း� မှုျာ�ပြ�ာ� လျာ�ါသည််း။ 

သု� ကြောသာ် ဤကြော�သသည််း �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု

အာ� �ု�က််�ျက််နိုု�င််သည်််း စွမ်ှု�အာ�ကု်�လျည််း� 

�ု�င််ဆုို�င််ထားာ��ါသည််း။ �လျ�်စ�စ်စွန ်�်စ်

�စစည််း�ပြ�ဿနာအာ� ကု်�င််�ွယ််ကြောပြ�ရိှိင််�ရာာ�ွင်် 

အဓုိက် ဝင််ကြော�ါက််သည််း �လျ�်စ�စ်အ�ွက်် 

လျက််ရုိှိက်ျင်််သံ��ကြောနသည်််း �စ်ဆိုင်််မြို့�း��စ်ဆိုင််် 

အစဉ််းအ�ု�င််� သွာ�ကြောနကြောသာ အလျျာ�လုျ�က်် 

စး��ွာ�ကြောရာ�စနစ်�ံ�စံ (linear economic model) 

အစာ� ��်လျည််းစး��ွာ� ကြောရာ�စနစ် (circular 

economy) �စ်ချ�သု�  ကူ်�ကြောပြ�ာင််�၍ က်ျင်််သံ��

ရာနပ်ြ�စ်�ါသည််း။ �လျ�်စ�စ်၏ ဘီဝစက််ဝန�်

အ�ွင််� စွန ်�်စ်�စစည််း�မှုျာ�အာ�လံျ��ကု်� ပြ�နလ်ျည််း

အသံ��ပြ�ုသည်််း ထုား���်လျည််းစနစ်အာ� က်ျင်််သံ��

နိုု�င််ရာနအ်�ွက်် ဆိုန�်သစ်�းထွားင််ကြောသာ နည််း�

လျမ်ှု�မှုျာ� ရိှိာကြော�ွရာန ်လုျ�အ�်မြို့�း� �လျ�်စ�စ် မှုျာ�၊ 

အထူား� သပြ�င််် �စ်ချါသံ���လျ�်စ�စ်�စစည််း�

မှုျာ�ကု်� ကြောလျှာ်ချျရာမှုည််းပြ�စ်သည််း။ ��်ဝန�်က်ျင််

သု�  �ု�်စင််ထွားက််က်ျပြချင််� မှုရုိှိကြောစရာနနိ်ိုင််် ပြ�နလ်ျည််း

ပြ�ုပြ�င််ထား��်လျ��်နိုု�င််မှုည်််း အခွျင်််အလျမ်ှု�မှုျာ�

ကု်� �ု��ပြမှုိင််် �န�်း�ရာနအ်�ွက််  ကြော�သနိုတရာအဆိုင်််

(၇) န့်ဂုံို�

မိှု စနစ်မှုျာ�အ�ါအဝင်် စွန ်�်စ်�စစည််း�စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�

မုှုစနစ်မှုျာ�အာ� �ု���က််ကြောက်ာင််�မွှုနက်ြောအာင်် 

ပြ�ုလျ��်ရာမှုည််း ပြ�စ်သည််း။ စွန ်�်စ်�စစည််း�စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှု

အ�ွက််  ကြော�သနိုတရာ အဆိုင််် ဌာာနအ�့�အစည််း�မှုျာ�၊ 

ကြော�သနိုတရာနိိုင််် နိုု�င််ငံ်အဆိုင််် ��်ဝန�်က်ျင််ဆုို�င််ရာာ 

ဌာာနအ�့�အစည််း� မှုျာ�၏ စွမ်ှု�ကြောဆိုာင််ရာည််းကု်� ပြမှုိင်််

�င််ကြော��ရာမှုည််းပြ�စ်မြို့�း� ဆိုန�်သစ်�းထွားင်် အကြောပြ�

ရိှိာထားာ�သည်််း နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�ကု်� အသံ��ပြ�ုက်ာ 

�လျ�်စ�စ်စး�ဆိုင််�မုှုအာ� ကြောစာင်််�က်�်�က်ည်််းရှို့ရုုံး

စစ်ကြောဆို�ကြောနရာမှုည််း ပြ�စ်သည််း။ 

စွန ်�်စ်�စစည််း�စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှု မှုဟုာဗီျးဟုာမှုျာ�အာ� 

စဉ််းဆိုက််မှုပြ��်�ံ့ဖြိုးမြို့�ုု��ု���က််ကြောရာ� �န�်�ု�င််

မှုျာ�နိိုင််် �ု�မုှု�ကု်�က််ည်းးကြောအာင်် ည်းိုနိိုုုင််�ကြော��ပြချင််�ပြ�င််် 

ကြော�သနိုတရာအဆိုင်််မိှု လျ��်ကြောဆိုာင််မုှုမှုျာ�အာ� စဉ််း

ဆိုက််မှုပြ��် �ံ့ဖြိုးမြို့�ုု��ု���က််ကြောရာ�အ�ွက်် ချျမိှု�်

ထားာ�ကြောသာ ၂၀၃၀ ဦး�စာ�ကြော��လျ��်င်န�်စဉ််း၏ 

က်မ့ှုာလံျ��ဆုို�င််ရာာ �န�်�ု�င််မှုျာ� ပြ�ည်််းမှုးကြောရာ�အာ� 

အကြောထားာက််အကူ်ပြ�ုကြော�က်ာင််� ကြောသချျာကြောစမှုည််း

ပြ�စ်သည််း။ 

အဆုို��ါရာည််းရွာယ််ချျက််မှုျာ� ပြ�ည်််းကြောပြမှုာက််ကြောစရာန်

အ�ွက်် မြို့မုှု�ကြီးက်း�မှုျာ�နိိုင််် ကြော�သနိုတရာအစု��ရာအ�့�

မှုျာ�သည််း �စ်ချါသံ���လျ�်စ�စ်မှုျာ� အသံ��ပြ�ု

မုှု ကြောလျှာ်ချျပြချင််�နိိုင််် စွန ်�်စ်�စစည််း� စးမံှုချန ်ခ်ွဲခွျ�မုှုစနစ်

မှုျာ� �ု�� �က််ကြောက်ာင််�မွှုနက်ြောအာင်် ပြ�ုလျ��်ပြချင််�

က်�်သု�  အကြောပြ�ာင််�အလျ�မှုျာ�ကု်� လျ��်ကြောဆိုာင််ရာန ်

အလျွနအ်ကြောရာ�ကြီးက်း� �ါသည််း။ ကြော�သခံျအာဏာ�ု�င််
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Get connected. Follow us.

www.unescap.org

facebook.com/unescap

twitter.com/unescap

instagram.com/unitednationsescap

youtube.com/unescap

linkedin.com/company/united-nations-escap

မှုျာ�သည််း ၎င််��ု� ၏ စးမံှုကု်န�်မှုျာ� ကြောရာ�ဆွို�ရာာ�ွင်် 

အရာ�်ဘီက််လျူမုှုအ�့� အစည််း�မှုျာ�နိိုင််် က်ျ�န�်

က်ဏ္ဍ�ု� နိိုင််် ကြောဆွို�ကြောနိုွ�ပြချင််�မှုျာ�ကု်� ထားည်််းသွင််�

လျ��်ကြောဆိုာင််ပြချင််�ပြ�င််် အာ�လံျ�� �ါဝင််နိုု�င််ကြောသာ စနစ်

မှုျာ�ကု်� �ည််းကြောဆိုာက််နိုု�င််မှုည််းပြ�စ်ကြောသာကြော�က်ာင််် 

အမှုျာ�ပြ�ည််းသူသည််းလျည််း� ကြောပြ�ာင််�လျ��စ်ရာန ်

လုျ�အ�်သည်််းအမူှုအက်ျင်််မှုျာ�ကု်� နာ�လျည််းသုရုိှိ

လျာမှုည််းပြ�စ်သည််း။ ထုား� အပြ�င်် အစု��ရာ နိိုင််် ��ဂ္္ဂ

ဂ္ဂလုျက်ဏ္ဍနိိုစ်ချ�စလံျ��သည််း �လျ�်စ�စ်အစာ�ထုား��

�စစည််း�မှုျာ�နိိုင််် �လျ�်စ�စ်အ�ွက်် ��်လျည််း

စး��ွာ�ကြောရာ�စနစ်ကု်� အကြောထားာက််အ�်ံပြ�ုနိုု�င််မှုည်််း �ု�မုှု�

ကြောက်ာင််�မွှုနသ်ည်််း ပြ�နလ်ျည််းပြ�ုပြ�င််ထား��် လျ��်မုှု

�ံ�စံမှုျာ�  ရိှိာကြော�ွကြော�ာ်ထား��်ရာနအ်�ွက်် ဆိုန�်သစ်

�းထွားင််မုှုမှုျာ�ကု်� ဆိုက််လျက်် ကြီးကု်ု��မ်ှု�ပြ�ုလျ��် 

ကြောနရာန ် အကြောရာ�ကြီးက်း��ါသည််း။ �လျ�်စ�စ်

စး�ဆိုင််�မုှုအာ� �ု�င််��ာရာနနိ်ိုင််် ကြောစာင်််�က်ည်််း

စစ်ကြောဆို�ရာန ်လုျ�အ�်သည်််း နည််း��ည်းာမှုျာ�အ�ွက်် 

ရာင််�နိိုး�ပြမှုို�်နိိုံမုှုမှုျာ� ပြ�ုလျ��်ရာမှုည််းပြ�စ်သည််း။ သု�

မိှုသာ သု�ါံ �ည်းာကု်� အကြောပြချခံျသည်််း ထုားကြောရာာက််

ကြောသာ မူှုဝါ�မှုျာ�နိိုင််် က်ျင်််သံ��မုှုမှုျာ�ကု်� ချျမိှု�်

က်ျင်််သံ��နိုု�င််ကြောစမှုည််း ပြ�စ်သည််း။ အမူှုအက်ျင်််သု�ါံ 

(behavioural science) ကု်� အကြောပြချခံျ၍ ကြောရာ�ဆွို�ထားာ�

သည်််း မူှုဝါ�မှုျာ�သည််း သံ��စွ�သူမှုျာ�နိိုင််် က်�မှုါဏး

မှုျာ�အာ� ကြောပြ�ာင််�လျ�ကြောစလုျ�သည်််း အမူှုအက်ျင်််

မှုျာ�ကု်� ကြောပြ�ာင််�လျ�လျာရာန ် �ွန�် အာ�ကြော��နိုု�င််မှုည််း

ပြ�စ်သည််း။  အစးအစဉ််းကြောဆိုာင််ရွာက််ချျက််မှုျာ�ကု်�

လျည််း� �ု�မုှု�ထုားကြောရာာက််ကြောစနိုု�င််�ါသည််း။

ကြောနာက််ဆံို��အကြောနပြ�င််် အာရိှိ�စု�ု�်ကြော�သ 

�င််လျယ််သမှု��ဒရာာမှုျာ�ကြောန ် (Asia Pacific Day 

for the Ocean) က်�်သု�  အစု��ရာမှုျာ�အချျင််�ချျင််�

�က်ာ� �ူ�ကြော�ါင််�ကြောဆိုာင််ရွာက််မုှုမှုျာ�နိိုင််် ကြော�သ�ွင််�

အဆိုင််် ကြောဆွို�ကြောနိုွ��လိျယ််�ွ�မှုျာ�အာ� ထုားကြောရာာက််စွာ 

အသံ��ပြ�ု၍ �လျ�်စ�စ်ည်းစ်ည်းမ်ှု�မုှု၏ နယ််စ�်

ပြ��် ကြောက်ျာ် ပြ�စ်ကြော�်��်ကြောသာ သဘီာဝအာ� 

မှုး�ကြောမှုာင််�ထုား��ပြ�ပြေချင််�၊ ကြော�သ�စ်ချ�လံျ�� ရာင််ဆုို�င််

ကြောနရာသည်််း ဘံီ�စုနက်ြောချ်မုှုအ�ွက်် အာ�လံျ���ါဝင််

နိုု�င််ကြောသာ၊ လျက််ကြော�့က်ျကြောသာ၊ ကြောင်ွကြော�က်�အရာ ပြ�စ်

နိုု�င််ကြောပြချရုိှိကြောသာ နည််း�လျမ်ှု�မှုျာ�၊ အကြောပြ�မှုျာ�အာ� 

အပြ�နအ်လိျနမ်ှုှကြောဝ�လိျယ််ပြချင််��ု� ကု်� ပြ�ုလျ��်�က်

ရာမှုည််း ပြ�စ်ကြော�က်ာင််� အဆုို�ပြ�ု�င််ပြ�အ�်�ါသည််း။ 

http://www.unescap.org
http://www.facebook.com/unescap
http://twitter.com/unescap
http://instagram.com/unitednationsescap
http://youtube.com/unescap
http://linkedin.com/company/united-nations-escap
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