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rmwdum

02 yHkESdyfxkwfa0ol

08 rdwfquf

10 tusOf;csKyfoifcef;pm (12) ck

 yvwfpwpfESihf urÇmajr

12 ordkif;aMumif;

 pmvHk;oHk;vHk;\ xdk;azmufausmfvTm;rI

ပထမဆံုးေသာ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ဆင္စြယ္ႏွင့္ ပိုးထည္

တုိ႕ကုိ တုပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဈးကြက္အကန္႕အသတ ္

တစ္ခုကိုသာ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီး 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ PVC နည္းပညာတိုးတက္ထြန္းကားလာမႈႏွင့္

အတူ ထြက္ေပၚလာသည့္ အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္

လာခဲ့သည္။ မၾကာမီပင္ ေဈးခ်ဳိသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ား ကမၻာ

ကို လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္။

15 pGefYypfonfhtavhtusifh

 trIdufrsm;xJwGif urÇmMuD; tb,hfaMumihf

 om,maeygovJ

၁၉၅၀ မတိုင္မီလူသားမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ကို ဖန္သား

သို႕မဟုတ္ ပိုးထည္ကဲ့သို႕ပင္ တန္းတူအေလးထား 

သံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ကုန္စည္

မ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပိုလီမာျဒပ္ေပါင္းမ်ား၏ 

အက်ိဳးေက်းဇူးကို စတင္ေတြ႕ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုထြက္ေပၚ

လာခဲ့သည့္ ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံသည္ အမိႈက္သ႐ိုက္ပမာဏမ်ား

စြာကို တိုးျမင့္လာေစခဲ့သည္။

18 oHk;pGJrI

 aumif;usdK;ESifh qdk;usKd;

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

၎တို႕ကို ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား၊ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့ ္

ကားဒက္ရွ္ဘုတ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ သို႕ေသာ္ ပလတ္စတစ္

ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ တစ္ဝက္နီးပါးမွာ တစ္လအတြင္းပင ္

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ဇာတ္သိမ္းသြားၾကသည္။ 

အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ျပန္လည္အသံုးျပဳၾကသည္။

21 usef;rma&;

 tpm;tpmxJrS "mwkypönf;rsm;

တစ္ဟုန္ထိုးတိုးတက္ေနေသာ ပလတ္စတစ ္

ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳထား၍ မျဖစ္ေတာ့ေပ။ 

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ထုတ္ယူမႈမွအစ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစြန္႕ပစ္မႈအထိ 

လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ပလတ္စတစ္၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို

လူသိနည္းၾကသည္။

24 vdifuGJjym;rIaMumifh oufa&mufcH&rI

 ydkrdkxdawGYrI&Sdjcif;

ပလတ္စတစ္၏သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္

အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပိုခံရသည္။ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္း

မ်ားမွာ ျပႆနာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ခႏၶာကိုယ္မ်ားသည္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို 

မတူညီသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တံု႔ျပန္ၾကၿပီး ၎တို႔အသံုးျပဳ  

သည့္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႕ရွင္းေရး ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ မၾကာခဏ

အဆိပ္အေတာက္မ်ား ျဖစ္ေပၚသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ 

သို႔ေသာ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။
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27 tpm;tpm

 tEÅ&m,f&Sdaom yvwfpwpf xkyfydk;rIrsm;

လူသံုးကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ပလတ္စတစ္ကိ ု

အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္သည္။ အလႊာပါးပလတ္စတစ္မ်ား 

ႏွင့္ ေဖာ့မ်ားကို အစားအစာမ်ားမပ်က္စီးေစရန္ႏွင့္ လတ္ဆတ္ 

ေစရန္အတြက္ အဖံုးအကာအျဖစ္အသံုးျပဳၾကၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ 

လည္း ရွိေစသည္။ သို႔ေသာ္ အလွတရားအတြက္ ရင္းႏွီး 

ေပးဆပ္ရမႈလည္း ရွိေနပါသည္။ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္

လယ္ကြင္းမ်ားေပၚသို႔ က်ေရာက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

အစားအစာ စနစ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည္။

30 t0wftpm;

 wm0efrJhaom 0wfpm;qif,ifrI

ကနဦးတြင္ လူလုပ္ခ်ည္မွ်င္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အထည္ 

စမ်ားသည္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိသကဲ့သို႕ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႕

 သည္ ေဈးေပါသည္၊ ေျခာက္လြယ္သည္၊ ခႏၶာကိုယ္ အလိုက ္

ဝတ္ရလြယ္သည္။ သို႕ေသာ္ ယင္းတုိ႕သည္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

ျဖစ္လာၿပီး ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈကို ႀကီးစြာျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ 

ယင္းတုိ႕သည္ လူ႕က်န္းမာေရးကိုလည္း ေဘးျဖစ္ေစသည္။

33 c&D;oGm;vkyfief;

 trdIufrsm;zHk;vTrf;aeaom urf;ajcrsm;tjzpf

 ajymif;vJawmhrnfvm;/

ေနေရာင္ျခည္ထိနမ္းေနသည့္ကမ္းေျခမ်ား၊ ယိမ္းႏြဲ႕ေနသည့ ္

အုန္းပင္မ်ားႏွင့္ ေရစပ္တြင္ ဒူးေလာက္နက္ေသာ အမိႈက္ပံုမ်ား။ 

ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ပကတိအလွတရားကို ခံစားရန္

လာေရာက္ၾကေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ဂ႐ုမစိုက္မႈေၾကာင့္ႏွင့ ္

အမိႈက္သိမ္းစနစ္မ်ား မႏိုင္ၾကေတာ့ေသာေၾကာင့ ္

သဘာဝအလွတရားပ်က္စီးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

36 &moDOwkajymif;vJjcif;

 orrQwrI(Green) r&Sdawmh? okdUaomf ydkrdkyljyif;vmonfh

 zefvHktdrf (Greenhouse) jzpfvmonf/

ပလတ္စတစ္မ်ားသည္အထူးသျဖင့္ အေလးအခ်ိန္ေပါ့ပါး 

မႈေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အျခားေသာအရာမ်ားထက ္

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္စြာျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။ 

သို႔ေသာ္ ပလတ္စတစ္မ်ား တစ္ဟုန္တိုး တိုးတက္လာျခင္းသည္ 

ပမာဏအလြန္ႀကီးမ်ားသည့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား 

ေလထုထဲသို႔ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားျဖစ္လာေစသည္။

39 a&

 yifv,fxJwGif tuefYtoufrJh arsmvGifhaeaom

 trIdufrsm;

မီးေလာင္မႈမ်ားႏွင့္ မီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ားမွထြက္လာသည့္ မီးခိုး

မ်ားေၾကာင့္ မီးခုိးျမဴမ်ားျဖစ္ရသလို အဓိကအားျဖင့္ ျမစ္ေၾကာင္း

မ်ားမွ စီးဆင္းလာေသာ အမိႈက္မ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင ္

ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုနည္းတူစြာပင္ ပလတ္စတစ္

မ်ားသည္ သမုဒၵရာအတြင္းတြင္တာရွည္မေနပါ။ ယင္းတို႔သည္ 

ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းမ်ား၊ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္မ်ားႏွင့္ ကမ္းေျခမ်ား

အေပၚသို႔ေရြ႕လ်ားေရာက္ရွိသြားၾကသည္။

42 aumfydka&;&Sif;BuD;rsm;

 pm;oHk;oludk tjypfyHkcsjcif;

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးပါရဂူမ်ား၊ ေရနံတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ ္

ငန္းမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ

လာေနေသာျပႆနာ (ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာပလတ္စတစ ္

ပမာဏႀကီးထြားလာေနမႈ)တြင္ ၎တို႔၏တာဝန္မဟုတ္ေၾကာင္း  

ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ျပန္လည္ 

အသံုးခ်ေရးတို႔ကို အထူးအေလးေပး လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။
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45 <u,f0jcif;

 urmÉvHk;qdkif&m ul;oef;a&mif;0,frI\ &ifaoG;

ဒုတိယကမာၻစစ္ကတည္းက ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစီးပြားေရး တိုးတ

က္ႀကီးထြားလာမႈတြင္ ပလတ္စတစ္မပါဘဲ ျဖစ္ႏိုင္မည ္

မဟုတ္ေပ။ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္း 

အတာျဖင့္ ျဖစ္ေပၚမႈ (Globalization) ၏ ရလဒ္ျဖစ္သလို ထိုသို႔ 

ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ ေလာင္စာလည္းျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းေဈး

ဝယ္မႈသည္ အမႈိက္သရိုက္အစုအပံုႀကီးကို ပိုမိုႀကီးမားလာေစ

သည္။

48 ]]obm0ypönf;rsm;rS&onfhyvwfpwpf}}

 Bioplastics
 urmÉvHk;qdkif&m ul;oef;a&mif;0,frI\ &ifaoG;

အသစ္ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားမွျပဳလုပ္

သည့္ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့ ္

ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ပူးတြဲပါ

ဝင္သည့္ အရန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ဓါတ္ၿပိဳကြဲမႈပိုမိုျမန္ဆန္သည္။ 

ေသခ်ာစြာၾကည့္မည္ဆိုပါက ၎တို႔မွလည္း ျပႆနာရပ္အသစ္

မ်ားကို ထပ္မံဖန္တီးသည္ကို ေတြ႕ရမည္။

51 pGefUypfypönf;rsm; pDrHcefUcGJrI

 jyefvnftoHk;jyKjcif;enf;vrf;rsm;jzihf

 yvwfpwpf tusyfwnf;rS rvGwfajrmufEkdifyg

က်ယ္ျပန္႕စြာလက္ခံထားသည့္ မွားယြင္းေသာ သေဘာတရား 

တစ္ခုမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို မတူညီေသာ

အမ်ိဳးအစားမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားႏိုင္သေရြ႕

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စားသံုးမႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္မလိုပါ ဟူသည့္

အခ်က္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္အားျဖင့္ထိုသို႔ မဟုတ္ပါ။

မ်ားျပားလွစြာေသာ ပလတ္စတစ္ အမိႈက္မ်ားကို ျပန္လည္

အသံုးမျပဳဘဲမီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္း 

က်င္တြင္သာ အဆံုးသတ္ျခင္းတို႔ ကိုျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။

54 pGefYypfypönf;rsm;udk wifydkYjcif;rsm;

 trIdufyHk ydwfodrf;vkdufNyD

သင္အလိုမရွိေတာ့ေသာ ပလတ္စတစ္ပုလင္းမ်ားႏွင့္ အိတ္မ်ား

ကို ဘာလုပ္မည္နည္း။ ရွင္းပါသည္။ အျခားေနရာသို႔ ပို႔လိုက ္

မည္သာျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီအထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးကမာၻႀကီး၏ 

ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ ခက္ခဲေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ ့

ဤအခ်က္သည္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္မရွိေတာ့ေပ။

57 trdIufaumufjcif;

 trdIufwm0efudk cGJa0,lolrsm;

ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ စည္ပင္သာယာ

အမိႈက္သိမ္းကားမ်ားႏွင့္ အမိႈက္ဖ်က္ဆီးသည့္ေနရာမ်ား၏

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ပုဂၢလိကအမိႈက္ေကာက္သူမ်ားက 

ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္။ သူတို႔သည ္

မ်ားျပား လွစြာေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္

ျပန္ပို႔ေပးေနၾကသည္။ 

60 pnf;rsOf;pnf;urf;

 rSm;,Gif;aom ajz&Sif;rIrsm;

ပလတ္စတစ္ဆိုင္ရာေဘးဒုကၡ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို 

စီမံခန္႕ခြဲရန္အတြက္ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ 

အစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိျခင္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 

အားလံုးနီးပါးသည္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစြန္႕ပစ္ေရးကိုသာ 

ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီ အခ်င္းခ်င္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ

လည္းမရွိသလို ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏တာဝန္ရွိမႈကိုလည္း 

လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳထားၾကသည္။

63 t&yfzufvlrItzGJUtpnf;

yvwfpwpf qefYusifa&;vIyf&Sm;rIrsm;onf xdyfxdyfMuJ

{&mrtzGJUtpnf;BuD;rsm;udk rnfodkY zGihfcsoenf;

“ပလတ္စတစ္ေႏွာင္ႀကိဳးမွလြတ္ေျမာက္ေစျခင္း”

(Break free from Plastic) ဟူေသာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုသည္

ပလတ္စတစ္ေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစျခင္းကို 

အၿပီးတိုင္ရပ္တန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ထိုလႈပ္ရွားမႈသည္ လူသိရွင္ၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ

ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္းမ်ားျဖင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကိ ု

အက်ပ္ေတြ႕ေစခဲ့သည္။
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66 pGefUypftrdIufuif;rJh&ef vkyfaqmifjcif;

 jyóemudk t&if;tjrpfrS &yfwefYjcif;

ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း (Recycling) သက္သက္ျဖင့္

ပလတ္စတစ္အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္

အၾကံဉာဏ္အသစ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ႀကီးထြားလာေနသည့္

လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္က လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကိုျပေနၿပီး

ေရွ႕ေဆာင္ျမဳိ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳး 

စတင္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။။

69 jrefrmEdkifiH tajctaeb,fvdkvJ

yvwfpwpfoHk;pGJrI? pGefUypfypönf;rsm; pD;qif;rIESihf 

jyefvnftoHk;csa&; zGJUpnf;yHkrsm;

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူအမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ပလတ္စတစ္ကိ ု

ပို၍အသံုးျပဳလာၾကသည္။ ညံ့ဖ်င္းၿပီး လံုေလာက္မႈမရွိေသာ 

စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ားကို ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းမႈဆိုင္ရာ 

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ားကိ ု

အမ်ိဳးအစားခြဲထုတ္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ပလတ္စတစ္ေၾကာင့ ္

ျဖစ္ေပၚသည့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ အမႈိက္ပစ္သည့ ္

အေလ့အထမ်ားကို သတိျပဳလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား နည္းပါးျခင္း 

တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသည္ ပလတ္စတစ္မွျဖစ္ေပၚေသာ 

အခက္အခဲမ်ား က်ေရာက္လုနီးနီး အေနအထားသို႔ 

ေရာက္ရွိလ်က္ရွိသည္။

71 aus;vufa'orSpGefUypftrIdufrsm; = yvwfpwpf

jrefrmEdkifiH\ aus;vufa'o trIdufpGefUypfrI puf0ef;udk 

yvwfpwpfrsm;u rnfodkY ysufpD;apyg ovJ

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသ အသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ နက္ရႈိင္း

စြာ အ႐ိုးစြဲေနသည့္အခ်က္မွာ သဘာဝတရားက တာဝန္ယ ူ

ေျဖရွင္းသြားလိမ့္မည္ဟူသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး 

ယခင္အတိတ္ကာလတြင္မူ ထိုအခ်က္သည္ မွန္ေကာင္း 

မွန္ခဲ့ေပမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပလတ္စတစ္မ်ားသည ္

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အဓိကလႊမ္းမိုးလာသည့္ အစိတ္အပိုင္း

မ်ား ျဖစ္လာသည့္အခါ သဘာဝအေလ်ာက္ စြန္႕ပစ္ေပးသည့ ္

အမႈိက္စက္ဝန္းမ်ားအတြက္ အေႏွာက္အယွက္မ်ားျဖစ္လာခဲ့

သည္။

74 jrefrmEdkifiH\ yvwfpwpfudk ajymif;vJa&G;cs,frI

twdwfumvudk tem*wfESihf csdwfqufjcif;

ပန္းကန္လိုပါသလား? သစ္ရြက္တစ္ရြက္ခူးလိုက္ပါ။ 

ပိုက္တစ္ေခ်ာင္းလိုပါသလား? ဝါးတစ္ခ်ိဳ႕ခုတ္လိုက္ပါ။ 

ပစၥည္းထည့္ယူသြားဖို႔ဘူးလိုေနပါသလား? 

ကိုယ့္ထည့္စရာဘူးကိုယ္ယူခဲ့ပါ။ ေရလိုပါသလား? 

ေရျပန္ျဖည့္လို႔ရတဲ့ေနရာမွာသြားျဖည့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ ကင္းလြတ္ၿပီး 

ထိုလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံကို 

ပလတ္စတစ္ကင္းေဝးေသာ ေခတ္သို႔ ျပန္လည္ 

ဦးတည္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။

77 a&;om;olrsm;ESihf tcsuftvufrsm;? *&yfzpfyHkrsm;?  

 t&if;tjrpfrsm;

80 t&if;tjrpfrsm;? ußGEfkyfwdkYtaMumif;
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rdwfqufrdwfquf

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူထုသည္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို ပို၍ သံုးစြဲလာၾကသည္။ ညံ့ဖ်င္းၿပီးလံုေလာက္မႈမရွိေသာ အမိႈက္သိမ္းဆည္းေရး 

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ စြန္႕ပစ္အမိႈက္မ်ား ခြဲျခားမႈစနစ္မရွိျခင္းႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းလာမႈမ်ားကို သတိျပဳမႈနည္းျခင္း၊ 

အမႈိက္စြန္႕ပစ္သည့္အမူအက်င့္မ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသည္ ပလတ္စတစ္ဆိုင္ရာ ေဘးဒုကၡအၾကပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အခြင့္အလမ္းပြင့္လာမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ပိုမိုလြတ္လပ္လာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ယခင္က အျခား 

ေသာႏိုင္ငံအမ်ားစုကဲ့သို႔ပင္ ပလတ္စတစ္ကို ပိုမိုအားထားသံုးစြဲေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး သိသာျမင္သာသည့္ ရလဒ္မ်ားကိ ု

လည္း ေတြ႕ရွိလာခဲ့ရသည္။ ယေန႔ေခတ္ကမာၻတြင္ ပလတ္စတစ္သည္ ေလထု၊ ေရထုႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမထုမ်ားအတြင္းရွိ ေနရာတိုင္းသို႔ေရာက္

ရွိလာၾကသည္။ ပလတ္စတစ္သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစီးပြားေရးကို အမွီျပဳထြက္ေပၚလာသည့္ ထုတ္ကုန္ျဖစ္သလို စီးပြားေရးကို ေရြ႕လ်ား 

ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ယာဥ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ႏိုးၾကားသတိရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ပင္ ပလတ္စတစ္သည္ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္ေလာက္သည့္

ပစၥည္းျဖစ္လာၿပီး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအနည္းငယ္ကိုသာ သံုးစြဲေနထိုင္ႏိုင္ရန္မွာလည္း အကန္႕အသတ္ရွိကာ ကမာၻေပၚရွိ အလြန္နည္းပါးေသာ 

သူမ်ားသာ ရႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤပစၥည္းအေပၚတြင္ တစ္ကမၻာလံုးမွ အားကိုးအားထားျပဳေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သိရွ ိ

နားလည္မႈမွာ အစပိုင္းသာရွိပါေသးသည္။ ပလတ္စတစ္မ်ားကို အသံုးဝင္ေစသည့္အရာမ်ားကပင္ ေဘးဥပါဒ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ားအျဖစ္ စြဲၿမဲ 

က်န္ရွိေနေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပလတ္စတစ္သည္ သဘာဝတရားကို အဆင္အျခင္မရွိ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း 

ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးသြားရန္ မလြယ္ကူေသာ ေမာ္လီက်ဴးဓာတုကြင္းဆက္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ပလတ္စတစ္မ်ား 

ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးသြားျခင္းသည္ သဘာဝတရားႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တို႔အေပၚတြင္ ဆန္႕က်င္ဘက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား

အေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည္ျဖစ္ေစ ကမာၻေျမႀကီး၏ အနက္ရိႈင္းဆံုး အပိုင္းအထိ ေရာက္ရွိေနသည ္

ကိုသာေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အႏွံ႕အျပားတြင္သာမက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားတြင္လည္း အႏွံ႕အျပား 

ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိလ်က္ ရွိသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို ဝါးမ်ိဳထားသည့္ ငါးမ်ားကို စားသံုးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သြယ္ဝိုက္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားသာမက အျခားေသာ 

ပလတ္စတစ္ဆိုင္ရာညစ္ညမ္းမႈမ်ားကိုလည္း ခံစားၾကရသည္။ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သံသရာစက္ဝန္းျဖစ္သည့္ ဆီႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕တို႔ 

ထုတ္ယူျပဳလုပ္ခ်ိန္မွစ၍ ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႕ပစ္ျခင္း၊ ေျမဖို႔ျခင္း၊ အရည္အေသြးေလွ်ာ့ခ်၍ ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ မီးရႈိ႕ျခင္း 

အစရွိသည့္ သံသရာစက္ဝန္း အဆံုးသတ္အခ်ိန္အထိတိုင္ေအာင္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။

ပလတ္စတစ္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ အရွိန္ျမင့္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိပလတ္စတစ္မ်ား

အားလံုး၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေဈးကြက္ကို အနည္းငယ္ေသာ ႏိုင္ငံစံုအေျခစိုက္ ေကာ္

ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းအမ်ားစုျဖစ္လာမည့္ ေရနံဓာတုပစၥည္းမ်ား ပုိမုိထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ

သန္းေပါင္း (၂၀၀) ဘီလီယံေက်ာ္ကုိလည္း စုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေယွလဓာတ္ေငြ႕မ်ားတြင္ ေငြရင္းႏွီး 

မတည္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မွာ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမ်ား သို႔မဟုတ္ တိုးခ်ဲ႕မႈအသစ္မ်ားကို (၃၀၀) ထက္မနည္း ပိုမိုတည္ေဆာက ္

ထူေထာင္သြားရန္ျဖစ္ၿပီး (၂၀၂၅) အစပိုင္းတြင္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား (၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ပိုမိုတိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ေရနံဓာတုကုမၸဏီမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာ 

ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုထိတ္လန္႕တုန္လႈပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အနည္းဆံုး အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား

 ျဖစ္လာျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံသေဘာတူမႈမ်ား ရွိလာေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာမူ ထိုသို႔ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း

သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အျပစ္သာျဖစ္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား အခိုင္အမာ ဆိုေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
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ယင္းအခ်က္မွာ အမွန္တရားမဟုတ္ေပ။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားစြာသည္ အာရွ၊ အာဖရိက၊ ေတာင္အေမ

ရိက အစရွိသည့္ ေဒသအသစ္မ်ားစြာတြင္ ေဈးကြက္မ်ားကို အျပင္းအထန္ တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိၿပီး ထိုေဒသအမ်ားစုမွာလည္း ေျမာက္ကမ႓ာျခမ္းတြင္ရွိ  

ေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳသည့္စနစ္မ်ား မ်ားစြာေနာက္က်က်န္  

ေနေသးသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၁၅၀၀) မွ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ   

“ပလတစ္တစ ္ေႏွာငႀ္ကိဳးမလွြတ္ေျမာက္ေစျခင္း” ဟသူည့လ္ႈပရ္ွားမႈသည ္ေနရာေဒသအားလံုး၌ ပလတစ္တစည္စည္မ္းမႈမ်ား အဆုံးတိငုပ္ေပ်ာက္

သြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္။

“သန္႕” ႏွင့္ “Heinrich Böll Foundation” ရန္ကုန္႐ုံးတို႔သည္ ဤ “ပလတ္စတစ္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာပံုျပစာတမ္း” ျမန္မာစာျဖင့္ တည္းျဖတ္

ထုတ္ေဝျခင္းကို ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ မိတ္ဆက္တင္ျပအပ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္း

မ်ားမွ အခိုင္အမာေျပာဆိုလာခဲ့သည့္ ပလတ္စတစ္ဆိုင္ရာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို သက္ေသအေထာက္အထားျပႏိုင္မည့္ ခိုင္မာေသာအေၾကာင္း 

အခ်က္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ပါရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေစေသာ ကမာၻ႕အဆင့္မ်ား

တြင္ အေရးတႀကီး ထိေရာက္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ပလတ္စတစ္ဆိုင္ရာ ေဘးဒုကၡအက်ပ္အတည္းမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာ 

ျခင္းကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမရွိေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ကုန္ပစၥည္းေပးပို႔မႈအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ ္

ႏိုင္မည့္နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို  

အေကာငအ္ထည္ေဖာထ္တုလ္ပု္ေရးႏွင့ ္အေထာကအ္ကူေပးေရး စသည္

တို႔ကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိ ပလတ္စတစ္ဆိုင္ရာ ေဘးဒုကၡ 

အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ေစေသာ၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွ ိ

ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို တာဝန္ခံခိုင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ

သူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေဂဟစနစ္မ်ားကိ ု

ထိန္းသိမ္းႏိုင္ ရန္ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို ပလတ္စတစ္မ်ားႏွင့္

ယင္းတို႔၏ အဆိပ္အေတာက္ပါဝင္သည့္ ျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ားမ ွ

ကင္းလြတ္ေစရန္ အမွန္တကယ္လက္ေတြ႕က်က် ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ 

ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ၎တို႔၏ မူဝါဒေရးရာ ခ်မွတ္သူမ်ားထံသို႔ 

တင္ျပေတာင္းဆိုရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

“ပလတ္စတစ္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာပုံျပစာတမ္း” ျမန္မာဘာသာျဖင့္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝမႈသည္ ပလတ္စတစ္မ်ာကုိ ပထမဦးစြာ မည္သုိ႔ေလွ်ာ့

ခ်မည္၊ ဒုတိယေျမာက္ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ မည္သို႔ ျပန္လည္အသံုးျပဳမည ္

စသျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိလူတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာအရာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “ေသာက္သံုးေရလႉဒါန္းျခင္း” (“…”) 

သို႔မဟုတ္ ပလတ္စတစ္ ပန္းကန္ျပားမ်ားထက္ အရြက္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး အစားအေသာက္မ်ားတည္ခင္းျခင္းစသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအေနျဖင့္ 

ပလတ္စတစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားစြာကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အလားတူအသံုးခ်ႏိုင္မည့္  ႐ိုးရာအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ား 

မ်ားစြာလည္းရွိပါသည္။

Axel Harneit-Sieve
Heinrich Böll Stiftung, Yangon Office

Friedor Jeske
Thant Myanmar

ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း 

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေဂဟစနစ္မ်ားကို 

ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို 

ပလတ္စတစ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အဆိပ္အေတာက္ 

ပါဝင္သည့္ ျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ 

အမွန္တကယ္လက္ေတြ႕က်က် ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ 

ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ၎တို႔၏ မူဝါဒေရးရာ 

ခ်မွတ္သူမ်ားထံသို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုရန္ 

လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

„
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၁

၃

ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္အမႈန္မ်ားမွာ ကမာၻ႕သမုဒၵရာအတြင္း 
ေမ်ာပါေနၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးေနၾကရသည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမႀကီးအတြင္းမွ ေျမႀကီးအတြင္းမွ 
ပလတ္စတစ္၏ပလတ္စတစ္၏ ညစ္ညမ္းမႈ ညစ္ညမ္းမႈမွာပင္လယ္ျပင္တြင္ထက္  (၄) ဆ မွ (၂၃) ဆ အၾကား 
ပို၍ျမင့္မားသည္ဟူသည့္ အခ်က္ကို သိျမင္နားလည္သူအနည္းငယ္သာရွိသည္။

၂၀၁၈အတြင္ EU (ဥေရာပသမဂၢ) တစ္ခုထဲတြင္ အမ်ားအားျဖင္ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္
ထားေသာ ထားေသာ ထုပ္ပိုးမႈသံုးပစၥည္း ၁.၁၃ ထရီလီယထုပ္ပိုးမႈသံုးပစၥည္း ၁.၁၃ ထရီလီယံ ကို အစားအေသာက္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳ
ခဲ့သည္။ ထုပ္ပိုးမႈသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပႆနာမဟုတ္ေပ။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ရွိသည့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္တန္ေပါင္း (၆.၅) သန္းကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း 
အသံုးျပဳေနၾကသည္။

၁၉၇၈ တြင္ ကိုကာကိုလာသည္ ၎တို႔၏ အလြန္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဖန္ပုလင္းမ်ားေနရာတြင္ 
ပလတ္စတစ္မ်ား ျဖင့္အစားထိုးရန္ပထမဆံုး ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။ ယခုအခါ တစ္ခါသံုး တစ္ခါသံုး 
ခြက္မ်ား၊ ပလတ္စတစ္ပန္းကန္ျပားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ားခြက္မ်ား၊ ပလတ္စတစ္ပန္းကန္ျပားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား  သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလ်င္လိုေသာ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားက်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။  ႏွစ္လိုဖြယ္ 
သြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ပလတ္စတစ္ 
အေျခခံပစၥည္းမ်ားထံသို႔ ထည့္သြင္းေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဓာတုပစၥည္းမ်ားသည ္
က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး ေနအိမ္အေဆာက္အဦအတြင္းေလထုႏွင့္ ဖုန္မႈန္႕မ်ား  
ထဲတြင္ စုေဝးေရာက္ရွိေနသည္။

၁၉၅၀ မွ ၂၀၁၇ အတြင္း စုစုေပါင္း ပလတ္စတစ္တန္ သန္းေထာင္ေပါင္းပလတ္စတစ္တန္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၉.၂ သန္း ၉.၂ သန္းကို 
ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ယေန႔ကမာၻေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာလူတစ္ဦးခ်င္းစီ 
အသံုးျပဳမႈ တစ္တန္ထက္ပိုသည္။ အမ်ားစုမွာ တစ္ခါသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထုပ္ပိုးမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈ(recycle)မွာ ထုတ္လုပ္ခဲ့သမွ်ပလတ္စတစ္အားလံုး
၏ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းပင္မရွိေပ။

ပလတ္စတစ္မ်ား ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕စြာ ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ႏွစ္ဆယ္ရာစု 
အလယ္ပိုင္းမွ ျဖစ္သည္။ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္းမွ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားေရနံဓာတုလုပ္ငန္းမွ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ PVC မ်ား 
အျဖစ္ျပဳလုပ္အသံုးခ်ႏိုင္သည္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျဖစ္သည္။

tusOf;csKyfoifcef;pm (12) cktusOf;csKyfoifcef;pm (12) ck

yvwfpwpfESihf urámajr
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ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေသာ “ပလတ္စတစ္ေႏွာင္ႀကိဳးမွလြတ္ေျမာက္ “ပလတ္စတစ္ေႏွာင္ႀကိဳးမွလြတ္ေျမာက္ 
ေစျခင္း”ေစျခင္း” ဟူသည့္လႈပ္ရွားမႈသည္ စားသံုးသူမ်ားထံ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ် 
သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ၎တို႔ထုတ္လုပ ္
ခဲ့သည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံခိုင္းခဲ့ၿပီး စြန္႕ပစ္ပစၥည္း 
ကင္းမဲ့ေသာ ရပ္ရြာေဒသမ်ားႏွင့္ ဘဝပံုစံမ်ားကို ရပ္တည္ ကာကြယ္ေပးျခင္း
မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၁၅၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ေထာင္ေပါင္း
မ်ားစြာေသာသူမ်ား ထိုလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

ပလတ္စတစ္သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ပိုမိုအားျဖည့္ေပးသည္။ လက္ရွိအေနအထားအတိုင္း ဆက္လက ္
ျဖစ္ေပၚေနမည္ဆိုလွ်င္ ပလတ္စတစ္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လႊတ္မႈ (၅၆) ဂစ္ဂါ
တန္ (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀) အထိရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္  ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္ေနမႈသည ္
ကမာၻ႕ပူေႏြးမႈကို ၁.၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ေအာက္တြင္ထိန္းထားရန္အတြက္ လက္က်န္ ကာဗြန္ဘက္ဂ်က္ (ကာဗြန္ထုလက္က်န္ ကာဗြန္ဘက္ဂ်က္ (ကာဗြန္ထု
တ္လႊတ္မႈ လ်ာထားခ်က္။ သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုအတြင္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မည့္အျမင့္တ္လႊတ္မႈ လ်ာထားခ်က္။ သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုအတြင္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မည့္အျမင့္
ဆံုး အတိုင္းအတာပမာဏကို တိုင္းျပည္တျပည္၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္မွ သေဘာတူညီထားခ်က္) ၏ ဆံုး အတိုင္းအတာပမာဏကို တိုင္းျပည္တျပည္၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္မွ သေဘာတူညီထားခ်က္) ၏ 
၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထ ိဆံုးရံွဳးသြားေစႏိုင္သည္။

လက္တစဆ္ုပ္စာေသာ ႏိုင္ငံစံုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေဈ းသက္သက ္ေဈ းသက္သက ္
သာသာျဖင့္ရရွိေသာ သာသာျဖင့္ရရွိေသာ ဘူမိဓာတ္ေငြ႕ (မီသိန္း)ဘူမိဓာတ္ေငြ႕ (မီသိန္း) ကို အလံုးအရင္းျဖင့္အသံုးျပဳၿပီး ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
ပလတ္စတစ္ ေဈးကြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ဥေရာပ၏ အႀကီးဆံုး ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္သ ူ
ျဖစ္သည့္ Ineos သည္ အေမရိကန္မွ ေလာင္စာကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ဥေရာပသို႔ တင္သြင္းၿပီး 
ပလတ္စတစ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။

ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္းစုသည္ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ယင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ ပ်က္စီးမႈ 
မ်ားအား ကန္႕သတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္းက ဆန္က်င္ေနခဲ့သည္။  
ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးရရန္အတြက္ 
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေပးသူမ်ားကို အခေၾကးေငြေပးျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္မႈမ်ားကို တားဆီးျခင္းႏွင့္ 
စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ အာရွမွဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ အျပစ္ပံုခ်ျခင္းအျပစ္ပံုခ်ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ 
ရွိၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈကို တားဆီးပိတ္ပင ္
ခဲ့သည္။ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ကမာၻ႕အမိႈက္ပံုးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျငင္းဆန္လာၾကၿပီး 
စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္တင္ပို႔ခဲ့သည္။ အမႈိက္အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေသာ အမႈိက္အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေသာ 
၄ ႏိုင္ငံ၄ ႏိုင္ငမံွာ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ယူေကႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပလတ္စတစ္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ဓာတုပစၥည္း ပိုလီယက္စတာ 
(polyester) အစႏွင့္ အျခားေသာ  လူလုပ္ခ်ည္မွ်င္ျဒပ္ေပါင္းအစမ်ားကို ေရနံ 
သို႔မဟုတ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ ထုတ္လုပ္သည္။ ပိုလီယက္စတာပိုလီယက္စတာ ရွပ္အကႌ် 
တစ္ထည္ ျပဳလုပ္မႈမွ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ၃.၈ မွ ၇.၁ ကီလိုဂရမ္ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ၃.၈ မွ ၇.၁ ကီလိုဂရမအ္ၾကား 
ထြက္ေပၚေစႏိုင္သည္။
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ordkif;aMumif;ordkif;aMumif;

ပထမဆံုးေသာ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ဆင္စြယ္ႏွင့္ 
ပိုးတုိ႕ကုိ တုပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဈးကြက္အကန္႕အသတ္ 
တစ္ခုကိုသာ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ 
ၿပီးေနာက္တြင္ PVC ထြက္ေပၚလာမႈႏွင့္အတူ 
အရာဝတၳဳမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ 
ေဈးေပါသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ မၾကာမီပင္ 
ကမာၻကို လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္။

ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ လူသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ ေန႕စဥ္ဘဝ 

အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုး 

ျပဳၾကသည္။ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ႏွစ္စဥ္ တန္ေပါင္း သန္း (၄၀၀) ေက်ာ္

ကိုထုတ္လုပ္သည္။ သို႕ေသာ္ ပလတ္စတစ္ဆိုသည္မွာ မည္သည့ ္

အရာျဖစ္ပါသနည္း။ ထုိစကားလံုးသည္ ဟိုက္ဒ႐ိုကာဘြန္မ်ားမ ွ

ထြက္ေပၚလာသည့္ လူလုပ္ပစၥည္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ၎တုိ႕ကို ပိုလီ

မာ႐ိုက္ေဇးရွင္းဟု ေခၚသည့္ ေအာ္ဂဲနစ္ကုန္ၾကမ္းမ်ား (ကာဘြန္ပါဝင္) 

အထူးသျဖင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ေရနံစိမ္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ဓာတ္ျပဳ 

ျခင္းျဖင့္ ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ပိုလိီမာရိုက္ေဇးရွင္း(ဓာတ္ျပဳမႈ ပံုစံ

မ်ဳိးစံု) ျဖင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို အမာ၊ အေပ်ာ့၊ အၾကည္၊ အေနာက္၊ 

ျပဳျပင္လြယ္ေသာ၊ ခက္ေသာ စသျဖင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ ္

ႏိုင္သည္။

ပထမဆံုးေသာ ပလတ္စတစ္ကို Great London ကုန္စည္ျပပြဲႀကီးတြင္ 

၁၈၆၂ ခုႏွစ္၌ တင္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ တီထြင္သူ၏ အမည္ 

အလက္ဇႏၵားပါကီ (Alexander Parkes) ကိုအစြဲျပဳ၍ပါကီဆင္း 

(Parkesine) ဟုေခၚဆိုခဲ့ၿပီး သစ္ပင္တြင္ပါဝင္ေသာ သဘာဝပစၥည္း 

(cellulose) မ်ားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းသည ္

အပူေပးထားခ်ိန္တြင္ လိုရာပံုသြင္းႏိုင္ၿပီး ေအးခဲသြားခ်ိန္တြင္ ထိုပံုစ ံ

အတိုင္းက်န္ရစ္သည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ John Wesley 

Jyatt သည္ ဖလင္ စသျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ ေကာ္အၾကည္ (celluloid)  

ကိုထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး (nitrocellulose) ႏိုက္ထ႐ိုဆဲလူးလို႔စ္မ်ားကိ ု

အပူႏွင့္ ဖိအားေပးၿပီးေနာက္ ပ႐ုတ္ႏွင့္ အယ္လ္ကိုေဟာ ေရာစပ္ၿပီး 

ပံုစံေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပလတ္စတစ္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းသည ္

ဘိလိယက္ေဘာလံုးမ်ားႏွင့္ ဘီးမ်ားတြင္ ဆင္စြယ္ႏွင့္ လိပ္ခြံအသံုးျပဳမႈ

မ်ားအား အစားထိုးခဲ့ၿပီး ဖလင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

 ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္လည္းျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ၁၈၈၄ တြင ္

ဓာတုေဗဒပညာရွင္ Hilaire de Chardonnet သည္ ဓာတုနည္းျဖင့ ္

လူလုပ္ျဒပ္ေပါင္းခ်ည္္မွ်င္ျဖစ္ေသာ “Chardonnet ပုိး” ကုိ မူပုိင္ခြင့္ မွတ္

ပံုတင္ခဲ့သည္။ ၎၏ဆက္ခံသူမ်ားျဖစ္သည့္ ပိုးတု သို႔မဟုတ္ ေရယြန္

ခ်ည္သည္ သစ္ပင္တြင္ပါဝင္သည့္ သဘာဝပစၥည္း ဆယ္လူးလုိ႔စ္မ်ားကုိ

ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ျပဳျပင္ထားသည့္ လူလုပ္ပစၥည္းတဝက္ပါေသာ 

ပလတ္စတစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ပိုးကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝအမွ်င္မ်ားထက္ပို၍ 

ေဈးခ်ိဳသည္။

pmvHk;oHk;vHk;\ xdk;azmufausmfvTm;rI

ta&;tBuD;qkH;aomyvwfpwpftrsdK;tpm;rsm;udk 1850 rS 1950 twGif;wDxGifcJhMuonf/ ta&;tBuD;qkH;aomyvwfpwpftrsdK;tpm;rsm;udk 1850 rS 1950 twGif;wDxGifcJhMuonf/ 

¤if;wdkYudktqdyftawmufjzpfaponhft&mrsm;ESihfa&mpyfjcif;jzihfoeYfpifNyD;jzpfonf/¤if;wdkYudktqdyftawmufjzpfaponhft&mrsm;ESihfa&mpyfjcif;jzihfoeYfpifNyD;jzpfonf/
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ယင္းႏွင့္ အျခားေသာအေစာပိုင္း ပလတ္စတစ္မ်ားကို သဘာဝ 

ကုန္ၾကမ္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူလုပ္ပစၥည္း  ပလတ္စတစ္ 

အျဖစ္လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲသြားရန္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) 

ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္တြင္ Leo Hendrik Baekeland သည္ 

ဖီႏုိေဖာ္မယ္လ္ဒဟုိီက္ (phenol-formaldehyde) ဓာတ္ျပဳမႈနည္းလမ္းကုိ 

တိုးတက္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး  မည္သည့္သဘာဝပစၥည္း ေမာ္လီက်ဴးမွ မပါ

ဝင္သည့္ Bakelite ဟုေခၚသည့္ ပထမဆံုး ပလတ္စတစ္ကို တီထြင ္

ႏိုင္ခဲ့သည္။ Bakelite သည္ ေဈးကြက္အတြင္း ေကာင္းမြန္သည့ ္

လွ်ပ္ကာပစၥည္း၊ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ၊ အပူဒဏ္ခံသည့္ပစၥည္းအျဖစ ္

ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

ငါးႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ Fritz Klatte သည္ ပိုလီဗိုင္နယ္လ္ကလို႐ိုက္ဟ ု

ေခၚၿပီး PVC သုိ႕မဟုတ္ ဗီႏိုင္း (ဗုိင္နယ္လ္) ဟု ပုိမုိသိရိွၾကသည့္ ပစၥည္း

ကိုမူပိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။ ၂၀ ရာစုအလယ္ပိုင္း မတိုင္မီ ပလတ္စ

တစမ္်ားသည ္အေတာအ္တန္ေသးငယသ္ည့ ္ေဈးကြကတ္ြင္းစီးပြားေရး

အခြင့္အလမ္းကိုသာ သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ PVC မ်ား အေျမာက ္

အမ်ား က်ယ္ျပန္႕စြာထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းမွာ ေရနံဓါတု လုပ္ငန္းမ်ားမ ွ

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

ခဲ့ရာမွစသည္။ ဆုိဒီယမ္ဟိုက္ဒေရာက္ဆုိဒ္ (Sodium Hydroxide) 

(ေကာစ့တစဆို္ဒါ) မ်ားထုတလ္ပုရ္ာမ ွထြက္ေပၚလာသည့ ္ကလိရုင္းမ်ား

သည္ ေဈးေပါသည့္ ေလာင္စာကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

ယင္းသည္ PVC မ်ား အတားအဆီးမရိွ လ်င္ျမန္စြာထြက္ေပၚလာျခင္း၏ 

အစပင္ျဖစ္သည္။ ေရတပ္စစ္သေဘာၤမ်ားတြင္ လွ်ပ္ကာဝါယာႀကိဳးမ်ား 

အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ဒုတိယကမာၻစစ္တြင္ ထိုပစၥည္းကိ ု

ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ PVC ထုတ္လုပ ္

ျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူတုိ႕၏က်န္းမာေရးႏွစ္ခုစလံုးကို ေဘး 

ျဖစ္ေစေၾကာင္း ပိုမိုတိုးတက္သိရွိလာၾကေသာ္လည္း ေရနံဓာတုပစၥည္း

ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အက်ိဳး အျမတ္

အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေျခရွိသည့္ အရာအျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထိ ု

အခ်ိန္မွစ၍ PVC သည္ မ်ားျပားလွစြာေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ စက္

မႈလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ားတြင္ အေရးအပါဆုံးေသာ ပလတ္စတစ္ ျဖစ္လာ

ခဲ့သည္။

PVC ႏွင့္အတူ ပိုလီအက္သလင္း ေကာ္ေစ့ (Polyethylene) ကိုလည္း 

လက္ခံအသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကို ၁၉၃၀ တြင္ တီထြင္ခဲ့ၿပီး ေသာက ္

ေရပုလင္းမ်ား၊ ေဈးဝယ္သည့္အိတ္မ်ား၊ အစားအေသာက္ထည့္သည့္ 

ဗူးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဓာတုေဗဒပညာရွင္ Giulio Natta 

သည္ ပိုလီအက္သလင္း၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အလားသ႑ာန္တ ူ

ပလတ္စတစ္ပင္ျဖစ္သည့္ ပိုလီပ႐ိုပလင္း (polypropylene) ကိ ု

ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုမိုလူသိမ်ားလာခဲ့ၿပီး ယေန႔ 

ေခတ္တြင္ အထုပ္အပိုးမ်ား၊ ကေလးထိုင္ခံုမ်ား၊ ပိုက္မ်ား စသည့ ္

ေန႔စဥ္သံုးကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအမ်ိဳးေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္မူ ပလတ္စတစ္မ်ား တစ္ဟုန္ထုိးသံုးစြဲလာၾကျခင္းသည္ 

အျပဳသေဘာပံုရိပ္ကိုေဆာင္သည္။ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ားကို 

ေခတ္ဆန္ေသာ၊ သန္႕ရွင္းၿပီး ေခတ္မွီေသာ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ 

႐ႈျမင္ၾကသည္။ ယင္းတုိ႕သည္ လက္ရိွ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္လာၿပီး 

ဘဝေနရာအားလံုးနီးပါးကို ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာခဲ့ၾကသည္။ 

ယေန႕အခ်ိန္တြင္ PVC၊ ပုိလီအက္သလင္း (Polyethylene) ႏွင့္ ပုိလီပ႐ုိ

ပလင္းန္ (Polyproplene) တုိ႕သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အက်ယ္ျပန္႕ဆံုး 

အသံုးျပဳေနသည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။
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PVCPVCPVC

33

 း္ညနႈမး္ညသ္ပိသ
း္ငလသ္ကအီလုိပ

 ၊းာ်မ္တိအ္စတစ္တလပ
 ္ပုထ္နုက ္ကာသေးာစ
 ၊္ညကၾအ္စတစ္တလပ

းူဘ့ုိႏးာြႏ ၊းာ်မ္နြပႁ ၊္တိအ္ကႈိမအ
gnitaoc ာႊလၚပေအ

LDPELDPELDPE

44
 ၊းူဘ DVD ၊းာ်မး္ငချးုိပ္ပုထာစအးာစအ
 ၊ါပ္နဘ ၊း္ညၥစပး္ငုိပး္ငြတအ ္ဥာယ္ာတေ္ာေမ
ုံခ့္ညသ္ငုိထးလေက

PPPPPP

55

 ့္ညသးုိပ္ပုထာစအးာစအ
 ာက္ပ်ွလ ၊းာ်မး္ညၥစပ
းာ်မး္ညၥစပ

အျခားအျခားအျခား

77

 ာသေ့္ငမျႈမး္ညသ္ပိသ
း္ငလသ္ကအီလုိပ

Polypropylene

 ဲြဆ္ကလ္ငာဆေးီရခ
 DVD့္ငွႏ DC ၊ာၱတေသ

 ၊းာစအ္တဝအ ၊းာ်မ
 ၊းီထလေ ၊းာ်မးဳိကႀ
 ၊းာ်မးႊမေအံတ္ကုိတးာြသ

ကေလးကစားစရာ၊ 
းာ်မး္ညၥစပ္စစ္ပ်ွလးုံသ္မိအ

ေဖာ့

PSPSPS
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၁၀၁၀ %%

၁၇၁၇ %%၁၈၁၈ %%

၉၉ %%

၆၆%%

ဥေရာပေကာ္မရွင္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ (၇) ခုႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ စုစုေပါင္း အေရအတြက္

2015 ckESpfwGif wpfurÇmvHk;ü yvwfpwpf wefaygif; (381) oef;udk xkwfvkyfcJhonf/2015 ckESpfwGif wpfurÇmvHk;ü yvwfpwpf wefaygif; (381) oef;udk xkwfvkyfcJhonf/

oabmw&m;t& xdkypönf;rsm;udkjyefvnftoHk;jyK&rnfjzpfaomfvnf;oabmw&m;t& xdkypönf;rsm;udkjyefvnftoHk;jyK&rnfjzpfaomfvnf;

trSSefw&m;rSmrl xdkodkYrjzpfcJhay/trSSefw&m;rSmrl xdkodkYrjzpfcJhay/

၎တို႔၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ပလတ္စတစ္

မ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ ေစးကပ္မႈေလ်ာ့ေစသည့္ (plasticizers) မ်ား၊ 

မီးခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆုိးေဆးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဓာတုေဗဒျဖည့္စြက္ ပစၥည္း

မ်ားကို ေရာစပ္အသံုးျပဳသည္။ ထိုျဖည့္စြက္ပစၥည္းအမ်ားစုသည ္

ျပဳလုပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ျပဳျပင္လြယ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ တာရွည္ခ ံ

ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ယင္းပစၥည္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

က်န္းမာေရး ႏစွခ္လုံုးကိ ုထိခိက္ုေစႏိငုသ္ည။္ ထိဓုာတပုစၥည္းမ်ားသည္

ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ပစၥည္းမွထြက္ကာ ေရထဲ သို႔မဟုတ္ ေလထဲသို႔ 

ေရာက္ရွိၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစားအစာမ်ားတြင္ အဆံုးသတ္သည္။ 

ထိုဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုး 

ျပဳရန္ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္လည္း ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။

ပလတ္စတစ္မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းဖူးကစီဓာတ္ကဲ့သို႔ေသာ 

ဇဝီျဒပ္ေပါင္း (ဘိငုအုိ္ပိလုမီာ) မ်ားထမံွျပဳလပု္ႏိငု ္သည။္ ဥပမာအားျဖင့ ္

ကနုထ္တုလ္ပု္ေရးလပုင္န္းစဥအ္သစတ္စခ္ကုိ ုပဇုြနဆ္တိအ္ေရခြမံ်ားႏငွ့ ္

အျခားအခြမံာ ေရေနသတဝၱါမ်ား၏အေၾကးခြမံရွေသာ ဇဝီအဆင့္ေလွ်ာခ့် 

ထားသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 

ထိုသို႔ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္မႈတြင္ အေၾကးခြံတြင္ပါသည့္ ခ်ီတင္ဓာတ္ 

(Chitin) မ်ားကို ခ်ီတိုဆန္ (Chitosan) ဟု ေခၚေသာ ပိုလီမာမ်ားအျဖ

စ္ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ McGill တကၠသိုလ္မွေဖာ္ထုတ္

တီထြင္ခဲ့သူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ထြက္ေပၚလာေသာ ၆ သန္းမွ ၈ 

သန္း အထိရွသိည့ ္ေရေနအခြမံာသတဝၱါမ်ားမ ွရရွိေသာ စြန႕္ပစမ္ႈမ်ားကိ ု

အေျခခံ၍ ေတာက္ပေသာအနာဂတ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ 

ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝ 

ကုန္ၾကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ 

ေသာက္သံုးသည္ပိုက္တံ၊ တခါသံုး ပန္းကန္ျပားမ်ားႏွင့္ ခြက္မ်ား၊ 

ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ထုပ္ပိုးမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ 

ေနခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ ပလတ္စတစ္ 

ေဘးဒုကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိမွာမေသခ်ာလွေပ။
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ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း။ လုပ္ငန္းအလိုက္၊ ႏွစ္အလိုက္။
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၁၉၅၀ မတိုင္မီလူသားမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ကိ ု
ဖန္သား သို႕မဟုတ္ ပိုးထည္ကဲ့သို႕ပင္ တန္းတ ူ
အေလးထားသံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ စားသံုးသူ
မ်ားအတြက္ ကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပိုလီမာျဒပ္ေပါင္းမ်ား၏ 
အက်ိဳးေက်းဇူးကို စတင္ေတြ႕ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ 
ထိုထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံသည ္
အမိႈက္သ႐ိုက္ပမာဏမ်ားစြာကို တိုးျမင့္လာေစခဲ့
သည္။

တစ္ခ်ိန္က ပစၥည္းမ်ားကို တာရွည္္ခံရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး အလြန္နည္းပါး

သည့္ ပမာဏကုိသာ လႊင့္ပစ္ၾကသည္။ အစားအေသာက္မ်ားမွာ 

ေပါေပါမ်ားမ်ား ရသည္။ ထုပ္ပိုးထားသည္မ်ားႏွင့္ ပုလင္းမ်ားကို ျပန္

လည္ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေပးႏိုင္သည္။ ကုန္စိမ္းေရာင္း

သူမ်ားသည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ တခုခ်င္းေရာင္းခ်ၿပီး အသား 

ေရာင္းသူမ်ားသည္လည္း အသားမ်ားကို ဆီေပခံေသာစကၠဴမ်ားျဖင့ ္

ထုပ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ႏြားႏို႔မ်ားကို ျပန္လည္ေပးႏိုင္သည့္ ဖန္ပုလင္းမ်ား 

ျဖင့္ေရာင္းခ်ၿပီး တံခါးေပါက္ေရွ႕တြင္ လာခ်ေပးၾကသည္။ အျခားေသာ 

ပလုင္းမ်ားကိလုည္း ေဆးေၾကာၿပီး ျပနသ္ံုးျခင္း သို႔မဟတ္ု ပလုင္းအသစ္

 မ်ားျပန္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အရည္ႀကိဳျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေဆးဝါး

ပညာရွင္မ်ား သည္လည္း ေဆးျပားမ်ားကို အရစ္ပါေသာအဖံုးပိတ္ပါ 

သည့္ ပုလင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳၾကသည္။ ယခုအခါ ထုိပစၥည္း

အားလံုးကို ပလတ္စတစ္အၾကည္ သုိ႔မဟုတ္ PET မ်ားျဖင့္သာ ထည့္

သြင္းသိမ္းဆည္းၾကေတာ့သည္။

ဒတိုယကမာၻစစ္ ၿပီးဆုံးခါစမွစတင္ကာပလတ္စတစ္သည္ အဓိကလူသိ

မ်ားသံုးစြဲသည့္အရာျဖစ္လာၿပီး လူအမ်ားမွ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း 

အျခားေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားထုပ္ပိုးသည့္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ 

အသံုးျပဳျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၅၀ 

ခုႏစွ္ေႏွာင္းပိငု္းမစွတငက္ာ အလြနအ္မင္းႀကီးမားလာေသာ အရင္းအျမစ ္

အသံုးခ်မႈ လုိအပခ္်က္မ်ားက စီးပြားေရးကိ ုထနိ္းေက်ာင္းေမာင္းႏငွလ္ာ 

ခဲ႔သည္။

ကနု္ထတ္ုလပု္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးသကသ္ာမည့္ အခြင့္အေရးကို

 ရွာေဖြၾကၿပီး ၎တို႔၏ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ခ်ိ ကြင္းဆက္(Supply 

chain) မ်ားတြင္လည္း ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူလာေစရန္ သံုးၿပီးလႊင့္ပစ္သည့္

အေလ့အက်င့္ကို မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း ကာလ

တြင္ အေနာက္တိုင္းမွ အမိႈက္ပံုမ်ား၊ ေျမဖို႔သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ အမိႈက္

မီးရိႈ႕ ျပာခ်သည့္စက္႐ုံမ်ားတြင္ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပလတ္

စတစ္ ပစၥည္းမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားအား လႊင့္ပစ္

မႈသည္ တျဖည္းျဖည္းျခင္း ျမင့္မားလာၿပီး ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား 

တိုင္ေအာင္ တစ္ကမာၻလံုးက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၈ တြင္ ကိုကာကို

လာသည္ တခါသုံး PET ပလတ္စတစ္ပုလင္းမ်ားကုိ ၎၏နာမည္ေက်ာ္

ဖန္ပုလင္းမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုး မိတ္ဆက္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထို 

အေျပာင္းအလဲသည္ စားသံုးသူမ်ား ေသာက္သံုးမႈအတြက္ ေခတ္သစ္

တစ္ခုကို စတင္လိုက္သည့္ ျပယုဂ္ျဖစ္သည္။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္အလယ္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အေနာက္တိုင္းတြင ္

က်ယ္ျပန္႕စြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္မ်ား၏ ျပႆနာ

trIdufrsm;xJwGif urÇmMuD; tb,hfaMumihf om,maeygovJ

zefwD;vdkufonfhyvwfpwpftm;vHk; wlnDrI r&Sdyg/ tcsdKUaomypönf;rsm; \ oufwrf;onf zefwD;vdkufonfhyvwfpwpftm;vHk; wlnDrI r&Sdyg/ tcsdKUaomypönf;rsm; \ oufwrf;onf 

q,fpkESpfcsDícHonf/ odkYaomf xkyfydk;ypönf;rsm;onf toHk;jyKrI trsm;qHk;jzpfNyD; q,fpkESpfcsDícHonf/ odkYaomf xkyfydk;ypönf;rsm;onf toHk;jyKrI trsm;qHk;jzpfNyD; 

cHEdkifonfhoufwrf;vnf;wdkonf/cHEdkifonfhoufwrf;vnf;wdkonf/
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2019 wGif tjcm;aomukrÜPDaygif; 31 ckESihftwl udkumudkvmrS ¤if;\ 2019 wGif tjcm;aomukrÜPDaygif; 31 ckESihftwl udkumudkvmrS ¤if;\ 

yvwfpwpfoHk;pGJrI udef;*Pef;udk yxrqHk; xkwfjyefcJhonf/ tcsuftvufrsm;t& yvwfpwpfoHk;pGJrI udef;*Pef;udk yxrqHk; xkwfjyefcJhonf/ tcsuftvufrsm;t& 

tenf;i,faom tzGJYtpnf;rsm;rSyif pGefYypfypönf;rnfrQ xkwfvkyfonfudk jyoonf/tenf;i,faom tzGJYtpnf;rsm;rSyif pGefYypfypönf;rnfrQ xkwfvkyfonfudk jyoonf/

တိုးတက္လာမႈကို ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ဟူသည့္ 

ယံုၾကည္မႈမ်ားျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ အဆံုးပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ျဖည့ ္

သြင္းႏိငု္ေသာ ဆိဒုါႏငွ့ ္ႏြားႏို႔ဗူးမ်ားအားလုံးနီးပါး ေပ်ာကက္ြယ္သြားကာ

 အသံုးျပဳၿပီး လႊင့္ပစ္ႏိုင္သည့္ ပလတ္စတစ္မ်ားအစားထိုးေနရာယူလာ 

ၾကသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္ Supply chain အတြင္း ထိုသို႔ 

ေသာတစ္လမ္းသြား ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ 

အေဖ်ာ္ယမကာထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ေဝးလံေသာေနရာမွ ေဈး 

ကြက္အသစ္မ်ားကို စုစည္းရရွိေစၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေနာက္

တိုင္းတြင္ စတင္ထြန္းကားလာခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပံုစံမ်ားကို  

စတင္အတုယူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ သံုးၿပီးလႊင့္ပစ္သည့္ 

လူေနမႈဘဝသည္ ေခတ္မီမႈ၏ သေကၤတတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

(၂၀) ရာစုေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ဘဝမ်ားသည္ ပို၍အလုပ္ရႈပ္လာၾကသည္။ 

အလုပအ္ကိငုအ္ဆင့အ္တန္းမ်ား ျမင့မ္ားလာသလိ ုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္

လည္း အလုပ္သမားအင္အားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ 

ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားသည္ ပိုမိုႀကီးမားလာၿပီး ခရီးေဝးမွ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ 

သူမ်ား ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္မႈမ်ားလည္း မ်ားလာခဲ့သည္။ 

နားနားေနေန ေနႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္းတိုးလာသည္။  

မိသားစုမ်ား (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား) တြင္ ခ်က္ျပဳတ္ခ်ိန္၊ 

ဥယ်ာဥစ္ိက္ုပ်ဳိးခ်နိ ္သို႔မဟတ္ု အမိအ္လပုလ္ပုခ္်နိမ္်ားပိနုည္းလာသည။္ 

ေရခဲေသတၱာ (Freezer) မ်ားႏွင့္ မိုက္က႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖိုမ်ားသည္ အိမ္တြင္ 

လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ခ်က္ျပဳတ္သည့္အေနအထားမွ စူပါမားကတ္မ်ားမွ 

ႀကိဳတင္ခ်က္ထားသည့္ အရာမ်ားကို ေႏႊးစားသည့္ “TV Dinner” 

မ်ားျဖစ္လာခဲ့ေစသည္။

ထို “လြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ ဘဝပုံစံ” သည္တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္

မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္ စုပ္ပိုက္မ်ား၊ တစ္ခါ

သံုး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား၊ ေဖာ့ပန္းကန္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မာ ပန္းကန ္

ခြက္ေယာက္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ား၌ အစားအေသာက္မ်ားကိ ု

ပါဆယ္သယယ္သူြားႏိငုသ္ည့ ္ပစၥည္းမ်ားျဖစလ္ာခဲသ့ည။္ အရာရာတိငု္း

ကို ျမန္ဆန္စြာရရွိလာႏိုင္ၿပီး အလြယ္တကူစားသံုးႏိုင္ကာ က်န္သည့ ္

ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အမိႈက္ပံုးတြင္ အလြယ္တကူပစ္လိုက္ရံုသာ 

ျဖစ္သည္။ တစ္ခါသုံး ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစံနစ ္

အတြင္းမွ ဘဝပံုစံမ်ား၏ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ 

ဘဝ ပံုစံသည္ ေခတ္သစ္ဘဝပံုစံ တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ အရွိန္ရလာ 

ေစျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ ္

သည္။

PL
A

ST
IC

 A
TL

A
S 

20
19

/M
A

C
A

RT
H

U
R

းာ်မး္ညၥစပးုိပ္ပုထ္စတစ္တလပ
း္ငါပေ္နတး္ငြတအ္စွႏတစ္

Coca
-C

ola

Nestl
é

Danone

Unile
ver

၃၀၀၀၀,၀၀၀၃၀၀၀၀,၀၀၀

၁၇၀၀,၀၀၀၁၇၀၀,၀၀၀

၇၅၀,၀၀၀၇၅၀,၀၀၀
၆၁၀,၀၀၀၆၁၀,၀၀၀

ပထမေနရာ - ကိုကာကိုလာပထမေနရာ - ကိုကာကိုလာ
ႏွစ္စဥ္တစ္ကမၻာလံုးတြင္ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္ပုလင္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ
၈၈,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀၈၈,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

သန္းေထာင္ေပါင္း(၈၈)သန္း
ရွိသည့္ ပုလင္းမ်ားသည္
ကမကမၻၻာႏွင့္လအၾကား (၃၁)ႀကိမ္ာႏွင့္လအၾကား (၃၁)ႀကိမ္
သြားေရာက္မႈႏွင့္ညီသြားေရာက္မႈႏွင့္ညီ

တစ္မိနစ္အတြင္း
ပုလင္းေပါင္း ၁၆၇,၀၀၀ပုလင္းေပါင္း ၁၆၇,၀၀၀
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ညီမွ်သည္

tBuD;qHk;aom pm;aomufukefvkyfrsm;\ trIdufyHkrsm;tBuD;qHk;aom pm;aomufukefvkyfrsm;\ trIdufyHkrsm;
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vlZifbwf/ tdkif,mvefESihf tufpfwdk;eD;,m;EdkifiHrsm;onf Oa&mywGif yvwfpwpftxkyftydk; vlZifbwf/ tdkif,mvefESihf tufpfwdk;eD;,m;EdkifiHrsm;onf Oa&mywGif yvwfpwpftxkyftydk; 

ypönf;rsm; pGefUypfrItrsm;qHk; EdkifiHrsm;jzpfonf/ aumif;rGefonfhtcsufrSmypönf;rsm; pGefUypfrItrsm;qHk; EdkifiHrsm;jzpfonf/ aumif;rGefonfhtcsufrSm

2015 ckESpfrSEIef;onf 2016 ckESpfwGif usqif;oGm;jcif;jzpfonf/2015 ckESpfrSEIef;onf 2016 ckESpfwGif usqif;oGm;jcif;jzpfonf/

E  းာ်မး္ညၥစပ့္ညသးိုပ္ပုထ္စတစ္တလပ း္ငချးီဥ္စတူလ္ကိုလအံင္ငိုႏွိရ U
စ္ပ႕္နြစ ၆၁၀၂ ၊ႈမ

Oa&myrS trIdufOa&myrS trIduf

> ၄၀

၃၀–၃၉ 

၂၀–၂၉ 

၁၀–၁၉ 

< ၉ 

kg/ေနထိုင္သူ

EU-average:
၂၀၁၅: ၃၁ kg
၂၀၁၆: ၂၄ kg

စိုက္ပရပ္စ္၊ ဂရိ၊ လစ္သူေယးနီးယား၊ ေမာ္လ္တာ၊
႐ိုေမးနီးယား ၂၀၁၅ မွ အခ်က္အလက္မ်ား

ထိုကဲ့သို႔ေသာ သေဘာထားမ်ားသည္ ေဟာလိဝုဒ္ရွိ အားကစားႏွင့ ္

ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လူသိမ်ားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို 

အဓိကထင္ဟပ္ျဖစ္ေပၚသည္။ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္မ်ားသည ္

အရြယ္အစားမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ေတြ႕ျမင္လာရၿပီး 

ေကာလိပ္ပါတီမ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား 

သံုးျခင္း၊ တယ္လီေဗးရွင္းထဲမွ နာမည္ႀကီးသူမ်ားသည္ ေကာ္ဖီခြက္ကို

ကိုင္္ထားၿပီး အလုပ္သို႔သြားေနျခင္း စသည့္ပံုရိပ္မ်ားကို ျမင္ၾကရသည္။

ထိုပံုရိပ္မ်ားသည္ ကမာၻတဝွမ္းသို႔ေရာက္ရွိသည္။ ပိုမိုဆင္းရဲေသာ 

ေဒသမ်ားတြင္ သံုးၿပီးလႊင့္ပစ္ႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားသံုးျခင္းကို ဂုဏ္ယ ူ

ဖြယ္ရာအျဖစ္႐ႈျမင္ၾကၿပီး အလံုးအရင္းႏွင့္အသံုးျပဳၾကသည္။ စီးပြားေရး

လပုင္န္း ေကာပ္ိုေရးရငွ္းႀကီးမ်ားသညလ္ည္း ဤေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႀကီး

ကို တက္ႂကြစြာ အားေပးေထာက္ခံၾကသည္။ 

ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာႀကီးမားသည့္ ပြဲေတာ္ႀကီးမ်ားမွ 

ထြက္ေပၚလာသည့္ အမိႈက္ပံုႀကီးမ်ားသည္ မီးရိႈ႕ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေျမျမႇဳပ္ျခင္းအားျဖင့သ္ာ ရငွ္းလင္းႏိငုသ္ည။္ သို႔ေသာ ္ထိသုို႔ေသာပြမဲ်ားကိ ု

ဦးေဆာင္စီစဥ္သူအခ်ဳိ႕အၾကားတြင္ ထိုကိစၥကို ျပန္လည္စဥ္းစားစရာ 

ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

ယခုအခါ အခ်ိဳ႕သည္ ပြဲလာသူမ်ားအား ခြက္မ်ားအတြက္ စရံေငြ 

ေတာင္းယူၿပီး အျပနတ္ြင္ျပနလ္ညထု္တ္ေပးသည။္ အစားအေသာကမ္်ား

ကို ေျမေဆြးအျဖစ္ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ပန္းကန္ျပားမ်ားျဖင့ ္

ဧည့္ခံျခင္းမ်ားလည္း တိုးလာသည္။ ထုပ္ယူသြားႏိုင္မည့္ (ပါဆယ္ယ ူ

မည့္) အစားအေသာက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားသည္လည္း ၎တို႔

၏စားသံုးသူမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ထည့္စရာဘူး၊

 ခြက္မ်ားယူလာပါက က်သင့္သည့္တန္ဖိုး အေပၚတြင္ ေငြျပန္ထုတ ္

ေပးျခင္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လႊင့္ပစ္သည့ ္

အက်င့္သည္လႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ေန႔စဥ္ဘဝ ႐ႈေထာင့္မ ွ

ၾကည့္လွ်င္ အနည္းငယ္ပို၍ အဆင္ေျပလြယ္ကူေနေသးျခင္းေၾကာင့ ္

ျဖစ္သည္။ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကုန္က်စရိတ္

မ်ားတြင္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၏ တန္ဖိုးမပါဝင္ပါ။

ႏိငုင္တံစ္ႏိငုင္ံႏငွ့ ္တစ္ႏိငုင္အံၾကား သီးသန႕္သတမ္တွထ္ားသည့လ္ပုထ္ံုး 

လုပ္နည္းမ်ား ကြဲျပားမည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

တြင္ တိက်စြာေဖာ္ျပႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ Proctor & Gamble ကဲ့သို႔ 

ေသာ ကုမၸဏီအႀကီးစားႀကီး မ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း

မ်ားကိ ုတငသ္ြင္းေရာင္းခ်ရာ၌ ပလတ္စတစအ္တိ ္အေသးမ်ားႏငွ့ ္ေရာ

င္းခ်ကာ ေဈးကြက္ေဝစုရရန္လည္းျဖစ္သည္။ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ ဆပ္ျပာ

မႈန္႕မ်ားႏွင့္ ေဆာ့စ္အထုပ္မ်ားကို ေသးငယ္ၿပီး အလံုပိတ္ထားသည့ ္

အိတ္ကေလးမ်ားျဖင့္ေရာင္းခ်သည္။ တင္သြင္း ေရာင္းခ်သူမွ ေထာက္ 

ျပသည္မွာ ထိုသို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြနည္း သည့္စားသံုးသူမ်ား 

အေနျဖင့ ္၎တို႔၏ထုတကု္နမ္်ားကုိ ဝယ္ယသူံုးစြဲႏိငု္ေစရန္ျဖစသ္ညဟ္ု

ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ရလဒ္မွာ အမိႈက္မ်ားပိုမ်ားလာျခင္းသာျဖစ္သည္။

ဆိုးဝါးသည့္ လကၡဏာရပ္တစ္ခုမွာထိုကဲ့သို႔ အေသးစားပမာဏ 

ကေလးမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုျခင္းစီႏွင့္ ၎အ

တြက္ လိုအပ္မည့္ ထုပ္ပိုးပစၥည္းပမာဏမွာ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိျခင္း ျဖစ္ၿပီး

 တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္ သံုးစြဲမႈႏႈန္းကိုလည္း တိုးတက္မ်ားျပား ေစသည္။ 

ယင္းသည္ ေသာက္သံုးေရေပးေဝမႈမလံုေလာက္ဘဲ လူအမ်ား 

အေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္ ေရသန္႕ဘူးမ်ားကုိ အားထားရသည့္ ေနရာမ်ား

တြင္ ႀကီးစြာဒုကၡျဖစ္ေစသည္။ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ 

အမိႈက္စြန္႕ပစ္သည့္စနစ္မရွိပါက ပလတ္စတစ္အမိႈက္ပံုမ်ား 

အလယ္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနထိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ 

မ်ားသည္ ထုပ္ပိုးသည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ စြန္႔ပစ္ရန္နည္းလမ္း 

သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္နည္းလမ္းကို ေပးအပ္ျပသထားျခင္း 

မရွပိါ။ အလြယတ္ကူအသုံးျပဳသည့ပ္စၥည္းမ်ားမ ွအမိႈကမ္်ားသည ္ဖြ႕ံၿဖိဳး

ဆဲကမာၻႀကီးမွ ၿမိဳ႕ႀကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလံုးအရင္းႏွင့္ ရွိေန 

သည့္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို ေကာက္ယူရွင္းလင္းရန ္

အတြက္ မက္လံုးမ်ားလည္းမရွိသလို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္

ညီေအာင္ တာဝန္ယူစြန္႕ပစ္ရမည့္နည္းလမ္းလည္းမရွိေပ။



ပလတ္စတစ္အေၾကာင္း ပံုျပစာတမ္း ၂၀၂၀18

၁၉၅၀ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အၾကားတြင္ သန္းေထာင္ေပါင္း (၉.၂) တန္ရွိ 

ေသာ ပလတ္စတစ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ ယေန႔ 

ကမာၻေျမေပၚတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ လူတစ္ဦးလွ်င္ သံုးစြဲမႈ တစ္တန ္

ထက္ပိုသည္။ သို႔ေသာ္ ပလတ္စတစ္ အမ်ားစုမွာ အဓိကေနရာေလး 

ေနရာတြင ္ထုတလ္ပုၿ္ပီးအမ်ားဆံုးသုံးစြသဲည၊္ အာရတွိကုအ္ေရ႕ွေျမာက္

ပိုင္း၊ ေျမာက္အေမရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပအေနာက္ပိုင္း 

တို႔တြင္ ျဖစ္သည္။

ပလတ္စတစ္သည္ တာရွည္ခံၿပီး ေပါ့ပါးကာ အလြယ္တကူ ပံုသြင္း ႏိုင္

သည္။ ထိုဂုဏ္သတၱိမ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့ ္

ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္ စံျပအသံုးျပဳႏိုင္ေစသည္။ သို႔ေသာ ္

တစ္ဖက္တြင္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို အရည္အေသြးျမင့္မားေသာပစၥည္း

မ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳရန္မူလက ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေနတြင္မႈ ထုပ္

ပိုးသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ခါသံုးထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳ 

ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားကိ ု

တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသာအသံုးျပဳၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္အခ်ိန္တိုအတြင္း အမိႈက္

ပံုထဲသို႔သာပစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္မ်ား၏ ဂုဏ္သတိၱမွာ 

ေကာင္းက်ိဳးရွိသလို က်ိန္စာလဲျဖစ္ၿပီး အလြန္အားေကာင္း ခံႏိုင္ရည္ရွိ

သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပလတ္စတစ္မ်ား ပ်က္စီးႏႈန္း အလြန္ေႏွးေကြး 

ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ 

အစားအေသာက္ႏွင့္ အျခားေသာ ကုန္စည္မ်ား ထုပ္ပိုးရန္အတြက္ 

အထူးအသံုးမ်ားသည္။ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင ္

အဂၤါရပ္မ်ားကို ျမင့္ေသာအပူခ်ိန္ႏွင့္ နိမ့္ေသာအပူခ်ိန္မ်ားႏွစ္ခုလံုးတြင္ 

ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေပၚမူတည္ၿပီး ျပဳျပင္လြယ္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ မာေက်ာျခင္း ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

သိပ္သည္းမႈနည္းေသာေကာ္ေစ့ (ပုိလီအက္သလင္း) (LDPE) မ်ားသည္

 အၾကမ္းခံၿပီး ျပဳျပင္လြယ္သလို ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏိုင္သည့္အစြမ္းလည္း

ရွိသျဖင့္ ဖလင္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အသံုးျပဳၾကသည္။

အျခားတစ္ဘက္တြင္ PET သည္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ အရည္မ်ား စိမ့္ဝင္ 

ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ပုလင္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အေျခခ ံ

အသံုးျပဳသည္။ ပိုလီပ႐ိုပင္းကို အရည္ေပ်ာ္မႈအဆင့္ျမင့္မားၿပီး ဓာတ ု

ေဗဒ ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပူေသာအရည္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳ 

သည္။ ပိုလီစတိုင္ရင္း (ေဖာ့) သည္မာေက်ာကၽြတ္ဆတ္ၿပီး ၾကည္လင္

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎တို႕ကို ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား၊ 
စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ကားဒက္ရွ္ဘုတ္မ်ားတြင ္
ေတြ႕ရသည္။ သို႕ေသာ္ ပလတ္စတစ ္
ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ တစ္ဝက္နီးပါးမွာ 
တလအတြင္းပင္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ ္
ဇာတ္သိမ္းသြားၾကသည္။ အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ 
ျပန္လည္အသံုးျပဳၾကသည္။

wpfcgoHk;yvwfpwpfrsm;onf urÇmvHk;qdkif&m yvwfpwpftusyftwnf;wpfcgoHk;yvwfpwpfrsm;onf urÇmvHk;qdkif&m yvwfpwpftusyftwnf;

t"dut&m0w¬Kjzpfvmonf/ ¤if;wdkYudkxkwfvkyfjcif;onfvnf;t"dut&m0w¬Kjzpfvmonf/ ¤if;wdkYudkxkwfvkyfjcif;onfvnf;

urÇmBuD;\ tenf;i,frQaom ae&ma'orsm;wGifomjzpfonf/ urÇmBuD;\ tenf;i,frQaom ae&ma'orsm;wGifomjzpfonf/ 

oHk;pGJrIoHk;pGJrI

aumif;usdK;ESifh qdk;usKd;

ယခင္
USSR

၂၁၂၁၂၁ % %%
၁၆ %၁၆၁၆  %%

၁၇ %၁၇၁၇  %% ၃၈ %၃၈၃၈  %%

၃ %၃၃  %%

၁ %၁၁  %%၄ %၄၄  %%

္နယီဘ္စရာက ၊ကိရမေအ္ငတ္ကလ  ၆၄၉၆၄၉၆၄၉

ဥေရာပ      ၇၄၆၇၄၆၇၄၆

ကိရဖာအ                ၁၂၈၄၁၂၈၄၁၂၈၄

အာရွ                                                   ၄၅၃၆၄၅၃၆၄၅၃၆

          ကိရမေအ္ကာမျေ ၃၆၅၃၆၅၃၆၅

      းာယးီနး္ငွရးိုအ ၊်လးတၾေစသၾ ၄၁၄၁၄၁

ဥေရာပကိရမေအ္ကာမျေ

 ့္ငွႏုိဟဗ
ကိရမေအ္ငာတေ

ကိရဖာအ း္ငိုပ္ယလအ႕ွရေအ ္တိဖိစပ ့္ငွႏွရာအ 
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ေဒသအလိုက္တခါသံုး ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ၊ ျဖန္႔ခ်ိမႈ၊ ၂၀၁၄
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မႈ ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရျမႇဳပ္ပံုစံသံုးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ထုပ္ပိုးမႈ (ပါကင္) 

အတြင္းခံ ေဖါ့တံုးမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ထည့္သည့္ ဗူးမ်ားအျဖစ ္

အသံုးျပဳသည္။ ပိုလီဗိုင္နယ္ကလို႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ PVC ကို ေအာက္စီ 

ဂ်င္ သို႔မဟုတ္ ေရမ်ားစိမ့္မထြက္ႏိုင္ရန္ တင္းက်ပ္ေသာ သို႔မဟုတ ္

ျပဳျပင္လြယ္ေသာ ထုပ္ပိုးမႈမ်ားအတြက္အသံုးျပဳသည္။

ပလတ္စတစ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ အသံုးျပဳမႈ 

တိုးျမင့္လာသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ - ၾကမ္းခင္း အဖံုးမ်ား၊ 

တံခါးမ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္ ေရပိုက္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ 

ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ ေရရွည္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ျပဳျပင္လြယ္သလို မႈိတက ္

ျခင္းႏွင့္ သံေခ်းတက္ျခင္းကိုလည္းခံႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ေတာင့္တင္း 

ၾကံ့ခိုင္မႈလည္းရွိသည္။ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အလြယ ္

တကူ တပ္ဆင္ႏုိင္သလုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္လည္း လြယ္ကူသည္။ အပူ

ဒဏ္၊ အေအးဒဏ္ကို အကာအကြယ္ေပးၿပီး စြမ္းအင္ကိုလည္း ေခၽြတာ

 ႏိုင္သည္။

wpfurÇmvHk;wGif yvwfpwpfwefaygif; oef; (400) ausmfudkESpfpOf xkwfvkyfonf/wpfurÇmvHk;wGif yvwfpwpfwefaygif; oef; (400) ausmfudkESpfpOf xkwfvkyfonf/

xkyfydk;onfhypönf;rsm;onf xkwfvkyfonfhyvwfpwpfrsm;tm;vHk; oHk;yHkwpfyHkausmfonf/xkyfydk;onfhypönf;rsm;onf xkwfvkyfonfhyvwfpwpfrsm;tm;vHk; oHk;yHkwpfyHkausmfonf/
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*Mostly single use 

း္ညၥစပ္စစ္ပ်ွလ/ာရ္ငုိဆ္စစ္ပ်ွလ ၁၉၁၉၁၉

၇၁၀၂၊္ညသဳပျးာစ္ယုိကုိကး္နသ္စတ္နတ္ညသုခ္စတတၤကေသ၊း္နသ)၈၃၄(္နိ်ခ္နတး္ငါပေုစုစ၊ႈမဳပျးုံသအွမ႑ကး္နင္ပုလႈမ္ကစ

္ပိလအ္ညထအ ၆၂၆၂၆၂

းာ်မးာယၲႏယ္ကစးုံသး္နင္ပုလ ၃၃၃

းရေ္ငာဆေ႔ုိပူယ္ယသ ၂၉၂၉၂၉

းရေ္ပုလ္ကာဆေ့္ငွႏုံအအ္ကာဆေအ ၇၁၇၁၇၁

*း္ညၥစပးုိပ္ပုထ ၁၅၈၁၅၈၁၅၈
အျခား ၅၁၅၁၅၁

းာ်မး္ညၥစပ္နုကးုံသူလ ၄၅၄၅၄၅
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2000 ckESpfuwnf;u NyD;cJhonhf ESpfaygif; (50)xuf yvwfpwpfyrmPrsm;jym;pGm2000 ckESpfuwnf;u NyD;cJhonhf ESpfaygif; (50)xuf yvwfpwpfyrmPrsm;jym;pGm

ydkxkwfcJhonf/  yvwfpwpfrsm;rSm tqrwef qufvufxGufay:aeqJjzpfonf/ydkxkwfcJhonf/  yvwfpwpfrsm;rSm tqrwef qufvufxGufay:aeqJjzpfonf/
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၆၀၀

၅၀၀

၄၀၀

၃၀၀

၂၀၀

၁၀၀

၀

၁၉၆၀၁၉၅၀ ၁၉၇၀ ၁၉၈၀ ၁၉၉၀ ၂၀၀၀ ၂၀၁၀ ၂၀၂၀ ၂၀၃၀

 ကကးး္္ညညတတကက္္စစွွႏႏုုခခ ၀၀၀၀၀၀၂၂

 ့့္္ညညသသ့့ဲဲခခ္္ပပုုုုလလ္တ္တုုထထ

 ဏဏာာမမပပ္္စစတတစစ္္တတလလပပ

ိိုုပပ္္ကကထထ္္ကက၀၀တစ္ တစ္ းး္္ငငါါပပေေုစုစုုစစ

း္နွမ႔္နခ

တစ္ကမၻာလံုးႏွစ္စဥ္ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္းတစ္ကမၻာလံုးႏွစ္စဥ္ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္း

၅၆ %၅၆ %

စားေသာက္ကုန္က႑ကဲ့သို႔ပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုး

မ်ားသည့္ ပစၥည္းမွာ PVC ျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္အေဆာက္

အအံုမ်ားအတြက္ မ်ားစြာေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ 

တစ္ဘက္တြင္ တာရွည္ခံမႈႏွင့္ ေတာင့္တင္းမႈရွိသလို အျခားတစ္ဖက ္

တြင္လည္း အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးမႈရွိသည္။ သိပ္သည္းမႈျမင့္မားသည့္ ပိုလီ

အက္သလင္း (HDPE) မ်ားမွျပဳလုပ္ထားသည့္ ေရပိုက္မ်ားသည ္

ေရလံုၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ကာ သံေခ်းလည္း မတက္ေပ။ ျပဳျပင္

လြယမ္ႈရွၿိပီး ေကြးၫြတ္ႏိငုက္ာ လကရ္ွပိိကုလ္ိငု္းမ်ားကိ ုထိုးေဖာကတ္ပ္

ဆင္ႏိုင္သည္။

ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ား၊ မီးရထားမ်ားႏွင့္ 

သေဘာၤမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္လည္း မရွိမျဖစ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တာရွည္ခံၿပီး အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးျခင္း ထို႔အတူ 

ျပဳျပင္လြယ္ၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳ ႏိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ပလတ္စတစ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအနည္းငယ္သာ

လိုအပ္ၿပီး တုန္ခါမႈကိုလည္း ထာဝရခံႏိုင္သည္။ ပလတ္စတစ္မ်ားသာ 

မရွိခဲ့ပါက ယေန႔ရွိေနသည့္ကားမ်ား လမ္းေပၚတြင္ ေတြ႕ရမည္ 

မဟုတ္ေပ။ ပလတ္စတစ္မ်ားကို ကားဘမ္ပါမ်ား၊ အတြင္းပိုင္း 

ဆင္ယင္မႈမ်ား၊ ထုိင္ခံုမ်ား၊ ပစၥည္းထည့္သည့္ေနရာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ 

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဒက္ရွ္ဘုတ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။ ဆီစား 

ပိသုကသ္ာေသာ ပိမုိုေပါပ့ါးသည့ ္သေဘၤာမ်ားကိ ုဝယလ္ိအုားျမင့တ္က ္

လာသည္ေၾကာင့္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပလတ္စတစ္ဖန္သား

သို႔မဟုတ္ ကာဘြန္ခ်ည္မွ်င္မ်ား စသျဖင့္ ပလတ္စတစ္ျဖည့္ကူထား 

သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ပိုမိုအသံုးျပဳလာၾကသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားသည ္

သံေခ်းမတက္သလို ပင္လယ္ေရေၾကာင့္လည္း မည္သို႔မွ ထိခိုက္ျခင္း  

မရွိေပ။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ရသည့္ ၾကားကာလမ်ားကိုလည္း ပိုမို 

ျခားသြားေစၿပီး သေဘၤာလညပ္တ္ မႈ ကုနက္်စရတိမ္်ားကုိ ေလ်ာက့်ေစ

သည္။

ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ အလြန္ 

ျပင္းထန္ေသာ အပူခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္စားမႈကိုလည္း ခံႏိုင္သကဲ့သို႔ 

ဂ်က္အငဂ္်င္ေလာငစ္ာမ်ားႏငွ့ ္ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကိလုည္း ခံႏိငုရ္ည္

ရွိသည္။ PVC၊ အခ႐ိုင္းလစ္ႏွင့္ ပိုလီယာမိုက္ကဲ့သို႕ေသာ ပလတ္စတစ္

မ်ားသည္ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အာကာသယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ရာ 

တြင္ မရွိမျဖစ္အေရးပါၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ဒက္ရွ္ဘုတ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊  

နံရံကာျခင္းမ်ား၊ အစားအေသာက္တြန္းလွည္းမ်ား၊ အိမ္သာမ်ား၊ 

ခရီးေဆာငအ္တိထ္ည့သ္ည့ ္အခန္းမ်ားႏငွ့ ္ဆတုိီငကီ္အဖံုးမ်ားအတြက္

သံုးသည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ေလယာဥ္မ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္  

အသံုးျပဳမႈသည္ (၄%) မွ (၅၀%) အထိတိုးျမင့္လာခဲ့သည္။

ျမင့္တက္လာသည့္ ပလတ္စတစ္ဝယ္လိုအားသည္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း 

စြန္႔ပစ္မႈတြင္ ေရွာင္လႊဲမရေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိ

ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ပလတ္စတစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ (၄၀%) မွာ 

တစ္လအတြင္း အမိႈက္ျဖစ္သြားသည္။ ဤသို႔ ပလတ္စတစ္မ်ား 

စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာင္ပံုယာပံု ျဖစ္လာေနျခင္းသည္ ျပင္းထန္သည့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျပန္လည္  

ျပင္ဆင္အသံုးျပဳျခင္း (Recycling) သည္ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့က်

သြားေစႏိုင္မည့္ ဒုတိယေရြးခ်ယ္ခ်က္တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ၂၀၂၅ တြင္ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပလတ္စတစ္တန္ေပါင္း သန္း (၆၀၀) ကို ထုတ္လုပ္ၿပီး 

ျဖစ္မည္ဟု မွန္းဆထားသည္။ လက္ရွိျပန္လည္ အသံုးျပဳေနသည့္ ျပန္

လညအ္သုံးျပဳေရး recycling စနစမ္်ားသည ္ထိမုွ်မ်ားျပားေသာ ပမာဏ

ကို လံုေလာက္စြာကုိင္တြယ္စီမံႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ 

ျပသေနသည့္အခ်က္မ်ားမွာ တန္ သန္းေပါင္း ကိုးေထာင္ေက်ာ္ရွိေသာ 

ပလတ္စတစ္မ်ားကို (၁၉၅၀) ခုႏွစ္ကတည္းက ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး (၁၀%) 

ကိုသာ ျပန္လည္အသံုးျပဳ ႏိုင္ေၾကာင္းျပသသည္။ အေကာင္းဆံုး 

ေျဖရွင္းရမည့္ နည္းလမ္းမွာ အေျပာလြယ္ၿပီး အလုပ္ခက္ပါသည္။ ပဆံုး

အခ်က္အေနႏွင့္ ပလတ္စတစ္ကို အေျမာက္အျမားမထုတ္လုပ္ၾကရန္

သာ ျဖစ္ပါသည္။
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ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ားစု၏ ဘဝသည္ ေရနံ သို႔မဟုတ္ 

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္မွ စတင္သည္။ ေလာင္စာဆီ သို႔မဟုတ္ 

ဓာတ္ေငြ႕ကိ ုေျမေအာကမ္ ွအထူးသျဖင့ ္အျငင္းပြားဖြယရ္ာ ေျမေအာက ္

ေရနံတူးေဖာ္သည့္စံနစ္ (fracking) အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္ယူရာတြင္ 

အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ အရာဝတၳဳမ်ား ေလထဲ သို႔မဟုတ္ 

ေရထဲသို႔ ထုတ္လႊတ္သည္။ ေျမေအာက္မွ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ယူရာတြင္ 

အသံုးျပဳသည့္ အရာဝတၳဳမ်ား (၁၇၀) ေက်ာ္မွာ ကင္ဆာ၊ မ်ိဳးဆက္ပြား 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္မႈမမွန္ကန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခံအား 

စနစ္ကို ထိခိုက္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ေရနံတူးသည့္တြင္းမ်ား 

အနီးအနားတြင ္ေနထိငုသ္ည့လ္မူ်ားမွာ ထိအုရာဝတၳဳမ်ားဒဏက္ိ ုအထူး

တလည္ ခံစားၾကရၿပီး ထိုေဒသမ်ားတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္

အသံုးျပဳသည့္ ဒီဇယ္ကုန္တင္ကားမ်ားစြာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ညစ္ 

ညမ္းမႈမ်ားကိုလည္း ခံစားၾကရသည္။ ေရနံတူးသည့္ကြင္းမ်ားတြင ္

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ေရႏွင့္ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား ကုန္တင္ယာဥ္ေပါင္း

(၆၀၀၀) ေက်ာ္စာ ဝန္မ်ားရွရိန္လုိသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ သုေတသန

 ျပဳခ်က္အရ ေရနံေျမမ်ားအနီးအနားတြင္ ေနထိုင္သည့္ မိခင္ေလာင္း

မ်ားသည ္ကိယုဝ္နက္ိ ုထခိိကု္ႏိငု္ေျခမ်ားႏငွ့ ္အခ်နိမ္တိငုမ္ွ ီေမြးဖြားျခင္း

မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျချမင့္မားသည္။

ေလာငစ္ာဆမီ်ားမ ွပလတစ္တစသ္ို႔ေျပာင္းလဲျခင္းဆိသုညမ္ွာ ၎တို႔ကို

သန္႕စင္ၿပီး ပိုမိုေသးငယ္သည့္ ေမာ္လီက်ဴးမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ခြဲထုတ္

 ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ ၎တို႔ကိုေပါင္းစပ္ၿပီး ပိုလီမာျဒပ္ေပါင္းမ်ား

အျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ေရာစပ္ၿပီး အပူႏွင့္ ဖိ

အားေပးသည္။ အလုိရိွသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားရရိွေစရန္ ထုိပစၥည္း

မ်ားတြင ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျဖည့စ္ြကပ္စၥည္းမ်ားထည့သ္ြင္းရသည။္ ပလတ္

စတစ္ျဖစ္ေစရန္ဖန္တီးေပးသည့္ပစၥည္း (plasticizer) မ်ားသည ္

ေတာင့္တင္းသည့္ PVC မ်ားကို ျပဳျပင္ရလြယ္သည့္ဖလင္မ်ားအျဖစ ္

ေျပာင္းေပးႏိုင္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးမ်ား ကစားသည့္ ေရကူးကန္

အငယ္ေလးမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ဖလူအို႐ိုက္ျဒပ္ေပါင္းမ်ားကို 

ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ဂ်ာကင္အကႌ်မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳ

သည္။ ဘ႐ိုမိုက္ပါေသာအရာဝတၳဳမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့ ္

ပရိေဘာဂမ်ားတြင္ မီးဒဏ္ခံသည့္ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္သံုးႏိုင္သည္။ ပ်မ္း

မွ်အားျဖင့္ ပလတ္စတစ္ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဓာတုျဖည့္စြ

က္ပစၥည္းမ်ား (၇%) ခန္႕ပါရွိသည္။ PVC ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေဘာ

လံုးတစ္လံုးတြင္ plasticizer မ်ားသည္ ေဘာလံုးစုစုေပါင္း အေလးခ်ိန္

၏ (၇၀%) ရွိသည္။

ထိုျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ 

ရွိသည္။ ယင္းဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားမွ 

တျဖည္းျဖည္းခ်င္းႏွင့ ္ထြက္ေပၚလာကာ တိုးပြားလာၿပီး အစားအစာမ်ား၊ 

အခန္းတြင္းေလထုႏွင့္ အိမ္တြင္းရွိဖုန္မႈန္႕မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ 

သြားသည္။  အေမရိကန္မွ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ 

ေက်ာင္းမွေကၽြးေသာ ေန႔လညစ္ာမ်ားကိအုၿမ ဲစားေသာကေလးမ်ားသည ္

လံုးဝမစားေသာကေလးမ်ားထက္ (phthalates) (ဖသက္လိတ္ 

အက္စစ္ဓာတ္) ဒဏ္ကို ပိုမိုခံစားၾကရၿပီး အစားအေသာက္ထည့္သည့္ 

ဗူးမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ plasticizer မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၏ ေသြးကိုေလ့လာရာတြင္ 

မတူညီသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံး ဓာတုေဗဒပစၥည္းပ်မ္းမွ် (၅၆) မ်ိဳးခန္႕ကုိ 
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ပလတ္စတစ္တြင္ပါဝင္ေသာ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ လႈပ္ရွားေစသည့္ပလတ္စတစ္တြင္ပါဝင္ေသာ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ လႈပ္ရွားေစသည့္
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္
က်န္းမာေရးအက်ိဳးဆက္မ်ားက်န္းမာေရးအက်ိဳးဆက္မ်ား

တက္ၾကြမႈလြန္ကဲျခင္း/တက္ၾကြမႈလြန္ကဲျခင္း/
အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္မႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္မႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊

IQ နိမ့္ျခင္းIQ နိမ့္ျခင္း

 သိုင္း႐ြိ သိုင္း႐ြိဳဳ က္က္
မူမမွန္ျခင္းမူမမွန္ျခင္း

ေပါင္ခ်ိန္မျပည့္ေပါင္ခ်ိန္မျပည့္
ကေလးေမြးျခင္းကေလးေမြးျခင္း

ပန္းနာပန္းနာ

အဝလြန္ျခင္းအဝလြန္ျခင္း

အေစာပိုင္းအေစာပိုင္း
အပ်ိဳေဖာ္အပ်ိဳေဖာ္

ဝင္ျခင္းဝင္ျခင္း

ရင္သားကင္ဆာရင္သားကင္ဆာ

ဆီးခ်ိဳဆီးခ်ိဳ

မ်ိဳးပြားျခင္းမ်ိဳးပြားျခင္း

ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ

သေႏၶမေအာင္သေႏၶမေအာင္
ၿမံဳျခင္းၿမံဳျခင္း

သေႏၶသားသေႏၶသား
အတြက္အတြက္

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ
ေရာဂါေရာဂါ

အဝအဝ
လြန္ျခင္းလြန္ျခင္း
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ေတြ႕ရၿပီး အမ်ားစုမွ ပလတ္စတစ္ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ကို 

ထုတ္လုပ္ သည့္ မူလလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မေတြ႕ရေသးေသာ္လည္း အျခားေသာျဒပ္ေပါင္းမ်ားပါဝင္မႈလည္း 

ရွိေကာင္းရွဦိးမည္ျဖစသ္ည။္ ဂ်ာမနမီ ွသုေတသနတြင္ေတြ႕ရွခိဲသ့ညမ္ွာ 

ကေလးမ်ားသည ္၎တို႔၏မ်ိဳးဆကပ္ြားက်န္းမာေရးကိ ုထခိိကု္ေစေသာ

အထူးသျဖင့္ plasticizer မ်ားကို ထိေတြ႕ေနၾကရသည္။ ခႏၶာကိုယ္    

အေလးခ်ိန္အရ ကေလးမ်ားသည္ ေလကိုပိုရႈၾကၿပီး အရြယ္ေရာက္ၿပီး

သူမ်ားထက္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းဇီဝျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပ်က္မႈႏႈန္းပိုျမင့္မားသည္။ 

ကေလးမ်ားသည္ ေျမႀကီးႏွင့္ ပိုမိုးနီးကပ္သလို တခါတရံ ၾကမ္းျပင္ေပၚ

တြင္ ကစားၾကျခင္းမ်ားရွိၿပီး ညစ္ညမ္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုထိေတြ႕ 

ၾကရသည္။

အထူးတလညစ္ိုးရမိရ္သည့ ္အရာဝတၳဳမ်ားမွာ အငဒ္ိခုရိငု္း (ဟိမုနု္းစနစ)္ 

ကို  အေႏွာက္အယွက္ေပးေသာအရာမ်ား (endocrine disruptors)  

မ်ားျဖစ္ၿပီး plasticizer အမ်ားဆံုးပါသည့္ အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ထိုျဒပ္ေပါင္းမ်ားသည္ သဘာဝအေလ်ာက္ထြက္ေပၚလာသည့္ ဟိုမုန္း

မ်ားႏွင့္ဆင္တူၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဟိုမုန္းစနစ္၏ အတိမ္းအေစာင္း မခံ 

ေသာ ဟန္ခ်က္ညီမႈကို အေႏွာက္အယွက္ေပးသည္။ မ်ားစြာေသာ         

ေရာဂါမ်ားႏငွ့ ္ပံမုနွမ္ဟတ္ုျခင္းမ်ားကိ ုဟုိမနု္းမ်ားကဲသ့ို႔ ျပဳမူေနသည့ ္ထို

oifhtaejzifh yvwfpwpfrsm;ESifh rxdawGU&ef a&Smif&Sm;aomfvnf;oifhtaejzifh yvwfpwpfrsm;ESifh rxdawGU&ef a&Smif&Sm;aomfvnf;

oifhtaejzifh xdawGUae&OD;rnfomjzpfonf/oifhtaejzifh xdawGUae&OD;rnfomjzpfonf/

cE¨mudk,fwGif ¤if;wdkUudkumuG,fEdkifonfh pepfr&Sdyg/cE¨mudk,fwGif ¤if;wdkUudkumuG,fEdkifonfh pepfr&Sdyg/
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စားသံုးသူမ်ား၏ အသံုးျပဳမႈစားသံုးသူမ်ား၏ အသံုးျပဳမႈ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပလတ္စတစ္၏ ဘဝသံသရာလည္မႈ မွအဆင့္အားလံုးတြင္ အဆိပ္အေတာက္ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ားကို ထိေတြ႕ၾကရသည္။

ညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ဝင္ေရာက္ၾကသည္။

တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ျခင္းတိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ျခင္း

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိေတြ႕မႈမ်ားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိေတြ႕မႈမ်ား

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားပလတ္စတစ္အမႈန္မ်ားပလတ္စတစ္အမႈန္မ်ား
႐ႈမိျခင္း

မ်ိဳခ်မိျခင္း

အေရျပားႏွင့္ထိျခင္း

ျပန္လည္သန္႕စင္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းျပန္လည္သန္႕စင္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း

ေျမေအာက္မွတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းေျမေအာက္မွတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြဲမႈစြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြဲမႈ

ေရခ်ိဳႏွင့္ သမုဒၵရာမ်ားေရခ်ိဳႏွင့္ သမုဒၵရာမ်ား

စိုက္ခင္းမ်ားစိုက္ခင္းမ်ား

ေလေလ

ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ားထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ား - ဘန္ဇင္းအပါအဝင္ အေငြ႕ပ်ံလြယ္ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ျဒပ္ေပါင္း
မ်ားႏွင့္ ေရနံတူးသည့္အရည္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးေပါင္း (၁၇၀) ေက်ာ္ေသာ 
အဆိပ္ရွိ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား 

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ က်ျဖစ္ႏိုင္သည့္ က်န္းန္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား - ကိုယ္ခံအား
စနစ္ကိုထိခိုက္ျခင္း၊ အာ႐ုံခံအဂၤါမ်ား၊ အသည္းႏွင့္ေက်ာက္ကပ္၊ ကင္ဆာမ်ား၊ 
အာ႐ုံေၾကာ၊ မ်ိဳးဆက္ပြားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အဆိပ္မိမႈမ်ား

ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ားထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ား - - ဘန္ဇင္းအပါအဝင္ ပိုလီဆိုဒ္ကလစ္ ဟိုက္ဒ႐ိုကာဘြန္မ်ားႏွင့္ 
စတိုင္ရင္း

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးထိခိ္ုက္မႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးထိခိ္ုက္မႈမ်ား - ကင္ဆာ၊ အာ႐ုံေၾကာ အဆိပ္ျဖစ္ျခင္း၊
မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အဆိပ္ျဖစ္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ မျပည့္ဘဲေမြးျခင္း၊
မ်က္စိႏွင့္ အေရျပားယားယံျခင္းမ်ား

ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ားထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ား - အျပင္းစားသတၱဳမ်ားအပါအဝင္ စြဲၿမဲသည့္ ဇီဝေဗဒ ညစ္ညမ္းမႈ
မ်ား၊ ကာစီႏိုဂ်င္မ်ား၊ endocrine စနစ္ကို အေႏွာက္အယွက္ေပးသည့္ ဓာတုပစၥည္း
မ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ား

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေျဖစ္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးရးထိခိုက္မႈမ်ားထိခိုက္မႈမ်ား - ေက်ာက္ကပ္ထိျခင္းမ်ား၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာ၊ 
အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္း၊ အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာ၊ မ်ိဳးဆက္ပြားျခင္း၊ အသက္ရွဴစနစ္
မ်ား၊ ကင္ဆာမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ား တိုးပြားလာျခင္း
respiratory systems; cancers, diabetes, and developmental toxicity

ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ားထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ား - အျပင္းစားသတၱဳမ်ားအပါအဝင္ ဒိုင္ေအာက္စင္ႏွင့္ ဖူရန္မ်ား၊
ပိုလီမတ္တစ္ အာ႐ိုမတ္တစ္ ဟိုက္ဒ႐ိုကာဘြန္မ်ား၊ အဆိပ္ရွိသည့္ ျပန္လည္
အသံုးျပဳမႈမ်ား

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာျဖစ္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရေရးထိခိ္ုက္မႈမ်ားးထိခိ္ုက္မႈမ်ား - ကင္ဆာ၊ အာ႐ုံံုံုေၾကာ ပ်က္စီးျခင္း၊ ကိုယ္ခံ
အား ပ်က္စီးျခင္း၊ မ်ိဳးဆက္ပြားျခင္း၊ အာ႐ုံေၾကာပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ endocrine စနစ္
ထိခိုက္ျခင္း

ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ားထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ား - ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ား (ဥပမာ တိုင္ယာမွ ဖုန္မႈန္႕မ်ား၊ 
အထည္အလိပ္မွ အေမႊးအမွ်င္မ်ား) ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားအပါအဝင္ 
အဆိပ္ရွိေသာ ျဖည့္စြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ endocrine စနစ္ ထိခိုက္ေစသည့္ ဓာတုေဗဒ 
ပစၥည္းမ်ား၊ ကာစီႏိုဂ်င္မ်ား၊ အျပင္းစားသတၱဳမ်ား

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာျဖစ္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးထိခိ္ုေရးထိခိ္က္ုကမ္ႈမ်ားမႈမ်ား - ႏွလံုးေသြးေၾကာ၊ ေက်ာက္ကပ္ဆိုင္ရာ၊ 

အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္း၊ အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာ၊ မ်ိဳးဆက္ပြားျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴ 
လမ္းေၾကာင္းစနစ္မ်ား၊ ကင္ဆာမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအပိုင္းမ်ား အဆိပ္မိျခင္း
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အရာဝတၳဳမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၎တို႔တြင္ ရင္သားကင္ဆာ၊ 

မ်ိဳးမပြားနိုင္ (ၿမဳံ) ျခင္း၊ ႀကီးေကာင္ဝင္မႈေစာျခင္း၊ အဝလြန္ျခင္း၊ ဓာတ္ 

မတည့္ယားယံမႈမ်ားႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ားပါဝင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔စားသံုးေနသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းပမာဏ

မည္မွ်ပါဝင္ေနသည္ကို မည္သူမွ အျပည့္အဝမသိပါ။ စားသံုးသူမ်ား 

အတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ေဘးျဖစ္ေစေသာ ဓာတုေဗဒ 

ပစၥည္းမ်ားကို ခြဲျခားသိရွိႏိုင္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ 

လက္လီေရာင္းခ်သူအမ်ားစုတြင္လည္း ၎တို႔မည္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို 

ေရာင္းခ်ေနသည္ကို မသိၾကသလို သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က ္

အလက္မ်ားသည္လည္း ရွည္လ်ားၿပီး အစဥ္လည္ပတ္ေနသည့္ ထုတ္

လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈ ကြင္းဆက္ (supply chain) တေလွ်ာက္မသိႏိုင္ေတာ့ဘဲ 

ေပ်ာက္သြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တခါတရံ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္က 

“အေရးႀကီးသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်က္အလက္” မ်ားျဖစ္သည္ဟု 

ဆိုကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မေပးၾကျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပလတ္စ

တစ္မ်ားတြင္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့ ္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လူသိရွင္ၾကားရယူသိရိွႏုိင္ရန္ အေရးတႀကီး

လိအုပလ္်က္ရွၿိပီး ပလတစ္တစကု္န္ေခ်ာမ်ားတြင ္ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား

ဖြဲ႕စည္းပါဝင္မႈအတိအက်ကိုလည္း သိရွိႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

စီးပြားေရး အဝန္းအဝိုင္းသည္လည္း ထိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈမွ အက်ိဳး 

ေက်းဇူး ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

လူသား၊ ပတ္ဝန္းက်င္က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈမရွိသည့ ္

ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳေနၾကၿပီး ထိုပစၥည္းမ်ားကို ကေလး 

ကစားစရာမ်ား၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ အစားအေသာက္ ထည့္

သည့္ ပစၥည္း၊ ဗူးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ဥေရာပ

 ႏိုင္ငံ ၁၉ ႏိုင္ငံမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပဳလုပ ္

သည့္ သုေတသနျပဳခ်က္တြင္  ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ျပဳလုပ္ထားသည့္ 

မီးဒဏ္ခံ ပလတ္စတစ္ပစၥည္း ေလးခုမွ တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး 

အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာအရာဝတၳဳမ်ားပါသည္ကိုေတြ႕ရွိရ

သည္။ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အဆိပ္

အေတာကမ္်ားသည ္အဓကိအားျဖင့ ္လွ်ပစ္စဆ္ိငုရ္ာစြန႕္ပစ ္ပစၥည္းမ်ား

မွလာသည္။ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း (Recycling) သည္ အဓိကအား 

ျဖင့္ ညစ္ညမ္းမႈပါသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသူမ်ားအတြက္ အထူး 

တလည္ ေဘးျဖစ္ေစသည္။ ထိုအဆိပ္အေတာက္သံသရာကို ခ်ိဳးဖ်က္

ရန္မွာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႕ပစ္မႈကို တာဝန္ယ ူ

လုပ္ေဆာင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။ ေယဘုယ်အေျခခံ သေဘာတရား 

တစ္ခုမွာ တေနရာတြင္ အဆုံးသတ္ခ်ိန္တြင္ အျခားတဖက္တြင္ ျပန္ေပၚ

လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္တြင္ပါဝင္သည့္ အဆိပ္အေတာက္ရွ ိ

သည့္ ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို အားလံုးအတူတကြ ေရွာင္ရွားၾကရ 

ေပမည္။

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအျမင္႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို 

ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေသးငယ္သည့္ အခန္းက႑ တစ္ခုသာ 

ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိေအာင္ ပလတ္စတစ္ျပန္လည္ အသုံးျပဳေရး 

တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အဆံုးမရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ လုပ္ေဆာင္မႈ (open-loop 

recycling) သို႔မဟုတ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားခြဲ၍ ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးျပဳျခင္း 

(Down-recycling) စနစ္မ်ား မရွိၾကေသးပါ။ ပလတ္စတစ္အပိုင္းအစ

တစခ္ကုိ ုျပနလ္ညအ္သံုးျပဳႏိငုရ္န ္ျပဳျပငထ္တ္ုလပုတုိ္င္း အရညအ္ေသြး

က်ဆင္းသြားသည္။ ပလတ္စတစ္မ်ားကုိ ေျမဖုိ႔ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ မီးရိႈ႕ဖ်က္

ဆီးျခင္းမျပဳမီ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့ ္

အႀကိမ္အေရအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

အေနႏွင့္ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန ္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အဆံုးသတ္ စြန္႕ပစ္ရ 

မည့္အခ်ိန္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း သက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။

အၿမဲတမ္းပမာဏျမင့္တက္ေနသည့္ ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို 

စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားသည္ မီး႐ႈိ႕ 

ဖ်က္ဆီးမႈဘက္ ဦးလွည့္လာၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းသည္ ျပႆနာကုိ 

တျခားနည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မီး႐ႈိ႕ရာမွထုတ္

လႊတ္သည့္အရာမ်ားတြင္ ဒိုင္ေအာက္စင္ႏွင့္ မာက်ဴရီ (ျပဒါး)၊ ခဲႏွင့္ 

ကဒမ္ယီမက္ဲသ့ို႔ေသာ သတၱဳဓာတမ္်ား ပါဝငသ္ည။္ အလပုသ္မားမ်ားႏငွ့ ္

အနီးအနားတြငရ္ွသိည့ ္ရပရ္ြာလထူမု်ားမွာ အထူးတလည ္ထခိိကုခ္စံား 

ၾကရၿပီး အဆိပ္အေတာက္မ်ားသည္ ေဝးလံေသာအရပ္မ်ားသို႔လည္း 

ပ်ံ႕ႏွံ႕ႏိုင္ကာ ေျမႀကီးအတြင္းဝင္သြားျခင္း၊ အလြန္ ေဝးသည့္ေနရာမွ 

ေျမေအာက္ေရအတြင္းသို႔ က်သြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ 

ပလတစ္တစမ္်ားအား မီးရႈ႕ိျပာခ်ျခင္းသည ္အဆိပအ္ေတာက္ျပင္းေသာ 

ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားလည္းထြက္ၿပီး ျပာ သုိ႔မဟုတ္ ေလမႈတ္ ထြက္လာ 

သည့္ အမႈန္အမႊားမ်ားျဖစ္လာကာ စြန္႕ပစ္မႈျပႆနာ အသစ္တစ္ခုကို 

ဖန္တီးသည္။ ထုိပစၥည္းမ်ားကို ေျမဖို႔ျခင္းမ်ား၊ ဂူသြင္းျခင္း၊ 

လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့ ္စမိ့္ေျမမ်ားတြငစ္ြန႕္ပစ္ျခင္းမ်ားသညလ္ည္း သဘာ

ဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ေရရွည္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစ

သည္။ ေလဟာျပင္တြင္ မီး႐ိႈ႕ျခင္းသည္ ပို၍ပင္ျပႆနာမ်ား သည္။ ထို

သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင ္

ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကၿပီး စနစ္က်ေသာ စြန္႕ပစ္မႈစီမံခန္႕ခြဲေရးစနစ္ကို လက္

လွမ္းမမွီၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္ေရးေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား

ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အသုံးျပဳၿပီးစြန္႕ပစ္မႈအား ထုတ္လုပ္မႈ 

ကြင္းဆက္ (Supply chain) တေလွ်ာက္လံုးတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန ္

လိုမည္ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

သည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္

သည္။
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vdifuGJjym;rIaMumifU oufa&mufcH&rIvdifuGJjym;rIaMumifU oufa&mufcH&rI

ပလတ္စတစ္၏သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကိ ု
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက ္
ပိုခံရသည္။ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ 
ျပႆနာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီး
မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားသည္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကိ ု
မတူညီသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တံု႔ျပန္ၾကၿပီး 
၎တို႔အသံုးျပဳသည့္ တကိုယ္ရည္သန္႕ရွင္းေရး 
ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ မၾကာခဏအဆိပ္အေတာက္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ သို႔ေသာ ္
အျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ပလတ္စတစ္တြင္ပါဝင္သည့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားသည္ အလုပ္ခြင ္

ႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝႏွစ္ခုလံုးတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေပၚ၌ သက္ 

ေရာက္မႈမတူညီပါ။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ဇီဝ 

ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အရြယ္အစားႏွင့္ အဆီတစ္႐ႈး အခ်ိဳး 

အစားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ကိုယ္တိုင ္

ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ရသည့္ တာဝန္မ်ားရိွျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အဆီပို၍ပါဝင ္

ေသာေၾကာင့္ (phthalate plasticizers) ကဲ့သို႔ေသာ အဆီတြင္ေပ်ာ ္

ဝင္ႏိုင္သည့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ပို၍တိုးပြားမႈမ်ားသည္။ အမ်ိဳးသမီး

မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ အထူးသျဖင့္ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္

ခ်ိန္၊ ႏို႔တိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေသြးဆံုးခ်ိန္ စသည့္ အသက္အပိုင္းအျခားအလိုက္

အဆိပ္အေတာက္မ်ား၏ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ၾကေပ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ထိုသို႔ထိခိုက္မႈသည္ ဝမ္းတြင္လြယ္ထားေသာ 

ကေလးအတြက ္ျပင္းထန္ေသာ အက်ိဳးဆကမ္်ားျဖစသ္ြား ေစႏိငုသ္ည။္ 

ေဟာမ္နု္းမ်ားႏငွ့ ္အလားတူသက္ေရာက္ေစသည့ ္ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား 

ကုိ ေဟာ္မုန္းစံနစ္ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာ အရာမ်ား (endocrine 

disruptors) မ်ားဟုေခၚၿပီး ျပႆနာျဖစ္ေစသည့္အရာျဖစ္သည္။ 

အခ်င္းအိမ္သည္ လံုျခံဳေသာအတားအဆီးမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုျဒပ္ 

ေပါင္းမ်ားသည္ ေဟာ္မုန္းမ်ားမွထိန္းခ်ဳပ္ေသာ သားအိမ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 

တက္မႈ အဆင့္မ်ားအားလံုးကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ ယင္း

သည္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ား ပံုစမံမနွ္ျခင္းႏငွ့္ ေနာက္ပိငု္း သကအ္ရြယ္

ရလာခ်ိန္တြင္ ေရာဂါဘယမ်ားျဖစ္ျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္သြားေစႏုိင္သည္။

ေဟာ္မုန္းစနစ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာ အရာမ်ား (Endocrine 

disruptors) သည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တူညီစြာ ထိခိုက္ 

ေစသည္။ ကမာၻ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း (WHO) မွ သံသယရွိသည္

မွာ ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ ေဝွးေစ့ကင္ဆာမ်ား၊ ေဟာ္

မုန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကင္ဆာမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟုယူဆသည္။ ထို႔ 

အျပင္ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ထိုပစၥည္းမ်ား သည္ သေႏၶေအာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ သုတ္

ရည္ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ သည္ဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ ္

သည္။ ေဟာ္မုန္းစနစ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာ အရာမ်ား 

(Endocrine disruptors) မ်ားသည္ အဝလြန္ျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳ၊ အာ႐ုံေၾကာ

ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မတိုင္ခင္ လူပ်ိဳ/အပ်ိဳေဖာ္ဝင္မႈႏွင့္ 

cryptorchidism (ကပ္ပယ္အိတ္အတြင္း ေဝွးေစ့တစ္လံုး သို႔မဟုတ ္

ႏွစ္လံုး လံုးမပါရွိျခင္း) ကဲ့သို႔ေသာ ေမြးရာပါ ပံုစံမမွန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစ

သည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ ရွိေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကို ထိေတြ႕ေနရသည့္  

ကေလးအေရအတြက္ ျမင့္မားစြာ ေမြးဖြားလ်က္ရွိပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မတူညီသည့္ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ပလတ္စတစ္မွ 

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕ေနၾကရသည္။ တစ္ကမာၻလံုးရွိ 

ပလတ္စတစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမား (၃၀%)ခန္႔ မွာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေစ်းသက္သာသည့္ ပလတ္စတစ္ 

ပစၥည္းမ်ားကိ ုတစက္မာၻလံုးဆိငုရ္ာ ေဈးကြက္အတြက ္အလံုးအရင္းႏငွ့ ္

ydkrdkxdawGYrI&Sdjcif;

 
 

 

 
 

    
   

  

  

 

 
 
 

 

 

      

ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၏
ဘဝစက္ဝန္းကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း

ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား

အစိုင္အခဲ
စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား

(LDPE*, 
ဆယ္လူးလို႔စ္,

စကၠဴ)

အမ်ိဳးသမီးသံုး ပစၥည္း

trsKd;orD;vpOfoHk;yptrsKd;orD;vpOfoHk;ypöönf;wpfck\ aemufuG,fb0nf;wpfck\ aemufuG,fb0

ပါဝင္သည့္အရာမ်ား ထြက္လာသည့္အရာမ်ား

LDPE*

ဆယ္လူးလို႔စ္
အတြင္းတြင္
ခံသည့္အစ
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စကၠဴ

႐ုပ္ႂကြင္း ကုန္ၾကမ္းမ်ား

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား

* Low-density polyethylene ** Nitrogen oxides

ထုတ္လုပ္မႈ

acwfopf trsdK;orD; vpOfoHk; ypönf;rsm; xkwfvkyfa&;wGif acwfopf trsdK;orD; vpOfoHk; ypönf;rsm; xkwfvkyfa&;wGif 

a&eH"mwkukefBurf;rsm;ESihf yvufpwpfrsm;rygbJ xkwfvkyf&efrjzpfEdkifyg/a&eH"mwkukefBurf;rsm;ESihf yvufpwpfrsm;rygbJ xkwfvkyf&efrjzpfEdkifyg/
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ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၾကသည္ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 

မ်ားေသာအားျဖင့္ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ိဳး 

ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဝတ္စံုမ်ား 

မပါရိွဘဲ နည္းပါးသည့္လုပ္ခလစာျဖင့္ စက္႐ုံအလုပ္ရံုမ်ားတြင္ 

အလုပ္ခန္႕ ထားၾကသည္။ ကေနဒါႏုိင္ငံေလ့လာမႈတစ္ခုမွေတြ႕ရိွခဲ့သည္

မွာ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္မ်ား ကိုင္တြယ္ 

လုပ္ကိုင္ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ 

ငါးဆပိုမ်ားသည္ဟု ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးလစဥသ္ံုး ပစၥည္းမ်ားသညလ္ည္း ျပႆနာ ျဖစ္ေစႏိငုသ္ည။္ 

ဂြမ္းလိပ္ အေတာင့္ (Tampons) မ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္ (၆%) ပါဝင္ၿပီး

 အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္း (Sanitary pad) မ်ားတြင္ ေရနံထြက ္

ပစၥည္းအေျခခံထားေသာ ပလတ္စတစ္ (၉၀%) ပါဝင္သည္။ ႏွစ္ခစုလုံး

တြင္ ေဟာ္မုန္းကိုနိႈးဆြေသာ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားျဖစ္သည့္ Bisphenol A 

(BPA) ႏွင့္ Bisphenol S (BPS) မ်ား ပါဝင္သည္။ ဂြမ္းလိပ္အေတာင့္

မ်ားတြင္ တခါတရံ ဖက္သလိပ္အက္စစ္ (phthalates) မ်ားပါဝင္သည္။ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘဝသက္တမ္း 

တေလွ်ာက္တြင္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို အေရအတြက္စုစုေပါင္း (၁၂၀၀၀) မွ

(၁၅၀၀၀) အၾကားအသံုးျပဳၾကသည္။ အျခားေသာ အသံုးျပဳသည့ ္
toHk;jyKNyD; pGefYypfEdkifaom trsdK;orD;vpOfoHk;ypönf;rsm;udk toHk;jyKNyD; pGefYypfEdkifaom trsdK;orD;vpOfoHk;ypönf;rsm;udk 

toHk;jyKaeonhf trsdK;orD;wpfOD;onf ab;tEÅ&m,f&Sdaom yvwfpwpfrsm;ESihftoHk;jyKaeonhf trsdK;orD;wpfOD;onf ab;tEÅ&m,f&Sdaom yvwfpwpfrsm;ESihf

q,fpkESpf av;ckeD;yg; xdawGYMu&onf/q,fpkESpf av;ckeD;yg; xdawGYMu&onf/

toHk;jyK+yD;pGefŒypfEdkifaom trsdK;orD;oHk;oefŒ&Sif;a&;ypPnf;rsm;udk toHk;jyKaeonhf trsdK;orD;wpfOD;onf 

ab;tEW&m,f&Sdaom yvwfpwpfrsm;ESihf q,fpkESpfav;ckeD;yg;xdawGŒ=u&onf?

တစ္လလွ်င္

၂၅၂၅
တႏွစ္တြင္ဓမၼတာလာခ်ိန္ (=ရာသီစက္ဝန္း ၁၃ ႀကိမ္)

၃၂၅၃၂၅
ဆယ္ႏွစ္အတြင္း

၃၂၅၀၃၂၅၀
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ဂြမ္းထုတ္/ ဂြမ္းေတာင့္
၁၀ ခု

 

၃၉ ႏွစ္တြင္*

၁၂ ၆၇၅၁၂ ၆၇၅
ဂြမ္းထုတ္/ ဂြမ္းေတာင့္

ဂြမ္းထုတ္/ ဂြမ္းေတာင့္

  

စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္

၁၅၂ Kg၁၅၂ Kg

* အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
ဘဝတြင္ ပ်မ္းမွ်
ဓမၼတာလာသည့္ကာလ

အေနာက္တိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လစဥ္သံုး ပစၥည္းမ်ား ပ်မ္းမွ်အသံုးျပဳမႈႏႈန္း

npfnrf;aponfh ypnpfnrf;aponfh ypöönf;rsm;\ wnfjidrfaom t&if;tjrpfwpfcknf;rsm;\ wnfjidrfaom t&if;tjrpfwpfck

ပစၥည္းမ်ားမွာ ေလွ်ာ္ဖြတ္ၿပီးျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့ ္

ျပန္သံုးႏိုင္ေသာ ဓမၼတာလာခ်ိန္သံုးသည့္ ခြက္မ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင ္

သည္။

ဆင္းရဲသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ လစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားကုိ မတတ္ႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ထိုပစၥည္းမ်ားကို ေဒသတြင္း ဝယ္ယူမရရွိႏိုင္ျခင္းမ်ားရွိပါသည္။ 

ယင္းအခ်က္သည္ မိန္းကေလး တစ္ဦးကို သူမ၏ တလအတြင္း 

ဓမၼတာလာေနသည့္ကာလ၌ ပ်မ္းမွ်ငါးရက္ခန္႕ ေက်ာင္းပ်က္ျခင္းမ်ား 

ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေစႏိုင္မည္။ ပိုမိုေဈးသက္သာၿပီး ေဘးကင္းေသာ 

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ထိုကြာဟခ်က္ကို 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ စြန္႕ပစ္မႈမ်ားကို 

ေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါသံုး သန္႕ရွင္းေရးပစၥည္း အမ်ားစုမွာ 

ေျမဖို႔ပစ္ျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားတြင္ 

အဆံုးသတ္ၿပီး ေရႏွင့္မိလႅာစနစ္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ေစသည္။



ပလတ္စတစ္အေၾကာင္း ပံုျပစာတမ္း ၂၀၂၀26

trsdK;orD;oHk;oefY&Sif;a&;ypönf;rsm;twGuf rlydkifcGihfrSwfyHkwifjcif;onftrsdK;orD;oHk;oefY&Sif;a&;ypönf;rsm;twGuf rlydkifcGihfrSwfyHkwifjcif;onf

1990 jynhfESpf tqHk;ydkif;rSp� tBuD;tus,fwpf[kefwdk; wdk;wufvmcJhonf/1990 jynhfESpf tqHk;ydkif;rSp� tBuD;tus,fwpf[kefwdk; wdk;wufvmcJhonf/

taMumif;&if;wpfckrSm aps;aygonhf yvwfpwpfrsm; tvHk;t&if;ESihf &Edkifjcif;aBumihfjzpfonf/taMumif;&if;wpfckrSm aps;aygonhf yvwfpwpfrsm; tvHk;t&if;ESihf &Edkifjcif;aBumihfjzpfonf/

၁၅၀၀

၁၄၀၀

၁၃၀၀

၁၂၀၀

၁၁၀၀

၁၀၀၀

၉၀၀

၈၀၀

၇၀၀

၆၀၀

၅၀၀

၄၀၀

၃၀၀

၂၀၀

၁၀၀

၀

၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကတည္းကအမ်ိဳးသမီးသန္႕ရွင္းေရးသံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္
ကုမၸဏီမ်ားအေရအတြက္

၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ မူပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားအား
ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳေသးေသာေၾကာင့္ မျပည့္စံုေသးပါ။

 

၁၉၈၉၁၉၆၉ ၁၉၇၉ ၁၉၉၉ ၂၀၀၉ ၂၀၁၉

Maxi အေတာင္ပံပါ
ဂြမ္းထုပ္မ်ား ကိုမိတ္ဆက္ခဲ့၊
ပစၥည္းမ်ားမွာ စုပ္ယူမႈ
အားေကာင္းေစရန္
ျပဳလုပ္ထား

Maxi ၏
ပထမဆံုး
စြဲကပ္ႏိုင္သည့္
ႀကိဳးပါေသာ
ဂြမ္းထုပ္ 

Tampax မွ ဂြမ္းေတာင့္တြင္
ထည့္ရသည့္ေဆးပါသည့္
ပစၥည္းကို မွတ္ပံုတင္သည္
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VItrsKd;orD;rsm;twGuf ydkrsm;onfh yvwfpwpfrsm;trsKd;orD;rsm;twGuf ydkrsm;onfh yvwfpwpfrsm;

အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္း 

အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေနာက္တိုင္းစက္မႈႏိုင္ငံမ်ားရွ ိ

အမ်ိဳးသမီးအားလံုး၏ ေလးပံုတစ္ပံုမွာ မတူညီေသာ ထုတ္ကုန္ ၁၅မိ်ဳး

အထကုိိ ေန႔စဥ ္သံုးစြလဲ်က္ရွၾိကသည။္ မ်ားေသာအားျဖင့ ္ထိပုစၥည္းမ်ား

တြင္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ ဓာတုပစၥည္း အမ်ိဳးေပါင္း (၁၀၀) 

ခန္႕ အထိပါဝင္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည္။ အလ ွ

ကုန္ပစၥည္းအမ်ားအျပားတြင္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအေသးအမႊားမ်ား 

ပါရွိၿပီး ယင္းတို႔သည္ အခ်င္းမွ တဆင့္ျဖတ္၍ သေႏၶသားထံသို႔ေရာက္

ရွိႏိုင္သည္။

ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာလ္ည္း အေရးပါသည့အ္ခ်ကမ္ွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္

အိမ္မႈကိစၥမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သန္႕ရွင္းေရး အလုပ္မ်ားလုပ္ကုိင္ရန္ တာဝန္

ယူရဆဲျဖစ္သည္။ လစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားတြင္  ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊား

မ်ားႏွင့္ ေခ်းခြ်တ္ေဆးမ်ား ေပ်ာ္ရည္မ်ားစသည့္ က်န္းမာေရးထိခိုက ္

ေစေသာပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုသတိျပဳ 

ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေစမည့္ ပစၥည္း

မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆပ္ျပာအေပ်ာ့စားႏွင့္ စစ္ထရစ္အက္စစ္ ကဲ့သို႔ေသာ 

သမား႐ိုးက် ပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း စသည္တို႔သည္ လူသားမ်ား 

ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွစ္ခု စလံုးအေပၚတြင္ က်ေရာက္ေနသည့ ္

ဝနထ္ပုဝ္နပ္ိုးမ်ားကိ ုေလ်ာက့်ေစမည္ျဖစသ္ည။္ သို႔ေသာ ္ထို႔သုိ႔သံုးစြသဲူ

မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားသည္ တာဝန္ရွိေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ 

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအသံုးျပဳမႈကို 

အစားထိုးရပ္တန္႕ေစႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသို႔စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔သည့္အခါ ဆင္းရဲသူမ်ား 

အတြက္ ေျမဖို႔ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္တစ္ခု 

ျဖစလ္ာခဲသ့ည။္ ကမာၻတဝမွ္းရွ ိအမိႈက္ေကာကသ္ ူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတြင ္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ အဆင္းရဲဆံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား 

ပါဝင္ၿပီး ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ ပလတ္စတစ္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း 

အပ်က္အစီးမ်ားကုိ ေကာက္ယူၾကသည္။ တခါတရံ မိသားစုတစ္ခုလုံး၏ 

တစ္ခုတည္းေသာ ဝင္ေငြသည္ ထို အဆိပ္အေတာက္ျမင့္မားသည့္ 

ေနရာမ်ားမွလာသည္။ တန္ဖိုးရွိေသာ ေၾကးဝါကို ရႏိုင္ရန္အတြက္ PVC 

မံထားသည့္ ဝါယာႀကိဳးမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ရသည္။ ထိုမီး႐ိႈ႕မႈမွထြက္လာသည့္ 

မီးခိုးမ်ားတြင္ မ်ိဳးဆက္ပြားမႈကို အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစမည့္ 

ဒိုင္ေအာက္စင္ Dioxins မ်ား ပါဝင္သည္။ သေႏၶသားကို ပ်က္စီးေစၿပီး 

ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာအလုပ္ျဖစ္သည့္ အိမ္တြင္းရွိ 

အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကို အိမ္ေနာက္ေဖးတြင္ မီး႐ိႈ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ အမိႈက္မ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရသူ 

အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

ပလတ္စတစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္  စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ဗဟုသုတမ်ားမွာ ကမာၻတစ္ဝွမ္းပ်ံ႕ႏံွ႕သိရိွမႈ မတူညီၾကေပ။ သေဘာထား 

မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား အေျခခံက်က် 

ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရလုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ 

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္အေရးပါသည့ ္ဦးတညအု္ပစ္မု်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို 

အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပို၍ ထိခိုက္လြယ္ေလ့ရိွသလို ကမာၻေျမႏွင့္ 

လသူားမ်ားအား အႏရၱာယ ္ၾကံဳေတြ႕ေစသည့ ္အရာမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲလ့ွ်င ္

ခုခံျပင္ဆင္ႏိုင္မႈ နည္းပါးၾကသည္။ ၎တို႔၏ အခန္းက႑အရ 

ဤအခ်က္သည္ မွန္ကန္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စြန္႕ဦးတီထြင္သူ 

မ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားလည္း ျဖစ္သလို မိသားစုမ်ားကိုလည္း 

စီမံခန္႕ခြဲေနၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ 

လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္အမ်ိဳးသားမ်ားထက ္ပိ၍ု သဘာဝပါတဝ္န္းက်င ္ကိ ု

အေလးထားလုပ္ေဆာင္မႈရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ပလတ္စတစ္သုံးစြမဲႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လူသားမ်ား ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစမႈမွ 

ကာကြယ္ေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီးအစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသ

မီးမ်ားျဖစ္ေနေလ့ရိွသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ 

မသိားစမု်ားႏငွ့ ္ရပရ္ြာလူထမု်ားအၾကားတြင ္အမ်ိဳးသားမ်ားႏငွ့ ္တန္းတူ

အခြင့္အေရးထုိက္တန္ၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ အဆိပ္အေ

တာက္ကင္းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္လာေစရန္ ပိုမို

ႀကီးမားေသာ ပါဝင္ကူညီမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
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၂ –  ၅ မီလီမီတာ microplastic

> ၅ မီလီမီတာ macroplastic

%%PEPE
ပိုလီအီသိုင္လင္း

PSPS
ပိုလီစတိုင္ရင္း

PPPP
ပိုလီပ႐ိုပလင္း

2020

PVC
ပိုလီဗင္ႏိုင္းလ္
ကလို႐ိုက္

PETPET
ပိုလီရပ္သလင္း
တယ္ရာဖာလိပ္

PMMAPMMA
ပိုလီ
(မီသိုင္း မီသာခ႐ိုက္လိတ္)

33
-

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာဗားရီးယားရွိလယ္ကြင္းတစ္ခုကို ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း
ဧရိယာကိုခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း - စုစုေပါင္း ၃၉၄၂ စတုရန္းမီတာ 
(၀.၃၉၄၂ ဟတ္တာ)
ဟတ္တာအလိုက္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားေတြ႕ရွိမႈအေရအတြက္

ေျမဆီလႊာအတြင္းရွိ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
မီလီမီတာျဖင့္ ျပသျခင္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္

ajrBuD;ay:odkY usa&mufjcif;ajrBuD;ay:odkY usa&mufjcif;

ajrqDvTmtwGif; yvwfpwpfrsm; rnfrQa&muf&Sdonfudk ajrqDvTmtwGif; yvwfpwpfrsm; rnfrQa&muf&Sdonfudk 

tao;pm;okawoe  jyKvkyfxm;jcif;jzpfonf/ odkUaomf ajrqDvTmnpfnrf;rIonf tao;pm;okawoe  jyKvkyfxm;jcif;jzpfonf/ odkUaomf ajrqDvTmnpfnrf;rIonf 

yifv,fjyifxuf  (4)qrS (23) q ydkrsm;rnf[k,lq&onf/yifv,fjyifxuf  (4)qrS (23) q ydkrsm;rnf[k,lq&onf/

tEÅ&m,f&Sdaom yvwfpwpf xkyfydk;rIrsm;
tpm;tpmtpm;tpm

လူသံုးကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ 
ပလတ္စတစ္ကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
အလႊာပါးပလပ္စတစ္မ်ားႏွင့္ ေဖာ့မ်ားကိ ု
အစားအစာမ်ားမပ်က္စီးေစရန္ႏွင့ ္
လတ္ဆတ္ေစရန္အတြက္ အဖံုးအကာအျဖစ ္
အသံုးျပဳၾကၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈလည္း ရွိေစသည္။ 
သို႔ေသာ္ အလွတရားအတြက္ရင္းႏွီးေပးဆပ္ရမႈ 
လည္းရွိေနပါသည္။ ပလတ္စတစ္မ်ားသည ္
လယ္ကြင္းမ်ားေပၚသို႔ က်ေရာက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
အစားအစာစနစ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာ
သည္။

ပလတ္စတစ္အၾကည္စမ်ားျဖင့္ ပတ္ထားသည့္သခြားသီးမ်ား၊ အသင့္ 

စားရန ္တစခ္ါသံုးခြကမ္်ားအတြင္း ထည့ထ္ားသည့ ္ႀကိဳတငလီွ္းျဖတထ္ား

သည့္အသုပ္မ်ား၊ တစ္ေယာက္စာ အသင့္စားႏိုင္ေသာအစားအစာမ်ား

ကို အခ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တစ္ခုျခင္းရႏိုင္ၿပီး စူပါမားကတ္မ်ားမ ွ

စင္မ်ားေပၚတြင္ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ပတ္ထားေသာ အစားအစာမ်ားျဖင့ ္

ျပည့္ႏွက္လ်က္ရိွသည္။ ပလတ္စတစ္သည္ စားေသာက္ကုန ္

အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးတြင္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ထား 

သည့္ စားေသာက္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကမာၻတစ္ဝွမ္း အရပ္ထဲတြင္ လက္

လီ ေရာင္းသည့္ ေဈးဆိုင္တန္းမ်ားမွ ဆူပါမားကတ္မ်ား အထိ ေရာင္းခ်

ရာ တြင္ အဓိကက႑မွပါဝင္သည္။ 

စူပါမားကတ္မ်ားအားလံုးသည္ ေဒသအလိုက္ တူညီသည့္ 

စားေသာက္ကုန္မ်ားကို တႏွစ္ပတ္လံုးေရာင္းခ်ၾကသည္။ ထုပ္ပိုးျခင္း 

အားျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားကို လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ရိွေစၿပီး ေဝးလံသည့္ 

ေဒသမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္ အာမခံခ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးၿပီးကမာၻ

မွ စားသုံးသူမ်ားသည္ အစားအေသာက္မ်ားကို တေန႔တာအတြင္း 
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aomufa&oefUykvif;rsm;udk usef;rma&;twGuf aps;uGufwifNyD; a&ydkufrSvmonhfa&tpm; aomufa&oefUykvif;rsm;udk usef;rma&;twGuf aps;uGufwifNyD; a&ydkufrSvmonhfa&tpm; 

a&mif;csMuonf/ ykvif;twGif;xnhfoGif;rnhf vkyfief;&Sifrsm;onf a&wGif yg0ifaeonhf a&mif;csMuonf/ ykvif;twGif;xnhfoGif;rnhf vkyfief;&Sifrsm;onf a&wGif yg0ifaeonhf 
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yg0ifypönf;taejzihf razmfjyxm;yg/yg0ifypönf;taejzihf razmfjyxm;yg/
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ေသာက္ေရပုလင္းမ်ားတြင္ လီတာအလိုက္ေတြ႕ရွိရသည့္ အျမင့္ဆံုး အနိမ့္ဆံုး ပလတ္စတစ္ပါဝင္မႈ
အမွတ္တံဆိပ္အမွတ္တံဆိပ/္ ထုတ္လုပ္သူ ေရာင္းခ်လိုက္သည့္

ေရလီတာတိုင္းတြင္
ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ား

ပါဝင္မႈ ပ်မ္းမွ်အေရအတြက္

၃၂၅၃၂၅

ႏိုင္ငံေပါင္း(၉)ႏိုင္ငံမွ အမွတ္တံဆိပ္(၁၁)ခု၏ ပုလင္းေပါင္း(၂၅၉)ပုလင္းကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထိုပလတ္စတစ္မ်ားတြင္  ပိုလီပ႐ိုပလင္း၊ ႏိုင္လြန္ႏွင့္ တယ္ရာဖာလိပ္ တို႔ပါသည္။

rjrifEdkifonhf yg0ifyprjrifEdkifonhf yg0ifypöönf;rsm;nf;rsm;

အဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္ဆန္စြာျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္လိုၾကသည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနမွေတြ႕ရွိခဲ ့

သည္မွာ (၄၈%) ေသာသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အစားအစာမ်ားကိ ု

လြယကူ္ျမနဆ္နစ္ြာခ်က္ျပဳတ္ႏိငု္ေရးသည ္အေရးႀကီးသညဟု္ ထင္ျမင္

ယူဆၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းသည္ ထိုသို႔ 

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္လွီးျဖတ္ထား       

ေသာ၊ ႀကိဳတင္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္လာၾကၿပီး

အားလံုးကိုပလတ္စတစ္ျဖင့္ ပတ္ထားၾကသည္။

ယေန႔မာၻေပၚမွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ကိုယ္တည္းေနထိုင္သူမ်ား ပိုမို 

မ်ားျပားလာသည။္ လလူတ္တန္းစားမ်ား၏ စားသံုးမႈ အေလအ့က်င့မ္်ား

သည္လည္း ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ ဤေခတ္ ေရစီးေၾကာင္းက 

စူပါမားကတ္မ်ားႏွင့္ ထုပ္ပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဈးကြက္ေဝစုကို အႀကီး

အက်ယ္တိုးျမင့္လာေစခဲ့သည္။ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းအတြင္းရွ ိ

ထုပ္ပိုးမႈမ်ားအသံုးျပဳျခင္းပမာဏမွာ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္းမ်ားစြာတိုးတက္

ခဲ့သည္။ အေမရိကန္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ GrandView 

သုေတသနအဖြဲ႕က စားေသာက္ကုန္ထုပ္ပိုးမႈလုပ္ငန္း၏ ေဈးကြက ္

တန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ် (ေဒၚလာ ၂၇၇.၉) ဘီလီယံရွိမည္

ဟုခန္႕မွန္းၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၅%) ပိုမိုတိုးတက္မည္ဟု ႀကိဳတင ္

ခန္႕မွန္းသည္။ ဥေရာပတြင္လည္း အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုိလုပ္ငန္းမွ ထုပ္ပုိးမႈပစၥည္းေပါင္း (၁.၁၃ ထရီလ ီ

ယံ) ေက်ာ္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အသံုးအမ်ားဆံုေသာ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမွာ

ပလတ္စတစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒ 

ေရးရာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ျပဳလုပ္ေသာ ခြဲျခမ္းေလ့လာမႈတစ္ခုကလည္း 

ထိုေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရၿပီး ပင္လယ္သမုဒၵရာ 

အတြင္းရိွ စြန္႕ပစ္ထားသည့္ပလတ္စတစ္ အမိႈက္အမ်ားစုမွာ အစားအစာ

ထုပ္ပိုးမႈပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ထုပ္ပိုးမႈသည္ တစ္ခုတည္းေသာ လက္သည္မဟုတ္ပါ။ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ ဥေရာပတြင္ ဆ႒မေျမာက္အႀကီးဆံုး ပလတ္စတစ္ 

အသုံးျပဳသူျဖစ္ၿပီး တစ္ကမာၻလုံးတြင္ တန္သန္းေပါင္း (၆.၅) သန္းရိွေသာ 

ပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အသီးႏွင့္ ဟင္းသီး 

ဟင္းရြက္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပလတ္စတစ္မပါေသာလုပ္ငန္းမွာ စဥ္းစား၍ 

ပငမ္ရႏိငုဘ္ ဲေရသြင္းစနစမ္်ား၊ ဖနလ္ံအုမိမ္်ားႏငွ့ ္ ေရပိကု ္သြယတ္န္းၿပီး 

ေရေပးေဝမႈစနစ္ အားလံုးမွာ ပလတ္စတစ္မ်ားျဖင့္သာျပဳလုပ္ထားျခင္း 
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အညစ္အေၾကးအနည္အႏွစ္မ်ားထဲမွ ပလတ္စတစ္ အမႈန္မ်ား
လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္း ျပန္႔က်ဲ ေရာက္ရိွမႈ၊ တန္ေပါင္း ၂၀၁၆၊

ywf0ef;usifwGif ysHUESHYa&muf&Sdjcif;ywf0ef;usifwGif ysHUESHYa&muf&Sdjcif;

ယူႏိုုက္တက္ကင္းဒမ္း
၁၁၄၅၅၁၁၄၅၅

စပိန္
၈၃၉၄၈၃၉၄

ေပၚတူဂီ
၁၅၇၉ ၁၅၇၉ 

ဆြီဒင္
၆၅၅၆၅၅

ဂ်ာမနီ
၉၆၉၆၉၆၉၆

အက္စ္တိုုးနီးယား
၁၉၇၁၉၇

ပိုုလန္
၂၂၅၃၂၂၅၃

ၾသစႀတီးယား

၈၉၀၈၉၀ ရိုုေမးနီးယား
၂၄၄၂၄၄

ဖင္လန္
၁၂၃၄၁၂၃၄

၅၅၂၈၅၅၂၈
အီတလီ

tnpftaMu;oefUpifonhfae&mrsm;rS cGJxkwfray;EdkifonhftnpftaMu;oefUpifonhfae&mrsm;rS cGJxkwfray;Edkifonhf

yvwfpwpftrIeftrTm;rsm;rSm te,ftESpfrsm;tjzpf~uGif;usefNyD;yvwfpwpftrIeftrTm;rsm;rSm te,ftESpfrsm;tjzpf~uGif;usefNyD;

Oa&mywcGifvHk;wGif "mwfajrMoZmtjzpftoHk;jyKMuonf/Oa&mywcGifvHk;wGif "mwfajrMoZmtjzpftoHk;jyKMuonf/

ျဖစသ္ည။္ ပလတ္စတစပ္ိကုက္ြနမ္်ားသည ္သစသ္ီးပငမ္်ားႏငွ့ ္ခ်ံဳမ်ားကိ ု

ငကွမ္်ားမဝင္ေရာက္ႏိငု္ေစရနဖ္ံုးအပု္ေပးသည။္ လယက္ြင္း အားလံုးတြင ္

ေျမဆလီႊာကိ ုအေႏြးဓာတ္ေပးရနအ္တြက ္ပလတ္စတစစ္ျဖင့ဖ္ံုးထားၿပိီး 

စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ကာလကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ - ဥပမာ 

ကၫြတ္မ်ားကို ပို၍ေစာစီးစြာ ခူးယူႏိုင္ေစသည္။

ေျမဆီလႊာမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစားအစာမ်ား 

ထတဲြင္ရိွေနသည့္ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ားအေၾကာင္း ျငင္းခုန္မႈမွာ 

အစပိုင္းသာရွိပါေသးသည္။ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ 

အမႈအမႊားမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာမ်ားတြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို 

သုေတသန ျပဳထားသည္မွာ အေတာ္ပင္နည္းပါးပါေသးသည္။ 

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕ရိွ Free တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေရခ်ိဳေဂဟစနစ္ႏွင့္ 

ျပည္တြင္းေရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ Leibniz Institute တုိ႔သည္ ထုိေနရာမ်ားမွ 

သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းရွိ ပလတ္စတစ္ 

အမႈနအ္မႊားမ်ားကုိ သုေတသနျပဳမႈသည ္ေျမဆီလႊာ အတြင္းရွိေနသည့္

ပလတ္စတစ္မ်ားကို သုေတသနျပဳျခင္းထက္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေရွ႕ 

ေရာက္သည္ဟုယူဆၾကသည္။ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ ႏွစ္စဥ္ ပလတ္

စတစ္တန္သန္းေပါင္း (၄၀၀) ကိုထုတ္လုပ္ရာ၌ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ပံုစံ

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျမဆီလႊာ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းမ်ားတြင ္

အဆံုးသတ္ၾကသည္။ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ေျမဆီလႊာကို ညစ္

ညမ္းမႈျဖစ္ေစျခင္းမွာ ပင္လယ္ျပင္ကို ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစျခင္းထက္ (၄) 

ဆ မွ (၂၃) ဆပိုမ်ားမည္ဟုယူဆရသည္။ ပလတ္စတစ္ အမႈန္အမႊား

မ်ားသည္ ေျမဆီလႊာပံုစံကို ေျပာင္းလဲေစသည့္အျပင္ ေျမဆီလႊာ 

ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္အေရးႀကီးေသာ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားမွစ၍ 

တီေကာင္မ်ားစသည့္သက္ရွိသတၱဝါမ်ား ရွင္သန္ေနထိုင္မႈကိုလည္း 

ေျပာင္းလဲထိခိုက္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ား 

သည္အဆိပ္အေတာက္ရွိ သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအရာဝတၳဳအမ်ိဳးအစားမ်ား

ကိုလည္း သံလိုက္ကဲ့သို႔ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဂုဏ္သတိၱရွိသည္။

ကမာၻတဝွမ္းလံုးတြင္ တန္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပလတ္စတစ္ 

အမႈနအ္မႊားမ်ားသည ္မလိႅာအညစအ္ေၾကးမ်ားကိ ုဓာတ္ေျမၾသဇာအျဖ

စ္အသံုးခ်ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ေျမဆီလႊာၾကားထဲ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိလ်က္ 

ရွိသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ဧရိယာမ်ားမွ စြန္႕ပစ္ေရမ်ားကို 

သန္႕စင္ရာမွ အနည္အႏွစ္မ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ 

ျပန္လည္သန္႕စင္ေရး စက္႐ံုမ်ားသည္ စြန္႕ပစ္ေရမ်ားမွထြက္ေပၚလာသည့္ 

ပလတ္စတစ္မ်ား၏ ဆယ္ပံုကိုးပံုကို စစ္ထုတ္ၿပီး အနည္အႏွစ္မ်ား 

က်န္ရစ္သည္။ ျမဴနီစပယ္မွထြက္ေပၚလာသည့္ အနယ္အႏွစ္ 

သံုးပံုတစ္ပံုကို လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အျဖစ္အသံုးျပဳၿပီး 

သံုးႏစွတ္ာကာလအတြင္း တဟကတ္ာလွ်င ္ငါးတနအ္ထအိသုံးျပဳသည။္ 

ထိုပလတ္စတစ္ အမႈန္အမႊားမ်ားကို အလြန္ေဝးကြာေသာေနရာမ်ား

သို႔က်ယ္ျပန္႕စြာ သယ္ေဆာင္ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းပလတ္စတစ္မ်ား

ကို အယ္လ္ပ္စ္ ေတာင္တန္းမ်ား၏ အလြန္ေဝးလံသီေခါင္ေသာအပိုင္း

မ်ားတြင္ေတြ႕ရွိရၿပီး ေလမွ သယ္ေဆာင္သြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ပလတစ္တစအ္မႈနအ္မႊားမ်ား၏ လူ႔ခႏၶာကိယုအ္ေပၚ ထိခိကု္ေစႏိငုမ္ႈမ်ား 

ကို မရွာေဖြမေလ့လာရေသးသည္မွာ မ်ားစြာက်န္ေနပါ ေသးသည္။ 

သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ စားေသာက္သည့္အခါမ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္မ်ား 

ခႏၶာကုိယ္တြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္ကုိ သိရိွၾကပါသည္။ ၾသစေတးလ် 

ႏိုင္ငံ၊ နယူးကာဆယ္ တကၠသိုလ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေလ့လာခ်က္အရ 

လူတို႔သည္ အပတ္စဥ္တိုင္း ပလတ္စတစ္ (၅) ဂရမ္အထိၿမိဳခ်မိၾကၿပီး 

အေႂကြးဝယ္ကတ္ျပားတစ္ျပားခန္႕ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ကေနဒါႏိငုင္မံ ွအျခားေလလ့ာေတြ႕ရွခိ်က ္အရ ပလတစ္တစပ္လုင္းမ်ား

မွေသာက္ေရမ်ားကို ေသာက္သံုးသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏လည္ေခ်ာင္း 

အတြင္းသို႔ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ား (၁၃၀၀၀၀) ခန္႕ႏွစ္စဥ္ 

ဝင္ေရာက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေရပိုက္ေခါင္းမွလာေသာေရတြင္ 

(၄၀၀၀) ခန္႕သာပါဝင္သည္။ ယင္းသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား 

ျဖစသ္ည။္ သို႔ေသာ ္မညသ္ို႔ေသာ ေနာကဆ္ကတ္ြကဲ်န္းမာေရးထခိိကုမ္ႈ

မ်ား ျဖစ္ေစ မည္ဟူသည့္အခ်က္ကိုေတာ့ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ 

ပလတ္စတစ္မ်ားကို မ်ိဳခ်ျခင္းသည္ ေသြးေၾကာမ်ားအတြင္းေရာက္ရွိ

သြားၿပီး ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားအထိပါေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့ ္

အခ်က္မွာလည္း ၎တို႔သည့္ခႏၶာကိုယ္၏ အစာေခ်လမ္းေၾကာင္းမ ွ

တဆင့္ ျပန္ထြက္သြားႏိုင္သည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားစြာရွိသည္။
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေန႕စဥ္ဝတ္ဆင္ေနသည့္ အဝတ္အထည္မ်ားမွ တစ္စိတ္တစ္

ပိုင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ထည္လံုးမွာ လူလုပ္ျဒပ္ေပါင္း ပိုလီမာမ်ားမွ ျပဳလုပ္

ထားျခင္းျဖစသ္ည။္ သံုးစြဲသမူ်ားသည ္ေယဘုယ်အားျဖင့ ္ပိလုယီာမိကု္

ဒ္ (polyamide)၊ ပိုလီယက္စတာ (Polyester)၊ အခ႐ိုင္းလစ္ (acrylic) 

ႏွင့္ ႏိုင္လြန္ (Nylon) ဟူသည့္ေဝါဟာရမ်ားကို မသိၾကပါ။ အမွန္တက

ယ္အားျဖင့္ ၎တုိ႔မွာ လူတို႔ဖန္တီးထားေသာခ်ည္မွ်င္မွ်င္ (synthetic 

fibers) မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အျခားနည္းျဖင့္ဆိုရပါက ပလတ္စတစ္မ်ားျဖစ္

သည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္သူ မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား 

တြင္က်ယ္လာၾကသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ ဆြဲႏိုင္က်ံဳ႕ႏိုင္ၿပီး အလြယ္

တကူေျခာက္ေသြ႕ႏိုင္ၾကသည္။ ထိေတြ႕ ခံစားမႈလည္းႏူးညံ့ကာ ခ်ည္

ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝအမွ်င္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အဝတ္အထည္ 

မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေပါ့ပါးမႈလည္းရွိသည္။ 

ဓာတုေဗဒအမွ်င္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္အသံုးျပဳသည့္ ပိုလီမာ 

ျဒပ္ေပါင္းမ်ားမွာ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုရွိသည္။ ယင္းတု႔ိမွာ ေရယြန္ခ်ည္ 

ကဲ့သို႔ေသာ ဆဲလူးလို႔စ္မ်ားတြင္ အေျခခံသည့္အမွ်င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 

သစသ္ားမရွယသူည။္ ပိလုယီကစ္တာကဲ ့သို႔ေသာ လလုူပ္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား

မွာ မ်ားစြာေသာ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားကို ျဖတ္ရၿပီး ၎တို႔ကိ ု

ေရနံစိမ္း သို႔မဟုတ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွ ဖန္တီးယူရသည္။ ၂၀၁၇ 

တြင္ တစ္ကမာၻလံုးထုတ္လုပ္သည့္ ခ်ည္မွ်င္မွ်င္မ်ား၏ (၇၀%) မွာ 

ဓာတုေဗဒနည္း ျဖင့္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ထုတ္

လုပ္ခဲ့သည္မ်ားတြင္ ပုိလီယက္စတာစမ်ားမွာ (၈၀%) ရိွၿပီး လူလုပ္ခ်ည္

မွ်ငမ္ွ်ငမ္်ားတြင ္အႀကီးဆံုးထုတလ္ပုမ္ႈျဖစက္ာ တညၿ္ငမိစ္ြာ ဆက္လက္

ထုတ္လုပ္ေနဆဲလည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တန္ေပါင္း (၅၃.၇) 

သန္းကုိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။ အာရွတုိက္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၏ (၉၄%) 

မွာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္သည့္ ပိုလီယက္စတာ အစမ်ား

၏ တစ္ဝက္ခန္႕မွာ အဝတအ္စားမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ လပု္ငန္းသံုးအ

ထည္အလိပ္မ်ားအပါအဝင္ အထည္အလိပ္အားလံုးသည္ တစ္ကမာၻ

လံုးႏွစ္စဥ္ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္မႈ၏ (၁၅%) ကို အသံုးျပဳ သည္။

အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းသည္ ေျမေအာက္ေရ၊ ျမစ္မ်ားႏွင့္ 

ပင္လယ္တို႔အတြက္ အႀကီးစားညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသည္။ မတူညီသည့္ 

ဓာတုေဗဒပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္း (၂၀၀၀၀) ႏွင့္ (၄၀၀၀၀) ကို 

အဝတ္အထည္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေဆးဆုိးျခင္းမ်ား တြင္ အသံုးျပဳသည္။ 

ထိပုစၥည္းအမ်ားစမုွာ ကာစီႏိဂု်ငဟု္ေခၚေသာ မ်ိဳး႐ိုးဗဇီကိ ုေျပာင္းလဲေစၿပီး 

မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး 

ေဟာမ္နု္းစနစက္ိလုည္း လႊမ္းမိုးသည။္ ေဘးအႏရၲာယ္ျဖစ္ေစႏိငုသ္ညဟ္ ု

t0wftpm;t0wftpm;

wm0efrJhaom 0wfpm;qif,ifrI
ကနဦးတြင္ လူလုပ္ခ်ည္မွ်င္မ်ားျဖင့ ္
ျပဳလုပ္ထားေသာ အထည္စမ်ားသည ္
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိသကဲ့သို႕ျဖစ္သည္။ 
ယင္းတုိ႕သည္ ေဈးေပါသည္၊ ေျခာက္လြယ္သည္၊ 
ခႏၶာကိုယ္အလိုက္ ဝတ္ရလြယ္သည္။ သို႕ေသာ ္
ယင္းတုိ႕သည္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္လာၿပီး 
ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈကို ႀကီးစြာျဖစ္လာေစခဲ့သည္။
ယင္းတုိ႕သည္ လူ႕က်န္းမာေရးကိုလည္း 
ေဘးျဖစ္ေစသည္။
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သိရိွထားေသာျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ formaldegyde (ေဖာ္မယ္လ္ဒီ

ဟိုဒ္) မ်ားပါဝင္ၿပီး ဖလူအို႐ိုက္ပါဝင္ေသာဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားျဖစ္ကာ 

မီးဒဏခ္သံည့ပ္စၥည္းမ်ား၊ ေဆးဆိုးသည့ပ္စၥည္းမ်ားႏငွ့ ္အျခားျဖည့စ္ြက္

ပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည္။ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ထုတ္လုပ္မႈ 

ကြင္းဆက္ Supply chain တစ္ခုလံုးတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယင္း

ကဲ့သို႔ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ားကို ေနရာမ်ားစြာတြင္ ထိေတြ႕ခံ

စားၾကရသည္။ ထုိအရာဝတၳဳမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ုံမ်ားႏွင့ ္

စြန္႔ပစ္ေရစီးဆင္းသည့္ေနရာမ်ား အနီးအနားတြင ္ေနထိငုၾ္ကသမူ်ားအား

လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ မဆံုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ 

ျဖစသ္ည။္ အထညအ္လပိလ္ပုင္န္းမ်ားမ ွအလပုသ္မား အေတာမ္်ားမ်ား

သည္ တစ္ကမာၻလံုးမွအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ (၇၀%) ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ 

ဆက္စပ္သည့္ နာမက်န္းမႈမ်ားကို ခံစားၾကရသည္။ ေဖာ္မယ္လ္ဒီဟိုဒ္ 

ဓာတ္ (အခန္းႏွင့္ ေမြ႔ယာစသည္တို႔ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ အသံုးျပဳ 

သည့္ ဓာတုပစၥည္း)ႏွင့္ ေသြးကင္ဆာျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ေသဆံုးမႈ 

အၾကားဆက္သြယ္မႈရွိသည္ကို သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အထည္

အလိပ္ စက္႐ုံမ်ားတြင္ လူလုပ္ခ်ည္မွ်င္အမွ်င္မ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနရ

သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျချမင့္မားသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထို 

အမွ်ငမ္်ားႏငွ္ ့ထိေတြ႕ၿပီးေနာက ္ကေလးပ်ကက္်ႏိငု္ေျခပိမု်ားလာသည္

ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

လူလုပ္ခ်ည္မွ်င္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အဝတ္အထည္မ်ားသည ္

ေနာက္ဆုံးၾကယ္သီးခ်ဳပ္တပ္ၿပီး ခ်ိန္မွစ၍ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစသည္။ ၎

တုိ႔ကုိ ေလွ်ာ္ဖြပ္သည့္အခါ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ားသည္ ပတ္ဝန္း

က်င္သို႔စီးဝင္သည္။ သုေတသီမ်ားမွေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ အဝတ္အထည ္

(၅) ကီလိုဂရမ္ကို ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္းသည္ စြန္႕ပစ္ေရမ်ားအတြင္း အလြန္ 

ေသးငယ္ေသာခ်ည္မွ်င္ (micro-fibers) ေျခာက္သန္းခန္႕ကုိ စြန္႕ထုတ္

သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ သိုးေမြးတု ဂ်ာကင္တစ္ထည္ကို ေလွ်ာ္ဖြပ ္

ျခင္းသည္ပင္ ထိုကဲ့သို႔အရာဝတၳဳမ်ိဳး (၂၅၀၀၀၀) ခန္႕ကို ထုတ္လႊတ္

သည္။ ထိုပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ား လူ႔က်န္းမာေရးကို မည္သို႔ 

vlvkyfzdkifbmrQifrsm;ESifh &moDOwk tusyftwnf;

ပိုလီယက္စတာအမွ်င္မ်ားထုတ္လုပ္မႈသည္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ထုတ္လႊတ္မႈျဖစ္ေစသည္

ေက်ာက္မီးေသြးစကရုုံ္
(၁၈၅) ရုုံမွ

ႏွစ္စဥ္ထုုတ္လႊတ္မႈ

တစ္ႏွစ္အတြင္း (၂၃၄) သန္း
ဟတ္တာရွိေသာ ေတာအုုပ္ 

မ်ားတြင္ ကာဘြန္သုုိမွီးမႈ၊
အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၏

အရြယ္အစား

၁၄၉  သန္းရွိေသာ
ကားမ်ားမွ

ႏွစ္စဥ္ ထုုတ္လႊတ္မႈ၊
႐ုုရွားႏုုိင္ငံရွိ 

လူတိုုင္းအတြက္ 
ကားတစ္စီး

ဆီသန္းေထာင္ေပါင္း
(၁.၆)သန္းရွိသည့္ စည္မ်ား
USA အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္စာ
ျဖည့္တင္းမႈ

Traditional:
2 cycles a year

Fast fashion:
50 cycles a year

(၆၄) သန္းေသာ
အေမရိကန္မွ ေနအိမ္မ်ား

အတြက္ ႏွစ္စဥ္ 
လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ CO2e*
ကီလိုုဂရမ္ေပါင္း

သန္းေထာင္ေပါင္း
(၇၀၆)သန္း

= = = = =

႐ုုိးရာဓေလ့ႏွင့္ ျမန္ဆန္သည့္ဖက္ရွင္လုုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုုတ္လုုပ္မႈစက္၀န္းမ်ား

*CO2e = CO2- ႏွင့္တူညီေသာ။ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈဆုုိင္ရာ အစုုိးရဌာနတြင္းအဖဲြ႕မွ တိုုင္းတာမႈျဖစ္ၿပီး
CO2 ႏွင့္ မီသိန္းကဲ့သုုိ႔ေသာ မတူညီသည့္ ဖန္လံုုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားတုုိင္းတာရန္ အသုုံးျပဳသည္။

ပုုိလီယက္စတာဖုုိင္ဘာမ်ား တစ္ကမၻာလံုုးတြင္ ထုုတ္လုုပ္မႈ၊ တန္သန္းေပါင္း

၈၀

၆၀

2015
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ပလတ္စတစ္အေၾကာင္း ပံုျပစာတမ္း ၂၀၂၀32

ထခိိကု္ေစသညက္ိ ုအနည္းငယမ္ွ်သာ သိႏိငုသ္ည။္ သို႔ေသာ ္စိုးရမိဖ္ြယ္

ရာအခ်က္မွာ ထိပုလတစ္တစ ္အမႈနအ္မႊားမ်ားမ ွအျခားေသာညစည္မ္း

သည့္ပစၥည္းမ်ားကို သံလိုက္ကဲ့သို႔ ဆြဲယူမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုညစ္

ညမ္းသည့္ အရာမ်ားတြင္ အလြန္စြဲၿမဲသည့္ ေအာက္ဂဲနစ္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား 

ႏငွ့ ္အျခားေသာ ၾကာရညွခ္သံည့ ္အဆပိအ္ေတာကမ္်ားပါဝငၿ္ပီး အထူး

သျဖင့္ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစမည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေသာ 

ျဒပ္ေပါင္းမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ားထံ ကိုယ္တိုင္ တြယ္

ကပ္ၿပီး အစားအစာ ကြင္းဆက္အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ၾကသည္။ ယင္း

တို႔ကို ဆား၊ ငါး၊ ေယာက္သြားႏွင့္ လူ႔အညစ္အေၾကးမ်ားထဲတြင္ပင ္

ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အညစ္အေၾကးစစ္ထုတ္သည့္ စက္႐ုံမ်ားႏွင့ ္

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားသည္ ထိုေဘးျဖစ္ေစမည့္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ

ခ်ည္မွ်င္မ်ားကို စစ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွၾကေသးေပ။

သံုးစြဲသူမ်ားသည္လည္း တာဝန္ယူမႈတစိတ္တပိုင္းရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 

အဝတ္အစားမ်ားကို ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ္လည္း (၆၄%) မွာ အမိႈက္ပံုထဲ

သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ဥေရာပသမဂၢတြင္ (၈၀%) ေသာအဝတ ္

အထည္မ်ားမွာ ေျမဖို႔ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မီး႐ႈိ႕ျခင္းမ်ားတြင္ အဆံုးသတ္

သည္က်န္ရွိသည္အဝတ္အထည္မ်ား (၁၀%) မွ (၁၂%) ကို ေဒသ 

တြင္းျပန္လည္ေရာင္းခ်သည္။ က်န္ရွိသည္မ်ားထဲမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား

သို႔တင္ပို႔ၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေဈးၿပိဳင္ေလွ်ာ့ေရာင္းျခင္း၊ ေဈး

ကြက္ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။ ပင္လယ္ျပင္တြင္း ေမ်ာပါေန 

သည့္ အထည္အလိပ္မ်ားသည္ အျခားေသာ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား

ထက္ နက္ရႈိင္းစြာနစ္ျမဳပ္ႏိုင္ၿပီး ေရေနသတၱဝါမ်ားကို ေဘးဒုကၡျဖစ္ေစ 

ႏိုင္သည္။

ထိုျပႆနာမ်ား၏ အျခားေသာအေၾကာင္းရင္းခံတစ္ခုမွာ ေနာက္ဆံုးေ

ပၚ သည္ကို လိုက္မီီွရန္ အစုလိုက္ထုတ္လုပ္ေသာ ေစ်းခ်ိဳသည့္ အဝတ္

အစားမ်ား (fast fashion) လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဈး 

ကြက္အတြင္း ေဈးေပါေပါျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အဝတ္အထည ္

ေပါင္းမ်ားစြာကို ပမာဏႀကီးမားစြာ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့ ္

ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္အတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း 

စြန္႕ပစ္သည့္ အဝတ္အစားမ်ား၏ ပမာဏသည္ တန္သန္းေပါင္း (၇) မွ

(၁၄) သန္းအထိ ႏွစ္ဆတိုးတက္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္မွဆိုလိုသည္မွာ 

(fast fashion) ဖက္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ 

ညမ္းေစသလို က်န္းမာေရးကိုလည္းထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိေစသည္ကို ျပသ 

ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပင္ပသို႔သြားလာၾကသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ ေခတ္

ဆန္ေသာ အဝတ္အထည္မ်ားေတာင္းဆိုမႈ တိုးလာေစသလို လူလုပ ္

ခ်ည္မွ်င္မွ်င္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။

အဝတအ္စားမ်ားကုိ ျပနလ္ညအ္သံုးျပဳျခင္းသည ္ပိမုိုေျခလွမ္းသြက္လာ 

ေသာ္လည္း မျမင္ႏုိင္သည့္ အေျခခံျပႆနာမ်ားကိုမူ အေျပာင္းအလဲ 

အနည္းငယ္မွ်ပင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ အတြင္း ျပန္လည္ 

အသုံးျပဳထားေသာ ပိလုယီကစ္တာ အစမ်ား ကမာၻတစဝ္မွ္း အသံုးျပဳမႈမွာ 

(၅၈%) တိုးတက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပမာဏႀကီးမားစြာ ျပန္လည္ 

အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္မွာမူ မတူကြဲျပားေသာခ်ည္မွ်င္မွ်င္အမ်ိဳးအစား

မ်ားအား ေရာေႏွာလုပ္ေဆာင္ရန္မသင့္ေပ။ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ 

လပု္ေဆာငသ္ည့ ္လုပင္န္းစဥအ္တြင္း ေရာေထြးေနသည့ ္ခ်ညမ္ွ်ငမ္်ားကိ ု

သီးသန္႕ခြထုဲတ္ရန္မွာ အလြန္အကုန္အက်မ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ 

အသံုးျပဳရန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ အထည္အစမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ 

လိုအပ္ျခင္းႏွင့္အတူ အသံုးျပဳၿပီးသား အဝတ္အထည္မ်ားကို ျပန္လည္ 

ေပးပို႔ရန္ၿပီးျပည့္စံုသည့္စနစ္တစ္ခုလည္း လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ 

မ်ားမ်ားတြင္လည္း ထိုစနစ္မရွိၾကေပ။ သို႔ေသာ္ယင္းအခ်က္သည္ 

အေပၚယံယာယီေျဖရွင္းမႈသာ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ 

အသံုးျပဳျခင္း သည္ လူလုပ္ခ်ည္မွ်င္မ်ားကို ပိုမိုရွည္ၾကာစြာအသံုးျပဳႏိုင္ 

ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ခုခ်င္းစီ၏ သံသရာလည္မႈ 

ျဖစ္စဥ္တြင္းတြင္ ၎တို႔၏ အရည္အေသြးမ်ားက်ဆင္းကာ 

အဆံုးသတ္တြင္ ေျမေပၚသို႔အမိႈက္အျဖစ္လႊင့္ပစ္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ႏိုင္ 

ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုသည္ဆိုပါက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ ေသာ သံုးစြဲမႈ 

ပုံစံတစ္မ်ိဳးကို ေရွာင္ရွား၍ မရႏိုင္ေပ။ တပတ္ရစ္အဝတ္အစားမ်ား 

ဝယယ္ူျခင္းႏငွ့ ္အျခားေသာသမူ်ားႏငွ့ ္အဝတအ္စားမ်ားကိ ုအလအဲလယွ ္

ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အဝတ္အစားအသစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းအား အရွိန္ 

ေလ်ာသ့ြားေစ မည့န္ည္းလမ္းတစခ္ုျဖစသ္ည။္ ထတုလ္ပုသ္မူ်ားအေနျဖင့ ္

လတတ္ေလာတြင ္ေအာဂ္နဲစန္ည္းလမ္းျဖင့ရ္ရွသိည့ ္ခ်ညထ္ညမ္်ားကဲသ့ို႔ 

ေရရွည္တည္တံ့မည့္အရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိသည့္ ခ်ည္မွ်င္မ်ားကို 

အသံုးျပဳၿပီး အဝတ္အစားလိအုပခ္်က ္ကိ ုျပည့မ္ွီေအာငလ္ပု္ႏိငုမ္ည္ျဖစ္

သည္။ ေအာ္ဂနဲစ္နည္းျဖင့္ အေျခခံထားေသာ အထည္အလိပ္မ်ားလည္း 

ရွိေနၿပီး ေရေနသတဝၱါမ်ား၏ အခြမံ်ား၊ သစပ္ငမ္်ား၊ ပိကုဆ္ံေလွ်ာပ္ငမ္်ား၊ 

ဖက္ယားပင္ႏွင့္ ဗီသြာေလွ်ာ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေဒသတြင္း အရင္း အျမစ္

မ်ားမွရသည့္ သဘာဝ ပစၥည္းမ်ားကို ေဈးကြက္တင္ႏိုင္သည့္ ခ်ည္မွ်င္

မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေဖာ ္

ထုတ္လ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္

ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ လူ႔အသုိက္အဝန္းတို႔အေပၚတြင္ မည္သို႔ 

သက္ေရာက္မႈရွိမည္ကို စစ္ေဆးရန္လိုမည္ျဖစ္သည္။ ေရွာင္ရွားရမည့္  

ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ေဘးဒုကၡမ်ားမွာ ဧရိယာတစ္ခုတြင္ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးသားစိုက္

ပ်ိဳးရျခင္း (monoculture)၊ က်န္းမာ ေရး သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိ ု

ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳရျခင္းႏွင့ ္

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္မာမႈ မရိွေသာ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

မ်ား ျဖစ္သည္။
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2000 ckESpftapmydkif;wGif qm'D;eD;,m;EdkifiHom;rsm;onf ¤if;wdkY\trdIuftenf;i,fudk 2000 ckESpftapmydkif;wGif qm'D;eD;,m;EdkifiHom;rsm;onf ¤if;wdkY\trdIuftenf;i,fudk 

cGJjcm;aumuf,lcJhMuonf/ jynfolvlxk\ Edk;Mum;od&SdrIESihf trdIufaumuf,lrIcGJjcm;aumuf,lcJhMuonf/ jynfolvlxk\ Edk;Mum;od&SdrIESihf trdIufaumuf,lrI

tavhtusihfrsm;rSm tBuD;tus,fajymif;vJvmcJhonf/tavhtusihfrsm;rSm tBuD;tus,fajymif;vJvmcJhonf/

trdIufrsm;zHk;vTrf;aeaom urf;ajcrsm;tjzpf
ajymif;vJawmhrnfvm;/

c&D;oGm;vkyfief;c&D;oGm;vkyfief;

ေနေရာင္ျခည္ထိနမ္းေနသည့္ကမ္းေျခမ်ား၊ 
ယိမ္းႏြဲ႕ေနသည့္ အုန္းပင္မ်ားႏွင့္ ေရစပ္တြင ္
ဒူးေလာက္နက္ေသာ အမိႈက္ပံုမ်ား။ 
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ပကတိအလွတရားကို 
ခံစားရန္လာေရာက္ၾကေသာ္လည္း ၎တို႔၏ 
ဂ႐ုမစိုက္မႈေၾကာင့္ ႏွင့္အမိႈက္သိမ္းစနစ္မ်ား 
မႏိုင္ၾကေတာ့ေသာေၾကာင့္ သဘာဝအလွတရား 
ပ်က္စီးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ပင္လယ္ျပင္တြင္ ပလတစ္တစ္မ်ား ေမ်ာပါေနၿပီး ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား 

တြင ္လာေရာကစ္ပုံုေနေသာ ပလတစ္တစမ္်ား၏ ႐ပုပ္ံမု်ားမွာ လကရ္ွိႏွ

စ္ပိုင္းအတြင္း မီဒီယာမ်ားအေပၚတြင္ အေတြ႕ရ မ်ားလာခဲ့သည္။ ေရ

ဆုိးေျမာင္းမ်ားမ ွစြန႕္ပစ္ျခင္း၊ သေဘၤာမ်ားေပၚမစွြန႕္ပစ္ျခင္း သိ႕ုမဟတု္

 ျပဳတ္က်ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ လႈိင္းမ်ားမွ ကမ္းေျခေပၚမွ အေဝး

သို႕ ႐ိုက္ပုတ္ သယ္ေဆာင္သြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ပလတ္စ

တစ္ပစၥည္း တန္သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းသို႕ 

ေရာက္ရွိၾကသည္။ ယခုအခါ ကမၻာေပၚရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားမ ွ

ဒီေရျမင့မ္ားစြာေရာကရ္ွသိည့ ္ကမ္း႐ိုးတန္းမ်ားတြင ္ပလတစ္တစပ္စၥည္း

မ်ား ႐ႈပ္ေထြးေပြလီစြာေတြ႕ရွိရၿပီး ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားကိ ု

ေရွာင္ရွားေစကာ ကာရစ္ဘီယန္ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ဘာလီ ကဲ့သို႕ေသာ 

ေျပာစမွတ္ျဖစ္ေစသည့္ ကမ္းေျခမ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားကိုပင္ ထိခိုက္ေစလာ 

ၿပီ ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေနႏွင့္ အေလးထားလာၾကၿပီး ေနရာအနည္းငယ္တြင္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ရွစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ 

ျဖစၿ္ပီး ၎တိ႕ုထံ ႏစွစ္ဥလ္ာေရာကၾ္ကသည့ ္လြနစ္ြာမ်ားျပားလစွြာေသာ 

လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားေၾကာင့္ ကမ္းေျခေဒသမ်ားသည္လည္း 

အထူးတလည္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား

လာေရာကၾ္ကသည့ ္ေနရာမ်ားမွာ ၎တုိ႕ကမ္းေျခ၏ ဆြဲေဆာငမ္ႈမ်ားကိ ု

ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ သန္႕ရွင္းေရးမ်ား 

ျပဳလုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ရင္ဆုိင္ 

လာၾကရသည္။

ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္း ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာ

သည့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားမွာ ႀကီးမားၿပီး ကုလသမဂၢ သဘာဝ 
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wdkif&def;eD;,rf;yifv,fwGif trdIufrsm;ydkenf;wdkif&def;eD;,rf;yifv,fwGif trdIufrsm;ydkenf;
ဆာဒီးနီးယားတြင္ အမိႈက္မ်ားကို ခြဲျခားေကာက္ယူျခင္း။ 

အမိႈက္မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ စြန္႕ပစ္ျခင္းတို႔တြင္ ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား
ကီလိုဂရမ္/အေျခခ်ေနႏိုင္သူ/ႏွစ္

အမိႈက္ထြက္ေပၚမႈ

ခြဲျခားထားသည့္အမိႈက္

ႂကြင္းက်န္ေသာအမိႈက္
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ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခ်က္၏ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ

(၁၃) ဘီလီယံအထိ ဆံုး႐ႈံးသည္။ ထိုကုန္က်စရိတ္မွအခ်ိဳ႕မွာ အခ်ိဳ႕ 

ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေန ရပ္ရြာလူထုမ်ားေၾကာင့ ္

တိကု႐္ိကုက္နုက္်ျခင္းျဖစၿ္ပီး သန႕္ရငွ္းေရးကနုက္်စရတိမ္်ားႏငွ့ ္အမိႈက္

မ်ားဖယ္ရွားရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာကုန္က်စရိတ္မ်ား

မွာ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔မွ ဝင္ေငြဆံုး႐ႈံးသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္

သည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေရတြက္ရန္ခက္ခဲၿပီး သုေတသနႏွင့္ အခ်

က္အလက္မ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စီးဆင္းေနေသာ 

ပင္လယ္သမုဒၵရာ ေရလိႈင္းႏွင့္အတူေျမာလာကာ ပလတ္စတစ္ အမႈိက္

အစအနမ်ားအၾကားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ အေႏွာက္အယွက္ေပးေသာ

သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးျဖင့္တန္ဖိုး 

ျဖတ္ရန္ခဲယဥ္းသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈ၏ အျပစ္မဲ့ေသာ 

သားေကာင္ တစ္ဦးမဟုတ္ရံုသာမက ႀကီးစြာေသာ ညစ္ညမ္းမႈကို 

ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ခရီးသြား 

လပုင္န္းသည ္ခရီးသြားမ်ား၏ ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ ေျခရာမ်ားကိ ုတိုးပြား 

ေစသည။္ မေရာက္ဖူးသည့္ေဒသမ်ားသုိ႔ ကား သို႔မဟုတ ္ေလယာဥ ္မ်ားျ

ဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္းသည္ ကာဘြန္ဓာတ္မ်ားစြာကို ထုတ္လႊတ္သည္။ 

ထို႔အတခူရီးသြားမ်ားသည ္တစခ္ါသုံးပလတစ္တစမ္်ားႏငွ့ ္ထပုပ္ိုးမႈမ်ား

ကို ပံုမွန္ထက္ပိုမိုအသံုးျပဳၾကသည့္ အေနအထားရွိၾကသည္။ ေလဆိပ္

မ်ား၊ ေလယာဥ္ေပၚႏငွ့ ္ရထားမ်ားေပၚရွ ိအေကၽြးအေမြး ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား

ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ား စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈ 

ကြင္းဆက္ supply chain အတြင္း အစားအေသာက္မ်ား ေပးေဝရန ္

အခက္အခဲရွိသည္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ တစ္ခါသုံးထုပ္ပိုးမႈမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ပလတ္စတစ္ပုလင္းမ်ားကိုအသံုးျပဳၾကသည္။

၎တို႔၏ ခရီးလမ္းဆံုးသို႔ေရာက္သည့္အခါ ခရီးသြားမ်ားသည္ 

ရင္းႏွီးႂကြမ္းဝင္မႈမရိွေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ 

ၾကရသည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ ေဒသခံျပန္လည္အသုံးျပဳ ႏုိင္သည့္ 

ပစၥည္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမည္သုိ႔ေပးသည္ကုိ မသိၾကေတာ့ ေသာေၾကာင့္ 

(ထိစုနစမ္်ိဳးရွခိဲပ့ါက) အသင့ထ္ပုပ္ိုးထားသည့အ္စား အေသာက္မ်ားကိ ု

သာ ဝယ္ယူသံုးစြဲၾကေတာ့သည္။ မ်ားစြာေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 

ခရီးလမ္းဆံုးမ်ားတြင္ ၎တို႔ထံသို႔လာေရာက္သည့္ မ်ားစြာေသာ 

ခရီးသြားမ်ားထံမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အမိႈက္မ်ားတိုးတက္စုပံုလာျခင္း

ကို စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ကိုင္တြယ္ရန္ စီမံထားရွိမႈမ်ား မရွိၾကေပ။ မ်ားျပား 

လွစြာေသာခရီးသြားမ်ားသည္ ၎တို႔အိမ္တြင္ဆိုပါက ျပဳလုပ္မည္ 

မဟုတ္ေသာ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္ပစ္မႈမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 

ေျမထဲပင္လယ္ထဲသို႔ စြန္႕ပစ္ၾကေသာ ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ားသည္ 

ေႏြရာသီတြင္ (၄၀%) အထိတက္လာေလ့ရွိၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ 

ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္သည္မ်ားအၾကားတုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

ရွိသည္ကို ျပသသည္။

ေလယာဥ္စီး ခရီးသည္မ်ားမွပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္သည့္ အမိႈက္မွာ 

ႏိင္ုငံတကာ ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးအဖြ႕ဲအစည္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 

ေလယာဥ္ခရီးစဥ္တစ္ခုလွ်င္ (၁.၄) ကီလုိဂရမ္ရိွသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 

ခရီးသည္မ်ား၏အမိႈက္မ်ားမွာ တန္သန္းေပါင္း (၅.၇) သန္းရွိခဲ့သည္။ 

ေလယာဥ္ေမာငမ္ယမ္်ားႏငွ့ ္သန႕္ရငွ္းေရးဝနထ္မ္းမ်ားမ ွစုေဆာင္းရရွခိဲ ့

သည့ ္အမိႈကအ္တ္ိမ်ားတြင ္အမိႈက္ေပါင္းစံုေရာေႏွာပါဝငၿ္ပီး ခရီးလမ္းဆံုး 

ေနရာမ်ားတြင္ စြန္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႕ခြမဲႈစနစ္မ်ားသည္ 

တည္ေနရာတစခ္ုျခင္းစ၌ီ ကြဲျပားျခားနားမႈရွၿိပီး ထိုေလယာဥ္ေပၚမရွသည့ ္

အမိႈက္မ်ားမွ အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ျပန္လည္အသံုးျပဳသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ေလယာဥ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္  

ဆီေလ်ာ္ေအာင္မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပလတ္စတစ္မ်ားသည ္

ေရြးခ်ယ္စရာ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ သန္႕ရွင္းေရးဆိုင္ရာစည္း 

ကမ္းမ်ားအရ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္

မ်ားကို ထုပ္ပိုးရန္လိုအပ္ၿပီး ေဈးေပါသည့္ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု

အသံုးျပဳလာေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး

မွာလည္း ေလာင္စာဆီ သံုးစြဲမႈ၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ကာဘြန ္

ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအတြက ္

အေရးပါၿပီးေပါ့ပါးသည္ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္

ႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီးပိုမိုေလးလံေသာပစၥည္းမ်ားထက္ပို၍ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္

ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေလေၾကာင္းလိုင္းအနည္းငယ္သည္ မတူညီသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

ခ်မွတ္ၾကၿပီး ပလတ္စတစ္ကင္းလြတ္ေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား 

ျဖစ္ေရး ပထမဆံုးေျခလွမ္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္မ်ား ရွိ

သည္။ ၎တို႔သည္ ေျမေဆြးျဖစ္သြားေစႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္

အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ လင္ဗန္းမ်ား၊ စားပြဲတင္ပစၥည္းမ်ား၊ ပန္းကန္ခြက ္

ေယာက္မ်ားႏွင့္ ထုပ္ပိုးမႈမ်ား ကို စကၠဴ၊ ဝါး သို႔မဟုတ္ သစ္သားတို႔ျဖင့္ 

ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳလာၾကသည္။

ခရီးသြားလုပင္န္းတြင္းရွအိျခားေသာေနရာမ်ားတြငလ္ည္း ကမာၻ႕အႀကီး 

ဆံုး ခရီးသြားအပမ္းေျဖလုပ္ငန္း TUI အုပ္စုသည္ ၂၀၂၀ တြင္ ၎တို႔၏ 

ဟိုတယ္မ်ား၊ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ား၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၊ 

ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ရံုးမ်ားမွ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး သန္း 

၂၅၀ ဖယ္ရွားရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ကတိျပဳခဲ့သည္။ 

ခရီးသြားမ်ားေသာၿမိဳ႕ေတာမ္်ား၊ အပန္းေျဖေနရာမ်ားႏငွ့ ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 

အတြက္ ခရီးသြားရာသီမွာ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
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ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းမွ ေရလႈိင္းမ်ားႏွင့္ ဒီေရမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ 

ပတလုံ္း ပလတစ္တစအ္မိႈကမ္်ားကိ ုေဆးေၾကာဖယ္ရွား ေနေသာလ္ည္း

အထူးသျဖင့္ ခရီးသည္အေရအတြက္ႏွင့္ အမိႈက္စြန္႕ပစ္မႈမ်ားေသာ 

ခရီးသြားလာမႈမ်ားသည့္ ရာသီတြင္ အမိႈက္စီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ အေျခခ ံ

အေဆာက္အအံုမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။

အီတလီႏိုင္ငံကၽြန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆာဒီးနီးယားသည္ အမိႈက္ထုတ ္

လပုမ္ႈႏငွ့ ္စြန႕္ပစမ္ႈတို႔ေၾကာင့ ္ကမ္းေျခတြင ္အမိႈကမ္်ားဖံုးလႊမ္းေနမႈအား

 ႏိုင္ငံတြင္းမည္သို႔ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္ကို ျပသခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ 

တြင္ စြန္႕ပစ္အမိႈက္မ်ား၏ (၃.၈%) ကိုသာ အမ်ိဳးအစားအလိုက ္

ခြဲထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ယခုအခါ (၆၀%) အထိတိုးတက္လာခဲ ့

ၿပီး (၂၀၂၂) တြင္ လ်ာထားခ်က္ (၈၀%) အထိေရာက္ရွိေစရန္ျဖစ ္

သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိၿပီး အမိႈက္မ်ားကို သတ္မွတ္ 

ေနရာမ်ားတြင္ သြားေရာက္ သိမ္းယူျခင္းထက္ အီတလီႏိုင္ငံတြင ္

လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ အိမ္ေပါက္ေစ့လိုက္ၿပီး အမ်ိဳးအစားခြဲျခား 

ေကာကယ္ူျခင္းျဖစသ္ည။္ အမိႈကစ္ြန႕္ပစသ္ည့ ္အခြနက္ိတုိုးျမႇင့ခ္ဲၿ့ပီး ျမဴ

နီစပယ္မွလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆင့္တစ္ခုသို႔ေရာက္ရွိပါက 

စီးပြားေရးဆိငုရ္ာမက္လံုးမ်ားေပးျခင္း၊ စြန႕္ပစပ္စၥည္းစမီခံန႕္ခြဲမႈ ေအာင္

 ျမင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားကို ဆုေပးဒဏ္ေပး 

ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။

 P
LA

ST
IC

 A
TL

AS
 2

01
9 

/ E
C

ေျမာက္ပိုင္းပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းပင္လယ္ ေဘာ္လ္တစ္ပင္လယ္ေဘာ္လ္တစ္ပင္လယ္

၁၀%၁၀% စီးကရက္အစီခံမ်ား

၅%၅% အဖံုးအပိတ္မ်ား

ပင္လယ္နက္ပင္လယ္နက္ေျမထဲပင္လယ္ေျမထဲပင္လယ္

၂၄%၂၄%    ပလတ္စတစ္/ေဖာ့ပစၥည္းမ်ား ၂.၅-၅၀ စင္တီမီတာပလတ္စတစ္/ေဖာ့ပစၥည္းမ်ား ၂.၅-၅၀ စင္တီမီတာ  ၁၈%၁၈%

ပလတ္စတစ္/ေဖာ့ပစၥည္းမ်ား ဝ-၂.၅ စင္တီမီတာ ၁၄%၁၄%

ႀကိဳးမွ်င္/ႀကိဳးလံုးမ်ား ၁၂%၁၂%
အခ်င္း < ၁ စင္တီမီတာ

အဖံုးအပိတ္မ်ား ၇%၇%

အျခားေသာ အထည္အလိပ္မ်ား ၄%၄%

နားက်ပ္သည့္အတံမ်ား ၄%၄%

အျခား ၄၁%၄၁%

အိုးခြက္ပန္းကန္၊
လင္ပန္းမ်ား၊ ပိုက္မ်ား ၁၇%၁၇%

စီးကရက္အစီခံမ်ား  ၁၄%၁၄%

အဖံုးအပိတ္မ်ား ၇%၇%

ေသာက္ေရပုလင္းမ်ား  ၁၂%၁၂%

အိတ္မ်ား (ဥပမာ ေဈးဝယ္အိတ္) ၅%၅%

အျခား ၃၃%၃၃%

နားက်ပ္သည့္အတံမ်ား  ၄%၄%

၅%၅% ေရျမႇုဳပ္မ်ား

၅% ၅% အျခားေသာေႂကြထည္/အိုးမ်ား

၄၁%၄၁% အိတ္မ်ား (ဥပမာေဈးဝယ္အိတ္)

၄၇%၄၇% အျခား

 ၉% ၉% မုန္႕ႂကြပ္/အခ်ိဳမုန္႔ထုပ္မ်ား/
တုတ္ေခ်ာင္းခ်ိဳခ်ဥ္တုတ္မ်ား

 ၉% ၉% ေသာက္ေရပုလင္းမ်ား

၃၆ %၃၆ % စီးကရက္အစီခံမ်ား

၆%၆% ပလတ္စတစ္/
ေဖာ့ပစၥည္းမ်ား ၂.၅-၅၀ စင္တီမီတာ 

၅%၅% အဖံုးအပိတ္မ်ား

၅%၅% ေသာက္စရာသံဘူးမ်ား

၃၀%၃၀% အျခား

oJrsm;ESihf yifv,fa,mufoGm;rsm;omr[kwfyg/oJrsm;ESihf yifv,fa,mufoGm;rsm;omr[kwfyg/

*ေျမာက္ပိုင္းပင္လယ္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အတၱလန္တစ္ကာကြယ္ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္

ထိပ္တန္း ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္သာ အမိႈက္ပစ္ရသည။္ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ မီတာ ၁၀၀ တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း OSPAR* ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စစ္ေဆးမႈ

yvwfpwpfykvif;rsm;? ydkufrsm;ESihf tdwfrsm;udk tvG,fwulyifawGU&onf/ odkYaomf yvwfpwpfykvif;rsm;? ydkufrsm;ESihf tdwfrsm;udk tvG,fwulyifawGU&onf/ odkYaomf 

yifv,furf;ajc&Sd trdIufrsm;wGif pD;u&uftpDcHrsm;?yifv,furf;ajc&Sd trdIufrsm;wGif pD;u&uftpDcHrsm;?

em;usyfwHrsm;uJhodkYaomrjrifomonhf trdIufrsm;vnf;yg&Sdonf/em;usyfwHrsm;uJhodkYaomrjrifomonhf trdIufrsm;vnf;yg&Sdonf/
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&moDOwkajymif;vJjcif;&moDOwkajymif;vJjcif;

ပလတ္စတစ္မ်ားသည္အထူးသျဖင့္ေလးအခ်ိန္ေပါ့
ပါးမႈေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အျခားေသာအရာမ်ား
ထက္ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္စြာ 
ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ပလတ္စတစ္မ်ား 
တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္လာျခင္းသည္ ပမာဏ 
အလြန္ႀကီးမားသည့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား 
ေလထုထဲသို႔ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားျဖစ္လာေစသည္။

ပလတ္စတစ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စြန္႕ပစ္ျခင္းသည္ 

ေရေနေဂဟစနစ္မ်ား၊ ကမ္း႐ိုးတန္းပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူသားတို႔၏ 

က်န္းမာေရးအတြက္ ႀကီးစြာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

၎တုိ႔၏ ရာသီဥတုအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ လူသိမမ်ားေသာ္လည္း 

သိသာထင္ရွားမႈရွိပါသည္။

၂၀၁၅ ပါရီရာသီဥတုဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အရ ႏိုင္ငံမ်ားသည ္

ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈကို (၂)°C ေအာက္တြင္သာ ထိန္းသိမ္းထားရန ္

ကတိျပဳခဲ့ၾကၿပီး တက္လာသည့္ အပူခ်ိန္ကို (၁.၅) ဒီဂရီတြင္သာ ထား 

ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရာသီဥတ ု

ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အစိုးရ႒ာနတြင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) မွတင္ျပခဲ့သည္

မွာ (၁.၅) ဒီဂရီေအာက္တြင္ ကန္႕သတ္ထားရန္ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

အေနျဖင့္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမာၻ လံုးဆိုင္ရာ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ 

ထုတ္လႊတ္မႈကို (၄၅%) ထိျဖတ္ေတာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္

ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ထုတ္လႊတ္မႈသုညအဆင့္ထိေရာက္ရွိရမည ္

ျဖစ္သည္။

ရာသီဥတုဆိုင္ရာမူဝါဒသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ႏွင့္ ပိုမို

သန္႕ရွင္းေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသို႔ ကူးေျပာင္းရန္ ဦးစားေပး 

လုပ္ေဆာင္သည္။ သို႔ေသာ္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း အလားတူ

အေရးႀကီးပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္

 ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ (၃၀%) ရွိခဲ့သည္။ ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္မႈသည္ 

ထိုထုတ္လႊတ္မႈမ်ားတြင္ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆန္ဆံုးတိုးတက ္

လ်က္ရွိေသာ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္မ်ား

orrQwrI(Green) r&Sdawmh? okdUaomf ydkrdkyljyif;vmonfh
zefvHktdrf(Greenhouse) jzpfvmonf/

o,f,lydkYaqmifa&;? pGrf;tifESihf v,f,mpdkufysdK;a&;onf &moDOwkajymif;vJrItwGuf trsm;qHk; o,f,lydkYaqmifa&;? pGrf;tifESihf v,f,mpdkufysdK;a&;onf &moDOwkajymif;vJrItwGuf trsm;qHk; 

tjypfwifcH&aom vkyfief;u@rsm;jzpfonf/ yvwfpwpfxkwfvkyfrIaMumihfjzpfay:vmonhf tjypfwifcH&aom vkyfief;u@rsm;jzpfonf/ yvwfpwpfxkwfvkyfrIaMumihfjzpfay:vmonhf 

umbGef"gwfaiGUxkwfvTwfrIrsm;udk wpfcgwpf&H arhavsmhaewwfMuonf/umbGef"gwfaiGUxkwfvTwfrIrsm;udk wpfcgwpf&H arhavsmhaewwfMuonf/
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* ၂၀၁၅ တြင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းမွ ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈကုိ ၂ ဒီဂရီေအာက္သာကန္႕သတ္ထားရိွေရးအားသေဘာတူခ့ဲၾကသည္။

ဥပမာ ယခင္စက္မႈေခတ္မတုိင္မွအေျခအေနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ (၁.၅) ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္တြင္ ထိန္းထားရန္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

** C02 သည္ မတူညီသည့္ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ရာသီဥတုအေပၚ သက္ေရာက္မႈအား တုိင္းတာရန္ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ ယူနစ္ျဖစ္သည္။

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္မႈမွ CO2  ထုတ္လႊတ္မႈသည္ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ၁.၅ အပူခ်ိန္သာရွိရမည့္ လ်ာထားခ်က္*၁.၅ အပူခ်ိန္သာရွိရမည့္ လ်ာထားခ်က္* တြင္ အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိႏိုင္မႈ

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္း
သန္းေထာင္ေပါင္း (၄၂၀-၅၇၀) တန္ရွိသန္းေထာင္ေပါင္း (၄၂၀-၅၇၀) တန္ရွိ

COCO22မ်ားမ်ား

ပလတ္စတစ္ပလတ္စတစ္
၅၆ ဘီလီယံတန္ CO၅၆ ဘီလီယံတန္ CO22ee****

=10-13%=10-13%

yvwfpwpf\ urÇmY &moDOwktay: Ncdrf;ajcmufrIrsm;/yvwfpwpf\ urÇmY &moDOwktay: Ncdrf;ajcmufrIrsm;/
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 ႏွင့္အတူ မ်ားစြာေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့ ္

လူလုပ္ခ်ည္မွ်င္မ်ားမွာ ေရနံဓာတုထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး သဘာဝတြင္း 

ထြက္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ (၉၉%) 

ထက္ေက်ာ္ေသာ ပလတ္စတစ္မ်ားမွာ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာမ်ား 

ကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရနံဓာတ ု

ပစၥည္းမ်ားမွာ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ေရနံသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ျမန္ဆန္စြာ 

တိုးတက္ေနသည့္အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီမွ 

၂၀၅၀ တိုင္ေအာင္ ေရနံလိုအပ္ခ်က္ ေနာက္ထပ္တဝက္မက ရွိလာဦး 

မည္ဟု ခန္႕မွန္းသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင ္

ပလတ္စတစ္ႏွင့္ အျခားေသာ ေရနံဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ဓာတ္ေငြ႕တူး 

ေဖာ္မႈမ်ားမွ ႀကီးမားျမန္ဆန္စြာ ထုတ္ယူလ်က္ရွိေနၾက ပါသည္။

ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္မႈ ႀကီးထြားလာသည္ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလပဲစ္ 

ရန ္မလြယ္ေသာ ဓာတရုပု္ႂကြင္းပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာ အေဆာကအ္အံ ု

အသစ္မ်ားက်ပ္ညပ္လာၿပီး ေရနံဓါတုပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ 

ထုတ္ယူျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ 

ေက်ာက္မီးေသြးတို႔ကို သန္႔စင္ျခင္းတုိ႔မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဖန္လံုအိမ္

ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား တိုးလာသည္။ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 

ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၂ သန္း 

ရိွရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္သန္း ၄၀၀ အထိ တိုးျမင့္လာခဲ့သည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္တြင္ ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲမႈ ၂ 

ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး လာမည့္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ 

၂ ဆခန္႔ တိုးျမင့္လာၿပီး ၂၀၅၀ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ 

ထုတ္လုပ္သံုးစြဲမႈ ၄ ဆခန္႔ တက္လာမည္။ 

ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္၊ မီသိန္းႏွင့္ အျခားေသာ ဖန္လံုအိမ္ 

ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္မႈ သံသရာလည္မႈ ျဖစ္စဥ္၏ 

အဆင့္တိုင္းတြင္ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ 

သန္႕စင္ျခင္းမွစ၍  ပလတ္စတစ္ေကာ္ေစ့မ်ား ထုတ္ယူရာတြင္ စြမ္းအင္ 

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စြန္႕ပစ္ျခင္း၊ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္စီးျခင္းစသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းတြင္ ထုတ္လႊတ္ၿပီး စြန္႕ပစ္ပလတ္စတစ္ မ်ား၏ သဘာ

ဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္ႏိုင္သည္မ်ားကိုလည္း ထုတ္လႊတ္သည္။ 

ယင္းအခ်က္သည္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ရာသီဥတုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

ပန္းတုိငခ္်မတွထ္ားမႈမ်ားအား ရရွိေအာင္ျမင္ေစရနႀ္ကိဳးပမ္းအားထတ္ုမႈ

မ်ားအေပၚ ႀကီးစြာကယက္ရိုက္ခတ္သြားေစသည္။ (၁.၅) ဒီဂရီ 

လ်ာထားခ်က္ကို မေက်ာ္လြန္ေစရန္အတြက္ စုစုေပါင္းထုတ္လႊတ္မႈ 

မ်ားကို လက္ရွိ ရွိေနသည့္ (ထို႔အတူ ျမန္ဆန္စြာက်ဆင္းေနသည့္) 

ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ပမာဏ သန္းေထာင္ေပါင္း (၄၂၀-၅၇၀) 

အၾကားရွိေနရန္သာ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။
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ဇီဝေဗဒကာဘြန္ထုတ္လႊတ္မႈကို ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္လာႏိုင္ေျခရွိသည္မ်ား

ပင္လယ္တိမ္ပိုင္းပင္လယ္တိမ္ပိုင္း

ပင္လယ္အနက္ပိုင္းပင္လယ္အနက္ပိုင္း

အနည္က်မႈမ်ားအနည္က်မႈမ်ား

Phytoplankton Zooplankton

၁၁ CO2 (ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္)သည္
 ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္
 တြင္ေပ်ာ္ဝင္သည္

၂၂ Phytoplankton သည္ CO2  ကို
 စုပ္ယူၿပီးphotosynthesis မ်ားမွတဆင့္
 ကာဘြန္မ်ားကို ျပဳျပင္သည္

၃၃   Zooplankton မွ
 Phytoplankton ကို
 စားသည္

၄၄  အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးေနသည့္
 plankton မ်ားနစ္ျမဳပ္သည္

၅၅ ကာဘြန္မ်ားသည္ လူသူ မေရာက္သည့္
 ပင္လယ္ အနက္ပိုင္းတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မွ
 ရာစုႏွစ္တိုင္ အနည္က်သည္

ပလတ္စတစ္ပလတ္စတစ္
အမႈန္အမႊားမ်ားအမႈန္အမႊားမ်ား

ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ားပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ား
ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသည္မွာညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသည္မွာ

ကာဘြန္မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္အတြက္ကာဘြန္မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္အတြက္
photosynthesis မ်ားမွတဆင့္photosynthesis မ်ားမွတဆင့္
phytoplankton ၏ အစြမ္းကိုphytoplankton ၏ အစြမ္းကို

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

zooplankton ၏ ကာဘြန္မ်ားzooplankton ၏ ကာဘြန္မ်ား
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကိုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို

ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အစာေကၽြးမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အစာေကၽြးမႈ
ဟန္႕တားျခင္း၊ ရွင္သန္ေစျခင္းဟန္႕တားျခင္း၊ ရွင္သန္ေစျခင္း

သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးပြားမႈ ေအာင္ျမင္ေစျခင္းသို႔မဟုတ္ မ်ိဳးပြားမႈ ေအာင္ျမင္ေစျခင္း

a&vTmatmufwGifa&vTmatmufwGif

yifv,fork'´&monf vlom;rsm;ujzpfay:apaom  zefvHktdrfxkwfvTwfrIrsm;\yifv,fork'´&monf vlom;rsm;ujzpfay:apaom  zefvHktdrfxkwfvTwfrIrsm;\

oHk;yHkwpfyHkudk pkyf,lonf/ yvwfpwpftrIeftrTm;rsm;aMumihf npfnrf;rI jzpfyGm;jcif;rsm;onf oHk;yHkwpfyHkudk pkyf,lonf/ yvwfpwpftrIeftrTm;rsm;aMumihf npfnrf;rI jzpfyGm;jcif;rsm;onf 

ZD0aA'umbGef xkwfvTwfrIudk xdcdkufapEdkifonf/ okawoersm; ydkrdkjyKvkyf&efvdktyfonf/ZD0aA'umbGef xkwfvTwfrIudk xdcdkufapEdkifonf/ okawoersm; ydkrdkjyKvkyf&efvdktyfonf/
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tar&duefEdkifiHrS aps;aygonhf obm0"mwfaiGUxkwf,lrIonf aps;uGuftwGif;ysHUESHUNyD;tar&duefEdkifiHrS aps;aygonhf obm0"mwfaiGUxkwf,lrIonf aps;uGuftwGif;ysHUESHUNyD;

wpfrÇÇmvHk;wGif yvwfpwpf 'ku©tusyftwnf;udk jzpfay:aponf/wpfrÇÇmvHk;wGif yvwfpwpf 'ku©tusyftwnf;udk jzpfay:aponf/

အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဥပေဒဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (The non-profit Center for 

International Environmental Law) မွ ခန္႕မွန္းခဲ့သည္မွာ လက္ရွ ိ

ႏွင့္ ႀကီးထြားလာေသာႏႈန္းမ်ားအရ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္မႈတစ္ခ ု

တည္းသည္ပင္ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္အတြင္း ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ ္

ထုတ္လႊတ္မႈ တန္သန္းေထာင္ေပါင္း (၅၃.၅) ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းသည္။ 

ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕ျပာခ်ျခင္းကို ေပါင္းထည့္လိုက္ပါက 

သန္းေထာင္ေပါင္း (၅၆) တန္ နီးပါးအထိေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

အျခားနည္းျဖင့္ဆိုရပါက ပလတ္စတစ္တစ္ခုတည္း သည္ပင္ လက္ရွိ 

ကမာၻတြင္ (၁.၅) ဒီဂရီေအာက္တြင္ ထိန္းထားရန္က်န္ရွိသည့္ ကာဘြန္

ဘက္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္မ်ားကို (၁၀%) မွ (၃၀%) အထိ သံုးစြဲသည္။ 

၂၀၅၀ ေနာကပ္ိငု္းတြင ္ပလတစ္တစထု္တလ္ပုမ္ႈသည ္ပိမုိုေႏွးေကြးသြား

မည္ဟု ယူဆလွ်င္ေတာင္မွ ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ မီး႐ႈိ႕ျပာ 

ခ်ျခင္းမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ 

ရာစုႏွစ္အဆံုးပိုင္းတြင္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း (၂၆၀) ဘီလီယံ ခန္႕ရွိလာမည ္

ျဖစက္ာ ရရွိႏိငုသ္မွ်ကာဘြနမ္်ား၏ တစဝ္ကခ္န႕္ကိ ုသံုးစြပဲစမ္ည့ ္အလား

အလာရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ေၾကာင့္ ရာသီဥတု 

အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအလုံးစံုကို ေလွ်ာ့ေပါ့ တြက္ခ်က ္

ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ယူမႈ၊ သယ္

ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္ရန္ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာမ်ား

သန္႕စင္ျခင္းစသည္တို႔၏ အခ်ိဳ႕ေသာက႑မ်ားကို အနည္းငယ္ မွ်သာ

သရိွိႏိငုမ္ည ္ျဖစသ္ည။္ ဥပမာအားျဖင့ ္အေမရကိေျမာကပ္ိငု္းတြင ္အလွ

ည့္က် သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈမွ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို တရားဝင္

ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေတာအုပ္မ်ားရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လြန္တူး

ရန္ႏွင့္ ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းရန္ ေျမယာ ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ား၏ သက္ 

ေရာကမ္ႈမ်ား မပါဝငပ္ါ။ ဓာတ္ေငြ႕ပိက္ုလိငု္းမ်ားႏငွ့ ္ဆကစ္ပအ္ေဆာက္

အအံုမ်ားသည္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕မ်ားစြာကို ထုတ္လႊတ္ၿပီး ဖန္လံုအိမ္ဓာ

တ္ေငြ႕ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အလားအလာရွိေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ စက္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုိအေဆာက္အအံုမ်ား အေရအတြက္ကို ခန္႕မွန္း 

ရာတြင္ ပမာဏအတုိင္းအတာအလိုက္ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိေနသည္ကို 

ေတြ႕ရသည္။

ပလတ္စတစ္မ်ားမွ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔ကို လႊင့္ပစ္သည့္ 

ေနရာမ်ားတြင္ အဆုံးမသတ္ပါ။ စြန္႕ပစ္အမိႈက္မွ စြမ္းအင္ထုတ္ယူေရး

စီမံကိန္းမ်ားမွ ပလတ္စတစ္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕ျပာခ်ျခင္းအား ပလတ္စတစ္ 

ညစည္မ္းမႈကုိ ေျဖရငွ္းႏိငုမ္ည့ ္နည္းလမ္းတစခ္အုျဖစ ္တိုးတကတ္င္ျပလာ 

ၾကသည္။ မီး႐ိႈ႕ျပာခ်ျခင္းသည္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားစြာကို 

ထုတ္လႊတ္ၿပီး စြန္႕ပစ္အမိႈက္မွစြမ္းအင္ထုတ္ယူျခင္းသည္ ႀကီးစြာေသာ 

ဓာတုေဗဒထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပတြင္ 

သုေတသနျပဳလုပ္သည့္  (Material Economics) အဖြဲ႕မွ ဆိုသည္မွာ 

အမိႈက္မွ စြမ္းအင္ထုတ္ရန္အတြက္ မီးရိႈ႕ျပာခ်ျခင္းသည္ ပလတ္စတစ္ 

မ်ားအတြက္ႀကီးစြာေသာ ထုတ္လႊတ္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ေစမည့္ ႀကီးမား 

ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ေစမည္ဟုဆုိသည္။ စြန္႕ပစ္ ပလတ္စတစ္

မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ဓါတ္သဘာဝ ၿပိဳကြဲသြားသည့္အခါ ဖန္

လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ဆက္လက္ ထုတ္လႊတ္ေနမည္သာျဖစ္သည္။ 

ထိုထုတ္လႊတ္မႈမ်ား၏ အမွန္တကယ္ အတိုင္းအတာကို မသိႏိုင္ပါ။

ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈသည္ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေပၚမႈလည္းျဖစ္ 

ႏိင္ုသည္။ ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းရိွ ပလတ္စတစ္ အမႈန္အမႊားမ်ား၏

တိုးပြားေနသည့္အဆင့္သည္ ေမွ်ာေလွး (plankton) မ်ား၏ ပင္လယ္  

ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္မ်ားစုပ္ယူၿပီး သမုဒၵရာ

၏နက္ရိႈင္းသည့္ေနရာတြင္ အနည္ခ်သည့္ ဇီဝေဗဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ

တဆင့္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဇီဝေဗဒကာဘြန္ထုတ္

လုပ္မႈသည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာ၏ ကာဘြန္ထုတ္လုပ္မႈ အစိတ္အပိုင္း 

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမာၻေျမႀကီး၏ ရာသီဥတုကို ဟန္ခ်က္ထိန္းညိႇေပး       

သည္။ ထိုဟန္ခ်က္ ထိန္းညွိေပးမႈအေပၚ ေသးငယ္ေသာပလတ္စတစ္

၏ အေႏွာက္အယွက္ ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ပမာဏမည္မွ်ရွိႏိုင္မည္ဆိုသည္မွာ 

အလြန္အေရးႀကီး ေသာ္လည္း ေကာင္းစြာသိရွိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကျခင္း

မရွိေသးပါ။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္လည္ပတ္မႈႏွင့္ တံု႔ျပန္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားအတြက္ 

သုေတသနမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါေသးသည္။

၂၀၀၂၀၀

၁၅၀၁၅၀

၁၀၀၁၀၀

၅၀၅၀

၀၀
၂၀၁၇၂၀၁၇၂၀၁၁၂၀၁၁၂၀၁၀၂၀၁၀ ၂၀၁၈၂၀၁၈၂၀၁၂၂၀၁၂ ၂၀၁၃၂၀၁၃ ၂၀၁၄၂၀၁၄ ၂၀၁၅၂၀၁၅ ၂၀၁၆၂၀၁၆  P

LA
ST

IC
AT

LA
S

20
19

/A
CC

အေမရိကန္၏ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ေရနံဓာတု အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ
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ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္း တန္ေပါင္း (၁၀) သန္း

ခန္႕သည္ ေျမျပင္ေပၚမွ ပင္လယ္သမုဒၵရာသို႔ ေရာက္ရိွသြားၾကၿပီး တစ္

မနိစလွ္်င ္ကနုတ္ငက္ားတစစ္ီးတိက္ုစာႏငွ့ည္မီွ်သည။္ ပငလ္ယထ္တဲြင္

အဆံုးသတ္သြားသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက ္

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ၊ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ အတၱလန္တိတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ 

သမုဒၵရာမ်ားအတြင္းမွ ႀကီးမားသည့္ သမုဒၵရာေရစီးေၾကာင္းႀကီးငါးခ ု

အတြင္း ေရာက္ရွိသြားသည္။ ေျမာက္ပစိဖိတ္ေရစီးေၾကာင္းကို “ႀကီး 

မားေသာ ပစိဖိတ္အမိႈက္ထုပ္စီးဆင္းရာအပိုင္း” အျဖစ္လူသိမ်ားၿပီး နာ

မည္အႀကီးဆံုးလည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ားထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္အေနျဖင့ ္

ထိုေနရာမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ား စုစည္းေနေသာေနရာ      

ဆိုသည္ထက္ အမိႈက္ေရာက္ရိွမႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည့္ ေနရာဟု ဆိုရ

မည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ပလတ္စတစ္ အမႈန္အမႊားမ်ားသည ္

ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးရွိ ေရေနပတ္ဝန္းက်င္အားလံုးတြင္ ျပန္႔က်ဲေရာက္ရွ ိ

ေနၾကၿပီး ႀကီးမားသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ရွိေနသည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ 

ကဲ့သို႔ပင္ ပလတ္စတစ္မီးခိုးျမဴမ်ားပင္ျဖစ္ေနၾကသည္။ ျမစ္မ်ားသည ္

ပလတ္စတစ္မ်ားကို ကမာၻေပၚရွိပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားသို႔ စြန္႕ထုတ ္

သည့္ ေရျပင္ညီမီးခုိးေခါင္းတိုင္မ်ားအျဖစ္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ေဝးလံသီ 

ေခါင္လြန္းသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ သမုဒၵရာအနက္ပိုင္းႏွင့္ အာတိတ္ 

ေဒသမ်ားတြငပ္င ္ပလတစ္တစမ္်ားသည ္ကမ္းေျခမ်ားတေလွ်ာကတ္ြင္

အမိႈက္မ်ားအျဖစ္ေရာက္ရွိၾကသည္။ ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္သည္ ျမန္ဆန္

စြာပင္ တိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္းတြင္ပင္ အာတိတ္

သမုဒၵရာ၏ နက္႐ႈိင္းသည့္ အပိုင္းမ်ားတြင္ အလႊာ (၂၀) ခန္႕ ျမင့္တက္

လာခဲ့သည္။ (၁၅) မွ (၅၁) ထရီလီယံရွိေသာ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ 

တန္ေပါင္း (၉၃၀၀၀) ႏွင့္ (၂၃၆၀၀၀) အၾကား အေလးခ်ိန္ရွိၿပီး 

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေမ်ာပါလ်က္ရွိၾကသည္။

ေျမထဲပင္လယ္၏ ႀကီးမားေသာ ပင္လယ္ေရစီးေၾကာင္းႀကီးငါးခုတြင ္

လည္း ပလတ္စတစ္ပမာဏ အလားတူရွိပါသည္။ ကမာၻ့ ပင္လယ္ ေရ

မ်က္ႏွာျပင္၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းပင္မရိွသည့္ ေျမထဲပင္လယ္တြင္ ကမာၻ႔ 

ေရျပင္ရိွ ပလတ္စတစ္ အမႈန္အမႊားမ်ား၏ (၇%)ႏွင့္ စုျပံဳလ်က္ရွ ိ

သည္။ ကုန္းေျမပတ္လည္ဝန္းရံထားၿပီး ေရပမာဏလည္း အကန္႕အသ

တ္ျဖင့္သာ ပလတ္စတစ္မ်ား ေရာက္ရွိလာေသာ ပင္လယ္ျပင္သည ္

အမိႈက္မ်ားျဖင့္ စုျပံဳျမင့္တက္လာပါသည္။ အျခားေသာ ပင္လယ္သမုဒၵ

ရာမ်ားတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္ၿပီး ပလတ္စတစ္မ်ားစြာ စုပံုေရာက္

ရွိေနျခင္းကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေျမာက္ပိုင္းပင္လယ္မွ စတုရန္း 

ကီလိုမီတာတိုင္းတြင္ ပ်မ္းမွ် အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား (၁၁) ကီလိုဂရမ္ခန္႕ 

ရွိေနပါသည္

ေရေနပတ္ဝန္းက်င္သို႔ အမိႈက္မ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာ အရင္းအျမစ္

မ်ားမွေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ေျမထဲပင္လယ္တြင္ အမိႈက္အမ်ားစုသည္

စြန္႔ပစပ္စၥည္း စမီခံန႕္ခြမဲႈညံဖ့်င္းျခင္းႏငွ့ ္ကမ္း႐ိုးတန္းတေလွ်ာက ္အေျခ

ခ်ေနထိုင္မႈမ်ားမွ စြန္႔ပစ္လိုက္သည့္ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္မ်ားမွ ျဖစ္

သည္။ ေျမာက္ပိုင္းပင္လယ္တြင္ အမိႈက္မ်ားသည္ ေရလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္း

လုပ္ငန္းႏွင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚသည္။ ေဘာ္လ္တစ ္

yifv,fxJwGif tuefYtoufrJh arsmvGifhaeaom trIdufrsm;
a&a&

မီးေလာင္မႈမ်ားႏွင့္ မီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ားမွထြက္လာ 
သည့္ မီးခိုးမ်ားေၾကာင့္ မီးခုိးျမဴမ်ားျဖစ္ရသလို 
အဓိကအားျဖင့္ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားမွစီးဆင္းလာေသာ 
အမိႈက္မ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္ညစ္ညမ္းမႈ 
ျဖစ္ရသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ သို႔ေသာ္ 
ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ သမုဒၵရာအတြင္းတြင္ 
တာရွည္မေနပါ။ ယင္းတို႔သည္ ကမ္းဦး 
ေရတိမ္ပိုင္းမ်ား၊ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္မ်ားႏွင့္ ကမ္းေျခ
မ်ားအေပၚသို႔ေရြ႕လ်ားေရာက္ရွိသြားၾကသည္။
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ပ်မ္းမ်ွ ပစၥည္းအပုုိင္းအစ ၃၄ ခု,
၀.၃၁ ဂရမ္ ၀.၃၁ ဂရမ္ 

လူသားတစ္ဦးတြင္ ေတြ႕ရသည့္
၃၁ ဂရမ္ ၃၁ ဂရမ္ ႏွင့္ညီမ်ွသည္

အာတိတ္ေဒသရွိဖာလ္မာငွက္တစ္ေကာင္၏ ဝမ္းတြင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ပလတ္စတစ္ပမာဏသည္
လူတစ္ဦးတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ပမာဏႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

rrSm,lbJpm;oHk;rdaom yvwfpwpfrsm; rrSm,lbJpm;oHk;rdaom yvwfpwpfrsm; 

tpm&Smonhftcg iSuftrsm;pkonf ig;wpfaumifESihf a&ay:wGifarsmygaeaomtpm&Smonhftcg iSuftrsm;pkonf ig;wpfaumifESihf a&ay:wGifarsmygaeaom

ta&mifvufonhf yvwfpwpfrsm;udk rcGJjcm;EdkifMuay/ta&mifvufonhf yvwfpwpfrsm;udk rcGJjcm;EdkifMuay/
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ပင္လယ္တြင္ေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားထံမွ အမိႈက္မ်ားျဖစ္

သည္။ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ထိုပင္လယ္သမုဒၵရာကို မည္ 

သည္တို႔မွ အမွီျပဳသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ကမ္း႐ိုးတန္းတေလွ်ာက ္

ေနထိုင္မႈပံုစံအမ်ိဳးအစားမ်ား အေပၚတြင္မူတည္သည္။

ေရလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သေဘၤာျဖင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး

တို႔သည္ ေမ်ာပါေနသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ား၏ အရင္းအျမစ္ပင ္

ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ကုန္းေပၚမွလာသည္၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခမွ အမိႈက္

မ်ား၊ ေလျဖင့္ပါလာသည့္ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္

သည။္ သုိ႔ေသာအ္မ်ားဆံုးေရာက္ရွလိာသညမ္ွာ ပငလ္ယသ္ို႔ စီးဝင္ေသာ

 ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ရန္မွာ အခ်က ္

အလကမ္်ား မရွိေသာေၾကာင့ ္ခကခ္မဲည္ျဖစသ္ည။္ ခန႕္မနွ္းခ်က္မ်ားမွာ

 က်ယ္ျပန႕္ၿပီး တစ္ႏစွလ္ွ်င ္တန္ေပါင္း(၀.၄၁) သန္းမ ွ(၁၂.၇) သန္း ထိ

ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းသည္။ အဓိကျမစ္ႀကီးဆယ္ခုတြင္ ရွစ္ခုမွာ အာရ ွ

တိကုတ္ြငရ္ွၿိပီး အမိႈက္အမ်ားစ၏ု အရင္းအျမစမ္ွာ ထိုေနရာမ်ားမွျဖစၿ္ပီး

ထိုအမိႈက္ မ်ား၏ တစိတ္တေဒသမွာ US ႏွင့္ ဥေရာပမွ တင္ပို႔ထားျခင္း

 ျဖစ္သည္။ အျခားေသာေနရာမ်ားမွျမစ္မ်ားသည္လည္း အမိႈက္ ပမာဏ

မ်ားျပားစြာ သယ္ပို႔မႈရွိၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ႐ိုင္းျမစ္ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင ္

စတုရန္းကီလိုမီတာတိုင္း အမိႈက္အမႈန္အမႊားေပါင္း ပ်မ္းမွ် (၈၉၃၀၀၀) 

ရွိသည္။

ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ေတြ႕ရွိထားသည့္ အေထာက္အထားအရ ၾကာ

ရွည္ေပါေလာေမ်ာေနျခင္းမရွိပါ။ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား၊ ဇီဝေဗဒ တံု႔ျပန္ လု

ပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဓါတ္သဘာဝၿပိဳကြဲပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုေရတိမ္ေ

သာေနရာ၊ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ ႏွင့္ ကုန္းေျမေပၚသို႔  တျဖည္းျဖည္းျခင္းေ

ရြ႕လ်ားေရာက္ရိွၾကသည္။ ၁၉၅၀ ဝန္းက်င္ခန္႔က ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ား

အတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာၾကေသာ ပလတ္စတစ္ မ်ားအားလံုး၏ (၉၈.၈

%) သည ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင ္မရိွေတာဘ့ဲ - အမ်ားစမုွာ က်ိဳးပဲပ့်က္

စီးနစ္ျမဳပ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ 

ဓါတုေဗဒျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေရႊ႕လ်ားပြတ္စားမႈမ်ားႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္၊ ခရမ္း

လြန္ေရာင္ျခည္တို႔၏ ေလာင္စားမႈ ဒဏ္ေၾကာင့္ ပို၍ေသးငယ္ေသာ အ

ပိုင္းအစမ်ားအျဖစ္ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ထား

သည္ထက္ပို၍ေသးငယ္ေသာ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ားမွာ (အခ်

င္း ၁ မီလီမီတာထက္ ေသးေသာ၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်င္း ၅ 

မီလီမီတာထက္ ေသးငယ္ေသာ ပလတ္စတစ္စမ်ားကုိ ပလတ္စတစ္ အ
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ေျမာက္အတၱလန္တစ္
၉၃၀ ဘီလီယမ္၉၃၀ ဘီလီယမ္

324 532 85

0,4

146

16

732

269176

1 44

106

0,5 24

167

2 92

749455

688 1160

132

ေျမထဲပင္လယ္
၂၄၇ ဘီလီယံ၂၄၇ ဘီလီယံ

အိႏိၵယသမုုဒၵရာ
၁၃၀၀ ဘီလီယံ၁၃၀၀ ဘီလီယံ

ေတာင္အတၱလန္တစ္
၂၉၇ ဘီလီယမ္၂၉၇ ဘီလီယမ္

ေတာင္ပစိဖိတ္
၄၉၁ ဘီလီယံ၄၉၁ ဘီလီယံ

ပလတ္စတစ္
ပစၥည္းမ်ား၏

အရြယ္အစားမ်ား

ပလတ္စတစ္
အမႈန္အမႊား အေသးမ်ား

0.33-1.00 mm

ပလတ္စတစ္
အမႈန္အမႊား အႀကီးမ်ား

1.01-4.75 mm

ပလတ္စတစ္္ပစၥညး္
အႀကီးစားမ်ား
4.76-200 mm

ႀကီးမားသည့္
ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား

>200 mm

ေျမာက္ပစိဖိတ္
၁၉၉၀ ဘီလီယံ၁၉၉၀ ဘီလီယံ

အဓိက ေရထုပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္မ်ားခန္႕မွန္းအေရအတြက္၊ အရြယ္အစားအလိုက္စုစုေပါင္း၊ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အပိုင္းအစာမ်ား
(ကိန္းျပည့္ေျပာင္းထားေသာအေရအတြက္)

arsmygaeonhfoabFmysuftydkif;tprsm;ESihf oabFmay:rSyifv,fwGif;pGefUypfypönf;rsm;arsmygaeonhfoabFmysuftydkif;tprsm;ESihf oabFmay:rSyifv,fwGif;pGefUypfypönf;rsm;

yvwfpwpftrdIuf tenf;i,fonfom yifv,fa&rsufESmjyifwGifaeonf/yvwfpwpftrdIuf tenf;i,fonfom yifv,fa&rsufESmjyifwGifaeonf/

trsm;pkrSm urf;ajcodkY a&pD;jzihfygoGm;jcif; odkYr[kwf epfjrKyfjcif;? rjrif&awmhjcif;?trsm;pkrSm urf;ajcodkY a&pD;jzihfygoGm;jcif; odkYr[kwf epfjrKyfjcif;? rjrif&awmhjcif;?

rodEdkifawmhjcif;rsm;jzpfonf/rodEdkifawmhjcif;rsm;jzpfonf/
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မႈန္အမႊားဟု သတ္မွတ္ထားသည္) မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ရွိမည္မဟုတ္

ဘဲ အျခားေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကို က

မ္းေပၚ သို႔ေရာက္ေစၿပီး အမ်ားစုမွာ နစ္ျမဳပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎

တို႔သည္ ဓါတုၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားပါက ေရေပၚေပၚႏိုင္ သည့္ ဂုဏ္သတိၱပ်

ကစ္ီးသြားမည္ျဖစၿ္ပီး ေရေနသတဝၱါမ်ား၏ တြယက္ပ ္ေနထိငုမ္ႈမ်ားေၾကာ

င့္ ပိုမိုေလးလံလာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရေနသတၱဝါမ်ားမွ အစားခံရၿပီး အ

ညစ္အေၾကးမ်ားအျဖစ္ျပန္လည္စြန္႕ထုတ္ျခင္းမ်ားခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေျ

မာက္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္း အနက္ မီတာ (၂၀၀) မွ (၁၀၀၀) အၾ

ကားေနသည့ ္ငါးမ်ားသည ္တစ္ႏစွလ္ွ်ငခ္န႕္မွနွ္းေျခ တန္ေပါင္း (၁၂၀၀၀

) မွ (၂၄၀၀၀) အၾကားစားသုံးသည္ဟုယူဆရသည္။ ပင္လယ္ေပ်ာ္ငွက္

မ်ားသည္လည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ (၁၀၀) ခန္႕ စားသည္ဟု ခန္႕မွန္းရ

သည္။

ပလတ္စတစ္ အစေလးမ်ားသည္ ပို၍ပို၍ ေသးငယ္လာၾကစဥ္တြင္ ၎

တို႔သည္ လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ မၾကာေသးမီက 

အဏၰဝါဇီဝပညာရွင္မ်ားက ပလတ္စတစ္ အမႈန္အမႊားမ်ားအေၾကာင္းကုိ

 ေပါင္းစုေလ့လာထားသည့္ သုေတသနမွ ေတြ႕ရိွခ်က္အရ ဘက္တီးရီး

ယားမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို မၿဖိဳခြဲႏိုင္ပါ။ မ်ိဳးရိုးဇီဝဆင့္ကဲေျပာ

င္းလသဲည့္ ျဖစ္စဥ္ (evolution) ေၾကာင့္လည္း ဤစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ရ

ရိွႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမစ္မ်ားသည္လည္း ပလတ္

စတစ္မ်ားေနာက္ဆံုးအဆံုးသတ္ရာေနရာမ်ား မဟုတ္ၾကပါ အဂၤလန္ႏို

င္ငံအေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ အနည္ခ်မႈမ်ားကုိ ေလ့လာ

မႈတစ္ခုတြင္ တစ္စတုရန္း မီတာတိုင္းတြင္ ပလတ္စတစ္ အမႈန္အမႊား

မ်ား (၅၁၇၀၀၀) ေတြ႕ရိွရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရာသီအလုိက္မုိးရြာၿပီးေနာက္

 (၇၀%) ေသာ အမိႈက္မ်ားမွာ ဖယ္ရွားၿပီးျဖစ္ကာ ေရတက္လာျခင္းေၾ

ကာင့္ ၎တို႔ေရစုန္ေမ်ာပါသြားျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ေလ့လာမႈ

တစ္ခုမွေတြ႕ရွိရသည္မွာ ျမစ္ၾကမ္းျပင္တြင္ရွိသည့္ ပလတ္စတစ္အမႈန္

အမႊားမ်ားတြင္ နားခိုသည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားရိွၿပီး ၎တို႔ကို ေရစုန္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး ပင္လယ္သို႔ ေရာက္သြားၾကသည္။

ငါးမ်ားႏငွ့င္ကွမ္်ားသည ္ေမ်ာပါေနသည့ ္ပလတစ္တစမ္်ား၏ အႏရၲာယ္

ကို တိုက္႐ိုက္ခံစားၾကရၿပီး ပလတ္စတစ္မ်ားျဖင့္ လံုးေထြးရစ္ပတ္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အစာအျဖစ္ မွားယြင္းစားေသာက္မိျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထုပ္

ပိုးမႈပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ကြင္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာ

ယ္အလြန္ျဖစ္ေစသည္။ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ အနည္းဆုံး ေရေနသတၱဝါ (
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ဂ်ာမနီ
357 386 km357 386 km22

Great Pacific အမိႈက္ပံုုေနရာ
1.6 milliom km1.6 milliom km2 2 ==
ဂ်ာမနီႏုုိင္ငံအရြယ္အစားဂ်ာမနီႏုုိင္ငံအရြယ္အစား၏၏ ၄.၅ ဆ ၄.၅ ဆ

250 km

Hawaii

USA

Great Pacific အမိႈက္ေနရာ၏ အရြယ္အစားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခငး္

BuD;rm;aom ae&myrmPBuD;rm;aom ae&myrmP

၂၂၄၉) မ်ဳိး မွာ ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ားအား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ထိေ

တြ႕ဆက္ဆံေနၾကရသည္။ အမ်ားစုမွာ ေဘးျဖစ္ေစၿပီး အႏၲရာယ္ ျဖစ္

လာေစသည္။ IUCN ၏ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ား

 စာရင္း (Red List of Endangered Species) တြင္ပါဝင္သည့္ (၁၂၀) 

ေသာ ပင္လယ္ေနႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားမွ (၅၄) မ်ိဳးမွာ ပလတ္စတစ္အမိႈ

က္မ်ားကို စားသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရစ္ပတ္ဖမ္းမိျခင္းမ်ား ခံစားေနၾကရ 

သည္။

ေျမာက္ပိုင္းပင္လယ္တြင္းရွိ ဟယ္လီဂိုလန္းကၽြန္းမွ ပင္လယ္ငွက္ႀကီး 

မ်ား၏ အသိုက္ (၉၇%) တြင္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို ေတြ႕ရၿပီး သံုးေကာ

င္မွ တစ္ေကာင္သည္ ပလတ္စတစ္မ်ားရစ္ပတ္ၿပီးေသေနျခင္း သို႔မဟု

တ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းကို ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရသည္။ အာတိတ္ေဒသတြ

င္ ေနၾကသည့္ အာတိတ္ဖာမာ (စင္ေယာ္ကဲ့သို႔ေသာ) ငွက္မ်ား၏ (၉၅

%) သည္ အစာအိမ္ အတြင္း ပလတ္စတစ္မ်ားျဖင့္ ေသေနသည္ကို ေျ

မာက္ပိုင္းပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔သည္ အစာအိမ္

မွာ ျပည့္က်ပ္ပိတ္ဆို႔ၿပီး အစာငတ္ေသျခင္း သို႔မဟုတ္ အူလမ္းေၾကာင္း

ပိတ္ျခင္း၊ ထိခုိက္ျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ေသေက်ၾကျခင္း ျဖစ္သည္

။

PCB ႏွင့္ DDT တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အဆိပ္အေတာက္ရွိသည့္ အရာဝတၳဳမ်ား

 သည္ ေမ်ာပါေနသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ား တြင္ တိုးပြားလာသည္။ တိရိ

စၧာန္မ်ားသည္ ပလတစ္တစ္ တြင္ပါေသာအႏၲရာယရ္ွိသည့္အရာမ်ားကို

သာမက အျခားေသာ အဆိပ္အေတာက္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ပါဝင္မႈ ျမင့္မား

သည့္အရာမ်ားကိုပါ မ်ိဳခ်မိၾကသည္။

Great PacificGreat Pacific  trdIufyHkonf u,fvDzdk;eD;,m; yifv,furf;ajc wavQmuftrdIufyHkonf u,fvDzdk;eD;,m; yifv,furf;ajc wavQmuf

aygavmajrmaeonfrsm;jzpfonf/ a&pD;aMumif;rsm;onf urÇ may:&SdrwlnDonhf aygavmajrmaeonfrsm;jzpfonf/ a&pD;aMumif;rsm;onf urÇ may:&SdrwlnDonhf 

yvwfpwpftrsdK;tpm;rsm;udk o,f,lonf/yvwfpwpftrsdK;tpm;rsm;udk o,f,lonf/



ပလတ္စတစ္အေၾကာင္း ပံုျပစာတမ္း ၂၀၂၀42

tar&duefEdkifiHwGif wdk;wufaom jynfe,frsm;ESihfNrdKUawmfrsm;onf tar&duefEdkifiHwGif wdk;wufaom jynfe,frsm;ESihfNrdKUawmfrsm;onf 

yvwfpwpftdwftoHk;jyKjcif;udk wm;qD;Muonf/ pufrIvkyfief;rS rJqG,fpnf;½kH;olrsm;onf yvwfpwpftdwftoHk;jyKjcif;udk wm;qD;Muonf/ pufrIvkyfief;rS rJqG,fpnf;½kH;olrsm;onf 

xdkodkUaom tpysdK;vkyfaqmifrIrsm;udk a&S;qefaomjynfe,frsm;wGif rJqG,fvkyfudkifMuonf/xdkodkUaom tpysdK;vkyfaqmifrIrsm;udk a&S;qefaomjynfe,frsm;wGif rJqG,fvkyfudkifMuonf/

pm;oHk;oludk tjypfyHkcsjcif;
aumfydka&;&Sif;BuD;rsm;aumfydka&;&Sif;BuD;rsm;

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးပါရဂူမ်ား၊ ေရနံတူးေဖာ ္
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ ္
ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚလာေနေသာ 
ျပႆနာ (ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာပလတ္စတစ္ပမာ
ဏႀကီးထြားလာေနမႈ)တြင္၎တို႔၏တာဝန ္
မဟုတ္ေၾကာင္း ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အလို႔ 
ငွာစြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ ျပန္လည ္
အသံုးခ်ေရးတို႔ကို အထူးအေလးေပး 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ 

ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ လက္တစ္ဆုပ္စာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားလႊမ္း

မိုးထားသည့္မ်ားစြာေသာ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဆံုးသတ္ပင ္

ျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္အားလံုး၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္မွာ စားသံုးသူမ်ား၏

 ထုတ္ကုန္မ်ားအတြင္းပါဝင္ၿပီး အမ်ားဆံုးမွာ တစ္ခါသံုးထုပ္ပိုးမႈမ်ားအ

တြက္ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းရွိ စြန္႕ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကိ ု

ခြဲျခားေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအရင္းအျမစ္ႏိုင္ငံမ်ားကိ ု

ေလ့လာၾကည့္ပါက ဒါဇင္အနည္းငယ္မွ်ေသာ အစားအေသာက္ႏွင့ ္

စားေသာက္ကုန္ထုတ္သည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားသည္သာ အမိႈက္

အမ်ားစု၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ အေရ

အတြက္ပိုမိုနည္းပါးေသာ ႏိုင္ငံစံုအေျခစိုက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား 

သည္ပင္ ပလတ္စတစ္ ေကာ္ေစ့ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္

ထားၿပီး ပိုလီမာျဒပ္ေပါင္းမ်ားကို ပလတ္စတစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျပဳလုပ ္

လ်က္ရွိၾကသည္။ 

၁၉၅၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ Dow ကဲ့သို႔ေသာ ဓာတုေဗဒေကာ္ပိုေရးရွ

င္းႀကီးမ်ားႏွင့္ Esso (ယခု ExxonMobil) ကဲ့သို႔ေသာ 

ေရနံကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ႒ာနတြင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအၾကားတြင္ပါ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပင္ပါရွိကာ 

ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈ အက်ပ္အတည္းပိုမိုတိုးျမင့္လာမႈကို ေဆြးေႏြး

 အေျဖရွာခဲၾ့ကသည။္ ထိုေကာပ္ိုေရးရငွ္းႀကီးမ်ားသညပ္င ္ပလတစ္တစ္
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ေအာ္ရီဂြန္

မြန္တားနား

အိုင္ဒါဟို

ကယ္လီ
ဖိုးနီးယား

နီဗားဒါး

ေျမာက္ဒါကိတာ

ေဝ်ာင္မင္း

ယူတာ

အရီးဇိုးနား   နယူးမကၠဆီကို

ေတာင္ဒါကိုတာ

နီဘရာစကာ

ကန္းဆက္

မင္နီဆိုးတား

အိုင္အိုဝါ

၀စ္စကြန္းစင္း

အီလီႏိြဳက္စ္

မင္ဆူရီ

အာကန္ဆက္

လူဝီစီးယားနား

အင္ဒီယာနာ

အိုဟိုင္းယိုး

မစၥစၥပီ

ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒျဖင့္တားဆီးျခင္း

ေဒသဆိုင္ရာ ပလတ္စတစ္အိတ္ဥပေဒရွိေသာ္လည္း
လက္ရွိတြင္ ဥပေဒျဖင့္ တားဆီးပယ္ဖ်က္ခံရႏိုင္ေျခရွိေသာ
ျပည္နယ္မ်ား

ဥပေဒျဖင့္တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းကိုဆန္႕က်င္ေသာ
မူၾကမ္းဆိုင္းငံ့ထားသည့္ျပည္နယ္

ေဒသဆိုင္ရာ ပလတ္စတစ္အိတ္ဥပေဒရွိေသာျပည္နယ္မ်ား

လတ္တေလာတြင္ ဥပေဒျဖင့္တားဆီးပိတ္ပင္ခံရမည့္
အေနအထားရွိေနေသာ ျပည္နယ္မ်ား

ျပည္နယ္သည္ေဒသခံဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္
ေသာ္လည္း ဥပေဒျဖင့္တားဆီးျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည္
(CO၊ ဥပေဒသည္ FL အေပၚတြင္မူတည္သည္။

 
 

တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားအေပၚ ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒျဖင့္ျခင္း
(MN) သို႔မဟုတ္ အခေၾကးေငြ အေပၚတြင္သာ ပိတ္ပင္ျခင္း
(လက္ရွိျပ႒ာန္းထာားသည့္ ဥပေဒ DE အရ)

 

အယ္လ္
ဘားမား

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ

ဖေလာ္ရီဒါ

ေတာင္ကာ႐ိုလိုင္းနား

ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနား

ေမရီလန္း

နယူးဂ်ာဆီ
ဒယ္လာဝဲ

ပင္ဆယ္ေဗးနီးယား

နယူးေယာက္

မိန္းဗားမြန္႕

မက္ဆာခ်ဴးဆက္

ေကာ္နက္တီကတ္
႐ုတ္ဒ္အိုင္းလန္း

နယူးဟမ့္ရိႈင္းယား

အေနာက္
ဗာဂ်ီးနီးယား

ဝါရွင္တန္

အလက္စကား USAUSA

ေကာ္လိုရာဒို

မီခ်ီဂန္

တကၠဆက္*

*TX ဥပေဒအရတားဆီးျခင္းသည္ လက္ရွိျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚတြင္အေျခခံသည္။

ဗာဂ်ီးနီးယား

အိုကလာ
ဟိုးမား

တန္နက္ဆီ

ကန္တက္ကီ

ဟာဝိုင္ရီ

  

ေဒသအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားအသံုးျပဳမႈကို ကန္႕သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမ်ားကို ျပည္နယ္အဆင့္ဥပေဒျဖင့္တားဆီးျခင္း

tdwfrsm; þae&mwGif&yfygtdwfrsm; þae&mwGif&yfyg
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ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ယင္းေၾကာင့္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ကန္႕သတ္ထား

ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား အႀကီးအက်ယ္ ဆန္႕က်င္ ခဲ့ၾကျပန္သည္။ တခါ

တရံ၎တို႔သည္ အမိႈက္မ်ားပစ္ျခင္းမွာ စားသံုးသူမ်ား၏ အမူအက်င့္ႏွ

င့သ္ာဆိငုသ္ညဟ္ ုမဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းႏငွ့ ္နာမညႀ္ကီးသမူ်ားႏငွ့ ္ေၾကာ္ျ

ငာျခင္းမ်ားစသည့ ္နည္းဗ်ဴဟာႏစွခ္ ုကုိ ယဥွတ္ြအဲသံုးျပဳၿပီး ပလတ္စတ

စ္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ဟု “အေမရိကား

အၿမဲလွပါေစ” (Keep America Beautiful) ဟူေသာ လူသိမ်ားသည့္ 

လႈံ႕ေဆာ္စည္း႐ုံးသည့္ပြဲမ်ားပင္ က်င္းပၾကသည္။

ေထာက္ပံ့ေငြေပးထားသည့္ NGO မ်ားသည္လည္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက ္အႀကီးအက်ယ္ေထာကခ္ ံအားေပးမႈျပၾကသည။္ 

ပလတ္စတစ္အေပၚမွီခိုရေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 

မ်ားျပားလွစြာေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ၎တို႔၏ 

အက်ိဳးအျမတ္ကိ ုထိန္းသမိ္းေရးႏငွ့ ္တာဝနယူ္ရမႈမ်ားကိ ုေလွ်ာခ့်ႏိငုရ္န ္

၎တုိ႔ အလုိရိွသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ရိွလာေစရန္ပင္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 

ထိပ္တန္းပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ အနည္းငယ္တြင္သာ 

အေျခစိုက္ၾကၿပီး (အေမရိကန္၊ ယူေက၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ 

ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ေတာင္ကိုရီးယား) ထုတ္လုပ္မႈေျခရာ 

Production Footprint မ်ားကိုမူ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ထင္က်န္ေစၾကသည္။ 

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေပးမည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို ငွားရမ္းၾကၿပီး မူဝါဒ 

ခ်မွတ္မည့္သူမ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ 

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကမာၻ ့အဆင့္၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္ ကူး

သန္းေရာင္းဝယ္ေရးအသင္းအဖြ႕ဲမ်ားကုိလည္း ပူးေပါင္း၍ ေထာကပ္ံ့ေငြ 

ေပးအပ္ၾကသည္။ အေမရိကန္ဓာတုေဗဒေကာင္စီတစ္ခုတည္းသည္ပင္

လွ်င္ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္သူေပါင္း (၁၅၀) ေက်ာ္ကို 

ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေထာက္ခံမႈရရိွရန္ စည္းရံုးရန္အတြက္ ၂၀၀၉ 

ခုႏစွက္တည္းက ေဒၚလာ သန္း (၁၀၀) နီးပါးအသံုးျပဳ၍ လပု္ေဆာငခ္ဲၾ့က 

သည္။

Atlantic
Ocean

UUSSAA

ဂရိန္႕ခ်္ေမာက္သ္ ၊
စေကာ့တလန္တြင္ရွိသည့္

Ineos ၏ စက္႐ုံIneos ၏ စက္႐ုံ
ပလတ္စတစ္ ေကာ္ေစ့မ်ား

ထုတ္လုပ္၊

ဥေရာပတြင္အႀကီးဆံုး
အီသိန္းသိုေလွာင္ေရး

ကန္ႀကီး
ေဘာလံုးကြင္းႏွစ္ကြင္းစာခန္႕ရွိသည့္
သေဘၤာရွစ္စင္းသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္းသေဘၤာရွစ္စင္းသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း

အီသိန္း (၈၀၀၀၀၀) တန္ကို တင္ပို႔ႏိုင္သည္။အီသိန္း (၈၀၀၀၀၀) တန္ကို တင္ပို႔ႏိုင္သည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ကိုလုန္းကိုလုန္း၊
တူးေဖာ္ထားသည့္
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို

ေရနံဓာတု ထုတ္ကုန္မ်ား
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္

လိုအပ္ေသာ သန္႕စင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္

ရပ္ဖ္နက္စ၊
ေနာ္ေဝတြင္ရွိေသာ
Ineos ၏ စက္႐Ineos ၏ စက္႐ံု၊

ပလတ္စတစ္
ေကာ္ေစ့မ်ား
ထုတ္လုပ္

တကၠဆတ္၊ ဟူစတန္ဟူစတနတ္ြင္ရွိ
ကမၻာ့အႀကီးဆံုး

ေရနံဓာတုဆိုင္ရာစင္တာ

Mariner EastMariner East ပိုက္လိုင္းျဖင့္
ဖီလာဒဲဖီးယားအနီးရွိ 

Marcus Hook Marcus Hook သို႔ တင္ပို႔

ပင္ဆယ္လ္ေဗးနီးယားတြင္
ဓာတ္ေငြ႕တြင္းေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ဓာတ္ေငြ႕တြင္းေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္
ရွိသည္ (၂၀၀၅) ခုႏွစ္ကတည္းက

စတင္ထုတ္ယူသည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ အန္႕ဝတ္ပ္၊ လက္ရွိ
အစီအစဥ္အရ Ineos သည္ လက္ရွိ 

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ 
ဥေရာပတြင္ ပထမဦးဆံုး အီသိန္းအီသိန္း ၿဖိဳခြဲစက္ၿဖိဳခြဲစကက္ို 

ႏွစ္ (၂၀) အတြင္း တည္ေဆာက္သြားရန္ 
အတြက္ ယူ႐ို (၃) ဘီလီယံယူ႐ို (၃) ဘီလီယ ံကို 

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသည္။

Ineos မွ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား (အီသိန္း၊ ပ႐ိုပိန္းႏွင့္ ျဗဴတိန္း) မ်ားကို အေမရိကန္ရွိ ေယ်လေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ
ဥေရာပသို႔တင္ပို႔ပံု

အေမရိကန္တြင္ ေယ်လေက်ာက္မ်ားမွရရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည့္ ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားေၾကာင့္
အႀကီးအက်ယ္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ကမာၻႀကီး ပူေႏြးမႈကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။  တူးေဖာ္ရရွိသည့္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို
ပလတ္စတစ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္အသံုးျပဳသည္။ Ineos သည္ ဥေရာပ ၏အႀကီးဆံုး ပလတ္စတစ္
ထုတ္လုပ္သူျဖစ္သည္။ ထိုကုမၸဏီသည္ အေမရိကား မွဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ဥေရာပသို႔တင္ပို႔ရန္ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံ
အေဆာက္အအံုမ်ား ရွိသည္။

yifv,fjyifrsm;rS a0;&modkYyifv,fjyifrsm;rS a0;&modkY

IneosIneos udk 1998 ckESpfwGif "mwkaA'tif*sifeD,m *sifrf&wfuvpfzf  udk 1998 ckESpfwGif "mwkaA'tif*sifeD,m *sifrf&wfuvpfzf (Jim Ratcliffe)(Jim Ratcliffe) rS  rS 
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ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ျခင္းသည္ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အဓိက 

ဦးေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တြင္ US ေကာ္မရွင္သည္ 

ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေရနံလုပ္ငန္းမွ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသူေလာ္ဘီမ်ားႏွင့္ 

ပူးေပါင္း၍ (ျပညသ္လူထူ ုပါဝငမ္ႈအနည္းငယသ္ာ) ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာမ္ႈကိ ု

ေဘးကင္းေသာ ေသာက္သံုးေရဆိုင္ရာအက္ဥပေဒမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ 

ရရိွႏိငု္ေစရန ္ဥပေဒေရးသားခဲၾ့ကသည။္ လဝူစီီးယားနား၊ တကဆၠက္ႏငွ့ ္

အျခားေသာျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးစက္႐ုံမ်ား မွာ 

ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိၾကသည္။ 

၂၀၁၇ တြင္ ၿဗိတိသွ် ေရနံဓာတုထုတ္လုပ္ေရး အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ 

Ineos ႏွင့္ ယင္း၏မဟာမိတ္မ်ားသည္ ယူေကအစိုးရကို 

႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေရးအတြက္ ေပးရမည့္ 

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ 

စြမ္းအင္ျဖစ္ေရး ျမဳပ္ႏံွလုပ္ေဆာင္ရမည့္အစား Ineos ႏွင့္ 

ယင္း၏မိတ္ဖက္မ်ားသည္ အခြန္ ေပါင္းသန္း (၁၀၀) ခန္႔ ေရွာင္ရွားခဲၾ့က 

သည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသူမ်ားေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ားသည္ အျခားေနရာတြင္ မရရိွႏိုင္ေသာ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွျခင္းျဖင့္ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို  

ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ အေမရိကန္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ 

ေထာက္ပ့ံေငြျဖင့္ အက်ိဳးေမွ်ာ္ေသာ Ameircan Legistlative Exchange 

Council မွ ျဖန္႔ခ်ိထုတ္ေဝေပးသည့္ လက္စြ ဲ(Play book) စာအုပ္ေၾကာင့္ 

ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏ ပလတ္စတစ္ ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ပလတ္စတစ္ကို 

တားျမစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ေပ်ာက္ပ်က္သြားေစသည္။ ဥပမာ - 

ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအား ပိတ္ပင္ျခင္းကို တားဆီးျခင္းမ်ိဳး 

ျဖစ္သည္။

ထိသုို႔ေသာလႈပရ္ွားမႈမ်ားသည ္စြန႕္ပစပ္စၥည္းမ်ား ႀကိဳတင ္ကာကြယမ္ႈကိ ု

ေလ်ာက့်ေစၿပီး ေျဖရငွ္းမႈတစရ္ပအ္ေနျဖင့ ္ ပိမုိုေကာင္းမြနသ္ည့ ္စြန႕္ပစ ္

ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြဲေရးဟူေသာ စိတ္ကူးယဥ္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ 

ျဖစ္ေစသည္။

ေကာ္ပိုရိတ္မဲဆြယ္သူမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ အလုပ္မ်ား 

အၾကားတလွည့္စီ ကူးေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ထိုႏွစ္ဦးအၾကား 

ဆက္သြယ္ေရးမွ အခြင့္ထူးကို ရရွိၾကသည္။ ၂၀၁၇ တြင္ ဥေရာပ 

ေကာ္မရွင္၏ ပလတ္စတစ္နည္းဗ်ဴဟာကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစ

ဥ္တြင္ ေကာ္ပိုရိတ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (PlasticsEurope ဟုေခၚေသာ 

စက္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္) 

သည္ NGO မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေကာ္မရွင္မွအဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသို႔ သံုးဆနီးပါး 

လက္လွမ္းမွီ ေရာက္ရွိႏိုင္ၾကသည္။

NGO မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား အၾကားျခားထားေသာ 

စည္းမ်ားသည္ပင္ မသကဲြဲေပ။ ႏွစ္ဖက္သြား မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး 

ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ NGO မ်ားကို 

မ်ားစြာလႉဒါန္းၾကၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို NGO မ်ားအျဖစ္ဖန္တီးျခင္းမ်ား 

တစ္ၿပိဳင္နက္ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေငြ 

ေပးထားေသာ NGO မ်ားသည္ ၂၀၁၈ ဥေရာပအဖြဲ႕ ပလတ္စတစ္ 

မဟာဗ်ဴဟာကိ ုဦးတည၍္ စကမ္ႈလပုင္န္းမ်ား၏ အက်ိဳးကိ ုကာကြယရ္န ္

အတြက္ ေရွ႕တန္းမွ ရပ္တည္ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ၾသဇာအာဏာ ဟန္ခ်က္မညီျခင္းသည္ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

ပလတစ္တစထ္တုလ္ပုသ္ည့စ္ကမ္ႈလပုင္န္းႀကီး မ်ားကိ ုမ်က္ႏွာသာေပး 

ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေပၚထြက္လာေစၿပီး လူသားႏွင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္၏အခြင့္အေရးကုိ တန္ဖုိးက်ေစသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းသည္ ျပန္လည္အသံုးျပဳေရးႏွင့္ စားသံုးသူတို႔၏ 

အမူအက်င့္ မ်ားအေပၚ (ဥပမာ အမိႈက္ပစ္မႈေရွာင္က်ဥ္ေရး) 

အေလးေပးသည့္ မူဝါဒမ်ားအျဖစ္ဦးတည္သြားေစၿပီး ပလတ္စတစ္မ်ား 

ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဥေပကၡာျပဳသြားေစသည္။
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<u,f0jcif;<u,f0jcif;

ဒုတိယကမာၻစစ္ကတည္းက ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
စီးပြားေရးတိုးတက္ႀကီးထြားလာမႈတြင ္
ပလတ္စတစ္ မပါဘဲ ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 
ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ တကမာၻလံုး 
အတိုင္းအတာျဖင့္ ျဖစ္ေပၚမႈ (Globalization) ၏ 
ရလဒ္ျဖစ္သလို ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚလာေစသည့ ္
ေလာင္စာလည္းျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းေဈးဝယ္မႈ
သည္ အမႈိက္သရိုက္အစုအပံုႀကီးကိ ု
ပိုမိုႀကီးမားလာေစသည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ အေနာက္တိုင္းကမာၻသည္ သမိုင္းေၾကာင္း 

တစ္ေလ်ာက္ရွိခဲ့သည့္စံႏႈန္းမ်ားအရ ပံုမွန္မဟုတ္ ေလာက္ေအာင ္

အလြန္ ျမန္ဆန္စြာႀကီးထြားတိုးတက္လာခဲ့ျခင္းအေပၚသာယာခဲ့ၾက 

သည။္ စီးပြားေရးသည ္ေရႊေခတသ္ို႔ ေရာကရ္ွလိာၿပီး ကနုထ္တုစ္ြမ္းအား

လည္း အလိအုေလ်ာကစ္နစမ္်ားတိုးတကလ္ာမႈႏငွ့ ္႐ပု္ႂကြင္းေလာငစ္ာ

မ်ားမွ ရရွိေသာ စြမ္းအင္မ်ားေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္လာခဲ့သည္။ ပ်မ္းမွ်အား 

ျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ား၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ စက္မ်ား 

ႏွင့္ တယ္လီေဗးရွင္းမ်ား ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူ

သံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို အၿမဲမျပတ္ တိုးတက္ေနေသာပမာဏျဖင့္ ေဈး

သက္သက္သာသာေရာင္းခ်မႈမ်ား တရစပ္ထြက္ေပၚလာၾကသည္။

ယင္းအေျခအေနတြင္ ပလတ္စတစ္သည္ အဓိကက႑မွ ပါဝင္သည္။ 

ေရနံဓာတုလုပ္ငန္းတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈသည္  

တစ္ႀကိမ္တည္း အသံုးျပဳႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေစ်းေပါၿပီး ျပဳျပင္လြယ ္

သည့္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင ္

ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ပိုမိုေရာင္းခ်လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဈးဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား 

အတြက္လည္း အခ်ိန္တိုင္းေနရာတိုင္းတြင္ အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ ထုပ္ပိုး

မႈမ်ားကို စြန္႕ပစ္လုိက္ရံုသာျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထုတ္လုပ္မႈ

ကြင္းဆက္ (supply chain) သည္လည္း ပို၍ရွည္လ်ား လာခဲ့သည္။ 

ေဝးကြာလွေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 

တြင္ ထုပ္ပိုးမႈ အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ား လိုအပ္သည္။ ပလတ္စတစ္မ်ား

သည္ ဤအံ့ဖြယ္ ကမာၻသစ္အတြက္ ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းကို ေခ်ာေမြ႕ 

ေစခဲ့သည္။

၁၉၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚထြက္လာသည့္ ပထမဦးဆံုး ေခတ္သစ္ 

ပလတ္စတစ္ျဖစ္ေသာ ပလတ္စတစ္အမာတစ္မ်ိဳး (Bakelite) 

ကိတီုထြငမ္ႈမသွည ္ ယေန႔ေခတမ္်ားစြာေသာလလူပု ္ျဒပ္ေပါင္း ေျမာက္

မ်ားစြာကိုေပၚထြက္လာေစခဲ့ၿပီး ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ မရွိမျဖစ္နီးပါး 

ျဖစ္လာခဲ့သည္။ Dow Chemical ဓာတုေဗဒကုမၸဏီႏွင့္ Mobil 

ေကာ္ပုိေရးရွင္း (ယခုအခါ ExxonMobil) တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 

ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားကို တိုးတက္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ 

ေလာငစ္ာဆီႏငွ့ ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအတြက ္ေဈးကြက္အသစမ္်ားကိ ုဖနတ္ီး

ၾကသည္။ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ဟိုက္ဒ႐ို ကာဘြန္၏

 မူရင္းဖြဲ႕စည္းပံုကို အလယ္အလတ္အဆင့္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီး ႀကီး

မားမ်ားျပားလွစြာေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး (End Products) 

ထတုလ္ပုရ္နအ္တြက ္ပံသုြင္းႏိငု္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လလူပု္ျဒပ္ေပါင္း

မ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ သီးသန္႕အသံုးျပဳရန ္

အတြက္ျဖစ္ၿပီးအျခားေသာအရာမ်ားမွာ ေဈးကြက္အသစ္ ဖန္တီးရာ 

တြင္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ပိုမိုသန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္သို႔ 

ကူးေျပာင္းရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 

လုပ္ငန္းမ်ားအား ၎တို႔၏ေဈးကြက္မ်ားကို စံုလင္ကြဲျပားလာေစရန္ႏွင့္

ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ 

ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ပစၥည္းအသစ္မ်ားကို ထြက္ေပၚလာေစၿပီး အစား

အစာမ်ားကို ပိုမိုေဝးလံေသာ ေနရာ မ်ားသို႔ပို႕ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ပိုမို 

ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ထုပ္ပိုးမႈမ်ားျဖစ္လာေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အေလးခ်ိန္

တစ္စံုတစ္ခုအတြက္ တာရွည္ခံႏိုင္မႈအျမင့္ဆံုးျဖစ္လာျခင္းတို႔ကိ ု

ျဖစ္ေစသည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္းသည္ ထုတ္ကုန ္

ဒဇီိငု္းမ်ားႏွင့ ္ထပုပ္ိုးမႈအခန္းက႑အတြင္း ခိငုခ္ိငုမ္ာမာအျမစတ္ြယလ္ာ

ခဲ့သည္။ ထုပ္ပိုးမႈသည္ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ၂၀၂၅ တိုင္ေအာင္ လႊမ္းမိုး 

အသံုးျပဳမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနဦးမည္ဟု ယူဆရသည္။

တစ္ခါသံုးထုပ္ပိုးမႈမ်ား ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕လာျခင္းသည္ ဂလိုဘယ္ 

လိုက္ေဇးရွင္း၏ ရလစ္တစ္ခု ျဖစ္သလုိ  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူးသန္း 

ေရာင္းဝယ္ေရး၏ ေမာင္းႏွင္အားလည္း ျဖစ္သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ 

ကြင္းဆက္ Supply chain သည္ ကမာၻတစ္ခြင္ျဖတ္ေက်ာ္စီးဆင္းေနၿပီး 

စားသံုးသူမ်ားအေနႏွင့္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ေနရာမွ အလြန္ေဝးကြာ 

သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ရိွေနသည့္အခါ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ 

အထပုအ္ပိုးမ်ားကိ ုမရူင္းေနရာသို႔ျပနလ္ညပ္ို႔ေဆာငရ္နမ္ွာ ကနုက္်စရတိ ္

မ်ားျပားၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈလည္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား 

ခန္႕က ကိုကာကိုလာႏွင့္ ပက္ပ္စီကိုလာကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 

၎တို႔၏ပုလင္းမ်ားကို ျပန္လည္ယူေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အာမခံ 
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ဥပေဒကုိဆန္႕က်င္ရန္ မဆဲြယ္စည္း႐ံုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္ 

႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာမ်ား အလြန္အမင္း ျဖည့္စြမ္းမႈႏွင့္အတူ အေျခအေန 

မ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားလာေစသည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ခါသံုးခြက္မ်ား၊ 

ဗူးမ်ား (ထည့စ္ရာမ်ား) အတြင္းထည့သ္ြင္းထပုပ္ိုးရာတြင ္အမ်ားႀကီးပိမုိ ု

အဆင္ေျပလြယ္ကူၿပီး ကုန္က်စားရိတ္လည္း သက္သာေစသည္။ 

ယင္းသည္ နာမည္ႀကီးအမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ 

သက္သာသလို ျပန္လည္ပို႔ေပးရေသာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ထုပ္

ဝန္ပိုးမ်ားသက္သာျခင္းႏွင့္ ပို႔လိုက္သည့္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲၿပီးေနာက္ 

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မည္သည့္ တာဝန္ယူရမႈမ်ိဳးမဆို ဥေပကၡာျပဳႏိုင္ျခင္း 

စသည္ အက်ိဳးမ်ားရလာေစသည္။

ဒစဂ္်စတ္ယ္ေခတတ္ြင ္စားသုံးသမူ်ားသညလ္ည္း ဤကဲသ့ု႔အိေတြးမ်ဳိးကိ ု

မလြန္ဆန္ႏိုင္ၾကေပ။ အခ်ိန္ႏွင့္ အားစိုက္ရမႈ သက္သာေစရန္ 

လူမ်ားသည္ အြန္လိုင္းမွေဈးဝယ္ျခင္းကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ 

ယေန႔ေခတ္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္မွ တန္ဖုိးအႀကီးဆုံး ကုမၸဏီႀကီးမ်ား 

ျဖစၾ္ကသည့ ္အေမဇနု္ႏငွ့ ္အလီဘာဘာတို႔ကဲသ့ို႔ ဧရာမလပုင္န္းႀကီးမ်ား

မွ ဦးေဆာင္၍ အြန္လိုင္းလက္လီေဈးေရာင္းျခင္းသည္ စားသံုးသူမ်ား၏

ဝယ္ယူမႈေဝစုကို ႀကီးမားစြာရရွိၾကၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘီလီယံုေပါင္း 

ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေရာင္းခ်ႏိုင္ၾကသည္။

တင္ပို႔သည့္ ထုပ္ပိုးမႈမ်ား၏မ်ား အလြန္မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ အတူ 

ပလတစ္တစမ္်ားႏွင့ ္ကတ္ထူျပားမ်ား ထတုလ္ပု္ျခင္း၊ စြန႕္ပစ္ျခင္းတို႔၏

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈသည္ ႀကီးမားသည့ ္

ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ 

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ၊ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ ္

ေျမေဆြးျဖစ္သြားေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ဖိအားမ်ား 

တုိးျမင့္လာမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္လာခဲ့ၾကရသည္။ ၂၀၁၇ တြင္ အိႏၵယိ၌ ပလတ္

စတစ္ေဘးဒုကၡသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ တစ္ခါသုံးပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ

ပိတ္ပင္သည္အထိဦးတည္သြားေစခဲ့သည္။

တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထုပ္ပိုးသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ႐ိုးရွ

င္းစြာ ပေပ်ာက္ေအာင္ဖယ္ရွားရန္မွာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေဈးကြက ္

အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ပို၍ရွင္းလင္းလာသည့္ 

အခ်က္မွာ ပလတ္စတစ္မ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္အသံုးခ်ေရးသည္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ား၏ ပမာဏကို ကိုင္တြယ္ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမရွိပါ။ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ 

ပစၥည္းမ်ားသည္ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးေနဦးမည္သာျဖစ္ၿပီး ပလတ္စတစ္

 ကင္းစင္ေရးအျခားနည္းလမ္းမ်ားမွာေဈးကြက္စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း 

အနည္းငယ္ေၾကာင့္ အတားအဆီးရွိေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ အ႐ိုးစြဲ 

ေနမႈမ်ားအားအမနွတ္ကယ္ေျပာင္းလဲႏိငုရ္နအ္တြက ္လႈ႕ံေဆာ္ေပးမည့္

အရာမရွိေပ။ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕အသံုးက်ၿပီး အလြန ္

အမင္း ေဈးသက္သာေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း စားသံုးသူမ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲရမည ္

ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ပထမဆုံး သေကၤတမွာ ထင္ရွားပါသည္။ သဘာ

ဝ ပါတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈနည္းေသာ ထုပ္ပိုးမႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္း 

yvwfpwpf oHk;pGJrI jrihfwufvmjcif;onf pD;yGm;a&;ESihfcsdwfqufaeonf/ yvwfpwpf oHk;pGJrI jrihfwufvmjcif;onf pD;yGm;a&;ESihfcsdwfqufaeonf/ 

pD;yGm;a&;BuD;xGm;rIonf pm;oHk;rIudkydkrdkjrihfrm;apNyD; vTihfypf&rnhfpD;yGm;a&;BuD;xGm;rIonf pm;oHk;rIudkydkrdkjrihfrm;apNyD; vTihfypf&rnhf

xkyfydk;rIrsm; ydkrdkvmrnhf t"dyÜm,fyifjzpfonf/xkyfydk;rIrsm; ydkrdkvmrnhf t"dyÜm,fyifjzpfonf/
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၁၉၉၅ ’၀၀ ’၀၅ ’၁၀ ’၁၂ ’၁၃ ’၁၄ ’၁၅ ’၁၆၁၉၉၅

*

၂၀၀၀ ၂၀၀၅ ၂၀၁၀ ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆

၃ ၁၄၄၃ ၁၄၄

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ပလတ္စတစ္သံုးစြဲမႈ၊ တန္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ

၁ ၅၅၆*၁ ၅၅၆*
၁ ၇၈၁၁ ၇၈၁

၂ ၆၃၈၂ ၆၃၈
၂ ၆၉၀၂ ၆၉၀

၂ ၈၃၇၂ ၈၃၇ ၂ ၈၇၃၂ ၈၇၃ ၂ ၉၄၆၂ ၉၄၆
၃ ၀၅၂၃ ၀၅၂ ၃ ၀၉၈၃ ၀၉၈

၁ ၈၉၉*၁ ၈၉၉*

ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ
ဂ်ာမနီ၊ ယူရိုဘီလီယံေပါင္း

aiGaMu;ydkavav? trdIufydkavavaiGaMu;ydkavav? trdIufydkavav
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ysrf;rQtm;jzihf urÇmay:rSvlwpfOD;vQifysrf;rQtm;jzihf urÇmay:rSvlwpfOD;vQif

wpfaeYwm 0.74 uDvdk*&rf pGefUypfonf/wpfaeYwm 0.74 uDvdk*&rf pGefUypfonf/

0ifaiGwdk;vmonfESihftrQ pGefUypfrIvnf; wdk;vmonf/0ifaiGwdk;vmonfESihftrQ pGefUypfrIvnf; wdk;vmonf/

> 1.5 kg
  1–1.5 kg
  0.5–1 kg
  < 0.5 kg
  No data

၁၂ ၄၇၆ သုုိ႔မဟုုတ္ ထိုု႔ထက္ပိုု

၃၂%၃၂%

၃၁%၃၁%

၃၂%၃၂%

၅%၅%

၅ ၀၃၆ – ၁၂ ၄၇၆ ၁ ၀၂၅ သုုိ႔မဟုုတ္ ထိုု႔ထက္ေလ်ာ့
၁ ၀၂၆ – ၄ ၀၃၅
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၀၀
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၀ ၀

၀၀

၈၀၀

၇၀၀

၆၀၀

၅၀၀

၄၀၀

၃၀၀

၂၀၀

၁၀၀

၀

အအညညစစ္္အအေေၾၾကကးးစစြြနန္္႕႕ထထုုတတ္္မမႈႈႏႏွွငင့့္္  ဝဝငင္္ေေငငြြအအဆဆငင့့္္ 
၂၁၅ ၊ငံင္ုႏိ

 
 

 

 

 

 
 

 
္ုိ္ိ

 
က္ုလိအငံင္ုႏိ  ြငေင္ဝက္ုလိအစ္ႏွးင္ချးဦစ္တလူ  ့င္ဖျာလၚဒေန္ကရိမေအ  

အအညညစစ္္အအေေၾၾကကးးထထုုတတ္္လလုုပပ္္မမႈႈႏႏွွငင့့္္  ျျပပညည္္တတြြငင္္းးအအသသာားးတတငင္္ထထုုတတ္္ကကုုနန္္  
င္်ွလးဦစ္တူလ  မ္ရဂုလိီက / ၊စ္ႏွ  င္်ွလးဦစ္တူလ  GDP US ။့င္ဖျာလၚဒေ  

လူတစ္ဦးတေန႔လွ်င္ အညစ္အေၾကးထုတ္လုပ္မႈ၊ ၂၀၁၆

၃၅%၃၅%
၁၄%၁၄%

၂၆%၂၆%

၂၅%၂၅%

csrf;om~uG,f0rIESihf tnpftaMu;csrf;om~uG,f0rIESihf tnpftaMu;

အစားအစာႏွင့္ အျခားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ 

က႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိၿပီး ေဈးကြက္မွာလည္း ျဖည္းျဖည္းျခင္း တည္ၿငိမ္

စြာျဖင့္ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္းက   

ထုပ္ပိုးမႈကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ပထမဆံုး ကုန္စံုဆိုင္

မ်ားရွိပါသည္။ ၎တို႔သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုပ္ပိုးမထားဘဲေရာင္း

ခ်ၿပီးစားသံုးသူမ်ားမွ ထည့္စရာမ်ား ယူလာၾကရသည္။ ပါဆယ္ထုပ္ယူ

လိုသည့္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ထည့္စရာခြက္မ်ားယူလာပါက အေရ 

အတြက္အလိုက္ ေလ်ာ့ေဈးေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္။ တစ္ခါသံုး  

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ဥေရာပသမဂၢ၏ ပစ္မွတ္ထားပိတ္ပင္

တားဆီးမႈသည ္အနည္းဆံုး ႏိငုင္တံကာ အဆင့ ္တတိိက်က်ေျပာင္းလဲ

လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု အခ်က္ျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
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အႀကီးမားဆံုးေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးသည္ အႀကီးမားဆံုးေသာ 

အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ပလတ္စတစ္မ်ားကို အလြန္ 

အားေကာင္း အၾကမ္းခံႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းသည္လည္း 

ထာဝရနီးပါးတာရွည္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား အေပၚမူတည္၍ 

ပလတစ္တစမ္်ား သဘာဝအေလ်ာကၿ္ပိဳကြပဲ်ကစ္ီးသြားရန ္ႏစွရ္ာေပါင္း 

မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာကဲ့သို႔ 

အသစ္ျပနလ္ည္ျပဳလပု္ႏိငု္ေသာ ကနုၾ္ကမ္းပစၥည္းမ်ားကုိ ေရနအံစားထုိး

သံုးစြဲေနခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။  “ဘိုင္အိုပလတ္စတစ္” Bioplastic ဟု 

ေခၚေသာအရာမ်ားသည္  အာမခံခ်က္အျပည့္အဝျဖင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး 

သမား႐ိုးက် ပလတစ္တစမ္်ားႏငွ့က္ြာျခားကာ ၎တို႔သညပ္ိမုိုျမနဆ္နစ္ြာ 

ဇီဝအရည္အေသြးက်ဆင္းမႈျဖစ္ေပၚသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ထို 

ကတိအတိုင္းမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ၎တို႔၏ အမည္မွ “ဇီဝ” (bio) 

ဟူေသာအမည္သည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပိုမို 

ကိုက္ညီသည္ဟု မဆိုလိုပါ။

ဘိုင္အိုပလတ္စတစ္မ်ားတြင္ အဓိကအမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး ဇီဝ 

အေျခခံေသာ bio-based ပလတ္စတစ္ႏွင့္ သဘာဝအတိုင္း 

ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေသာ ပလတ္စတစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဇီဝအေျခခံေသာ 

ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ယေန႔တြင္ ထုပ္ပုိးမႈမ်ား၌ PET ႏွင့္ PE မ်ားအစား 

ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳေနသည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို ၾကံ 

ကဲသုိ့႔ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး 

ဘရာဇီးတြင္ အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳးသည္။ ယင္းသီးႏွံကို တစ္သီးတည္း 

သီးသန္႕စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ပိုးသတ္ေဆး မ်ားျပားစြာအသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ လူ

မ်ားႏငွ့ပ္တဝ္န္းက်ငအ္တြက ္မ်ားစြာေသာေနာကဆ္ကတ္ြ ဲအက်ိဳးဆက္

မ်ား ျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကို လူတို႔၏က်န္း

မာေရးႏွင့္ တိရိစၧာန္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပ်ားမ်ား အဆိပ္အေတာက ္

မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢမွတားျမစ္ထားသည္။ ကမ႓ာလုံးဆုိင္

ရာ ေဈးႏႈန္းဖိအားႏွင့္ ဘရာဇီးမွ အဖြဲ႕အစည္းအနည္းငယ္၏လႊမ္းမိုးမႈ 

ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ခနည္းပါးၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

ajymif;zl;jzifh a&eHudk tpm;xdk;jcif;onf tajzr[kwfyg
]]obm0ypönf;rsm;rS&onfhyvwfpwpf}} ]]obm0ypönf;rsm;rS&onfhyvwfpwpf}} BioplasticsBioplastics

အသစ္ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း
မ်ားမွျပဳလုပ္သည့္ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီသည္ 
ဟုယူဆၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ပူးတြဲပါ၀င္သည့္ 
အရန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ဓါတ္ၿပိဳကြဲမႈပိုမိုျမန္ဆန္ 
သည္။ ေသခ်ာစြာၾကည့္မည္ဆိုပါက ၎တို႔မွလည္း 
ျပႆနာရပ္အသစ္မ်ားကို ထပ္မံဖန္တီးသည္ကို 
ေတြ႕ရမည္။
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ဇီဝအေျခခံေသာပလတ္စတစ္မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရာခိုင္ႏႈန္း၊ဇီဝအေျခခံေသာပလတ္စတစ္မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရာခိုင္ႏႈန္း၊
၂၀၁၈ (စုစုေပါင္း) တန္သန္းေပါင္း ၂.၁၁၂၀၁၈ (စုစုေပါင္း) တန္သန္းေပါင္း ၂.၁၁

ဇီဝတန္ဖိုးအဆင့္မေလ်ာ့ေသာ

ဇီဝတန္ဖိုးအဆင့္ေလ်ာ့ေသာ

ေျမာက္အေမရိက
ဥေရာပ အာရွ

ေတာင္အေမရိက

ၾသစေတးလ်/အိုရွင္းနီးယား
၉%၉%

၁%၁%

၅၅%၅၅%

၁၉%၁၉%
၁၆%၁၆%

လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ဇီဝအေျခခံေသာပလတ္စတစ္မ်ား၊ တန္ေထာင္ေပါင္း၊ ၂၀၁၈

၀     ၁၀၀   ၂၀၀  ၃၀၀  ၄၀၀  ၅၀၀   ၆၀၀  ၇၀၀

မာေက်ာပစၥည္း  ထုပ္ပိုးမႈ

ေပ်ာ့ေျပာင္းပစၥည္း ထုပ္ပိုးမႈ

အထည္အလိပ္

ယာဥ္ရထားႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

စားေသာက္ကုန္မ်ား

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဥယ်ာဥ္ပန္းမန္စိုက္ျခင္း

အေပၚယံအလႊာႏွင့္ စဲြကပ္ပစၥည္း

အေဆာက္အအံုုႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း

အျခား

၆၉၉.၅၆၉၉.၅

၅၁၈၅၁၈

၂၃၉ ၂၃၉ 

၁၅၅၁၅၅

၁၄၃.၅၁၄၃.၅

၁၉၉.၅၁၉၉.၅

၁၀၂.၅၁၀၂.၅

၇၆.၅၇၆.၅

၃၄၃၄

၂၁၂၁

]]ZD0yvwfpwpf}} xkwfvkyfjcif;ESihftoHk;jyKjcif;]]ZD0yvwfpwpf}} xkwfvkyfjcif;ESihftoHk;jyKjcif;

wpfurÇ mvHk;wGif ZD0yvwfpwpfrsm;xkwfvkyfrIyrmPonfwpfurÇ mvHk;wGif ZD0yvwfpwpfrsm;xkwfvkyfrIyrmPonf

ao;i,faeqJjzpfonf/ odkYaomf ½kyf~uGif;avmifpmukefMurf; rsm; tpm;xdk;&efao;i,faeqJjzpfonf/ odkYaomf ½kyf~uGif;avmifpmukefMurf; rsm; tpm;xdk;&ef

ydkívlodrsm;vm aeNyDjzpfonf/ydkívlodrsm;vm aeNyDjzpfonf/
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PLA (polylatic acid) မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခငး္PLA (polylatic acid) မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း

စုုိက္ပ်ဳိးျခင္းစုုိက္ပ်ဳိးျခင္း

ဇီ၀အေျခခံသည့္ အမႈိက္အိတ္မ်ား 

ထုုတ္လုုပ္ရန္ ကုုန္ၾကမ္းမ်ားအတြက္ 

သီးႏွံမ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ ေရတုုိ႔ လုုိအပ္သည္။ 

PLA တစ္တန္ျပဳလုုပ္ရန္ လိုုအပ္သည္မွာ...

ပင္လယ္ထဲတြင္ ဓါတ္မၿပိဳကြဲ ပင္လယ္ထဲတြင္ ဓါတ္မၿပိဳကြဲ 

မပ်က္စီးပါမပ်က္စီးပါ ေရမ်ားအတြင္း

ျမန္ဆန္စြာ တန္ဖုုိးေလ်ာ့က်သည့္ 

ပလတ္စတစ္မရွိေသးပါ။ 

ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ သမုုဒၵရာ

မ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ား

ျဖစ္သည္။

ေျမႀကီးထဲတြင္ ဓါတ္မၿပိဳကြဲ ေျမႀကီးထဲတြင္ ဓါတ္မၿပိဳကြဲ 

မပ်က္စီးပါမပ်က္စီးပါ

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုုိ 

ေျမေငြ႕ထိန္းရန္ ဖံုးအုုပ္ထားသည့္ 

နည္းစနစ္အပါအ၀င္ လက္ရွိ

အသံုုးျပဳမႈမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ 

ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေနဆဲသာ

ျဖစ္သည္။

ေနအိမ္တြင္ ေျမေဆြးမျဖစ္ပါေနအိမ္တြင္ ေျမေဆြးမျဖစ္ပါ

သာမန္အေျခအေနတြင္ 

ေျမေဆြးျဖစ္သြားျခင္း 

လုုပ္ငန္းစဥ္သည္ အလြန္

ရွည္ၾကာၿပီး ဥယ်ာဥ္မ်ား

အတြက္ လက္ခံႏုုိင္ေသာ 

ေျမေဆြးမ်ား မျဖစ္ေစပါ။

စက္မႈလုုပ္ငန္းျဖင့္စက္မႈလုုပ္ငန္းျဖင့္

ေျမေဆြးမျဖစ္ပါေျမေဆြးမျဖစ္ပါ

စက္႐ံုုအမ်ားစုုသည္

ေျမေဆြးျပဳလုုပ္ရန္မဟုုတ္ပါ။   

ဇီ၀ပလတ္စတစ္မ်ားကုုိ 

ခဲြထုုတ္ၿပီး 

မီး႐ိႈ႕သည့္ေနရာမ်ားသုုိ႔ 

ပုုိ႔ေဆာင္သည္။

ဇီ၀ပလတ္စတစ္ျပဳလုုပ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား 

အေပၚမူတည္၍ ေရနံုထုုတ္ပစၥည္းထက္ ပုုိ၍ 

စြမ္းအင္အသံုုးျပဳမႈ ပုုိနည္းမည္ျဖစ္သည္။

ဇီ၀ပလတ္စတစ္

အိတ္မ်ားကုုိ တခါတရံ 

ေအာ္ဂဲနစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

စြန္႔ပစ္ရန္သံုုးသည္။

၄၀%၄၀% ထက္နည္းေသာ 

ဇီ၀အေျခခံ ပလတ္စတစ္မ်ားမွာ 

ဇီ၀တန္ဖုုိးေလ်ာ့ႏုုိင္သည္ 

ေျပာင္းဖူး

၂၃၉  တန္၂၃၉  တန္

ေျမ ၀.၃၇၀.၃၇

ဟတ္တာဟတ္တာ
ေရ ေရ ၂၉၂၁ m၂၉၂၁ m33 40 MJ/kg40 MJ/kg

PLA

80 MJ/kg80 MJ/kg

PE

ထုုတ္လုုပ္ျခင္းထုုတ္လုုပ္ျခင္း အသံုုးျပဳျခင္းအသံုုးျပဳျခင္း စြန္႔ပစ္ျခင္းစြန္႔ပစ္ျခင္း

ဇီ၀တန္ဖိုးေလ်ာ့ႏိုင္သည့္ ပလတ္တစ္မ်ားကို လက္ရွိ စြန္႔ပစ္ေနသည့္နည္းလမ္းမ်ားဇီ၀တန္ဖိုးေလ်ာ့ႏိုင္သည့္ ပလတ္တစ္မ်ားကို လက္ရွိ စြန္႔ပစ္ေနသည့္နည္းလမ္းမ်ား

obm0rS&onhfypönf;rsm;jzihf vkyfaom trdIuftdwf\ uwdysufrIrsm;obm0rS&onhfypönf;rsm;jzihf vkyfaom trdIuftdwf\ uwdysufrIrsm;

ကို ဦးတည္ေစသည္။ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇျပဳျပင္ထားသည့္ ၾကံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

အား ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

ဘိုင္အိုပလတ္စတစ္မ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳ 

ေသာ အျခားစိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းမ်ားမွာ ေျပာင္းဖူးႏွင့္အာလူး ျဖစ္ၿပီး အ

ဆင့္ျမင့္စက္မႈလယ္ယာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပမာဏႀကီးမား ေ

သာ လုပ္ငန္းသံုးအပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္စည္မ်ားမွ ဓာတုေဗဒ 

အေျခခံပစၥည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး သမား႐ိုးက်ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္

 ေရးကဲသုိ့႔ပင္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္းအသုံးျပဳသည္။ ကုန္ပစၥည္း

အေပၚမူတည္၍ အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္မႈမွာ ကုန္ေခ်ာ၏ (၂၀%) မွ

topfjyefvnfjyKvkyfEdkifaom ukefMurf;ypönf;rsm;rSjyKvkyfxm;onhftopfjyefvnfjyKvkyfEdkifaom ukefMurf;ypönf;rsm;rSjyKvkyfxm;onhf

trdIuftdwfwpftdwfonf a&&SnfwnfwHhonhf puf0ef;&Sdaomfvnf;trdIuftdwfwpftdwfonf a&&SnfwnfwHhonhf puf0ef;&Sdaomfvnf;

ywf0ef;usifudkBuD;pGmaom jyóemrsm;jzpfaponf/ywf0ef;usifudkBuD;pGmaom jyóemrsm;jzpfaponf/



ပလတ္စတစ္အေၾကာင္း ပံုျပစာတမ္း ၂၀၂၀50

(၁၀၀%) အၾကားတြင္ရွိသည္။ က်န္ရွိသည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ကုန္ၾကမ္း 

ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္အသုံးျပဳမည့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ တြင္ ဇီဝအေျခခံေသာ ပလတ္စတစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမွာ 

စုစုေပါင္းပလတ္စတစ္ထြက္ကုန္၏ (၁%) မွ်သာရွိ သည္။ လက္ရွိတြင္ 

တစ္ကမာၻလံုးစိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ၏ (၀.၀၂%) တြင္သာ ထိုအပင္မ်ား စို

က္ပ်ိဳးထားသည္။ အစပိုင္းကာလတြင္ ႐ုပ္ႂကြင္းကုန္ၾကမ္းမ်ားအစား 

စိကုပ္်ိဳးေရးပစၥည္းမ်ားျဖင့အ္စားထိုးစိက္ုပ်ိဳးမႈမွာ ျပႆနာမရွဟုိ ထင္ျမင္

 ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိဳးအစားကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္ဆန္

စြာ တုိးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သည္။ ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ ္

ေရးကုိ စိကုပ္်ိဳးႏိငုသ္ည့ ္ေျမအသံုးျပဳမႈ ႏငွ့ ္ႏိႈင္းယဥွလ္ွ်င ္ရငွ္းလင္းသသိာ

သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ လက္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ ေျမဧရိယာမ်ား 

အေပၚဖိအားမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻႀကီး၏အခ်ိဳ႕ 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ေရရွားပါးမႈမ်ား၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ား မ်ိဳးသုဥ္း သြားျခင္း၊ 

ကႏၲာရျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ သဘာဝသားေကာင္မ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ဦးတည ္

ျဖစ္ေပၚေနၿပီျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ၾကမ္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကုိက္ညီေစေသာ ပလတ္စတစ္မ်ား ထု

တ္လုပ္ရန္ မသင့္ေလွ်ာ္ပါ။

ဒတိုယအမ်ိဳးအစား သဘာဝအတုိင္းၿပိဳကြပဲ်က္စီးေသာ Bio-degradable 

ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ သီးသန္႕အေျခအေနတရပ္တြင္ အဏုဇီဝ 

ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ အရည္အေသြးေလ်ာ့ပါးသြားရန္ ပံုစံထုတ္ထားျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ထိုပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ဇီဝအေျခခံျခင္း ျဖစ္ေကာင္း 

ျဖစ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မျဖစ္မေန ဇီဝအေျခခံျဖစ္ ရန္မလိုပါ။ 

သဘာဝအတိုင္း ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေသာ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ေျမေဆြး 

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အမိႈက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ ထုတ္လုပ္ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး 

ဒနိခ္်ဥဘူ္းမ်ား၊ အေဝးသို႔ယသူြားႏိငုမ္ည့ ္ေကာဖ္ခီြကမ္်ားႏငွ့ ္အသင့စ္ား 

အစားအစာထည့္သည့္ ေဖာ့ခြက္မ်ား စသည္ျဖင့္ အစားအစာ 

ထုပ္ပိုးမႈမ်ားတြင္ သံုးႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳမည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ 

ေျမေဆြးျဖစ္သြားႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ အတည္ျပဳႏိုင္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခုကို အထူးတလည္ ပံုစံထုတ္ ထားရွိသင့္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လက္ေတြ႕တြင္ေတာ့  အေတာ့္ကို ကြဲျပားျခားနားေနပါသည္။

တံဆိပ္တပ္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို စမ္းသပ္ခ်က္အရ 

ပလတ္စတစ္မ်ားကို ၁၂ ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ (၆)) °C တြင္ (၉၀%) 

ဓါတ္သဘာဝၿပိဳကြမဲႈ ျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္သည္။  သုိ႔ေသာ္ ေျမေဆြးေျမၾသဇာ 

စက႐္ံအုေတာမ္်ားမ်ားသည ္အမိႈကမ္်ား ကိ ုေဆြးေျမ႕သြားေစရနအ္တြက ္

ေလးပတ္ခန္႕ ပစ္ထားသည္။ ထိုကာလကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ပါက စီးပြားေရး 

အရ မကိက္ုပါ။ ထိလုုပင္န္းစဥအ္ဆံုးတြင ္ေရ၊ ကာဘြနဒ္ိငု္ေအာကဆ္ိဒု္ႏငွ့ ္

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားသာက်န္ရစ္ၿပီး ေျမေဆြးျဖစ္ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား 

မက်န္ေတာ့ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳေရးလုပ္

ငန္းစဥ္တြင္ အပူကို ထပ္မံအသံုးျပဳ၍ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေနာက္ထပ္ 

အမိႈက္အိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒိန္ခ်ဥ္ဘူးမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စြမ္းအင္ 

ပိုမိုလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အတိအက်ဆိုရပါက ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 

ေျမေဆြးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းအစစ္မဟုတ္ဘ ဲအမိႈက္ကုိစြန္႕ပစ္ျခင္းသာ 

ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ကိစၥရပ္မဆို ဥေရာပရွိ ဇီဝတန္ဖိုးေလ်ာ့က်ေစ 

ေသာပလတ္စတစ္အမ်ားစုသည္ အမိႈက္မီး႐ႈိ႕ျပာခ်သည့္ ေနရာမ်ား 

တြင္သာ အဆံုးသတ္ပါသည္။ 

ဇီဝအေျခခံေသာ၊ သဘာဝနည္းအတိုင္း ဓါတ္သဘာဝၿပိဳကြဲေစေသာ 

ပလတ္စတစ္မ်ားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈတစ္ခုမွာ 

ထိုပလတ္စတစ္မ်ား၏ သက္တမ္းသံသရာတစ္ခုလံုးကို ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရန္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ သမား႐ုိးက်ထုတ္လုပ္ေသာ ပလတ္စတစ္ 

မ်ားႏငွ့ ္ႏိႈင္းယဥွလ္ွ်င ္ရာသဦတအုေပၚသက္ေရာကမ္ႈပိ၍ုနည္းပါးသည။္ 

သို႔ေသာ ္ဇဝီအေျခခသံည့ ္ပလတစ္တစမ္်ားျပဳလပုရ္နအ္သံုးျပဳမည့သီ္းႏွံ

မ်ားကိ ုအစဥအ္လာအတိငု္း စိကုပ္်ိဳးျခင္းေၾကာင့ ္ေျမဆလီႊာႏငွ့ ္ေရတို႔ကိ ု

အကစ္စ ္အခ်ဥ္ေပါက္ျခင္းႏငွ့ ္ဓါတ္ေျမၾသဇာ အလြနအ္ကၽြသံံုးစြဲျခင္းတို႔ 

သည္လည္း ထိုအခ်က္၏မွန္ကန္မႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ထို႔အျပင္ 

ထိုထုတ္ထုပ္မႈျဖစ္စဥ္ သံသရာလည္မႈအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 

မ်ားသည္ပင္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေသာ ေျမအသုံးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေျပာင္းလဲထားသည့္ 

သီးႏွံမ်ား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

မ်ားကို ထည့္သြင္းမတြက္ခ်က္ႏိုင္ေပ။ ယင္းအခ်က္သည္ ေဒသမ်ား 

အတြင္းရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားမ်ားအေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးသက ္

ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစမည္ျဖစၿ္ပီး ဘိငုအ္ိပုလတစ္တစမ္်ားအတြက ္စိကုပ္်ိဳး

ထားသည့္ သီးႏွံမ်ားကိုလည္း လံုေလာက္စြာ ေလ့လာထားမႈမရွိေသး 

ပါ။

ဇီဝေဗဒစက္ဝန္းမ်ားသ႑ာန္တူျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ပလတ္စတစ္ 

အမိႈက္မ်ားစီးဆင္းမႈကိ ုရပတ္န္႔ထနိ္းခ်ဳပ္ႏိငုရ္န ္ လံုေလာကမ္ညမ္ဟတုပ္ါ။ 

ဘိုင္အိုပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ျပႆနာကိုပံုစံေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းသာ 

ျဖစၿ္ပီး အမနွတ္ကယ္ ေျဖရငွ္းရမည့န္ည္းလမ္းကိ ုအာ႐ုလံႊလဲိကု္ျခင္းသာ 

ျဖစ္ပါသည္။
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pGefUypfypönf;rsm; pDrHcefUcGJrIpGefUypfypönf;rsm; pDrHcefUcGJrI

က်ယ္ျပန္႕စြာလက္ခံထားသည့္ မွားယြင္းေသာ 
သေဘာတရားတစ္ခုမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စြန္႕ပစ္ 
ပစၥည္းမ်ားကို မတူညီေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားအျဖစ္ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားႏိုင္သေရြ႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
စားသံုးမႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္မလိုပါ 
ဟူသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အမွန္အားျဖင့္
ထိုသို႔မဟုတ္ပါ၊ မ်ားျပားလွစြာေသာ ပလတ္စတစ္ 
အမိႈက္မ်ားကို ျပန္လည္ အသံုးမျပဳဘဲမီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီး 
ျခင္းသို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္သာ 
အဆံုးသတ္ျခင္းတို႔ ကိုျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။

လူလုပ္ျဒပ္ေပါင္းမ်ားကို ၁၉၅၀ ျပည္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ပမာဏႀကီးမားစြာ 

ထုတ္လုပ္စဥ္ကတည္းက တန္ေပါင္း (၉.၂) ဘီလီယံ ရွိသည့္ 

ပလတ္စတစ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ (၂၄%) ကိုသာ 

ဆက္လက္အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ၿပီး အမိႈက္တန္ေပါင္း (၆.၃) ဘီလီယံထြက္ 

လာခဲသ့ည္။ ထုိအမိႈက္မ်ားကုိ မည္သည့္ ျပႆနာမွထပ္မံမျဖေပၚေစဘ ဲ

စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြမေတြ႕ရွိေသးပါ။

ထုပ္ပိုးမႈမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ား၏ (၄၀%) ရွိၿပီး 

မ်ားစြာေသာအခက္အခဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အမ်ားစုမွာ 

တစႀ္ကမိအ္သံုးျပဳၿပီးသည္ႏငွ့ ္လႊင့ပ္စရ္န္ျဖစၿ္ပီး အလႊာေပါင္းမ်ားစြာပါဝ

င္ေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားမႈမ်ားျပားျခင္း ေၾကာင့္ ျပန္လည္အ

သံုးျပဳရနအ္လြနခ္ကခ္ဲသည။္ တစက္မာၻလံုးအတုိင္းအတာအရ (၁၄%) 

ေသာ ပလတစ္တစထ္ပုပ္ိုးမႈမ်ား ကုိလကရ္ွိျပနလ္ညအ္သံုးျပဳေနသညဟ္ ု

ဆိုေသာ္လည္း အရည္အေသြးနိမ့္က်ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
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စြမ္းအင္ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေျမၾသဇာျပဳလုပ္ျခင္းေျမဖို႕ျခင္း

US ျမဴနီစပယ္ အမိႈက္မ်ားမွ ပလတ္စတစ္မ်ား၊ တန္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ

jyefvnftoHk;jyKEdkifa&; uwdysuf,Gif;rIjyefvnftoHk;jyKEdkifa&; uwdysuf,Gif;rI

aMujimcsufrsm;xkwfxm;aomfvnf; tar&duefEdkifiHwGif yvwfpwpfypönf;rsm; aMujimcsufrsm;xkwfxm;aomfvnf; tar&duefEdkifiHwGif yvwfpwpfypönf;rsm; 

jyefvnftoHk;jyKrIrSm tvGefenf;yg;aeqJjzpfonf/ tar&duefonfjyefvnftoHk;jyKrIrSm tvGefenf;yg;aeqJjzpfonf/ tar&duefonf

¤if;xkwfvkyfvdkufonhf yvwfpwpfrsm;\ (10) yHkwpfyHkxufenf;aom¤if;xkwfvkyfvdkufonhf yvwfpwpfrsm;\ (10) yHkwpfyHkxufenf;aom

yrmPudkom jyefvnftoHk;jyKonf/ trsm;pkudk ajrzdkYypf ypfonf/ yrmPudkom jyefvnftoHk;jyKonf/ trsm;pkudk ajrzdkYypf ypfonf/ 
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*ထိုပမာဏမွတစ္ဝက္ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳသည္။
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၁၉၅၀ မွ ၂၀၁၇ အတြင္း
ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္မႈတန္

သန္းေပါင္း ၉၂၀၀သန္းေပါင္း ၉၂၀၀

တစ္ကမ ၻာလံုး ပလတ္စတစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စြန္႕ပစ္ျခင္းမ်ား၊
၁၉၅၀ မွ ၂၀၁၇ အထိတန္သန္းေပါင္း

tusyftwnf;jzpfaponhf taMumif;&if;rsm;tusyftwnf;jzpfaponhf taMumif;&if;rsm;

1950 uwnf;u yvwfpwpfrsm; vnfywfrIudkMunhfvQif jyefvnftoHk;jyKjcif;onfyif 1950 uwnf;u yvwfpwpfrsm; vnfywfrIudkMunhfvQif jyefvnftoHk;jyKjcif;onfyif 

jyóem\ wpdwfwydkif; jzpfNyD; ajz&Sif;&efenf;vrf; wpdwfwydkif;r[kwfyg/jyóem\ wpdwfwydkif; jzpfNyD; ajz&Sif;&efenf;vrf; wpdwfwydkif;r[kwfyg/

ျပဳလုပ္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ (၄၀%) ကို ေျမဖို႔ပစ္လိုက္ၿပီး 

(၁၄%) ကို အမိႈက္မီး႐ိႈ႕စက္မ်ားတြင္ မီး႐ိႈ႕သည္။ က်န္သည့္ (၃၂%) 

မွာ အမိႈက္ပံုမ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ပင္လယ္မ်ား အပါအဝင္ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ 

ေရာက္ရွိသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အသက္႐ႈေနသည့္ ေလထုထဲ

သို႔ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ပလတ္စတစ္မ်ား ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိပ်ံ႕ႏွံ႕သြားျခင္းသည္  

မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ား 

ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏိုင္သည့္ ကမ္းေျခမ်ားေပၚမွ 

ပလတစ္တစပ္လုင္းမ်ား၊ အတိမ္်ားႏငွ့္ လမ္းမမ်ားေပၚမရွစ္ပတထု္တပ္ိုး

သည့္ ပစၥည္းမ်ားထက္ပိုသည္။ မူရင္းအားျဖင့္ တြင္းထြက္ေရနံ႐ုပ္ႂကြင္း

မ်ား ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွ ဆင္းသက္လာၿပီး အႏၲရာယ္ရွိေသာ ျဖည့္စြက္

ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေရာစပ္ထားေသာ  ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ကုန္းေျမသုိ႔မ

ဟတ္ု ပငလ္ယသ္မဒုၵရာအတြင္းတြင ္ႏစွရ္ာေထာငခ္်ီေအာင ္တညရ္ွိႏိငု္

သည္။ ပင္လယ္ထဲတြင္ ပလတ္စတစ္ အမိႈက္မ်ားသည္ ေရေနသတၱဝါ

မ်ားကိ ုေဘးျဖစ္ေစၿပီး အထူးသျဖင့င္ါးမ်ား၊ ပငလ္ယ္ ငကွမ္်ားႏငွ့ ္ေရေန

 ႏို႔တုိက္သတၱဝါမ်ား ကိုျဖစ္သည္။ ကုန္းေျမေပၚတြင္ ပလတ္စတစ္၏ 

ဓါတ္သဘာဝၿပိဳကြဲၿပီး ေျမဆီလႊာမ်ားအတြင္းသို႔ တျဖည္းျဖည္း စိမ့္ဝင္

သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အစားအစာမ်ားထဲသို႔ ေရာက္ရိွသြားျခင္းတို႔မ ွ

က်န္းမာေရးႏွင့္အျခားေသာအရာမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈကို သုေတသန 

ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေလဟာျပင္တြင္ မီး႐ိႈ႕ျခင္းသည္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို စြန္႕ပစ္ရန္နည္း

လမ္းတစခ္ုျဖစ္ေသာလ္ည္း ထိသုို႔္ျပဳလပု္ျခင္းျဖင့ ္ကာဘြနဒ္ိငု္ေအာကဆ္ို

ဒ္ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္ရွိေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ထုတ္

လႊတၿ္ပီး ေလထထုဲသို႔ ေရာကရ္ွသိြားေစႏိငုသ္ည။္ ထုိ႔အျပင ္ကၽြႏ္ပုတ္ို႔႐ႈ

 ႐ိႈက္ေနသည့္ေလကို ညစ္ညမ္းေစၿပီး ဟိုက္ဒ႐ိုကာဘြန္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ 

ျခင္းသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈမ်ား ကိုျဖစ္ေစသည္။

မီး႐ိႈ႕ျပာခ်ျခင္းသည္ ေလဟာျပင္တြင္မီး႐ိႈ႕ျခင္းမွလာသည့္ အမူအက်င့္ 

ျဖစ္ၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းအတိုင္းအတာျဖင့္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္သည္။ 

အမိႈက္မီး႐ႈိ႕စက္မ်ားသည္ ပံုစံမ်ိဳးစံုရွိၿပီး စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမွ စြမ္းအင္ထုတ္ 

စက႐္ု၊ံ စကမ္ႈလပုင္န္း သံုး ေရေႏြးေငြ႕အိုးမ်ားႏငွ့ ္အဂၤေတဖိႀုကီးမ်ားတြင ္

ပူးတြဲမီး႐ႈိ႕ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ပလတ္စတစ္မွရသည့္ 

ေလာင္စာဆီ (pyrolysis) ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။

ေလဟာျပင္တြင္ မီး႐ႈိ႕ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ ဤနည္းလမ္းသည္ ပလတ္စတစ္ 

အမိႈက္မ်ားကို ေလထုညစ္ညမ္းမႈအျဖစ္ပံုစံေျပာင္းေစၿပီး အသက္႐ႈ 

လမ္းေၾကာင္းယားယံျခင္းမ်ား၊ ကင္ဆာျဖစ္ေစသည့္ ဒိုင္ေအာက္စင္ 

မ်ားႏွင့္ ဖူရန္ဓာတ္မ်ား၊ ျပဒါး၊ ကဒ္မီယမ္ႏွင့္ ခဲတို႔အပါအဝင္ အျပင္းစား

သတၱဳမ်ား၊ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕စသည္တို႔ကို ထုတ္လႊတ္သည္။ ေခတ္

မီေသာ နက္နဲေသာ ညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားသည္

ပင္ ေလထုအတြင္းသို႔ထုတ္လႊတ္ေသာ ညစ္ညမ္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားကိ ု

(၁၀၀%) မကာကြယ္ႏိုင္ပါ။ ရရွိသည့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ ျပာမ်ား      

အတြင္း စုစည္းေရာက္ရွိၿပီး ဖို႔ေျမမ်ားအတြင္း သို႔မဟုတ္ အဂၤေတႏွင့ ္

ေရာစပ္ၿပီးအျခားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳ 

သည္။ ထိုေနရာမ်ားမွတဆင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ ေျမဆီလႊာႏွင့ ္

ေျမေအာက္ေရမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိသည္။

အမိႈက္မီး႐ိႈ႕စက္ျဖင့္ ျပာခ်ျခင္းသည္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားျပားလွသည္။ 

အေၾကာင္းမွာ ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး

မ်ား လိအုပ္ျခင္းႏငွ့ ္ေလာငစ္ာအျဖစ ္အသံုးျပဳရန ္စြန္႔ပစပ္စၥည္းမ်ားသည္

 ေလာင္စာျဖစ္ေလာက္ေအာင္၏ အရည္အေသြး မမီသည့္အတြက္ စက္

လည္ပတ္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပင္ပေလာင္စာ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့့္ျဖစ္

သည္။ အေမရိကန္တြင္ အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို မီးရိႈ႕ျပာခ်ျခင္း 

သည ္ရရွသိည့ ္အက်ိဳးေက်းဇူးႏငွ့္ႏိႈင္းစာလွ်င ္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငက္ို

အထိခိုက္ဆံုးေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ဤနည္းပညာ 



ပလတ္စတစ္အေၾကာင္း ပံုျပစာတမ္း ၂၀၂၀ 53

၈၀

၇၀

၆၀

၅၀

၄၀

၃၀

၂၀

၁၀

၀

ပ်မ္းမွ်စြမ္းအင္ပါဝင္မႈ

ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းမွ
တဆင့္စြမ္းအင္စုေဆာင္း

မီး႐ိႈ႕ျခင္းျဖင့္ သက္သာ
သြားသည့္စြမ္းအင္ ပမာဏ

PL
AS

TI
C 

AT
LA

S 
20

19
 / 

BU
ND

အမိႈက္မီး႐ိႈ႕ျခင္းတြင္ စြမ္းအင္ခ်ိန္ညႇိမႈ၊ စြမ္းအင္ကို Megajoules per Kg ျဖင့္ ျပသည္။

pGrf;tifavvGihfrIrsm;pGrf;tifavvGihfrIrsm;

  jyefvnftoHk;jyKjcif;onf yvwfpwpf pGefUypfypönf;rsm;wGif yg0ifonhf  jyefvnftoHk;jyKjcif;onf yvwfpwpf pGefUypfypönf;rsm;wGif yg0ifonhf

pGrf;tiftrsm;pkudk oufomaponf/ ,if;onf pGrf;tifrsm;pGmpGrf;tiftrsm;pkudk oufomaponf/ ,if;onf pGrf;tifrsm;pGm

avvGihfqHk;&IH;&aom rD;&IdUjymcsjcif;twGuf rajymyavmufyg/avvGihfqHk;&IH;&aom rD;&IdUjymcsjcif;twGuf rajymyavmufyg/

ေၾကာင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေလာင္စာအျဖစ္ မီး

ရိႈ႕ရေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး 

ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ႏွင့္ စြန္႕ပစ္အမိႈက္ ကင္းမဲ့ရန္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ျဖစ္

လာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို အသံုးျပဳလိုက ္

ရသည္။

ျပနလ္ညအ္သုံးျပဳျခင္းကုိ မီး႐ႈ႕ိျခင္းထကပ္ိ၍ု သေဘာက်ႏစွသ္ကၾ္က ေ

သာ္လည္း ယင္းတြင္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ 

ေခၚမႈမ်ားရွိသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္လိုက္သည့္ ပလတ္ 

စတစ္မ်ားအားလံုး၏ (၁၀%) ကိုသာျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လုပ ္

ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးအစား မတူညီသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ား

ကိ ုသီးသန႕္ခြထဲတုၿ္ပီး လပု္ေဆာငရ္န ္လိအုပၿ္ပီး အဆင့အ္ျမင့ဆ္ံုးနည္း

ပညာသည္ပင္ ပစၥည္း ပမာဏအနည္းငယ္ကိုသာ အသစ္အတိုင္းျဖစ ္

ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ ျပန္လည္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ အရည္

အေသြးနိမ့္သည့္ ပလတ္စတစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရာေႏွာၿပီး ထုတ္လုပ္ျခင္း 

ျဖစ္သည့္အတြက္ ယာဥ္ေၾကာအခ်က္ျပ သေကၤတမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 

တန္ဖိုးနည္းပါးသည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ 

ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေဈးကြက္ကိုလည္း တားျမစ္ကန္႕သတ္

ထားသည္။

ကနုထ္တုလ္ပုသ္မူ်ားသည ္အရညအ္ေသြးနမိ့္ေသာ ျပနလ္ညအ္သံုးျပဳႏိငု ္

သည့္ ပစၥည္းမ်ားထက္ အသံုးမျပဳရေသးေသာပလတ္စတစ္ ကိုသာ 

ပိုမိုအသံုးျပဳလိုၾကသည္။ ပလတ္စတစ္အသစ္၏ အနိမ့္ဆံုးေဈးႏႈန္း၊ 

အမ်ိဳးအစားခြဲထုတ္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ 

အစအနမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရသည္မ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးၿပီးႏုိငင္မံ်ားတြင ္ပလတစ္တစ ္စြန႕္ပစပ္စၥည္းမ်ားတိုးပြားလာေစၿပီး 

အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔တင္ပုိ႔ရသည္အထိျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ 

ထိကုဲသုိ့႔ေသာ အမိႈကအ္စအနမ်ားတငသ္ြင္းသည့ ္အဓကိႏိငုင္ံျဖစ္ေသာ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ထိုသို႔တင္သြင္းမႈမ်ားကို ရပ္တန္႕ခဲ့ၿပီး ေဈးကြက္ 

အေနျဖင့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အျခားလက္ခံမည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို 

ရွာေဖြလာရသည္။ ယခုအခါ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္၊ ဖီလာဒဲဖီးယား 

ျပည္နယ္သည္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ခ်က္စ္တာၿမိဳ႕ 

အနီးတြင္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးလ်က္ရိွသည္။

“ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း” 

သည္လည္းမထူးျခားပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္မႈမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို 

ေလာင္စာဆီႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းသြားေစသည္။ သို႔ေသာ္ ပ

လတ္စတစ္မ်ားကို အေျခခံ ပါဝင္သည့္ပစၥည္းမ်ားအထိ ခြဲထုတ္  

လိုက္ျခင္းသည္ ပလတ္စတစ္အသစ္ကို ျဖစ္ေပၚရရွိေစေသာ္လည္းႀကီး

မားသည့္ အတိုင္းအတာအရ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ရန္ ယခုထ ိ

သက္ေသမျပႏိုင္ေသးပါ။ ထို႔အတူ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား၊ အဆိပ္

အေတာက္ရွိသည့္ ေဘးထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ျမင့္မားသည့္ စြမ္းအင္ကုန္

က်မႈမ်ား စသည့္ျပႆနာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အေလွ်ာ့မေပးဘဲႀကိဳး

ပမ္းခဲ့မႈမ်ား တြင္ ႀကီးမားသည့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ မီးေဘး၊ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္

ဘ႑ာေရးဆိငုရ္ာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားက တဆကတ္စပတ္ည္း ကပလ္်ကလုိ္က္

ပါလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး 

ေအဂ်င္စီမွယူဆသည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 

သမား႐ိုးက် အမိႈက္မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းကဲ့သို႔ အလားတူ က်န္းမာေရး 

ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုအျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳေရး လက္ရွိလုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားမွာ ပမာဏႀကီးမားစြာထြက္ေပၚလာသည့္ ပစၥည္းအသစ္မ်ား 

ထုတ္လုပ္မႈေနာက္တြင္ မ်ားစြာျပတ္က်န္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သံုးစြဲမႈမ်ား ပိုမို

တိုးတက္လာၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ျပန္လည္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ျပဳ

လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ပင္ ပလတ္စတစ္အသစ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္တူးေဖာ္ထုတ္

လုပ္ေနသည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပမာဏကို ေလ်ာ့နည္း သြား 

ေစျခင္းမရွပိါ။ ပလတ္စတစမ္်ားေၾကာင့ ္ျဖစသ္ည့ထ္ခိိကုမ္ႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့

ခ်ရန္ အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းမွာ ထိုပလတ္စတစ္မ်ား၏ အသံုးဝင ္

ေသာ ဘဝ အဆံုးသတ္သြားၿပီး လည္ပတ္မႈ၏အရင္းအျမစ္ကို ေလွ်ာ့ခ်

ရန္သာျဖစ္သည္။ ပထမဆံုးျပဳလုပ္ရမည့္ အဆင့္မွာ တစ္ခါသံုးပလတ္ 

စတစ္ပစၥည္းမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစရန္ျဖစ္သည္။
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သင္အလိုမရွိေတာ့ေသာ ပလတ္စတစ္ပုလင္းမ်ားႏွင့္ 
အိတ္မ်ားကို ဘာလုပ္မည္နည္း။ 
ရွင္းပါသည္။ အျခားေနရာသို႔ ပို႔လိုက္မည္သာျဖစ္
သည္။ မၾကာေသးမီအထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးကမာၻႀကီး၏ 
ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ ခက္ခဲေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား
ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ခဲ့သည္။ 
ယခုအခါတြင္ေတာ့ ဤအခ်က္သည ္
ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္မရွိေတာ့ေပ။ 

၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီအထိေအာင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ပလတ္စတစ္ 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ား (အဓိက 

G7 ႏိုင္ငံမ်ား) ၏ တင္ပို႔ျခင္းခံရသည့္ အဓိကႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ 

မွစတင္၍ တစ္ကမာၻလံုးရွိ ပလတ္စတစ္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို 

တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ၾကၿပီး အရည္ေပ်ာ္ေစကာ ေကာ္ေစ့လံုးမ်ားအျဖစ္ 

ေျပာင္းလဲသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ညစ္ညမ္းမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း (၀.၅%) 

ေအာက္သာပါဝင္ၿပီး ျပန္လည္ျပဳျပင္အသံုးျပဳ၍ မရေသာ ပလတ္စတစ္ 

စြန႕္ပစပ္စၥည္းမ်ားကိသုာ လကခ္မံညဟု္ေၾကျငာလိက္ုသည့္ေနာကပ္ိငု္း

တြင္ ထိုအေနအထား သည္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး ယခင္လက္ခံခဲ့သည့္ 

(၁.၅%) ႏငွ့္ႏိႈင္းယဥွ ္လွ်ငမ္်ားစြာျမင့မ္ားသည့ ္ပတိပ္ငတ္ားဆီးမႈျဖစသ္ည။္ 

ထိစုံႏႈန္းအသစက္ိ ုျပည့မ္ွရီန ္မျဖစ္ႏိငုသ္ေလာကပ္င္ျဖစၿ္ပီး အေမရကိန ္

ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္အသံုးျပဳေရးစက္႐ုံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ 

ပစၥည္းမ်ားမွာ ညစ္ညမ္းမႈ (၁၅% မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ) ပါဝင္သည္။ 

ဥပေဒအသစ္သည္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားတင္သြင္းမႈအမ်ားစုကို 

ထိေရာက္စြာ တားဆီးပိတ္ပင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး  ႏိုင္ငံတကာ ျပန္လည္

အသံုးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားေဈးကြက္ကို ျပန္လည္ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆရျခင္း

မ်ား ျဖစ္သြားေစသည့္ အခိုက္အတန္႕လည္းျဖစ္သည္။

တ႐တု္ႏိငုင္တံြင ္ထုိသို႔ျပညပ္မ ွစြန႕္ပစပ္စၥည္းမ်ားဝငလ္ာသည့တံ္ခါးကိ ု

ပိတ္လိုက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးကမာၻတြင္ 

ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမ်ားသည္ 

ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စစ္ထုတ္ၿပီး တန္ဖုိးရိွသည့္ပစၥည္းမ်ား 

(PET ႏွင့္ HDPE တို႔ကဲ့သိုေသာ) ကုိ ျပည္တြင္းတြင္သာ ျပန္လည္ 

အသံုးျပဳၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ အရည္အေသြးနည္းပါးသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို 

သာ တ႐တ္ုႏိငုင္သုိံ႔တငပ္ို႔သည။္ ထုိစြန႕္ပစပ္စၥည္းမ်ားတြင ္မ်ားစြာေသာ 

ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုေဗဒျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆိုးေဆးမ်ားပါဝင္ၿပီး 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ ပစၥည္းမ်ား 

ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တင္ပို႔မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ 

တစ္ခါတစ္ရံ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကိုကိုင္တြယ္

ၾကရသည။္ ျပနလ္ညအ္သံုးမျပဳႏိငု္ေတာ့ေသာ ပလတစ္တစမ္်ား ကိ ုမီး

႐ိႈ႕သည့စ္က္႐ုမံ်ားသို႔ပို႔ျခင္း၊ ေျမဖို႔ျခင္း သို႔မဟတု ္အမိႈကပ္ံသုို႔ပိ႕ုျခင္းတို႔ကိ ု

ျပဳလုပ္ရၿပီး၊ ေလထု၊ ကုန္းေျမႏွင့္ ေရထုကိုညစ္ညမ္းေစျခင္းမ်ား 

ျဖစ္ေစသည္။ ထိုပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 

တ႐ုတ္သည္ ယင္း၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ လုိက္ၿပီး တစ္ကမာၻလုံး 

ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား လည္ပတ္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္း

လဲသြားေစခဲ့သည္။

ေဈးကြက္တြင္းမွ ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္မႈမ်ား အဓိကတင္သြင္းေနသည့္ 

ႏိုင္ငံထြက္သြားသည့္အခါ တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တိုးျမင့္လာသည့္ 

အမိႈကမ္်ားကိ ုအေရ႕ွေတာငအ္ာရ ွသို႔တငပ္ို႔လာၾကသည။္ ထိငု္းႏိငုင္တံြင ္

၂၀၁၈ ၏ ပထမေလးပတ္ အတြင္း၌ပင္ ၂၀၁၇ ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက 

ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ားတင္သြင္းမႈ  အဆေပါင္း (၇၀) ပုိမုိတုိးတက္လာခဲ ့

သည္။ မေလးရွားတြင္ (၆) ဆတက္လာၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တ႐ု
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၀၁/၂၀၁၆၀၁/၂၀၁၆ ၀၁/၂၀၁၇၀၁/၂၀၁၇ ၀၁/၂၀၁၈၀၁/၂၀၁၈

၇၀၀ ၀၀၀၇၀၀ ၀၀၀

၆၀၀ ၀၀၀၆၀၀ ၀၀၀

၅၀၀ ၀၀၀၅၀၀ ၀၀၀

၄၀၀ ၀၀၀၄၀၀ ၀၀၀

၃၀၀ ၀၀၀၃၀၀ ၀၀၀

၁၀၀ ၀၀၀၁၀၀ ၀၀၀

၁၀၀ ၀၀၀၁၀၀ ၀၀၀

၀၀

းင္ါပေစုစု င္ာကေင္ာဟေ *
ဂ်ပန္
အေမရိကန္

ဂ်ာမနီ
းာယးရီုိကင္ာတေ

တ႐ ည္သငံင္ုႏိတ္ု
စ္တစတ္လပ စြန္႕ပစ္

အႈမးင္ြသင္တးာ်မးည္ၥစပ
က္ြတ ာသေပ္်ကးင္တုမိုပိ

္တမွ်ခးာ်မက္်ခ္တမွတ္သ
။ည္သ့ခဲ

တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ားတင္ပို႔မႈ၊ တစ္လလွ်င္ တန္ေပါင္း

*ေဟာင္ေကာင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ တစ္ကမၻာလံုး၏ ၾကားခံတင္ပို႔သည့္
ေနရာျဖစ္သည့္အတြက္ ျမင့္မားေနျခင္းျဖစ္သည္

acwfopf\ t½kPfOD;acwfopf\ t½kPfOD;

ထုိင္း
ၿဗိတိန္

2016wGif yvwfpwpftrdIufrsm;udk w½kwfEdkifiHodkYwifydkYrIonf wpfvvQif2016wGif yvwfpwpftrdIufrsm;udk w½kwfEdkifiHodkYwifydkYrIonf wpfvvQif

wef 600000 ausmfonf/ 2018 wGif wef 30000 odkY usqif;oGm;cJhonf/wef 600000 ausmfonf/ 2018 wGif wef 30000 odkY usqif;oGm;cJhonf/



ပလတ္စတစ္အေၾကာင္း ပံုျပစာတမ္း ၂၀၂၀ 55

တ္သို႔တင္ပို႔မႈ (၉၀%) က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ မ်ားျပားသည့္ တင္သြင္း

လာေသာ အမိႈက္မ်ားသည္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ဖံုးလႊမ္းထားၿပီး တရားမ

ဝင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား၊ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈမ်ား ျဖစ္လာေစခဲ့

သည္။ ၂၀၁၈ ေမလတြင္ ႀကီးမားသည့္ ဗီယက္နမ္ သေဘၤာဆိပ္သည္ 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား ပလတ္စတစ္မ်ားႏွင့္ စကၠဴမ်ား အျပည့္ပါဝင္သည့ ္

ကြန္တိန္နာေပါင္း (၈၀၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည့္နက္ေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ခံ

မႈကို ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ မေလးရွားတြင္ တရားမဝင္ျပန ္

လည္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ုံေပါင္း (၄၀) ရွိၿပီး ေရလမ္းေၾကာင္း

မ်ားအတြင္းသို႔ အဆိပ္အေတာက္ပါသည့္ စြန္႕ပစ္ေရမ်ားကို စြန္႕ထုတ္ 

ျခင္း၊ ပလတ္စတစ္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕ရာမွထြက္လာသည့္ မီးခိုးမ်ားေၾကာင့ ္

ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ တစ္ႀကိမ္တည္း စီးနင္းစစ ္

ေဆးမႈတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားသည္ တရားမဝင ္

တင္သြင္းထားသည့္ ပလတ္စတစ္ (၅၈) တန္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔က်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည ္

တင္သြင္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခံစားၾကရၿပီး ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ား 

တင္သြင္းျခင္းကို တင္းၾကပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရ

မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုး

သည္ အမိႈက္တင္သြင္းမႈမ်ားကို ၂၀၂၁ အထိပိတ္ပင္ေၾကာင္း ေၾကညာ

ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၉ တြင္ အိႏၵိယႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တို႔မွလည္း အလားတ ူ

ေၾကညာၿပီး ပလတ္စတစ္ တင္သြင္းမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ခဲ့ၾကသည္။ အင္ဒို

နီးရွားသည္ ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍မရေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း 

ျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့သည္။

ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပည္ပမွလာေသာ အညစ္အေၾကးပါသည့္ 

စြန႕္ပစပ္စၥည္းမ်ား တငသ္ြင္းျခင္းကိလုည္းႏွမိန္င္းခဲၿ့ပီး မလူေနရာမ်ားသုိ႔ 

ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ေမလတြင္ ဖိလစ္ပိုင္သည္ 

ယခင္ၿပီးခဲ့သည့္ေျခာက္ႏွစ္က ကေနဒါႏိုင္ငံမွ မွားယြင္းတံဆိပ္တပ္ၿပီး 

ပို႕လာခဲ့သည့္ အမိႈက္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ထိုလအတြင္းမွာပင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဝန္ႀကီး Yeo 

Bee Yin က ႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ စုစုေပါင္း အမႈိက္တန္ (၃၀၀၀) 

(ကြန္တိန္နာအလံုး (၅၀) အျပည့္) ကုိ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ား

သို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္မည္ဟု ဆိုသည္။

NAdwdefESihf tar&duefEdkifiH onfurÇmay:wGif yvwfpwpfpGefUypfypönf;rsm;udk NAdwdefESihf tar&duefEdkifiH onfurÇmay:wGif yvwfpwpfpGefUypfypönf;rsm;udk 

trsm;qHk;wifydk YMuonhf EdkifiHrsm;jzpfonf/ tm&SodkY a&muf&Sdvmonhf yvwfpwpftrsm;pkrSm trsm;qHk;wifydk YMuonhf EdkifiHrsm;jzpfonf/ tm&SodkY a&muf&Sdvmonhf yvwfpwpftrsm;pkrSm 

jyefvnftoHk;jyK&ef rjzpfEdkifawmhaomt&mrsm;jzpfonf/jyefvnftoHk;jyK&ef rjzpfEdkifawmhaomt&mrsm;jzpfonf/
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စုစုေပါင္းတင္ပို႔သည့္ ပလတ္စတစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ခရီးလမ္းဆံုး
ႏိုင္ငံ (၇)ခုသို႔ တင္ပို႔သည္။ တန္ျဖင့္၊ ၂၀၁၈။

၄၂၉  ၇၁၁ တန္၄၂၉  ၇၁၁ တန္

၇၈၇ ၆၃၁ တန္၇၈၇ ၆၃၁ တန္

* ေဟာင္ေကာင္မွ ကိန္းကဏန္းမ်ား ျမင့္မားေနရျခင္းမွာ ၎သည္
တဆင့္ခံတင္ပို႔သည့္ေနရာျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ **အဓိကအားျဖင့္
ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ နယ္စပ္မ်ားရွိ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္သည။္

 

းာရွးလေမ  

ကီရတူ  

းာရွးနီုဒိင္အ

န္လာသယ္န  

င္ာကေင္ာဟေ * 

ကေနဒါ** 

ယိၵႏိအ

င္ာကေင္ာဟေ *

းင္ုိထ  

မ္နက္ယဗီ  

NAdwdefESihftar&duefwdkYrS yvwfpwpftrdIufrsm;udk wifydkYonhfae&mrsm;NAdwdefESihftar&duefwdkYrS yvwfpwpftrdIufrsm;udk wifydkYonhfae&mrsm;

၁၀၂ ၀၈၈၁၀၂ ၀၈၈

၇၁ ၉၂၉ ၇၁ ၉၂၉ 

၅၀ ၀၄၄၅၀ ၀၄၄

၄၉  ၄၁၅၄၉  ၄၁၅

၃၉ ၇၈၄၃၉ ၇၈၄

၃၆ ၂၀၄၃၆ ၂၀၄

၂၀၀ ၀၂၂၂၀၀ ၀၂၂

၁၂၃ ၅၇၉ ၁၂၃ ၅၇၉ 

၁၂၁ ၉၀၇၁၂၁ ၉၀၇

၁၁၅ ၃၁၀၁၁၅ ၃၁၀

၁၀၁ ၆၃၂၁၀၁ ၆၃၂

၇၄ ၄၉၆၇၄ ၄၉၆

၅၀ ၆၈၅၅၀ ၆၈၅

၈၀ ၂၄၇၈၀ ၂၄၇
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pufrIvkyfief;avmuonf yvwfpwpfpGefUypfrIrsm; wifydk Yjcif;\pufrIvkyfief;avmuonf yvwfpwpfpGefUypfrIrsm; wifydk Yjcif;\

t&if;tjrpfyifjzpfonf/ tBuD;qHk;wifoGif;olrsm;rSm tm&SwGif jzpfNyD; t&if;tjrpfyifjzpfonf/ tBuD;qHk;wifoGif;olrsm;rSm tm&SwGif jzpfNyD; 

pGeYfypfypönf;trsm;pkrSm zvifrsm;? yvwfpwpf tprsm; jzpfonf/pGeYfypfypönf;trsm;pkrSm zvifrsm;? yvwfpwpf tprsm; jzpfonf/

၂၀၁၉ ဇူလိုင္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ဘာတန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိ 

လာေသာ ကြန္တိန္နာ (၄၉) လံုးကို ၾသစေတးလ်၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ 

ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔မည္ ျဖစ္ၿပီး 

ပါဝင္သည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီေသာေဘးအႏၲရာယ္ရွိၿပီး 

အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္

ဟုေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုလအတြင္းမွာပင္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသည ္

ႏိုင္ငံျခားမွ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အမိႈက္ပံုးမဟုတ္ပါဟုေၾကျငာၿပီး

တန္ေပါင္း (၁၆၀၀) ရွိေသာ အမိႈက္မ်ားကို ျပန္ပို႔ခ့ဲသည္။

သံုးစြၿဲပီးက်နခ္ဲသ့ည့ ္ပလတစ္တစမ္်ား စပုံလုာျခင္းကိရုငဆ္ိငု္ေနၾကရၿပီး 

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳျပင္အသံုးျပဳေရး ေဈးကြက္သည္လည္း 

လၿဲပိဳျခင္းေၾကာင့ ္တငပ္ို႔သည့္ႏိငုင္မံ်ားသည ္ေျမဖို႔ပစ္ျခင္း သို႔မဟတ္ု မီး

ရိႈ႕ပစ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကရသည္။ ၿဗိတိန္တြင္ တန္ေထာင္ေပါင္း

မ်ားစြာရွိေသာ ေရာေႏွာေနသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို ေကာက္ယူစ ု

ေဆာင္းၿပီး အမိႈက္မီးရိႈ႕စက္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေနၾကရသည္။ အေမရ ိ

ကန္ႏိငုင္၊ံ ဖေလာရ္ဒီါ၊ ပငဆ္ယလ္္ေဗးနီးယားႏငွ့ ္ကြနန္ကတ္ကီပ ္ျပည္

နယ္တို႔မွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို 

မီး႐ိႈ႕ပစ္ျခင္း၊ စုပံုမထားႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုႏိုင္ငံအတြင္း ေျမဖို႔ေန 

သည့ ္ေနရာေဒသမ်ားရိ ွျမဴနစီပယမ္်ားထပံို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔ကိ ုလပု္ေဆာ

င္ေနၾကရသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ 

ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းျခင္းကို ပင္လယ္သမုဒၵရာ ညစ္ညမ္းမႈအား 

ကာကြယ္ရန္ အတြက္ပိတ္ပင္ၿပီး ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

မီး႐ိႈ႕ဖ်က္စီးရန္ စဥ္းစားသံုးသပ္ေနသည္ဟု ေၾကျငာသည္။

အာရွေဒသ၏ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား၊ တင္းၾကပ္မႈမ်ားႏွင့္ 

ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား ၏ လက္ငင္း ျပႆနာတို႔သည္ 

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း ကူးသန္းမႈစနစ္ကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရ

န္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ေမလတြင္ ၁၈၇ ႏိုင္ငံသည္  

Basel ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး (ေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ စြန္႕ပစ္ 

ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္) ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ားတင္ပို႔မႈကို 

ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ပြင့္လင္း 

ျမင္သာမႈရွိေရးမ်ား ပါရွိရန္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၂၁ တြင္ 

အသက္ဝင္လာမည့္ ထိုျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ပလတ္စတစ္ အမိႈက္မ်ား 

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးတြင္ ပို၍ တာဝန္ခံမႈမ်ား ရွိလာေစမည္ျဖစ္ၿပီး 

အဆိုးဝါးဆံုးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးကာ ပိုမိုႀကီးမား 

သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ကမာၻလံုး စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီးဆင္းမႈကို ႐ုန္းကန္ကိုင္တြယ္ 

ေနရစဥ္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္ေရးကို 

ေနာက္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း (၄၀%) တုိးျမႇင့္ရန္အစီအစဥ္ဆြဲလ်

က္ရွိသည္။ ပလတ္စတစ္ စြန္႕ပစ္ ပစၥည္းမ်ား၏ တိုးျမင့္လာေသာ 

ကုန္က်စားရိတ္သည္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ဖိ

အားေပးလ်က္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 

တစခ္ါသံုးပစၥည္းမ်ားကိ ုပတိပ္င္ျခင္း၊ ေငြေကာကခ္ံျခင္းႏငွ့ ္အျခားေသာ 

တားျမစခ္်ကမ္်ား ျပဳလပုၿ္ပီး ထတုလ္ပုသ္မူ်ားအေနျဖင့ ္၎တို႔၏စီးပြားေ

ရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း ေျပာင္းလဲရန္အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားမွ 

ျပနလ္ညအ္သံုးျပဳႏုိငရ္န ္နည္းလမ္းမရွာေတာဘ့ ဲပိမုိ ုနည္းပါးသြားေစရန ္

သာ ျပဳလုပ္ရမည္ဟူသည္ကုိ ကမာၻႀကီးက စတင္ နားလည္လာၾကေပၿပီ။

စက္မႈလုပ္ငန္းေလာကသည္ ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္မႈမ်ား တင္ပို႔ျခင္း၏ 

အရင္းအျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။ အႀကီးဆံုးတင္သြင္းသူမ်ားမွာ အာရွတြင္ 

ျဖစ္ၿပီး စြန႔္ပစ္ပစၥည္းအမ်ားစုမွာ ဖလင္မ်ား၊ ပလတ္စတစ္ အစမ်ား 

ျဖစ္သည္။
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၁၀.၇၁၀.၇
၅.၅၅.၅
၅.၂၅.၂
၄.၇၄.၇

အေမရိကန္အေမရိကန္၄.၂၄.၂

၁၆.၂၁၆.၂
၁၅.၃၁၅.၃

၁၂.၇၁၂.၇
၉.၅၉.၅

၆.၉၆.၉

တတငင္္သသြြငင္္းးသသူူမမ််ာားး

၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီမွ ႏိုဝင္ဘာအၾကား ထိပ္ပိုင္းငါးႏိုင္ငံ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္

* ေဟာင္ေကာင္မွ ကိန္းကဏန္းမ်ား ျမင့္မားေနရျခင္းမွာ ၎သည္
တစ္ဆင့္ခံ တင္ပို႔သည့္ေနရာျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

တင္ပုုိ႔သူမ်ားတင္ပုုိ႔သူမ်ား

urÇmvHk;qdkif&m trdIufrsm; pD;qif;rIurÇmvHk;qdkif&m trdIufrsm; pD;qif;rI

အေမရိကန္အေမရိကန္
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trdIufaumufjcif;trdIufaumufjcif;

ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္စည္ပင္သာယာ
အမိႈက္သိမ္းကားမ်ားႏွင့္ အမိႈက္ဖ်က္ဆီးသည့ ္
ေနရာမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ပုဂၢလိက 
အမိႈက္ေကာက္သူမ်ားက ပါဝင္ထမ္းေဆာင ္
ေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ မ်ားျပားလွစြာေသာ 
စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရးတြင ္
ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ ျပန္ပို႔ေပးေနၾကသည္။ 

အမိႈက္ေကာက္သူမ်ားသည္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ထုတ္ၿပီး 

တနဖ္ိုးရွသိည့ ္ပစၥည္းမ်ားကိ ုေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့ ္ရငွသ္န္ေနထိငုၾ္ကရသည။္ 

ထိုပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ ဖန္၊ စကၠဴ ကတ္ထူျပား၊ သတၱဳမ်ားအပါအဝင္ 

ပလတစ္တစထ္ပုပ္ိုးပစၥည္းမ်ား၊ ပလုင္းမ်ားႏငွ့ ္အတိမ္်ားပါဝငၾ္ကသည။္ 

ယင္းတို႔သည္ အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ အာရွတို႔ရွိ 

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ရမ်ားၿပီး ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပရွိ 

လမ္းမ်ား ေပၚတြင္လည္းေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုသူမ်ားအေရအတြက္မည္မွ်

အထိရွိသည္ကိုမသိႏိုင္ေသာ္လည္း လက္တင္အေမရိကရွိ ျပည္တြင္း 

အဖြ႕ဲအစည္းတစခ္မုခွန႕္မနွ္းသညမ္ွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏငွ့ ္မနိ္းကေလးမ်ား

 အပါအဝင္ ဤအမိႈက္ေကာက္သည့္ က႑တြင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ 

(၄)သန္းခန္႕ရွိမည္ဟုဆိုသည္။ အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ လက္တင ္

အေမရိကရိွ အမိႈက္ေကာက္သူ (၇၆၃) ေယာက္ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူ

ခ်က္အရ (၆၅%) ေသာေျဖၾကားသူ မ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ ဝင္ေငြအမ်ားစုကုိ

အမိႈက္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိၾကသည္ဟ ု

ဆိုသည္။

အမိႈက္ေကာက္ျခင္းသည္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ လူမႈေရး 

ႏွင့္ စီးပြားေရးတန္းတူမညီမွ်ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္သည္။ ပညာေရး၊ 

အိမ္ယာ၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စားစရာမ်ားကိုပင္ လက ္

လွမ္းမွီ မရရွိၾကသူမ်ားတြင္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အျခားသူမ်ား၏ 

အမိႈက္မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္းမွလြဲ၍ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိေပ။ အမိႈက ္

ေကာက္သူ မိသားစုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕သည္ မ်ိဳးဆက္သံုး

ဆက္ခန္႕ပင္ရွိၿပီး အမိႈက္ပံုတြင္ေနထိုင္ျခင္း၊ အမႈိက္ပစ္က်င္းအနီးတြင္ 

ေနထိုင္ၾကျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသံသရာအတြင္း ပိတ္မ ိ

ေနၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ ညစ္ညမ္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ထိေတြ႕ကိုင္တြ

ယ္ျခင္းမွရရွိသည့္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ျပႆနာမ်ား၊ မေကာင္းသည့္ 

အစားအစာမ်ားကို စားသံုးျခင္းျဖင့္ ယင္၊ ႂကြက္ႏွင့္ ပိုးဟပ္မ်ားမွ ေရာဂါ

မ်ားကူးစက္ျခင္း စသည္တို႔ကို ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ အမိႈက္ပံုမ်ားသည ္

႐ပုပ္ိငု္းဆိငုရ္ာအတြက္အႏရၲာယ္ရွသိည။္ အမိႈက္ကားမ်ားမပွါလာသည့္

trdIufwm0efudk cGJa0,lolrsm;
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ပစၥည္းမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုးကို ရႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပမ္းစားရွာေဖြရင္း 

ေသဆံုးသြားၾကရျခင္းမွာ ထူးဆန္းသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ 

အခ်ိဳ႕ေသာအမိႈက္ေကာကသ္မူ်ားမွာ အမိယ္ာမဲမ့်ားျဖစၾ္ကၿပီး သို႔မဟတု္

ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားေနထိုင္ သည့္ေနရာမွ ေဝးကြာေသာ ေနရာမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အမိႈက္မ်ားစြာထြက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင္ 

ေနထိုင္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ထိုေနရာမ်ားသို႔ အမိႈက္ပံုးမ်ားႏွင့ ္

လမ္းေဘးမွ အမိႈက္မ်ားရယူရန္ တြန္းလွည္းမ်ားတြန္းလာၾကၿပ ီ

အိမ္သို႔ျပန္သယ္သြားကာ အမ်ိဳးအစားခြဲၿပီး ျပန္ေရာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္း

မ်ားကိုေရာင္းခ်ၾကသည္။

အမိႈက္ေကာက္သူအမ်ားစုကို အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ သမဝါယမမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕မ်ား အတြင္းသို႔ စည္း႐ုံးေခၚယူမႈမ်ားရွိ  

သည္။ ၎တို႕သည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ေဈးရ

ရန္၊ အညစ္အေၾကးမ်ားထိေတြ႕ရမႈပိုနည္းေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုလံုျခံဳေသာ 

အလုပ္ အေျခအေနမ်ားအား ထိုအဖြဲ႕မ်ားမွတဆင့္ လက္လွမ္းမွီသိရွ ိ

ႏိုင္ၾကသည္။ ပစၥည္းမ်ားကို အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေအာင္စုစည္း 

ျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေစ်းညိွႏိုင္စြမ္းကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစၿပီး 

ဝယ္ယူသူမ်ားထံမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ သည့္ ေဈးကို ရရိွလာေစသည္။ ထို႔ 

အျပင္ ၎တို႔သည္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားမွတဆင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္း

ခြင္ အေျခအေနမ်ား၊ ပိုမိုလံုျခံဳသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ တစ္ကိုယ္ေရ 

အကာအကြယ္ေပးေရး ပစၥည္းကရိယိာမ်ားႏငွ့ ္ျမင့မ္ားေသာ လပုခ္လစာ

ရရွိေရး စသည့္အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္ရွိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ 

အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ မူဝါဒမ်ားကို အသိေပးတင္ျပႏိုင္သည္။ ဥပမာ

အားျဖင့ ္ႏိုင္ငံေတာ္ေတာမ္်ားမ်ားတြင္ အမိႈက္ေကာကသ္မူ်ားသည္ ျပန္

လည္ျပဳျပင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမ ွ

လိုအပ္ေသာ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ပစၥည္းမ်ားကို ခြဲျခားေကာက္ယူၾက 

ၿပီး ေဒသတြင္ေနထုိငၾ္ကသူမ်ားႏငွ့ ္ပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိငုရ္ာပညာေပး လပု္

ငန္းမ်ားလည္း လပု္ေဆာင္ႏိငုၿ္ပီး ျပနလ္ည ္အသုံးျပဳ ႏိငုမ္ည့ပ္စၥည္းမ်ား

ကို ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္စြာခြဲျခားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျပန္လည ္

ေရာင္းခ်ႏိုင္ေစသည္။

ထိအုလပုသ္မားမ်ားသည ္တစက္မာၻလုံးရွစိားေသာကက္နုလ္ပုင္န္းမ်ား

မွ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားထဲတြင္ အျခားသူမ်ားထက္ ပိုမို အခ်ိန္ေပးလုပ္ကို

ငၾ္ကရျခင္းေၾကာင့ ္သုံးစြဲၿပီးပလတ္စတစထ္တုကု္နမ္်ားႏငွ့ ္ထပုပ္ိုးမႈမ်ား

၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ သေဘာသဘာဝ ကုိ အျခားသူမ်ား ထက္ပိုမိုသိရွိၾက

သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔သည္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္

 ေနထိုင္ၿပီး အေဟာင္းေဈးကြက္သို႔ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး 

မည္သည့္ပစၥည္းကပိုတန္ဖိုးရွိသည္ သို႔မဟုတ္ မည္သည္ပစၥည္းက 
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အမိႈက္ေကာက္ျခင္း
၇၁%၇၁%

လမ္းေပၚ
အမိႈက္ေကာက္
၄၀%၄၀%

* ယင္းတြင္ သြားလာအမိႈက္ေကာက္သူမ်ားထံမွ ဝယ္သူမ်ား၊ မွတ္ပုံတင္မထားေသာ အမိႈက္ေကာက္သူမ်ား၊ အမိႈက္ဝယ္သူ၏ အလုပ္သမားမ်ား၊ ကုန္တင္ကားျဖင့္ အမိႈက္ေကာက္သူမ်ားပါဝင္သည္။
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ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
အမိႈက္ေကာက္ျခင္း
၂၈%၂၈%

အမိႈက္ဝယ္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ 
ျပန္လည္ အသံုးျပဳသည့္ 

ပစၥည္း
ထုတ္သူမ်ား

၂၄%၂၄%

လမ္းေပၚ 
အမိႈက္ေကာက္
၃၇ %၃၇ %

အမိႈက္ပံု
အမိႈက္ေကာက္

၂၆%၂၆%

လီမာလီမာ
ပီ႐ူး

ကိုုင္ရိုုကိုုင္ရိုု
အီဂ်စ္

ကလူးခ်ကလူးခ်
ရိုုေမးနီးယား

ျပဴးန္ျပဴးန္
အိႏၵိယ

လူဆာကာလူဆာကာ
ဇမ္ဘီယာ

ကြီဇမ္ၿမိဳ႕ေတာ္ကြီဇမ္ၿမိဳ႕ေတာ္
ဖိလစ္ပိုုင္

ၿမိဳ႕ႀကီးေျခာက္ၿမိဳ႕မွ တရားမဝင္အမိႈက္ေကာက္ျခင္းက႑ရွိ

အလုပ္အကိုင္မ်ား ခြဲျခားျပသမႈ၊ ၂၀၁၀

trdIufyHkrS b0rsm;trdIufyHkrS b0rsm;

w&m;r0if trIdufaumufjcif;pD;yGm;a&;&SdaMumif; us,fjyefUpGm½IjrifEdkifonhf w&m;r0if trIdufaumufjcif;pD;yGm;a&;&SdaMumif; us,fjyefUpGm½IjrifEdkifonhf 

tjrif½Iaxmihfjzpfonf/ tm;vHk;onf xkwfvkyfa&;ESihf trdIufrS a&mif;&aiGudktjrif½Iaxmihfjzpfonf/ tm;vHk;onf xkwfvkyfa&;ESihf trdIufrS a&mif;&aiGudk

tajccH0ifaiG t&if;tjrpftjzpftm;xm;ae&olrsm;jzpfonf/tajccH0ifaiG t&if;tjrpftjzpftm;xm;ae&olrsm;jzpfonf/
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တန္ဖိုး မရွိစသည္တို႔ကို ေကာင္းစြာသိႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားမွာ ၎တို႔၏ပံုစံႏွင့္ ေဈးကြက္ အေနအထား

မ်ားေၾကာင့္ စံအားျဖင့္ ေကာက္ယူရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ရန္ ဒုကၡ 

အမ်ားဆံုးပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပလတ္စ

တစ္ပစၥည္းအမ်ားစုတြင္ အပိုပစၥည္းေဈးကြက္ တန္ဖိုးမရိွေပ။ ဆိုလိ ု

သည္မွာ ျပန္လည္အသံုးခ်၍ ရႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား မွာ အနည္းငယ ္

အကန္႕အသတ္ရိွျခင္းျဖစ္သည္။ လက္တင္အေမရိကတြင္ အမိႈက္ေကာ

က္သူမ်ားသည္ အဓိကပလတ္စတစ္ အမ်ိဳးအစား (၇) မ်ိဳးမွ သံုးမ်ိဳး 

သည္သာ တန္ဖိုးရွိသည္ကို သိရွိၾကၿပီး PET, HDPE ႏွင့္ LDPE တို႔ျဖစ္

သည္။

အာဖရိက၊ အာရွႏွင့ ္လက္တင္အေမရိကတုိ႔မွ အမိႈက္ေကာက္သူမ်ားအား 

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ (၆၅%) သည္ ၎တို႔၏ အိမ္ေထာင္စု 

ဝင္ေငြအမ်ားစုကို ျပန္လည္အသံုးခ်ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ေကာက္ယူ 

ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံထုိသူမ်ားသည္ 

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို အမိႈက္ေျမဖို႔ျခင္းမ်ား၊ အမိႈက္

ပံုမ်ားမွ ရယူၿပီး အေဟာင္းေဈးကြက္သို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူမ်ား  

ျဖစ္ၾကၿပီး လည္ပတ္ေနေသာ စီးပြားေရးစက္ဝန္းတစ္ခုကို ျဖစ္ေစ 

သည္။ လက္တင္အေမရိကတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား

ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အမိႈက္ေကာက္သူမ်ားကို အားထား 

ရၿပီး ေကာက္ယူရရိွသည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုး၏ (၂၅%) မွ (၅၀%) ကို

ထိသူုမ်ားထမံ ွရရွသိည။္ ၎တုိ႔၏ ကနုၾ္ကမ္းပစၥည္းမ်ား ထတုယ္ူျပဳျပင္

ရန ္လိအုပသ္ညမ္်ားကိ ုေလွ်ာခ့်ႏိငုရ္န၊္ ဖနလ္ံအုမိ ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထတု္

လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူး

မ်ား ရပ္ရြာလူထုအတြင္းသိရွိလာေစရန္ ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ

မ်ားမွ အကူအညီျဖစ္ေစသည္။

အမိႈက္ေကာကသူ္မ်ားသည ္ပလတစ္တစမ္်ားကုိ ဒကုၡေပးမည့အ္ရာမ်ား

အျဖစပ္ထမဦးဆုံး ခြဲျခားသတမ္တွခ္ဲၾ့ကသမူ်ားျဖစ ္သည။္ အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာ

အမိႈက္မ်ားကို စုစည္းၿပီး အမ်ိဳးအစားခြဲရာတြင္ ၎တို႔၏ေနရာသည ္

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အျခားသူမ်ားထက္ပို၍ ျမင္ႏိုင္သည္။ ပလတ ္

စတစက္ိုေရာင္းခ်ရသည့္ေငြသည ္စကၠဴ၊ ကတထ္ပူံုး၊ သတၱဳမ်ားႏငွ့ ္ႏိႈင္း

ယွဥ္လွ်င္ ရေငြနည္းသည္။ ပလတ္စတစ္အတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည္

 ရာသီအလိုက္သာျဖစ္ၿပီး ထိုပစၥည္းမ်ားထံမွ အားထားႏိုင္သည့္ ဝင္ေငြ

ရရန္ခက္ခဲသည္။ ပလတ္စတစ္မ်ားအမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းသည္ အခ်ိန္မ်ား

စြာယူသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍မရေသာ ပလတ ္

စတစ္မ်ားကို တန္ဖိုးရွိသည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ခြဲထုတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

တစ္ခါတစ္ရံ ေကာက္ယူရရွိသည့္ ပလတ္စတစ္အခ်ိဳးအစားမွ အခ်ိဳ႕မွာ

လည္း ျပန္ေရာင္း၍မရေပ။

ကမာၻေပၚရွိအမိႈက္ေကာက္သူမ်ားမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း 

ခံရၿပီး ၎တို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ ျပဳမခံရေပ။ ၎

တို႔အေနျဖင့္အေရးႀကီးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနသည္ဟ ု

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ဥပေဒမ်ားလိုအပ္သည္။ 

ေနရာ၊ အေဆက္အဦ၊ ပစၥည္းကိရိယာ၊ ကုန္ကားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 

အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အမိႈက္ေကာက္တဲတြင္ ေနထိုင ္

အသက္ရွင္ရျခင္းသည္ မ်ားစြာျခားနားမည္ျဖစ္သည္။ အစပ်ိဳး လုပ ္

ေဆာင္မႈမ်ားကို အမိႈက္ေကာက္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား 

အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခ

အေန၊ အမိယ္ာႏငွ့ ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားေပးျခင္းျဖင့ ္အေထာက္

အပံ့ေပးႏိုင္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္တစ္ခုသည္

ကေလးမ်ားကို မိသားစုအမိႈက္ေကာက္ရာတြင္ အကူအညီေပးခိုင္းမည့္

အစား လစဥ္ ေက်ာင္းစရိတ္ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ေစ

သည။္ ထတုလ္ပုသူ္မ်ားအေနျဖင့လ္ည္း ျပနလ္ညအ္သံုးျပဳႏိငု္ေသာ သို႔မ

ဟုတ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း 

ျဖင့္ ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္ စီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ႏိုင္ၿပီး အမိႈက္ေကာက္သူ

မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ “ထုတ္လုပ္သူ

မ်ား၏ တိုးခ်ဲ႕တာဝန္ယူမႈမ်ား” အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္

သည္။

 P
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IC 
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S 

တရားမဝင္က႑

တရားမဝင္က႑တြင္အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ၊
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ယူ႐ိုျဖင့္

တရားဝင္က႑

ကိုင္႐ိုကိုင္႐ို
အီဂ်စ္ ၂ ၇၂၁ ယူ႐ိုု၂ ၇၂၁ ယူ႐ိုု

၂ ၀၇၀ ယူ႐ိုု၂ ၀၇၀ ယူ႐ိုု

၁ ၇၆၇ ယူ႐ိုု၁ ၇၆၇ ယူ႐ိုု

၁ ၆၆၇ ယူ႐ိုု၁ ၆၆၇ ယူ႐ိုု

:

 :

 :

:

 
:

ကလူးခ်ကလူးခ်
ရိုုေမးနီးယား

လီမာလီမာ
ပီ႐ူး

လူဆာကာလူဆာကာ
ဇမ္ဘီယာ

ကြီဇမ္ၿမိဳ႕ေတာ္ကြီဇမ္ၿမိဳ႕ေတာ္
ဖိလစ္ပိုုင္

၅၈၆ ယူ႐ိုု၅၈၆ ယူ႐ိုု

တရားဝင္မွ တရားမဝင္အမိႈက္ေကာက္သည့္သူမ်ားအခ်ိဳးအစားႏွင့္
တရားမဝင္ က႑တြင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ႏွစ္စဥ္ရရွိသည့္ ဝင္ေငြ

pm;~uGif;pm;usefrsm;jzihf &Sifoefaexdkif&jcif;pm;~uGif;pm;usefrsm;jzihf &Sifoefaexdkif&jcif;

zGHUNzdK;wdk;wufqJurÇmwGif tqif;&JqHk;rdom;pkrsm;\ zGHUNzdK;wdk;wufqJurÇmwGif tqif;&JqHk;rdom;pkrsm;\ 

wpfckwnf; aom 0ifaiGrSm trdIufrsm;trsdK;tpm;cGJjcif;ESihfwpfckwnf; aom 0ifaiGrSm trdIufrsm;trsdK;tpm;cGJjcif;ESihf

 jyefvnf toHk;jyKrnhfae&mrsm;odkYa&mif;csjcif;jzpfonf/ jyefvnf toHk;jyKrnhfae&mrsm;odkYa&mif;csjcif;jzpfonf/
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pnf;rsOf;pnf;urf;pnf;rsOf;pnf;urf;

ပလတ္စတစ္ဆိုင္ရာေဘးဒုကၡ 
အက်ပ္အတည္းမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲရန္အတြက္ 
သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ အစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
မရွိျခင္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 
အားလံုးနီးပါးသည္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစြန္႕ပစ္ေရးကိုသာ 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္းညိႇႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္မႈလည္းမရွိသလို ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ 
တာဝန္ရွိမႈကိုလည္း လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳထားၾကသည္။

ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အသုံးဝင္မႈကုန္ဆုံးသြားခ်ိန္တြင္ 

ထြက္ေပၚလာသည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အဆင့္ အမ်ိဳး

မ်ိဳးတြင္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိခ်ဥ္းကပ္မႈ

အားလုံးတြင္ တူညီသည့္ အခ်က္မွာ ထိေရာက္မႈ အကန္႕အသတ္ရိွ

သည္ဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ တစိတ္တပုိင္း

အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ ေစတ

နာ့ဝန္ထမ္းအစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ သီးျခားစီ လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး

အခ်င္းခ်င္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 

လတ္တေလာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္ျပႆနာမ်ား

ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အမိႈက္စြန္႕ပစ္မႈထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္း

 ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ သည္ ပလတ္စတစ္မ်ားသုံးစြဲမႈ 

ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ 

အတားအဆီး ျဖစ္ေစသည္။

နမူနာျဖစ္ရပ္မ်ားစြာရိွပါသည္။ သေဘၤာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာညစ္ညမ္းမႈ

မ်ားဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူ

ညီခ်က္ (MARPOL) ကုိ ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းသုိ႔ အမိႈက္မ်ား 

မစြန္႕ပစ္ေစရန္ ၁၉၇၀ တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။ ၁၉၈၂ 

ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢျပ႒ာန္းခ်က္ (UNCLOS) 

သည္လည္း ပင္လယ္တြင္းသုိ႔အမိႈက္မ်ားပစ္ျခင္းကုိ တားဆီးခ့ဲ 

သည္။ လက္ရိွတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္ေပါင္း (၁၈) ခုရိွၿပီး ေဒသတြင္းပင္

လယ္ (၁၂) ခုလႊမ္းျခံဳပါဝင္ကာ အခ်ိဳ႕မွာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမ်ားမွ 

ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္မႈအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ

ကုန္းေျမအေပၚရိွ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ဦးတည္ၿပီးအခ်ိဳ႕မွာႏွစ္ခုစလုံး

ကုိ ရည္ၫႊန္းသည္။ ေအာ္ဂဲနစ္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထားသည့္

rSm;,Gif;aom ajz&Sif;rIrsm;
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၆၀

၅၀

၄၀

၃၀

၂၀

၁၀

၀

၁၉၉၁ ' ၉၂ ' ၉၃ ' ၉၄ ' ၉၅ ' ၉၆ ' ၉၇ ' ၉၈ ' ၉၉ ' ၀၁ ' ၁၁' ၀၂ ' ၁၂' ၀၃ ' ၁၃' ၀၄ ' ၁၄' ၀၅ ' ၁၅' ၀၆ ' ၁၆' ၀၇ ' ၁၇' ၀၈ ' ၁၈' ၀၉ ' ၁၉ ' ၁၀ ' ၂၀၂၀၀၀

ကမာၻ႔ေတာင္ပိုင္းမွ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား

တိုးပြားလာသည့္ႏႈန္း

ကမာၻ႔ေျမာက္ပိုင္းမွ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား

တိုးပြားလာသည့္ႏႈန္း

ပလတ္စတစ္အိတ္ဆန္႕က်င္ေရးမူဝါဒမ်ားကို ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္၊
ကမာၻႀကီး၏ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းမ်ားတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္၊ ႏွစ္အလိုက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ား။

tcGefESihf ydwfyifwm;qD;rIrsm;tcGefESihf ydwfyifwm;qD;rIrsm;

*smreDESihf'def;rwf wdkYonf 1990 tapmydkif;uwnf;u *smreDESihf'def;rwf wdkYonf 1990 tapmydkif;uwnf;u 

yvwfpwpftdwfrsm;tay:tcGefaumufcHjcif;pwifcJhonf/ 2004 uwnf;u yvwfpwpftdwfrsm;tay:tcGefaumufcHjcif;pwifcJhonf/ 2004 uwnf;u 

zGHUNzdK;qJEdkifiHrsm;onfvnf; ydkrdkwif;usyfaomowfrSwfcsufrsm;csrSwfvmcJhMuonf/zGHUNzdK;qJEdkifiHrsm;onfvnf; ydkrdkwif;usyfaomowfrSwfcsufrsm;csrSwfvmcJhMuonf/
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စေတာ့ဟုမ္းသေဘာတူညီခ်က္ သည္ ပလတ္စတစ္မ်ားျပဳလုပ္ရာ 

တြင္ ပါဝင္ေသာ (plasticizers) မ်ားက့ဲသုိ႔ ပလတ္စတစ္အတြင္းမွ 

ေဘးျဖစ္ေစသည့္  အခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားကုိရည္ရြယ္

သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီး

မား ေသာ္လည္း အက်ဥ္းမွ်သာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အတြက္ အျပည့္

အဝထိေရာက္မႈမရိွေပ။

လက္တေလာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ေရထုအတြင္းသုိ႔ အမိႈက္ 

ပစ္မႈကုိ ပုိမုိျပည့္စုံစြာ ျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ G7 ႏွင့္ G20 

တုိ႔၏ ေရထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အမိႈက္ျပႆနာအေပၚ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ကုလသမဂၢ သဘာဝပတ္ 

ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာတတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ UN Environmen-

tal Assembly (UNEA-3) ၏ အက္ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းရမည့္ကိစၥမ်ားမွာ

ဖိအားျဖစ္လာေစသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တုိ႔သည္ အနည္းဆုံးေတာ့ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိအားေပးမႈ အမ်ားအျပားပါရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ

ဖြယ္ရာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထဲမွ မည္သည့္ 

အရာမွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ တာဝန္

 ခံေစျခင္းမရိွပါ။ 

တုိးတက္မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ေႏွးေကြးပါသည္။ ၂၀၁၉ မတ္လတြင္ 

(UNEA-4) ကုိသေဘာတူခ့ဲသည့္အတုိင္း  ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါသည့္ 

အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ UNEA ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္အေျခခံ၍ 

လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ားကုိ ေရးဆြဲလ်က္ရိွသည္။ ယင္းသည္ 

ပလတ္စတစ္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သြားေစႏုိင္ပါ 

သည္။ ယင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားထဲတြင္ ကမ႓ာလုံး 

ဆုိင္ရာ ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားကုိ အေျခတည္ ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ

အသီးသီးမွလည္း ထုိလ်ာထားခ်က္မ်ားကုိ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ 

ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရိွ ၂၀၁၉ ေမလ၌ ေဘးအႏၲရာယ္ရိွေသာစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွ

င့္ စြန္႕ပစ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တင္ပုိ႔မႈမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရး 

ေဘဆယ္လ္ (Basel) သေဘာတူညီခ်က္သည္ ပလတ္စတစ္အမိႈက္

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိမုိတင္းက်ပ္စြာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထား 

သည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ရိွၿပီး ညစ္ညမ္းေသာ ပလတ္စတစ္အမိႈက္ 

မ်ားကုိ တင္ပုိ႔သည့္ႏုိင္ငံႏွင့္ တင္သြင္းသည့္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ 
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ပလတ္စတစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ 
(တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း) ပိတ္ပင္ထားမႈ၊ ဥပမာ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ တင္သြင္းျခင္း

ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားအေပၚတြင္ (တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း) 
ပိတ္ပင္ထားမ (သို႕) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထားရွိမႈ၊ 
ဥပမာ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းႏွင့္ တင္သြင္းျခင္း

စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ 
ပလတ္စတစ္ အမႈန္အမႊားမ်ားပါရွိမႈကို 
တားဆီးပိတ္ပင္မႈ (တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း)

ပလတ္စတစ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈ အေနအထား

wm;qd;ydwfyifrItwGuf ao;i,faomajcvSrf;wpfckwm;qd;ydwfyifrItwGuf ao;i,faomajcvSrf;wpfck

vkyfaqmifrIrsm;rSm uGJjym;jcm;em;onf? ajrmuftar&duonf yvwfpwpftrIeftrTm;rsm;udk vkyfaqmifrIrsm;rSm uGJjym;jcm;em;onf? ajrmuftar&duonf yvwfpwpftrIeftrTm;rsm;udk 

xdef;csKyfNyD; tmz&duESihf ta&SUawmiftm&Sd EdkifiHrsm;onf yvwfpwpftdwfrsm;udk xdef;csKyfNyD; tmz&duESihf ta&SUawmiftm&Sd EdkifiHrsm;onf yvwfpwpftdwfrsm;udk 

ydwfyifMuonf/ydwfyifMuonf/
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သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ တင္ပုိ႔ရန္ ထပ္မံ သတ္မွတ္ခ်က္ အသစ္

မ်ားပါဝင္သည္။

ထိုသို႔ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား ပိုမို ေလ်ာ့

ရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပလတ္စတစ္တင္ပို႔မႈမ်ား ပိုမိုခက္ခဲသြားေစမည ္

ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ ဥေရာပေကာ္မရွင္သည္ အဓိကျပႆနာရွိသည့္ 

ေနရာသံုးခုကိုခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ တရပ္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ 

ပထမတစခ္မုွာ ျပနလ္ညအ္သံုးျပဳထတ္ုလပု္ျခင္းျခင္းႏငွ့ ္အသံုးျပဳမႈႏႈန္းကိ ု

ေလွ်ာခ့်ရန၊္ ဒတိုယမွာ ပတဝ္န္းက်ငသ္ို႔ ပလတစ္တစမ္်ား ေရာက္ရိမွႈႏငွ့ ္

တတိယေျမာက္မွာ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကာဘြန္ဒိုင္ 

ေအာက္ဆိုဒ္မ်ား ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာ၏ 

အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၂၀၃၀ တြင္ ပလတ္စတစ္ထုပ္ပုိးပစၥည္းမ်ားကုိ 

(၁၀၀%) ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ 

ဥေရာပသမဂၢ EU ၏ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားျဖစ္သည့္ 

ဥေရာပေကာင္စီ၊ ပါလီမန္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္တို႔သည္ စုပ္ပိုက္မ်ားႏွင့္ ပန္း

ကန္ခြက္ေယာက္မ်ားအပါအဝင္ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳး

မ်ိဳးကို ပိတ္ပင္ရန္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၅ မွ စတင္၍ PET 

ပါေသာ ပုလင္းမ်ားကို (၂၅%) ျပန္လည္အသံုးျပဳေရး အစရွိသည့ ္

အျခားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ 

တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္မ်ား အသံုးျပဳမႈေရွာင္ရွားျခင္းမွာ လြန္စြာ 

အေရးႀကီးသည္။ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ တုိ႔ႏွင့္အတူ ဥေရာပသမဂၢ

 သည္ ကမ႓ာ႔အႀကီးဆံုး ပလတ္စတစ္ အမိႈက္ထုတ္လုပ္ၾကသူမ်ား 

ထဲတြင္ပါဝင္သည္။

ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ားကို မည္သို႔ေကာက္ယူၿပီး 

မည္သို႔ ျပန္လည္အသံုးျပဳမည္ဟူေသာေမးခြန္းသည္ ခ်ဥ္းကပ္ လုပ ္

ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အဓိက အကန္႕အသတ္ျဖစ္ေနေသာ အခ်က္ျဖစ္

သည။္ ထတ္ုလပုသူ္မ်ားမ ွတုိးခ်႕ဲ တာဝနယူ္ေပးေရးဟူေသာ အယအူဆ

သည္ ထုိအခ်က္ကုိ အဓိကဦးတည္သည္။  ၁၉၉၁ ကတည္းက ဂ်ာမနီႏုိ

င္ငံတြင္ အစိမ္းေရာင္ အစက္အေျပာက္ “Grüne Punkt” (“Green 

Dot”) ဟုေခၚေသာ စီမံကိန္း၏  တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ အထုပ္အပိုးစြန္႕ 

ပစ္ပစၥည္းမ်ားဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳျခင္း အတြက္ ထုပ္ပိုး

ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားက ေငြေၾကးေပးခဲ့ၾကရသည္။ ပလတ္စတစ ္

ထုတ္ပိုးသည့္ ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ ထိုပစၥည္းကို ျပန္လည္အသံုးျပဳ 

ႏိုင္ေၾကာင္း စားသုံးသူမ်ားကို အသိေပးထားသည့္ သေကၤတတစ္ခ ု

ရိုက္ႏွိပ္ေပးရသည္။

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ပတိပ္ငမ္ႈမ်ားျဖင့ ္ပလတစ္တစအ္တိမ္်ားကဲသ့ို႔ေသာ 

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအား အသံုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ႏိုင္ငံ 

အေရအတြက္ တုိးပြားလာလ်က္ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ေသာ 

စည္းမ်ဥ္းအမ်ားစုကို အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းစြာ အနက္ဖြင့္ဆို သတ္မွတ္ျပ

ဌာန္းထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပလတ္စတစ္အိတ္တြင္ ရိွရမည့္အထူအပါး

ကိုသတ္မွတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အိတ္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ျခင္းမ်ား  

ျပဳလုပ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အိတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုသာ 

ပိတ္ပင္မႈျဖစ္ေစသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ တို႔တြင္ မၾကာခဏ 

ျဖစ္ေလ့ရိွသလို ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားအား ပိုမို က်ယ္ျပန္႕ျပည့္စံုသည့္

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ားကို ဆင္းရဲသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

ေတြ႕ရၿပီး ၎တို႔သည္ တူးေျမာင္း၊ ေရေျမာင္းမ်ားတြင္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား 

မၾကာခဏျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားအေနႏွင့ ္

ထိုကိစၥမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ ဖိအားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းေၾကာင့ ္

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ေဈးေပါၿပီး အားထားႏိုင္မည့ ္

အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာပစၥည္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္း 

ေမွာင္ခိုေဈးကြက္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္ 

အမႈန္အမႊားမ်ားပါရိွျခင္းႏွင့္ ေဖာ့ဗူးမ်ား၊ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ ္

ပန္းကနခ္ြက္ေယာကမ္်ား ကဲသ့ို႔ေသာ ပလတ္စတစပ္စၥညမ္်ားကုိ အသံုး

 ျပဳျခင္းကို စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ထုတ္၍တားဆီးရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလာ 

ၾကသည္။ ကိုစတာရီကာႏွင့္အိႏိၵယႏုိင္ငံတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ စတင္လုပ ္

ေဆာင္သူ အနည္းငယ္ေလးက တခါသံုးပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပိတ္ပင္မႈျပဳလုပ္ရန္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။

သို႔ေသာ္ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အေျခခံက်ေသာျပႆနာမ်ားကိ ု

မေျဖရွင္းႏိုင္ပါ။ ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းလည ္

ပတ္မႈအဆံုးပိုင္းကိုသာ ဦးတည္ၿပီး စားသံုးသူမ်ားအေပၚတြင္သာ 

တာဝန္ျဖစ္ေစသည္။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္ ထုတ္လု

ပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား

ပိုမိုထုတ္လုပ္ေရးကို ဖိအားေပးရန္ မဆုိစေလာက္ေသာ လိုက္နာက်င့္

သုံးရမည့္ ဥပေဒအနည္းငယ္ကုိသာ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္

ရိွျပ႒ာန္းမႈမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ သုိ႔မဟုတ္ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊား

မ်ား ပတ္ဝန္းက်င္သုိ႔ ေရာက္ရွိမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ မရွိပါ။ ကားတာယာ

မ်ား ပြတ္စားမႈသည္ နမူနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုပြတ္စားမႈမွထြက္ေသာ 

ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ားသည္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ ပလတ္စတစ္ထုတ္

လႊတ္မႈအားလံုး၏ သံုးပံုတစ္ပံုရွိသည္။



ပလတ္စတစ္အေၾကာင္း ပံုျပစာတမ္း ၂၀၂၀ 63

t&yfzuf vlrItzGJUtpnf;t&yfzuf vlrItzGJUtpnf;

 “ပလတ္စတစ္ေႏွာင္ႀကိဳးမွလြတ္ေျမာက္ေစျခင္း” 
(Break free from Plastic) ဟူေသာ ကမၻာလံုး 
ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း 
လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုသည္ ပလတ္စတစ္ေၾကာင့္ညစ္ညမ္း
မႈျဖစ္ေစျခင္းကို  အၿပီးတိုင္ရပ္တန္႔ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈသည္ 
လူသိရွင္ၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ 
ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္းမ်ားျဖင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား 
ကို အက်ပ္ေတြ႕ေစခဲ့သည္။

သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိစတိုးဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႔ဝင္ၿပီး မုန္႕ သို႔မဟုတ္ 

ေသာက္စရာတစ္ခုခုဝယ္ပါ။ ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ 

ျပဳလုပ္ထားေသာ ထုပ္ပိုးမႈ သို႔မဟုတ္ ထည့္စရာဗူးခြက္မ်ားထဲတြင္ 

ပါလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိအရာမ်ားကုိ သင္တုိ႔ တစ္နည္းနည္း

 ျဖင့ ္ပစလ္ိကုၾ္ကမည။္ ထိအုခ်ကသ္ည ္မ်ားျပားလစွြာေသာစားေသာက္

ကုန္မ်ားတြင္လည္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ 

သို႔မဟုတ္ ေသးငယ္သည့္ ေပးေျခဝယ္ယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ 

အမိႈက္ပံုးတြင္းပစ္ရမည့္ ပလတ္စတစ္ထုပ္ပုိးမႈ မပါဝင္သည့္ ပစၥည္း မရိွ

သေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိစြန႔ပ္စ္သည့္ ျပႆနာအတြက္ စား

သံုးသူမ်ားကို အျပစ္တင္ၾကသည္။ ထိုအခ်က္သည္ မွားယြင္းၿပီး မည္

သူ႕ထံတြင္တာဝန္ရိွေၾကာင္း ျပသသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

တစ္ခု ထြက္ေပၚလာလဲ့ကာ ပလတ္စတစ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ အသံုးျပဳ 

ေနသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ထုတ ္

ခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈသည္ အမိႈက္ပစ္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြသဲည့္ စနစ္ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္ဟု

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကန္႕သတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်က္ကုိ တစ္က

မာၻလံုးသိေအာင္ တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရမ်ားႏွင့ ္

ျပည္သူမ်ားမွ အေမးအျမန္းမရွိလက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအခ်က္သည ္

ေကာပ္ိုေရးရငွ္းႀကီးမ်ားကိ ုလႊင့ပ္စ္ႏိငုသ္ည့ ္ပလတစ္တစပ္စၥည္းမ်ားႏငွ့္

 ထပုပ္ိုးပစၥည္းမ်ားကိ ုပိမုိထုတ္ုလပုလ္ာေစၿပီး ပလတ္စတစစ္ြန႕္ပစမ္ႈမ်ား

ကုိ သုံးစြသူဲမ်ားအေပၚတြင္သာအျပစ္တင္ၿပီး စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္

 ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကသာ တာဝန္ယူေျဖရွင္းရသည္။

သို႔ေသာ္ ကမာၻတဝွမ္းလံုးရွိ အေျခခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ လုပ္ငန္းမ်ား

ကို အတူတကြထုတ္ေဖာ္ဆန္႕က်င္လာခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင ္

ပလတ္စတစ္ေႏွာင္ႀကိဳးမွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္း “Break Free From 

Plastic” (BFFP) ဟူေသာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခု စတင္ခဲ့ၿပီး

အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ကမာၻတိုက္ႀကီး ေျခာက္တိုက္မ ွ

ေထာက္ခံသူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို စည္းရံုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည ္

႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအသုံးျပဳၿပီး ပလတ္စတစ္မ်ား ထုတ္

လုပ္ျခင္းကို အႀကီးအက်ယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈ

ကုိ အဆုံးသတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈသည္

စနစ္တက်ျဖစ္ေပၚေသာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အရင္းအျမစ္မွစတင္ 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုေၾကာင္းတင္ျပၾကၿပီး ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ ပြင့္လင္း ျမင္သာရွိေရး၊ တာဝန္ခံေရး 

ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိေစရန္ ရပ္တည္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

BFFP သည္တစ္ကမာၻလံုးရွိ ပလတ္စတစ္သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္လံုးရွိ 

အဆင့္အသီးသီးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အုပ္စု မ်ားကို ပထမဆံုး 

အႀကိမ္ကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး တူညီသည့္ ေခါင္းစည္းေအာက္တြင္ 

ေဝမွ်ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခု အတြက္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾက 

ျခင္းျဖစ္သည္။ ပန္းတိုင္မွာ ပလတ္စတစ္၏ တန္ဖိုးထည့္သြင္း 

သတ္မွတ္မႈျဖစ္စဥ္ value chain တစ္ခုလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ 

ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို အေျခခံက်က်ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး၊ ကုသျခင္းထက္ 

ကာကြယ္မႈျဖစ္ေစေရး၊ ေရရွည္ခံမည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျဖစ္လာေစေရး 

တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစိန္ေခၚမႈမွာ အလြန္ႀကီးမားသည္။ ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ 

ျဖန႕္ျဖဴးေရးႏငွ့ ္စြန႕္ပစ္ျခင္းမ်ားတြင ္ကမာၻအ့ႀကီးဆုံး ကုမၸဏႀီကီးမ်ားမွာ 

ရွည္လ်ားသည့္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္။ အႀကီးဆံုးေရနံကုမၸဏီႀကီးမ်ား 

ျဖစ္သည့္ ExxonMobil, Chevron, Shell ႏွင့္ Total ၊ ဓာတုေဗဒ 

အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ DowDuPont, BASF, SABIC ႏွင့္ 

ေဖာ္မိုဆာ ပလတ္စတစ္၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ 
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Procter & Gamble, Unilever, Nestle, Cocacola ႏွင့္ PepsiCo၊ စြန္႕

 ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ SUEZ ႏွင့္ Veolia စသည့ ္

အဖြဲ႕ အစည္းႀကီးမ်ားပါဝင္သည္။ အားလံုးမဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ားစု

သည္ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျငင္းဆန္ၾကၿပီး ထုိသုိ႔

 ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ျခင္းကို လက္ခံလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ ႀကီးက်

ယ္တိုးတက္မႈအလားအလာမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ စြန္႕လႊတ္ရျခင္း၊ 

တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းအေပၚ အားထားမွီခို 

ေနရသည့ ္အ႐ိုးစြဲေနသည့စ္ီးပြားေရး အေလအ့က်င့မ္်ားကိ ုအဆံုးသတ္

ရျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုးနည္းပါးသြားျခင္းတု႔ိျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ထိုအခ်က္ကို လက္ခံမည့္အစား 

လႊင့္ပစ္ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို လူတိုင္းလူတိုင္း၏ ေန႔စဥ္ဘဝ အစိတ္

အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္လာေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ လာၾကသည္။

BFFP သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို မ်က္ႏွာစာေလးခုတြင္ စိန္ေခၚ 

ထားသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ 

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

ဖိအားေပးခံရသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

စက္မႈလုပ္န္းမ်ား၏ ထြင္လံုးမ်ားကို မ်က္ႏွာဖံုးခြာခ်ၿပီး အမွန္တရားကို 

ထြက္ေပၚေစသည္။ တတိယအခ်က္မွာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းကင္းမဲ့သည့္ 

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား (အထူးသျဖင့္ အာရွမွ) ျဖစ္ေပၚလာေစရန္တြန္းအားေပးသည္။ 

ယင္းသည္ ပလတ္စတစ္ ကင္းမဲ့ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ 

လာေစၿပီး အားေကာင္းလာေစသည္။ စတုတၳမွာ ပလတ္စတစ ္

ဆန္႕က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ထူေထာင္လာၾကၿပီး အား 

ေကာင္းလာေစသည္။

ပလတစ္တစ္ေႏွာငႀ္ကိဳးကိ ုျဖတ္ေတာက္ျခင္း BFFP လႈံ႕ံေဆာပ္ြမဲ်ားသည ္

ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ စားသုံးသူမ်ား အေပၚအျပစ္ပုံခ်ခဲ့ၾကသည့္ 

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ၎တို႔၏အေလ့အက်င့္မ်ား 

ေျပာင္းလဲလာေစရန္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သည္။ BFFP ႏွင့္ ၎၏ 

မိတ္ဖက္မ်ားသည္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကုိ စာရင္းစစ္ျခင္း (Brand Audit) 

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အမိႈက္မ်ားကိုစုေဆာင္းၿပီး ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္ 

အလုိက္ အမ်ိဳးအစားခဲြျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ကတည္းက လႈပ္ရွားမႈသည္ 

ထိုသို႔ေသာ အမွတ္တံဆိပ္ စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ားစြာကို ကမာၻအရပ္ရပ္တြ

င္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အာဖရိက၊ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ 

အေမရိက၊ ၾသစေတးလ်တို႔တြင္ ေရပန္းစားသည့္ အသံုးအႏႈန္း 

ျဖစ္သည့္ နာမည္ႀကီးတံဆိပ္ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား (Branded trash) ကို

 ေကာက္ယူခဲ့ၾကၿပီး စားေသာက္ကုန္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ခုခံကာ 

ကြယမ္ႈမ်ားျပဳလပု္ေစခဲသ့ည။္ အမိႈကမ္်ားတြင ္တိကု႐္ိကုပ္ါဝင ္ေနေသာ

၎တို႔၏အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံစံုအေျခစိုက္ ကုမၸဏီႀကီး 

အခ်ိဳ႕သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဘးဒုကၡျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ား

 ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ကတိျပဳမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ လာရၿပီး ၎

တို႔၏ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားကို ေကာက္ယူရျခင္း ျပန္လည္အသံုးျပဳရျခင္း

မ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းသည္ တိုးတက္မႈ ျဖစ္ေသာ ္

လည္း ထိုသို႔ေသာကတိကဝတ္ျပဳမႈမ်ားသည္ မ်ားျပားစြာေလွ်ာ့ခ်ရန ္

လိုအပ္ေနေသးသည့္ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ 

ပမာဏႏွင့္စာလွ်င္ မ်ားစြာနည္းပါးေနေသးသည္။

ကုမၸဏီမ်ားမွ ျပႆနာႀကီးမားၿပီး မလိုအပ္ဘဲ အဆက္မျပတ္ 

ထတုလု္ပ္ေနေသာ ပလတစ္တစမ္်ားကိ ုမီးေမာင္းထိုးျပျခင္းျဖင့ ္အမတွ္

တံဆိပ္မ်ားစာရင္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ညစ္ညမ္းမႈျပႆနာ၏ ေနာက္

 ကြယ္မွ တာဝန္ရွိသူကို ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္ခဲ့ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ စြန္႕ပစ္ပစၥ

ည္း စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသည့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားကို စြန႔္ 

ပစမ္ႈျပႆနာ၏ တရားခမံ်ားျဖစသ္ညဟု္ စကမ္ႈလပုင္န္းမ်ားမွေျပာၾကား

မႈမ်ား မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းျပသႏိုင္ခဲ့သည္။

in 37 countries

in 31 
countries

in 28 countries

in 21 
countries in 17 

countries
in 18 

countries in 17 
countries

in 23 
countries

in 18 
countries

in 20 countries

Colgate-
Palmolive 

Phillip 
Morris

Mars
Incorporated

Perfetti
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Unilever Procter & 
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 Mondelēz
International

Coca-Cola PepsiCo Nestlé
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၁၁ ၇၃၂၁၁ ၇၃၂ ၄ ၈၄၆၄ ၈၄၆

၃ ၃၆၂၃ ၃၆၂

၃ ၃၂၈၃ ၃၂၈
၂ ၂၃၉၂ ၂၃၉ ၁ ၁၆၀၁ ၁၆၀

၁ ၀၉၀၁ ၀၉၀ ၁ ၀၈၃၁ ၀၈၃
၆၄၂၆၄၂

၅၄၃၅၄၃

tBuD;rm;qHk;vufonf q,fOD;tBuD;rm;qHk;vufonf q,fOD;

အမွတ္တံဆိတ္ေပါင္း(၈၄၈)ခုကို စာရင္းစစ္ျခင္း၏ရလဒ္(အမိႈက္မ်ားကိုေရတြက္ျခင္း)၊အမွတ္တံဆိတ္ေပါင္း(၈၄၈)ခုကို စာရင္းစစ္ျခင္း၏ရလဒ္(အမိႈက္မ်ားကိုေရတြက္ျခင္း)၊
ပလတ္စတစ္အမိႈက္အေရအတြက္နွင့္ ပလတ္စတစ္အမိႈက္အေရအတြက္နွင့္ ၎၎တို႔ကို ေတြ႕ရွိရေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ ၂၀၁၉တို႔ကို ေတြ႕ရွိရေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ ၂၀၁၉

2019 wGif trSwfwHqdyfrsm;tm;pm&if;ppfjcif;udk2019 wGif trSwfwHqdyfrsm;tm;pm&if;ppfjcif;udk Break Free From Plastic  Break Free From Plastic 
vIyf&Sm;rIrS vkyfaqmifcJhNyD; urÇmt&yf&yf&Sdwnfae&mrsm;rS yvwfpwpftpteaygif; vIyf&Sm;rIrS vkyfaqmifcJhNyD; urÇmt&yf&yf&Sdwnfae&mrsm;rS yvwfpwpftpteaygif; 

(476423) ckudk awGU&SdcJhMuonf/(476423) ckudk awGU&SdcJhMuonf/
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ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို စာရင္းစစ္ျခင္းသည္ ေဝဖန္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ 

ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြရာတြင္လည္း အကူအညီျဖစ္ေစသည္။ အာ

ရွတြင္ မ်ားစြာေသာ BFFP အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္း 

က်င္၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံ ခန္႕ခြဲမႈ 

စနစ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး စာရင္းစစ္ရာမွ ရရွိ 

ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ အကူအညီေပးလ်က ္

ရွိသည္။ BFFP ေခါင္းစည္းေအာက္တြင္ ေဒသတြင္းရွိ အနည္းဆံုး 

ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႕ (၂၆) ဖြဲ႕သည္ “စြန္႕ပစ္အမိႈက္ ကင္းမဲ့သည့ ္

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား” ျဖစ္လာေစရန္ ကတိျပဳေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ဥေရာပ 

ႏွင့္ အေမရိကန္တြင္ BFFP စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ အားေပးေသာ စြန္႕ပစ္

မႈမ်ားႏွင့္ လႊင့္ပစ္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန ္

ေရွ႕ေဆာင္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေစခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီတြင္ ဖိအားမ်ားေအာက္မွ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

“ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား အဆုံးသတ္ေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕” ကို 

စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ကနဦး ကုမၸဏီေပါင္း (၃၀) သည္ အထူးသျဖင့္ 

အာရွတြင္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခဲြေရးႏွင့္ စြန္႕ပစ္မႈ ဆိုင္ရာအေျခခံ 

အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ (၁.၅) ဘီလီယံေဒၚလာအသံုးျပဳရန္ 

ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကုမၸဏီမ်ားကပင္ ၂၀၃၀ အထိ ပလတ္စ

တစ္ထုတ္လုပ္မႈတိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ ေဒၚလာ (၈၉.၃) ဘီလီယံကို 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကၿပီး ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာကုန္ၾကမ္းသံုးပလတ္စတစ္မ်ား

ကို ခိုင္မာစြာအျမစ္တြယ္ေစခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံစံုအေျခစိုက္ ဧရာမအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားကို ရပ္တည္ရင္ဆိုင္ရန ္

အတြက္ လႈပ္ရွားမႈကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပိုမို အား 

ေကာင္းေရးတို႔သည္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈသည္ အသစ ္

ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႕ဝင္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္း တိုးတက္လ်က္ ရွိကာ 

ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဆန္႕က်င္ရန္ ကြန္ရက ္

တစခ္ကုိ ုမ်ိဳးေစခ့်ေပးလိက္ုၿပီး ပလတစ္တစ ္ညစည္မ္းမႈ ကင္းစငသ္ည့္

ကမာၻေျမႀကီးကို ႀကိဳဆိုရန္ အကူအညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေရအတြက္

  > ၁၀၀

  ၆၀ – ၁၀၀

  ၃၀ – ၆၀

  < ၃၀

သည္အဖြဲ႕အစည္းဆယ္ခုုကိုု ကိုုယ္စားျပဳသည္။

* EU = ၾသစေတးလ် (၉)၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ (၁၇)၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား (၁)၊ က႐ိုေအးရွား (၅)၊ စိုက္ပရပ္စ္ (၂)၊ ခ်က္ရီပတ္ပလစ္ (၃)၊ ဒိန္းမတ္ (၄)၊ အက္စတိုးနီးယား (၂)၊ ျပင္သစ္ (၂၄)၊ ဂ်ာမနီ (၄၄)၊
ဂရိ (၇)၊ ဟန္ေဂရီ (၅)၊ အိုင္ယာလန္ (၁၄)၊ အီတလီ (၁၇)၊ လတ္ဗီးယား (၁)၊ လစ္သူေယးနီးယား (၁)၊ ေမာ္လ္တာ (၃)၊ နယ္သာလန္ (၃၀)၊ ပိုလန္ (၈)၊ ေပၚတူဂီ (၁၁)၊ ႐ိုေမးနီးယား (၇)၊ စလိုေဗးနီးယား (၁၀)၊ 

စပိန္ (၆၈)၊ ဆြီဒင္ (၉)၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း (၁၁၀)
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မကၠဆီကိုု ၂၀၂၀

နယူးဇီလန္ ၃၀၃၀

ဖိလစ္ပိုုင္ ၅၂၅၂

မေလးရွား ၁၇၁၇

အင္ဒိုုနီးရွား ၇၀၇၀

ေတာင္အာဖရိက ၂၀၂၀

USA ၄၄၈၄၄၈

EU* ၄၁၂၄၁၂

ၾသစေတးလ် ၆၀၆၀

အိႏၵိယ ၅၆၅၆

ကေနဒါ ၅၂၅၂

qefYusifvIyf&Sm;rI rsm;udk ajryHkjzihfjyojcif;qefYusifvIyf&Sm;rI rsm;udk ajryHkjzihfjyojcif;
ပလတ္စတစ္ေႏွာင္ႀကိဳးမွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေရအတြက္

urÇmay:&Sd tzGJUtpnf;aygif; (1500) ausmfon furÇmay:&Sd tzGJUtpnf;aygif; (1500) ausmfon fBreak Free From PlasticBreak Free From Plastic
vIyf&Sm;rIwGif tzGJU0if tjzpf yg0ifMuonf? trsm;pkrSm ajrmuftar&du?  Oa&myESihfvIyf&Sm;rIwGif tzGJU0if tjzpf yg0ifMuonf? trsm;pkrSm ajrmuftar&du?  Oa&myESihf

ta&SUawmiftm&SrS jzpfonf?ta&SUawmiftm&SrS jzpfonf?
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pGefYypftrdIuf uif;rJh&ef vkyfaqmifjcif;pGefYypftrdIuf uif;rJh&ef vkyfaqmifjcif;

ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း (Recycling) သက္သက္ျဖင့္
ပလတ္စတစ္အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည ္
မဟုတ္ပါ။ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို ကိုင္တြယ ္
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အၾကံဉာဏ္အသစ္မ်ား 
လိုအပ္ပါသည္။ ႀကီးထြားလာေနသည့္လႈပ္ရွားမႈ 
တစ္ရပ္က လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကိ ု
ျပေနၿပီးေရွ႕ေဆာင္ျမဳိ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့ ္
ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳး 
စတင္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

“စြန္႕ပစ္အမိႈက္ ကင္းမဲ့ေရး” ဟုေခၚေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုသည ္

စြန္႕ပစ္အမိႈက္ စီးေၾကာင္းႀကီးကုိ အရင္းအျမစ္မွ စတင္ရပ္တန္႕ရန္ ႀကိဳး

ပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ဆိုသည္သည္မွာ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ 

ထုပ္ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သုံးစြဲမႈႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳေရး 

တြင္ တာဝန္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္စြန္႕ပစ ္

ပစၥည္းကုိမွ မီး႐ိႈ႕ျပာခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။ အဆိပ္အေတာက္ပါသည့္ပစၥည္း

မ်ားသည္ ေျမထု၊ ေရထု သို႔မဟုတ္ ေလထုတြင္အဆံုးမသတ္ရပါ။ ရပ္

ရြာလူထုမ်ား၊ အျမင္ရွိေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ

ရွိေသာ စြန႕္ဦးတထီြငသ္မူ်ားမ ွျပသသညမ္ွာ အရင္းအျမစမ္်ားကိ ုအက်ိဳး

ရွိရွိ အသံုးျပဳရန္၊ က်န္းမာသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းထား

ရွိရန္ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ ခိုင္ၿမဲမည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ စားသံုးမႈျပဳရန္ႏွင့္ 

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေဒသတြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္

သည္။

ဥေရာပမွ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕(၄၀၀) နီးပါးႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ ေဒသ

ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စြန္႕ပစ္အမိႈက္ ကင္းမဲ့ေရး 

မဟာဗ်ဴဟာကုိ လက္ခံက်င့္သုံးလ်က္ရွိေနၾကသည္။ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

ကို မီး႐ႈိ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမဖို႔ပစ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္မႀကိဳးစားဘဲ 

မူလပထမေနရာမွ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို မထုတ္လုပ္ရန္ ဖန္တီးမႈ 

ေကာင္းေသာစနစ္မ်ား ျဖစ္လာရန္ႀကိဳးပမ္းလ်ကရ္ွိသည္။ ပလတစ္တစ္ 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ အရင္းမူလေနရာမွ စတင္ တိကုဖ္်က္ျခင္းအားျဖင့္ 

တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္မ်ားကို ပေပ်ာက္ေစၿပီး အျခားအစားထိုး 

အရာမ်ားႏွင့္ ေပးပုိ႔မႈ စနစ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အလားတူပင္ စြန္႕ပစ္အမိႈက္ကင္းမဲ့ေသာ ေနထိုင္မႈပံုစံတစ္ခု 

တိုးတက္ျဖစ္ေပၚ လာေစရန္ တည္ေဆာက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

jyóemudk t&if;tjrpfrS &yfwefYjcif;
အီတလီေျမာက္ပိုင္း တက္စ္စကန္နီရိွ ကာပန္ႏိုရီသည္ ဥေရာပတြင္ 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း စြန္႕ပစ္ပစၥည္းသုညျဖစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို စတင္

လုပ္ေဆာင္သည့္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ တြင္ စြန္႕ပစ္အမိႈက္ လံုးဝကင္းစင္

သြားသည္အထိ ျဖစ္လာေစရန္ ကတိျပဳလုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။  

ထုိၿမိဳ႕မွ စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲသည္ က်ယ္ျပန္႕ ျပည့္စုံေသာ ခ်ဥ္းကပ္

 မႈပံုစံတစ္ခုကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး မတူညီသည့္ အမိႈက္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို 

ခြဲျခားေကာက္ယူျခင္ျဖင့္ ပစၥည္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းအား 

အျမင့္မားဆုံး ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ ေနရာတြင္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း

မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ပါက စီးပြားေရးဆိုင္ရာမက္လံုးမ်ားေပးရန္ ရည္ရြယ္ လုပ္ 

ေဆာင္ခ်က္ရွိသည္။ ႂကြင္းက်န္သည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလွ်ာ့

ခ်ႏိုင္ရန္လည္း နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသတြင္းထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ထုပ္ပိုး

မႈကင္းသည့္ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေသာက္ေရပုလင္းလိုအပ္

ခ်က္ကို ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူေသာက္သံုးႏိုင္ေသာ 

ေရပန္းမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ား တို႔မလိုအပ္ေတာ့ေသာ 

အဝတ္အစားမ်ား၊ ႐ႈးဖိနပ္မ်ားႏွင့္ အ႐ုပ္မ်ားကို လာေရာက္ယူႏိုင္သည့္ 

ျပန္လည္အသံုးျပဳေရးစင္တာတစ္ခုကိုလည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို

ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပနလ္ည္ျပဳျပငၿ္ပီး ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားထံျပနလ္ည ္ေရာင္း

ခ်ေပးသည္။ ၿမိဳေတာ္သည္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ႏိုင္သည့္ ကေလး ေသးခံမ်ားကို

လည္း ေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးသည္။ ယင္းသည္ စြန္႕ပစ္အမိႈက ္

ကင္းမဲ့ေရး စိန္ေခၚမႈၿပိဳင္ပြဲ မ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထိုအစပ်ိဳး 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္ခံလာၿပီး အေလ့အက်င့္ အသစ္မ်ားႏွင့ ္

လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္လာေစရန္ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရလဒ္မ်ားမွာ အထင္ႀကီးဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၁၃ အထိ 

ဆယ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ကာပန္ႏိုရီမွ အမိႈက္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ 

(၃၉%) (လူတစ္ဦးလွ်င္ တရက္ (၁.၉၂) ကီလိုဂရမ္မွ (၁.၁၈) 

ကီလိုဂရမ္အထိ) က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ပို၍ အထင္ႀကီးဖြယ္ရာ 

ေကာင္းသည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အမိႈက္အႂကြင္းအက်န္မ်ားႏႈန္းမွာ 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ (၃၄၀) ကီလိုဂရမ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ တြင္ (၁၄၆) 

ကီလိုဂရမ္သာရိွေတာ့သည္ ယင္းသည္ (၅၇%) က်ဆင္းျခင္းျဖစ ္

သည္။ ထိုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွပ်မ္းမွ်အမိႈက္ပစ္မႈမွာ 

လူတစ္ဦးလွ်င္ပ်မ္းမွ် (၄၀၉) ကီလိုဂရမ္ရွိသည္။



ပလတ္စတစ္အေၾကာင္း ပံုျပစာတမ္း ၂၀၂၀ 67

ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏုိငင္မံ်ားတြင ္အလားတခူ်ဥ္းကပလု္ပ္ေဆာငမ္ႈမ်ားသည ္ပလတ္

 စတစ္ ကင္းမဲ့ေသာ စီးပြားေရး ျဖစ္လာေစရန္ ေသခ်ာေစသည့္ အကူး

အေျပာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ ဆန္ဖာနန္

ဒိုၿမိဳ႕သည္ အမိႈက္မ်ား ၏ (၈၀%) ကုိ ေျမဖို႔ျခင္းအစား ပူးေပါင္းေဆာင္

ရြက္မႈရိွစြာ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ႀကီးသည္ ယင္း၏ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္မႈမ်ားကို ပိုမိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ 

အဆင့္မ်ားအလိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ပလတ္စတစ္ 

ေဈးဝယအ္တ္ိမ်ားကိ ုပတိပ္ငခ္ဲၿ့ပီး စီးပြားေရးလုပင္န္းေပါင္း (၉၀၀၀) ကိ ု

ထိခုိက္ေစခဲ့သည္။ တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္မ်ားကုိ အခြန္စည္းၾကပ္ခဲ့ၿပီး 

အျခားေရြးခ်ယရ္နန္ည္းလမ္းမ်ား ရွိေစရနလ္ည္း လပု္ေဆာင္ေပးခဲသ့ည။္ 

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈကို တစ္အိမ္ျခင္း အသိေပးျခင္း၊ ေရဒီယိုမွ 

ပံုမွန္ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ စီးပြားေရးအုပ္စုမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တစ္ဦး 

ျခင္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ဥပမာ အမိႈက္မ်ားစြာထုတ္ေသာ ေဈးဝယ္ 

စင္တာႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ 

ေနထိုင္သူမ်ား (၈၅%) ၏ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္မႈကို ရရွိႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းသည္ၿမိဳ႕၏ ဘ႑ာေရးကိုလည္းေကာင္းမြန္ေစခဲ့သည္။ 

ေျမဖုိ႔သည့္ေနရာမ်ားသု႔ ိအစိင္ုအခအဲမိႈက္မ်ားကုိ တင္ပုိ႔ရ သည့္ ေနရာမွာ 

(၄၀) ကီလိုမီတာခန္႕ေဝးၿပီး ႏွစ္စဥ္ကုန္က်စရိတ္မွာ (၈၂%) အထိ 

က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ထိုသက္သာ သြားသည့္ေငြျဖင့္ အမိႈက္ေကာက္ 

အလုပ္သမားမ်ားကို ပိုမိုငွားရမ္းႏိုင္ၿပီး စြန္႕ပစ္မႈစီမံခန္႕ခြဲေရး 

အေဆာက္အဦမ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ကာပန္ႏိုရီႏွင့္ ဆန္ဖာနန္ဒိုတို႔သည္ စြန္႕ပစ္အမိႈက္ ကင္းမဲ့ေရးအတြက္ 

အေပ်ာ့၊ အမာနည္းလမ္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသံုးစြဲ ရမည္ကို ျပသခဲ့သည္။ 

အမာစား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာ္ဂဲနစ္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခဲြမႈ 

စနစ္ကဲ့သို႔ေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခဲြမႈစနစ္ကိုယ္တိုင္ပင္ျဖစ္ၿပီး 

အမ်ိဳးအစားမတူညီသည့္ အမႈိက္မ်ားကို ခြဲထုတ္ျခင္း၊ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင ္

သည့္ စနစ္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး နည္းပညာနိမ့္သည့္ စံပံုစံမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ 

စီးပြားေရးအရ မက္လံုးေပးျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း

၊ အမိႈက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး မူဝါဒမ်ား အေလ့အက်င့္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္

သည္။ အေပ်ာ့စား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မူဝါဒေရးရာေရးဆြဲမႈ အဆင့္

အားလံုးတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးကို ထည့ ္

သြင္းပါဝင္ ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ စီးပြားေရးပံုစံအသစ္မ်ားကိ ု

CAPPNORICAPPNORI IT 
ဥေရာပတြင္ ပထမဆံုးေသာ 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းသုညၿမိဳ႕ျဖစ္၊ ပိတ္ပင္မႈ
မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရမက္လံုး

ေပးျခင္းမ်ားကို ၂၀ဝ၇ မွ စတင္ခဲ့။ 
သုေတသနစင္တာမွ အခ်က္

အလက္မ်ားေကာက္ယူ။

LJUBLJANALJUBLJANA SI 
အမိႈက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

အသိပညာေပးမႈမ်ား၊ ျပန္လည္အသံုး
ျပဳေရး ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို 
၂၀၁၄ ကတည္းကစတင္ခဲ့။ ယေန႔ 
ဥေရာပတြင္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း သုညျဖစ္

ေသာ အေအာင္ျမင္ဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္
မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္။

FREIBURGFREIBURG DE 
ဆိုင္ေပါင္း ၁၀ဝ ေက်ာ္တြင္ 

မ်ိဳးစံုအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေကာ္ဖီခြက္ 
ေပါင္း (၄၀ဝ) ေက်ာ္ေပးအပ္သည့္ 

အစီအစဥ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ့၊ တစ္ခြက္လွ်င္ 
အႀကိမ္ (၄၀ဝ) ေက်ာ္

ျပန္သံုးႏိုင္။

BERKELEYBERKELEY US 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္

ႏိုင္ငံရွိ ပလတ္စတစ္ ေရွာင္ရွားေရး
စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္
အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕မ်ားမွ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ 

ေျမေဆြး ျဖစ္ေစမည့္ ထုပ္ပိုး
ပစၥည္းမ်ားကိုသာ

သံုးသည္။

SANPEDRO LALAGUNASANPEDRO LALAGUNA GT 
၂၀၁၆ တြင္ တခါသံုးပလတ္စတစ္
မ်ားကို ပိတ္ခဲ့။ ျပည္တြင္း ႐ိုးရာ

ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ ပို႔ေပးေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ အစားထိုးခဲ့

VAALPARKVAALPARK ZA 
၂၀၁၄ တြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳေရး

စင္တာဖြင့္လွစ္ခဲ့။ မိသားစုေပါင္း ၃၂၀ဝ 
ေက်ာ္သည္ ၎တို႔၏ အမိႈက္မ်ားကို 

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ 
ေပးပို႔ႏိုင္။

DARES SALAAMDARES SALAAM TZ 
စြန္႕ပစ္ပစၥည္းသုည မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္  
ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား၊ အိတ္အငယ္
စားမ်ားစုပံုလာၿပီးေနာက္ အသိပညာ

ေပးျမႇင့္တင္သည့္ပြဲမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့။

DE=Germany, SI=Slovenia, IT=Italy, US=United States, PH=Philippines; GT=Guatemala; ZA=South Africa; TZ=Tanzania
*ပမာဏနည္းေသာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ ေဆာ့စ္ႏွင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာမ်ားထုပ္ပိုးမႈ၊ အထူးသျဖင့္အာရွတြင္ အသံုးမ်ားသည္။ PL
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SAN FERNANDOSAN FERNANDO PH 
အသိပညာေပးျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 

ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား အသံုးျပဳမႈ 
ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အမိႈက္အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္း
သည္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း (၁၂%) မွ 

(၈၀%) အထိ ျဖစ္လာခဲ့။

tvGeftrif;pD;qif;rIudkMum;cHay;jcif; - pGefUypftrdIufuif;rJha&; r[mAsL[mrS vrf;jyjcif;tvGeftrif;pD;qif;rIudkMum;cHay;jcif; - pGefUypftrdIufuif;rJha&; r[mAsL[mrS vrf;jyjcif;
အမိႈက္သံုးစြဲမႈတိုးျမင့္လာျခင္းကို ကိုင္တြယ္ရန္ ကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပခ်က္

pGefUypfypönf;oknjzpfa&;[laom oabmw&m;onf wurÇmvHk;wGif ysHUESH U pGefUypfypönf;oknjzpfa&;[laom oabmw&m;onf wurÇmvHk;wGif ysHUESH U 

jzpfay:vsuf&Sdonf/ tcsdKUaom a'otmPmydkifrsm;onf yvwfpwpftusyftwnf;udk jzpfay:vsuf&Sdonf/ tcsdKUaom a'otmPmydkifrsm;onf yvwfpwpftusyftwnf;udk 

axmifpkESpf\ yxrqHk; q,fpkESpfrsm;uwnf;u qefUusifcJhMuonf/axmifpkESpf\ yxrqHk; q,fpkESpfrsm;uwnf;u qefUusifcJhMuonf/



ပလတ္စတစ္အေၾကာင္း ပံုျပစာတမ္း ၂၀၂၀68

* ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ ေဆာစ့္ႏွင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာထုပ္မ်ားကို 
ပမာဏအနည္းငယ္သာ ထုပ္ပိုးထားၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတြင္အလြန္အသံုးမ်ားသည္ 
** အစားအေသာက္မ်ားအတြက္သံုးသည့္ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား  P
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လူတစ္ဦးမွတစ္ႏွစ္လွ်င္ပ်မ္းမွ်အသံုးျပဳေသာပလတ္စတစ္ပစၥည္း၂၀၁၄၊ ၁ = ၂၅

ပလတ္စတစ္အိတ္ငယ္မ်ား*
အမိႈက္ခြဲျခားမႈႏႈန္းတြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၈

၈၀%၈၀%
၇၆ %၇၆ %

၆၉ %၆၉ %
၇၃ %၇၃ %၇၃ %၇၃ %

၅၅ %၅၅ %ေဈးဝယ္အိတ္မ်ား

၁၇၄၁၇၄

၅၉၁၅၉၁

၇၆၇၆

“Labo” အိတ္မ်ား**

တစ္ခါသံုးကေလးအႏွီးမ်ား

၁၂ %၁၂ %

၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈

စြန္႕ပစ္မႈသုည 
စီမံခ်က္စတင္

၁၆၃၁၆၃

ပလတ္စတစ္
ေဈးဝယ္အိတ္မ်ားႏွင့္ 
ေဖာ့ဘူးမ်ားကို ပိတ္ပင္ခဲ့

ဆန္ဖာန္ဒိုုဆန္ဖာန္ဒိုု
မနီလာ

ဖိလစ္ပိုုင္ဖိလစ္ပိုုင္

qefz&efpöudkNrdKUrStrdIufrsm;udk qefUusifyHkqefz&efpöudkNrdKUrStrdIufrsm;udk qefUusifyHk

ထြက္ေပၚလာေစသလို သက္သာသြားသည့္ ေငြမ်ားကိုလည္း ရပ္ရြာလူ

ထုမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္စီးဆင္းသြားေစသည္။

ပလတစ္တစ္မ်ားသည္ေနရာတိငု္းတြင္ေတြ႕ရၿပီး ေမွာပ္ညာျဖင့္ ပလတ္

စတစ္ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္မွာ လက္ေတြ႕မက်ဘဲ ထိုအစားၿပီးျပည့္

စံုသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။ ထို နည္းလမ္းမ်ားကို 

ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ပံ့ပိုးကူညီမႈ ပါေသာ စက္ဝန္းကို 

စတင္အသက္ဝင္လာေစရမည္။  လူမႈမီဒီယာမ်ား အေပၚတြင္ ႏုိင္ငံသား

မ်ားမွ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ထုပ္ပိုးထားေသာ အသီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီး 

ဟင္းရြက္ပံုမ်ားတင္ပါက ၎တို႔ကို #DesnudaLaFruta ဟူေသာ စာ
qefzmeef'dkonf wpfaeYjcif;xGufonhf trdIufrsm;udk a&wGufonf/ pGefUypftrdIuf qefzmeef'dkonf wpfaeYjcif;xGufonhf trdIufrsm;udk a&wGufonf/ pGefUypftrdIuf 

uif;rJha&; pDrHcsuftwGuf yHkpH xkwfxm;aom tcsuftvufrsm;udk trdIufavQmhcsa&;rS uif;rJha&; pDrHcsuftwGuf yHkpH xkwfxm;aom tcsuftvufrsm;udk trdIufavQmhcsa&;rS 

trsdK;tpm;cGJjcm;onftxd wdk;wufapcJhonf/trsdK;tpm;cGJjcm;onftxd wdk;wufapcJhonf/

လံုး (စပိန္ဘာသာျဖင့္ အသီးကို မထုပ္ပိုးပါႏွင့္ ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္) 

ကို tag တြဲခိုင္းႏိုင္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း သည္ ပလတ္စတစ ္

ကင္းစင္ေရး စနံႈန္းကိ ုျမႇင့တ္င္ႏိငုမ္ည္ျဖစသ္ည။္ တထီြငဖ္နတီ္းမႈရွိေသာ

 စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပလတ္စတစ ္

စြန္႕ပစ္အမိႈက္ ကင္းမဲ့ေရး စားသံုးမႈပံုစံမ်ားကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ႏို

င္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပံုမွန္အျဖစ္ လက္ခံထားၾကသည့္ အရာမ်ားကို

 စတင္ေမးခြန္းထုတ္ၾကရေပေတာ့မည္။
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jrefrmEdkifiH tajctaeb,fvdkvJjrefrmEdkifiH tajctaeb,fvdkvJ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူအမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ်
ပလတ္စတစ္ကို ပို၍ပို၍အသံုးျပဳလာၾကသည္။ 
ညံ့ဖ်င္းၿပီး လံုေလာက္မႈမရွိေသာ
စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ားကိုေကာက္ယူသိမ္းဆည္းမႈ
ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ စြန္႕ပစ္
အမႈိက္မ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲထုတ္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္
ပလတ္စတစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ 
အမႈိက္ပစ္သည့္ အေလ့အထမ်ားကို သတိျပဳ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား နည္းပါးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသည္ 
ပလတ္စတစ္မွျဖစ္ေပၚေသာအခက္အခဲမ်ား 
က်ေရာက္ လုနီးနီး အေနအထားသို႔ 
ေရာက္ရွိလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၁ မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္စြာဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ 

ျမန္ဆန္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စီးပြားေရး 

ႀကီးထြားတိုးတက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ သံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈပံုစံမ်ား 

ေျပာင္းလဲလာၿပီး ႏိုင္ငံ၏အမႈိက္ စြန္႕ထုတ္မႈမွာလည္း တိုးတက္ 

မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးမႈ 

မ်ားအရ ျပသသည္မွာ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုင္အခဲ 

စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ား ပမာဏသံုးဆတိုးလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း တစ္ေန႔တာ အမႈိက္ထုတ္လုပ္မႈမွာ 

တန္ေပါင္း (၁၂၀၀၀) မွ (၁၅၀၀၀) အတြင္းရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းသည္။ 

yvwfpwpfoHk;pGJrI? pGefUypfypönf;rsm; pD;qif;rIESihf
jyefvnftoHk;csa&; zGJUpnf;yHkrsm;

တရားဝင္ အမႈိက္ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းမႈ
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား
မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ အခေၾကးေငြေပး၍
စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ားကို စြန႔္ပစ္ခိုင္းျခင္းမ်ား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ စြန္႕ပစ္မႈမ်ားမွာ
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မ်ားမွ အသံုးမ်ားသည့္
ပံုစံျဖစ္သည္

အမႈိက္ေကာက္ယူသူမ်ားသည္
အိမ္ေထာင္စုမ်ား/ ေဈးဆိုင္မ်ား/ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ
အက်ိဳးအျမတ္ရရိွႏိုင္မည့္ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္သည့္
ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေသာ ေျမဖို႔မႈမ်ားသည္
အလြန္အသံုးမ်ားသည့္ စြန္႕ပစ္မႈပံုစံ
တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားရိွ အမိွႈက္ပံုမ်ားတြင္
တခါတရံ ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ မီးရိွႈႈ႕ၾကသည္

တရားဝင္စနစ္
အဓိကက်သည့္
အမႈိက္သိမ္းဆည္းမႈမ်ား

တရားမဝင္သည့္ စနစ္

ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္း

တရားမဝင္စြန္႕ပစ္မႈမ်ား

စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းမ်ားမွ
သိမ္းဆည္းျခင္း  သို႔မဟုတ္
သတ္မွတ္ထားသည့္
အမႈိက္ စြန္႕ပစ္ရန္ေနရာမ်ားတြင္
ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား

ေျမဖို႔ျခင္း

ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ားကို
အမႈိက္စြန္႕ပစ္ရာေနရာမ်ားသို႔ မတင္ပို႔မီွ
အဆင့္တိုင္းတြင္ အမႈိက္သိမ္းဆည္းသည့္
လုပ္သားမ်ားမွ  ခဲြထုတ္ယူသည္

စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ားကို စည္ပင္သာယာ
ကုန္တင္ကားမ်ားျဖင့္ တင္ပို႔ျခင္း

တရားဝင္စနစ္
တဆင့္ခံ အမႈိက္ေကာက္ယူ
သိမ္းဆည္းမႈမ်ား

လက္ရွိ တရားဝင္၊ တရားမဝင္ စြန္႕ပစ္အမႈိက္သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ သက္ဆိုင္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ခရီးလမ္းဆံုးမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္း

ျပတင္းေပါက္မ်ားမွ 
အမႈိက္ပစ္ျခင္းကို ၿမိဳ႕အမ်ားစုတြင္ 
က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ၿပီး 
ေရနတ္ေျမာင္းမ်ားကို ႀကီးမားစြာ 
ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေစသည္။

jrefrmekdifiHwGif trSId kufrsm;udk pGefYypftrIdufodrf;qnf;enf; 3enf;udk toHk;jyKvsuf&Sdonf/ jrefrmekdifiHwGif trSId kufrsm;udk pGefYypftrIdufodrf;qnf;enf; 3enf;udk toHk;jyKvsuf&Sdonf/ 

t"dutm;jzihf trSdIufrsm;udk trsm;jynfoltrSIdufypfonhfae&mrsm;wGif pGefYypfaom t"dutm;jzihf trSdIufrsm;udk trsm;jynfoltrSIdufypfonhfae&mrsm;wGif pGefYypfaom 

w&m;0ifenf;vrf;? w&m;0iftrIdufodrf;qnf;jcif;pepfodkY wqihfcHydk Yaqmifay;jcif;ESihf w&m;0ifenf;vrf;? w&m;0iftrIdufodrf;qnf;jcif;pepfodkY wqihfcHydk Yaqmifay;jcif;ESihf 

obm0ywf0ef;usifwGif pGehfypfaom w&m;r0ifenf;vrf; eSihf trSId kufrsm;rS wefzdk;&Sdaom obm0ywf0ef;usifwGif pGehfypfaom w&m;r0ifenf;vrf; eSihf trSId kufrsm;rS wefzdk;&Sdaom 

ypönf;rsm;udk a&G;xkwfNyD; jyefvnfa&mif;cs toHk;jyKaom enf;vrf;wdkYjzpfygonf/ypönf;rsm;udk a&G;xkwfNyD; jyefvnfa&mif;cs toHk;jyKaom enf;vrf;wdkYjzpfygonf/
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ၿမိဳ႕ျပမွ စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ား၏ (၆၅%) မွာ ေအာ္ဂဲနစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အစား

အစာအႂကြင္းအက်န္မ်ားစြန္႕ပစ္မႈ ငါးပုံတစ္ပံုႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားမွ 

စြန္႕ပစ္မႈ ငါးပံုေလးပံုရွိကာ က်န္ရိွသည့္ ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္ေသာ 

(၃၅%) မွ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ ပလတ္စတစ္ မ်ား ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ပါက သင္ကိုယ္တိုင္သည္လည္း 

အမႈိက္စြန္႕ပစ္မႈစာရင္းအင္းအရ တစ္ေန႔လွ်င္ အမႈိက္ပမာဏ ပ်မ္းမွ် 

(၀.၇၉) ကီလို ထုတ္လုပ္ေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပမာဏ၏ (၁၃%) မွာ 

ပလတ္စတစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ား၏ ျပင္ပေဒသမ်ားတြင္ 

လူတစ္ဦး၏ တစ္ေန႔ ပ်မ္းမွ် စြန္႕ပစ္အမႈိက္ထုတ္လုပ္မႈမွာ တစ္ဦးလွ်င္ 

(၀.၄) ကီလိုအထိ နည္းပါးပါသည္။ ပလတ္စတစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္ေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား ၎တို႔၏ အဆံုးသတ္စြန္႕ပစ္ေနရာသို႔ စီးဆင္းပံုႏွင့္ ခရီးလမ္းဆံုးတစ္ေနရာခ်င္းစီတိုင္းတြင္
ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ မဟုတ္ေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းပါဝင္မႈ

yvwfpwpfypönf;rsm;\ c&D;vrf;qHk;yvwfpwpfypönf;rsm;\ c&D;vrf;qHk;

၅၀%၅၀%

၃၀%၃၀%

LANDFILL

တရားမဝင္ အမႈိက္ပစ္ျခငး္

ပလတ္စတစ္မ်ား

အျခား

ပလတ္စတစ္မ်ား

အျခား

ပလတ္စတစ္မ်ား

အျခား

၂၀%၂၀%

ျပန္လည္အသံုးခ်ျခငး္

ေျမဖို႔ျခင္း

၁၀%

၉၀%

ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္ေသာေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္ေသာ

ြစန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားြစန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား

၃၅%၃၅%

ေအာ္ဂဲနစ္ ြစန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားေအာ္ဂဲနစ္ ြစန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား

၆၅%၆၅%

၃၆.၅%

၈၇%
၁၃%

၆၃.၅%

တိုးတက္ပြားမ်ားမႈအမ်ားဆံုးေသာ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းျဖစ္ၿပီး စြန္႕ပစ္ 

အမႈိက္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ အစုိးရမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးတလည္လိုအပ္ေနေသာ ကိစၥရပ္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအသစ္ တန္ေပါင္း 

(၃၀၀၀၀၀) ေက်ာ္ကို ျပည္ပမွတင္သြင္းခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး 

စုစုေပါင္း ပလတ္စတစ္သံုးစြဲမႈ၏ တစ္ဝက္ခန္႕ရွိသည္။ အျခား 

တစ္ဝက္မွာမူ အစားအစာထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ား၊ ကစားစရာမ်ား 

အစရွိသည့္ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ 

ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

yvwfpwpftrSIdufrsm;onf trSId kufyHkrsm;wGif vnf;aumif;?yvwfpwpftrSIdufrsm;onf trSId kufyHkrsm;wGif vnf;aumif;?

obm0ywf0ef;usifwGif vnf;aumif; tqHk;owfoGm;avh&Sdonf/obm0ywf0ef;usifwGif vnf;aumif; tqHk;owfoGm;avh&Sdonf/

jrefrmedkifiHwGif atmf*Jepfr[kwfaomtrSIdufrsm;\ 13% udkomjrefrmedkifiHwGif atmf*Jepfr[kwfaomtrSIdufrsm;\ 13% udkom

jyefvnf toHk;csaeajumif; awGU&onf/ jyefvnf toHk;csaeajumif; awGU&onf/ 
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aus;vufa'orSpGefhypftrIdufrsm; = yvwfpwpfaus;vufa'orSpGefhypftrIdufrsm; = yvwfpwpf

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသ အသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ 
နက္ရႈိင္းစြာ အ႐ိုးစြဲေနသည့္ အခ်က္မွာ 
သဘာဝတရားက တာဝန္ယူေျဖရွင္းသြားလိမ့္မည္
ဟူသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယခင္အတိတ္ကာလ 
တြင္မူ ထိုအခ်က္သည္ မွန္ေကာင္းမွန္ခဲ့ေပမည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ 
စြန္႕ပစ္ပစၥည္း မ်ားတြင္ အဓိကလႊမ္းမိုးလာသည့္ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္လာသည့္အခါ 
သဘာဝအေလ်ာက္ စြန္႕ပစ္ေပးသည့္ 
အမႈိက္စက္ဝန္းမ်ားအတြက္ အေႏွာက္အယွက္မ်ား 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ (၇၀%) မွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 

အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေအာ္ဂဲနစ္ ပစၥည္းမ်ားကို 

တိရစၧာန္အစာ သို႔မဟုတ္ သဘာဝေျမၾသဇာမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ 

အသံုးျပဳၾကေသာေၾကာင့္ စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈမွာ 

အလြန္နည္းပါးသည္။ ပလတ္စတစ္သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 

ပစၥည္းအသစ္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို သဘာဝ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ 

ထိုရပ္ရြာေဒသမ်ားမွ မွတ္ယူအသံုးျပဳၾကသည္။

ေက်းလက္ေနအိမ္မ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကို တံျမက္စည္း 

လွည္းရာတြင္ သဘာဝပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာလ်က္ ရွိသည္ကိုေတြ႕ရွိရ 

သည္။ ထိုေရာေႏွာေနသည့္ အမႈိက္မ်ားကို သစ္ရြက္ေဆြး ေျမၾသဇာ 

အျဖစ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမေပၚတြင္ မီးရႈိ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 

တခါတရံ အမႈိက္မ်ားကို လယ္ယာမ်ားသို႔ ယူေဆာင္သြားၾကၿပီး  

ေျမေဆြးအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ေနအိမ္တစ္ခုျခင္းစီ၏ 

ျပင္ပတြင္ အမႈိက္စြန္႕ပစ္ရာ၌ စိုက္ခင္းမ်ားမွ သဘာဝေအာ္ဂဲနစ္ 

ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာေစျခင္း၊ သဘာဝအေလ်ာက္အမႈိက္မ်ားလည္

ပတ္မႈသံသရာကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ အဆံုးစြန္ 

ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားသည္လည္း တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့သည္။

ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ကနဦးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ 

ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ား ေကာက္ယူၿပီး ေရ 

jrefrmEdkifiH\ aus;vufa'o trIdufpGefUypfrI puf0ef;udk 
yvwfpwpfrsm;u rnfodkY ysufpD;apygovJ

ေျမေပၚသို႔စြန္႕ပစ္သည့္ေျမေပၚသို႔စြန္႕ပစ္သည့္
အမိႈက္မ်ားအမိႈက္မ်ား

ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းသို႔ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းသို႔
စြန႔ပ္စ္သည့္ အမိႈက္မ်ားစြန႔ပ္စ္သည့္ အမိႈက္မ်ား

အျခားအျခား

၅၀% ၃၉%

၁၁%

၁၁%

၁၄.၈%

၁၈.၉%

၃.၉%

၁၂.၈%

၆.၄%

2
HDPE

High-density
polyethylene

ပလတ္စတစ္အိတ္
အေသးစားမ်ားႏွင့္

အပိုင္းအစမ်ား

ေဖာ့ဘူး
(အစားအစာဘူးမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ား)

Furnishing

6
PS

Polystyrene

6
PS

Polystyrene

6
PS

Polystyrene

PP
Polypropylene

5

PP
Polypropylene

5
PVC

Polypropylene

3

မုန႔္ႂကြပ္မ်ား၊ အခ်ိဳမုန္႔
အထုပ္အပိုးမ်ား

ပလတ္စတစ္
အစအနမ်ား

(၅၀ စင္တီမီတာ
ထက္ေသး)

2
HDPE

High-density
polyethyleneအဖံုး/

အပိတ္မ်ား

ပလတ္စတစ္
အ႐ုပ္မ်ား

PP
Polypropylene

5
အေအးပိုက္မ်ား/

ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ားႏွင့္
လင္ပန္းမ်ား

အပ္ခ်ည္ႀကိဳးႏွင့္ ႀကိဳးမ်ား
(၁ စင္တီမီတာထက္တို)

PP
Polypropylene

5
LDPE

4

Low-density
polyethylene

ေျမေပၚႏွင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းသို႔ အမိႈက္စြန္႕ပစ္မႈေၾကာင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရိွရသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ား

၂.၁%

၁၅.၆%

၁.၇%

၁.၇%

၁.၉%

2
HDPE

High-density
polyethylene

LDPE

4

Low-density
polyethylene

ေဖာ့ဘူးမ်ား
(ပင္လယ္သမုဒၵရာ
အရင္းအျမစ္မ်ားမွ)

အရင္းအျမစ္မ်ားအတြင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ႏွင့္ အနီးအနား ေနရာမ်ား 

သို႔ စြန္႕ပစ္မႈၾကျခင္း၊ အမႈိက္မ်ားကို မုတ္သုံရာသီ ေရာက္သည့္တိုင ္

ေအာင္ မရွင္းလင္းဘဲပစ္ထားျခင္းျဖင့္ ပလတ္စတစ္ အမႈိက္မ်ား ေရႏွင့္

ရွင္းလင္းေမ်ာပါသြားေစျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ပလတ္စတစ္ 

အိတ္မ်ားႏွင့္ အစားအစာ ထုပ္ပုိးပစၥည္းမ်ားသည္ မၾကာခဏ 

ဆိုသလိုပင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား အတြင္းသို႔ေရာက္ရွိသြားၾကၿပီး 

ပလတ္စတစ္ပိုက္ကြန္ကဲ့သို႔ေသာ က်န္ရစ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီး 

သြားသည့္ ငါးဖမ္းပစၥည္း ကိရိယာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ပင္လယ္ 

သမုဒၵရာအတြင္းသို႔ ေန႔စဥ္စီးဆင္းေရာက္ရွိလ်က္ရွိသည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးေရလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ 

ဧရာဝတီျမစ္သည္ ကမာၻ႕အညစ္ညမ္းဆံုးအဆင့္ (၉) ရွိေသာ 

ျမစ္တစ္စင္းျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး (၁၁၉) တန္ေသာ ပလတ္စတစ္ 

အမႈိက္မ်ားသည္ ျမစ္မွတစ္ဆင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာတြင္းသို႔  

ေန႔စဥ္စီးဆင္း ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

2019 ckeSpfwGif jyKvkyfcJhaom ppfwrf;wpfckt& jrefrmedkifiH\ urf;ajcrsm;wGif awGY&aom 2019 ckeSpfwGif jyKvkyfcJhaom ppfwrf;wpfckt& jrefrmedkifiH\ urf;ajcrsm;wGif awGY&aom 

pGehfypftrdIufrsm;xJwGif yvwfpwpfudk trsm;qHk;awGY&SdcJh&onf/ xdkyvwfpwpfrsm;\ pGehfypftrdIufrsm;xJwGif yvwfpwpfudk trsm;qHk;awGY&SdcJh&onf/ xdkyvwfpwpfrsm;\ 

50%onf pGefYypftrIdufudk aumif;pGmpDrHcefYcGJrIr&Sdaom urf;&dk;wef;jrdKUrsm;ESihf acsmif;rsm;? 50%onf pGefYypftrIdufudk aumif;pGmpDrHcefYcGJrIr&Sdaom urf;&dk;wef;jrdKUrsm;ESihf acsmif;rsm;? 

ajrmif;rsm;rStrIdufrsm;aMumihf jzpfonf/ajrmif;rsm;rStrIdufrsm;aMumihf jzpfonf/



ပလတ္စတစ္အေၾကာင္း ပံုျပစာတမ္း ၂၀၂၀72

ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ 

သဘာဝတရားႏွင့္ ၎အေပၚမွီခိုေနရသည့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္စီးသည္။ ေရစီးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ေရတြင္  

ေပါက္ဖြားသည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေရမ်ားေသာက္သံုးမရေတာ့  

ျခင္း၊ တိရစၧာန္မ်ားအေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေထြးၿငိတြယ္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ဝါးၿမိဳမိျခင္း၊ ယခင္ပ်က္စီးမႈမရွိေသာ သဘာဝတရားမ်ားႏွင့္ 

လွပသည့္ျမင္ကြင္းရွိေသာ ခရီးသြားလည္ပတ္သည့္ ေနရာမ်ားသည္ 

အမႈိက္ပံုမ်ား ျဖစ္လာျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသ 

မ်ားသို႔ ပလတ္စတစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား မေရာက္ရွိခင္က ပလတ္စတစ္မ်ား 

အသံုးျပဳမႈကို ဥေပကၡာျပဳထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ေဒသမွ 

စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ားသည္ သဘာဝ ေအာ္ဂဲနစ္ နီးပါးျဖစ္ၿပီး ဖန္ႏွင့္ 

သတၱဳကဲ့သို႔ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္သည့္ ပစၥည္းအနည္းငယ္ကိုလည္း 

ျပန္လည္ အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈကို 

သဘာဝအေလ်ာက္သာ ထားရွိႏိုင္ခဲ့သည္မွာ သဘာဝက်သည့္ 

အခ်က္သာျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ားအား သဘာဝအေလ်ာက္ 

စီမံသြားလိမ့္မည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားသည္ တရားဥပေဒအရ 

သတ္မွတ္ျပဌာန္းမႈမ်ားတြင္ပင္ လႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင္ ့

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ား 

စီမံခန္႕ခြဲေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳ 

ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းခံရျခင္း မ်ားပင္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေန 

ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စြန္႕ပစ္အမႈိက္ ျပႆနာမ်ားကိ ု

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔ဘာသာ ေဒသတြင္း ေျဖရွင္းရန္ 

နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြလာရျခင္းမ်ား ျဖစ္လာေစသည္။

ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းတေလွ်ာက္ 

သို႔မဟုတ္ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ေနထိုင္သည္ပင္ျဖစ္ေစ 

ထိုတူညီသည့္ စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္လာၾကရသည္။ ၿမိဳ႕ျပ ေဒသမ်ားႏွင့္ 

အလွမ္းေဝးကြာမႈ၊ ေကာင္းမြန္မႈမရွိသည့္ အေျခခံ 

အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အမႈိက္ကားမ်ားရွားပါးမႈမ်ားသည္ စည္ပင္ 

သာယာ အမႈိက္စြန္႕ပစ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ စြန္႕ပစ္ရန္ 

အလြန္အမင္းခက္ခဲေစသည္။ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ေနရာမ်ား 

တြင္ အမႈိက္စြန္႕ပစ္ရန္ေနရာမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္လည္း 

အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ားကို တာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာနမ်ားလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ား 

ရွိသည္။ အမႈိက္ပံုမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္ 

တည္ေဆာက္ရန္မွာလည္း ရြာသူ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎

တို႔၏လယ္ယာမ်ားေဘးတြင္ အမႈိက္ပုံမ်ား မရွိေစလိုၾကေသာ ေၾကာင့္ 

အလားတူပင္ ခက္ခဲသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္  

ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမႈိက္မ်ားကို မီးရႈိ႕ပစ္ရန္၊ ေရထဲသို႔ 

စြန္႕ပစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထိုျပႆနာကို ဥေပကၡာ ျပဳထားရန္မွတပါး 

အျခားေရြးခ်ယ္ရန္ နည္းလမ္း မရွိေတာ့ေပ။

အျခားတစ္ဘက္မွဆိုရပါက ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား 

ေကာက္ယူျခင္းသည္ အလြန္ေဝးကြာေသာ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင္ ့

ေဝးလံလွေသာ ကြ်န္းမ်ားအေပၚထိေအာင္ပင္ ေရာက္ရွိသည္။ 

ေက်းလက္လူထုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ 

ဖန္မ်ား၊ သတၱဳမ်ား၊ စကၠဴမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည့္ 

စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိၾကၿပီး ၎တို႔၏ 

ေက်းရြာမ်ားမွတဆင့္ လမ္းဆံုေနရာမ်ားသို႔ တင္ပို႔ၾကၿပီး ထိုမွတဆင့္ 

ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားသို႔ ဆက္လက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကသည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရး ပိုမို 

တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ 

ပတ္သက္သူသံုးဦး၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈလိုအပ္သည္။ ၎တို႔မွာ 

ေက်းရြာေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ေက်းရြာေကာ္မတီသည္ စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ားသိမ္းဆည္းရန္ နည္းလမ္း 

မ်ား၊ ရန္ပံုေငြလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအမႈိက္စြန္႕ပစ္ရန္ေနရာတို႔ကို 

ဆံုးျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ ရွိသည္။ ၎

ေက်းရြာ

ၿမိဳ႕

ၿမိဳ႕ႀကီး

၁၁၉ တန္ေသာ ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ားသည္

ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းမွ ပင္လယ္ သမုဒၵရာအတြင္းသို႔ ေန႔စဥ္စီးဆင္းေရာက္ရိွလ်က္ရွိသည။္

၄၀%၄၀%

၃၀%၃၀%

၁၅%၁၅%

၆၀%၆၀%

၇၀%၇၀%

၈၅%၈၅%

yvwfpwpfrsm;onf acsmif;rsm;? ajrmif;rsm;eSihf eD;uyfjyD; aumif;rGefpGm yvwfpwpfrsm;onf acsmif;rsm;? ajrmif;rsm;eSihf eD;uyfjyD; aumif;rGefpGm 

pDrHcefYcGJEdkifjcif;r&Sdaom trdIufxGufonhf ae&mrsm;rSwpfqihf yifv,fork'¨&mrsm;xJodkh pDrHcefYcGJEdkifjcif;r&Sdaom trdIufxGufonhf ae&mrsm;rSwpfqihf yifv,fork'¨&mrsm;xJodkh 

pD;0ifMuonf/ ajcmufaoGYaom &moDrsm;wGif trSdkufrsm;onf jrpfrsm;teD; odkYr[kwf pD;0ifMuonf/ ajcmufaoGYaom &moDrsm;wGif trSdkufrsm;onf jrpfrsm;teD; odkYr[kwf 

jrpfurf;yg;rsm;wGif pkaewwfjyD; rkwfokeffumvwGif rdk;a&eSihf twl yifv,fxJodkY jrpfurf;yg;rsm;wGif pkaewwfjyD; rkwfokeffumvwGif rdk;a&eSihf twl yifv,fxJodkY 

arsmygpD;0ifoGm;avh&Sdonf/arsmygpD;0ifoGm;avh&Sdonf/
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စာသင္ေက်ာင္းမ်ားစာသင္ေက်ာင္းမ်ား
ေျမေဆြးျပဳလုပ္ျခင္း၊ အမႈိက္မ်ားကို အမ်ိဳးအစားခဲြျခင္း၊
“အမိႈက္ကင္းစင္ေရး” လႈံ႕ေဆာ္ပဲြမ်ားက်င္းပျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ
လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္
မိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည။္

အမ် ိဳးသမီးမ်ားအမ် ိဳးသမီးမ်ား
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္သူမ်ားျဖစ္သည္၊ ေဈးဝယ္ျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားျခင္း
မ်ားလည္းျပဳလုပ္ၾကသည္၊ ၎တို႔ အေနျဖင့္ “အမႈိက္မ်ားကို ခြဲျခားျခင္း၊
အမႈိက္ပစ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေသာ
သံုးစဲြမႈမ်ားႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ” စသည္တို႔တြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္သည္။

ေက်းရြာေကာ္မတီေက်းရြာေကာ္မတီ
အမႈိက္ပစ္ရမည့္ေနရာ၊ အမႈိက္သိမ္းဆည္းမည့္နည္းလမ္းႏွင့္
ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမွ
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ေအာ္ဂဲနစ္အမႈိက္မ်ားေအာ္ဂဲနစ္အမႈိက္မ်ား

ေျမေဆြး
ေျမၾသဇာ

တိရစၧာန္မ်ား
ကိုေကြ်းျခင္း

ပလတ္စတစႏ္ွင့္
အျခားအရာမ်ား

ျပန္လညအ္သုံးခ်ႏိုင္သည့္
စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ား

ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းျပန္လည္အသုံးခ်ျခင္း

စိန
္ေခ

ၚမ
ႈမ်ာ

း

စိန
္ေခ

ၚမ
ႈမ်ာ

း

အမႈကိ္ပစ္မႈကိုအမႈကိ္ပစ္မႈကို
တိုက္ဖ်က္ျခင္းတိုက္ဖ်က္ျခင္း

မွန္ကန္စြာအမႈိက္စြန္႕ပစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အမိႈက္ပံုးမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း

ေခါင္းေလာင္းထိုးအသိေပး၍ေခါင္းေလာင္းထိုးအသိေပး၍
အမႈက္ိသိမ္းဆည္းျခင္းအမႈကိ္သိမ္းဆည္းျခင္း

အ
ဆ

င့္ ၂
အ

ဆ
င့္ ၂

အ
ဆ

င့္ ၁
အ

ဆ
င့္ ၁

အ
ဆ

င့္ ၃
အ

ဆ
င့္ ၃

အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ အမိႈက္မ်ားကို
လိုက္လံသိမ္းဆည္းၿပီး

ထိုစနစ္ကို ဘ႑ာေရး ပံ့ပိုးေပးျခင္း

ကိုယ္တိုင္အမိႈက္ပစ္ျခင္းကိုယ္တိုင္အမိႈက္ပစ္ျခင္း

အမိႈက္စြန္႕ပစ္ရန္ေနရာတစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး
လူထုကို ထိုေနရာတြင္ အမိႈက္ပစ္ေစျခင္း

လူအမ်ားမွ
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို

သဘာဝတရားမွ
တာဝန္ယူစီမံ
လိမ့္မည္ဟု

ယူဆ

လူထု၏
ဦးစားေပးမႈ

နည္း

အစိုးရ၏
စည္းမ်ဥး္

စည္းကမ္းမ်ား
မရွ ိ

ပညာေပးျခငး္ပညာေပးျခင္း
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ
စတင္ပါဝင္ေစျခင္း

စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခငး္စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

“
SAY NO 

TO 
PLASTICS

”

အမႈိက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး
လႈံ႕ေဆာ္မႈပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း

အမႈက္ိမ်ားကိုအမႈကိ္မ်ားကုိ
ခဲြျခားျခငး္ခဲြျခားျခင္း

အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို
အမႈိက္မ်ားအား ခြဲျခားစြန္႕ပစ္ေစျခင္း

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ
စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ရန္ အဆင့္မ်ားစီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ရန္ အဆင့္မ်ား

အသိပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအသိပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ားကိုသက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ားကို
ပါဝင္ေစျခင္းပါဝင္ေစျခင္း

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားအတြက္

တို႔သည္ အမႈိက္ ေျမေဆြးမ်ား သိမ္းဆည္းစုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ေက်းရြာ 

လမ္းမမ်ားတေလွ်ာက္ အမႈိက္ပံုးမ်ားထားရွိရန္လည္း ဦးေဆာင္ရန္ 

လိုအပ္သည္။

ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္လုပ္ကိုင္ပါက ပို၍ ထိေရာက္မႈ ရွိသည္။ 

ေက်းရြာသို႔ ေပးပို႔သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

မ်ားကို လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ အေရးပါသည့္ က႑ျဖစ္ၿပီး တစ္

ခါသံုးပလတ္စတစ္မ်ားအစား ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ား၊ ေရရွ

ည္တည္တံ့မည့္ အစားထိုးပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုသံုးစြဲရန္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္

သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စု မ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္

ခ်မွတ္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကို အသိပညာေပးေရးလႈပ္ရွားမႈ

မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

အခန္းက႑သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဈးဝယ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ကေလး

မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ အဓိက တာဝန္ယူရသည္မ်ားျဖစ္ေသာ 

ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္ကင္းေသာ၊ ႀကီးမားေသာ ထုပ္

ပိုးပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္း၊ ကေလးမ်ားကို အမႈိက္မပစ္ရန္ 

သင္ၾကားျခင္းတို႔ျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု၏ ပလတ္စတစ္သံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့

ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္

တံ့ၿပီး ပလတ္စတစ္ ကင္းေဝးေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို အေကာင္ 

အထည္ ေဖာ္ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေက်းလက္လူထုမ်ား၏

 အျပဳသေဘာ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ားအတြက္ အသိပညာ  

ေပးရန္ အျခားေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေျမေဆြးျပဳလုပ္ျခင္း၊ စြန္႕ပစ္ အမႈိက္

မ်ားကို ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို အသိပညာေပး 

ျခင္းစသည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမင့္မားသည့္ ပညာေရးတန္

ဖိုးျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္သာမက ၎တို႔၏ မိသားစု

မ်ားအတြက္လည္း လႈံ႕ေဆာ္မႈျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြဲေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

တြင္ ပါဝင္လာေစရန္ အေရးႀကီးသည္။

ေက်းလက္အသိုက္အဝန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တို႔ရင္ဆိုင ္

ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အစိုးရ၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘဲ ေျဖရွင္း 

ျခင္း ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရာတြင ္

အေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝွမ္းရွိ ႀကီးမားမ်ား 

ျပားေသာ ေက်းလက္လူဦးေရႏွင့္ ေနရာေဒသမ်ားအရ ပလတ္စတစ ္

ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူဝါဒမ်ားတြင္ တစ္ခုတည္း 

ေသာ အားထားႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမွာ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေရေၾကာင္းမ်ား

ကို သန္႕ရွင္းက်န္းမာေအာင္ ထားရွိေပးရန္သာျဖစ္သည္။

aus;vufa'orsm;rS vlxktajcjyK pGefYypftrdIuf pDrHcefYcJGa&;enf;vrf;onf xkda'orsm;\ aus;vufa'orsm;rS vlxktajcjyK pGefYypftrdIuf pDrHcefYcJGa&;enf;vrf;onf xkda'orsm;\ 

pGehfypftrSdkuf eSihfywfoufaom pDrHcefYcGJrItqihfqihfudk xnhfoGif;pOf;pm;xm;onf/ pGehfypftrSdkuf eSihfywfoufaom pDrHcefYcGJrItqihfqihfudk xnhfoGif;pOf;pm;xm;onf/ 
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၂၅%၂၅%
ေသာ စုစုေပါင္း ေရသံုးစဲြမႈမ်ားမွာ

PET ပုလင္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္သည္

၂၀၀၄၂၀၀၄

အခ်ိန္ကာလအခ်ိန္ကာလ

အဆိုးဝါးဆံုးအဆိုးဝါးဆံုး
ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ရပ္

အေကာင္းဆံုးအေကာင္းဆံုး
ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ရပ္

PET ေသ
ာက

္ေရသ
န္႕ဘ

ူးမ်ားသ
ံုးစြဲမႈက

ို
PET ေသ

ာက
္ေရသ

န္႕ဘ
ူးမ်ားသ

ံုးစြဲမႈက
ို

သ
က

္ေရာက
္လ

ာႏိုင္သ
ည့္

 အ
ေျခအ

ေနမ်ား
သ

က
္ေရာက

္လ
ာႏိုင္သ

ည့္
 အ

ေျခအ
ေနမ်ား

ေသာ စုစုေပါင္း ေရသံုးစဲြမႈမ်ားမွာ
PET ပုလင္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္သည္

PET ပလတ္စတစ္မ်ားကို
ေရသန္႕ဘူးမ်ားအတြက္သံုးစြဲမႈ
တိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္ႏွစ္

၂၀၁၉၂၀၁၉
၂.၄၉ ဘီလီယံရွီေသာ

ေသာက္ေရသန္႕ဘူးမ်ား
ေရာင္းခ်ခဲ့/ ႏွစ္

အနာဂတ္အနာဂတ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးႏွင့္

ေစ်းကြက္သည္
ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ျဖစ္လာပါက

ေရ ၅၈.၄ ဘီလီယံ၅၈.၄ ဘီလီယံ
လီတာ သံုးစြဲ/ ႏွစ္

၁၄.၆ ဘီလီယံ၁၄.၆ ဘီလီယံ
လီတာရွိေသာ ေရမ်ားကို

PET ေရသန္႕ဘူးမ်ားျဖင့္သံုးစြဲ

၂.၄၉ ဘီလီယံ၂.၄၉ ဘီလီယံ
လီတာရွိေသာ ေရမ်ားကို

PET ေရသန္႕ဘူးမ်ားျဖင့္သံုးစြဲ

ျမ
န္မ

ာႏ
ိုင္င

ံတ
ြင္ 

ေသ
ာက

္ေရ
 သ

ံုးစ
ြဲမႈ/

 ႏ
ွစ္

ျမ
န္မ

ာႏ
ိုင္င

ံတ
ြင္ 

ေသ
ာက

္ေရ
 သ

ံုးစ
ြဲမႈ/

 ႏ
ွစ္

ေရကုသိုလ္ေရကုသိုလ္
ထံုးတမ္းစဥ္လာအရရွိခဲ့သည့္

ေရခ်မ္းစင္မ်ား

PET ေရသန္႕ဘူးမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ျမင္ကြင္း သံုးခု

ပလတ္စတစ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး မူဝါဒမ်ားသည္
ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ပါက

၄%၄%

ပလတ္စတစ္ထုပ္ပိုးမႈမ်ား 
သံုးစြဲျခင္းပမာဏသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ 
အလားတူ တိုးတက္ လာၿပီး 
ပလတ္စတစ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လႈံ႕ေဆာ္ပြဲမ်ား 
သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ား မရွိပါက

ပလတ္စတစ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လႈံ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားသည္ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား 
ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ပါက

jrefrmEdkifiH\ yvwfpwpfudk ajymif;vJa&G;cs,frIjrefrmEdkifiH\ yvwfpwpfudk ajymif;vJa&G;cs,frI

ပန္းကန္လိုပါသလား? သစ္ရြက္တစ္ရြက္ခူးလိုက္ပါ။ 
ပိုက္တစ္ေခ်ာင္းလိုပါသလား? ဝါးတခ်ိဳ႕ခုတ္လိုက္ 
ပါ။ ပစၥည္းထည့္ယူသြားဖို႔ဘူးလိုေနပါသလား? 
ကိုယ့္ထည့္စရာဘူးကိုယ္ယူခဲ့ပါ။ ေရလိုပါသလား? 
ေရျပန္ျဖည့္လို႔ရတဲ့ေနရာမွာသြားျဖည့္ပါ။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားသည္ 
ပလတ္စတစ္ ကင္းလြတ္ၿပီး ထိုလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံကို 
ပလတ္စတစ္ကင္းေဝးေသာ ေခတ္သို႔ 
ျပန္လည္ဦးတည္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။

twdwfumvudk tem*wfESihf csdwfqufjcif;
ေရကသုိလုဆ္ိသုညမ္ွာ “ေရကသုိလုဒ္ါနျပဳျခင္း” ျဖစၿ္ပီး ေရကိလုွဴဒါန္းျခင္း 

ျဖင့ ္ဘာသာေရးအရ ကုသိလု္ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျပနလ္ညရ္ရွမိညဟ္သူည့ ္

ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ ေရွးထံုးအစဥအ္လာ တစခ္ုျဖစသ္ည။္ တစ္ႏိငုင္လံံုးေနရာ 

အႏွံ႕တြင္ ေရျပန္လည္ ျဖည့္ႏိုင္သည့္ ေရခ်မ္းစင္မ်ားေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး 

သင့္အေနျဖင့္ ေရတစ္ခြက္ေသာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ သင့္ေရဘူးကို 

ျပန္လည္ ျဖည့္ရန္ လက္ခံႀကိဳဆိုေနသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။

jrefrmekdifiH\ tem*wfwGif a&oehfbl; toHk;jyKrSI tajctaeudk cehfrSef;&mwGif jrefrmekdifiH\ tem*wfwGif a&oehfbl; toHk;jyKrSI tajctaeudk cehfrSef;&mwGif 

jzpfedkifacs&Sdaom tajctae oHk;ckudk awGY&Sd&onf/ tqdk;qHk;tajctaerSm jzpfedkifacs&Sdaom tajctae oHk;ckudk awGY&Sd&onf/ tqdk;qHk;tajctaerSm 

pD;yGm;a&;vkyfief;rsm;udk yHkrSeftwdkif; aqmif&Gufae&Hkomru a&aomufoHk;rI\ 25% udk pD;yGm;a&;vkyfief;rsm;udk yHkrSeftwdkif; aqmif&Gufae&Hkomru a&aomufoHk;rI\ 25% udk 

a&oefYbl;omvQif oHk;pGJaeonhf xdkif;edkifiH\yHkpHtwdkif; vdkufvHusihfoHk;aejcif;yifjzpfonf/ a&oefYbl;omvQif oHk;pGJaeonhf xdkif;edkifiH\yHkpHtwdkif; vdkufvHusihfoHk;aejcif;yifjzpfonf/ 

ydkíaumif;rGefaom tajctaeudk &&Sd&ef jynfolvlxk\ todynmudk ydkíaumif;rGefaom tajctaeudk &&Sd&ef jynfolvlxk\ todynmudk 

jrSihfwif&efvdktyfonhftjyif txl;ojzihf tpdk;&rl0g'rsm;jzihf toHk;jyKrIavsSmhcsjcif;wdkhudk jrSihfwif&efvdktyfonhftjyif txl;ojzihf tpdk;&rl0g'rsm;jzihf toHk;jyKrIavsSmhcsjcif;wdkhudk 

vkyfaqmif&ef vdktyfygonf/vkyfaqmif&ef vdktyfygonf/



ပလတ္စတစ္အေၾကာင္း ပံုျပစာတမ္း ၂၀၂၀ 75

ေရသည္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ထိုလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ေကာင္းစြာ အေျခ တည္

ခဲ့ေသာ၊ ပလတ္စတစ္ကင္းလြတ္ေသာ စနစ္တစ္ခု ရိွခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္

လည္း ေရသန္႕ဘူးမ်ားသံုးစြဲမႈသည္ အႀကီးအက်ယ္ တိုးတက္မ်ားျပား

လာေနၿပီျဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းၿပီး ေခတ္မွီေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ 

ပလတ္စတစ္ ေရသန္႕ဘူးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္ရွိခဲ့သည့္ ထံုးတမ္းအစဥ္

အလာကို ျမန္ဆန္စြာ ေလ်ာ့ပါးေစခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္စုစုေပါင္း PET ပုလင္း 

(၃.၆) ဘီလီယံခန္႕သံုးစြဲၿပီး (၂.၅) သန္းမွာ ေရသန္႕ဘူး သတ္သတ္ 

ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ထို PET ပုလင္း မ်ား၏ (၂၈) သန္းခန္႕မွာ 

ရနကု္နရ္ွ ိသဘာဝ ပတဝ္န္းက်ငမ္်ားထံသို႔ တိကု႐္ိကုပ္်႕ံႏွ႕ံေရာက္ရွသိည။္

ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္အနာဂတက္ာလ၌ PET မ်ားအသံုးျပဳမႈႀကီးထြားလာပါက 

ပလတ္စတစ္အသံုးျပဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ မတူညီသည့္ အေနအထား 

ရလဒမ္်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိးဝါးဆုံးေသာအေနအထားတြင္ 

အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ပလတ္စတစ္ သံုးစြဲမႈ 

အေလ့အက်င့္မ်ား အလားသ႑ာန္တူျဖစ္လာခဲ့ပါက ႏိုင္ငံ၏ (၂၅%) 

ေသာ ေသာက္သုံးေရသံုးစြဲမႈသည္ PET ေရသန္႕ဘူးမ်ားမွတဆင့္ 

သုံးစြဲျခင္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဒတိုယအေနအထားတြင္ ပလတ္စတစ္ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားသည္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အရပ္ဖက္ 

လူမႈအသုိက္အဝန္းတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲသ့ည္ဆုိပါက PET အသုံးျပဳမႈသည္

 (၁၀%) တြင္သာ ရပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္ သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့

ခ်ေရးသည္ အမ်ိဳးသားမူဝါဒမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ တင္းက်ပ ္

သည့ ္ဥပေဒျဖင့ထိ္န္းခ်ဳပ္ျခင္းသညသ္ာ ပလတ္စတစ ္လႈငိ္းလံုးမ်ား႐ိကု္

ခတ္မႈကို တားဆီးႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဧည့္ခံျပဳစုေရးလုပ္ငန္း အခန္းက႑ 

ႏွင့္ ျပည္သူတု႔ိေန႔စဥ္ဘဝမွ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ တစ္ခါသံုး 

ပလတ္စတစ္မ်ား အသံုးျပဳမႈကို တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမွ တဆင့္သာ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္အသုံးခ်ႏုိင္မႈ ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ 

ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္ေရသန္႕ဘူးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပလတ္စတစ္

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားစုစုေပါင္းအခ်ိဳးအစား၏ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပုိင္း 

အျဖစ္သာ ေတြ႕ရသည္။ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္

ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားမွာမူ အဆိုးဝါးဆံုးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္း ေစ 

သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သံုးစြဲမႈပံုစံတြင္ မ်ားစြာတိုးတက ္

ေပါင္းစည္းပါဝင္လာလ်က္ရွိသည္။ ေရွးယခင္က အစားအစာမ်ားႏွင့္ 

စားေသာက္ကုန္မ်ားကို သစ္ရြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ စကၠဴမ်ားႏွင့္သာ ထုပ္

ပိုးၿပီး ထမင္းခ်ိဳင့္မ်ား၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အိတ္မ်ား သို႔မဟုတ ္

ျခင္းမ်ားျဖင့္သာ သယ္ယူခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ပလတ္စတစ္ 

အိတ္မ်ားက ႀကီးမားစြာ ေနရာယူခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာေနသည့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္စြာျဖင့္ဆန္႕က်င္လာၾကေသာ ျပည္တြင္း 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေနရာရလာၿပီျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္ 

အတိမ္်ားကုိ အစားထုိးရနအ္တြက ္လက္ခအံားေပးေသာ စြန႔ဦ္းတထီြငသ္ ူ

မ်ားမွာ ေခတ္ေပၚပတၱဴအိတ္မ်ားကို ပံုစံထုတ္လာၾကၿပီး အစားအစာ 

ထည့္သည့္ ဘူး၊ ခ်ိဳင့္ မ်ား၏ပံုစံမ်ားကိုလည္း လက္ရွိကာလ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 

လာၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဈးဆိုင္အခ်ိဳ႕သည္လည္း ပလတ္စတစ္ 

ကင္းစင္ေရး ေန႔ရက္မ်ားကို မိတ္ဆက္လာၾကၿပီး ေဈးဆိုင္မ်ား၊ ဆိုင္ 

အေသးစားမ်ားသညလ္ည္း ထတု္ေဖာ္ေတာင္းခမံသွာ ပလတစ္တစအ္တိ ္

ကို ထုတ္ေပးသည့္ ပံုစံမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးလာၾကသည္။

ျမန္မာ့လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ဓေလ့သည္ ေနရာတိုင္းတြင့္ ေတြ႕ရွိရၿပီး 

ယေန႔ေခတ္တြင္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ား၌ အဓိကအားျဖင့္ ပါဝင္ ပစၥည္း

အားလံုးပါဝင္ေသာ အသင့္ေဖ်ာ္ေကာ္ဖီမစ္ထုပ္မ်ားကို မၾကာခဏ ပိုမို 

ေရာင္းခ်လာၾကရသည္။ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ဘီစကစ္၊ ခ်ိဳခ်ဥ္မ်ား၊ 

သြားရည္စာမုန္႕မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မ်ား စသည့္ထုတ္ကုန္မ်ား 

သညလ္ည္း ပလတ္စတစ ္အတိအ္ေသးစားမ်ားျဖင့ ္ထပုပ္ိုးလာၾကၿပီး ႏို

ငင္အံႏွ႕ံအျပားသို႔ေရာကရ္ွကိာ သဘာဝပတဝ္န္းက်င ္အတြင္းရွ ိပမာဏ

အမ်ားဆံုးေသာ ပလတ္စတစ္စြန္႕ပစ္အမႈိက္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ထို

ပစၥည္းမ်ားကို ေဈးသက္သက္သာသာျဖင့္ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမွီ

ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုပလစ္စတစ္ အိတ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းရွိ လက္

ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ ေနရာမ်ားရွိ ေဖ်ာ္ရည ္

ေသာက္စရာမ်ား ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူရာတြင္လည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ သိမ္း

ပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရွးယခင္ ကတည္းကရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာ့လက္ဖက္ရည္

ခ်ိဳသည္ ထိုသို႔ေသာ တစ္ခါသံုး အရန္သင့္ေသာက္စရာ ပစၥည္းမ်ားကို 

မယွဥ္သာေတာ့ဘဲ ျပည္တြင္းပစၥည္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္း၊ တန္ဖိုးျမႇင့္

 ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္သာ ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည ္

ျဖစ္သည္။

သြားရင္းလာရင္း စားေသာက္ျခင္း၊ စားသုံး၍က်နရ္ွသိည့အ္စားအစာမ်ား

ကို အိမ္သို႔ျပန္သယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စားစရာမ်ားကို ထုပ္ယူ သယ ္

ေဆာင္သြားျခင္း စသည္တို႔တြင္ ထုပ္ပိုးထည့္သြင္းရန္ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕လို

အပ္သည္။ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသည္ ထုပ္ယူ 

သယ္ေဆာင္သြားရန္ဝယ္သည့္ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးသူမ်ား၏ 

ကိုယ္ပိုင္ခြက္၊ ဘူးမ်ားတြင္သာ ထည့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထန္းရြက္ႏွင့္ 

ငွက္ေပ်ာရြက္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝေအာ္ဂဲနစ္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုပ္ပိုး 

ေပးျခင္းကို က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ေဖာ့ဘူးမ်ားႏွင့ ္

ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားသည္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို အစားထိုးေနရာယူခဲ့ၿပ ီ

ျဖစ္သည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈရွိေသာ 

အျခားေရြးခ်ယ္ရန္ပစၥည္းမ်ား လတ္တေလာတြင္ စတင္ေပၚေပါက္လာ

ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ “သင့္ကိုယ္ပိုင္ ထည့္စရာဘူး၊ ခြက္မ်ားကို ယူခဲ့ပါ” 
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ဟူေသာ သေဘာတရားသည္ အစားအစာမ်ားကို ထုပ္ပိုးဝယ္ယူသြား

သည့္ ေနရာမ်ား၌ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး 

တာဝနယ္မူႈရွိေသာ အခ်ိဳ႕စားေသာကဆ္ိငုမ္်ားသည ္အစားအစာမ်ားကို

ဇီဝေဗဒအဆင့္ အလိုအေလ်ာက္ ေလ်ာ့က် သြားေစမည့္ ထည့္စရာ 

ဘူး၊ ခြက္ မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္း မ်ားလည္း စတင္လာၾက

သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားအရ အနာဂတ္တြင္ ေရရွည္တည္

တံ့ခိုင္ၿမဲႏိုင္မည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ အေျဖမ်ား ရွိေသာ္လည္း ပလတ္စတစ္

 အသုံးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ေရဆန္ တိုက္ပြဲဝင္ရမည့္အခ်က္ျဖစ ္

သည္။ ေမးရန္ရွိသည့္ ေမးခြန္းမွာ ျပည္သူ လူထုအေနျဖင့္ ဆက္လက္ 

တိုက္ပြဲဝင္လိုျခင္း ရွိမရွိ ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

jrefrmjynfolrsm;onf atmf*Jepf odkYr[kwf jyeftoHk;jyKekdifaom xkwfydk;rIyHkpHrsm;eSihf jrefrmjynfolrsm;onf atmf*Jepf odkYr[kwf jyeftoHk;jyKekdifaom xkwfydk;rIyHkpHrsm;eSihf 

xkyfydk;xm;aom tpm;taomufrsm;? BudKwifxkyfydk;jyKjyifxm;jcif;r&Sdaom xkyfydk;xm;aom tpm;taomufrsm;? BudKwifxkyfydk;jyKjyifxm;jcif;r&Sdaom 

tpm;taomufrsm;udk eSpfaygif;rsm;pGmuwnf;u t"duxm; trSDjyK pm;aomufcJhMuygonf/ tpm;taomufrsm;udk eSpfaygif;rsm;pGmuwnf;u t"duxm; trSDjyK pm;aomufcJhMuygonf/ 

odkYaomf rMumao;rDESpfrsm;rS pwifí BudKwifxkyfydk;jyKjyifxm;aom tpm;taomufrsm;udk odkYaomf rMumao;rDESpfrsm;rS pwifí BudKwifxkyfydk;jyKjyifxm;aom tpm;taomufrsm;udk 

pm;oHk;rI ydkrsm;vmcJhonf/pm;oHk;rI ydkrsm;vmcJhonf/

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားသည္ လက္ဖက္ရည/္

ေကာ္ဖီတို႔ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ခြက္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။

ျပည္တြင္းျဖစ္မုန္႕မ်ားကိုလည္း ငွက္ေပ်ာရြက္ သို႔မဟုတ္ ထန္းရြက္တို႔ျဖင့္

ထုပ္ပိုး ေရာင္းခ်ၾကသည္။

ေရကုသိုလ္ ဆိုသည္မွာ “ေရလွဴဒါန္းျခင္း” ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ေရွးဓေလ့ထံုးစံ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေရျပန္ျဖည့္ႏိုင္သည့္ ေရခ်မ္းစင္မ်ားကို

ေနရာတိုင္းတြင္ အလြယ္တ ကူေတြ႕ရွိႏိုင္သည။္

အေအးပိုက္မ်ားအတြက္ အစားထိုးႏိုင္ရန္အေကာင္းဆံုးႏွင့္ ထံုးတမ္းႏွင့္

အကိုက္ညီဆံုး နည္းလမ္းမွာ ပလတ္စတစ္ အေအးပိုက္မ်ား အသံုးမျပဳရန္

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝါးမ်ားကို ေပါမ်ားစြာရရွိႏိုင္ၿပီး

အဆင့္ျမင့္ စားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဝါးပိုက္မ်ားသည္

ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းစြာရရွိလ်က္ရွိသည္။ သတၱဳႏွင့္ စကၠဴကဲ့သို႔ေသာ

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေအးေသာက္ပိုက္မ်ားကို ျပည္ပမွ

တင္သြင္းသည္။

ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား

၁၁၂၁၁၂
/ လ

PET ပလတ္စတစ္ ေရသန္႕ဘူးမ်ားPET ပလတ္စတစ္ ေရသန္႕ဘူးမ်ား

၁၈၁၈
/ လ

အေအးေသာက္ပိုက္မ်ားအေအးေသာက္ပိုက္မ်ား

၄၄
/ လ

ေဖာ့ဘူးမ်ားေဖာ့ဘူးမ်ား

၃၃
/ လ

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
အစားအစာထည့္သည့္ ဘူးမ်ားႏွင့္ အိတ္မ်ားအစားအစာထည့္သည့္ ဘူးမ်ားႏွင့္ အိတ္မ်ား

ေရွးယခင္ကထံုးစံအတိုင္း လက္ဖက္ရည္/ေရွးယခင္ကထံုးစံအတိုင္း လက္ဖက္ရည္/
ေကာ္ဖီမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ေကာ္ဖီမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျဖစ္
မုန႔္မ်ားကို စားသံုးျခင္းမုန႔္မ်ားကို စားသံုးျခင္း

ေရကုသိုလ္ (ေရလွဴဒါန္းျခင္း) -ေရကုသိုလ္ (ေရလွဴဒါန္းျခင္း) -
ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ရွဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ရိိွသည့္သည့္
ေရျပန္ျဖည့္ႏိုင္သည့္ စနစ္ေရျပန္ျဖည့္ႏိုင္သည့္ စနစ္

ဝါးပိုက္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာဝါးပိုက္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
စုပ္ပိုက္မ်ားစုပ္ပိုက္မ်ား

ငွက္ေပ်ာရြက္၊ ထန္းရြက္ႏွင့္ ဝါးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥညး္

မ်ားကို ပန္းကန္ျပားမ်ား၊ ဇြန္း/ခက္ရင္းမ်ား ႏွင့္ ထည့္စရာပစၥည္းမ်ားအျဖစ္

ေရွးယခင္က အသံုးျပဳခဲ့သည္။

အစားအေသာက္ထုပ္ပိုးမႈမ်ားအတြက္အစားအေသာက္ထုပ္ပိုးမႈမ်ားအတြက္
ဓေလ့ထံုးစံအရ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ဓေလ့ထံုးစံအရ အသံုးျပဳခဲ့သည့္
သဘာဝ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားသဘာဝ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား

ပလ
တ္

စတ
စ္မ်ား

ပလ
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အစားအေသာက္ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိတ္ငယ္မ်ားအစားအေသာက္ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိတ္ငယ္မ်ား

၁၂၄၁၂၄
/ လ

ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိလူတစ္ဦးမွ လစဥ္ အသံုးအမ်ားဆံုး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ယခင္ကထဲက ေရရွည္တည္ရွိခဲ့ေသာ အစားထိုးသံုးစဲြႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အစားအစာထည့္သည့္ စတီးဘူးမ်ားကို 

ခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္ အစားအစာမ်ား သယ္ယူရန္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဈးဝယ္အိတ္မ်ားကို ပိုမိုအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး 

ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားအစား အစားထိုးအသံုးျပဳရန္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္ -

အထူးသျဖင့္ လတ္ဆတ္ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီး 

ဟင္းရြက္မ်ား ဝယ္ယူရာတြင္ ျဖစ္သည္။
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သန္႔ျမန္မာသည္ ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမွႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လွႈပ္ရွားမွႈတစ္ခုမွ တစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာ

ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သန္႔ျမန္မာအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အက်ိုဳးအျမတ္ 

မယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ျပီး ယခုလက္ရွိတြင္ ကမ္ပိန္းမ်ားနွင့ ္

အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အသိပညာျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအျပင္ စြန္႔ပစ္အမွိႈက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းနွင့္

ဆိုင္ေသာ စစ္တမ္းမ်ား၊ သုေတသနမ်ားနွင့္ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ေရး

တို႔ကိုလည္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ သန္႔ျမန္မာနွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေနသူ

မ်ားတြင္ World Bank နွင့္ UN Programs မ်ားလည္း ပါဝင္သကဲ့သို့ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ 

ခရီး သြားက႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား(NGOs, INGOs)၊  

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စြန႔္ပစ္အမွိႈက္ေလ်ွာ့ခ်ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေသာ ပုဂၢလိကက႑မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါ

ဝင္ပါသည္။

သန္႔ျမန္မာအဖြဲ႕၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ-

• တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္

၍ အသိပညာျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔အေပၚ မွီခိုျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို ေလ်ွာ့ခ်ျခင္း။

• ပလတ္စတစ္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ မူဝါဒမ်ားကိ ု

အၾကံျပဳျခင္း။

• ေရရွည္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပလတ္စတစ္အစားထိုးပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို အားေပး 

ျခင္း။ 

• ကုမၸဏီမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားနွင့္ လူမွႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္ေလ်ွာ့ခ်ေရး 

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ျပီး စြန္႔ပစ္အမွိႈက္ စီမံခန္႔ခြဲမွႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ကူညီေပးျခင္း။

• လူပုဂၢိဳ လ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမွႈျပႆနာ

နွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကမ္ပိန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 

www.thantmyanmar.comwww.thantmyanmar.com

အမွတ္ (၂၇ - ဘီ)၊ သေျပလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ျမန္မာ။

ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ဟိန္းရစ္ဘိုလ္း ေဖာင္းေဒးရွင္း Heinrich Böll Foundation ၏ ခံယူ

ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေသာ အရာမ်ားၿဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ လူ႔ 

အခြင့္အေရးကို ၿမွင့္တင္ေရး၊ ကမာၻ႔ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးၿခင္းကို ကာကြယ္ရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး

က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈကို တိုးတက္လာေစေရး၊ အေရးၾကီးနယ္ပယ္ရွိ ပဋိပကၡမ်ားကို ကာကြယ္ၿခင္းၿဖင့္

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးေရး၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အစိုးရ

 ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တို႔ဘက္မွ တရားလြန္ အာဏာအသံုးျပဳျခင္း မွ ခုခံကာကြယ္ေပးေရး စသည့္

တို႔ၿဖစ္သည္။

ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနၿဖင့္ ဂ်ာမန္အစိမ္းေရာင္ပါတီႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေသာ္လည္း ၎၏ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အေလွ်ာက္ ပြင့္လင္းမႈရွိသည့္ ပညာရွင္

ဆန္ေသာ စိတ္ဓါတ္ကို ၿပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးသည္။ ကမာၻအႏွံ႔ ကြန္ယက္မ်ားအၿပင္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ 

ရံုးခြဲေပါင္း ၃၂ ခု ရွိသည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနၿဖင့္ ဂ်ာမနီ ဖယ္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ ႏိုင္င ံ

အေၿခစိုက္ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿခင္း၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ႏွင့္ ၿပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

ရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအား လူမႈေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရးအရ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးၿခင္း ႏွင့္ ေရႊ႕ေၿပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 

ပါဝင္မႈမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးၿခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္။ 

Heinrich Böll Stiftung, Berlin, Germany, www.boell.dewww.boell.de

Heinrich Böll Stiftung, Yangon, Myanmar, mm.boell.orgmm.boell.org
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၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္အတြင္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ပလတ္စတစ္ပမာဏထက္

ပိုမို ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွသည္။ ေကာင္းက်ိဳး ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳး ေကာင္းက်ိဳး ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳး (စာမ်က္ႏွာ - ၁၈)

ေကာ္ပိုေရးရွင္းအႀကီးစား အနည္းငယ္ကသာ တစ္ကမာၻလံုး၏ ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားစုကို 

လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ စားသံုးသူအေပၚ အပစ္ပံုခ်ျခင္းစားသံုးသူအေပၚ အပစ္ပံုခ်ျခင္း (စာမ်က္ႏွာ - ၄၂)

ပလတ္စတစ္ တစ္မ်ိဳးတည္းက ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈကို ၁.၅ ဒီဂရီ ေအာက္တြင္ ထိန္းညိွႏိႈင္ရန္ တစ္ကမာၻလံုး၏ 

ထုတ္လုပ္ခြင့္ရိွသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာဗြန္ပမာဏ၏ ၁၀ မွ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

သမမွ်တမႈ (Green) မရိွေတာ့ပါ သို႔ေသာ္ ပိုမိုပူျပင္းလာသည့္သမမွ်တမႈ (Green) မရိွေတာ့ပါ သို႔ေသာ္ ပိုမိုပူျပင္းလာသည့္

ဖန္လံုအိမ္ (Greenhouse)ျဖစ္လာသည္ဖန္လံုအိမ္ (Greenhouse)ျဖစ္လာသည ္(စာမ်က္ႏွာ - ၃၆)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ပလတ္စတစ္အသစ္ တန္ေပါင္း (၃၀၀၀၀၀) ေက်ာ္ကို ျပည္ပမွတင္သြင္းခဲ့ၿပီး

တစ္ႏိုင္ငံလံုး စုစုေပါင္း ပလတ္စတစ္သံုးစြဲမႈပမာဏ၏ တစ္ဝက္ခန္႔ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနဘယ္လိုလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနဘယ္လိုလဲ (စာမ်က္ႏွာ - ၆၉)

ဧရာဝတီျမစ္သည္ ကမၻာ့အညစ္ညမ္းဆံုးအဆင့္ (၉) ရွိေသာ ျမစ္တစ္စင္းျဖစ္ လ်က္ရွိၿပီး ေန႔စဥ္ပလတ္စတစ္အမႈိက ္

(၁၁၉) တန္ဝင္ေရာက္ေနကာ  ထိုမွတဆင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာတြင္းသို႔ စီးဆင္းဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ 

ေက်းလက္ေဒသမွစြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား = ပလတ္စတစ္ေက်းလက္ေဒသမွစြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား = ပလတ္စတစ ္(စာမ်က္ႏွာ - ၇၁)

ပန္းကန္လိုပါသလား? သစ္ရြက္တစ္ရြက္ခူးလိုက္ပါ။ ပိုက္တစ္ေခ်ာင္းလိုပါသလား? ဝါးတခ်ိဳ႕ခုတ္လိုက္ပါ။

ပစၥည္းထည့္ယူသြားဖို႔ဘူးလိုေနပါသလား? ကိုယ့္ထည့္စရာဘူးကိုယ္ယူခဲ့ပါ။ ေရလိုပါသလား?  ေရျပန္ျဖည့္လို႔ရတဲ ့

ေနရာမွာသြားျဖည့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပလတ္စတစ္ အစားထိုးသံုးစြဲမႈမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပလတ္စတစ္ အစားထိုးသံုးစြဲမႈမ်ား (စာမ်က္ႏွာ - ၇၄)
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