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ပညာအင္စတီက ်ဳ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
ပညာအင္စတီက ်ဳသည္

ႏုိငင
္ ံေတာ္ေရရွည္

ဖံ႔ၿဖိ်ဳးတုိးတက္ေရးသေဘာေဆာင္သည့္

ႏုိင္ငံ

တည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပားေရး၊ လူမေ
ူ ရးႏွင့္ ၿငိမး္ ခ မ္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ ားအျပင္ အရည္အေသး
ျပည့္မီေသာ အနာဂါတ္လင
ူ ယ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ ား ေပၚထက္လာေစရန္ရည္ရယ္၍ အသိပညာရွင္၊ အတတ္
ပညာရွငမ
္ ားႏွင့္ စုစည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ပညာအင္စတီက ်ဳကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရးေကာက္ပမ
ဲ တိင
ု မ
္ က
ီ ာလတင္ ႏိုငင
္ ံတည္ေဆာက္ေရး၊
စီးပားေရး၊ လူမေ
ႈ ရးႏွင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္မ ားတင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက္ေနသူ (၁၁) ဦးတိ႔မ
ု ွ “ႏိိုင္ငတ
ံ ည္ေဆာက္ေရး
အတက္

က႑အသီးသီးတင္

အားေပးျမႇင့တ
္ င္ေပးမည့္

အရည္အခ င္း

ပညာအေျချပ်ဳ

ျပည့္ဝေသာ

အဖ႔အ
ဲ စည္း

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ ား
တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစရန္”

ေပၚထန္းလာမႈကို
ရည္ရယ္ခ က္ျဖင့္

"ပညာအင္စတီက ်ဳ" ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ပညာအသင္းကို ဘက္မလိုက္ မွ တသည့္ မူဝါဒကိအ
ု ေျချပ်ဳသည့္
လတ္လပ္သည့္ အဖ႕ဲ အစည္းတစ္ခုျဖစ္ရန္ ရည္ရယ္ထားၿပီး၊ မူဝါဒဆိင
ု ရ
္ ာသုေတသနမ ားႏွင့္ ျပည္သလ
ူ ူထု
အေျချပ်ဳ လူမေ
ႈ ရးလုပင
္ န္းမ ားႏွင့္ ပညာရပ္မ ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယေ
ူ လ့လာမႈျပ်ဳႏိုင္သည့္ ဌာနတစ္ခု
ျဖစ္လာေစရန္ ရည္မန
ွ ္းထားပါသည္။
ထို႔အျပင္ ပညာအင္စတီက ်ဳသည္ ႏုိင္ငတ
ံ ည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပားေရး၊ လူမေ
ႈ ရးတိ႔ႏ
ု ွင့ပ
္ တ္သက္
ဆက္ႏယ္ေသာ အသိပညာမ ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ ားအား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတိ႔တ
ု င္ ရက္တ၊ို
ရက္ရွညသ
္ င္တန္းမ ားအျဖစ္
ျပည္သမ
ူ ားအား

ဖင့္လွစပ
္ ိ႔ခ
ု လ က္ရပ
ွိ ါသည္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ ား

လူငယ္မ ားႏွင့္

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္

အျခားေသာနယ္ပယ္အသီးသီးမွ

ရည္ရယ္၍

ေခါင္းေဆာင္မပ
ႈ ိုငး္ ဆိင
ု ရ
္ ာ

သင္တန္းမ ား ဖင့္လွစ္ပ႔ခ
ို လ က္ရပ
ွိ ါသည္။
ထုိ႔အျပင္

ပညာအင္စတီက ်ဳအား

ေနရာတစ္ခအ
ု ျဖစ္လည္းေကာင္း၊

မိမိတိ႔ု

အသိပညာဗဟုသတ
ု မ ား

ႏွစ္သက္ရာက႑အသီးသီးတုိ႔

ပါဝင္

အရင္းအျမစ္မ ား ေမးထုတေ
္ ပးရာ ေနရာအျဖစ္လည္းေကာင္း ရည္ရယ္ပါသည္။

ေလ့လာသင္ယႏ
ူ ုိင္ေသာ
ဝင္ဆန္႔ႏုိင္ေသာ

လူသား

က

ျေးဇျေးတင်လွှာ

ဤသုတေသနစာေမ််းကု ယခုလုတအာင်မမင်စာထုေမ် ြန်နင
ု ်တအာင် ဝုင််းဝန််းကူညတ
ီ ြ်းကကသူမ ာ်း အာ်းလု်းကု
အထူ်းြင်တက ်းဇူ်းေင်ရြါသည်။ ဤသုတေသန တအာင်မမင်စာပြီ်းဆု်းတအာင် လုအြ်တသာတငတကက်း
အတထာက်အြံ့မ ာ်း ကူညီြံ့ြု်းတြ်းြါတသာ Konrad Adenauer Stiftung(KAS) အာ်း ဦ်းစာတက ်းဇူ်းေင်ရ
ြါသည်။ ထုို့တနာက် ကျွနတ
် ော်/ကျွန်မေအ
ုို့ ာ်း သုတေသနနည််းစနစ်မ ာ်းကု တလံ့လာသင်ယူနင
ု ်တစရန်အေက်
သင်ေန််းစီစဉ်တြ်းြါတသာ Paññā Institute နငံ့် စေ်ရည်စာသင်ကကာ်းမြသတြ်းကကြါတသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ ာ်း
ကုလည််း အထူ်းြင်တက ်းဇူ်းေင်ရြါသည်။ ဆက်လက်ပြီ်း သုတေသနနယ်ြယ်အမြစ် မုရာပမ ြို့ရ
ရြ်ကက်တမခာက်ခက
ု ု က ြန််းတရ်းခ ယ်ခရ
ံ့ ာ ထုရြ်ကက်တန မြည်သူမ ာ်းမ သုတေသနတမ်းခန််းလာမ ာ်းကု
စေ်၀င်စာ်းစာ ြါ၀င်တမြဆုခံ့ကကသညံ့်အေက်လည််း အထူ်းြင် တက ်းဇူ်းေင်ရြါသည်။ သုတေသန
လုြ်တဆာင်ရာေင် အေူလက
ု ်ြါတဆာင်ရက်တြ်းကကြါတသာ ရြ်ကက် အသီ်းသီ်းရ ဆယ်အမ်မ ်းမ ာ်း/ ရြ်ကက်
အုြ်ခ ြ်တရ်းမ ်းမ ာ်းကုလည််း လှိုက်လစာတက ်းဇူ်းေင်ရြါသည်။
သုတေသနတမ်းခန််းလာသည် ရြ်ကက်တနမြည်သူမ ာ်းကု အဓကထာ်းတလံ့လာမခင််း မြစ်တသာ်လည််း
သက်ဆုင်ရာနယ်ြယ်အသီ်းသီ်းမ လူမ ာ်းနင်ံ့အခ င််းခ င််း တေြို့ဆုတမ်းမမန််းမှုမ ာ်းြါ ထညံ့်သင််းထာ်းတသာတကကာငံ့်
မမေုို့၏ မအာ်းလြ်တသာ အခ န်မ ာ်းထမ တေြို့ဆုတမ်းမမန််းမှုကု လက်ခတဆာင်ရက်တြ်းကကြါတသာ ပမ ြို့နယ်
စည်ြင်သာယာတရ်းတကာ်မေီမ
တဆာင်ရက်တနကကတသာ

ောဝန်ရသူမ ာ်း၊

မုရာပမ ြို့ရ

သဘာ၀ြေ်၀န််းက င်

အရြ်ြက်အြြို့အစည််းမ ာ်း၊

ထန််းသမ််းတရ်းလုြင
် န််းမ ာ်းကု

ြလြ်စေစ်ြစစည််းအတရာင််းဆုင်မ ာ်းနငံ့်

ကုန်စုဆုင်မ ာ်း အာ်းလု်းကု အထူ်းြင်တက ်းဇူ်းေင်ရြါသည်။
သုတေသန သင်ေန််းသ ်း/ သင်ေန််းသူမ ်း

1

သုတေသနပပြုလုပ်ပြင််း၏ရည်ရွယ်ြျက်
ယခုစစ်ေမ််းသည် သဘာဝြေ်ဝန််းက င်တေဟစနစ်ကု ဆ်းု ရာ်းစာြ က်စ်းီ တစတသာ ေစ်ခါသု်း ြလြ်
စေစ်ြစစည််းမ ာ်းကု မုရာပမ ြို့သူပမ ြို့သာ်းေုို့ မည်ကသ
ံ့ ုို့ အသု်းမြ တနကကတကကာင််း၊ မည်ကံ့သုို့ စန ်ြစ်ြ က်စီ်းတန
တကကာင််းနငံ့် စန ်ြစ်ြလြ်စေစ်ြစစည်း် မ ာ်းတကကာငံ့် သဘာဝြေ်ဝန််းက င်ြ က်စီ်းမှုနငံ့်ြေ်သက်၍ သု်းစသူ
ေုို့၏ အမမင်နငံ့်နာ်းလည်သတဘာတြါက်မှုေုို့က သရတစရန်ရည်ရယ်၍မြ စုတသာ စာေမ််းမြစ်ြါသည်။ တလံ့လာ
မှု၏ တေြို့ရခ က်မ ာ်းမြစ်တသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်း၏ ေစ်ခါသု်း ြလြ်စေစ်သ်းစ
ု မှု အတမခအတနနငံ့် သု်းစမှု
ြုစမ ာ်းအတြေါ်အတမခခပြီ်း သက်ဆုင်ရာအြြို့အစည််းမ ာ်းအတနမြငံ့် မုရာပမ ြို့ေင်သာမက စစ်ကုင််းေုင််းတေသ
ကကီ်းေခုလ်းေ
ု င်

ေခါသု်းြလြ်စေစ်သ်းစ
ု မှုတလ ာံ့ခ နုငမ
် ညံ့်

မူဝါေလုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းကု

ဝုင််းဝန််းတဆ်းတန်း

အတမြရာနင
ု ်ရန်ကုလည််း ရည်ရယ်ပြီ်း ဤတလံ့လာမှုကု မြ လုြ်ခံ့မခင််း မြစ်သည်။

2

အနှစ်ခ ျုပတ
် င်ပပပခင်ျေး
ယခုတလံ့လာဆန််းစစ်မူသည် စစ်ကုင််းေင
ု ််းတေသကကီ်း၊ မုရာပမ ြို့အေင််းရ ရြ်ကက်မ ာ်းမ အမ်တထာင်စု
မ ာ်း၏ ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်း အသု်းမြ မှုအတမခအတန၊ သု်းစမှုြုစနင်ံ့ သဘာဝြေ်ဝန််းက င်အတြေါ်
ထခုက်မှုအတမခအတနသရမခင််းေုို့ကု တလံ့လာဆန််းစစ်မခင််းမြစ်သည်။ မုရာပမ ြို့၌ စည်ြင်သာယာ နယ်နမေ်
အေင််းေင် စုစတ
ု ြါင််း (၃၁)ရြ်ကက်ရရာ ထုရြ်ကက်မ ာ်းထမ ပမ ြို့သစ်ရြ်ကက်၊ ကန်သာဦ်းရြ်ကက်
၊ရေနာြုရြ်ကက်၊ နနဒဝန်ရြ်ကက်၊ တအာင်မေဂလာ၊ တရွှေဇလုြ်ရြ်ကက် စသညံ့် ရြ်ကက် (၆)ရြ်ကက်ကု
က ြန််းစနစ်မြငံ့် တရ်းခ ယ် ခပံ့ ြီ်း စာရင််းတကာက်ယူတသာ နမူနာအမ်တထာင်စု (၂၄၀) ေစ်ရြ်ကက်လျှင်
အမ်တထာင်စု (၄၀)ကု သာ်းတရာက် စစ်ေမ််းတကာက်ခရယူ တလံ့လာဆန််းစစ်ခံ့ြါသည်။
တခါသျေးပလပ်စတစ်ပစစည်ျေးအသျေးပပျုမှုနင
ှ ် ပပန်လည်အသျေးပပျုမှုအကပခအန
စစ်ကုင််းေုင်း် တေသကကီ်း၊ မုရာပမ နယ်စည်ြင်သာယာနယ်နမေ်အေင််းရ ပမ ြို့တြေါ်ရြ်ကက်မ ာ်းေင်
တနထုင်ကကတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်း၏ ြလြ်စေစ်ြစစည်း် အသု်းမြ မှုနငံ့် မြန်လည်အသု်းမြ မှု အတမခ အတနေင်
အမ်တထာင်စုမ ာ်း

အမ ာ်းဆု်းအသု်းမြ တသာ

တမြဆုသူအမ်တထာင်စုမ ာ်း၏

ြလြ်စေစ်ြစစည်း် မာ

(၉၈)ရာခင
ု ်နှုန်း် က

ြလြ်စေစ်အေ်မြစ်ပြီ်း

လန်ခတ
ံ့ သာေြေ်အေင််း

အသု်းမြ ခတ
ံ့ ကကာင််းနငံ့်

အမ်တထာင်စု (၄၈)ရာခုင်နှုန်း် သာ အသု်းမြ ပြီ်းတသာ ြလြ်စေစ်အေ်မ ာ်းကု ေခါထက်ြု၍ မြန်လည်
အသု်းမြ တကကာင််း
အသု်းမြ တသာ

တမြဆုကကြါသည်။

ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်

ြလြ်စေစ်ြစစည်း် မြစ်ပြီ်း

တရသန် ဘူ်းမ ာ်းသည်

အမ်တထာင်စ(ု ၆၁)ရာခင
ု န
် ှုန််းက

လန်ခံ့တသာ

ေုေယအမ ာ်းဆု်း
ေြေ်အေင််း

အသု်းမြ ခတ
ံ့ ကကာင််းနငံ့် အသု်းမြ ခံ့သူမ ာ်းထမ (၅၄)ရာခုင်နှုန််းကသာ သည် မြန်လည်အသု်းမြ ခတ
ံ့ ကကာင််း
တမြဆုခြ
ံ့ ါသည်။ ထုို့အမြင် ေခါသု်းြလြ်စေစ်အေ်ကအ
ု သု်းမြ တသာ အမ်တထာင်စု (၉၀) ရာခုင်နန
ှု ််း မာလည််း
တ ်းဆင
ု ်မ ာ်းေင်

တ ်းဝယ်ရာမ

ရရလာကကြါသည်။

အခ ြို့တသာ

လုြင
် န််းမ ာ်းေင်

မုန် မ ာ်းကု

ထုေ်ြု်းတရာင််းခ ရန် ေစ်ရက်ေင် အေ်တြါင််း ၂တသာင််းခန် တန စဉ်ထက်ရတနသည်ဟု တလံ့လာတေြို့ရရ
ြါသည်။ ထုအေက်တကကာငံ့် ြလြ်စေစ်အေ်အသု်းမြ မှုတလ ာံ့ခ တရ်းလုြတ
် ဆာင်ရာေင် ြလြ်စေစ်အေ်
သု်းစမှု အမ ာ်းဆု်းမြစ်တသာ တ ်းဆင
ု ်မ ာ်းကု ဦ်းေည်၍ ြညာတြ်းမခင််း၊ အစာ်းထု်းြစစည််းမ ာ်းသု်းနင
ု ်တအာင်
ကူညီြံ့ြု်းတြ်းမခင််းနငံ့် ြလြ်စေစ်အေ်အသု်းမြ မှု တလ ာံ့ခ နုငတ
် ရ်းအေက် အမခာ်းတသာ မက်လု်းမ ာ်းတြ်း၍
ဆတဆာင်မခင််းနည််းလမ််းမ ာ်းကု ထညံ့်သင််းစဉ််းစာ်းသငံ့်ြါသည်။
စွန ်ပစ်မှုပစနှင် သကဘွှာထွှာျေးမ ွှာျေး
အမှိုက်မ ာ်းစန ်ြစ်မခင််းနငံ့်

ြေ်သက်၍

အမ်တထာင်စမ
ု ာ်းေင်

ြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်းကု

စနစ်ေက

စန် ြစ်နင
ု ်ရန် အမှိုက်ြု်းမ ာ်း ခမခာ်းထာ်းရမှုမရတကကာင််းကု (၇၄)ရာခင
ု ်နန
ှု ််းခန် တမြဆုခံ့ကကြါသည်။ အမှိုက်မ ာ်း
အာ်းလု်းကု

အပမေမ််းတရာတထ်း

စန် ြစ်သူ

(၈၂)ရာခင
ု ်နှုန််းခန်

ရတကကာင််း

တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။

ေခါသု်းြလြ်စေစ်မ ာ်း စနစ်ေက စန် ြစ်ရန် လုအြ်သည်ဟု (၆၃) ရာခုင်နန
ှု ််းခန် နငံ့် ေခါသု်း ြလြ်
စေစ်အမှိုက်မ ာ်းကု စနစ်ေက စန် ြစ်သာ်းရန် ဆနဒရြါသည် ဟုလည််း (၉၁) ရာခင
ု ်နှုန််းခန် တမြဆုခံ့ကက
တကကာင််း

တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။

တကာ်မေီသည်

အထက်ြါ

ြလြ်စေစ်အမှိုကတ
် လ ာံ့ခ ရန်

အခ က်မ ာ်းကု

ကကညံ့်လျှင်

စေ်ြါဝင်စာ်းသူ

ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာတရ်း

အြြို့မ ာ်း၊

စီ်းြာတရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်း၊
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လူြုေ္ လ်မ ာ်းနငံ့်

ြူ်းတြါင််းကာ

ြလြ်စေစ်

အမှိုကမ
် ာ်းကု

ခမခာ်းစန ်ြစ်နင
ု ်ရန်

သီ်းမခာ်းအမှိုက်ြု်းမ ာ်း

ထာ်းတြ်းရန် စီစဉ်တဆာင်ရက်သငံ့်တကကာင််း အကကမြ အြ်ြါသည်။
တခါသျေးပလပ်စတစ်ပစစည်ျေးမ ွှာျေးနှင်သဘွှာဝပတ်ဝန်ျေး

င်ထိခိ

်မှုဆိင်ရွှာ သိပမင်နွှာျေးလည်မှုအကပခအကန

သဘာဝြေ်ဝန််းက င်အတြေါ်ထခုက်တနမှုနငံ့်ြေ်သက်၍

တမ်းခန််းမ ာ်း

ထညံ့သ
် င််းတမ်းမမန််းခံ့ရာ

အမ ာ်းစုမာမန်ကန်တအာင်တမြဆုနုင်ကကြါသည်။ ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည်း် မ ာ်း စနစ်ေက စန် ြစ်မှု မရမခင််း
တကကာင််း မုရာပမ ြို့ေင်သဘာဝြေ်ဝန််းက င်ြ က်စီ်းတနြါသည်ဟု တမြဆုသူ (၇၄)ရာခင
ု ်နှုန််းခန် ရ ြါသည်။
ြလြ်စေစ်အမှိုကမ
် ာ်းတကကာင်ံ့

သဘာ၀ြေ်၀န််းက င်ထခက
ု ်ြ က်စီ်းတနမှုမ ာ်းေင်

သု်းစသူမ ာ်း

ထုေ်လုြ်သူမ ာ်းအာ်းမြင်ံ့လည််း

ေစ်တထာင်ေ
ံ့ စ်တနရာမအဓကြါ၀င်လ က်ရြါသည်။

ထုို့တကကာင်ံ့

သာမက
အစု်းရ

အတနမြင်ံ့လည််း ထုေ်လုြ်သူလုြ်ငန််းရင်မ ာ်းနင်ည
ံ့ နှိုင််းကာ ထုေ်လုြ်မှုတလျှာံ့ခ ရန် တသာ်လည််းတကာင််း၊
ြလြ်စေစ် အစာ်းထု်းအသု်းမြ ရန် အဝေ်အေ်၊ စကက အေ်မ ာ်းအာ်း တစ ်းနှုန်း် ခ သာစာမြင်ံ့ ထုေ်လုြ်တြ်းရန်
ညနှိုင််းတြ်းမခင််းေုို့ကုလည််းတကာင််း

လုြ်တဆာင်သငံ့်ြါသည်။

ြလြ်စေစ်သ်းစ
ု မှုနငံ့်

စန် ြစ်မှုေက
ုို့ ု

စီမခန် ခရာေင် ဥြတေေစ်ရြ်ရရန်လည််း လုအြ်ြါသည်။ ထုို့တကကာငံ့် စစ်ကုင််းေင
ု ််းတေသကကီ်း လေ်တော်
အတနမြငံ့်လည််း သဘာဝြေ်ဝန််းက င်ထန််းသမ််းတရ်း လုြ်ငန််းမ ာ်းကု ယခုထက်ြ၍
ု
လုြ်တဆာင်နုင်ြါရန်
ဥြတေေစ်ရြ်တရ်းဆမြဌာန််းသငံ့်တြသည်။
စွန် ပစ်ပစစည်ျေးမ ွှာျေးစီမခန် ခွသ
ွဲ ည်အကပခအကန
ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာမ အမှိုက်မ ာ်းကု လာတရာက်သမ််းဆည်ရာေင် (၃၁)ရာခင
ု ်နန
ှု ််းမာ သမ််းဆည်
ရာေင် ရက်အေအက မရြါဟုတမြကကာ်းပြီ်း

(၁၄)ရာခုင်နှုန််းမာ လု်းဝ မသမ််းြါတကကာင််း တလံ့လာ သရရ

ြါသည်။ အမှိုက်မ ာ်းကု စည်ြင်မ လာတရာက်သမ််းဆည််းရာေင်လည််း (၇၀)ရာခုင်နှုန်း် ခန် မာ ရြ်ကက်လုက်
လာတရာက် သမ််းဆည််းြါသည်ဟု တမြဆုခံ့ကကြါသည်။ ထုို့တကကာငံ့် ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာအတနမြငံ့် အမှိုက်
သမ််းဆည််းရာေင် ရြ်ကက်အလုက် ရက်အေအက သေ်မေ်သမ််းဆည််းတြ်းသငံ့်ြါသည်။
ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာမ အမှိုက်မ ာ်းလာတရာက်သမ််းဆည််းရာေင်လည််း အာ်းလု်းကု အပမေမ််း
တရာတထ်း သမ််းဆည််းြါသည်ဟု တမြဆုသူ (၈၅)ရာခင
ု န
် ှုန််းခန် ရတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရာ ပမ ြို့နယ်စည်ြင်
သာယာ

အတနမြငံ့်

ခမခာ်းစန် ြစ်နုငတ
် သာအမှိုကအ
် ေ်မ ာ်းကု

အမ်တထာင်စုမ ာ်းထ

အခမံ့တြ်းတဝမခင််း၊

တစ ်းနှုန််းခ သာစာမြငံ့် တရာင််းခ မခင််းမ ာ်း မြ လုြ်သငံ့်သည်။ ြလြ်စေစ်အမှိုက် တလ ာံ့ခ တရ်းနငံ့် ြေ်သက်၍
စစ်ကုင််းေင
ု ််းတေသကကီ်းလေ်တော်၏ အခန််းကဏ္ဍကု တမ်းမမန််းရာေင် (၈၈) ရာခုငန
် န
ှု ််းတသာ အမ်တထာင်စု
မ ာ်းမ သဘာဝြေ်ဝန််းက င် ထန််းသမ််းတရ်း လုြ်ငန််းမ ာ်းကု သက်ဆုင်ရာ ဝန်ကကီ်းဌာနမ ာ်းနငံ့် အြြို့အစည််း
မ ာ်းမ ယခုထက် ြုမုတကာင််းမန်စာ လုြ်တဆာင်နုင်ရန် ဥြတေေစ်ရြ် မြဌာန််းတြ်းသငံ့်ြါသည်ဟု အကကမြ
ကကြါသည်။
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နိဒါန်ျေး
၁၉၀၇ခုနစ်ေင် အတမရကန်နုင်ငသာ်း ဓာေုတေေြညာရင် Leo Baekelandသည် ြလြ်စေစ်ကု
စေင်ထေ
ု ်လုြ်ခံ့ရာ ယတန အခ န်ေင် ကမ္ာံ့နင
ု ်ငအသီ်းသီ်း၌ ေင်က ယ်စာ အသု်းမြ လာခကံ့ ကြါသည်။
ထုို့အေူ မမန်မာနုငင
် ေင်လည််း ြလြ်စေစ် ထုေ်ကုနြ
် စစည််းမ ာ်းကု ၁၉၈၄-၁၉၈၅ ခုနစ်တနာက်ြင
ု ််းမစ၍
အနည််းငယ် စေင်အသု်းမြ လာခပံ့ ြီ်း ယခု၂၀၂၀ခုနစ်အထ နစ်တြါင််း ၃၀တက ာ်ေနစ်ထက်ေနစ် ြုမု မ ာ်းမြာ်း
စာအသု်းမြ တနလာကကသည်ကု တေြို့မမင်ကကရမာ မြစ်ြါသည်။ ၁၉၈၄ခုနစ်တနာက်ြုင််းေင် စေင်အသု်းမြ
လာရာမ ေစ်ခါသု်း ြလြ်စေစ်ြစစည်း် မ ာ်းသည် မမန်မာမြည်သူမ ာ်း၏တနအမ်ေင် ယတန အခ န်၌ အလယ်
ေကူ မမင်တေြို့နင
ု ်တသာ တန စဉ်သု်းြစစည််းေစ်ခအ
ု တနမြင်ံ့ တရာက်ရလာခပံ့ ြီ မြစ်ြါသည်။
ထန
ုို့ ည််းေူစာ

ကမ္ာေင်လည််း

အလယ်ေကူရနုင၍
်

အသု်းမြ ရန်အဆင်တမြတသာ

ေခါသု်း

ြလြ်စေစ်ြစစည်း် မ ာ်းကု အသု်းမြ လာကကရာ ယတန အခ န်ေင် ြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်းသည် လူသာ်းေုို့၏
တန စဉ်ဘဝ၏ အစေ်အြုင််းေခု မြစ်လာခြ
ံ့ ါသည်။ ကမ္ာတြေါ်ရ လူသာ်းသန််းတြါင််း၆၀၀၀တက ာ်ေုို့၏ ေခါသု်း
ြလြ်စေစ်မ ာ်း

တန စဉ်အသု်းမြ တနမှုတကကာင်ံ့

ထက်ရလာတသာ

ေခါသု်းြလြ်စေစ်စန် ြစ်ြစစည််း

အမှိုက်မ ာ်းသည် သဘာဝြေ်ဝန်က င်ကု ထခုက်ြ က်စီ်းတစပြီ်း ကုန််းတနတရတနေရစဆာန်မ ာ်းကု အသက်
တသတစရုသာမက လူသာ်းမ ာ်းအေက်လည််း က န််းမာတရ်းနငံ့်ဆင
ု ်တသာ ဆု်းက ်းတမမာက်မ ာ်းစာမြစ်တြေါ်တစ
လျှက် ရြါသည်။
ထုြလြ်စေစ်ထေ
ု က
် ုန်ြစစည််းမ ာ်းထမ

ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည်း် မ ာ်း၏

စန် ြစ်အမှိုက်

ြုို့ခ မှုသည် ၂၀၁၇ခုနစ် မနတတလ်းေင်မြ လုြ်ခံ့တသာ စစ်ေမ််းအရ ၂၀၀၀ခုနစ်ေင် စန် ြစ်အမှိုက်မ ာ်း၏ (၅)
ရာခုင်နှုန််းခန် မသည်

၅နစ်အကကာေင်

၁၃ရာခင
ု ်နှုန််း

မမင်ံ့ေက်လာတကကာင််းတေြို့ရရြါသည်။

ထုို့အမြင်

ေခါသု်းြလြ်စေစ် အမှိုကမ
် ာ်း သည် ေစ်ရက်လျှင် ေန်ခ န် ၁၁၉ခန် ဧရာဝေီမမစ်အေင််းသုို့ စန် ြစ်မခင််း
ခတနရတကကာင််း သန် မမန်မာ၏ ၂၀၁၉ခုနစ် ဧရာဝေီအေင််းမ ြလြ်စေစ်အမှိုကမ
် ာ်း စစ်ေမ််းအစီရင်ခစာအရ
သရရြါသည်။1

ယင််းေစ်ခါသု်း

ြလြ်စေစ်အမှိုကမ
် ာ်းသည်

တဆ်းတမမံ့ရန်

အခ န်ကကာမမငံ့်တသာတကကာင်ံ့

သဘာဝြေ်ဝန််းက င်ကု ြ က်စီ်းတစရု သာမက အသက်ရင်တနထုင်ကကတသာ သက်ရမ ာ်း၏ က န််းမာတရ်းကု
လည််း စ်းု ရာ်းစာ ထခုက်ြ က်စီ်းတစနင
ု ်ြါသည်။
မမန်မာနုင်င၏

အမ်နီ်းခ င််းနုင်ငမြစ်တသာ

ထုင်း် နုငင
် ေင်

သဘာဝြေ်ဝန််းက င်ထန််းသမ််းတရ်း

အစု်းရဌာန မ ဦ်းတဆာင်ကာ ၂၀၂၀ခုနစ် နစ်သစ်ကူ်းမ စေင်၍ စေု်းဆင
ု ်မ ာ်းေင် ေခါသု်းြလြ်စေစ်အေ်
အသု်းမြ မှုလု်းဝရြ်ဆင
ု ််းတရ်း လှုြ်ရာ်းမှုကုစေင်ခံ့ပြီ်း လာတရာက်ဝယ်ယူသူမ ာ်းမ မမေက
ုို့ ုယ်ြုင် အေ်မ ာ်းမြင်ံ့
ဝယ်ယူတစမခင််း၊ ကုယ်ြင
ု ်အေ်မြါဝင်ြါက အဝေ်အေ်ငယ်မ ာ်းကု ဆုင်မ ာ်းမ တ ်းနှုန််း ခ သာစာမြင်ံ့ တရာင််းခ
တြ်းမခင််းမ ာ်းမြငံ့် ေခါသု်းြလြ်စေစ်အသု်းမြ မှုကု တလ ာံ့ခ တနကကြါသည်။2 ထုို့အေူ ၂၀၂၀ခုနစ်အစြင
ု ််းေင်
နာမည်ကကီ်းတကာ်ြီေဆြ် Starbuck မလည််း ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်မ ာ်းအစာ်း အမခာ်းအစာ်းထု်းြစစည်း် မ ာ်းကု
{Thant Myanmar} https://www.google.com/search?q=thant+myanmar+plastic&oq=Thant& aqs=chrome.1.
69i57j69i59j0l6. 2928j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
2 {Thailand Kicks Off 2020 With Plastic Bag Ban} https://www.reuters.com/article/us-thailand-environmentplastic/thailand-kicks-off-2020-with-plastic-bag-ban-idUSKBN1Z01TR
1
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အသု်းမြ သည်ံ့ ကုမပဏီ၏ မူဝါေေစ်ရြ်အတနမြင်ံ့ ေစ်ကမ္ာလု်းရ ယင််းေုို့၏ဆင
ု ေ
် ုင််းေင် စေင်က င်ံ့သု်းတနပြီ
မြစ်ြါသည်။ 3
ထုို့အေူ မမန်မာနုငင
် ေင် City Mart Supermarket Centerအတရာင််းဆုင်မ ာ်းေင်လည််း လေစ်လ၏
တနာက်ဆု်း ေနလဂာနင်ံ့ အေဂါတန မ ာ်းေင် ေစ်ခါသု်း ြလြ်စေစ်ထေ
ု ်ြု်းြစစည်း် အသု်းမမြ တသာတန အမြစ်
လှုြ်ရာ်းတဆာင်ရက်လ က်ရြါသည်။ ထုတန မ ာ်းေင် City Martေဆြ်ြါ အဝေ်အေ်မ ာ်းကု တ ်းနှုန််းခ သာ
စာမြင်ံ့ တရာင််းခ တြ်းမခင််းမြင်ံ့ ထုေ်ြု်းတြ်းြါသည်။4
ယခုသုတေသနစစ်ေမ််းသည် စစ်ကုင််းေုင်း် တေသကကီ်းမုရာပမ ြို့ေင် ေခါသု်းြလြ်စေစ်မ ာ်း သု်းစမှု
အတမခအတနနငံ့်
မြစ်ြါသည်။

သု်းစသူေ၏
ုို့
ဤသုတေသနမ

သတဘာထာ်းအမမင်မ ာ်းကု
တေြို့ရခ က်မ ာ်းသည်

သရတစရန်

ရည်ရယ်ခ က်မြငံ့်

အမခာ်းနုငင
် မ ာ်းနည််းေူ

မြ လုြ်ခံ့မခင််း

စစ်ကုင််းေင
ု ််းတေသကကီ်း

ေင်သာမက မမန်မာနုင်င၏ အမခာ်းတေသမ ာ်းေင်လည််း ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််း တလ ာံ့ခ တရ်းမူဝါေ
လုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းကု

တြာ်တဆာင်က ငံ့်သ်းကကရာေ
ု
င်

ေြက်ေလမ််းမ

အတထာက်အကူ

မြ လမံ့်မည်ဟု

ယုကကည်ြါသည်။

{Strabucks}https://www.myanmarbusiness-directory.com/en/global-news/item/1267-starbucks-plasticstraw.html
4 {No Plastic Bag Day OF City Mart Supermarket Myanmar}
https://web.facebook.com/CityMartSupermarketMyanmar/photos/a.152670791561006/439206146240801/?
type=3&theater
3
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အ

က်ပါပုံမ ွာျားသည် အင်တွာေက်မ ရွာထေ

ွာျားထသွာပမ
ုံ ွာျားပေစ်မပီျား ပလပ်စတစ်ထကကွာင့်် သတတဝါမ ွာျား ထသဆျားုံ နင
ှိုံ ထ
် ကကွာင်ျားပပပန
ုံ င့််

ပမေ်မွာနှိင
ုံ င
် နင့်် ယှိျားုံ ဒယွာျားနင
ှိုံ င
် တှိ၏
ုံ ့် ထ ျားဆင
ှိုံ မ
် ွာျားမ No Plastic Bag Pack Day ပပထသွာပမ
ုံ ွာျားပေစ်ပါသည်။
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တလံ့လာဆန််းစစ်မှုနည််းြညာ
ယခုတလံ့လာဆန််းစစ်မှုကု စစ်ကုင််းေင
ု ််းတေသကကီ်း၊မုရာပမ ြို့ရ ရြ်ကက်မ ာ်းမ အမ်တထာင်စုမ ာ်း၏
ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်း အသု်းမြ ြို့မအ
ှု တမခအတနနငံ့် သု်းစမှုြုစေုို့ကု တလံ့လာဆန််းစစ်မခင််းမြစ်သည်။
မုရာပမ ြို့၌ စည်ြင်သာယာနယ်နမေ်အေင််းေင် စုစုတြါင််း (၃၁)ရြ်ကက် ရြါသည်။ ထ(ု ၃၁)ရြ်ကက်မ
မုရာပမ ြို့ကယ
ု ်စာ်းမြ အမြစ် ရြ်ကက်မ ာ်းကု က ြန််းတရ်းခ ယ်မှုစနစ်မြငံ့တ
် ရ်းခ ယ်ခံ့ရာ ပမ ြို့သစ်၊ ကန်သာဦ်း
၊ရေနာြု၊ နနဒဝန်၊ တအာင်မေဂလာ၊ တရွှေဇလုြ် စသညံ့် ရြ်ကက် (၆)ရြ်ကက်ေင် အခ က်အလက်တကာက်ယူမှု
မ ာ်း မြ လုြခ
် ြ
ံ့ ါသည်။
တမ်းခန််းမ ာ်းမြ လုြ်ရာေင်လည််း

မမန်မာမြည်အေင််းရ

အရြ်ဘက်အြြို့အစည််းမ ာ်း(CSOs)နငံ့်

အစု်းရမဟုေတ
် သာ အြြို့အစည််းမ ာ်း(NGO)မ ာ်း၏ မြ လုြတ
် လံ့လာတေြို့ရခတ
ံ့ သာ သုတေသနစာေမ််းမ ာ်းနငံ့်
နုင်ငေကာမ

အစု်းရမဟုေ်တသာ

အြြို့အစည််းမ ာ်း၏

သုတေသန

တေြို့ရခ က်မ ာ်းကု

တလံ့လာြေ်ရှု

သု်းသြ်ခံ့ြါသည်။ ထုို့တနာက် Internet Website မ ာ်းမ ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းနငံ့် ြေ်သေ်၍
အသြညာတြ်းတသာ

ေီေယ
ီ ုြုင်မ ာ်း

နငံ့်

အကကမြ စာမ ာ်းကုလည််း

တလံ့လာမမီ ငမ််းမြ ၍

သုတေသန

မြ လုြ်တနတသာ ဆရာမ ာ်းနငံ့လ
် ည််း ေင
ု ်ြင်တဆ်းတန်းကာ တမ်းခန််းမ ာ်းကု တသခ ာစီစစ်ထညံ့်သင််းခံ့ြါသည်။
လက်တေြို့ကင််းဆင််းတကာက်ယူရာေင်

ရြ်ကက်ေခုကု

အမ်တထာင်စ(ု ၄၀)အမြစ်

သေ်မေ်၍

တမ်းမမန််း ြါသည်။ ရြ်ကက် (၆)ခု တမ်းမမန််းခတ
ံ့ သာတကကာငံ့် စုစုတြါင််းတမ်းခန််း အတစာင်တရ (၂၄၀) ခန ်ရရခံ့
ြါသည်။ တမ်းခန််းမ ာ်း တမ်းရာေင်လည််း ရြ်ကက်အုြခ
် ြ်တရ်းမ ်းရု်းကုမ က်နာမူ၍ လက်ဝဘက် သု်းအမ်
တက ာ်၍ တလ်းအမ်တမမာက်မ စေင်တမ်းမမန််းခံ့ြါသည်။ ရြ်ကက် (၆)ခုလ်းအာ်း
ု
ဤနည််းမြငံ့် တမ်းမမန််းခြ
ံ့ ါသည်။
ထုသုို့တကာက်ခရရတသာ တေောအခ က်အလက်မ ာ်းကု IBM Statistical Package for Social
Sciences Software(SPSS) ကု အသု်းမြ ၍ တေောသင််းမခင််း၊ စနစ်ေက ဆန််းစစ်အတမြရာ တရ်းသာ်းမခင််း မ ာ်း
မြ လုြ်ခံ့ြါသည်။
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ကေ်သတ်
ခ က်မ ွာျား
့်
စစ်ကုင််းေင
ု ််းတေသကကီ်း၊ မုရာပမ ြို့ေင် ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းအသု်းမြ မှု အတမခအတနနငံ့် သု်းစမှု
ြုစေုို့ကု အခ က်အလထက်ကွာက်ယူ တလံ့လာခကံ့ ကရာ သုတေသနတမ်းခန််းလာအေက် တမ်းခန််းမ ာ်း မြင်ဆင်
ရာ၌ အြုင််း(ဃ) သဘာဝ ြေ်ဝန််းက င်အတြေါ်ထခုကတ
် စမှုနငံ့်ြေ်သက်၍ အတထတထေဟုသုေ တမ်းခန််းမ ာ်း
ထညံ့်သင််းတမ်းမမန််းခရ
ံ့ ာ ဦ်းေည်တမ်းခန််းမ ာ်းမြစ်သမြငံ့် တမြဆုသူမ ာ်းသည် ဦ်းေည်ရာအေုင်း် အလုကသ
် င်ံ့
တမြဆုသူမ ာ်းလည််း ရခတ
ံ့ သာတကကာငံ့တ
် ကာက်ခရရတသာ အခ က်အလက် အခ ြို့မာ အနည််းငယ် လမာ်းမှုမ ာ်း
ရတနနင
ု ်ြါသည်။ စစ်ေမ််းတကာက်ခရာေင်လည််း ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းတရာင််းခ သူ၊ ပမ ြို့နယ်စည်ြင်
သာယာတရ်းဌာနမ ောဝန်ရသူ အစရသည်ေုို့နငံ့် ြေ်သက်ဆက်နယ်တသာသူမ ာ်းကု တမ်းမမန််းခရ
ံ့ မှုမ ာ်း လည််း
ရခရ
ံ့ ာ

အခ က်အလက်ေစ်ခအ
ု မြစ်

ထုတကာက်ခရရလာသည်ေုို့ကုလည််း

စစ်ေမ််းမ ာ်းကုလည််း

ထညံ့်သင််းခံ့ြါသည်။ ထတ
ု မြဆုမှုမ ာ်းသည် တမြဆုသူမ ာ်း၏ အက ်းစီ်းြာ်းဆင
ု ်ရာ ြေ်သက်ဆက်နယ်မှု
ေုို့ရတနနုငတ
် သာ်လည််း ြလြ်စေစ်ြစစည််းသု်းစမှုနငံ့် စန ်ြစ်မှုဆုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းေင် သက်ဆုင်တနတသာ
လူနငံ့်

အြြို့အစည််းအာ်းလု်း၏

အမမင်မ ာ်းကု

သရနင
ု ်တစရန်

ထညံ့်သင််းအသု်းမြ ခံ့ြါသည်။

ထုို့မြင်

အမ်တထာင်စေ
ု စ်ခေ
ု င် အမ်တထာင်ဦ်းစီ်းမ တမြဆုရန်ကန် ကက်ပြီ်း တမြဆုသူ အမ်တထာင်ရင် အမ ်းသမီ်းမ
ဆက်လက်တမြဆရ
ု န် ဆနဒရခရ
ံ့ ာ လင်မယာ်းဆူြူမှုမ ာ်းထမ တမြဆုရတသာ အမ်တထာင်ရင် အမ ်းသမီ်း၏
စစ်ေမ််းလာကုလည််း အခ က်အလက်ေစ်ခအ
ု မြစ် ထညံ့်သင််းအသု်းမြ ခရ
ံ့ ာ တမြဆရ
ု င်သည် တမြဆုတနစဉ်
ကာလအေင််း မြင်ြမ မလလ
ု ာ်းအြ်တသာ ြအာ်းမ ာ်းတကကာင်ံ့ အခ ြို့တသာ တမြဆုခ က်မ ာ်းသည် အနည််းငယ်
လမာ်းနုင်တကကာင််းေင်မြအြ်ြါသည်။ စေ်ခ ရမှု ရာခင
ု န
် ှုန််း ၉၅ရာခုငန
် ှုန််းမြစ်တကကာင််းကုလည််းေင်မြအြ်
ြါသည်။
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တလံ့လာတေြို့ရခ က်
ယခုတလံ့လာမခင််းသည်

စစ်ကုင််းေင
ု ််းတေသကကီ်းမုရာပမ ြို့အေင််းရ

ရက်ကက်(၃၁)ရက်ကက်မ

ရြ်ကက် (၆)ခုကက
ု ြန််းတရ်းခ ယ်၍ အမ်တထာင်စုမ ာ်း၏ ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်အသု်းမြ မှု အတမခအတနနငံ့်
သု်းစမှုြုစနငံ့်

စန ်ြစ်ြုေက
ုို့ ု

တလံ့လာမခင််းမြစ်သည်။

စစ်ကုင််းေုင်း် တေသကကီ်းမုရာပမ ြို့၊

ပမ ြို့နယ်စည်ြင်

သာယာတရ်းဌာန၏ ြလြ်စေစ် အမှိုက်မ ာ်းအတြေါ် စီမခန ခ
် တနမှုြုစမ ာ်းကုလည််း တလံ့လာခရ
ံ့ ြါသည်။
အမ်တထာင်စုမ ာ်း၏ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်သ်းစ
ု မှုအတမခအတနနငံ့်သု်းစမှုြုစမ ာ်းအတြေါ်အတမခခပြီ်းမူဝါေ
ခ မေ်သူမ ာ်းအတနမြငံ့်ဆု်းမြေ်ခ က်မ ာ်းခ မေ်ရာေင်စနစ်ေက ထညံ့်သင််းစဉ််းစာ်းနုငရ
် န်ရည်ရယ်ပြီ်းဤတလံ့
လာမှုကမု ြ လုြ်ခံ့မခင််းမြစ်သည်။

တလံ့လာမှုေစ်တလ ာက်ေင်

စစ်ကင
ု ််းေုင််းတေသကကီ်း၊

မုရာပမ ြို့အေင််းရ

ပမ ြို့နယ်စည်ြင် သာယာတရ်းတကာ်မေီနငံ့်ဌာနမ ောဝန်ရသူမ ာ်း၊ အရြ်ြက် အြြို့အစည််းမ ာ်း၊ ြလြ်စေစ်
ြစစည််း အတရာင််းဆုင်မ ာ်း၊ ကုန်ြစစည််းဆင
ု ်မ ာ်းနငံ့် စနမူနာ တရ်းခ ယ်တသာရြ်ကက်(၆)ခုမ ရြ်ကက် အုြ်ခ ြ်
တရ်းမ ်း မ ာ်းနငံ့် အေူ ဆယ်အမ်မှု်း၊ ရာအမ်မ ်းမ ာ်း၏ ြူ်းတြါင််းြါဝင် တဆာင်ရက်မေ
ှု ုို့ကု ရရခြ
ံ့ ါသည်။
သုတေသနတမ်းခန််းလာမ ာ်းကု အြုင််း(၅)ြင
ု ်း် ခ၍စီစဉ်ခြ
ံ့ ါသည်။ အြုင််း(က) တမြဆသ
ု ူ၏ကုယတ
် ရ်း
အခ က်အလက်၊ အြုင််း(ခ) ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်း သု်းစမှုြုစ၊ အြုင််း(ေ) သု်းစပြီ်းတသာြစစည််းမ ာ်း
မြန်လည်အသု်းမြ မှု၊ အြုင််း(ဃ) သဘာ၀ြေ်ဝန််းက င်အတြေါ်ထခက
ု ်မှု၊ အြုင််း(င) ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်
ြစစည််းမ ာ်းတလ ာံ့ခ နင
ု ်တရ်းနည််းလမ််းမ ာ်း အစရသမြငံ့် ြါဝင်ြါသည်။
အပိင်ျေး(

)ကပြေဆိသ၏

ိယ်ကရျေးအခ

အ
် လ

်

အြုင််း(က)တမြဆုသူ၏ကယ
ု တ
် ရ်းအခ က်အလက်ေင် တမြဆုသူစုစတ
ု ြါင််း(၂၄၀)ကု တမ်းမမန််းခြ
ံ့ ါသည်။
တမ်းမမန််းရာေင် တမြဆုသူ၏အသက်၊ လင်၊ အလုြ်အကင
ု ်၊ ြညာအရည်အခ င််း၊ အမ်တထာင်ဦ်းစီ်း၏အသက်၊
လင်၊ အလုြ်အကင
ု ်၊ ြညာအရည်အခ င််း၊ မသာ်းစုေစ်လြ မ််းမျှဝင်တင၊ မသာ်းစုဝင်ဦ်းတရေုို့ကု တမ်းမမန််းခံ့
ြါသည်။
အပိင်ျေး(ခ) တခါသျေးပလပ်စတစ်ပစစည်ျေးမ ွှာျေးသျေးစွွဲမှုပစ
အြုင််း(ခ) ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည်း် မ ာ်းသု်းစမှုြုစေင် အမ်တထာင်စုမ ာ်းကု ေခါသု်းြလြ်စေစ်
ြစစည််းမ ာ်းနငံ့်ြေ်သက်၍

တမ်းမမန််းခရ
ံ့ ာ

ေခါသု်း

ြလြ်စေစ်ကကြ်ကကြ်အေ်ကု

(၉၈)ရာခင
ု ်နှုန််း၊

ေခါသု်းြလြ် စေစ်တရသန် ဘူ်းကု (၆၁) ရာခုင်နှုန််း၊ တကာ်မီမစ်ထုြ်ကု (၅၇)ရာခင
ု န
် ှုန််း၊ အခ ရည်ဘူ်းကု
(၄၅)ရာခင
ု ်နှုန််းနငံ့် တြာံ့ဘူ်းမ ာ်းကု (၂၀)ရာခုင်နှုန်း် ခန် အမ ာ်းဆု်းသု်းစတနကကြါသည်။ ေခါသု်းြလြ်စေစ်
အေ်မ ာ်းကု ၀ယ်ယူအသု်းမြ မှုနငံ့် ြေ်သက်၍ တမ်းမမန််းရာေင် (၃၀)ရာခင
ု န
် ှုန််းမာ ဝယ်ယူ အသု်းမြ တကကာင််း
နငံ့် ြလြ်စေစ်အေ် ၁အေ် မ ၅၀အေ် ကကာ်း ဝယ်ယူသု်းစသူ (၄၀)ရာခင
ု ်နန
ှု ််းခန် ရတကကာင််း တေြို့ရရ ြါသည်။
ဝယ်ယူသု်းစရသည်မာ ထုြ်ြု်းရ လယ်ကတ
ူ သာတကကာငံ့ဟ
် ု (၅၀) ရာခုင်နန
ှု ််းခန် တမြဆုခတ
ံ့ ကကာင််း
တေြို့ရရ ြါသည်။ တစ ်းဆင
ု ်သုို့ ြစစည််းေစ်ခခ
ု ုသာ်း တရာက်ဝယ်ယူရာေင်လည််း တစ ်းဆင
ု ်မ ေစ်ခါသု်း
ြလြ်စေစ်အေမြငံ့်သာ ထုြ်ြု်းတြ်းြါသည် ဟု အမ ာ်းဆု်း တေြို့ရပြီ်း ထုထုြ်ြု်းတြ်းမှုအတြေါ် မငင််းြယ်ခံ့မှု
မ ာ်းလည််းမရတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။ ေစ်ခါသု်း ြလြ် စေစ်ြစစည်း် မ ာ်းအစာ်း အမခာ်းအစာ်းထု်း
ြစစည််းမ ာ်း ကု သု်းစတကကာင််း တမ်းခန််းေင် မခင််းတောင််းကု အမ ာ်းစုသု်းစ တကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရြါ သည်။
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အပိင်ျေး(ဂ) သျေးစွွဲပပီျေးကသွှာပစစည်ျေးမ ွှာျေး ပပန်လည်အသျေးပပျုမှု
အြုင််း(ေ) သု်းစပြီ်းတသာြစစည််းမ ာ်း မြန်လည်အသု်းမြ မှုေင် အမ်တထာင်စုမ ာ်းကု ေခါသု်း ြလြ်
စေစ် ြစစည်း် မ ာ်း မြန်လည်အသု်းမြ မှုနငံ့်ြေ်သက်၍ တမ်းမမန််းခံ့ရာ တရသန် ဘူ်းမ ာ်းကု (၅၄)ရာခုင်နှုန်း် ၊
ေခါသု်းြလြ် စေစ်ကကြ်ကကြ်အေ်ကု (၄၈)ရာခင
ု ်နှုန််း၊ အခ ရည်ဘူ်းမ ာ်းကု (၄)ရာခုင်နန
ှု ််းနငံ့် တြာံ့ဘူ်းမ ာ်း ကု
(၂)ရာခင
ု ်နှုန််း မြန်လည်အသု်းမြ တနတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရ ရြါသည်။ (၆၀)ရာခင
ု ်နန
ှု ််းတသာ မြည်သူမ ာ်း သည်
ေစ်ခါသု်းြလြ် ေစ်အေ်မ ာ်းကု ညစ်ြေ်တြတရကာ အန အသက်မ ာ်း မတကာင််းတောံ့ြါတသာတကကာင်ံ့
မြန်လည်အသု်းမမြ သကံ့သုို့ ၂၈ရာခုင်နှုန််းတသာ သူေုို့သည် ေစ်ခါသု်းမြစ်၍ မြန်မသု်းကကမခင််း မြစ်ကကြါသည်။
က န််းမာတရ်းအေက် မတကာင််းဟု သရတသာတကကာင်ံ့ အသု်းမမြ သူနင်ံ့ အမ်မာထာ်းြါက အမှိုက်ြတသာတကကာင်ံ့
စန် ြစ်သူ အနည််းစု လည််းတေြို့ရရြါသည်။ အမ်တထာင်စုမ ာ်းေင် ြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်းကု စနစ်ေက
စန် ြစ်နင
ု ်ရန်

ခမခာ်းထာ်းတသာ

အမှိုက်ြု်းမ ာ်း

မရတကကာင််းကု

(၇၄)ရာခုင်နှုန််းခန်

တမြဆုခံ့ကကြါသည်။

အမှိုက်မ ာ်းအာ်းလု်းကု အပမေမ််းတရာတထ်း စန် ြစ်သူ (၈၂ )ရာခုင်နှုန််းခန် ရတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။
သက်ဆုင်ရာောဝန်ရသူမ ာ်းမ
သမ််းဆည််း

သည်ကု

အမှိုက်မ ာ်းကု

စစ်ေမ််းတကာက်ယူရာေင်

ေစ်ြေ်အေင််း
(၃၁)ရာခင
ု ်နှုန််းမာ

အကကမ်မည်မျှခန်

လာတရာက်

အေအက မရြါဟုတမြကကာ်းပြီ်း

(၁၄)ရာခင
ု ်နှုန််းမာ လု်းဝ မသမ််းြါတကကာင််းတေြို့ရရပြီ်းအမှိုက်မ ာ်းကု စည်ြင်မ လာတရာက်သမ််းဆည််း ရာေင်
လည််း (၇၀)ရာခင
ု ်နှုန််း ခန် မာ ရြ်ကက်အလုက် လာတရာက်သမ််းဆည််းြါသည်ဟု တမြဆုခံ့ကကြါသည်။
ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာတရ်းဌာနမ အမှိုက်မ ာ်း လာတရာက်သမ််းဆည််းမှုအတြေါ် (၆၂)ရာခင
ု ်နှုန််းခန် မ တက နြ်ြါ
သည်ဟု

တမြဆုြါသည်။ အမှိုက်မ ာ်းလာတရာက်သမ််းဆည််းရာေင်လည််း

အမှိုကအ
် ာ်းလု်းကု အပမေမ််း

တရာတထ်းသမ််းဆည််း ြါသည်ဟု တမြဆုသူ (၈၅)ရာခုင်နှုန်း် ခန် ရတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။
ပမ ြို့နယ်စည်ြင်မ အမှိုက်မ ာ်းကု လာတရာက်သမ််းဆည််း မခင််းမရြါက မီ်းရှိုြို့၍စန် ြစ်သည်ဟု တမြဆုသူ
(၁၃)ရာခင
ု ်နှုန််းခန် ရတကကာင််း တေြို့ရရြါသည်။ ေခါသု်းြလြ်စေစ်မ ာ်း စနစ်ေက စန် ြစ်ရန် လုအြ်သည်ဟု
(၆၃) ရာခုင်နှုန်း် ခန် နငံ့် ေခါသု်း ြလြ် စေစ်အမှိုက်မ ာ်းကု စနစ်ေက စန် ြစ်သာ်းရန် ဆနဒရြါသည်ဟု လည််း
(၉၁) ရာခုင်နန
ှု ််းခန် တမြဆုခံ့ကကတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။
ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်အမှိုကမ
် ာ်းစနစ်ေက စန် ြစ်မှုနငံ့်ြေ်သက်၍ တဟာတမြာြမ ာ်း ေက်တရာက်
ြူ်းသူ (၁၁)ရာခင
ု ်နှုန်း် ၊ ကက တေြို့ြူ်းသူ (၂၇)ရာခုင်နှုန်း် ခန် နငံ့် ကုယေ
် ုင်ြါဝင်လြ
ှု ်ရာ်းြူ်းသူ(၁၁ )ရာခင
ု ်နှုန််းသာ
ရတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။

ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်အမှိုက်မ ာ်းစနစ်ေက စန် ြစ်မှုနငံ့်ြေ်သက်၍

တဟာတမြာြမ ာ်း၊ ကမ်ြန််းမ ာ်း၊ လှုြ်ရာ်းမှုမ ာ်းတဆာင်ရက်ရာေင် အစု်းရဌာနမ ာ်းမ (၂၂)ရာခုင်နှုန််း၊ အရြ်ြက်
အြြို့အစည််းမ ာ်းမ (၄၇)ရာခင
ု ်နှုန််းနငံ့် အမခာ်း (၃၁ )ရာခင
ု န
် ှုန််းရတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။
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အပိင်ျေး(ဃ) သဘွှာဝပတ်ဝန်ျေး

င်အကပေါ်ထိခိ

်ကနမှု

အြုင််း(ဃ) သဘာဝြေ်ဝန််းက င်အတြေါ်ထခုက်တနမှုနငံ့်ြေ်သက်၍ တမ်းခန််းမ ာ်း ထညံ့်သင််းတမ်းမမန််း
ခရ
ံ့ ာ အမ ာ်းစုမာမန်ကန်တအာင်တမြဆုနင
ု ်ကကတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။ ေခါသု်းြလြ်စေစ် ြစစည််း
မ ာ်း စနစ်ေက စန် ြစ်မှုမရမခင််းတကကာင််း မုရာပမ ြို့ေင်သဘာဝြေ်ဝန််းက င်ြ က်စီ်းတနြါသည်ဟု တမြဆုသူ
(၇၄)ရာခင
ု ်နန
ှု ််း ခန် ရတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။

မရွှာပမိျုြို့၏ အိမက
် ထွှာင်စမ ွှာျေး၏ အမှို

်မ ွှာျေးစပရွှာ အမှို

ပ
်

အပိင်ျေး(င) တခါသျေးပလပ်စတစ်ပစစည်ျေးမ ွှာျေး သျေးစွွဲကနပခင်ျေးအစွှာျေး အပခွှာျေးအစွှာျေးထိျေးပစစည်ျေးမ ွှာျေး

ိ သျေးစွွဲရမည်

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး
ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်း

သု်းစတနမခင််းအစာ်း

အမခာ်းအစာ်းထု်းြစစည််းမ ာ်းကု

သု်းစရမည်ံ့

နည််းလမ််းမ ာ်းကု သရသူ (၆၅)ရာခင
ု ်နှုန််းနငံ့် မြန်လည်အသု်းမြ နုင်မှုနည််းလမ််းမ ာ်းကု သရသူ (၃၈) ရာခင
ု ်နှုန််း၊
ေခါသု်းြလြ်စေစ်အမှိုက်မ ာ်းကု

စနစ်ေက စန် ြစ်ရန်

မမအမ်ေင်စီစဉ်နင
ု ်သည်ဟု

ထင်မမင်သူ

(၅၉)ရာခုငန
် ှုန််း အသီ်းသီ်းရတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။ ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်း သု်းစမှုတလ ာံ့ခ
နုင်ရန် အမ်တထာင်စုမ ာ်းအတနမြငံ့် လုကန
် ာလုြ်တဆာင်ရန် လုအြ်သည်ံ့အခ က်မ ာ်းကု တမ်းမမန််းရာေင် (၄၅ )
ရာခုင်နှုန််းမာ

ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်းအစာ်း

အမခာ်းအစာ်းထု်းြစစည််းမ ာ်းကုသာ

အသု်းမြ မည်ဟု

တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။
စည််းကမ််းမအ
ံ့ မှိုက်ြစ်မှုမ ာ်းနငံ့်ြေ်သက်၍ ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာတရ်းအြြို့မ ဥြတေမ ာ်း ခ မေ်
ထာ်းသည်ဟု ယူဆသူ (၄၈)ရာခုင်နှုန််းခန် ရတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။ အရြ်ြက်အြြို့အစည််းမ ာ်းမ
မြည်သူမ ာ်းထ လုြ်တဆာင်တြ်းတစလုတသာ အခ က်မ ာ်းနငံ့်ြေ်သက်၍ တမ်းမမန််းရာေင် ( ၃၀ )ရာခုင်နှုန်း် မာ
အသု်းမမြ မြစ်တအာင် အသြညာတြ်းသငံ့်သည်၊ (၂၇)ရာခင
ု ်နှုန််းမာ မြန်လည်အသု်းမြ မြစ်တအာင် ြညာတြ်း
သငံ့်သည်၊ ( ၄၁)ရာခင
ု ်နန
ှု ််းမာ စနစ်ေက စန် ြစ်ြ က်ဆ်းီ နုင်ရန် ြညာတြ်းသင်ံ့သည်ဟု တမြဆုခံ့ကကတကကာင််း
တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။
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ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်းသု်းစမှုတလ ာံ့ခ နုငတ
် ရ်းနငံ့်စနစ်ေက စန် ြစ်နင
ု ်တရ်းအေက်

အစု်းရမ

လုြ်တဆာင်တြ်းတစလတ
ု သာအခ က်မ ာ်းနငံ့်ြေ်သက်၍ တမ်းမမန််းရာေင် (၂၃)ရာခင
ု န
် ှုန််းမာ ြုမန်အမှိုက်သမ််း
ဆည််း

မှုမ ာ်း မြ လုြ်တြ်းသငံ့်သည်၊ (၂၀)ရာခင
ု ်နှုန််းမာ ခမခာ်းစန် ြစ်နင
ု ်တသာ အမှိုက်ြု်းမ ာ်းထာ်းရတြ်း

သငံ့်သည်၊ (၁၆) ရာခင
ု ်နှုန််းမာ အသု်းမမြ မြစ်တအာင် အသြညာတြ်းသငံ့်သည်၊ (၁၆)ရာခုင်နှုန််းမာ မြန်လည်
အသု်းမြ နင
ု ်တအာင် ြညာတြ်းသငံ့်သည်နငံ့် (၂၄)ရာခင
ု ်နန
ှု ််းမာ စနစ်ေက စန် ြစ်၊ ြ က်စ်းီ နုင်ရန် ြညာတြ်းသငံ့်
သည်ဟု

တမြဆုခံ့ကကတကကာင််း

တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။

စစ်ကုင််းေုင််းတေသကကီ်း

လေ်တော်အတနမြငံ့်

သဘာဝြေ်ဝန််းက င် ထန််းသမ််းတရ်းလုြင
် န််းမ ာ်းကု ယခုထက်ြု၍တကာင််းမန်စာလုြ်တဆာင်နင
ု ်ရန် ဥြတေ
ေစ်ရြ်တရ်းဆ မြဌာန််းတြ်း သငံ့်သည်ဟု ထင်မမင်သူ (၈၈)ရာခုင်နှုန််းရတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။
အမ်တထာင်စုမ ာ်း၏သတဘာထာ်းမ ာ်းကအ
ု ြငံ့တ
် မ်းခန််းမ ာ်းမြင်ံ့တမ်းမမန််းရာ

တလံ့လာတေြို့ရခ က်မ ာ်း

ေင် မုရာပမ ြို့ စည်ြင်သာယာတရ်းတကာ်မေီ အတနမြငံ့် အမှိုက်မ ာ်းစန ်ြစ်ရန် အေက် အမှိုက်ြု်းမ ာ်းကု
ရြ်ကက်အလက
ု ် သီ်းသန ်ခမခာ်း၍ ထာ်းတြ်းမခင််းမ ်း သုို့မဟုေ် လူသာ်းလူလာမ ာ်းတသာ တနရာမ ာ်းေင် ခမခာ်း
စန် ြစ်နင
ု တ
် သာ အမှိုက်ြ်းမ
ု ာ်းကု ထာ်းတြ်းတစလကု ကြါသည်။ ထုို့အမြင် အမှိုက်မ ာ်းလာတရာက်သမ််းဆည််းရာ၌
ရက်ကက်ရလမ််း

ထြ်အမှိုက်ြု်းမ ာ်းသာမက

အမ်ေင
ု ရ
် ာတရာက်

တသာ်လည််းတကာင််း

ေစ်ြေ်လျှင်

အနည််းဆု်း ငါ်းကကမ်နှုန်း် မြငံ့် ြုမန် လာတရာက်သမ််းဆည််းတစလုတကကာင််းတလံ့လာတေြို့ရရ ြါသည်။
သု်းစသူမ ာ်းအြါအဝင်မြည်သူမ ာ်းကုလည််းြလြ်စေစ်အမှိုက်မ ာ်းနငံ့်ြေ်သေ်တသာ

ဆု်းက ်းမ ာ်း

နငံ့် ေဟုသေ
ု အတကကာင််းအရာမ ာ်း၊ ြညာတြ်းသင်ေန််းမ ာ်းကုလည််း ေင်က ယ်စာ မြ လုြ်တြ်းတစလတ
ု ကကာင််း
တေြို့ရရြါသည်။ ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည်း် မ ာ်းသု်းစမခင််းကု တလ ာံ့ခ တစပြီ်း အမခာ်းအစာ်းထု်းြစစည်း် မ ာ်းကု
အသု်းမြ လာတစတရ်းနငံ့်ြေ်သက်တသာ အသြညာြ်းတဟာတမြာြမ ာ်း၊ ကမ်ြန််းမ ာ်းကု မြ လုြ်တြ်းရန်နငံ့်
ေစ်ခါသု်း ြလြ်စေစ်ထေ
ု လ
် ုြ်မှုမ ာ်းကုလည််းတလ ာံ့ခ တစလုတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။ ြလြ်စေစ်
အမှိုက်မ ာ်းကု စန ်ြစ်သူမ ာ်းနငံ့်စည််းကမ််းမံ့မီ်းရှိုြို့ြ က်စ်းီ မှုမ ာ်းကုလည််း စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်း ၊ဥြတေမ ာ်း
ခ မေ်၍ ထတရာက် စာအတရ်းယူတြ်းရန်လည််း တေြို့ရရြါသည်။
မုရာပမ ြို့ရ တရဆ်းု တမမာင််းမ ာ်းနငံ့် အင််းအုင်မ ာ်းအေင််း အမှိုက်မ ာ်း စန ်ြစ်မခင််းတကကာငံ့် တရတမမာင််းမ ာ်း
ြေ်ဆုို့မခင််း၊ အင််းအုငက
် န်မ ာ်းညစ်ညမ််းတနမခင််းနငံ့် သဘာဝြေ်ဝန််းက င် တလထုညစ်ညမ််းမှုေုို့ မြစ်တြေါ်
တစလ က်

ရတကကာင််းကလ
ု ည််း

မေ်ခ က်မြ ကကြါသည်။ ထုသုို့မြစ်တြေါ်တနရမခင််းမာ

ရြ်ကက်မ ာ်းအေင််း

အမှိုက်ြု်းမ ာ်းလုတလာက်စာ မရမခင််းနငံ့် ြုမန်လာတရာက်သမ််းဆည််းမှုအာ်းနည််းမခင််းမ ာ်းတကကာငံ့ဟ
် ု တေြို့ရရ
ြါသည်။ ထုို့အမြင် မုရာပမ ြို့ရ သက်ဆုင်ရာအြြို့အစည််းမ ာ်းနငံ့် ောဝန်ရသူမ ာ်းမ ာ်းမလည််း ြလြ်စေစ်
အသု်းမြ မှုတလ ာံ့ခ တရ်းနငံ့် ြေ်သက်တသာလှုြ်ရာ်းမှုမ ာ်း၊ မြန်လည်ြန်ေီ်းအသုမြ တရ်းနငံ့် ြေ်သက်တသာ
သင်ေန််းမ ာ်းကလ
ု ည််း ြငံ့်လစ်သင်ကကာ်းတြ်း တစလုတကကာင််း တေြို့ရရြါသည်။
မုရာပမ ြို့စည်ြင်သာယာမ

အမှိုက်မ ာ်းသမ််းဆည််းမခင််းြ က်စီ်းမခင််းမ ာ်းေင်

တခေ်မစ
ီ က်ယနတရာ်း

မ ာ်းနငံ့် အမှိုက်ြု်းမ ာ်းအသု်းြ ၍ စနစ်ေက သမ််းဆည််းတြ်းတစလတ
ု ကကာင််း တေြို့ရရြါသည်။ မြည်နယ်
အစု်းရမလည််း ထုေ်ြု်းြစစည််းသု်းစသူမြည်သူမ ာ်းအာ်း ေစ်ခါသု်း ြလြ်စေစ်မ ာ်းအသု်းမြ မှု တလ ာံ့ခ တရ်း
အေက် မြန်လည် အသု်းမြ နုငတ
် သာ အစာ်းထု်းြစစည်း် မ ာ်းကု ထုေ်လုြ်သူမ ာ်းနငံ့်ြ်းူ တြါင််းကာ ကကီ်းကကြ်
ညန်ကကာ်းတြ်းသငံ့တ
် ကကာင််း တေြို့ရရြါသည်။
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အရည်အကသွျေးစထွှာျေးကတွြို့ဆကမျေးပမန်ျေးမှုမ ွှာျေးမှ ကတွြို့ရှိခ
မ က်နာခ င််းဆုငတ
် ေြို့ဆုတမ်းမမန််းမှုမ ာ်းကု
မုရာပမ ြို့ရအရြ်ြက်အြြို့အစည််းမ ာ်း၊

်မ ွှာျေး
စည်ြင်သာယာတရ်းတကာ်မေီမ

ြလြ်စေစ်ြစစည််းအတရာင််းဆုင်မ ာ်း၊

ောဝန်ရြုေ္ လ်မ ာ်း၊

ကုန်စဆ
ု ုင်မ ာ်းနငံ့်မြ လုြ်ခံ့ြါ

သည်။
စည်ပင်သွှာယွှာကရျေးက

ွှာ်မတီမှ တွှာဝန်ရှိသမ ွှာျေးနှင် ကတွြို့ဆကမျေးပမန်ျေးပခင်ျေး

စည်ြင်သာယာတရ်းတကာ်မေီမ ောဝန်ရသူမ ာ်းနငံ့် တေြို့ဆတမ်းမမန်
ု
်းရာ စည်ြင်သာယာတရ်းဌာန
အတနမြင်ံ့ တန စဉ်အမှိုက်သမ််းဆည််းမှုမ ာ်းမြ လုြ်ပြီ်း ရြ်ကက်အသီ်းသီ်းနငံ့် လမ််းမကကီ်းမ ာ်းတြေါ်၌ (၆၆၀)
လီောဆံ့ြလြ် စေစ်အမှိုက်ြု်းမ ာ်း၊ (၂၄၀)လီောဆံ့ ြလြ်စေစ်အမှိုကြ
် ်းမ
ု ာ်း၊ (၁၂၀)လီောဆံ့ ြလြ်
စေစ်အမှိုက်ြု်းမ ာ်းနငံ့်

ယာဉ်တြေါ်ေင်ခ မြ လုြ်နင
ု ်သည်ံ့ ြုကသ
် ေန််းမ ာ်းမြငံ့်

တန စဉ်

သမ််းဆည််းမှုမ ာ်း

မြ လုြ်တနသည်ဟု သရရြါသည်။ မုရာပမ ြို့ေင် စည်ြင်သာယာနယ်နမေ်အေင််း အမှိုက်မ ာ်းသမ််းဆည််းရာ
တန စဉ်ေန်ခ န်တြါင််း (၁၅၀)ေန်ခ န် သမ််းဆည််းရမပြီ်း ယခုထက်ြု၍ ြြစီ်းစီ်းသမ််းဆည််းြါက ြု၍ အမှိုက်
မ ာ်းသမ််းဆည််းရနုင်သည်ဟု သရရြါသည်။ မုရာပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာအတနမြင်ံ့ သဘာဝြေ်ဝန််းက င်
စမ််းလန််းစုတမြတရ်းအေက် အစီအစဉ်မ ာ်းကုလည််း အတကာင်အထည်တြာ် တဆာင်ရက်လ က်ရပြီ်း၊ စန် ြစ်
ြစစည််းမ ာ်း စီမခန် ခမခင််း အတနမြင်ံ့ ေ ြန်နင
ု ်ငနင်ံ့ ြူ်းတြါင််းပြီ်း စန် ြစ်အမှိုက်မ ာ်းအာ်းြ က်ဆီ်းနုငရ
် န်၊ စန် ြစ်
အမှိုက်မ ာ်းမ တမမဩဇာထုေန
် ုင်ရန်နင်ံ့ Reuse, Recycle, Reduce (3Rs)စီမကန််းမြင်ံ့ စီမတဆာင်ရက်လ က်
ရြါသည်။
စည်ြင်သာယာအတနမြငံ့် အမှိုက်မ ာ်းသမ််းဆည််းရာေင် ြုြ်သု်းတစတသာအမှိုက်မ ာ်း( မီ်းြုတခ ာင်မ
ထက်တသာ စန် ြစ်အမှိုက်မ ာ်း)နငံ့် သာမန်အမှိုက်မ ာ်းဟူ၍ ခမခာ်းသမ််းဆည််းမှုမ ာ်း မြ လုြ်တနသည်ဟု သရရ
ြါသည်။

ထုသုို့သမ််းဆည််းရာေင်

အုြ်ခ ြ်တရ်းမ ်းမြငံ့်

ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာတရ်းဌာနအတနမြငံ့်

လက်ေလုြ်တဆာင်လ က်ရပြီ်း

ြထမဦ်းဆု်းအတနမြငံ့်

အခက်အခမ ာ်းစာရသမြငံ့်
အု်းဘုတောင်ရြ်ကက်ေင်

အမှိုက်မ ာ်းခမခာ်းစန် ြစ်နင
ု ရ
် န် စေင်၍လုြ်တဆာင်တနသည်ဟုလည််း သရြါသည်။ ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာ
တရ်းအြြို့အတနမြငံ့် No Pack Day (ြလြ်စေစ်အေ်အသု်းမမြ တရ်းတန ) အမြစ် သေ်မေ်ပြီ်း အြေ်စဉ်
လှုြ်ရာ်းမှုမ ာ်း တဆာင်ရက်သာ်းမည်ဟု သရရြါသည်။ မုရာပမ ြို့ရ အရြ်ြက်အြြို့အစည််းမ ာ်းမ အမှိုက်
တကာက်မခင််း၊

အသြညာတြ်းမခင််းအစရသည်ေုို့ကု

လုြ်တဆာင်လ က်ရရာ

စည်ြင်သာယာတရ်းတကာ်မေီ

အတနမြငံ့် ြူ်းတြါင််းတဆာင်ရက်မှုမ ာ်းလည််း လုြ်တဆာင်ခသ
ံ့ ည်ဟု သရရြါသည်။
ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာတရ်းဌာနမ

စည််းကမ််းမအ
ံ့ မှိုက်ြစ်မှုမ ာ်းနငံ့်ြေ်သက်၍

ဥြတေ

စည််းကမ််းမ ာ်း

ခ မေ်ထာ်းပြီ်း ထတရာက်စာအတရ်းယူတဆာင်ရက်နင
ု ်ရန် အမှိုက်ကန်မ ာ်း၏ ဝန််းက င်၌ CCTV မ ာ်းထာ်းရပြီ်း
စည််းကမ််းမံ့စန် ြစ်သူမ ာ်းကု မေ်ေမ််းေင်အတရ်းယူတဆာင်ရက်မှုမ ာ်း မြ လုြ်တနြါသည်ဟု သရရြါသည်။
မုရာပမ ြို့၌

အမှိုက်ြစ်ဇုနအ
် မြစ်

တနရာ(၂)တနရာထာ်းရသည်ဟုလည််း

သရရြါသည်။

၄င််းတနရာမ ာ်းမာ

ကုင််းတော နငံ့် ဆည်တြါက်တောေုို့မြစ်ကကသည်ဟုလည််း သရရြါသည်။ မြည်သူမ ာ်းအတြေါ် အမှိုက်ခန်မ ာ်း
တကာက်ယူမှုမာ လည််း နည််းြါ်းတသာ အခန်ြမာဏမြစ်သည်ဟုလည််း တမြာကကာ်းခြ
ံ့ ါသည်။ ထုို့တကကာငံ့်
သန် ရင််းတရ်းလုြင
် န််းမ ာ်း၌ ဘဏ္ဍာတငလုအြ်မှုမ ာ်း၊ စက်ြစစည််း၊ ယနတရာ်းလအ
ု ြ်မှုမ ာ်း၊ သန် ရင််းတရ်းဝန်ထမ််း
လုအြ်မှုမ ာ်း စသည်ံ့အခက်အခ မ ာ်းရတနသည်ဟုလည််း သရရြါသည်။ ြုြ်သု်းတစနုငတ
် သာအမှိုက်မ ာ်းမ Bio
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Gas ကံ့သုို့တသာ ဓာေ်တငြို့မ ာ်းထုေ် လုြ်နင
ု ်ရန်အေက် စီစဉ်တဆာင်ရက်မှုမ ာ်းလည််း မြ လုြ်တနသည်ဟု
သရရြါသည်။
သဘွှာဝပတ်ဝန်ျေး

င် ထိန်ျေးသိမ်ျေးကရျေး လပ်ငန်ျေးမ ွှာျေး

ိ ကဆွှာင်ရ

်ကနက

ကသွှာ အရပ်ြေ

်အြေွွဲြို့ အစည်ျေးမ ွှာျေးနှင်

ကတွြို့ဆပခင်ျေး
သဘာဝြေ်ဝန််းက င်ထန််းသမ််းတရ်းလုြင
် န််းမ ာ်းကု တဆာင်ရက်တနကကတသာ အရြ်ြက်အြြို့အစည််း
(၃)ြြို့ ထဆက်သယ်တမ်းမမန််းခရ
ံ့ ာ အရြ်ြက်အြြို့အစည််းမ ာ်းအတနမြငံ့် အမှိုကတ
် ကာက်တသာ လှုြ်ရာ်းမှုမ ာ်း
အမြင် အမှိုက်ကုစနစ်ေက ြစ်ရန်နငံ့် အမှိုက်၏ဆု်းက ်းမ ာ်းကု အသြညာတြ်းတသာ လှုြ်ရာ်းမှုမ ာ်းလည််း
တဆာင်ရက် တနကကတကကာင််း သရရြါသည်။ စာသင်တက ာင််းမ ာ်းကု အမှိုက်နငံ့်ြေ်သက်တသာ အသြညာ
တြ်းမှုမ ာ်း လုြ်တဆာင် တနပြီ်း အမှိုက်တကာက်တသာလှုြ်ရာ်းမှုမ ာ်းေင် ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာတရ်းအြြို့နငံ့်
အေူြူ်းတြါင််းတဆာင်ရက်မှု မ ာ်းလည််းရသည်ဟု သရရြါသည်။ လက်ရအတမခအတနအရြင်လျှင် မုရာပမ ြို့နယ်
စည်ြင်သာယာတရ်း ဌာနအတနမြငံ့် အမှိုက်သမ််းဆည််း မခင််းနငံ့် သမ််းဆည််းပြီ်းအမှိုက်မ ာ်းကု စနစ်ေက
စန ်ြစ်မခင််းလုြင
် န််းေုို့ကု ယခုထက် ြုမုတကာင််းမန်တအာင် လုြ်တဆာင်နုင်သညံ့် အခ က်မ ာ်းရတနသည်ဟု
အကကမြ တမြာဆုကကြါသည်။
အမှိုက်မ ာ်းစနစ်ေက စန် ြစ်မှုမရမခင််းတကကာင်ံ့ တရတမမာင််းမ ာ်းြေ်ဆုို့မခင််းမ ာ်းနငံ့်အေူ မခင်တြါက်ြာ်း
မှုနှုန်း် မမငံ့ေ
် က်လာမခင််းမ ာ်းကက တေြို့တနရသည်ဟုလည််း သရရြါသည်။ အမှိုက်ြု်းမ ာ်းလုတလာက်စာထာ်းရမှု
မရမခင််းသည်လည််း

စည််းကမ််းမံ့အမှိုက်စန် ြစ်မှုမ ာ်း၏ အတကကာင််းအရင််းေရြ်မြစ်သည်ဟု သရရြါသည်။

နုင်ငေကာမ ြညာရင်မ ာ်းကု ြေ်တခေါ်၍ စန် ြစ်အမှိုကမ
် ာ်းကု မည်သုို့စီမတဆာင်ရက်ရမညံ့် နည််းလမ််းမ ာ်း၊
အသြညာမ ာ်းကယ
ု ူ၍
စီမခန် ခမှုမ ာ်းကု

ြူ်းတြါင််းလုြ်တဆာင်မှုမ ာ်းလအ
ု ြ်သည်ဟုလည််း

နည််းြညာအသစ်မ ာ်းမြငံ့်

သရရြါသည်။

ြူ်းတြါင််းစီမအတကာင်အထည်တြာ်

တကာင််းမန်တသာ

တဆာင်ရက်နင
ု ်ြါက

စည််းကမ််းမအ
ံ့ မှိုက် စန် ြစ်မခင််းဟူသညံ့် မြဿနာကု တအာင်မမင်စာတမြရင််း နင
ု ်မည်ဟုလည််း အကကမြ
ကကြါသည်။
ပလပ်စတစ်ပစစညျေး် ကရွှာင်ျေးခ ကသွှာဆိင်မ ွှာျေး

ိ သွွှာျေးကရွှာ

ြလြ်စေစ်ြစစည်း် တရာင််းခ တသာဆုင်မ ာ်းကု

က
် တွြို့ဆကမျေးပမန်ျေးပခင်ျေး
သာ်းတရာက်တေြို့ဆတမ်းမမန်
ု
်းရာေင်

ေခါသု်းြလြ်

စေစ် ကကြ်ကကြ်အေ်မ ာ်းကု ေစ်တန လျှင(် ၅)တြါင်ခန် တရာင််းခ တနရတကကာင််း သရရြါသည်။ ေခါသု်း ြလြ်
စေစ် အထူအေ်မ ာ်းကု ေစ်တန လျှငအ
် ေ်တရစုစုတြါင််း နစ်တသာင််းခန် တရာင််းခ တနရတကကာင််း သရရြါ သည်။
အမခာ်း

တသာ

ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည်း် မ ာ်းကု

အနည််းငယ်သာတရာင််းခ ရတကကာင််း

သရရြါသည်။

ဝယ်ယူသူမ ာ်း အတနမြငံ့် ေခါသု်း ြလြ်စေစ်အေ်မ ာ်းကု မမြစ်မတနအသု်းမြ တနရသည်ဟု ထင်မမင်မ
တကကာင််းနငံ့် ေခါသု်းြလြ် စေစ်အေ်အစာ်း အမခာ်းအစာ်းထု်းြစစည််းမ ာ်းကု အသု်းမြ နင
ု ်ြါက ြု၍အဆင်တမြ
တကကာင််း သရခံ့ရြါသည်။
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န်စဆိင်မ ွှာျေး

ိ သွွှာျေးကရွှာ

်ကတွြို့ဆကမျေးပမန်ျေးပခင်ျေး

ကုန်စုဆုင်မ ာ်းကု သာ်းတရာက်တေြို့ဆတမ်းမမန်
ု
်းရာေင်

ေစ်တန လျှင် ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်အေ်

မ ာ်းကု (၅)ြါကင်ခန် ြစစည််းထညံ့တ
် ြ်းရန် အသု်းမြ တနရတကကာင််းနငံ့် သု်းစသူမ ာ်းမာ သယ်ရလယ်ကူပြီ်း
ထညံ့်ရလယ်တသာတကကာငံ့် အသု်းမြ တနကကသည်ဟု ထင်မမင်မတကကာင််း သရခရ
ံ့ ြါသည်။ မုရာပမ ြို့ေင် ေခါသု်း
ြလြ်စေစ်အသု်းမြ မှုမ ာ်းကု တလ ာံ့ခ သငံ့်ြါတကကာင််းနငံ့် သဘာဝြေ်ဝန််းက င် ထခုက်ြ က်စီ်းမှုမ ာ်းအေက်
စနစ်ေက

စန် ြစ်သင်ံ့သည်ဟူတသာ

အခ က်ေုို့ကု

ကုန်စုဆုင်ြင
ု ်ရင်မ ာ်းက

သတဘာေူကကြါသည်။

အမခာ်းအစာ်းထု်းထုြ်ြု်းြစစည်း် မ ာ်းကု တစ ်းနှုန််းခ သာစာမြငံ့် ဝယ်ယူနင
ု ်ြါကလည််း အစာ်းထု်း သု်းစသာ်းမည်
မြစ်တကကာင််း သရခရ
ံ့ ြါသည်။
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တကောက်ြရ
ံ ရှိတသော အြျက်အလက်မျောကှို ဆန််းစစ်ပြင််း
အပိင်ျေး(

) ကပြေဆိသ၏

ိယ်ကရျေးအခ

်အလ

်

၁. ဇယာ်း-၁ တမြဆုသူနငံ့် အမ်တထာင်စုမ ာ်း၏ ကုယတ
် ရ်းအခ က်အလက်မ ာ်း
ကန််းရင်

အမ ်းအစာ်းမ ာ်း

အတရအေက်

ရာခုင်နှုန််း (%)

၁၈နစ်တအာက်

၂

.၈

၁၈နစ်နငံ့်၃၅နစ်ကကာ်း

၆၈

၂၈.၅

၃၆နစ်နငံ့်၅၃နစ်ကကာ်း

၁၀၄

၄၃.၅

၅၃နစ်အထက်

၆၅

၂၇.၂

က ာ်း

၇၃

၃၀.၇

မ

၁၆၅

၆၉.၃

အခ န်မြညံ့်၀န်ထမ််း

၂၆

၁၁.၄

ကုယ်ြုင်လုြ်ငန််းလုြ်ကုင်သူ

၁၀၄

၄၅.၄

အခ န်ြုင််းအလုြ်လုြ်ကုင်သူ

၂၀

၈.၇

မီခု

၆၁

၂၆.၆

ြင်စင်

၁၅

၆.၆

အမခာ်း

၃

၁.၃

တက ာင််းမတနြူ်းြါ

၉

၃.၈

ဘုန််းကကီ်းတက ာင််းြညာတရ်း

၁

.၄

မူလေန််း

၃၄

၁၄.၃

အလယ်ေန််း

၆၀

၂၅.၃

အထက်ေန််း

၄၆

၁၉.၄

ေကကသုလ်

၂၂

၉.၃

ဘြို့ရ

၆၃

၂၆.၆

ဘြို့လန်

၂

.၈

၁၈နစ်နငံ့်၃၅နစ်ကကာ်း

၂၁

၁၂.၉

၃၆နစ်နငံ့်၅၃နစ်ကကာ်း

၈၂

၅၀.၃

၅၃နစ်အထက်

၆၀

၃၆.၈

က ာ်း

၁၃၅

၈၅.၄

မ

၂၃

၁၄.၆

အခ န်မြညံ့်၀န်ထမ််း

၃၆

၂၂.၅

ကုယ်ြုင်လုြ်ငန််းလုြ်ကုင်သူ

၆၉

၄၃.၁

အခ န်ြုင််းအလုြ်လုြ်ကုင်သူ

၁၈

၂၂.၅

မီခု

၁၃

၈.၁

ြင်စင်

၁၀

၆.၃

အမခာ်း

၁၄

၈.၈

တက ာင််းမတနြူ်းြါ

၁

.၇

ဘုန််းကကီ်းတက ာင််းြညာတရ်း

၃

၂.၀

မူလေန််း

၃၄

၂၂.၅

အလယ်ေန််း

၂၉

၁၉.၂

အထက်ေန််း

၃၈

၂၅.၂

ေကကသုလ်

၅

၃.၃

ဘြို့ရ

၃၉

၂၅.၈

ဘြို့လန်

၂

၁.၃

၀-၃၀၀၀၀၀က ြ်

၁၁၃

၄၇.၁

၃၀၀၀၀၁-၆၀၀၀၀၀က ြ်

၆၅

၂၇.၁

၆၀၀၀၀၁-၉၀၀၀၀၀က ြ်

၅

၂.၁

၉၀၀၀၀၀က ြ်နငံ့်အထက်

၅

၂.၁

၅တယာက်တအာက်

၁၅၀

၆၂.၅

၅တယာက်နငံ့်၁၀တယာက်ကကာ်း

၈၉

၉၉.၆

၁၀တယာက်နငံ့်အထက်

၁

၁၀၀.၀

တမြဆုသူ၏ကုယ်တရ်းအက ဉ််း
အသက်

လင်
အလုြ်အကုင်

ြညာအရည်အခ င််း

အမ်တထာင်ဦ်းစီ်း၏ကုယ်တရ်းအက ဉ််း
အသက်

လင်
အလုြ်အကုင်

ြညာအရည်အခ င််း

မသာ်းစု၀င်တင

မသာ်းစု၀င်ဦ်းတရ
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အပိင်ျေး(ခ) တခါသျေးပလပ်စတစ်ပစစညျေး် မ ွှာျေးသျေးစွွဲမှုပစ
၂ -ဇယွှာျေး၂ တပတ်အတွင်ျေး ပလပ်စတစ်ပစစညျေး် အသျေးပပျုမအ
ှု ကပခအကနပပဂရပ်
တမြဆုမှု
ြလေ်စေစ်အမ ်းအမည်

သု်းစသူ
အတရအေက်

ရာခုင်နှုန််း

ြလေ်စေစ်အေ်

၂၃၆

၉၈%

ြလြ်စေစ်တရဘူ်း

၁၄၆

၆၁%

ြလြ်စေစ်အခ ရည်ဘူ်း

၁၀၈

၄၅%

ြလြ်စေစ်ြက
ု ်

၂၅

၁၀%

ြလြ်စေစ်ခက်

၁၈

၈%

တြာံ့ဘူ်း

၄၇

၂၀%

၂၂

၉%

၁၃၅

၅၇%

ြလြ်စေစ် ဇန််း

၈

၃%

ြလြ်စေစ်ခရင််း

၂

၁%

ြလြ်ေစ်လက်အေ်
တကာ်ြီမစ်ထုေ်

n=၂၄၀

မုရာပမ ြို့ေင်
တမြဆုသူအမ်တထာင်စု

လန်ခတ
ံ့ သာေြေ်အေင််းေင်
(၉၈)ရာခင
ု ်နှုန်း် တက ာ်ခန်

ေစ်ခါသု်းတရသန် ဘူ်းမ ာ်းကု

အသု်းမြ ခကံ့ ကတကကာင််း

အသု်းမြ အမ်တထာင်စတ
ု ြါင််း

(၅၇)ရာခုင်နန
ှု ််းရပြီ်း

ေစ်ခါ်းသု်းလြ်စေစ်အေ်ကု
တမြာခပံ့ ြီ်း၊

အမ်တထာင်စု

သရရြါသည်။
အမခာ်းတသာ

အသု်းမြ ခံ့သည်ဟု

(၆၁)ရာခင
ု ်နှုန််းခန် သည်

တကာ်ြီမစ်

အထုြ်

ေခါသု်းြလြ်စေစ်

တသ်းမ ာ်း

ြစစည််းမ ာ်းကု

သု်းစသည်ံ့အမ်တထာင်စု အနည််းငယ် လည််းရြါသည်။

19

ပစ-၁ ပလပ်စတစ်ပစစညျေး် မ ွှာျေး

ိ ဝယ်ယအသျေးပပျုကလရှိမှုအကပခအကနပပပစ
၇၀%.

၃၀%

ဝယ်သုံျားပါသည်

n=၂၄၀

ဝယ်မသုံျားပါ

မုရာပမ ြို့ေင် ြလြ်စေစ်အေ်ကု ဝယ်ယူသ်းစ
ု သည်ံ့အမ်တထာင်စု တြါင််း (၃၀)ရာခင
ု န
် ှုန််းခန် ရပြီ်း
(၇၀)ရာခင
ု ်နှုန်း် ခန ်မာ

သီ်းသန ်ဝယ်ယူမခင််းမ ်းမရြ

တ ်းဆုင်မ ာ်းမ

တြ်းလက
ု ်သည်ကသ
ု ာ

ယူလာတလံ့

ရြါသည်။
ပစ-၂ တစ်လအတွင်ျေး ပလပ်စတစ်အတ
ိ ် ဝယ်ယမှုအကပခအကနပပပ

၄၄%
၃၀%.
၂၀%
၆%
n=၆၉

၀-၅၀

၅၁-၁၀၀

၁၀၁-၁၅၀

ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်အေ် ၀ယ်ယူသု်းစသည်အ
ံ့ မ်တထာင်စု

၁၅၀ အ

က်

(၄၄)ရာခင
ု ်နှုန််း (n=၆၉)

ခန် သည်

ေစ်ြေ်လျှင် အေ်တြါင််း ၅၀ တအာက် ဝယ်ယူတနကကပြီ်း အမ်တထာင်စု (၃၀) ရာခုင်နှုန်း် ခန် သည် ေစ်ခါသု်း
ြလေ်စေစ်အေ်အလု်းအတရအေက်

၅၁နငံ့်၁၀၀ကကာ်း

၀ယ်ယူသု်းစတန

ကကြါသည်။

ထုို့အမြင်

(၂၀)ရာခင
ု ်နှုန််းတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းသည် အလု်းတရ၁၅၀နငံ့်အထက် ဝယ်ယူ သု်းစတနကကပြီ်း အမ်တထာင်စု
(၆)ရာခင
ု ်နှုန််းသည် အလု်းတြါင််း၁၀၀နင်ံ့၁၅၀ကကာ်း အသု်းမြ လျှက် ရြါသည်။
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ပစ-၃ ပလပ်စတစ်အတ
ိ ် အသျေးပပျုရသည် အကက

ွှာင်ျေးအရင်ျေးပပပ

၄၀%
၅၀%
၂၁%.

၂၈%

၄%

၁၃%

n=၆၉

ေစ်ခါသု်းြလေ်စေစ်အေ်ကု ထုေ်ြု်းရ လယ်ကူတသာတကကာင်ံ့ အသု်းမြ တနကကသညံ့အ
် မ်တထာင်စု
(၅၀)ရာခုငန
် ှုန််းရပြီ်း
အသု်းမြ တနကကြါသည်။

အမ်တထာင်စု

(၄၀)ရာခင
ု ်နန
ှု ််းခန် သည်

တြါံ့ြါ်းတသာတကကာင်အ
ံ့ သု်းမြ မခင််း၊

အလယ်ေကူရရတနတသာတကကာင်ံ့

တ ်းသက်သာတသာတကကာင်ံ့

အသု်းမြ မခင််း၊

က ်းြ က်မလယ်တသာတကကာင်အ
ံ့ သု်းမြ မခင််းစသည်အ
ံ့ တကကာင််းအရင််းမ ာ်းအမြင်အမခာ်းအတကကာင််းအရင််းမ ာ်း
ေုို့တကကာင်ံ့လည််းအသု်းမြ သူမ ာ်းလည််း ရြါသည်။
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ပစ-၄ အကရွှာင်ျေးဆိင်မ ွှာျေးမှ ထတ်ပိျေးကပျေးသည် ပစစည်ျေးမ ွှာျေးပပပ

၉၀%

၃%

၃%.

၄%

n=၂၄၀

မုရာပမ ြို့ရ

တ ်းအတရာင််းဆုင်မ ာ်းမ

ထုေ်ြု်းတြ်းမှုကု

တလံ့လာရာ

အမ်တထာင်စု

(၉၀)

ရာခုင်နှုန််း(n=၂၄၀) ေုို့အာ်း တ ်းဝယ်သည်ံ့အခါ အတရာင််းဆုင်မ ာ်းမ ေစ်ခါသု်း ြလြ်စေစ် အေ်မ ာ်းမြင်ံ့သာ
ထုေ်ြု်းတြ်းကကပြီ်း၊ အခ ြို့တသာ ၃ရာခင
ု ်နှုန််းအာ်း စကက အေ်နင်ံ့ ထုြ်ြု်းတြ်းသကံ့သုို့ အခ ြို့ ၃ရာခင
ု ်နှုန််းအာ်း
အဝေ်အေ်ထေ
ု ်တြ်းသည်မ ာ်းလည််း

ရြါသည်။ထုို့အမြင်အင်ြက်မ ာ်းနင်ံ့

အမခာ်းထုေ်ြု်းြစစည်း် မ ာ်းမြင်ံ့

ထုေ်ြု်းတြ်းမှု ၄ရာခင
ု န
် ှုန််းလည််း ရြါသည်။
ပစ-၅ ပလပ်စတစ်နင
ှ ် ထတ်ပိျေးကပျေးမှုအတွ

် ပငင်ျေးပယ်ခမှု
ွဲ အကပခအကနပပပ
၆၃%.

၃၇%

n=၂၄၀

ပငင်ျားပယ်ခွဲ့်ေူျားသည်

မပငင်ျားပယ်ခွဲ့်ေူျားပါ

အမ ာ်းစုတသာ အမ်တထာင်စု (၆၃)ရာခုင်နန
ှု ််းသည် ဝယ်ယထ
ူ ာ်းတသာ ြစစည််းမ ာ်းကု ြလြ်စေစ်
အေ်နင်ံ့ ထုေ်ြု်းတြ်းမခင််းအာ်း မငင််းဆုခံ့မခင််းမရြ (၃၇)ရာခုင်နှုန််းသာ မငင််းဆုခံ့ကကြါသည်။
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ပစ-၆ ပလပ်စတစ်အစွှာျေးထိျေးသျေး ပစစည်ျေးမ ွှာျေးအသျေးပပျုမှုပပဇယွှာျေး ပပပ

၆၇%.
၄၀%

၄၀%
၁၃%

၁၂%

n=၂၄၀

ြလြ်စေစ်အစာ်းထ်းု သု်း
မြန်လည်အသု်းမြ နုငတ
် သာ
ကုယ်ြုငတ
် ရဘူ်းမ ာ်းနင်ံ့

ြစစည််းမ ာ်းကု

မခင််းတောင််း

ထမင််းခ ငံ့်မ ာ်းကု

မုရာပမ ြို့ရ

အမ်တထာင်စု(၆၇)ရာခင
ု ်နှုန်း် သည်

မ ာ်းကအ
ု သု်းမြ တနကကပြီ်း၊
(၄၀)ရာခုငန
် ှုန််းခန် ၊

မြန်လည်မြည်ံ့သု်းနင
ု ်တသာ

စကက အေ်မ ာ်းကု

(၁၃)ရာခင
ု န
် ှုန််းနငံ့်

အမခာ်းတသာထုြ်ြု်းြစစည်မ ာ်းကု (၁၂) ရာခင
ု ်နှုန််းခန် အသု်းမြ တလံ့ရတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းလည််း ရြါသည်။
၃ -သျေးစွွဲပပီျေးကသွှာပစစည်ျေးမ ွှာျေးပပန်လည်အသျေးပပျုမှု
ဇယွှာျေး၃ ပပန်လည်အသျေးပပျုကသွှာပလပ်စတစ်အမ ိျုျေးအစွှာျေးမ ွှာျေးပပဇယွှာျေး
မြန်လည်အသု်းမြ တသာ ြလြ်စေစ်အမ ်းအစာ်းမ ာ်း

တမြဆုမှု
အတရအေက်

ရွာခှိင
ုံ န
် ေှု ျား်

ြလေ်စေစ်အေ်

၁၁၄

၆၁%

ြလြ်စေစ်တရဘူ်း

၁၃၁

၇၀%

ြလြ်စေစ်အခ ရည်ဘူ်း

၉

၅%

ြလြ်စေစ်ြက
ု ်

၂

၁%

ြလြ်စေစ်ခက်

၄

၂%

တြာံ့ဘူ်း

၅

၃%

ြလြ်ေစ်လက်အေ်

၁

၁%

တကာ်ြီမစ်ထုေ်

၅

၃%

ြလြ်စေစ် ဇန််း

၅

၃%

ြလြ်စေစ်ခရင််း

၂

၁%

n=၁၈၆
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ေခါသု်း

ြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်းကု

အမ်တထာင်စုမ ာ်းေင်
ရြါသည်။ထုို့အေူ

နည််းလမ််းအမ ်းမ ်းမြင်ံ့

ြလြ်စေစ်အေ်မ ာ်းကု
ြလြ်စေစ်တရဘူ်းမ ာ်းကု

မြန်လည်အသု်းမြ တသာ

မြန်လည်အသု်းမြ အမ်တထာင်စု
မြန်လည်အသု်းမြ သူ

(၆၁)ရာခင
ု ်နှုန်း်

(၇၀)ရာခင
ု ်နှုန််း

အမခာ်းတသာ

ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်းကု မြန်လည်သု်းစမှု ရတသာ်လည််း အနည််းစုသာ တေြို့ရရ ြါသည်။
ပစ-၇ အိမ်ကထွှာင်စမ ွှာျေးတွငခ
် ပွွဲ ခွှာျေးစွန် ပစ်နိင်ကသွှာ အမှို

ပ
် ျေးမ ွှာျေး ရှိ/မရှိ ပပပ

၇၄%
၂၆%
ရှိပါသည်

n=၂၄၀

မရှိပါ

၇၄ရာခင
ု ်နှုန််းတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းသည် ခမခာ်းစန် ြစ်နင
ု တ
် သာ အမှိုက်ြု်းမ ာ်း ထာ်းရမခင််း မရြ
၂၆ရာခင
ု ်နှုန်း် တသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းသာ မမေအ
ုို့ စီအစဉ်မ ာ်းမြင်ံ့ ခမခာ်းစန် ြစ်နင
ု တ
် သာ အမှိုက်ြု်းမ ာ်း
ထာ်းရြါသည်။
ပစ-၈ အိမ်ကထွှာင်စမ ွှာျေးတွင် ခွပွဲ ခွှာျေးစွန် ပစ်နိင်ကသွှာ အမှို
စွန် ပစ်မှုအကပခအကန

ပ
် မ ွှာျေးရှိမှုနှင် မီျေးြေိကခ ွှာင်ထွ

အ
် မှို

်မ ွှာျေး

ိ

ိ နှိုင်ျေးယှဉပ် ပပ
၇၀%

၇၀
၆၀
၅၀

တခါတရ

၄၀
၃၀
၂၀
၁၀

၁၂%
၅%

အမမွဲတမ်ျား
၈%

ဘယ်ထသွာအခါမျှ

၄%

၂%

၀
ရှိပါသည်

အမ်တထာင်စုမ ာ်းေင်
စန် ြစ်မှုအတမခအနကု

မရှိပါ

ခမခာ်းစန် ြစ်နင
ု တ
် သာ

နှိုင််းယဉ်ကကည်ံ့ရာ

အမှိုက်ြုမ ာ်းရမှုနင်ံ့

ခမခာ်းစန် ြစ်နုင်တသာ

မီ်းြုတခ ာင်ထက်အမှိုက်မ ာ်းကု

အမှိုက်ြု်းရတသာ

အမ်တထာင်စုမ ာ်း၏
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၁၂ရာခုင်နှုန််းသည် အမှိုက်မ ာ်းကု အပမခမခာ်းစန် ြစ်ကကြါသည်။ ခမခာ်းစန် ြစ်နင
ု ်တသာ အမှိုက်ြု်းမရတသာ
အမ်တထာင်စုမ ာ်း၏ ၇၀ရာခင
ု န
် ှုန််းသည် အမှိုက်မ ာ်းကု တရာတထ်းစန် ြစ်တလံ့ရကကြါသည်။
ပစ-၉ မီျေးြေိကခ ွှာင်သျေးပစစည်ျေးမ ွှာျေး

ိ ကရွှာကထွျေးစွန် ပစ်က

သည်

ပပပ
ိ

၈၂%.

၁၁%

၇%
n=၂၄၀

တစ်ခါတစ်ရ

မုရာပမ ြို့ရ

အမမွဲတမ်ျား

အမ်တထာင်စုမ ာ်းမာ

စန် ြစ်အမှိုက်မ ာ်းကု

မီ်းြုတခ ာင်ထက်

၈၂ရာခုင််းနှုန်း် တသာ

၁၁ရာခုင်နှုန််းတသအမ်တထာင်စုမ ာ်းသာ

ဘယ်ထတွာမ
့်

စန် ြစ်အမှိုက်မ ာ်းနင်ံ့

အမ်တထာင်စုမ ာ်းသည်

အမခာ်းတသာ

အပမတရာတထ်းစန် ြစ်တလံ့ရပြီ်း

ခမခာ်းစန် ြစ်တလံ့ရြါသည်။ေစ်ခါေစ်ရ

တရာတထ်း

စန် ြစ်တသာအမ်တထာင်စု ၇ ရာခုင်နှုန််းလည််းရြါသည်။
ပစ-၁၀ မီျေးြေိကခ ွှာင်သျေးပစစည်ျေးမ ွှာျေး

ိ ခွပွဲ ခွှာျေးစွန် ပစ်က

သည်

ိပပပ

၇၉%
၁၇%.
၄%
n=၂၄၀

တစ်ခါတစ်ရ

မုရာပမ ြို့ရ
ခမခာ်းစန် ြစ်တလံ့

အမမွဲတမ်ျား

အမ်တထာင်စု
မရြ

၇၉ရာခုင်နှုန်း် သည်

၁၇ရာခင
ု န
် ှုန််းသာ

ဘယ်ထတွာမ
့်

မီ်းြုတခ ာင်သ်းအမှို
ု
က်မ ာ်းကု

အပမစန် ြစ်တလံ့ရြါသည်။

ဘယ်တောံ့မ

ေစ်ခါေစ်ရခမခာ်းစန် ြစ်သူ

၄ရာခင
ု ်နှုန်း် တသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းလည််း ရြါသည်။
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ပစ၁၁ စည်ပင်သွှာယွှာဌွှာနမှ တစ်ပတ်အတွင်ျေးအမှို

်မ ွှာျေးလွှာကရွှာ

်သိမ်ျေးဆည်ျေးပခင်ျေးပပပ

၃၁%
၁၉%

၁၂%

၁၈%

၁၄%

၆%.

n=၂၄၀

မုရာပမ ြို့၏

စည်ြင်သာယာဌာန၏

လာတရာင်သမ််းဆည််းမခင််းသည်
ရာခုင်နှုန််းတသာ

အမှိုက်သမ််းယာဉ်သည်

အကကမ်တရအေအက မရ

အမ်တထာင်စုမ ာ်းမ ာ်းေင်တေြို့ရရပြီ်း၊

ရြ်ကက်မ ာ်းအေင််းသုို့

လာတရာက်သမ််းယူတလံ့ရတကကာင််း

၁၄ရာခင
ု ်နှုန်း် တသာ

အမ်တထာင်စုမ ာ်းသုို့

(၃၁)
လု်းဝ

သာ်းတရာက် သမ််းယူမခင််းမရြါဟု တမြဆုကကြါသည်။သတ
ုို့ သာ် ၁၉ရာခင
ု ်နှုန််းတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်း က
ေစ်ြေ်လျှင် ၂ကကမ်၊ ၁၈ရာခုင်နှုန််းတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းက ေစ်ြေ်လျှငေ
် စ်ကကမ်၊ (၁၂) ရာခုင်နန
ှု ််းတသာ
အမ်တထာင်စုမ ာ်းက

တန စဉ်၊

၆ရာခင
ု ်နှုန််းတသာ

အမ်တထာင်စုမ ာ်းက

ေစ်ြေ်

သု်းကကမ်

သာ်းတရာက်သမ််းယူသည်ဟု တမြဆုကကြါသည်။
ပစ၁၂ သ

်ဆင်
ိ ရွှာတွှာဝန်ရှိသမ ွှာျေးမှ တစ်ပတ်အတွင်ျေးအမှို

်မ ွှာျေး

မည်
ိ

သိ
ွဲ ို့ လွှာကရွှာ

်သိမ်ျေး

ဆည်ျေးပခင်ျေးပပပ
၇၀%.

၃၀%

n=၂၄၀

မုရာပမ ြို့၏ ၇၀ရာခင
ု ်နှုန််းတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်း၏ စန် ြစ်အမှိုက်မ ာ်းကု စည်ြင် သာယာတရ်းဌာန၏
အမှိုက်သမ််းယာဉ်သည်

ရြ်ကက်အမှိုက်ြုေင်

လာတရာက်သမ််းယူပြီ်း

(၃၀)

ရာခုငန
် ှုန််းတသာ

အမ်တထာင်စုမ ာသုို့ တန စဉ်သာ်းတရာက် သမ််းယူတလံ့ ရြါသည်ဟု တမြဆုကကြါသည်။
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ပစ-၁၃စည်ပင်သွှာယွှာကရျေးဌွှာနမှအမှို

်မ ွှာျေးလွှာကရွှာ

်သမ
ိ ်ျေးဆည်ျေးမှုအကပေါ်အွှာျေးရက

နပ်မှုရှိ/မရှိပပပ

၆၂%.

၁၈%
၉%

၆%

၅%

n=၂၄၀

ပမ ြို့တော်စည်ြင်သာယာတရ်းဌာန၏ အမှိုက်လာတရာက် သမ််းတြ်းမှုကု မုရာပမ ြို့ရ (၆) ရာခင
ု ် နှုန််းတသာ
အမ်တထာင်စုမ ာ်းသည် လု်းဝတက နြ်ကကပြီ်း (၆၂)ရာခင
ု ်နှုန်း် တသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းသည် တက နြ်ကကသည်ကု
တေြို့ရရြါသည်။ ထအ
ုို့ မြင် မတက နြ်သည်ံ့အမ်တထာင်စု ၁၈ရာခုင်နှုန််းနင်ံ့ လု်းဝမတက နြ်သည်ံ့အမ်တထာင်စု
၅ရာခုင်နှုန််းလည််း ရတနြါတသ်းသည်။
ပစ-၁၄ ပမိျုြို့နယ်စည်ပင်သွှာယွှာကရျေးအြေွွဲြို့၏ အမှို

၅%

်မ ွှာျေးကရွှာကထွျေးသိမ်ျေးဆည်ျေးမှုပစပပပ

၇%
တခါတရ
အမမွဲတမ်ျား
၈၅%

ဘယ်ထသွာအခါမျှ
n=၂၄၀

ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာတရ်းအြြို့အမှိုက်မ ာ်းကု
ရာခုင်နှုန််းတသာ

အမ်တထာင်စုမ ာ်းမ

အပမေမ််း

တမြကကာ်းခပံ့ ြီ်း

တရာတထ်းသမ််းတလံ့ရတကကာင််းကု
ေခါေရမသာ

(၈၅)

တရာသမ််းတလံ့ရတကကာင််း

(ေခါေရခမခာ်းသမ််းတလံ့ရတကကာင််း)ကု (၇) ရာခုင်နန
ှု ််းတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းက မြန်လည် တမြကကာ်းခံ့ြါသည်။
ထုို့အမြင် ဘယ်တသာအခါမျှ တရာသမ််းတလံ့မရတကကာင််း (အပမခမခာ်းသမ််းတလံ့ ရတကကာင််း) တမြကကာ်းတသာ
အမ်တထာင်စု (၅) ရာခင
ု ်နှုန််းလည််းရြါသည်။
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ပစ-၁၅ စည်ပင်မှ အမှို

်လွှာကရွှာ

်သိမ်ျေးဆည်ျေးပခင်ျေးမရှိပါ

အပခွှာျေးစွန် ပစ်မှုပစ ပပပ

၈၉%

၁၃%.

၄%

n=၂၄၀

ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာတရ်းအြြို့မ
(၈၉)ရာခုငန
် ှုန််းမာ

အမှိုက်မ ာ်းလာတရာက်

သမ််းဆည််းမခင််းမရြါကအမ်တထာင်စု

ရြ်ကက်အမှိုက်ြေ
ု င်စန် ြစ်တလံ့ရပြီ်း၊(၁၃)ရာခင
ု ်နှုန််းတသာ

အမ်

တထာင်စုမ ာ်းသည်

မီ်းရှိုြို့စန် ြစ်တလံ့ရြါသည်။ ထအ
ုို့ မြင် အမ်တထာင်စု (၄)ရာခင
ု ်နှုန််းမာ က င််းေူ်း၍တမမမမ ြ် စန် ြစ်တလံ့ရြါသည်။
ပစ-၁၆ တခါသျေးပလပ်စတစ်အမှို

၂%

်မ ွှာျေး စနစ်တ
၂%

စွန် ပစ်ရန်လိအပ်ကက

ွှာင်ျေး ထင်ပမင်ယဆခ

လုံျားဝ

် ပပပ

င်ပါသည်

င်ပါသည်
၃၃%
၆၃%.

မသှိပါ
မ

င်ပါ

n=၂၄၀

ေခါသု်းြလြ်စေစ်အမှိုက်မ ာ်း စနစ်ေက စန် ြစ်ရန်လုအြ်တကကာင််း (၆၂) ရာခင
ု ်နှုန််းတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်း
ထင်မမင်ကကပြီ်း (၃၃) ရာခင
ု ်နန
ှု ််းတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်း မာ လု်းဝထင်မမင် ယူဆကက ြါသည်။ ထုို့အမြင် မသရသူ
(၂) ရာခင
ု ်နှုန််းနင်ံ့ စနစ်ေက စန ်ြစ်ရန် လုအြ်သည်ဟု ယူဆသူ (၂) ရာခင
ု ်နှုန််းသာ ရြါသည်။
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ြုစ-၁၇ ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်းကု စနစ်ေက စန် ြစ်ရန် ဆနဒရ/မရ မြြု

၉%.
၉၁%

ဆနဒရှိပါသည်။

n=၂၄၀

ဆနဒမရှိပါ

မုရာပမ ြို့၏ (၉၁)ရာခင
ု ်နန
ှု ််းတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းသည် အမှိုက်ကု စနစ်ေက စန် ြစ်ရန် ဆနဒရကကပြီ်း၊
စနစ်ေက အမှိုက်စန် ြစ်ရန် ဆနဒမရတသာ (၉)ရာခုင်နှုန်း် တသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းလည််းရတနြါတသ်းသည်။
ပစ၁၈ တခါသျေးပလပ်စတစ်အမှို
တ

်ကရွှာ

်မ ွှာျေး စနစ်တ

စွန် ပစ်မှုနှင်ပတ်သ

်သည် က

ွှာကပပွှာပွွဲ၊ ကဆွျေးကနွျေးပွွဲမ ွှာျေး

်ြေျေးပခင်ျေး ရှိ/မရှိ ပပပ
၈၈%.

၁၂%

တက်ထရွာက်ေူျားပါသည်

မတက်ထရွာက်ေူျားပါ

n=၂၄၀
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မုရာပမ ြို့၏ ၈၈ရာခုင်နှုန်း် တသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းသည် ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်အမှိုက်မ ာ်း စနစ်ေက
စန် ြစ်မှုနင်ံ့ ြေ်သက်သည်ံ့ တဟာတမြာြ တဆ်းတန်းြမ ာ်းကု ေက်တရာက်ြူ်းမခင််းမရြ (၁၂) ရာခုငန
် ှုန််းတသာ
အမ်တထာင်စုမ ာ်းသာ ေက်တရာက်ြူ်းမခင််းရြါသည်။
ပစ-၁၉

တခါသျေးပလပ်စတစ်အမှို

ကဆွျေးကနွျေးပွွဲမ ွှာျေးတ
ထင်ပမင်ယဆခ

်ကရွှာ
တ
် ိို့

်မ ွှာျေး

စနစ်တ

စွန် ပစ်မန
ှု ှင်ပတ်သ

်ြေျေးသမ ွှာျေးမှတခါသျေးပလပ်စတစ်အမှို

်သည်

်မ ွှာျေး စနစ်တ

က

ွှာကပပွှာပွမ
ွဲ ွှာျေး၊

စွန် ပစ်ရန်လိအပ်ကက

ွှာင်ျေး

ိ နှိုင်ျေးယှဉပ် ပပ
၅၈%

၆၀
၅၀
၄၀

၂၆%

၃၀

လုံျားဝ

၂၀

၇%

၁၀

၄%

င်ပါသည်

၃% ၂%

မသှိပါ
မ

၀

မုရာပမ ြို့ရ

အမ်တထာင်စုမ ာ်းေင်

င်ပါသည်

ေခါသု်းြလြ်စေစ်အမှိုက်မ ာ်း

စနစ်ေက

င်ပါ

စန် ြစ်မှုဆုင်ရာ

သင်ေန််းမ ာ်း၊တဟာတမြာြမ ာ်းေက်တရာက်ြ်းူ သူ မ ာ်းထမ (၇) ရာခင
ု ်နှုန််းတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းက ေခါသု်း
ြလြ်စေစ်အမှိုကမ
် ာ်းကု စနစ်ေက စန် ြစ်သငံ့်သည်ဟု လု်းဝထင်မမင်ကကြါသည်။ ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်
အမှိုက်မ ာ်းစနစ်ေက စန် ြစ်မှုဆုင်ရာ သင်ေန််းမ ာ်း၊ တဟာတမြာြမ ာ်း မေက်တရာက်ြူ်းသည်မ ာ်းထမ (၂၆)
ရာခုင်နှုန််းတသာ

သူမ ာ်းသည်

ေခါသု်းြလြ်စေစ်အမှိုက်မ ာ်းကု

စနစ်ေက စန် ြစ်သင်ံ့သည်ဟု

လု်းဝ

ထင်မမင်ယူဆတကကာင််းကု တေြို့ရရသည်မာ သင်ေန််းေက်ြူ်းသူမ ာ်းထက် ြမာဏြုမုတနတကကာင််းကုလည််း
တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။ ထုို့အေူသင်ေန််းမ ာ်း၊တဟာတမြာြမ ာ်း မေက်တရာက်ြူ်းသူမ ာ်းထမ စနစ်ေက
စန် ြစ်သင်ံ့သည်ဟု ထင်မမင်သူ (၅၈) ရာခုင်နှုန်း် ကုလည််း ထြ်မတလံ့လာ တေြို့ရရြါသည်။
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ပစ၂၀ တခါသျေးပလပ်စတစ်အမှို
က

်မ ွှာျေး စနစ်တ

စွန် ပစ်မှုနှင်ပတ်သ

်သည်

မ်ပန
ိ ်ျေးမ ွှာျေး၊ လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး

ျုကတွြို့ြေျေးပခင်ျေး ရှိ/မရှိ ပပပ

၇၃%.

၂၇%

ကက ထတြို့ ေူျားပါသည်

မကက ထတြို့ ေူျားပါ

n=၂၄၀

ေခါသု်းြလြ်စေစ် အမှိုက်မ ာ်း စနစ်ေက စန် ြစ်မှုနင်ံ့ ြေ်သက်သည်ံ့ တဟာတမြာြမ ာ်း၊ တဆ်းတန်း ြမ ာ်း
ကက တေြို့ြ်းူ သူ(၂၇) ရာခင
ု ်နှုန််းခန် ရပြီ်း (၇၃) ရာခုင်နှုန်း် ခန် သည် မကက တေြို့ြူ်းြါဟု တမြဆုကကသည် ကု
တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။
ပစ-၂၁ တခါသျေးပလပ်စတစ်အမှို
လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးတွင်

်မ ွှာျေး စနစ်တ

စွန် ပစ်မှုနှင်ပတ်သ

်သည်

မ်ပိန်ျေးမ ွှာျေး၊

ယ်
ိ တိင်ပါဝင်လှုပ်ရှွှာျေးမှု ရှိ/မရှိပပပ

၅၂
၅၁
၅၀
၄၉
၄၈
၄၇
၄၆

၅၂%
၄၈%

n=၆၅

ေခါသု်း

ြလြ်စေစ်အမှိုက်မ ာ်း

စနစ်ေက

စန် ြစ်မှုနင်ံ့

ြေ်သက်သည်ံ့

ကမ်ြန််းမ ာ်း

လှုြ်ရာ်းမှုမ ာ်းကု ကက တေြို့ြ်းူ သူမ ာ်းထမာ (၅၂) ရာခင
ု ်နန
ှု ််းတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းသည် မမေက
ုို့ ုယ်ေုင်
ြမ ာ်းေင် ြါဝင်လှုြ်ရာ်းမှု မြ လုြ်ခံ့ကကပြီ်း (၄၈) ရာခုင်နန
ှု ််းမာ ကုယ်ေင
ု ်မြါဝင်ြူ်းကကြါ။
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ပစ၂၂ တခါသျေးပလပ်စတစ်အမှို

်မ ွှာျေး စနစ်တ

စွန် ပစ်မှုနှင်ပတ်သ

်သည် က

ွှာကပပွှာပွွဲ၊ ကဆွျေးကနွျေးပွွဲမ ွှာျေး

ဦျေးကဆွှာင်ပပျုလပ်သည်အြေွွဲြို့အစည်ျေးမ ွှာျေး ပပပ

47%
31%

22%

n=၆၅

ေခါသု်း
လှုြ်ရာ်းမှုမ ာ်းကု

ြလြ်စေစ်အမှိုက်မ ာ်း
ကက တေြို့ြူ်းတသာ

စနစ်ေက

အမ်တထာင်စုမ ာ်းမာ

စန် ြစ်မှုနင်ံ့
(၄၇)

ြေ်သက်သည်ံ့

ရာခုငန
် ှုန််းသည်

ကမ်ြန််းမ ာ်း

အစု်းရမဟုေတ
် သာ

အြြို့အစည််းမ ာ်း၏ ဦ်းတဆာင်မှုမြင်ံ့ ြါဝင်ခပံ့ ြီ်း (၂၂) ရာခုင်နှုန််းတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းသည် အစ်းု ရမ
လုြ်တဆာင်တသာ

အစီအစဉ်မ ာ်းေင်

ြါဝင်လုြ်ရာ်းခံ့ကကြါသည်။

အမခာ်းတသာ

သူငယ်ခ င််းအြြို့မ ာ်း၏

ဦ်းတဆာင်မှုေင်ြါဝင်ြူ်းတသာ အမ်တထာင်စု (၃၁) ရာခင
ု ်နှုန််းလည််းရြါသည်။
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၄ သဘွှာဝပတ်ဝန်ျေး

င်အကပေါ်ထိခိ

ပစ၂၃ ပလပ်စတစ်အမှို
(အကပြေမှနအ
် ကရအတွ

်မ ွှာျေးကက

်မှု

ွှာင် သဘွှာ၀ပတ်ဝန်ျေး

င်ထိခိ

်မှုဆင်
ိ ရွှာ အကထွကထွဗ

သ ကမျေးခွန်ျေးပပပ

န
် ှင် ကပြေဆိနိင်သ ရွှာခိင်နှုန်ျေး)
n=၂၄၀

၆၀
၅၀
၄၀
၃၀
၂၀
၁၀
၀
ထများခေ်ျား ၁ ထများခေ်ျား ၂ ထများခေ်ျား 3 ထများခေ်ျား 4 ထများခေ်ျား 5 ထများခေ်ျား 6 ထများခေ်ျား 7 ထများခေ်ျား 8 ထများခေ်ျား 9

သဘာဝြေ်ဝန််းက င်နင်ံ့
တမ်းခန််းမ ာ်းကု

တမ်းမမန််းရာ

ြေ်သက်သည်ံ့
အမ ာ်းစုမာ

အတထတထ

တမ်းခန််းမ ာ်း

ေဟုသုေမ ာ်းနင်ံ့

အာ်းလု်းကု

သက်ဆုင်သည်ံ့

မန်ကန်စာတမြဆုနုငတ
် ကကာင််း

တလံ့လာတေြို့ရရြါသည်။
ပစ၂၄ မရွှာပမိျုြို့တင
ွ ် တခါသျေးပလပ်စတစ်အမှို
ပတ်သ

်ကသွှာထင်ပမင်ယဆခ

်မ ွှာျေးကက

ွှာင် သဘွှာ၀ပတ်၀န်ျေး

င် ပ

်စျေးီ ကနမှုနှင်

်မ ွှာျေး
၇၄%

၈%

၁၄%

၄%

၀

မုရာပမ ြို့ေင် ေခါသု်းြလြ်စေစ်မ ာ်းစနစ်ေက စန် ြစ်မမ
ှု ရမခင််းတကကာငံ့် သဘာ၀ ြေ်၀န််းက င်
ြ က်စီ်းတနမှုကု (၈) ရာခုငန
် ှုန်း် တသာအမ်တထာင်စုမ ာ်းမာ လု်းဝြ က်စီ်းတနသည်ဟု ယူဆပြီ်း (၇၄) ရာခင
ု ်နှုန််းမာ
ြ က်စီ်းတနသည်ဟု ယူဆကကြါသည်။လု်းဝမြ က်စီ်းြါဟု ယူဆတသာ အမ်တထာင်စု ေစ်စုမျှမရြါ။
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ပစ၂၅ တခါသျေးပလပ်စတစ်ပစစည်ျေးမ ွှာျေးသျေးစက
ွွဲ နပခင်ျေးအစွှာျေး အပခွှာျေးအစွှာျေးထိျေးပစစည်ျေးမ ွှာျေးသျေးစွွဲရမည်
နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး

ိ သိရှိပခင်ျေး ရှ/ိ မရှိ ပပပ
၆၅%

၃၅%

သှိပါသည်

မသှိရှိပါ

ေခါသု်း ြလြ်ေစ်ြစစည််းမ ာ်း သု်းစတနမခင််းအစာ်း အမခာ်းအစာ်းထု်းြစစည််းမ ာ်းကု သု်းစရမည်ံ့
နည််းလမ််းမ ာ်းကု

အမ်တထာင်စု (၆၅) ရာခင
ု ်နှုန််းသည် နည််းလမ််းမ ာ်းကု သရပြီ်း အမ်တထာင်စု (၃၅)

ရာခုင်နှုန််းမာ မသရကကြါ။
ပစ၂၆ သျေးစွွဲပပီျေးကသွှာ တခါသျေးပလပ်စတစ်အမှို

မ
် ွှာျေး

ိ ပပန်လည်အသျေးပပျုနိင်မည် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး

ိ သိ/မသိ

ပပပ

၆၂%
၃၈%

သှိပါသည်

သု်းစပြီ်းတသာ

ေခါသု်း

မသှိရှိပါ

ြလြ်စေစ်အမှိုကမ
် ာ်းကု

မြန်လည်အသု်းမြ နင
ု ်မှု

နည််းလမ််းမ ာ်းကု

အမ်တထာင်စု (၃၈) ရာခုင်နှုန််းသာသရပြီ်း (၆၂) ရာခုင်နှုန်း် တသာအမ်တထာင်စုမ ာ်းမာ မသရကကြါ။

34

ပစ၂၇ တခါသျေးပလပ်စတစ်အမှို

်မ ွှာျေး စနစ်တ

စွန် ပစ်ရန် မိမိအိမ်တွင် စီစဉ်နိင်ပခင်ျေး ရှ/ိ မရှိ ပပပ

၅၉%

၁၉%

၁၂%
၆%

ေခါသု်း

ြလြ်စေစ်

အမှိုက်မ ာ်းကု

စနစ်ေက စန် ြစ်ရန်

၄%

အမ်ထာင်စ(ု ၁၉)

ရာခုင်နှုန််းမာ

လု်းဝစီစဉ်နင
ု ်မည်ဟု ထင်မမင်ကကပြီ်း၊ (၅၉) ရာခင
ု ်နှုန််းမာ စီစဉ်နုင်မည်ဟု ထင်မမင်ကကြါသည်။ လု်းဝမစီစဉ်နင
ု ဟ
်
ထင်မမင်တသာ အမ်တထာင်စု ၄ရာခုင်နှုန််းလည််းရတနြါတသ်းသည်။

35

ပစ-၂၈

တခါသျေး

ပလပ်စတစ်ပစစည်ျေးမ ွှာျေး

လပ်ကဆွှာင်သင်သည် အခ

သျေးစွွဲမက
ှု လ ွှာခ နိင်ရန်

အိမ်ကထွှာင်စမ ွှာျေးအကနပြေင်

လိ

န
် ွှာ

မ
် ွှာျေးပပပ

၄၅%
၃၀%

၂၅%

n=၂၄၀

ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်း သု်းစမှု တလ ာံ့ခ နင
ု ်ရန်အေက် အမ်တထာင်စု (၄၅) ရာခင
ု ်နှုန််းသည်
ေစ်ခါသု်း

ြလြ်စေစ်ြစစည်း် မ ာ်းအစာ်း

အမခာ်းအစာ်းထု်း

ြစစည််းမ ာ်းကုသာ

အသု်းမြ ြါမည်မြစ်တကကာင််းတမြဆုပြီ်း (၃၀) ရာခုင် နှုန်း် မာ ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်း တလ ာံ့သု်းမည်
မြစ်တကကာင််းနငံ့်

(၂၅)

ရာခုင်နှုန််းမာ

မြန်လည်အသု်းမြ နုင်သည်ံ့

နည််းလမ််းမ ာ်းကု

တလံ့လာပြီ်း

အသု်းခ တသာနည််းလမ််းမ ာ်းကု ကုယ်စအ
ီ သု်းခ က မည်ဟု တမြဆုကကြါသည်။

36

ပစ၂၉ ပမိျုြို့နယ်စည်ပင်သွှာယွှာကရျေးအြေွွဲြို့မှ စည်ျေး

မ်ျေးမွဲအမှို

်ပစ်မှုမ ွှာျေးအကပေါ် ဥပကဒမ ွှာျေး ခ မှတ်ထွှာျေးသည်

ယဆပခင်ျေး ရှ/ိ မရှိ ပပပ

၄၈%
၃၄%
၁၈%
င်ပါသည်

n=၂၄၀

မ

င်ပါ

မသှိရှိပါ

(၄၈) ရာခုင်နှုန်း် တသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းသည် စည််းကမ််းမံ့ အမှိုက်ြစ်မှုနင်ံ့ ြေ်သက်၍ ပမ နယ်စည်ြင်
သာယာတရ်း တကာ်မေီအြြို့မ ဥြတေမ ာ်း ခ မေ်ထာ်းသည်ဟု ယူဆကကပြီ်း (၁၈) ရာခင
ု ်နှုန််းမာ မထင်ြါဟု
ယူဆကကြါ။ ထုို့အမြင် မသရတသာအမ်တထာင်စု (၃၄) ရာခင
ု ်နှုန််းလည််း ရတနြါတသ်းသည်။
ပစ၃၀ အရပ်ြေ

်အြေွွဲြို့အစည်ျေးမ ွှာျေးမှ ပပည်သလထထလပ်ကဆွှာင်ကပျေးကစလိကသွှာ အခ

အ
် လ

်မ ွှာျေး ပပပ

၄၁%
၂၇%

၃၀%
၂%
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မုရာပမ ြို့ရ အြြို့အစည််းမ ာ်းကု အမ်တထာင်စု (၄၁) ရာခုငန
် န
ှု ််းသည် စနစ်ေက စန် ြစ်ြ က်စီ်းနင
ု ်ရန်
ြညာတြ်းမခင််းမ ်းမ ာ်းမြ လုြတ
် စမခင်ကကပြီ်း၊

အသု်းမမြ မြစ်တအာင်ြညာတြ်းမခင််းမ ်းကု

(၃၀)

ရာခုင်နှုန်း် ၊

မြန်လည်အသု်းမြ နုငတ
် အာင် အသြညာတြ်းမခင််းကု (၂၇) ရာခုင်နှုန််း အသီ်းအသီ်းမြ လုြ်တစမခင်ကကြါသည်။
ပစ ၃၁ အစိျေးရမှ ပပည်သလထထလပ်ကဆွှာင်ကပျေးကစလိကသွှာ အခ

၂၃%

၂၀%

အ
် လ

်မ ွှာျေး ပပပ

၁၆%

၁၆%

၂၄%

၁%

စု်းရဌာနအတနမြင်ံ့

ြုမန်အမှိုက်သမ််းမခင််းမ ်းကု

(၂၃)

ရာခုင်နှုန််းတသာ

အမ်တထာင်စုမ ာ်းမ

မြ လုြ်တစမခင်ပြီ်း၊ အမ်တထာင်စု(၂၀) ရာခုင်နှုန်း် မ ခမခာ်းစန် ြစ်နင
ု တ
် သာအမှိုက်ြု်းမ ာ်းထာ်းရတြ်းမခင််း၊ (၁၆)
ရာခုင်နှုန််းမ

အသု်းမမြ မြစ်တအာင်ြညာတြ်းမခင််း၊

(၁၆)

ရာခုင်နှုန််းမာ

မြန်လည်အသု်းမြ

နုငတ
် အာင်

ြညာတြ်းမခင််း၊ (၂၄) ရာခင
ု ်နန
ှု ််းမာ စနစ်ေက စန် ြစ်ြ က်ဆီ်းနုင်ရန် ြညာတြ်းမခင််းေက
ုို့ ု မြ လုြ်တစလုြါသည်။
ထုို့မြင် ြလြ်စေစ်ထေ
ု တ
် သာ စက်ရမ
ု ာ်းကု ြေ်သမ််းတစမခင််းနငံ့် ြလြ်စေစ်အသု်းမြ မှုကုတလ ာံ့ခ နုင်ရန်
ဥြတေေစ်ရြ်မြဌာန််းသငံ့တ
် ကကာင််း တမြဆခ
ု ကံ့ ကသည်။
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ပစ-၃၂ စစ်
ပိမိက

င်
ိ ျေးတိင်ျေးကဒသက

ီျေးလတ်ကတွှာ်အကနပြေင် သဘွှာ၀ပတ်၀န်ျေး

င်ထန
ိ ်ျေးသိမ်ျေးကရျေး လပ်ငန်ျေးမ ွှာျေး

ိ

ွှာင်ျေးမွန်စွှာွ လပ်ကဆွှာင်နိင်ရန် ဥပကဒတစ်ရပ်ကရျေးဆွွဲပပဌွှာန်ျေးကပျေးသင်/မသင် ပပပ

၁%

၁၁%

င်ပါသည်
မ

င်ပါ

မထသခ ွာ

၈၈%
n=၂၄၀

စစ်ကုင််းေင
ု ််းတေသကကီ်းလေ်တော်အတနမြင်ံ့

သဘာြေ်ဝန််းကုထန််းသမ််းတရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းကု

ယခုထက် ြု၍ တကာင််းမန်စာလုြ်တဆာင်နုငရ
် န် ဥြတေေစ်ရြ် တရ်းဆမြဌန််းတြ်းသင်ံ့တကကာင််းကု (၈၈)
ရာခုင်နှုန််း တသာအမ်တထာင်စုမ ာ်းမ လုလာ်းကကပြီ်း (၁၁) ရာခုင်နှုန််းမာ မတသခ ာြါဟု ယူဆခကံ့ က ြါသည်။
ဥြတေေစ်ရြ် တရ်းဆရန်မထင်ြါဟု ယူဆသူ(၁) ရာခုငန
် ှုန််းလည််းရတနြါတသ်းသည်။
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အကက ပပ တင်ပပခ က်မ ွာျား
တခါသျေးပလပ်စတစ်ပစစည်ျေးအသျေးပပျုမှုအကပခအကနနှင် ပပန်လည်အသျေးပပျုမှု
စစ်ကုင််းေင
ု ််းတေသကကီ်း၊ မုရာပမ ြို့ေင် ေခါသု်းြလြ်စေစ်အေ်မ ာ်းကု အသု်းမြ တသာ အမ်တထာင်စု
(၉၈) ရာခုင်နှုန်း် ရပြီ်း မြန်လည်အသု်းမြ တသာ အမ်တထာင်စုရာခင
ု ်နှုန််း(၄၈)ရာခင
ု ်နန
ှု ််း ရသည်ကတ
ု ေြို့ရသည်။
မမန်မာနုင်ငရ City Mart Supermarket Center အတရာင််းဆုင်မ ာ်းေင်လည််း လေစ်လ၏ တနာက်ဆ်းု
ေနလဂာ နင်ံ့ အေဂါတန မ ာ်းေင် ေစ်ခါသု်း ြလြ်စေစ်ထုေ်ြု်းြစစည််း အသု်းမမြ တသာတန အမြစ် လှုြ်ရာ်း
တဆာင်ရက်တနကက ြါသည်။ ထုို့အေူ စစ်ကင
ု ််းေုင််းတေသကကီ်း၊ မုရာပမ ြို့ရ တစ ်းဆင
ု မ
် ာ်း၊ Supermarket
မ ာ်းေင်လည််း ေခါသု်း ြလြ်စေစ်ထေ
ု ်ြု်းြစစည်း် အသု်းမမြ တသာတန သေ်မေ်ပြီ်း ေစ်လလျှင်နစ်ကကမ်ခန်
ြလြ်စေစ် ထုြ်ြု်းြစစည်း် အသု်းမြ မှုတလ ာံ့ခ တစရန် လုြ်တဆာင်သငံ့်ြါသည်။
ေခါသု်းြလြ်စေစ် တရသန် ဘူ်းမ ာ်းကု အသု်းမြ တသာအမ်တထာင်စု (၆၁)ရာခင
ု ်နှုန််းရပြီ်း မြန်လည်
အသု်းမြ တသာ အမ်တထာင်စု(၅၄) ရာခင
ု ်နှုန််း ရသည်ကု တေြို့ရသည်။ ြလြ်စေစ်တရသန် ဘူ်းမ ာ်းကု မြန်လည်
အသု်းမြ သူ

မ ာ်းမြာ်းတနသည်ကလ
ု ည််း

တေြို့ရသည်။

ြလြ်စေစ်တရသန် ဘူ်းမ ာ်းကု

ကကမ်ြန်မ ာ်းစာ

အသု်းမြ နကကတသာ်လည််း အခ န်ကကာလာြါက သန ်ရင််းမှုမရတောံ့သမြငံ့် အသု်းမမြ ကကတောံ့ြ တနာက်ဆု်းေင်
စန် ြစ်ကက သည်သာ မြစ်သည်။ ထုို့အေူ တကာ်ြီမစ်ထုြမ
် ာ်းကု (၅၇) ရာခုင်နှုန််းတသာ အမ်တထာင်စုမ ာ်းမ
အသု်းမြ တနကကပြီ်း မြန်လည်အသု်းမြ တနမှုမ ာ်းလည််း ရတနမြန်ြါသည်။ တကာ်ြီမစ်ထုြခ
် မ ာ်းမြငံ့် ြ ာ၊ ခန််းဆီ်း၊
ြုကဆ
် အေ်မ ာ်း မြ လုြ်မခင််း စသည်မြငံ့် မြန်လည်အသု်းမြ တနသူမ ာ်း အနည််းငယ်ရတကကာင််း တေြို့ရြါသည်။
ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်

အမှိုက်မ ာ်းအာ်း

ြလြ်စေစ်ြစစည်း် မ ာ်းအမြစ်

ဆန််းသစ်ေီထင်ကာ

ြန်ေီ်းတသာ

နည််းလမ််းနငံ့်

မြန်လည်အသု်းမြ နုငတ
် သာ

အေေ်ြညာမ ာ်းကု

ေေ်တမမာက်သူ

နည််းြါ်းတနတကကာင််းကုလည််း တေြို့ရရြါသည်။
ထုို့တကကာငံ့်

စစ်ကုင်း် ေင
ု ််းတေသကကီ်း

အစ်းု ရအြြို့၊

ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာတရ်း

တကာ်မေီ၊

အရြ်ြက်အြြို့ အစည််းမ ာ်း အတနမြငံ့် ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်မ ာ်း မြန်လည်အသု်းမြ မခင််းမ ရရလာနုင်သညံ့်
က န််းမာတရ်း

မြဿနာမ ာ်းကု

လူသု်းကုနြ
် စစည််း

အသြညာတြ်းတဟာတမြာမခင််း၊

အသစ်မ ာ်းအမြစ်

စန ်ြစ်ြလြ်စေစ်အမှိုက်မ ာ်းကု

မြန်လည်မြ မြင်ထေ
ု ်လုြ်နင
ု ်တသာ

သင်ေန််းမ ာ်း

ြင်ံ့လစ်

သင်ကကာ်းတြ်းမခင််း စသည်ေက
ုို့ ု လုြ်တဆာင်တြ်းသငံ့်ြါသည်။
အမှို

်မ ွှာျေး

ိ စွန် ပစ်မှုအကပခအကနနှင် စီမခန် ခွသ
ွဲ ည်အကပခအကန

ဤသုတေသနစစ်ေမ််းလာေင်
အမ်တထာင်စုမာ

(၂၆)

မီ်းြုတခ ာင်အမှိုက်မ ာ်းကု
အမှိုက်မ ာ်းကု

ရာခင
ု ်

ခမခာ်းစန် ြစ်နင
ု တ
် သာ

နှုန််းရြါသည်။

တရာတထ်းစန် ြစ်တနတကကာင််း

လာတရာက်သမ််းဆည််းရာ

(၁၄)ရာခင
ု ်နှုန််းမာ

ထုို့အမြင်

ေင်

လု်းဝမသမ််းြါတကကာင််း

အမှိုက်ြု်းမ ာ်းရြါသည်ဟု

(၈၂)ရာခင
ု ်နှုန််းတသာ
တေြို့ရရြါသည်။

(၃၁)ရာခုင်နှုန််းမာ

တလံ့လာ

တမြဆုတသာ

အမ်တထာင်စုမ ာ်းသည်
ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာမ

ရက်အေအက မရြါဟုတမြကကာ်းပြီ်း

သရရြါသည်။

အမှိုက်မ ာ်းကု

စည်ြင်မ

လာတရာက်သမ််းဆည််းရာေင်လည််း (၇၀)ရာခုင်နှုန်း် ခန် မာ ရြ်ကက် လုက် လာတရာက် သမ််းဆည််းြါသည်ဟု
တမြဆုခံ့ကကြါသည်။

ထတ
ုို့ ကကာငံ့်

ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာအတနမြငံ့်

အမှိုက်သမ််းဆည််းရာေင်

ရြ်ကက်အလက
ု ်ရက်အေအက သေ်မေ်သမ််းဆည််းသငံ့ြ
် ါသည်။
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ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာမ

အမှိုက်မ ာ်းလာတရာက်သမ််းဆည််းရာေင်လည််း

အပမေမ််း တရာတထ်းသမ််းဆည််းြါသည်ဟု တမြဆုသူ (၈၅)ရာခင
ု ်နှုန််းခန်
ပမ ြို့နယ်စည်ြင်

သာယာ

အခမံ့တြ်းတဝမခင််း၊

အတနမြငံ့်

တစ ်းနှုန််းခ

ရတကကာင််း တလံ့လာတေြို့ရရာ

ခမခာ်းစန် ြစ်နင
ု ်တသာအမှိုက်အေ်မ ာ်းကု

သာစာမြငံ့်

အာ်းလု်းကု

တရာင််းခ မခင််းမ ာ်း

အမ်တထာင်စုမ ာ်းထ

မြ လုြ်သငံ့်သည်။

ထုို့မြင်

ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာမလည််း ခမခာ်းသမ််းဆည််းြါက မုရာပမ ြို့ေင် အမှိုက်မ ာ်းကု ခမခာ်းစန် ြစ်ေေ်တသာ
အတလံ့အက ငံ့်မ ာ်း

ေု်းြာ်းလာမည်မြစ်သည်။

ထုကံ့သုို့

အမှိုက်သမ််းဆည််းမှုကု

စနစ်ေက

လုြ်တဆာင်နုငရ
် န်အေက် လုအြ်တသာ ဝန်ထမ််းအင်အာ်းနငံ့် စက်ြစစည််းအင်အာ်းကု မြညံ့ဆ
် ည််းတြ်းနုငရ
် န်
ပမ ြို့နယ်စည်ြင်သာယာတရ်းဌာန၏

ဘေ်ေ က်ကု

ေု်းမမငံ့်တြ်းနင
ု ်မညံ့်

နည််းလမ််းမ ာ်း

ကုလည််း

ဝုင််းဝန််းစဉ််းစာ်းအတမြရာသငံ့ြ
် ါသည်။
မဝါဒမ ွှာျေးခ မှတ်၍လပ်ကဆွှာင်သင်သည်အခ

်မ ွှာျေး

စစ်ကုင််းေင
ု ််းတေသကကီ်းအစု်းရအတနမြငံ့်
တရ်းဆရန်

အေက်

အစု်းရ၊လေ်တော်၊

ဦ်းတဆာင်ြြို့စည််းသငံ့်ြါ

သည်။

ေခါသု်းြလြ်စေစ်တလ ာံ့ခ မှုဆင
ု ်ရာ
အရြ်ြက်အြြို့အစည််းမ ာ်းြါဝင်တသာ

ထုမူဝါေထေင်

ေခါသု်းြလြ်စေစ်တလ ာံ့ခ မှုဆုင်ရာ

မူဝါေေစ်ခက
ု ု
တကာ်မေီေရြ်ကု

လုြ်ငန််းတကာ်မေီေစ်ခုကု

လုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းကု

ထြ်မြြို့စည််းပြီ်း

ထတရာက်စာလုြ်တဆာင်နင
ု ်ရန်

တဆာင်ရက်သငံ့်ြါသည်။ ထုမူဝါေကု အတကာင်အထည်တြာ် တဆာင် ရက်နင
ု ်ရန် ဥြတေေစ်ရြ်တရ်းဆကာ
မြန်လည်အသု်းမြ နုင်သည်ေက
ုို့ ု
ြစစည််းမ ာ်းအမြစ်

မြန်လည်အသု်းမြ မခင််း(Reuse),

မြန်လည်ထုေ်လုြ်မခင််း

ြလြ်စေစ်အစာ်းထ်းု ြစစည််းမ ာ်း

အမှိုက်မ ာ်းကု

(Recycle),

ေု်းမမငံ့်အသု်းမြ မခင််း

အမခာ်းလူသု်းကုန်

တလ ာံ့သု်းမခင််း

(Replace)

စသညံ့်

(4Rs)

(Reduce),
ကုအတမခအခတသာ

လုြ်ငန််းစဉ် မ ာ်းကု အာ်းလု်းအေူေူ ြူ်းတြါင််းြါဝင် လုြ်တဆာင်သင်ံ့ြါသည်။
ပမ ြို့တော်စည်ြင်သာယာတရ်းနငံ့်
သာယာတရ်းဌာန

အတနမြင်ံ့လည််း

ခမခာ်းစန် ြစ်နင
ု တ
် သာ

သန် ရင််းတရ်းအေက်
သု်းစသူမ ာ်းအာ်း

အမှိုက်အေ်မ ာ်းကု

ောဝန်ယူထာ်းတသာ
အမှိုက်မ ာ်း

တမခာက်လ

ပမ ြို့တော်စည်ြင်

ခမခာ်းစန ်ြစ်နင
ု ရ
် န်အေက်

ေစ်ကကမ်ခန်

တြ်းတဝသင်ံ့ြါသည်။

ထုသုို့မြ လုြ်တြ်းမခင််းမြင်ံ့ သု်းစသူမ ာ်းသည် အမှိုက်မ ာ်းအမ ်းအစာ်းခ၍ စန ်ြစ်မခင််း အတလံ့အထရလာကာ
သမ််းဆည််းသူစည်ြင်သာယာဌာန

အတနမြင်ံ့လည််း

အလယ်ေကူ

မတဆ်းတမမံ့

နုင်တသာ

ြလြ်စေစ်အမှိုကမ
် ာ်းအာ်း စနစ်ေက စီမြ က်စီ်းနုင်မည် မြစ်ြါသည်။
ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်မ ာ်းအစာ်း

အမခာ်းမြန်လည်အသု်းမြ နုငတ
် သာ

ြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်းကု

အသု်းမြ ကကရန်အေက် အစ်းု ရမ အတမခခတက ာင််းမ ာ်းေင် စာသင်နစ် ေစ်နစ်အေင််း ြလြ်စေစ်အသု်းမြ မှု
တလ ာံ့ခ တရ်း
စသည်ေက
ုို့ ု

အစီအစဉ်အမြစ်

အသြညာတြ်းတဟာတမြာြမ ာ်းသာမက

ထည်ံ့သင််းသင်ကကာ်း

အမ်တထာင်စုမ ာ်းအာ်းလည််း
လုြ်တဆာင်တြ်းသင်ံ့ြါသည်။
ေစ်ခအ
ု ြါအဝင်မြစ်တသာ

တြ်းသင်ံ့ြါသည်။

ရြ်ကက်အလုက်

ထုို့သုို့မြ လုြ်ရာမ

တစ ်းမ ာ်း

ေဆင်ံ့

ြလြ်စေစ်အသု်းမြ မှုတလ ာံ့ခ တရ်းဆုင်ရာ

ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်မ ာ်း
မုရာပမ ြို့ရ

လုြ်တဆာင်သငံ့်သညံ့အ
် ခ က်မ ာ်း

ကလ
ု ည််း

အသု်းမြ မှုမ ာ်းမြာ်း

ရြ်ကက်မ ာ်းရ
သင်ေန််းမ ာ်း
တနရမခင််းေင်

နစ်လေစ်ကကမ်နှုန်း် မြင်ံ့တသာ်လည််းတကာင််း၊

ေစ်လေစ်ကကမ်နှုန်း် မြင်တ
ံ့ သာ်လည််းတကာင််း အသြညာ တြ်းမခင််းမ ာ်း၊ စည််းကမ််းသေ်မေ်တြ်းမခင််းမ ာ်းလည််း
လုြ်တဆာင်တြ်းသင်ံ့ြါသည်။
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ြလြ်စေစ် အမှိုက်မ ာ်းတကကာင်ံ့ သဘာ၀ြေ်၀န််းက င် ထခုက်ြ က်စီ်းတနမှု မ ာ်းေင် သု်းစသူ
မ ာ်းသာမက ထုေ်လုြ်သူမ ာ်းအာ်းမြင်ံ့လည််း ေစ်တထာင်ေ
ံ့ စ်တနရာမအဓကြါ၀င်လ က်ရြါသည်။ ထုို့တကကာင်ံ့
အစု်းရအတနမြင်ံ့လည််း ထုေလ
် ုြ်သူလုြ်ငန််းရင်မ ာ်းနင်ည
ံ့ နှိုင််းကာ ထုေ်လုြ်မှုတလျှာံ့ခ ရန်တသာ်လည််းတကာင််း၊
ြလြ်စေစ် အစာ်းထု်းအသု်းမြ ရန် အဝေ်အေ်၊ စကက အေ်မ ာ်းအာ်း တစ ်းနှုန်း် ခ သာစာမြင်ံ့ ထုေ်လုြ်တြ်းရန်
ညနှိုင််းတြ်းမခင််း

ေုို့ကုလည််းတကာင််း

လုြ်သငံ့်တကကာင််း

အကကမြ အြ်ြါသည်။

ြလြ်စေစ်

သု်းစမှုနငံ့်

စန် ြစ်မေ
ှု ုို့ကု စီမခန် ခရာေင် ဥြတေေစ်ရြ်ရရန်လည််း လုအြ်ြါသည်။ ထုို့တကကာငံ့် စစ်ကင
ု ််းေုင်း် တေသကကီ်း
လေ်တော်

အတနမြငံ့်လည််း

သဘာဝြေ်ဝန််းက င်

ထန််းသမ််းတရ်း

လုြ်ငန််းမ ာ်းကု

ယခုထက်ြု၍

လုြ်တဆာင်နုင်ြါရန် ဥြတေေစ်ရြ်တရ်းဆမြဌာန််းသငံ့်မြတကကာင််းကုလည််း ထြ်တလာင််း အကကမြ အြ်ြါသည်။
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နေု်းခ ြ်ေင်မြမခင််း
ယခုတလံ့လာဆန််းစစ်မှုသည်

စစ်ကုင််းေင
ု ််းတေသကကီ်း၊

မုရာပမ ြို့သူပမ ြို့သာ်းေုို့၏

ြလြ်စေစ်

ထုြ်ြု်းြစစည််း သု်းစသူေုို့၏အမမင်၊ ြလြ်စေစ်ထြ
ု ်ြု်းြစစည််းမ ာ်း၏ သဘာဝြေ်ဝန််းက င်အတြေါ် ထခုက်မှုနငံ့်
ြေ်သေ်သညံ့်အမမင်၊

ြလြ်စေစ်ြစစည််းအမ ်းအစာ်းေစ်ခခ
ု င််း၏

သု်းစမှုနန
ှု ််းနငံ့်သ်းစ
ု ြု၊

သု်းစပြီ်းတသာ

ြစစည််းမ ာ်းကု မညံ့်ကံ့သစ
ုို့ န ြ
် စ်ြု၊ စန ်ြစ်စစည်း် မ ာ်းကု မည်ကသ
ံ့ ုို့စီမခန ် ခြုနငံ့် ြလြ်စေစ်ထုြ်ြု်းြစစည််းမ ာ်း
သု်းစမှု တလ ာံ့ခ တရ်းနည််းလမ််းမ ာ်းကု တလံ့လာ တမ်းမမန််း၍ သုတေသနမြ ခံ့မခင််းမြစ်ြါသည်။
ေစ်ခါသု်း

ြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်းကု

အလန်အကျွသု်းစမှု၊

စနစ်ေက စန ်ြစ်ြ က်ဆီ်းရန်ြ က်ကက်မှု

စသည်ေတ
ုို့ ကကာငံ့် လူ၊ ေရစဆာန်နငံ့် သဘာဝြေ်ဝန််းက င်ေုို့ကု ထခုက်ြ က်စီ်းတစမှုမ ာ်း ရတနပြီမြစ်တကကာင််းကု
ကမ္ာံ့နင
ု ်ငအမ ာ်းစုေင် လက်ခလာခကံ့ ကပြီမြစ်ြါသည်။ ထုကံ့သုို့ ထခုက်ြ က်စီ်းမှုမ ာ်းကု တလ ာံ့ခ ရန်နငံ့်
ဆက်လက်မြစ်ြာ်းမှုမရတစရန်အလုို့ငာ ကမ္ာံ့ကုလသမေ္အြါအဝင် အစု်းရမ ာ်းမ ဦတဆာင်၍ စီ်းြာ်းတရ်း
လုြ်ငန််းမ ာ်းအြါအဝင် သက်ဆုင်ရာအြြို့အစည််းမ ာ်းနငံ့် ြူ်းတြါင််းပြီ်း ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းမ ာ်း သု်းစမှု
တလ ာံ့ခ တရ်းဆင
ု ်ရာ မူဝါေမ ာ်းကု စေင်တရ်းဆက ငံ့်သု်းတနကကပြီ မြစ်ြါသည်။
မမန်မာနုင်ငေင်လည််း ေစ်ခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည်း် မ ာ်းကု နုင်ငေဝမ််းေင် တန စဉ်ေင်က ယ်စာ အမ ာ်း
အမြာ်းအသု်းမြ တနကကသည်မာ ဆယ်စုနစ်တြါင််း သု်းစုတက ာ် ကကာမမငံ့်ခံ့ပြီ မြစ်ြါသည်။ ထုကံ့သုို့ အလန်
အကျွသု်းစမှုမ ာ်းတကကာငံ့် လူ၊ေရစဆာန်မ ာ်းနငံ့် သဘာဝြေ်ဝန််းက င်ထခက
ု ်ြ က်စီ်းမှုမ ာ်းကု စေင်ခစာ်းလာရပြီ
မြစ်ြါသည်။ အမခာ်းပမ ြို့ရာမ ာ်းနည််းေူ မုရာပမ ြို့သည်လည််း ေခါသု်းြလြ်စေစ် ြစစည််းမ ာ်း အလန်အကျွ
သု်းစမှု၏ ဆု်းက ်းမ ာ်းကု စေင်ကက တေြို့တနရပြီ မြစ်ြါသည်။ သက်ဆုင်ရာောဝန်ရသူမ ာ်းနငံ့် ဌာနမ ာ်းမ
ြလြ်စေစ်ထြ
ု ်ြု်းြစစည်း် မ ာ်းသု်းစမှု

တလ ာံ့ခ နင
ု ်တရ်းအေက်

စေင်လြ
ု တ
် ဆာင်တနပြီမြစ်တသာ်လည််း

ထတရာက် မှုရတစရန် ထြ်မလုြ်တဆာင်သငံ့်သည်မ ာ်း ရတနြါတသ်းသည်။ ယခုစာေမ််းမ တေြို့ရခ က်မ ာ်းနငံ့်
အကကမြ ခ က်

မ ာ်းသည်

ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းသု်းစမှုတလ ာံ့ခ တရ်းနငံ့်

ယင််းြစစည််းမ ာ်းတကကာငံ့်

သဘာဝြေ်ဝန််းက င်နငံ့် လူ၊ေရစဆာန်မ ာ်း ထခုက်တနရမှုေုို့ကု တလ ာံ့ခ တြ်းနုင်မညံ့် မူဝါေေရြ်နငံ့် ထုမူဝါေကု
ဥြတေတကကာင််းအရြံ့ြု်းတြ်းနင
ု ်မညံ့်

ေခါသု်းြလြ်စေစ်ြစစည််းသု်းစမှုတလ ာံ့ခ တရ်းဆုင်ရာ

ဥြတေေရြ်

တြေါ်တြါက်လာတရ်း အေက် အတထာက်အကူမြစ်တစနုင်လမံ့်မည်ဟု သုတေသနမြ သူမ ာ်းမ ယုကကည်တမျှာ်လငံ့်
ြါသည်။
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ကှိ်းု ကော်းြျက်မျော်း
Ayeyarwady Plastic Waste Survey Report (Thant Myanmar)
https://drive.google.com/file/d/177fcj4Sr4z5NNC8GLMINkeu8ZL_pyfeH/view
Thailand Kicks off Plastic in 2020
(https://www.reuters.com/article/us-thailand-environment-plastic/thailand-kicks-off-2020-withplastic-bag-ban-idUSKBN1Z01TR)
သဘာဝြေ်ဝန််းက င်နင်ံ့ကကြ်ကကြ်အေ်တဆာင််းြါ်း
(http://monrec.gov.mm/?q=content/%E1%80%9E%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9D%E1%80%9
5%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9D%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80
%BB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%BD%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%
BD%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA)
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်ဆ

်တွွဲ
သကတသနပပျုသမ ွှာျေး၏

ယ်
ိ ကရျေးအခ

အ
် လ

်

Kaung Zaw Oo
Associate Researcher
Kanaung Institute

PERSONAL INFORMATION
 Date of birth
: 18 April 1994
 Nationality
: Myanmar
 Race
: Burma
 Religious
: Christian (Baptist)
 Sex
: Male
 Marital Status
: Single
EDUCATION
2014
B. A (French)
Mandalay University of Foreign Languages
2013
Diploma in English
Mandalay University of Foreign Languages
EMPLOYMENT RECORD SUMMARY
2019 April to till now
Kanaung Institute
Duty- Associate Researcher
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Toe Wai Aung
News and Information Director,
Youth Working Committee,
National League for Democracy
PERSONAL INFORMATION







Date of birth
Nationality
Race
Religious
Sex
Marital Status

: 3 February 1999
: Myanmar
: Burma
: Buddhist
: Male
: Single

EDUCATION
2017

Electronic Communication Technology
Government Technical High School (Monywa)

EMPLOYMENT RECORD SUMMARY
2016 to till now
National League for Democracy
2017 April to till now
Monywa Youth Volunteer Network
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May Me Me Moe
Former President
Monywa University Students' Union

PERSONAL INFORMATION


Date of birth

: 9 April 1998







Nationality
Race
Religious
Sex
Marital Status

: Myanmar
: Burma
: Buddhist
: Female
: Married

EDUCATION
2020

B. A (Hons:) English
Monywa University

EMPLOYMENT RECORD SUMMARY
2015 Volunteer in Monywa University Students' Union
2016 Vice Secretary in Monywa University Students' Union
2017 Vice President in Monywa University Students' Union
2018 President in Monywa University Students' Union
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May Thant Sin
Former Finance Officer
Monywa University Students' Union

PERSONAL INFORMATION







Date of birth
Nationality
Race
Religious
Sex
Marital Status

: 12 November 1999
: Myanmar
: Burma
: Buddhist
: Female
: Single

EDUCATION
2020

Third Year Psychology
Monywa University

EMPLOYMENT RECORD SUMMARY
2016 Volunteer in Monywa University Students' Union
2017 Women Affair Officer in Monywa University Students' Union
2018 Finance Officer in Monywa University Students' Union
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Aung Thu Hein
Vice Secretary
Monywa University Students' Union

PERSONAL INFORMATION







Date of birth
Nationality
Race
Religious
Sex
Marital Status

: 28 October 2001
: Myanmar
: Burma
: Buddhist
: Male
: Single

EDUCATION
2020

Second Year Psychology
Monywa University

EMPLOYMENT RECORD SUMMARY
2018 Volunteer in Monywa University Students' Union
2019 Committee Member in Monywa University Students' Union

49

