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စွန�ပ
် စ်ပစည်းစီမံခန�ခ
် ွဲမ(Waste Management)

ေရးသားြပစုသူ - ေဒနန်းခင်မိုးေအး

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု (Waste Management)

အကျဉ်းချုပ်
ယသန့မမန်မာနိုင်ငံတွင် မမို့မပတိုးချဲ့မခင်းသ ကာင့် မမို့သနလူဦးသရများမပားလာမခင်း၊ စက်မှု
လုပင
် န်းများ များမပားလာမခင်းတို့သ ကာင့် ပုံမှနစ
် ွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ သေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်
ပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ တစ်သန့တစ်မခားပိုမထ
ို ွကရ
် သ
ှိ နမခင်းကို စနစ်တကျ
စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထိ့ုအမပင် သမားရိုးကျစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို
ကျင့သ
် ုံးသနမခင်းမှ ပိုမထ
ို ိသရာက်သသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို သမပာင်းလဲကျင့်သုံးနိုင်သရး
မှာလည်း ယသန့သခတ်တွင် အလွန်အသရးပါလာပါသည်။ ဤစာတမ်းတိုတွင်

မမန်မာနိုငင
် ံ၌

သကာင်းမွန်သသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို သော်သောင်ရာတွင် အသထာက်အကူမေစ်သစ
ရန်ရည်ရွယ်၍ မမန်မာနိုငင
် ၏
ံ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု အသမခအသနများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံ
ခန့်ခွဲမှုအားသကာင်းသသာနိုင်ငံအချို့၏ ကျင့်သုံးသောင်ရွက်သနသသာ နည်းလမ်းများ၊ မူဝါဒများ
နှင့် နည်းဗျူဟာများကို သလ့လာတင်မပထားပါသည်။

နိဒါန်း
၁။

ယသန့သခတ်အခါတွင် လူဦးသရတိုးပွားလာသည်နှငအ
့် မျှ မမို့မပနှငစ
့် က်မှုလပ
ု ်ငန်းများ

ေွံ့မေိုးတိုးတက်လာမခင်းတို့နှင့်အတူ

အမခားတစ်ေက်တွင်လည်း

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများပိုမိုထွက်ရှိ

လာပါသည်။ ထိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် စနစ်ကျသည့်စမ
ီ ံခန့်ခွဲမှုစနစ်များမရှိမခင်းတိ့ုသ ကာင့်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို

လမ်းများနှင့်မမစ်သချာင်းအင်းအိုင်များတွင်

စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်သလ့ရှိ က

သည့်အမပင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သလဟာမပင်တွင် မီးရှို့ေျက်ေီးမခင်းတိသ
ု့ ကာင့်လည်း သလထု၊

2

သမမထုနှင့်သရထုတို့ကုိ ညစ်ညမ်းသစပါသည်။ ယင်းကဲ့သ့ို စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုလုအ
ိ ပ်ချက်
များသ ကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများကို မေစ်သစရုံသာမက မပည်သူများ၏ကျန်းမာသရးနှင့်
လူမှုသရးေိုင်ရာနယ်ပယ်များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဲ့သို့သသာ စီးပွားသရးလုပ်ငန်းများကိုပါထိခိုက်
သစနိုင်ပါသည်။ ထိ့သ
ု ကာင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည် အလွန်အသရးပါမပီး အသလးထား
လုပသ
် ောင်ရန်လအ
ို ပ်သည့် ကိစ္စရပ်မေစ်ပါသည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ
၂။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းေိုသည်မှာ အသုးံ မလိုသတာ့၍ စွန့်ပစ်လုက
ိ ်သသာ အရည်၊ အစိုင်အခဲနှင့်

အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများအားလုံးကို သယေုယျအားမေင့် ေိုလိုမခင်းမေစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
အမျိုးအစားအများအမပားရှိသသာ်လည်း အဓိကအားမေင့် သအာက်ပါအတိင
ု ်း အမျိုးအစား (၄)
မျိုး ခွဲမခားသတ်မှတထ
် ားပါသည်1(က) မမူနီစပယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊
(ခ)

စက်မှုလပ
ု ်ငန်းများမှ ထွကရ
် သ
ှိ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊

(ဂ)

စိုကပ
် ျိုးသမွးမမူသရးလုပ်ငန်းများမှ ထွကရ
် သ
ှိ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊

(ဃ) သေးအန္တရာယ်မေစ်သစသသာ ဓါတုသဗဒစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ။
၃။

မမူနီစပယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ။

မြူနီစပယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားတွင် အစားအစာ

အကြွင်းအြွျန်ြျား၊ စြွ္ကူနှင့်အဝတ်အစားအဟောင်းအစုတ်ြျား၊ ပလတ်စတစ်နှင့်တာယာ
ြျား၊ စွန့်ပစ်ဖန်ထည်၊ သံထည်နှင့ဟ
် မြထည်ပစ္စည်းြျား၊ ဒန်အိုးဒန်ခွြွ်အဟောင်းြျား၊ ြသန့်ရှင်း
သည့့်ဟရဆိုးဟရညစ်ြျား၊ ြိလာ္လ အညစ်အဟကြွးြျား၊ သစ်ရွြွ်အဟောင်းအဟဆွးြျား၊ လူနှင့်

1

https://www.facebook.com/MONRECForestryMyanmar/?epa=SEARCH_BOX (Accessed date – 25.9.2019)
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တိရစ္ဆာန်အဟသဟြွာင်ြျား၊ စွန့်ပစ်ယာဉ်ပစ္စည်းအဟောင်းအစုတ်ြျား၊ ြွွန်ြွရစ်အြွျိုးအပဲ့
ြျား၊ ပိုြွ်ြျား၊ ဝါယာကြွိုးြျား၊ သွပ်နှင့်သံတိုသံစြျား၊ မပာနှင့်ဖုန်ြှုန့်အစရှိသည့်အရာအားလုံး
ပါဝင်ပါသည်။
၄။

စက်မှုလပ
ု ်ငန်းများမှ ထွကရ
် ှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ။

၎င်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားတွင်

ြွုန်ပစ္စည်းထုတ်ပိုးရာြှ ထွြွရ
် လ
ှိ ာဟသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျား၊ ပလတ်စတစ်နှင်ရ
့ ာဘာပစ္စည်း
ြျား၊ ဆိုးဟဆးြျား၊ သတ္ထုအပိင
ု ်းအစြျား၊ ဓါတုဟေဒဟဆးရည်ြျား၊ စြွ်နှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်း
အဟောင်းြျား၊ စွန့်ပစ်ညစ်ညြ်းဟရြျားနှင့် သတ္ထုတူးဟဖာ်ဟရးလုပ်ငန်းြျားြှထွြွ်ရှိဟသာ အစိုင်
အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားလည်း ပါဝင်ပါသည်။
၅။

စိုကပ
် ျိုးမမွးမမူမေးလုပ်ငန်းမှ ထွက်ေှိမော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ။

မြန်ြာနိုငင
် ံသည်

စိုြွပ
် ျိုးဟရးြွိုအဟမခခံသည့် နိုင်ငံတစ်နင
ို ်ငမံ ဖစ်သည့အ
် တွြွ် ယင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျား အြျား
အမပားထွြွ်ရိပ
ှ ါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် စိုြွပ
် ျိုးဟရးထုတ်ြွုန်ြျားြှထွြွ်ရှိဟသာ စွန့်ပစ်
ပစ္စည်းြျားမဖစ်သည့် စပါးခွံြျား၊ ကြွံဖတ်ြျား၊ ဟမပာင်းဖူးရိုးြျားအမပင် ပိုးသတ်ဟဆးအြျိုးြျိုး၊
ဟြွးမြူဟရးလုပင
် န်းြျားနှင့် သားသတ်ရံြ
ု ျားြှထွြွရ
် ဟ
ှိ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျား၊ စွန့်ပစ်ဟရဆိုး
ြျားနှင့် တိရစ္ဆာန်ြစင်ြျား အားလုံးပါဝင်ပါသည်။
၆။

မေးအန္တောယ်မြစ်မစမော ဓါတုမေဒစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ။

ဟဘးအန္တရာယ်မဖစ်ဟစ

ဟသာ ဓါတုဟေဒစွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားသည် အဟရးအကြွီးဆုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအြျိုးအစားပင်မဖစ်ပါ
သည်။ ၎င်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားတွင် အဏုမြူစွြ်းအင်သုံးစြွ်ရုံြျားြှ ဟရဒီယိုသတ္တိကြွမဒပ်စင်ြျား၊
ဓါတုဟေဒပိုးသတ်ဟဆးရည်ြျား၊ ဟဆးရုံ၊ ဟဆးဟပးခန်းြျားမှ စွန့်ပစ်ဟဆးပစ္စည်းြျား၊ တိုြွ်စား
ဟစနိုင်သည့် အြွ်စစ်အြျ ုိ းြျ ုိ းနှင့် ြီးဟလာင်ဟပါြွ်ြွွဲဟစနိုင် သည့့် ဓါတုဟေဒပစ္စည်းြျား
အားလုံးပါဝင်ပါသည်။
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ေည့်နည်းလမ်းများ
၇။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားြွို စနစ်တြွျရှင်းလင်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတြွာတွင်အသုံးမပုဟနသည့်

အဓိြွနည်းလြ်း (၃) ြျိုးရှိပါသည်။ 2 ၎င်းတို့မှာ “Landfill” ေုဟခါ်သည့် စနစ်တြွျ အခိုင်အြာ
တည်ဟဆာြွ်ထားသည့် အြှိုြွ်ြွန်ြျားတွင် စွန့်ပစ်သည့်စနစ်၊ “Incineration” ေုဟခါ်သည့်
ြီးရှို့စြွ်ကြွီးြျားထဲတွင် စုပုံြီးရှို့သည့်စနစ်နှင့် “Open dumping” ဟုဟခါ်သည့် ဟမြနိြပ
့် ိုင်း
ြျားတွင် စုပုံစွန့်ပစ်သည့်စနစ်ြျားပင်မဖစ်ပါသည်။ ဂျပန်နှင့်စင်ြွာပူနိုင်ငံတက
ို့ ဲ့သို့ တိုးတြွ်သည့်
နိုင်ငံြျားတွင် တစ်မြို့လုံးြှထွြွ်ရှိသည့်အြှိုြွ်ြျားြွို စနစ်တြွျသိြ်းဆည်းမပီး ြီးရှို့စြွ်ကြွီး
ြျားတွင် ဖျြွ်ဆီးပစ်ပါသည်။ မပီးလျှင် ၎င်းြွထွြွ်ရှိလာဟသာမပာြျားြွို သတ်ြှတထ
် ားသည့်
Landfill ြျားတွင် စနစ်တြွျဟမြဖို့ပစ်မပီး ထိဟ
ု မြြွိုမပန်လည်အသုံးမပုနိုင်ဟအာင် မပုလုပ်ကြွ
ပါသည်။ အမခားြဖွံ့မဖိုးဟသးသည့န
် ိုင်ငံြျားနှင့် ဖွံ့မဖိုးဆဲနိုင်ငံြျားတွင် Open dumping စနစ်
ြွိုသာ အသုးံ မပုဆဲမဖစ်သည်ြွို ဟတွ့ရှရ
ိ ပါသည်။ Incineration နှင့် Landfill စနစ်ြျားြှာ
ဟြွာင်းြွန်မပီး လုံခခုံြှုရှိသည့် အြှိုြွ်စွန့်ပစ်နည်းြျားမဖစ်ြွာ Open dumping မှာ သဘာဝ
ပတ်ဝန်းြွျင်နှငမ့် ပည်သူြျား၏ ြွျန်းြာဟရးြွို ထိခုြွ
ိ ်ဟစနိုငပ
် ါသည်။ သို့ရာတွင် ယခုအခါ
တွင် ဖွံ့မဖိုးမပီးနိုင်ငံြျားတွင် Incineration နှင့် Landfill စနစ်များကိုပင် တတ်နိုင်သ မျှ
သလျာ့နည်းသအာင် ကျင့သ
် ုံးသန ကမပီမေစ်သည်။

2

https://www.facebook.com/MONRECForestryMyanmar/?epa=SEARCH_BOX (Accessed date – 25.9.2019)
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နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးနနသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနလျှော့ချသည့် နည်းလမ်းနကာင်းများ
၈။

ေွံ့မေိုးတိုးတြွ်သည့်နိုင်ငံကြွီးြျားတွင် ဟအာြွ်ပါနည်းလြ်း (၃) ြျိုးမဖင့် ဟန့စဉ်ထွြွ်ရှိ

ဟသာအြှိုြွ်ပြာဏဟလျာ့နည်းဟအာင် ကြွိုးပြ်းဟနကြွပါသည်(၁) Reduce ( အြှိုြွ်ြျားြွို နည်းသည်ထြွ်နည်းဟအာင်ဟလျှာ့ချမခင်းနည်းလြ်း)၊
(၂) Reuse ( စွန့်ပစ်လုြွ
ိ ်သည့် အြှိုြွ်ြျားထဲြှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအချို့ြွို
မပန်လည်အသုံးမပုသည့်နည်းလြ်း)၊
(၃) Recycle ( စွန့်ပစ်အြှိုြွ်ြျားထဲြှ မပန်လည်မပုမပင်အသုံးမပု၍ရသည့် ပစ္စည်းြျား
ြွို ြူလပစ္စည်းပုံစအ
ံ တိုင်း (သို့မဟုတ)် ဟနာြွ်ထပ်ပစ္စည်းအသစ်ပုံစံ
တစ်ြျိုးအမဖစ် မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လပ
ု ်သုံးစွဲသည့်နည်းလြ်း)။
၉။

ထိုနည်းလြ်း (၃) ခုသည် လြွ်ရှိတွင်အဟအာင်မြင်ဆုံးဟသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ဟလျှာ့ချနည်း

မဖစ်မပီး နိုင်ငံအဟတာ်ြျားြျားတွင်လည်း အသုးံ မပုဟနကြွပါသည်။
Reduce (သလျှော့ချခခင်း)
လိုအပ်သဟလာြွ်သာသုံးပါ

Recycle

Reuse (ခပန်လည်ေုံးစွဲခခင်း)

(ခပန်လည်ခပုခပင်ထုတ်လုပ်ေုံးစွဲခခင်း)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအချို့ြွို မပန်လည်သုံးစွဲပါ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားြွိုအသုံးဝင်ဟသာပစ္စည်း
ြျားမဖစ်ဟအာင်မပန်လည်မပုမပင်၍ အသုံးမပုပါ

ပုံ (၁) ။

3 R နည်းလမ်း (၃) ေွယ် (3 R Principle)
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အဟြွာင်းြွန်ဆးုံ နည်းလြ်း

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွြွ်ရှိြှုအား ဟလျှာ့ချရန်နင
ှ ဟ
့် ရှာင်ရှားရန်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအား မပန်လည်အသုံးမပုမခင်း

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအား မပန်လည်မပုမပင်၍အသုံးမပုမခင်း

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြှ စွြ်းအင်မပန်လည်ထုတ်ယူမခင်း

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားအား ြီးရှို့စြွ်တွင်ဖျြွ်ဆီးမခင်း

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားအား ဟမြဖို့၍ဖျြွ်ဆီးမခင်း

အဆင်ြဟမပြဟြွာင်းြွန်ဟသာနည်းလြ်း

ပုံ (၂) ။

စွန့်ပစ်ပစ္စညး် စီမခ
ံ န့်ခွဲမစ
ှု နစ်များအလိုက် အကျိုးေှိမှုမျှမမခ (Waste Hierarchy)

ကိးု ကားချက်။

https://www.epa.nsw.gov.au/your-environment/recycling-and-reuse/warrstrategy/the-waste-hierarchy

မမန်မာနိုင်ငံတွင် ချမှတထ
် ားမော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောဥပမဒ၊ နည်းဥပမဒများ၊ မူဝါဒများနှင့်
မဟာေျူဟာများ
၁၀။

မပည်သထာင်စုသမ္မတမမန်မာနိုင်ငံသတာ်အစိုးရသည်

တစ်ေက်သော် မပပါဇယားအရ

ပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ ဥပသဒ၊ နည်းဥပသဒများ၊ မူဝါဒများနှင့် မဟာဗျူဟာများကို ချမှတ်မပဋ္ဌာန်း
ထားမပီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုေင
ို ်ရာ မဟာဗျူဟာများနှင့် နည်းဥပသဒများကိလ
ု ည်း မပုစု
သရးေွဲလျက်ရိပ
ှ ါသည် -
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စဉ်

မပဋ္ဌာန်းထားမောဥပမဒ၊

ချမှတထ
် ားမောမူဝါဒများ ချမှတ်ထားေည့်မဟာေျူဟာများ၊

နည်းဥပမဒများ

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်

ပင်မ

အစီအစဉ်များ
၁။

၂။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသရး

မမန်မာနိုငင
် ံအမျိုးသား

မမန်မာနိုငင
် ံ ရာသီဥတုသမပာင်းလဲ

ဥပသဒ (၂၀၁၂)

ပတ်ဝန်းကျင်သရးရာမူဝါဒ

မှုေိုငရ
် ာ မဟာဗျူဟာ

(၁၉၉၄)

(၂၀၁၈-၂၀၃၀)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသရး

မမန်မာနိုငင
် ံရာသီဥတု

မမန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုသမပာင်းလဲ

နည်းဥပသဒ

သမပာင်းလဲမှုေိုငရ
် ာမူဝါဒ

မှုေိုငရ
် ာ ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(၂ဝ၁၄)
၃။

(၂၀၁၈-၂၀၃၀)

သေးအန္တရာယ်ရှိ

စွန့်ပစ်

မမန်မာနိုငင
် ံအမျိုးသားအေင့စ
် ွန့်

ပစ္စည်းစီမံခန့်ခမွဲ ခင်း

ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာ

ေိုင်ရာနည်းဥပသဒ

နှင်လ
့ ပ
ု ်ငန်းအစီအစဉ်

(သရးေွဲမပုစုေ)ဲ

(၂၀၁၇-၂၀၃၀)
(သရးေွဲထားမပီးမ ကာမီ
ထုတ်မပန်သွားမည်မေစ်သည်။)

၄။

မမန်မာနိုငင
် ံရှိ

သေးအန္တရာယ်ရှိ

စွန့် ပစ်ပစ္စညး် စီမံအုပ်ချုပ်မှု
အတွက် ပင်မအစီအစဉ်မူ ကမ်း
(သရးေွဲမပုစုေဲ)
၅။

သေးအန္တရာယ်ရှိ

စွန့် ပစ်ပစ္စည်း

များနှင့် အမခားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
နယ်စပ်မေတ်သကျာ်သယ်ယူ
ပို့သောင်မခင်းေိုငရ
် ာလုပ်ထုံး
လုပန
် ည်း (သရးေွဲမပုစုေ)ဲ
ဇယား(၁) ။

ပတ်ဝန်းကျင်ဆင
ို ်ော ဥပမဒ၊ နည်းဥပမဒများ၊ မူဝါဒများနှင့် မဟာေျူဟာများ
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၁၁။

မမန်မာနိုငင
် ံအမျိုးသားအေင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာအသပါ် အသမခခံ၍

မန္တသလးမမို့သတာ်အား အနာဂတ်တွင် စိမ်းလန်းစိုသမပမပီး သန့်ရှင်းလှပသသာမမို့သတာ်မေစ်သရးကို
သရရှည်သမျှာ်မှန်း၍ မန္တသလးမမို့သတာ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်
(၂၀၁၇-၂၀၃၀) ကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ောလတွင် သရးေွဲထုတမ် ပန်နင
ို ်ခမဲ့ ပီး စတင်အသကာင်
အထည်သော်သောင်ရက
ွ ်သနမပီမေစ်သည်။ မန္တသလးမမို့ကဲ့သို့ပင် အမခားမမို့ကကီး၊ မမို့နယ်များတွင်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းေိုင်ရာအစီအမံများကို မိမိတို့သဒသ၊ မမို့ရွာနှင့်သလျာ်ညီသအာင် သရးေွဲအသကာင်
အထည်သော် ကရန် နိုင်ငံသတာ်သမ္မတဦးဝင်းမမင့်က သနမပည်သတာ်တွင်ကျင်းပသသာ ၂၀၁၈
ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသရးသန့အခမ်းအနားတွင် တိက
ု ်တွန်းသမပာ ကားခဲသ
့ ည်။ 3

မမန်မာနိုင်ငံတွင် အေုံးမပုမနေည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းေိမ်းဆည်းေည့်စနစ်
၁၂။

မမန်မာနိုငင
် ံတင
ွ ် အမှိုက်သမ
ိ ်းေည်းမခင်းနှင်စ
့ ီမံမခင်းကို သဒသအသီးသီးရှိ မမို့သတာ်

စည်ပင်သာယာသရးသကာ်မတီများမှ တာဝန်ယူသောင်ရွကလ
် ျက်ရိပ
ှ ါသည်။ လက်ရှိအချိန်တင
ွ ်
မမို့သတာ်ဧရိယာမှထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ မိလာ္လ သရေိုးများအား စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စက်မှု
ပိုင်းေိုငရ
် ာနယ်သမမများတွင် အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကုိ ရန်ကုန်မမို့သတာ်
စည်ပင်သာယာသရးသကာ်မတီ၊ မန္တသလးမမို့သတာ်စည်ပင်သာယာသရးသကာ်မတီ၊ သနမပည်သတာ်
စည်ပင်သာယာသရးသကာ်မတီများနှင့် ခရိုင်/မမို့နယ်အေင့် စည်ပင်သာယာသရးအေွဲ့များမှ
တာဝန်ယူသောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။4 စည်ပင်သာယာသရးသကာ်မတီလက်သအာက်ရှိ စည်ပင်
သန့်ရှင်းသရးအမှိုက်သိမ်းဝန်ထမ်းများမှ အိမ်ရာများရှိ မမူနီစပါယ်စွန် ့ပစ်အမှိုက်များကို သခါင်းသလာင်းတီး
အမှိုက်သိမ်းစနစ်မေင့်
3

လိုက်လံသိမ်းေည်းသပးမခင်း၊

ဟစျးအြှိုြွ်ြျားြွို

သီးသန့်သိြ်းဆည်း

http://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/speeches-and-remarks/2018/06/05/id-13998

(Accessed date – 7.9.2019)
4

https://www.moi.gov.mm/npe/?q=news/22/01/2016/id-35696 (Accessed date – 7.9.2019)
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ဟပးမခင်း၊ အြှိုြွ်ပုံးြျားချထားဟပးမခင်း၊ ဟဆးရုံဟဆးခန်းြျားြှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားနှင့် စည်းြွြ်း
ြဲ့အြှိုြွ်ြျားြွို သိြ်းဆည်းဟပးမခင်း၊ သီးမခားအြှိုြွ်သိြ်းဆည်းမခင်းဆိုသည့် On-call System
မေင့် အမှိုက်သိမ်းမခင်းစသည့် အမှိုက်သိမ်းနည်းများမေင့် သောင်ရွက်သနပါသည်။5 မမန်မာနိုင်ငံ၏
သနရာအမျိုးအစားအလိုက် မမူနီစပယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိမှု ခန့်မှန်းရာခိုင်နှုန်းကို သအာက်ပါ
အတိုငး် သတွ့ရှရ
ိ ပါသည်-6
ခမန်မာနိုငင
် တ
ံ ွင် သနရာအမျိုးအစားများအလိုက် ထွကရ
် ှိေည့် ခမူနီစပယ်
စွန့်ပစ်ပစ္စညး် များ၏ ခန့်မှန်းရာခိုင်နှုန်းများ
အိမ်ရာများ

ဈေးများ

စီးပွားဈရးလုပ်ငန်းများ
၈%
၂%
၅%

ပန်းခြံများ

ဟိုတယ်များ

အခြားဈနရာများ

၁၀%

၁၅%

ပုံ(၃)။

မမန်မာနိုငင
် ံတွင်

၆၀%

မနောအမျိုးအစားများအလိုက်ထွက်ေှိေည့်

မမူနီစပယ်စွန့်ပစ်ပစ္စညး်

များ၏ ခန့်မှန်းောခိုင်နန
ှု ်းများ

၁၃။

မမန်မာနိုင်ငံတွင် သိမ်းေည်းလာသသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထဲမှ အြှိုြွ်စိုြျားြွို သဘာဝ

ဟမြကသဇာထုတ်လုပ်မခင်း၊ အြှိုြွ်ဟမခာြွ်ြျားြွို အြျိုးအစားခွဲမခားမပီး မပန်လည်အသုံးမပုမခင်း
တို့မပုလုပ်မပီး
5
6

ဟနာြွ်ဆုံးကျန်ရှိသည့်အမှိုက်များကို စွန့်ပစ်အြှိုြွ်ပြ
ုံ ျားသို့ သယ်ယူပို့ဟဆာင်

https://www.pyithuhluttaw.gov.mm/question-836 (Accessed date – 20.9.2019)
( Quick Study on Waste Management in Myanmar) https://archive.iges.or.jp/files/research/

scp/PDF/20160613/17_Quick_study_Web.pdf (Accessed date – 20.9.2019)
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မခင်းနှင့် ဟန့စဉ်ဟမြသားြျားဖုံးအုပ်ဟပးသည့်စနစ်ြျားနှင့် အြှိုြွ်သိြ်းမခင်းတိြွ
ု့ ို ဟဆာင်ရွြွ်
လျြွ်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် မမန်မာနိုင်ငံရှိမမို့များတွင် အမှိုက်သိမ်းေည်းသည့်စနစ်မှာ
အလုပ်သမားများနှင့် အမှိုက်ကားများအသပါ်တွင် လွန်စွာမှီခိုသနမပီး အသထာက်အကူမပု
ပစ္စည်းများ ကန့်သတ်ထားရှိမှု၊ မလုသ
ံ လာက်မှုနှင့်နည်းပညာများ မမပည့်စံမ
ု ှုတု့သ
ိ ကာင့် အစိုင်
အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် စွန့်ပစ်သရေိုးများမှတစ်ေင့် ကျန်းမာသရးေိုင်ရာမပဿနာများနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများကို ရင်ေိုင်ကကုံသတွ့သနရပါသည်။

မမန်မာနိုင်ငံေှိ မမို့ကကီးများတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွကေ
် ှိမှုများ
၁၄။

ယသန့အခါတွင် လူဦးသရများမပားလာကာ မမို့မပနှင့်စက်မှုလပ
ု ်ငန်းများ ေွံ့မေိုးလာမခင်း

နှင်အ
့ တူ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွကရ
် မ
ှိ ှုပိုမိုများမပားလာပါသည်။ သို့ရာတွင် လတ်တသလာ၌ နိုင်ငံ
တစ်ဝန်းလုံးတွင် စုစသ
ု ပါင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏ မည်မျှထွက်ရှိသည်ဟူသသာ တိကျသသချာ
ခိုငမ
် ာသသာ အချက်အလက်များရရှရ
ိ န် မလွယ်ကူသသးပါ။ ကမ္ဘာေ
့ ဏ်၏ ၂၀၁၂ခုနှစ် ခန့်မှန်း
ချက်အရ မမန်မာနိုငင
် ံ၏ စွန့်ပစ်အမှိုကပ
် မာဏကို သအာက်ပါအတိင
ု ်းသတွ့ရှိရပါသည်ခုနှစ်

တစ်မန့အမှိုက်တန်ချိန်မပါင်း

လူတစ်ဦး တစ်မန့ စွန့်ပစ်နန
ှု ်း

၂၀၁၂

၅၆၁၆တန်

၀.၄၄ ကီလုိဂရမ်

၂၀၂၅

၂၁၀၁၂ တန်

၀.၈၅ ကီလုဂ
ိ ရမ်

ဇယား(၂) ။

မမန်မာနိုငင
် ံ၏ စွန့်ပစ်အမှိုက်ပမာဏ

ကိုးကားချက်။

Quick Study on Waste Management in Myanmar

၁၅။

တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ထွက်ရှိသသာအမှိုက်စုစုသပါင်းအနက်မှ ခန့်မှန်းသမခ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ

အဓိကမမို့ကကီး(၃) မမို့မေစ်သည့် ရန်ကုန်၊ မန္တသလးနှင့် သနမပည်သတာ်မမို့များမှ ထွကရ
် သ
ှိ နမခင်း
မေစ်သည်။
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မမို့ကကီးများ

တစ်မန့အမှိုက်တန်ချိန်မပါင်း

သနမပည်သတာ်

လူတစ်ဦး တစ်မန့ စွန့်ပစ်နန
ှု ်း

၁၆၀

-

ရန်ကုန်

၂၃၀၀-၂၅၀၀

၀.၅ ကီလုဂ
ိ ရမ်

မန္တသလး

၉၀၀ သကျာ်

-

ဇယား(၃) ။
ကိုးကားချက်။

ေန်ကုန်၊ မန္တမလးနှင့် မနမပည်မတာ်တို့၏ အမှိုက်ထွက်ေှိနှုန်း
https://www.ycdc.gov.mm/ (Accessed date – 7.10.2019)
https://myanmar.mmtimes.com/news/102333.html (Accessed date – 7.10.2019)

၁၆။

ထိအ
ု့ မပင်၂၀၂၀ မပည့်နှစ်တွင် မန္တသလးမမို့၌ တစ်သန့လျှင် အမှိုက်တန်ချိန် ၁၀၀၀ သကျာ်

အထိ ထွက်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထား ကပါသည်။ သနမပည်သတာ်နှင့် မန္တသလးမမို့တို့ရှိ လူတစ်ဦး
တစ်သန့အမှိုက်စွန့်ပစ်နှုန်းကိုမူ မသိရိရ
ှ ပါ။

မမန်မာနိုင်ငံတွင် ကကုံမတွ့မနေေည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုင်ောမပဿနာများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံ
ခန့်ခွဲမှုဆင
ို ်ော စိနမ
် ခါ်မှုများ
၁၇။

မမန်မာနိုင်ငံသဒသအနှံ့အမပားတွင် ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်အမှိုက်များနှင့် အမခားစွန့်ပစ်ပစ္စည်း

များကို

စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမခင်းမရှိသမေင့်

သမမမပင်နှင့်မမစ်သချာင်းများထဲတွင်

ပလတ်စတစ်

ညစ်ညမ်းမှုများ မေစ်သပါ်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသ ကာင့် ဧရာဝတီမမစ်
သည် ကမ္ဘာ့အညစ်ညမ်းေုံးမမစ်စာရင်းထဲတွင် နံပါတ် (၉) သနရာသရာက်ရှိသနပါသည်။7 ထိအ
ု့ မပင်
အလုပ်ရုံ၊

စက်ရုံများမှစွန့်ပစ်သရများကို

သန့်စင်မခင်းမမပုေဲ

တိက
ု ်ရိုက်စွန့်ပစ်သနမခင်းနှင့်

ပိုးသတ်သေးနှင့် ဓာတ်သမမဩဇာသုံး စိုကပ
် ျိုးသရးလုပင
် န်းများ လုပသ
် ောင်သနမခင်းတို့သ ကာင့်
လည်း သချာင်းသရ၊ မမစ်သရများကို ညစ်ညမ်းသစသည်။ မမန်မာနိုင်ငံရှိ သကျးလက်သဒသများ၌

7

https://www.mmtimes.com/news/myanmars-lifeblood-peril.html (Accessed date – 8.9.2019)
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သင့်သလျာ်သသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု မရှိမခင်းကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု မပဿနာကို
ပိမ
ု ိုေိုးရွားသစပါသည်။8
၁၈။

ရန်ကုန်မမို့၏ အမှိုက်ထွက်ရှိမှုမှာ ေယ်စုနှစ်အတွင်း နှစ်ေတိုးလာခဲ့ပါသည်။ ထိုတိုးပွား

လာသသာစွန့်ပစ်အမှိုက်များကို စွန့်ပစ်ရန်သနရာ (၆) သနရာရှိပါသည်။ သို့သသာ် ထားဝယ်သချာင်
တွင် တစ်ရက်လျှင် အမှိုက်တန်ချိန် (၈၀၀) နီးပါးပုံသနမပီး ထိန်ပင်တင
ွ ် တစ်ရက်လျှင် တန်ချိန်
(၁၀၀၀) နီးပါးပုံသနပါသည်။ ထိက
ု ဲ့သ့ို အမှိုကမ
် ျားတိုးပွားထွက်ရှလ
ိ ာသည့အ
် တွက် အမှိုက်
များကို မီးရှို့စက်သုံးေျက်ေီးမခင်း၊ စွန့် ပစ်အမှိုက် များမှ ဓာတ်သငွ့ထုတ်ယူမခင်းများကို
သောင်ရွကသ
် နသသာ်လည်း လက်ရိအ
ှ သနအထားအတိုင်း ပုံသွားမည်ေိလ
ု ျှင် သနာင်ငါးနှစ်၊
သမခာက်နှစတ
် င
ွ ် အမှိုက်ပစ
ုံ ရာသနရာမရှိမေစ်လာနိုင်သ ကာင်း သလ့လာသိရိရ
ှ ပါသည်။ 9
၁၉။

မန္တသလးမမို့၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိမ်းေည်းမှုစနစ်မှာ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျိုးစုံကို သရာသနှာစွန့်ပစ်

လျက်ရိသ
ှ မေင့် စည်ပင်သာယာသရးမှလည်း အေင်သမပရာနည်းလမ်းမေင့် သယ်ယူစွန့် ပစ်သနရ
လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိအမှိုက်စွန့်ပစ်ရာသနရာများမေစ်သည့် သတာင်အင်း၊ သမမာက်အင်းနှင့်
သကျာက် ကမ်းသတာင်အမှိုက်ကျင်းတို့ကုိ တိးု ချဲ့ရန်လိုအပ်လျက်ရိမှ ပီး အမှိုက်သိမ်းလုပ်ငန်းမှ
ရရှိသသာအခွန်သငွမှာ သန့်ရှင်းသရးလုပ်ငန်းနှင့်ယာဉ်သုံးစွဲမှုတို့အတွက် ကုန်ကျသငွနှင့န
် ှိုင်းယဉ်
ပါက ကျပ်သန်းသထာင်ချီအရှုံးသပါ်သနပါသည်။

10

ရှိရင်းဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် တိုးပွားလာမည့်

စွန့်ပစ်အမှိုက်များကို စနစ်တကျသိမ်းေည်းစီမံခန့်ခွဲရန်ေိုသည်မှာ ကကီးမားသည့်စိန်သခါ်မှုကကီး
မေစ်ပါသည်။
8

https://news-eleven.com/article/121814 (Accessed date – 15.9.2019)

9

မမို့မပရန်ကုန်နှင့်အမှိုကမ် ပဿနာ(မမင့သ
် မာင်စိုး)https://www.facebook.com/MONRECForestryMyanmar/posts/21

7827528768097?__tn__=K-R (Accessed date – 15.9.2019)
10

https://myanmar.mmtimes.com/news/102333.html (Accessed date – 15.9.2019)
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ပုံ (၄)။

ေန်ကုန်မမို့၊ လှိုင်ောယာမမို့နယ်တင
ွ ်ေှိမော အမှိုက်ပတ
ုံ စ်ပုံ၏ မမင်ကင
ွ ်း။

ကိးု ကားချက်။

မမန်မာတိင
ု း် မ်၊ https://bit.ly/32i4hDd

ပုံ (၅)။

ေန်ကုန်မမို့၏မနာက်မြးလမ်းကကားတွင် စည်းကမ်းမဲစ
့ ွာ အမှိုက်များစွန့်ပစ်ထားပုံ

ကိးု ကားချက်။

မမန်မာတိင
ု း် မ်၊ https://bit.ly/32ioDfm

14

ပုံ (၆)။

အမှိုက်ကန်ေို့ စည်ပင်အမှိုက်များ ေွားမောက်စွန့်ပစ်မနပုံ

ကိးု ကားချက်။

ပုံ (၇)။

The Straits Times, https://bit.ly/2NDSKsB

မန္တမလးစည်ပင်ဝန်ထမ်းများမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူနုင
ိ ်မော စွန့်ပစ်ပစ္စညး်
များကို ခွဲမခားထုတ်ယူမနပုံ

ကိးု ကားချက်။

၂၀။

The Global New Light of Myanmar, https://bit.ly/2qhFK3L

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သကာင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သရးတွင် မပည်သူများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

များအား စနစ်တကျစွန့်ပစ်သရးမှာလည်း အလွန်အသရးကကီးပါသည်။ ထို့သ ကာင့် စွန့်ပစ်အမှိုက်
များကို စနစ်တကျ ခွဲမခားစွန့်ပစ် ကရန် မပည်သူများအား ပညာသပးအစီအစဉ်များသောင်ရွက်မခင်း၊
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စာသင်သကျာင်းများတွင် ထည့သ
် ွင်းသင် ကားမခင်းနှင့် နိုင်ငံသားအားလုံးတစ်သမပးညီ ကျင့်သုံး
သောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်

အမှိုက်ခွဲမခားစွန့်ပစ်မခင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

ဥပသဒ၊ မူဝါဒများသရးေွဲမပီး ပညာသပးအစီအစဉ်များ သောင်ရွက်မခင်းတို့မှာလည်း အလွန်အသရးပါမပီး
အသလးထားသောင်ရက
ွ ်ရန် လိအ
ု ပ်သနသည့် ကဏ္ဍလည်းမေစ်ပါသည်။
၂၁။

ယခုအခါတွင် မမန်မာနိုင်ငရ
ံ မှိ မို့ကကီးအချို့တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သကာင်းမွန်စွာစီမံ

ခန့်ခွဲနိုင်ရန် မပည်သူများ၏ပူးသပါင်းပါဝင်မှုမှာ အလွန်အသရးပါသ ကာင်း သိရှိလာ ကမပီး အရပ်ေက်
အေွ့ဲ အစည်းများ၊ မပည်တင
ွ ်းအစိုးရမဟုတသ
် သာအေွဲ့အစည်းများ၊ လူငယ်လပ
ု ်အားသပးအေွဲ့
များနှင့် ကျန်းမာသရးနှင့်လူမှုသရးဝန်သောင်မှုအသင်းအေွဲ့များမှ မပည်သူများအား စွန့်ပစ်အမှိုက်
များ စနစ်တကျခွဲမခားစွန့်ပစ်သရးအသိပညာသပးအစီအစဉ်များ၊ 3R အသိမမှင့်တင်သရး အစီအစဉ်
များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့် ရှင်းသရးစည်းရုံးလှုံ့ သော်ပွဲများကို မပုလုပ်သပးသန ကပါသည်။
ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာသရးသကာ်မတီနှင့်
စွန့်ပစ်အမှိုက်များကို

မန္တသလးစည်ပင်သာယာသရးသကာ်မတီများမှလည်း

စနစ်တကျခွဲမခားစွန့်ပစ်မခင်းနှင့်

မပန်လည်မပုမပင်၍အသုံးမပုမခင်းစသသာ

အသိများ သကျာင်းသား၊ သကျာင်းသူများ ပိုမိုသိရှိလာသစရန်ရည်ရွယ်၍ စာသင်သကျာင်းများတွင်
ပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ

အသိပညာသပးသရးအစီအစဉ်များကိုလည်း

သောင်ရွက်သန ကပါသည်။

သို့ရာတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင်စ
့ ပ်လျဉ်းသည့် နည်းဗျူဟာ၊ လမ်းမပသမမပုံနှင့် အသမခခံ
အသောက်အအုံများ အားနည်းမခင်းတို့သ ကာင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျခွဲမခားစွန့်ပစ်
မခင်း၊ စုသောင်းမခင်းနှင့် 3R အသိမမှင်တ
့ င်သရးအစီအစဉ်များတွင် မပည်သူများပူးသပါင်းပါဝင်မှု
အားနည်းသနမပီး မပည်သူများအ ကားတွင် အေိုပါအသိပညာများ အားနည်းသနပါသသးသည်။11
အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုအား သသသသချာချာ စနစ်တကျမပုလုပ်မည်ေိုပါက တစ်လလျှင် အသမရိကန်
11

Waste Management in Myanmar

https://iges.or.jp/en/pub/waste-management-myanmar-current-status-key ( Accessed date – 27.9.2019)
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သဒါ်လာသန်း (၂၀) ခန့်သုံးရမည်မေစ်သည်။ ထို့သ ကာင့် ထိုသို့သငွကုန်သ ကးကျခံမပီး လုပ်သောင်မခင်း
ထက် မပည်သူတစ်ဦးချင်းကို အမှိုက်ခွဲမခားစွန့်ပစ်သည့်စနစ်များကို အသိပညာသပး၍ လုပ်သောင်ရန်
လိအ
ု ပ်သနမပီး ဥပသဒ၊ မူဝါဒများချမှတ်ကာ အမှိုက်ခဲမွ ခားစွန့်ပစ်သည့်စနစ်ကို လုပသ
် ောင်ရန်
လိအ
ု ပ်လျက်ရိှပါသည်။12
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအားမကာင်းေည့် အာေှမဒေတွငး် ေှိ စင်ကာပူနှင့်ဂျပန်နိုင်ငတ
ံ ို့၏
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်ထားမော မူဝါဒများနှငလ
့် ုပမ
် ဆာင်ထားမှုများ
အားမလ့လာမခင်း
၂၂။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို နိုင်ငံတကာတွင် သအာင်မမင်သနသည့်နည်းပညာ၊ အရင်း

အမမစ်များအသပါ်အသမခခံမပီး စနစ်တကျ စီမံသောင်ရက
ွ ်ရမည်မေစ်သ ကာင်း နိုင်ငံသတာ်သမ္မတ
ဦးဝင်းမမင့်က ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်းသရးသန့အခမ်းအနားတွင် သမပာ ကား
ခဲ့ပါသည်။ သို့မေစ်ပါ၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအားသကာင်းသည့် အာရှသဒသတွင်းရှိ စင်ကာပူ
နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတို့၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်ထားသသာ မူဝါဒများနှင့် မဟာ
ဗျူဟာအချို့ကို သလ့လာတင်မပရပါသည်။

စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ချမှတ်ထားနသာ မူဝါေများနှင့်
မဟာဗျူဟာများ
၂၃။

စင်ကာပူနိုင်ငံသည်လည်း

အမခားနိုင်ငံများနည်းတူ

လူဦးသရနှင့်

စီးပွားသရးေွံ့မေိုး

တိးု တက်လာမှုသ ကာင့် မမူနီစပါယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွကရ
် ှိသည့်ပမာဏမှာ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တင
ွ ်
12

https://burma.irrawaddy.com/news/2019/07/25/198931.html ( Accessed date – 27.9.2019)
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တစ်ရက်လျှင် (၁၂၆၀) တန် ထွကရ
် ခ
ှိ ဲ့ရာမှ ယခုအခါ (၇) ေ တိးု မမှင့်ထွက်ရှိလာပါသည်။
ထိ့သ
ု ကာင့် စင်ကာပူနိုင်ငံသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သကာင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနုင
ိ ်ရန် သအာက်ပါ
မူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာများကို ချမှတထ
် ားပါသည် (က) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ေိမ
ှ ှုကို တတ်နုင
ိ ်ေမျှမလျှာ့ချေန်နှင့် ထွကေ
် ှိလာမော
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အတတ်နိုငဆ
် ုံး မပန်လည်မပုမပင်အေုံးမပုေန်၊
(ခ)

စွန့်ပစ်အမှိုကက
် န်ေို့ စွန့်ပစ်ေမည့်အမှိုက်ပမာဏ နည်းနိုင်ေမျှနည်းမအာင်
မပုလုပ်မခင်း။ လက်ရှိတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သမမေို၍
့ စွန့်ပစ်
ရာသနရာ တစ်သနရာသာရှိပါသည်။ ထိသ
ု နရာကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်နှင့်
၎င်းသနရာတွင် သွားသရာက်သမမေို့စွန့်ပစ်ရသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ပမာဏ
ကို သလျှာ့ချရန်အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို တတ်နင
ုိ သ
် မျှ မီးရှို့ေျက်ေီးမခင်း
အားမေင့် သမမေို့ရာသနရာသို့ သွားသရာက်စွန့်ပစ်ရမည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ (၉၀)
ရာခိုင်နှုန်းကို သလျှာ့ချနိုင်ပါသည်။ အေိုပါ မီးရှို့စက်ကကီးများမှ ထွကရ
် လ
ှိ ာသသာ
အပူများမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတယ
် ူနင
ို ်မပီး စင်ကာပူနင
ို ်ငအ
ံ တွက် လျှပ်စစ်
ဓာတ်အား (၂) ရာခိုငန
် ှုန်း သထာက်ပံ့သပးနိုငပ
် ါသည်။

(ဂ)

အန္တောယ်ေှိမောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို မေးကင်းမအာင်စွန့်ပစ်မခင်း။ စက်ရံမ
ု ျားမှ
ထွကရ
် သ
ှိ နသသာ အန္တရာယ်ရသ
ှိ ည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် သေးထွက်ပစ္စည်းများ
သည် မပည်သူများ၏ကျန်းမာသရးကို ထိခိုက်သစရုံသာမက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း
အန္တရာယ်မေစ်သစပါသည်။ ထိုအန္တရာယ်ရှိသသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကို သကာင်းမွန်စွာ
စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် National Environment Agency မှ တင်းကျပ်သသာ စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများကို စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ချမှတ်ထားပါသည်။
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စင်ကာပူနိုင်င၏
ံ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာေျူဟာ13
နည်းနိုင်ေမျှနည်းမအာင် မလျှာ့ချမခင်း/ ကာကွယ်မခင်း (Minimization/ Prevention)


စွန့် ပစ်ပစ္စည်းများစွန့် ပ စ်ရာတွင်

သပးရမည့်စွန့် ပ စ် အ ခွန်ခအား

သင့်သတာ်သသာ

ပမာဏ

သတ်မှတ်မခင်း


ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများတွင် သကာင်းမွန်ထိသရာက်သသာ ပစ္စည်းအရင်းအမမစ် အသုံးမပုမှုများကို
တိုးမမှင့်မခင်း



စီးပွားသရးလုပ်ငန်းများနှင့် အိမ်များတွင်

3Rs စည်းမျဉ်းများကို ပိုမိုလက်ခံကျင့်သုံးလာသအာင်

အားသပးမခင်း
မပန်လည်မပုမပင်ေုံးစွဲမခင်း (Recycling)


စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ထွက်ရှိသသာ မပန်လည်အသုံးမပုနိုင်သည့် ပစ္စည်းပမာဏ

များနိုင်သမျှ

များသအာင် မပုလုပ်မခင်း


စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား မပန်လည်မပုမပင်ထုတ်လုပ်သည့် အသမခခံအသောက်အအုံများ တိုးပွား
သအာင်မပုလုပ်မခင်း

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ စွမ်းအင်ထုတ်ယမူ ခင်း/ အမှိုက်၏ထုထည်ပမာဏမလျှာ့ချမခင်း (Waste-to-energy/
Volume Reduction)


စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ

စွမ်းအင်မပန်လည်ထုတ်ယူနိုင်မှုကို

များသထက်များသအာင်

မပုလုပ်မခင်း/

အမှိုက်မ ျားမီးရှို့ေျက်ေီ း ရာမှ ထွက်ရ ှိလ ာသည့် မပာများနှင့ ် အမှို က် များစွန့် ပစ် ရန် အတွက ်
အသုံးမပုရမည့် သမမသနရာကို နည်းနိုင်သမျှနည်းသအာင်မပုလုပ်မခင်း

မမမြို့မခင်း (Landfill)


သမမေို့သည့်သနရာသို့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသွားသရာက်စွန့်ပစ်ရသည့် ပမာဏနည်းနိုင်သမျှ နည်းသအာင်
မပုလုပ်မခင်း



အမှိုက်များ သမမေိ့သ
ု ည့်သနရာများ၏သက်တမ်းကို ကာ ကာခံနိုင်သမျှခံသအာင် မပုလုပ်မခင်း

ပုံ (၈) ။ စင်ကာပူနုင
ိ ်ငံတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စညး် စီမံခန့်ခွဲမန
ှု ှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်ထားမော မဟာေျူဟာ

13

https://www.nea.gov.sg/our-services/waste-management/overview (Accessed date - 17.9.2019)
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်ေက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လက်ေှိချမှတ်ထားမောမဟာေျူဟာများ
၂၄။

ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရက ပစ္စည်းများသကာင်းမွန်စွာ လည်ပတ်သုံးစွသ
ဲ နသည့် လူမှုအေွဲ့အစည်း

ကို မမှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဥပသဒများကိုချမှတ်ရုံသာမက မပည်သူများအား စွန့်ပစ်ပစ္စည်းေိုင်ရာ
အသိပညာသပးမခင်းကို မမှင့်တင်ရန်နှင့် အမခားသသာအေွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးသပါင်းလုပ်သောင်မှုကို
တိးု မမှင့်ရန်ရည်ရွယ်၍ သအာက်ပါမဟာဗျူဟာများချမှတ်၍ လှုပရ
် ှားမှုများကို သောင်ရွက်
လျက်ရိပ
ှ ါသည်-14
(က) 3R အေိမမှငတ
့် င်မေးလေတ်မှတထ
် ားမခင်း။ 3R (သလျှာ့ချမခင်း၊ မပန်အသုးံ
မပုမခင်းနှင့် မပန်လည်မပုမပင်အသုံးမပုမခင်း) အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူ
မပည်သူများနှင့် စီးပွားသရးလုပ်ငန်းရှင်များအ ကား ပူးသပါင်းမှုနှင်န
့ ားလည်မှုကို
မမှင့်တင်ရန်ရည်ရယ
ွ ်၍ ဂျပန်အစိုးရသည် သအာက်တုေ
ိ ာလအား 3R အသိ
မမှင့်တင်သရးလအမေစ် သတ်မှတ် မပဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ 3R အသိမမှင်တ
့ င်သရး
လအတွငး် တွင် အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ၊ သဒသန္တရအစိုးရများနှင့် အမခားစိတ်ပါ
ဝင်စားသသာ အေွဲ့အစည်းများမှ

အမျိုးမျိုးသသာအစီအစဉ်များနှင့်အခမ်းအနား

များကို ကျင်းပ ကပါသည်။
(ခ)

3R အေိမမှငတ
့် င်မေးနိုငင
် ံတကာညီလာခံကျင်းပမခင်း ။ ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီး
ဌာနနှငအ
့် တူ 3R အသိမမှငတ
့် င်သရးေိုရမ်နှင့် သဒသန္တရအုပ်ချုပ်မှုအေွဲ့အစည်း
များပူးသပါင်း၍ 3R အသိမမှငတ
့် င်သရး နိုင်ငံတကာညီလာခံကို နှစစ
် ဉ်ကျင်းပ
ပါသည်။ အေိပ
ု ါညီလာခံတွင် မပည်သူများ၊ စီးပွားသရးလုပင
် န်းရှင်များနှင့်
အစိုးရဝန်ထမ်းတို့ အတူတကွစုစည်း က၍ ပစ္စည်းများသကာင်းမွန်စွာ လည်ပတ်

14

https://www.env.go.jp/en/recycle/smcs/attach/hcswm.pdf (Accessed date - 17.9.2019)
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သုံးစွသ
ဲ နသည့် လူမအ
ှု ေွ့ဲ အစည်းတစ်ရပ် ထူသထာင်ရန်နှင့် ပါဝင်တက်သရာက်
လာသသာ တစ်ဦးတစ်သယာက်ချင်းစီမှ ၎င်းတို့၏သန့စဉ်လူသနမှုေဝတွင် ကကုံသတွ့
သနရသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အသတွ့အကကုံများကို မပန်လည်
ေန်းစစ်သုံးသပ်နင
ို ်ရန်အတွက် ၎င်းတိ၏
ု့ မှတ်စုများကို အချင်းချင်းနှိုင်းယှဉ်
ေလှယ် ကပါသည်။
(ဂ)

ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာနက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမကာင်းမွန်စွာ လည်ပတ်မန
ေည့် လူမှုအြွဲ့အစည်းတစ်ေပ်ထူမထာင်မခင်းကို ကူညီမထာက်ပံ့မပးမခင်း
ဆိုင်ောဆုတံဆိပ်မပးအပ်မခင်း ။ ပစ္စည်းများသကာင်းမွန်စွာ လည်ပတ်သုံးစွသ
ဲ န
သည့်

လူမှုအေွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ထူသထာင်ရာတွင်

ထူးချွနသ
် ကာင်းမွန်သည့်

ရလဒ်များကို ရရှိသအာင်သော်သောင်နင
ို ်သည့် လူမအ
ှု ေွ့ဲ အစည်း၊ အသင်းအေွဲ့
များ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလပုဂိ္ဂုလ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာဝန်ကကီးက
ပစ္စည်းများသကာင်းမွန်စွာလည်ပတ်သနသည့် လူမှုအေွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ထူသထာင်
မခင်းကို ကူညီသထာက်ပံ့သပးမခင်းေိုင်ရာ ေုတေ
ံ ိပ်အား ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်
သပးအပ်ခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ေဟဇာတမြစ်ေည့် မေးဝယ်မခင်းစည်းရုံးလှုံ့မဆာ်ပွဲ မပုလုပ်
မခင်း။ 3R အသိမမှင်တ
့ င်သရးလအတွငး် တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကကီးဌာန၊ 3R
အသိမမှငတ
့် င်သရးေိုရမ်နှင့် စီးပွားသရး၊ ကုန်သွယသ
် ရးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာနတို့
အတူ စည်ပင်သာယာသရးအေွဲ့များ၊ သထာက်ပံ့ပ့သ
ို ောင်သရး၊ စီးပွားသရးအသင်း
အေွဲ့များနှင့် စားသုံးသူများအေွဲ့အစည်းတို့ပူးသပါင်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတ
မေစ်သည့် သေးဝယ်မခင်းစည်းရုံးလှုံ့သော်ပွဲကို ၂၀၀၀မပည့်နစ
ှ ်မှ စတင်၍မပုလုပ်
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ခဲ့ ကပါသည်။ အေိုပါလှုံ့သော်ပဲွတွင် စားသုးံ သူများ၊ ကုန်ပစ္စည်းမေန့်သဝသူ
များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းလက်လသ
ီ ရာင်းချသူများအား ပတ်ဝန်းကျင်နှငသ
့် ဟဇာတ
မေစ်သစသည့်

စားသုံးသူအမူအကျင့်များ

ကိုယ်ပိုငသ
် ေးဝယ်အတ
ိ ်များသုံးရန်၊

(ဥပမာအားမေင့်

သေးဝယ်ရာတွင်

ပစ္စည်းများထုပ်ပိုးရာတွင်

ရိုးရှင်းသသာ

နည်းလမ်းများအား အသုးံ မပုရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတမေစ်သစသည့်
ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာအသုံးမပုရန်) ကို သရုပ်သော်မပသသည့် အစီအစဉ်များစွာ
ကို မပုလုပ် ကပါသည်။
(င)

ထုတ်ပိုးကုန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမလျှာ့ချမေး မဆာ်ဩေူများခန့်အပ်ထားမခင်း။
ထုတ်ပိုးကုနမ
် ျားမေစ်သည့် ေူးခွ၊ံ ပုလင်းခွံများနှင့် ပစ္စည်းထုတ်ပးို သည့်အရာ
များမှထွက်လာသသာအမှိုက်များနှင့် စတိုးေိုင်များမှ ထွက်ရှိလာသသာ ပလတ်
စတစ်အမှိုက်များကို သလျှာ့ချနိုင်သရး မပည်သူများ၏အသိကို မမှင့်တင်ရန်အတွက်
ထုတ်ပိုးကုန်များ

မပန်လည်မပုမပင်အသုံးမပုသရးအက်ဥပသဒတွင်

ထုတ်ပိုးကုန်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသလျှာ့ချသရး သော်ဩသူများခန့်အပ်ထားသရးကို ပတ်ဝန်းကျင်
ဝန်ကကီးဌာန၏ တာဝန်တစ်ရပ်အသနမေင့် ထည့်သွင်းသော်မပထားပါသည်။ ခန့်အပ်
ထားသသာ ထုတ်ပိုးကုနစ
် ွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသလျှာ့ချသရး သော်ဩသူများသည်
မပည်သမ
ူ ျားအား ထုတ်ပိုးကုန်များမေစ်သည့် ေူးခွ၊ံ ပုလင်းခွံများနှင့် ပစ္စည်း
ထုတ်ပိုးသည့်အရာများမှထွက်လာသသာ အမှိုက်များစွန့်ပစ်မခင်းနှင့် ပတ်သက်
သည့် အသိပညာသပးသရး၊ ထိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသလျှာ့ချသရးအတွက် အသရးပါ
သသာ ကနဦးမပုလုပ်သောင်ရွက်နိုင်မည့် ပဏာမသမခလှမ်းများကို မမှင့်တင်သရးနှင့်
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စားသုးံ သူများကို အကကံဉာဏ်များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များသပးသရးစသည်တို့ကို
လုပသ
် ောင် ကပါသည်။
(စ)

ကုန်ပစ္စည်းများအမှတ်တံဆိပ်တင
ွ ် R အမှတ်အေားနှင့် 3R အမှတ်အေားကို
ထည့ေ
် ွင်းမြာ်မပမခင်း။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသလျှာ့ချသရး၊ အသိ
မမှင့်တင်သရး နိုင်ငံတကာသကာင်စီသည် စက္ကူသဟာင်းများမှ အသစ်မပန်လည်
မပုလုပ်ထားသသာစက္ကူများအသုံးမပုသရးနှင့် မပည်သူများယင်းအသိပိုမိုသိရှိလာသရး
ကို အားသပးရန် R အမှတ်အသားကို ကုန်ပစ္စည်းအမှတအ
် သားအမေစ် ေန်တီး
ခဲ့ပါသည်။ ထို R အမှတ်အသားကိုမမင်ရမုံ ေင့် မပန်လည်အသုးံ မပုထားသည့်
စက္ကူသဟာင်းများ၏ သပျာ့ေတ်ရာခိုင်နန
ှု ်း မည်မျှပါဝင်သည်ကို သိရန
ှိ ိုင်မည်
မေစ်ပါသည်။

3R

အသိမမှငတ
့် င်သရးအစီအစဉ်များကို

မပည်သူများပိုမိုသိရှိ

လာ ကသစရန်နင
ှ ့် ပိုမိုပူးသပါင်းပါဝင်လာ ကသစရန်ရည်ရယ
ွ ်၍ 3R အသိ မမှင့်တင်
သရးသကာင်စီမှ 3R အမှတ်အသားကို နားလည်ရလွယ်ကရ
ူ ှင်းလင်းသသာပုစ
ံ မံ ေင့်
ဒီဇိုင်းသရးေွဲေန်တီးထားပါသည်။ ၎င်း 3R အမှတ်အသားကို ကုမ္ပဏီများ၊ အစိုးရ
မဟုတ်သသာ အေွ့ဲ အစည်းများနှင့် သဒသန္တရအုပ်ချုပ်မအ
ှု ေွ့ဲ အစည်းများက ၎င်း
တိ၏
့ု 3R အသိမမှငတ
့် င်သရးအစီအစဉ်များနှင့် လှု့ံ သော်ပွဲများတွင် လွတ်လပ်စာွ
အသုးံ မပုနိုင် ကပါသည်။
(ဆ) မဂဟမေဒစနစ်မကာင်းမွန်မောမမို့များ (Eco-towns) များအမြစ် ေတ်မှတ်
မပးမခင်း။ ဂျပန်နိုငင
် ံအစိုးရသည် ပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတ အလွန်သကာင်းမွန်
သည့် သနရာများကို သဂဟသဗဒစနစ်သကာင်းမွန်သသာမမို့များ (Eco-towns)
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များအမေစ် တရားဝင်အသိအမှတ်မပု သတ်မှတသ
် ပးထားပါသည်။ ဂျပန်နိုငင
် ံ
တွင် Eco-towns (၂၆) မမို့ရှိရာ မမို့အချို့အား သော်မပအပ်ပါသည်-

ပုံ (၉) ။

Eco-towns (၂၆) မမို့

Kobe

Kawasaki

Osaka

ဂျပန်နုင
ိ ်ငေ
ံ ှိ Eco-towns အချို့၏ပုမ
ံ ျား
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နိဂုံး
၂၅။

မပည်သူလထ
ူ ုြွျန်းြာဟရးနှင့် ပတ်ဝန်းြွျင်သန့်ရှင်းသာယာလှပဟရးအတွြွ် နိုင်ငံ

နှင်အ
့ ဝှမ်းတွင် သန့စဉ်နှင့်အမျှ တန်ချိန်သပါင်း သထာင်ချီ၍ထွက်ရသ
ိှ နသည့် သနအိမ်အမှိုက်များ၊
စက်ရံအ
ု လုပရ
် ုံအမှိုက်များ၊ သေးရုံသေးခန်းအမှိုက်များ၊ စွန့်ပစ်သရေိုးများစသည်တု့က
ိ ို စနစ်
တကျစီမံခန့်ခွဲနုင
ိ ်ရန်အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို အမျိုးသားအေင့အ
် မေစ် အသကာင်
အထည်သော်သောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သနမပီမေစ်ပါသည်။ ထို့မပင် ပိုမိုထွက်ရှိလာသသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
များကို သကာင်းမွန်ထိသရာက်သသာနည်းလမ်းများမေင့် စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် နိုင်ငံသတာ်
အစိုးရနှင့်သြွ်ဆိုငရ
် ာဌာနြျား၏ ကြွိုးပြ်းြှုသာြြွ အေွ့ဲ အစည်းများနှင့် မပည်သူလူထ၏
ု
ပူးဟပါင်းပါဝင်ဟဆာင်ရွြွ်ြှုြှာလည်း အလွန်အဟရးကြွီးပါသည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားစီြံခန့်ခွဲြှု

နှင်ပ
့ တ်သြွ်၍လည်း အြျားမပည်သူအားလုံး သတိမပုလိုြွ်နာဟဆာင်ရွြွ်နိုင်ဟစဟရးအတွြွ်
ထိဟရာြွ်ဟြွာင်းြွန်သည့် အသိပညာဟပးဟရးအစီအစဉ်ြျားြွို သြွ်ဆိုင်ရာအဖွ့ဲ အစည်းြျား
ြွ အဟြွာင်အထည်ဟဖာ်ဟဆာင်ရွြွရ
် န်လည်း လိအ
ု ပ်ပါသည်။ ထိ့ဟ
ု ကြွာင့် နိုင်ငံတြွာတွင်
လည်း အဟလးထားဟဆာင်ရွြွ်ဟနကြွဟသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှုအဟကြွာင်းြွို ပိုြိုသိရှိ
ဟလ့လာနိုင်ဟစရန်ရည်ရယ
ွ ်၍ ဟလ့လာစုစည်းတင်မပရမခင်းမဖစ်ပါသည်။
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