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ေမလ၊ ၂၀၁၉။ စာေစာင္၊ ၃၈

အေရွ ႔ေတာင္အာရွတြငမ
္ ်ိဳးေစ့သေ
ို လွာင္ရန္အတြက္တန္ဖးို နည္း
သဘာ၀အေဆာက္အဦ ေရြးခ်ယ္ႏင
ို ္မမ
ႈ ်ား
၁

ပက္ထရစ္ ထရိုငရ
္ ယ္၊ ၁ယု၀တီ ဒန္မာလိဒ၀ိင
ု ္ ႏွင့္ ၁ေအဘရမ္ ဘစ္စလာ

၁

အီးစီအပ
ိ ္ခ်္အို အာရွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မစ
ႈ င္တာ၊ ခ်င္းမိင
ု ၊္ ထိုင္းႏိုငင
္ ံ တိ႔မ
ု ွေရးသားသည္။

[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည့္အာရွတခြင္ရွိလူထုအဆင့္မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ကြန္ယက္သည္မ်ိဳး ေစ့မ်ားကိုပို
၍ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္သာမဟုတ္ဘဲအခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္းမွ်ေ၀ရန္ျဖစ္သည္။၂၀၁၈ခုႏွစ္
တြငျ္ မန္မာႏိုင္ငံရွိဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ၌ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ရႊံ႔ေျမႏွင့ျ္ ပဳလုပ္ေသာအေဆာက္အဦ
အမ်ိဳးမ်ိဳး(ေလအလုံပိတ္ျခင္းႏွင့္မပိတ္သည့္နည္းမ်ားအပါအ၀င္)တြင္လက္ေတြ႔က်သည့္မ်ိဳးေစ့သိုေလွာင္ျခင္းဆိုင္ရာ
သုေတသနကိုအီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွသည္ကာဟဲလူအေသးစားလယ္ယာရင္းျမစ္စင္တာႏွင့္ပူးေပါင္း၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့
သည္။ကၽြန္ပ္တု႔သ
ိ ည္လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူကၽြန္ပ္တို႔ေပးခဲ့သည့္ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ားျဖင့္လက္ေတြ႔က်စြာ
စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ပိုမိုေကာင္းမြနသ
္ ည့္က်င့္သုံးမႈႏွင့္နည္းပညာမ်ားကိုခြဲျခားေတြ႔ရွိႏိုင္
ေသာေၾကာင့္၀မ္းေျမာက္မိပါသည္၊ဤကဲ့သို႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုပို၍က်ယ္ျပန္႔သည့္အီးစီအိ ပ္ခ်္အိုကြ န္
ယက္ျဖင့္မွ်ေ၀ရန္လည္းရည္ရြယ္ပါသည္။]

A.

B.

C.

ပုံ၁။ (က) အီးစီအိပ္ခ်္အို ကမၻာလုံးဆိုင္ရာလယ္ယာအေစ့ဘဏ္အေအးခန္း၊အပူခ်ိန္ႏွင့္စိုထိုင္းျခင္းအတြက္ရာသီဥ
တု-ထိန္းျခင္း။(ခ) အီးစီအိပ္ခ်္အို ကမၻာလုံးဆိုင္ရာလယ္ယာကြန္တိန္နာအေအးခန္း၊ျပန္လည္တတ္ဆင္၍အေအး
ဓါတ္ေပးထားသည့္ပို႔ေဆာင္ေသာေသတၱာ(ကြန္တိန္နာ)။(ဂ)အီးစီအိပ္ခ်္အိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာ၊ေရျမႈပ္
အပူစီဆင္းမႈတားဆီး၍ျခားထားသည္-့ ယူနစ္A/C အေအးအခန္း(ဓါတ္ပုံခရက္ဒစ္ ေဟာ္လီ ဆိုဘက္စကီ/အဲလစ္စ
ဘက္ ကာေစး)။

နိဒါန္း
ဆီေလ်ာ္မရ
ႈ ွိသည့္လိုအပ္ေသာပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးျခင္းျဖင့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာသိုေလွာင္ႏိုင္သည္-နိမ့္ေသာအပူ
ခ်ိန္ႏွင့္နိမ့္ေသာစိုထိုင္းမႈကိုအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီထားပါကသာမန္မ်ိဳးေစ့အမ်ားစုကိုအပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာသိုထားႏိုင္ျခင္းမွာ

အလြန္ျဖစ္ႏိုင္ ေသာအရာျဖစ္သည္

(ဟာရင္တန္၊၁၉၇၂)။

ကံမေကာင္းသည္မာွ

အေကာင္အ ထည္ေဖၚျခင္းႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိသည့္အေထာက္အပ႔ံပစၥည္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္အကုန္အ က်
အလြန္မ်ားႏို င္၍ လက္ရအ
ွိ ေစ့/မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ႏွင့္အေစ့/မ်ိဳးေစ့ဗီဇဘဏ္မွအေထာက္အပံ့နမူနာမ်ားသည္အဖြဲ႔ အစည္း
ငယ္မ်ားသို႔မဟုတ္လူထုမ်ားစြာတို႔၏လိုအပ္ခ်က္ကို ေက်နပ္ေလာက္သည္အထိမေပးႏိုင္ပါ။ေက်းဇူးတင္ရ သည္မာွ
ကြဲျပားသည္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္နည္း

လမ္းမ်ားရွိ ေနျခင္းျဖစ္သည္၊

အလြန္က်ယ္ျပန္႔သည္ ့ေထာက္ပ႔ံမႈမ်ား

အတြက္ထည့္၀င္ရင္းႏွီးမႈအဆင့္အ မ်ိဳးမ်ိဳးေစ်းႀကီးေသာ၊ျမင့္သည့္စက္မႈဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မႈမွစ၍ကုန္က် စရိတ္သ
က္သာေသာ၊ျပဳျပင္မႈနည္းသည့္ပုံစံမ်ားအထိမ်ားစြာရွိပါသည္။အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွတြင္ကၽြန္ပ္တို႔သည္ကမၻာ တ၀ွမ္း ရွိ
အေစ့ဘဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္မိမိတို႔၏အေစ့သိုေလွာင္မႈအေထာက္အပ႔ံမ်ားကိုမိမိတို႔ဘာသာျပဳျပင္လည္ပတ္သည္။
ျမင့္ေသာနည္း

ပညာ၊ရာသီဥတု-ထိန္းသည္ ့အ ေအးသိုေလွာင္ခန္း၊

ဘဏ္အေအးခန္း၊ ျပန္လည္တတ္ဆင္၍

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ

လယ္ယာ

မ်ိဳးေစ့

အေအးဓါတ္ေပးထား ေသာသယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ေသတၱာ

မွစ၍

အကုန္အက်သက္သာသည့္ေရျမႈပ္ျဖင့္အပူစီဆင္းမႈတားဆီးထားသည့္ယူနစ္အေအးခန္းစနစ္အထိပါ၀င္သည္(ပုံ ၁)။
ကၽြန္ပ္တို႔၏အေစ့သိုေလွာင္ျခင္းတြင္အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိဤစနစ္တစ္ခုစီမွထိေရာက္မႈကိုျပႏိုင္သည္(မို
တစ္၂၀၁၆)သို႔ေသာ္ကၽြန္ပ္တို႔၏ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ေရြးခ်ယ္မႈသည္ပင္လွ်င္လယ္ယာတစ္ခုသို႔
မဟုတေ
္ ဒသခံလူထုအဆင့္တြင္အေစ့သိုေလွာင္မႈအေထာက္အပ႔ံမ်ားကိုမည္သို႔အစားထိုးမည္နည္း
ဟူေသာေမးခြန္းကိုတိက် စြာရည္ညြန္းေျဖဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ကၽြန္ပ္တို႔သည္ကုနု္က်စရိ တ္မ်ားကို အလြန္အမင္း
မည္သက
ု႔ိ ်ဆင္းေအာင္လုပ္ရ

မည္ကုိသင္ယူရရွိခဲ့ေသာ္လည္းလူထမ
ု ်ားစြာႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းငယ္မ်ား

လုပ္ရန္အတြက္လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ေသးပါ၊

မွထိုသို႔ျပဳ

ထို႔ျပင္အေထာက္အပ႔ံပစၥည္းတစ္ခုစီတို႔သည္အေႏွာက္အယွက္မေပးဘဲ

တည္ၿငိမ္သည့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမရႏိုင္ ျခင္းသည္လည္း

အဟန္႔အတားမ်ားစြာထဲမွ

တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဤ

ဆက္လက္ ေမးေနသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုရည္ညြန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ျပဳလုပ္ရာတြင္အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွ အေစ့ဘဏ္မွ
မၾကာေသးခင္ကလက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားကိုပိုမိုတိုးတက္
ငယ္အဆင့္အတြက္အေစ့ဘဏ္မ်ားႏွင့္

တစ္ဦးတည္းပိင
ု ္လယ္ယာ

ေအာင္ျပဳ

လုပ္ျခင္းႏွင့္လူထုအုပ္စု

အဆင့္အတြက္အ ေစ့သိုေလွာင္ႏိုင္မႈ

မ်ား

အျဖစ္က်ိဳး စားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈသေဘာတရားအေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္အီးစီအိပ္ခ်္အိုကြန္ယက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွရရွိေသာတုျ႔ံ ပန္မႈ
မ်ားအေပၚမူတည္၍(CRS၂၀၁၄)၊ကၽြန္ပ္တို႔သည္ထိေရာက္မႈမ်ားႏွင့္လပ္ေတြ႔က်သည့္သဘာ၀-ေျမအေဆာက္အဦ
နည္းပညာမ်ားကိုအတည္ျပဳ၍ႏိုင္ရန္အားထုတ္လ်က္ရွိသည္။ထိုငး္ ႏိုင္ငံ၊ခ်င္းမိုင္ရွိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွအေစ့ဘဏ္၌
၂၀၁၈(ဇႏၷ၀ါရီဒီဇင္ဘာ)တြင္အေသးစားသုေတသနတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့၍ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအီးစီအိပ္ခ် ္အိုအာ ရွ၊
လူထုအဆင့္မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ကြန္ယက္မွအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးသည္ထုိေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုျပန္လည္အသုံးျပဳခဲ့သည္။

ေျမအိတအ
္ မ
ိ မ
္ ်ား၊ေတာင္ေစာင္းပုစ
ံ က
ံ တုတက
္ ်င္းမ်ားႏွင့ျ္ မွပထ
္ ားသည့္ေရတိင
ု က
္ မ
ီ ်ားကိႏ
ု ိင
ႈ း္ ယွဥျ္ ခင္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသဘာ၀အေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္သည့္ေျမအိတ္ႏွင့္ေျမႀကီးသိပ္ႏွက္ထားသည့္ အိမ္မ်ား သည္အေစ့
သို ေလွာင္ရန္အတြက္စံျပေနရာမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။
အခ်ိဳ႔ေသာေနရာမ်ားတြ င္အေစ့မ်ားကိုေျမေအာက္တြင္သို ေလွာင္ ျခင္းသည္ထိေရာက္ႏိုင္သည္ဟုလည္း
အႀကံျပဳျခင္းမ်ိဳးရွသ
ိ ည္။အရ ည္အေသြး မ်ားကိုကာကြယ္ျခင္းႏွင့္အကုန္အက်သက္သာသည္ ့ သဘာ၀
အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္နည္းပညာမ်ားကိုသတိမူ၍(အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေဆာက္လုပ္သည္)ကၽြန္ပ္တို႔သည္အာ
ရွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာတြင္မတူညီေသာအျခားနည္းမ်ားကိုစတင္စမ္းသပ္လ်က္ရွိသည္။၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္
အီးစီအိပ္ခ်္အိုသည္ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစား စမ္းသပ္မႈတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ပါသည္)။
ေဖၚျပထားသည့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား အထူးသျဖင္ ့အေရွ့ေတာင္အာရွအေျခအေန-အ ပူခ်ိန္ႏွင့္စိုထိုင္းမႈျမင့္
သည့္ရာသီဥတုရွိ သည္ ့ေနရာတြင္စမ္းသပ္ခဲ့သည္၊ဤေနရာမ်ား သည္ယခင္ကေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ျဖင့္လုပ္ငန္းလုပ္ခဲသ
့ ည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
ပဲႀကီးကိုအသုံးျပဳျခင္း - လက္(ဘ)လက္(ဘ)ပါပါရီယပ္စ(္ L) အေစ့မ်ားကိုတႏွစ္ပတ္လုံးမတူညီေသာေနရာသုံးေနရာ
တြင္သိုေလွာင္ထားပါသည္၊၎တိ႔ုတြင(္ ၁)ေျမအိတ္အိမ္၊(၂)ေတာင္ေစာင္းပုံစံကတုတ္က်င္းႏွင(့္ ၃)ျမႈပ္ထားေသာရႊ႔ံ
ေစးေျမစည္တို႔ပါ၀င္သည္(ပုံ ၂)။အေစ့မ်ားကိထ
ု ိုပစၥည္းတစ္မ်ိဳးစီတို႔၏အထဲသို႔ထည့္သည္၊ အေစ့တ၀က္က(ို က)
ဖန္ဘးူ မ်ားတြင္စက္ဘီးေလထိုးတံကိုအသုံးျပဳ၍အလုံပိတ္ထား၍က်န္တ၀က္ကိုထိုအတိုင္းထားသည္(ဘစ္ကလာ၂၀
၁၅၊သြန္ဆင္၂၀၁၆)၊(ခ)စကၠဴအိတ္ထဲတြင္ေလအလုံမပိတ္ဘဲထားသည္။သိေ
ု လွာင္ရန္ပံ့ပိုးပစၥည္းတစ္မ်ိဳးစီတြင္အေစ့
မ်ားကိုေလးႀကိမ္ခြဲ၍၃၊၆၊၉ႏွင့္၁၂လတြင္အေစ့မ်ား၏အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈႏွင့္အေညွာက္ေပါက္သည္ႏ
့ ႈန္ းကိုစမ္းသပ္သည္
၊ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြငဗ
္ ူးမ်ား၊ထည့္စရာမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာလမ်ားအတြင္းမဖြင့္ပါ။
ဤပတ္၀န္းက်င္တြင္သိုေလွာင္ထားသည့္အေစ့မ်ားကိုစမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအျပင္အခ်က္အလက္လယ္
ဂ်ာမ်ားကိုဤပစၥည္းတစ္ခုစီ၏အထဲႏွင့္အျပင္မ်ားတြင္ထည့္ထားျခင္းျဖင့္တစ္ႏွစ္အတြင္းသိုေလွာင္သည့္
အေျခအေနကိုေျခရာခံသည္-အတိက်ေျပာရလွ်င္အပူခ်ိန္ႏွင့္စိုထိုင္းမႈမ်ားကိုေျခရာခံျခင္းျဖစ္သည္။
အခ်က္အလက္လယ္ဂ်ာမ်ား သည္အပူခ်ိန္(oC) ႏွင့္စိုထိုင္းမႈ(%)ကိုနာရီတိုင္းမွတ္သားထားသည္။

A.

B.

C.

ပုံ၂။(က)ေျမအိတ္အေစ့သိုေလွာင္ခန္း၊(ခ)အေစ့သိုေလွာင္ရန္အတြက္ျမႈပ္ထားသည့္ေျမထည္ပစၥည္းစည္၊(ဂ)ေတာင္
ေစာင္းပုံစံကတုတ္က်င္းအေစ့သိုေလွာင္ခန္း။

တည္ၿငိမမ
္ ရ
ႈ ေ
ွိ သာမ်ိဳးေစ့/အေစ့သေ
ို လွာင္သည့္အေျခအေနအေၾကာင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိစမ္းသပ္သည့္ေနရာမ်ားမွ ေကာက္ယူရ ရွိေသာ အပူခ်ိန္ႏွင့္စိုထိုင္းမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရျပင္ပ
၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ႏႈိင္ယွဥ္လွ်င္ေျမအိတ္အိမ္ႏွင့္ျမႈပ္ထားသည့္စည္မ်ားတြင္အပူခ်ိန္ႏွင့္စိုထိုင္းမႈတသ
ို႔ ည္သိ
သာထင္ရွားစြာ တည္ၿငိမ္မႈရွိသည္ကိုေဖၚျပပါသည္(ပုံ ၃)။ သိုေလွာင္သည့္ပစၥည္းတစ္ခုစီတြင္ေယဘူယ်အားျဖင့္အပူ
ခ်ိန္အလြန္အမင္းက်ဆင္းသြားျခင္းမရွိပါ(~၂၃oC)၊သို႔ေသာ္ေန႔စဥ္အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းမွာအလြန္ပင္နည္းပါးသြား
သည္။ မွီျငမ္းခ်က္အေနျဖင့္ဖေလာ္ေရဒါတြင္ရွိသည့္ကၽြန္ပ္တို႔၏ရာသီဥတု-ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္ထားသည့္လမ္းေလွ်ာက္
၍၀င္ႏိုင္သည့္အေစ့သိုေလွာင္ေသာ အေအးခန္းမ်ားသည္ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ကို၆oCထိန္းႏိုင္၍ေျပာင္း အလဲမ်ားစြာမရွိ
သည္ကိုတင္ျပလိုပါသည္။ေဖါ့မ်ားျဖင့္ခြဲျခားထားသည့္စံခ်ိန္မွီယူနစ္အေအးေပးစနစ္ကအ
ို သုံးျပဳထားေသာအေအးခန္း
သည္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္အပူခ်ိန္ ၁၅oC ထိန္းထားႏိုင္သည္။
ဤပ့ံပိုးပစၥည္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္သဘာ၀အေဆာက္အဦမ်ား၏အတြင္းရွိစိုထိုင္းမႈကိုၾကည့္ပါ ကေယဘုယ်အား
ျဖင့္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔သည့္ရာသီဥတုရသ
ွိ ည့္ေဒသမ်ားတြင္ပင္လွ်င္စိုထိုင္းမႈအလြန္ျမင့္ပါသည္(ပုံ ၃)။ ေျမေအာက္ပံ့
ပိုးပစၥည္းမ်ား၊ျမႈပ္ထားသည့္စည္ႏွင့္ေတာင္ေစာင္းသဖြယ္ကတုတ္က်င္းမ်ားသည္စိုထိုင္းမႈအလြန္ျမင့္
၍အထိန္းအခ်ဳပ္မရွိမတ္တတ္ေထာင္ထားသည့္ေျမအိတ္အိမ္မ်ားမွာမူစိုထိုင္းမႈပို၍နိမ့္သည္ဟုမွတ္တမ္း
တြင္ေတြ႔ရသည္။ေတာင္ေစာင္း ပုံကတုတ္က်င္းမ်ားတြင္စုိထိုင္းမႈအလြန္ျမင့္သျဖင့္ကၽြန္ပ္တ႔ို၏ အခ်က္အလက္လယ္
ဂ်ာကိုရက္အနည္းငယ္အတြင္း ကုန္သြားေစၿပီးအေျခအေနမ်ားကိုမွတ္တမ္းျပဳရန္ပင္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။

အပူခ်ိန္ (oC)

ျပင္ပ၀န္းက်င္

စိုထိုင္းမႈ(%)

အျမင့္ဆုံး-၄၄.၀

အျမင့္ဆုံး-၉၂.၀

ပ်မ္းမွ် -၂၄.၃

ပ်မ္းမွ် -၈၀.၁

အနိမ့္ဆုံး-၁၀.၀

အနိမ့္ဆုံး-၃၄.၀

အ
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စို
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ထိုင္း
ဆ

န္
o

C

ေျမအိတ္အိမ္

ေျမျမႈပ္စည္

ဖ

မ

ဧ

ေ◌မ

အျမင့္ဆုံး-၂၈.၅

အျမင့္ဆုံး-၇၅.၅

ပ်မ္းမွ် -၂၃.၂

ပ်မ္းမွ် -၆၁.၈

အနိမ့္ဆုံး-၁၁.၅

အနိမ့္ဆုံး-၀

အျမင့္ဆုံး-၂၈.၀

အျမင့္ဆုံး-၁၀၀

ပ်မ္းမွ် -၂၃.၅

ပ်မ္းမွ် - ၉၅.၇

အနိမ့္ဆုံး-၁၂.၅

အနိမ့္ဆုံး-၇၆.၅
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မ

%

ဧ

ေ◌မ

ဇ

ပု၃
ံ ။ အပူခ်ိန(္ oC) ႏွင့ရ
္ ည္ညြန္းထားသည့္စိုထိင
ု ္းမႈ(%)အေျခအေနကိုႏိင
ႈ ္းယွဥ္ျခင္း - ၆လအခ်ိန္တာအလြန္ ထိုင္းႏိုငင
္ ံေျမာက္ပင
ို ္းတြင္အျပင္ဘက္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားႏွင့္အေစ့သိုေလွာင္ရန္ေျမအိ
တ္အိမ္၊ျမႈပထ
္ ားသည့္စည္မ်ားအတြင္းရွိအေျခ အေနမ်ားကိႏ
ု ိင
ႈ ္းယွဥ္ျခင္း။

သတင္းေကာင္း၊ စနစ္က်စြာပိတ္ပါကဤသဘာ၀ေျမ-အေဆာက္အအုံပစၥည္းမ်ားသည္စိုစြတ္ေသာႏႈံးအလြနျ္ မင္ေ
့ သာေၾကာင့္အေစ့မ်ားသိုေလွာင္ရန္အ
တြက္ညံ့ဖ်င္းေသာအေျခအေနရွိပုံရသည္၊ဤအေျခအေနမ်ိဳးသည္အေစ့မ်ား၏အရည္အေသြးကိုလွ်င္ျမန္စြာ
ပ်က္စီး ေစႏိုင္ပါသည္။ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ခလ
ု ုံးတြင္အလုံပိတ္ထားျခင္းမရွိေသာအေစ့မ်ား
၏အေညွာက္ထြက္သည့္ႏႈန္းမ်ားသည္သုံးလအတြင္းမွာပင္လွ်င္၉၄%မွ၅၀%ေေအာက္အထိထိုးက်သြားႏိုင္သည္(ပုံ
၄)။အေစ့မ်ား၏စို ထိုင္းဆပါ၀င္မႈကတ
ို ိုင္းတာသည့္အခါအေစ့မ်ားအတြင္းရွအ
ိ စိုဓါတ္ကို လွ်င္ျမန္စြာ
စုတ္ယူသည္ကိုေတြ႔ရသည္၊ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းမွာအတြင္းရွိေလတြင္အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္၍ေ လး
လအတြင္းအေစ့၏အစိုဓါတ္ကို၁၂%မွ၂၀%အထက္သို႔ျမင့္သြားေစႏိုင္သည္။ထိုကဲ့သို႔ေသာရလဒ္ကို
အေစ့မ်ားအားေလဟာနယ္အလုံပတ္ထားျခင္းႏွင့္စိုထိုင္းမႈျမင့္သည့္အေအးခန္းထဲတြင္မ ပိတ္ဘဲထားေ သာ
အေျခအေနမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္(ခေရာ့(ဖ)၂၀၁၂။သို႔ေသာ္ေလဟာနယ္အလုံပိတ္ျခင္းနည္းႏွင့ပ
္ ူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ပါကအေစ့သိုေလွာင္သည့္ေနရာတစ္မ်ိဳးစီတြင္တႏွစ္အတြင္းအေစ့အေညွာက္ထြက္
ႏႈန္းမွာတည္ၿငိမ္မႈရွိ၍စမ္းသပ္မႈၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္အေညွာက္ထြက္ႏႈန္းကို၉၀%အထက္အထိထိန္း

ထားႏိုင္သည္။အေစ့၏စိုထိုင္းဆပါ၀င္မႈသည္အမ်ား အားျဖင့္မေျပာင္းလဲပါ၊တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္
ေက်ာ္ခန္႔အခ်ိန္အတြင္း၂%ေအာက္သာတိုးလာႏိုင္သည္။

အေစ့
တြငအ
္
ေညွာက္
ထြက္
%
ေလအလုပ
ံ ိတ ္

အလုမ
ံ ပိတ္
ေျမအိတအ
္ မ
ိ ္

ေျမျမႈပစ
္ ည္

ေတာင္ေစာင္းပုက
ံ တုတ္က်င္း

အ
ေညွာက
္ ေပါက္
သည့္
%

သိေ
ု လွာင္ထားသည့္လေပါင္း

ပု၄
ံ ။ ျမန္မာႏိုင္ငႏ
ံ ွင့္ထိုင္းႏိုငင
္ ံတင
ြ ္ရေ
ွိ သာလုပက
္ ြင္းမ်ားတြင္ေျမ
အိတ္အမ
ိ ္မ်ား၊ ေတာင္ေစာင္းပုစ
ံ ံကတုတက
္ ်င္းမ်ားႏွင့္ ျမႈပ္ထားေသာစည္မ်ားတြင္ တစ္ႏွစေ
္ က်ာ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း
သိုေလွာင္ထားသည့္အေစ့အရည္အေသြးကိႏ
ု ိင
ႈ ္း ယွဥ္ျခင္း(အေစ့စိုထင
ို ္းဆပါ၀င္မႈႏွင့အ
္ ေညွာက္ထက
ြ ႏ
္ ႈန္း)

ဤသို႔ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ေလလုံသည့္ေနရာတြင္အေစ့ကိုသိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ပုံမွန္ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားရွိ သည့္
သိုေလွာင္သည့္ေနရာတို႔၏

အေကာင္းဆုံးေသာ

လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္၍

အပူပိုင္းေဒသမ်ား

တြင္အေကာင္းဆုံးႏွင့္အကုန္အက်ခံႏိုင္သည့္အေစ့သိုေလွာင္ျခင္းနည္းကိုေပးႏိုင္သည္။လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ျပင္ပ
မွအေအးေပးစနစ္မ်ားကိုအသုံး

မျပဳေသာဤနည္းမ်ားသည္အေစ့ကတ
ို ႏွစ္အတြင္းသိုေလွာင္ရ

သြးႏွင့္ရွင္သန္ႏိုင္မႈကိုထန္းသိမ္းရန္အ

တြက္ေအာင္ျမင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။လူအ

န္ႏွင့္အရည္အေ
မ်ားေမးသည့္ေမးခြ

န္းမ်ားျဖစ္သည့္ဤနည္းျဖင့္မည္မွ်ၾကာၾကာ သိုေလွာင္ႏိုင္သနည္းႏွင့္အျခားေသာအေစ့အမ်ိဳးအစား မ်ားကိုမည္သို႔
စမ္းသပ္မည္နည္းစသည္တို႔ကိုျပန္လည္ေျဖ ၾကားေပးရန္ဤလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္
အေျဖရွာရန္လိုအပ္ေနပါေသးသည္၊
ပင္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္

အထက္တြင္ေဖၚျပေသာနည္းသည္လည္းသတင္း ေကာင္းတစ္ခု

အီးစီအပ
ိ ခ
္ ်္အအ
ို ေစ့သေ
ို လွာင္မအ
ႈ ေထာက္အကူပစၥညး္ မ်ားႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္စးီ ပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာအက်ဥ္း
ခ်ဳပ္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္အီးစီအိပ္ခ်္အိုသည္မ်ိဳးေစ့/အေစ့ဘဏ္တစ္ခုစီ၏တိက်သည့္လိုအပ္မႈအတြက္ကမၻာ
တ၀ွမ္းရွိ၎၏မ်ိဳးေစ့ဘဏ္မ်ားကိုတိုင္းတာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ဆီ ေလ်ာ္မရ
ႈ ွိသည့္အတိုင္းအ
တာႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္။တစ္ႏွစ္အတြင္းအေစ့ထုပ္မ်ား
ကိုေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ျဖန္႔ ေ၀ျခင္းမွစ၍လူထုတစ္ခုခ်င္းစီသို႔မဟုတ္နယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုတာ
၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအထိပါ၀င္သည္။ထိေ
ု ၾကာင့္ဤမတူညီေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖၚ
သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုကြန္ယက္အတြင္းမွ်ေ၀ျခင္းသည္ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည္ဟုယူဆပါသည္၊၎ကိုအဆင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ေရြးခ်ယ္စရာသိုေလွာင္သည့္ပစၥည္းအတြက္မွီျငမ္းသည့္ပိြဳင့္အျဖစ္အသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။
မွတ္သားထားရမည့္အခ်က္မွာေဖၚျပထားသည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ပစၥည္းမ်ားကို၀ယ္ယူႏုင
ိ ္ျခင္း/သို႔မဟုတ္လုပ္အား
ႏွင့ျ္ ပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္လက္ရွိအေဆာက္အဦမ်ားတို႔၏ကုန္က်စရိတ္မ်ားတို႔သည္သင္၏ေဒသအေပၚတြင္မူ
တည္၍ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားစြာရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္စာရင္း၌ပါသည့္အကုန္အက်ပို၍မ်ားေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္အေစ့မ်ားကိုႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာသိုေလွာင္ရန္န္ျပဳလုပ္ထားသည့္ပုံစံျဖစ္သည္(အေစ့ဘဏ္သို႔မဟုတ္ဗီဇဘဏ္တည္ေဆာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ)၊
စရိတသ
္ က္သာသည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွာလူထုအေျချပဳသို႔မဟုတ္လယ္ယာအဆင့္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္တႏွစ္အ
တြင္းသို႔မဟုတ္အလြန္ဆုံးႏွစ္ႏွစ္အတြက္အေစ့သိုေလွာင္ရန္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္ကိုမွတ္သားရန္အ
ေရးႀကီးပါသည္။
ဇယာား ၁။ ကမၻာအရပ္ရပ္တင
ြ ္ရေ
ွိ သာအီးစီအိပ္ခ်္အို၏ေနရာအသီးသီးမွလပ
ု ္ကင
ြ ္း(ဆိုက္)မ်ားတြင္အသုံးျပဳသည့္
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာအေစ့ဘဏ္အေအးခန္ႏင
ွ ့အ
္ ေစ့သေ
ို လွာင္သည့္ေရြးခ်ယ္ႏိုငမ
္ ႈမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္။ ၁ထပ္ေဆာင္းအေသးစိတ္ကို
အီးစီအပ
ိ ္ခ်္အိုအာရွမွတတ
္ မ္း#၂၇(ဖရိက
ု ္စ္ ၂၀၁၆)တြငေ
္ တြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ပစၥညး္

ေနရာ

အေသးစိတ္

အရြယ္

ပ်မ္းမွ်

ကုနက
္ ်စ

အစား

အပူခ်ိန္

ရိတ္

(m)
ရည္ရွည္သိုေလွာင္မည့္ေရြးခ်ယ္မႈ

အီးစီအိပ္ခ်္အိုကမၻာလုံး
ဆိုင္ရာလယ္ယာအေ
အး ခန္း(အႀကီး)

ဖေလာ္ရီဒါ
USA

အီးစီအိပ္ခ်္အိုကမၻာလုံး
ဆိုင္ရာလယ္ယာေရႊ႔
ေျပာင္းသယ္ယူပ
ို႔ ေဆာင္ေသာ

အေအးခန္း
(အႀကီး)

လမ္းေလွ်ာက္၀င္ႏိုင္သည့္ အေအးခန္း

၆x၃x
၂.၅

( C)

(USD)

၅

၃၅၀၀၀

-

၁၀၀၀၀

၁၅

၅၅၀၀

ျပန္လည္တပ္ဆင္သည့္သယ္ယူပို
ဖေလာ္ရီဒါ
USA

အေအးခန္းကြန္ တိန္နာ
အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ

နည္းပညာ-ျမင့္၊ရာသီဥတု-ထိန္း ခ်ဳပ္၊

o

႔ ေဆာင္ေရးအေအးခန္းကြန္တိန္နာ၊
ေအး-အလိုအလ်ာက္ဆင္ဆာ စနစ္ပါ
သည့္ခြဲျခားယူနစ္-တစ္ခု တည္း A/C

၂.၅ x ၃
x ၂.၅

စနစ္
ခ်င္းမိုင္၊
ထိုင္း

ေဖါ႕ခံထားေသာ၊ေအး-အလို အလ်ာက္
ဆင္ဆာစနစ္ပါသည့္ထပ္ဆင့္ခြဲျခား ယူနစ္ A/C စနစ္

၈x၅x
၂.၅

၁

အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ

အေအးခန္း

မိုင္အဲ၊

(အေသး)

ထိုင္း

ေျမအိတ္အိမ္

မိုင္အဲ၊
ထိုင္း

အလိုအ ေလ်ာက္ဆင္ဆာစနစ္တစ္ခု

၅x ၃ x ၂

၆

၃၂၅၀

၂၃

၇၅၀

-

၈၀

၂၃

၂၀

တည္း ပါသည့္-ယူနစ္ A/C စနစ္
ရႊ႔ံေစးႏွင့္စပါးခြံျဖည့္ထားေသာ
အိတ္မ်ားဆင့္ထားေသာနံရံ၊
သက္ကယ္မိုး

4diam.
x ၁.၇h

သိုေလွာင္ရန္ေျမႀကီးကိုႀကိဳၾကားတူး
သည့္ေရြးခ်ယ္မႈ

ႏွ၀္တစ္ႏွစ္အတြင္း(ေရတို)သိေ
ု လွာင္

မ်ိဳးေစ့သို ေလွာင္သည့္

ေဖါ႕ခံထားေသာ၊ေအး-

ေတာင္ေစာင္ကဲ့သို႔
ေသာကတုတ္က်င္း

မိုင္အဲ၊
ထိုင္း

ျခင္း၊အေျခခံအားျဖင့္ရ-ႊံ
အေျခခံ ေတာင္ ေစာင္းပုံသ႑ာန္

၂x၂x
၁.၅

ဆင္ေျခေလ်ာ
ေရသိုေလွာင္ရန္ျပဳလုပ္ထား
ျမႈပ္ထားေသာစည္

မိုင္အဲ၊
ထိုင္း

သည့္ေတာက္ပေနေသာေၾက
ြေျမထည္စည္ကိုႏႈတ္ခမ္း၀

-

အထိေျမျမႈပ္ထားျခင္း

နိဂးုံ
ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္အေစ့သိုေလွာင္ရန္လိုအပ္သည့္သဘာ၀ေျမ-အေဆာက္အဦးနည္းမ်ားထက္ေလဟာ
နယ္ကိုအလုံပိတ္ေသာနည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ပိုမိုေဖၚျပထားေသာ္လည္းမၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းအီးစီအိပ္ခ်္
အိုအေစ့့သို ေလွာင္ေသာအေတြ႔အႀကဳံမ်ားအရကၽြန္ပ္တို႔သည္ေက်နပ္ေလာက္သည့္ အေစ့ရွင္သန္ ျခင္း
ကိုတႏွစ္ပတ္လုံးထားရန္အတြက္ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာပူသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ေလဟာနယ္ကိုအ
လုံပိတ္သည့္နည္းတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ျပဳလုပ္ရန္မွာမလုံေလာ က္သည္ ့အေျခအေနျဖစ္သည္ကို သတိျပဳ
ရန္အေရးႀကီးပါသည္(ထုတ္ေ၀မႈမလုပ္ရေသးေသာ လုပ္ေဆာင္မ)ႈ ။ ေလဟာနယ္ကိုအလုံပိတ္သည့္နည္းျဖင့္
အေစ့ကိုအျပင္၌ပူေသာေနရာတြင္သိုေလွာင္ျခင္းသည္အ လုံပိတ္ထားျခင္းမရွိေသာအေစ့ထက္ပို
၍ေကာင္းေသာ္လည္းအေညွာက္ေပါက္ေသာႏႈန္းမ်ားအလြန္ပင္က်ဆင္းပါ သည္။ဤလက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈ
အရအခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္းအေညွာက္ထြက္သည့္ႏႈန္းကိုထိန္းႏိုင္ျခင္းအ တြက္ေလဟာနယ္ကို
အလုံပိတ္သည့္နည္းႏွင့္တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာပတ္၀န္းက်င္တို႔ကိုေပါင္းစည္းအသုံးျပဳျခင္းသည္ထိေရာက္မႈအ
ရွိဆုံးအေလ့အထတစ္ခုျဖစ္သည္ကိုယုံၾကည္ေစပါသည္။အီးစီအိပ္ခ်္အိုသည္ဤလုပ္ငန္းကိုဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္၍ကုန္က်စရိသက္သာေသာ၊လူ ထုအဆင္ ့တြင္လက္ ေတြ႔က်ေသာအေစ့သိုေလွာင္
ဘဏ္တည္ေထာင္ျခင္း၊လြယ္ကူ၍ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည္ ့ အေလ့အထမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းစသည္တို႔ကိုဆက္
လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အသိအမွတျ္ ပဳျခင္းမ်ား
ကၽြန္ပ္တို႔သည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ခါဟီလူအေသးစားလယ္ယာရင္းျမစ္စင္တာမွအခ်က္အ
လက္မ်ားေကာက္ေပး ျခင္းႏွင့္မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္လူထုအဆင့္မ်ိဳးေစ့ဘဏ္တည္ ေထာင္ျခင္းအတြက္အလြန္ပင္တန္ဖိုး

ထားသည္ကိုေဖၚျပလို ပါသည္။ပရက္စ္ ပေတးရီးယန္းဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းတိုက္ဖ် က္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္၎တို႔၏
သစၥာရွိလွေသာအလွဴ ရွင္မ်ားအားလည္းမ်ိဳးေစ့မ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအစပ်ိဳးမႈ(Seeds of Hope Initiative)
အတြက္အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါသည္။
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