
 
 
 

 
 

 

 
 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ  အပြ ည်ပြ ည်ဆုိငရ်ာအဏုမြ ူစွမ်းအင်ေအဂျင်စီ 

 
အမျို းသားစီမံကိနး်မူေဘာင် 

(၂၀၁၆-၂၀၂၁) 

 

 
 
 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်ကုိယ်စား  
 
 
 
___________________________ 
 

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိငရ်ာအဏုမြ ူစွမ်းအင်ေအဂျင်စီကုိယ်စား 
 
 
 
________________________ 
 

လက်မှတ် လက်မှတ် 

သအံမတ်က� းီ/အမ� တဲမး်ကိုယစ်ားလယ်ှ 
ကလုသမဂ��ုံး�င့်ှအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖဲွ�စညး်များဆိုင်ရာ 
 ပြ ည်ေထာင်စသုမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 
အမ� တဲမ်းကိုယစ်ားလယ်ှအဖွဲ��ုံး 
 သ� စ တ� းီယား�ိုင်ငံ၊ဗယီင်နာမ� ို � 

ဒတုယိည�န်က� ားေရးမှူ းချုပ ်
နညး်ပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရကွေ်ရးဌာန 
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မာတိကာ 
 
အတုိေကာက် 
 

အ�ှစ်ချုပ် 

ကာလတိုအစအီစ�် 

ကာလလတ်အစီအစ�် 

ေယဘယုျေထာကပ်ံ့လပု်ေဆာငခ်ျက်များ 
 

၁။ နိဒါန်း 
 

�ိုငင်၏ံအေနအထားအကျဥး်ချုပ် 

ပထ၀အီေနအထား 

အမျိုးသားဖွံ� ဖ� ို းတိုးတက်မ�နညး်ဗျူဟာ�ငှ့်ဦးစားေပးမ�   

 
၂။ ေအဂျင်စ၏ီ နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးအစီအစဥ်�ှင့်ဆက်စပ်ေသာ အမျိုးသား ဖံွ� ဖ� ို း 

တုိးတက်မ�ဆုိင်ရာ ဦးစားေပးမ�များ�ှင့် ေဆာင်ရွက်မ�များ 
 

၂.၁ အစားအစာ�ငှ့်လယယ်ာစိုကပ်ျို းေရး 

၂.၂ တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူထုတ်လပု်ေရး�ငှ့်ေရလပုင်နး် 

၂.၃ လ�ူကျန်းမာေရး�ငှ့်အာဟာရ 

၂.၄ စကမ်�လပုင်န်း 

၂.၅ ပတ်၀န်းကျငထ်ိန်းသမိး်ကာကယွေ်ရး�ငှ့် ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲခြ ငး် 

၂.၆ ေရအရငး်အမြ စစ်မီခံန�်ခွဲေရး  

၂.၇ စမွး်အငဖ်ွံ� ဖ� ို းတိုးတကမ်�တည်တ့ံေရး 

၂.၈ ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်ဘးအ��ရာယ်ကငး်ရှငး်ေရး�ငှ့်လုံခြ ုေံရး  

 

၃။ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာအပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာဖံွ�ဖ� ို းမ�အကူအညီများ 
 

၃.၁   မတ်ိဖက်အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် ရငး်မြ စမ်ျားစစုညး်ခြ င်း 

၃.၂ ကလုသမဂ�အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့်ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်စနစ် 

၃.၃ အာရှဖွွ�ံဖ� ို းေရးဘဏ် (ADB) 



၃.၄ ေဒသတွငး်ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးသေဘာတူညခီျက်(RCA) 

၃.၅ မဟာမေဲခါငေ်ဒသခွဲ(GMS)�ငှ့် ဘ �ဂလားပငလ်ယေ်အာ်ေဒသဆုိင်ရာ က�စုံ 

နညး်ပညာ�ှင့်စးီပွားေရး ပးူေပါင်းေဆာင်ရွကမ်�အတွက ်အစပြ ုအဖွဲ�အစညး် (BIMSTEC) 

၃. ၆  အဏုမြ ူစမွး်အငထ်ိန်းချုပေ်ရးအဖွဲ�အစညး်များဆုိင်ရာအာဆီယကံန်ွရက ်(ASEANTOM) 

၃.၇ ဓာတလုကန်ကပ်ိတ်ပင်တားဆးီေရးဆုိင်ရာအဖွ�ဲအစညး် (OPCW) 

၃.၈ ကမ�ာ့အသဥိာဏ်ပစ�ညး်မူပိုငခ်ငွ့်အဖွဲ�အစညး် (WIPO) 

၃.၉  �စှ�်ိုငင်ပံးူေပါငး်ေဆာငရ်ွကေ်ရး 

 

၄။ �ုိငငံ်တွင်း ေအဂျင်စီ၏ယခင်�င့်ှလက်ရိှ နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး လုပင်န်းများကုိ 

 ခြ ုငံုံသံုးသပ်ချက် 
 

၄.၁ အဏုမြ ူစမွး်အငေ်ယဘုယျဖွံ�ဖ� ို းမ��ငှ့်�ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာက�တငွ ်

စမွး်ရည်မြ �င ့့်တင် ခြ ငး်  

၄.၂  အစားအစာ�ငှ့်လယယ်ာစိုကပ်ျို းေရး  

၄.၃  ေမးွမြ ူေရး�ငှ့်ေရလပုင်န်း 

၄.၄  အငး်ဆကပ်ိုးမ�ားထနိး်ချုပ်ခြ ငး်  

၄.၅ လ�ူကျန်းမာေရး 

၄.၆  အစာအာဟာရ   

၄.၇  စကမ်�လပုင်န်း 

၄.၈  ဓာတေ်ရာင်ခြ ညက်ာကွယေ်ရး�ငှ့် ေဘးအ��ရာယ်ကငး်ရှငး်ေရး 

၄.၉  �ျုကလးီယားသပိ�ံ�ငှ်န့ည်းပညာက�စမွး်ရည်မြ �င့်တငတ်ညေ်ဆာက်ခြ ငး် 

 

၅။  အဆုိပြ ုအစီအစဥ်အ�ှစခ်ျုပ်ေဖာ်ပြ ချက် 
 

၅.၁. ကာလတုိအစီအစဥ် 

  ၅.၁.၁ လူ�ကျန်းမာေရး 

၅.၁.၁.၁ �ျုကလးီယားေဆးပညာ�ငှ့် ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ဖြ င့်ေဆးကသုခြ ငး် 

၅.၁.၁.၂ တစဆ်င့်ခစံခံျိန်စညံ�န်းကိုကဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ညပ်မာဏစမး်သပခ်နး်  



  ၅.၁.၂ အစားအစာ�ငှ်စ့ိုကပ်ျို းေရး 

၅.၁.၂.၁  ေမြ ဆီလ�ာ�ငှ်ေ့ရစမီခံန�်ခွဲ ခြ ငး် 

၅.၁.၂.၂ တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူထုတ်လပု်ခြ ငး်  

  ၅.၁.၃ ဓာတ် ေရာင်ခြ ညန်ညး်ပညာအသုံးချခြ ငး်များ 

၅.၁.၃.၁ ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်ပးခြ ငး်နညး်ပညာများ 

၅.၁.၃.၁.၁ အလီကထ်ရွန်ေရာငစ်ဥေ်ပးစက် 

၅.၁.၃.၂ တုိငး်တာေရးအတကွဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ညန်ညး်ပညာများ 

၅.၁.၃.၂.၁ ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပသ်ုးံေခြ ရာခံခြ ငး်�ငှ့် အလုံပိတ် 

ေရဒယီိုသတ� ိက� ပငရ်ငး်များအသုံးချမ�များ 

၅.၁.၃.၂.၂ မရူငး်မပျကစ်မး်သပစ်စေ်ဆးခြ ငး် 

  ၅.၁.၄ ေရအရငး်အမြ စစ်ီမခံန်�ခွဲခြ ငး်  

  ၅.၁.၅ ဓာတ် ေရာင်ခြ ညေ်ဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရး 

  ၅.၁.၆ ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသမိး်ကာကယွေ်ရး�ငှ့်ေစာင့်က� ည့်တုိငး်တာေရး 

၅.၂. ကာလလတ်အစီအစ�် 

  ၅.၂.၁ လူ�ကျန်းမာေရး  

၅.၂.၁.၁ �ျူကလီးယားေဆးပညာ  

၅.၂.၁.၂ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့်ေဆးကသုခြ ငး်  

၅.၂.၁.၃ တစဆ်င့်ခစံခံျိန်စညံ�န်းကိကုဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ညပ်မာဏစမး်သပခ်န်း  

  ၅.၂.၂ အစာအာဟာရ 

၅.၂.၂.၁  မခိင�်ို�သးီသန်�တိုကေ်က�းခြ င်း 

၅.၂.၂.၂   ဗတီာမငေ်အ  

၅.၂.၂.၃  ခ��ာကိုယဖ်ွဲ�စညး်တညေ်ဆာကမ်��ငှ့်လပုေ်ဆာငမ်�များ 

  ၅.၂.၃ အစားအစာ�ငှ်စ့ိုကပ်ျို းေရး 

၅.၂.၃.၁  အပငမ်ျို းရိုးဗဇီေပြ ာငး်လဲခြ ငး် 

၅.၂.၃.၂  ေမြ ဆလီ�ာ�ငှ်ေ့ရစမီခံန�်ခွဲ ခြ ငး် 

   ၅.၂.၃.၃  ေရာဂါပိုးမ�ားထနိး်ချုပ ်ခြ င်း 

၅.၂.၃.၃  တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူထုတ်လပု်ခြ ငး်  



  ၅.၂.၄ ဓာတေ်ရာင်ခြ ညန်ညး်ပညာအသုံးချမ�များ  

၅.၂.၄.၁ ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်ပးခြ ငး်နညး်ပညာများ  

၅.၂.၄.၁.၁ အလီကထ်ရွန်ေရာငစ်ဥေ်ပးစက်  

၅.၂.၄.၁.၂ ဂမ�ာေရာင်ခြ ညေ်ပးစက် 

၅.၂.၄.၂ တုိငး်တာေရးအတကွဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ညန်ညး်ပညာများ 

၅.၂.၄.၂.၁ ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပသ်ုးံေခြ ရာခံခြ ငး်�ငှ့် 

အလုံပိတ်ေရဒယီိုသတ� ိက� ပငရ်ငး်များအသုံးချခြ ငး်များ 

၅.၂.၄.၂.၂ မရူငး်မပျကစ်မး်သပစ်စေ်ဆးခြ ငး် 

  ၅.၂.၅  ေရအရငး်အမြ စစ်ီမခံန်�ခွဲခြ ငး် 

  ၅.၂.၆ ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရး 

  ၅.၂.၇ ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသမိး်ကာကယွေ်ရး�ငှ့်ေစာင့် က� ည့်တုိငး်တာေရး 

  ၅.၂.၈ �ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာဆိုင်ရာသင်က� ားေလက့ျင်ေ့ပးခြ ငး် 

၅.၃. ေယဘုယျေထာက်ပ့ံေဆာင်ရွက်မ�များ 

  ေဒသတွငး်စမီခံျကမ်ျား 

 
ေနာက်ဆက်တဲွများ 

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)- အပြ ည်ပြ ည်ဆုိငရ်ာအဏုမြ ူစွမး်အင်ေအဂျင်စီ၏ဦးေဆာင်မ�ေအာက်တွင်အဖဲွ�ဝင် 

�ုိငငံ်များမှ လက်မတ်ှေရးထုိးထားေသာ �ုိငငံ်အချင်းချင်း သေဘာတူစာချုပ်များ 

စုစည်းထားမ� 

ေနာက်ဆက်တဲွ(ခ)-  ၂၀၁၄-၂၀၁၅ နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးကာလအတွင်း အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ခ့ဲေသာ  မြ န်မာ့နည်းပညာပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရးစီမံကိန်းများ 

 ၁။ စီမံကိန်းအမည် / ရည်ရွယ်ချက်/ အသံုးချမ�၏အဓိကနယ်ပယ် 

၂။ စီမံကိန်းေခါင်းစဥ်/�ှစ်အလုိက်အသံုးစရိတ် 

ေနာက်ဆက်တဲွ(ဂ)-  မြ န်မာ့ ေရတုိအစီအစဥ်(၂၀၁၆-၂၀၁၇ နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးကာလ) 

၁။ စီမံကိန်းေခါင်းစဥ်/ရည်ရွယ်ချက်/ အသံုးချမ�၏အဓိကနယ်ပယ် 

၂။ စမီံကနိး်ေခါင်းစဥ်/�ှစ်အလုိက်အသံုးစရိတ် 

ေနာက်ဆက်တဲွ(ဃ)- ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစ�် 

 ၁။ လ�ူကျန်းမာေရး 



  ၁.၁။ �ျူကလးီယားေဆးပညာ 

  ၁.၂။ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့်ကငဆ်ာေရာဂါကသုခြ ငး် 

  ၁.၃။ တစ်ဆင့်ခစံခံျိန်စညံ�န်းကိုကဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ည်ပမာဏစမး်သပခ်န်း 

  ၁.၄။ အာဟာရ 

 ၂။ အစားအစာ�ငှ့်စိကုပ်ျိုးေရး 

  ၂.၁။ ေမြ ဆလီ�ာ�ငှ့်ေရစမီံခန်�ခွဲ ခြ ငး် 

  ၂.၂။ တိရစ�ာနေ်မးွမြ ူထုတ်လပု်ခြ ငး် 

  ၂.၃။ အငး်ဆကပ်ိုးမ�ားထိန်းချုပ်ခြ ငး် 

  ၂.၄။ အပငမ်ျို းရုိးဗဇီေပြ ာငး်လဲခြ ငး် 

 ၃။ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်နညး်ပညာအသုးံချမ�များ 

  ၃.၁။ ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ပးခြ ငး်နညး်ပညာများ 

 ၃.၁.၁။ အလီကထ်ရွန်ေရာငစ်ဥေ်ပးစက် 

 ၃.၁.၂။ ဂမ�ာေရာင်ခြ ညေ်ပးစက် 

၃.၂။ တုိငး်တာမ�အတွက်ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်နညး်ပညာများ 

၃.၂.၁။ ေရဒယီိုအိငုဆ်ိုတုပသ်ုးံေခြ ရာခံခြ ငး်�ငှ့်အလုံပိတ်ေရဒယီိုသတ� ိက�  

ပငရ်ငး်များအသုံးချမ�များ 

၃.၂.၂။ မူရငး်မပျကစ်မး်သပ်ခြ ငး် 

 ၄။ ေရအရငး်အမြ စစ်မီခံန်�ခွဲခြ ငး် 

 ၅။ ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ဘးအ��ရာယက်ငး်ရငှး်ေရး 

 ၆။ ပတ်ဝနး်ကျငက်ာကယွ်ခြ ငး်�ငှ့်ေစာင့်က� ည်တ့ိုငး်တာခြ ငး် 

 ၇။ �ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာဆုိင်ရာသင်က� ားေလက့ျင့်ေပးခြ ငး် 

ေနာက်ဆက်တဲွ(င) -  မြ န်မာ့နည်းပညာပးူေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးစီမကိံန်း (၂၀၀၉-၂၀၁၅) 

ေနာက်ဆက်တဲွ(စ)- တာဝန်ရိှအဖဲွ�အစည်းများ/ဌာနများ/ သက်ဆုိင်ရာသီးခြ ားဌာနများ 

အေရး က� းီမှတ်စုများ 

၂၀၁၆ခု�ှစ ် ေမလတွင ် ၂၅ ရက်ေန�တွင် အစိုးရအဖဲွ� ပြ င်ဆင်ဖဲွ�စည်းသည့်အတွက်  စာကုိယ်ရိှ * 
သေ �ကတသည် အသစ် ပြ င်ဆင်ဖဲွ�စည်းထားသည့်ဝန်က� းီဌာနများကုိ ရည်ည�န်းပါသည်။ 

* =  သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာဝန်က� းီဌာနအားပညာေရးဝန်က� းီဌာနအဖြ စ်ပြ န်လညဖ်ွဲ�စညး်ခြ ငး် 



*= ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသမိး်ေရး�ငှ့်သစေ်တာေရးရာဝန်က� းီဌာအားသယဇံာတ�ငှ့်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင ်ထိန်းသမိး်ေရးဝန်က� းီဌာနအဖြ စ ်ပြ န်လညဖ်ွဲ�စညး်ခြ ငး် 

* = အမျိုးသားစမီကံိန်း�ငှ့် စးီပွားေရးဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကမ်�ဝန်က� းီဌာနအား စမီကံန်ိး�ငှ့်ဘ�ာေရး 

ဝန်က� းီဌာနအဖြ စ် ် ပြ နလ်ညဖ်ွဲ�စညး်ခြ ငး် 

* = ေမးွမြ ူေရး၊ ေရလပုင်န်း�ငှ့်ေကျးလကေ်ဒသဖွံ�ဖ� ို းေရးဝန်က� းီဌာနအား စိုကပ်ျိုးေရး၊ ေမးွမြ ူ 

ေရး�ငှ့်ဆညေ်မြ ာငး်ဝန်က� းီဌာနအဖြ စ်ပြ နလ်ညဖ်ွဲ�စညး်ခြ ငး် 

* = ကျန်းမာေရးဝန်က� းီဌာနအား ကျန်းမာေရး�ငှ့်အားကစားဝန်က� းီဌာနအဖြ စ ် ပြ န်လည ်

ဖွဲ�စညး်ခြ ငး် 
. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အတုိေကာက်စာစုများ  
 
ADB  - အာရှဖွံ�ဖ� ို းေရးဘဏ် 

ADF  - အာရှဖွံ�ဖ� ို းေရးရန်ပုံေငွ 

AEC  - အဏုမြ ူစမွး်အငေ်ကာငစ်ီ 

AIDS  - ခခုအံားကျဆငး်ေရာဂါ 

ASEAN - အေရှ�ေတာငအ်ာရ�ှိုငင်မံျားအသငး် 

ASEANTOM - အဏုမြ ူစမွး်အငထ်ိန်းချုပေ်ရးအဖွဲ�အစညး်များဆုိင်ရာအာဆီယကံန်ွရက် 

BB  - အပငေ်ရာဂါဖြ စေ်စေသာဘကတီ်းရးီယား 

BIMSTEC - ဘ �ဂလားပငလ်ယေ်အာ်ေဒသဆုိင်ရာနညး်ပညာ�ငှ့်စးီပာွးေရးပးူေပါငး်ေဆာင် 

ရွကမ်� အစပြ ုအဖွဲ�အစည်း 

BMI - ခ��ာကိုယ်အေလးချိန်အညန်ွး 

CPF - အမျို းသားစမီကံနိး်မေူဘာင ် 

CRO - ဗဟိုသေုတသနလပုင်န်းအဖွဲ� 

DAE - အဏုမြ ူစမွး်အငဦ်းစးီဌာန၊ သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာ၀န်က� းီဌာန 

DAR - စိုကပ်ျို းေရးသေုတသနဌာန 

DBM - စန်ိပုစံံရိှပိးုတံုးလုးံ 

DFID - ဘ�ာေငဖွွံ� ဖ� ို းတုိးတက်မ�အဖွဲ�အစညး်များဌာန  

DMR - ေဆးသေုတသနဦးစးီဌာန 

DPWC - ဖွံ�ဖ� ို းေရးမိတ်ဖကမ်ျားလုပင်န်းေကာ်မတီ 

EDXRF - ေရာငေ်ပြ ာငး်ေတာက်အိပ်(စ)ေရးေရာင်ခြ ည ်ဖြ ာထကွ်ခြ ငး် 

ELISA - အငဇ်ိုငး်များေပါငး်စပ၍် ခ�ံိုငရ်ည်အားကိ ု ဓာတေုဆးရည်ဖြ င့် စမး်သပ ်

စစေ်ဆးခြ ငး် 

EU - ဥေရာပသမဂ� 

FAO - အစားအစာ�ငှ့်စိုကပ်ျို းေရးအဖွဲ� 

FERD - �ိုငင်ံခြ ားစးီပာွးဆကသ်ယွ်ေရးဦးစးီဌာန 

FMD - ခာွနာလျာနာေရာဂါ 

FOA - အသုံးချနယပ်ယ် 



FRN - ေရဒယီိုနယးူကလိုက်အမ�န်များ 

GDP - စစုေုပါငး်ပြ ညတွ်ငး်ထတ်ုကန်ု 

GMS - မေဲခါငေ်ဒသက� းီ၏ေဒသငယမ်ျား 

HIV - ခခုအံားကျဆငး်ေသာဗိုငး်ရပစ်် 

HYV - အထကွ်��န်းတိုးအမျို းအစားများ 

IAEA - အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာအဏုမြ ူစမွး်အငေ်အဂျငစ်ီ 

INIS - အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာ�ျူကလးီယားသတငး်အချကအ်လကစ်နစ် 

ISTRA - ေခြ ရာခနံညး်ပညာ�ငှ်ဓ့ာတ်ေရာင်ခြ ညအ်သုံးချမ�များ၏ အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငု်ရာ 

အဖွဲ�အစညး် 

JAIST - ဂျပန်အဆင့်မြ င့်သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာတက�သိလု် 

JICA - ဂျပန်အပြ ည်ပြ ညဆ်ိုင်ရာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးေအဂျငစ်ီ 

LBVD - တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူေရး�ငှ်က့ုသေရးဦးစးီဌာန 

MCA - အလီကထ်ရွန်းနစက်ရိိယာတစခ်ုဖြ စ်ပ� းီ ယငး်ကရိိယာသို� ေပးသငွး်ေသာ 

အမျို းမျို းေသာ လ�ိငး်အရွယအ်စားများအား ၎ငး်လ�ိငး်အရွယ်အစားများ အလိုက် 

ေဖာ်ပြ ေပးသည့်စက် 

MDG - ေထာငစ်�ုစှရ်ညမ်နှး်ချက် 

MOECAF - ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသမိး်ေရး�ငှ့်သစေ်တာေရးရာဝန်က� းီဌာန 

MOST - သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာ၀န်က� းီဌာန 

MOU - နားလညမ်�စာခ�န်လ�ာ 

MSTRD -  မြ န်မာ့သပိ��ံငှ့်နညး်ပညာသေုတသနဦးစးီဌာန 

MYA -  မြ န်မာ�ိုငင်နံညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးစမီံကန်ိးအတွက ် �ိုင်ငလံုံး 

ဆိုင်ရာအမှတ်လက�ဏာ 

NCDP - အမျို းသားအလုံးစုံဖွ�ံ ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးအစအီစဥ် 

NCEA - �ိုငင်ေံတာ်ပတ်၀န်းကျင်အေခြ အေနများဆုိင်ရာ ေကာ်မရငှ် 

NDE - မရူငး်မပျကစ်မး်သပတွ်ကခ်ျက်ခြ ငး် 

NDT - မရူငး်မပျကစ်မး်သပ်ခြ ငး် 

NPT - �ျူကလးီယားလကန်ကမ်ပြ န်�ပွားေရးစာချုပ် 



NUE - �ိုကထ်ရိုဂျင်အသုံးပြ ု�ိုင်မ�စမွး်ရည် 

NWP - အမျို းသားအဆင့်ေရမဝူါဒ 

OPCW - ဓာတလုကန်ကပ်ိတ်ပင်တားဆးီေရးဆုိင်ရာအဖွ�ဲအစညး် 

PACT - ကငဆ်ာကုထုံးများ�ငှ့်ပတ်သကေ်သာအစီအစဥ် 

PCR - ေပ�လမီာကငွး်ဆကေ်ပြ ာငး်လမဲ�၏တ့ံု ပြ နမ်� 

PET - ပိုစထီရနွသ်ုံး  ဖြ တ်ပိုငး်ပုေံဖာ် ဓာတ်မှန်စက် 

PRC - က�မး်ကျငမ်�ဆိုင်ရာသေုတသန�ငှ့်ေဆးွေ�းွအက� ံပြ ုချကမ်ျား 

QA - အရည်အေသးွအာမခခံျက် 

QC - အရည်အေသးွထနိး်ချုပ်ခြ ငး် 

RCA - ေဒသတွငး်ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�သေဘာတူညခီျက် 

RIA - ေရဒယီိုသတ� ိက� နညး်ဖြ င် ့ခခုမံ�အားစစေ်ဆးစမး်သပ်ခြ ငး် 

SCA - အလီကထ်ရွန်းနစက်ရိိယာ တစခ် ုဖြ စ်ပ� းီ ယငး်ကရိိယာသို�ေပးသငွး်ေသာ 

အမျို းမျို းေသာလ�ိငး်အရွယအ်စားများအနကမ် ှသတ်မှတ်ထားေသာ 

လ�ိငး်ကိုသာ ေဖာ်ပြ ေပးသည့်စက် 

SIT - အငး်ဆကပ်ိုးမ�ားများသတ်ေသာနညး်ပညာ 

SPECT - ဖိုတွန်ေရာင်ခြ ညသ်ုံးဖြ တ်ပိုငး်ပုံေဖာဓ်ာတ်မှန်စက် 

SSDL - တစဆ်င့်ခစံခံျိန်စညံ�န်းကိုကဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ညပ်မာဏစမး်သပခ်နး်  

SUN - အစာအာဟာရ မြ �င့်တင်ခြ ငး် 

SWG - က�အလိကုလ်ပုင်န်းအုပစ်မုျား 

TB - တီဘေီရာဂါ 

TC - နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်� 

TSA - အေက� ာငး်အရာလိုကသ်တ်မှတ်ထားေသာ ေဘးအ��ရာယ ် ကငး်ရငှး်ေရး 

ဧရိယာ 

UBAEC -  ပြ ညေ်ထာငစ်ု မြ န်မာ�ိုငင်ံ အဏုမြ ူစမွး်အငေ်ကာမ်ရှင် 

UBARI -  ပြ ညေ်ထာငစ်ုမြ န်မာ�ိုငင်ံ အသုံးချသေုတသနဌာန 

UHC - အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာ(ကမ�ာလုံးဆိငုရ်ာ)ကျန်းမာေရးစ�ံ�န်းသတ်မှတ်ချက် 

UN - ကမ�ာ့ကလုသမဂ� 



UNDP - ကမ�ာ့ကလုသမဂ�ဖွ�ံ ဖ� ို းမ�အစအီစဥ် 

UNICEF - ကမ�ာ့ကလုသမဂ�ကေလးများအေရးေပ�ရန်ပုေံငအွဖွဲ� 

UNSF - ကလုသမဂ�လုံခြ ုေံရးတပ်ဖွဲ� 

USAID - အပြ ည်ပြ ညဆ်ိုငရ်ာဖွ�ံဖ� ို းတုိးတကမ်�ဆိုင်ရာအေမရိကန်ပြ ညေ်ထာငစ်ုေအဂျငစ်ီ 

USD - အေမရိကန်ေဒ�လာ 

UVS - ေမးွ မြ ူေရးဆိုင်ရာေဆးတက�သိုလ် 

WFP - ကမ�ာ့စားနပ်ရိက�ာအစီအစဥ် 

WHO - ကမ�ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ� 

XOO - စပါးပင်�ငှ့်မြ ကပ်ငအ်မျိုးမျိုးတွင်အလွန်ပြ ငး်ထန်ေသာအပငေ်ရာဂါကိ ု ဖြ စ်ေစ 

�ိုငေ်သာ  ဘက်တီးယားတစမ်ျို း  

YTU - ရန်ကနုန်ညး်ပညာတက�သိုလ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



အကျဥ်းချုပ် 

ယခုမြ န်မာ�ိငုင်ံ၏ အမျို းသားစမီကံန်ိးမေူဘာင်တွင၂်၀၁၆ ခ�ုစှမ် ှ ၂၀၂၁ခ�ုစှ ် ကာလအပိုငး်အခြ ား 

အတွက ် ပြ ညေ်ထာငစ်ုသမ�တမြ န်မာ�ိုငင်�ံငှ့် အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာအဏုမြ ူစမွး်အငေ်အဂျငစ် ီ (IAEA) 

တုိ�အက� ား နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န် ေရတုိ�ငှ့်အလယအ်လတ်ကာလ စမီကံနိး်များ ပါဝင် 

ပါသည။်  

 ပြ ညေ်ထာငစ်သုမ�တမြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ အမျိုးသားဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးရညမ်ှန်းချကမ်ျားအေပ� �ျူကလးီ 

ယားသပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာ၏ ဖြ ည့်ဆညး်ေပး�ိုငမ်ည့် အေခြ ခအံေက� ာငး်ရငး်များ ပါဝငသ်ည့် ယခု 

အမျိုးသားစမီကံနိး်မေူဘာငသ်ည ် IAEA�ငှ့် မြ န်မာ�ိုငင်မံ ှ အရညအ်ချငး် ပြ ည့်ဝသည့် တာဝန်ရိှ 

သမူျားအက� ား အေသးစိတ်ေဆးွေ�းွည�ိ��ိငး်မ�များ မတှစ်ဆင့် ဖြ စေ်ပ�လာပါသည။်  ပညာေရး၊ ကျန်း 

မာေရး၊  စိုကပ်ျို းေမးွမြ ူေရး၊ ေရ�ငှ့်ပတ်ဝန်းကျင်ထန်ိးသမိး်ေရးများအပါအဝင ် ဆကစ်ပလ်ျက်ရိှ ေသာ 

အေရးက� းီသည့်အခနး်က�များ�ငှ့် နညး်ပညာတက�သိုလမ်ျားမှ �ိုငင့်ံအဓိက တာဝန်ရိှသမူျား သည ်

အမျိုးသားစမီကံနိး်မေူဘာင် ေဆးွေ�းွည�ိ�ိ�ငး်ပွဲများတွင ်ပါဝငခ်ဲ့က� သည။် 

အမျိုးသားစမီကံနိး်မေူဘာငသ်ည ် ဥပေဒပြ �ာနး်ခြ ငး်�ငှ့် သကေ်မးွဆိငုရ်ာကန်�သတ်ချကမ်ျား၊ ေဒသ 

တွငး် �ိုငင်ေံပါငး်စုံမိတ်ဖကမ်ျား၊�စှ�်ိုငင် ံမတ်ိဖက်များ �ငှ့်သက်ဆိုငသ်ည် ့အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာ ဥပေဒ 

စာချုပစ်ာတမး်များကိုပါ ဖြ ည့်သငွး်ထားပါသည။် ထိုသို�ပြ ည့်စုံစာွဖြ ည့်သငွး်ထားမ�သည ် ပငွ့်လငး် 

 မြ ငသ်ာမ�၊ အကျို းရှမိ��ငှ့် အစိုးရ �ငှ့် IAEA တုိ�အက� ား ေရရှညပ်းူေပါငး်ေဆာငရွ်က�်ိုငမ်�တို�ကို 

 ဖြ စေ်ပ�ေစပ� းီ  မြ န်မာ�ိုင်ငအံတွငး်�ငှ့် အေရ�ှေတာငအ်ာရှေဒသအတွက ် ေရရှညဖ်ွံ�ဖ� ို းတိုး တကမ်�ကိ ု

အေထာက်အကူပြ ုပါသည။် 

အစိုးရသည်  IAEA �ငှ့် ခိုငမ်ာေသာ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး အစအီစဥ် လပုေ်ဆာင်ရန် 

ကတိကဝတ်ပြ ုခြ ငး်များ�ှင့် တိငုး်ပြ ည်၏ စိတ်ဝငစ်ားမ�များ၊ လိုအပခ်ျကမ်ျား�ငှ့် ကိုကည်သီည့် IAEA 

ေဆာင်ရွကခ်ျကမ်ျား အားလုံးတွင ် ပါဝငေ်ဆာငရ်ွက်ခြ ငး်အားဖြ င် ့ �ျူကလးီယားနညး်ပညာ အသုးံချ 

မ�ဆုိင်ရာ အကျို းေကျးဇးူများကို မြ �င့်တငေ်ဆာငရ်ွက�်ိုင်ရန် လပုေ်ဆာငလ်ျကရိှ်သည။် အစိုးရသည ်

ထိုအမျို းသားစမီကံိန်းမေူဘာငမ်ှ ရရှိေသာ လပုင်န်းကစိ�များ �ငှ့် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး 

စမီကံနိး်များ အဆငေ်ပြ ေချာေမ�ွစွာ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရန်အတွက ် လိုအပလ်ျက်ရိှေသာ 

ဘ�ာေရး၊ နညး်ပညာ�ှင့့် လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စမ်ျားဖြ င့် သင့်တင့်ေသာ ေဒသတွငး် အေထာက် 

အပံ့များ ေသချာေစရန ်ကတိကဝတ်ပြ ုထားပါသည။် 



ယခအုမျိုးသားစမီကံိန်းမူေဘာငတ်ငွ်  ခြ ုငံုံေဖာ်ပြ ထားေသာ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး အစီ 

အစ�သ်ည ် အစားအစာ�ငှ့်စိုကပ်ျို းေရး ၊ ေမးွမြ ူေရး�ငှ့် ေရလပုင်န်း၊ လူ�ကျန်းမာေရး၊ အာဟာရ၊ 

စကမ်�လပုင်န်း၊ ပတဝ်န်းကျငထ်နိး်သမိး်ေရး�ငှ့် ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲခြ ငး်၊ ေရအရငး်အမြ စစ်မီခံန�်ခွဲ 

ေရး၊ စမွး်အငဖ်ွံ� ဖ� ို းတိုးတကမ်� ေရရှညတ်ည်တံ့ေရး�ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည ် ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး် 

ေရး�ငှ့် လုံခြ ုေံရးတိ�ုကို စစုညး်၍ တင်ပြ သာွးမည်ဖြ စပ်ါသည။်  မြ န်မာ့ အမျိုးသားအလုံးစုံဖွ�ံ ဖ� ို းတုိး 

တကေ်ရးအစအီစဥ်(၂၀၁၁-၂၀၃၁)�ငှ့်အညီ အထးူသဖြ င့် ေကျးလကေ်ဒသဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကေ်ရး�ငှ့် 

ဆငး်ရဲမ�ေလျာ့ချေရးစမီံကန်ိးဟသုထိားေသာ(၂၀၁၁-၂၀၁၅)ကာလအတွက်  မြ န်မာ့ ၅ �စှ် စမီကံန်ိး 

အတွငး် စိုကပ်ျို းေရးထွကက်န်ုများ၊ ေမးွမြ ူေရး�ှင့် ေရလပုင်နး်ထကွက်ုန်များ၊ စကမ်�လပုင်န်း တည် 

ေထာင်ခြ ငး်များ တုိးမြ �င့်ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး�ငှ့် လမူ�ဝန်ထမး်က�များ ပါဝငသ်ည့် 

ေကျးလကအ်ေခြ ခသံည့် လမူ�စးီပာွးဘဝ ခိုငမ်ာတိုးတက ်ေရး၊ စမွး်အင်ေထာကပ်ံ့မ� တုိးမြ �င့်ေရး၊ 

ေကျးလကေ်ဒသများတွင် ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသမိး်ေရးကို ခိုင်မ� ေဲစေရး�ငှ့် သစေ်တာပြ ုန်းတီးမ� ထန်ိး 

ချုပေ်ရးတို�အား အေလးထား ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ဖြ င့် ဆငး်ရဲမ���န်းအား တဝကေ်လျာ့ချ�ိုငေ်ရးအတွက ်

အမျိုးသားစမီကံနိး်မေူဘာင်အား ရည်ရွယထ်ားပါသည။်  

ယခအုမျိုးသားစမီကံိန်းမူေဘာငသ်ည ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည ် အသုံးပြ ုလကေ်တွ�စမး်သပခ်န်းများ�ှင် ့့ 

ဆကစ်ပလ်ျကရ်ှိသည့် က�မး်ကျငမ်�များအား �ိုငင်၏ံလမူ�စးီပာွးဘဝဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးကို အေထာက ်

အကူပြ ုရန ် အကျို းရိှရိှအသုံးချြခငး်အပြ င ် �ျူကလးီယားနညး်စနစမ်ျားကို �ိုငင်ံ၏ဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကမ်� 

အစအီစ�်တွင ် ေပါငး်စညး်ပါဝငရ်န် အတိငုး်အတာတစခ်အုထ ိ မြ �င့်တငသ်ွားမည်ဖြ စပ်ါသည။် 

ထိုကဲ့သိ�ု ေပါငး်စပမ်�များသည ် �ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့်အသုံးချမ�များ၏ ဆက�်�ယမ်�ကို တိုးတက် 

ေစမည်ဖြ စ်ပ� းီ ေရရညှဖ်ွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး ရညမ်န်ှးချကအ်ပါအဝင ် �ိုငင်ံ၏ ဖ�ွံဖ� ို းတုိးတကမ်�ပန်းတိုင် 

သို� ေရာကေ်အာင ် �ျူကလးီယားနညး်ပညာပါဝငမ်� တိုးမြ �င့်ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်ဖြ င့် ထိုသို�နညး်ဖြ င့်  

အကျိုးစးီပာွးဖက ် အဖွ�ဲအစညး်အမျို းမျို း�ငှ့်အလားအလာေကာငး်ေသာ မတ်ိဖက်တညေ်ဆာကမ်� 

များ�ငှ့် ေထာကခ်ံအားေပးမ�ကို မြ �င့်တင််�ိုငမ်ည ်  ဖြ စပ်ါသည။် ယခ ုအမျို းသားစမီကံိန်းမေူဘာငသ်ည ်

အထကေ်ဖာ်ပြ ပါ နယပ်ယမ်ျားတငွ ် လမူ�စးီပွားဘဝ ဖွံဖ� ို းတိးုတကေ်ရးကို မြ �င့်တငေ်ဆာင်ရွက်ခြ ငး်ဖြ င့်  

 မြ န်မာ�ိုငင်အံား အဏုမြ ူစမွး်အငေ်ကာမ်ရှငတ်စရ်ပ်တညေ်ထာငေ်ရး (သို�မဟုတ်) အလားတ ူ

အဖွဲ�အစညး်တစ်ရပ် တညေ်ထာငေ်ရး�ငှ့် �ိုငင်ံ၏�ျူကလးီယားအဖွ�ဲအစညး်များ တညေ်ထာငေ်ရးကို 

အေထာက်အကူပြ ု မည်ဖြ စပ်ါသည။် ယခုအမျို းသားစမီကံိန်းမေူဘာငပ်ါ အနာဂတအ်စီအစ�မ်ျားကို 



ကာလတိုအစအီစ�၊် အလယအ်လတက်ာလအစီအစ��်ငှ့် ေဘဘယုျအေထာကအ်ကူပြ ု ေဆာငရ်ွက် 

ချကမ်ျား ဟ၍ူ အပိုငး် (၃) ပိုငး် ခွဲ၍ တင်ပြ ထားပါသည။် 

 
ကာလတုိအစီအစဥ် 

 မြ န်မာ�ိုငင်တံငွ ် IAEA နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးအတကွ ် ေရတိုအစအီစဥမ်ျားတွင ် ကျန်းမာ 

ေရး၊  အစားအစာ�ငှ့်စိုကပ်ျို းေရး �ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်နညး်ပညာများ စသည့် နယပ်ယမ်ျားတွင ်

စမွး်ရည်မြ �င့်တင်တညေ်ဆာကေ်ရး လပုင်န်းများအတွက်  က� ို းပမး်အားထတ်ုမ�များကို အဓကိထား 

သည။် ကျနး်မာေရးက�တွင်  ကငဆ်ာလနူာများအတွက် ေရာဂါရှာေဖမွ��ှင့် ကသုမ�တုိ� တိုးတက်ရန် 

�ျူကလးီယားေဆးပညာ�ှင့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ေဆးကသုခြ ငး်တငွ ် လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စ ်

စမွး်ရည ်မြ �င့်တင်ခြ ငး်�ငှ် ့ဝန်ေဆာငမ်�ေပးခြ ငး်များ အားေကာငး်လာေစရန် ရညရွ်ယ်ပါသည။် ထို�အပြ င် 

 မြ န်မာ�ိုငင်တံငွ ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်သင့်မ�တိငုး်တာေရးဝန်ေဆာငမ်�လပု်ငန်းများ ထေူထာင်ရန ်

တစဆ်င့်ခစံခံျိန်စညံ�န်းကိုက ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညပ်မာဏစမး်သပခ်န်း တညေ်ထာင်ရန် စတင ် ေဆာင ်

ရွကလ်ျကရ်ှိပါသည။် အစားအစာ�ငှ့်စိုကပ်ျို းေရးက�တွင ် စိုကပ်ျိုးေရးထကွက်ုန်များ၏ အရည် 

အေသးွ တုိးတကေ်စရန် ရညရ်ယွသ်ည့် စမီခံျက်များကို အားေပးရန်�ငှ့် စိုကပ်ျိုးေရးတွင ် �ျူကလီး 

ယား�ငှ့် အိုင်ဆုိတုပ်နညး်ပညာအသုးံချမ�များတွင် စမွး်ရည ်မြ �င့်တငေ်ပးရန်တုိ�ကို အဓကိဦးတညထ်ား 

ပါသည။် ေမးွမြ ူေရးတွင် က�ေပါငး်စုံ ဖွံ� ဖ� ို းတိုးတကေ်စေရးအတွက ် မဝူါဒ�ငှ့်နညး်ဥပေဒ အဝန်း 

အဝိုငး် ဖွံ�ဖ� ို းလာေစရန် �ငှ့် အစိုးရ�ငှ့်ပဂု�လကိက�တငွ ် သကဆုိ်ငရ်ာအဖွဲ�အစညး်များ၏ စမွး်ရည ်

ဖွံ�ဖ� ို းမ��ငှ့် ချိတ်ဆက၍် တိရစ�ာန်မျို းပာွးခြ ငး်�ငှ် ့သားေဖာကေ်မးွမြ ူခြ ငး်၊ အာဟာရ�ငှ့် ေဆးကသု ေရး 

အစာေက�းေမးွသည့် နညး်လမး်များ တုိးတကေ်ကာငး်မန်ွလာေစခြ ငး်တွင် အေထာက်အကူပြ ု �ိုင်ရန ်

ရညရ်ယွပ်ါသည။် ထိ�ုပြ င ် ေရရညှတ်ငွ် သင့်ေလျာ်သည့် နညး်ပညာစမွး်ရည�်ငှ့် ဟန်ချကည် ီ သည့် 

ေမးွမြ ူေရးက�ဖွံ�ဖ� ို းမ�ကို အေထာကအ်ကူဖြ စေ်စမည့် နညး်ဥပေဒ အဝန်းအဝိုငး် ဖွံ� ဖ� ို းလာ ေစရန ်

အေခြ ခအံတု်မြ စ် ချေပး�ိုငမ်ည်ဖြ စသ်ည။် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်နညး်ပညာနယ်ပယ၌်  မြ န်မာ�ိငုင်ံ သည် 

စကမ်�ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အေသးွ မြ �င်တ့ငေ်ရး၊ အစားအစာ�ငှ် ့ စိုကပ်ျိုးေရးထုတ်ကုန်များ ၏ 

ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရး�ငှ့် အရညအ်ေသးွေကာငး်မန်ွေရး၊ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ပိုးသတ ်

ထားေသာ ေဆးကသုေရးပစ�ညး်များ စစီဥေ်ပးခြ ငး်ဖြ င့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာကမ်�စနစမ်ျားအား 

တုိးတကေ်ကာငး်မွန်လာေစေရး စသညတုိ်�အေပ�  ဖြ ည့်ဆညး်ပံ့ပိးုေပး�ိုငရ်န် အလီကထ်ရွန်ေရာင ်

စဥတ်န်းသုံး ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ပးစက ် ထေူထာင်ေရးသည ် ဦးစားေပးကစိ�ရပ်ဖြ စ်ပါသည။်  မြ နမ်ာ 

�ိုငင်သံည ် မူရငး်မပျက်စမး်သပစ်စေ်ဆး ခြ ငး်၊ ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပသ်ုံးေခြ ရာခံ ခြ ငး်�ငှ့် အလုံပိတ် 



ေရဒယီိုသတ� ိက� ပငရ်ငး်များ အသုံးချခြ ငး်တိ�ုပါဝငေ်သာ တုိငး်တာေရးနညး်ပညာများ တုိးတကေ်စေရး 

သညလ်ညး် ဦးစားေပးသတ်မှတ်ချက်ဖြ စပ်ါသည။် ေမြ ေအာကေ်ရအရငး်အမြ စမ်ျား စမီခံန်�ခွဲခြ ငး်တွင် 

ေမြ ေအာကေ်ရ အရငး်အမြ စမ်ျား အရညှ်တည်တ့ံေစေရး စမီခံန်�ခွဲရန်အတွက ် ေရေအာငး်လ�ာများ 

ေရာစပမ်�၊ ေမြ ေပ�ေရ�ှင့်ေမြ ေအာကေ်ရအပြ န်အလန်ှဆကစ်ပမ်�၊ ေမြ ေအာကေ်ရ ညစည်မး်မ�၊ ေမြ  

ေအာကေ်ရ ပြ န်လည်ဖြ ည့်သငွး်သည့်ဖြ စစ်� ် �ငှ့် ပျံ��ှံ� ေရာက်ရိှမ�က� ာချိန် စသည့်အေက� ာငး်ရငး်များ 

ကို ေဖြ ရှငး်ရန် အိုင်ဆုိတုပ်နညး်ပညာသုံး Hydrology ဓာတ်ခွဲခနး်တစခ်ု တညေ်ထာင်ရန် အထးူ 

အေလးထားသည။် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရးတွင် ထပိတ်န်းဦးစားေပးကစိ�သည် 

အမျိုးသားဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ဘးအ��ရာယ်ကငး်ရှငး်ေရး အေခြ ခအံေဆာကအ်အုအံား  မြ �င့်တငေ်ပး 

ေရး�ငှ့် ထေူထာငေ်ရးဆိုငရ်ာ လပုင်န်းစဥမ်ျား အရိှန်အဟနု်မြ �င်တ့င ်ခြ ငး်တွင် အရည်အေသးွ  ပြ ည့်မီ 

ေသာ အာဏာပိုင်အဖွဲ�အစညး်အား ကညူေီပးရန် ဖြ စသ်ည။် 

 က� ို တင်ပြ ငဆ်ငထ်ားသည့် အမျို းသားနညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးအစအီစဥမ်ျားတွင် ေဖာ်မပြ  

ထားေသာ ဦးစားေပးက�များအား ေဒသတွငး်စမီခံျကမ်ျားအရ ကနဦးစမွး်ေဆာင်ရည ်မြ �င့်တငေ်ရး 

ပဏာမေခြ လမှး်များမတှစဆ်င့် ပံပ့ိုးေပးလမိ့်မည်။ ယခအုမျိုးသားအစအီစဥတွ်င်အကျုးံမဝငသ်ည့် 

ဦးစားေပးက�တစခ်မုာှ- ညစည်မး်မ�ကို ခွဲခြ ားသရှိိ�ိုငရ်န် ကမး်ရုိးတန်း�ငှ် ့အဏ�ဝါပတဝ်နး်ကျင ်တွင် 

အဓကိေတ�ွရသည့် ေရဆုိးများ၏ ေရဒယီိသုတ� ိက� မ�ကို ခန်�မှန်းတွကခ်ျက်ခြ ငး်�ငှ့် အဏ�ဝါေဂဟ စနစ ်

ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေစရန်အတွက ် လိုအပလ်ျကရှ်ေိသာ ပငလ်ယ�်ငှ့်ဆုိင်ေသာ အေခြ ခကံျသည့် 

အချကအ်လကမ်ျား စစုညး်တညေ်ထာင်ခြ ငး်၊ ပင်လယေ်ရ၊ �ုးံအနည်အ�ှစ၊် ေရထကွပ်စ�ညး်များ�ှင့် 

အခြ ားဇဝီပစ�ညး်များကို ေလလ့ာခြ ငး်တုိ�အေပ�အေလးထားမ�တစ်ရပ်ဖြ င့် လပုေ်ဆာငရ်မည့် ပတ်ဝန်း 

ကျင ် ထိန်းသမိး်ကာကွယေ်ရး�ငှ့်ေစာင့်က� ည့်တုိငး်တာေရး (Environmental Protection and 

Monitoring)က�ဖြ စပ်ါသည။် ထို�ပြ င ် ေလထထုရိှဲ အမ�န်များအား �ျူကလးီယားနညး်ပညာများ 

အသုံးပြ ုပ� းီ တုိငး်တာခြ င်းဆိုငရ်ာ ေရပန်းစားေနေသာက�အား ေဒသတွငး်စမီခံျကမ်ျား မတှစဆ်င့် 

ေဆာင်ရွကသ်ာွးမည်ဖြ စ်ပါသည။် 

 

ကာလလတ်အစီအစ�် 

ယခ ု အမျိုးသားစမီကံိန်းမေူဘာငပ်ါ အလယအ်လတ်ကာလအစီအစ�သ်ည ် လ�ူစမွး်အား အရငး် 

အမြ စ်  ပြ ုစပုျို းေထာငေ်ရး၊ အရည်အေသးွထနိး်သမိး်ထားရှိခြ ငး်၊ အရည်အေသးွစမီခံန�်ခွဲ ခြ ငး်၊ စးီပာွး 

ေရး ယ�ှ်ပ� ို ငမ်�စမွး်အား တညေ်ဆာက်ခြ ငး်တိ�ုတွင် ပိုမို၍ အေလးထားေနရာယူ�ိုငမ်ည ်ဖြ စပ်ါသည။် 



IAEA နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရ်ကွေ်ရးအစအီစ�မ်ျားကို �ိုငင်ံ့ေရးဆဲွထားေသာ အစအီစဥမ်ျား၏ 

ရညရ်ယွခ်ျက်ဖြ စသ်ည့် ေကာကပ်သဲးီ�ှံ�ငှ့် အစားအစာအရညအ်ေသးွ တုိးတကေ်စ ခြ ငး်အားဖြ င့် 

စားနပ်ရိက�ာလုံခြ ုစံိတ်ချရေရးတုိ�မတှစဆ်င့််  ေကာကပ်သဲးီ�ှထံုတ်လပုမ်� အမြ င့်ဆံုး ဖြ စရ်န် �ငှ့် ေရ 

အသုံးချေရး အစပျိုးမ�တိ�ုအတွက ်သသိာထင်ရှားသည့် ပါဝငေ်ဆာင်ရွကမ်�များ တုိးမြ �င့်ေဆာင်ရွက် ရန ်

ေမ�ာ်လင်ပ့ါသည။် �ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာ ဆကစ်ပလ်ပုင်န်းများသည ် �ျူကလးီယား 

ဝန်ေဆာငမ်��ငှ့် ထုတ်ကုန်များကို ပြ ညသ်လူထူ�ုှင့် လပုင်န်းေဆာင်ရွကသ်ူတုိ�ထသံိ�ု မြ �င်တ့ငေ်ဆာင ်

ရွကေ်ပး�ိုငမ်ည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ စမီကံနိး်အမျို းမျို းမ ှ ရရှိလာေသာ သေုတသနရလဒမ်ျားကို ဖြ န်�ဖြ ူးခြ ငး်ဖြ င့် 

လပုင်န်းဆက�်�ယေ်ဆာင်ရွကသ်ူတိ�ု၏ အသအိမှတ်ပြ ုမ� �ငှ့် ပြ ညသ်ူတိ�ု၏ လကခ်မံ�ကို ရရှိလာမည ်

 ဖြ စပ်ါသည။် ေရတိုအစီအစ�မ်ျား�ငှ့် ယခငက် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငခ်ဲေ့သာ နညး်ပညာ 

ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးအစအီများတငွ ် ချမတ်ှထားေသာ အေခြ ခအံုတ်မြ စမ်ျားမ ှ နညး်ပညာပးူ 

ေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး အစအီစ�မ်ျားအတုိငး် အလယအ်လတ်ကာလအစအီစ�က်ို ဆကလ်က် 

ေဆာင်ရွကသ်ာွးမည်ဖြ စ်ပါသည။်  မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် လပုင်န်းစမွး်ေဆာင်ရညအ်ား မြ �င့်တငေ်ဆာင် 

ရွကလ်ျကရ်ှိသည့်အတွက ် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက်ေရးနယပ်ယ်များသည ် ထပမ်ံဖြ ည်စ့ွက် 

ထားေသာ ဧရိယာများဖြ င့် ပိုမိုကျယ်ပြ န�်လာမည ်ဖြ စပ်ါသည။် 

ကျန်းမာေရးက�တွင် အမျိုးသား�ျူကလးီယားေဆးပညာ�ငှ့်ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ေဆးကသုမ� 

အေခြ ခအံေဆာကအ်အုံတုိ�အား  မြ �င့်တငေ်ရး၊ QA/QC တိးုတကေ်စရန ် ပညာရှငမ်ျားအား သငတ်န်း 

ပို�ချေရး�ငှ့် လပုင်န်းခငွ်ရှိ ပြ ညသ်လူထူ�ုငှ့် လပု်သားများ ေဘးအ��ရာယ်ကငး်ရှငး်ေရးအတွက ် အကူ 

အညမီျားေပးေရး၊  ကင်ဆာေရာဂါရာှေဖေွရး၏ တိကျမ�ကို တိးုတကေ်စရန်�ငှ် ့ကငဆ်ာေရာဂါကုသမ� 

အရည်အေသးွကို တုိးတကေ်ကာငး်မနွေ်စရန်တုိ�အတွက ် ဦးတည်၍ ဆက်လကေ်ဆာငရ်ကွသ်ွားမည် 

 ဖြ စပ်ါသည။် အစားအစာ�ငှ့် စိုကပ်ျို းေရးက�တွင ် စပါးဖျက်ပိုးဖြ စသ်ည့် Rice Bacterial Blight 

(RBB) သည ် စပါးကုိ အဖျကဆ်းီဆံုး ဖျကပ်ိုးတစမ်ျိုးဖြ စ်ပ� းီ အထကွ�်�န်းကျေစပါသည။် ထို�အပြ င ်

ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲခြ ငး်၊ ေရလ�မး်မိုးခြ ငး်�ငှ့် ဆားငန်ေရ ဝင်ခြ ငး်တုိ�သည် စပါးအထကွ�်�န်းအတွက် 

သကေ်ရာကမ်�များကိုလညး် ေတွ�ရိှရသဖြ င့် ပိုမိုေကာငး်မန်ွေသာ စပါးမျိုးများ ရရိှရန ်  Mutation 

Breeding Techniques ကို အသုးံပြ ုရန် လိုအပလ်ာပါသည။် ဖျကပ်ိုးဒဏ် ခ�ံိုငသ်ည့် စပါးမျိုး 

ေကာငး်များ ထတ်ုလပု်ခြ ငး်အတွက် ဂမ�ာေရာင်ခြ ညေ်ပးခြ ငး်ကဲ့သို� Mutation Breeding နညး် 

ပညာများ အသုံးချရန် လိုအပပ်ါသည။် ေမးွမြ ူေရးက�တွင ် တိရစ�ာန်အာဟာရအတွက ် ရ�ိုငေ်သာ 

 မြ ငး်စာ၊ က�ဲ�ွားစာများကို  အေကာငး်ဆံုးအသုံးချခြ ငး်၊ အရညအ်ေသးွမြ င့် ပြ ညတ်ငွး်�ငှ့်  ပြ ညပ် 



မျိုးေကာငး်များကိ ု ေရွးချယေ်မးွမြ ူခြ ငး်�ငှ့် တိရစ�ာန်�ငှ် ့ တရိစ�ာန်မှတစဆ်င့် ကးူစက်တတ်ေသာ 

 ပြ ညပ်မဝှငေ်ရာကလ်ာသည့်ေရာဂါများကို ေစာလျငစ်ာွ�ငှ် ့ မြ န်ဆန်စွာ ရှာေဖွခြ ငး်�ငှ့် ထိန်းချုပ်ခြ ငး် 

တုိ�သည ် အလနွအ်ေရးပါပါသည။် ေရာဂါပိုးမ�ားများအတွက ် SIT အသုံးပြ ုမ�ကို ရာှေဖေွဖာ်ထတ်ုသင့် 

ပါသည။် လကရိှ်အသုံး ပြ ုေနသည့် ဂမ�ာေရာင်ခြ ည်ေပးစကသ်ည ် သုံး က� မိေ်မြ ာက် သကတ်မ်း 

ဝကထ်က် ပို၍က� ာမြ င့်ခဲ့ပ� ီဖြ စ်ပ� းီ  ဓာတေ်ရာင်ခြ ညပ်မာဏနညး်လနွး်သည့်အတွက် အချို�ေသာ 

သေုတသန�ငှ့် ဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကမ်�လပုင်နး်အတွက် အသုံးပြ ုရန် မသင့်ေလျာ်ေသာေက� ာင့် လကရိှ် ဂမ�ာ 

ေရာင်ခြ ညေ်ပးစကအ်ား ဓာတ်ေရာင်ခြ ညပ်မာဏတိုး မြ �င့်ရန် လိုအပ်ေနပါသည။်  မြ န်မာ�ိုင်ငံ 

အေနဖြ င့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည် အသုံးချမ�ကို ေဆးပညာ၊ အစားအစာ�ငှ့်စိုကပ်ျိုးေရး၊ စကမ်�လပုင်န်း၊ 

ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသမိး်ေရး�ငှ့် အခြ ားသေုတသန နယပ်ယ်တုိ�၌ ေရ�ှဆက်၍  မြ �င့်တငေ်ဆာင်ရွက်ရန် 

ရိှပါသည။် IAEA သည်  မြ န်မာ�ိုငင်ကံို ေရအရငး်အမြ စစ်မီခံန်�ခွဲခြ င်း �ငှ့်ပတ်သက်၍ အေထာက်အပံ့ 

အကအူညမီျားေပးခဲ့ပ� းီ  ဖြ စေ်သာ်လညး် ေနာက်လာမည့် ေရတုိကာလ�ှင့့် အလယအ်လတ်ကာလ 

တွငလ်ညး် အေထာက်အပံ့များ ထပမ်လံိုအပ်ဆဲ ဖြ စေ်က� ာငး် �ိုငင်ံတစဝ်မှး် ေရလိုအပမ်�များကုိ 

သုံးသပေ်လလ့ာခြ ငး်ဖြ င့် သ�ိိုငမ်ည်ဖြ စပ်ါသည။် အထးူသဖြ င့် Hydrology ဆုိငရ်ာ အိုင်ဆုိတုပ ်

နညး်ပညာအတွက ် အေခြ ခလံိုအပခ်ျကမ်ျား တညေ်ထာငေ်ပးရန်လိအုပ်ြပးီ၊ �ိုငင်အံတွငး် ေရအရည် 

အေသးွ ေလလ့ာမ�များ�ငှ့် ေရအရငး်အမြ စ် စမီခံန်�ခွဲမ�များတွင် အသုံးချရမည်  ဖြ စသ်ည။် 

�ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့် နညး်ပညာ�ငှ့်စပလ်ျဥး်၍ �ျူကလးီယားသပိ�ံ သငရုိ်းည�န်းတမး်မှာ ေခတ်မမ ီ

ေတာ့ပ၊ဲ ၄ငး်�ငှ့် ဆက်�ယွပ်တ်သကသ်ည့် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ကရိယိာများမာှလညး် ပျကဆီ်းေနပ�  ီ

 ဖြ စပ်ါသည။် ဓာတ်ခွခဲနး်သုံး လိုအပသ်ည့် ကရိိယာများကို အသစထ်ပ်မံ  ဖြ ည့်ဆညး်ရမည်အ့ပြ င ်

�ျူကလးီယားသပိ�ံ သင်ရုိးည�န်းတမး်ကို ေခတ်မီအဆင့် ေရာက်ရှရိန် ေရးဆဲွေဖာ်ထုတ်ရနလ်ညး် 

လိုမည်ဖြ စပ်ါသည။် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး စကပ်စ�ညး်ကရိိယာများ�ငှ့် လူ�စမွ်းအားအရငး်အမြ စမ်ျားကို 

ကညူေီထာကပ်ံ့ေပးရန်မှာ အလနွအ်ေရးက� းီပါသည။် ထို�ပြ င ် တက�သိုလမ်ျား�ငှ့် အခြ ားဆကစ်ပ ်

လျကရှ်သိည့် အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်တက�သိုလ်များအား အဆင့် မြ င့်နညး်ပညာများ သင်က� ားပို�ချ 

ေပးရန်မှာလညး် အေရး က� းီပါသည။် 

 

ေယဘုယျေထာက်ပ့ံလုပ်ေဆာင်ချက်များ 

ေယဘယုျေထာကပ်ံ့လပု်ေဆာငခ်ျကမ်ျား၏ ဦးတညခ်ျကမ်ျားသည ် ယခအုမျိုးသားစမီကံနိး်မေူဘာင ်

တွင ် သတမ်ှတ်ေဖာ်ပြ ထားသည့် ဦးစားေပးက�များ�ငှ့် ပတ်သကသ်ည် ့ လပုင်န်းကစိ�များအေပ�တွင ်



အထးူအေလးထားလျက် �ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့် နညး်ပညာနယပ်ယမ်ျားတွင ် အမျိုးသား စမွး်ေဆာင ်

ရညက်ို အားဖြ ည်ေ့ပးရန်  ဖြ စပ်ါသည။် �ျူကလးီယားနညး်ပညာများပါဝင်သည့် လပုင်န်းများအား 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာရ်န်အတွက် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး အရငး်အမြ စမ်ျား ရရိှ�ိငုသ်ည့် 

အတိငုး်အတာအတွငး် မရိှမဖြ စအ်ေနဖြ င့် IAEA ၏ အကူအညသီည ် ဆကလ်ကတ်ညရှ်ိေနလမိ့်မည။် 

ထို�အပြ င ် အခြ ားဖြ ည့်စွကသ်ည့်အကူအညမီျားကိုလညး် ေဒသတွငး်/ေဒသတွငး် အချငး်ချငး် လပုထ်ုံး 

လပုန်ညး်များအရ ေရတုိအစအီစဥ�်ငှ့် အလယအ်လတက်ာလအစအီစဥမ်ျားေအာက၌် သတ်မတှ ်

ထားသည့် ဦးစားေပးက�များတွင် ေထာကပ်ံ့ေပးမည် ဖြ စ်ပ� းီ ေယဘယုျေထာကပ်ံ့လပုေ်ဆာငခ်ျက ်

များတွင ် �ျူကလးီယားတုိငး်တာသည့်ကိရိယာများ�ငှ့် ယငး်ကိရိယာများကို  ပြ ုပြ ငထ်ိန်းသမိး်ခြ ငး်၊ 

အထးူသဖြ င့် ေဆးကသုေရးပစ�ညး်ကရိိယာများ  ပြ ုပြ ငထ်ိန်းသမိး်ခြ ငး် နယပ်ယတွ်င ် �ိုငင်၏ံ စွမး် 

ေဆာင်ရညက်ို  မြ �င့်တငေ်ပး�ိုငရ်န�်ငှ့်  မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ �ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာ ေရရှည်ဖွံ� ဖ� ို း 

တုိးတကမ်�ကိ ု အားဖြ ည်ေ့ပး�ိုငရ်န ်  အကအူညမီျား ပါဝင်လမိ့်မည။် �ျူကလးီယားတုိငး်တာေရး ကရိ ိ

ယာများ၌ အထးူသဖြ င့် ပြ ုပြ ငထ်ိန်းသမိး်ခြ ငး်�ငှ်စ့ပလ်ျဥး်၍ ေလက့ျင်မ့��ငှ့် နညး်ပညာ ဖွံ�ဖ� ို းတိးုတက ်

မ�များသည ် အမျို းသားစီမကံန်ိးမေူဘာင်၏ နယပ်ယအ်တငွး် ဆကလ်က ် လပုေ်ဆာငသ်ွားမည ်  ဖြ စ်ပ� းီ 

၎ငး်သည ် ပြ ုပြ ငထ်န်ိးသိမး်ေရးကန်ုကျမ�များ ေလျာ့ကျေစမ�ကို အကအူညီေပးခြ ငး်�ငှ့် ေရရှည်တွင် 

ကိုယ့်အားကိုယက်ိုးတတ်မ�ကို မြ �င်တ့ငေ်ပးလမိ်မ့ည။် 

ချိတဆ်ကထ်ားေသာဦးစား ေပးက�အားလုံးကို အမျိုးသားစမီကံိန်းမေူဘာင်တွင ် ေဖာ်ပြ ထားပ� းီ  ၎ငး် 

တုိ�သည ် စမွး်အားမြ �င်တ့ငတ်ညေ်ဆာက်ခြ ငး်၊ လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စဖ်ွံ� ဖ� ိုးတုိးတက်ခြ ငး်၊ �ျူကလးီ 

ယားဆုိင်ရာ ဗဟသုတုဖြ န်�ေဝ ခြ ငး်၊ အရညအ်ေသးွစမီခံန်�ခွဲခြ ငး်၊ သတငး်အချကအ်လက�်ငှ့် ဆက် 

သယွေ်ရး နညး်ပညာများဆုိင်ရာ အေရးပါလှေသာက�များ ဖြ စ်ပါသည။် စမီကံန်ိးများအားလုံးသည ်

ထိုက�များအားလုံးအား  မြ နမ်ာ�ိငုင်အံတွငး် �ျူကလးီယားအသုံးချမ��ှင့် နညး်ပညာများဆုိငရ်ာ 

ကိုယ့်အားကိုယက်ိုးတတ်ေစခြ ငး်�ငှ့် ေရရှည်တညတ့ံ်ေစခြ ငး်ဆိငုရ်ာ မရိှမဖြ စ ် လိုအပခ်ျကမ်ျားကဲ့သို� 

ထည့်သငွး်စဥး်စားရမည် ဖြ စပ်ါသည။် လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စဖ်ွံ� ဖ� ို းတုိးတကမ်�သည ် �ျူကလးီယား 

သပိ�ံအသုံးချခြ ငး်များဆုိင်ရာ နယပ်ယအ်ားလုံးတငွ် အေရးပါလေှသာ ဦးစားေပးကစိ�ရပအ်ဖြ စ ် ဆက ်

လကတ်ည်ရိှေနမည်ဖြ စ်သည။် IAEA သည ် �ျူကလးီယားနညး်ပညာ�ငှ့် ပတ်သကသ်ည် ့ နယပ်ယ် 

အသးီသးီ၌ လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စ ် ပြ ုစပုျို းေထာငေ်ရးတွင ်  �ိုငင်ံတွငး် အစအီစ�မ်ျားမသှာမက 

ေဒသတွငး် အစီအစ�မ်ျားဖြ င့်ပါ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးကို ေထာကပ်ံ့ကညူလီျကရှ်ပိါ 

သည။် သးီခြ ားသင်တန်း လိုအပခ်ျကမ်ျားသည ်  လကရိှ်သတ်မတှထ်ားရိှပ� းီ �ိုငင်ံတွငး် နညး်ပညာ 



ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး စမီကံနိး်များ၏ ရည်ရွယ်ချကမ်ျား�ငှ့် အမ� တဲထပ်တညး်မကျ�ိုငေ်သာ်လည်း 

�ျူကလးီယား သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာ အသုံးချမ�တငွ ်ငယရွ်ယသ်ည့် ပညာရှင်များအား သငတ်န်းေပးခြ ငး် ကို 

အမျိုးသားစမီကံနိး်မေူဘာင ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငသ်ည် ့ ကာလအတွငး် ဦးစားေပး ေဆာင် 

ရွကသ်ွားမည်ဖြ စပ်ါသည။် လ�ူစမွး်အားစမွး်ေဆာငရ်ညဖ်ွ�ံဖ� ို းတုိးတကေ်ရးသည ် �ျူကလးီယားဆုိင်ရာ 

အသပိညာ ဗဟသုတုဖြ စေ်ပ�ေရး၊ ေရရှညတ်ည်တ့ံေအာငထ်နိး်သမိး်ေရး�ှင့်  တုိးတကေ်ခတမ်ေီစေရး 

တုိ�အတွက ် အ ေရးက� းီသည့်က�ဖြ စသ်ည့်အတွက ်  ထိုသို� အလားအလာရိှသည် ့ ငယရ်ယွ်သည့် 

ပညာရှငမ်ျား �ငှ့် သေုတသမီျားအား သငတ်န်းေပးခြ ငး်ကို  အစ�တ်စိုက ် ဆကလ်ကလ်ပုေ်ဆာငသ်င့် 

ပါသည။်



၁။ နိဒါန်း 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် ၁၉၅၇ခ�ုစှတ်ငွ ် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိငရ်ာအဏုမြ ူစမွး်အငေ်အဂျငစ်ီ(IAEA)၏ အဖွဲ�၀င ်

�ိုငင်ံဖြ စသ်ည့်အချိန်မစှ၍ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာအဏုမြ ူစမွး်အငေ်အဂျင်စ(ီIAEA)တွင ် နညး်ပညာ 

ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး လပုင်န်းများကို ပါဝငခ်ဲ့ပါသည။် ၁၉၉၈ ခ�ုစှ်တွင ် �ိုငင်အံတွငး် အဏုမြ ူ 

စမွး်အင် ဖွံ�ဖ� ို းတိးုတကေ်ရး�ငှ့် ဥပေဒထိန်းချုပေ်ရး မ၀ူါဒများပါ၀ငေ်သာ အဏုမြ ူစမွး်အငဥ်ပေဒကုိ  

 ပြ �ာန်းခဲ့ပါသည။် �ိုငင်ံေတာ်၏ဥပေဒ ပြ �ာနး်ချကမ်ျားအရ အဏုမြ ူစမွး်အငဆိ်ငုရ်ာ ကစိ�ရပမ်ျားကို 

ေဆာင်ရွက�်ိုင်ရန်အလို�ငှာ သပိ�ံ�ငှ်န့ညး်ပညာ၀န်က� းီဌာနမ ှ အဏုမြ ူစမွး်အငဦ်းစးီဌာနကို သးီခြ ား 

ဦးစးီဌာန တစခ်ုအဖြ စ ် ဖွဲ�စညး်တညေ်ထာငခ်ဲ့ပါသည။် အဏုမြ ူစမွး်အင်ဦးစးီဌာနသည် အပြ ည်ပြ ည် 

ဆုိင်ရာအဏုမြ ူစမွး်အငေ်အဂျငစ်ီ(IAEA)�ငှ့် ဆကသ်ယွသ်ည့် ဗဟိုဌာနအဖြ စ ် ေဆာငရ်ကွက်ာ၊ 

သင့်ေလျာသ်ည့် ဓာတ်ေရာင ်ခြ ည်ကာကယွေ်ရး�ှင့် �ျူကလးီယားေဘးအ��ရာယ် ကငး်ရှငး်ေရး စနစ် 

များ ချမှတ်၍ �ျူကလးီယားနညး်ပညာကို င� မိး်ချမး်စာွအသုံးချေရး�ငှ့် ဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး လပုင်န်း 

များကို ေဆာင်ရွက်ေနပါသည။် 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် �ျူကလးီယားစမွး်အငအ်ား  င� ိမး်ချမး်စာွ အသုံးပြ ုေရးကို အချိန်ကာလ က� ာမြ င့်စာွ 

စတ်ိဝငစ်ားမ�ကို  ပြ သခဲ့ေသာ်လညး် သေုတသနဓာတေ်ပါငး်ဖိုများ၊ အလတ်စားစးီပာွးဖြ စ ် ေရာင် ခြ ည် 

ေပးစကမ်ျား (သို�မဟတု)် အမ�နအ်ရိှန်ေပးစက ် စသညတုိ်�ကဲ့သို�ေသာ �ျူကလးီယား သေုတသန�ှင့် 

ဖွံ�ဖ� ို းမ�ဆုိင်ရာ လပုင်န်းများအတကွ ် �ျူကလးီယားအေဆာကအ်အုံပင် မရိှေသးပါ။ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည် 

ေစာင့်က� ည့်စစေ်ဆးေရး၊ လတူစဦ်းချငး်စီအေပ� ဓာတေ်ရာင်ခြ ညသ်င့်မ� တုိငး်တာေရး�ငှ့် �ျူကလးီ 

ယား စကပ်စ�ညး်များ  ပြ ုပြ ငထ်နိး်သမိး်ေရး  စသည့်ဓာတ်ခွခဲနး်များ ပါဝငေ်သာ သင့်ေလျာ်သည့် 

�ျူကလးီယား လကေ်တွ�စမး်သပခ်န်းများကို တညေ်ထာငခ်ဲ့ပါသည။် အရုိးများ၊ တစရ်ှူ းများ 

ပိုးသတ်ခြ ငး်အတကွ ် ၁၂၀၀၀ ကျူရီရှိေသာ (Co-60) ဂမ�ာေရာင်ခြ ညေ်ပးစကက်ို ၂၀၀၀ ခ�ုစှ်တွင် 

တညေ်ထာငခ်ဲ့ပါသည။် ေရဒယီိုအိငုဆ်ိုတုပမ်ျားကို ကျန်းမာေရး၊ စကမ်�လပုင်န်း၊ စိုကပ်ျိုးေရး၊ 

တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူေရး�ငှ့် ေဆးကသုေရးများတွင ် သေုတသန�ငှ့်ဖွ�ံ ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးအတကွ် အသုံးပြ ု 

လျကရှ်ပိါသည။် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည ် ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရးအတွက ်  ဥပေဒေရးရာ�ငှ့် ပြ �ာန်း 

ဥပေဒအရ မေူဘာငခ်ျမှတ်ခြ ငး်တုိ�ကို အဏုမြ ူစွမး်အငဥ်ပေဒ ၁၉၉၈ �ငှ့်အည ီ ေဆာငရ်ကွလ်ျက ်

ရိှပါသည။် �ျူကလးီယား�ငှ့် ေရဒယီိုသတ� ိက� ဒြ ပပ်စ�ညး်များ အသုံးပြ ုရာတငွ ်  ဓာတ်ေရာင် ခြ ည် 

အ��ရာယ် ေဘးကငး်ေရးအတကွ် သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာ၀န်က� းီဌာနေအာက်ရိှ အဏုမြ ူစမွး်အငဦ်းစးီ 

ဌာနမ ှထန်ိးချုပေ်ဆာငရ်ွက်ရန ်တာဝန်ေပးအပထ်ားပါသည။်  



ထို�အပြ င ် လပုင်န်းခငွလ်ုပသ်ားများအေပ� ကျေရာကမ်ည့် ေရာင်ခြ ညသ်င့်မ�ကာကယွေ်ရး၊ ပြ ညသ်ူ 

လထူေုပ�ကျေရာကမ်ည့် ေရာင်ခြ ညသ်င့်မ�ကာကယွေ်ရး၊ ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ေရာင်ခြ ညသ်င့်မ�၊ 

ေရဒယီိုသတ� ိက� စနွ�်ပစပ်စ�ညး်၊ ေရဒယီိုသတ� ိက� ပစ�ညး်သယယ်ပူို�ေဆာငေ်ရးစသည့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည် 

ေဘးအ��ရာယက်ငး်ေရး�ှင့် ကာကယွေ်ရးဆုိင်ရာ လပုင်နး်အားလုံးကိလုညး် အဏုမြ ူစမွး်အငဦ်းစးီ 

ဌာနမှ ေဆာငရ်ကွလ်ျကရိှ်ပါသည။်  မြ နမ်ာ�ိုင်ငအံတွငး်ရိှ ေရဒယီိသုတ� ိက� ပစ�ညး်များ အ��ရာယ် 

ကငး်စာွ အသုံးပြ ုေရး အပါအဝင် �ိုငင်၏ံဓာတ်ေရာင်ခြ ည�်ငှ် ့ �ျူကလးီယား�ငှ့်ေရဒယီိုသတ� ိက�  

စန်ွ�ပစပ်စ�ညး် ေဘးအ��ရာယ်ကငး်ရှငး်ေရး အေဆာက်အအုဆိံငုရ်ာ နည်းပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က ်

မ�ဖြ င့်  ကာကယွေ်ရး စီမကံန်ိးတစ်ရပအ်ား ၂၀၀၅ ခ�ုစှတွ်င ် အစပြ ုခဲပ့ါသည။် အမျိုးသားဖွံ� ဖ� ို းတုိး 

တကေ်ရး ရညမ်ှန်းချက်များ�ငှ့်အည ီ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ�ငှ့်ေဒသတွငး် ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး 

ကစိ�ရပမ်ျားတငွ ် အပြ ည်ပြ ည်ဆိငုရ်ာ�ငှ်ေ့ဒသတွင်းဆုိငရ်ာ အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် အရိှန်မြ �င့်၍ ပးူေပါငး် 

ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် ကလုသမဂ�လကန်ကဖ်ျကသ်မိး်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီဖြ စေ်သာ ကလုသမဂ� 

အေထေွထညွလီာခံ၏ ပထမအက� မိေ်ကာ်မတီကတညး်က မြ နမ်ာ�ိုငင်ံသည် တက်က� စာွပါဝငခ်ဲ့ပါ 

သည။် 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည�်ျူကလီးယားလကန်ကမ်ပြ န်�ပွားေရးစာချုပ် (NPT)ကို ၁၉၉၂ ခ�ုစှ်တွင ် လကမ်ှတ ်

ေရးထိုးခဲ့ပ� းီ   ၁၉၉၅ ခ�ုှစတွ်င ် �ျူကလးီယားလုပင်န်း�ငှ့်လပုေ်ဆာငမ်�များထန်ိးချုပေ်စာင့်က� ပေ်ရး 

ဆုိင်ရာ သေဘာတူညခီျက ် (Safeguards Agreement)ကို လကမ်တ်ှေရးထိုးခဲ့ပါသည။် အာဆီယံ 

၏ ဦးေဆာငမ်�ဖြ င့် အေရှ�ေတာင်အာရှေဒသတွငး် �ျူကလးီယားလကန်က်ကငး်မဲ့ဇနု် သေဘာတူ 

ညခီျကက်ို ၁၉၉၅ ခ�ုစှ်တွင ် အာဆီယံအဖွဲ�၀င�်ိုငင်မံျားနညး်တူ မြ နမ်ာ�ိုငင်သံညလ်ညး် လကမ်ှတ် 

ေရးထိုးခဲ့ပါသည။် အဆုိပါ သေဘာတူညခီျကက်ို ၁၉၉၆ ခ�ုစှတ်ငွ် အတည်ပြ ု လကမ်တ်ှေရးထိုးခ့ဲ 

ပါသည။်  မြ န်မာ�ိငုင်သံည ် �ျူကလးီယားမေတာ်တဆမ�ကို ေစာလျငစ်ာွ အေက� ာငး်က� ားခြ ငး်ဆိငု်ရာ 

ကန်ွဗငး်ရငှး်၏ အဖွဲ�ဝင�်ိုငင်တံစ�်ိငုင်ံ  ဖြ စပ်ါသည။် 

 

�ုိငငံ်၏အေနအထားအကျဥး်ချုပ် 

ပထ၀ီအေနအထား 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် အေရှ�ေတာင်အာရှလငွ်ပြ င်တွင ် ေမြ မျက�်ာှပြ င် အကျယအ်ဝန်းစစုေုပါငး် 

၆၇၆,၅၇၈ စတုရနး်ကလီိုမတီာရှေိသာ အက� းီဆံုး�ိုငင်ံဖြ စပ်ါသည။် �ိုငင်ံ၏လဦူးေရမာှ ၂၀၁၄ ခ�ုစှ် 

တွင ် အမျိုးသား ၄၈.၆ ရာခိငု�်�န်း�ငှ့် အမျိုးသမးီ ၅၁.၄ ရာခိုင�်�န်းရိှပ� းီ စစုေုပါငး် ၅၃.၇ သန်း 



ခန်�ရိှသညဟ်ု ခန်�မနှး်ခဲ့ပါသည။် �ိုငင်ံ၏ေမြ ာက်ဖက၊် အေရှ�ဖက�်ငှ့် အေနာကဖ်ကတ်ို�တွင ် ေတာင် 

ကန်ုးများ၊ ချိုင့်ဝမှး်များက က� းီမားေသာ  မြ ငး်ခာွပုံေတာငတ်န်းများအသငွ ် ဝန်းရထံား ပ� းီ၊ ၎ငး်၏ 

အလယတ်ငွ ် စိုကပ်ျို းေရးနယေ်မြ �ငှ့် လဦူးေရအများဆုံး ထထူပသ်ည့် ဧရာ၀တ၊ီ ချငး်တွငး်�ငှ့် 

စစေ်တာငး်မြ စ်၀မှး်တစေ်လ�ာက ် ေမြ ပြ င်ညမီျား ရိှပါသည။် မြ န်မာ�ိုငင်သံည ်ေမြ ဆီသ� ဇာ ရိှေနေသာ 

ေမြ ၊ မစိုကပ်ျိုးရေသးေသာ စိုကပ်ျို းေမြ ၊ အလားအလာများပြ ားကာ သဘာဝအရငး်အမြ စ်  က� ယဝ် 

ချမး်သာေသာ ေဒသတွငး် လဦူးေရ ပျ�ံ�ှံ�မ� အနညး်ဆံုး�ိုငင်ံတစ�်ိုငင်ံ  ဖြ စပ်ါသည။် 

 က� းီမားေသာေကျးလကေ်ဒသ�ငှ့် သပိသ်ညး်ေသာေတာအပု်ရိှေသာ �ိုငင်ံတစ�်ိုငင်ံဖြ စသ်ည့် မြ နမ်ာ 

�ိုငင်သံည ် ကမ�ာတွငက်�န်းသစအ်များဆုးံ တငပ်ို�၍ ေကျာကစ်မိး်၊ ပလုဲ၊ ပတ� မြ ား�ငှ့် နီလာတို� ထွက ်

ရိှရာ ပင်ရငး်  ဖြ စပ်ါသည။် ၄ငး်တွင ် ေမြ ဆီလ�ာအလနွေ်ကာငး်၍ အေရးက� းီေသာ ကမး်လန်ွေရနံ�ငှ့် 

သဘာဝဓာတ်ေင�ွသိုက် တုိ�ရှိပါသည။် 

�ိုငင်၏ံအရငး်အမြ စမ်ျားတွင် ၇.၈ ထရီလယီမ်ကဗုေပရိှ သဘာ၀ဓာတ်ေင�ွသိုက၊် ၃.၂ ဘလီယီမ ်

ပပီါရိှေရနံသိုက်၊ တစ�်စှ်လ�င ် ၁၉,၀၀၀ ကဗုမတီာ  ပြ နလ်ည်ဖြ ည်တ့ငး်�ိငု်ေသာ သဘာဝ ေရအရင်း 

အမြ စ�်ငှ် ့ေရအားလ�ပစ်စ ်ခန်�မန်ှးအလားအလာ ၁၀၀,၀၀၀ မဂ�ါဝပတိ်�ု ပါဝငပ်ါသည။် 

 

အမျိုးသားဖွံ� ဖ� ို းတုိးတက်မ�နည်းဗျူဟာ�ှင့်ဦးစားေပးမ� 

 မြ န်မာ့စးီပွားေရးသည ် အဓကိအားဖြ င့် စိုကပ်ျိုးေရးေပ�မတူညပ်ါသည။် စးီပာွးေရး လပုေ်ဆာင်ေန 

သတုိူ�၏  ၇၀ % သည ်စိုကပ်ျို းေရးတငွ် ပါဝငလ်ပု်ကိုငေ်နကာ၊ ယငး်မ ှစစုေုပါငး် ပြ ည်တွငး် ထတ်ုကုန် 

၏ ၄၀ % ရရိှပါသည။် ဆန်စပါးသည ် အေရးက� းီေသာ သးီ�ှံဖြ စပ်ါသည။် လယယ်ာထကွသ်းီ�ှံများ 

တွင ်ဆန်စပါး၊ ပအဲမျို းမျို း၊ �မှး်၊ ေမြ ပ၊ဲ က� ၊ံ သစမ်ာ၊ ငါး�ှင့် ေရထကွပ်စ�ညး်များ ပါဝငပ်ါသည။် စကမ်� 

က�တငွ ် အဓကိအားဖြ င့် လယယ်ာထကွက်ုန်ဆုိင်ရာ လပုင်န်းသုးံပစ�ညး်များ၊ အ၀တ်အထည်၊ 

ရကက်နး်၊ သစ�်ငှ့်သစ်ေတာထကွပ်စ�ညး်၊ ေက� းနီ၊ သံဖြ ူ၊ တန်စတင၊် ေဆာကလ်ပုေ်ရးလပုင်န်းသုံး 

ပစ�ညး်များ၊ ေဆးဝါးဆိုင်ရာပစ�ညး်များ၊ ဓာတ်ေမြ သ� ဇာ�ငှ် ့ ဘလိပေ်မြ တို� ပါ၀ငပ်ါသည။် အဓကိ 

ထတ်ုကန်ုတွင ် သဘာဝ/ေရနံဓာတေ်င�ွ၊ သစေ်တာထကွပ်စ�ညး်များ�ငှ့် ပအဲမျိုးမျိုးတို� ပါ၀င်ပ� းီ၊ 

အဓကိသငွး်ကုန်တွင ် ယာဥ၊် သ၊ံ သမံဏိ�ငှ့် အခြ ားေသာ သတ� ုထကွပ်စ�ညး်များ ပါဝငပ်ါသည။် 

ဆန်သညအ်မြ င့်ဆုံးေသာ ထတ်ုကနုအ်ဖြ စ ် ကမ�ာတွင် တစခ်ျိနက် ရှိခဲေ့သာ်လညး် မြ န်မာ့ဆန်ထုတ် 

ကန်ုသည် ယေန�ကမ�ာ့ေစျးကကွတွ်င ် အေရးမပါေတာ့ပါ။ မြ န်မာ့ထတုက်ုန် သဘာဝအရငး်အမြ စ ်

များထမဲ ှဓာတ်ေင�ွ�ငှ့် ေကျာကမ်ျကရ်တနာများသည ်ပို၍ပို၍ ထငရ်ာှး လာ ေနပါသည။်  



၂၀၁၃/၂၀၁၄ခ�ုစှအ်တွငး် �ိုငင်ံ၏ စစုေုပါငး်ပြ ညတ်ငွး်ထတုက်နု၀်ငေ်ငမွာှ အေမရကိနေ်ဒ�လာ 

၅၆.၈ ဘီလယီဟံု ခန်�မှန်းခဲ့ပါသည။်  မြ န်မာ�ိုငင်ံတွငေ်နထိုငေ်သာ လဦူးေရ၏၂၆% မာှဆငး်ရဲ�မွး်ပါး 

သည့် အေခြ အေနအမှတ်ေအာက် ေရာကေ်နပ� းီ၊ လတူစဦ်းချငး်ပျမး်မ�ဝငေ်ငမွာှ အေမရိကန်ေဒ�လာ 

၁.၁၀၅ ၀န်းကျင်ဖြ စသ်ည့်အတွက ် အေရ�ှအာရှ�ငှ့်ပစဖိိတ်တွင် ၀ငေ်ငအွနညး်ဆုံး �ိုငင်တံစ�်ိုင်ငံ 

 ဖြ စပ်ါသည။် လေူလးဦးလ�င ် တစဦ်းမှာဆငး်ရဲသည့်အတွက ် လမူ�ေရးအည�နး်ကန်ိး အများစမှုာ 

အလနွနိ်မ့်ကျပါသည။် ကေလး ၁၀၀၀ လ�င် ေမးွကငး်စကေလး ၄၁.၄ ဦး ေသဆံုးမ�ရှိေနသည့် အတွက ်

ပ�မး်မ�သက်တမး်မာှ ၆၄.၈ �စှ် ရိှပါသည။် လ�ပစ်စသ်ုံးစွမဲ���န်းမာှ ကမ�ာ့ပ�မး်မ�ထက ် အဆ၂၀ 

နညး်ေနပါ၍ ကမ�ာတငွ် လ�ပစ်စသ်ုံးစွမဲ� အနည်းဆံုးသုံးစွဲေသာ �ိုငင်ံဖြ စ်ပါသည။် ေသာကသ်ုံးေရ 

ရရှမိ�အခငွ့်အလမး်မာှလညး် ဧရိယာအေတာမ်ျားများတွင ် ကန်�သတ်မ�များ ရိှပါသည။်  မြ န်မာ�ိုငင်ံမ ှ

ယခ�ုစှမ်ျားအတငွး် GDP  တုိးတကမ်�ကို တစ�်ှစလ်�င ် ၅ % တိးုရန ် ထိန်းသမိး်ထားသည့်အတွက် 

ဆငး်ရဲမ��ငှ့် ဆက�်ယွေ်သာ အည�န်းကိန်းများ ပိုမိုတုိးတကလ်ာသည့်ဖကသ်ို� ေရာကလ်ာသည်ကို 

ေတွ�မြ င်ရပါသည။် မြ န်မာ�ိုငင်ံသည ် ၄ငး်တငွ်ရိှသည် ့ အမျိုးမျိုးေသာ သဘာဝအရငး်အမြ စမ်ျား 

 က� ယ်ဝချမး်သာမ�၊ အမျို းမျို းေသာ စိုကပ်ျိုးေရးလုပင်န်းများ တုိးတကေ်ကာငး်မန်ွမ�၊ ပငလ်ယ်ပြ င�်ငှ့် 

ထဆိကလ်ျကရ်ှိမ�တုိ�ေက� ာင့် �ိုငင်အံေနဖြ င့် ပို၍ဖွ�ံ ဖ� ို းတုိးတကမ်� အလားအလာရှပိါသည။် အစိုးရ၏ 

ေကျးလကေ်ဒသဖွံ�ဖ� ို းေရး�ငှ့် ဆငး်ရဲ�မွး်ပါးမ� ေလျာ့ချေရး ေရရညှစ်မီံကန်ိးတငွ် သတ်မတ်ှထား 

ရှိေသာ  ဦးစားေပးဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကမ်� (၈)ခတွုင် လယယ်ာ စိုကပ်ျိုးေရး ထွကက်န်ုများ၊ ေမးွမြ ူေရး�ှင့် 

ေရလပုင်န်း၊ ေကျးလက်ေဒသကန်ုပစ�ညး်ထုတ်လုပ်ခြ ငး်၊ ေကျးလကေ်ဒသရိှ အေသးစားလပုင်နး်များ၊ 

အေသးစားေငစွေုငေွချးလပုင်န်းများ၊ ေကျးလက်သမဝါယမ၊ ေကျးလကေ်ဒသလမူ�စးီပာွးေရး၊ ေကျး 

လကေ်ဒသ စမွး်အင�်ငှ့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျငထ်နိ်းသမိး်ေရး တုိ�ပါဝင်ပါသည။်  

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်�ငှ့် ရာသဦတုအပြ ာငး်အလဲတုိ�၏ သကေ်ရာကမ်�ေက� ာင့် 

လမူ�စးီပာွးတုိးတကမ်�ကို အကျို းသကေ်ရာကမ်�  ဖြ စေ်စမည့် အလားအလာရိှပါသည။် ပငလ်ယ်ကမး် 

ရုိးတန်းေဒသများသည ် ဆိုငက်လုးံမန်ုတိငုး်၊ အပူပိုငး်မန်ုတိငုး်၊ ဆူနာမပီင်လယေ်ရလ�ိငး်ဒဏ်များကို 

ခစံားရ ပ� းီ၊ ေတာငက်န်ုးထူထပေ်သာ ေဒသများသည ်  ေတာငက်မး်ပါးမ ှ ေမြ စိုငေ်မြ ခမဲျား  ပ� ို ေလျာကျ 

 ခြ ငး်ဒဏ်ကို ခစံားရပါသည်။ မိုးရွာသွန်းမ�များ ခြ ငး်ေက� ာင့် ေရလ�မး်မိုး ခြ ငး်သည ် �ိုငင်ံတစဝ်မှ်း 

ထးူခြ ားသည့်  ဖြ စစ်ဥ်တစ်ခသုာ  ဖြ စပ်ါသည။် ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ�ေက� ာင့် ဖြ စ�်ိငုသ်ည့် အ��ရာယ ်

များကို ဆညေ်မြ ာငး်သယွေ်ပးခြ ငး်�ငှ့် ေရထုတ်ခြ ငး် နညး်စနစမ်ျား ပါဝငသ်ည့် အ ေြခခ ံ အေဆာက ်

အအုံ ရငး်�ှးီမြ �ု ပ�်ှံ ခြ ငး်ဖြ င့် အားဖြ ည့်ေပးပါသည။် ေကာကပ်သဲးီ�ှံများကို အားသနွခ်ွန်စိုက ် ပျိုးက� ဲ၍ 



စိုကပ်ျိုးရန်က� ို းပမး်ခြ ငး်ဖြ င့် စိုကပ်ျို းရာသခီျိန် တုိေတာငး်သွားေစခြ ငး်များသည ် ထတ်ုလပုမ်� စမွး်ရည် 

ထန်ိးသမိး်ရန်�ငှ့် တုိးချ�ဲရန် အဓကိလိုအပခ်ျကမ်ျားဖြ စေ်က� ာငး် အက� ံပြ ုထားပါသည။် 

 မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ တည်ဆဲအမျို းသားကျန်းမာေရးအစအီစဥ်တွင် ေယဘယုျ အဖြ စ်အများဆုံး  ဖြ စလ်ျက် 

ရိှေသာ ေရာဂါ (၆) မျို းထတွဲင် ေသးွတုိးေရာဂါ�ှင့် ဆီးချိုေရာဂါ တို�ပါဝငပ်ါသည။် အဝလန်ွ ခြ ငး်သည ်

လကူို အ��ရာယ်ဖြ စေ်စေသာ �လှုးံေသးွေက� ာကျဥး်ေရာဂါ၊ ေသးွတိးုေရာဂါ�ငှ် ့ အမျို းအစား (၂) 

ဆီးချိုေရာဂါတို�ကိုဖြ စေ်စပ� းီ၊ အဆိုပါေရာဂါများမတှစဆ်င့် ပိမုို��ပေ်ထးွေသာ ေရာဂါသစမ်ျား�ငှ့် 

အခြ ားေသာ ကျန်းမာေရးနာတာရှည်ပြ ဿနာများ  ဖြ စေ်ပ�ေစပါသည်။ ေသးွတုိး�ငှ့် ဆီးချို ေရာဂါ 

သည ် မြ နမ်ာ�ိငုင်ံ၏ အဓကိကျန်းမာေရးပြ ဿနာများဖြ စ်ပ� းီ၊  ဖြ စပ်ာွးမ���န်း�ငှ့်ေသဆံုးမ���န်း မြ င့်မား 

လျက ်ရိှပါသည။် 

မကးူစက�်ိုငေ်သာေရာဂါများတွငပ်ါဝငသ်ည့် �ှလုံးေသးွေက� ာကျဥး်ေရာဂါ�ငှ့် ကငဆ်ာေရာဂါ တုိ� 

သည ်  မြ န်မာ�ိုငင်တံငွ ် အဖြ စမ်ျားေသာ ေရာဂါပြ ဿနာများ ဖြ စပ်ါသည။် လေူနမ�ပုစံ ံ ေပြ ာငး်လသဲွား 

ေသာေက� ာင့် ဆကစ်ပ်လျကရှ်ေိသာအ��ရာယ်ရိှသည့် အေခြ ခအံေက� ာင်းများ ပျံ��ှံ�မ�သည ် အလွန ်

 မြ င့်တကလ်ျက်ရိှပါသည။်  ထို�ပြ င ် ကင်ဆာဖြ စပ်ွားမ�ပမာဏသည ် မြ င့်တကေ်နပ� းီ ကင်ဆာအတွက ်

Age Standardized Rates(ASR)မှာ တစ်�စှလ်�င ် ၁၀၀,၀၀၀ ဦး��န်းဖြ စ်ပ� းီ၊ အမျိုးသားများ 

အတွက ် ၁၄၉.၄ ဦး��န်း�ှင့် အမျို းသမးီများအတွက ် ၁၃၄.၆ ဦး��န်းတို�ဖြ စ်က� ပါသည။် (ေအာကေ်ဖာ် 

 ပြ ပါ ဇယား ၁တွင ်က� ည့်���ိုငသ်ည။်) 

 

ဇယား၁။ ကင်ဆာဖြ စ်ပွားမ�ပမာဏ�င့်ှအေသအေပျာက်အချက်အလက်များ 

ကင်ဆာဖြ စ်ပွားမ�ပမာဏ တ�ှစ်လ�င်ကင်ဆာေရာဂါသစ် အေရအတွက်= ၆၃၆၀၀ 

အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ 

ကင်ဆာ 

 ဖြ စ်ပာွး 

ရာေနရာ 

ေရာဂါ 

အေရ 

အတက်ွ 

ကင်ဆာ 

ေရာဂါ 

(%) 

 ဖြ စ်ပာွး 

မ���နး် 

Age 

Stand- 

ardized 

Rates 

ကင်ဆာ 

 ဖြ စ်ပာွး 

ရာေနရာ 

ေရာဂါ 

အေရ 

အတက်ွ 

ကင်ဆာ 

ေရာဂါ 

(%) 

 ဖြ စ်ပာွး 

မ���နး် 

Age 

Stand- 

ardized 

Rates 

အဆတု ် ၄၈၁၀ ၁၅.၆ ၂၀.၀ ၂၅.၀ ရငသ်ား ၅၆၄၈ ၁၇.၂ ၂၂.၉ ၂၂.၁ 

အသ ဲ ၃၄၂၁ ၁၁.၁ ၁၄.၂ ၁၆.၁ သား 

အိမေ်ခါငး် 

၅၂၈၆ ၁၆.၁ ၂၁.၄ ၂၀.၆ 

အစာအိမ ် ၃၁၀၉ ၁၀.၁ ၁၃.၀ ၁၅.၃ အဆတု ် ၃၆၉၄ ၁၁.၁ ၁၄.၉ ၁၆.၂ 



ကင်ဆာဖြ စ်ပွားမ�ပမာဏ တ�ှစ်လ�င်ကင်ဆာေရာဂါသစ် အေရအတွက်= ၆၃၆၀၀ 

အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ 

ကင်ဆာ 

 ဖြ စ်ပာွး 

ရာေနရာ 

ေရာဂါ 

အေရ 

အတက်ွ 

ကင်ဆာ 

ေရာဂါ 

(%) 

 ဖြ စ်ပာွး 

မ���နး် 

Age 

Stand- 

ardized 

Rates 

ကင်ဆာ 

 ဖြ စ်ပာွး 

ရာေနရာ 

ေရာဂါ 

အေရ 

အတက်ွ 

ကင်ဆာ 

ေရာဂါ 

(%) 

 ဖြ စ်ပာွး 

မ���နး် 

Age 

Stand- 

ardized 

Rates 

အစာပ� န် ၂၄၄၁ ၇.၉ ၁၀.၂ ၁၁.၄ အစာအိမ ် ၁၈၀၄ ၅.၅ ၇.၃ ၇.၇ 

 ၂၀၈၃ ၆.၈ ၈.၇ ၁၀.၃  ၁၇၇၉ ၅.၄ ၇.၂ ၇.၄ 

လည် 

ေချာင်းဝ 

ခတံင်ွး 

၁၉၄၃ ၆.၃ ၈.၁ ၉.၁ အသ ဲ ၁၄၉၁ ၄.၅ ၆.၀ ၆.၄ 

စစုေုပါင်း ၃၀၇၇၀ ၁၀၀ ၁၂၈.၂ ၁၄၉.၄ စစုေုပါင်း ၃၂၈၆၃ ၁၀၀ ၁၃၃.၀ ၁၃၄.၆ 

 

ေဆး�ုံများမှရရှိေသာ အချကအ်လကမ်ျားအရ အဖြ စမ်ျားေသာ ကငဆ်ာအဖအုကျိတေ်ရာဂါ (၅) 

မျိုးမာှ သားအမိ်တွငး်အကျတိ�်ငှ့် သားအမိေ်ခါငး်ကငဆ်ာ၊ ရငသ်ားကငဆ်ာ၊ ဦးေ�ာှက်အကျိတ ်

ကငဆ်ာ၊ လညေ်ချာငး်ကငဆ်ာ�ငှ့် အစာအမိ�်ှင့် အလူမး်ေချာငး်ကငဆ်ာများ  ဖြ စပ်ါသည။် �စှစ်ဥ် 

ခန်�မန်ှးေခြ  ၇၅၀၀ ေကျာ်ေသာ လနူာအသစမ်ျားသည် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ကငဆ်ာေရာဂါ ကုသ 

သည့် ဌာန (၄) ခ(ုရန်ကန်ု၊ မ��ေလး၊ ေတာင်က� းီ�ငှ့် ေနပြ ညေ်တာ်) တွင ် မှတ်ပုတံင်က�  ပ� းီ၊ အဆုိပါ 

ကငဆ်ာဌာနမှ ကသု၍ရ�ိုငေ်သာ လနူာ�ငှ့် ကသု၍လုံး၀မေပျာကေ်သာ်လညး် ေရာဂါသက်သာ 

�ိုငမ်ည့် လနူာ၊ မညသ်ို�ေသာ လနူာအားလုံးကိုမဆုိ အခမဲ့ကသုေပးလျက်ရိှပါသည။် ေဆးသငွး်၍ 

ကသုေသာ ကငဆ်ာေရာဂါကထုုံးမာှ ကနုက်ျစရိတ်များစာွက� းီေသာေက� ာင့် လနူာအများစမုှာ ဓာတ် 

ေရာင်ခြ ညေ်ပး၍ကသုခြ ငး် တစမ်ျို းတညး် ဖြ င့်သာ ကသုက� ပါသည။်  

 

 

 

 

 

 



၂။ ေအဂျင်စီ၏ နည်းပညာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးအစီအစဥ်�ှင့်ဆက်စပ်ေသာ အမျိုးသား 

တုိးတက်ေရးဆုိင်ရာ ဦးစားေပးမ�များ�ှင့် ေဆာင်ရွက်မ�များ 

သဘာ၀�ငှ့်စိုကပ်ျို းေရးသယဇံာတများေပါက� ယ၀်မ��ငှ့် ပထဝအီေနအထားသည ် မြ နမ်ာ�ိုငငံ် 

တုိးတကေ်ရးအတွက ် ေကျာေထာကေ်နာကခ်ံပြ ုထားပါသည။် �ိုငင်သံည် က� းီမားေသာ ကမး်ရုိးတန်း 

ထကွ် သဘာဝဓာတ်ေင�ွများ၊ သးီ�ှံစိုကပ်ျိုးေမြ များ၊ က�န်းသစေ်တာများ၊ သတ� ုတွငး်ထကွမ်ျား၊ 

ေကျာကစ်မိး်များ၊ ပတ� မြ ား�ငှ့် အခြ ားအဖိုးတန်ေကျာကမ်ျားေက� ာင့် ဂဏ်ုယဖူယွ်  ဖြ စပ်ါသည။် 

အတည်ပြ ုထားေသာ အရန်ေရနံဓာတ်ေင�ွရည် ၇.၈  တ� လီယီမက်ဗုေပ �ငှ့် အရန်ေရနံစညေ်ပါငး် ၃.၂ 

ဘလီယီမ် တိ�ုရိှပါသည။် ပြ န်လည်ပြ ည့်ဖ� ို းမ�  ဲေရအရငး်အမြ စသ်ည် တစဦ်းကျ တစ�်စှလ်�င ်၁၉,၀၀၀ 

ကဗုမတီာရှိပ� းီ အေရှ�ေတာင်အာရှတွင ် အက� းီဆံုးဖြ စပ်ါသည။် လကရိှ်သုံးစွဲမ���န်းမှာ ၅ % မ�သာ 

 ဖြ စပ်ါသည။်  ပြ ညတ်ငွး်ေရေက� ာငး်လမး်�ငှ့် ၂၄၀၀ ကလီိုမတီာရညှ်ရိှ ကမ်းရုိးတန်းတိ�ုသည ်ငါး၊ ပဇုနွ ်

များ ထတ်ုလပု်ခြ ငး်�ငှ် ့ ပြ ညပ်တငပ်ိ�ုခြ ငး် တုိ�အတွက ်အလားအလာများ  မြ င့်မားလျက်ရိှပ� းီ၊ စက�်ုံများ 

လညး် အလျငအ်မြ န်တုိးတကလ်ျကရှ်ပိါသည။် ဟကတ်ာသန်းေပါငး် ၃၁.၇ ဖုံးလ�မး်လျကရိှ်ေသာ 

သစေ်တာဧရိယာသည ် စစုေုပါငး် ေမြ ဧရိယာ၏ ၅၀% နီးပါးရိှပါသည်။ စိုကပ်ျိုးေမြ များလညး် 

ေပါက� ယ၀် ပ� းီ စစုေုပါငး် ေမြ ဧရိယာ၏ ၁၆.၅ % ကို စိုကပ်ျို းလပုက်ိုင်က� ပါသည။် 

၅ �စှစ်မီကံိန်း ၄ ခပုါဝငေ်သာ အမျို းသားဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးအစအီစဥ် �စှ ် ၂၀ ေရရှညစ်မီကံိန်း 

(၂၀၁၁-၂၀၃၁) ၏ ရညမ်န်ှးချကသ်ို� ေရာကရ်ှိရန်အတွက ်  ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား ဖြ င် ့

ချမတှေ်ဆာငရ်ကွလ်ျက်ရှိပါသည။် 
 

ထတ်ုလပုမ်�စမွး်ရည်မြ �င့်တငေ်ဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

(၁) သးီ�ှံဖြ စထ်ွန်းမ�ကိုမြ �င်တ့ငရ်န၊် သာတူညမီ�ရှိပ� ီး ဟန်ချကည်စီွာဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်စရန်�ငှ့် 

ေကျးလက်�ငှ့် မ� ို �ပြ က� ားရိှ လမူ�စးီပာွးေရးဖွံ� ဖ� ို းမ�ကာွဟချက်ကို ေလျာ့ချရန်  

(၂)  ပြ ညသ်လူထူ၏ုလမူ�စးီပာွးေရး ဖွံ� ဖ� ို းမ�အတွက ် စွမး်အငလ်ုံေလာကစ်ွာရရိှရန်�ငှ် ့ ကန်ုသယွမ်� 

�ငှ့် စကမ်�လပုင်န်းဆိုင်ရာ စကမ်ျားအတွက ်ေလာင်စာ ဖြ န်�ေဝေပးရန် 

 

စိုကပ်ျိုးေရး၊ စားနပ်ရိက�ာလုံခြ ုမံ��ငှ့် ေကျးလကေ်ဒသဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကမ်� 

(၁)  ပြ ညတ်ငွး်စားသုံးမ�လိုအပ်ချကမ်ျားကို ဖြ ည်ဆ့ညး်ေပး ခြ ငး်ကို ဦးစားေပးေဆာငရ်ကွ၍် 

�ိုငင်ံခြ ားေငရွရိှေရးအတွက ် ပြ ည်တွငး်၌ ပိုလ�ံသည့် စိုကပ်ျိုးေမးွမြ ူေရး ထတ်ုကုန်များကို 

 ပြ ညပ်သို� တငပ်ိ�ုခြ ငး် 



(၂)  စိုကပ်ျိုးေမးွ မြ ူေရးဖွ�ံ ဖ� ို းမ�မတှစ်ဆင့်ေကျးလကဖ်ွံ�ဖ� ိုးမ�ကို ကညူေီပးရန် 
 

ကန်ုသယွေ်ရး 

(၁) ပို�ကုန်မဝူါဒ- ရိှပ� းီသည့် သဘာဝအရငး်အမြ စ�်ှင့် လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စမ်ျားကို အသုံးချ 

 ခြ ငး်ဖြ င့် ကမ�ာ့ေစျးကကွ်အတွငး်သိ�ု ထိုးေဖာကဝ်င်ေရာက်ရန် 

(၂) သငွး်ကန်ုမဝူါဒ- မတညပ်စ�ညး်များ၊ ေဆာကလ်ပုေ်ရးပစ�ညး်များ၊ အခြ ား အေခြ ခလံိုအပသ်ည့် 

ကန်ုပစ�ညး်များ၊ လ�ူကျနး်မာေရးအတွက ် သန်�ရှငး်စင်က� ယ၍် ေဘးကငး်ေသာ ပစ�ညး်များကို 

ဦးစားေပးတငသ်ငွး်ခြ ငး်၊ ပို�ကုန်တုိးမြ �င့်ေရးအတွက် အေထာကအ်ကူပြ ုသည့် ထတ်ုကုန်များ 

�ငှ့် သငွး်ကနုအ်စားထိုးထုတ်ကုန်များကို  ပံ့ပိးုကညူီခြ ငး်  
 

လသူုံးကနုမ်ျား 

(၁) ပို�ကုန်အသုံးအေဆာငပ်စ�ညး်များ- တိရစ�ာန်မထှွက်သည့်ကုန်ပစ�ညး်များ၊ ပငလ်ယထ်ကွ ်

ပစ�ညး်များ၊ သတ� ုတွငး်လပုင်န်း�ငှ့််ဆကစ်ပေ်သာပစ�ညး်များ၊ သစေ်တာ�ငှ့် အသင့်သုးံ 

စကမ်�ထုတ်ကုန် ပစ�ညး်များ 

(၂) သငွး်ကန်ုအသုံးအေဆာင်ပစ�ညး်များ- ကန်ုက� မး်ပစ�ညး်များ�ငှ့် အသုံးအေဆာငပ်စ�ညး်များ 
 

လ�ူငှ့်လမူ�ဘဝဖွံ�ဖ� ို းတိးုတကေ်ရး 

(၁)  ေထာငစ်�ုစှရ်ညမ်နှး်ချက်�ငှ့်အမျို းသားဖွံ� ဖ� ို းတိးုတကေ်ရးအစအီစဥက်ိုခြ ုငံုံမိပ� းီ ေထာငစ်�ုစှ် 

ရညမ်ှန်းချကမ်ျား၏ ေအာင်မြ ငမ်�များသည ် ဦးစားေပးသတ်မှတ်ထားသည့် နယပ်ယမ်ျားကို 

ထငဟ်ပေ်ပ�လငွေ်စပါသည။် 

 

အမျိုးသားအလုံးစုံဖွ�ံ ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးအစအီစဥ်အပြ င ် စးီပာွးေရး�ငှ့်လမူ�ေရး ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လေဲရး 

အတွက ် မေူဘာငရ်ှိပ� းီ၊ ၎ငး်သည ်  (၂၀၁၂-၂၀၁၅) ခ�ုစှအ်တွငး် အစိုးရ၏ ဦးစားေပးမဝူါဒများ 

ချမတှရ်န် ေပ�လာခဲပ့ါသည။် စးီပာွးေရး�ငှ့်လမူ�ေရး ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လေဲရး မေူဘာငတ်ငွ ် သတ်မှတ် 

ေဖာ်ပြ ထားသည့် ဦးစားေပးမဝူါဒ(၄)ခုမာှ- 

(၁) စကမ်�ဖွံ� ဖ� ို းတိးုတကေ်ရး�ှင့် လယယ်ာက�ပြ ုပြ င်ေပြ ာငး်လမဲ�တုိ�ကို  အရိှန်အဟနု ်

မပျက ် ထန်ိးသမိး်ရငး် ဆငး်ရဲမ�ေလျာ့ချေရး�ငှ့် ေကျးလကေ်ဒသ ဖွံ�ဖ� ို းတိးုတကေ်ရးကိ ု

ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 



(၂) ရရှေိသာဘ�ာေင�ွငှ့်ပြ ညပ်အကအူညကီို ပြ ည်နယ�်ငှ်တိ့ငုး်ေဒသများက� ား ညမီ�စာွ 

ခွဲ ေဝသုံးစွဲလျက ် ပြ ည်တွငး်ပြ ညပ်ရငး်�ှီးမြ ုပ�်ှံမ�များကို  ေဒသဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး 

အတွက ်တိးုမြ �င့်ေဆာင်ရွကရ်န၊် 

 (၃) ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး�ငှ့် ေနထိုငမ်�အဆင်အ့တနး် တိးုတကေ်ရးကို ေရှ���လျက ်

လ�ူအသိငုး်အဝနး်က� ား လူထဗုဟိုပြ ု တုိးတကေ်ရးကို ေဆာင်ရွကရ်န်၊ 

(၄) ယုံက� ညစ်ိတ်ချရ၍ အချန်ိ�ငှ့်တစေ်ပြ းညစီစုညး်ထားသည့် စာရငး်အငး်�ငှ့် အခြ ား 

သတငး် အချက်အလက်များမ ှပိုမိေုကာငး်မွန်သည့် ပြ ညသ်လူူထဆုိုင်ရာ ေပ�လစမီျား 

ချမတှ ်ေရးသို� ေဆာငရွ်က်ရန်၊ 
 

ပထမ ၅ �စှစ်မီကံိန်းသည ် သက်ဝငလ်�ပရှ်ားလျကရှ်ိပ� းီ၊ လထူဗုဟိုပြ ုစမီကံနိး်အဖြ စ ် ေဆာင်ရွက ်

လျကရှ်ပိါသည။် ဒတိုယ ၅ �ှစစ်မီကံိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၀) သည ် အေသးစား�ငှ့် အလတစ်ား စကမ်� 

လပုင်န်းများ တုိးတကဖ်ွ�ံ ဖ� ို းေရးအတကွ််ဖြ စ်ပ� းီ၊ တတယိ ၅ �စှစ်မီကံနိ်းကမ ူ အက� းီစားစးီပာွးေရး 

လပုင်န်းများ�ငှ့် အထးူစးီပာွးေရးဇနုမ်ျား တုိးတက်ရန်ဖြ စ၍်၊ စတတု�စမီကံိန်းမာှ  �ိငုင်အံား စကမ်� 

�ိုငင်အံဖြ စ ်တညေ်ဆာက်ရန်ေမ�ာမ်နှး်ပါသည။် 

သကဆုိ်င်ရာ၀န်က� းီဌာနများက  ေကာကပ်ဲသးီ�ှံများ၊ ထတ်ုကန်ု�ငှ့် ပြ ညပ်ပို�ကန်ုများကို ေစျးကကွသ်ို� 

ထိုးေဖာက�်ိငုေ်ရးအတွက ် အဆင့်လိကု် ေဆာငရွ်ကေ်နပါသည။် သမားရုိးကျ လကမ်�လယယ်ာမ ှ

ေခတ်မစီိကုပ်ျို းနညး်စနစ်သို� ကးူေပြ ာငး်ခြ ငး်၊ ေရသငွး်စိုကပ်ျိုးေရး�ငှ် ့ ေခတ်မီနညး်စနစမ်ျားသည်  

 မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ  ဖွံ�ဖ� ို းေရးလပုင်န်းများ အတကွ ်မရှိမဖြ စလ်ိုအပပ်ါသည။် 

 

၂.၁ အစားအစာ�ှင့်လယ်ယာစုိက်ပျို းေရး 

 ပြ ညတ်ငွး်ထတုက်နု ်၃၀%၊ အလပုအ်ကိုင်ရရှိမ� ၅၀ % �ငှ့် ပြ ညပ်ပိ�ုကုန် ၂၀% ခန်�တို�ကို ထည့်သငွး် 

စ�း်စားလျက ် လယယ်ာစိုကပ်ျို းေရးသည ် တိငုး်ပြ ည၏် စးီပွားေရးေကျာရုိးဖြ စ်ပ� းီ၊ လဦူးေရ၏ ၇၀% 

နီးပါးသည ် ေကျးလကေ်ဒသတွင ် ေနထိငု်က� ပါသည။် လိုအပေ်သာစားနပရိ်က�ာေထာကပ်ံ့�ိုငမ်�၊ 

လယယ်ာက�မဝှင်ေငွ မြ �င့်တင�်ိငုမ်�၊ အလပု်အကိုငေ်ပး�ိုငမ်�တုိ�ေက� ာင့် လယယ်ာက�သည်  

စးီပာွးေရးတိးုတကမ်��ငှ့် ဆငး်ရဲမ�ေလျာ့ချေရးတုိ�တွင ် အေရးက� းီေသာက�မှ ပါဝငေ်နပါသည။် 

အစိုးရသည ် စးီပာွးေရးဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကမ်�တွင ် လယ်ယာက�၏ အေရးပါမ�ကို  သရှိလိျက ် လကရိှ် 

 ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လမဲ�များတွင ်ထငဟ်ပေ်ဆာငရွ်ကေ်နပါသည။်  



လယယ်ာေမြ ၊ ေရ�ငှ့်အလပုသ်မား အရငး်အမြ စ်များ ေပါက� ယဝ်မ��ငှ့် အစားအေသာက ် ေစျးကကွ် 

များ ေပ�ထကွလ်ာမ�သည ် သသိာထင်ရှားသည့် တုိးတကမ်�များ ဖြ စပ်ါသည။် ပြ ညတ်ငွး်၌ စိုကပ်ျို းေမြ  

၁၂.၈ ဟက်တာသနး်ေပါငး်ရိှပ� းီ၊ ၅၀ % ထ ိ တုိးတကရ်န် အလားအလာရှိပါသည။် �ိုငင်၏ံ အမျို းမျိုး 

ေသာ ေမြ မျက�်ှာသငွ်ပြ င�်ငှ့် ေဂဟစနစမ်ျားသည ် လယသ်မားများအား ဆန်စပါး၊ ေကာကပ်သဲးီ�ှံ၊ 

ဥယျာဥ်ခ� ထံကွ�်ငှ့် သးီ�ှံများ၊ ေမးွမြ ူေရး�ငှ့် ေရထကွပ်စ�ညး် ထတ်ုကနုမ်ျား ထတ်ုလပုရ်န်အတကွ ်

အေခြ အေနေကာငး်များ ရိှပါသည။်  

 ပြ ညပ်ကနုသ်ယွမ်�များတုိးမြ �င့်ခြ ငး်၊ စိုကပ်ျိုးေရးအေခြ ခသံည့် စက�်ုံများသို� ကနု်က� မး်ပစ�ညး်များ 

ေထာကပ်ံ့ခြ ငး်တိ�ုဖြ င့် မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် ပြ ည်တွငး်စားသုံးမ� ဖလူုံေရးကိ ု က� ို းပမး်ေဆာင်ရွကလ်ျက် 

ရိှပါသည။်  စားနပ်ရိက�ာ ဖလူုံေရးအစအီစဥ်အရ မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် လယ်ယာထုတ်ကုန်�ငှ် ့ ေမးွ မြ ူ 

ေရး�ငှ့် ေရလပုင်န်း တိုးချ�ဲေရးကို  ပြ ည်တွငး်စားသုံးမ� ဖလူုံေရးအတွက ် ဦးစားေပးေဆာငရွ်ကလ်ျက ်

ရိှပ� းီ ပြ ညပ်�ိငုင်မံျားသို� ပိုလျကံုန်ပစ�ညး်တငပ်ိ�ုေရး  အစအီစဥမ်ျားလည်း ေဆာငရ်ကွလ်ျက ် ရှိပါ 

သည။်  

 

၂.၂ တိရစ�ာန်ေမွးမြ ူထုတ်လုပေ်ရး�ှင့်ေရလုပင်န်း 

ေမးွမြ ူေရးက�သည ် မြ န်မာ�ိုငင်၏ံအေရးက� းီေသာ က�တစခ်ုဖြ စ်ပ� းီ ဆငး်ရဲေသာ လထူု၏ 

လေူနမ�ဘဝ�ငှ့် အစာအာဟာရတုိ�ကို အေထာကအ်ပံ့ပြ ု ထနိး်သမိး်ထားရိှပါသည။် မြ နမ်ာ�ိုငင် ံ

တစဝ်မှး်တွင ် စိုကပ်ျို းေမွးမြ ူေရးဖြ င့် အသကေ်မးွသည့် အမိေ်ထာငစ်မုျား တုိးတကမ်ျားပြ ားလာပ� းီ၊ 

စားမြ ု�ံပြ နတိ်ရစ�ာနမ်ျား၊ က� က�်ငှ့်၀က်တိ�ုအပါအဝင ် လယယ်ာသုံးတိရစ�ာန်များကို ဝငေ်ငွရရိှမ�၊ 

အာဟာရအေထာကအ်ကူပြ ုမ�၊ စမွး်အငက်နု်က� မး်ရရှမိ�တုိ�အတွက ် အမှီ ပြ ုေနရပါသည။် အမျိုးသမးီ 

များသည် ထိုက�အတွက ် အေရးက� းီေသာက�မှ ပါဝငလ်ာပ� းီ၊ ေမွးမြ ူေရးထတ်ုကုန်များသည် 

စားနပ်ရိက�ာဖလူုံေရး၊ အာဟာရ�ငှ့် ေကျးလကလ်ူေနမ�ဘ၀ အမိေ်ထာငစ်မုျားအတကွ ် အခငွ့်အလမး် 

ေကာငး်များကို ဖန်တီးေပးပါသည်။ လယယ်ာသုံးတိရစ�ာန်များေမးွမြ ူ�ိုငမ်� နညး်ပါးခြ ငး်ေက� ာင့် 

ဤက�အတကွ ် အရင်းအ�ှီးပြ ု�ိုငမ်� အခငွ့်အလမး်မာှ အကန်�အသတ်များရှပိါသည။် တိရစ�ာန် 

အာဟာရဖွ�ံဖ� ိုးတုိးတကေ်စရန်အတွက် အာဟာရတနဖ်ိုးမြ င့်မားသည့် သင့်ေလျာ်ေသာ �ွားစာ၊ မြ ငး်စာ 

စားကျကေ်မြ များကို ရှာေဖေွဖာ်ထုတ်ခြ ငး်၊ အရည်အေသးွမြ င့် ပြ ည်တွငး်�ငှ့်  ပြ ညပ် မျိုးေကာငး်များကုိ 

ေရွးချယေ်မးွမြ ူခြ ငး်�ငှ့် တိရစ�ာန်�ငှ့် တိရစ�ာန်မှတစ်ဆင့် ကးူစက်တတ်ေသာ 

 ပြ ညပ်မဝှငေ်ရာကလ်ာသည့်ေရာဂါများကို ေစာလျငစ်ာွ�ငှ် ့ မြ န်ဆန်စွာ ရှာေဖွခြ ငး်�ငှ့် ထိန်းချုပ်ခြ ငး် 



တုိ�သည ် လယသ်မားများအား ဝငေ်ငတိွးုေစရန�်ှင့် �ို��ငှ့်�ို�ထကွပ်စ�ညး်များကို ပြ ညပ်သို�တငပ်ိ�ုရန် 

အတွက ် အဓကိကျေသာအချကမ်ျားဖြ စပ်ါသည။် အခြ ားေသာ အစာအရင်းအမြ စမ်ျားကို သတ်မတ်ှ 

ရန်အတွက ် ေပါငး်စပေ်ဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊  မျိုးသန်�များရရိှရနအ်တွက ် မျိုးရုိးဗဇီတူ�ငှ့် အသငွအ်ပြ င်တူ 

ေသာ မျိုးများကိ ု ေရွးချယ၍် သားေဖာက်ခြ င်း�ငှ့် မျိုးပာွးခြ ငး် လပု်ငန်းများကို တစ်ပ� ို ငန်က ်

လပုေ်ဆာင်ခြ ငး်�ငှ့် ခာွနာလျာနာေရာဂါ�ငှ့် က� ကင်ကှတ်ပုေ်ကးွေရာဂါ တုိ�ကဲ့သိ�ုေသာ တိရစ�ာန် 

ေရာဂါဖြ စပ်ာွးမ�များကို အချိန်မ ီ  ေရာဂါအမျို းအမညရှ်ာေဖ ွေဖာ်ထုတ် ခြ ငး်တုိ�ကို ေဆာင်ရွက ် ထားရိှရ 

မည်ဖြ စပ်ါသည။် အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်တိုးတကေ်စေရး�ငှ့် ဆငး်ရဲမ�ေလျာ့ချေရး တိ�ုကိ ု ေသချာ 

ေစရန် ေရတို၊ အလယ်အလတ်�ငှ့်ေရရှညေ်မးွမြ ူေရးတုိးတကမ်� နညး်ဗျူဟာများသည ် အေရးက� းီ 

ပါသည။် 

 ပြ ညေ်ထာငစ်သုမ�တမြ န်မာ�ိုငင်ေံတာ်သည ် ကမး်ရုိးတန်းအရှည ် ၂၄၀၀ ကလီိုမီတာခန်� ရိှပါသည။် 

 မြ န်မာ့ကမး်ရုိးတန်းေဒသ၏ ေရလပုင်န်းသယဇံာတသည်   အေရှ�ေတာငအ်ာရှ�ိငုင်မံျား ကဲ့သို�ပင် 

 ဖြ စပ်ါသည။် ေရလပုင်န်းစးီပာွးေရးသးီသန်�ဇုန်မ ှငါး၊ ပဇုန်ွအေမြ ာက်အမြ ား ရရှ�ိိုင်၍ အေရးက� းီ ေသာ 

 ပြ ညပ်ပို�ကုန်များ ဖြ စ်က� ပါသည။် ပငလ်ယ် ေရညစည်မး်မ�မရိှေသာ ရခိုင�်ငှ့်တန �သာရီ 

ပငလ်ယက်မး်ရုိးတမး်တစ်ေလျာက်တွင ် သဘာဝပလုမဲျားကို ေတွ�ရိှရပါသည။် ေရလပုင်န်းသည် 

 မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ အေရးက� းီေသာက�ဖြ စ်ပ� းီ ပရုိတငး်ဓာတ်အများစကုို ငါးအသားမရှရိှပါသည။် 

ဤက�သည ် ပဥ�မေမြ ာက် အက� းီဆံုး�ိုငင်ံခြ ားေင ွ ရှာေဖေွသာလပု်ငန်းလညး်  ဖြ စပ်ါသည။် 

 မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ ပငလ်ယ်ကမး်ရုိးတန်း၊ က�န်း�ငှ် ့ ပငလ်ယေ်ရေက� ာငး်တို�သည ် အချငး်ချငး် အပြ န် 

အလနှ် မှီခိုဆကသ်ယွလ်ျကရှ်ိပ� းီ ငါးဖမး်ခြ ငး်၊ ငါးေမးွမြ ူသည့်လပုင်နး်၊ ကမ�ာလညှ့်ခရီးသွားလပုင်နး် 

စသည်ဖြ င့် ဆကစ်ပလ်ျကရိှ်ပါသည။် အဆုိပါေဂဟစနစမ်ျားအား အရညှ်တည်တ့ံေစရန် စမီခံန်�ခွဲမ� 

သည ် �ိုငင်ံ၏ ဖွံ�ဖ� ို းတိးုတကေ်ရးအတွက ် အေရးပါေသာ လပုင်န်းဖြ စပ်ါသည။် ၎ငး်အပြ င် အေရှ� 

ဘ �ဂလားပငလ်ယေ်အာ်တွင ် ငါးသယဇံာတများအား အပြ ည့်အဝအသုးံချခြ ငး်  သသိသိာသာ တုိး 

တကမ်ျားပြ ားလျကရ်ှိပ� းီ၊  ပငလ်ယစ်ာေဘးအ��ရာယ ် ကငး်ရှငး်ေရးေသချာေစရန် ညစည်မး်မ� ဖြ စေ်စ 

ေသာအရာများ�ငှ့် အ��ရာယ်ဖြ စေ်စတတေ်သာ ေရည�ိေရေမာှ်ပငွ့်များ�ငှ့်ဆကစ်ပသ်ည် ့ ဇဝီအဆိပ် 

အေတာကမ်ျားကို စညး်မျဥး်စညး်ကမး်ဖြ င့် ထန်ိးသမိး်ရန ် အထးူအေလးထား ေဆာငရ်ကွ်ရမည် 

 ဖြ စပ်ါသည။် 

 

 



၂.၃ လူ�ကျန်းမာေရး�င့်ှအာဟာရ 

 မြ န်မာ�ိုငင်ေံတာ်အစိုးရသည ်�ိုငင်ံ၏ လမူ�စးီပွားဘဝ ဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကလ်ာေစရန်အတွက ်က� စုံ အား 

 မြ �င့်တငေ်ဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှပ� းီ၊ ကျန်းမာေရးအဆင့်အတန်း မြ င့်မားလာေစရန်အတွကလ်ညး် 

 ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လမဲ�များကို လပုေ်ဆာငလ်ျကရ်ှိပါသည။် မြ န်မာ�ိုငင်သံည် ကျန်းမာ၍တက်က� သည့် 

လထူုဖြ စ်လာေစရန်အတွက ်  ေရရှညစ်မီကံိန်း (�စှ်၃၀ စမီကံိန်း)တစခ်ုဖြ စ်သည့်  မြ န်မာ့ ရညမ်ှန်းချက် 

၂၀၃၀၏ တစိတ်တပိုငး်ဖြ စသ်ည့် ကမ�ာလုံးဆိငု်ရာကျန်းမာေရးစ�ံ�န်းသတ်မှတ်ချကသ်ို� ေရာကရ်ှိရန်် 

ဆ�� ြပငး်ပြ လျက်ရိှပါသည။်  

အမျိုးသားကျန်းမာေရးေကာ်မတီသည် �စှရှ်ည်၊ �စှတုိ် ကျန်းမာေရး အစအီစဥမ်ျားဖြ င် ့ ပြ ည်သူ 

တစ်ရပလ်ုံး၏ ကျနး်မာေရး အေခြ အေနကို မြ �င့်တငေ်ဆာင်ရွကေ်နပါသည။် အမျိုးသားကျန်းမာေရး 

အစအီစဥ် (၂၀၀၇-၂၀၁၁) ၏ ရည်ရွယခ်ျကမ်ှာ မခိင၊် ကေလးအသစေ်မးွဖာွးခြ ငး်၊ �ို�စိ�ုကေလး၊ 

ချို�တ့ဲကေလး ေမးွ��န်း�ငှ့် ေသ��နး် စသညတုိ်�ကို ေလျာ့ချရန်ဖြ စပ်ါသည။်  မြ န်မာ့ရညမ်ှန်းချက၂်၀၃၀ 

တွင ်   ၅ �စှေ်အာက ် ကေလး�ငှ့် �ို�စိ�ုကေလးငယ ် ေသ��န်းေလျာ့ပါးေရးသည ် ရည်ရွယခ်ျက် တစခ်ု 

အဖြ စ ် ပါဝငပ်ါသည။် ေထာငစ်�ုစှရ်ညမ်နှး်ချက်- ၅ သည ် ၂၀၁၅ ခ�ုစှ ် တတယိ သုံးလပတ် 

အေရာကတ်ငွ် မခိငေ်သ��န်း ေလျာ့ပါးေရးအတကွ်  ဖြ စ်ပ� းီ၊ ကမ�ာ့ေမ�ာ်မှန်းချကမ်ျား�ငှ့် ကိုကည်ေီစရန် 

အချိန်�ငှ်တ့စေ်ပြ းည ီ �ိုငင်၏ံ တာဝနယ်ူ ေဆာငရွ်ကမ်�များ  ဖြ စပ်ါသည။် ေရရှညဖ်ွ�ံဖ� ို းတုိးတက်မ� 

ရညမ်ှန်းချက်(SDG)မေူဘာငအ်သစ်တွင ်ဤေထာငစ်�ုစှရ်ညမ်နှး်ချက(်MDG) ကို SDG 3  ဖြ စသ်ည့် 

“အသက်အရွယအ်ားလုံးအတွက ် ကျန်းမာေသာ လေူနမ�ဘဝများ ရရိှေစေရး�ငှ့် စတ်ိကျနး်မာမ� 

 မြ �င့်တငေ်ရး” �ငှ့် အစားထိုးမည်ဖြ စပ်ါသည။် SDG 3 တွင ် HIV/AIDS ၊ တီဘ�ီငှ့် ငကှဖ်ျားေရာဂါ 

တုိကဖ်ျကေ်ရးတုိ�တွင ် တုိးတကေ်သာရလဒေ်ကာငး်များရရှိပ� းီ  ဖြ စပ်ါသည။် အမျိုးသား AIDS 

တုိကဖ်ျကေ်ရး အစအီစ�၊် အမျို းသား ငကှဖ်ျားေရာဂါထိန်းချုပေ်ရးအစီအစဥ၊်  ပးူေပါင်းေဆာငရ်ွက် 

လျကရှ်ေိသာ TB/HIV ကာကယွ် တားဆီးခြ ငး်�ငှ့် ထန်ိးချုပ်ခြ ငး်၊ �ိငုင်ံတစ်၀မှး် တီဘေီရာဂါ ေလလ့ာ 

စစတ်မး်ေကာကယ်ူခြ ငး်စသည့်အစီအစဥမ်ျား ဖြ င့် ကာကယွ်တားဆီး ခြ ငး်�ငှ့် ထန်ိးချုပ်ခြ ငး် လပုင်နး် 

များကို တာဝန်ယ ူ ေဆာငရွ်ကလ်ျက်ရိှပါသည။်  မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ ကျနး်မာေရးစနစတွ်င ် တိုငး်ရငး်ေဆး 

သည ်အ ေရးက� းီေသာသွင်ပြ င ်တစခ်အုဖြ စ် ပါရိှေနပါသည။်  

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် လမူ�စးီပာွးတိးုတကေ်ရးလမး်ေက� ာငး်ေပ�သို� ေလျှာကလ်မှး်လျက်ရိှပ� းီ၊ လေူနမ� 

စနစမ်ျား ေပြ ာငး်လလဲာသဖြ င့် ကးူစကေ်ရာဂါများမ ှ မကးူစက်�ိုငေ်သာေရာဂါများဖြ စသ်ည် ့ အေခြ  

အေနသို� ကးူေပြ ာငး်လျကရိှ်ပါသည။် မြ နမ်ာ�ိငု်ငသံည ် ကးူစကေ်ရာဂါ�ငှ့် မကးူစကေ်ရာဂါများ 



ေက� ာင့် ဖြ စေ်ပ�ရသည့် ေရာဂါများ၏ ဝန်ထပု်ဝန်ပိုးကိ ု �စှ်ဆရင်ဆုိငေ်နရပါသည။် အမျိုးသား 

ကျန်းမာေရးစမီခံျက်(၂၀၁၁-၂၀၁၆)သည် နာတာရှညမ်ကးူစက�်ိုငေ်သာေရာဂါများေက� ာင် ့ အချန်ိ 

မကျပဲ ေသဆံုးခြ ငး်�ငှ့် မသန်စမွး်ဖြ စမ်�များကို ကာကယွ်ရန၊် ထန်ိးချုပရ်န်�ငှ် ့ ေလျှာ့ချရန် ရည်ရွယ ်

ချက�်ငှ့်အည ီ ဦးစားေပးအစအီစ�မ်ျားဖြ င့် ေဆာငရွ်ကထ်ားရှပိါသည။် �ိုငင်၏ံ မကးူစက�်ိုငေ်သာ 

ေရာဂါ ကာကယွေ်ရး�ှင့်ထနိး်ချုပေ်ရး (၂၀၁၃-၂၀၂၀) စမီကံနိး်သည် ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး 

လိုအပခ်ျကမ်ျား�ငှ့် ပတ်သက၍် ကျန်းမာေရးအဖွဲ�၏ အက� ံပြ ုေထာကခ်ံချကမ်ျားကိုလညး်ေကာငး်၊ 

အမျိုးသားအဆင့် မကးူစက�်ိုငသ်ည့်ေရာဂါ ထန်ိးချုပေ်ရးအတွက် တုိးမြ �င့် ေဆာငရ်ကွမ်�များ၊ ကမ�ာ့ 

ကလုသမဂ�၏ မကးူစက�်ိုငေ်သာေရာဂါ�ငှ့်စပ်လျ�း်၍ �ိုငင်ေံရးေက� ညာ စာတမး်�ငှ့် WHO/ 

EURO“Health 2020” မဝူါဒအသစ ် တိ�ုကိလုည်းေကာငး် အေခြ ခထံားပါသည။် ဤအစအီစ�်အား 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရနအ်တွက ်  အဓိကဦးတညခ်ျကမ်ှာ အမျိုးသား ကျန်းမာေရးက� 

 ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လေဲရးအစီအစ�်(၂၀၁၃-၂၀၂၀) အတွက ် ေမ�ာမ်ှန်းချကမ်ျား အတိုငး် လပုေ်ဆာငခ်ျက် 

များကို ချိန်ည�ိေဆာင်ရွက်ရန်ဖြ စသ်ည။်  

အေသးစတ်ိအစအီစဥမ်ျား ေရးဆွဲထေူထာငရ်ာတွင ် မကးူစကေ်သာေရာဂါများ ထနိး်ချုပေ်ရးသည် ်

အဓကိကျေသာေနရာမှ ပါဝငပ်ါသည။် ကငဆ်ာေရာဂါထိန်းချုပက်သုေရး တစခ်ုတညး်ဖြ င်လ့ည်း 

 က� ည့်၍မရ�ိုငပ်ါ။ ၎င်းတစခ်တုညး်သည ် ပ� းီပြ ည့်စုံေသာ အစအီစဥမ်ဖြ စ�်ိုင်ပါ။ အစအီစဥ်တစခ်ခုျငး် 

စသီည ် ကငဆ်ာ ေဝဒနာရှငမ်ျားအတွက ် သသိာမြ ငသ်ာစွာ တိးုတကလ်ာေသာ အကျိုးဖြ စထ်န်ွးမ� 

ရိှလာေစရန်  ဖြ စပ်ါသည။် ကင်ဆာေဝဒနာရှင်များအား ေရာဂါကသု�ိုငရ်န ် ေရာဂါအမျိုးအမည ်

ေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ပ� းီကသုခြ ငး်တွင ် �ျူကလးီယားေဆးပညာ၏ အခနး်က�သည ်

ပါဝင်ပါသည။် ထို�ပြ င် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ပး၍ ကငဆ်ာေရာဂါကသုခြ ငး်သည ် ကငဆ်ာေရာဂါ 

ထန်ိးချုပေ်ရး အစအီစဥ်တွင ် ေရာင်ခြ ညထ်ေိရာကမ်�၏ ေကာငး်ကျိုး၊ ဆုိးကျိုး�ငှ့်  ေဝဒနာရှင်တွင် 

 ဖြ စပ်�လာမည့် အေခြ အ ေနတိ�ုကို သိမြ ငေ်စရန်မှာ  အေရးက� းီပါသည။် ၄ငး်ကငဆ်ာေရာဂါ ထိန်းချုပ ်

ေရးအစအီစဥတွ်င ် ေဆးကသုေရး သာမက ကာကယွေ်ရးပါ ပါ၀င်ပ� းီ၊ က� ို တငက်ာကယွ ်ခြ င်း၊ 

ေစာစးီစာွ ေရာဂါရာှေဖွစစေ်ဆးခြ ငး်၊ ေရာဂါဖြ စမ်� ေလျာ့ပါးေစရန် ေစာင့်ေရှာက်ခြ ငး်�ငှ့် မှတ်ပုံတင ်

 ခြ ငး်တုိ�လညး် ပါဝငပ်ါသည။် �ိုငင်ေံတာ်အစိုးရ၊ ကျန်းမာေရး၀န်က� းီဌာနသည ် ကျနး်မာေရး 

ပညာေပးများ ထတု ်ေ၀ရာတွင ်ေအာကပ်ါအခန်းက�များ ပါ၀ငရ်န်ည�န်က� ား ထားပါသည။် 

 (က) ကျန်းမာေရးက�အတွကလ်ျာထားေငွမြ �င်တ့င်ရန် 



(ခ)  ပြ ညပ်အဖွ�ဲအစညး်(သပိ�ံပညာဖွံ�ဖ� ို းတိးုတကမ်�အတွကအ်ဖွဲ�အစညး်)များ�ငှ့် 

ဆကသ်ယွပ်းူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန် 

(ဂ) �ိုငင်အံတွငး် SPECT/CT၊ PET/CT၊ ဆိငု်ကလိုထရွန်အစရှိသည်တုိ�ကဲ့သိ�ု ေသာ 

ပစ�ညး်များအသုံးပြ ုလာ�ိုငေ်စရန် 

(ဃ) အမျို းသားကင်ဆာဌာန�ှင့် အမျိုးသား�လှုးံဌာနတို�တညေ်ထာင်ခြ ငး်ကို ရန်ကုန် 

အေထေွထေွဆး�ုံက� းီတွင ်၂၀၁၆ ခ�ုစှတ်ငွ ်စတင်ခြ ငး်၊  

အခြ ားဝငေ်ငွနညး်ပါးေသာ�ိုငင်မံျားနညး်တူ မြ န်မာ�ိုငင်သံညလ်ညး် အစာအဟာရပြ ဿနာ�ှင့် 

ရငဆိ်ငုေ်နရပါသည။် ဗီတာမင�်ငှ့်သတ� ုဓာတ်ချို�တ့ဲခြ ငး်တုိ�သည ် ေနရာအ�ှံ�ဖြ စေ်ပ�ေနပ� းီ အသက် 

၅ �စှ ် ေအာကက်ေလးများ၏ ၇၅ % ခန်�သည ် ေသးွနီဥကျဆငး်သည့် ေရာဂါခစံားေနရပ� းီ (NCC 

၂၀၀၃)၊ ၃၂ % သည ်ဗတီာမင ်A ချို �တ့ဲေသာ ေရာဂါ�ငှ် ့ရင်ဆုိငေ်နရပါသည။် 

 မြ န်မာ�ိုငင်ရှံ ိ အမျို းသားအာဟာရအစအီစ�သ်ည ် ၁၉၅၄ သုိ� ပြ နသ်ွားေနပါသည။် အမျိုးသား 

အာဟာရအစအီစ�၏် ရညမ်ှန်းချကမ်ာှ  �ိုငင်ံသားအားလုံးအတွက ် ကျန်းမာေရး�ငှ့် သကတ်မး် 

ရှညေ်စေရးကိုအေထာက်အကူပြ ုသည် ့ အစာအာဟာရကိ ု ရရိှေစရန်ဖြ စပ်ါသည။် ၁၉၉၄ ခ�ုစှတွ်င် 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် �စှ ် ၂၀ စမီကံန်ိးကို အမျိုးသားဖွံ� ဖ� ို တုိးတကမ်�အစအီစ��်ငှ့် အမျိုးသား ကျန်းမာ 

ေရး အစအီစ�်တိ�ု�ငှ့် ေလျာ်ညေီအာင ် ချမှတ်ခဲပ့ါသည။် အစာအာဟာရအတွက ် အမျို းသားအဆင့် 

ေဆာင်ရွကမ်�အစီအစ� ် National Plan of Action အား အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငမ်�ကို 

အေထာက်အကူပြ ုသည့် (၂၀၁၁-၂၀၁၅) ၅ �စှ်တာကာလ နညး်ဗျူဟာကို ချမတှခ်ဲ့ပ� းီ မးီဖာွးခငွ်က့ို ၆ 

လ အထ ိ တိုးမြ �င်ခ့စံားေစခြ ငး်၊ အစာအာဟာရ ပညာ ေရး�ငှ့် ဖြ ည့်စကွစ်ာများ ဖြ ည့်ဆညး်ေပးခြ ငး် 

ကဲ့သို� �ို�စို��ငှ့်ကေလးသူငယမ်ျား အစာေက�းခြ ငး် အေလအ့ကျင်အ့ား တိးုမြ �င့်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်တိ�ုကို 

ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှပါသည။် မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ အစီအစ�မ်ျားသည ် SDG 2 ြဖစသ်ည့် “ဆာေလာင် 

ငတ်မွတ်မ� အဆုံးသတေ်စေရး၊ စားနပ်ရိက�ာလုံခြ ုေံရး၊ အာဟာရ တိုးမြ �င့်ေရး�ငှ့် စိုကပ်ျိုးေရးကို 

အားဖြ ည့် မြ �င့်တငေ်ရး”�ငှ့် ေလျာ်ည ီေနပါသည။် ၎င်းအပြ င ် မြ နမ်ာ�ိုငင်သံည် Scaling up Nutrition 

(SUN) ပဏာမေခြ လမှး်ကို  ၂၀၁၃ ခ ု�စှလ်ယတွ်င ်စတငေ်ဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် ၂၀၁၅ ခု�စှအ်လနွ ်

ေဆာင်ရွကမ်�သည ်ေအာကပ်ါတုိ�ကို ရညရ်ယွထ်ားပါသည ်- 

(က)  အစာအာဟာရချို �တဲမ့�ကို ၁၀% ထိ ေလျာ့ချခြ ငး်�ငှ့် ခခုအံားကျဆငး်မ�ကို ၅ % ထ ိ

ေလျာ့ချခြ ငး်၊ 



 (ခ)  ေမးွကငး်စမ ှ ေခြ ာကလ်ေအာကက်ေလးငယမ်ျားကို မခိင�်ို�သးီသန�် တိုက်ေက�းခြ ငး်ကို 

အနညး်ဆုံး ၆၀ % ထ ိတုိးမြ �င့် ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်၊ 

(ဂ)  ေမးွကငး်စကေလးငယ်များ၏အေလးချိန်ကို ၁၀% ထ ိေလ�ာ့ချြခငး်၊ 

(ဃ)  ၅ �စှေ်အာကက်ေလးများ�ငှ့် မးီဖာွးသည့်အမျိုးသမးီများ ေသးွအားနညး်ခြ ငး်ကို    ၃၀ 

% ထ ိေလျာ့ချခြ ငး်၊ 

 (င)  ကေလးငယမ်ျားအဝလွန်��န်းကို ေလျာ့ချြခငး် တိ�ုဖြ စပ်ါသည။် 

 

၂.၄ စက်မ�လုပ်ငန်း 

 မြ န်မာ့စကမ်�က�တွင ် စွမး်အင၊် သတ� ုတူးေဖာ်ခြ င်း၊ လ�ပစ်စစ်မွး်အား�ငှ့် ေဆာကလ်ပုေ်ရးတုိ� ပါဝင ်

ပါသည။် ကမ�ာ့ပတ� မြ ားကန်ုသယွမ်�၏ ၉၀ % ေကျာ်သည် မြ နမ်ာ�ိုငင်မံှဖြ စ်ပ� းီ၊ ေကျာကစ်မိး်ထကွ်ရှိမ� 

အများဆုံး�ိုငင်လံညး် ဖြ စ်ပါသည။် နီလာ�ငှ့် ထုံးေကျာကမ်ျား ေပါက� ယဝ်ပ� းီ ေက� းနီထကွပ်စ�ညး်များ၊ ခ၊ဲ 

သပွ၊် သံဖြ ူ၊ တန်စတင၊် ေရ�၊ ဘရုိက်တီး သတ� ုေက� ာများ ရိှပါသည။် ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပသ်ုံး၍ 

ေခြ ရာခံခြ ငး်�ငှ် ့ ေရဒယီိုသတ� ိက� အလုံပတ်ိပငရ်ငး်များ အသုံးပြ ုနညး်ပညာဖြ င့် သေုတသန  ပြ ုလပု် 

 ခြ ငး်ကို ေရနံသန်�စင်ခြ ငး်�ငှ့်ေရနံဓာတစုက�်ုံတုိ�တွင် အသုံးချ�ိုငရ်န် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင ် ေအာင်မြ င်စာွ 

ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှပါသည။်  

 

၂.၅ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရး�င့်ှ ရာသီဥတုေပြ ာင်းလဲခြ င်း 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံညသ်တ� ု�ှင့်စမွး်အင်ရငး်မြ စမ်ျား၊ ေမြ ဆီလ�ာေကာငး်မန်ွေသာကျယ ်ပြ န်�သည့် စိုကပ်ျိုး 

ေမြ များအပါအဝင် သဘာဝသယဇံာတများ များပြ ားစွာရှပိါသည။် ဤသယဇံာတအရငး်အမြ စမ်ျား 

သည ် တုိးပာွးလာေသာလဦူးေရ၊ တုိးတကလ်ာေသာလေူနမ�ဘဝတုိ�ကို ရာစ�ုစှမ်ျားစွာ ပံ့ပိးုေပး 

လျကရှ်ိပ� းီ  မြ န်မာ့စးီပွားေရး အရှိနအ်ဟုန်ကိလုညး် ဆကလ်က်တုိးတက်ေစပါသည။် ယခ�ုစှမ်ျား၌ 

လဦူးေရတိးုပာွးလာခြ ငး်၊ သတ� ု�ငှ့်သစေ်တာထကွ်သယဇံာတများကို အေမြ ာကအ်များ ထတုလ်ပု်  ခြ ငး်၊ 

ေမြ ယာ�ငှ်ေ့ရ အသုံးချမ�များပြ ားလာခြ ငး်တိ�ုက ရာသဦတုကို ဆက�်ယွထ်ခိိကု်ပ� းီ၊ မြ န်မာ့ 

စးီပာွးေရး�ငှ့်လမူ�ေရး အေခြ အေနကိ ုတစ်ဖြ ညး်ဖြ ညး် ထခိိုကေ်စလျက်ရိှပါသည။် 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည် သဘာဝသယဇံာတပစ�ညး်များကို အလန်ွအမငး် မှီခိုေနမည်ဖြ စပ်ါသည။် ၂၀၁၁ 

ခ�ုစှတ်ငွ ် ပြ ည်တွငး်အသားတငထ်ုတ်လပုမ်�၏ ၃၉ % သည ် ပငမ်စကမ်�က�များဖြ စေ်သာ စိုကပ်ျိုး 

ေရး၊ သစေ်တာ၊ ေရလပု်ငန်း၊ သတ� ုတငွး်၊ စမွး်အင၊် ေရအရငး်အမြ စ၊် ေရနံ�ငှ့် သဘာဝဓာတ်ေင�ွတုိ�မ ှ



ရရှပိါသည။်  ၎ငး်တုိ�ကို ေရရှညသ်ုံးစွဲ�ိုင်ရနအ်တွက ်သဘာဝအလမှျားကို ပျကစ်းီေစသည့် စးီပာွး ေရး 

အမြ တထ်ုတ်မ�များကို ဖယရှ်ားရန်�ငှ့် ပြ န်လည်ပြ ည့်ဖ� ို းမ� စဲမွး်အင်တုိ�ကို အလနွအ်က� ံ အသုံးပြ ု ခြ ငး် 

အစရှသိည်တုိ�ကို ကာကယွရ်န် နညး်လမး်များကို အလျငအ်မြ နရှ်ာေဖွရန် လိအုပလ်ျကရ်ှိပါ သည။် 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် လကရ်ှိတွင် ပတ်ဝန်းကျငဖ်အိားများ�ငှ့်လညး် တိုးမြ �င်ရ့င်ဆုိင်ရလျက ် ရိှပါ သည။် 

အေရှ�ေတာငအ်ာရ၌ှ သစေ်တာပြ ုန်းတီးမ���န်း လျင်မြ န်ခြ ငး်�ငှ့် ပတ်ဝန်းကျငည်စည်မး်မ��ှင့် 

ေလထညုစည်မး်မ�အတွက ် ဥပေဒပြ �ာန်းမ�များ အားနညး်ခြ ငး်တိ�ုကိ ု အလျငအ်မြ န် အေလးထား 

ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည။်   မြ န်မာ့စးီပာွးေရးေတာင်တ့ငး်လာသည်�ငှ့်အမ� စက�်ုံ၊အလပု�ု်ံ 

တုိးပွားလာခြ ငး်�ငှ် ့ သယဇံာတများ အလွန်အက�ံ ထတ်ုယသူုံးစွဲခြ ငး်တိ�ုမ ှ သဘာဝပတဝ်န်းကျငသ်ည ်

 က� းီမားေသာ ထခိိကုမ်�များ�ငှ့်  က� ုေံတွ�လာပါသည။် အထးူသဖြ င့် စးီပွားဖြ စ် သစထ်ုတ်လပုမ်�အတွက ်

သစေ်တာများခုတ်ယူခြ ငး်�ငှ့် ေရအားလ�ပစ်စအ်တွက ် ေရလမး်ေက� ာငး်များ ေပြ ာငး်လဲခြ ငး်တုိ� ဖြ စ် 

သည။် သစေ်တာပြ ုနး်တီးမ�ကို အဓကိဖြ စေ်စေသာ အေက� ာငး်ရငး်များမာှ ေမြ ဆီသ� ဇာ အရည ်

အေသးွ နိမ့်ကျခြ ငး်၊ ဇဝီမျို းကွဲများ ဆုံ��ံးခြ ငး်၊  ေရအရည်အေသးွ နိမ့်ကျခြ ငး်�ငှ့် ဖန်လုံအမိ် ဓာတ်ေင�ွ 

ထတ်ုလ�တ်ခြ ငး် တိ�ုဖြ စပ်ါသည။် 

တုိငး်ပြ ညစ်းီပာွးေရးတုိးတကဖ်ွံ�ဖ� ိုးမ� တည်င� မိေ်စရန် များစာွေသာ ပတ်၀န်းကျငစ်ိန်ေခ�မ�များကို 

အာ�ုံစိုက၍် ေဆာင်ရွက်ရန် လိအုပပ်ါသည။် ၄ငး်တုိ�အနက ်အဓကိအချက်များမာှ 

 (က) အပင�်ငှ့်သတ�၀ါတို�ပျက်စးီဆံုး��ံးမ�ကို  ဖြ စေ်ပ�ေစသည့် သစေ်တာပြ ုန်းတးီမ�၊ 

 (ခ) ေမြ အသုံးပြ ုမ�ေပြ ာငး်လဲခြ ငး်�ငှ့် စးီပာွးဖြ စစ်ိုကပ်ျိုးေရးတုိးတကမ်�၊ 

 (ဂ) ကန်�သတ်ချကမ်ရိှ ထိန်းချုပမ်ထားေသာ သတ� ုတူးေဖာ်ခြ ငး်များ၊ 

(ဃ) စက�်ုံ�ငှ့်သယယ်ပူို�ေဆာငေ်ရးတုိ�မ ှ ဓာတေ်င�ွထုတ်လ�တ်မ�၊ စန်ွ�ပစပ်စ�ညး်�ငှ့် ေရဆုိး 

များ ပိုမိုများပြ ားလာခြ ငး်၊ 

(င) ေရအားလျှပစ်စ်တိးုချ�ဲထုတ်လပု်ခြ ငး်�ငှ့် 

(စ) ေရထညုစည်မး်ခြ ငး်တုိ�ဖြ စ်က� ပါသည။် 

ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသမိး်ေရးဥပေဒသည ် ၂၀၁၂ ခ�ုစှတ်ငွ ် သက၀်ငလ်ာပ� းီ၊ ပတ်၀န်းကျငထ်ိန်းသိမး် 

ေရး�ငှ့် သစေ်တာေရးရာ၀န်က� းီဌာနက ၂၀၁၄ ခု�စှတွ်င ် ပတ်၀န်းကျငထ်ိန်းသမိး်ေရး နညး်ဥပေဒကုိ 

 ပြ �ာန်းလိုကသ်ည။် ၂၀၁၂ ခ�ုစှ်တွင ် ပတ်ဝန်းကျငထ်နိး်သမိး်ေရးဦးစးီဌာနကို ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်း 

သမိး်ေရး�ငှ့် သစေ်တာ ေရးရာ၀န်က� းီဌာနေအာက်တွင ် ဖွဲ�စညး်ခဲပ့ါသည။် ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသမိး် ေရး 

ေကာ်မတကီို အမြ င့်ဆံုးအာဏာပိုငအ်ဖြ စ် ဖွဲ�စညး်လိုကပ်ါသည။် ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသမိး်ေရး 



ဦးစးီဌာနသည ် ပတ်၀န်းကျငထ်ခိိုကမ်�ဆန်းစစ်ခြ င်းဆုိငရ်ာ လပုထ်ုးံလပုန်ညး်ကို ၂၀၁၅ ခ�ုစှ ် ဒဇီင် 

ဘာလတငွ ် ထတ်ုပြ နခ်ဲ့ပ� းီဖြ စပ်ါသည။် ပတ်ဝန်းကျငအ်ရည်အေသးွစ�ံ�န်းများကိ ု ပတ်ဝန်းကျင် 

စသံတ်မှတ်မ� ေကာ်မတီက ပြ �ာနး်ေဆာင်ရွကပ်ါသည။် ေထာငစ်�ုစှရ်ည်မန်ှးချက်-၇၏ ပတ၀်နး်ကျင ်

ေရရှညှ်တည်တ့ံေရး လိုအပခ်ျက်အား လပုေ်ဆာငရ်နအ်တွက ် �ိုငင်ေံတာ်အစိုးရသည် ပတ်ဝန်းကျင် 

ေရးရာ အမျို းသားေကာ်မရှငက်ိ ု ဖွဲ�စညး်ခြ ငး်၊ သစေ်တာေရးရာမဝူါဒသစ်ကို ချမတ်ှခြ ငး်၊ မြ န်မာ�ိုငင် ံ

အလယပ်ိုငး်မိးုနညး်ေဒသ စမိး်လန်းစိုေပြ ေရးစမီံကန်ိးကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

သးီသန်�သစေ်တာဧရယိာများ ကို ချ�ဲထငွ်ခြ ငး်၊ ပြ ညသ်ပူိုင် သစေ်တာက� ို းဝိုငး်များကို ကာကယွ်ခြ ငး်၊ 

Myanmar Agenda 21 ကို ပြ �ာန်းခြ ငး်၊ UN Framework Convention on Climate 

Change ကို အတည်ပြ ုလကမ်ှတ်ေရးထိုးခြ ငး်၊ Kyoto Protocol ကို ပါဝငလ်ကမ်ှတ် 

ေရးထိုးခြ ငး်တိ�ုကိ ု ေဆာငရွ်ကခ်ဲ့ပါသည။် ေရ�ှဆက၍် ေရရှညဖ်ွံ�ဖ� ို းတုိးတကမ်�ရညမ်ှန်းချက(်SDG) 

မေူဘာငအ်ား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင�်ငှ် ့ ဆကစ်ပ်ေသာ ရညမ်ှန်းချကမ်ျား�ှင့် တညေ်ထာငခ်ဲ့ပါသည်။ 

ထိုရညမ်နှး်ချကမ်ျားမာှ- SDG 6 (အားလုံးအတွက ် ေရ�ငှ့် ေရဆိုး�တုစ်နစ်ဆုိင်ရာ ေရရှညစ်မီခံန�်ခွဲမှ 

ုကို ေသချာ ေစခြ ငး်)၊ SDG 13 (ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ��ငှ့် ၎ငး်၏ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကို 

ကာကယွ်ေစ သည့်  အေရးတက� းီေဆာင်ရွကမ်�များ ပြ ုလပု်ခြ ငး်)၊ SDG 14  (တညတံ်ဖ့ွံ� ဖ� ို းေစရန် 

အတွက ် သမဒု�ရာ၊ ပငလ်ယ�်ငှ့် အဏ�ဝါအရငး်အမြ စမ်ျားအား အကျိုးရှိစွာအသုးံချခြ ငး်�ှင့် 

ထန်ိးသမိး်ေစာင့်ေရာှက်ခြ ငး်)၊ SDG 15 (ေမြ ေဂဟစနစက်ို ေရရညှအ်သုံးပြ ုမ�အား  မြ �င်တ့င်ခြ ငး်၊ 

ကာကယွ်ခြ ငး်�ငှ့် ပြ နလ်ညထ်န်ိးသမိး်ေပးခြ ငး်၊ သစေ်တာများအား ေရရညှ်စမီခံန်�ခွဲရန်၊ သကဲ��ာရ 

တစ်ဖြ ညး်ဖြ ညး် ဖြ စထ်နွး်မ�ကိုတိုကဖ်ျက်ရန်၊ ေမြ �ှင့်ေမြ ဆီလ�ာ ယိုယငွး်ပျကဆီ်းမ�ကို ထိန်းထားရန်�ငှ့် 

ရပ်တန်�ေစရန်၊ ဇဝီမျို းကွဲများဆုးံ��ံးမ�ကို ရပတ်န်�ေစရန်) တုိ� ဖြ စပ်ါသည။် ထိုေရရှညဖ်ွံ�ဖ� ို းတုိးတက်မ� 

ရညမ်ှန်းချကေ်အာက်ရှိ �ိုငင်၏ံ ဦးတညခ်ျကမ်ျားအား ခွဲခြ ားသတ်မတ်ှ၍ IAEA နညး်ပညာ 

ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး စမီကံန်ိးများ�ငှ့် အလားအလာရိှေသာ ချိတ်ဆကမ်�များကို ဖန်တီးခြ ငး် 

 ဖြ စပ်ါသည။် 

 

၂.၆ ေရအရင်းအမြ စစီ်မံခန်�ခွဲေရး 

အမျိုးသားအဆင့်ေရမဝူါဒကို ၂၀၁၄ ခ�ုစှ၊် မတ်လ ၁၃ရကေ်န�တွင ် အမျိုးသားေရအရငး်အမြ စ ်

ေကာ်မတကီ အတည်ပြ ုေပးခဲ့ပါသည။်  ၄ငး်သည်  မြ န်မာတစ�်ိုငင်လံုံးရှိ ေရေဝကန်ုးတန်းများ၊ မြ စမ်ျား၊ 



ကန်များ၊ ေရေလှာင်ကန်များ၊ ေမြ ေအာက်ေရ၊ ေရေအာငး်လ�ာ၊ ပငလ်ယက်မး်ရုိးတန်း�ငှ့် 

ပငလ်ယေ်ရတုိ�အတွက ်ပထမဆံုးေပါငး်စပဖ်ွဲ�စညး်ထားခြ ငး်  ဖြ စပ်ါသည။် 

 မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ ေရချို အရငး်အမြ စမ်ျားကို အဓကိအားဖြ င် ့ စိုကပ်ျိုးေရးက�တွင် အသုံးပြ ုပ� းီ၊ 

အနညး်ငယ်မ�ေသာ ပမာဏကို အမိသ်ုးံ�ငှ့်စက်�ုံသုံးအပြ င် အခြ ားရည်ရွယခ်ျကမ်ျားအတကွလ်ညး် 

အသုံးပြ ုပါသည။် သန်�ရှငး်စတ်ိချရေသာ ေသာက်သုံးေရများ ဖြ န်� ေ၀ေပးမ� အစအီစဥက်ို ေရအခက် 

အခရဲှိေသာ ေကျးလကဧ်ရိယာများသိ�ု ၁၀ �စှ် ေကျးလကေ်ရရရှေိရး အစီအစဥ်ဖြ င့်  ေဆာငရ်ကွခ်ဲ့ ပ� းီ 

 ဖြ စပ်ါသည။် 

ေမြ ေအာကေ်ရအရငး်အမြ စမ်ျား၊ ၎ငး်၏ပြ နလ်ည်ဖြ ည့်သငွး်သည့် ဖြ စ်စ�၊် ေရေအာငး်လ�ာများ 

ေရာစပမ်�၊ ေမြ ေပ�ေရ�ငှ့်ေမြ ေအာကေ်ရ အပြ နအ်လန်ှဆကစ်ပမ်�၊ ေမြ ေအာကေ်ရညစည်မး်မ��ငှ့် ပျံ��ှံ�  

ေရာက်ရှမိ� က� ာချနိတိ်�ုသည ် ေရအရငး်အမြ စမ်ျား စမီခံန်�ခွဲရာတွင ် အ ေရးက� းီေသာ အခနး်က�မ ှ

ပါဝငလ်ျကရှ်ပိါသည။်  မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် ေမြ ေအာကေ်ရအရငး်အမြ စအ်ား  အိုငဆ်ိုတုပ်နညး်ပညာကို 

အသုံးပြ ု၍ ရာှေဖွရန်�ှင့် ေရအရငး်အမြ စ်အား အရှည်တည်တ့ံေစေရး စီမခံန�်ခွရဲန်အတွက ်

အိုင်ဆုိတုပ်နညး်ပညာကို အသုံးပြ ုရန် လိုအပသ်ည့်အေဆာက်အအုမံျား တညေ်ဆာက်ရန ် စိတ်ဝင ်

စား လျကရှ်ပိါသည။် အဆိုပါနညး်ပညာသည် ေမြ ေအာကေ်ရ၏ စးီဆငး်ေရွ�လျားမ�၊ ပြ န်လည ် 

 ဖြ ည့်တငး်မ���နး်�ငှ့် အရညအ်ေသးွတိ�ုကိ ု စုံစမး်သရိှိ�ိုင်ပ� းီ ေမြ ေအာက်ေရအရငး်အမြ စ် အရှည ်

တည်တ့ံေစရန ်စမီခံန�်ခွမဲ�အတွက ်အသုံးချ�ိုငပ်ါသည။် 

 

 ၂.၇ စွမး်အင်ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတက်မ�တည်တ့ံေရး 

 မြ န်မာ့စမွး်အငေ်ပ�လစီသည််မှီခိမု�ကငး်စွာ စမွး်အငရ်ရိှမ� အေခြ အေနကို ထန်ိးသမိး်ထားခြ ငး်ေပ� တွင ်

အေခြ ခပံါသည။် ေရအားလ�ပစ်စစ်မွး်အင ် လုံေလာကစ်ွာရရှမိ�ကို အဓိကပငရ်ငး် တစခ်အုဖြ စ် 

အသုံးချရန်၊ စးီပာွးေရးဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကမ်�အတွက် လ�ပစ်စဓ်ာတ်အား ပိုမိုထုတ်လပု ် ဖြ န�်ဖြ ူးရန်၊ 

အနာဂတတွ်င ် �ိုငင်ံတွငး် စွမး်အငအ်လုံအေလာကရ်ရှမိ�အတွက ် ပြ န်လည ် မပြ ည့်ဖ� ို း�ိုငသ်ည့် 

စမွး်အငမ်ျားကို ေခ�တာသုံးစွဲရန်၊ စမွး်အင်အား ထေိရာကစ်ွာအသုးံချမ�ကို မြ �င့်တငေ်ဆာင်ရွကလ်ျက ်

စမွး်အငထ်ိန်းသမိး်ေရးကို ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ထငး်၊ မးီေသးွေလာငစ်ာ အလန်ွအက�ံ သုးံစွဲမ�ေက� ာင့် 

 ဖြ စေ်စသည့် သစေ်တာပြ ုန်းတီးမ�ကို ကာကယွရ်န်ဖြ စပ်ါသည။် 

 

 



၂.၈ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ေဘးအ��ရာယ်ကင်းရှင်းေရး�ှင့် လံုခြ ုေံရး 

�ျူကလးီယားေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရး�ငှ့်လုံခြ ုံေရးနယပ်ယ်တွင် မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် �ျူကလီး 

ယား�ငှ့်ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရး ထန်ိးချုပမ်�စနစက်ို �ိုငင်၏ံ အေခြ ခအံေဆာက ်

အအုံအဖြ စ ် အပြ ည်ပြ ညဆုိ်င်ရာစခံျိန်စညံ�န်းများ�ငှ့် လိုအပခ်ျကမ်ျား�ငှ့်အညီ သတ်မှတ်ထားရိှပါ 

သည။် �ျူကလးီယား�ငှ့် ေရဒယီိုသတ� ိက� ဒြ ပပ်စ�ညး်များ၊ အေဆာက်အအုံများအားလုးံ�ငှ့် အဆုိပါ 

ပစ�ညး်များအား သယယ်ပူို�ေဆာငေ်ရးတို�တွင်  လုံေလာကသ်ည့် �ပုပ်ိုငး်ဆိငုရ်ာကာကယွမ်�များ 

ေသချာေစရန်�ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညပ်င်ရငး်များ၊  ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပမ်ျား�ှင့် ေရဒယီိုသတ� ိက� စွန်�ပစ ်

ပစ�ညး်များ၏ ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရးအတကွ်လညး် ေဆာင်ရွကထ်ားရိှပါသည။် မြ န်မာ�ိုငင် ံတွင ်

�ျူကလးီယားေလာငစ်ာ စက်ဝန်းဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုမံျား၊  အဏုမြ ူဓာတ်ေပါငး်ဖို၊ သုေတ 

သနဓာတ်ေပါငး်ဖိုတုိ�မရှိပါ။ ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပ််�ငှ့် ေရာင်ခြ ညထ်ုတ်ကိရိယာများကိ ု ကျန်းမာေရး၊ 

စကမ်�၊ စိုကပ်ျို းေရး၊ တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူေရး�ငှ့် ေဆးကသုေရး၊ သေုတသန�ငှ့် ပညာေရးတို�တွင ်

အသုံးပြ ုေနပါသည။် ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရးအတွက ်  ဥပေဒေရးရာ�ှင့် 

 ပြ �ာန်းဥပေဒအရ မေူဘာငခ်ျမှတ်ခြ ငး်တိ�ုကိ ု အဏုမြ ူစမွး်အငဥ်ပေဒ ၁၉၉၈ ခ�ုစှ ် �ငှ့်အည ီ

ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှပါသည။် �ျူကလးီယား�ငှ့်ေရဒယီိုသတ� ိက� ဒြ ပပ်စ�ညး်များ အသုံးပြ ုရာတွင ် 

ဓာတေ်ရာင်ခြ ည် အ��ရာယေ်ဘးကငး်ေရးအတွက် သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာ၀န်က� းီဌာနေအာကရ်ှိ အဏုမြ ူ 

စမွး်အငဦ်းစးီဌာနမ ှထနိး်ချုပေ်ဆာငရ်ကွ်ရန် တာ၀န်ေပးအပထ်ားပါသည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၃. ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာအပြ ည်ပြ ည်ဆုိငရ်ာဖံွ� ဖ� ို းမ�အကူအညီများ 
  
 ပြ ညေ်ထာငစ်သုမ�တ မြ န်မာ�ိုငင်ေံတာ် အစိုးရသည ် ၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီလတွင ် ေနပြ ညေ်တာ၌် ပထမ 

အက� မိ ်  မြ န်မာ�ိငုင်ဖံွံ� ဖ� ို းတုိးတကမ်� ပးူေပါငး်ေဆာငရ်ကွေ်ရးဖိရုမက်ို ကျင်းပခဲ့ပါသည။် ထိုအစညး် 

အေဝးတွင ် အကျို းရှထိေိရာကသ်ည့် ေထာကပ်ံ့ကူညမီ�များဆုိင်ရာ ေနပြ ည်ေတာ် သေဘာတညူခီျက် 

ကို လကခ်ခံဲ့ပ� းီေနာက ် ေထာကပ်ံ့ကညူမီ�များ စမီခံန်�ခွဲခြ ငး်�ငှ် ့ အလှူ ရှငမ်ျား ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

တုိ�အတွက ် လပုထ်ုံးလပု်နညး်များကိ ု ဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်စခဲ့ပါသည။် ေနပြ ညေ်တာ ် သေဘာတူညခီျက် 

သည ် ထေိရာကေ်သာဖွံ� ဖ� ို းမ� ပးူေပါငး်ေဆာငရ်ွကေ်ရးအတကွ ် အစိုးရ�ှင့် မတ်ိဖကအ်ဖွ�ဲအစညး်များ 

အက� ား ပးူ ေပါငး်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်  အပြ န်အလန်ှ အကျိုးအမြ တ်ရိှခြ ငး်�ငှ့် တာဝန်ခံခြ ငး်ဆိငု်ရာ 

စတ်ိဓာတက်ို ဖြ စေ်ပ�ေစခဲ့ပါသည။် ထိုေနပြ ညေ်တာ ် သေဘာတူညီချကသ်ည ် The Paris 

Declaration and Accra Agenda for Action အပါအဝင ်အကျိုးရှိထေိရာကသ်ည့် ေထာက်ပံ့ 

ကညူမီ�များအေပ� အပြ ည်ပြ ညဆ်ိုင်ရာ အပြ န်အလန်ှေဆွးေ�းွခြ ငး်၏ သုးံသပခ်ျကမ်ျားကို ေရာင်ပြ န ်

ဟပေ်စခဲ့ပါသည။် အဆိုပါသေဘာတူညခီျက်တွင် အစိုးရသည ်ဖွံ�ဖ� ို းေရးမိတ်ဖက်အဖွဲ�အစညး်များ �ှင့် 

အမျိုးသားေရးဥးီေဆာင်သည့် ေတ�ွဆုေံဆွးေ�းွေရးစနစမ်ျားကို ဖန်တီးေပးရန်�ငှ် ့ �စှဦ်း�စှဖ်က် 

တာဝန်သိခြ ငး်ေက� ာင့် အကျို းရှိထေိရာကေ်သာ ကညူေီထာကပ်ံည့�ိ�ိ�ငး်မ�များ ရရိှေစရနအ်တွက ်

ဝန်က� းီဌာနဦးေဆာငေ်သာ က�အလိုက်၊ အေက� ာငး်အရာအလိုက ် ည��ိ�ိငး်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် လပုထ်ုံး 

လပုန်ညး်များအား ေထာကခ်ံအားေပးသည့် တက်က� ေသာလပုင်န်းအပုစ်ုများ ထေူထာင်ရနဟ်၍ူ 

ေဖာ်ပြ ထားပါသည။် 

အမျိုးသားစမီကံနိး်�ငှ့်ဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးဝန်က� းီဌာနရိှ �ိုငင်ံခြ ားစးီပွားဆကသ်ွယေ်ရးဥးီစးီဌာန (FERD) 

သည ် ဖွံ�ဖ� ို းေရးတိုးတက်မ� ပးူေပါင်းေဆာင်ရွကေ်ရးအတကွ ် အဓကိကျေသာ အစိုးရဗဟို ဌာန 

 ဖြ စပ်ါသည။်  FERD သည ် ပြ ညေ်ထာငစ်သုမ�တမြ န်မာ�ိုငင်ေံတာ်အစိုးရ�ငှ့် ဖွ�ံ ဖ� ို းေရးမိတ်ဖက် 

အဖွဲ�အစညး်များအက� ား တက်က� ေသာ ေတွ�ဆုေံဆွးေ�းွေရး�ငှ့် ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး ေသချာေစ ရန် 

ဖွံ�ဖ� ို းေရးမိတ်ဖကလ်ပုင်န်းေကာ်မတီ (DPWC) �ငှ့် ခန်�မနှး်ေခြ အားဖြ င့် �စှ်လခန်� ေတွ�ဆုခံဲ့ပါ သည။် 

အဆုိပါအစညး်အေဝးတွင ် မြ န်မာ�ိုငင် ံ ဖွ�ံ ဖ� ိုးတုိးတကေ်ရး�ငှ့်ဆုိငေ်သာကစိ�ရပမ်ျား၊ ဖွံ� ဖ� ို းေရး 

မတ်ိဖက်အဖွဲ�အစညး်များက ေပးသည့် ထေိရာကေ်သာ အကအူညီအေထာကအ်ပံ့များ ပါဝငပ်ါသည။် 

ထို DPWC ၏ ဖွံ�ဖ� ို းေရးမတ်ိဖကအ်ဖွ�ဲအစညး်များမာှ အာရဖှွံ� ဖ� ို းေရးဘဏ် (ADB)၊ သ� စေတ� းလျ၊ 

ဥေရာပသမဂ�၊ ဂျပန်အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးေအဂျငစ် ီ (JICA)၊ ဘ�ာေငဖွွံ� ဖ� ို း 



တုိးတကမ်�အဖွဲ�အစညး်များဌာန(DFID)၊ ကလုသမဂ�(UN)၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိငရ်ာ တိုးတကမ်�ဆိုင်ရာ 

အေမရိကန်ပြ ညေ်ထာငစ်ုေအဂျငစ် ီ(USAID)  �ငှ့် ကမ�ာ့ဘဏ် (World Bank) တုိ�ဖြ စ်က� သည။် 

၃.၁ မိတ်ဖက်အဖဲွ�အစည်းများ�ှင့် ရင်းမြ စမ်ျားစုစည်းခြ င်း 

အမျိုးသားေရရှညဖ်ွံ�ဖ� ို းတုိးတကမ်� ရညမ်န်ှးချက်များ အပါအဝင ်ဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကမ်� ဦးစားေပးက� များ 

ေအာင်မြ ငရ်န်အတွက် �ျူကလးီယားသပိ�ံ�ှင့်နညး်ပညာ ပံ့ပိးုေပးမ�ကို မြ �င့်တငရ်န်အလို�ငှာ 

အမျိုးသားစမီကံနိး်မေူဘာင ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွကေ်နစဥအ်တွငး် ကလုသမဂ�ေအဂျငစ်ီ 

များ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိငုရ်ာ ဖွံ� ဖ� ို းေရးအဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် အခြ ားေသာ Stakeholders များ�ငှ်အ့တူ  

ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်သည ် အေရးက� းီပါသည။် မတ်ိဖက်အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် ပးူေပါငး်လပ်ု 

ေဆာင်ခြ ငး်သည ် Complementary Activities ကို ည�ိ��ိငး်ေဆာငရ်ကွ်ေအာင်မြ င ်  ပ� းီေမြ ာကေ်စ 

 ခြ ငး်၊ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး အစအီစဥဆုိ်င်ရာ အေကာငး်ဆုးံ ရ�ိုငေ်သာလမူ�စးီပာွးေရး 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�အား ရ�ိုငေ်စခြ ငး်�ငှ့် ရလဒမ်ျားအား အေခြ ခံထားေသာ လက်ရိှဖွ�ံ ဖ� ို းမ� 

ကစိ�များအေပ�ပိုမိုထေိရာကေ်သာ �ိငုင်ံတကာတံု့ပြ န်မ�များကိ ုရရိှေစပါသည။် 

ဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကမ်�များအတွက ် အခြ ားေသာ အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာအဖွဲ�အစညး်များ၊ �စှ�်ိုငင် ံ သို�မဟုတ ်

�ိုငင်စံုံပါဝငသ်ည် ့အလှူ ရှငမ်ျား�ငှ့်စးီပွားဖကအ်ဖြ စ ်တညေ်ဆာက်ရနအ်တွက် FAO၊ UNDP၊ WHO၊ 

UNCCD စသည့် ကလုသမဂ�အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် ပးူေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ စးီပာွးဖကအ်ဖွ�ဲအစညး် 

များ ပးူေပါင်းခြ ငး်ဆုိင်ရာ အခငွ့်အေရးများကိုေဖာ်ထတ်ုရန�်ငှ့် စစုညး်ရန် က� ို းပမး်အားထုတ်မ�များ 

လပုေ်ဆာငရ်မည်ဖြ စသ်ည။် 

လကရိှ် ကမ�ာ့ကလုသမဂ�လုံခြ ုေံရးတပဖ်ွဲ� (UNSF) (၂၀၁၂-၂၀၁၅) ကိုက� ည့်လ�င် IAEA သည ်

စိုကပ်ျိုးေရး�ငှ့်ဆက�်ယွ်ေသာလပုင်န်းများဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာဦးစားေပးအဆင့်-၁ �ငှ့် ကျန်းမာေရး 

�ငှ့် ဆက�်ယွေ်သာ လပုင်န်းများဆုိငရ်ာ မဟာဗျူဟာဦးစားေပးအဆင့်-၂ ဟသူည့် မဟာဗျူဟာ 

ဦးစားေပးအဆင့် ၂ ခကုို ကညူေီထာကပ်ံ့ေနသည။်  IAEA သည ်ကျန်းမာေရးလပုင်န်းများ (အာဟာ ရ၊ 

�ျူကလးီယားေဆးပညာ�ှင့် ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်ပး၍ကသုခြ ငး်)၊ ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသမိး်ေရး�ငှ့် 

ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲခြ ငး်များ၊ စိုကပ်ျို းေရး (ဆန်စပါးမျိုးဗဇီေပြ ာငး်လဲခြ ငး်)၊ ေမးွမြ ူေရး (ေမထနုမ်ဲ့ 

သားစပန်ညး်)�ငှ့် ဖလေံကာငပ်ိုးမ�ား ဖျကဆီ်းနညး်စနစမ်ျားတွင ် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကမ်� 

များမတှစဆ်င် ့ ေနာကက်ာလတစခ်အုတွက် UN Strategic Framework လပုင်နး်စဥ် များတွင ်

နညး်ပညာများ အကအူညေီပးမည်ဖြ စပ်ါသည။်  



ပထမ  မြ န်မာဖ့ွံ� ဖ� ို းတိးုတကေ်ရး ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�ဖိုရမ်တွင ် မြ နမ်ာ�ိုင်ငတွံင ် အကျို းရှထိေိရာက ်

ေသာ ဖွံ�ဖ� ို းမ�များတိုးတက်ေစရန် က�စုံ၊ နယပ်ယ်စုံ၌ အကျိုးရှိေသာ ပးူေပါငး်ေဆာငရ်ကွမ်�များ အား 

 မြ �င့်တငအ်ားေပးရန် က�အလိကုလ်ပုင်န်းအဖွ�ဲများ (SWGs) ဖွဲ�စညး်ခြ ငး်ကို သေဘာတခူဲ့ပါ သည။် 

က�အလိကု်လပုင်န်းအဖွဲ�များသည ် ဦးစားေပးအစအီစဥမ်ျားအား ေရွးထတု်ခြ ငး်�ငှ့် ပြ ည ်

ေထာငစ်ုသမ�တ မြ န်မာ�ိုငင်ေံတာအ်စိးုရမ ှ အေသးစတ်ိစစီဥ်ပြ ငဆ်င်ထားေသာ မဟာဗျူဟာ အခန်း 

က�များ�ငှ့် ဦးစားေပးကစိ�များကို ေဆာင်ရွက်ရန်ဖြ စပ်ါသည။် က�အလိုကလ်ုပင်နး်အဖွဲ�များ၏ 

အထးူစတိဝ်ငစ်ားေသာ IAEA နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကမ်� အစအီစဥ်များမာှ- စိုကပ်ျို းေရး�ငှ့် 

ေကျးလကေ်ဒသ ဖွံ�ဖ� ို းေရး၊ ပတဝ်န်းကျငထ်နိ်းသမိး်ေရး၊ လ�ပစ်စစ်မွး်အား၊ ကျန်းမာေရး�ငှ့် 

ေရေထာကပ်ံ့မ�၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယေ်လျာခ့ျေရးလပုင်န်းများ  ဖြ စပ်ါသည။် 

 

၃.၂ ကုလသမဂ�အဖဲွ�အစည်းများ�ှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းစနစ်  

ကလုသမဂ�သည ် မြ န်မာ�ိုငင်ကံို ၁၉၄၈ ခ�ုစှ၊် လတ်ွလပေ်ရးရပ� းီကတညး်က အကအူညမီျား 

ေပးလျကရိှ်ပ� းီ အပြ ည်ပြ ညဆ်ိငုရ်ာ လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ��ငှ့် �ိုငင်အံတငွး် ဖွံ� ဖ� ို းေရး 

အေထာက်အပံ့များဆိုင်ရာ တိငုး်ပြ ညအ်တွငး်ရိှ အစအီစဥစ်စုေုပါငး်အတွက် တ�စှလ်�င ် အေမရိကန် 

ေဒ�လာသန်း  ၁၅၀ခန်� အများဆုံးေထာကပ်ံ့သည့် အဖွဲ�အစညး် ဖြ စပ်ါသည။် �ိုငင်တွံငး်ရိှ ကလုသမဂ� 

အဖွဲ�သည ် အပုခ်ျုပမ်�အဆင့်တုိငး်ရှိ အစိုးရအဖွဲ�အစညး်များ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွ�ဲအစညး်များ၊ 

ပဂု�လကိက�၊  အလှူ ရှငမ်ျား/သတံမန်အသိုငး်အဝနး်ရိှအဖွဲ�ဝငမ်ျား၊ ကမု�ဏီများ�ငှ့်ပးူေပါငး်၍ 

 မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ ပြ ညသ်မူျား၊ အထးူသဖြ င့် ဆငး်ရဲ�မွး်ပါးသမူျားကို အေထာကအ်ပံ့ေပးရန် အေလး 

ထားပါသည။်  ၂၀၁၂-၂၀၁၅ ခ�ုစှတွ်င် တုိငး်ပြ ည၏် ဖွံ�ဖ� ို းေရးလိုအပခ်ျကမ်ျားကို ဦးစားေပးရန်�ှင့် 

စန်ိေခ�မ�များကို ရင်ဆိုင်ရန်အတွက ် ကလုသမဂ�မဟာဗျူဟာမေူဘာငက်ိ ု မူဝါဒ (၄) ချက်ဖြ င့် ချမတ်ှ 

ခဲ့သည။် 

(က) စိုကပ်ျိုးေမးွမြ ူေရးဖွ�ံ ဖ� ို းမ�အပါအဝင ် ေကျးလက�်ငှ့်မ� ို �ပြ �စှခ်စုလုးံ စးီပာွးေရးတိးုတကမ်�ကို 

အားေပးရန၊် အလပုအ်ကိုငအ်ခငွ့်အလမး်များရရှိမ� မြ �င့်တင််ရန၊် 

(ခ) အရည်အေသးွပြ ည့်လမူ�ဝန်ေဆာငေ်ရး တူညစီွာ ရရိှမ�မြ �င့်တငေ်ပးရန်၊ 

(ဂ) သဘာဝေဘးအ��ရာယ�်ှင့်ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ� အားနညး်ချကမ်ျားကိုေလ�ာ့ချေပးရန် ၊  

(ဃ) ေကာငး်မန်ွေသာအပုခ်ျုပ်ေရးမြ �င့်တငေ်ရး�ငှ့် ဒမီိုကေရစဝီါဒအေခြ ခေံသာ အေလအ့ထများ 

�ငှ့် လ�ူအခငွ့်အေရးများကို အားဖြ ည့်ေပးရန်၊ အထကေ်ဖာ်ပြ ပါ ပးူေပါငး်ေဆာငရ်ကွမ်�များ 



အပြ င ် ေအဂျငစ်ီအသးီသးီသည ် ၎င်းတုိ�၏ ရလဒမ်ျားကို အေထာက်အပံ့ပြ ု�ိုငသ်ည် ့ တူညီ 

ေသာ အေခြ ခမံေူဘာငမ်ျားကို အေခြ ပြ ုထားသည့် သးီခြ ားလပုေ်ဆာငခ်ျက်များကို ဆကလ်က် 

ေဆာင်ရွက်ရန် ဖြ စပ်ါသည။် 

 

၃.၂.၁ ကမ�ာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွ� (WHO) 

ကမ�ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ�သည ် �ိုငင်ံ့ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး မဟာဗျူဟာ အစအီစ�(်၂၀၁၄-၂၀၁၈) 

အရ ဥးီစားေပးမဟာဗျူဟာတငွ် အမျိုးသားကျန်းမာေရးစမီကံိန်း အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငမ်�ကို 

ခိုငမ်ာအားေကာငး်ေစေရး၊ အရညအ်ေသးွေစာင်ေ့ရှာကမ်�တွင ် အခငွ့်အလမး်တုိးတကေ်စေရး၊ မကးူ 

စက�်ိုငသ်ည်ေ့ရာဂါ ပြ ဿနာက� းီထာွးလာမ�ကိုထန်ိးချုပေ်ရး၊ ဘဝတစ်ေလျှာကလ်ုံး ကျနး်မာေရးကို 

 မြ �င့်တငေ်ပးေရး တို�ပါဝင်ပါသည။် ကမ�ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ�သည ် ရင်သား�ငှ့် သားအမိေ်ခါငး် 

ကငဆ်ာေရာဂါများအား စစေ်ဆးေပးခြ ငး်�ငှ့်  မကးူစက�်ိုငေ်သာ ေရာဂါများဖြ စပ်ွားမ�အား ထနိး်ချုပ ်

 ခြ ငး်�ငှ့် ကာကယွ်ခြ ငး်များအား အားဖြ ည့်ေပးခြ ငး်တွင ်တစစ်ိတ်တစပ်ိုငး် အကအူညေီပးခြ ငး် အေနဖြ င့် 

ကငဆ်ာေရာဂါစမီအံပုခ်ျုပမ်�အတွက ်  Referral System များ တည်ေထာငေ်ပးခြ ငး် အပါအဝင ်

ကငဆ်ာေရာဂါ�ငှ်ဆ့ကစ်ပေ်သာကစိ�ရပမ်ျားအား အားေပးကညူပီါသည။်  

 

၃.၂.၂  ကုလသမဂ�ကေလးများအေရးေပ�ရံပံုေငွအဖဲွ� (UNICEF) 

အစိုးရ�ငှ့်UNICEFတုိ�အက� ား ပးူေပါငး်ေဆာငရ်ွကေ်ရးအစအီစ�၏် မဟာဗျူဟာတွင် ကျန်းမာေရး၊ 

ပညာေရး�ငှ့် လမူ�ဘဝဖလူုံေရး စသည့်စနစမ်ျားကို ခိုငမ်ာအားေကာငး်ေစေရး၊  ၎င်းစနစမ်ျားမ ှ

အားနညး်ချကမ်ျားကို ပြ ုပြ င်ခြ ငး်၊ ဗဟိုချုပက်ိငု်မ�ေဖြ ေလျာေ့သာစနစ်(Decentralization)  ဖြ င့် 

ရရှလိာေသာ အခငွ့်အလမး်များ�ငှ့် အခြ ားကလုသမဂ�ေအဂျငစ်မီျားဖြ စေ်သာ UNAIDS၊ UNFPA �ငှ့် 

WHO စသည့် အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�မြ �င်တ့င်ခြ ငး်တိ�ု ပါဝငသ်ည။် အစိုးရအဖွဲ� 

အစညး်ဖြ စေ်သာ မြ န်မာ့အာဟာရနညး်ပညာကန်ွရက�်ငှ်အ့တူ �စှရ်ညှမ်ိတ်ဖက်အဖြ စ ်တညေ်ဆာက ်

 ပ� းီ UNICEF သည် အစိုးရ၊ ဖွံ� ဖ� ို းေရးမိတ်ဖက်အဖွဲ�အစညး်များ၊ ပညာရပ်ဆုိင်ရာပဂု�ို လ ်

(Academia)�ငှ့် ပဂု�လကိက� (Private Sector) မတ်ိဖကအ်ဖွဲ�အစညး်များအတွငး် SUN 

ရညမ်ှန်းချကမ်ျား ေအာင်မြ ငသ်ညအ်ထ ိ မြ �င့်တင်ခြ ငး်ဖြ င့် ၎ငး်၏သ� ဇာအာဏာအခန်းက�ကို ပိုမို 

ခိုငမ်ာေစသည။် ဥပမာ- နညး်ပညာအကူအညမီျားတွင ် ေမးွကငး်စ�ငှ့်ကေလးသငူယမ်ျား အစာ 

ေက�းခြ ငး်အတွက ် ေခတ်မီမဟာဗျူဟာကို ေထာကခ်ံအားေပးခြ ငး်များ၊ အာဟာရေစာင့်က� ပ်ခြ ငး် 



နညး်စနစ ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ခြ ငး်အတကွ ် လမး်ည�န်ချကမ်ျား ပါဝငသ်ည။် UNICEFသည ် ၎ငး်၏ 

ယခင်အေထာက်အပံ့များကို အေခြ ခ၍ံ အာဟာရဖြ ည့်တငး်မ�အစပြ ုလပုင်န်း (Scale-Up Nutrition 

Initiative) အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်န်�ှင့် စမီကံနိး်ေရးဆဲွရန် ဗဟိုစာရငး်အငး်အဖွ�ဲ(CSO)၊  

မတ်ိဖက်အဖွဲ�အစညး်များ၊  ပုဂ�လကိအခနး်က��ငှ့် ပြ န်က� ားဆကသ်ယွ်ေရးအဖွဲ�များ ပးူေပါငး်ပ� းီ 

အစိုးရအား ေထာကခ်ံအားေပးရန်၊ ၎ငး်၏စစုညး်ထားသည့် အခနး်က� (Its Convening Role) ကို 

အသုံး ပြ ုပါသည။် က�စုံဆိငုရ်ာ ၎ငး်၏အားသာချကမ်ျားကိုအသုးံပြ ုပ� းီ UNICEF သည ်ကေလး များ 

အာဟာရချို�တဲမ့� ေလျှာ့ချေရးအတကွ ် ပးူေပါငး်ေဆာငရ်ကွေ်ရး�ငှ့် သန်�စငေ်သာေရ ရရိှမ�ကုိ 

အားေပး မြ �င့်တငေ်ရးတုိ�တွင ်ကညူီရန် ဖြ စပ်ါသည်။  

 

၃.၂.၃  ကုလသမဂ�ဖံွ� ဖ� ို းမ�အစီအစ�် (UNDP) 

ကလုသမဂ�ဖွံ� ဖ� ို းမ�အစီအစဥသ်ည ် တုိငး် ပြ ည၏်အကးူအေပြ ာငး်ကို ေကျာေထာက်ေနာကခ်ံပြ ုေသာ 

အမျိုးသားေရး၊ �ိုငင်ေံရး�ငှ့် လမူ�စးီပာွးေရး ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လမဲ�များကိုအားေပးရန် ၁၉၆၀ ခ�ုစှ် မစှ၍ 

 မြ န်မာ�ိုငင်အံား ဖွံ�ဖ� ို းေရးအကအူညမီျား ေထာကပ်ံ့ေပးလျက်ရိှပါသည။် ကလုသမဂ�ဖွံ� ဖ� ို း ေရး 

အစအီစဥ်၏ အားေပးမ�အစအီစဥ်များထဲတွင ် ၂၀၁၃-၂၀၁၅ သုံး�စှတ်ာကာလအတငွး် ဆငး်ရ ဲ

�မွး်ပါးမ� ေလ�ာ့ချေရးအတွက ် အစိုးရ၏အားထုတ်က� ို းပမး်မ�များကို အားေပးရန်၊ သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျင�်ငှ့် ေဘးအ��ရာယ ် စမီခံန်�ခွဲမ�များကို အေထာကအ်ပံ့ပြ ုရန�်ငှ့် ဒမီိုကေရစမီဝူါဒ အေခြ ခေံသာ 

အေလအ့ထများ�ငှ့် �ိုင်ငတွံငး် အပုခ်ျုပမ်�များကို အားဖြ ည့်ေပးရန် စသည့်တိ�ုပါဝငသ်ည။် �ိုငင်ံ 

အတွငး် ကလုသမဂ�ဖွံ� ဖ� ို းမ�အစအီစဥအ်ား၂၀၁၇ခု�စှတိ်ငုေ်အာင ် တုိးမြ �င့်ထားပါသည။် ၂၀၁၆ ခ�ုှစ် 

အတွငး် ကလုသမဂ�ဖွံ� ဖ� ို းမ�အစအီစဥ်၏ အမျိုးသားစမီကံိန်းများ�ငှ် ့ ကလုသမဂ�ဖွံ� ဖ� ို းမ� လပုေ်ဆာင် 

ချက ် မေူဘာငအ်သစဆ်ိုငရ်ာ  ဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးအတွက ်  ေဆွးေ�းွည�ိ��ိင်းပွဲများ ကျငး်ပပြ ုလပုမ်ည ်

 ဖြ စပ်ါသည။် 

 
၃.၂.၄ ကမ�ာ့စားနပ်ရိက�ာအစီအစ�် (WFP) 

ကမ�ာ့စားနပ်ရိက�ာအစီအစဥေ်အာက်ရှ ိ အာဟာရအစအီစဥ်တွင် ၅ �စှေ်အာက ် ကေလးငယမ်ျား၊ 

ကိုယဝ်နေ်ဆာငအ်မျို းသမးီများ�ငှ့် �ိ�ုတုိကမ်ခိငမ်ျား၏ အာဟာရလိအုပခ်ျကမ်ျားကို ေဖြ ရှငး်ခြ ငး်ဖြ င့် 

အာဟာရချို�တဲမ့�ကို ေလ�ာ့ချေပးရန ် ရည်ရွယ်ပါသည။် ကိုယဝ်န်ရိှသည့်အချန်ိမ ှ ကေလး ၂ �စှ် 

အရွယအ်ထိ(ကေလး၏အသကရ်ကေ်ပါငး် ၁၀၀၀ အတွငး်) အာဟာရချို�တဲ့မ�သည ် နဂိုအတုိငး် 

 ပြ န်မရ�ိုငေ်သာ ပျကစ်းီဆံုး��ံးမ�ကို  ဖြ စေ်ပ�ေစ�ိုငပ်ါသည။် ကမ�ာ့စားနပရိ်က�ာ အစအီစဥ်သည် 



သတ်မှတ်ဧရိယာအတွငး် အာဟာရချို �တ့ဲမ�ပျံ��ှ�ံခြ ငး်ကို ေလ�ာ့ချရန်၊ ကေလးငယမ်ျားအတကွ ် ဗီတာ 

မင�်ငှ့် သတ� ုဓာတ်ေပါ က� ယဝ်ေသာ ဖြ ည့်စကွ်အစားအစာများကို ေထာကပ်ံ့ေပးရန်၊ ကိယုဝ်န််ေဆာင် 

အမျိုးသမးီများ�ငှ့် �ို�တုိကမ်ခိငမ်ျားအတကွ ် အစားအစာ�ငှ့် အာဟာရေပါ က� ယဝ်ေသာ ဖြ ည့်စကွစ်ာ 

ေထာကပ်ံ့ေပးခြ ငး်ဖြ င့် ၎ငး်တုိ�၏ ကယလ်ိုရ၊ီ သတ� ုဓာတ်�ငှ့် ဗီတာမင် စားသုံးခြ ငး်ကို များ�ိုငသ်မ� 

များေအာင ် ပြ ုလပုရ်န်တုိ�ဖြ စပ်ါသည်။ WFP’s Assets Creation လပုင်န်းများသည ် အစာေရစာ 

ရှားပါးေသာ အသိကု်အဝန်းတွင ် ယာယအီလပုအ်ကိုငအ်ခငွ်အ့လမး်များ ဖန်တီးေပးခြ ငး်ဖြ င့် 

ငတ်မွတ်ေခါငး်ပါးမ�ေဘး ေလျာ့ှပါးေစသည့် တန်ဖိုးရိှလ�ူအသိုက်အဝနး် ဖန်တီးရာတငွ ် ကညူေီပးပါ 

သည။် မသိားစ�ုငှ့် တန်ဖိုးရိှ လ�ူအသိုက်အဝနး်  ပြ ုလပုဖ်န်တီး�ိုငေ်သာ လပုင်န်းများမှာ- (က) 

လာမည့်ေဘးအ��ရာယမ်ျား၏ အကျို းသကေ်ရာကမ်� ေလျှာပ့ါးေစရန် ေမြ ဆီလ�ာ တုိကစ်ားမ�ကို 

ကာကယွ�်ိငုသ်ည့် ေလှကားထစစ်ိုကခ်ငး်  စိုက်ပျိုးေမြ စမီကံိန်းများ ဖန်တီးေပးခြ ငး်၊ (ခ) ေရာငး်ဝယ ်

ေဖာကက်ားမ�  တုိးမြ �င်ရ့န် လမး်ပန်းဆကသ်ယွေ်ရးစနစ်များ ေကာငး်မန်ွေအာင် တညေ်ဆာက်ခြ ငး်၊ 

(ဂ)ဝငေ်ငရွငး်မြ စ ်များပြ ားလာ ေအာင်  ပြ ုလပု်ခြ ငး် တုိ�ဖြ စပ်ါသည။် Assets Creation ကာလ အတွငး် 

အစားအစာကို အဓကိေထာကပ်ံ့မည်ဖြ စေ်သာ်လညး် WFP သည ် ေငွေက� းကိုလညး် သင့်ေလျာ်သလို 

ေထာကပ်ံ့သာွးမည်ဖြ စပ်ါသည။် 

 

၃.၂.၅  စားနပ်ရိက�ာ�ှင့်စိုက်ပျို းေရးအဖဲွ�(FAO) 

စိုကပ်ျိုးေရးက�ဖွံ�ဖ� ို းမ�သည ် ေထာငစ်�ုစှဖ်ွ�ံ ဖ� ို းမ�ရညမ်နှး်ချက်-၁(MDG-1) တုိးတကမ်�အား 

တုိက်ရိုကအ်ေထာက်အပံ့ပြ ု ပ� းီ၊  အခြ ားေသာေထာငစ်�ုစှ ် ဖွံ� ဖ� ို းမ�ရည်မန်ှးချကမ်ျား (MDGs)ကို 

ေကျးလကေ်ဒသအသက်ေမးွဝမး်ေကျာငး်မ�များ�ငှ့် ဝငေ်ငမွျားမှတစဆ်င့် သယွဝ်ိုက်၍ အေထာက် 

အပံ့ပြ ုသည။် ေရှ�ဆက်၍ ေရရှညဖ်ွံ�ဖ� ို းမ� ရည်မန်ှးချက်-၂ (အစားအစာငတ်မွတ်မ�အားရပတ်န်�ခြ ငး်၊ 

စားနပ်ရိက�ာလုံခြ ုမံ�ရရှိရန်�ငှ် ့ အစာအာဟာရ တုိးတကမ်��ငှ့် စိုကပ်ျိုးေမးွမြ ူေရး လပုင်န်းအား 

 မြ �င့်တငရ်န်)တွင ်သတ်မှတ်ချကမ်ျားကိ ု  တုိးတက်ေစမ�များသည ်ေကျးလကေ်တာရွာေနထိုငသ်မူျား၏ 

လမူ�ေရး�ငှ့် စးီပွားေရး ဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကမ်�ကို ေကျာေထာကေ်နာကခ် ံပြ ုထားပါသည။် 

 မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ စိုကပ်ျို းေရးစမွး်ရညသ်ည ် ေဒသတွငး်�ငှ့် �ိုငင်ံတကာ စားနပရိ်က�ာ ဖလူုံေရးအတွက ်

မှီတညေ်နပါသည။် စားနပရိ်က�ာ�ငှ့် စိုကပ်ျိုးေရးအဖွဲ�သည ် စိုကပ်ျို းေရးက�ကို (၁) အစားအစာ �င့်ှ 

အခြ ားစိုကပ်ျိုးေရးထတ်ုကန်ုများ ရရိှ�ိငုေ်ရး�ငှ် ့ေထာကပ်ံ့ေရးကို ေရရှည်တုိးတကေ်အာင ်ဖန်တီးခြ ငး်၊ 

(၂) အစားအစာ၊ စိုကပ်ျို းေရး၊ ေမးွမြ ူေရး၊ ငါးလပုင်န်း�ငှ့် သစေ်တာက�များအတွက ်



မေူဘာငမ်ျား�ငှ့် မဝူါဒအသစမ်ျားအား ချမတှ်၍ မြ �င်တ့ငေ်ဆာငရွ်က် ခြ ငး်၊ (၃) အစားအစာ�ငှ့် 

စိုကပ်ျိုးေရးလပုင်နး်များအတွက ် သဘာဝအရငး်အမြ စမ်ျား ေရရညှ်တည်တ့ံေအာင ်  မြ �င့်တငေ်ဆာင် 

ရွက်ခြ ငး်၊ (၄)အစားအစာ�ငှ့် စိုကပ်ျိုးေရးလုပင်န်းအတွက ် အသပိညာစမီခံန်�ခွဲခြ ငး်စနစအ်ား 

အားေပးမြ �င့်တငေ်ပးခြ ငး်တုိ�ဖြ င့် နညး်ပညာ�ငှ့် မဝူါဒအက� ဥံာဏ်များေပးသည့် အဓကိေအဂျင်စ ီ

 ဖြ စပ်ါသည။် စားနပ်ရိက�ာ�ငှ့်စိုကပ်ျို းေရးအဖွဲ�၏ နညး်ပညာပိငုး်ဆုိငရ်ာ အဓကိထားေသာ ဧရိယာ 

များတွင ် (၁) ဆန်ထုတ်လပုမ်�အားေထာကပ်ံ့ခြ ငး်၊ (၂) ဆီထကွသ်းီ�ှံထတ်ုလပုမ်� နညး်စနစ်အား 

တုိးတကေ်စခြ ငး်၊ (၃) မျို းေစထ့ုတယ် ူခြ ငး်အတွက် အသငး်အဖွဲ�၏ စမွး်ေဆာင်ရည်မြ �င့်တငေ်ပးခြ င်း 

အားဖြ င့် စားနပ်ရိက�ာဖူလုံမ�ကို မြ �င့်တငေ်ပးခြ ငး်၊ (၄) ဧရာဝတီတုိငး် ေဒသ က� းီအတငွး် စိုကပ်ျို း ေမးွ 

 မြ ူေရးလပုင်န်း၊ ကမး်ရုိးတနး် ငါးဖမ်းလပုင်န်း�ငှ့် ငါး၊ ပဇုန်ွေမးွမြ ူေရးလုပင်န်းဖြ င့် အသကေ်မးွမ�များ 

အား ပြ နလ်ည် ထေူထာင်ခြ ငး်များကို ဆကလ်ကေ်ထာကပ်ံ့ခြ ငး်၊ (၅) ေဒသတွငး် ေရာဂါပျ�ံပွားမ� 

ထန်ိးချုပ်က� ို းပမး်ခြ ငး်များ�ငှ့် ဆကစ်ပသ်ည့် က� ကင်ကှတ်ပုေ်ကးွဗိုငး်ရပစ််ေက� ာင့်  ဖြ စေ်သာေရာဂါ 

�ငှ့် အခြ ားေသာ တိရစ�ာန်အနာေရာဂါများ  ဖြ စ်ပာွးမ�ထိန်းချုပ်ခြ ငး်အတွက ် �ိုငင်၏ံ  က� ို းပမး်အား 

ထတ်ုမ�များကိ ု ေထာကပ်ံ့ေပးခြ ငး်၊ (၆) ကမး်ရုိးတနး်�ငှ့် ပငလ်ယက်မး်ေခြ ေဒသများ၌ အေသးစား 

ငါးဖမ်းလပုင်န်း �ငှ့် ငါး၊ ပဇုန်ွ ေမးွမြ ူေရးလပုင်န်းဖြ င့် အသကေ်မးွမ�များအား   ေရရညှ်တည်တံ့ 

ေအာင်ပြ ုလပု်ခြ ငး်တုိ� ပါဝငပ်ါသည။် 

 

၃.၃. အာရှဖံွွ� ဖ� ို းေရးဘဏ် (ADB) 

အာရှဖွံ�ဖ� ို းေရးဘဏ်သည ် အစိုးရ၊ အရပဘ်ကအ်ဖွဲ�အစညး်၊ ပဂု�လိကက�များ�ငှ့် အခြ ားေသာ 

ဖွံ�ဖ� ို းေရးမိတ်ဖကမ်ျားအက� ားတွင် မဝူါဒများ၊ အပြ နအ်လှန်ေဆွးေ�းွခြ င်းများ ည�ိ��ိငး်ေဆာငရွ်က်ပ� းီ 

အဘကဘ်ကမ်ှအကအူညမီျားေထာကပ်ံ့ေပးရာတွင ် တက်က� စွာ ပါဝငခ်ဲ့ပါသည။်  ၂၀၁၃ ခု�စှ်တွင ်

ADB သည ် ၁၆  မ� ို �နယ်တွင ်ခန်�မနှး်ေခြ   ၄ % အားဖြ င့် လုံေလာကေ်သာ လ�ပစ်စစ်မွး်အားဖြ န�်ေဝမ� 

တုိးတကလ်ာေစရန် Power Distribution Improvement Project အတွက ် ေချးေငေွဒ�လာသန်း  

၆၀ ကို မြ န်မာ�ိုငင်ံအား ေပးအပခ်ဲ့ပါသည။် ၂၀၁၃ ခ�ုစှတွ်င ်Support for Myanmar’s Reforms 

for Inclusive Growth အား ေထာကခ်ံပ� းီ မဝူါဒအေခြ ခေံသာ ေချးေင ွ ေဒ�လာ ၅၁၂ သန်း 

ထတ်ုေပးခြ ငး်၊ အက� းီစားစးီပာွေရးမဝူါဒဖြ စသ်ည့် ပြ ညသ်ူ�ဘ�ာေရး၊ ကးူသန်းေရာငး်ဝယေ်ရး၊ 

ရငး်�ှီးမြ �ု ပ�်ှံမ�များ�ငှ့် ေငေွက� းအခန်းက� ဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး၊ လယယ်ာစိုကပ်ျိုးေရး�ငှ့် ပညာေရး 

တုိ�တငွ ် ပိုမိုေကာငး်မနွ်သည့်မဝူါဒများအတွက် အေခြ ခံအုတ်မြ စမ်ျားချမတှ�်ိုငသ်ည့် စးီပာွးေရး၊ 



လမူ�ေရး ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လမဲ�များအား အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်ကို ေထာကပ်ံ့ေပးရန ်

 ဖြ စပ်ါသည။် 

၂၀၁၃ ခ�ုစှတ်ငွ ် ADB သည ် ADB အရငး်အ�ှီး၏ ေဒ�လာ ၆.၇သန်း�ငှ့် Co-Financing ၏ 

ေဒ�လာ ၁၂.၆ သန်းကို နညး်ပညာကညူေီပးေရးစမီခံျက် ၁၄ ခအုတွက် ေထာကပ်ံ့ေပးခဲ့ပါသည်။ 

အဆုိပါအကအူညမီျားတွင ် မလူတန်းလနွပ်ညာေရးဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး၊ အတတ်ပညာပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

ဖွံ�ဖ� ို းေရး၊ ေကျးလကေ်ဒသတွင်ပြ ည့်ဖ� ို းမ� စဲွမး်အငမ် ှ လ�ပစ်စ်ဖြ န်�ဖြ ူးေပးေသာကန်ွရကစ်နစ၊် 

စမွး်အငစ်မီကံန်ိး�ငှ်ဥ့ပေဒေရးရာမေူဘာင၊် တုိငး်ပြ ည၏် စးီပာွးေရးအေခြ အေန တုိးတကေ်ကာငး်မွန် 

ေရး၊ �ိုငင်ံ့စာရငး်အငး်ပညာဖွံ�ဖ� ို းတိးုတကေ်ရး၊ အရပဘ်က်-ပဂု�လကိ စးီပွားေရးမိတ်ဖကမ်ျား၊  

 ပြ ညသ်�ူေက� းမ� စီမီခံန်�ခွဲေရး၊ ဘ�ေရးက�ပြ ုပြ င်ေပြ ာငး်လေဲရး၊ လမး်ေက� ာငး်မန်ှနညး်စနစ် (Road 

Asset Management) စမွး်ရည်မြ �င့်တင်တည်ေဆာက်ခြ ငး်�ငှ့် စမီကံိန်းတစခ်လုုးံ ေအာင်မြ င်ရန် 

စမွး်ေဆာင�်ိုငမ်�အား ခွဲခြ မး်စတ်ိြဖာခြ ငး်တုိ�အကျုးံဝငပ်ါသည။် 

 

၃.၄ အာရှ�ှင့်ပစိဖတ်ိေဒသတွင်းပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက်ေရးသေဘာတူညီချက်( RCA ) 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် �ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာသေုတသန ဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကေ်ရး�ငှ် ့ ေလက့ျင့်ေရး 

များအတွက ် အာရ�ှငှ့်ပစဖိတ်ိေဒသတွငး်ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး သေဘာတညူခီျက ် (RCA)ကို 

၁၉၉၇ ခ�ုစှ်တွင ် ဝငေ်ရာကခ်ဲ့သည။် ၂၀၁၃ ခ�ုစှတ်ငွ ် မြ န်မာ�ိုငင်ံသည ် RCA အမျိုးသား 

ကိုယစ်ားလယှမ်ျား၏ �စှပ်တ်လည်အစညး်အေဝးကို ေနပြ ညေ်တာ်တွင ် လကခ်ကံျငး်ပခဲ့ပ� းီ ဥက�� 

အဖြ စ ် တာဝန်ယခူဲ့ပါသည။် ေဒသတွငး်ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးသေဘာတူညခီျက(်RCA) ၏ ဦးစား 

ေပး အစအီစဥက်�များမာှ- လယယ်ာစိုကပ်ျိုးေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စကမ်��ငှ့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသမိး်ေရးတုိ�  ဖြ စပ်ါသည။် 
 

အာရှ�ငှ်ပ့စဖိိတ်ေဒသတွငး်ပးူေပါင်းေဆာင်ရွကေ်ရးသေဘာတူညခီျက(်RCA) သည ် IAEA ၏ 

ဦးေဆာငမ်�ဖြ င် ့ အေရှ�အာရှ�ငှ့် ပစဖိတ်ိေဒသများအတွက ် အစိုးရအချငး်ချငး် သေဘာတူထားသည့် 

သေဘာတူညခီျက ် တစ်ခုဖြ စ်ပ� းီ သေုတသန�ငှ့်ဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကမ်�များကို IAEA �ငှ့် �ိုငင်အံချငး်ချငး် 

ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န်၊ ေထာကခ်အံားေပးရန်�ငှ့် ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ အဖွဲ�ဝင�်ိုငင်မံျားမ ှ

သင့်ေတာ်သည့်�ိုငင်ံ၏ အဖွဲ�အစညး်များတွင ် �ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာဆိငုရ်ာ သေုတသန 

လပုင်န်းများအား သင်တန်းေပးခြ ငး်များကို အဖွဲ�ဝင်�ိုငင်မံျားက တာဝန်ယ ူေဆာင်ရွက်က� ပါသည။် 



၃.၅ မဟာမဲေခါင်ေဒသခဲွ(GMS)�ှင့် ဘ �ဂလားပင်လယ်ေအာ်ေဒသဆုိင်ရာ က�စုံ နည်းပညာ 

�ှင့်စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� အတွက် အစပြ ုအဖဲွ�အစည်း (BIMSTEC) 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် မဟာမေဲခါငေ်ဒသတွငး် စးီပာွးေရးပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကမ်�အစီအစဥ ် (GMS 

Program)၏ အဖွဲ�ဝင်ဖြ စသ်ည။် ထို�အပြ င ်ဘ �ဂလားပငလ်ယေ်အာ်ေဒသဆုိင်ရာ က�စုံ နညး်ပညာ 

�ငှ့် စးီပာွးေရး ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကမ်�အတွက ် အစပြ ုအဖွ�ဲအစညး် (BIMSTEC)၏ အဖွဲ�ဝငလ်ညး် 

 ဖြ စပ်ါသည။် စမွး်ရည်မြ �င့်တငမ်�အတွက် အာရှဖွ�ံဖ� ို းေရးဘဏ်၏ေဒသဆုိင်ရာ နညး်ပညာ အကူအည ီ

များ ေထာကခ်အံားေပးေသာ ေဒသတွငး် အစည်းအေဝးပွဲများ၊ အလပု�်ုံေဆွးေ�းွပွဲများတွင ်  မြ န်မာ 

�ိုငင်သံည ် မဟာမေဲခါငေ်ဒသ၏ အဖွဲ�ဝငမ်ျား ဖြ စေ်သာ ကေမ�ာဒးီယား�ိုငင်၊ံ တ�တု်ပြ ညသ်�ူ 

သမ�တ�ိုငင်ံ၊ လာအို ပြ ညသ်�ူဒမီိကုရကတ်စသ်မ�တ�ိုငင်ံ၊ ထိုငး်�ိုငင်�ံငှ့် ဗယီကန်မ�်ိုငင်ံတုိ��ငှ်အ့တ ူ

ပါဝင်လျကရှ်ပိါသည။် 

 

၃. ၆  အဏုမြ ူစွမ်းအငထိ်န်းချုပ်ေရးအဖဲွ�အစည်းများဆုိင်ရာအာဆီယံကွန်ရက် (ASEANTOM) 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် အဏုမြ ူစမွး်အငထ်ိန်းချုပေ်ရးအဖွဲ�အစညး်များဆုိင်ရာ အာဆီယကံနွရ်က ်

(ASEANTOM) တွင ် ပါဝငပ်ါသည။် ASEANTOM သည ် အာဆီယအံဖွဲ�ဝင�်ိုငင်မံျားအတွငး် 

�ျူကလးီယားထန်ိးချုပေ်ရးအဖွဲ�အစညး်များ သိ�ုမဟတ်ု သကဆိ်ငုရ်ာ အာဏာပိုငအ်ဖွဲ�အစညး်များ 

အက� ားတွင ် �ျူကလးီယားစမွး်အငအ်သုံးပြ ုခြ င်းဆုိငရ်ာ �ျူကလးီယားေဘးအ��ရာယက်ငး်ေရး၊ 

�ျူကလးီယားလုံခြ ုေံရး�ှင့် �ျူကလးီယားလပုင်န်း�ငှ့်လပုေ်ဆာငမ်�များ ထိန်းချုပေ်ရး�ငှ့် ပတ်သက် 

သည့်  ေဆွးေ�းွခြ ငး်များ�ငှ့် အေလအ့ကျင့်ေကာငး်များေဝမ�ရန၊် သေဘာထားများ၊ အမြ ငမ်ျား�ှင့် 

သတငး်အချက်အလကမ်ျား ဖလယှရ်န်အတကွ် တညေ်ထာငထ်ားသည့် တရားဝင်မဟုတ်ေသာ 

ကန်ွရက်တစခ် ု ဖြ စပ်ါသည။် 

 

၃.၇ ဓာတုလက်နက်ပတ်ိပင်တားဆီးေရးဆုိငရ်ာအဖဲွ�အစည်း(OPCW) 
 
 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် ၂၀၁၅ ခ�ုစှ၊် ဇလူိုငလ် ၉ ရကေ်န�တွင် ဓာတုလက်နကက်န်ွဗငး်ရှငး်သို� အဖွဲ�ဝင ်

အဖြ စဝ်ငေ်ရာကခ်ဲ့ပါသည။် ထို�ပြ င ် ကမ�ာလုံးဆုိင်ရာလကန်ကဖ်ျကသ်ိမး်ေရးစနစအ်ား လိုက်နာ 

ေစာင့်ထိန်းသည့်အေနဖြ င့် ဓာတုလက်နက်တားဆီးပတိပ်ငေ်ရးဆိုင်ရာအဖွဲ�အစညး် (Organization 

for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW) �ငှ့် ပးူေပါငး်ေဆာငရ်ကွမ်�ကို စတင် 

 ပြ ုလပုခ်ဲ့ပ� းီ တစ်ပ� ို င်တညး်မာှပင ် �ျူကလးီယားလကန်ကမ်ပြ န်�ပွားေရးစာချုပ ် (Nuclear Non-



Proliferation Treaty)ကို ေလးစားလိုကန်ာ ေရးအတွက ်  IAEA �ငှ့်ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကခ်ဲ့ပါသည်။ 

ြမန်မာ�ိုငင်သံည ် ၎ငး်ပါဝင ် လကမ်တှေ်ရးထိုး ထားသည့် ကွန်ဗငး်ရငှး်များကို တာဝန်ယ ူဖြ ည့်ဆညး် 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် အခြ ားေသာအဖွဲ�ဝင် �ိုင်ငမံျား�ငှ့် ပးူေပါငး်၍ ဓာတုလက်နက ် လုံးဝကငး်စင် 

သည့် ကမ�ာအဖြ စ ်ဝိုငး်ဝန် းေဆာငရွ်ကသ်ွားရန်  ဖြ စပ်ါသည။် 

 

၃.၈ ကမ�ာ့အသိဥာဏ်ပစ�ည်းမပုိူငခွ်င့်အဖွဲ�အစည်း(WIPO) 

ကမ�ာ့အသဥိာဏ်ပစ�ညး်မူပိုငခ်ငွ့်အဖွဲ�အစညး်(WIPO) သည ် ကလုသမဂ�ဆုိငရ်ာ အထးူေအဂျငစ် ီ ၁၇ 

ခ ု အနက်တစခ်ုဖြ စပ်ါသည။် ၎ငး်၏ဌာနချုပသ်ည ် ဆွစဇ်ာလန�်ိုငင် ံ ဂျီနီဗာမ� ို �တငွ ် တညရှ်ပိါသည။် 

ကမ�ာ့အသဥိာဏ်ပစ�ညး်မူပိုငခ်ငွ့်အဖွဲ�အစညး်(WIPO) ကို ထိုးထငွး်တီထွင�်ိုငမ်�ကိ ု  အားေပးရန်၊ 

ကမ�ာတစဝ်န်းလုးံ အသဥိာဏပ်စ�ညး်ဆုိငရ်ာ ကာကယွေ်ပးမ�ကို  မြ �င့်တငေ်ပးရန်အတွက ်၁၉၆၇ ခ�ုှစ် 

တွင ် စတငဖ်ွဲ�စညး်တညေ်ထာငခ်ဲ့ပါသည။် မြ နမ်ာ�ိုငင်သံည ်၂၀၀၁ ခု�စှ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရကေ်န� 

မစှ၍ WIPO ၏ အဖွဲ�ဝင်�ိုငင်ံ  ဖြ စလ်ာခဲ့ပါသည။် 

 

၃.၉  �ှစ�ုိ်ငငံ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး 

သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာဝန်က� းီဌာနသည ် သပိ�ံ�ငှ်န့ညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးဆုိင်ရာ သေဘာ 

တူညခီျကမ်ျားကို အ�ိ�ိယသမ�တ�ိုငင်၊ံ မေလးရှား�ိုငင်၊ံ ဘရာဇးီ�ိုငင်၊ံ တ�တု်ပြ ညသ်�ူသမ�တ�ိုင်င၊ံ 

ဂျပန်�ိငုင်၊ံ ကိုရီးယားသမ�တ�ိုငင်ံ၊ အေမရိကန်ပြ ညေ်ထာငစ်ရှု ိ အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာပညာေရး 

တက�သိုလ်၊ �ရှုား�ိုငင်�ံျူကလးီယားစမွး်အငေ်ကာ်ပိုေရးရငှး် Rosatom State Nuclear Energy 

Corperation(ROSATOM) တုိ��ငှ့်လကမ်ှတ်ေရးထိုးခဲ့ပါသည။် 

 ရန်ကုန်နညး်ပညာတက�သိုလ ် (YTU) �ငှ့် မ��ေလးနညး်ပညာတက�သိုလ်(MTU)တို�သည ်   မြ န်မာ 

�ိုငင်၏ံ သေုတသန�ငှ့်နညး်ပညာ ဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကရ်န်�ငှ် ့ ေအာင်မြ ငရ်န်အလို�ငာှ အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာ 

သေုတသနအဖွဲ�အစညး်များ၊ တက�သိုလမ်ျား�ငှ့် တက်က� စာွပးူေပါငး် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

၂၀၁၅ ခ�ုစှ၊် စကတ်ငဘ်ာလမစှတင၍် ရန်ကန်ု နညး်ပညာတက�သိုလသ်ည ် ဂျာမဏ�ီိုင်ငရံှိ 

University of Applied Sciences Georg Agricola အသုံးချသပိ�ံတက�သိုလ် �ငှ့် ဂျာမာန် 

Mining Museum BOCHUM၊ ဂျပန�်ိုငင်ံရှိ Osaka တက�သိုလ၊် Nagaoka နညး်ပညာ 

တက�သိုလ်၊ Saitama တက�သိုလ်၊ Kyoto တက�သိုလ၊် ကိုရီးယားသမ�တ�ိုငင်ံရှိ Seoul National 

တက�သိုလ်၊ Gwangju သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာတက�သိုလ၊် ထိုငး်�ိုငင်ံရိှ Khon Kaen တက�သိုလ်၊ 



ဖငလ်န်�ိငုင်ရံှိ  Turku တက�သိလု၊်  သ� စေတ� းလျ�ိုငင်ံရိှ New South Wales တက�သိုလ၊် 

အငဒ်ိုနးီရှား�ိုငင်ံရိှ Sepuluh Nopember နညး်ပညာတက�သိုလ်တုိ��ငှ့် နားလညမ်� စာခ�န်လ�ာများ 

(MOUs)ကို လကမ်တှေ်ရးထိုးခဲ့ပါသည။် 

မ��ေလးနညး်ပညာတက�သိုလ�်ငှ့်ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်နေသာ တက�သိုလမ်ျားတငွ ် ဂျပန်�ိုငင်ံရိှ 

Nagasaki တက�သိုလ၊် Six National Universities Network၊ Kyoto တက�သိုလ၊် 

အငဒ်ိုနးီရှား�ိုငင်ံရိှ State Polytechnic of Jakarta၊ Universitas Negeri Semarang၊ 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Bani Saleh Bekasi၊ 

Polytechnic Raflesia Curup၊ Polytechnic Piksi Input Serang၊ Jiangsu Agri-animal 

Husbanddry အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်ေကာလပိ်၊ Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 

Dan Komputer Ikmi Cirebon၊ Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Dcc 

Lampung၊ Bojonegoro Community ေကာလပိ၊် ကေမ�ာဒးီယား�ိုငင်ရံှိ Southeast Asian 

Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMEO 

SEAMOLEC)�ငှ့် IIC University of Technology၊ တ�ုတ်ပြ ညသ်�ူသမ�တ�ိုငင်ံရှိ China Center 

for Resources Satellite Data and Application (CRESDA) တုိ�ပါဝင်ပါသည။် 

 မြ န်မာ�ိုငင်ရှံ ိ အခြ ားတက�သိုလမ်ျားကလညး် သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာက�တွင ် လ�ူစမွး်အား အရငး်အမြ စ ်

�ငှ့်ဗဟသုုတ ဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး  မြ �င်တ့င်ရန်အလို�ငှာ အပြ ည်ပြ ညဆ်ိုင်ရာသေုတသနအဖွ�ဲအစညး် 

များ၊ တက�သိုလမ်ျား�ငှ့် ပးူေပါင်းေဆာင်ရွကလ်ျကရ်ှိသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၄။ �ုိငငံ်တွငး် IAEA ၏ယခင်�င့်ှလက်ရိှ နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ ခြ ုငံုံ 

သံုးသပ်ချက် 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် ၁၉၅၇ ခ�ုစှ်တွင ် အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာအဏုမြ ူစမွး်အငေ်အဂျငစ် ီ (IAEA)၏ 

အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်ံဖြ စလ်ာခဲ့ပ� းီ ထိုအချန်ိမစှ၍ IAEA နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး (TC) အစအီစ� ်

တွင ် ပါဝငခ်ဲ့ပါသည။် လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စ်ဖွံ� ဖ� ို းေရးနညး်လမး်ဖြ င့် �ိုငင်၏ံစမွး်ရညက်ို မြ င့်မား 

ေစရန်အတကွ ် အေမရိကန်ေဒ�လာ ၁၂ သန်းေကျာ ် ေထာကပ်ံခ့ဲ့ပ� းီ၊ စကပ်စ�ညး်ကရိိယာများ 

ေထာကပ်ံ့ခြ ငး်၊ အေခြ ခံအေဆာကအ်အုံများ မြ �င့်တငေ်ပးခြ ငး်တိ�ုကိ ု လပု်ေဆာငခ်ဲပ့ါသည။် အဓိက 

လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားမှာ အစားအစာ�ငှ့်စိုကပ်ျို းေရး�ငှ့် ကျန်းမာေရးက�များတွင ်ဖြ စပ်ါသည။် 

 

၄.၁. အဏုမြ ူစွမး်အင်ေယဘုယျဖံွ�ဖ� ို းမ��င့်ှ �ျူကလီးယားသိပ�ံ�င့်ှနည်းပညာက�တွင် 

စွမး်ရည်မြ �င် ့့တင်တည်ေဆာက်ခြ ငး်၊ 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် င� မိး်ချမး်ေသာ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ျားဖြ င့် �ျူကလးီယားစမွး်အငအ်သုံးချခြ ငး်ကို ယခင် 

ကတညး်က စတ်ိဝငစ်ားခဲ့ေသာ်လညး် အေရးပါသည့် �ျူကလးီယားအေဆာကအ်အုမံျား မရိှေသးပါ။ 

IAEA ၏ အကအူညီဖြ င့် အဏုမြ ူစမွး်အငဥ်းီစးီဌာနေအာက်တွင ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်တုိငး်တာေရး 

လကေ်တွ�စမး်သပ်ခန်း၊ ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပ်နညး်ပညာလကေ်တွ�စမး်သပခ်န်း၊ �ျူကလးီယား စက် 

ကရိိယာ ပြ ုပြ ငထ်ိန်းသိမး်ခြ ငး် လကေ်တွ�စမး်သပခ်န်း၊  ဓာတေ်ရာင်ခြ ညသ်င့််မ�တုိငး်တာေရး လက ်

ေတွ�စမး်သပ်ခန်း၊ မရူငး်မပျကစ်စေ်ဆးစမး်သပ်ခြ ငး် လကေ်တွ�စမး်သပ်ခန်း စသည်ဖြ င့် တညေ်ထာင ်

ထားရိှပါသည။် ၎ငး်လကေ်တွ�စမး်သပ်ခန်းတုိ�မ ှ ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်စာင့်က� ည့်စစေ်ဆး ခြ ငး်၊ �ျူကလးီ 

ယားစကက်ရိယိာများကို ပြ ုပြ ငထ်ိန်းသမိး်ခြ ငး်၊ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်သင့်ခရံမ�တိငုး်တာေပးခြ ငး်၊  

ေဆး�ငှ့်စိုက်ပျိုးေရးဆိုင်ရာ သေုတသနလပုင်န်းများအတကွ ် ဓာတ်ေရာင ်ခြ ညေ်ပးခြ ငး် ဝန်ေဆာငမ်� 

များ�ငှ့် �ိုငင်တွံငး်ရိှစကမ်�လပုင်န်းများအတွက် မရူငး်မပျကစ်မး်သပ်စစေ်ဆးသည့် ဝန်ေဆာင်မ� 

ေပးခြ ငး်တုိ�ကို အဏုမြ ူစွမး်အငဦ်းစးီဌာနမ ှလပုေ်ဆာငလ်ျကရ်ှိပါသည။် 

IAEA အကူအညီဖြ င့် လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စဖ်ွံ� ဖ� ို းတိးုတကေ်ရးလပု်ငန်းများကို �ျူကလးီယား 

သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာနယပ်ယတွ်င ် လပုေ်ဆာငလ်ျကရိှ်ပါသည။် သင်တန်းပို�ချရာတွင ် အဓကိအားဖြ င့် 

ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ေရာဂါရှာေဖွခြ ငး်၊ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ေဆးကသုခြ ငး်၊ �ျူ ကလီးယားေဆးပညာ၊ 

ေရဒီယုိသတ� ိက� ပဋိပစ�ည်းအသံုးပြ ုကုသေသာ ေရာဂါ ကာကွယ်နည်းကုထံုး (Radioimmunotherapy) 

ဆုိင်ရာ နည်းပညာ၊ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င် ့ ပိုးသတ်ခြ ငး်�ငှ့် အစားအစာများ တာရှညခ်ေံအာင်  ပြ ုလုပ် 



 ခြ ငး်၊ အငး်ဆကမ်ျားပိုးသတ်ခြ ငး် နညး်ပညာ၊ မျိုးရုိးဗဇီ ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လဲခြ ငး်၊ �ျူကလးီယား 

စကက်ရိိယာများပြ ုပြ င်ခြ ငး်၊  ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်သုံးစကမ်�လပုင်န်း၊ မရူငး်မပျက ် လကေ်တွ�စမး်သပ် 

 ခြ ငး်၊ ေမးွမြ ူေရးလပုင်န်း�ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည် ကာကယွေ်ရးလပုင်နး်များ ပါဝင်သည့် စိုကပ်ျိုးေရး၊ 

စကမ်��ငှ့် ေဆးပညာနယ်ပယတုိ်�တွင်  ဖြ စပ်ါသည။်  

�ျူကလးီယားတုိငး်တာ ေရးကရိိယာများ၏ အပြ စ်အနာအဆာများရာှေဖွခြ င်း၊ ထန်ိးသမိး်ခြ ငး်၊  ပြ ုပြ င ်

 ခြ ငး်တုိ�ကို တစ�်ိုငင်လံုံးအ�ှံ� ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး�ိုင်ရန်အတွက ် �ျူကလးီယားစကက်ရိိယာများ ပြ ုပြ င် 

ထန်ိးသမိး်ခြ ငး်ဆုိင်ရာ လကေ်တွ�စမး်သပခ်န်းကို တညေ်ထာငထ်ားရိှပါသည။် Project MYA/0/ 009: 

“Establishing an Information Communication Technology (ICT) Based National 

Training Capacity Building” မတှစဆ်င့် �ျူကလးီယားစကက်ရိယိာများ ပြ ုပြ င ် ထိန်းသမိး်မ�တွင်  

လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စ်များပြ ုစပုျို း ေထာင်ရနအ်တွက ်  အမျိုးသား စမွး်ေဆာင ် ရည်ကို 

 မြ �င့်တငအ်ားဖြ ည့်ရန် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှပါသည။် IAEA သည ်

လိုအပေ်သာကိရိယာများ၊ ဆကစ်ပပ်စ�ညး်များ၊ Software များကို ထိုဓာတ်ခွဲခန်းအတွက ် ေထာကပ်ံ့ 

ခဲ့ပါသည။် Nuclear Detectors၊ Spectrometers၊ Amplifiers၊ Counting Systems၊ MCA �ငှ့် 

SCA Analyzer၊ Power Supply တုိ�ကို ပြ ုပြ ငထ်နိး်သမိး် ခြ ငး်ဖြ င့် လကေ်တွ� အေတ�ွအက� ုမံျား 

ရရှလိာပါသည။် Project MYA/4/008 အရ အာလဖ်ာေရာငစ်ဥ်တုိငး်ကရိိယာ၊ နမူနာပစ�ည်း 

 က� ို တင်ပြ ငဆ်ငသ်ည့်စကက်ရိိယာ၊ EDXRF စသည့် စကပ်စ�ညး်များအား ေထာကပ်ံ့ေပးခြ ငး်�ငှ့် 

ေလက့ျင့်သင်က� ားေပး ခြ ငး်များပြ ုလပု်ရနအ်တွက် မ��ေလးတက�သိုလတ်ငွ် �ျူကလးီယားဘာသာရပ် 

သင်က� ားေရး �ငှ့် အသုံးချေရးအတွက ် Nucleonic Laboratory လကေ်တွ�စမး်သပခ်န်း တစခ်ကုိ ု

ထေူထာငခ်ဲပ့ါသည။်  

လကရိှ် လကေ်တ�ွစမး်သပခ်န်းကို အဆင့်မြ �င်ရ့န်�ငှ် ့ ကျယ်ပြ န်�စွာအသုံးပြ ု�ိုငရ်န်အတွက ် အထးူ 

သဖြ င့် �ျူကလးီယား�ပူေဗဒနယပ်ယ်တွင ် အထူးပြ ု၍ ထေိရာကေ်သာသင်က� ားပို�ချမ��ငှ့် သေုတ 

သန လပုင်နး်များကို  ေဆာင်ရွက�်ိုင်ရန် စမီံကန််ိးမ ှ အားဖြ ည့်ေထာကပ်ံ့ေပးလျက်ရိှသည။် IAEA 

နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးစမီကံိန်းအရ ပတ်ဝနး်ကျငဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ညေ်စာင့်က� ည့်စစ်ေဆး 

ေရး လကေ်တွ�စမး်သပခ်န်းတစခ်ကုို အဏုမြ ူစွမး်အငဦ်းစးီဌာနတွင ် တညေ်ထာငထ်ားရိှပါသည။် 

Airborne Particulate Matter Pollution Monitoring �ငှ့် Elemental Analysis and 

Contamination of Environmental Sample များကို တိုငး်တာရန် Nuclear Analytical 

Techniques များကို အသုံးပြ ုလျကရ်ှိပါသည။် �ျူကလးီယား�ပူေဗဒဓာတ်ခွဲခန်းကို ရန်ကနု် 



တက�သိုလ ် �ပူေဗဒဌာနတွင ် ဘွဲ�လွန်သေုတသန ဓာတခ်ွဲခန်း�ငှ့် �ျူကလးီယားမဟာသပိ�ံဘွဲ�အတွက် 

နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး စမီကံနိး် ((MYA/1/007) အရအေထာကအ်ပံ့များေပးခြ ငး်ဖြ င့်  

၁၉၆၄ ခ�ုစှ်၌ စတင်တညေ်ထာငခ်ဲ့ပါသည။် အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာအဏုမြ ူစမွး်အငေ်အဂျငစ်သီည ် 

Neutron Flux Distribution �ငှ့် yield measurement, Neutron Dosimetry၊ Neutron Cross 

section Measurement at 14 MeV၊ Measurement of Neutron Threshold Reactions 

�ငှ့် Fast Neutron Activation Analysis  များ ေလလ့ာရန ်    Kaman A-170 Neutron 

Generator ကို နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး စမီကံိန်း ((MYA/1/008) “နယထူရွန် �ပူေဗဒ” 

(၁၉၇၆-၁၉၈၀) မ ှ တစဆ်င့်   ေထာကပ်ံ့ခဲ့ပါသည။်     နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရ်ကွေ်ရး စမီကံန်ိး 

((MYA/1/010) “�ျူကလးီယား�ပူေဗဒ” (၁၉၈၂-၁၉၈၃)) �ငှ့် ((MYA/1/012) “�ျူကလးီယား 

�ပူေဗဒ” (၁၉၈၇-၁၉၉၁)) မတှစ်ဆင့် Neutron Generator (Multivolt, Model NA 150-04) ကို 

၁၉၈၈ တွငေ်ထာကပ်ံ့ခဲ့ပ� းီ   ၁၉၉၀ တွင်တပ်ဆင်ပ� းီစးီခဲ့ပါသည။် ထိ�ုေနာက ်  ((MYA/1/013)   

“အသုံးချ�ူပေဗဒ�ငှ် ့ �ျူကလးီယားတုိငး်တာေရးကရိိယာများ” (၁၉၉၁-၁၉၉၃) မတှစ်ဆင့်   X-ray 

Generator၊ MCAs၊ HPGe Detector �ငှ့် Scintillation Counters တိ�ုကို ေထာကပ်ံခ့ဲ့ပါသည။် 

 

 ပ� းီခဲ့သည့် စမီကံနိး်ကာလအတွငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငခ်ဲ့သည့် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင် 

ရွကေ်ရး စမီကံနိး်များ 

MYA0006 

ေခါငး်စ�်-လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စဖ်ွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး �ငှ့်�ျူကလးီယားနညး်ပညာ ေထာက်ပံ့ကညူမီ� 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်-ေယဘယုျ�ျူကလးီယားစမွ်းအင ်ဖွံ� ဖ� ို းတိုးတကမ်� 

ရညရ်ယွခ်ျက်- �ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာကျယ်ပြ န်�စွာအသုးံချ�ိုင်ေရးအတွက ် လူ�စမွး်အား 

အရငး်အမြ စ ်စမွး်ေဆာင်ရညမ်ျား တညေ်ဆာက်ခြ ငး်�ငှ့်မြ �င့်တငေ်ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

MYA0008  

ေခါငး်စ�်-လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စဖ်ွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး�ငှ့်�ျူကလးီယားနညး်ပညာ ေထာက်ပံ့ကညူမီ� 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်-  ေယဘယုျ�ျူကလးီယားစွမး်အင ်ဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကမ်� 

ရညရ်ယွခ်ျက်- �ျူကလးီယားသပိ��ံငှ့်နညး်ပညာကျယ်ပြ န်�စွာအသုးံချ�ိုင်ေရးအတွက ် လူ�စမွး်အား 

အရငး် အမြ စ ်စမွး်ေဆာင်ရညမ်ျား တညေ်ဆာက်ခြ ငး်�ငှ့်မြ �င့်တငေ်ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 



MYA0009 

ေခါငး်စ�်- �ျူကလးီယားတုိငး်တာမ�ကိရိယာများပြ ုပြ ငထ်ိန်းသမိး်မ�အတွက ် အမျိုးသား သငတ်နး် 

ဌာနတစခ်ကုို အေခြ ခသံည့် သတငး်အချကအ်လကဆ်ကသ်ယွေ်ရးနညး်စနစတ်စခ် ုတညေ်ထာင်ရန် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- စမွး်ရည်မြ �င့်တင်တညေ်ဆာက်ခြ ငး်၊ လူ�စမွး်အားအရငး်အမြ စ်ပြ ုစပုျိုးေထာင် 

 ခြ ငး်�ငှ့် ဗဟသုုတစမီခံန်�ခွဲခြ ငး် 

ရညရ်ယွခ်ျက်-  �ျူကလးီယားတုိငး်တာမ�ကရိယိာများ  ပြ ုပြ ငထ်နိး်သမိး်မ�နယပ်ယ်တွင ် လ�ူစမွး်အား 

အရငး်အမြ စ် ဖွံ�ဖ� ို းတိးုတက ်မ� ေရရှညတ်ညတ်ံ့ရန်အတွက ် �ိုငင်၏ံစမွး်ေဆာင်ရညက်ိ ု အားဖြ ည့် 

 မြ �င့်တငရ်န်၊ 

MYA4009  

ေခါငး်စ�်- အဏုမြ ူစွမး်အငဦ်းစးီဌာနရိှ �ျူကလးီယားစကက်ရိယိာများလကေ်တွ�စမး်သပခ်န်း၏ 

စမွး်ေဆာင်ရညက်ိ ုမြ �င့်တင်ခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- �ျူကလးီယားတုိငး်တာမ�ကရိိယာများ၊ အလီကထ်ေရာနစ�်ငှ် ့ ဓာတ်ေပါငး်ဖုိ 

ထန်ိးချုပ်ခြ ငး် 

ရညရ်ယွခ်ျက်-  �ျူကလးီယားစကက်ရိယိာများ ပြ ုပြ ငထ်န်ိးသမိး်ခြ ငး်ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ု ထေိရာက ်

 မြ န်ဆနစ်ာွ ေဆာင်ရွကေ်ပး�ိုငရ်နအ်တွက ်လကေ်တွ�စမး်သပခ်န်း၏စမွး်ေဆာငရ်ညက်ို အား ဖြ ည့်ရန်၊ 

 

၄.၂. အစားအစာ�ှင့်လယ်ယာစုိက်ပျို းေရး 

 မြ န်မာ�ိုငင်၏ံအဓကိစးီပွားေရးက�မှာ စိုကပ်ျို းေရးအေပ� အေခြ ခပံါသည။် GDP ၏ ၄၀% ကို 

ထည့်သငွး်စ�း်စားလျက ်  စးီပာွးေရးလပုက်ိငုေ်သာလဥူးီေရ၏ ၇၀% ခန်�သည ် စိုကပ်ျို းေရးလပုင်န်း 

လပုက်ိုငပ်ါသည။် ဆန်စပါးသည ် အေရးပါဆံုးသးီ�ှံဖြ စပ်ါသည။် လယယ်ာစိုကပ်ျိုးေရးသည ်  IAEA 

နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးအစီအစဥတ်ငွ် အေရး က� းီဆုံးက�အဖြ စ ် ဆကလ်က််ရပတ်ည ်

ေနပါသည။် လကရိှ် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးအစီအစဥ်တွင ် ပြ ည်တွငး်စပါးမျိုးများ 

တုိးတကေ်ကာငး်မွန်ေစရန် Mutation Breeding နညး်ပညာကို အသုံးပြ ုခြ ငး်၊ Diamondback 

Moths ဖျကပ်ိုးများကို ထန်ိးချုပ်ရန် Sterile Insect Technique ကို အသုံးပြ ုခြ ငး်၊  တိရစ�ာန် 

မျိုးပာွးမ� တုိးတကေ်ကာငး်မန်ွေစရန် DNA-Based Technology �ငှ့် ေမထုံမဲ့သားစပ်ခြ ငး်ကို 

အသုံးပြ ုခြ ငး်စသည် ့Project များ ပါဝငပ်ါသည။် 



စပါးအထကွ�်�န်းတုိးတက်ေကာငး်မန်ွေစရန် အထွက�်�န်းတုိးအစအီစဥမ်ျားကို  ယခငက် အေကာင ်

အထညေ်ဖာခ်ဲ့ပါသည။် ထို�ပြ င ် လက်ရိှ စပါးမျိုးစပအ်စအီစဥမ်ျား၏စမွး်ေဆာင်ရညက်ို တုိးတကေ်စ 

ရန်�ငှ့် ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ�ေက� ာင့်ရငဆိ်ငုရ်ေသာ  စန်ိေခ�မ�များကို ရင်ဆုိင်ရန် IAEA က ေခတ်မီ 

မျိုးစပန်ညး်ပညာများကို ေထာကပ်ံခ့ဲ့ပါသည။် �ိုငင်တံငွး်ရှ ိ ေခတမ်မီျိုးစပ်ခြ ငး် အစီအစ�မ်ျားတွင ်

အေထာက်အကူဖြ စေ်စရန် အေခြ ခေံမာလ်ကီျူးဆိုငရ်ာ ဇဝီေဗဒဓာတ်ခွဲခန်းထေူထာင်ရန ် IAEA က 

ပစ�ညး်ကရိိိယာများကို ေထာကပ်ံ့ခဲ့သည။် အဆုိပါစမီကံန်ိးများသည် ဝန်က� းီဌာန၏ ရညမ်နှး်ချက ်

 ဖြ စသ်ည့် ေကျးလကေ်ဒသဖွံ�ဖ� ို းေရး�ငှ် ့ ဆငး်ရ�ဲွမး်ပါးမ�ေလျှာ့ချေရးအတွက ် အေထာက်အကူ  ဖြ စခ်ဲ့ 

 ပ� းီ စားသုံးသမူျား�ငှ့် �ိုငင်တွံငး်လဦူးေရအများစုဖြ စ ်ေသာ ေတာငသ်လူယသ်မားများကိ ု အေထာက ်

အက ူ ဖြ စေ်စခဲ့ပါသည။် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးအစီအစဥမ်ျားသည ် �ိုငင်တံငွး်ရိှ သပိ�ံ�ှင့် 

နညး်ပညာက� ေခတ်မီတုိးတကေ်စ ေရးအတွက ် သေုတသန�ငှ့်ဖွ�ံ ဖ� ို းမ�ကို အကအူညမီျားစွာ ေပးခဲ့ 

ပါသည။် ထို�အပြ င ်ဂမ�ာေရာင်ခြ ညက်ို အသုးံပြ ု၍ မျိုးရိုးဗဇီပြ ုပြ င်ခြ ငး်တွင ်�ျူကလးီယားနညး်ပညာ 

သည ် အေရးက� းီေသာေသာအခန်းက�မှ ပါဝငေ်နပါသည။် ထို�အပြ င် တည်မ� အဲိုငဆိ်တုပု ် (C-13 

�ငှ့် N-15) ကို အေခြ ခေံသာနညး်ပညာကို  ဆားငန်ေရပါဝငမ်��ငှ့် မိးုေခါငမ်�ဒဏ်ခ�ံိငု်ခြ ငး်၊  �ိုကထ်ရုိ 

ဂျငက်ို အများအပြ ားအသုံးပြ ုခြ ငး် စသည့် လိုအပေ်သာသငွ်ပြ ငလ်က�ဏာအတကွ ် စစေ်ဆးမ�များ 

 ပြ ုလပု်ရာတွင် ် အသုံးပြ ုပါသည။် စိုကပ်ျိုးေရးသေုတသနဌာန�ငှ့် ေမးွမြ ူေရး�ငှ့်ကသုေရးဥးီစးီ 

ဌာနသည ် IAEA နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးအစအီစ�မ်ှတစ်ဆင့် ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်� 

များကို လပုေ်ဆာငခ်ဲ့ပါသည။် 

IAEA သည ် (MYA/5/017) စမီကံိန်းမှတစ်ဆင့် နညး်ပညာအကူအညမီျား ေထာကပ်ံ့ခြ ငး်ကို 

Fellowship သငတ်န်းများ၊ က�မး်ကျငသ်ူအက� ဥံာဏ်များ၊ သင့်ေလျာ်ေသာကရိိယာများ�ငှ့် ဓာတ်ကူ 

ပစ�ညး်များ ေထာကပ်ံ့ခြ င်းဖြ င့် အကအူညမီျားေပးခဲ့သည။် IAEA ၏  နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက် 

ေရးစမီကံိန်း (MYA/5/020)ကို ယခငစ်မီကံိန်း (MYA/5 /017)၏အဆင့် (II)  အဖြ စ ်ဇဝီနညး်ပညာ 

ဦးစးီဌာနက အေကာင်အထညေ်ဖာခ်ဲ့ပ� းီ ဓာတ်ေရာင်ခြ ညအ်သုံးပြ ု၍ မျိုးရုိးဗဇီေပြ ာငး်လေဲသာ 

နညး်ပညာကိ ု သုံး ခြ ငး်ဖြ င့် Photoperiod Insensitive�ငှ့် Salt Tolerant Rice စပါးမျိုးကွဲများကို 

တုိးတကမ်ျားပြ ားေစပါသည။် Photoperiod Insensitive  ဖြ စေ်သာ Mutants လိုငး် ၄ ခသုည် 

ေယဘယုျအထကွ�်�နး် စမး်သပမ်� (General Yield Trial) လပုေ်ဆာင်ဆဲဖြ စ်ပ� းီ Salt Tolerant 

Mutants လိုငး် ၇ ခကုို လာမည့်မျို းဆက်အတကွ် ေရွးချယထ်ားပါသည။် 



IAEA နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးစမီကံိန်းသည ် Radiation Induced Mutation 

Technique ကို အသုံးချခြ ငး်ဖြ င့် အထကွ�်�န်းေကာငး်မန်ွ၍  ခ�ံိုင်ရည်ရိှေသာ အစားအစာမျို းကွဲ 

များကို ချဲ�ထငွရ်န် မြ န်မာ့စိုကပ်ျို းေရးလပုင်န်း၊ မျိုးေစဌ့ာနခွ�ဲငှ့် ဗဟိုစိုက်ပျိုးေရးသေုတသနတုိ�ကို 

ကညူေီပးလျကရ်ှိပါသည။် အေစအ့ရွယအ်စား ပိုမိုက� းီမားေသာ၊ ရင့်မညှ့်လယွေ်သာ၊ ေရာဂါဒဏ်ခ ံ

�ိုငေ်သာ၊ အထကွ�်�န်းေကာငး်မန်ွေသာ မျို းဗဇီပြ ုပြ ငထ်ားေသာ ေကာကပ်ဲသးီ�ှံ မျိုးကွဲေကာငး်များ ကို 

ထတ်ုလပုရ်ရှပိါသည။် မိုးေရလိုအပေ်သာ ကနုး်ေမြ များ�ငှ့် ေတာငက်ုန်းေဒသများအတွက ်Drought-

Tolerant Rice Mutants �ငှ့်  ပငလ်ယက်မ်းရုိးတန်းေဒသများအတွက် Salt-Tolerant Rice 

Mutant များကို ထတု်လပု�်ိုငခ်ဲပ့ါသည။် ၎ငး်အပြ င ် �ျူကလးီယားနည်းပညာကို အသုံးပြ ုခြ ငး်  ဖြ င့် 

သဓံာတ်ပါဝငမ်� မြ င့်မားေစေသာ စပါးမျို းကွဲများကို ရရိှခဲ့ပါသည။်  

IAEA (RAS/5/065) စီမကံန်ိးေအာက်တွင ် မိးုေရဖြ င့်စိုကေ်သာဧရယိာများ�ငှ့် မြ နမ်ာ�ိုငင်ံအထက် 

ပိုငး်တုိ�အတွက ် Flooding-Tolerant Rice Mutants Line ၁၂ ခ�ုငှ့် Drought-Tolerant Rice 

Mutants Line ၄ ခ ု ကို ေရွးချယခ်ဲပ့ါသည။် အဆုိပါ Mutants Line များအတွက ် အထကွ�်�န်း 

စမး်သပစ်စေ်ဆးခြ ငး်ကို လာမည့်ေ�ွရာသစီိုကပ်ျိုးချိန်တွင ်စမး်သပမ်ည်ဖြ စ်ပါသည။်  
 

 မြ န်မာ�ိုငင်တံငွေ်မြ နိမ့်ပိုငး်ေဒသ ဆန်စိုကပ်ျိုးမ�ကိုအေခြ ခံသည့် စိုကပ်ျိုးခြ ငး်စနစသ်ည ် အဓိက 

စိုကပ်ျိုးေရးစနစ်ဖြ စပ်ါသည။် စစုေုပါငး်စပါးပျိုးက� ဲဧရိယာမှာ ၆.၈၁ ဟကတ်ာသန်း ဖြ စပ်ါသည။် 

လယသ်မားအများစအုသုံးပြ ုေသာ မျို းကွဲများမှာ ဓါတ်ေမြ သ� ဇာကို တုန်�ပြ န်�ိငုေ်သာ အထကွ�်�န်း 

 မြ င့် အမျိုးအစားများဖြ စ်ပါသည။် ေကာကပ်သဲးီ�ှံံ၏လိုအပသ်ည့် ပမာဏအတိငုး် ဓာတ်ေမြ သ� ဇာ 

မေပး�ိုငပ်ါက အထကွ�်�န်းေလ�ာန့ညး်လာမည ် ဖြ စပ်ါသည။် ၎ငး်သည ် အထကွ�်�နး်မြ င့် အမျိုးအစား 

များ၏ ထကွရိှ်မ��ငှ့် လယယ်ာေမြ တွင ် အမှန်တစက်ယ ် ထကွရ်ှိသည့်ပမာဏတုိ�က� ား လကေ်တွ� 

ကာွဟမ�ပင်  ဖြ စသ်ည။် ထို�ေက� ာင့် ဆငး်ရသဲားလယသ်မားများအက� ား မျိိုးေစ့ဖြ န်�ဖြ ူးရနအ်တွက ်

(Low-N) Tolerant မျိုးစပါးများအား Rice Genotype စမး်သပေ်နစ�အ်တငွး် ထတုလ်ပု်ရန် 

�ိုကထ်ရိုဂျင်အသုံးပြ ုမ�ခံ�ိုငရ်ည်(NUE) ပိုများေသာ စမး်သပခ်ျကသ်ည ် အေရးတက� းီ လိုအပလ်ျက ်

ရိှပါသည။် လကရိှ် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးစမီကံိန်းေအာက်တွင ် (Low-N) Tolerant 

မျိုးစပါးများအား လယသ်မားများထသံိ�ု မဖြ န်�ဖြ ူးမ ီ�ိုကထ်ရိဂုျင်-၁၅ အိုငဆ်ိုတုပ ်Dilution နညး်လမး် 

ကို အသုံးပြ ု၍ (Low-N) Tolerant မျို းစပါးများ၏ �ိုကထ်ရိုဂျင်အသုံးပြ ုမ� ခ�ံိုင်ရညက်ိ ု သတ်မှတ် 

�ိုငပ်ါသည။် 



အငး်ေလးကန်ဖွံ�ဖ� ို းမ� ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေရး�ငှ် ့ ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသမိး်ေစာင့်ေရှာကမ်� စမီကံိန်းများ 

တွင ် သမားရိးုကျ နညး်ပညာများကို အ ေခြ ပြ ုထားပါသည။် အငး်ေလးကန်၏ လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင် 

အေခြ အေန�ငှ့်ပတ်သက်၍ အကဲဖြ တရ်န်အတွက ် အိုငဆိ်တုပုအ်ေခြ ပြ ု ပတ်ဝန်းကျင်တုိငး်တာေရး 

�ငှ့် အကဲဖြ တ်နညး်စနစ်များသည ်ေရတုိကစ်ားမ��ငှ့် အနညပ်ို�ချမ�ကိ ုတိငု်းတာရာတွင ်လညး်ေကာငး်၊ 

ေရ�ငှ့်�ိကုထ်ရုိဂျငေ်ရ�ွအားကို တုိငး်တာရာတွင်လညး်ေကာငး်၊ အဖိးုတန် သတငး်အချက်အလက ်

များကို ရရိှေစပါသည။် အိုင်ဆိုတုပ်အေခြ ပြ ုနညး်ပညာဖြ င့် ေရမျက�်ှာပြ င် အရညအ်ေသးွ၊ ေရည�ပိင ်

များ က� းီထာွးမ��ငှ်�့ုံးပို�ချမ�ဖြ စစ်ဥမ်ျား၊ ေမြ ေအာကေ်ရညစည်မး်မ� ဖြ စစ်ဥမ်ျားအား ခွဲခြ မး်စတိ်ဖြ ာ 

 ခြ ငး်ကို အချနိတ်ိုတငွး် ပိုမိုတိကျစာွ၊ ထေိရာက်စာွ လပုေ်ဆာင�်ိုငပ်ါသည။်  အဖိုးမဖြ တ်�ိုငေ်သာ 

ပတ်ဝန်းကျငအ်ေခြ ပြ ု သတငး်အချက်အလကမ်ျားသည ် အငး်ေလးကန် ေရရှည်တညတ်ံ့ေရးအတွက ်

များစာွ အေထာကအ်ကူ ဖြ စေ်စသည။် IAEA သည ် ေရအရငး်အမြ စ�်ှင့် ေရေဝကုန်းတန်းများ 

ထန်ိးသမိး်ေရးအတွက ် သကဆ်ိုင်ရာ အိုငဆ်ိုတုပအ်ေခြ ပြ ုနညး်ပညာများကို  ကူညေီပးလျကရ်ှိပါ 

သည။် MYA 5/025 စမီကံန်ိးသည ် အငး်ေလးကန်၏ ေရအရည်အေသးွ�ငှ့် �ုံးပို�ချမ���နး်ကို 

ေစာင့်က� ည့်တုိငး်တာ၍ ေရေဝကန်ုးတန်းများ မပျကစ်းီေအာင ် ထန်ိးသမိး်ေရးလပုင်နး်များ လပု ်

ေဆာင်ရန်ဖြ စသ်ည။် 

 ပ� းီခဲ့သည့် စမီကံိန်းကာလအတွငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့် နညး်ပညာပးူေပါငး် 

ေဆာင်ရွကေ်ရး စမီကံိန်းများ 

 
MYA5010 

ေခါငစ်�-်  မိုးေခါင်မ��ငှ့်ဆားငန်ေရဒဏခ်�ံိငုသ်ည့် စပါးမျိုးေကာငး်များ ေဖာ်ထုတ်ခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်-  ပျို းပငေ်ဖာက်ခြ ငး်�ငှ့်မျို းရုိးဗဇီ 

ရညရ်ယွခ်ျက်-   မိုးေရေသာက ် ကုန်းမြ င့်�ငှ့်ေတာငေ်ပ�ေဒသများအတွက ် မိုးေခါငမ်�ဒဏ်ခ�ံိငုသ်ည့် 

သေ��ေပြ ာငး်မျို းစပါးများ ေဖာ်ထတ်ုရန်�ငှ့် ပင်လယက်မး်ရုိးတန်းေဒသများအတကွ ် ဆားငန်ေရဒဏ် 

ခ�ံိုငသ်ည့် စပါးမျိုးေကာငး်များ ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ 

MYA5016 

ေခါငး်စ�်- �ျူကလးီယားနညး်ပညာဖြ င့် သဓံာတ်ပါဝငမ်�/ဇဝီအာဟာရ ပြ ည့်စုံေသာ စပါးမျိုးကွဲများ 

ေဖာ်ထုတ်ခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်-  ပျို းပငေ်ဖာက်ခြ ငး်�ငှ့်မျို းရုိးဗဇီ 

ရညရ်ယွခ်ျက်- အစားအစာအေခြ ခသံည့် နညး်ဗျူဟာဖြ င့် သဓံာတ်ေလျာ့နညး်မ�ကို တိကုဖ်ျကရ်န်၊ 



MYA5017 

ေခါငး်စ�်- ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ပး သေ��ေပြ ာငး်နညး်ပညာြဖင့် ပြ ည်တွငး်စပါးမျိုးကွဲများ၏ အထကွ် ��န်း 

ေကာငး်မန်ွမ�ကို ေလလ့ာခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- ပျို းပငေ်ဖာက်ခြ ငး်�ငှ့်မျို းရုိးဗဇီ 

ရညရ်ယွခ်ျက်- ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်ပး သေ��ေပြ ာငး် နညး်ပညာြဖင် ့ စပါးအထကွ�်�န်းမြ �င့်တင်ခြ ငး် 

မတှစ်ဆင့် စားနပ်ရိက�ာလုံခြ ုမံ�ကိုအားဖြ ည်ေ့ပးရန်၊ 

MYA5020 

ေခါငး်စ�-်  ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်ပး သေ��ေပြ ာငး်နညး်ပညာြဖင် ့  ပြ ညတွ်ငး်စပါးမျိုးကွဲများအား 

အထကွ်တုိးေစခြ ငး်ဖြ င် ့စားနပ်ရိက�ာလုံခြ ုမံ�ကိအုားဖြ ည့်ေပး ခြ ငး်(အဆင့်၂) 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်-  သးီ�ှံထတုလ်ပုမ်� 

ရညရ်ယွခ်ျက်- အထကွ�်�န်းေကာငး်မွန်သည် ့ အရညအ်ေသးွမြ င့်စပါးမျိုးကွဲသစမ်ျားအား ေဖာ်ထုတ် 

 ခြ ငး်ဖြ င့် စားနပရိ်က�ာ လုံခြ ုမံ�အားဖြ ည့်ေပးရန်�ှင့်  ပြ ညတ်ငွး်ရိှလယသ်မားများ�ငှ့် စားသုံးသမူျားအား 

ကညူရီန်၊ 

 

၄.၃ ေမွးမြ ူေရး�ှင့်ေရလုပ်ငန်း 

IAEA ၏ အကအူညီဖြ င့် တိရစ�ာန်ေရာဂါရာှေဖွေရး�ငှ့် က�ဲ၊ �ွား ေပါကပ်ာွးမ���န်း တုိးတကေ်စရန် 

အတွက ် �ျူကလးီယားနညး်စနစအ်သုးံပြ ုခြ ငး်ကို ေမးွမြ ူေရး�ငှ့်ကသုေရးဥးီစးီဌာန (LBVD) တွင ်

စတငလ်ပုေ်ဆာင််ခဲ့ပါသည။် Radio Immunoassay(RIA) ဓာတ်ခွဲခန်းတညေ်ထာင၍် တိရစ�ာန်များ 

မျိုးေပါကပ်ာွး�ိုင်ရန် ေစာင့်က� ည့်ေလလ့ာမ�ကို ေအာင်မြ ငစ်ွာလပုေ်ဆာင�်ိငုခ်ဲ့သည။် Enzyne 

Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) နညး်ပညာကိ ု က�ဲ၊ �ာွးများတွင ် ဖြ စပ်ာွးတတ်ေသာ 

ပိုးမ�ားများ ေစာင့်က� ည့်စစေ်ဆးမ��ငှ့် ခာွနာလ�ာနာေရာဂါတိ�ုအား တကိျလျင်မြ နစ်ွာ ရှာေဖမွ�တို�တွင ်

အသုံးပြ ုခဲ့ပါသည။် ထို�အပြ င်် ေကာငး်မွန်ေသာအစာအာဟာရပိုမိုေက�းခြ ငး်ဖြ င့် ေမးွမြ ူေရး 

ထတ်ုလပုမ်� တုိးတကေ်စရန် တိရစ�ာန်အာဟာရ ဓာတခ်ွဲခန်းကို တညေ်ထာင်ခဲ့သည။် ေရာဂါရှာေဖွရန််၊ 

Vesicular Disease �ငှ့် Swine Brucellosis တုိ�ကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ ဝကမ်ျိုးပာွး��န်း တုိးမြ �င့်ရန် 

Yangon Veterinary Diagnostic Laboratoryသို� အေထာကအ်ပံ့များေပးခဲ့သည။် ခွာနာ 

လျာနာ ေရာဂါသည ် မြ န်မာ�ိုငင်ံတွင် အဖြ စအ်များဆုးံ ေရာဂါ  ဖြ စသ်ည်။ ခာွနာလျာနာေရာဂါကို 

ထန်ိးချုပ်ရန် သန်းေပါငး်များစာွေသာ ခွာနာလျာနာေရာဂါ ကာကယွေ်ဆးများ က�ဲ၊ �ာွး၊ သိုး၊ ဆတ်ိ၊ 



ဝကတုိ်�အတွက် လိုအပပ်ါသည။် IAEA သည ်ေရာဂါရှာေဖမွ� စမွး်ရည်မြ င့်မားသည့် ELISA �ငှ့် PCR 

နညး်ပညာများကို ကညူပီံ့ပိုးေပးခဲ့သည။် ၎ငး်သည ် ေရာဂါအား ေစာလျငစ်ာွသရိှိ�ိုင၍် ကာကယွ် ေဆး 

ထတ်ုလပုမ်�များကို မြ �င့်တငခ်ဲ့ပါသည။် 

ေမးွမြ ူေရး၊ ေရလပုင်န်း�ငှ့်ေကျးလကေ်ဒသဖွံ�ဖ� ို းေရးဝန်က� းီဌာန၏  က� ို းပမး်အားထတ်ုမ�ေက� ာင့် 

ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်� နညး်လမး်ဖြ င့် ထတုလ်ပုမ်�စမွး်အားမြ �င်တ့ငရ်န်၊  ကးူစကေ်ရာဂါများ ကာကွယ် 

ရန်အတွက ် အရည်အေသးွပြ ည့်မသီည် ့ တရိစ�ာန်ကာကယွေ်ဆးထုတ်လပု်ရန်  နညး်ပညာပးူေပါငး် 

ေဆာင်ရွကေ်ရး စမီကံနိ်းဖြ င့် ယခငက် ေထာကပ်ံ့ခဲ့ပါသည။် “Integrated Approach for 

Improving Livestock Production using Indigenous Resources and Conserving the 

Environment” စမီကံန်ိးကို တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူေရး�ငှ့်ကသုေရးဦးစးီဌာနမှ တိရစ�ာန်အာဟာရ�ငှ့် 

မျိုးပာွးမ� တုိးတကေ်စရန် ရညမ်ှန်းချက် ၂ ခုဖြ င့် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်ကွခ်ဲ့ပါသည။် အထးူ 

 က� ို းပမး်အားထုတ်မ�အေနဖြ င့် �ို�စား�ာွးများအတကွ် ေမထုံမဲ့သားစပ်ခြ ငး်ကို  Progesterone Radio 

Immunoassay အကူအညီဖြ င့် လပုေ်ဆာငခ်ဲပ့ါသည။် IAEA နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက ် ေရး 

စမီကံနိး် (MYA/5/013) အရ ေမးွမြ ူေရး၊ ေရလပုင်နး်�ငှ့်ေကျးလကေ်ဒသဖွံ�ဖ� ို းေရးဝန်က� းီ 

ဌာနေအာက်ရှ ိ ေမးွမြ ူေရး�ငှ့်ကသုေရးဦးစးီဌာန (LBVD)တွင ် တိရစ�ာန်မျိုးဗဇီအဆင့်မြ �င့် ခြ ငး်�ှင့် 

သေုတသနဌာန (ရန်ကန်ု) �ငှ့် (မ��ေလး) ဓာတ်ခွဲခန်းကို ေမးွမြ ူေရးက�ဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးအတကွ် 

အဆင့်မြ �င့်တငေ်ပး�ုံမက ေတာငသ်လူယသ်မားများအတွက ် သင်တန်းေပးခြ ငး်�ှင့်တိရစ�ာန်များ 

ကးူစကေ်ရာဂါကာကယွ်တားဆးီရနအ်တွက ် တိရစ�ာန်ကာကယွေ်ဆးထိုးေပးခြ ငး်တုိ�ကို လပုေ်ဆာင ်

ေနပါသည။် 

(MYA/5/022)   စမီကံန်ိးသည ် DNA ကိုအေခြ ခေံသာနညး်ပညာ�ငှ့် ေမထုံမဲ့သားစပ်ခြ ငး် တုိ�ကို 

အသုံးပြ ုလျက ် တရိစ�ာန်အထကွ�်�န်း တိုးတက်ေကာငး်မန်ွေစရန်ဖြ စ်ပ� းီ ေမးွမြ ူေရးေစျးကကွတွ်င ်

မျိုးသန်�မျိုးေကာငး်များကို ေရွးချယ်ခြ ငး်မတှစဆ်င့် ေမးွမြ ူေရးအထကွ�်�န်းများ တိးုတကလ်ာေစရန် �ငှ့် 

 ပြ ညတ်ငွး်�ငှ့် မျို းေဖာက်ရရှထိားေသာ မျိုးရုိးဗဇီများ၏ အရညအ်ေသးွ ေကာငး်မန်ွေစရန် အတက်ွ 

ေမာ်လကီျူး�ငှ့်ဆကစ်ပ်နညး်ပညာများကိ ု အသုံးပြ ုခြ ငး်ဖြ င့် အရညအ်ေသးွမြ င့်မားလာေစ ရန် 

ရညရ်ယွခ်ျကမ်ျားဖြ င့် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်ကွလ်ျကရှ်ပိါသည။်  

IAEA နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးစမီကံိန်း (MYA/5/018) အား တစ်သကတ်ာကျန်းမာေရး �င့်ှ 

သားေပါက�်�န်း  မြ င့်မားလာေစရန်�ငှ့် စနစ်တကျေရွးချယေ်မးွမြ ူခြ ငး်�ငှ့် မခိင�်ငှ့်ဆိုငေ်သာ 



ပတ်ဝန်းကျငအ်ား စမီခံန်�ခွဲခြ ငး်ဖြ င့် တိရစ�ာန်ေမွးမြ ူထတ်ုလပု ်ခြ ငး်မှ အကျိုးအမြ တ်များ ရရှိေစရန် 

အတွက် ေမးွမြ ူေရး�ငှ့်ကုသေရး ဦးစးီဌာန (LBVD) မေှဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှပါသည။် 

 ပ� းီခဲ့သည့် စမီကံိန်းကာလအတွငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့် နညး်ပညာပးူေပါငး် 

ေဆာင်ရွကေ်ရး စမီကံိန်းများ 

MYA5011 

ေခါငး်စ�်-  ပြ ညတွ်ငး်အစာအရငး်အမြ စမ်ျားကိုအေခြ  ပြ ု၍ ဖြ ည့်စကွအ်စာေက�းခြ ငး်နညး်ဗျူဟာများ 

ေဖာ်ထုတ်ခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူထုတ်လပု်မ� 

ရညရ်ယွခ်ျက်-   တိရစ�ာန်အာဟာရ ဓာတ်ခွဲခန်းတစခ်တုညေ်ထာင်ရန်�ှင့် ပြ ည်တွငး်ရရှ�ိိုငသ်ည့် 

အစာအရငး်အမြ စမ်ျားမ ှအာဟာရများကို အိုင်ဆုိတုပ�်ငှ့် အိုငဆ်ိုတုပမ်ဟုတ်ေသာ နညး်ဗျူဟာ များကို 

အသုံးပြ ု တကွထ်ုတ်ရန်အတွက ် ဝနထ်မး်များအားေလက့ျင့်သင်က� ားေပးရန်၊ ေမးွမြ ူေရး 

တုိးတကရ်န်အတကွ ် သင့်ေလျာသ်ည့် ထပတ်ိုးနညး်ဗျူဟာများ ေဖာ်ထတ်ုရန်�ငှ့် ပိုမိေုကာငး်မွန်ေသာ 

အစာေက�းခြ ငး် အေလ့အထများဖြ င့် လယသ်မားများ ဝငေ်ငတုိွးေစရန်၊ 

MYA5012 

ေခါငး်စ�-် ဝကမ်ျားတွင်ဖြ စပ်ာွးတတ်ေသာ Swine Vesicular �ငှ့် Swine Brucellosis ေရာဂါများကိ ု

ရှာေဖထွိန်းချုပ်ခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- တိရစ�ာန်ေရာဂါ 

ရညရ်ယွခ်ျက်- Swine Vesicular �ှင့် Swine Brucellosis ေရာဂါများကိုရှာေဖရွန်၊ အဆုိပါေရာဂါ 

(၂)မျိုးကိုတိုးမြ �င်ထ့နိး်ချုပရ်န�်ငှ့် ဝကေ်မးွမြ ူထတု်လပုေ်ရးတိုးမြ �င့်ရန်၊ 

MYA5013 

ေခါငး်စ�်- က�ဲ�ာွးတိရစ�ာန် ေမးွမြ ူထတုလ်ပုမ်� တုိးမြ �င့်ရန်အတွက ်စေုပါငး်ချ�း်ကပ်ခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်-   တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူထုတ်လပု်မ� 

ရညရ်ယွခ်ျက်-  ရန်ကုန်�ငှ်မ့��ေလးေဒသများတွင ် �ို�စား�ာွးတစ�်ိုင်တစ်ပိုင ် ေမးွမြ ူထတုလ်ပုေ်ရး 

တုိးတကေ်စရန်၊ 

MYA5015 

ေခါငး်စ�်- တိရစ�ာနေ်ရာဂါကာကယွေ်ဆးထုတ်လုပရ်နအ်တွက ် အမျိုးသားစမွး်ေဆာင်ရည ် မြ င့်တင် 

 ခြ ငး် 



အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- တိရစ�ာန်ေရာဂါ 

ရညရ်ယွခ်ျက်-  တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူထတုလ်ပု်ရာတွင ် ကးူစကေ်ရာဂါများ အထးူသဖြ င့် ခွာနာလျာနာ 

ေရာဂါ ထန်ိးချုပ်ခြ ငး်ကို အားဖြ ည့်ကညူီရန်အတွက ် အရည်အေသးွမြ င့် တိရစ�ာန်ေရာဂါ 

ကာကယွေ်ဆး ထတ်ုလပု်ရန် အတကွ ်�ိုငင်ံ၏အရည ်အေသးွကို မြ �င်တ့င်တညေ်ဆာကရ်န်၊ 

MYA5018 

ေခါငး်စ�်- မျို းေကာငး်မျို းသန်�များေရွးချယေ်မးွမြ ူခြ ငး်�ငှ့် ေမးွဖာွးမ�ပတ်ဝန်းကျငအ်ား စမီခံန်�ခွဲ 

 ခြ ငး်မတှစ်ဆင့် တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူထတ်ုလပုမ်�စနစ၏်အကျိုးအမြ တ် တုိးပွားေစရန်�ငှ့် တစသ်က်တာ 

ကျန်းမာေရး�ှှင့် သားေဖာက်ခြ ငး် လပုင်န်းများကို တုိးတက်ခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- ေရဒယီိုအိုင်ဆိုတုပ�်ငှ့်ဓာတ်ေရာင်ခြ ညက်ို အစားအစာ�ငှ်စ့ိုကပ်ျိုးေရးတွင ်

အသုံးချခြ ငး်/တရိစ�ာနေ်မွးမြ ူထတ်ုလပု်ခြ ငး် 

ရညရ်ယွခ်ျက်- (က) ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာကမ်�အစအီစ�မ်ျား�ငှ့် ေမွးဖာွးမ�ပတဝ်နး်ကျင်အား 

ပိုမိုေကာငး်မနွစ်ာွ စမီခံန်�ခွဲခြ ငး်ဖြ င် ့ ေမးွမြ ူထတ်ုလပုမ်�တိုးတကေ်စရန်၊ (ခ) သေုတသန�ငှ့်ဖွံ� ဖ� ို းမ�၊ 

တိရစ�ာန်သားေဖာကေ်မးွမြ ူခြ ငး်၊ မျို းပာွးခြ ငး်၊ �ို�စား�ာွးေမးွမြ ူထုတ်လပု်ခြ ငး်၊ တိရစ�ာန်အစာ�ငှ့် 

စန်ွ�ပစပ်စ�ညး်စမီခံန်�ခွဲခြ ငး်တုိ�တွင ် နညး်ပညာရှငမ်ျား ေလကျင့်သင်က� ားေပးရန�်ငှ့် တိရစ�ာန် 

ေမးွမြ ူေရးဆုိင်ရာ အချကအ်လကမ်ျားအစီအစ�်ချခြ ငး်�ငှ့် အချကအ်လကမ်ျား ေလလ့ာစိစစ်ခြ ငး် 

တုိ�တငွ ်နညး်ပညာဆိငုရ်ာအမ�ထမး်များအား ေလက့ျင့်သင်က� ားေပးရန်၊ 

 

၄.၄.အင်းဆက်ပုိးမ�ားထိန်းချုပ်ခြ င်း 

 မြ န်မာ�ိုငင်တံငွ ် တစ�်စှ်ပတ်လုံးဟငး်သးီဟငး်ရွက် စိုကပ်ျိုးရာေဒသများတွင ် အဆိပ်ပြ ငး် အငး်ဆက် 

ပိုးမ�ား (Diamondback Moth)သည ် က� းီမားေသာပြ ဿနာတစ်ရပ်ဖြ စ်လာပါသည။် မြ နမ်ာ�ိငု်ငံ 

တွင ် အဓကိဖျကပ်ိုးများကို ေစာင့်က� ည့်ရန ် အသပိညာဗဟသုုတ လုေံလာကမ်�မရိှပဲ  Sterile Inset 

Technique (SIT) တွင ် အေတွ�အက� ု ံ နညး်ပါးပါသည။် SIT နညး်ပညာသည ် ပတဝ်နး်ကျင�်ငှ့် 

လိုကေ်လျာညေီထ ွ ထေိရာကမ်�ရှိေသာလ်ညး် တစခ်ုတညး် ရပတ်ည်သည့်နညး်စနစ ် မဟုတ်ပါ။ 

ေပါငး်စပခ်ျဥး်ကပမ်�သည် ပိုမိုစနစက်ျပ� းီ ထေိရာကမ်�ရိှပါသည။် ထို�ပြ င် �ိုငင်ံ၏စိုကပ်ျိုးေရးဇဝီ 

နညး်ပညာအခန်းက� အားေကာငး်လာေစရန် ရညရ်ယွခ်ျက်ဖြ င့် အငး်ဆကပ်ိုးမ�ားအတကွ ် မျို းဗဇီ 

ပိုးမ�ားထိန်းချုပမ်�နညး်ပညာများ(Genetic Pest Control Techniques)ကို စတငေ်လလ့ာခဲ့ 

ပါသည။် မြ န်မာ�ိုငင်မံ ှပိုးမ�ားတိရစ�ာန်ပညာရပဆိ်ုငရ်ာ က�မး်ကျငပ်ညာရှင်များအား သးီ�ှံဖျကပ်ိုး များ 



စမီခံန်�ခွဲမ�ဧရယိာအတငွး် Sterile Inset Technique နညး်ပညာအသုံးပြ ုမ�ကိ ု ေလက့ျင့် 

သင်က� ားေပးထားပါသည။် Sterile Inset Technique (SIT)ကို အသုံးပြ ု၍ အဆိပ်ပြ ငး် အငး်ဆက ်

ပိုးများ (Diamondback Moth) ကို �ှိမန်ငး်ရန် ေလလ့ာမ�များကို ပြ ုလပုခ်ဲ့သည။် IAEA နညး်ပညာ 

ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးစီမကံန်ိး (MYA/5/014) "Support for a Feasibility Study on using 

the SIT against Diamondback Moth (DBM)" ကို သပိ�ံနညး်ပညာဝန်က� းီဌာနလကေ်အာက်ရိှ 

ဇဝီနညး်ပညာဦးစးီဌာနမ ှ  အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ခဲ့ပါသည။် (MYA/5/021) စမီကံန်ိးမှာ အေကာင် 

အထညေ်ဖာ ် ေဆာငရ်ွကလ်ျကရ်ှိပ� းီ Sterile Inset Technique  အား အခြ ားဇဝီထိန်းချုပ်မ� 

နညး်လမး်�ငှ့် ေပါငး်စပ၍် Diamondback Moth ထန်ိးချုပမ်�ကို တိုးတကေ်စရန်  ဖြ စပ်ါသည။်  

Sub-Sterile Insects �ငှ့် သဘာဝေဘးရန်များကို အခြ ားေသာ Diamondback Moth 

ဖျကပ်ိုးထိန်းချုပ်သ်ည့်နညး်စနစမ်ျား�ငှ့့် ေပါငး်စပေ်ဆာင်ရွကရ်န် Project Counterparts များ၏ 

နညး်ပညာဗဟသုတု�ငှ့် အရညအ်ေသးွများကို သသိာစွာမြ �င့်တငေ်ပး�ိုင်ခဲ့ပါသည။်  Diamond- 

back Moth ဖျက်ပိုးအတွကေ်စာင့်က� ပထ်ိန်းချုပ်ခြ ငး် စနစက်ို ထေူထာင်ခြ ငး်၊ Diamondback 

Moth ဖျကပ်ိးု�ှိမ်နငး်သည့်လပုင်န်းများတွင ် စမွး်ေဆာင်ရည ်မြ �င့်တင်ခြ ငး် လပုင်န်းများမတှစဆ်င့် 

အငး်ဆကပ်ိုးသတ်ေဆး အသုံးပြ ုမ�ကိ ုေလျာခ့ျ၍ သးီ�ှံထတုလ်ပုမ်�ကို တိုးမြ �င့်�ိုငခ်ဲပ့ါသည။်  

 ပ� းီခဲ့သည့် စမီကံိန်းကာလအတွငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့် နညး်ပညာပးူေပါငး် 

ေဆာင်ရွကေ်ရး စမီကံိန်းများ- 

MYA5014 

ေခါငး်စ�်- Sterile Insect Technique  ဖြ င့် Diamond Back Moth ဖျကပ်ိးု�ှိမ်နငး်မ�ကို 

အလယွ်တက ူေလ့လာခြ ငး်အတွက ်အ ေထာက်အကူပြ ုခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- အငး်ဆကပ်ိုးမ�ားထနိး်ချုပ်ခြ ငး်။ 

ရညရ်ွယခ်ျက်-  မြ န်မာ�ိုင်ငတွံင ်Diamondback Moth ဖျကပ်ိုးအားေပါငး်စပ ်ထန်ိးချုပ်ရန် အတွက် 

Sterile Insect Technique ၏ လယွက်ေူကာငး်မန်ွမ��ငှ့်သင့်ေလျာမ်�ကို ချင့်ချိန် ဆုံးဖြ တ် ရန်၊ 

MYA5021 

ေခါငး်စ�်- Diamondback Month ဖျကပ်ိုးထန်ိးချုပမ်�တိုးတကေ်စရန်အတွက ် Sterile Insect 

Technique ကို အခြ ားေသာ ဇဝီထိန်းချုပမ်�နညး်လမး်များ ဖြ င့် ေပါငး်စပေ်ဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- အငး်ဆကပ်ိုးမ�ားထနိး်ချုပ်ခြ ငး် 



ရညရ်ယွခ်ျက်- ေကာက်ပသဲးီ�ှံကာကယွ်ခြ ငး်စနစ်မြ �င့်တငရ်ာတွင ် Diamondback Month ဖျကပ်ိုး 

ထန်ိးချုပ်ခြ ငး်အတွက ် Sterile Insect Technique ကုိ အခြ ားေသာ ဇဝီထန်ိးချုပမ်� နညး်လမး်များ 

 ဖြ င့် ေပါငး်စပေ်ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 

၄.၅. လူ�ကျန်းမာေရး 

လ�ူကျန်းမာေရးသည ် မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ ထပိ်တနး်ဦးစားေပးမ�တစခ်ုတွင် အပါအဝင်ဖြ စသ်ည။် လနွခ်ဲ့ 

သည့် ဆယစ်�ုစှ်အတွငး် ေဆးယ�ပ်ါးငကှဖ်ျားေရာဂါတုိငး်တာခြ ငး်၊ အဝလန်ွအမျိုးသမးီများအတွက ်

အစာအာဟာရ စသည်ဖြ င့် အိုငဆ်ိုတုပ်နညး်ပညာကိုအေခြ ခေံသာ စီမကံန်ိးများဖြ င့် နညး်ပညာ 

ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးအစအီစဥမ်ျားကို ေဆာင်ရွကခ်ဲပ့ါသည။် နညး်ပညာ ပးူေပါင်းေဆာင်ရွကေ်ရး 

စမီကံနိး်များသည ် မြ န်မာ�ိုငင်တံငွ ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ေဆးကသုေရးဆုိငရ်ာ အေခြ ခ ံ အေဆာက် 

အအုံ�ငှ့် လ�ူစမွး်ရည်မြ �င့်ေစရန်အတကွ် နညး်ပညာ�ငှ့် က�မး်ကျငမ်� စမွး်ရညတုိ်�ကို ေထာကပ်ံေ့ပးခဲ့ 

သည။် ဆကလ်က် အကူအညေီပးမ�များတွင ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င် ့ ေဆးကသုေရး အေခြ ခအံေဆာက် 

အအုံအား အ ေကာငး်ဆုံး အသုံးချရနအ်တွက ် က�မး်ကျငပ်ညာရှင ် အကအူညမီျား၊ ပညာရှငမ်ျားအား 

သငတ်နး်ပို�ချမ��ငှ် ့ QA/QC တုိးတကေ်စရန်�ငှ် ့ အလပုခ်ငွ်တွင်  ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရးဆိုင်ရာ 

အကအူညမီျားပါဝငပ်ါသည။် Radiotherapy �ှင့် Nuclear Medicine အေဆာက်အအုမံျားမာှ 

အိုေဟာငး်၍ ကျို းပဲ့ပျက်ဆးီ ေနပါသည။် ၂၀၁၂ ခ�ုစှတ်ငွ ် ရနက်ုန်အေထွေထေွဆး�ုံက� းီရှိ (Co-60) 

Teletherapy ယနူစေ်ဟာငး်ကို မမွး်မံပြ င်ဆင်ခဲ့သည။် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးစမီံကန်ိး 

များကို  မြ န်မာ�ိငုင်ံတွင် ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ေဆးကသုမ� အဓကိတုိးတက်ေစရန် ရည်ရွယ၍် ကညူီ 

ပံ့ပိုးလျက်ရိှပါသည။် (ဥပမာ- (MYA/6/025) စမီကံနိး်ကို ၂၀၀၇ ခ�ုှစ် မ ှ ၂၀၁၀ ခ�ုစှထိ် 

ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ခြ ငး်၊  (MYA/6/027) စမီကံနိး်ကို ၂၀၁၂ ခ�ုစှ ် မစှ၍ ကငဆ်ာေရာဂါအတက်ွ 

ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ေဆးကသုမ�တိုးတကေ်စရန် ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ခြ ငး်�ငှ့် (MYA/6/030) စမီကံန်ိးကို 

ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ေဆးကသုေရး စမွး်ေဆာင�်ိုငမ်�မြ �င့်တင ်ေရးအတွက ် ကညူေီထာကပ်ံေ့ပးရန ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ ်ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှပါသည်။) 

�ျူကလးီယားေဆးပညာသည ်ေရာဂါရှာေဖေွရး�ှင့် �လှုံးေရာဂါ၊ ကငဆ်ာကဲ့သို�ေသာ ကးူစက် ေရာဂါ 

မဟတ်ုေသာ  ေရာဂါများ�ငှ့်အတူပါရိှေသာ ��ပေ်ထးွမ�များကိ ု စမီခံန်�ခွဲရာတငွ ် အေရးပါေသာ 

အခန်းက�မပှါဝငသ်ည်။ လကရှ်အိေခြ အေနအရ ေရာဂါရှာေဖေွရး ကိရိယာများအား အဆင့်မြ �င့် 

တင်ခြ ငး်၊ သကဆ်ိုင်ရာ ပညာရှငမ်ျားအားသင်တန်းေပးခြ ငး် စသည့်အကူအညမီျား လိုအပပ်ါသည။် 



IAEA သည ် မြ န်မာ�ိုငင်တွံင ် ၎ငး်လပုေ်ဆာငမ်�များပိုမိုခိငု်မ� ေဲစရန ် (MYA/6/029) စမီကံိန်း 

“Strengthing Human Resource Capacity in Nuclear Medicine for Improving 

Diagnostic Procedures in Cardiology and Oncology” ကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ ်

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ဖြ င့် ေလ့ကျင့်မ�သင်တနး်�ငှ့် Expert Mission များ ေထာကပ်ံ့ေပးလျက်ရိှပါသည။် 

နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးစမီကံိန်းသည ် မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ အများပြ ညသ် ူကျန်းမာေရးစနစ ်တွင် 

�ျူကလးီယားေဆးပညာ ခိုငမ်ာအားေကာငး်ေစရန်အတွက ် လိုအပ်ချကမ်ျားကို ဖြ ည့်ဆညး် 

ေဆာင်ရွကေ်ပးပါသည။် ထိုသို� ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ဖြ င့် ေရာဂါရှာေဖေွရး�ငှ် ့ �လှုံး�ငှ့်ကင်ဆာေရာဂါ 

အပါအဝင ် ကးူစကေ်ရာဂါမဟတ်ုေသာ ေရာဂါများကို စမီခံန်�ခွဲမ�များတငွ် တုိးတကေ်စပ� းီ၊ �ျူကလးီ 

ယားေဆးပညာ၏ အခနး်က� မြ နမ်ာ�ိုငင်ံတွင ်အားေကာငး်လာမည်  ဖြ စပ်ါသည။် 

 ပ� းီခဲ့သည့် စမီကံိန်းကာလအတွငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့် နညး်ပညာပးူေပါငး် 

ေဆာင်ရွကေ်ရး စမီကံိန်းများ- 

MYA6025 

ေခါငး်စ�်- သားအမိေ်ခါငး်ကငဆ်ာအတွက ် Brachytherapy ကထုုံး၏အရညအ်ေသးွ အာမခခံျက် 

တုိးတကေ်စခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပ�်ငှ့်ဓာတ်ေရာင်ခြ ညက်သုမ� 

ရညရ်ယွခ်ျက်-Brachytherapy ကထုုံး၏အရည်အေသးွ အာမခခံျက ် တိုးတက်ခြ ငး်ြဖင့် သားအမိ် 

ေခါငး် ကင်ဆာအတကွ ်�ိုငင်၏ံတ့ံု ပြ နေ်ဆာငရ်ကွခ်ျက ်တုိးတကေ်စရန်၊ 

MYA6027 

ေခါငး်စ�်- ြဖစပ်ာွးေလရ့ှိေသာ ကငဆ်ာအက� တိ်ေရာဂါများအတကွ ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င် ့ ကသုမ� 

တုိးတကေ်စခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- ကငဆ်ာေရာဂါစမီခံန်�ခွဲမ�ဆုိင်ရာ Radiation Oncology 

ရညရ်ယွခ်ျက်-  မြ န်မာ�ိုငင်တွံင်ြဖစပ်ွားေလရ့ှိေသာ ကငဆ်ာအက� ိတ်ေရာဂါများအတကွ ် ဓာတေ်ရာင် 

 ခြ ည်ဖြ င့် ကသုမ� တိးုတက်ေစရန်၊ 

MYA6028 

ေခါငး်စ�်- တစဆ်င့်ခစံံချန်ိစညံ�န်းကိုကဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ညပ်မာဏ စမး်သပခ်န်းတစခ် ု တညေ်ထာင ်

ြခငး်။ (အဆင့် ၁) 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- ဓာတေ်ရာင်ခြ ညသ်င့်မ�တုိင်းတာခြ ငး်�ငှ်ေ့ဆးပညာဆုိငရ်ာ�ပူေဗဒ 



ရညရ်ယွခ်ျက်- သကဆ်ိုငရ်ာ IAEA ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရးစခံျိန်စံည�န်များ�ငှ့် လမး်ည�န်ချက ်

များအတုိငး် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရးနယပ်ယ်-၁ (TSA -1) ၏ အဓကိ လိုအပ ်

ချကမ်ျားကို လိုက်နာသည့် အမျို းသား တစဆ်င်ခ့ံစခံျိနစ်ညံ�န်းကိုက ်ဓာတ်ေရာင်ခြ ညပ်မာဏ စမး်သပ် 

ခန်းတစခ် ု တညေ်ထာင်ခြ ငး်ဖြ င့်  မြ န်မာ�ိုငင်ရှံ ိ ဓာတေ်ရာင်ခြ ည် နညး်ပညာအသုးံချသည့်နယပ်ယ ်

အသးီသးီတွင ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်အား ေဘးအ��ရာယက်ငး်စာွ အသုံးပြ ုမ�ကို မြ �င့်တငေ်ပးရန်�ငှ့် 

ဓာတေ်ရာင်ခြ ညသ်င့်မ�တုိငး်တာေရးနယပ်ယမ်ျိုးစုံတွင ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညသ်င့်မ�ကို ပိမုိုတိကျစာွ 

တုိငး်တာ�ိငုေ်စရန်၊ 

MYA6030 

ေခါငး်စ�်-  မြ န်မာ�ိုငင်ံတွင ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့်ေဆးကသုမ�စမွး်ေဆာငရ်ည်တညေ်ဆာက်ခြ ငး်ကို 

အေထာက်အကူပြ ုခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- ကငဆ်ာေရာဂါစမီခံန်�ခွဲမ�ဆုိင်ရာ Radiation Oncology  

ရညရ်ယွခ်ျက်- ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င် ့ ကငဆ်ာေရာဂါကသုခြ ငး် အရည်အေသးွထန်ိးချုပမ်�/အရည ်

အေသးွ အာမခမံ� အစအီစ�မ်ျား�ငှ့် ဝန်ထမး်များအား ေလက့ျင့်သင်က� ားေပးခြ ငး်အပါအဝင ်  မြ န်မာ 

�ိုငင်တံငွ ်ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ကင်ဆာေရာဂါကုသမ�ကို တိးုတကေ်စရန၊် 

MYA6031 

ေခါငး်စ�်-  မြ န်မာ�ိငုင်ံတွင ်ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့်  ေဆးကသုခြ ငး်ဝန်ေဆာငမ်�များတိးုတကေ်စခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- ကငဆ်ာေရာဂါစမီခံန်�ခွဲမ�ဆုိင်ရာ Radiation Oncology  

ရညရ်ယွခ်ျက်- ဝန်ထမး်များအား ေလက့ျင့်သင်က� ားေပးခြ ငး်�ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င် ့ ေဆးကသုမ� 

အရည်အေသးွထနိး်ချုပမ်�/အရညအ်ေသးွအာမခမံ� အစအီစ�မ်ျား အပါအဝင ်  မြ န်မာ�ိုငင်ံတွင ်

ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ေဆးကသုမ�ကို တုိးတကေ်စရန်၊  

 
၄.၆ အစာအာဟာရ   

 အဝလွန်၍ အေလးချိန်ပိုခြ ငး်သည ်ဝငေ်ငနွညး်ပါးေသာ �ိုငင်မံျား�ငှ့် ဝငေ်ငအွသင့်အတင့် ရရိှ ေသာ 

�ိုငင်မံျားတွင ် အဖြ စမ်ျားလျကရိှ်ပါသည။် ေလ့လာမ�များအရ အမျိုးသမးီများအတကွ ် အဝလနွ် 

 ခြ ငး်သည ် ေနာက်ဆက်တဲွ ေရာဂါတစမ်ျိုး တွဲဆကပ်ါဝငလ်ာ�ိငုေ်သာ်လညး် အေလးချိန်တက်ခြ ငး် 

(သို�မဟုတ်) အဝလနွ်ခြ င်းသည် Body Mass Index (BMI)ကို တညမ်ှေီနပါသည။် အဆုိပါ အချက် 

များေက� ာင့် မြ န်မာ�ိုငင်ံရိှ အမျို းသမးီများအ က� ား အဝလွန်ခြ ငး်ကို ေစာင့်က� ည့်စစေ်ဆးရန�်ငှ့် 

 ပြ န်လညသ်ုံးသပ်ရန် လိုအပလ်ာပါသည။် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးစမီကံိန်း MYA/6/026:  



အရ မြ န်မာအမျို းသမးီများ အဝလနွ်ခြ ငး်�ငှ့်  အဝလန်ွခြ ငး်�ငှ့် ဆက�်ယွ်ေနသည့် အခြ ားေဘးဖြ စ် 

ေစတတေ်သာ အချကမ်ျားကို Stable Isotope Techniques ကို အသုံးပြ ု၍ ေစာင့်က� ည့်ေလလ့ာ 

လျကရှ်ပိါသည။် ထိုသို�ေလလ့ာေစာင့် က� ည်ရ့န်၊ ေသေစ�ိုငေ်လာကေ်သာ ေသးွတုိး�ငှ့် ဆီးချိုေရာဂါ 

 ဖြ စပ်ာွးမ� ေလ�ာခ့ျရန�်ငှ့် ထေိရာကေ်သာ ကသုမ� ေပး�ိုငရ်န်အလိ�ုငှာ အလွန်ဝေသာ အမျို းသမးီများ 

တွင ် အဝလွန်ခြ ငး်�ငှ် ့ ဆကစ်ပသ်ည် ့ ေဟာ်မုန်းဓာတ်အား ဆန်းစစ ် ေလလ့ာမ�များ ပြ ုလပု်ရာတွင ်

Stable Isotope နညး်ပညာကို အသုံးပြ ုရန် အေထာကအ်ပံ့များ ေပးအပလ်ျကရှ်သိည။်  

 ပ� းီခဲ့သည့် စမီကံိန်းကာလအတွငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့် နညး်ပညာပးူေပါငး် 

ေဆာင်ရွကေ်ရး စမီကံိန်းများ- 

MYA6026 

ေခါငး်စ�်-အမျို းသမးီများတွင်ဖြ စတ်တ်ေသာအဝလန်ွေရာဂါ�ငှ်ဆ့ကစ်ပ်သည့် အ��ရာယမ်ျားကို 

ချင့်တကွ်ခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်-အစာအာဟာရတွငပ်ါဝင်သည့် သက်ေစာင်ဓ့ာတ်များကိုချင့်တွက်ခြ ငး်  

ရညရ်ယွခ်ျက ် -  မြ န်မာ�ိုငင်ရံှိအမျို းသမးီများတွင်ဖြ စတ်တ်ေသာအဝလန်ွေရာဂါ�ငှ့် ဆကစ်ပသ်ည့် 

အ��ရာယမ်ျားကို Stable Isotope Techniques သုံး၍ ချင့်တွက်ရန၊် 

 

၄.၇ စက်မ�လုပ်ငန်း 

IAEA အကအူညီဖြ င့် မြ န်မာ�ိုငင်ံတွင ် မူရငး်မပျကစ်မး်သပစ်စေ်ဆး ခြ ငး် (Non-Destructive 

Testing (NDT) ကို အဆင့်မြ �င့်တင ် ေဆာင်ရွကလ်ျကရ်ှိသည။် အထးူသဖြ င့် ဓာတ်မန်ှရိကုက်းူခြ ငး် 

�ငှ့် ��န်းလွန်အသလံ�ိင်းဖြ င့် စစေ်ဆးမ�များတွင်ဖြ စသ်ည။် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး 

စမီကံနိး်များ  ဖြ စသ်ည့် MYA/8/004, MYA/8/007 �ငှ့် RAS/1/013 အရ မရူငး်မပျကစ်မး်သပ် 

စစေ်ဆးခြ ငး် လကေ်တွ�စမး်သပခ်န်း (NDT laboratory) ကိုတညေ်ထာင်ခဲ့ပ� းီ မရူငး်မပျကစ်မး်သပ ်

စစေ်ဆးခြ ငး် နညး်စနစမ်ျားကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမး်များအား သင်တန်းပို�ချေပးခဲ့သည။် ေဒသတွငး် 

စမီကံနိး် RAS/1/020  ဖြ င့် အဆင့်မြ င့် မူရငး်မပျကစ်မး်သပစ်စေ်ဆးခြ ငး် နညး်ပညာများတွင ်

စမွး်ရည်မြ �င့်တငခ်ဲ့သည။် ေဆာကလ်ပုေ်ရးလပုင်န်းများတွင ် မူရငး်မပျက်စမး်သပစ်စေ်ဆးခြ ငး် နညး် 

ပညာများကို အသုးံပြ ုေနက� ပ�  ီ ဖြ စသ်ည။် အဆင့်မြ င့် မူရငး်မပျကစ်မး်သပ်စစေ်ဆးခြ ငး် နညး်ပညာ 

လကေ်တွ�စမး်သပခ်န်းတစခ် ု ထေူထာင်ခြ ငး်ဖြ င့် စကမ်�လပုင်နး်များအတွက် မရူငး်မပျကစ်မး်သပ ်



စစေ်ဆးခြ ငး်ဆုိငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်�များအား သမားရုိးကျအဆင့်မ ှ အဆင့်မြ င့် အေခြ အေနတစခ်ုသို� 

တုိးမြ �င့်ေဆာင်ရွက�်ိငုမ်ည်ဖြ စသ်ည။် 

IAEA ၏ ေထာကပ်ံ့ကူညမီ�ဖြ င့် စမီကံနိး် MYA/1/014 “စကမ်�လပုင်န်းများတွင ် ေရဒီယိုအိုင်ဆုိတုပ ်

သုံးေခြ ရာခံခြ ငး်�ငှ် ့ အလုံပတိေ်ရဒယီိုသတ� ိက� ပငရ်ငး်များ ဆိငုရ်ာ နည်းစနစမ်ျားကိ ု အသုံးပြ ုရန် 

အတွက ်  အမျို းသားစွမး်ေဆာင်ရညက်ို တည်ေဆာက်ခြ ငး်”အရ အဏုမြ ူစမွး်အငဦ်းစးီဌာနသည ်

 ပြ ညတ်ငွး်စကမ်� လပုင်နး်များအား ဝန်ေဆာငမ်�ေပး�ိုငရ်န်အတွက ် စကမ်�က�အသုးံချမ�များအတကွ ်

ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပသ်ုံး ေခြ ရာခံခြ ငး်�ငှ့်အလုံပတိ်ေရဒယီိုသတ� ိက� ပငရ်ငး်များ အသုံးပြ ုသည့် နညး် 

ပညာတငွ ် အမျို းသားစွမး်ေဆာင်ရညက်ို တညေ်ဆာက်ခြ ငး်များ ပြ ုလပု်လျကရှ်ပိါသည။် ယခအုခါ 

အဏုမြ ူစမွး်အငဦ်းစးီဌာန၊ သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာဝန်က� းီဌာနသည ် အစိုးရဌာနများ�ငှ့် ပဂု�လကိကမု�ဏီ 

များအား မရူငး်မပျကစ်မး်သပစ်စေ်ဆးခြ ငး် ဝန်ေဆာငမ်�များ ကညူေီထာကပ်ံ့ ေပးလျကရိှ်သည။် 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် ပတ� မြ ား၊ နီလာ၊ ေကျာကစ်မိး်ကဲ့သို� အဖိုးတန်ေကျာက်မျကမ်ျား၊ ေရန၊ံ သဘာဝ 

ဓာတေ်င�ွ�ငှ့် အဖ� ိုကန်က၊် သ၊ံ ခ�ဲငှ့်ေငကွဲ့သိ�ု အခြ ားသတ� ုသိုကမ်ျား ေပါက� ယဝ်သည။် ေရဒီယို 

အိုက်ဆုိတုပ်နညး်ပညာကို ပဂု�လကိကမု�ဏီများသာမက အစိးုရဌာန စကမ်�လပုင်န်းများတွငပ်ါ 

အသုံးပြ ုေနပ� ီဖြ စသ်ည။် အလုံပိတ်ေရဒယီိသုတ� ိက� ပင်ရငး်များကို ေရနံတူးေဖာ်ထုတ်လပုေ်ရးတွင ်

အများဆုံး အသုံးပြ ုပါသည။် ေရချိန်တုိငး်တာခြ ငး်အတွက ် ေရဒယီိအုိငုဆိ်ုတုပ်နညး်ပညာ အသုံးပြ ု 

 ခြ ငး်ကို ယူရီးယားဓာတ်ေမြ သ� ဇာစက�်ုံတွင ် ၁၉၈၃ ခ�ုစှ ် ကပင ် သုံးစွဲခဲ့သည။် IAEA က�မး်ကျင ်

ပညာရှငမ်ျား၏ ည�န်က� ားပြ သမ�ဖြ င် ့ ပိုကလ်ိုငး်များအတငွး်ရိှ အပြ စ်အနာအဆာများအားရာှေဖသွည့် 

ဂမ�ာေရာင်ခြ ညသ်ုံးထက်ေအာကေ်ရွ�လျားပုံရိပဖ်မး်ယသူည့် နညး်စနစ် (Gamma Column 

Scanning)ကို ၁၉၉၆ ခ�ုစှတွ်င ် စတငခ်ဲပ့ါသည။် ေရဒယီိုအိငုဆိ်ုတုပသ်ုးံေခြ ရာခံနညး်ပညာ 

(Radiotracer Technique) ကုိ သဘာဝဓာတ်ေင�ွပိကုလ်ိုငး်များ၏ အပြ စအ်နာအဆာများအား 

ရှာေဖရွာတွငလ်ညး် အသုံးပြ ုပါသည။် �ိုငင်အံတွငး် ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပအ်သုံးပြ ု၍ အပြ စအ်နာ 

အဆာများအား ေခြ ရာခံခြ ငး်�ငှ့် မရူငး်မပျကစ်မး်သပစ်စေ်ဆးသည့် နညး်စနစမ်ျား အားေကာငး်ေစ ရန် 

စမီကံနိး်တစခ်ကုို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေနပ� ီဖြ စ်ပါသည။် 
  

 ပ� းီခဲ့သည့် စမီကံိန်းကာလအတွငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့် နညး်ပညာပးူေပါငး် 

ေဆာင်ရွကေ်ရး စမီကံိန်းများ- 

 



MYA8005 

ေခါငး်စ�်-ဘကစ်ုံသုံးဓာတ် ေရာင်ခြ ညေ်ပးစက် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်ပးစကမ်ျား�ငှ့် အသုးံချခြ ငး်များ 

ရညရ်ယွခ်ျက်- ေဆးကသုေရးပစ�ညး်များ၊ ကရိိယာများ�ငှ့် Human Tissue Grafts များကုိ 

ပိုးသတ်ရန ်ရန်ကုန်တွင်ဘကစ်ုံသုံး ဓာတ် ေရာင်ခြ ညေ်ပးစကတ်ညေ်ထာငရ်န်၊ 

MYA8007 

ေခါငး်စ�်- ေဆာကလ်ပု်ေရးလပုင်န်များတွင ် မရူငး်မပျကစ်မး်သပ်ခြ ငး်နည်းစနစက်ို အသုံးချခြ ငး် �ငှ့် 

ဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်စခြ ငး်  

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- မူရငး်မပျကစ်မး်သပ်ခြ ငး်�ငှ့်တွကခ်ျက်ခြ ငး် 

ရညရ်ယွခ်ျက်- ေဆာကလ်ပုေ်ရးလပုင်န်းများရှိ ကန်ွကရစအ်ေဆာက်အအုံများအတွက ် အရည် 

အေသးွ ထန်ိးချုပမ်��ငှ့်အာမခခံျကေ်ပးရနအ်တွက ်မရူငး်မပျကစ်မး်သပ်ခြ ငး်နညး်ပညာ၏ အမျို း သား 

စမွး်ေဆာင်ရညက်ိ ုမြ င့်မားေစရန်၊ 

MYA1014 

ေခါငး်စ�်- စကမ်�လပုင်န်းတွင ် ေရဒယီိုအိုငဆ်ိုတုပသ်ုံးေခြ ရာခံခြ ငး်(Radiotracer) �ငှ့် အလုံပိတ် 

ေရဒယီိုသတ� ိက� ပငရ်ငး်များ(Sealed Source)ဆုိင်ရာ နညး်စနစမ်ျားကို အသုံးပြ ုရနအ်တွက ် 

အမျိုးသားစမွး်ေဆာင်ရညက်ို တညေ်ဆာက်ခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- စကမ်�ဆိငုရ်ာအသုံးချခြ ငး်အတွက ် ေရဒယီိအုိငုဆိ်ုတုပ�်ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည် 

နညး်ပညာ 

ရညရ်ယွခ်ျက်- �ိုငင်တွံငး်ရိှ စက�်ုံများသိ�ု ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးခြ ငး်အပါအဝင ်စကမ်�လပုင်နး်များ တွင် 

အသုံးချသည့် ေရဒီယိုအိုငဆိ်တုပုသ်ုံးေခြ ရာခံခြ ငး်(Radiotracer) �ငှ့် အလုံပတိေ်ရဒီယို 

သတ� ိက� ပင်ရငး်များ(Sealed Source)နညး်စနစမ်ျားတွင် ်�ိုငင်ံ၏  စမွး်ေဆာငရ်ညက်ို တညေ်ဆာက ်

ရန်၊ 

 

၄.၈ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ကာကွယ်ေရး�င့်ှ ေဘးအ��ရာယ်ကငး်ရှင်းေရး 

 မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးအစအီစ�်သည ် ပုံမှန်ဖြ စ်ပ� းီ ဓာတေ်ရာင်ခြ ည ်

ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရးအေခြ ခံအေဆာကအ်ုံသည ် ဓာတေ်ရာင်ခြ ည် ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး် 

ေရး�ငှ့် ကာကယွေ်ရးတွင ် တစ�်စှထ်ကတ်စ�်စှ် တုိးတက်လျက်ရိှပါသည။် �ျူကလးီယားဆုိင်ရာ 



အသုံးချမ�များအတွက ် ထေိရာကသ်ည့် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကမ်�များရရိှရန ် ခိုငမ်ာသည့် 

ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်ဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရး အေခြ ခအံေဆာကအ်ုသံည ် အဓကိအစတိအ်ပိုငး် 

ြဖစပ်ါသည။် အများအားဖြ င့် လတ်တေလာ ပ� းီစးီခဲ့သည့် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရ်ကွေ်ရးကာလ  

များတွင ် ေဘးအ��ရာယ်ကငး်ရှငး်ေရးနယပ်ယမ်ျား(TSA) အလိုက ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ေဘးအ��ရာယ် 

ကငး်ရှငး်ေရး�ငှ့် ကာကယွေ်ရးလပုင်န်းများကို သကဆုိ်ငရ်ာေဒသတွငး် စီမခံျကမ်ျားမှတစ်ဆင့် 

သို�မဟုတ် Nuclear Safety and Security Department �ငှ့် တုိက်ရိုကဆ်ကသ်ယွ၍် အေကာင် 

အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည။် 

ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက်ေရးစမီကံိန်းမာှ Footnote A အဆင့်အဖြ စ် 

သတ်မှတ်ထားရှိပ� းီ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကမ်� မပြ ုလပု်ရေသးပါ။ 

MYA9005 

ေခါငး်စ�်- ဓာတ်ေရာင်ခြ ည ်ကာကယွေ်ရးအေခြ ခံအေဆာကအ်ု ံေတာင့်တငး်ခိုငမ်ာေစခြ ငး် 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- ဓာတေ်ရာင်ခြ ည�်ငှ့်စွန်�ပစပ်စ�ညး် စညး်ကမး်ထန်ိးချုပမ်� အေခြ ခအံေဆာက် 

အအုံ 

ရညရ်ယွခ်ျက်- ဓာတ်ေရာင်ခြ ညက်ာကယွေ်ရး အေခြ ခအံေဆာက်အုံတုိးတကေ်စရန�်ငှ့် ဓာတ်ေရာင ်

 ခြ ညပ်ငရ်ငး်များ ေဘးအ��ရာယ်ကငး်ရှငး်ေရး�ှင့်လုံခြ ုေံရးအတွက ် အမျိုးသားစမွး်ေဆာင်ရည ်

ေတာင်တ့ငး်ခိငုမ်ာေစရန၊် 

 

၄.၉ �ျုကလီးယားသိပ�ံ�င့်ှနည်းပညာက�စွမ်းရည်မြ �င့်တင်တည်ေဆာက်ခြ ငး် 

IAEA အကူအညီဖြ င့် လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စဖ်ွံ� ဖ� ို းတိးုတကေ်ရးလပု်ငန်းများကို �ျူကလးီယား 

သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာနယပ်ယတွ်င ် လပုေ်ဆာငလ်ျကရိှ်ပါသည။် သင်တန်းပို�ချရာတွင ် အဓကိအားဖြ င့် 

ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ေရာဂါရှာေဖွခြ ငး်၊ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ေဆးကသုခြ ငး်၊ �ျူကလးီယား ေဆးပညာ၊ 

Radioimmunoassay Technique၊ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င် ့ ပိုးသတ်ခြ ငး်�ငှ့် အစားအစာများ 

တာရှညခ်ေံအာင်ပြ ုလပု်ခြ ငး်၊ အငး်ဆကမ်ျားပိုးသတ်ခြ ငး်နညး်ပညာ၊ မျိုးရုိး ဗဇီပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လဲခြ ငး်၊ 

�ျူကလးီယားစကက်ရိယိာများပြ ုပြ င်ခြ ငး်၊  ဓာတေ်ရာင်ခြ ညသ်ုံး စကမ်� လပုင်န်း၊ 

မရူငး်မပျကလ်ကေ်တွ�စမး်သပ်ခြ ငး်၊ ေမးွမြ ူေရးလပု်ငန်း�ငှ့်ဓာတေ်ရာင်ခြ ည် ကာကယွေ်ရး လပုင်န်းများ 

ပါဝငသ်ည့် စိုကပ်ျို းေရး၊ စကမ်��ငှ့် ေဆးပညာနယ်ပယတုိ်�တွင်  ဖြ စပ်ါသည။်  



�ျူကလးီယားတုိငး်တာ ေရးကရိိယာများ၏ အပြ စ်အနာအဆာများရာှေဖွခြ င်း၊ ထန်ိးသမိး်ခြ ငး်၊  ပြ ုပြ င ်

 ခြ ငး်တုိ�ကို �ိုငင်�ံငှ့်အဝှမး် ဝန်ေဆာငမ်�ေပး�ိုငရ်န်အတွက ် �ျူကလးီယားစကက်ရိိယာများ ပြ ုပြ င် 

ထန်ိးသမိး်ခြ ငး်ဆုိင်ရာ လကေ်တွ�စမး်သပခ်န်းကို တညေ်ထာငထ်ားရိှပါသည။် Project MYA/0/ 009: 

“Establishing an Information Communication Technology (ICT) Based National 

Training Capacity Building” မတှစ်ဆင့် �ျူကလးီယား စကက်ရိိယာများ ပြ ုပြ င ်ထန်ိးသမိး်မ�တွင ် 

လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စ်များပြ ုစပုျို း ေထာင်ရနအ်တွက ်  �ိုငင်၏ံ စမွး်ေဆာင်ရည ် ကို 

 မြ �င့်တငအ်ားဖြ ည့်ရန် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကလ်ျက်ရိှပါသည။် IAEA သည ် လိုအပ် ေသာ 

ကရိိယာများ၊ ဆကစ်ပပ်စ�ညး်များ၊ Software များကို ထိဓုာတ်ခွခဲနး်အတွက ် ေထာကပ်ံ့ခဲ့ပါ သည်။ 

Nuclear Detectors၊ Spectrometers၊ Amplifiers၊ Counting Systems၊ MCA �ငှ့် SCA 

Analyzer၊ Power Supply တိ�ုကိ ု ပြ ုပြ င်ထန်ိးသမိး်ခြ ငး်ဖြ င့် လကေ်တွ� အေတ�ွအက� ုမံျား 

ရရှလိာပါသည။် Project MYA/4/008 အရ အာလဖ်ာေရာငစ်ဥ်တုိငး်ကရိိယာ၊ နမူနာပစ�ည်း 

 က� ို တင်ပြ ငဆ်ငသ်ည့်စကက်ရိိယာ၊ EDXRF စသည့် စကပ်စ�ညး်များအား ေထာကပ်ံ့ေပးခြ ငး်�ငှ့် 

ေလက့ျင့်သင်က� ားေပးခြ ငး်များပြ ုလပု်ရနအ်တွက် မ��ေလးတက�သိုလတ်ငွ် �ျူကလးီယားဘာသာရပ် 

သင်က� ားေရး�ငှ် ့ အသုံးချေရးအတွက ် Nucleonic Laboratory လကေ်တွ�စမး်သပခ်န်း တစခ်ကုို 

ထေူထာငခ်ဲပ့ါသည။် လကရိှ်လကေ်တ�ွစမး်သပခ်န်းကို အဆင့်မြ �င်ရ့န်�ငှ့် ကျယ်ပြ န်�စာွ အသုးံပြ ု�ိုင ်

ရန်အတွက ် အထးူသဖြ င့် �ျူကလးီယား�ပူေဗဒနယပ်ယ်တွင ် ထေိရာက်ေသာ သင်က� ားပို�ချမ��ှင့် 

သေုတသနလပုင်န်းများကို  ေဆာင်ရွက�်ိုင်ရန် စမီကံန်ိးမ ှ အားဖြ ည် ့ ေထာကပ်ံ့ေပးလျက်ရှသိည။် 

IAEA နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရ်ကွေ်ရးစမီကံိန်းအရ ပတ်ဝန်းကျငဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ည် ေစာင့်က� ည့် 

စစေ်ဆးေရး လကေ်တွ�စမး်သပခ်န်းတစခ်ကုို အဏုမြ ူစမွး်အငဦ်းစးီဌာနတွင ် တညေ်ထာငထ်ားရှပိါ 

သည။် Airborne Particulate Matter Pollution Monitoring �ငှ့် Elemental Analysis and 

Contamination of Environmental Sample များကို တိုငး်တာရန် Nuclear Analytical 

Techniques များကို အသုံးပြ ုလျက်ရိှပါသည။် 

 ပ� းီခဲ့သည့် စမီကံိန်းကာလအတွငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငခ်ဲသ့ည့် နညး်ပညာပးူေပါငး် 

ေဆာင်ရွကေ်ရး စမီကံိန်းများ- 

MYA0007 

ေခါငး်စ�်- �ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာ သင်တနး်ဌာန 

အသုံးချသည့်နယပ်ယ်- �ျူကလးီယားဌာနများ�ငှ် ့လကေ်တွ�စမး်သပခ်န်းများ 



ရညရ်ယွခ်ျက်- �ျူကလီးယားသပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာနယပ်ယရှ် ိ သပိ�ံပညာရှင်များ၊ အငဂ်ျင်နီယာများ�ှင့် 

ဘွဲ�ရ ေကျာငး်သားများအတွက ်�ျူကလးီယားသပိ�ံ�ှင့်နညး်ပညာ သငတ်န်းဌာနတစခ် ုထေူထာင ်ရန်�ငှ့် 

နယပ်ယစ်ုတံငွ ် �ျူကလးီယားနညး်စနစမ်ျားကို အသုံးချရန်အတကွ် ပြ ညတ်ငွး်ရိှ လ�ူစမွး်အား 

အရငး်အမြ စမ်ျားကို ဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်စရန်၊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



၅။  အဆုိပြ ုအစီအစဥ်အ�ှစခ်ျုပ်ေဖာ်ပြ ချက် 

အမျိုးသားစမီကံနိး်မေူဘာငရ်ှိ နညး်ပညာပးူေပါင်းေဆာငရ်ကွေ်ရး၏ အေခြ ခသံေဘာတရားများမာှ 

ေပါငး်စပဖ်ွဲ�စညး်ထားေသာအတည်ပြ ုထားသည့် အစအီစဥလ်ိုအပ်ပ� းီ အဖွဲ�ဝင�်ိုငင်ံရိှ  က�စုံ ဦးစား 

ေပး ကစိ�များကို အေထာကအ်ပံ့ပြ ုရန ်  ဖြ စပ်ါသည။် အကျိုးသကေ်ရာက်မ�များ ရရှေိစရန်အတွက် 

ကန်�သတ်ထားသည့် က�စုံရညမ်ှန်းချကမ်ျားကို နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်ဖြ င့် ဆကလ်က် 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ ် ေဆာင်ရွက်ရန်ဖြ စပ်ါသည။် ထို�ပြ င ် နညး်ပညာအကအူညီ လကခ်သံမူျား 

သည ်တင်က� ို  ပြ င်ဆငမ်�များအား ေဆာငရွ်က်ပ� းီေနာက်တွင ်စမီကံန်ိးများအား အေကာင်အထည် ေဖာ ်

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် အဓကိတာဝန် ရိှလာပါသည။် စမီကံန်ိးများအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် 

ေဆာင်ရွကေ်သာအခါ အထးူသဖြ င့် လိုအပေ်သာ အေခြ ခအံေဆာကအ်အုံဖြ စသ်ည့် �ိုငင်ေံတာ်၏ 

အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ် ့ ဆကသ်ယွေ်ဆာင်ရွက်ရာတွင ် တက�သိလုမ်ျား၊ �ျူကလးီယား သေုတသနဌာန 

များ၊ အစိုးရ�ငှ့်ပဂု�လကိအဖွဲ�အစညး်များ ပးူေပါငး်ပါဝငရ်န် အထးူဂ�ုပြ ုေဆာင်ရွက်ရမည ်  ဖြ စပ်ါ 

သည။် စမီကံိန်းများသည ် လကေ်တ�ွအသုးံပြ ုသမူျားဆသီို� အမှန်တကယဦ်းတည်ပ� းီ အရှညသ်ဖြ င့် 

တည်တ့ံေနေစရန်အတွက ် အစိုးရ၏ခိုငမ်ာသည့် ကတိကဝတ်များ�ငှ့် တိုငး်ပြ ည၏် အဓကိ လိုအပ ်

ချကမ်ျားအား တုံ့ပြ န် ေဆာငရ်ကွေ်ပးရမည။် 

�ိုငင်၏ံအလုံးစုဖံွံ� ဖ� ို းတိးုတကေ်ရးအစအီစဥ် (NCDP)(၂၀၁၁-၂၀၃၁)၊ �စှ် ၂၀ ေရရှည ် စမီကံိန်း၏ 

ရညမ်ှန်းချကမ်ျား ေအာင်မြ ငရ်န် အစိုးရ၏ဦးစားေပးမဝူါဒများ�ငှ့် ကိုက်ညသီည့် (၂၀၁၆-၂၀၂၁) 

အတွငး် မြ န်မာ�ိငုင်သံို� IAEA ၏ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး�ှင့် အကူအညမီျားအတွက ်

�ိုငင်မံခှျမတှထ်ားေသာ အစအီစဥမ်ျားကို ေရးဆွခဲဲ့ပါသည။် လာမည့်အစအီစဥ၏် မူက� မး်သည ်အခန်း 

၂ တွင ် ေဖာ်ပြ ထားေသာ �ိုငင်၏ံဖွံ�ဖ� ို းတိးုတက်ေရး ဦးစားေပးကိစ�ရပမ်ျား�ငှ့် ကိုကည်ပီါ သည်။ 

လမူ�စးီပာွးေရးဖွ�ံ ဖ� ို းတုိးတကရ်န ် �ျူကလးီယားသိပ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာအား  င� ိမး်ချမး်စာွ အသုံးပြ ု ခြ ငး် 

အေနဖြ င် ့ မြ န်မာ�ိုငင်ံ�ငှ့် IAEA တိ�ုအက� ား ပးူေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�ဆုိင်ရာ နယပ်ယ်အား 

အစိုးရမခှျမှတ်ထားေသာ ရညမ်ှန်းချကမ်ျား/ဦးတညခ်ျကမ်ျားအား ဖွ�ံ ဖ� ို းတုိးတကေ်စခြ ငး်၊ အမျိုးမျိုး 

ေသာ Stakeholder များက� ား ေဆးွေ�းွည�ိ��ိငး်ပွမဲျား ပြ ုလပု်ခြ ငး်တုိ�မှတစ်ဆင့် ကာလတိ�ုငှ့် ကာလ 

လတ် စမီကံိန်းများအတွက ်တုိးတကေ်အာငေ်ဆာငရွ်က်ရ်မည။် 

 

 

 



၅.၁. ကာလတုိအစီအစဥ်များ 

ကာလတိုအစအီစဥ်တွင် မြ န်မာ�ိုငင်�ံငှ့် IAEA တုိ� ပးူေပါငး်ေဆာငရ်ွကေ်ရးအတကွ ် ဦးစားေပး 

သတ်မှတ်ချကမ်ျားမာှ အီလကထ်ရွန်ေရာငစ်�တ်န်း၏ လပုေ်ဆာင်မ�များ၊ လူ�ကျနး်မာေရး၊ ေမးွမြ ူေရး၊ 

စကမ်�၊ ေရအရငး်အမြ စ်စမီခံန်�ခွဲေရး၊ စိုကပ်ျိုးေရး၊ ပတ်ဝန်းကျင�်ငှ့် �ျူကလးီယားေဘးအ��ရာယ် 

ကငး်ရှငး်ေရး စသည့်နယပ်ယမ်ျားတွင် စမွး်ရည ်မြ �င့်တင်တညေ်ဆာက်ေရး လပုင်န်းများအတွက ်

 က� ို းပမး်အားထုတ်မ�များကို အဓကိထားသည။် 

• လူထုကျန်းမာေရး။ ၂၀၀၈ ခ�ုစှမ်စှ၍ တစ�်စှလ်�င် ကငဆ်ာဖြ စပ်ွားမ� ၅၀,၀၀၀ ေကျာ်မ� ရိှေနပ� းီ 

ကငဆ်ာေရာဂါ ထန်ိးချုပက်သုမ� အေခြ ခအံေဆာက်အအုံ မလုံေလာကမ်��ငှ့် အိုေဟာငး်ပ� းီ 

အရည်အေသးွမပြ ည့်မေီတာသ့ည့် စကပ်စ�ညး်ကရိိယာများရိှသည့် ေဆး�ုံများသာ ရိှသည့် 

အတွက်  မြ နမ်ာ�ိုငင်သံည ် ေဆး�ုံသုံး စကပ်စ�ညး်ကရိိယာများအား အဓကိဖြ ည့်တငး်ရမည ်

 ဖြ စသ်ကဲ့သိ�ု လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စဖ်ွံ� ဖ� ို း တုိးတကေ်အာင် လပုေ်ဆာငရ်န်လညး် လိုအပ ်သည။် 

ကငဆ်ာေဝဒနာရှငမ်ျားအား ကသုေပးေရး�ငှ့် ေရာဂါရာှေဖေွရးလပုင်န်းများ တုိးတက ် ရန်၊ 

�ျူကလးီယားေဆးပညာ�ှင့် ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ကသုခြ ငး်များတွင် လ�ူစွမး်အားအရငး် အ မြ စ် 

စမွး်ေဆာင်ရည်မြ �င့်တင်ရန်�ငှ့် ဝန်ေဆာငမ်�ေပးခြ ငး်များအား အားဖြ ည့်ေပးရန၊် IAEA၏ 

နညး်ပညာအကအူညမီျား လိုအပသ်ည။် ထို�ေက� ာင့်  မြ န်မာ�ိုငင်ံတွင် ပိုစစထ်ရွန်ထုတ်လ�တ် 

ပုံရိပေ်ဖာ်နညး်ပညာ�ငှ့် ကန်ွပျူတာသုံးပုံရိပေ်ဖာ်နညး်ပညာ(PET-CT)၊ Cyclotron, and 

Linear Accelerator and HDR Brachytherapy Services တုိ�၌ လ�ူစမွး်အားအရငး်အ မြ စ် 

စမွး်ေဆာင်ရည်မြ �င့်တင်ရန် အထူးလုိအပ်လျက်ရိှသည်။ 

• �ျုကလီးယားေဆးပညာ�ှင့်ဓာတ်ေရာင်ခြ ည် ဖြ င့်ကုသခြ င်း 

ကာလတိုအစအီစဥ်တွင် ပိုစစထ်ရွနထ်ုတ်လ�တ်ပုံရိပေ်ဖာ်နညး်ပညာ�ှင့် ကနွပ်ျူတာသုံး 

ပုံရိပေ်ဖာ် နညး်ပညာ(PET-CT)၊ Cyclotron, and Linear Accelerator and HDR 

Brachytherapy Servicesတိ�ု၌ လူ�စမွး်အားအရငး်အ မြ စဖ်ွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးတွင ် စမွး် 

ေဆာင်ရည ်တညေ်ဆာက်ခြ ငး်များအား အဓကိထားရမည်ဖြ စသ်ည။် 

• တစ်ဆင့်ခစံံချန်ိစံည�န်းကုိက်ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ပမာဏစမး်သပ်ခန်း  

MYA 6028 " Establishing a National Secondary Standards Dosimetry 

Laboratory (Phase I)" IAEA နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးစမီံကန်ိးမေူဘာငတ်ငွ ်



တစဆ်င့်ခစံခံျိန်စညံ�န်းကိုကဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ညပ်မာဏစမး်သပခ်န််း(SSDL) အေခြ ခအံေဆာက် 

အအုံအတကွ ်  IAEA ၏ သတ်မှတ်ချကမ်ျားအတိငုး် အေဆာကအ်အုံအသစတ်စခ်အုား 

(၂၀၁၄-၂၀၁၅) ခ�ုစှအ်တွငး် ပုံက� မး်ေရးဆွဲခြ ငး်၊ တညေ်ဆာက်ခြ ငး်�ငှ့် လကခ်ံခြ ငး်များအား 

 ပြ ုလပုခ်ဲ့ပါသည။် ထိုအေဆာကအ်အုံအသစ်သည ် အဏုမြ ူစမွး်အငဦ်းစးီဌာန(ရန်ကန်ု)၌ 

တည်ရိှပ� းီ ထန်ိးချုပခ်န်း(Control Room)တစခ်န်း�ငှ့် ဓာတ်ရာင်ခြ ညေ်ပးခန်း(Irradiation 

Room) သုံးခန်းကို ဓာတ်ေရာင်ခြ ညက်ာကယွ်ခြ ငး်၊ ေရာဂါရှာေဖွခြ ငး် �ငှ့် ေရာဂါကသုသည့် 

အဆင့် စကံိုကည်�ိခြ ငး် တုိ�အတွက ် စကံိုကခ်ျိန်ည�ိသည့်စနစမ်ျားကို တပ်ဆငရ်န် ထည့်သငွး် 

ထားပါသည။် 

ကာလတိုအစအီစဥ(်၂၀၁၆-၂၀၁၇)တွင ် IAEA နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးစမီကံိန်း 

MYA 6033 : “Establishing a National Secondary Standards Dosimetry 

Laboratory (Phase I)" အရ (၁) SSDL ဝနထ်မး်များအား Fellowship �ငှ့် Expert Mission 

များ မှတစဆ်င့် လုေံလာကသ်ည့် သငတ်န်းများေပးရန၊်(၂) Gamma Cs-137 �ငှ် ့

Kilovoltage X Ray  စကံိုကည်�ိခြ ငး်စနစမ်ျား ပါဝငသ်ည့်  ဓာတ်ရာင်ခြ ညက်ာကယွ်ေရး�ငှ့် 

ေရာဂါရာှေဖေွရးအဆင့် စကံိုကည်�ိခြ ငး်တို�အတကွ် ကရိိယာများ ဝယယ်ရူန်၊ (၃) စံကိုကည်�ိ 

 ခြ ငး် စနစမ်ျားတပ်ဆငအ်ပ� းီ အသုံးပြ ု�ိငုမ်ည့် အဆင့်တွင ် ကညူီရန်၊ (၄) SSDL Network 

အဖွဲ�ဝငမ်ျားအတွက ် IAEA မ ှ ဖွဲ�စညး်ထားသည် ့  Dosimetry Comparison Programs 

မတှစ်ဆင့်  မြ န်မာ�ိုငင်ံမ ှ ေက� ညာထားသည့် SSDL စကံိုကခ်ျန်ိည�ိမ� တိကျမန်ှကန်သည့့်် 

အဆင့်အား အတည်ပြ ု�ိုငရ်န်၊  (၅) ISO 17025 အရ မြ နမ်ာ�ိငုင်ံတွင ် အမှန်တကယ် 

သုံးစွဲသမူျားအတွက ်  စကံိုကခ်ျနိည်�ိခြ ငး် ဝန်ေဆာငမ်�လပုင်န်းများ တညေ်ထာင်ခြ ငး်ကိ ု

အေထာက်အကေူပးရန် တုိ�အတွက ်  ေနာကထ်ပ ်IAEA ၏အကူအညီများ လိုအပပ်ါသည။် 

• အစားအစာ�ှင့်စိုက်ပျို းေရး။ အစဥအ်လာအားဖြ င့် စိုကပ်ျိုးေရး�ိုငင်ံဖြ စေ်သာေက� ာင့်  ပ� းီခဲ့သည့် 

နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရး လပုင်န်းစဥမ်ျားအတွငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ခဲ့သည့် 

ဆန်စပါး ထတုလ်ပုမ်� အပါအဝင် စမီကံိန်းများစာွဖြ င့် ဆနစ်ပါး ထတ်ုလပုမ်�သည်  မြ န််မာ�ိငုင် ံ

အတွက် အဓကိဦးစားေပးအဖြ စ် တညရ်ှိေနပါသည။် အခြ ားအေရးက� းီသည့် စးီပာွးဖြ စသ်းီ�ှံများ 

မာှ ဆီထကွသ်းီ�ှံများဖြ စ်ပ� းီ အထကွ�်�န်းေကာငး်ေစရန်အတကွ် အပငအ်ာဟာရ  ဖြ စေ်စေသာ 

ေရေကာငး်ေရသန်�အသုးံပြ ုရန် လိုအပပ်ါသည။် 

 



• ေမြ ဆီလ�ာ�ှင့်ေရစီမံခန်�ခွဲခြ င်း 

 မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ အေရးက� းီ ဦးစားေပးအစအီစ�မ်ာှ အငး်ေလးကန်  ပြ ုပြ ငထ်ိန်းသမိး်ခြ ငး် 

 ဖြ စပ်ါသည။် လယယ်ာထကွက်ုန်များ�ငှ့် အမျိုးမျိုးေသာ စးီပာွးေရးလပုင်န်းများသည် 

အငး် ေလးကန်ကမး်စပမ်ျားတွင်  ေြမဆလီ�ာတိကုစ်ားခြ ငး်�ငှ့် အနညက်ျခြ ငး်တုိ�ကို  ဖြ စေ်ပ�ေစ 

ပါသည။် အိုငဆ်ိုတုပ်နညး်ပညာကိုအသုံးပြ ုသည့် ပိုမိုထေိရာကသ်ည့် ေမြ ဆီလ�ာ�ငှ့်ေရ 

စမီခံန်�ခွဲမ� လပုင်န်များသည်  စိုကပ်ျိုးေရးကုန်ထတ်ုလပုင်နး်များကို ပိုမိုတုိးတကေ်စပါလမိ့် 

မည။် ၂၀၁၅ ခ�ုစှ် အတွငး်  မြ နမ်ာ�ိုငင်ံတွင် ေရက� းီမ�သည် ေမြ ဆီလ�ာ၏ (၀-၂၀ စငတီ်မီတာ) 

အထိ တုိကစ်ားပါဝငသ်ွားပ� းီ ရလဒအ်ားဖြ င့် အဓကိကျသည့် အပင်သ� ဇာဓာတ်များ�င်ှ့ 

ေအာ်ဂငး်နစက်ာဗနွ် ဆံုး��ံးမ�ကို  ဖြ စေ်ပ�ေစပ� းီ ေမြ ဆီလ�ာဖွဲ�စညး်တညေ်ဆာကပ်ုံကို ပျကဆီ်း 

ေစပါသည။် ေရက� းီမ�ေက� ာင့် ေမြ ပ� ို ကျမ�များသည ် လယယ်ာကုန်ထုတ်လပုင်န်းများ တည်တ့ံ 

ေစရန်အတကွ် တုိကစ်ားေမြ များကို လယသ်မားများ အသုံးပြ ု၍မရ�ိုငေ်အာင် ဖန်တီးေနပါ 

သည။် အလားတူ ပငလ်ယေ်ရများ ထန်ွယကစ်ိုက်ပျိုးေမြ များေပ�သို� ဝငေ်ရာကလ်ာခြ ငး် သည် 

စိုကပ်ျိုးေမြ များကို ဆားငန်ဓာတ် သကေ်ရာက်ေစပါသည။် စိုကပ်ျိုးေရးအတကွ် ေမြ  

အသုံးချမ�များကို ေမြ ဆီသ� ဇာဓာတ်  ဖြ ည့်တငး်ခြ ငး်၊ ဆားငန်ဓာတ် ပါဝင်မ� တုိငး်တာခြ ငး်၊ 

သးီ�ှံဖြ စထ်ွန်းမ��ငှ့်လညး်ေကာငး်၊ ပတ်ဝနး်ကျင်ကို ေထာကပ်ံ့အားဖြ ည့်သည့် လယယ်ာ 

စိုကပ်ျိုးေရးစနစ်အတွက် ေမြ ဆီလ�ာ အသုံးပြ ုမ�  အစီအစ�မ်ျား ချမတ်ှခြ ငး်အားဖြ င့် လညး် 

ေကာငး် စစေ်ဆးသုံးသပသ်င့်ပါသည။် စိုကပ်ျို းဖြ စထ်ွန်းရန်အတွက် ေမြ ဆီလ�ာ  ပြ နလ်ည် 

ထန်ိးသမိး်ရန် လိုအပေ်နပါသည။် အဆုိပါြဖစ�်ိုင်ေခြ များအတွက် �ိုကထ်ရုိဂျင်-၁၅၊ ကာဗွန်-

၁၃ �ငှ့်  �ျူကလးီယားေပါကက်ွဲမ�မှ ထကွေ်ပ�လာေသာ အမ�နမ်ျားကို အသုံးပြ ုေသာ 

နညး်ပညာ ကဲ့သို�ေသာ �ျူကလးီယား နညး်ပညာများသည် ေမြ သ� ဇာေကာငး်မွန်မ��င့်ှ 

အရည်အေသးွကို ေစာင့်က� ည့်ချင်တ့ကွရ်န်�ငှ့် စိုကပ်ျိုးေမြ မှ အပင်သ� ဇာဓာတမ်ျား အနည် 

ကျ ဆံုး��ံးမ�ကို ချင့်တွက်ရန် အေထာကအ်ကူပြ ုပါသည။် သးီ�ှံစိုကပ်ျို းေမြ များ၏ ေမြ ဆီလ�ာ 

 ပြ န်လည်ထနိး်သမိး်ခြ ငး်�ှင့် စိုကပ်ျုးိေမြ များေပ�သို ပငလ်ယေ်ရ ဝင ်ေရာက်မ�ေက� ာင့် ဆားငန် 

ဓာတ် တုိးလာခြ ငး်ကို ေလျာ့ချရန် �ိုငင်တွံငး်သင်တနး် (၂) ခ ု ေပးခြ ငး်ြဖင့် စမွး်ရည ်မြ �င့်တင် 

တညေ်ဆာက်ခြ ငး်သည်  အေရးတက� းီ လိုအပလ်ာပါသည။်  

 

 



• တိရစ�ာန်ေမွးမြ ူထုတ်လုပ်ခြ င်း 

IAEA သည် FMD �ငှ့် က��ဲွားများတငွ်  ဖြ စ်ပာွးေသာ ကးူစကေ်ရာဂါကဲ့သို� တိရစ�ာန် 

ေရာဂါများအား ထန်ိးချုပရ်နအ်တွက်  မြ န်မာ�ိုင်ငအံား ယခငက်တညး်က အကအူညမီျားကို 

ေပးခဲ့ပါသည။် ကာလတုိအစအီစဥမ်ျားတွင် နယေ်မြ အလိုက် ထတ်ုလုပမ်� တိးုတက်ရန၊် 

စားနပ်ရိက�ာဖလူုံေစရန်�ှင့် အမိေ်ထာငစ်အုဆင့် အာဟာရ  ပြ ည်ဝ့ေစရန်အလို�ငာှ IAEA ၏ 

နညး်ပညာအကအူညမီျား လိုအပသ်ည။် ေနာကထ်ပ် အေရးပါလာသည့် နယပ်ယ် ၂ ခမုာှ က�ဲ၊ 

�ာွး၊ ဝကစ်သည့်  ခ� ံေမးွတိရစ�ာန် ေမးွမြ ူေရး�ငှ့် အငး်ဆကမ်ျားအား ပိုးသတ်သည့်နညး်ပညာ 

များဖြ စပ်ါသည။် 

• ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်နည်းပညာများအသံုးချခြ င်း။  မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏စကမ်�က�တွင် စက�်ုံတည ်

ေဆာကေ်နစဥ၊် လပုင်န်းလညပ်တ်ေနစဥ�်ငှ် ့  ပြ ုပြ ငထ်နိး်သမိး်စဥ််အတွငး် စက�်ုံတည်တံခ့ိုင်မ� မဲ� 

အား ေစာင့်က� ည့်စစေ်ဆးေရး၊ အရညအ်ေသးွထိန်းချုပ်ေရး၊ အရည်အေသးွအာမခမံ�တိ�ုအတက်ွ 

စကအ်စိတ်အပိုငး်အမျို းမျို းအား စမး်သပရ်န် လုံေလာကသ်ည့် စကပ်စ�ညး်ကရိိယာများ မရိှေပ။ 

စကမ်�လပုင်န်း�ငှ့်ဆုိငေ်သာ အသုးံချမ�များအတွက ် ေရဒယီိအုိငုဆိ်တုပုသ်ုံးေခြ ရာခံ ခြ ငး်�ငှ့် မရူငး် 

မပျက ် စမး်သပ်ချင့်တွက် ခြ ငး် နညး်ပညာများတငွ် အမျိုးသားစမွး်ေဆာင်ရည် တညေ်ဆာက်ခြ ငး် 

လပုင်န်းများေဆာငရွ်ကရ်န်  IAEA မ ှအကအူညမီျား လိုအပသ်ည။် 

• ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ေပးခြ င်းနည်းပညာများ 

• အီလက်ထရွန်ေရာင်စဥေ်ပးစက် ။  ယခေုခတ်ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်နညး်ပညာများသည်  

ကန်ုသယွမ်�အခငွ့်အလမး်များ တိးုမြ �င့်�ိငုရ်န်အလို�ငာှ အစားအစာ�ငှ့် လယယ်ာထုတ် 

ကန်ုများ ေဘးကငး်ေရး�ငှ့် အရည်အေသးွထနိး်ချုပေ်ရးကို တုိးတကေ်စခြ ငး်�ငှ့် ပုိ၍ 

ေကာငး်မန်ွးေသာ ကျန်းမာေရးပြ ုစေုစာင့်ေရှာက်မ�အတကွ် ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ပိုး 

သတ်ထားေသာ အသကက်ယပ်စ�ညး်ကရိယိာများ၊ ပံ့ပိုးေပးခြ ငး်တုိ�တွင်လညး် လူမ� 

စးီပာွးေရး အေခြ အေနများ  မြ �င့်တငေ်ပးသည့် မညသ်ည့်ေနရာတငွမ်ဆို အဓကိအခန်း 

က�မှ ပါဝင်ေနပါသည။် ယခအုချိန်တွင်  မြ န်မာ�ိုငင်၌ံ စကမ်�ထုတ်ကန်ုများအား 

 ပြ ုပြ ငရ်န် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ပးစကမ်ျား မရိှေသးေပ။ သင့်ေလျာ်သည့် အီလကထ်ရွန် 

ေရာငစ်ဥေ်ပးစက် ထေူထာင်ခြ ငး်သည်  အစားအစာ�ငှ်စ့ိုကပ်ျိုးေမးွမြ ူေရးက�များ၊ 

သေုတသန�ငှ့်ဖွ�ံ ဖ� ို းေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျငရှ်ိ ညစည်မး်ပစ�ညး်များ ဖယရှ်ားမ��င့်ှ 

ဆကစ်ပသ်ည့် ေလလ့ာမ�များအား လပုေ်ဆာင်ခြ ငး်�ငှ့် ပိုးသတ်ထားသည့် ေဆးကသု 



ေရးပစ�ညး်များ ထတုလ်ပု်ရန်အတွက် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှကမ်�လပုင်န်း အားလုံးတို� 

တွင် လကေ်တ�ွအသုးံပြ ုမ�များ၏ များပြ ားေသာ လိုအပခ်ျကအ်မျိုးမျိုးတို�အား  ဖြ ည့် 

ဆညး်ေပးပါသည။် 

• တုိငး်တာမ�များအတွက်ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်နည်းပညာများ 

• ေရဒီယုိအုိငဆုိ်တုပ်သံုးေခြ ရာခံခြ င်း�င့်ှအလံုပတ်ိေရဒီယုိသတ� ိက� ပငရ်င်းအသံုးချမ�များ 

 �န်ုးအနညအ်�စှသ်ယယ်ူပို�ေဆာငမ်�စးူစမး်ေလလ့ာခြ ငး်အတွက ်ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပ ်သုံး 

ေခြ ရာခံခြ ငး်�ငှ် ့ �ျူကလီရွနး်နစ ် တုိငး်တာေရးစနစ ် အသုံးပြ ုမ�များအား အဓကိ ထား 

လပုေ်ဆာငရ်မည။် လာမည့်�စှမ်ျားအတငွး် ထိုကဲ့သိ�ုေသာ အသုံးချမ�များ�ငှ့် 

ပတ်သကသ်ည့် အရည်အချငး်ပြ ည့်မေီသာ ဆကစ်ပအ်မ�ထမး်အတကွ် လိုအပခ်ျက် 

များသည ် တုိးပွားလာမည်ဖြ စသ်ည။် အသုံးချသိပ�ံ�ငှ့် နညး်ပညာ ေရရှညထ်န်ိးထား�ိုင် 

မ�အား ေသချာေစရန် International Society of Tracers and Radiation 

Application (ISTRA) ၏ မနှက်နေ်က� ာငး် အတည်ပြ ုသည့်စနစေ်အာက်၌ အမ�ထမး် 

များ၏ အရညအ်ချငး် ပြ ည့်မီခြ ငး်�ငှ် ့ အသိအမှတ်ပြ ုခရံခြ ငး်တိ�ုသည ်  အဓကိ ဦးစား 

ေပး သတ်မှတ်ချက ်တစ်ခုဖြ စပ်ါသည်။ 

• မူရင်းမပျက်စမ်းသပစ်စ်ေဆးခြ င်း 

မရူငး်မပျကစ်မး်သပစ်စေ်ဆးခြ ငး်(NDT)ဆုိင်ရာ အမ�ထမး်များ၏ အရည်အချငး် 

 ပြ ည့်မီခြ ငး်�ငှ့် အသအိမတ်ှပြ ုခရံခြ ငး်တို�အတွက ် ပြ ည့်စုံသည် ့ NDT ဖွဲ�စညး်တည် 

ေဆာကပ်ုံ ထေူထာင်ခြ င်းသည ် NDTလပုင်န်း၌စိတ်ပါဝငစ်ားသမူျား၊ ေလ့ကျင့် သင် 

 က� ားေပးသည့် ဌာနများ�ှင့် �စှေ်ပါငး်များစာွအတွငး် �ုိငင်ံ၏မှန်ကနေ်က� ာငး် အတည် 

 ပြ ုသည့် အဖွဲ�အစညး်သည ် အဓကိဦးစားေပး သတ်မှတ်ချကတ်စခ်ုအဖြ စ ် ဆကလ်က် 

လပုေ်ဆာငရ်န်် ရိှေနခြ ငး်များ�ငှ့်အတ ူ NDTအဖွဲ�အစညး်တစခ် ု ဖန်တးီခြ ငး် ပါဝင်သည့် 

ေရရှညလ်ပုင်န်းစဥ်တစရ်ပ်ဖြ စပ်ါသည။် ေနာက်ဆံုးအဆင့်မှာ- မန်ှကနေ် က� ာငး် အ 

တည်ပြ ုသည့် အဖွဲ�အစညး်အား အပြ ည်ပြ ည်ဆုိငရ်ာ တရားဝင်အသအိမှတ်ပြ ုခြ ငး်တိ�ု 

 ဖြ စပ်ါသည်။ 

• ေရအရင်းအမြ စစီ်မံခန်�ခွဲခြ င်း။  မြ န်မာ�ိုငင်သံည် IAEA ၏ နညး်ပညာအကအူညကီို ေတာငး်ခံ 

ထားသည့်အေလျာက် ေရအရငး်အမြ စမ်ျား၊ အရညအ်ေသးွ၊ ပျံ��ှံ�တည်ရိှပုံ၊ စးီဆငး်ပုံ�ငှ့် ေရ၏ 

သကတ်မး်များကို ခန်�မှန်းတွကခ်ျက�်ိုငသ်ည့်  အိုငဆိ်တုုပန်ညး်ပညာ အသုံးချခြ ငး်များ�င်ှ့ 



အေခြ ခအံေဆာကအ်အုံ ဖွံ�ဖ� ို းလာခြ ငး်တုိ�မှတစ်ဆင့် ေရအရငး်အမြ စစ်ီမခံန်�ခွဲမ�  မြ �င့်တင်ခြ ငး် 

ဆုိင်ရာ စမီခံျက်တစခ်ကုို အစပျို းရန် အစအီစဥမ်ျား ချမှတ်ထားသည။်  

• ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ေဘးအ��ရာယ်ကာကွယ်တားဆီးေရး။  မြ န်မာ�ိုငင်သံည်  အမျိုးသားဓာတ်ေရာင် 

 ခြ ည် ေဘးအ��ရာယ်ကငး်ရှငး်ေရး အေခြ ခံအေဆာကအ်အုံဆုိင်ရာ စမွး်ေဆာင်ရည်တည် 

ေဆာက်ခြ ငး်များအား ေဒသတွငး် သို�မဟုတ် IAEA ၏�ျူကလးီယားေဘးအ��ရာယက်ငး်ရငှး်ေရး 

�ငှ့် လုံ ခြ ုေံရးဌာန တုိ�မှတစဆ်င့် ဆကလ်ကလ်ပု်ေဆာငသ်ွားမည် ဖြ စပ်ါသည။် 

• ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး�ှင့်ေစာင့်က� ည့်စစေ်ဆးခြ င်း။ စက�်ုံများ�ငှ် ့ စညပ်င ်

သာယာ မလိ�ာအညစအ်ေက� းများအား  စနွ�်ပစ်ခြ ငး်များ၊ စက�်ုံစန်ွ�ပစပ်စ�ညး် စပုုံထား ခြ ငး်များ၊ 

ေလ၊ှ သေ �ဘာများမှ ဆီများ၊ ေဒသတွငး် �ျူကလးီယားေပါကက်ွဲမ�ဖြ စ်ပ� းီေနာက ် ထိန်းချုပ်၍ 

မရေသာ ေရဒယီိုသတ� ိက� အမ�န်များ ထတုလ်�တ်ခြ ငး် စသညတိ်�ုသည် ပင်လယသ်ဘာဝ ပတ်ဝန််း 

ကျငအ်ား ညစည်မး်ေစပါသည။်  ဓာတေ်ရာင်ခြ ည် နညး်ပညာသုးံ ပတ်ဝန်းကျင ်ေရဒယီိုသတ� ိက�  

မ�များအား ေစာင့်က� ည့်စစေ်ဆးသည့် လကေ်တ�ွစမး်သပခ်န်းကို မြ �င့်တငရ်န် အေရးက� းီပါသည။် 

၅.၁.၁ လူ�ကျန်းမာေရး 

လေူနမ�ပုစံ ံ ေပြ ာငး်လဲခြ ငး်ေက� ာင့် ေသးွတိုး၊ ဆီးချို၊ ေသးွတငွး်ကိုလကစ်ထေရာများခြ ငး်၊ ေဆးလိပ ်

ေသာက်ခြ ငး်ကဲ့သို� အ��ရာယ်ဖြ စေ်စ�ိငုသ်ည့်အေခြ ခအံေက� ာငး်ရငး်များ ပျံ��ှံ�လျက်ရိှေသာ မြ နမ်ာ 

�ိုငင်တံငွ ် �လှုံးေသးွေက� ာကျဥး်ေရာဂါ�ငှ့် ကငဆ်ာေရာဂါအပါအဝင် မကးူစက�်ိုငေ်သာ ေရာဂါများ 

အဖြ စမ်ျားေနခြ ငး်သည် ကျန်းမာေရးဆိငုရ်ာ ပြ ဿနာတစ်ရပ ် ဖြ စပ်ါသည။် ကငဆ်ာေရာဂါသည် 

ကသုရန် ခကခ်၍ဲ ေပျာကက်ငး်ရန် မလယွက်ူသည့်အပြ င ် ေသေစ�ိုင်ေသာေရာဂါ ဖြ စ်ပါသည။် 

ေဆး�ုံအေခြ ပြ ု မှတ်တမ်းများအရ မြ န်မာ�ိုငင်ံတွင် အဖြ စမ်ျားသည့် အကျိတ်အဖအုမျို းအစား ၅ မျိုး 

ရိှပါသည။် ယငး်တိ�ုမှာ သားအမိေ်ခါငး်၊ ရငသ်ား၊ ဦးေခါင်း၊ လညပ်ငး်�ငှ့် အစာအမိ�်ငှ့် အလူမး် 

ေက� ာငး် ကငဆ်ာများ ဖြ စပ်ါသည။် �စှစ်ဥခ်န်�မှန်းေခြ   လူနာသစ် ၇၅၀၀ ေကျာ်သည ် ဓာတ်ေရာင် 

 ခြ ည်ဖြ င့် ကသုသည်ဌ့ာန ၄ ခတွုင ်စာရငး်သငွး်ေစာင့်ဆုိငး်ေနရပါသည။် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညက်ို ကငဆ်ာ 

ေဝဒနာရှငမ်ျားအား ကသုရန်�ငှ့် ေရာဂါအေခြ အေန ဆက်တုိးမလာေစပ ဲ ေလျာ့ပါးလာေစရန် အခ 

ေက� းေငမွယပူ ဲ ဝန်ေဆာငမ်�ေပးလျကရှ်သိည။် ကငဆ်ာတုိကဖ်ျကသ်ည့် ဓာတုေဆးဝါးများ အသုံးပြ ု၍ 

ကသုနညး်သည ် ကုန််ကျစရိတ်မြ င်မ့ားသည့်အတွက ် လနူာအများစသုည ် ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ကုသ 

 ခြ ငး်ကိုသာ အားထားေနရသည။် ကငဆ်ာကသုမ�ကို အေထာက်အကူဖြ စေ်စရန် ေရာဂါရာှေဖွရာတွင် 

ပံ့ပိုးေပးသည့် စကပ်စ�ညး်များလညး် လုံေလာကမ်�မရိှေပ။ 



သိုငး်ရိွုကအ်ကျတိက်ငဆ်ာအတွက ် ေရဒယီိအုိငု်အိုဒငး်ဖြ င့်ကုသခြ ငး်မလှွဲ၍ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည ် နညး် 

ပညာဖြ င့် အကျိတ်အဖုကသုခြ ငး်သည ် မြ န်မာ�ိုငတွ်င ် အစပျို းသည့်အဆင့်မာှပင ် ရှိေနဆဲ  ဖြ စသ်ည။် 

ယငး်ပြ ဿနာသည ်ဓာတ်ေရာင်ခြ ညသ်င့်မ�တိုငး်ကိရိယာ၊ ေရဒယီိုသတ� ိက� ဓာတေုဗဒ၊ ေရဒယီိ ုအိုငဆုိ် 

တုပ်၊ ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ဆုိင်ရာ အသုံးအေဆာငပ်စ�ညး်များ�ငှ့် ေရဒီယိုသတ� ိက� ေဆးဝါးများအား 

အသုံးပြ ုရန်အတွက ် က�မး်ကျငသ်မားေတာ်များ၊ နညး်ပညာရှငမ်ျား၊ ေဆးပညာဆိငုရ်ာ �ပူေဗဒ 

ပညာရှင ် မလုံေလာက်ခြ ငး်တုိ�ကဲ့သို� အေက� ာငး်ရငး်များစွာ ေပါငး်စပပ်ါဝငေ်နသည။် အချို �ေသာ 

ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်ပးစက်များမာှ က� ာရညှအ်သုံးပြ ု၍မရဘ ဲ သက်တမး်ကုန် ေရဒယီိုသတ� ိက� ပင်ရငး် 

ကို အစားထိုးရန်လိုအပပ်ါသည။် ထို�ပြ ငဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ပးေသာ စကက်ရိိယာများအတွက ်

သငတ်နး်ေပးထားေသာ ပြ ုပြ ငထ်ိန်းသမိး်ေရးအငဂ်ျင်နီယာ လိုအပပ်ါသည။် ဤအတိုငး်ဆိုပါက  

အကျိတ်အဖ ု �ငှ့် �လှုံးေရာဂါကသုခြ ငး်ဆုိင်ရာ နယပ်ယတွ်င ် လနူာများသည ်  ေရာဂါရှာေဖွခြ ငး်�င်ှ့ 

ကသုခြ ငး် �စှ်ခလုုံးအတွက ်ပိုမိုေကာငး်မွန်ေသာ ေဆးကသုမ�ကို ရရှိရန် ခက်ခေဲနဦးမည်  ဖြ စ်ပါ သည။် 

ထို�ပြ င် မက� ာေသးမကီ ဖငွ့်လစှခ်ဲေ့သာ Cyclotron �ငှ့် PET/CT ဌာန သည် ပြ ည်သူလူထုကုိ 

အေကာင်းဆံုးေဆးဝါးကုသမ� ဝန်ေဆာင်မ�များ  ပြ ုလုပ်ေပးရန် �ျူ ကလီးယားေဆးပညာသမားေတာ်၊ 

နည်းပညာရှင်၊ သူနာ ပြ ု၊ ေဆးဝါးက�မ်းကျင်သူများ/ဓာတုေဗဒပညာရှင်၊ ေဆးပညာ�ူပေဗဒပညာရှင် 

တုိ�က့ဲသုိ� ထုိပညာရပ်၌က�မ်းကျင်အတတ်ပညာရှင်များအား ေလ့ကျင့်သင်က� ားေပးခြ င်းကုိ အဆက် 

မပြ တ် အကူအညီများ ေပးရန်လုိအပ်ပါသည်။ 

 မြ န်မာ�ိုငင်တံငွ ် အစိုးရပိုင ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညက်ုသေရးဌာန ၄ ခရိှုပါသည။် ရနက်နု၊် မ��ေလး၊ 

ေတာင်က� းီ�ငှ့် ေနပြ ညေ်တာတိ်�ုတွင ်Linear Accelerator �ငှ့် HDR Brachytherapy Machine 

များကို တပ်ဆငထ်ားပ� းီဖြ စသ်ည။် Linear Accelerator စကအ်သစ်များကို ပထမဆံုးအက� မိ် 

အသုံးပြ ုခဲ့က� ပ� းီ �စှဖ်က်မြ ငမ် ှ သုံးဖက်မြ င် ဖွဲ�စညး်ပုံစနစသ်ို� တုိးတက်လာပ� ီဖြ စသ်ည။် ကငဆ်ာ 

ေဝဒနာရှငမ်ျားအား ေရာဂါရှာေဖမွ��ငှ့်ကသုမ� တိုးတကေ်ကာငး်မွန်လာေစေရးအတွက ် လ�ူစမွး်အား 

အရငး်အ မြ စစ်မွး်ေဆာင်ရည�်ငှ့် �ျူကလးီယားေဆးဝါး�ငှ့် ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ကထုုံး ဝန်ေဆာငမ်�တုိ�ကို 

 မြ �င့်တငရ်န် IAEA ၏ နညး်ပညာအကူအည ီလိုအပပ်ါသည။် ထို�ပြ င ်ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ေဆးကသု 

သည့် ကရိယိာအတကွ် ပြ ုပြ ငထ်ိန်းသမိး်ေရးအငဂ်ျငနီ်ယာအား ေလက့ျင့်သင်က� ားေပးရန် လိအုပ ်

ပါသည။် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် အကျတိအ်ဖကုု သမားေတာ်များ၊ ေဆးပညာ�ပူေဗဒပညာရှင�်ှင့် 

ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ကထုုံး သမားေတာမ်ျားအား အထးူသငတ်နး်ေပးခြ ငး်�ငှ့် ေခတ်မကီသုသည့် နညး် 

စနစမ်ျား၊ စကပ်စ�ညး်ကရိိယာများ�ငှ့် ဝန်ေဆာငမ်�များ၏ အရည်အေသးွ အာမခံခြ ငး်၊ အရညအ်ေသးွ 



ထန်ိးချုပ်ခြ ငး်ဆိငုရ်ာ က�မး်ကျငပ်ညာရှငမ်ျား၏ အက� ဉံာဏ်တိ�ုသည် လူနာတုိ�အား ကျနး်မာေရး 

ေစာင့်ေရာှကမ်�လပုင်န်းများကို �ိုငင်ံတကာအဆင့်မ ီ ကျယက်ျယ်ပြ န်�ပြ န်� လပုေ်ဆာငေ်ပး�ိုငမ်ည်ဖြ စ် 

ပါသည။် 

�ုိင်ငံတကာမှ လက်ခံကျင့်သံုးေနသည့် အရည်အေသွးဆုိင်ရာ စံချိန်စံည�န်းများ (QUANUM, 

QUATRO) အတုိင်း အေကာင်းဆံုးေဆးဝါးကုသမ� ဝန်ေဆာင်မ�များပြ ုလုပ်ေပးရန် အရည်အေသွး 

စီမံခန်�ခဲွသည့် အစပြ ုမ�များကုိ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။  

လယယ်ာစိုကပ်ျို းေရး၊ လ�ူကျန်းမာေရး၊ စကမ်��ှင့် ပတ်ဝန်းကျငထ်န်ိးသိမး်ေရးတုိ�တငွ ် ဓာတ်ေရာင ်

 ခြ ည်�ငှ့် ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပမ်ျားအား အသုံးချမ�များသည ် ပြ ညသ်လူထူုကို အကျိုးပြ ုပါသည။် 

ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်နညး်ပညာအသုးံချမ�တိုငး်၌ ဓာတေ်ရာင်ခြ ညသ်င့်မ�အား တုိငး်တာရာတွင ် တိကျ 

မန်ှကန်မ� ရိှရန်လိုအပ်ပါသည။်  မြ န်မာ�ိုငင်ံသည ် စကံိုကခ်ျိန်ည�ိခြ ငး် ဝန်ေဆာငမ်�များေပးရန်၊ 

ဓာတေ်ရာင်ခြ ညသ်င့်မ�ပမာဏတုိငး်တာခြ ငး် မန်ှကန်တိကျမ� တုိးတကေ်စရန်၊ စကံိုကခ်ျိန်ည�ိခြ င်း 

နညး်ပညာ�ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညတ်ိုငး်တာခြ ငး်တွင ် ေလက့ျင့်သင်က� ားမ�များေပးရန်တုိ�အတွက ် အမျိုး 

သား တစဆ်င့်ခစံခံျိန်စံည�န်းကိုကဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ညပ်မာဏစမး်သပခ်နး် တညေ်ထာငရ်န် IAEA ၏ 

အကအူည ီ လိုအပ်ပါသည။် ထိုစမီကံိန်းသည ် Personal Dosimetry Services �ငှ့် ဓာတေ်ရာင် 

 ခြ ည ် တိငုး်တာေရး ကရိိယာများအတကွ ် ပို၍တိကျေသာ စကံိကု်ချိန်ည�ိသည့် ဝန်ေဆာင်မ� 

များေပးခြ ငး်၊ ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ပးခြ ငး်လပုင်နး်တွင် အရည်အေသးွမြ င့် ထန်ိးချုပမ်�များရ�ိုင်ခြ ငး်  

စသညတုိ်�ကိအုေက� ာငး်ပြ ု၍  ပြ ညသ်လူထူ�ုငှ် ့ ဓာတ်ေရာင်ခြ ညလ်ပုသ်ားများကို  များစွာ အကျိုးပြ ု 

ပါလမိ့်မည။် 

 ၅.၁.၁.၁ �ျူကလီးယားေဆးပညာ�ှင့်ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့်ေဆးကုသခြ င်း 

ယခ ု (၂၀၁၆-၂၀၁၇)  မြ န်မာန့ညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးအစီအစဥ်မာှ ေအာကေ်ဖာ်ပြ  

ပါ အတုိငး်ဖြ စပ်ါသည။် 

MYA6032 (2016-2017) 

ေခါင်းစဥ်-ကငဆ်ာေဝဒနာရှငမ်ျားအား ေရာဂါရှာေဖွခြ ငး်�ငှ့် ကသုခြ ငး်ဆုိငရ်ာ တုိးတက်ရန် 

အတွက် �ျုကလးီယားေဆးပညာ�ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ကသုသည့် ဝန်ေဆာငမ်�လပုင်နး် 

များတွင ်လ�ူစမွး်အားအရငး်အ မြ စအ်ားမြ �င့်တငေ်ပးခြ ငး် 

အသံုးချသည့်နယ်ပယ်- ကငဆ်ာေရာဂါစမီခံန်�ခွဲမ�ဆုိင်ရာ Radiation Oncology  



ရည်ရွယ်ချက်- ပိုစစထ်ရွန် ထုတ်လ�တ်ပုရံပိေ်ဖာန်ညး်ပညာ�ငှ့် ကွန်ပျူတာသုံး ပုံရိပေ်ဖာ်နညး် 

ပညာ (PET-CT) ၊ Cyclotron၊ Linear Accelerator �ငှ့် HDR Brachytherapy 

Services တုိ�၌ လူ�စမွး်အားအရငး်အမြ စ်စမွး်ေဆာငရ်ည်မြ �င်တ့င်ရန်၊ 

၅.၁.၁.၂   တစ်ဆင့်ခစံံချန်ိစံည�န်းကုိက်ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ပမာဏစမ်းသပခ်န်း 

ယခ ု (၂၀၁၆-၂၀၁၇)  မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကမ်�အစီအစ�တ်ငွ ်

ေအာကပ်ါ စမီကံိန်းကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကမ်ည ်ဖြ စပ်ါသည။် 

MYA6033 (2016-2017) 

ေခါင်းစ�်-အမျို းသားတစ်ဆင့်ခစံခံျိန်စညံ�န်းကိုက် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညပ်မာဏစမး်သပခ်နး်တစခ် ု

တညေ်ထာငြ်ခငး်။ (အဆင့်  ၂) 

အသံုးချသည့်နယ်ပယ်-ဓာတ်ေရာင် ခြ ညပ်မာဏတုိင်းတာခြ ငး်�ငှ်ေ့ဆးပညာ�ပူေဗဒ 

ရည်ရွယ်ချက်- သကဆ်ိုင်ရာ IAEA ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရးစခံျိနစ်ညံ�န်များ�ငှ့် လမး်ည�န် 

ချကမ်ျားအတိငုး် အမျို းသားတစဆ်င့်ခစံခံျိန်စညံ�န်းကိုက ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညပ်မာဏ စမး်သပ် 

ခန်းတစခ် ု တညေ်ထာင်ခြ ငး်ဖြ င့်  မြ န်မာ�ိုငင်ံတွင် ဓာတေ်ရာင်ခြ ညသ်င့်မ�တုိငး်တာခြ ငး် နယ် 

ပယ ် အသးီသးီအတွက ် တုိငး်တာရရှိသည်ပ့မာဏ တိကျမ�မြ င်မ့ားေစရန်�ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည် 

နညး်ပညာ အသုံးချမ�တုိင်းတွင ်ေဘးအ��ရာယ်ကငး်ရှငး်စာွ အသုံးပြ ုမ�ကို  မြ �င့်တငေ်ပးရန်၊ 

၅.၁.၂ အစားအစာ�ှင့်စိုက်ပျို းေရး 

၅.၁.၂.၁ ေမြ ဆီလ�ာ�ှင့်ေရစမံီခန်�ခဲွခြ င်း  

ေမြ ဆီလ�ာ�ငှ်ေ့ရစမီခံန�်ခွဲရာတွင် �ိုငင်ံ၏နညး်ပညာ ပးူေပါင်းေဆာင်ရွကေ်ရး လပ်ု 

ငန်းများသည် အငး်ေလးကန်တွငး်၌ စိုကပ်ျိုးထတု်လပု်ခြ ငး်�ငှ့် တဲွဆကပ်ါဝငလ်ာ သည့် 

ေရေဝကနုး်တန်းများ ေမြ ဆလီ�ာပြ ုနး်တီးမ�ကို ဦးတညေ်ဆာင်ရွကေ်နပါသည။် 

အငး်ေလးကန်အတွငး်  ေရအရညအ်ေသးွ ေကာငး်မန်ွတိုးတကေ်စရန်�ငှ့် အနညပ်ို�ချ 

မ���န်းကို တိကျစွာ တိငုး်တာ�ိုင်ရန်အတွက် ေရေဝကန်ုးတန်းများ ေစာင့်က� ည့် ချင့် 

တွကသ်ည့် စမီခံန်�ခွဲမ�ကို ဆကလ်ကလ်ပုေ်ဆာင်ရန်  က� ို းပမး်လပုေ်ဆာင်ရမည ်  ဖြ စ် 

ပါသည။် 

 

 



MYA5025 (2015-2017) 

ေခါင်းစ�်-အငး်ေလးကန်အတွငး်  ေရအရညအ်ေသးွ�ငှ့် အနညပ်ို�ချမ���န်းကို ေရေဝ 

ကန်ုးတန်းများ စမီခံန�်ခွဲခြ ငး်ဖြ င့် ေစာင့်က� ည့်ချင့်တွက်ခြ ငး်  

အသံုးချသည့်နယ်ပယ်- စိုကပ်ျိုးေရ�ငှ်ေ့မြ ဆီလ�ာစီမခံန်�ခွဲမ� 

ရည်ရွယ်ချက်- ေရအရညအ်ေသးွ�ငှ့် အနညပ်ို�ချမ���နး်ကို ေစာင့်က� ည့်စစေ်ဆးခြ ငး်၊ 

အစရီငခ်တံင်ပြ ခြ ငး်၊ အတည်ပြ ုစစေ်ဆးခြ ငး် တိ�ုမတှစ်ဆင့် အငး်ေလးေဒသ ပတ်ဝနး် 

ကျင ်ထန်ိးသမိး်ေရးကို အေထာကအ်ကူပြ ုရန်၊ 

၅.၁.၂.၂. တိရစ�ာန်ေမွးမြ ူထုတ်လုပ်ခြ င်း  

 မြ န်မာ�ိုငင်တံငွ ် ေမးွမြ ူေရးက�သည ်  ဆငး်ရဲ�ွမး်ပါးမ� ေလ�ာခ့ျေရးသိ�ု ဦးတညေ်န 

သည့် အလားအလာ အလနွေ်ကာငး်ေနေသာ်လညး် ေမွးမြ ူေရးလပုင်န်းရှငမ်ျားအား 

အက� ေံကာငး်များ၊ နည်းလမး်များေပးခြ ငး်ကို မြ �င့်တင�်ိငုသ်ည့် နညး်ပညာချို�တဲ့ 

 ခြ ငး်�ငှ့် အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်ဆုိင်ရာ ဖွဲ�စညး်တညေ်ဆာကပ်ုံ�ငှ့်မဝူါဒ မရိှခြ ငး်၊ 

နညး်ပညာအသစမ်ျားရရိှ�ိုငမ်� အားနညး်ခြ ငး်တုိ�ေက� ာင့် ေမးွမြ ူေရးက�အား 

စမွး်ရည်ပြ ည့် မလညပ်တ်�ိုငေ်ပ။ တိရစ�ာန် ေမးွမြ ူထတ်ုလပု�်ိုငမ်�သည ် မန်ှကန်သည် ့

အစာေက�းစနစ�်ငှ့်   ေမးွမြ ူေစာင့်ေရာှကပ်ုံ၊ ပြ ည်တွငး်တငွ် ရ�ိုငသ်ည်အ့စာ အသုးံပြ ု 

ပုံ�ငှ့် အစာရ�ိုငသ်ည့် ရငး်မြ စ်တုိ�အေပ�တငွ ် များစာွမတူညေ်နသည။် မြ န််မာ�ိုငင် ံ

တွင ် တစပ်ိုင်တစ�်ိငု် ေမးွမြ ူေရးသမားများ အပါအဝင ် ေမးွမြ ူေရး ခ� ပံိုငရှ်ငမ်ျားသည ်

ထတ်ုလပုမ်�စမွး်ရည်၏ အကျိုးသကေ်ရာက်မ�ကို အေလးမထားပ ဲ သမားရုိးကျ နညး် 

လမး်များအတုိငး် ဆက်လကလ်ပုက်ိုငေ်နက� သည။်  ပြ ညတ်ငွး်ထကွ ် အစာရငး်မြ စမ်ျား 

တွင ် အာဟာရပါဝငမ်�၊  ကျနး်မာေရး�ငှ်ည့ညီွတ်ေသာ အစားအစာမျိုးစုံေက�းခြ ငး် 

ဆိုင်ရာ သတငး်အချက်အလကအ်သုးံပြ ုမ�၊ တိရစ�ာန်များအတွက ် အသုံးပြ ုသည့် 

အစာက� မး်�ငှ့် ထည့်သွငး်ေရာစပ်ရမည့် ပမာဏအချို းအဆ၊ မသီနိး်ထတ်ုလ�တ်မ� 

တုိ��ငှ့် ပတ်သက်၍လည်း အသအိမြ င်နညး်ပါးသည။် ထို�ပြ င ် ပြ ည်တွငး် ထတ်ုလပုမ်�၊ 

ေစျးကကွ�်ငှ့် စိုကပ်ျို းေရးကန်ုထုတ်လပုမ်� နညး်စနစ ် လညပ်တ်သည့်အေခြ အေနတုိ� 

အတွငး် အေလ့အကျင့်ေကာငး်များ ရရိှရန၊် လက်ခရံန၊် လ�ဲေပြ ာငး်ေပးရန၊် နညး်ပညာ 

စမွး်ေဆာင�်ိုငမ်� ချို �တ့ဲပါသည။် 



အစိုးရ�ငှ့်ပဂု�လကိ က��စှခ်လုုံးရှိ အဖွဲ�အစညး်များသည ် အထကပ်ါ လိုအပခ်ျက ်

များေက� ာင့် က�အလိုက ် ထုတ်လပုမ်� တုိးတကလ်ာပ� းီ အမိေ်ထာငစ်အုဆင့် 

အာဟာရ ပြ ည့်ဝမ��ငှ့် အစားအစာဖလူုံမ� ရိှေစ�ိုငသ်ည့် အေတအွက� ုံသစမ်ျားကို 

သငယ်ူလိုစိတ် ရယလူိုစိတ် ရိှက� ပါသည။် မြ န်မာ�ိုငင်ံအေနဖြ င့် ထိုလိုအပခ်ျကက်ို 

အေလးထား ေဆာငရ်ကွ်ရန်အတွက် IAEA ကညူေီထာကပ်ံ့မ� လိုအပလ်ျကရိှ်ပါသည။် 

ဤစမီကံိန်းသည ် က�ေပါငး်စုံ ဖွံ� ဖ� ို းတိးုတကေ်စေရးအတွက ် မဝူါဒ�ငှ့် နညး်ဥပေဒ 

အဝန်းအဝိုငး်ဖွံ� ဖ� ို းလာေအာင ် အေထာကအ်ပံ့ ေပး�ိုငမ်ည်ဖြ စ်ပ� းီ အစိုးရ�ှင့် ပဂု�လကိ 

က�တငွ ် သကဆ်ိငုရ်ာ အဖွဲ�အစညး်များ၏ စွမး်ရညဖ်ွံ�ဖ� ို းမ��ငှ် ့ ချိတ်ဆက ် ၍ 

တိရစ�ာန်အစာ ေက�းေမးွသည့်နညး်လမး်များ တုိးတကေ်ကာငး်မွန်လာေစရန် 

အေထာက်အကူပြ ု�ိုငမ်ည ် ဖြ စ်ပါသည။် ထို�ပြ င် ေရရှညတ်ငွ် သင့်ေလျာ်သည့် နညး် 

ပညာ စမွး်ရည�်ငှ့် ဟန်ချကည်သီည့် ေမးွမြ ူေရးက� ဖွံ�ဖ� ို းမ�ကို အေထာကအ်က ူ

 ဖြ စေ်စမည့် နညး်ဥပေဒ အဝန်းအဝိုငး် ဖွံ� ဖ� ို းလာေစရန် အေခြ ခအံုတ်မြ စ် ချေပး�ိုင် 

မည်ဖြ စသ်ည။် 

လာမည့် (၂၀၁၆-၂၀၁၇) အတွက ် မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကမ်� 

အစအီစ�်တွင ် ေအာက်ပါ စီမကံိန်းကို အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်ကွ်မည ် ဖြ စပ်ါ 

သည။် 

MYA5026 (2016-2017) 

ေခါင်းစ�်- စားနပရ်ကိ�ာလုံခြ ုေံရးတိးုတကေ်စရန်အတွက ် တိရစ�ာန်အစာေက�းသည့် 

နညး်ဗျူဟာများ ေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်ဖြ င် ့ တစ�်ိုင်တစ်ပိုငေ်မးွမြ ူေရးလပုေ်သာ လယသ်မား 

တုိ�၏ အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်ကို တုိးတကေ်စခြ င်း  

အသံုးချသည့်နယ်ပယ်- တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူထုတ်လပု်ခြ ငး် 

ရည်ရွယ်ချက်- စားနပ်ရိက�ာလုံခြ ုေံရး၊ ရကိ�ာ�ငှ့်ပတ်ဝန်းကျင ် ဟန်ချက်ညေီစေရး 

တုိ�ကို သေုတသနများမှတစဆ်င့် တိရစာ�န်အစာေက�းသည့် နညး်ဗျူဟာများ ေဖာ်ထုတ ်

 ခြ ငး်ဖြ င့် တစ�်ိုင်တစပ်ိုငေ်မးွမြ ူေရးလပုေ်သာ လယသ်မားများ၏ အသကေ်မးွဝမး် 

ေကျာငး်ကို တုိးတကေ်စရန်၊ 

 

 
 



၅.၁.၃ ဓာတ် ေရာင်ခြ ည်နည်းပညာအသံုးချခြ ငး်များ 

မရူငး်မပျကစ်မး်သပစ်စေ်ဆးခြ ငး်�ငှ့်တကွခ်ျက်ခြ ငး် Non-Destructive Testing and Evaluation 

(NDT/NDE) သည် စမွး်အားမလိုသည် ့ အေရးပါေသာအသုံးပြ ုမ�ဖြ စ်ပ� းီ စကမ်�လပုင်န်း၌ စက်�ုံ 

တညေ်ဆာကေ်နစဥ၊် လုပင်န်းလညပ်တ်ေနစဥ�်ငှ့် ပြ ုပြ ငထ်ိန်းသမိး်စဥ်အ်တွငး် စက�်ုံတည်တံခ့ိုင်မ� မဲ� 

အား ေစာင့်က� ည့်စစေ်ဆးေရး၊ အရည်အေသးွထန်ိးချုပေ်ရး၊ အရည်အေသးွအာမခမံ�တို�အတွက် 

အစတိအ်ပိငုး်အမျို းမျို းအား စမး်သပရ်ာတွင ် ကျယ်ပြ န်�စွာအသုံးပြ ုပါသည။် မရူငး်မပျကစ်မး်သပ ်

စစေ်ဆးခြ ငး်(NDT)၏ အဓကိအသုးံပြ ုသူများမာှ- စမွး်အငထ်ုတ်စက�်ုံ�ှင့် ေရနံဓာတစုက�်ုံတုိ� 

 ဖြ စပ်ါသည။် ထိုစက�်ုံများကို  ပြ ုပြ ငထ်နိး်သမိး်ခြ ငး်�ငှ့် စစေ်ဆးခြ ငး်များပြ ုလပု်ပ� းီ စက�်ုံအား အခါ 

အားေလျာစ်ွာ ပတ်ိသမိး်ရန် စညး်မျဥး်စညး်ကမး်များဖြ င့် ထနိး်ချုပပ်ါသည။် မရူငး်မပျကစ်မး်သပ် 

ချင့်တကွ်ခြ ငး်(NDE) သည ် စကမ်�က�၌ စက�်ုံပတ်ိသမိး်ရန်မလိုခြ ငး်ေက� ာင့် ေငကွုန်ေက� းကျ များ 

စာွ သကသ်ာသည့် ကျို းရိှထေိရာကသ်ည့် နညး်ပညာတစခ်ုဖြ စပ်ါသည။် Digital Radiography 

ကဲ့သို� ေခတ်သစန်ညး်ပညာများကို  တဖြ ညး်ဖြ ညး်ပိုမို၍ သုံးလာပ� းီ အဆိပုါနယပ်ယ၌် စမွး်ေဆာင ်ရည ်

ဖွံ�ဖ� ို းလာမ� လိုအပလ်ာပါသည။် စကမ်�က� �တ်ုခြ ညး်တုိးတကလ်ာခြ ငး်�ငှ့်အတူ အရည ် အေသးွ 

အာမခံခြ ငး်�ငှ့် ေရရှညတ်ည်တ့ံမ�အတွက် မရူငး်မပျကစ်မး်သပ်ခြ ငး်�ငှ့် စစေ်ဆးခြ ငး်များကို 

ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်အေခြ ပြ ု Conventional Radiography နညး်ပညာအသုံး ပြ ုမ�များ ပိုမိုများပြ ား 

လာပါသည။် မြ န်မာ�ိုငင်ံတွင ်   NDE  သည ် စတင ် ပြ ုလပုေ်နပ� းီေသာ အဆင့်၌ရိှပါသည။် မြ နမ်ာ 

�ိုငင်သံည ် အဆိုပါနယပ်ယတွ်င ် IAEA/RCA နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး စမီကံန်ိးများတွင ်

ပးူေပါငး်ပါဝင်ေသာေက� ာင့် ပးူတဲွေလက့ျင့်ေရး အစအီစဥမ်ျားမ ှ အကျိုးေကျးဇးူ အပြ ည့်အဝရရှိရန ်

အလို�ငာှ ေနာငလ်ာမည့်အဆင့်တွင ် အခြ ား RCA  အဖွဲ�ဝင�်ိုငင်မံျားကို အမလီိုက�်ိုင်ရန ် လိုအပ်ပါ 

သည။် စကမ်�က�တွင် ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပသ်ုံး ေခြ ရာခံခြ ငး်(Radiotracer) �ငှ့်  မူရငး်မပျက် 

စမး်သပ်ချင့်တွက ်ခြ ငး် (NDE) နညး်ပညာ အမျိုးသားစမွး်ေဆာင်ရည်တညေ်ဆာကရ်န် IAEA ၏ 

အေထာက်အကမူျား လိုအပပ်ါသည။် နညး်ပညာအကူအညမီျားဆိငုရ်ာ ရလဒေ်ကာငး်များသည ်   

�ိုငင်အံတွငး် ေရဒယီိအုိုငဆုိ်တုပသ်ုံး ေခြ ရာခံခြ ငး်�ငှ့် အလုံပိတ်ေရဒယီိုသတ� ိက� ပင်ရငး်များ အသုံးချ 

မ� နညး်ပညာ၊ သမားရုိးကျ�ငှ့် ေခတမ်မီူရငး်မပျက် စမး်သပ်တွကခ်ျက်ခြ ငး် နညး်ပညာ စမွး်ေဆာင် 

ရည ် မြ �င်တ့ငေ်ဆာငရွ်က်ခြ ငး် တုိ�မတှစဆ်င် ့စကမ်�က� ဖွံ�ဖ� ို းေရးကို ဖြ ည့်ဆညး်ေပးပါသည။် 

လာမည့် (၂၀၁၆-၂၀၁၇) အတွက ် မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကမ်� အစအီစ�်တွင ်

ေအာကပ်ါ စမီကံိန်းကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကမ်ည ်ဖြ စပ်ါသည။် 
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ေခါင်းစ�်- စကမ်�က�အတကွ် ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပသ်ုံးေခြ ရာခံခြ ငး်�ငှ့် မရူငး်မပျကစ်မး်သပ ်

တွကခ်ျက်ခြ ငး် နညး်စနစ်များတွင်   အမျို းသားစမွး်ေဆာင်ရည်တညေ်ဆာက်ခြ ငး် 

အသံုးချသည့်နယ်ပယ်- စကမ်�ဆိငုရ်ာအသုံးချခြ ငး်အတွက် ေရဒယီိုအိငုဆ်ိုတုပ�်ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည် 

နညး်ပညာ 

ရည်ရွယ်ချက်- ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပသ်ုံးေခြ ရာခံခြ ငး်�ငှ့် အလုံပိတ်ေရဒယီိုသတ� ိက� ပင်ရငး်များအသုံးချ 

နညး်ပညာများ�ငှ့် သမားရုိးကျ�ငှ့် ေခတ်မ ီ မူရငး်မပျကစ်မး်သပတွ်ကခ်ျက်ခြ ငး်နညး်ပညာများတွင် 

စမွး်ေဆာင်ရည ် တညေ်ဆာက်ခြ ငး်မတှစဆ်င် ့ စကမ်�က�ဖွံ�ဖ� ိုးတုိးတကေ်စေရး ဦးတညေ်ဆာင်ရွက ်

ရန်၊ 

၅.၁.၃.၁ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ေပးခြ င်းနည်းပညာများ 

၅.၁.၃.၁.၁ အီလက်ထရွန်ေရာင်စဥေ်ပးစက် 

ဂမ�ာေရာင်ခြ ည၊် အလီကထ်ရွန်ေရာငစ်ဥတ်န်း သို�မဟတု ် အပိစ်ေ်ရာင်ခြ ညမ်ျား 

အပ�အေခြ ခ၍ံ ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ပးခြ ငး်လပုင်န်းစဥန်ညး်ပညာများကို  လန်ွခဲသ့ည့် 

ဆယစ်�ုစှအ်နညး်ငယက်တညး်က ေရာဂါဖြ စပ်ာွးေစေသာပစ�ညး် သို�မဟုတ် အဆပ်ိ 

 ဖြ စေ်စေသာ ေဘးထကွပ်စ�ညး်များကဲ့သိ�ု မလိုလားအပေ်သာ အညစ်အေက� းများ 

ေလျာ့ချရန်�ငှ် ့ ပစ�ညး်များ၏ဂုဏ်သတ�  ိ ပိုမိုေကာငး်မန်ွေစရန် စက�်ုံအမျိုးမျိုးတွင ်

အသုံးချခဲ့ပ� းီဖြ စသ်ည။် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ပးခြ ငး်လပုင်န်းစဥ်တွင ် အလီကထ်ရွန် 

ေရာငစ်ဥေ်ပးစကမ်ျား အသုံးပြ ုခြ ငး်ကိ ု ေဆးကသုေရးပစ�ညး်များအားပိုးသတ်ခြ ငး်၊ 

အစားအစာများအား တာရှညခ်ေံအာင်ပြ ုလပု်ခြ င်း�ငှ့် အဖိုးတန်�ငှ့် အဖိုးအသင့် 

အတင့် ေကျာကမ်ျက်ရတနာ�ငှ် ့ ေကျာကမ်ျက်အရိငုး်တံုးများအား တန်ဖိုးမြ �င့်ခြ ငး် 

တုိ�တငွ ် ကျယ်ပြ န်�စာွ အသုံး ပြ ုေနပ�  ီဖြ စ်ပ� းီ ၎ငး်သည ် သမရုိးကျနညး်ပညာများထက ်

ပို၍ ကျို းရိှထေိရာကသ်ည့် စးီပာွးေရးရာ�ငှ့် ပတ်ဝန်းကျငဆ်ိုင်ရာအကျိုးအမြ တမ်ျား 

ေပး�ိုငပ်ါသည။် အလီက်ထရွန်ေရာင်စဥေ်ပးစက်ကို အသုံးချမ�သည ် အစားအစာ�ငှ့် 

စိုကပ်ျို းေရးထကွက်ုန်၊ ေဆးကသုေရးပစ�ညး်များအား ပိုးသတ်ခြ ငး် စသည့် စကမ်� 

လပုင်န်း�ငှ်ဆိ့ငုေ်သာ နညး်စနစမ်ျားတွင ် ကျယ်ပြ န်�စာွ ထထိေိရာကေ်ရာက် အသုံးချ 

ေနပ� ီဖြ စသ်ည။် ဖွ�ံဖ� ို းဆ�ဲိုငင်မံျားသည ်  ထိုနယပ်ယမ်ျားအတွငး် ၎ငး်တိ�ု၏ လ�ူေဘာင် 

အဖွဲ�အစညး်�ငှ့်ဆိုငေ်သာ သးီခြ ားလိုအပခ်ျကမ်ျား�ှင့်ကိုကည်ီရန် ထိကုဲ့သို�ေသာ နညး် 



ပညာများကို အသုးံချခြ ငး်ဖြ င့် ထးူခြ ားသည့် အကျိုးေကျးဇးူ ခစံားရရှိ�ိုငပ်ါသည။် 

 မြ န်မာ�ိုငင်တံငွ ်အလီက်ထရွန်ေရာင်စဥေ်ပးစက် ထေူထာင�်ိငုရ်န် က� ို းပမ်းအားထတ်ု 

ေန ပ� ီဖြ စသ်ည။်  မြ န်မာ�ိုငင်တွံင် အလီက်ထရွန်ေရာငစ်ဥေ်ပးစက် အသုးံချနညး်ပညာ 

ချို �တ့ဲခြ ငး်ေက� ာင် ့ အဓိကထကွက်ုန်များေပ�တွင်သာ အားထားေနရပ� းီ တနဖ်ိုးမြ �င့် 

ကန်ုပစ�ညး်များ ထတုလ်ုပရ်န ် အကန်�အသတ်ဖြ င့် ရိှေနပါသည။် စကမ်�ထုတ်ကုန််များ 

တာရှညခ်မံ��ငှ့် အရည်အေသးွ ြမင့်မားေကာငး်မန်ွေစရန၊် အစားအစာ�ှင့် စိုကပ်ျိုး 

ေရးထကွက်ုန်များ ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရငှး်ပ� းီ အရညအ်ေသးွ မြ င့်မား ေကာငး်မန်ွခြ ငး် 

 ဖြ င့် အစားအစာ�ငှ့် စိုကပ်ျိုးေရး ထုတ်ကုန်ပစ�ညး်များ ကနုသ်ယွမ်��ငှ့်ဆကစ်ပေ်သာ 

အခငွ့်အလမး်များ တုိးမြ �င့်�ိငုရ်န်�ငှ့် ဓာတေ်ရာင်ခြ ညသ်ုံး ပိးုသတ်သည့်လပုင်န်း 

တညေ်ထာငရ်န်အလို�ငာှ အလီကထ်ရွန် ေရာင်စဥေ်ပးစက ် တစခ်ကုို ထူေထာငရ်န ်

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် IAEA ၏ အကအူည ီ လိုအပပ်ါသည။် သေုတသန�ငှ့်ဖွံ� ဖ� ို းတုိးတက ်

မ�များအတွက် ပတဝ်န်းကျင ် ထိန်းသမိး်ေရး�ငှ့် အခြ ားက�များအား စးူစမး်ရှာေဖရွန် 

အခငွ့်အလမး်များ  စစီဥ်ေပးခြ ငး်များအပြ င ် အစားအစာ�ငှ့် စိုကပ်ျိုးေရးအခန်းက�၊ 

စကမ်�၊ ေဆးကသုေရး ပစ�ညး်များပိုးသတ်ခြ ငး်�ငှ့် ထုတ်လပု်ခြ ငး်၊ ေကျာကမ်ျက ်

အရိငုး်တံုးအား  ပြ ုပြ င ် ထတ်ုလပု်ခြ ငး်တုိ�တငွ ် လကေ်တွ� အသုံးပြ ုသမူျား၏ လိုအပ ်

ချကမ်ျား�ငှ့် ကိုကည်ေီစ ေအာင ် အေထာကအ်ကူပြ ုပါသည။် အဆိပုါလပုင်န်းကို 

အဓကိထုတ်ကုန််များအား ကန််ုက� မး်အဖြ စမ် ှ ကုန်ေချာအဖြ စသ်ို� လပုေ်ဆာင်ရန�်ငှ့် 

သေုတသနအဆင့်မ ှ တွကေ်ခြ ကိုက် စးီပာွးဖြ စ်အဆင့်သို� ချဲ�ထငွ်ရန်၊ ေလလ့ာမ�များ 

 ပြ ုလပု်ရန်အတွက ် အသုံးပြ ုရန် ရညရ်ယွသ်ည်။ သို�ေသာ ် သမားရိုးကျ နညး်ပညာ 

များထက် ထးူခြ ားေသာ နညး်ပညာသစ်အား စတင်မိတ်ဆက်ခြ ငး်သည်  အရည် 

အချငး်ကို စမး်သပသ်ည့် တာဝန် တစခ်ုဖြ စ်ပ� းီ အကျိုးပြ ုသည် ့ က� ို းပမး်အားထုတ်မ� 

များ�ငှ့် စကမ်�လပုင်န်းများတွင ် နညး်ပညာရငှမ်ျားကို ပြ ည့်စုံေသာ သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာ 

ဆိုင်ရာ သတငး်အချက်အလကမ်ျား ပံ့ပိုးေပးခြ ငး်များ လိုအပ်ပါသည။် ထို�ေက� ာင့် 

ကာလလတ်အစီအစဥ်တွင ် မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် ထိုကဲ့သို�ေသာ အလီကထ်ရွန်ေရာငစ်ဥ် 

ေပးစကမ်ျားအား ထေူထာင၍် လပုင်န်းလပုေ်ဆာင်ခြ ငး်၊ အသုံးချခြ ငး်�ငှ့် ဆကစ်ပ် 

ေသာ က�အမျိုးမျို းတွင ် အသအိမြ င�်ငှ် ့ အေတွ�အက� ုမံျားကို ရရိှရန�်ှင့်  Stake- 



holders များက� ားတငွ ် ထိုနညး်ပညာကို အသုးံပြ ုခြ ငး်ဆုိင်ရာ အသပိညာဗဟသုတု 

များ ရရှိရန် အဓကိထား လပုေ်ဆာငရ်မည ်ဖြ စပ်ါသည။် 

လာမည့် (၂၀၁၆-၂၀၁၇) အတွက ်  မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကမ်� 

အစအီစ�်တွင ် ေအာက်ပါစမီကံန်ိးကိ ု အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်ကွ်မည ် ဖြ စပ်ါ 

သည။် 

MYA1015 (2016-2017) 

ေခါင်းစဥ်-အလီကထ်ရွန်ေရာငစ်ဥေ်ပးစက ်ထေူထာင်ခြ ငး် (အဆင့်၁) 

အသံုးချသည့်နယ်ပယ်-စကမ်�လပုင်န်းအသုံးချမ�များအတွက ် ေရဒယီိအုိုင်ဆုိတုပမ်ျား 

�ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညန်ညး်ပညာ  

ရည်ရွယ်ချက်- စိုကပ်ျို းေရး၊ ေမးွမြ ူေရး�ငှ့်စကမ်�က�များမ ှ ထတ်ုကန်ုများ အရည် 

အေသးွ ပိုမိုေကာငး်မန်ွေစရန်အတွက ်အလီကထ်ရွနေ်ရာငစ်ဥ်ေပးစကထ်ေူထာငရ်န်၊ 

၅.၁.၃.၂ တုိငး်တာေရးအတွက် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်နည်းပညာများ 

၅.၁.၃.၂.၁ ေရဒီယုိအုိငဆုိ်တုပ်သံုးေခြ ရာခံခြ င်း�င့်ှ အလံုပတ်ိေရဒယုိီသတ� ိက� ပင်ရင်း 

များအသံုးချမ�များ 

စက�်ုံများထုတ်လပုမ်�အပိုငး်တွင ် လိအုပခ်ျကမ်ျားမြ င့်တကလ်ာခြ ငး်ဖြ င့် စတ်ိဝငစ်ား 

လာေစခြ ငး်၊ စက�်ုံ�ငှ် ့ထတ်ုလပုမ်� ပြ ဿနာများကို မြ န်ဆန်ထေိရာကေ်သာအေဖြ များ 

ေပး�ိုငရ်န ် များပြ ားေသာ ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပ ် နညး်ပညာများကိ ု အဆင့်ဆင့်ေပြ ာငး်လ ဲ

အသုံးပြ ုလာပါသည။် ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပအ်သုံးချမ�များအတွက ် ဆကစ်ပ်သည့် သတ် 

မတ်ှနယပ်ယ်အား ရှငး်လငး်စာွ ေဖာ်ပြ ပ� းီဖြ စသ်ည။်စကမ်�နယပ်ယ၊် ေရနံ�ငှ့် ေရနံ 

ဓာတစုက�်ုံများ၊ ဓာတ်သတ� ုလပုင်န်းများ�ငှ့် ေရဆိးုများ ပြ ုပြ ငသ်ည့် အခန်းက� 

အသးီသးီတုိ��ငှ့် သကဆ်ိုငသ်ည့် နညး်ပညာဖြ စေ်စကာမ ူ ေရဒီယိုအိုင်ဆုိတုပ် အသုံးချ 

မ�များအတွက ် အသင်ေ့လျာ်ဆံုး ဦးတညအ်ကျိုးအမြ တရ်ရိှသမူျားကို ခွဲခြ ားေဖာ်ထုတ် 

ေပးပါသည်။ ထိုစကမ်�လုပင်န်းများသည ် စးီပာွးေရး�ငှ့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိငရ်ာ အေရးပါ 

 ခြ ငး်များ�ငှ့် ကမ�ာ�ငှ့်အဝှမး် ပျံ��ှံ�ေနပါသည။် 

စက�်ုံ သို�မဟုတ် လပု်ငန်းများ လညပ်တ်ရာတွင ် ထေိရာကမ်�မရှသိည့် တိကျေသာ 

အေက� ာငး်တရားများအား ရှာေဖေွဖာ်ထတုရ်န် ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပသ်ုံးေခြ ရာခ ံ နညး် 

ပညာကို အသုံးပြ ုပါသည။် ပြ စခ်ျကရ်ာှေဖေွပးခြ ငး်သည ် စက�်ုံ၊ လပုင်န်းများ အ ပ� းီ 



ပတ်ိသမိး်မ� နညး်�ိုငသ်မ� နညး်ေစခြ ငး်�ငှ့် ဆံုး��ံးမ�များကို ကာကယွတ်ားဆီးခြ ငး်�ငှ့် 

ဆကစ်ပလ်ျကရ်ှိသည့် ေခ�တာမ�များဆုိငရ်ာပုံစံဖြ င့် အကျိုးအမြ တ်များကို ရရှလိာပါ 

သည။် လပုင်န်းစမီခံျကမ်ျား၏  ပြ စခ်ျကရှ်ာေဖေွပးေနစဥတ်ငွ် စးီပာွးေရးဆုိင်ရာ 

အကျို းအမြ တ်များကို ရရိှေစပါသည။် အကုန်အကျသကသ်ာမ�များကို  ဖြ စေ်ပ�ေစပါ 

သည။် အသင့်ေလျာ်ဆုံး လပုေ်ဆာငမ်�မ ှ    ကန်ုထတ်ုစမွး်အား�ငှ့် ထတု်ကန်ုအရည် 

အေသးွကို  အမ� ဲတေစ�ှင့် ဆကလ်က၍် တုိးမြ �င့်�ိုင်ခြ ငး်၊ အကျိုးအမြ တမ်ျား တုိးပာွး 

မ�ကို အဆကမ်ပြ တ်  ဖြ စေ်စခြ ငး် စသည့်အကျိုးဆကေ်ပ�ေပါကေ်စပါသည။် ထို� 

ေက� ာင့် လပုင်န်းလညပ်တ်မ�ကိ ု  အသင့်ေလျာ်ဆံုး ေဆာင်ရွကအ်သုံးချခြ ငး်မ ှ  ကန်ုကျ 

စရိတ်�ငှ့် အကျို းအမြ တ်များ အချိုးသည ် ပြ စခ်ျက်ရှာေဖေွပးခြ ငး်အတွကထ်က ်

လန်ွစွာများပြ ားပါသည။် 

�ျူကလီရွန်းနစထ်နိး်ချုပ်စနစမ်ျား (Nucleonic Control System) သို�မဟတု ်

�ျူကလရွီန်းနစတိ်ငုး်တာသည့်ကရိယိာများ(Nucleonic Gauges) သည ် အိုငး်ယနွး် 

 ဖြ စ် ေရာင်ခြ ည�်ငှ့် ဒြ ပပ်စ�ညး်များအက� ား အပြ န်အလနှအ်ကျို းပြ ုပုံေပ� အေခြ ခ၍ံ  

တုိငး်တာခြ ငး်�ငှ့် စစိစ်သ�ပုခ်ွဲခြ ငး်အတွက ် �ျူကလးီယားတုိငး်တာမ�ကရိိယာများ 

 ဖြ စပ်ါသည။် �ျူကလီရွန်းနစထ်နိး်ချုပစ်နစန်ညး်ပညာသည ် အခြ ားေသာ စကမ်�လပု် 

ငန်းသုံး ေရဒယီိုအိုင်ဆိုတုပ်နညး်ပညာများအက� ားတွင ် အပြ တ်အသတ ် အေတာငး်ဆုိ 

ဆုံး နညး်ပညာတစခ်ု  ဖြ စပ်ါသည။် �ျူကလီရွန်းနစထ်နိး်ချုပစ်နစ ် နညး်ပညာအား 

ထတ်ုကန်ုအရညအ်ေသးွ တုိးတကေ်စရန်၊ အသင့်ေလျာဆု်းံ လပုင်နး်လညပ်တ်�ိငုေ်စ 

ရန်၊ စမွး်အင�်ငှ် ့ပစ�ညး်များ သကသ်ာေစရန် စက�်ုံအမျိုးမျိုးတွင် ကျယ်ပြ န်�စာွ အသုံး 

 ပြ ု ပ� ီဖြ စသ်ည။် အကျို းအမြ တပ်မာဏသည ် အသုံးချမ� တစခ်မု ှ အခြ ားတစခ်သုို� 

သသိာစွာေပြ ာငး်လဲပ� းီ တုိငး်တာမ�ကိရိယာအား ဝယယ်ူခြ ငး်၊ တပဆ်င်ခြ ငး်�ငှ် ့

ထန်ိးသမိး်ပြ ုပြ င်ခြ ငး်ဆိုင်ရာ ကုန်ကျမ�တို�ထက ်လွန်စွာများပြ ားပါသည။် 

စကမ်�လပုင်န်းသုံးဂမ�ာေရာင်ခြ ညပ်ုံရပိေ်ဖာ်နညး်ပညာ (Industrial Process 

Gamma Tomography)သည ် အေခြ အေနပုံပန်းသငွ်ပြ ငဆ်ိုင်ရာ အဆင့်များစာွ 

ရိှေသာ လပုင်နး်စဥမ်ျားအား ေလလ့ာရန်အတွက် ဖွံ� ဖ� ို းလာပါသည။် အဆင့်များစာွရိှ 

ေသာ ဓာတ်ေပါငး်ဖိုနညး်ပညာ(Multiphase Reactor Technology)သည ် ေရနံ 

သန်�စင်ခြ ငး်၊ ဓာတ်ေင�ွမှ ေလာငစ်ာ�ငှ်ဓ့ာတုပစ�ညး်အဖြ စသ်ို� ေပြ ာငး်လဲဖွဲ�စညး်ခြ ငး်၊ 



လသူုံးကနုပ်စ�ညး် အေမြ ာကအ်မြ ား ထတ်ုလပု်ခြ ငး်၊ အထးူသဖြ င့် ဓာတုပစ�ညး်�ငှ့် 

ေပ�လမီာများ ထုတ်လပု်ခြ ငး်၊ မလိုလားအပေ်သာ ထတ်ုကနုမ်ျားကိ ု  ပြ န်လည် အသုံး 

 ပြ ု�ိုငေ်သာ ပစ�ညး်သို� ေပြ ာငး်လဲခြ ငး်တုိ�ဆိငုရ်ာ အေခြ ခံဖြ စပ်ါသည။် အဓိကကျေသာ 

နညး်လမး်များကို သိမြ င်နားလည်ခြ ငး်�ငှ့် ေနရာကကွ၍် တန်ပြ န်ဖြ စေ်ပ�မ���န်းေပ� 

တွင ် ဒြ ပ်ထေုပြ ာငး်လဲခြ ငး်ဆုိငရ်ာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များကို  ကွန်ပျူတာသုံးစွဲ၍ 

တွကခ်ျက်ခြ ငး်၊ ဓာတ်ေပါငး်ဖို တုိငး်တာမ� အမှတ်အသားစနစ် စးီဆငး်သည့်ပုံစံအား 

ေဖာ်ပြ ခြ ငး်တုိ�တွင ် တိုးတကမ်�များကိ ု ပြ ုလပုလ်�က်ရိှသည။် ေရဒယီိုအိုင်ဆုိတုပ် နညး် 

ပညာများသည ် တစက်မ�ာလုံး အတုိငး်အတာတွင ် �စှစ်ဥ ် သနး်ေပါငး်များစာွေသာ 

အေမရိကန်ေဒ�လာများ ကန်ုကျမ� သကသ်ာေစခြ ငး်ဖြ င့် အဆင့်များစာွရိှေသာ 

ဓာတေ်ပါငး်ဖိုများ အကျို းရိှစွာ အသုးံချမ�ကို ကညူပီါသည။် 

၅.၁.၃.၂.၂ မရူင်းမပျက်စမ်းသပ်စစ်ေဆးခြ ငး် 

စးီပာွးေရးတိးုတကလ်ာခြ ငး်�ငှ့် အေခြ ခအံေဆာကအ်အုမံျား တညေ်ဆာက်ပ� းီသည် ့

အေနဖြ င် ့ မြ န်မာ�ိုငင်တံွင ် မရူငး်မပျကစ်မး်သပစ်စေ်ဆးခြ ငး် (NDT) အတွက ် လိုအပ ်

ချက ် များပြ ားလာပါသည်။ NDT သည ် အရညအ်ေသးွအတကွ ် တနဆ်ာပလာတစခု် 

 ဖြ စသ်ည။် NDT သည် ထတုက်နုအ်ရညအ်ေသးွ တုိးတကေ်ကာငး်မန်ွ ခြ ငး်၊ ေဘး 

အ��ရာယက်ငး်ရငှး်ေရး�ှင့် ယုံက� ညစ်တိခ်ျရခြ င်းတုိ�တွင ် အေရးပါေသာ အခနး် 

က�မှ ပါဝင်ပါသည။် NDT အဖွဲ�အစညး်သည် Client ကိုေပးသည့် ဝန်ေဆာငမ်� 

လပုင်န်း၏ အရည်အေသးွ  ေကာငမ်န်ွမ� ေသချာေစရန် အရညအ်ေသးွစနစတ်စခ်ု ထူ 

ေထာငရ်မည။် NDT လပုင်န်း တကယလ်ပုေ်ဆာငသ်ူအများစသုည ်  NDT အဖွဲ� 

အစညး်တွင ် အရည်အေသးွစနစတ်စခ်ု၏ အမျိုးအစားအချို �ကိ ု သေဘာတူလကခ်ခံဲ့ 

သည(်ဥပမာ-ISO9001)။ ISO 9712 စသံတမ်ှတ်ချကအ်ရ NDT အမ�ထမး်ဆုိင်ရာ 

အရည်အချငး်ပြ ည်မ့ီခြ ငး်�ငှ့် မန်ှကန်ေက� ာငး်ေထာကခ်ခံျက်တုိ�အား လပုေ်ဆာငရ် 

မည။် အေရးက� းီေသာ က� ို းပမး်အားထုတ်မ�တစ်ခမုာှ ထိုနယပ်ယ်တွင ် �ိုငင်၏ံ နညး် 

ပညာ�ငှ့် ရပ်တည�်ိုငမ်�ဆုိင်ရာ ထန်ိးထား�ိုငမ်� ေသချာေစရန် မြ နမ်ာ�ိုငင်ံတွင ် NDT 

အမ�ထမး်ဆိငုရ်ာ အရညအ်ချငး်  ပြ ည့်မီခြ ငး်�ှင့် မန်ှကန်ေက� ာငး်ေထာကခ်ခံျက်တုိ� 

ဖွံ�ဖ� ို းေစရန်တုိ�ကို လပုေ်ဆာင်ရမည။် 

 



၅.၁.၄ ေရအရင်းအမြ စစီ်မံခန်�ခွဲခြ င်း 

ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ�ေ က� ာင့် ေရအရငး်အမြ စ�်ှင့်ပတ်သကသ်ည့် စးူစမး်ေလလ့ာမ�များသည ် အဆင့် 

 မြ င့် ဦးစားေပးက�အေနဖြ င့် �ိုငင်ေံတာ်၏အစီအစဥတ်ငွ ် လိုအပလ်ာပ� ီ ဖြ စသ်ည။် ေမြ ေအာကေ်ရ 

အရငး်အမြ စမ်ျား၊ ၎ငး်၏ ပြ န်လည်ဖြ ည့်သငွး်သည့်ဖြ စစ်�၊် ေရေအာငး်လ�ာများ ေရာစပမ်�၊ ေမြ ေပ�ေရ 

�ငှ့်ေမြ ေအာကေ်ရအပြ န်အလနှဆ်ကစ်ပမ်�၊ ေမြ ေအာကေ်ရညစည်မး်မ��ှင့် ပျံ��ှံ� ေရာက်ရိှမ�က� ာချနိ ်

တုိ�သည ် ေရအရငး်အမြ စမ်ျားစမီခံန်�ခွဲရာတွင ် အ ေရးက� းီေသာ အခန်းက�မ ှ ပါဝငလ်ျကရ်ှိသည့် 

အဓကိအေခြ ခ ံ အေက� ာငး်ရငး်များဖြ စပ်ါသည။် ထိုအေက� ာငး်ရငး်များကိို သမားရုိးကျ Hydrologi-

cal Methods �ှင့် အိုငဆ်ိုတုပ်နညး်ပညာများေပါငး်စညး်၍ ပို၍ ထထိိေရာကေ်ရာက ် ေဖြ ရငှး်�ိုင် 

မည ်  ဖြ စပ်ါသည။်  မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် ထိုပညာရပ်နယပ်ယ်တွင ် လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စ ် ဖွံ� ဖ� ို းေရး 

အတွက ် ေဒသတွငး်စမီံချကမ်ျားတွင ် ပါဝငေ်ဆာငရ်ကွေ်နေသာ်လညး် �ိုငင်အံတွငး်၌ ဓာတ်ခွဲစမး် 

သပ်ခြ ငး် အေထာက်အကပူစ�ညး်များ လုံေလာကစ်ာွ မရှိေသးေပ။ ေမြ ေအာက်ေရအရငး်အမြ စ်များ 

အရှညတ်ည်တံေ့စေရး စီမခံန်�ခွဲရနအ်တွက ် အိုင်ဆုိတုပ်နညး်ပညာသုံး Hydrology ဆုိင်ရာ ဓာတ်ခွဲ 

ခန်းတစခ် ု တညေ်ထာင်ရန် အဓကိလိုအပခ်ျက်တစခ် ု ဖြ စပ်ါသည။်  မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် IAEA ၏ 

အကအူညီအေထာကအ်ပံ့ လိုအပမ်ည်ဖြ စသ်ည့် Hydrology ဆုိင်ရာ အိုငဆုိ်တုပ ်အသုံးပြ ုမ�များ�ှင့် 

အေခြ ခအံေဆာကအ်အုံဖွံ�ဖ� ို းမ�များမှတစဆ်င့် ေရအရငး်အမြ စ ် စမီခံန်�ခွဲမ�  မြ �င့်တင်ခြ ငး်ဆုိင်ရာ 

စမီကံနိး်တစခ်ကုို စတငေ်ဆာင်ရွက�်ိုင်ရန ်အစအီစဥ ်ေရးဆဲွထားပါသည။်  

လာမည့် (၂၀၁၆-၂၀၁၇) အတွက ် မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကမ်� အစအီစ�်တွင ်

ေအာကပ်ါ  စမီကံိန်းကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရွကမ်ည ်ဖြ စပ်ါသည။် 

MYA7006 (2016-2017) 

ေခါင်းစ�်-ေရအရငး်အမြ စစ်မီခံန�်ခွရဲာတွင ် Isotope Hydrology ကို အသုံးချရန်အတွက ် မေူဘာင ်

တညေ်ဆာက်ခြ ငး် 

အသံုးချသည့်နယ်ပယ်-ေရအရငး်အမြ စစ်မီခံန်�ခွဲမ� 

ရည်ရွယ်ချက်- မေူဘာင်တညေ်ဆာက်၍ Isotope Hydrology အသုံးချခြ ငး်မတှစ်ဆင့် မြ န်မာ�ိုင်င ံ

တွင ်ေရအရငး်အမြ စစ်မီံခန်�ခွဲမ�တုိးတကေ်စရန်၊ 

၅.၁.၅ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ေဘးအ��ရာယ်ကငး်ရှင်းေရး 

(၂၀၁၆-၂၀၁၇) နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးအစအီစဥတ်ငွ ်  မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် သက်ဆုိင်ရာ 

ေဒသတွငး်စမီခံျကမ်ျားတွငေ်ဖာ်ပြ ထားေသာ ဆက်စပသ်ည့်အေက� ာငး်အရာအလိုက ် ေဘးအ��ရာယ ်



ကငး်ရှငး်ေရး နယပ်ယမ်ှတစဆ်င့် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချ�ိုင်ရန် 

ဆကလ်ကလ်ပုေ်ဆာငလ်ိမ့်မည။် မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်ဘးအ��ရာယ် ကငး်ရှငး်ေရး�ငှ့် 

ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ကာကွယေ်ရးတိ�ုတွင ် စမွး်ရည်မြ �င့်တငတ်ညေ်ဆာကမ်� တုိးမြ �င့်ခြ ငး်များကို �ျူကလးီ 

ယား ေဘးအ��ရာယ်ကင်းရှငး်ေရး�ငှ့် �ျူကလးီယားလုံခြ ုေံရးဌာနများ�ငှ့် ဆီေလျာ်သလို တုိကရ်ိုက် 

စစီဥေ်ပးမည်ဖြ စသ်ည။် ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရး အေခြ ခအံေဆာက်အအုံ ပို၍ 

ဖွံ� ဖ� ို းေစရန်�ငှ့် ဓာတေ်ရာင်ခြ ညက်ာကယွေ်ရး�ငှ့် ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရးတုိ�တငွ ် အထးူသဖြ င့် 

လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စ်တွင ် အကျို းရိှထေိရာကစ်ာွ လပုေ်ဆာင�်ိုငမ်�သည ် ထပိတ်န်းဦးစားေပး 

သတ်မှတ်ချကတ်စခ် ုဖြ စ်လမိ့်မည။်   

 

၅.၁.၆ ပတ်ဝန်းကျငထိ်န်းသိမး်ကာကွယ်ေရး�င့်ှ ေစာင့်က� ည့်တုိင်းတာေရး 

 မြ န်မာ�ိုငင်တံငွ ် ၂၄၀၀ ကလီိုမီတာခန်� ရှည်လျားသည့် ကမး်ရုိးတန်းရိှပ� းီ ငါး�ငှ့်ပစုွန်သည ်

တုိငး်ပြ ညအ်တွက ် အေရးက� းီသည့် ပို�ကနုမ်ျားဖြ စသ်ည။် ငါးလပုင်န်းက�သည ် မြ နမ်ာ�ိုငင်ံ၏ 

အဓကိကျသည် ့ လပုင်န်းများတွငပ်ါဝင်ပ� းီ တုိငး်ပြ ညအ်တွက ် �ိငုင်ံခြ ားဝင်ေင ွ ရှာေဖေွပးေနသည့် 

ပဥ�မေမြ ာက်အက� းီဆုံး လပုင်န်းဖြ စ်သည။် ေဂဟစနစ ် တည်တ့ံေအာင်ထန််ိးသမိး်စမီမံ�သည ် �ိုငင် ံ

ဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးတငွ ် ပဓာနကျလသှည။် မလိ�ာအညစအ်ေက� း၊ စက�်ုံများမစှနွ�်ပစေ်သာ အညစ် 

အေက� း၊ ေလ၊ှ သေ �ဘာများမ ှ ဆီများ၊ စညပ်င်အမ�ိကမ်ျား၊ ေဒသတွငး် �ျူကလးီယားေပါကက်ွဲမ� 

 ဖြ စ်ပ� းီေနာက ်ထနိး်ချုပ်၍မရေသာ ေရဒယီိုသတ� ိက� အမ�န်များ ထုတ်လ�တ်မ� စသညတ်ို�သည ်အဏ�ဝါ 

ပတ်ဝန််းကျင ် (Marine Environment) ကို ညစည်မး်ေစပါသည။် အဏ�ဝါညစည်မး်မ�(Marine 

Pollution) ပိုမိုဆုိးဝါးလာခြ ငး်သည ် အဏ�ဝါရငး်မြ စမ်ျား�ငှ့် ခရီးသွားလပုင်န်း ဖွံ� ဖ� ို းမ�အေပ� 

သကေ်ရာကေ်စသည။် 

အဏ�ဝါေဂဟစနစ ် ေရရှည်တည်တ့ံေစရနအ်တွက ် ညစည်မး်မ�ကို သရှိိ�ိုငရ်န် ပငလ်ယေ်ရ၊ �ုံး 

အနည်အ�စှ်၊ ေရထကွ်ပစ�ညး်များ�ငှ့် အခြ ားဇီဝပစ�ညး်များကို ေလလ့ာခြ ငး်၊  ကမး်ရိးုတနး်�ှင့် 

အဏ�ဝါပတဝ်နး်ကျငတ်ငွ် အဓကိေတွ�ရသည့် ေရဆုိးများ၏ ေရဒယီိုသတ� ိက� မ�ကို ခန်�မှန်းတကွခ်ျက ်

 ခြ ငး်�ငှ့် ပငလ်ယ�်ငှ့်ဆိုငေ်သာ အေခြ ခကံျသည့် အချကအ်လကမ်ျားစေုဆာငး် ခြ ငး်တုိ� လိုအပ ်

ပါသည။် အလားတူ ပတ်ဝန်းကျငည်စည်မး်မ�တွင ် ေလထထုဲတွငပ်ါဝငေ်သာ အမ�န်များအား 

�ျူကလးီယားနညး်ပညာသုံး၍ တိငုး်တာခြ ငး်သညလ်ညး် အေရးပါသည။် အဏုမြ ူစမွး်အင် 

ဦးစးီဌာနသည ် ပငလ်ယ်ကမး်ေခြ ေဒသ ေရထကွ်ပစ�ညး်များတွင ် ပါဝင�်ိုင်ေသာ ေရဒယီိုအိုငဆိ်တုုပ ်



အမျိုးမျိုးအား တုိငး်တာခြ ငး်များအပြ င ် စိကုပ်ျို းေရးထကွက်ုန်များ တင်ပို�ခြ ငး်�ငှ် ့ �ို��ငှ့်�ိ�ုထကွ် 

ပစ�ညး်များ တငသ်ငွး် ခြ င်းတုိ�တွင ် ေရဒယီိုသတ� ိက� ပါဝငမ်� ေစာင့်က� ည့်စစေ်ဆးခြ ငး်�ငှ့် ေထာကခ်ံ 

ချက ် ေပးခြ ငး်တုိ�ကို လုပေ်ဆာငေ်နသည။်  မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် IAEA ၏ အကအူညီအေထာကအ်ပံ့ 

လိုအပမ်ည်ဖြ စသ်ည့် အဏ�ဝါပတဝ်နး်ကျင ် ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်စာင့်က� ည့်တိငုး်တာခြ ငး်ကို စတင ်

ေဆာင်ရွက်ရန်  အစအီစဥ ် ချမတ်ှထားသည။် အဏ�ဝါပတဝ်နး်ကျင ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည ် ေစာင့်က� ည့် 

တုိငး်တာခြ ငး်ကို ပငလ်ယေ်ရ၊ �ုံးအနည်အ�စှ်၊ ေရထကွပ်စ�ညး်များ�ငှ့် အခြ ားဇဝီပစ�ညး်များစသည့် 

အဓကိဦးစားေပး အပိုငး်များတွင ် လပုေ်ဆာငမ်ည်ဖြ စသ်ည။် ထိုသို�လပု်ေဆာင်ခြ ငး်သည ် သဘာဝ 

အေလျာက ် ရိှေနသည့် ေရာင်ခြ ညမ်ျားအား ေလလ့ာခြ ငး်၊ ေလထညုစည်မး်မ�ကို ေစာင့်က� ည့် 

တုိငး်တာခြ ငး်�ငှ့် စးူစမး်ေလလ့ာခြ ငး်များအပြ င ် ပငလ်ယ�်ငှ့်ဆုိငေ်သာ အေခြ ခအံချကအ်လကမ်ျား 

အား စေုဆာငး်�ိုင် ခြ ငး်၊ ပငလ်ယက်မး်ရိးုတနး် ပတ်ဝန်းကျငမ်ျားတငွ် စက�်ုံမစှွန်�ထုတ်ေသာ 

အညစေ်က� း၊ ေရဆိးုများမ ှ ေရဒယီိသုတ� ိက� ပါဝငမ်�ကို ခန်�မနှး်ခြ ငး်၊ စက�်ုံမးီခိုး၊ အမ�ိကစ်သည် 

ညစည်မး်ပစ�ညး်များအား စစေ်ဆးေဖာ်ထတု�်ိုင်ခြ ငး်တုိ�ကို အ ေထာက်အကူပြ ုပါသည။် ေရဒီယို 

သတ� ိက�  ညစည်မး်မ�ဖြ စ်ေနေသာ ပငလ်ယစ်ာများအား စားသုးံခြ ငး်ေက� ာင့် ဖြ စေ်ပ�လာ�ိုင်သည့် 

အ��ရာယက်ို သိရိှ�ိုင်ရန််လညး်ေကာငး်၊ အမျိုးမျိုးေသာ �ျူကလးီယားမေတာတ်ဆမ� ဖြ စ�်ိငုေ်ချ�ှင့် 

ဆက�်ယွေ်နသည့် ေရဒီယို�ျူကလိုဒမ်ျားအား ခွဲခြ မး်စတ်ိဖြ ာ သုံးသပ�်ိငုရ်န််လညး်ေကာငး်၊ အဏုမြ ူ 

စမွး်အငဦ်းစးီဌာနတွင ် တညေ်ထာငထ်ားေသာ ပတ်ဝန်းကျငဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ညေ်စာင့်က� ည့် တုိငး်တာ 

ေရး သေုတသန လက်ေတွ�စမး်သပခ်န်းကို အားဖြ ည့်ရန်�ငှ် ့ အဆင့်မြ �င်တငရ်န် လိုအပပ်ါသည။် 

�ျူကလးီယား မဟတ်ုသည့် အဆိပအ်ေတာက်ဖြ စ်ေစသည့် အရာများ�ငှ့် ေရနံထကွ ်ဟိုကဒ်ရိကုာဗွန ်

များ စသည့်  ညစည်မး်မ�များကိုလညး် ထည့်သငွး်စ�း်စားရန်လိုအပပ်ါသည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 



၅.၂ ကာလလတ်အစီအစဥ်  

 

 မြ န်မာ�ိုငင်တံငွ ် ဦးစားေပးအေနဖြ င့် IAEA �ငှ့် ပးူေပါင်းေဆာငရ်ကွလ်ျကရိှ်ေသာ ကာလလတ ်

အစအီစဥမ်ျားမှာ အများအားဖြ င့် ကာလတုိစမီကံိန်း၏ ဦးစားေပးများအတိုငး် ဆကလ်က ် ေဆာင်ရွက် 

ေနခြ ငး်သာ  ဖြ စပ်ါသည။် 

• လူ�ကျန်းမာေရး။  မြ န်မာ�ိုငင်တွံင် စမွး်ရည်မြ �င်တ့င်တညေ်ဆာက်ခြ ငး်များအား အဆကမ်ပြ တ် 

ေဆာင်ရွကေ်နဆတဲငွ် IAEA၏ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး အစအီစဥဆုိ်င်ရာ ဦးတည် 

ချကသ်ည်  �ျူကလးီယားေဆးပညာ�ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် ေဆးကသုခြ ငး် အေခြ ခ ံ

အေဆာကအ်အုံ(လပုင်န်းခငွတွ်င ် လနူာများ�ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညအ်သုံးပြ ုလုပသ်ားများ  ေဘး 

အ��ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရး�ှင့် အရည်အေသးွအာမခမံ�/အရညအ်ေသးွထိန်းချုပမ်� (QA/QC) 

တုိးတကေ်စရန် အတတ်ပညာဆိငုရ်ာေလက့ျင့်သင်က� ားခြ ငး်�ငှ့့်် အကအူညမီျား) ပိုမိုေကာငး် 

မန်ွလာေစေရးကို ဆက်လကလ်ပုေ်ဆာငလ်မိ့်မည။်  ထို� ပြ င ် ကာလလတ်အစအီစဥ၌် အပြ ည့် 

အဝ လကေ်တွ�အသုံးဝငေ်သာ အမျို းသားတစဆ်င့်ခစံခံျိန်စညံ�န်းကိုက် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည် 

ပမာဏစမး်သပခ်န်းအား ေနသားတကျ�ငှ့် လုပင်န်းလညပ်တ်မ�ရိှေစရန်  ဖြ ည့်ဆညး်ရမည့် 

တာဝန်ဝတ�ရား တစခ်ရှုပိါသည။် 

• အာဟာရ - IAEA ၏ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရ်ကွေ်ရးအစအီစ�သ်ည ် အာဟာရ�ငှ့် 

 ပြ ညသ်�ူကျနး်မာေရးသေုတသမီျား�ငှ့် နညး်ပညာရှငမ်ျားကိုသင်တန်းေပးခြ ငး်၊  လိုအပသ်ည့် 

ကရိိယာများ ဝယယ်ူခြ ငး်�ငှ့် ေထာကပ်ံ့ခြ ငး်၊  မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ မဝူါဒချမတ်ှသမူျားမှ လကရိှ် 

ေအာင်မြ ငမ်�များကို ချင့်တွက�်ိငုရ်န်�ငှ့် လိုအပခ်ျကမ်ျားကို  ဖြ ည့်ဆညး်ေပး�ိုငရ်န် ၎ငး်တုိ�အား 

မျက်မြ ငအ်ေထာက်အထားများ ေပးအပရ်န်အတွက် ရလဒမ်ျားကို အေဖြ ရှာရန်�ငှ့် ဆနး်စစ ်

ရန် အကအူညေီပးခြ င်းတုိ�မတှစ်ဆင့် အာဟာရချင့်တွကရ်ာတငွ် Stable Isotope 

Techniques အသုံးပြ ုမ�ကို ေထာကပ်ံရ့န် ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရွကသ်ာွးမည်  ဖြ စပ်ါသည။် 

• အစားအစာ�ှင့်စိုက်ပျို းေရး 

• အပင်မျို းရုိးဗီဇေပြ ာင်းလဲခြ င်း 

ရာသဦတု ေပြ ာငး်လမဲ�ဒဏ်ကို ေလျာ့ပါးသကသ်ာေစရန်၊ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင၏် ဆုိးကျိုး များ 

(ေရက� းီခြ ငး်၊ ေရနစ်မြ ုပ်ခြ ငး်၊ ဆားငန်ေရဝင် ေရာက်ခြ ငး်၊ မိုးေခါင်ခြ ငး်) �ငှ့် ဘကတ်းီရီး 

ယား�ငှ့် အခြ ားဇဝီသက်ေရာကမ်�၏ဆုိးကျို းများ (ေရာဂါများ၊ ပိုးမ�ားများ�ငှ့် စိုကပ်ျိုးေမြ  ေနရာ 



လွဲမာှးမ�များ) ဒဏ်ကို ခ�ံိုင်ရညရ်ှိသည့် သးီ�ှံများ ( ဆန်စပါး၊ ပအဲမျိုးမျိုး၊ ေပြ ာငး်၊ 

ဆီထကွသ်းီ�ှံများ) ကို အဆင့်တုိးမြ �င်ရ့မည်  ဖြ စပ်ါသည။်  မြ နမ်ာ�ိငုင်ံ၏ အဓကိသးီ�ှံဖြ စသ်ည့် 

ဆန်စပါးကို မျို းရုိးဗဇီေပြ ာငး်နညး်ပညာ�ငှ့် အခြ ားဆကစ်ပ်နညး်ပညာများမှတစဆ်င့် အဆင့် 

 မြ �င့်တငရ်န် လိုအပပ်ါသည။် 

• ေမြ ဆီလ�ာ�ှင့်ေရစီမံခန်�ခွဲမ� 

ေမြ သ� ဇာေကာငး်မနွမ်��ငှ့်စိုကပ်ျို းဖြ စထ်ွန်းမ�ကို တုိးတကေ်စခြ ငး်၊ ရာသဦတုဒဏ် ခ�ံိုငသ်ည့် 

ဆန်စပါးများထကွေ်ပ�ေရးသည် ဥးီစားေပးအစအီစ�ြ်ဖစပ်ါသည။် စပါးအဓကိ စိုကပ်ျိုး သည့် 

လယယ်ာစနစတ်ငွ် စပါးဖြ စထ်န်ွးမ��ငှ့် ေနက� ာ၊ ကလုားပဲ၊ ပအဲမျိုးမျိုးကဲ့သို� အခြ ား 

သးီ�ှံများစိုကပ်ျို း�ိငုရ်န်အတွက် ဆန်စပါးအဓကိ ထတုလ်ပုသ်ည့် နညး်ပညာများကို စိုကပ်ျို း 

ေရး အေလအ့ထများ ထန်ိးသမိး်တညတ်ံ့ေစသည့် နညး်လမး်များ�ငှ့့် လယ်ထန်ွခြ ငး်၊ စက်ဖြ င့် 

ပျိုးက� ဲခြ ငး်၊ စိုကပ်ျို းေရ စမီခံန်�ခွဲခြ ငး်၊ သးီည�ပစ်ိုကပ်ျိုးခြ ငး်၊ လယယ်ာေမြ  စမီခံန�်ခွဲခြ ငး်�ငှ့် 

သးီ�ှံအတကွ် လိုအပသ်ည့် အာဟာရဖြ ည့်တငး်ခြ ငး် တုိ�ကဲသ့ို� ပတ်ဝန်းကျငဆုိ်ငရ်ာ သက် 

ေရာကမ်�များကို ေလျာ့ချေပးသည့် အခြ ားအရငး်အမြ စ် တညတ်ံ့ေစသည့် နညး်ပညာများ�င့်ှ 

ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်မည ်  ဖြ စပ်ါသည။် ထိုကဲ့သို� သဘာဝပတ်ဝန်းကျငက်ို အကျိုးရှိေစေသာ 

အေလအ့ထများသည် ေမြ �ငှ့်ေရကို ပိုမိုအကျိုးရိှစာွ အသုံးချ�ိုင်ခြ ငး်၊  အရငး်အမြ စမ်ျားကို 

အကျိုးရှိရှိ အသုံးချမ�များကို  မြ �င့်တင်ခြ ငး်၊ ရာသီဥတုေပြ ာငး်လမဲ�ေက� ာင့် သးီ�ှံစိုကပ်ျိုးသည့် 

စနစ်၏ အ��ရာယ�်ငှ့် အားနညး်ချကမ်ျားကို ေလျာ့ချခြ ငး်၊  ဝငေ်ငွ အမျိုးမျိုး ရ�ိငု်ခြ ငး်�ငှ့် 

မသိားစအုာဟာရ�ငှ့် အသကေ်မးွဝမး်ေက� ာငး်ကို တိးုတကေ်စခြ ငး်တုိ�ကို ရရိှမညဟ်ု ေမ�ာ် 

လင့်ပါသည။် ဓာတု/ေအာ်ဂနး်နစ် ေမြ သ� ဇာများ၊ သဘာဝဟိုမုန်းများ၊ အားဖြ ည့်ပစ�ညး်များ�င့်ှ 

ဇဝီေမြ သ� ဇာများကို ပးူတဲွအသုံးချခြ ငး်မတှစ်ဆင့် သတ� ုဓာတ်များပြ ည့်ဝစာွ ပါဝင်လာရန် 

အတွက်  ပြ ုလပု်ခြ ငး်သည် အထကွ�်�န်း သသိသိာသာတုိးတက်ခြ ငး်၊ Greenhouse Gases 

ထတ်ုလ�တ်မ� ေလျာ့ချခြ င်း၊ �ိုကထ်ရိုဂျငအ်များဆံုး ပါဝငသ်ည့် ေမြ သ� ဇာ အသုံးချမ� ေလျာ့ချ 

 ခြ ငး်�ငှ့်/ သို�မဟုတ် စပါးအပါအဝင် စိုကပ်ျို းသးီ�ှံများတွင် �ိုကထ်ရုိဂျင်အား ေအာ်ဂန်းနစ် 

�ိုကထ်ရိုဂျင်အဖြ စ ် ြဖစ်ေပ�ေစမ�ကိုတိးုတကေ်စခြ ငး် စသည့် အလားအလာတို�ကို ရရှေိစ 

လျက် ေမြ ဆီသ� ဇာေကာငး်မန်ွမ�ကို  ဖြ စေ်ပ�ေစပါသည။် �ိုကထ်ရိုဂျင်-၁၅၊ ကာဗွန်-၁၃၊ 

ေအာက်ဆဂီျင်-၁၈ �ငှ့် ဟိုကဒ်ရိဂုျင်-၂ အပါအဝင ် �ျူကလးီယားနညး်စနစမ်ျားကို အသုံးပြ ု 

 ခြ ငး်သည် အေရးအက� းီဆုံး အေက� ာငး်အရာများဖြ စသ်ည့် ေမြ �ငှ့်ေမြ ဆီလ�ာ၊ အာဟာရ�ငှ့် 



စိုကပ်ျိုးေရစမီခံန်�ခွဲမ��ငှ့် စိုကပ်ျိုးေရးေဂဟစနစ် ထနိး်သမိး်ခြ ငး်တိ�ုအတွက ် တိကျသည့် 

သတငး်အချက်အလကမ်ျားကို ေပးအပ�်ိုငပ်ါသည။် 

• ေရာဂါပိုးမ�ားထိန်းချုပ်မ� 

Sterile Insect Technique (SIT) အား အသုံးပြ ုခြ ငး်ကို ယငေ်ကာငမ်ျား၊ ပိးုဖလမံျား၊ 

ြခငေ်က� ာင် ့ ဖြ စပ်ာွးေသာေရာဂါများ �ှိမ်နငး်ရာတွင ် ရှာေဖေွဖာထ်ုတ်သင့်ပါသည။် အငး်ဆက် 

ပိုးမ�ားများ �ှိမန်ငး်ရာတငွ် အဓကိ ယင်ေကာငမ်ျားကို ကျယ်ပြ န�်စွာစမီခံန်�ခွဲခြ ငး်�ငှ့် ပတ်ဝန်း 

ကျင�်ငှ့် ရငး်�ှီးက�မး်ဝငသ်ည့် �ှိမန်ငး်မ�နညး်စနစ်များကို အသုံးပြ ုရာတငွ ် လထူ�ုငှ့် ပဂု�လကိ 

က�များရိှ မဝူါဒချမှတ်�ိုငသ်မူျားမ ှ ဗဟသုတု�ှင့် အသပိညာေပးမ�များကို  တုိးမြ �င့်လျက် 

အသစေ်ဖာ်ထုတ်ထားသည့် ဇဝီနညး်ပညာများ၊ ကျယ်ပြ န်�သည့် ပိုးမ�ားစမီခံန်�ခွဲမ� အစအီစ� ်

များအတွက ် စးီပွားဖြ စထ်ုတ်လပု်ခြ ငး်ကို  မြ �င့်တင်ခြ ငး်�ငှ့် အပြ ည်ပြ ညဆ်ိုင်ရာ ကနုသ်ယွမ်�များ 

ကို တုိးမြ �င့်ခြ ငး်ဖြ င် ့စားနပရိ်က�ာ လုံခြ ုေံရးတိးုမြ �င့်ရန်၊ အပြ ည်ပြ ညဆ်ိုင်ရာ စခံျိနစ်ညံ�န်းများ �ငှ့် 

ကိုကည်ေီစရန ်ရညရွ်ယ်ချကမ်ျားကို ပြ ည်မ့ီေစပါသည။် အခြ ားေသာ ရည်ရွယခ်ျက ်တစခ်မုှာ 

SIT အသုံးပြ ုမ�ကို ခြ ငက်ျားစသည် ့  ြခငေ်က� ာင့်ဖြ စပ်ာွးေသာ ေရာဂါများကိ ု

ထန်ိးချုပ်ရန်အတွက ်ဆန်းသစေ်သာ နညး်စနစအ်ဖြ စ ်သတ်မှတ်ရန ်ဖြ စပ်ါသည။် 

• တိရစ�ာန်ေမွးမြ ူထုတ်လုပ်ခြ င်း 

ေတာငသ်လူယသ်မားတုိ�၏ဘဝကို အေထာက်အကူပြ ုရနအ်တွက် ေမးွ မြ ူေရးက�ကို 

 မြ �င့်တငေ်ဆာင်ရွကသ်င်ပ့ါသည။် ေပါငး်စပခ်ျ�း်ကပန်ညး်များဖြ င့် ပတ်ဝန်းကျငက်ို မထခိိုက် 

ေစသည့် သဘာဝအရငး်အမြ စမ်ျားကို ေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်၊ မျိုးရုိးဗဇီတူ�ငှ့် အသငွအ်ပြ င်တူေသာ  

မျိုးများကို ေရွးချယ၍် သားေဖာက်ခြ ငး်�ငှ့် မျိုးပာွးခြ ငး် လပုင်န်းများကို တစ ်ပ� ို င်နက် 

လပုေ်ဆာင်ခြ ငး် ခာွနာလျာနာေရာဂါ�ငှ့်  က� က်ငကှတု်ပေ်ကးွေရာဂါတုိ�ကို အချိနမ်ီ ရှာေဖွ 

ထားခြ ငး် ေဆာငရ်ကွထ်ားရိှရမည်  ဖြ စပ်ါသည။် အာဟာရပြ ည့်စုသံည့် တိရစ�ာန်များ ရရိှရန် 

�ငှ့် အရညအ်ေသးွ ပိုမိုေကာငး်မန်ွသည့် �ို��ငှ့် အသားကို ရရှေိစသည့် တိရစ�ာန်များ ရရိှရန် 

အတွက် တိရစ�ာန်အာဟာရ ပိုမိုက� ယဝ်သည့် အစာအရငး်အမြ စမ်ျားကို  အေကာငး်ဆံုး အသုံး 

ချခြ ငး်၊ ဗဇီတူ�ငှ့် အသွငအ်ပြ င်တူေသာ  မျိုးများကို ေရွးချယေ်မးွမြ ူခြ ငး်၊ အပဒူဏ်၊ ေရာဂါ 

ဒဏ်�ငှ့် မိုးေခါငမ်�ဒဏ်စသည့် ေဒသဒဏ်ကို ခ�ံိုငသ်ည့် မျိုးများကို မျိုးေဖာက်ခြ ငး်�ငှ့်  ပြ ညပ် 

မ ှ ဝငေ်ရာကလ်ာသည်ေ့ရာဂါများ�ငှ့် တိရစ�ာန်မှတစဆ်င့် ကးူစကတ်တ်ေသာ၊ ေရာဂါများကို 

အရည်အေသးွအာမခသံည့် ေရာဂါရာှေဖွခြ ငး်�ငှ့် ထန်ိးချုပ်ခြ ငး်တုိ�သည် အေရးက� းီပါသည။် 



တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူထုတ်လပု်မ�တုိးတက်ရန် အရည်အေသးွအာမခသံည့် လပု်ေဆာငမ်�များသည် 

တုိးတကသ်င့်ပါသည။်  ပြ ညတွ်ငး်အသုံးချရန်�ငှ့်  ပြ ညပ်ေဈးကကွသ်ို� ေရာကရိှ်ရန် အဆင့်မြ �င့် 

တငထ်ားေသာ အရညအ်ေသးွမြ င့် တိရစ�ာနေ်မးွမြ ူထတ်ုလပု်ခြ ငး်သည် ဦးစားေပး�ငှ် ့ အဓကိ 

ဦးတညခ်ျက်  ဖြ စသ်င့်ပါသည။် 

• ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်နည်းပညာအသံုးချခြ င်းများ 

• ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ေပးခြ င်းနည်းပညာ 

• အီလက်ထရွန်ေရာင်စဥေ်ပးစက်။ ေဆးကသုေရးပစ�ညး်များအားပိးုသတ်ခြ ငး်၊ အစား 

အစာများအား တာရညှခ်ံေအာင ် ပြ ုလပု်ခြ ငး်�ငှ့် အကျိုးရှိထေိရာကသ်ည့် စးီပာွးေရးရာ 

�ငှ့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အကျိုးအမြ တ်များ ရရိှရန် အဖိုးတန်�ငှ့် အဖိးုအသင့်အတင့် 

ေကျာကမ်ျကရ်တနာ�ငှ့် ေကျာကမ်ျက်အရိုငး်တံုးများအား တန်ဖိးု မြ �င့် ခြ ငး်တိ�ုကဲသ့ို� 

အသုံးချမ�များအတွက ် အလီကထ်ရွန်ေရာငစ်ဥေ်ပးစကမ်ျားဖြ င့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ပး 

 ခြ ငး် လပုင်န်းစဥ ်ထေူထာင်ခြ ငး်သည ် မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ အစားအစာ�ငှ့် စိုကပ်ျိုးေရးက�၊ 

စကမ်��ငှ့် ေဆးကသုေရးပစ�ညး် ပိုးသတ်ခြ ငး်�ငှ့် ထတ်ုလပု်ခြ ငး် ေကျာကမ်ျကစ်က�်ုံ 

တုိ�တငွ် တကယအ်သုးံချသမူျား၏ လိုအပခ်ျကမ်ျားကို  ဖြ ည့်ဆညး်ေပး�ိုင်ရန်အတွက ်

အဓကိထားလပုေ်ဆာငရ်မည်ဖြ စပ်ါသည။်  မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် တုိငး်ပြ ညအ်တွငး် အလီက် 

ထရွန်ေရာငစ်ဥေ်ပးစက် ထေူထာင်ရန ် IAEA မ ှ နညး်ပညာ-ေငေွက� း အကအူညကီို 

 က� ို းပမး်ရမည။် ထိုစက်သည ် အမျိုးမျိုးေသာ စးီပာွးဖြ စ် အသုံးချ ခြ ငး်များအတကွ ်

အမနှတ်ကယအ်သုံးပြ ုမည့်လမူျားအား  ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ပး၍  ပြ ုပြ ငသ်ည့် ဝန်ေဆာင် 

မ�များ စစီဥေ်ပး�ိုင်ရန် ရညရ်ယွပ်ါသည။် ကုန်က� မး်မလူထုတ်ကုန်များအား တန်ဖိးုရိှ 

ေသာ ဆင့်ပာွးထုတ်ကုန်အဖြ စသ်ိ�ု ပြ ုပြ ငထ်ုတ်လပုရ်န် သေုတသန�ငှ့်ဖွံ� ဖ� ို းမ�အဆင့်မ ှ

တစ�်ိုငတ်စပ်ိုင် စးီပာွးဖြ စ ် အတိုငး်အတာအထ ိ  Scale-up  ပြ ုလပုရ်န�်ှင့် ေလလ့ာမ� 

များအတွက ် အသုံးပြ ုပါသည။် မြ နမ်ာ�ိငုင်သံည် (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ခ�ုစှ် နညး်ပညာ 

ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးစီမကံန်ိးတွင ် ရရိှလာေသာ အေတွ�အက� ုကံို အသုးံချမည်ဖြ စပ်ါ 

သည။် ၎ငး်စီမကံိန်းသည် Stakeholders များအက� ား အလီကထ်ရွန်ေရာငစ်ဥတ်န်းသုံး 

နညး်ပညာအသုံးပြ ု ခြ ငး်�ငှ့် ဆုိငသ်ည့် အသိပညာဗဟသုုတ ဖြ စေ်ပ�ေစခြ ငး်�ငှ့် 

အလီကထ်ရွန်ေရာငစ်ဥေ်ပးစကအ်ား ထေူထာင်ခြ ငး်၊ သုံး�ိုငရ်န် လပုင်နး်လညပ်တ်ခြ ငး် 



�ငှ့် အသုံးချခြ ငး်များ�ငှ် ့ဆကစ်ပေ်သာ ��ေထာင့်အမျိုးမျိုးအေနဖြ င် ့အသိအမြ င�်ငှ့် အ 

ေတွ� အက� ုမံျား ရရှိရန် အေလးထားေဆာင်ရွကမ်ည်ဖြ စ်ပါသည။် 

• ဂမ�ာေရာင်ခြ ည်ေပးစက်။ လကရှ်အိသုးံပြ ုေနသည့်ဂမ�ာေရာင်ခြ ည်ေပးစကသ်ည် 

သုံးက� မိေ်မြ ာက် သကတ်မး်ဝကထ်က် ပို၍က� ာမြ င့်ခဲ့ပ� ီဖြ စ်ပ� းီ ဓာတ်ေရာင်ခြ ညပ်မာဏ 

နညး်ပါးေနပ� ီ  ဖြ စေ်သာေ က� ာင့် သေုတသနအချို��ငှ့် ဖွံ�ဖ� ို းမ�လပုင်န်းများအတွက် မသင့် 

ေလျာ်ေသာေက� ာင့် လကရိှ်ဂမ�ာေရာင်ခြ ညေ်ပးစကအ်ား ဓာတ်ေရာင်ခြ ည် ပမာဏ 

တုိးမြ �င့်ရန် လိုအပေ်နပါသည။် 

• တုိငး်တာခြ င်းအတွက်ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်နည်းပညာများ 

• ေရဒီယုိအုိငဆုိ်တုပ်သံုးေခြ ရာခံခြ င်း�င့်ှ အလံုပတ်ိေရဒယုိီသတ� ိက� များအသံုးချခြ ငး်များ 

လာမည့်�စှမ်ျားအတငွး် ထိုကဲ့သိ�ုေသာ အသုံးချမ�များ�ငှ့် အမ�ထမး်များ၏ ဆကစ်ပ ်

ေသာ အရညအ်ချငး်ပြ ည့်မီခြ ငး်အတွက ် လိုအပခ်ျကမ်ျားသည ် တုိးပွားလာမည ်ဖြ စ်ပါ 

သည။် အသုံးချသပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာ ေရရှညထ်ိန်းထား�ိုငမ်�အား ေသချာေစရန် ေခြ ရာခ ံ

 ခြ ငး်�ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညန်ညး်ပညာဆုိငရ်ာ �ိုင်ငတံကာအဖွဲ�အစညး် (International 

Society of Tracers and Radiation Application-ISTRA) ၏ မန်ှကန်ေက� ာငး် 

အတည်ပြ ုသည့်စနစေ်အာက၌် အမ�ထမး်များ၏ အရည်အချငး်  ပြ ည့်မီခြ ငး်�ငှ့် အသိ 

အမတှ်ပြ ုခံရခြ ငး်တုိ�သည ် အဓကိဦးစားေပး သတ်မှတ်ချက်တစခ်ု  ဖြ စပ်ါသည။် 

• မူရင်းမပျက်စမ်းသပစ်စ်ေဆးခြ င်း 

မရူငး်မပျကစ်မး်သပစ်စေ်ဆးခြ ငး်(NDT)ဆုိင်ရာ အမ�ထမး်များ၏ အရည်အချငး် ပြ ည့် 

မီခြ ငး်�ငှ့် အသိအမှတ်ပြ ုခရံခြ ငး်တုိ�အတွက ် ပြ ည့်စုံသည့် NDT ဖွဲ�စညး် တညေ်ဆာက် 

ပုံ ထေူထာင်ခြ ငး်သည ် NDTလပုင်န်း၌ စတ်ိပါဝငစ်ားသမူျား၊ ေလက့ျင့်သင်က� ားေပး 

သည့် ဌာနများ�ငှ့် �စှ်ေပါငး်များစာွအတွငး် အမျိုးသားမနှက်နေ်က� ာငး် အတည်ပြ ု 

သည့်အဖွဲ�အစညး်၏ အဓကိဦးစားေပး သတ်မတှ်ချကတ်စခ်ုအဖြ စ ် ဆက်လက် လပ်ု 

ေဆာင်ရန် ရိှေနခြ ငး်များ�ငှ့်အတူ NDTအဖွဲ�အစညး်တစခ် ု ဖန်တီးခြ ငး် ပါဝငသ်ည့် 

ေရရှညလ်ပုင်န်းစဥ်တစရ်ပ်ဖြ စပ်ါသည။် ေနာကဆံု်းအဆင့်မှာ- မန်ှကန်ေက� ာငး် 

အတည်ပြ ုသည့် အဖွ�ဲအစညး်အား အပြ ည်ပြ ညဆိ်ုငရ်ာ တရားဝင ် အသအိမတ်ှပြ ုခြ ငး် 

တုိ�ဖြ စပ်ါသည်။ 



• ေရအရငး်အမြ စစ်မီခံန�်ခွဲ ခြ ငး်။ IAEA သည ်  မြ န်မာ�ိုငင်ကံို ေရအရငး်အမြ စ် စမီခံန်�ခွဲခြ င်း 

�ငှ့်ပတသ်က၍် ေထာက်ပံ့ကညူမီ�များ ေပးခဲ့ပ� းီဖြ စ်ေသာ်လညး် ေနာကလ်ာမည့် ကာလတို�ငှ့့် 

ကာလလတ်တငွလ်ညး် အေထာက်အပံ့များ ထပမ်လံိုအပ်ဆဲ  ဖြ စေ်နပါသည။် �ိုငင်ံတစဝ်မှး် 

ေရလိုအပမ်�များကို သုံးသပေ်လလ့ာခြ ငး်ဖြ င့် သ�ိိုင်မည်ဖြ စပ်ါသည။် သို�ဖြ စ်ပါ၍ Hydrology 

ဆုိင်ရာ အိုင်ဆိုတုပန်ညး်ပညာကို �ိုငင်အံတွငး် ေရအရညအ်ေသးွ ေလလ့ာမ�များ�ငှ့် ေရ 

အရငး်အမြ စ် စမီခံန်�ခွဲမ�များတွင် အသုံးချရမည်  ဖြ စသ်ည။် 

• ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်ဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရး။  မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည ် ေဘး 

အ��ရာယက်ငး်ရငှး်ေရး�ှင့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည ် ကာကယွေ်ရးတို�တွင ် စဥ်ဆကမ်ပြ တ ် စမွး်ရည ်

 မြ �င့်တငတ်ညေ်ဆာက ်ခြ င်းလပုင်န်းများ လပုေ်ဆာငလ်ျကရ်ှိပ� းီ ကာလလတ် အစအီစဥတ်ငွ ်

ပုံမနှတ်ိုးတကမ်�များအား ေမ�ာ်လင်ထ့ားသည။် မြ န်မာ့အားထုတ်  က� ို းပမး်မ�များတွင ်

အထးူသဖြ င့် �ျူကလးီယားေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရးဥပေဒအား ေခတ်�ငှ့်အညီ မမွး်မရံန်၊ 

၎ငး်၏အချက်အချာ ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရး အေခြ ခအံေဆာကအ်အုံ 

�ငှ့် စညး်ကမး်ထန်ိးချုပ်မ�လုပင်နး်တာဝန်များကို ဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကေ်စရန်၊   လပုင်န်းခငွ် ဓာတ ်

ေရာင်ခြ ညသ်င့်မ�၊ အေရးေပ� ပြ ငဆ်ငထ်ားရှမိ��ငှ့်တ့ံုပြ နမ်�၊ ေရဒယီိုသတ� ိက� စန်ွ�ပစပ်စ�ညး်များ 

အား ေဘးကငး်စာွ ကိုင်တွယေ်ဖြ ရှငး်�ိငုရ်န်အတွက ်အေခြ ခံအေဆာကအ်အုံတုိ�တငွ် စမွး်ရည် 

များ တုိးတကလ်ာေစရန်  ဖြ စ်ပါသည။် 

• �ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့်နည်းပညာ။ �ျူကလးီယားသပိ�ံသငရ်ိုးည�နး်တမး်မှာ ေခတ်မမေီတာပ့၊ဲ 

၄ငး်�ငှ့်ဆက�်ယွပ်တသ်ကသ်ည့် ဓာတ်ခွဲခနး်သုံးကရိိယာများမှာလညး် ပျကဆီ်းေနပ� ီဖြ စပ်ါ 

သည။် ဓာတ်ခွခဲနး်သုံးလိုအပသ်ည့် ကရိိယာများကို အသစထ်ပမ်ံ  ဖြ ည့်ဆညး်ရမည့်အပြ င် 

�ျူကလးီယားသပိ�ံသငရ်ိုးည�န်းတမး်ကို ေခတ်မအီဆင့် ေရာက်ရိှရန် ေရးဆွဲေဖာ်ထုတ်ရန် လညး် 

လိုမည်ဖြ စပ်ါသည။် 

ကာလလတ်အတွကပ်ိ၍ုတိကျေသာအေသးစိတ်အစအီစဥမ်ျားမှာ ေအာကပ်ါအတိငုး် ဖြ စပ်ါသည။် 

၅.၂.၁ လူကျန်းမာေရး 
 

လ�ူကျန်းမာေရးနယပ်ယ်တွင် ေခတ်မနီညး်ပညာကိုအသုံးပြ ုခြ ငး်သည ် ကငဆ်ာေရာဂါ ရှာေဖေွရး�ှင့် 

ကငဆ်ာေရာဂါကသုေရးတုိ�တငွ ် အရညအ်ေသးွေကာငး်မန်ွတိးုတကမ်�များကို ရရှိေစမည ် ဖြ စပ်ါ 

သည။် IAEA ၏ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးအစအီစဥ၏် ဦးတညခ်ျကမ်ျားသည ်လူနာများ �ှင့် 



ဝန်ထမး်များကို ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေစရန်အတွက ် ပညာရှငမ်ျားအား သင်တန်းပို�ချခြ ငး်�ငှ့် 

အရည်အေသးွစမီခံန်�ခွဲမ� တုိးတကေ်စရန ် အေထာကအ်ပံ့ေပးခြ ငး် အပါအဝင ် �ျူကလးီယား ေဆး 

ပညာ�ငှ့် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့်ကင်ဆာေရာဂါကုသခြ ငး် အေခြ ခအံေဆာကအ်အုံ မြ �င့်တငတ်ည ်

ေဆာက်ေရးကို ဆကလ်ကလ်ပုေ်ဆာငသ်ွားမည ်ဖြ စပ်ါသည။် 

၅.၂.၁.၁ �ျူကလီးယားေဆးပညာ 

မက� ာေသးမကီ ဖငွ့်လစှ်ခဲ့ေသာ Cyclotron �ငှ့် PET/CT ဌာန သည် ပြ ည်သူလူထုကုိ 

အေကာင်းဆံုး ေဆးဝါးကုသခြ င်းဝန်ေဆာင်မ�များ  ပြ ုလုပ်ေပးရန် �ျူကလီးယား ေဆးပညာ ဆုိင်ရာ 

သမားေတာ်၊ နည်းပညာရှင်၊ သူနာပြ ု၊ ေဆးဝါးက�မ်းကျင်သူများ/ဓာတုေဗဒပညာရှင်၊ 

ေဆးပညာ�ူပေဗဒပညာရှင် တုိ�က့ဲသုိ� ထုိပညာရပ်၌က�မ်းကျင်အတတ်ပညာရှင်များအား ေလ့ 

ကျင့် သင်က� ားေပးခြ င်းကုိ အဆက်မပြ တ် အကူအညီများေပးရန် လုိအပ်ပါသည်။ မကူးစက် 

�ိုငေ်သာေရာဂါ(�လှုံးေရာဂါ၊ ကငဆ်ာေရာဂါ၊ Pediatric Population) များရှေိသာ လူနာ 

များအား ကိုငတွ်ယေ်ဖြ ရှငး်ခြ ငး်တွင ် ပုံရပိေ်ဖာ်နညး်ပညာဆုိငရ်ာ ေဆးဝါးကသုမ� အသုံးချ 

 ခြ ငး်များ တိုးမြ �င်�့ိုင်ရန ် ဦးတညလ်ျက ် လပုေ်ဆာငမ်�များကို  ေနသားတကျ အရှိန်အဟနု ်

 မြ �င့်တငေ်ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည။် 

၅.၂.၁.၂ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့်ေဆးကုသခြ င်း  

 မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င်ေ့ဆးကသုသည့် ဌာန ၄ ခု များတွင ် Linear 

Accelerators �ငှ့် CT Simulators များတပဆ်ငထ်ားပါသည။် �စှဖ်က်မြ ငမ် ှ သုံးဖက်မြ င ်

Conformal Radiotherapy သို�ကးူေပြ ာငး်အသုံးပြ ုခြ ငး်အတွက ်Oncologists၊ Medical 

Physicists �ငှ့် RTT များအား သင်တန်းပိ�ုချေပးခြ ငး်များ၊ အကအူညမီျား ေပးရမည် ြဖစပ်ါ 

သည။် ေနာကထ်ပလ်ပုေ်ဆာငမ်�များမှာ- ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ေဆးပညာ ပညာရပ်တွင ် �ိုငင်တံငွး် 

သငတ်နး်  အစအီစဥမ်ျား အားေကာငး်ေစေရး�ငှ့် သုံးဖက်မြ င ်Conformal Radiotherapy 

စမီကံနိး်တွင ်အရည်အေသးွထန်ိးချုပေ်ရးအား အဓကိထားပါသည။် 

၅.၂.၁.၃ တစ်ဆင့်ခစံံချန်ိစံည�န်းကုိက်ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ပမာဏစမး်သပ်ခန်း 

(၂၀၁၄-၂၀၁၅) ခ�ုစှအ်တွငး် MYA 6028 အရ ထေူထာငထ်ားေသာ တစဆ်င့်ခစံခံျိန ်

စညံ�န်းကိကုဓ်ာတ်ေရာင်ခြ ညပ်မာဏစမး်သပခ်န်း(SSDL) အေဆာကအ်အုံသစအ်ား ေဆာက် 

လပု်ခြ ငး်တငွ ် ေရာဂါကုသသည့်အဆင့် စကံိကု်ည�ိခြ ငး်တို�အတကွ ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ပးခန်း 

အသစတ်စခ် ုပါရိှပါသည်။  ေနာငတွ်င ် မြ န်မာ�ိငုင်ံ၌ တညရှ်ိပ� းီေသာ ဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ရာဂါ 



ကထုုံးအေခြ ခံအေဆာက်အအုံအား ဆကစ်ပလ်ျက်ရိှသည် ့အစအီစဥမ်ျားအတုိငး် မြ �င်တ့င ်ရန ်

လိုအပမ်�ကို ထည့်သငွး်စဥး်စားလျက ် ေရာဂါကုသသည့်အဆင့် စကံိုက်ည�ိခြ ငး် ဝန်ေဆာင် 

မ�များအတွက် သတမ်ှတ်ပြ ဌာန်းထားသည့်အတိုငး် စမီကံိန်းများ ေရးဆဲွထားပါသည။်  �ိုငငံ့် 

ဆကဆ်ေံရးအရာရိှ�ငှ့် ေဆးွေ�းွ ခြ ငး်�ငှ့် ပဏာမ သေဘာတူခဲ့သည်အ့တုိင်း (၂၀၁၈-၂၀၁၉) 

ခ�ုစှအ်တွငး် �ိုငင်ံ၏ IAEA နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးစမီကံိန်း အသစအ်ားဖြ င် ့

ေရာဂါကသုသည်အ့ဆင့် ဓာတေ်ရာင်ခြ ညေ်ပးခန်းအသစတွ်င ် (Therapy Level Co-60 

Irradiator၊ Irradiator၊ Ancillary Items Dosimetry) အား �စှ်အနညး်ငယအ်တွငး် 

သင့်ေတာ်သလို တပဆ်င်ေပးမည် ဖြ စပ်ါသည်။  Radiation Therapy Dosimetry နယပ်ယ် 

တွင ် အမှန်တကယသ်ုံးစွဲသမူျားအတွက ်   မြ န်မာ့တစဆ်င့်ခစံခံျိန်စညံ�န်းကိုက ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည ်

ပမာဏလကေ်တွ�စမး်သပခ်န်းမ ှ စကံိုကခ်ျိန်ည�ိခြ ငး် ဝန်ေဆာငမ်�လပုင်န်းများအား တုိးမြ �င့်  

ပါဝငက်ညူရီန် IAEA ၏ အေထာကအ်ပံ့များလိုအပပ်ါသည။် ထို�ပြ င ် SSDL  ဆုိငရ်ာ �ိုငငံ် 

တကာ အသအိမတှ်ပြ ုခြ ငး်ကို (၁) ISO 17025 အရ တရားဝင ် အသိအမတ်ှပြ ုထားေသာ 

အရည်အေသးွထနိး်ချုပ်ခြ ငး်စနစ(်Quality Management System-QMS)တစခ် ု

အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်န်၊(၂)IAEA/WHO SSDLs ကန်ွရက်တွင ် မြ န်မာ့ SSDLသည ် အဖွဲ�ဝင် 

 ဖြ စရ်န် စသည်တုိ�မှတစ်ဆင့် သကေ်သပြ ရမည်ဖြ စပ်ါသည။် 

၅.၂.၂  အစာအာဟာရ 

 ပ� းီခဲ့သည့်�စှမ်ျားအတငွး်တွင ် အမျို းသားဖ�ွြံဖိးုတိးုတကမ်�အတကွ ် အစာအာဟာရ၏ အေရးက� းီမ�ကို 

မဝူါဒချမတ်ှသမူျား၊ အစိုးရအဖွ�ဲအစညး်များ�ငှ့် လမူ�အဖွဲ�အစညး်များအက� ား အသပိညာေပးမ�များ 

တုိးမြ �င့်ေဆာင်ရွကမ်�များ  ပြ ုလပုခ်ဲ့ပါသည။် အစိုးရသည ်ကျန်းမာေရး �ငှ့် အာဟာရက�တွင ်၎ငး်၏ 

အသုံးစရိတ်ကို တိးုမြ �င့်ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် လထူကုျန်းမာေရးဌာန�ငှ့် အမျိုးသားအာဟာရ 

ေကာငစ်ကီို ဦးစးီဌာနအဆင့်ထ ိ တိးုမြ �င့်ခဲ့ပါသည်။  ပြ ညသ်လူထူုက� ား အထးူသဖြ င့် ကေလးသငူယ် 

များ�ငှ့် အရွယေ်ရာက်ပ� းီ အမျို းသမးီများတငွ ် အာဟာရ တိးုတကမ်ျားပြ ားေစရန် မြ န်မာ�ိုငင်သံည် 

ပရုိတငး်�ငှ့်စွမး်အငအ်ာဟာရချို �တဲ့ခြ ငး်၊ သဓံာတ်ချို �တ့ဲခြ ငး်၊ ေသးွအားနညး်ေရာဂါ၊ အိငုအ်ိဒုငး် 

မညမီ�မ��ငှ် ့ချို�တဲ့ခြ ငး်၊ ဗီတာမငေ်အ ချို �တ့ဲခြ ငး်၊ ဗီတာမငဘ်ဝီမး် ချို�တဲ့ခြ ငး်တုိ�  အပါအဝင ်အေသး 

စား�ငှ့် အက� းီစား ချို �တဲ့မ�များကို ထိန်းချုပရ်န် အမျိုးသားအစီအစ�တ်စရ်ပအ်ား ချမှတ်၍ အေကာင ်

အထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်ွကခ်ဲ့ပါသည။် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရးစမီကံနိး်ေအာကရှ် ိ ေဆာင် 

ရွကမ်�များသည ်  မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ ဆုံးြဖတ်ချကခ်ျမှတ်�ိုငသ်မူျားအေနဖြ င့် �ို�စို�ကေလးများ�ငှ့် ကေလး 



သငူယမ်ျားတွင ် ေဖြ ရှငး်၍မရေသာ  ကျုလံှီေသာ ပြ ဿနာများ�ငှ် ့ အရညအ်ေသးွ မပြ ည့်မေီသာ 

 ပြ ဿနာများကဲသ့ို�ေသာ အစာအာဟာရ  ပြ ဿနာများတငွ ် မဝူါဒသစမ်ျား ချမတ်ှ�ိုငေ်ရးကို အ 

ေထာကအ်ကေူပး�ိုငခ်ဲ့ပါသည။်  

“Stable Isotope Techniques” ကုိ လ�ူကိုယခ်��ာရှိ အာဟာရအေခြ အေနကို တုိငး်တာရန် 

အသုံးပြ ုပ� းီ  မြ န်မာ�ိုင်င၏ံ လကရှ်အိ ေြခအေနကို ေဖာ်ပြ ေပးအပ�်ိငုပ်ါသည။် ၎င်းသည ် ဆံုးဖြ တ် 

ချက် ချမတ်ှ�ိငုသ်မူျားမ ှ လကရိှ်ဗျူဟာေမြ ာက် ချမတ်ှထားသည့် အစအီစ�မ်ျား၏  ေအာင်မြ ငမ်�ကို 

အကဲဖြ တ်ေစာင့်က� ည့်�ိုင်မည်ဖြ စ ်ပ� းီ လိုအပသ်လို ပြ ုပြ င�်ိုင်ရန် အေထာကအ်ကူပြ ုပါသည။် IAEA 

နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးအစီအစ�၏် အခန်းက�သည် “Stable Isotope 

Technique” အသုံးပြ ုမ�ကို အစာအာဟာရ�ငှ် ့ ပြ ညသ်လူထူု ကျန်းမာေရးဆုိငရ်ာ သေုတသမီျား �ငှ့် 

ပညာရှငမ်ျားကို သငတ်နး်ေပးခြ ငး်၊ လိုအပ်သည့် ပစ�ညး်ကရိိယာများ ဝယယ်ူခြ ငး်�ငှ့် ကညီူ 

ေထာကပ်ံ့ခြ ငး်၊ နမူနာများဓာတခ်ွဲရန�်ငှ့် ရလဒမ်ျားကို အေဖြ ရာှရန် အကူအညေီပးခြ ငး်တိ�ုမှတစ်ဆင့် 

အာဟာရ ေစာင့်က� ည့်အကဲဖြ တမ်�တငွ ်ပ့ံပိးုသာွးရန်ဖြ စပ်ါသည။် 

၅.၂.၂.၁ မိခင�ုိ်�သီးသန်�တုိက်ေက�းခြ င်း 

၂၀၀၇ ခ�ုစှမ် ှ ၂၀၁၁ ခု�စှအ်တွငး် UNICEF ၏စာရငး်ဇယားများအရ ၆ လေအာက် �ို�စို� 

ကေလး၂၄% ကုိသာ မိခင�်ို� တစမ်ျို းထတိဲကုေ်က�းပ� းီ ၆၅ % မာှ ၂ �စှေ်ကျာ်ထ ိ မခိင�်ိ�ု 

တုိကေ်က�းေက� ာငး် သရိှိရပါသည။် အသက ် ၆ လမ ှ ၉ လ ကေလးများကို ြဖည့်စကွစ်ာများ 

ေက�းေမးွရမည့် အေရးက� းီသည့် အကးူအေပြ ာငး်ကာလအတွငး် ကေလး ငယမ်ျားအားလုံး၏ ၅ 

ပုံ ၁ ပုံ ကို အခြ ားအစားအစာများ ေက�းေမးွ�ိုင်ခြ ငး် မရိှပါ။  မခိင�်ို�တုိကေ်က�းခြ ငး်�ငှ့် 

ြဖည့်စကွစ်ာများ တုိကေ်က�းခြ ငး်သည ် ဘဝသကတ်မး်၏ ပထမဆုးံ ၂ �ှစ ် အတွငး် ကေလး 

များ၏ အာဟာရ�ငှ့် ကျန်းမာေရးအတွက ် အဓိကလပုေ်ဆာငမ်�များဖြ စပ်ါသည။် ကမ�ာ့�ိငုင် ံ

အများစသုည ် �ို�စို�ကေလး�ငှ့် ကေလးငယမ်ျားအတွက် အေလအ့ကျင့်ေကာငး်များ မြ �င်တ့င် 

ေပးရန် အစအီစ�မ်ျား ဖြ င့် အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှပါသည။် မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ 

ရညရ်ယွခ်ျကမ်ှာ မခိင�်ိ�ု တစမ်ျို းတညး် တုိကေ်က�းသည့်��နး်ကို ၆၀ % ထ ိ မြ �င့်တငရ်န် ဖြ စ်ပါ 

သည။် ၎ငး်အစအီစ�က်ို ချမတ်ှေဆာင်ရွက်ခြ ငး်သည ် အလန်ွအေရးက� းီပ� းီ အစအီစ�မ်ျား 

ချမတှ�်ိုငမ်�မာှ အစီရငခ်ံသည့် အချကအ်လကမ်ျား၏ တိကျမှန်ကန်မ�ေပ�တွင ် မူတညေ်နပါ 

သည။် 



ဝငေ်ငနွညး်ပါးေသာ �ိုင်ငမံျား�ငှ့် အလယ်အလတ်ဝငေ်ငွရရှိေသာ �ိုငင်ံများတွင ် အေကာင် 

အထညေ်ဖာေ်ဆာငေ်သာ နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးစမီကံိန်း “Deuterium Dose to 

the Mother Technique” ကိုအသုးံပြ ု၍ ေလလ့ာချက်များအရ မခိင�်ို�တစမ်ျုးိတညး် 

သးီသန်�တုိကေ်က�းသည့် ကန်ိးဂဏန်းမှာ အစီရငခ်သံည့် ကိန်းဂဏန်များထက ် အလွန်နညး် 

ပါးေက� ာငး် ေဖာ်ပြ ေနပါသည။် မခိင�်ို� တစမ်ျိုးတညး်ကို တိကုေ်က�းခြ ငး်�ငှ့် စပလ်ျ�း်သည့် 

အစရီငခ်သံည့် အချက်အလကမ်ျားကို မှန်ကန်ေ က� ာငး်အတည်ပြ ုရန်�ငှ် ့ မခိင�်ို� တိကုေ်က�း 

 ခြ ငး် မြ �င့်တငေ်ဆာင်ရွက်ေရး စညး်�ုံးမ�များ၏ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�ကို Stable Isotopes 

နညး်လမး်ကို အသုံးပြ ု၍ချင့်တကွ်ရန် အလနွအ်ေရးက� းီပါသည။် 

 ပ� းီခဲ့သည့် နညး်ပညာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးစမီံကန်ိးေအာက်တွင ် မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ ေဆး 

သေုတသနဌာနသို� Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ကုိ 

ေထာကပ်ံ့ေပးပ� းီဖြ စပ်ါသည။် သင့်ေလျာ်သည် ့ သငတ်နး်အပ� းီတွင ် ၎ငး်ကို မခိင�်ို�တိကုေ်က�း 

သည့် အေလအ့ကျင့်များ ေလလ့ာေစာင့်က� ည်ရ့န် အသုံးပြ ု�ိုငမ်ည်  ဖြ စပ်ါသည။် 

၅.၂.၂.၂  ဗတီာမင်ေအ 

၂၀၀၃ ခ�ုစှအ်တွငး် အသက ် ၅ �စှေ်အာက်က ေလးများ၏ ၃၀ % ေကျာ်သည ်

Subclinical Vitamin A ချို�တ့ဲသည့်  ေရာဂါခစံားေနရပါသည။် မြ န်မာ�ိုငင်ံ၏ 

အမျို းသားအာဟာရ အစီအစ�ေ်အာက်တွင ်Vitamin A  ဖြ ည့်စကွ်တုိကေ်က�းခြ ငး် ကို 

Vitamin A ချို �တ့ဲမ�ကို ဖယရှ်ားရန် နညး်ဗျူဟာတစခ်ုအဖြ စ ်အေကာင်အထည် ေဖာ် 

ေဆာင်ရွကေ်နပါသည။် ထိုနညး်ဗျူဟာသည ် အသက ် ၆ လမ ှ ၅၉ လရိှ ကေလး 

များအား ပမာဏအများအပြ ား ပါဝင်သည့် Vitamin A Capsules များကို တစ�်စှ် 

လျင ် ၂  က� မိ ် တစက်မ�ာလုံး အတုိငး်အတာ ဖြ င် ့ တုိကေ်က�းခြ ငး်မတှစဆ်င့် ကေလးများ 

၏ ကျနး်မာေရး�ငှ် ့ အာဟာရအဆင့်အတန်းကိ ု မြ �င့်တငရ်န် ရညရ်ယွပ်ါသည။် စားနပ် 

ရိက�ာ ရရှိမ�ေပ�မူတည်၍ �ို�စို�ကေလး�ငှ့် ကေလးများသည ် Vitamin A ကို မခိင�်ို� 

�ငှ့် မသိားစ ုအစားအစာများမတှစဆ်င် ့ထပတ်ိုးရယ�ူိုငပ်ါသည။် 

�ိုငင်အံများစုတွင ် အေလးများအတွက ် Vitamin A လန်ွကစဲာွစားသုံးမိခြ ငး်၏ 

အကျို းသကေ်ရာကမ်�ကို ဂ�ုပြ ုတွကခ်ျကထ်ားခြ ငး် မရိှပါ။ ခ��ာကိယုတ်ငွး် Vitamin 

A ထန်ိးသမိး်ထားရှ�ိိုင်သည့် ပမာဏကို တွကထ်တုရ်န် Stable Isotope 

Technique ကို အသုံးပြ ုခြ ငး်သည ် Vitamin A ြဖည့်စကွစ်ားသုးံခြ ငး်ဆုိင်ရာ 



စညး်�ုံးေရးများ�ငှ့် စားနပရိ်က�ာ ေထာကခ်ထံားရိှေရးအစအီစ�မ်ျား၏ အကျိုးသက် 

ေရာကမ်�ကို ထငဟ်ပေ်ပ�လငွေ်စပါသည။် 

၅.၂.၂.၃ ခ��ာကုိယ်ဖဲွ�စည်းတည်ေဆာက်မ��ှင့် လုပေ်ဆာင်မ�များ 

ကျန်းမာဖွံ�ဖ� ို းမ�ကို မြ �င့်တငေ်ဆာင်ရွက်ခြ ငး်သည ် လုံေလာကသ်ည့် ဖွံ� ဖ� ို းမ��ငှ့် အရွယ ်

ေရာက်ပ� းီ ဘဝများအတွက ် အေခြ ခအံတ်ုမြ စ်ဖြ စ်ပါသည်။ ကျန်းမာစွာ ရှငသ်န်က� းီ 

ထာွးမ�သည ် မခိငက်ိုယ်ဝန်ေဆာငမ်ီအေခြ အေန၊ အစားအစာစားသုံးမ� အေလအ့ထ၊ 

ပတ်ဝန်းကျငအ်ေခြ အ ေန�ငှ့် လမူ�စးီပွားဘဝ စသည့်အချကအ်လကမ်ျား အပါအဝင ်

အချကမ်ျားစာွ ပါဝင်ပါသည။် စစတ်မး်ေကာက်ယမူ�ကနိး်ဂဏန်များအရ အဝလနွ်ခြ ငး် 

�ငှ့် အေလးချိန်ပို ခြ ငး်သည ် ကေလးများ�ငှ့် အမျိုးသမးီများတွင ် မြ င့်တက်လျကရှ်ိပ� းီ 

အာဟာရချို တ့ဲမ� (ကျုံလှီခြ ငး်၊ အေလးချန်ိမပြ ည့်မီခြ ငး်၊ ေလလငွ့်ဆုံး��ံးခြ ငး်)သည် 

လထူကုျန်းမာေရး ပြ ဿနာတစ်ရပ်အဖြ စ ် ဝငေ်ငွနညး်ပါးသည့် �ိုငင်မံျားတွင ် ဖြ စေ်ပ� 

ေနပါသည။် ၎ငး်မာှ တစစ်တ်ိတစပ်ိုငး်အားဖြ င့် ကျန်းမာေစသည့် အစာများ စားသုံးမ� 

မရိှခြ ငး်၊ ကယလ်ိရီုပမာဏများပြ ားခြ ငး်၊ အာဟာရ နညး်ပါးသည့် အစာများ�ငှ့် မ� ို �ပြ  

လ ူေနမ�စနစ ် ေနထိုငသ်ည့် ပတ်ဝနး်ကျငတ်ို�ေက� ာင့် ဖြ စပ်ါသည။် ကေလးဘဝတွင ်

အေလးချန်ိ မပိုေစရန ်လုံေလာကသ်ည့် ဂ�စုိုကမ်�များ ပြ ုလပုေ်ပးပါက အရွယေ်ရာက် 

ချန်ိ၌ အဝလွန်ခြ ငး်ကို ကာကယွ်တားဆီး �ိုငပ်ါလမိ့်မည။် သက�ရာဇ ် ၂၀၁၅ အလနွ ်

မေူဘာင်တွင ် ကေလးငယမ်ျား အဝလနွ�်�နး်ကို ေလျာ့ချခြ ငး် ပါဝင်ပ� းီ ၎ငး်သည် 

စာသငေ်ကျာငး်များတွင် အာဟာရ ေက�းေမးွမ�များကို ပိုမိလုပုေ်ဆာငရ်နအ်တွက ်

အခငွ့်အလမး်ဖြ စပ်ါသည်။ အဝလန်ွခြ ငး်သည ် မြ န်မာ�ိုငင်ံတွင ် ယခအုချိန်၌ ပြ ဿနာ 

တစ်ရပအ်ဖြ စ ် မေပ�ေပါက်ေသးေသာ်လညး် (၂၀၀၉ ခ�ုစှတွ်င ် အသက ် ၅ �ှစ် 

ေအာကက်ေလး အဝလန်ွ��န်း ၂ % သာရိှ) အာဟာရ�ငှ့် �ပုပ်ိုငး်ဆိငုရ်ာ ကျန်းမာေရး 

 မြ �င့်တငေ်ဆာင်ရွက�်ိငုမ်ည့် အစအီစ�မ်ျား က� ို တင ်ချမတ်ှခြ ငး်သည ်ကေလးငယမ်ျား 

အေလးချန်ိ တုိးလာခြ ငး်�ငှ့် အဝလွန်ခြ ငး်တုိ�ကို ကာကယွ်တားဆးီ�ိုင်ပ� းီ �ိုငင်အံား 

အာဟာရ ပြ တလ်ပမ်��ငှ့် အာဟာရဖြ ည့်တငး်မ� ဝန်ထပုဝ်န်ပိုးများကို ေရာှင်ကျ��်ိုငေ်စ 

ပါလမိ့်မည။် IAEA သည ် “Stable Isotope Techniques” ကို အသုံးပြ ု၍ 

ခ��ာကိုယဖ်ွဲ�စညး်တညေ်ဆာကပ်ုံအတွက ် ခ��ာကိုယတွ်ငး်ရိှ စစုေုပါငး် ေရပမာဏ�ငှ့် 

စစုေုပါငး် စမွး်အငသ်ုံးစွဲမ�ကို တုိငး်တာေစာင့်က� ည့်ရန် ကညူေီထာကပ်ံ့ေပးလျက် ရိှ 



ပါသည။် “Deuterium Dilution Technique” ကို အသုံးပြ ု၍ ခ��ာကိုယ ် ဖွဲ�စညး် 

တညေ်ဆာကပ်ုံ တိငုး်တာသည့် နညး်စနစက်ို ရှာေဖွေတွ�ရိှထားပ� ီဖြ စပ်ါသည်။ 

 

၅.၂.၃. အစားအစာ�ှင့်စုိက်ပျို းေရး 

ဆန်စပါးသည ် မြ နမ်ာ�ိငု်ငသံားများအတွက ် ပငမ်အစားအစာဖြ စ်၍ မတ်ုသုံရာသ၌ီ စပါးကို ဧက ၁၆ 

သန်း စိုကပ်ျိုးပ� းီ ေ�ဥွတု၌ ဧက ၃ သန်း စိုကပ်ျိုးပါသည။် တစခ်ျနိ်က ကမ�ာ၌ ဆန်တငပ်ိ�ုမ�တွင ်

ထပိဆု်းံ၌ေရာကရ်ှိေန ေသာ်လညး် ယခအုခါ၌  မြ န်မာဆ့န်စပါးတငပ်ိ�ုမ�မာှ ကမ�ာ့ေစျးကကွ်အတငွး် 

ပမာဏ မေပြ ာပေလာက်ေအာင် နညး်သာွးပါသည်။  

Xanthomonas Oryzae pv Oryzae (X00)  ေက� ာင့်ဖြ စသ်ည့် စပါးဖျကပ်ိုး Rice Bacterial 

Blight (RBB)သည ်  ကမ�ာတစဝ်မှး်တငွ ် ဖြ စပ်ာွးမ� အများဆုံးဖြ စ်ပ� းီ ပျကစ်းီမ�များ ဖြ စေ်ပ�ပါသည။် 

အဆုိပါေရာဂါေက� ာင့် အထကွ�်�န်းဆုံး��ံးမ�များ  မြ န်မာ�ိုငင် ံ အပါအဝင ် အပပူိုငး်အာရှ�ိုငင်မံျားသည ်

သမပိုငး်ေဒသ�ိုငင်မံျားထက ် ပို၍များရခြ ငး်မာှ အပပူိုငး် ေဒသ၌ ေရာဂါပိုးေပါကပ်ာွးမ� လန်ွကဲစာွ 

 ဖြ စေ်ပ�ခြ ငး်ေက� ာင် ့ ဖြ စ်ပါသည။် ၄ငး်ေရာဂါပိုးဒဏ်ခ�ံိငုသ်ည့် စပါးမျိုးများ ထတုလ်ပု်ရနအ်တွက် 

ဂမ�ာေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် မျို းရုိးဗဇီေပြ ာငး်ေအာင ် ဖန်တီးေပးခြ ငး်�ငှ့်   EMS (Ethyl Methane 

Sulfonate)  အသုံးပြ ုခြ ငး်တုိ�ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စပ်ါသည။် သပိ�ံ�ငှ့်နညး်ပညာဝန်က� းီဌာန၊ 

မ��ေလးနညး်ပညာတက�သိုလ၊် ဇဝီနညး်ပညာဌာနမ ှအဆိပုါေရာဂါပိုး တိကု်ဖျကမ်�အတွက ် Induced 

Mutagenesis စမီကံနိး် စတငေ်ဆာင်ရွကေ်နပ� ီဖြ စ၍် IAEA ၏ ပံ့ပိုးမ�သညလ်ညး် များပြ ားလေှသာ 

အကအူည ီ ဖြ စလ်ာပါလိမ့်မည။် အဖျကပ်ိးုဒဏ်ခံ စပါးအမျိုးအစားကို ယငး်စမီကံန်ိး မ ှ ရရှိခြ ငး်ဖြ င့် 

ဓာတုပစ�ညး်များ အသုံးကို ေလ�ာ့ချ�ိုငမ်ည့်အပြ င ်အထကွ�်�န်းများ၍ လယသ်မားများ ၏ ဝငေ်ငလွညး် 

တုိးပွားလာမည်ဖြ စသ်ည။် 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် Notre Dame Global Adaptation အရ ရာသီဥတု အေပြ ာငး်အလဒဲဏ ်

အများဆုံးခရံသည့် ၂၅ �ိုငင်၌ံ ပါဝငပ်ါသည။် ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ�၏ သကေ်ရာကမ်�အဖြ စ ်မုတ်သုံ 

ရာသမီာှ တုိေတာငး်သာွးပ� းီ၊ မိုးအလွန်များကာ အပခူျိန်မြ င့်လာသညက်ို ေတွ�ရှရိပါသည။် အကျိုး 

ဆကအ်ဖြ စ ်ေရေလှာငက်န်အတွငး်သို ေရဝငေ်ရာကမ်� နညး်လာကာ ဆညေ်မြ ာငး်ေရမှာ အထးူ သဖြ င့် 

ေခြ ာကေ်သ�ွေသာရာသဦတု၌ ပြ တ်လပသ်ာွးပါသည။် ၎ငး်အပြ င ် မြ န်မာ�ိုငင်ေံအာကပ်ိုငး်တွင ်

ေရလ�ံမ�ကို တစ�်စှလ်�င်တစ်က� မိ ် က� ုေံတွ�ေနရပါသည။်  မသင့်ေလျာ်သည့် ေနရာများတွင ် ဆည် 

ေမြ ာငး်များ တညေ်ဆာက်ခြ ငး်�ငှ့် ဆညေ်ရများ အလန်ွအက�ံ သုံးစွဲခြ ငး်၏ အကျိုးဆက်အဖြ စ် ေမြ ဆီ 



လ�ာတွငး်၌ ဆားဓာတမ်ျားပြ ားလာမ�ေက� ာင့် ကုန်းတွငး်ပိုငး် ေဒသများတငွ် ဆားဓာတ်များပြ ားလာမ� 

သည ် အဓကိပြ ဿနာ ဖြ စလ်ာသညက်ို ေတွ�ရိှရပါသည။် မ��ေလးနညး်ပညာတက�သိုလ၊် ဇဝီနညး် 

ပညာ သေုတသနဌာနသည ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ဖြ င့် မျိုးရိးုဗဇီပြ ုပြ င်ခြ ငး် နညး်ပညာကိ ု အသုံးပြ ု၍ 

စပါးမျိုးများ အရည်အေသးွ တုိးတကလ်ာေစသည့် သေုတသနကို အဏုမြ ူစမွး်အငဦ်းစးီဌာနရှ ိ   Co-

60 ဂမ�ာေရာင်ခြ ညေ်ပးစက်ကို အသုံးပြ ု၍ လုပေ်ဆာငလ်ျက်ရိှပါသည။် IAEA ၏ နညး်ပညာ 

အကအူညီဖြ င့် လူ�စမွး်အားအရငး်အမြ စ ် တိးုတက်မြ င်မ့ားလာေစရန် ပြ ုစပုျိုးေထာငလ်ျက်ရိှပ� းီ၊ 

က�မး်ကျငပ်ညာရှင်၏ အက� ဥံာဏမ်ျားရယကူာ ရာသဦတုဒဏ် ခ�ံိုငသ်ည့် စပါးမျိုးများကို Radia- 

tion Induced Mutation Breeding နညး်ပညာကို သုံး၍ ေဆာငရ်ကွလ်ျက် ရိှပါသည။် 

ကမ�ာေမြ က� းီမထှကွ်ရိှေသာ ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်က ် စစုေုပါငး်သည ် ကမ�ာ့ကာဗွန်သသံရာ၏ 

အက� းီမားဆုံး Fluxes တစခ်ုဖြ စေ်သာေက� ာင် ့ ေမြ က� းီ၏ ကာဗန်ွဒိငုေ်အာက်ဆုိဒ ် အသငွး်အထတ်ု 

ေပြ ာငး်လမဲ� အနညး်ငယ်သည ် ေလထအုတွငး် ကာဗွနဒ်ိုငေ်အာက်ဆုိက ် ပါဝငမ်�အေပ�  က� းီမားေသာ 

အကျိုးသကေ်ရာကမ်�ကို  ဖြ စလ်ာ�ိငုပ်ါသည။်  ေမြ ဆီလ�ာတိုကစ်ားမ��ငှ့် ပတ်ဝန်းကျငအ်ရည်အေသွး 

သည ် ကမ�ာက� းီပေူ�းွလာမ��ငှ် ့ ေလထတွုငး်ရိှ ကာဗွန်ဒိငုေ်အာက်ဆုိကေ်က� ာင် ့ ဖြ စေ်ပ�ရပ� းီ 

ေတာငေ်စာငး်ရှိ စိုကပ်ျို းေမြ များတငွ ်ကာဗွန်သိုေလာှငမ်�ေပ� အကျို းသကေ်ရာက်ေစပါသည။် မြ န်မာ 

�ိုငင်အံလယပ်ိုငး် ေခြ ာကေ်သ�ွဇနုမ်ျားတွင ် အဆုိပါေမြ ဆလီ�ာများ တုိကစ်ားမ� ပြ ဿနာကို များစာွ 

 က� ုေံတ�ွေနရပါသည။် မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် ေဒသတွငး်စမီကံိန်း RAS/5/055 ကို ပါဝင်ေဆာငရ်ွက် 

လျကရှ်ိပ� းီ Fallout Radionuclide (FRNs)၊ Soil Organic Carbon (IAEA အကူအညီဖြ င့် 

တ�တု�်ိုငင်ံတွင ်သ�ပုခ်ွဲခြ ငး်) �ငှ့်  Soil Nutrient (N,P,K)တုိ�ကို သ�ပုခ်ွဲ အ ေဖြ ရာှခြ ငး်များ ေဆာင် 

ရွကလ်ျကရ်ှိပါသည။် မ��ေလးနညး်ပညာတက�သိုလ၊် ဇဝီနညး်ပညာဌာနသည ် Soil Organic 

Carbon �ငှ့် Soil Nutrient တုိ� ဆက�်ယွမ်�အေပ� အေခြ ခ၍ံ စိုကပ်ျို းေမြ အမျိုးမျို းတွင ်လယယ်ာ 

စိုကပ်ျိုး ခြ ငး် အေလ့အကျင့်များကို တိုးတကေ်စရန်အတွက ်  စမီကံိန်းကို စတငရ်န် အစီအစဥမ်ျား 

 ပြ ုလပု်ေနပါသည။် Gamma Spectrometry နညး်ဖြ င် ့ Fallout Radionuclide (FRNs) ကို 

တုိငး်တာခြ ငး်၊ ေမြ သားအေပျာ့အမာတုိငး်တာရန် Soil Hydrometer ၊ေမြ ဆီအာဟာရဓာတ ် (N,P,K) 

ကို တုိငး်တာရန ် စသညတုိ်�အတွက ်  ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ပစ�ညး်ကရိိယာများ တညေ်ထာငရ်န်  IAEA ၏ 

အကအူညမီျား လိုအပပ်ါသည။် အဆိုပါစမီကံိန်းသည ် ေခြ ာကေ်သ�ွဇန်ုရှိ ေမြ ဆီတိုကစ်ားမ���နး်�ှင့် 

ကာဗနွသ်ိုမှီးထားရှိခြ ငး်တုိ�၏ ဆက�်�ယမ်�ကို အဓကိထား၍ ေဆာငရ်ကွ်မည်ဖြ စ်ပ� းီ မြ န်မာ�ိုငင် ံ

အတွငး် စိုကပ်ျို းေရးဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကမ်�အေပ� အကျိုး ဖြ စထ်ွန်းေစမည်ဖြ စ်ကာ  ကမ�ာတစလ်�ား၌ 



ကမ�ာက� းီပေူ�းွလာမ�ကို ေလ�ာ့ချသည့်  က� ို းပမး်အားထတ်ုမ�ကိုလညး် ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရွကသ်ာွးမည ်

 ဖြ စ်ပါသည။်  

 ၅.၂.၃.၁ အပင်မျို းရုိးဗဇီေပြ ာင်းလဲခြ င်း 

မျို းရုိးဗဇီပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လဲခြ ငး်သည ် ဆားငန်ေရဝင်ခြ ငး်�ငှ့် ေရာဂါဒဏ်စသည့် 

ဆုိးကျို းများ ဒဏ်ကို ခ�ံိုင်သည့် တိုးတကေ်ကာငး်မွန်ေသာ စပါးမျိုးများ လ�င်မြ န်စွာ �ငှ့် 

ပတ်ဝန်းကျင ် ထခိိုကမ်�နညး်စာွ ရရိှ�ိုငသ်ည် ့ နညး်လမး်ဖြ စပ်ါသည။် စပါးမျိုးစတိ ်

သစမ်ျား ေပ�ထကွမ်��ငှ့် Molecular Markers များ ေပ�ထကွမ်�ကို  ဖြ စေ်ပ�ေစသည့် 

မျို းရုိးဗဇီပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လဲခြ ငး်ကို အသုံးပြ ုမ�၊ အထးူသဖြ င့် ဇဝီ နညး်ပညာကို 

အသုံးပြ ုမ� ေရရှည်တည်တ့ံေစရန ် စမွး်ရည ်မြ �င့်တင ် တညေ်ဆာက်ခြ ငး်သည ် လိုအပ ်

လာပါသည။်  

စပါးဖျကပ်ိုးဖြ စသ်ည့် Rice Bacterial Blight (BB) သည ် စပါးကို အဖျကဆီ်းဆုံး 

ဖျကပ်ိုး တစမ်ျို းဖြ စ်ပ� းီ အထကွ�်�န်းကျေစပါသည။် ထို�အပြ င် ရာသဦတုအေပြ ာငး် 

အလ၊ဲ ေရလ�မး်မိုးခြ ငး်�ှင့် ဆားငန်ေရဝင်ခြ ငး်တုိ�ေက� ာင့် စပါးအထကွ�်�န်းအတွက် 

သကေ်ရာကမ်�များကိုလညး် ေတွ�ရှိရသဖြ င့် ေရာဂါဒဏ်�ငှ် ့ ရာသဦတု�ှင့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျငဒ်ဏက်ို ခ�ံိုငရ်ည်ရိှသည် ့ စပါးမျိုးများေပ�ထကွလ်ာေရး လိုအပလ်ာပါ 

သည။် မျို းေစမ့ျားကို ဂမ�ာေရာင်ခြ ည်ကဲ့သိ�ု အိုငး်ယန်ွးဖြ စေ်ရာင်ခြ ညေ်ပး၍ မျိုးရုိးဗဇီ 

 ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လဲခြ ငး်သည ် တုိးတကေ်ကာငး်မွန်သည့် ေကာကပ်သဲးီ�ှံအမျို းမျိုကို 

အချိန်တုိတုိ�ငှ့် ပတ်ဝန်ကျငး်အား ထခိိကုမ်�ကငး်စာွ ြဖစထ်ွန်းေစပါသည။် စပါး ဖျကပ်ိုး 

(BB) �ငှ့် ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ�ေက� ာင် ့  အထကွ�်�နး် ကျဆငး်မ�ကို မျိုးရုိးဗဇီ 

 ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လဲခြ ငး်ကို အသုံးပြ ု၍ ေဖြ ရှငး်�ိုငပ်ါသည။် မျိုးရုိးဗဇီ  ပြ ုပြ င်ေပြ ာငး်လဲ 

 ခြ ငး် လပုေ်ဆာငမ်�များကို ပ� းီစးီခဲ့သည် ့ စမီကံိန်း၏ရလဒ�်ငှ် ့ အကျိုးဖြ စထ်န်ွးမ�ေပ� 

မတူည်၍ ဆကလ်ကလ်ပု်ေဆာငသ်ွားမည်ဖြ စပ်ါသည။် 

၅.၂.၃.၂ ေမြ ဆီလ�ာ�ှင့်ေရစမံီခန်�ခဲွခြ င်း 

ေမြ သ� ဇာေကာငး်မနွမ်��ငှ့်စိုကပ်ျိုးဖြ စထ်ွန်းမ�ကို တုိးတကေ်စခြ ငး်၊ ရာသဦတုဒဏ် 

ခ�ံိုငသ်ည့် ဆန်စပါးများထကွေ်ပ�ေရးသည် ဥးီစားေပးအစအီစ�ြ်ဖစပ်ါသည။် စပါး 

အဓကိစိုက်ပျို းသည့် လယယ်ာစနစတ်ငွ် စပါးဖြ စထ်န်ွးမ��ငှ့် ေနက� ာ၊ ကလုားပ၊ဲ ပ ဲ

အမျို းမျို းကဲ့သို� အခြ ားသးီ�ှံများ စိုကပ်ျိုး�ိုင်ရန်အတွက် ဆနစ်ပါးအဓကိ ထတ်ုလပု် 



သည့် နညး်ပညာများကို စိုကပ်ျိုးေရး အေလအ့ထများ ထန်ိးသမိး်တည်တ့ံေစသည့် 

နညး်လမး်များ�ငှ့့် လယထ်န်ွခြ ငး်၊ စက်ဖြ င့်ပျိုး က� ဲခြ ငး်၊ စိုကပ်ျိုးေရ စမီခံန်�ခွဲခြ ငး်၊ 

သးီည�ပစ်ိုကပ်ျို းခြ ငး်၊ လယယ်ာေမြ  စမီခံန်�ခွဲခြ င်း�ငှ့် သးီ�ှံအတကွ် လိုအပသ်ည့် 

အာဟာရဖြ ည့်တငး်ခြ ငး်တုိ�ကဲ့သိ�ု ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာသက ်ေရာကမ်�များကို ေလျာခ့ျ 

ေပးသည့် အခြ ားအရငး်အမြ စ် တည်တ့ံေစသည့် နညး်ပညာများ�ငှ့် ပးူေပါငး်ေဆာင် 

ရွက်ရမည်  ဖြ စပ်ါသည။် ထိုကဲ့သိ�ု သဘာဝပတဝ်န်းကျငက်ို အကျိုးရိှေစေသာ အေလ ့

အထများသည် ေမြ �ငှ့်ေရကို ပိုမို အကျိုးရိှစွာအသုံးချ�ိုင်ခြ ငး်၊  အရငး်အမြ စမ်ျားကို 

အကျို းရှိရှိ အသုံးချမ�များကို  မြ �င့်တင်ခြ ငး်၊ ရာသဦတုေပြ ာငး်လမဲ�ေက� ာင့် သးီ�ှံ 

စိုကပ်ျို းသည်စ့နစ၏် အ��ရာယ�်ငှ့် အားနညး်ချကမ်ျားကို ေလျာ့ချခြ ငး်၊ ဝငေ်င ွ အမျိုး 

မျို း ရ�ိုင်ခြ ငး်�ငှ့် မသိားစု အာဟာရ�ငှ့် အသက်ေမးွဝမး်ေက� ာငး်ကို တိးုတကေ်စခြ ငး် 

တုိ�ကို ရရိှမညဟ်ု ေမ�ာ်လင့်ပါသည။် ဓာတု/ေအာ်ဂန်းနစ် ေမြ သ� ဇာများ၊ သဘာဝ 

ဟိုမနုး်များ၊ အားဖြ ည့်ပစ�ညး်များ�ငှ့် ဇဝီေမြ သ� ဇာ များကို ပးူတဲွအသုံးချခြ င်းမတှစဆ်င့် 

သတ� ုဓာတ်များပြ ည်ဝ့စွာ ပါဝငလ်ာရန်အတကွ်  ပြ ုလပု်ခြ ငး်သည် အထကွ်��န်း သသိိ 

သာသာတုိးတက်ခြ ငး်၊ Greenhouse Gases ထတ်ုလ�တ်မ� ေလျာ့ချခြ င်း၊ �ိုကထ်ရုိ 

ဂျငအ်များဆုံး ပါဝငသ်ည့် ေမြ သ� ဇာ အသုံးချမ� ေလျာ့ချခြ ငး်�ငှ့်/ သို�မဟတ်ု စပါး 

အပါအဝင် စိုကပ်ျို းသးီ�ှံများတွင် �ိုကထ်ရိဂုျင်အား ေအာဂ်န်းနစ် �ိုကထ်ရုိဂျငအ်ဖြ စ ်

ြဖစေ်ပ�ေစမ�ကို တိးုတကေ်စခြ ငး်စသည့် အလားအလာတုိ�ကို ရရှေိစလျက် ေမြ ဆီ 

 သ� ဇာေကာငး်မန်ွမ�ကို  ဖြ စေ်ပ�ေစပါသည။် �ိုက်ထရုိဂျင်-၁၅၊ ကာဗန်ွ-၁၃၊ ေအာကဆီ် 

ဂျင-်၁၈ �ငှ့် ဟိုကဒ်ရုိဂျင-်၂ အပါအဝင် �ျူကလီးယားနညး်စနစမ်ျားကို အသုံးပြ ုခြ ငး် 

သည် အေရးအက� းီဆုံး အေက� ာငး်အရာများဖြ စ်သည့် ေမြ �ငှ့်ေမြ ဆီလ�ာ၊ အာဟာရ�ငှ့် 

စိုကပ်ျို းေရ စမီခံန်�ခွဲမ��ှင့် စိုကပ်ျိုးေရးေဂဟစနစ ် ထနိး်သမိး်ခြ ငး်တိ�ုအတွက် တိကျ 

သည့် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို ေပးအပ�်ိုင်ပါသည။် 

 ၅.၂.၃.၃ ေရာဂါပုိးမ�ားထိန်းချုပ်ခြ င်း 

Sterile Insect Technique(SIT) အား အသုံးပြ ုခြ ငး်ကို ယငေ်ကာငမ်ျား၊ ပိုးဖလမံျား၊ 

ြခငေ်က� ာင် ့ ဖြ စပ်ွားေသာ ေရာဂါများ �ှိမန်ငး်ရာတွင ် ရာှေဖေွဖာ်ထတု် သင့်ပါသည။် 

အငး်ဆကပ်ိုးမ�ားများ �ှိမန်ငး်ရာတငွ ် အဓကိ ယင်ေကာငမ်ျားကို ကျယ်ပြ န်�စာွ 

စမီခံန်�ခွဲခြ ငး်�ငှ့် ပတဝ်န်းကျင�်ငှ့် ရငး်�ှီးက�မး်ဝင်သည့် �ှိမန်ငး်မ� နညး် စနစမ်ျားကို 



အသုံးပြ ုရာတွင ် လူထ�ုငှ့်ပဂု�လကိ က�များရှ ိ မဝူါဒ ချမတ်ှ�ိုငသ်မူျားမ ှ

ဗဟသုတု�ငှ့်အသပိညာေပးမ�များကို  တုိးမြ �င့်လျက ် အသစေ်ဖာ်ထုတ်ထားသည့် ဇဝီ 

နညး်ပညာများ၊ ကျယ်ပြ န်�သည့် ပိးုမ�ားစမီခံန်�ခွဲမ� အစအီစ�မ်ျားအတွက် စးီပာွးဖြ စ ်

ထတ်ုလပု်ခြ ငး်ကို မြ �င်တ့င်ခြ ငး်�ငှ့် အပြ ည်ပြ ညဆိ်ုငရ်ာ ကနုသ်ယွမ်�များကို တုိးမြ �င့်ခြ ငး် 

 ဖြ င့် စားနပရိ်က�ာ လုံခြ ုေံရးတိုးမြ �င်ရ့န်၊ အပြ ည်ပြ ညဆ်ိုင်ရာ စခံျိနစ်ံည�န်းများ�ငှ့် 

ကိုကည်ေီစရန ် ရည်ရွယ်ချကမ်ျားကို ပြ ည့်မေီစပါသည။် အခြ ားေသာ ရညရွ်ယခ်ျက ်

တစခ်မုှာ SIT အသုံးပြ ုမ�ကို ခြ ငက်ျား စသည့် ြခင်ေက� ာင့် ဖြ စပ်ွားေသာ ေရာဂါများကို 

ထန်ိးချုပ်ရန်အတွက ်ဆန်းသစေ်သာ နညး်စနစအ်ဖြ စ ်သတ်မှတ်ရန ်ဖြ စပ်ါသည။် 

  ၅.၂.၃.၄ တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူထုတ်လုပ်ခြ င်း 

ေတာငသ်လူယသ်မားတုိ�၏ဘဝကို အေထာက်အကူပြ ုရန်အတကွ ် ေမးွမြ ူေရးက� 

ကို မြ �င်တ့ငေ်ဆာငရွ်က်သင့်ပါသည။် ေပါငး်စပခ်ျ�း်ကပန်ညး်များ ဖြ င့် ပတ်ဝန်းကျငက်ို 

မထခိိုကေ်စသည် ့ သဘာဝအရငး်အမြ စမ်ျားကို ေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်၊ မျိုးရုိးဗဇီတူ�ငှ် ့

အသငွအ်ပြ ငတ်ေူသာ  မျိုးများကိ ု ေရးွချယ်၍ သားေဖာက်ခြ ငး်�ငှ့် မျိုးပာွး ခြ ငး် 

လပုင်န်းများကို တစ်ပ� ို ငန်က ် လပုေ်ဆာင်ခြ ငး် ခာွနာလျာနာေရာဂါ�ငှ် ့ က� ကင်ကှ ်

တုပေ်ကးွေရာဂါတုိ�ကို အချိန်မ ီ လျာေဖထွားခြ ငး် ေဆာငရ်ကွထ်ားရိှရမည ် ဖြ စပ်ါ 

သည။် အာဟာရပြ ည့်စုံသည့် တိရစ�ာန်များ ရရိှရန်�ငှ် ့ အရညအ်ေသးွ ပိုမိုေကာငး်မန်ွ 

သည့် �ို��ငှ့် အသားကို ရရှေိစသည့် တိရစ�ာန်များ ရရှရိန်အတွက ် တရိစ�ာန်အာဟာရ 

ပိုမိုက� ယဝ်သည့် အစာအရငး်အမြ စမ်ျားကို  အေကာငး်ဆုးံအသုံးချခြ င်း၊ ဗဇီတူ�ငှ့် 

အသငွအ်ပြ ငတ်ေူသာ  မျိုးများကို ေရွးချယေ်မးွမြ ူခြ ငး်၊ အပဒူဏ်၊ ေရာဂါဒဏ်�ငှ့် 

မိုးေခါငမ်�ဒဏ်စသည့် ေဒသဒဏ်ကို ခ�ံိုငသ်ည့် မျိုးများကို မျိုးေဖာက်ခြ ငး်�ငှ့် ပြ ညပ် 

မ ှ ဝငေ်ရာကလ်ာသည့် ေရာဂါများ�ငှ့် တိရစ�ာန်မတှစဆ်င် ့ ကးူစက်တတေ်သာ၊ 

ေရာဂါများကို အရညအ်ေသးွအာမခသံည် ့ ေရာဂါရှာေဖွခြ ငး်�ငှ့် ထိန်းချုပ်ခြ ငး်တိ�ု 

သည ် အေရးက� းီပါသည။် တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူထုတ်လပုမ်�တိုးတကရ်န် အရည်အေသးွ 

အာမခသံည့် လပုေ်ဆာင်မ�များသည ် တုိးတကသ်င့်ပါသည။် ပြ ညတ်ငွး်အသုံးချရန်�ငှ့် 

 ပြ ညပ်ေဈးကကွသ်ိ�ု ေရာက်ရှရိန် အဆင့်မြ �င့်တငထ်ားေသာ အရည်အေသးွမြ င့် 

တိရစ�ာန်ေမးွမြ ူထုတ်လပု်ခြ ငး်သည ် ဦးစားေပး�ှင ့် အဓကိ ဦးတညခ်ျက်  ဖြ စသ်င့်ပါ 

သည။် 



 

၅.၂.၄ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်နည်းပညာအသံုးချမ�များ 

၅.၂.၄.၁ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ေပးခြ င်းနည်းပညာများ 

၅.၂.၄.၁.၁ အီလက်ထရွန်ေရာင်စဥေ်ပးစက် 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် အလီကထ်ရွန်ေရာငစ်ဥေ်ပးစက ် အသုံးချမ� နညး်ပညာများအား 

ကျန်းမာေရး၊ အစားအစာ�ငှ့်စိုကပ်ျို းေရး၊ စကမ်�၊ ပတဝ်န်းကျင်ထနိ်းသမိး်ေရး�ှင့် 

အခြ ားေသာ သေုတသနနယပ်ယမ်ျားတွင ် အသုံးပြ ုခြ ငး်ကိုပိ၍ု မြ �င့်တငလ်မိ်မ့ည် 

 ဖြ စ်ပါသည။် သို�ဖြ စပ်ါ၍ တညရ်ှိပ� းီေသာ အလီကထ်ရွန်ေရာငစ်ဥ်ေ်ပးစကအ်ား 

လပုင်န်းလညပ်တ်ခြ ငး်�ငှ့်   ရရိှလာေသာ အေတွ�အက� ုံ ဗဟသုုတများအား ပဂု�လကိ 

စးီပာွးေရးလပုင်န်းများ�ငှ့် အစိုးရအဖွဲ�အစညး်များအက� ား စးီပာွးေရးရ ဆက�်ယွမ်� 

တုိ�မှတစဆ်င် ့ သို�မဟုတ် ပုဂ�လကိက�တွင ် ထိုကဲ့သို�ေသာ စက�်ုအံေမြ ာကအ်များ 

ထေူထာငေ်ပး�ိုင်ရန်�ငှ့် ဝန်ေဆာငမ်�လပုင်နး်များ�ှင့်  တန်ဖိုးမြ င့်ပစ�ညး်များ ထတ်ုလပု ်

ရန် ပြ ည်တွငး်စက�်ုမံျားတွင ် တိးုမြ �င့်အသုံးချမ�အား  ေထာကခ်အံားေပးရန် အ 

ေထာကအ်ကူ ပစ�ညး်တစ်ခအုေနဖြ င့် အကျို းရှရှိအိသုံးချလမိ့်မည်ဖြ စသ်ည။် 

  ၅.၂.၄.၁.၂ ဂမ�ာေရာင်ခြ ည်ေပးစက် 

ေဆးကသုေရးပစ�ညး်များ ပိုးသတ်ခြ ငး်၊ အစားအစာများအား တာာရှညခ်ေံအာင် 

ေရာင်ခြ ညေ်ပးခြ ငး် စသည့်နယပ်ယတ်ငွ် ဂမ�ာေရာင်ခြ ည်နညး်ပညာ အသုံးချမ�များ 

သည် ကမ�ာအ�ှ�ံ ေကာငး်စာွအေခြ ကျေနပ� ီဖြ စသ်ည။်   မြ န်မာ�ိုငင်သံည် ေရရှည် အစ ီ

အစဥတ်ငွ် အလီကထ်ရွန်ေရာငစ်ဥ်ေပးစက်၊ ဂမ�ာေရာင်ခြ ညေ်ပးစက်ဆုိင်ရာ နညး် 

ပညာများ အသုံးပြ ုထားေသာ ဝန်ေဆာငမ်�လပု်ငန်းများ ထေူထာင်ခြ ငး်ဖြ င့် ဓာတ် 

ေရာင်ခြ ညန်ညး်ပညာမှ လမူ�စးီပာွးေရး အကျိုးအမြ တ်ရရှရိန်  က� ိုးပမး်ရမည။် 

အလီကထ်ရွန်ေရာငစ်ဥေ်ပးစက်၊ ဂမ�ာေရာင်ခြ ည်ေပးစက်တုိ�တွင် လ�ူစမွး်ေဆာင်ရည် 

�ငှ့် လကေ်တွ�စမး်သပခ်န်းများအတွက် ပဓာနကျသည့်အေခြ ခအံေဆာက်အအုံ ဖွံ�ဖ� ို း 

ရန် လိုအပပ်ါသည။် 

 ၅.၂.၄.၂. တုိင်းတာေရးအတွက် ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်နည်းပညာများ 

 မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညန်ညး်ပညာကို ေဆးပညာ၊ အစားအစာ�ငှ့် စိုကပ်ျိုးေရး၊ 

စကမ်�လပုင်န်း၊ ပတ်ဝနး်ကျင်ပြ နလ်ညထ်ိန်းသမိး်ခြ ငး်�ငှ့် အခြ ားသေုတသန နယပ်ယမ်ျား၌ 



ေရှ�ဆက၍် တိုးမြ �င့်လပု်ကိုငလ်ိုပါသည။် သို�ဖြ စပ်ါ၍ ဂမ�ာေရာင်ခြ ည်၊ X-ray �ငှ့် Electron 

Beam အေထာကအ်ပံပ့စ�ညး်ကရိိယာများကို ထူေထာင၍် အသုံးချသေုတသန�ငှ့် ဖွံ�ဖ� ို းတိုး 

တကေ်ရးတွင ်အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်ကွ်ရန် အစအီစဥမ်ျားရိှေနပါသည။် 

စိုကပ်ျိုးေရးအေခြ ခသံည့်�ိုငင် ံ  ဖြ စသ်ည့်အေလျာက ် စိုကပ်ျိုးထတ်ုလပုမ်�  မြ �င့်တငရ်န် သင့် 

ေလျာ်ေသာ ေမြ သ� ဇာများကို အသုံးပြ ုရန်လိုအပ်ပါသည။် အပငရ်ငှသ်န်က� းီထာွးမ�အတွက ်

သဘာဝေမြ သ� ဇာများသည ် ပတ်ဝန်းကျငက်ို ေဘးကငး်ေစေသာ နညး်လမး်ဖြ င့် ထုတ်လပုမ်� 

တုိးရန် ကညူေီပး�ိုငပ်ါသည။် ထို�အပြ င ် အထက်မြ နမ်ာပြ ညသ်ည ် ေခြ ာကေ်သ�ွေသာဇုန ်

 ဖြ စသ်ဖြ င့် ဤေဒသများအတွက ် အချိနရ်ညှ်က� ာမြ င့်စွာေရကိ ု ထိန်းသမိး်ထား�ိုငသ်ည့်ပစ�ညး် 

များ လိုအပပ်ါသည။် ဓာတေ်ရာင်ခြ ည်နညး်ပညာကို အသုံးပြ ုခြ ငး်ဖြ င့် သဘာဝ Polysac- 

charide မ ှPlant Growth Promoter �ငှ့် Super Water Absorbant တုိ�ကို ထုတ်လပု ်

ရန် လိုအပေ်နပါသည။် ဓာတေ်ရာင်ခြ ညသ်ုံး နည်းပညာကိုအသုးံပြ ုခြ ငး်သည ် စကမ်�က�၌ 

လညး် အလနွအ်ေရးပါသည။် ရာဘာထတုက်နု၏် ဂဏ်ုသတ�ကိိ ု မြ �င့်တငရ်န် ဂမ�ာေရာင်ခြ ည ်

ကို ရာဘာဂဏုသ်တ� ေိပြ ာငး် ဓာတ်ပြ ုခြ ငး်၌လညး် အသုံးပြ ု�ိငုပ်ါသည။် လကရိှ် အသုံးပြ ု 

လျကရှ်ေိသာ ဂမ�ာဓာတ်ေရာင်ခြ ညေ်ပးစက်(Gamma Irradiation Facility) မာှ သကတ်မး် 

သုံးပုံ�စှပ်ုေံကျာ်ေနပ� ီဖြ စ်၍ ဓာတေ်ရာင်ခြ ညပ်မာဏ အနညး်ငယသ်ာ ထကွရိှ်သည့်အတွက ် 

အချို�ေသာ သေုတသန�ှင့်ဖွံ� ဖ� ို းမ�လပုင်န်းများအတွက ်သင့်ေလျာမ်� မရိှေတာ့ေချ။ ထို�ေက� ာင့် 

Gamma Irradiation Facility ကို အဆင့်မြ �င့်တင�်ိငုရ်န် IAEA ၏ အကအူည ီ

လုိအပေ်နပါသည။် 

သဘာဝ Polymer များမ ှ ဇဝီပစ�ညး်များ   (Biomaterials) ထတ်ုယူရန် Cross-linking 

နညး်ပညာ အမျို းမျို းကိုကျယ်ပြ န်�စာွ အသုံးချလျကရိှ်ပါသည။် အဆိုပါ နညး်များ၌ အ��ရာယ် 

ရိှေသာ ဓာတုဖြ ည်စ့ကွပ်စ�ညး်များ ပါဝငေ်နပါသည။်  ထို�အပြ င ် ေနာကဆံု်းထုတ်ကုန်တွင ်

အညစအ်ေက� းများ ပါဝငလ်ာ�ိုငေ်သာေက� ာင့်  မလိုလားေသာ ေဘးထကွဆုိ်းကျိုးများ အစဥ ်

 ဖြ စေ်ပ�ေစပါသည။် ထို ပြ ဿနာကို ေဖြ ရှငး်ရန် အခြ ားေသာ�ိငုင်မံျား၌ Biomaterials  များကို 

ေရာင ်ခြ ညသ်ုံး Cross-linking နညး်စဥ်ဖြ င့် ပြ ုလပု်ရန်ေလလ့ာေနပ� ီဖြ စပ်ါသည။် 

ပိုးသတ်ခြ ငး်�ငှ့် Cross-linking �စှမ်ျို းလုံးကို အဆင့်တစခ်ုတညး်ဖြ င့် ေဆာငရ်ကွ�်ိုငပ်ါသည။် 

အပဒူဏ်မခ�ံိုငေ်သာ အေခြ အေနများအတွက ် အပထူပမ်ံ ေပးရန်မလိေုပ။ တစ်နညး်အားဖြ င့် 

ဆုိရေသာ် Tissue Engineering သည ်ပညာရပန်ယပ်ယ်တစခ်မုက သကဆုိ်ငသ်ည့် အမျိုး 



မျိုးေသာ သေုတသနနယပ်ယတွ်င ် စတိလ်�ပ်ရှားဖယွ ် အေကာငး်ဆုးံဖြ စ်ပ� းီ၊ အချိန်�ငှ့်အမ� 

ဆင့်ကဲတုိးတကလ်ျကရှ်ပိါသည။် ကမ�ာ့ကျနး်မာေရးအဖွဲ�(WHO)၏ အဆိုအရ အေရပြ ား�ငှ့် 

တစ�်�းေလာငက်�မး်မ�ေက� ာင့် ေသဆုံးမ�များသည ် ဝငေ်ငွ နညး် သို�မဟုတ် အလယအ်လတ် 

�ိုငင်မံျား၌ အများဆုးံ  ဖြ စ်ပာွးသညက်ို ေတွ�ရှရိပါသည။်   Tissue Engineering  ဖြ င့် အဆုိပါ 

ကစိ�ရပမ်ျားကို ေဖြ ရှငး်�ိုငပ်ါသည။် ဇ၀ီေဆးပညာနယပ်ယ၌်လညး် အကျိုးသကေ်ရာက၍် 

တနဖ်ိုးမက� းီေသာ   Biomaterials များကို ထုတ်ယူရန် လိုအပေ်နပါသည။် ေရာင်ခြ ညသ်ုံး 

နညး်ပညာ�ငှ့်  Tissue Engineering နညး်လမ်းများကို အသုံးပြ ုခြ ငး်ဖြ င့်  သဘာဝ၌ ေပါ 

ေပါများများ ေတွ�ရိှသည် ့  Biopolymer များမ ှ     Tissue Generation Process  ကို မြ �င့် 

တငေ်စသည့် အကျို းရိှေသာ   Biopolymer  အေခြ ခ ံ  Scaffolds များကို ဖန်တီးယ�ူိုငပ်ါ 

သည။်  IAEA  သညအ်ဖွဲ�ဝင�်ိုငင်မံျား၌ အဆုိပါနညး်ပညာရပက်ို အသုံးပြ ု၍ Tissue  အသစ် 

များကို သဘာဝ   Biopolymer  အပါအဝင ်Stem Cells (သို�)  Biomaterials များမ ှထတု ်

လပုရ်န် ကညူပီံ့ပိုးလျကရှ်ိပါသည။် ေကျာကဆ်ည်မ� ို�၊   ဇ၀ီနညး်ပညာသေုတသနဌာနမ ှအဆို 

 ပြ ုထားေသာ စမီကံန်ိးသည်  ဓာတ်ေရာင်ခြ ညသ်ုံးနညး်ပညာ (Radiation Technology) 

 ဖြ င့် အလားအလာရိှေသာ ဇဝီေဆးပညာအသုံးချမ�အတွက ် Chitosan Hydrogen 

Scaffolds များ ပြ ုလပု်ခြ ငး်ဖြ စ်ပ� းီ  ခွဲစတ်ိကသုမ�အပ� းီ လနူာများ�ငှ့်     ထခိိုကဒ်ဏ်ရာများ 

အတွက် Tissue  ပျကစ်းီခြ ငး်များကို အလားအလာေကာငး်ေသာလပုင်န်း ဖြ စ်ပါသည။်  

၅.၂.၄.၂.၁ ေရဒီယုိအုိင်ဆုိတုပ်သံုးေခြ ရာခံခြ င်း�ှင့် အလံုပတ်ိေရဒယုိီသတ� ိက� များ 

အသံုးချခြ င်းများ 

လာမည့်�စှမ်ျားအတငွး် ထိုကဲ့သိ�ုေသာ အသုံးချမ�များ�ငှ့် အမ�ထမး်များ၏ ဆကစ်ပ ်

ေသာ အရညအ်ချငး်  ပြ ည့်မီခြ ငး်အတွက ် လိုအပ်ချကမ်ျားသည ် တုိးပွားလာမည ် ဖြ စ် 

သည။် အသုံးချသပိ�ံ�ှင့်နညး်ပညာ ေရရှည်ထန်ိးထား�ိငုမ်�အား ေသချာေစရန ်

International Society of Tracers and Radiation Application (ISTRA) ၏ 

မန်ှကန်ေက� ာငး်အတည်ပြ ုသည့်စနစေ်အာက၌် အမ�ထမး်များ၏ အရညအ်ချငး်ပြ ည့်မီ 

 ခြ ငး်�ငှ့် အသအိမတှ်ပြ ုခရံခြ ငး်တုိ�သည် အဓကိဦးစားေပး သတ်မတ်ှချကတ်စခ်ု 

 ဖြ စပ်ါသည်။ 

   

 



  ၅.၂.၄.၂.၂မူရင်းမပျက်စမ်းသပ်စစ်ေဆးခြ ငး် 

မရူငး်မပျကစ်မး်သပစ်စေ်ဆးခြ ငး်(NDT)ဆုိင်ရာ အမ�ထမး်များ၏ အရည်အချငး် 

 ပြ ည့်မီခြ ငး်�ငှ့် အသအိမှတ်ပြ ုခရံခြ ငး်တိ�ုအတွက် ပြ ည့်စုံသည့် NDT ဖွ�ဲစညး်တည် 

ေဆာကပ်ုံ ထေူထာင်ခြ ငး်သည ် NDTလပုင်န်း၌စတ်ိပါဝငစ်ားသမူျား၊ ေလက့ျင့် 

သင်က� ားေပးသည့်ဌာနများ�ငှ့် �စှေ်ပါငး်များစွာအတွငး် အမျို းသားမနှ်ကန်ေက� ာငး် 

အတည်ပြ ုသည့်အဖွဲ�အစညး်သည ် အဓကိဦးစားေပး သတ်မတှခ်ျက်တစ်ခ ု အဖြ စ ်

ဆကလ်ကလ်ပုေ်ဆာငရ်န်် ရိှေနခြ ငး်များ�ငှ်အ့တူ NDTအဖွဲ�အစညး်တစခ် ု ဖန်တီးခြ ငး် 

ပါဝငသ်ည့် ေရရှညလ်ပု်ငန်းစဥတ်စရ်ပ်ဖြ စပ်ါသည။် ေနာက်ဆံုးအဆင့်မှာ- မန်ှကန် 

ေက� ာငး် အတည်ပြ ုသည့် အဖွဲ�အစညး်အား အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာ တရားဝင ် အသိ 

အမတှ်ပြ ုခြ ငး် တုိ�ဖြ စပ်ါသည။် 

 

၅.၂.၅  ေရအရင်းအမြ စ်စမံီခန်�ခွဲခြ င်း 

ရညရ်ယွခ်ျကအ်မျို းမျို းအတွက ်  လိုအပေ်သာ ေရအရည်အေသးွ အမျိုးမျို းကို စမီခံန်�ခွဲရန်အတကွ ် 

ကာလတိုမကှာလရညှအ်ချန်ိကာလအတွငး် ေစာင့်က� ည့်ေလ့လာမ�များ ပြ ုလပုရ်န် လိအုပပ်ါသည်။ 

�ျူကလးီယားနညး်ပညာသည ်  ေမြ ေပ�၊ ေမြ ေအာက ် ေရအရငး်အမြ စ်များကိုရှာေဖရွန်၊ အစအီစ�် 

ချရန်�ငှ့် ချဲ�ထငွ်ရန် လိုအပေ်သာ အေခြ ခအံချကမ်ျား�ငှ့် သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ေပးအပ်ခြ ငး် 

 ဖြ င့် ေရ အရငး်အမြ စစ်မီံခန်�ခွဲမ�ကိ ု အားဖြ ည်ပ့ါဝငေ်ဆာင်ရွက်ရန် အလားအလာေကာငး်များ ရိှေနပါ 

သည။် IAEA သည ် မြ န်မာ�ိုငင်ကံို ေရအရငး်အမြ စစ်မီခံန်�ခွဲခြ ငး်�ငှ့်ပတ်သက်၍ အေထာက်အပံ့ 

အကအူညမီျား ေပးခဲ့ပ� းီ ဖြ စေ်သာ်လညး် ေနာက်လာမည့် ကာလတိ ု �ငှ့် ကာလလတ်များတငွလ်ညး် 

အေထာက်အပံ့များ ထပ်မလံိုအပ်ဆ ဲ ဖြ စေ်နပါသည။် �ိုငင်တံစဝ်မှး်  ေရလိုအပမ်�များကိ ု သုံးသပ ်

ေလလ့ာခြ ငး်ဖြ င် ့ သ�ိိုင်မည်ဖြ စပ်ါသည။် အထးူသဖြ င့် အိုငဆိ်တုုပ ် သ�ပုခ်ွဲအေဖြ ရှာမ�အတွက ်

အေဆာကအ်အုံများ ထူေထာငမ်ည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ Isotope Hydrology နညး်ပညာကို �ိုငင်အံတွငး် 

ေရအရညအ်ေသးွ ေလ့လာမ�များ�ငှ့် ေရအရငး်အမြ စ ် စမီခံန်�ခွဲမ�များတွင ် အသုံးချရမည ်  ဖြ စသ်ည။် 

ေဘးကငး်ေသာေရ ရရိှေရးအတွက ် Isotope Method ကို အသုံးချရန် က� ို းပမး်မ�များကို 

 ပြ ုလပုသ်ွားမည်ဖြ စသ်ည်။ ထိုသို�လပုေ်ဆာငရ်န်အတွက် ဓာတ်ခွကဲိရိယာ�ှင့် စကပ်စ�ညး်များ၊ အထူး 

သငတ်နး်များ၊ ကျွမး်ကျင်ပညာရှငမ်ျား၏ အက� ဉံာဏ်များ စသည့် အကအူညမီျား ေပးအပရ်န် IAEA 

သို� ေတာငး်ဆိထုားပါသည။် 



 

၅.၂.၆ ဓာတ်ေရာင်ခြ ည်ေဘးအ��ရာယ်ကငး်ရှင်းေရး 

 မြ န်မာ�ိုငင်၏ံ အမျို းသားဓာတေ်ရာင်ခြ ည် ေဘးအ��ရာယ်ကငး်ရှငး်ေရး အေခြ ခံအေဆာကအ်အုံ 

ဆုိင်ရာ စဥဆ်ကမ်ပြ တ် စမွး်ရည်မြ �င့်တငတ်ညေ်ဆာက်ခြ ငး်များသည် �ျူကလးီယားသပိ�ံ�ငှ့် နညး် 

ပညာအား  င� မိး်ချမး်စွာအသုံးပြ ုခြ ငး်ကို  မြ �င့်တငထ်န်ိးထားရနအ်တွက် အဓကိအချက် တစခ်ုဖြ စ်ပါ 

သည။် IAEA ၏ အေထာကအ်ပံ့များသည ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညက်ာကယွေ်ရး (အထးူသဖြ င့် လပုင်န်းခွင် 

�ငှ့် ပြ ညသ် ူ ဓာတ်ေရာင်ခြ ညက်ာကယွေ်ရး)တွင် ဝန်ထမး်များအား အရညအ်ေသးွ ပိုမိုပြ ည့်ဝရန် 

သငတ်နး်ေပးခြ ငး်များ ပါဝငသ်ည့် အမျို းသား အေခြ ခအံေဆာကအ်အုံဆုိင်ရာ အဓကိလိုအပခ်ျက် များ 

ထေူထာင်ခြ ငး်တွင ် မြ န်မာ�ိုငင်ံအားကညူေီနမ�များကို ဆကလ်ကလ်ပုေ်ဆာငသ်ွားမည။် မြ န်မာ 

�ိုငင်သံည ်  ၎င်း၏ဓာတ်ေရာင်ခြ ညထ်ိန်းချုပေ်ရးမေူဘာင၊် အေရးေပ�အစအီစဥမ်ျား�ငှ် ့ တ့ံု ပြ န်ရန ်

အရန်သင့်ထားရှမိ�များအတွက ် လ�ူစမွး်အားအရငး်အမြ စဖ်ွ�ံ ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး�ှင့်   IAEA မှ သတ်မတ်ှ 

ထားေသာ ဆကစ်ပသ်ည့် အေက� ာငး်အရာအလိုက ် ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရးနယပ်ယ ် အားလုံး 

တွင ် �ျူကလးီယားအသုံးချမ�များဖြ င့် အကျိုးရှိရှိ လပုေ်ဆာင�်ိုင်ရန် ဆက်လကေ်ဆာင်ရွကသ်ာွးရန် 

လိုအပသ်ည။် 

 

၅.၂.၇ ပတ်ဝန်းကျငထိ်န်းသိမး်ကာကွယ်ေရး�င့်ှေစာင့်က� ည့်တုိင်းတာေရး 

�ိုငင်အံေခြ အေနများေပ�အေခြ ခ၍ံ  လမူ�စးီပွားဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး�ငှ့် ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသမိး်ေရး 

တုိ�အက� ား �စှဖ်ကည်မီ�မ�ထန်ိးသမိး်ထားခြ ငး်ေသချာေစရန် သဘာဝအရငး်အမြ စမ်ျားအား အသုံးချ 

 ခြ ငး်ကို လကေ်တွ�ကျပ� းီအကျို းရှိသည့် ကိုင်တွယ်ေဖြ ရှငး်မ�တစခ်ုရှသိင့်သည။် သစေ်တာများ၊ ကန်ုးေမြ  

သယဇံာတအရငး်အမြ စမ်ျားအား ထန်ိးသမိး်�ိုငမ်� ေသချာေစခြ ငး်�ငှ့် ရာသဦတုေပြ ာငး်လဲ  ခြ ငး်ေက� ာင့် 

 ဖြ စေ်ပ�လာေသာ အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များမှ ကာကယွ်ခြ ငး်တုိ�သည် အစိုးရ၏စမွး်ရည် သတ� ိကို 

စမး်သပရ်န် ကျနရှ်ေိနေသးသည။် 

သဘာဝပတဝ်န်းကျငက်ို ထန်ိးသမိး်ေစာင့်ေရှာက်ခြ ငး်�ငှ့် ပတ်ဝန်းကျငည်စည်မး်ေစမ�ကို ထနိး်ချုပ ်

 ခြ ငး်ဆုိင်ရာ ဥပေဒ၊နညး်ဥပေဒများတုိးတကေ်စရန်�ငှ့် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းချုပမ်�စနစ ်

ခိုငမ်ာအားေကာငး်ေစရန၊် အေခြ ခအံေဆာကအ်အုံ�ငှ့် လ�ူစမွး်ရည�်စှမ်ျိုးစလုံးဖွံ� ဖ� ို းေရးသည် လုိ 

အပခ်ျက်တစခ်ုဖြ စ်ပါသည။် လ�ူေဘာင်အဖွဲ�အစညး်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင�်ငှ့်ပတ်သက်၍ အသိ 

ပညာ  မြ �င့်တငေ်ပးခြ ငး်�ှင့် စာက� ည်တ့ိုကက်ွန်ယကတ်ညေ်ဆာက်ခြ ငး်၊ သပိ�ံနညး်ကျ သေုတသနများ 



အား တုိးမြ �င့်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်များအတွက် ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းချုပမ်�စနစဆုိ်င်ရာ ထေိရာကသ်ည့် 

ေစာင့်က� ည့်စစေ်ဆးခြ ငး်၊ ဝငေ်ရာကစ်စေ်ဆးခြ ငး်�ငှ့် စနစတ်ကျစစိစသ်တ်မှတ်ခြ ငး်များသညလ်ညး် 

လိုအပခ်ျက်တစခ်ုဖြ စသ်ည။် 

အထးူအေလးထားေဆာင်ရွက်ရမည့် ဦးစားေပးအပိုငး်များမာှ- 

(၁)သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေရဒယီိုသတ� ိက� ေစာင့်က� ည့်စစေ်ဆးခြ ငး် 

(၂)ေရထပုတဝ်နး်ကျငတ်ွင ် အဏဇုဝီပိုးမ�ားအ��ရာယထ်န်ိးချုပ်ခြ ငး်အတွက်�ျူကလးီယား နညး်ပညာ 

အသုံးချခြ ငး် 

(၃) စက�်ုံထကွေ်ရဆုိးများအား �ျူကလးီယား�ငှ့်ဆကစ်ပသ်ည့်နညး်ပညာများဖြ င့်ပြ ုပြ င်ခြ ငး် 

(၄)�ျူကလးီယားနညး်ပညာ�ငှ့်အတူ Potential Microbial Strains အားအသုံးပြ ု၍ ဓာတုေဗဒ�ှင့် 

ပတ်သကေ်သာ ညစည်မး်ပစ�ညး်များ ေဆးွမြ ည့်ပျက်စးီေစခြ ငး်၊ 

(ဃ) ေဒသတွငး် �ျူကလးီယားစမွး်အငအ်စီအစဥ ် ဆကလ်ကလ်ပုေ်ဆာင်ခြ ငး်��ေထာင့်တွင် အစား 

အစာ�ငှ့် အရညအ်ေသးွထန်ိးချုပ်ခြ ငး်၊ ပတ်ဝန်းကျငေ်စာင့်က� ည့်စစေ်ဆးခြ ငး်တုိ�၌  �ျူကလးီယား 

ဆုိင်ရာ သ�ပုခ်ွဲနညး်ပညာများဖွံ� ဖ� ို းေစခြ ငး်၊ 

(င) အေခြ စိုက်အမျို းသားေလထေုစာင့်က� ည့်စစေ်ဆးသည့်ကနွရ်က�်ငှ့် ေလထညုစည်မး်ခြ ငး် 

ဆုိင်ရာ  က� ို တငအ်ေက� ာငး်က� ားမ�ကနွရ်ကတ်ို�တညေ်ထာင်ခြ ငး်တုိ�ဖြ စ်ပါသည။် 

 

၅.၂.၈ �ျူကလီးယားသိပ�ံ�ှင့်နည်းပညာဆုိငရ်ာသင်က� ားေလ့ကျင့်ေပးခြ င်း 

�ျူကလးီယား�ပူ ေဗဒ�ငှ့်ဓာတု ေဗဒလကေ်တွ�ခန်းကို ရန်ကနုတ်က�သိလု်၌ IAEA နညး်ပညာ 

အေထာက်အပံ့ အစအီစဥ်ဖြ င့် လွန်ခဲ့ေသာဆယစ်�ုစှမ်ျားကတညး်က တညေ်ဆာကခ်ဲ့ပါသည။် ထို 

အချိန်မစှတင၍် �ျူကလးီယား�ပူ ေဗဒ�ငှ့် ဓာတု ေဗဒလကေ်တွ�နညး်စနစမ်ျားကို ဘ�ွဲက� ို  ေကျာငး် 

သားများကို သင်က� ားရာတွင ် ပါ၀ငလ်ာခဲ့ပ� းီ သုေသသနများကိ ု ဆကလ်ကလ်ပုေ်ဆာငခ်ဲပ့ါသည။် 

သို�ရာတွင ် �ျူကလးီယားသပိ�ံသငရ်ိုးည�နး်တမး်မှာ ေခတ်မမေီတာပ့၊ဲ  ဓာတ်ခွဲခန်းသုးံကရိိယာ အများ 

စမုာှ ပျကဆီ်းေနပ� ီဖြ စပ်ါသည။် ဓာတခ်ွဲခန်းသုံးလိုအပသ်ည့် စကက်ရိိယာများကို အသစထ်ပမ် ံ ဖြ ည့် 

ဆညး်ရမည့်အပြ င ် �ျူကလးီယားသိပ�ံသငရ်ိုးည�နး်တမး်ကို ေခတ်မအီဆင့်သို�ေရာက်ရှရိန် ေရးဆွဲ ေဖာ ်

ထတ်ုရနလ်ညး် လိုအပမ်ည်ဖြ စပ်ါသည။်  မြ န်မာ�ိုငင်အံေန�ငှ့် �ျူကလးီယားသပိ�ံ သငရုိ်းည�န်းတမး် 

အား အသစ်ပြ နလ်ညေ်ရးဆွဲရန်�ငှ့်  ဘွဲ�လွန်၊ ဘွဲ�က� ို သငတ်န်းများအတွက်် �ျူကလးီယားသပိ�ံ ဆုိင ်ရာ 

ဓာတခ်ွဲခန်းကို အသစ်ပြ န်လည ်တညေ်ဆာက်ရန ်IAEA ဧ။ ်အကအူည ီရရှိရန်လိုအပပ်ါသည။် 



 ၅.၃. ေယဘုယျေထာက်ပ့ံေဆာင်ရွက်မ�များ 

 

ဦးစားေပးေဆာငရွ်ကရ်မည့် Nuclear Technique များတငွ် လ�ူစမွး်အားေရရှည်တည်တ့ံေစရန ်

အထးူသဖြ င့် သးီခြ ား�ငှ့်ေယဘယုျသငတ်န်းများ၊ Scientific Visit များ၊ �ိုငင်ံ့ပညာေရး�ငှ့် သငတ်န်း 

ေကျာငး်များအတကွ ် အေထာကအ်ပံ့များမတှစဆ်င့် အဆိပုါ ဦးစားေပးဧရိယာများကို အထးူက� ို းပမး် 

မ�များဖြ င် ့ကိုင်တွယေ်ဖြ ရှငး်ရမည်  ဖြ စပ်ါသည။်  

အဆုိပြ ုထားေသာအစီအစ�သ်ည ် အေရးက� းီသည့်လမူ�စးီပွားဘဝဖွံ�ဖ� ို းတိးုတကေ်ရးတွင ် ေနာကထ်ပ ်

အလားအလာေကာငး်များကို ရရှိမည်ဖြ စပ်ါသည။် RCA Project များေအာက်တွင ် ရာသဦတု 

အေပြ ာငး်အလ၏ဲ အကျိုးဆကေ်က� ာင် ့ စမွး်အင်ဖွံ� ဖ� ို းတုိးတကမ်�တည်တ့ံေရး နညး်ဗျူဟာ တွကခ်ျက ်

ေရးအတွက ် နညး်ပညာအကအူညမီျား ရရိှခဲ့ပါသည။် �ိုငင်ံတွငး် စမွး်အငစ်မီကံိန်းများကိ ု ေလလ့ာရန် 

အတွက ် လပုင်န်းများစတငရ်န် အကူအညမီျားလိုအပ်ဆဲ ဖြ စပ်ါသည။် IAEA သည ် အဆုိပါလပု်ငန်း 

များ လပုေ်ဆာင်ရန်အတွက ် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး စက်ပစ�ညး်ကရိိယာများ၊ စမွး်အငစ်မီကံိန်း ေမာ်ဒယမ်ျား၊ 

သးီသန်�သင်တန်းများ၊ ကွျမး်ကျငသ်ပူညာရှင် အကူအညမီျားကို ေပးအပခ်ဲ့ပါသည။်  

 

ေဒသတွင်းစမံီချက်များ 

�ိုငင်တံငွး် နညး်ပညာပးူေပါငး်မ�အစအီစဥမ်ျားအပြ င ် မြ န်မာ�ိုငင်သံည ် RCA �ငှ့် Non-RCA ေဒသ 

တွငး် စမီကံနိး်များတွင ် ပါဝငေ်ဆာင်ရွကခ်ဲပ့ါသည။် အဆုိပါ ထပေ်လာငး်ပံ့ပိုးမ�သည် �ျူကလးီယား 

ပညာရပ�်ငှ့် က�မး်ကျင်မ�ကို အေကာငး်ဆုးံအသုံးချရန်၊ �ျူကလးီယားဝန်ေဆာငမ်�များ၏ အရည ်

အေသးွကို တိုးမြ �င်ရ့န်၊ ေအာင်မြ င်ပ� းီေမြ ာက်ခြ ငး်သို� ေရာက်ရှရိန်အတွက် လမး်ေက� ာငး်များေပးရန ် 

ရညရ်ယွသ်ည် ့�ိုငင်ံ၏စီမကံန်ိးများအား ဖြ ည့်ဆည်းေပးပါသည်။  

 ပြ ညေ်ထာငစ်သုမ�တမြ န်မာ�ိုငင်ံအစိုးရသည် IAEA ၏ နညး်ပညာပးူေပါငး် ေရးအစအီစဥမ်ျား 

ေအာက်တွင် အေကာင်အထညေ်ဖာေ်နေသာ စီမကံန်ိးများကို တာဝန်ယူသည့်အေနဖြ င့် �ိုငင်ံ၏ 

စးီပာွးေရးက�များတငွ ် �ျူကလးီယားနညး်ပညာများအသုံးပြ ုခြ ငး်၊ In-Depth Nuclear Research 

Advancement များ၊ ဓာတေ်ရာင်ခြ ညအ်သုးံချမ�များတွင ် ဓာတ်ေရာင်ခြ ညက်ာကယွ ် ေရး�ငှ့် 

ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး်ေရး စညး်ကမး်ထန်ိးချုပေ်ရးဆုိငရ်ာ လိုအပခ်ျကမ်ျား�ငှ့် လမး်ည�န် ချကမ်ျားကုိ 

ကိုကည်ေီစခြ ငး်�ငှ့် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်များ၊ လပုင်နး်ေဆာင်ရွကသ် ူ များအား 



သငတ်နး်ေပးခြ ငး်များ ပါဝင်သည့် မဟာဗျူဟာေမြ ာက် ပးူေပါင်းေဆာငရ်ွကမ်�များကိ ု

ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် ထငရှ်ားသည့် ေအာင်မြ ငမ်�များကိုလညး် ရရိှခဲ့ပါသည။်  

သေဘာတူညခီျက်ရရိှပ� းီေသာ အမျို းသားစမီကံိန်းမေူဘာငသ်ည ် ရရှ�ိိုငသ်ည့် �ျူကလးီယား အေခြ ခ ံ

အေဆာကအ်အုံများကို အေကာငး်ဆုးံအသုံးချ�ိငု်ရန်�ငှ့် �ျူကလးီယားနညး်ပညာများကိ ု လမူ�စးီပာွး 

ဘဝ ဖွံ�ဖ� ို းတိးုတကေ်ရးအတွက ် �ိုငင်ံ၏ ဖွံ�ဖ� ိုးတုိးတကမ်�အစအီစ�်တွင် ထည့်သငွး်ေဆာင်ရွက်ရန ်

 မြ �င့်တငေ်ပးမည်ဖြ စပ်ါသည။် မြ န်မာ�ငှ့် IAEA ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်� နယ်ပယသ်ည ်�ိုငင်၏ံမဝူါဒများ 

�ငှ့် အမျိုးသားဖွံ� ဖ� ို းတိုးတကမ်� အစီအစ�မ်ျား�ှင့် ကိုကည်မီ� ရှေိစလျက် ဆကလ်ကဖ်ွွ�ံ ဖ� ို းသာွးမညဟ် ု

ေမ�ာ်လင်ပ့ါသည။် 

 

 

 


