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နမ့ ံာ်လိ ံာ်ဘ ံာ်ပ ၤကတိၤက ိျံးထ တ ံာ်ဖိအတ ံာ်မၤစ ၤ မ့တမ့ ံာ် 

နမ့ ံာ်အ ဲံာ်ဒျိံးလ တ ံာ်ကက ဲျံးက ိျံးထ လ  ံာ်တ လ  ံာ်မ အ ၤန ့ံာ်ဝ သျံးစ ၤကိျံးဘ ံာ်ဖဲ  

131 450 ဒ ျံးပ ံာ်ဖ ါထ  ံာ်က ိ ံာ်လ နလိ ံာ်ဘ ံာ်အဂ့ ံာ်တက ့ ံာ်.  
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တၢ ၢ်ပ ၢ်ပနီ ၢ်တဟ ံးမူဒါတဖ ၢ် 

တ ံာ်ဂ ့ ံာ်တ ံာ်က ိၤဖဲလ  ံာ်စဲက  ျံးထ ျံးထ  ံာ်ရၤလ ၤတဘ ့ံာ်အ ၤအပ ၤမ ့ ံာ်ဒ ံာ်ထလဲ တ ံာ်ဟ ျံးစ န ဲံာ်က ဲထ ရ ၤအဂ  ံာ်ဧၤိန ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်တပ ံာ်ဝဲဒံာ်အမ ့ ံာ်တ ံာ်ဟ ့ံာ်လ ၤမ ဒါတ ံာ်မၤ မတ့မ ့ ံာ် တ ံာ်ဟ ့ံာ်က  ံာ်ဟ ့ံာ်ဖျံး 

စဲ ံာ်န  ံာ်ဖိျံးသစဲျံးဘ ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်တဘ ံာ်န ံာ်ဝဲဒံာ်အမ ့ ံာ်သစဲျံးတ ံာ်ဘ  အလ  ံာ်ပ ံာ်ဖ ါအသျိံးဘ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

မ ့ ံာ်လ အဘ ံာ်တ ံာ်ရဲ ံာ်က ဲၤပ ံာ်လ ၤဝဲထလဲ တ ံာ်ဟ ျံးစ န ဲံာ်က ဲထ ရ ၤအဂ  ံာ်ဧၤိ, 

အဃကိပ ံာ်ဃ  ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဂ ့ ံာ်တ ံာ်က ိၤထ ရ ၤတဖ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

နကက ျံးဒျိံးန ့ ံာ်ဝဲဒ ံာ်တ ံာ်ဟ ့ံာ်က  ံာ်ဟ့ ံာ်ဖျံးစဲ ံာ်န  ံာ်ဖဲနမ ့ ံာ်အ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဘ ံာ်ယိ ံာ်လ ၤလ ၤဆ ဆ တမ ၤလ ံာ်လ ံာ်အခါန ့ံာ်လ ၤ. EPA 

က ဲျံးစ ျံးမၤတ ံာ်လ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲလ တ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါထ  ံာ်ကတ  ံာ်အ ၤ တ ံာ်ဂ ့ ံာ်တ ံာ်က ိၤအတ ံာ်လ ၤတ  ံာ်လ ၤဆျဲံးအဂ ့ ံာ်, 

ဘ ံာ်ဆ ံာ်တအ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်အ  ံာ် က ၤလ အဘ ံာ်ထ ဒဲ ျံးတ ံာ်ဂ ့ ံာ်တ ံာ်က ိၤအတ ံာ်လ ၤတ  ံာ်လ ၤဆျဲံး, အဘ ံာ်အတ  မတ့မ ့ ံာ် 

အတ ံာ်လ တ ံာ်ပ ဲၤအဖ ခိ ံာ်ဘ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 
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Attribution 4.0 တ ံာ်အ  ံာ်သျံးအဖ လ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

နအ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်သဘ ျ့လ နကစ ျံးကါကဒါကၤ့တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤလ အအ ိံာ်ပ ံာ်ဖဲတ ံာ်အ  ံာ်သျံးဝဲန ့ံာ်အဖ လ ံာ်သ့ဝဲ, 

ဖဲတ ံာ်အ ိံာ်သျံးလ နဟ ့ံာ်ခခဲျံးဒျ့ံးဖဲ Environment Protection Authority Victoria (EPA Victoria) 

အဖ ခိ ံာ်ဒံာ်ပ ၤက ဲျံးလ  ံာ်ဖိတဂၤအသိျံး, ဒ ျံးန ဲံာ်ဖ ါထ  ံာ်တ ံာ်ဆ တလဲအ ိံာ်တ အ ိံာ်အဂ ့ ံာ်, 

ဒ ျံးလ ၤပိ ံာ်မၤထ တဲ ံာ်အ  ံာ်သျံးအဂၤအတ ံာ်ဘ  တဖ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. တ ံာ်စ ျံးကါဝဲဒ ံာ်တ ံာ်အ  ံာ်သျံးအ ၤတသဝဲ့လ — 

တ ံာ်ဒတိ ံာ်ဂ ၤဒ ျံးတ ံာ်ဂ ၤတ ံာ် ဖ  ံာ်တမ ၤလ ံာ်လ ံာ်, ပန  ံာ်တ ံာ်ပန  ံာ်, ဃ  ံာ်ဒ ျံး EPA အမ ၤပန  ံာ်ဒ ျံးဘ  ံာ်ထရိ  

ယ ံာ်ပဒ ိံာ်အမ ၤပန  ံာ်,တ ံာ်ဂ ့ ံာ်တ ံာ်က ိၤတမ ၤလ ံာ်လ ံာ်လ အဘ ံာ်တ ံာ်ဆ   အ ၤခ ဖ ိကရ အဂၤတဖ ဖ  
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တ ံာ်က  ံာ်ပဲ ံာ်ထ န ၤဖျံးကဒါကၤ့ 

ဖဲဘ  ံာ်ထိရ ယါအပ ၤ, သစဲျံးတ ံာ်ဘ  အသ လ အကကဲထ  ံာ်သျံးတဖ ံာ် 

ဘ ံာ်တ ံာ်ရဲ ံာ်က ဲၤပ ံာ်လ ၤအ ၤလ တ ံာ်တတ ဆ တ ံာ်မၤဟျံးဂ  ံာ်ဟျံးဂ ၤပ ၤက ပ ၤကည အတ ံာ်အ ိံာ်ဆ  ံာ်အ ိံာ်ခ ျ့ဒ ျံးနဆ့  ံာ်ခိ ံာ်ဃ ၤခ ဖ ိတ ံာ်ဘ ံာ်အ ဘ ံာ်သ ကလ ၤဒ ျံးတ ံာ်တဃ ံာ်တဖ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

ဖဲတ ံာ်ဒ သဒ နဆ့  ံာ်ခိ ံာ်ဃ ၤ၀ဲဲၤၤလ  ံာ်အတ ံာ်သ ိံာ်တ ံာ်သ  2017 (Environment Protection Act 2017) (တ ံာ်သ ိံာ်တ ံာ်သ )1 မ့ ံာ်ဝဲ general 

environmental duty (GED) (နဆ့  ံာ်ခ ိံာ်ဃ ၤအမ ဒါထ ရ ၤတဖ ံာ်) န ့ံာ်လ ၤ. 

GED မ့ ံာ်ဝဲတ ံာ်မၤက ိၤက ဲအသ လ တ ံာ်ပညိ ံာ်ဃ ၤအ ၤလ တ ံာ်ဒ သဒ  

ဝဲဒ ံာ်တ ံာ်တဃ ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဘ ံာ်အ ဘ ံာ်သ ကလ ၤအတ ံာ်မၤဟျံးဂ  ံာ်ဟျံးဂ ၤအါန ့ ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ပ ဆ  ရဲ ံာ်က ဲၤဘ ံာ်ကၤ့တ ံာ်ဒဘိ ံာ်မၤဟ ျံးတ ံာ်ဖဲတ ံာ်မၤဘ ံာ်ဒတိ ံာ်ကဲထ  ံာ်သျံးဝ ၤအလ  ံာ်ခ န ့ံာ်လ ၤ. 

ဖဲတ ံာ်သ ိံာ်တ ံာ်သ အဖ လ ံာ်, တ ံာ်ပ ံာ်ပန  ံာ်ဝဲဒ ံာ်မ ဒါသ ခါလ တ ံာ်မၤဆ ျံးလ ၤ စ ၤလ ၤ မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်ခ  ံာ်ဆ ဝဲဒ ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်ဖဲတ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲ လ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲတသဖဲ့အသ့န ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်န ဲံာ်က ဲအ ၤတ ံာ်ကပညိ ံာ်ဃ ၤဝဲဖဲမ ဒါခ ခါဝဲန ့ံာ်အဖ ခ ိံာ်, လ အမ့ ံာ်ဝဲ- 

 

နဆ့  ံာ်ခ ိံာ်ဃ ၤအမ ဒါထ ရ ၤတဖ ံာ်2 

GED ပ ံာ်ပန  ံာ်ဝဲလ  ‘ပ ၤတဂၤလ ံာ်လ ံာ်လ အမၤသကိျံးတ ံာ်ဖဲတ ံာ်ဟ ျံးတ ံာ် 

ဂဲၤအပ ၤဒ ျံးဒ ျံးအ ိံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်မၤဘ ံာ်ဒပိ ၤက ပ ၤကည အတ ံာ်  အ ိံာ်ဆ  ံာ်အိ ံာ်ခ ျ့ မ့တမ့ ံာ် 

နဆ့  ံာ်ခ ိံာ်ဃ ၤခ ဖ ိတ ံာ်ဘ ံာ်အ ဘ ံာ်သ  ကလ ၤမ့တမ့ ံာ် 

တ ံာ်တဃ ံာ်တမ ၤလ ံာ်လ ံာ်ကဘ ံာ်မၤဆ ျံးစ ၤလ ၤတ ံာ် လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်တဖ ံာ်န ့ံာ်, 

ဒံာ်န ့ံာ်အသျိံးတ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲ ဘ ံာ်ဝဲအဖ ခိ ံာ်တသဖဲ့အသန့ ့ံာ်လ ၤ’. 

မ ဒါလ တ ံာ်ပ ဆ  ရဲ ံာ်က ဲၤမၤကဆ  ဝဲဒ ံာ်တ ံာ်ဘ ံာ်အ ဘ ံာ်သ အလ  ံာ်3 

နမ့ ံာ်အိ ံာ်ဝဲဖဲတ ံာ်ပ ဆ  ရဲ ံာ်က ဲၤတ ံာ်ဘ ံာ်အ ဘ ံာ်သ အလ  ံာ် ‘နကဘ ံာ် 

မၤဆ ျံးစ ၤလ ၤတ ံာ်လ အမၤဘ ံာ်ဒပိ ၤက ပ ၤကည အတ ံာ်အ ိံာ်ဆ  ံာ်အိ ံာ်ခ ျ့ဒ ျံးနဆ့  ံာ်ခ ိံာ်ဃ ၤဖဲအ

ဘ ံာ်အ ဘ ံာ်သ အလ  ံာ်ဒံာ်န ့ံာ်အသျိံးတ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲတသဖဲ့အသ့န ့ံာ်

လ ၤ’. 

 
 

မ ဒါလ တ ံာ်မၤဝဲဖဲတ ံာ်ခ ဆ တ ံာ်မၤဘ ံာ်ဒလိ အကဲထ  ံာ်သျံးခ ဖ ိတ ံာ်ဘ ံာ်အ ဘ ံာ်သ အတ ံာ်ကဲထ  ံာ်ကလ ၤ4 ဒံာ်န ့ံာ်အသျိံးတ ံာ်ပ ံာ်ပန  ံာ်ဝဲလ န 

ကဟ ့ံာ်တ ံာ်ခ ဆ ဖဲတ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲတသဖဲ့အသန့ ့ံာ်လ ၤ. တ ံာ်အ ၤကမ့ ံာ်ဝဲဒ ံာ်တ ံာ်န ဲံာ်က ဲလ တ ံာ်မၤလ ၤဆ အ ၤအဂ့ ံာ်အက ိၤန ့ံာ်လ ၤ. 

 
 
 
 

1 ဒံာ်အဘ ံာ်တ ံာ်ဘ  ဘ ံာ်မၤဂ့ၤထ  ံာ်အ ၤခ ဖ ိ Environment Protection Amendment Act 2018 (တ ံာ်ဘ  ဘ ံာ်မၤဂ့ၤတ ံာ်ဒ သဒ နဆ့  ံာ်ခိ ံာ် ဃ ၤအတ ံာ်သ ိံာ်တ ံာ်သ  2018). 

2 Section 25 of Environment Protection Act 2017 (တ ံာ်ဒ သဒ န ့ဆ  ံာ်ခ ိံာ်ဃ ၤအတ ံာ်သ ိံာ်တ ံာ်သ  2017 အဆ ဒ ိံာ် 25) (ဒံာ်အဘ ံာ်တ ံာ်ဘ   ဘ ံာ်မၤဂ့ၤထ  ံာ်အ ၤခ ဖ ိ 

Environment Protection Amendment Act 2018 အသျိံး).  

3 Section 39 of Environment Protection Act 2017 (တ ံာ်ဒ သဒ န ့ဆ  ံာ်ခ ိံာ်ဃ ၤအတ ံာ်သ ိံာ်တ ံာ်သ  2017 အဆ ဒ ိံာ် 39) (ဒံာ်အဘ ံာ်တ ံာ်ဘ   ဘ ံာ်မၤဂ့ၤထ  ံာ်အ ၤခ ဖ ိ 

Environment Protection Amendment Act 2018 အသျိံး).  

4 Section 31 of Environment Protection Act 2017 (တ ံာ်ဒ သဒ န ့ဆ  ံာ်ခ ိံာ်ဃ ၤအတ ံာ်သ ိံာ်တ ံာ်သ  2017 အဆ ဒ ိံာ် 31) (ဒံာ်အဘ ံာ်တ ံာ်ဘ   ဘ ံာ်မၤဂ့ၤထ  ံာ်အ ၤခ ဖ ိ 

Environment Protection Amendment Act 2018 အသျိံး). 

တ ံာ်ဂ ့ ံာ်ခ ိံာ်တ တဖ ံာ် 

တ ံာ်က  ံာ်ပဲ ံာ်ထ န ၤဖျံးကဒါကၤ့ ........................................................................................................................................................................... 3 

တ ံာ်ကဘ ံာ်ဆ တ ဲံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဘဲ ံာ်ဝဲဒ ျံးတ ံာ်မၤအ ၤသန့ ့မ့ ံာ်မန ၤလ ဲံာ် ............................................................................................... 4 

1. အဆကိတ  ံာ်မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ်တ ံာ် ........................................................................................................................................................ 7 

https://www.epa.vic.gov.au/for-business/new-laws-and-your-business/general-environmental-duty
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/new-laws-and-your-business/general-environmental-duty
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တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲ  
 

 

 
 

တ ံာ်ကဘ ံာ်ဆ တ ဲံာ်မန ၤလ အမ ့ ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက လဲ အကက ျံးဝဘဲ ံာ်ဝဲဒ ျံးတ ံာ်မၤအ ၤန ့ံာ်သဒ့ံာ်

လ ဲံာ် 

တ ံာ်ဖ ျံးမၤဝဲဒ ံာ်တၢ ၢ်ဖ ံးတၢ ၢ်မၤအက ျဲလၢအကကၢံးဝျဲဘ ၢ်ဝျဲအခ ပည မ့ ံာ်ဝဲနကဘ ံာ်ပ ံာ်လ ၤတ ံာ်ပ ဆ  ရဲ ံာ်က ဲၤဘ ံာ်ဘ  ျံးဘ ံာ်ဒါလ တ ံာ်မၤစ ံာ်လ ၤ မ့တမ့ ံာ် 

မၤဆ ျံးစ ၤလ ၤတ ံာ်မၤဟျံးဂ  ံာ်ဟျံးဂ ၤအတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်တဖ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

 

 

 

တၢ ၢ်ပၢဆ ၢရျဲ ၢ်က ျဲၤမၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ် မ့တမ့ ံာ် လလဲိ ံာ်မၤပ ဲၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ် ယ ိံာ်အဂ  ံာ်ထ ျံးတဖ ံာ်မ့ ံာ်တ ံာ်ကထဲ  ံာ်တ ၤလ ၤတ ၤလ ၤဒ ိံာ်မျံး, လ အပိ ံာ်ထ  ဲ

ထ  ံာ်ခ ဖ ိစဲျံးဖ ကဟ ံာ်ပ ညါ မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်ပ ဆ  တ ံာ်သ  ံာ်ထ  ံာ်, ဒ ျံးလ ခ က တ  ံာ်တ ံာ်သ ိံာ်လိဒ ျံးတ ံာ်မၤလိထ သျံးအလ  ံာ်တဖ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

ထ ဘနိ ့ံာ်အလ  ံာ်အ ိံာ်ဝဲလ တ ံာ်ကဘ ံာ်ပ ံာ်ဖ ိ ံာ်ဃ  ံာ်တ ံာ်ပ ဆ  ရဲ ံာ်က ဲၤတဖ ံာ်အ ၤန ့ံာ်လ ၤ. 

 

 
 
 
 

တ ံာ်မၤဘ ၢ်ဘ ီံးဘ ၢ်ဒါတ ံာ်အခ ပည မ့ ံာ်ဝဲတ ံာ်မၤဘ ံာ်ဒဒိ ျံးဒ ိံာ်, တ ံာ်ဆ မ  ံာ်လ ံာ်ဘ ံာ်ဝဲဒ ံာ်နတ ံာ်သ ျံးက ဲၤပ ဆ  တ ံာ်အဝဲန ့ံာ်ဒ ျံးအါန ့ံာ်လ ၤ. 

နမၤတ ံာ်အ ၤလ တ ံာ်ဒ ျံးန ဲံာ်ဖ ါထ  ံာ်နတ ံာ်က  ံာ်ထ ဆမိိ ံာ်ဒ ျံးစ ျံးကါတ ံာ်ပ ဆ  ရဲ ံာ်က ဲၤကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲကတ  ံာ်လ အအ ိံာ်ပ ံာ်ဝဲလ တ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ်တ ံာ် မ့တမ့ ံာ် 

တ ံာ်မၤဆ ျံးစ ၤလ ၤတ ံာ်မၤဟျံးဂ  ံာ်ဟျံးဂ ၤအဂ  ံာ် န ့ံာ်လ ၤ. 
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တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲ  
 

 

 

 

ဖဲနဘ ံာ်က  ံာ်ဆ  ံာ်မဲ ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ် မတ့မ ့ ံာ် တ ံာ်မၤဘ ံာ်ဒလိ  အမၤည န  ံာ်သျံးတဖ ံာ်အခါ, ထ ဘနိပ ံာ်ဖ ါထ  ံာ်တ ံာ်လ နမၤဝဲ 

တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲမ ့ ံာ်မန ၤလဲ ံာ်အဂ ့ ံာ်န ့ံာ်သ့၀ဲဲၤဖဲလ - 

 နဟ ျံးန ့ ံာ်မၤကဲထ  ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤတ ၤလ ၤထ  ံာ်ဘျံးဂ့ၤဂ့ၤလ တ ံာ် ပ ဆ  မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ် မတ့မ ့ ံာ် 

သ ျံးက ဲၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်,- ဒ ျံး/မတ့မ ့ ံာ် 

 တ ံာ်လ  ံာ်ဖဲတ ံာ်မၤကဲထ  ံာ်တ ံာ် မတ့မ ့ ံာ် တ ံာ်ပ ဆ  ရဲ ံာ်က ဲၤတ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤတ အ ိံာ်အလ  ံာ်, 

နပ ံာ်ဖ ါထ  ံာ်နအ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဃထိ သမ သမိျံးဒ ျံးဟ ျံးန ့ ံာ်မၤ တ ံာ်ပ ဆ  ရဲ ံာ်က ဲၤတဖ ံာ်တ ၤလ ၤတ ၤလ ၤန ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်ဟ ့ံာ်အဒလိ , ည န  ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်လ အကဲထ  ံာ်သျံးဒ ျံးနဆ့  ံာ်ခိ ံာ် 

ဃ ၤမ ့ ံာ်ဝဲသအိတ ံာ်လ ၤလ လ ၤဆ  ံာ်ဖဲသအိဒ ပ ၤန ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်က  ံာ်ထ ဆမိိ ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်အဂ ့ ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ပ ဆ  ရဲ ံာ်က ဲၤလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲဘ ံာ်သ ့ံာ်သ ့ံာ်ကအ ိံာ်ဝဲလ တ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ် 

မတ့မ ့ ံာ် တ ံာ်မၤဆ ျံးစ ၤလ ၤတ ံာ်မၤဟျံးဂ  ံာ်ဟျံးဂ ၤတ ံာ်အဂ  ံာ်အခ ပည မ့ ံာ်ဝဲနကဆိမိ ံာ်က  ံာ်ထ တ ံာ်ဂ ့ ံာ်တ ံာ်က ိၤဒံာ်အမ ့ ံာ်- 

 
 
 

EPA ဒ ျံးစဲျံးဖ ကဟ ံာ်တ ံာ်မၤလ  ံာ်အတ ံာ်န ဲံာ်က ဲတဖ ံာ်မၤစ ၤနၤသဝဲ့လ န တ ံာ်ဃ ထ  ံာ်န ့ ံာ်ဝဲဒ ံာ်- 

 တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤမ  ံာ်ဆ ့ံာ်မ  ံာ်ဂ ၤလ အတ ၤလ ၤထ  ံာ်ဘျံး 

 တ ံာ်မၤထ တဲ ံာ်အတ ၤပတ  ံာ်တဖ ံာ်လ တ ံာ်သမ သမိျံးဝဲဒ ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်အဂ ့ ံာ် 

 တ ံာ်ပ ဆ  မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ် မတ့မ ့ ံာ် သ ျံးက ဲၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်. 

လ တ ံာ်ဂ ့ ံာ်တန ၤန ၤအပ ၤ, အလ  ံာ်အ ိံာ်ဝဲလ နကဘ ံာ်က  ံာ်ဃ အါထ  ံာ်ဝဲဒ ံာ် 

တ ံာ်ဃ ထ တဖ ံာ်လ တ ံာ်ပ ဆ  ဝဲဒ ံာ်နတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်အဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. တ ံာ်လ  ံာ်ဖဲ EPA မတ့မ ့ ံာ် 

စဲျံးဖ ကဟ ံာ်တ ံာ်မၤလ  ံာ်အတ ံာ်န ဲံာ်က ဲတအ ိံာ်အ လ  ံာ် မတ့မ ့ ံာ် 

တ ံာ်မၤအက ိၤအက ဲအလ  ံာ်တဖ ံာ်ဘ ံာ်သ ့ံာ်သ ့ံာ်ကတ ၤလ ၤတ ၤလ ၤဝဲဒ ံာ်, ဃ ထ  ံာ်န ့ ံာ်အါထ  ံာ်တ ံာ်ဟ ့ံာ်က  ံာ်တဖ ံာ်တက ့ ံာ်. 

မၤနမ ဒါထ ဘလိ တ ံာ်သ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ်နတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်အဂ ့ ံာ်ဒ ျံးက ဲအဘ ံာ်လ တ ံာ်သ ျံးက ဲၤအဝဲသ ့ံာ်အဂ  ံာ်တက ့ ံာ်. 
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တ ံာ်ဆမိိ ံာ်ဆ တဲ ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲမ ့ ံာ်တ ံာ်လ အရဒ့ ိံာ်လ တ ံာ်က  ံာ်ထ ဆမိိ ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ် မတ့မ ့ ံာ် 

တ ံာ်ဟျံးဂ  ံာ် ဟျံးဂ ၤအပတ  ံာ် မတ့မ့ ံာ် အန  ံာ်ထ ိံာ်ဖဲနတ ံာ်ဟ ျံးတ ံာ်ဂဲၤတဖ ံာ်အပ ၤ, တ ံာ် 

လ အမၤဘ ံာ်အ ဘ ံာ်သ ကလ  ံာ်သတ  ံာ်ကလ ံာ်, မတ့မ ့ ံာ် တ ံာ်လ  ံာ်ဖဲအဘ ံာ်အ  ဘ ံာ်သ အလ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

 

လ တ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါထ  ံာ်နတ ံာ်ဆကိမိ ံာ်ဘ ံာ်ဃျံးတ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲမ ့ ံာ်မန ၤလဲ ံာ်အဂ ့ ံာ်, 

က  ံာ်ထ ဆမိိ ံာ်တၢ ၢ်ဂ့ၢ ၢ်မိၢ ၢ်ပ ၢ ၢ်ဃထု  ၢ်အ ၤ- 

 

1. အဆကိတၢၢ ၢ်မၤလီၤမၢ ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ်: မ ့ ံာ်နမၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ် ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်သဧ့ါ. 

 

2. လၤီဂ ၢ်လၢအကျဲထ ီၢ်သံးသ့: တ ံာ်မၤဟျံးဂ  ံာ်ဟျံးဂ ၤလ အကဲထ  ံာ်သျံးသမ့ ့ ံာ်မန ၤလဲ ံာ်. 

 

3. ပတၢီ ၢ် (မ့တမ့ၢ ၢ် တၢ ၢ်လၢအပိ ၢ်ထ ျဲထ ီၢ်): တ ံာ်မၤဘ ံာ်ဒဖဲိပ ၤက ပ ၤကည အတ ံာ်အ ိံာ်ဆ  ံာ်အ ိံာ်ခ ျ့ မတ့မ ့ ံာ် 

နဆ့  ံာ်ခိ ံာ်ဃ ၤနျံးနျံးဒံာ်လဲ ံာ်. 

 

4. နတၢ ၢ်သ့ ၢ်ညါနၢ ၢ်ပၢၢ ၢ်ဘ ၢ်ဃံးတၢ ၢ်လၤီဘ ၢ်ယ ိၢ်တဖ ၢ်အဂ့ၢ ၢ်: တ ံာ်လ နသ ့ံာ်ညါ, မတ့မ ့ ံာ် တ ံာ်လ နဃ ထ  ံာ်န ့ ံာ်အ ၤသ့, 

ဘ ံာ်ဃျံးဒ ျံးတ ံာ် လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်ဖဲနတ ံာ်ဟ ျံးတ ံာ်ဂဲၤလ နဒ ျံးအ ိံာ်ထ  ံာ်အ ၤတဖ ံာ်အပ ၤဒံာ်လဲ ံာ်.  

 

5. တၢ ၢ်စူံးကါအၤီသ့ဒံီးအကၢကီ ၢ်ဝျဲဒ ၢ်: စဲျံးဖ ကဟ ံာ်ပ ညါ, တ ံာ်မၤအက ိၤအက ဲ မတ့မ ့ ံာ် တ ံာ်ပိျံးတ ံာ်လ လ အပ  

ဆ  တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်တဖ ံာ်မ ့ ံာ်မန ၤလဲ ံာ်. 

တ ံာ်ပ ဆ  ဒံာ်လဲ ံာ်တကလ  ံာ်လ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲလ တ ံာ်စ ျံးကါအ ၤဖဲနတ ံာ်အ ိံာ်သျံးတဖ ံာ်အပ ၤန ့ံာ်လဲ ံာ်. 

 

6. တၢ ၢ်အပ ၤ့ကလ ၤ: 

လ တ ံာ်ပ ဆ  အဂ  ံာ်တ ံာ်ဘ ံာ်ပ ံာ်လ ၤတ ံာ်အပ ၤ့ကလ ၤထလဲဲ ံာ်ဖဲတ ံာ်တ ံာ်ထ ိံာ်သတတ ၤက  ံာ်ဝဲဒ ျံးတ ံာ်တ ၤလ ၤထ  ံာ်

ဘျံးဖဲတ ံာ်မၤစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်အဂ  ံာ်ဒံာ်လဲ ံာ်. 

 

အလ  ံာ်အ ိံာ်ဝဲလ နကဘ ံာ်က  ံာ်ထ ဆမိိ ံာ်တ ံာ်ဂ ့ ံာ်မိ ံာ်ပ  ံာ်တဖ ံာ်အ ၤတပ ၤဃ ဒံာ်သျိံးအကမၤစ ၤနၤနတ ံာ်ဆ တဲ ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤ

အက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲလ တ ံာ်ပ ဆ  နတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်အဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 
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တၢ ၢ်ပၢဆ ၢအတၤီပတၢီ ၢ်လၤီဆတီဖ ၢ် 

တ ံာ်ထ ိံာ်က  ံာ်တ ဲံာ်က  ံာ်လ အမၤဆ ျံးစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အဒ ိံာ်ကတ  ံာ်တ ံာ်လ ိံာ်ဘ ံာ်အ ၤဒ ိံာ်န ့ ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ထ ိံာ်က  ံာ်တ ဲံာ်က  ံာ်လ အတ ၤလ ၤထ  ံာ်ဘျံးစ ၤန ့ ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်မၤဆ ျံး

စ ၤလ ၤတ ံာ်ဖဲတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အပ ၤန ့ံာ်လ ၤ. 

1. တ ံာ်ဆကိတ  ံာ်က   ံာ်တ ံာ်လ ၤပ  ၤလ ၤဖ ျံးလ တ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အဂ  ံာ် –တ ံာ်အဝအဲ ၤမ့ ံာ်တ ံာ်ပ ဆ  လ အတ ၤလ ၤထ  ံာ်ဘျံးကတ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

2. တ ံာ်မၤဆ ျံးစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်ခ ဖ ိတ ံာ်ပ ံာ်တ ံာ်လ တ ံာ်ဂၤအလ  ံာ် မ့တမ ့ ံာ် တ ံာ်ပ ဆ  န  ံာ်ခိန  ံာ်ခ စျဲံးဖ ကဟ ံာ်ပ ညါလ တ ံာ်လ ၤပ  ၤလ ၤဖ ျံးအဂ  ံာ် န ့ံာ်လ ၤ. 

3. လ ခ ကတ  ံာ်, ဆ တလပဲ ၤအတ ံာ်ပ ံာ်သ  ံာ်ပ ံာ်သျံးခ ဖ ိတ ံာ်သ ျံးက ၤဲပ ဆ   တ ံာ်ဒံာ်အမ ့ ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ၤိက တဲဖ ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်သ ိံာ်လနိ ဲံာ်လတိဖ ံာ်, 

ဒ ျံးစ ျံးကါ personal protective equipment (PPE) (တ ံာ်ပိျံးတ ံာ်လ  လ တ ံာ်ဒ သဒ လ ၤန  ံာ်ကစ ံာ်သျံး) န ့ံာ်လ ၤ. 

အဒ-ိ Ahmed သ ျံးက ၤဲတ ံာ်လ တ ံာ်ဘ  ဂ့ၤသလိ ့ံာ်အစဲျံးဖ ကဟ ံာ်တဖ ံာ်အ က ျံးန ့ံာ်လ ၤ. Ahmed ဟ ျံးဂၤဲဖ ျံးမၤတ ံာ်လ အပ ံာ်ဃ  ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဆ တလစဲျဲံးဖ ကဟ ံာ် 

အသဖဲိသလိ ့ံာ်အပ ၤလ အဖ ျံးမၤတ ံာ်တန ၤဘ ံာ်တန ၤအဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. လ တ ံာ်မၤဝဒဲ ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအ ၤအဂ  ံာ်, တ ံာ်ဘ  စျဲံးဖ ကဟ ံာ်အက ျံးပ ံာ်ဖ ိ ံာ် ဃ ံာ်တ ံာ်လ အသ  

(တ ံာ်တစ ျံးကါဘ ံာ်ဒ ျံး) ဒ ျံးတ ံာ်တဃ ံာ် (တ ံာ်စ ျံးကါလ ) စဲျံးဖ ကဟ ံာ်အသဖဲိတ ံာ်မၤလ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်ဖိတ ံာ်လ ၤလ အပ ံာ်ဃ ံာ်ဝဲတဖ ံာ်စ ၤမၤဝဒဲ ံာ်အပ ၤပ ၤ့စ ျံးကါတ ံာ်ဖိဒံာ်ည န  ံာ်အသျိံးသဝ့ဲန ့ံာ်လ ၤ. 

Ahmed ဒ ျံးအပ ၤမၤသကျိံးတ ံာ်ဖိတဖ ံာ်ည န  ံာ်စ ျံးကါသအိသ တဖ ံာ် လ တန ၤဘ ံာ်တန ၤအဂ  ံာ်န ့ံာ်လ   

အဝဲတတ  ံာ်ဘ ံာ်လ အမ့ ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက လဲ အကက ျံးဝဘဲ ံာ်ဝဲလ တ ံာ်မၤလၤီမၢ ၢ်က   ၢ်သအိတ ံာ်ပ ံာ်က ၤအဂ  ံာ်, မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤတ ံာ်ပ ံာ် က ၤဃ ံာ်တ ံာ်အန  ဂ  ံာ်, 

ဖဲအတ ံာ်မၤလ  ံာ်ဘ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. Ahmed ပ ံာ်က ၤထဒဲ ံာ်စဲျံးအသလိ တ ံာ်စ ျံးကါတ ့ ံာ်ဝဲတဖ ံာ်ဖဲအတ ံာ်မၤလ  ံာ် တစိ ံာ်တလ  ံာ်ဧၤိန ့ံာ်လ ၤ. 

အဝမဲၤသကျိံးဒ ျံးခ ပန  ံာ်လ အဆ  ထ  ံာ်ဆ  လ ၤတ ံာ်ဖိတ ံာ်လ ၤလ တ ံာ်တစ ျံးကါအ ၤလ ၤတဖ ံာ်ဒံာ်အကက ျံးဝဘဲ ံာ်ဝဲအသျိံးလ တ ံာ်ဆ  ဝဲဒ ံာ်သလိ တ ံာ်စ ျံးကါအ ၤဝ ၤတ

ဖ ံာ်ဆ တ ံာ်လ  ံာ်လ တ ံာ်ပ ံာ်ဃ ံာ်တ ံာ်သအ့လ  ံာ်ဖိျံးသစဲျံးန ့ံာ်လ ၤ. 

ဒံာ် Ahmed ဘ ံာ်ပ ံာ်ဃ ံာ်ဝဒဲ ံာ်သဖဲိအတ ံာ်မၤလ  ံာ်အသျိံး, အဝမဲၤလၤီမၢ ၢ်က   ၢ် တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်လ တ ံာ်ဟစဲိ ံာ်ပ ံာ်ဝဒဲ ံာ်သအိသ ဒ ျံးအလ  ံာ်လ ၤအလ  ံာ်တသ ့ဘ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

ခဲအ န ့ံာ် Ahmed ကဘ ံာ်ဆမိိ ံာ်ထ တ ံာ်ပ ဆ  မန ၤလ အကထဲ  ံာ် လ ိံာ်ထ  ံာ်သလ့ တ ံာ်ကမၤစ ၤလ ၤတ ံာ်ဘ ံာ်ယ ိံာ်အဂ  ံာ်, ဒံာ်န ့ံာ်အသျိံး 

တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက လဲ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲတသဖဲ့အသန့ ့ံာ်လ ၤ. 

 
 

1. အဆမိၤလၤီမၢ ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ် 

 

 

 
စျံးထ  ံာ်မၤအ ၤခ ဖ ိတ ံာ်က  ံာ်ထ ဆမိ ိံာ်တ ံာ်ကဘ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ်တ ံာ်လ ၤ ဘ ံာ်ယ ိံာ်တဖ ံာ်ဒံာ်လ ဲံာ်အဂ ့ ံာ်တက ့ ံာ်. 

တ ံာ်အ ၤကကထဲ  ံာ်လ ိံာ်ထ  ံာ်ဝဲသ ့ံာ်သ ့ံာ်ခ ဖ ိနတ ံာ်ရဲ ံာ်က ဲၤပ ံာ်လ ၤကဒါကၤ့တ ံာ်ဟ ျံးတ ံာ်ဂၤဲတဖ ံာ်လ တ ံာ်ထ ျံးထ  ံာ်က   ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အဂ့ ံာ်

ထ ျံးတဖ ံာ်ဖဲတ ံာ်လ  ံာ်တ ံာ်က ဲအဆကိတ  ံာ်အပ ၤန ့ံာ်လ ၤ. 

 

 

ဒ ျံးန ဲံာ်ဖ ါထ  ံာ်က ဲတဖ ံာ်လ တ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်မ ့ ံာ် 

တ ံာ်အဂၤ့ကတ  ံာ်တခ  ျံးဒ ျံးဖဲတ ံာ်စျံးထ  ံာ်မၤတ ံာ်ဟ ျံးတ ံာ်ဂဲၤဒ ျံးတ ံာ်စ ျံးကါတ ံာ်ခ ဲျံးဂၤ့ယ ံာ်ဘ ံာ်လ တ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ်တ ံာ်လ ၤ

ဘ ံာ်ယိ ံာ်အတ ံာ်မ  ံာ်လ ံာ်က  ံာ်စိတခါဖဲတ ံာ်ရဲ ံာ်က ဲၤတလ့ ၤပ ံာ်လ ၤတ ံာ်အခါန ့ံာ်လ ၤ. 
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တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲ  
 

 

အဒ-ိ ဖဲ Ahmed အတ ံာ်မၤလ  ံာ်, စဲျံးသအိသ ဒ ျံးအလ  ံာ်လ ၤအလ  ံာ်တဖ ံာ်တ ံာ်ပ ံာ် ဘ ျံးဝဒဲ ျံးတ ံာ်ပ ဲယ ၤလ ၤထ က ၤိအလ  ံာ်ဖဲကတ  ံာ်အ ၤန ့ံာ်လ ၤ. 

ဒံာ်န ့ံာ်သျိံးအ ိံာ်ဘ ျံးစ့ ံာ်က ျံးဒ ျံးသလိ ့ံာ်လ ့ ံာ်လၤိလ ့ ံာ်ထ  ံာ်အါအလ  ံာ်ဖဲသလိ ့ံာ်တ ဖ ံာ်ဘ ံာ်အ ိံာ်ခိျံးပတ  ံာ်တ ံာ်လ တ ံာ်မၤတမ ၤမ ၤအဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

အါတက ့ ံာ်ပ ၤမၤတ ံာ်ဖိတဖ ံာ်ဘ ံာ်သ ျံးဆ တလသဲလိ ့ံာ်အလ  ံာ်ဖဲတ ံာ်လ  ံာ်တတ ၤအ ၤခဲအ ၤခအဲ ၤန ့ံာ်လ ၤ. ဒံာ်န ့ံာ်သျိံး, 

ပ ၤမၤတ ံာ်ဖိဘ ံာ်စိ ံာ်ဝဒဲ ံာ်သလိ  ံာ်လ ၤဆ တ ံာ်ပ ံာ်သလိ  ံာ်လ ၤအ ဒ ပ ၤ လ အဘ ံာ်ခ ဂ ံာ်ထ ယ ၤက ိၤအလ  ံာ်တန ၤတဘ  ျံးဘ  န ့ံာ်လ ၤ. 

Ahmed သ ့ံာ်ညါဝဲလ ခ ဖ တိ ံာ်ပ ံာ်ဘ ျံးစဲျံးဖ ကဟ ံာ်အသဒိ ျံးသ ိလ ့ံာ်လ ့ ံာ်လၤိလ ့ ံာ်ထ  ံာ်အါအလ  ံာ်, အဃသိအိတ ံာ်လ ၤလ လ ၤဆ  ံာ် မ့တမ့ ံာ် 

တ ံာ်ယ ၤလ ၤအတ ံာ်လၤီဘ ၢ်ယ ိၢ်လၢအဒဘိ ၢ်မၤဟံူးသလိ ့ံာ်အတ ံာ်ကထဲ  ံာ်သျံးသအ့ါထ  ံာ်ဝနဲ ့ံာ်လ ၤ. 

အဝသဲ ့ံာ်ညါစ့ ံာ်က ျံးဝဲလ အ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်ခ ဖ ိသလိ  ံာ်လ ၤအတ ံာ် လ ၤလ လ ၤဆ  ံာ်အဃ,ိ ဖဲတ ံာ်မၤသလိ  ံာ်လ ၤတန ၤဘ ံာ်တန ၤ အန  ံာ်ဂ  ံာ်ဖ ခ ိံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်လ  ံာ်လ အဖ ါလ ၤဂ ံာ်လ အကထဲ  ံာ်သျံးသအ့လ  ံာ်တ ံာ်ကဘ ံာ်မၤအါ ထ  ံာ်တ ံာ်က ျဲံးစ ျံးမၤစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်ဒ ျံးအါ – စျံးထ  ံာ်မၤလ တ ံာ်ဃ  

က  ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အတ ံာ်အ ိံာ်သျံး (တ ံာ်ဒဘိ ံာ်ဟ ျံးလ အကထဲ  ံာ် သျံးခ ဖ သိလိ ့ံာ်အသအိခ ါလ ၤလ လ ၤဆ  ံာ်) တ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ် မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်မၤ 

စ ၤလ ၤအ ၤသဝ့ဲန ့ံာ်လ ၤ. 

 
 

ယမၤလၤီမၢ ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ်လၤီဘ ၢ်ယ ိၢ်မ့ၢ ၢ်တနၢ့ ၢ်ဘ ၢ်န ့ၢ်တၢ ၢ်ကမၤသံးဒၢ်လျဲ ၢ်. 

မ့တမ ့ ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဘဲ ံာ်ဝဲလ တ ံာ်မၤလ ၤမၤက   ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အဂ  ံာ်ဘ ံာ်န ့ံာ်, နကဘ ံာ်ဆမိိ ံာ်ထ တ ံာ်မၤအက ၤိအ 

က ဲလ တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤတ ံာ်ဘ ံာ်ယ ိံာ်သဒ့ံာ်လ ဲံာ်အဂ ့ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

ဖဲတ ံာ်အ ိံာ်သျံးကမၤသျံးဆ ညါအဂ့ ံာ်ဖဲကဘ  ျံးပၤ 7 ပ ံာ်ဖ ါဝဲအသျိံး, ဘ ံာ် သ ့ံာ်သ ့ံာ် Ahmed မၤစ ၤလ ၤအတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်သခ့ ဖ အိတ ံာ်က  ံာ် 

ထ ဆမိိ ံာ်အသဖဲိက ျံးပ ၤကဘ ံာ်စ ျံးကါဝဲအက ၤိအက ဒဲံာ်လ ဲံာ်ဒ ျံးပ ံာ်ဝအဲလ  ံာ်ဖဲလ ဲံာ်အဂ့ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

တဘဲ ံာ်ဃျံးတ ံာ်ပ ဆ  အတ ၤပတ  ံာ်လ ၤဆ တဖ ံာ်အဂ့ ံာ်ဒ ျံးစ ျံးကါအ ၤဖဲနတ ံာ်မၤအလ  ံာ်န ့ံာ်တက ့ ံာ်. 

လ တ ံာ်စ ျံးကါတ ံာ်ပ ဆ  အတ ၤပတ  ံာ်လ ၤဆ တဖ ံာ်အဂ  ံာ်, က  ံာ်ထ  ဆမိိ ံာ်တ ံာ်အဂ့ ံာ်မိ ံာ်ပ  ံာ်တဖ ံာ်အ ၤ- 

2. လၤီဂ ၢ်လၢအကျဲထ ီၢ်သံးသ ့

 

က  ံာ်ထ ဆမိ ိံာ်တ ံာ်လ အလၤီဂ ၢ်လၢအကျဲထ ီၢ်သံးသ ့မ့တမ ့ ံာ် တ ံာ်ခ ျဲံးတ ံာ် ယ ံာ်လ အဒ ျံးကထဲ  ံာ်တ ံာ်မၤဘ ံာ်ဒတိ ံာ်သအ့ဂ ့ ံာ်. တ ံာ်ဖ ါလ ၤဂ ံာ်လ အကထဲ  ံာ်သျံးသဒ့ ျံးဒ ိံာ်, 

တ ံာ်အရဒ့ ိံာ်ဒ ျံးအါဖဲတ ံာ်ဃ မၤ န ့ ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအ က ဲလ အကက ျံးဝဘဲ ံာ်ဝဲအစ တဖ ံာ်အခါန ့ံာ်လ ၤ. နန ံာ်ပ  ံာ်တ ံာ်လ ၤဂ ံာ်လ အကထဲ  ံာ်သျံးသ ့မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်ခ ဲျံးတ ံာ်ယ ံာ်အဂ ့ ံာ် 

သဝ့ခဲ ဖ ိတ ံာ်က  ံာ်ထ ဆမိ ိံာ်- 

 တ ံာ်ဟ ျံးတ ံာ်ဂၤဲလ အဒ ျံးအ ိံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်လ ၤပ  ၤလ ၤဖ ျံးည န  ံာ်ကထဲ  ံာ်သျံးအ ဘ  ဆ ျံးအါလ ဲံာ်အဂ့ ံာ် 

 တ ံာ်အ ိံာ်သျံးမ့ ံာ်ဟကဲထဲ  ံာ်သျံးတခ  ျံးဒ ျံးဖဲနတ ံာ်မၤလ  ံာ်ဒ ံာ်လ ဲံာ် 

 တ ံာ်မၤဟျံးဂ  ံာ်ဟျံးဂ ၤမ ့ ံာ်ကထဲ  ံာ်ည န  ံာ်သျံးဖဲတ ံာ်မၤလ  ံာ်အဂၤတဖ ံာ်ဒ ံာ်လ ဲံာ် 

 တ ံာ်ဂ ့ ံာ်တ ံာ်က ၤိလ ပ ၤစ ျံးကါတ ံာ်ဖိ မ့တမ့ ံာ် ပ ၤတထ့ ျံးထ  ံာ်ပန  ံာ်တ ံာ်ဖိ တ ံာ်လ ၤတဖ ံာ်အအ ိံာ်. 

မ့ ံာ်ဖ ါလ ၤဂ ံာ်လ တ ံာ်မၤဘ ံာ်ဒကိထဲ  ံာ်သျံးအါထ  ံာ်ဝဲန ့ံာ်, နကဘ ံာ် ဟ ့ံာ်အါထ  ံာ်တ ံာ်အရဒ့ ိံာ်လ တ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ် မ့တမ့ ံာ် 

တ ံာ်မၤဆ ျံးစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

 



9 

တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲ  
 

 

အဒ-ိ ဖဲ Ahmed အတ ံာ်မၤလ  ံာ်, စဲျံးသအိသ ဒ ျံးအလ  ံာ်လ ၤအလ  ံာ်တဖ ံာ်တ ံာ်ပ ံာ် ဘ ျံးဝဲဒ ျံးတ ံာ်ပ ဲယ ၤလ ၤထ က ိၤအလ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

အါတက ့ ံာ်မ့ ံာ်တ ံာ်လ  ံာ်လ ပ ၤမၤတ ံာ်ဖိတဖ ံာ်လ ့ ံာ်လိၤခ ဂ ံာ်ဝဲအလ  ံာ်အ ၤခဲအ ၤခဲအ ၤန ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်သ ့ံာ်တဖ ံာ်အ ၤဒ ျံးအ ိံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်လ နဆ့  ံာ်ခိ ံာ်ဃ ၤ ဒ ျံးပ ၤက ပ ၤကည အတ ံာ်အ ိံာ်ဆ  ံာ်အ ိံာ်ခ ျ့အဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

Ahmed သ ့ံာ်ညါဝဲလ စဲျံးအသတိဖ ံာ်အလ  ံာ်အ ိံာ်ဝဲလ တ ံာ်ကဘ ံာ်ဆ တ 

လကဲ   ံာ်အ ၤမ့ ံာ်လ အဟ ျံးဃ ံာ်ဂ ံာ်လ အမၤဘ ံာ်အ ဘ ံာ်သ တ ံာ်အကလ  ံာ်ကလ  ံာ်ဖဲတ ံာ်စ ျံးကါအ ၤဖဲစဲျံးဖ ကဟ ံာ်တဖ ံာ်အပ ၤဒ ျံးသလိ ့ံာ်စဲျံးအက ါ န ့ံာ်လ ၤ. 

ဂ ံာ်လ အမၤဘ ံာ်အ ဘ ံာ်သ တ ံာ်တဖ ံာ်အ ၤပ ံာ်ဃ  ံာ်ဝဲဒ ျံးထျံးအဃ အစ  ံာ်တဖ ံာ်ဒ ျံး ဂ ံာ်ဟဲ ံာ်ခဒခိ ံာ်ဘ  ံာ် (hydrocarbon) တဖ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

ဖဲစဲျံးဖ ကဟ ံာ်အသလိ တ ံာ်စ ျံးကါအ ၤတသလ့ ၤဒ ျံးဂ ံာ်လ အမၤဘ ံာ်အ တ ံာ်တဖ ံာ်မ့ ံာ်ပ ံာ်ဃ  ံာ်ဖဲန ့ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ပ ံာ်အ ၤအလ  ံာ်အက ဲမ့ ံာ်တကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲဒ ျံးတ ံာ်ပ ဲ

ယ ၤလ ၤအထ အနဖဲိနဆ့  ံာ်ခိ ံာ်ဃ ၤအသျိံးအက ါန ့ံာ်, မၤဘ ံာ်ဒဝဲိဒ ံာ်ပ ၤက ပ ၤကည , တ ံာ်မ  ံာ်တ ံာ်ဘဒိ ျံးဆ ံာ်ဖိက  ံာ်ဖိတဖ ံာ်, ဃ  ံာ်ဒ ျံးည ံာ်စ့ ံာ်က ျံးန ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်မၤဟျံးဂ ၤတ ံာ်အဒပတၢီ ၢ် (မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်လ အပိ ံာ်ထ ထဲ  ံာ်) လ အက ဲ

ထ  ံာ်သျံးသတ့ဖ ံာ်ဘ ံာ်သ ့ံာ်သ ့ံာ်ကမ့ ံာ်တ ံာ်ဒ ိံာ်ဒ ိံာ်မ  ံာ်မ  ံာ်လ အမၤဘ ံာ်ဒတိ ံာ်ဖဲထ က ိၤဒ ျံးည ံာ်အတ ံာ်အ ိံာ်မ အဂ  ံာ်ဖဲစဲျံးသလိ တ ံာ်စ ျံးကါတသလ့ ၤတဖ ံာ်ယ ၤ

လ ၤဝဲဖဲထ ယ ၤက ိၤအလ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. ဒံာ်န ့ံာ်သျိံးတ ံာ်ယ ၤလ ၤ မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်လ ၤလ လ ၤဆ  ံာ်တဖ ံာ်ဒ ျံးအ ိံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်မၤဘ ံာ်ဒလိ အပ ၤမၤတ ံာ်ဖိအဂ  ံာ် မ့တမ့ ံာ် 

ပ ၤတဝ ဖဲအအ ိံာ်ဘ ျံးဒ ျံးအတ ံာ်မၤလ  ံာ်တဖ ံာ်အဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

 
 

3. ပတၢီ ၢ် (မ့တမ့ၢ ၢ် တၢ ၢ်လၢအပိ ၢ်ထ ျဲထ ီၢ်) 

 

က  ံာ်ထ ဆမိိ ံာ် ပတၢီ ၢ် (မတ့မ ့ ံာ် တ ံာ်လ အပိ ံာ်ထ ထဲ  ံာ် မတ့မ ့ ံာ် တ ံာ်ဒဘိ ံာ် မၤဟ ျံးလ အမၤဘ ဒတိ ံာ်ဖဲပ ၤက ပ ၤကည  မတ့မ ့ ံာ် 

နဆ့  ံာ်ခိ ံာ် ဃ ၤအဖ ခိ ံာ်). တ ံာ်မၤဘ ံာ်ဒအိတ ံာ်ဒဘိ ံာ်မၤဟ ျံးကဲထ  ံာ်သျံးမ ့ ံာ်အါထ  ံာ်ဝဲန ့ံာ်, 

နကဘ ံာ်ဟ ့ံာ်အါထ  ံာ်တ ံာ်အရဒ့ ိံာ်လ တ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ် မတ့မ ့ ံာ် တ ံာ်မၤဆ ျံးစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်သ ျံးက ဲၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယိ ံာ်အပတ  ံာ်မ ့ ံာ်တ ံာ်အရဒ့ ိံာ်န  ံာ်မျံးလ ၤဆ ဒ ံာ်တ ံာ်ဖဲနဆ့  ံာ်ခိ ံာ်ဃ ၤလ အဘ ံာ်ဒညိ အလ  ံာ်, 

ဒံာ်အမ ့ ံာ်ဖဲနအိ ံာ်ဘ ျံးဒ ျံးပ ၤ လ နခိ ံာ်နဃ ၤ, မတ့မ ့ ံာ် ထ က ိဖိအခါန ့ံာ်လ ၤ. ဒံာ်လဲ ံာ်ဂၤ့, ဖဲတ ံာ်သ ိံာ်တ ံာ်သ အဖ လ ံာ်, 

တ ံာ်မၤဟျံးဂ  ံာ်ဟျံးဂ ၤတ ံာ်လ အပ ံာ် ဃ  ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဒဘိ ံာ်မၤဟ ျံးလ အမၤထ ဒါတ ံာ်ဖဲနဆ့  ံာ်ခိ ံာ်ဃ ၤအပတ  ံာ် မတ့မ ့ ံာ် 

အကတ  ံာ်တမ ၤလ ံာ်လ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. တ ံာ်အ ၤပ ံာ်ဃ  ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဒဘိ ံာ်မၤဟ ျံးအါထ  ံာ်ဖဲဆ ကတ  ံာ်ပ ၤက   ံာ်အခါ 

(တ ံာ်သ ့ံာ်ညါဝဲဒံာ်အမ ့ ံာ်တ ံာ်ဒဘိ ံာ်မၤဟ ျံး “လ အပ ံာ်ဖ ိ ံာ်အါထ  ံာ်သျံး က ျ့ ံာ်က ျ့ ံာ်”) န ့ံာ်လ ၤ. 

ဖဲနအ ိံာ်လ တ ံာ်ဆ လ ၤပ ံာ်လ ၤစဲျံးဖ ကဟ ံာ်တ ံာ်မၤလ  ံာ်ဒ ံာ်လဲ ံာ်, တ ံာ်မၤ ဟျံးဂ  ံာ်ဟျံးဂ ၤအပတ  ံာ်လ အကဲထ  ံာ်သျံးသခ့ဲလ  ံာ် 

မတ့မ ့ ံာ် ပ ၤက ပ ၤကည  အတ ံာ်အ ိံာ်ဆ  ံာ်အ ိံာ်ခ ျ့အဂ ့ ံာ်အက ိၤခဲလ  ံာ်တ ံာ်ကဘ ံာ်ဆမိိ ံာ်က  ံာ်ထ ဝဲလ အဂ ့ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 
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တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲ  
 

 

အဒ-ိ Ahmed အ ိံာ်ဒ ျံးအမ ဒါလ တ ံာ်အ ိံာ်ဒ ျံး မ့တမ့ ံာ် 

တ ံာ်ဃ ထ  ံာ်န ့ ံာ်တ ံာ်ဂ့ ံာ်တ ံာ်က ၤိဘ ံာ်ဃျံးတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်တဖ ံာ်အဂ့ ံာ်ဒ ျံးသ ျံးက ဲၤပ ဆ  တ ံာ်ဖဲတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အလ  ံာ်ခ ဖ ိတ ံာ်ပ ံာ်ဃ ံာ်စဲျံးဖ ကဟ ံာ်အသအိသ ဒ ျံးအတ

ဂ့ၤတဝါတဖ ံာ်ဖဲအတ ံာ်မၤလ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

Ahmed ဃ ထ  ံာ်သ ့ံာ်ညါစဲျံးဖ ကဟ ံာ်တ ံာ်မၤလ  ံာ်အတ ံာ်န ဲံာ်က ဲလ အ 

အ ိံာ်ပ ံာ်ဝဲလ အဂ  ံာ်တဖ ံာ်လ အဘ ံာ်ဃျံးဒ ျံးတ ံာ်ဖိတ ံာ်လ ၤလ တ ံာ်စ ျံးကါအ ၤတသလ့ ၤဘ ံာ်တဖ ံာ်အတ ံာ်လ ၤပ  ၤလ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အဂ့ ံာ်, 

ဒ ျံးတ ံာ်ပ ံာ်ဃ ံာ်တ ံာ်လ အပ ၤဖ ဲျံးဒ ျံးတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဟ ျံးဖ  ံာ်ထ  ံာ်မၤဝဲဒ ံာ်တ ံာ်အထ အနတိဖ ံာ်ဒံာ်အမ့ ံာ်, သတိဖ ံာ်အသျိံးန ့ံာ်လ ၤ. 

အဝမဲၤတ ံာ်အ ၤခ ဖ တိ ံာ်ဖျံးဝဒဲ ံာ်တ ံာ်က ျံးစအဲမ ၤပန  ံာ်တဖ ံာ်ဖဲသလိ အစ ျံးကါဝဲအလၤိ, ဒ ျံးဃ ထ  ံာ်န ့ ံာ်တ ံာ်န ဲံာ်က ဲလ စျဲံးဖ ကဟ ံာ်တ ံာ်မၤ လ  ံာ်ဒ ျံး EPA 

ဘ  ံာ်ထရိ ယ ံာ်အအ ိံာ်န ့ံာ်လ ၤ. တ ံာ်န ဲံာ်က တဲဖ ံာ်အပ ၤပ ံာ်ဃ  ံာ်ဝဒဲ ျံးတ ံာ်ဖျံးဝဲဒ ံာ်တ ံာ်ဖိတ ံာ်လ ၤတဖ ံာ်အဂ့ ံာ်ဒံာ်အမ့ ံာ် EPA အ တ ံာ်ပ ံာ်ဃ ံာ်တ ံာ်ထ တ ံာ်နဒိ ျံး 

တ ံာ်ဟ ျံးဖ  ံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအတ ံာ်န ဲံာ်က တဲဖ ံာ် (EPA အလ  ံာ်စဲက  ျံးထ ျံးထ  ံာ်ရၤလ ၤ 1698). 

မ့ ံာ်လ  Ahmed အ ဲံာ်ဒျိံးသ  ံာ်ထ  ံာ်ဘ  ထ  ံာ်တ ံာ်လ အန  ံာ်ကစ ံာ်ဒ ံာ်ဝအဲ တၢ ၢ်သ ့ၢ်ညါနၢ ၢ်ပၢၢ ၢ်အဖီခိ ၢ်အဃ,ိ အဝဲဃ က  ံာ်တ ံာ်လ တ ံာ်သ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ် 

တ ံာ်မန ၤအဂၤတဖ ံာ်ဖဲအစဲျံးဖ ကဟ ံာ်တ ံာ်မၤလ  ံာ်မၤဝအဲဂ့ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. Ahmed ဟ ျံးန ့ ံာ်တ ံာ်ဆ ကတ  ံာ်လ တ ံာ်ကတၤိသကျိံးဒ ျံးပ ၤသပ့ ၤဘ ံာ် 

စဲ ံာ်န  ံာ်ဖဲအတ ံာ်မၤလ  ံာ်ဒ ျံးအတ ံာ်မၤသကျိံးစဲျံးဖ ကဟ ံာ်တ ံာ်မၤလ  ံာ်, 

လ တ ံာ်န ံာ်ပ  ံာ်တ ံာ်ပ ဆ  အဂၤမန ၤလ တ ံာ်ပ ံာ်လ ၤဝလဲ အလ  ံာ်ဒ ံာ်ဝဲလ ဘ ံာ်သ ့ံာ်သ ့ံာ်ကအ ိံာ်ဝဲလ အဂ  ံာ်စ့ ံာ်က ျံးန ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်ပ ံာ်ဖ ိ ံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်ဂ့ ံာ်ဂ  ံာ်ထ ျံးတဖ ံာ်အ ၤတပ ၤဃ လ တ ံာ်ဒ ျံးသ ့ံာ်ညါတ ံာ်သ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ်အတ ၤပတ  ံာ်ဖဲအဆ ကတ  ံာ်ဒ ံာ်ဝဲန ့ံာ်လ ၤ. 

 
 

4. တၢ ၢ်သ ့ၢ်ညါနၢ ၢ်ပၢၢ ၢ်ဘ ၢ်ဃံးတၢ ၢ်လၤီဘ ၢ်ယ ိၢ်တဖ ၢ်အဂ့ၢ ၢ် 

 

အလ  ံာ်အ ိံာ်ဝဲလ နကဘ ံာ်အ ိံာ်ဒ ျံး မ့တမ့ ံာ် ဃ ထ  ံာ်န ့ ံာ်တ ံာ်သ ့ံာ်ညါ 

န ံာ်ပ  ံာ်ဘ ံာ်ဃျံးဒ ျံးတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်လ နတ ံာ်ဟ ျံးတ ံာ်ဂဲၤတဖ ံာ်အပ ၤလ အမၤဘ ံာ်ဒနိဆ့  ံာ်ခိ ံာ်ဃ ၤဒ ျံးပ ၤက ပ ၤကည တ ံာ်အ ိံာ်ဆ  ံာ်အ ိံာ်ခ ျ့သအ့ ဂ့ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

ဒံာ်န ့ံာ်အသျိံးအလ  ံာ်အ ိံာ်ဝဲလ နကဘ ံာ်သ ့ံာ်ညါတ ံာ်ဘ ့ံာ်လ ၤဘ ါဘ ံာ်အဝဲသ ့ံာ်အတ ံာ်ဂ့ ံာ်က ဒံာ်လဲ ံာ်အဂ့ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

ပ ၤဘ ံာ်မ ဘ ံာ်ဒါလ အသ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ်အတ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤတဖ ံာ်ကသမ သမိျံးဝဲဒ ံာ်တ ံာ်လ အမၤထ ဒါတ ံာ်တဖ ံာ်ပ ံာ်ဃ  ံာ်ဒ ျံး- 

 တ ံာ်လ အဝဲသ ့ံာ်သ ့ံာ်ညါဝဲန  ံာ်န  ံာ်, ဒ ျံး 

 ပ ၤတဂၤဂၤဖဲအဝဲသ ့ံာ်အတ ံာ်မၤသျံးသ ့ံာ်တဖ ံာ်အပ ၤကဘ ံာ်သ ့ံာ်ညါဘ ံာ်ဃျံးဒ ျံးတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်တဖ ံာ်အဂ့ ံာ်ဒံာ်အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲအသျိံးန ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်ပ ံာ်ဖ ိ ံာ်ထ  ံာ်သျံးအက ့ ံာ်ဂ ၤတပ ၤဃ 'အတ ံာ်သ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ်အပတ  ံာ်’, လ အဒ ျံးန ဲံာ်ဖ ါထ  ံာ်စ ၤပ ၤဘ ံာ်မ ဘ ံာ်ဒါအတ ံာ်မၤမ ဒါ အတက   ံာ်တဖ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်မၤန ့ ံာ်ဝဲဒ ံာ်တ ံာ်သ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ်အ ၤအခ ပည မ့ ံာ်ဝဲတ ံာ်သနၤ့သျံးလ တ ံာ်ဂ့ ံာ်ထ ျံးလ တ ံာ်န ံာ်န ့ ံာ်အ ၤသ,့ ဒ ျံးအမ ၤဂ့ၤသ ံာ်ဂ့ၤန ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်သ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ်လ အအ ိံာ်ပ ံာ်တဖ ံာ်ဘ ံာ်သ ့ံာ်သ ့ံာ်ကဟဲဝဲလ မ  ံာ်က ိၤဝဲၤက  ံာ်ဒ ျံးစဲျံးဖ ကဟ ံာ်တ ံာ်မၤလ  ံာ်အတ ံာ်ကရ ကရိတဖ ံာ်အအ ိံာ်, 

တ ံာ်ဖ  ံာ်ဂ  ံာ်တ ံာ်သ ိံာ်တ ံာ်သ ဒ ျံးပဒ ိံာ်အခ  ံာ်စျံးကရ တဖ ံာ်ဒ ျံးကရ သဘ ျ့အဂၤတဖ ံာ် မ့တမ့ ံာ် ဟ  ံာ်ခိ ံာ်ဒ ဘ ့ံာ်တ ံာ်ကရ ကရိတဖ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

နတ ံာ်သ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ်ဘ ံာ်ဃျံးတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်လ အကဲထ  ံာ်သျံးသအ့ဂ့ ံာ် ဒ ျံးအါ, နကသအ့ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ထ  ံာ်စိပ ံာ်စ ၤတ ံာ်လ တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်လ အကဲ 

ထ  ံာ်သျံးသအ့ဖ ခိ ံာ်ဒ ျံးအါ, ဒ ျံးဖ ျံးမၤတ ံာ်လ အ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဟျံးဆ ျဲံးတ ံာ်အဝဲန ့ံာ် သန့ ့ံာ်လ ၤ. ဒံာ်န ့ံာ်အသျိံး, တ ံာ်တဒျိံးန ့ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်သ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ်လ ပ ၤမၤမ ဒါအဂၤတ 

ဖ ံာ်အအ ိံာ်ဖဲတ ံာ်အ ိံာ်သျံးတမ ၤဃ ဒ နၤဘ ံာ်န ့ံာ်အခ ပည မ့ ံာ်ဝဲနတသလ့ ၤပိ ံာ်မၤထ ဒဲံာ်နမ ဒါတဖ ံာ်ဘ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

ဖဲတ ံာ်မၤသျံးအါမ ၤအပ ၤ, တ ံာ်လ  ံာ်လ အအ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ပ ံာ်လ ၤတ ံာ်ပ ဆ  လ  အလ ၤတ  ံာ်လ ၤဆျဲံး, တ ံာ်တ  ံာ်လိ ံာ်အ ၤသဒ့ ျံးအ ိံာ်ဒ ျံးအက  ံာ်စ လ တ ံာ်ပ ဆ   

ရဲ ံာ်က ဲၤလ အမ ၤဂ့ၤသ ံာ်ဂ့ၤဖဲတ ံာ်န ဲံာ်က ဲ, တ ံာ်အတ ၤပတ  ံာ် မ့တမ့ ံာ် စဲျံးဖ  ကဟ ံာ်တ ံာ်မၤလ  ံာ်အတ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤတဖ ံာ်အပ ၤ, တ ံာ်အ ၤကမ့ ံာ်တ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါ 

ထ  ံာ်တ ံာ်လ အဆျဲံးကလၤကဒါကၤ့တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲလ နတ ံာ်အ ိံာ်သျံးအဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

 

https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/state-of-knowledge-and-industry-guidance
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အလ  ံာ်အ ိံာ်ဝဲလ နကဘ ံာ်က  ံာ်ထ ဆမိိ ံာ်တ ံာ်ပ ဆ  မန ၤလ အအ ိၢ်ပ ၢ်တဖ ံာ်အဂ့ ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်မန ၤလ အကကၢံးဝျဲဘ ၢ်ဝျဲလ တ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ် မ့တမ့ ံာ် 

တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. တ ံာ်အ ၤအခ ပည တမ့ ံာ်ထလဲ တ ံာ်ဃ က  ံာ်တ ံာ်ပ ဆ  အပိျံးလ လ တ ံာ်ဘ ံာ်ပ ၤ့အ ၤအဂ  ံာ်ဧၤိဘ ံာ်,- 

အခ ပည မ့ ံာ်စ့ ံာ်က ျံးဝဲလ တ ံာ်ဆ တလဲမၤက ဲထ  ံာ်လိ ံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ိၤအက ဲတဖ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

က ဲလ တ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ် မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤက   ံာ်တ ံာ်လ ၤပ  ၤလ ၤဖ ျံး မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်တဖ ံာ်ည န  ံာ်အ ိံာ်ပ ံာ်ဝဲဖဲလ - 

 ကဲထ  ံာ်အသျံးသဝဲ့လ တ ံာ်ပ ၤ့ မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်တထ့ ျံးထ  ံာ်တ ံာ်ပ ဆ   အတ ံာ် ထ ိံာ်တ ံာ်တဲ ံာ်တဖ ံာ်,- မ့တမ့ ံာ် 

 ဖဲလ အမ့ ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ိၤအက ဲ, မ့ ံာ်တ ံာ်လ အကထဲ  ံာ်သျံး 

သဝဲ့လ တ ံာ်မၤကဲထ  ံာ်လိ ံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်ဖဲနတ ံာ်အ ိံာ်သျံးတဖ ံာ်အပ ၤန ့ံာ်လ ၤ. က ဲလ တ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ် မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤက   ံာ်တ ံာ်လ ၤပ  ၤလ ၤဖ ျံး 

မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်တဖ ံာ်ည န  ံာ်အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲဖဲလ - 

 မ့ ံာ်တ ံာ်တ ၤလ ၤထ  ံာ်ဘျံးဖဲတ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ် မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤတ ံာ် လ အကဲထ  ံာ်သျံးသ ့မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်မၤဟျံးဂ ၤအပတ  ံာ်ဖဲတ ံာ်လ ၤပ  ၤလ ၤ ဖ ျံး 

မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အပ ၤ 

 တဒ ျံးအ ိံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အသ ဒ ျံးအဒ ိံာ်အအါတဖ ံာ်ဘ ံာ်, ကန ံာ်ဃ  ံာ်တ ံာ်မၤသျံးအဂ့ ံာ်ခဲလ  ံာ် 

 ဟ ့ံာ်လ ၤတ ံာ်ထ ိံာ်က  ံာ်တဲ ံာ်က  ံာ်န  ံာ်ထ ိံာ်ဖဲတ ံာ်မၤသျံးလ အအ ိံာ်ဒ ျံးဝဲဒ ျံးတ ံာ်လ ၤပ  ၤလ ၤဖ ျံး မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်တဖ ံာ်အပ ၤန ့ံာ်လ ၤ. 

 

 

 
ဖဲနက  ံာ်ထ ဆမိိ ံာ်တ ံာ်မၤသျံးတဖ ံာ်အ ၤအခါ, နကဘ ံာ်ဆကိမိ ံာ်ဘ ံာ်ဃျံးဒ ျံးတ ံာ်ပ ဆ  အတ ၤပတ  ံာ်လ ၤဆ တဖ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. အဒ,ိ 

ဖဲလ မ့ ံာ်တအ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဟ ့ံာ်က  ံာ်ဘ ံာ်ဃျံးစဲျံးဖ ကဟ ံာ်ပ ညါ မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်ပိျံးတ ံာ်လ လ တ ံာ်ပ ဆ  ဝဲဒ ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်တဖ ံာ်အဂ  ံာ် (အဒ,ိ 

နမၤလၤီမၢ ၢ်က   ၢ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်တန ့ ံာ်), နကဘ ံာ်ဆမိိ ံာ်တ ံာ်ပ ဆ  အဂၤတဖ ံာ်ဒံာ်အမ့ ံာ်တ ံာ်လလဲိ ံာ်တ ံာ်ဟ ျံးတ ံာ်ဂဲၤလ ၤဆ  

(လ အပ ၤဖ ဲျံးဒ ျံးတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အါထ  ံာ်) ဖဲတ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအလ  ံာ် (တၢ ၢ်ပၢဆ ၢစျဲံးဖီကဟ ၢ်ပီညါ), မ့တမ့ ံာ် 

တ ံာ်သ ိံာ်လနိပ ၤမၤတ ံာ်ဖိလ တ ံာ်မၤတ ံာ်ဟ ျံးတ ံာ်ဂဲၤတ ၤလ ၤတ ၤလ ၤအက ိၤအက ဲလ တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ် (တၢ ၢ်သံုးက ျဲၤပၢဆ ၢတဖ ၢ်) န ့ံာ်လ ၤ. 
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အဒ-ိ Ahmed သဒ့ ျံးန ဲံာ်ဖ ါထ  ံာ်တ ံာ်ထ ိံာ်က  ံာ်တ ဲံာ်က  ံာ်တ ံာ်ပ ဆ  အက ဲလ  အအ ိံာ်ပ ံာ်ဝဲလ တ ံာ်တ  ံာ်ပ  ံာ်အတ ံာ်ဟ ျံးတ ံာ်ဂဲၤဒ ျံးအပ ၤစ ျံးကါတ ံာ်ဖိတဖ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

ဒံာ်န ့ံာ်အသျိံးအဝဃဲ ထ  ံာ်သ ့ံာ်ညါတ ံာ်ဃ ထ ပ ဆ  တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အဂ့ ံာ်လ တ ံာ်ဆါအ ၤသအ့ဂ  ံာ်, မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်မၤအက ၤိအက သဲ လ တ ံာ် 

ဟ ျံးန ့ ံာ်စ ျံးကါလ ၤပိ ံာ်မၤထ စဲျဲံးဖ ကဟ ံာ်တ ံာ်မၤလ  ံာ်ဒ ျံး EPA တ ံာ်န ဲံာ် က အဲဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. အဒ,ိ ကတ  ံာ်အ ၤ Ahmed သစ့ ျံးကါတ ံာ်ဃ ့ံာ်လ ၤဘ ါဘ ံာ်တ ံာ်လ ၤလ  

လ ၤဆ  ံာ်အတ ံာ်ဂ့ ံာ်က တဖ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

Ahmed သက့  ံာ်ထ ဆမိ ိံာ်တ ံာ်ပ ဆ  အတ ံာ်အ ိံာ်သျံးလ အကက ျံးဝဲ ဘ ံာ်ဝဲလ အတ ံာ်အ ိံာ်သျံးအဂ  ံာ်ခ ဖ ိအတ ံာ်န ံာ်ပ  ံာ်တ ံာ်မန ၤလ အမၤ သျံးသအ့ဂ့ ံာ်, 

တ ံာ်လ ိံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်လလဲ ိံာ်ဘ  ဘ ံာ်မန ၤလ တ ံာ်ဘ ံာ်မၤဝဲဖဲအ တ ံာ်မၤလ  ံာ် မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ၤိအက အဲပ ၤဒ ျံးတ ံာ်ဃ ထ တ ၤ 

လ ၤတ ၤလ ၤမန ၤတဖ ံာ်လ တ ံာ်သ ျံးက ၤဲဝဒဲ ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အဂ  ံာ် န ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်ဃ ထ တန ၤန ၤဘ ံာ်သ ့ံာ်သ ့ံာ်အတကက ျံးဝဘဲ ံာ်ဝဲခ ဖ ိလ တ ံာ်လ ၤပ  ၤလ ၤဖ ျံးအဂၤတဖ ံာ်ဖဲအတ ံာ်မၤလ  ံာ်အဃနိ ့ံာ်လ ၤ. အဒ,ိ 

တ ံာ်န ဲံာ်က ဲတ ံာ်လ ၤလ လ ၤစ  ံာ်ပိျံးလ လ အအ ိံာ်ပ ံာ်တန ၤန ၤတကက ျံးဝဲ 

လ တ ံာ်စ ျံးကါဝဖဲဲအတ ံာ်မၤလ  ံာ်မ့ ံာ်လ မ့ ံာ်အ ကၤဲကပ  ၤထ  ံာ်ခ ဖ စိဲျံးဖ ကဟ ံာ်အသအိတ ံာ်လ ၤလ လ ၤဆ  ံာ်အဃနိ ့ံာ်လ ၤ. Ahmed 

ကဘ ံာ်သမ သမျိံးတ ံာ်န ဲံာ်က ပိဲျံးလ မန ၤတခါလ အဘ ံာ် လ ိံာ်ဖိျံးမ ဒ ျံးသသိအ့ဂ့ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

ဒံာ်န ့ံာ်အသျိံး Ahmed ကဘ ံာ်ဆမိိ ံာ်တ ံာ်စ ျံးကါတ ံာ်အပန  ံာ်တဖ ံာ်လ  တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤတ ံာ်ဘ ံာ်တ ိ ံာ်ဘ ံာ်ထ ျံးအဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. ဒံာ်လ ဲံာ်ဂ့ၤ, 

တ ံာ်အပန  ံာ်တဖ ံာ်မ့မ့ ံာ်ထလဲ အကဲလ ျံးက ိ ံာ်န ့ံာ်, ဘ ံာ်သ ့ံာ်သ ့ံာ် တကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲလ အပ ၤမၤတ ံာ်ဖိကရ  ံာ်ကျိံးဂၤဒျဲံးအဂ  ံာ်ဘ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. ဖဲတ ံာ်မၤသျံးအ ၤအပ ၤ, 

အလ  ံာ်အ ိံာ်ဝဲလ  Ahmed 

ကစ ျံးကါတ ံာ်ပန  ံာ်လ အအ ိံာ်ဒ ျံးအလ  ဲ ံာ်တဖ ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဂ ၤတ ံာ်ဖ  ံာ်လ အဒ ျံးန ဲံာ်ဖ ါဆ  ထ  ံာ်တ ံာ်န  ံာ်န   ံာ်သလိ ့ံာ်ဖဲတ ံာ်ပ ံာ်လ ၤသလိ တ ံာ်စ ျံးကါအ ၤတသအ့သဒိ အလ  ံာ်န ့ံာ်

လ ၤ. 
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အဒ-ိ Ahmed အ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဒ ျံးန ဲံာ်ဖ ါထ  ံာ်တ ံာ်ပ ဆ  လ အကက ျံးဝဘဲ ံာ်ဝဲလ အ 

အ ိံာ်ပ ံာ်ဝဲလ အဂ  ံာ်လ တ ံာ်သ ျံးက ၤဲတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်လ အအ ိံာ်ပ ံာ်လ ၤသျံးခ ဖ ိတ ံာ်ရဲ ံာ်က ဲၤလ ၤစျဲံးဖ ကဟ ံာ်အသလိ အသ ဒ ျံးအလ  ံာ်လ ၤတဖ ံာ်ဖဲတ ံာ်မၤလ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

Ahmed ထ ိံာ်က  ံာ်တ ံာ်ပ ဆ  တ ံာ်လၤဲထ  ံာ်လၤဲထ တန ၤန ၤအတယ  ံာ် လ အအ ိံာ်ဒ ျံးအက  ံာ်စ ဖဲတ ံာ်ပ ဆ  တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အပ ၤန ့ံာ်လ ၤ. Ahmed 

သ ့ံာ်ညါပ ံာ်ပန  ံာ်ဝဲလ တ ံာ်ပ ဆ  အါမ ၤလ အအ ိံာ်ပ ံာ်ဝဲလ  အဂ  ံာ်မ့ ံာ်ဝဒဲ ံာ်တ ံာ်ယယိ,ိ ကက ျံးဒ ျံးအပ ၤ့ကလ ၤဒံီးည ဝဲလ တ ံာ်စ ျံးကါအ ၤ အဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. ဒံာ်လ ဲံာ်ဂ့ၤ, 

တ ံာ်ပ ဆ  တန ၤန ၤလ အအ ိံာ်ပ ံာ်ဝဲလ  Ahmed အဂ  ံာ်အပ ၤ့ ကလ ၤဒ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဘ ံာ်စ ျံးကါတ ံာ်တစိ ၤမၤစ ၤအါအါဂ  ံာ်ဂ  ံာ်လ တ ံာ်မၤအ ၤအဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. Ahmed 

ကဆမိ ိံာ်ဘ ံာ်ဃျံးတ ံာ်မၤကထဲ  ံာ်လ ိံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်ပ ဆ  တဖ ံာ်န ့ံာ် 

အပ ၤ့ကလ ၤအဂ့ ံာ်ဒ ျံးကမ့ ံာ်တ ံာ်ဘ ံာ်ဘ  ျံးဘ ံာ်ဒါဒ ျံးတ ံာ်န ့ ံာ်ဘ  ျံးလ အကထဲ  ံာ်သျံးသတ့ဖ ံာ်လ တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤဝဒဲ ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်ဆ ညါအ ဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

 
 

6. တၢ ၢ်အပ ၤ့ကလ ၤ 

 

တ ံာ်ဘ ့ံာ်လ ၤတ ံာ်ဂ့ ံာ်က လ ၤလ ၤဆ ဆ အပ ၤ့ကလ ၤလ အမၤစ ၤလ ၤတ ံာ်မၤဟျံးဂ  ံာ်ဟျံးဂ ၤအတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်ဂ  ံာ်တ ံာ်ကဘ ံာ်က  ံာ်ထ ဆမိိ ံာ်တ ံာ်လ အတတ ဆ တ ံာ်

လ အမၤစ ၤလ ၤတ ံာ်လ အကဲထ  ံာ်လိ ံာ်ထ  ံာ်သန့ ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်အရဒ့ ိံာ်မ့ ံာ်ဝဲ, တ ံာ်ဘ ့ံာ်လ ၤဘ ါဘ ံာ်တ ံာ်ဂ့ ံာ်က လ အတ ၤလ ၤထ  ံာ်ဘျံး တမ့ ံာ်တ ံာ်လ အပ ၤ့ဒ ိံာ်ကတ  ံာ်ထ ဘဘိ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. ဒံာ်န ့ံာ်အသျိံး, 

တ ံာ်ဘ ့ံာ်လ ၤဘ ါဘ ံာ်တ ံာ်ဂ့ ံာ်က လ အပ ၤ့ဘ ံာ်တမ့ ံာ်သ ့ံာ်သ ့ံာ် 

တ ံာ်တ ၤလ ၤထ  ံာ်ဘျံးအဒ ိံာ်ကတ  ံာ်လ အအ ိံာ်ပ ံာ်ဝဲလ တ ံာ်ပ ဆ  တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အဂ  ံာ်ဘ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

အဒ,ိ တ ံာ်ထ ထ  ံာ်စဲျံးဖ ကဟ ံာ်အတ ံာ်ပ ဆ  ဘ ံာ်သ ့ံာ်သ ့ံာ်ကအ ိံာ်ဒ ျံး တ ံာ်အပ ၤ့ကလ ၤအါအါဂ  ံာ်ဂ  ံာ်, ဘ ံာ်ဆ ံာ်တ ံာ်သ ့ံာ်တဖ ံာ်အ ၤကဘ ံာ်လိ ံာ်ဖိျံး 

ဒဖဲ့တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်ဒ ိံာ်ဒ ိံာ်မ  ံာ်မ  ံာ်အလ  ံာ်, 

လ ၤဆ ဒ ံာ်တ ံာ်သ ျံးက ဲၤပ ဆ  တ ံာ်သ ိံာ်လိဒံာ်န ့ံာ်သျိံးတဖ ံာ်ဖ ါလ ၤဂ ံာ်လ အကဲထ  ံာ်သျံးတသဂ့့ၤဂ့ၤဘ ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. ဒံာ်န ့ံာ်အသျိံး, ဖဲဆ ကတ  ံာ်ပ ၤက   ံာ်, 

တ ံာ်က  ံာ်ထ သဲ ျံးက ဲၤပ ဆ  တ ံာ်လ အ အ ိံာ်ဒ ျံးအက  ံာ်အစ  (ဒံာ်တ ံာ်သ ိံာ်လနိ ဲံာ်လိမ  ံာ်ဆ ့ံာ်မ  ံာ်ဂ ၤဒ ျံးတ ံာ်သမ သမိျံး တဖ ံာ်) 

ကကတ  ံာ်ဝဲလ တ ံာ်အပ ၤ့ကလ ၤလ အအါန ့ ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ထ ိံာ်က  ံာ် တဲ ံာ်က  ံာ်တ ံာ်ပ ဆ  လ တလိ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်မၤသ ထ  ံာ်တ ံာ်ဒံာ်ည န  ံာ်အသျိံးဘ ံာ် န ့ံာ်လ ၤ. 

ဖ ါလ ၤဂ ံာ်လ နကမၤလ ပ ဲၤနမ ဒါလ တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲအတ ၤပတ  ံာ်, ဖဲနသဒ့ ျံးန ဲံာ်ဖ ါထ  ံာ်တ ံာ်မၤအါထ  ံာ်တ ံာ်တိစ ၤမၤ 

စ ၤလ တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်လ အတဒ ျံးကထဲ  ံာ်တ ံာ်အစ လ တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်တမ ၤလ ံာ်လ ံာ်လ အလ ပ ဲၤဒ ျံးအခ ပည န ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်အ ၤအခ ပည မ့ ံာ်ဝဲနကက  ံာ်ထ ဆမိိ ံာ်တ ံာ်အ ိံာ်သျံးဘ ံာ်ဃျံး- 

 တ ံာ်ဘ  လ ၤတ ံာ်လ အလ  ံာ်အ ိံာ်ဝဲလ တ ံာ်မၤကဲထ  ံာ်လိ ံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်ပ ဆ  (တဖ ံာ်)အဂ  ံာ်တကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲလ တ ံာ်မၤဟျံးဂ  ံာ်ဟျံးဂ ၤအတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်

ယ ိံာ်အဂ  ံာ်ဘ ံာ်, ဒ ျံးလ တ ံာ်န ့ံာ်အဃတိ ံာ်မၤကဲထ  ံာ်လိ ံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်ပ  

ဆ  (တဖ ံာ်)တဖ ံာ်အ ၤတ ံာ်တပ ံာ်ဝဲဒံာ်အမ့ ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲ,— မ့တမ့ ံာ်

 တ ံာ်မၤကဲထ  ံာ်လိ ံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်ပ ဆ  လ အပ ၤ့ကလ ၤဒ ိံာ် မ့တမ့ ံာ် 

တ ံာ်တိစ ၤမၤစ ၤတ ံာ်ပ ဆ  သပ  ံာ်ပ  ံာ်တဒ ျံးအ ိံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်အစ လ အဒ ျံးန ဲံာ်ဖ ါထ  ံာ်တ ံာ်ကဲထ  ံာ်လိ ံာ်ထ  ံာ်ဖဲတ ံာ်ပ ဆ  တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အပ ၤဘ ံာ်

န ့ံာ်လ ၤ.

တ ံာ်က  ံာ်ထ ဆမိိ ံာ်တ ံာ်ဖဲတ ံာ်ဂ့ ံာ်တ ံာ်က ိၤသ ့ံာ်တဖ ံာ်အ ၤအပ ၤအခ ပည တမ့ ံာ်ဝဲလ နတအ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ပ ဆ  ဝဲဒ ံာ်နတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်, ဘ ံာ်ဆ ံာ်ကမၤစ ၤ 

နၤလ နတ ံာ်ဒ ျံးန ဲံာ်ဖ ါထ  ံာ်တ ံာ်အ ိံာ်သျံးမန ၤလ အတ ၤလ ၤထ  ံာ်ဘျံးတ ့ ံာ်ဝဲဖဲနတ ံာ်လ  ံာ်တ ံာ်က ဲအပ ၤ, မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်ပ ဆ  လ ၤဆ လ နဆ  န  ံာ်ပ ံာ်ဖ ါ 

လ တ ံာ်ကစ ျံးကါဝဲတဖ ံာ်အ ိံာ်ဒ ျံးအက  ံာ်စ လ တ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ် မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

ည န  ံာ်စ ျံးကါတ ံာ်ပ ဆ  ပ ံာ်ဖ ိ ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်လ အမၤစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အဂ  ံာ်ကအ ိံာ်ဒ ျံးအက  ံာ်စ လ က ိ ံာ်စ့ဂ့ ံာ်ဝ တကပၤအါန ့ ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ထ ိံာ်က  ံာ်တဲ ံာ်က  ံာ်

တ ံာ်ပ ဆ  တခါဧၤိဒ ျံးကဒ ျံးကဲထ  ံာ်လိ ံာ်ထ  ံာ်တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်လ အထသဲျိံးတ ၤသျိံးန ့ံာ်လ ၤ. 
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ခဲအ ၤန ့ံာ် Ahmed က  ံာ်ထ ဆမိိ ံာ်ဝဲလ - 

 
 

1. မ့ ံာ်ယ (မၤလ ၤမ ံာ်က   ံာ်) တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်သလ့ ဧါ. 

2. တ ံာ်ခ ဲျံးတ ံာ်ယ ံာ်လ အမၤဟျံးဂ  ံာ်ဟျံးဂ ၤကကဲထ  ံာ်တ ံာ်လ အ (လ ၤဂ ံာ်လ အကဲထ  ံာ်သျံးသ)့ မ့ ံာ်မန ၤလဲ ံာ်. 

3. တ ံာ်လ အမၤဘ ံာ်ဒပိ ၤက ပ ၤကည အတ ံာ်အ ိံာ်ဆ  ံာ်အ ိံာ်ခ ျ့ မ့တမ့ ံာ် နဆ့  ံာ်ခိ ံာ်ဃ ၤ (ပတ  ံာ် မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်လ အပိ ံာ်ထ ထဲ  ံာ်) နျံးထလဲဲ ံာ်. 

4. တ ံာ်လ ယသ ့ံာ်ညါ မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်လ ယဘ ံာ်ဃ ထ  ံာ်န ့ ံာ်ဘ ံာ်ဃျံးဒ ျံး (တ ံာ်သ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ်) တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အဂ့ ံာ်မ့ ံာ်မန ၤလဲ ံာ်. 

5. စဲျံးဖ ကဟ ံာ်ပ ညါ, တ ံာ်မၤအက ိၤအက ဲ မ့တမ့ ံာ် တ ံာ်ပိျံးတ ံာ်လ လ အအ ိံာ်ပ ံာ်တဖ ံာ် (တ ံာ်စ ျံးကါအ ၤသဒ့ ျံးအက က  ံာ်) 

ကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲလ တ ံာ်ပ ဆ  တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်အဂ  ံာ်မ့ ံာ်မန ၤလဲ ံာ်. 

6. တ ံာ်ဃ ထ တ ံာ်ပ ဆ  အပ ၤ့ကလ ၤလ တ ံာ်ထ ိံာ်သတတ ၤက  ံာ်ဝဲဒ ျံးတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်လ တ ံာ်ဘ ံာ်ဟျံးဆ ျဲံးအ ၤတဖ ံာ်တ ံာ်မၤအ ၤသလ့ က ဲဒံာ်

လဲ ံာ်. 

Ahmed စ ျံးကါဝဲဒ ံာ်တ ံာ်ဆကိမိ ံာ်အ ၤသဝဲ့လ တ ံာ်ဒ ျံးန ဲံာ်ဖ ါထ  ံာ်တ ံာ်ပ  ဆ  လ အမၤဝဲတဖ ံာ်မၤလ ၤမ ံာ် မ့တမ့ ံာ် မၤစ ၤလ ၤတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်, 

ဒ ျံးမ့ ံာ်ဝဲတၢ ၢ်ဖ ံးတၢ ၢ်မၤအက ျဲလၢအကကၢံးဝျဲဘ ၢ်ဝျဲန ့ၢ်လ ၤ. 

 

 

 

ဖဲဆ ကတ  ံာ်ပ ၤက   ံာ်တ ံာ်လလဲ ိံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဘဲ ံာ်ဝတဲဆ ဘ ံာ်တဆ သဝ့ဲ 

တ ံာ်သ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ်အတ ၤပတ  ံာ်လ အကမၤဘ ံာ်ဒပိ ၤက ပ ၤကည အတ ံာ်အ ိံာ်ဆ  ံာ်အ ိံာ်ခ ျ့ဒ ျံးနဆ့  ံာ်ခိ ံာ်ဃ ၤအဖ ခိ ံာ်ဂ့ၤထ  ံာ်ဝဒဲ ံာ်ဖဲဆ ကတ  ံာ်လၤဲပ ၤက   ံာ်အခါန ့ံာ်လ ၤ. 

တ ံာ်သ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ်အသ လ တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်ကထဲ  ံာ်ဝဒဲ ျံးတ ံာ်ခ ျဲံးဂၤ့ယ ံာ်ဘ ံာ်အသ တဖ ံာ်ဂ့ၤထ  ံာ်ဝဲလ တ ံာ်သ ျံးက ဲၤဝဲဒ ံာ်တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်လ အကထဲ  ံာ်သျံးခ ဖ ိစျဲံးဖ 

ကဟ ံာ်ပ ညါလ အသ ဒ ျံးကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဒဲ ျံးအပ ၤ့ကလ ၤန ့ံာ်လ ၤ. တ ံာ်ဆ တလ ဲမ့တမ့ ံာ် တ ံာ်မၤဂ့ၤထ  ံာ်တ ံာ်သ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ်အဝဲန ့ံာ်တဖ ံာ် 

လ ၤဆ လ ိံာ်အသျံးလ စဲျံးဖ ကဟ ံာ်တ ံာ်မၤလ  ံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဟ ျံးတ ံာ်ဂဲၤတဖ ံာ်အဂ  ံာ်န ့ံာ်လ ၤ. 

ပ ၤလ အဟ ျံးဖ  ံာ်ထ  ံာ်မ ဒါတဖ ံာ်ကဘ ံာ်သမ သမိျံးကဒါကၤ့တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်လ အကထဲ  ံာ်သျံးဖဲအတ ံာ်ဟ ျံးတ ံာ်ဂၤဲတဖ ံာ်အပ ၤဒ ျံးအဝသဲ ့ံာ်အတ ံာ်မၤအက ိၤအက အဲ

က  ံာ်စ တ ၤလ ၤတ ၤလ ၤလ တ ံာ်သ ျံးက ၤဲတ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်လ အအ ိံာ်ဒ ျံးဝတဲဖ ံာ်ဖဲအအ ိံာ်ဒ ျံးတ ံာ်ဃ ထ က ဲအသ အခါန ့ံာ်လ ၤ. 

ထ ဘနိ ့ံာ်နကဘ ံာ်သမ သမိျံးကဒါကၤ့နတ ံာ်သ ့ံာ်ညါန ံာ်ပ  ံာ်နတ ံာ်ဟ ျံးတ ံာ်ဂၤဲလ အလ ၤဂ ံာ်လ အကထဲ  ံာ်သျံးသဒ့ ျံးအပိ ံာ်ထ ထဲ  ံာ်တဖ ံာ်အဂ့ ံာ်, 

ဒ ျံးတ ံာ်ပ ဆ  လ အ ိံာ်ဒ ျံးနၤတဖ ံာ်လ တ ံာ်မၤစ ၤလ ၤတ ံာ်လ အမၤဘ ံာ်ဒပိ ၤက ပ ၤကည အတ ံာ်အ ိံာ်ဆ  ံာ်အ ိံာ်ခ ျ့ဒ ျံးနဆ့  ံာ်ခ ိံာ်ဃ ၤန ့ံာ်လ ၤ. 

ခ ဖ ိနတ ံာ်မၤအ ၤအဖ ခ ိံာ်နမၤလ ၤတ  ံာ်သဝ့လဲ နကဆျဲံးမၤလ ပ ဲၤနတ ံာ်န ံာ်ပ  ံာ်တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝအဲဂ့ ံာ်ဖဲကတ  ံာ်အ ၤန ့ံာ်လ ၤ. 



တ ံာ်ဖ ျံးတ ံာ်မၤအက ဲလ အကက ျံးဝဲဘ ံာ်ဝဲ  

15 

 

 

 
 

တ ံာ်တစိ ၤမၤစ ၤလ အအ ိံာ်ပ ံာ်ဝဲတဖ ံာ် 

လ တ ံာ်သ ့ံာ်ညါအါထ  ံာ်တ ံာ်ဂ ့ ံာ်တ ံာ်က ိၤဘ ံာ်ဃျံးနတ ံာ်ကတ ဲံာ်ကတ ၤနမ  ံာ်က ိၤဝၤဲက  ံာ်လ သစဲျံးတ ံာ်ဘ  အသ အဂ  ံာ်, နစ ျံးကါတ ံာ်တစိ ၤမၤ 

စ ၤအဂ့ ံာ်ဂ  ံာ်ထ ျံးလ လ ံာ်အ ၤလ အကမၤစ ၤနၤလ - 

 စျဲံးဖ ကဟ ံာ်တ ံာ်မၤလ  ံာ်အတ ံာ်န ဲံာ်က ဲတဖ ံာ်- ဆ  ံာ်ထ မဲၤစ ၤနၤ လ နတ ံာ်လ ၤပိ ံာ်မၤထ နဲဆ့  ံာ်ခ ိံာ်ဃ ၤအမ ဒါထ ရ ၤတဖ ံာ်

(EPA အလ  ံာ်စကဲ  ျံးထ ျံးထ  ံာ်ရၤလ ၤ 1741) 

 Environmental risk management

 တ ံာ်ဃထိ သမ သမိျံးဒ ျံးတ ံာ်ပ ဆ  တ ံာ်လ ၤဘ ံာ်ယ ိံာ်- တ ံာ်န ဲံာ်က ဲလ မ  ံာ်က ိၤဝၤဲက  ံာ်အဂ  ံာ်

(EPA အလ  ံာ်စကဲ  ျံးထ ျံးထ  ံာ်ရၤလ ၤ 1695) 

 epa.vic.gov.au/for-business

https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1741
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/how-to/manage-environmental-risk
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.epa.vic.gov.au/for-business


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

တၢ ၢ်သ ့ၢ်ညါပ ၢ်ပနီ ၢ်အလ  ၢ်ဘံိးဘ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါ 

 

EPA အၢ ၢ်လၤီအလီီၤဝျဲလၢအသ့ ၢ်ညါဘ  ၢ်ထရိ ယ ၢ်အထ ဖိကၢီ ၢ်ဖိ အဆကိတၢၢ ၢ်တဖ ၢ်ဒံီးအတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ဆူ ၢ်လၢအမၤသံးတပယ ူၢ်ဃဖီျဲ 

တၢ ၢ်မၤလိထ ဟ ီၢ်ခိ ၢ်ဒဘီ့ ၢ်တၢ ၢ်အ ိၢ်မူတၢ ၢ်ဆျဲံးတၢ ၢ်လၤအလၢု ၢ်လၢအလၢီ ၢ်လ ၤကတၢၢ ၢ်. 

ပအၢ ၢ်လီၤအလီီၤလၢပသ ့ၢ်ညါပ ၤထလူ ၤဖိအနီၢ ၢ်ကစၢ ၢ်အဟ ီၢ်ခိ ၢ်လၢီ ၢ်ဒံီးအထ က ိထ က  ၢ်ဖျဲပအ ိၢ်ဆံိးဒံီးပဖ ံးမၤတၢ ၢ်အလၢီ ၢ်

ဒံီးပပ ၢ်ဖ ါထ ီၢ်ပတၢ ၢ်ယံူးယ ီၢ်ပ ၢ်ကျဲပ ၤသ ူၢ်ကသ့ံးပ ၢ ၢ်လၢအပူၤက   ၢ်ဒံီးခ့ခါကတၢီ ၢ်အ ၤန ့ၢ်လၤီ. 

ပအၢ ၢ်လီၤအလီီၤလၢပသ ့ၢ်ညါဝျဲဒ ၢ်- 

 ဟ ီၢ်ခိ ၢ်ကပ  ၢ်ဒံီးထ က ိထ က  ၢ်လၢအဘ ၢ်ဃံးဒံီးနီၢ ၢ်သံး, 

တၢ ၢ်ဆျဲံးတၢ ၢ်လၤဒံီးမုၢ ၢ်က ိၤဝျဲၤက  ၢ်တဖ ၢ်မ့ၢ ၢ်တၢ ၢ်အရဒ့ ိၢ်ဝျဲလၢပ ၤထလူ ၤအဘၤီရ ကနၠၢ ၢ်ဖိတဖ ၢ်အဂီၢ ၢ်န ့ၢ်လၤီ.

 တၢ ၢ်လၢီ ၢ်တၢ ၢ်က ျဲချဲလၢ ၢ်ဖျဲဘ  ၢ်ထရိ ယ ၢ်အပူၤလၢအ ိၢ်ဒ ံးဝျဲဒၢ်ပ ၤထလူ ၤအဘၤီရ ကနၠၢ ၢ်ဘ  ၢ်ထရိ ယ ၢ်ဖိအထ ကၢီ ၢ်လၢအဟျဲလီၤစၢၤလၢမိၢ ၢ်ပၢ ၢ်

ဖ ဖုလၢပ ၢၤအသံိးန ့ၢ်လီၤ.

 ပ ၤထလူ ၤအဘၤီရ ကနၠၢ ၢ်ဖိအတၢ ၢ်သံးစျဲ, 

အတၢ ၢ်လ ိၢ်ဘ ၢ်ဒံီးအတၢ ၢ်မုၢ ၢ်လၢ ၢ်က ၢ ၢ်စိတဖ ၢ်မ့ၢ ၢ်တၢ ၢ်အရဒ့ ိၢ်ဝျဲလၢ EPA 

အမုၢ ၢ်က ိၤဝျဲၤက  ၢ်ခိ ၢ်သ ့ၢ်အဂီၢ ၢ်န ့ၢ်လၤီ.

လၢတၢ ၢ်သ ့ၢ်ညါပ ၢ်ပနီ ၢ်ဒံီးပ ၢ်ဒ ိၢ်ပ ၢ်ကျဲဝျဲဒ ၢ်တၢ ၢ်အ ံးထ ျဲက ၢ ၢ်ထ ျဲနဆ့ၢ ၢ်ခိ ၢ်ဃၢၤအန  ၢ်လၢအကထတိဖ ၢ်, 

ပ ၤထလူ ၤအဘၤီရ ကနၠၢ ၢ်ဘ  ၢ်ထရိ ယ ၢ်ဖိဒံီးအတၢ ၢ်ဆျဲံးတၢ ၢ်လၤတဖ ၢ်မ့ၢ ၢ်တၢ ၢ်အရဒ့ ိၢ်ဝျဲလၢ EPA 

အတၢ ၢ်သ ိၢ်တၢ ၢ်သလီၢတၢ ၢ်ပ ျဲပူၤဖ ျဲံးတၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်ဒသီဒၢဝျဲဒ ၢ်ပ ၤကူပ ၤကညအီတၢ ၢ်အ ိၢ်ဆ ူၢ်အ ိၢ်ခ ျ့ဒံီးနဆ့ၢ ၢ်ခိ ၢ်ဃၢၤလၢအဘ ၢ်

တၢ ၢ်မၤဘ ၢ်ဒအိၤီခီဖ ိတၢ ၢ်ဘ ၢ်အၢဘ ၢ်သဒီံီးတၢ ၢ်တဃ ၢ်တဖ ၢ်န ့ၢ်လီၤ. 

ဒၢ်တၢ ၢ်ဖီ ၢ်ဂၢၢ ၢ်ဃ ၢ်တၢ ၢ်သ ိၢ်တၢ ၢ်သအီက ျဲအသံိးပဃထု  ၢ်နၢ့ ၢ်တၢ ၢ်မၤသကံိးဒံီးတၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ိ ၢ်မၤသကံိးတၢ ၢ်တပူၤဃလီၢတၢ ၢ်သ ူၢ်ထ ီၢ်လၢု ၢ်

လၢ ၢ်တၢ ၢ်ဆျဲံးတၢ ၢ်လၤလၢအပူၤဖ ျဲံးဒံီးတၢ ၢ်လၤီဘ ၢ်ယ ိၢ်ဃ ုၢ်ဒံီးပ ၤထလူ ၤအဘၤီရ ကၠနၢ ၢ်ဖိအတၢ ၢ်က ၢ ၢ်စိဒံီးအလၢု ၢ်အပ ၤ့လၢအမၤဝျဲ

ဖျဲနဆ့ၢ ၢ်ခိ ၢ်ဃၢၤချဲလၢ ၢ်အဖီခိ ၢ်န ့ၢ်လၤီ. 

EPA ဟ ့ၢ်သဆ ၢ်ထ ီၢ်ပ ၤဘ  ၢ်ထရိ ယ ၢ်ဖိချဲလၢ ၢ်လၢအကက ၢ ၢ်ထ ဆမိိ ၢ်အတၢ ၢ်မၤက ိၤက ျဲလၢတၢ ၢ်သ ့ၢ်ညါနၢ ၢ်ပၢၢ ၢ်, 

တၢ ၢ်ပ ၢ်ကျဲဒံီးတၢ ၢ်ဒသီဒၢစၢၤပ ၤထလူ ၤအဘၤီရ ကနၠၢ ၢ်ဖိအလၢု ၢ်လၢ ၢ်တၢ ၢ်ဆျဲံးတၢ ၢ်လၤအတၢ ၢ်နၢ့ ၢ်သါတဖ ၢ်စ့ၢ ၢ်ကံီးန ့ၢ်လၤီ. 
 


