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ဓာတု ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမို ေဘးကင္း လံၿုခံဳစြာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္

ျမန္မာတို႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ရ

ဇန္နဝါရီလ ၁၅-၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဥေရာပ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားသည္
ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ဓာတု ပစၥည္းမ်ား ေဘးကင္း
လံုၿခံဳစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခန္႔မွန္း
သိရွိႏုိင္ရန္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။



ဇန္နဝါရီလ ၁၅-၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဥေရာပ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားသည္
ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ဓာတု ပစၥည္းမ်ား ေဘးကင္း
လံုၿခံဳစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခန္႔မွန္း
သိရွိႏုိင္ရန္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

ဓာတု ပစၥည္း အမ် ိဳးမ် ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္ရံု ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း၊
သုေတသန ႏွင့္ ေဆးဝါး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလွ်က္ ရွိပါသည္။ ေခတ္သစ္ ဘဝအတြက္
မရွိမျဖစ္ အေရးပါလွ်က္ ရွိေနေသာ္ျငားလည္း ဓာတု ပစၥည္မ်ား ႏွင့္ ၄င္းႏွင့္
ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း ႏွင့္ ဂရုတစိုက္ စီမံ
ခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရး အတြက္ အေရးပါသည္။
မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္း၊ ရာဇဝတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္
သဘာဝအေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ ဓာတု ပစၥည္းမ်ား၊ ဇီဝေဗဒ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ သို႕မဟုတ္
ေရဒီယို သတၱိႂကြျခင္း ႏွင့္ ႏ်ဴးကလီးယား ပစၥည္းမ်ား အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့
လြတ္ထြကျ္ခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္ပြားမႈမ်ိဳးသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ
အတြက္ ေသေစေလာက္သည္အထိ ႀကီးႀကီးမားမား ထိခိုက္မႈမ်ိဳး ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရမ်ား ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ
လံုၿခံဳေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ တံု႕ျပန္မႈ ယႏၱရား စနစ္မ်ားကို မေတာ္တဆ
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ အတြက္ ထားရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥေရာပ သမဂၢသည္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းမွ  အႏၱရာယ္မ်ား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္
ေလ်ာ့ခ်ျခင္း ကို ကမၻာတဝွမ္းတြင္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူ လုပ္ေဆာင္လွ်က္
ရွိပါသည္။ ၂၀၀၉ ခႏုွစ္တြင္ ဥေရာပ သမဂၢမွ ဓာတု၊ ဇီဝ၊ ေရဒီယို သတၱိႂကြ ႏွင့္
ျႏဴးကလိယား (CBRN) အႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း ဗဟို၏ အေကာင္းဆံုး မဏာမ ေျခလွမ္းကို
စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ က႑အားလံုးတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေဘးကင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္
ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမ်ားကို အႀကံဥာဏ္ ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ
ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား ကြန္ယက္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္းကာ

ဥေရာပ သမဂၢသည္ ဓာတု၊ ဇီဝ၊ ေရဒီယို သတၱိႂကြ ႏွင့္ ျႏဴးကလိယား CBRN
စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ပထမဆံုး တံု႕ျပန္မႈ အပါအဝင္ ဓာတု၊ ဇီဝ၊ ေရဒီယို
သတၱိႂကြ ႏွင့္ ျႏဴးကလိယား CBRN ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သင္တန္းေပးျခင္း ႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အတြင္းဝန္ရံုး ရွစ္ရံုးသည္
ပုဂၢလိက လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ CBRN အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
အဆင့္ CBRN ႏွင့္သက္ဆို္င္ေသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား မၾူကမ္း ေရးဆြဲျခင္းတိ႕ုကို
အစိုးရမ်ား အတြက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွဆိုင္ရာ
အတြင္းဝန္မ်ားရံုးသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည္။



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ CBRN ေရးရာ အဓိက ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ ပညာေရး ဝနႀ္ကီးဌာန၏
နည္းပညာျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေရး ဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္လတ္
ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာခင္ေမာင္လတ္ သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြက္
ေနျပည္ေတာ္၌ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ လက္ခံ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
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