အက္စက္အိပ္ခ်္အန္စီ(ASSET-H&C)
အေရွ႕ေတာင္အာရွလူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အစည္းအ႐ုံး၏ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္
ဧည့္ခံ ႀကိဳဆို ေကြၽးေမြးေရး သင္တန္းေက်ာင္း

ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္

ထိုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္စြမ္း
“ေငြကုန္က်သက္သာၿပီး သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္အား ထိခိုက္မႈအနဲဆုံး
ျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား”

ဤစီမံကိန္းကုိ

မ စတင္ေဆာင္ရြက္သည္။

ASSET-H&C

“ေဂဟအက်ဳိးျပဳခရီးသြားဧည့္ခံႀကဳိဆုိေရး

ASSET-H&C သည္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ႀကဳိဆုိေကြ်းေမြးေရး သင္တန္း

လုုပ္ငန္း ေျခလွမ္းသစ္”

မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အေျခစိုက္ လူမႈစီးပြားေ
ရ

း

လုပ္ငန္းမ်ား အစည္းအရုုံး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း
အလုုပ္အကုုိင္ေစ်းကြက္ ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းသုုိ ့ေအာင္ျမင္စြာ ဝင္
ေရာက္ႏုိင္ေရး အတြက္လူငယ္မ်ားနွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကုုိ အရည္
အေသြးျပည့္ဝၿပီး လက္ေတြ႕က်၍ ျပည့္စုံေသာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ဆုိသည့္
တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားကုုိ စုစည္းၿပီး ဤလုပ္ငန္းကြန္ယက္
ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ASSET-H&C အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အေရွ႕ ေတာင္အာရွအတြ
င္း အနာဂတ္အတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီသည့္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး
၂၂၀၀ ေက်ာ္ကို ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိ္ပါသည္။ သင္တန္းသူ/သား အမ်ားစု
သည္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအရ အားနည္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္
လည္း လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သည့္ သူမ်ားျဖစ္လာေစႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို
ရရွိၾကသည္။ ယေန ့အခ်ိန္ထိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သင္တန္းေက်ာင္း ၁၄ ေက်ာင္းမွ
သင္တန္း သူ/သားေပါင္း ၁၇,၃၀၀ဦး ေက်ာ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးထုတ္ေပး
ခဲ့ၿပီး ထိုသင္တန္းဆင္းသူအမ်ားစုသည္ သင္တန္းဆင္းၿပီးလွ်င္ ၿပီးၿခင္း လ
ပုိင္းအတြင္း အလုပ္ရၾကပါသည္။

ASSET-H&C ကြန္ယက္သည္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ပညာသင္တန္းေက်ာင္းက႑ သာမက ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဧည့္ခံေကြ်း
ေမြးေရး ႏွင့္ခရီးသြားလုုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ေဒသတြင္း အဓိကက်ေသာ
အဖြဲ႕တစ္ဖြ႕ဲ ၿဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ASSET-H&C ၏အဓိက ပန္း
တိုင္မွာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံး ၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ပတ္၀န္း
က်င္၊ စီးပြားေရး အစရွိသည္မ်ား အားလုံးအတြက္ ေကာင္းေသာ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမႈရရွိ ႏိုင္ေစေရးျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻ႔ခံယူခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ေဂဟ စနစ္ထိန္းသိမ္းေရး
ကုုိ သတိခ်ပ္ေသာဧည့္ခႀံ ကဳိဆုိေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးကုုိ အဓိကတာ၀န္တစ္ခုျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အာရုံစိုက္
လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိသည္။
ဤကြန္ယက္သည္လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး
အတြက္ ေဂဟစနစ္အက်ဳိးျပဳေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ တာဝန္သိ
ေသာခရီးသြားလုုပ္ငန္း ဝန္ထမ္း မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ေမြးထုုတ္ႏုိင္ေရးကုုိ ရည္
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ေျခလွမ္းသစ္ကုိ စတင္ခဲ့ပါသည္။
ဤေျခလွမ္းသစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အလံုးစံုမွာ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခရီးသြား
လုုပ္ငန္း၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အက်ဳိး
ဆက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအသိအျမင္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ျဖစ္ၿပီး သို႔
မွသာ ေကာင္းမြန္သည့္ ေရရွည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္
ခိုင္ျမဲသည့္ တိုးတက္မႈကို ရရွိရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။
စီမံကိန္း၏ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္ေက်ာင္းမ်ားအား ၎တုုိ႔၏
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ရန္ ၄င္းတု႔၏
ုိ
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ပုုိမုိေကာင္းမြန္ ၾကံ့ခုိင္စြာ လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး
အတြက္ အကူအညီေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။
အက္စက္အိပ္ခ်္အန္စီ (ASSET-H&C) သည္ ေအာ္တလီးယာ(ARTELIA)
ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ သဘာဝ
ပတ္ ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုုိဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္
မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းမ်ား
ကုုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ဤလမ္းညႊန္သည္ေအာ္တလီးယား
(ARTELIA) ၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွ စုစည္း
ထားသည့္ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္ မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကိုစိတ္၀င္စားသည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္
ဆုုိင္သူမ်ား ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးစြမ္းရည္ကုိျမွင့္တင္ေပး
ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဤေဂဟလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးႏွင့္ ေကၽြးေမြးေရးသင္တန္းအတြက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစည္းအရုံး
(ASSET-H&C) မွ ၂၀၁၈တြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည္။

၏ ရက္ေရာေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံမႈႏွင့္
�
၏ အလြန္အဖုိးတန္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတုိ႔ျဖင့္
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အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ဤေဂဟလမ္းညႊန္ကို Mr. Thomas Behaghel (IECD ၏ အာရွေဒသ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ဒါရိုက္တာ) ႏွင့္ Mr. Simon Martin (IECD
SEA ၏ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ) တို႔၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ASSET-H&C စီမံကိန္း၏ တစိတ္တေဒသအျဖစ္
ေရးသားျပဳစုသည္။
အဓိက ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ားမွာ :
• Mr. Clément Morel (Sustainable Development Engineer, Artelia)
• Ms. Anne Jourde (Coordinator, IECD/ASSET-H&C)
ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွလည္း တန္ဘုိးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို မွ်ေ၀ခဲ့သည္။
• Ms. Coralie Baudet (EXO Travel)
• Ms. Nia Klatte (EXO Travel)
• Mr. Passakorn Sukkasem (EXO Travel)
• Mr. Jean-Charles Torra (Artelia)
• Mr. Nicolas Jallade (Artelia)
• Ms. Jehanne de Saint Vincent (IECD)
ဤမွတ္တမ္း (Hospitality Insights) တြင္ေဖၚျပထားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာင္းေသာ
အေလ့အက်င့္မ်ားကို မွ်ေ၀ေပးရန္သေဘာတူခဲ့သည့္ ဟိုတယ္္မ်ား စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ အျခားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္
Amanjaya Pancam Suites Hotel ၊ Caravelle Saigon ၊ Inle Heritage Foundation ၊ Jayahouse Riverpark La
Veranda Resort Phu Quoc ၊ Naga Earth ၊ Novotel Saigon Centre ၊ Pacific Asia Travel Association ၊ Ratilanna
Riverside Spa Resort Chiang Mai ၊ Refill Not Landfill ၊ Rembrandt Hotel Bangkok ၊ Soap for Hope ၊ Sofitel
Angkor ၊ Phokeethra Golf and Spa Resort ၊ TMG Hospitality ၊ Victoria Can Tho Resort ၊ Victoria Cruises
တို႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဤလမ္းၫႊန္တြင္ပါရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ (ASSET-H&C) ၏ စမ္းသပ္ ေဂဟေက်ာင္းမ်ား
စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ၾကသည့္ အဖြဲ ့၀င္ ေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္း ၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ ့၀င္ေက်ာင္းမ်ားမွာ :
• Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme Paul Dubrule (Siem Reap, Cambodia)
• Hospitality and Catering Training Centre (Mae Sot, Thailand)
• KOTO (Hanoi, Vietnam)
• PSE-Institute School of Hospitality and Tourism (Phnom Penh, Cambodia)
• Sala Baï (Siem Reap, Cambodia)
• Yangon Bakehouse (Yangon, Myanmar)

သင္ပါဝင္ကူညီေထာက့္ပ့ံႏုိင္သည္
စိတ္ကူး၊ ေမးခြန္း (သို႔) အၾကံဥာဏ္ရွိပါသလား။ asset@iecd.org သို႔ အီးေမးေပးပို႔ပါက ၀မ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုသည္။

ဤလမ္းညႊန္တြင္ပါ၀င္သည့္ အၾကံဥာဏ္၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ စာေရးသူမ်ားႏွင့္သာသက္ဆိုင္ၿပီး Agence Française de
Développement (AFD) ႏွင့္ေသာ္၎၊ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေသာ္၎ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါ။
ဒီဇုိင္း ႏွင့္ ပန္းခ်ီသရုပ္ေဖာ္ Lan Nguyen
IECD မွ ပုုံနိပ္ထုတ္ေဝသည္

ဒီလမ္းညႊန္ဟာ အတြက္လဲ
ဤေဂဟလမ္းညႊန္သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၎တုုိ႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုုံႏွင့္ လုပ္ငန္း
ေဆာင္တာမ်ားအား ေျပာင္းလဲရန္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။
ဤလမ္းညႊန္သည္ လက္ေတြက်သည့္လမ္းညႊန္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္နည္းပညာမွမလိုအပ္ပဲ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္
လိုသည့္ မည္သူမဆိုအသုံးျပဳႏိုင္သည္။ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တာ၀န္မ်ားကို ပိုမိုသိျမင္လာေစႏိုင္ၿပီး
ေငြကုနေငြကုန္ေၾကးက်က်သက္သာေစမည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကိုရရွိ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဧည့္ခႀံ ကဳိဆုိေကြ်းေမြးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား
ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွာ:

ဟုုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ား
စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ဧည့္ခႀံ ကဳိဆုိေကြ်းေမြးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္ႀကိဳပို႔ တာဝန္ခံမ်ား ႏွင့္
ဧည့္ခံႀကဳိဆုိေကြ်းေမြးေရး အထူးျပဳ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားပါ၀င္သည္
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဤေဂဟလမ္းညႊန္ကို က်ယ္ျပန္႔သည္ထက္က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏုု္ပ္တုိ႔၏ ေကာင္းေသာအက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ သင္၏နီးစပ္ရာသူမ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ေ၀ေပးပါ။

ရည္ညႊန္းခ်က္
စကားလုံး

ဤစကားလုံး (သို႔) အယူအဆကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အတိုေကာက္မ်ား တို႔တြင္ရွာပါ။ (စာမ်က္ႏွာ ၄၈)

ဤအရာသည္ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႔က်သည့္ အၾကံျပဳမႈ (သို႔) နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။

ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ အျမင္ - ေဒသအတြင္းရွိ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ေလ့လာမႈမွတ္တမ္းကို ဖတ္ပါ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ မွီျငမ္းစရာမ်ားကို ေအာက္တြင္ပါရွိသည့္ အင္တာနက္လိပ္စာ
(မ်ား)တြင္ရွာပါ။

မာတိကာ
၆

စကားခ်ီး

၇

နိဒါန္း

၉

စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ
ေစာင့္ၾကည္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သိရွိနားလည္မႈ
အေဆာက္အဦး
အလင္းေရာင္ေပးျခင္း
ေလေအးေပးျခင္း
ျပန္လည္သုံးစြဲႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္

၂၃

ေရသုံးစြဲမႈ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သိရွိနားလည္မႈ
ပစၥည္းကိရိယာ
အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာအတြက္ ေရ
အိမ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အသုံးျပဳေသာေရ
အိမ္ျပင္ပ ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံ

၃၁

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သိရွိနားလည္မႈ
ျငင္းဆုုိမႈ ႏွင့္၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေလ်ာ့ခ်ျခင္း
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္အသုုံးခ်ျခင္း
ေျမေဆြး
ေျမႀကီးႏွင့္ ေရညစ္ျငမ္းမႈကုိ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း

၄၁

ေလွ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ေအာင္စီစဥ္ျခင္း
ေဂဟစနစ္ကို မထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
ေလေအးစက္သုံး ဓါတ္ေငြ႕ ရည္
တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ဝယ္ယူျခင္း
လုုပ္ငန္းေနရာ ေရျဖတ္ဝင္စီးဆင္းႏုုိင္မႈကို အေကာင္းဆုုံးျပဳလုပ္ျခင္း
ပတ္ဝန္းက်င္ ပူေႏြးလာမႈကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္း

၄၈

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အတိုေကာက္ စကားလုံးမ်ား

၄၉

ဓာတ္ပုံ မွတ္တမ္းမ်ား

၅၀

ပုုံျပင္ထဲက ငွက္ပိတုန္း ကဲ့သို႔တတ္စြမ္းသမွ်
လုပ္ေဆာင္ျခင္း (THE HUMMINGBIRD)
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စကားခ်ီး

စကားခ်ီး
ခရီးသြားလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ လူသားမ်ား၏ လုုပ္ေဆာင္မႈ

EXO ေဖါင္ေဒးရွင္းတြင္ အာရွေဒသအတြင္း တည္တံ့ခိုင္

မ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သိသာထင္ရွား

ျမဲ ေသာ ဖြံ႕ ျဖဳိးတိုးတက္မႈ ရရွိရန္အတြက္ တာ၀န္ယူမႈရွိ

သည့္ သက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕ ကိုျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ ဥပမာ

သည့္ ခရီးသြားျခင္းသည္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္တစ္ခု

အားျဖင့္ အနည္းငယ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေရ၏အရည္အေသြးကို က်ဆင္းေစျခင္း၊

ျဖစ္သည္ ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ယုံၾကည္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားႏွင့္ ထိုပတ္၀န္း

ညစ္ညမ္းမႈကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ မွန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ မ်ားထုုတ္လႊတ္ျခင္း၊

က်င္မ်ားတြင္ ေနထိုင္က်သူမ်ားအားလုံးအတြက္ ထိခုိက္မႈကုိေလ်ာ့နည္းၿပီး

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကုုန္ခန္းေစျခင္း (သို႔) ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္မႈကုိ

အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမႈကုိမ်ားေစအားျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိလ
႔ ု ပ္င

အားေပးျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ေဖၚျပခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ကမာၻၻ

န္း ေဒသအားလုုံးရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုုပ္သူမ်ားအား ထုုိယုံၾကည္ခ်က္ကုိ လ

ေပၚရွိ သက္ရွိမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး၊ အဆိုပါ ၿခိမ္း

က္ခံယုံၾကည္လာေစရန္ EXO Travel ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဆာ

ေျခာက္မႈကုိ သဘာဝေဘးအႏၲၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ ေဒသအျဖစ္
သတ္မွတ္ထားသည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလ့လာသိျမင္
ခံစား ႏုုိင္ပါသည္။
ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ ရွိ အာတလီးယားအဖြဲ႔႕၏ စြမ္းအင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဌာန (the
Energy & Environment Department of Artelia) အတြင္းရွိ ကၽြႏု္ပ္
တို႔သည္ တစ္ဦးျခင္းအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အဖြဲ႔အစည္း အေနျဖင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း ေဂဟစနစ္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲေစရန္ စိတ္အားထက္
သန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤစိတ္အားထက္သန္မႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ထိခိုက္မႈအား ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုခိုငၿ္ မဲသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အနာ
ဂတ္အတြက္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ဧည့္ခံႀကိဳဆုုိေကြ်းေမြးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္
အျခား ပုဂၢလိကႏွင့္ ပုဂၢလိကမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာ
တြင္အဓိကက်သည့္ အေျခခံအခ်က္ျဖစ္ ပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ IECD ႏွင့္ ASSET-H&C တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဤေဂဟ
လမ္းညႊန္ကို ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္ရျခင္းအတြက္
မ်ားစြာ ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ ဤ
လမ္းညႊန္သည္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္
ငန္းမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး
အတြက္ျပဳလုပ္သည့္ စီမံကိန္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကကၽြမ္းက်င္မႈကို ထည့္

င္ရြက္ပါ သည္။
အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္ သဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္မ်ားရွိသည့္
အာရွေဒသတြင္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရခြင့္ရေသာ
ကြ်ႏုု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိတို႔ ေျခခ်သည့္ေနရာႏွင့္ မိမိတုိ႔ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သတိရွိရန္တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈတ႔က
ုိ ုိ
အေထာက္အကူျပဳေသာ ေဒသခံပရဟိတအဖြဲ႕ မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေဒသ
ခံ မ်ားႏွင့္ေဒသစီးပြားေရးအတြက္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမွရရွိေသာ အ
က်ိဳး အျမတ္ကုိ အမ်ားဆုုံး ျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး ခရီးသြားလာ
ေရး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို ပုုိမုိတည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္ လမ္းေၾကာင္းဆီသုိ႔ တန္
ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ဥပမာမ်ားျဖင့္ လမ္းညႊန္ေပးရာတြင္ စံျပျဖစ္ေသာ IECD
ႏွင့္ ASSET-H&C တို႔ျဖင့္ အတူတကြ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္
တို႔အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူ ပါသည္။ လူမ်ားကုုိ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပုုိမုိ ရင္းႏွီးေစၿပီး
ကမၻာႀကီးကုုိ ပုုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းကုုိ ပုုိမုိလြယ္ကူေစ
မည့္ခရီးသြားလာသည့္ ပုုံစံတစ္ခုကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစႏုုိင္သည့္ တာ၀န္ယူမႈရွိ
ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ခရီးသြားျခင္း၏အနာဂတ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ အေလးအနက္ ယုုံၾကည္ပါသည္။

သြင္း ပါ၀င္ရသည့္ အခြင့္အေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဂဟ
စနစ္ထိန္းသိမ္းေရး တာ၀န္မ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စား လုပ္ကိုင္လိုသည့္သူမ်ား
စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အသိပညာမွ်ေ၀မႈအပိုင္းကို လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္
အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိသကဲ့သို႔ ဤလမ္းညႊန္သည္ ေျပာင္းလဲမႈကို ပိုမိုက်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
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နိဒါန္း
၂၀၃၀ ခုႏွစ္မကုုန္မွီ ကမာၻတစ္ဝွမ္း ခရီးသြားၾကမည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားဦးေရ1သည္ ခန္႔မွန္းေျခ ၁. ၈ ဘီလွ်ံ ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသစီးပြားေရး ႏွ
င့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးတို႔ကို ဖြၿ႔ံ ဖဳိးတုုိးတက္ေစမည္၊ တိုက္ရိုက္ သု႔မ
ိ ဟုုတ္ သြယ္၀ိွက္သည့္ ႀကီးမားသည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးမည္၊ ယဥ္ ေ
က်းမႈဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈမ်ားကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းအတြက္
အနာဂတ္သည္ ေတာက္ပေနလွ်င္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက မည္သ႔ပ
ုိ င္ျဖစ္ေစ ပုုိ၍စုုိးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။
ကမာၻ႕ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲျခင္းအေၾကာင္းအရင္း၏ ၁၄%သည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကမာၻလွည့္ခရီးသြားဦးေရ ၁.၃ ဘီလ်ံရွိသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္2။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္၏ အဆိုအရ “လက္ရွိပုံစံ အတုုိင္းဆက္သြားေနပါက ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားလာေရး
လုပ္ငန္းသည္ သကၠရာဇ္၂၀၅၀ ႏွစ္ကုန္အထိဆုိလွ်င္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကုိ ၁၅၄% ၊ ဖန္လုံအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈကုိ ၁၃၁%၊ ေရသုံးစြဲမႈကုိ ၁၅၂% ႏွင့္
အမႈိက္ စြန္႔ပစ္မႈကုိ ၂၅၁%” ျမင့္တက္ေစပါလိမ့္မည္3။
လက္ရွိ ကမာၻ႔လွည့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၏ ဖြံ႕ ၿဖဳိးတိုးတက္မႈကို ျပန္လည္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းတြင္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္လူ႔က်င့္ဝတ္မွာ အဓိကပင္
ျဖစ္ေနပါသည္။ သုုိ႔မွသာ ကမာၻ႔လွည့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းသည္ ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အားေကာင္းသည့္ေမာင္းတံတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ ႏို
င္ေပမည္။
ခရီးသြားလုပင
္ န္းက႑အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စးီ ျခင္းကုလ
ို ည္း စီးပြားေရးဆုင
ို ရ
္ ာ စုးို ရိမစ
္ ရာ အခ်က္တစ္ခအ
ု ျဖစ္ စဥ္းစားသင့ေ
္ ပသည္။ သဘာ၀
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား အသင့္ရရွိနုိင္မႈႏွင့္ ၎တုုိ႔၏အရည္အေသြးသည္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အဓိက အားကုိးရာျဖစ္
ၿပီး လုုပ္ငန္းရွင္သန္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖဳိးတုုိးတက္ေရးအတြက္လည္း မ်ားစြာဆက္စပ္မႈရွိပါသည္။ အကယ္၍ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ သဘာ၀
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ ဆက္လက္ေလ်ာ့နဲေနေစပါက ဤစီးပြားေရးက႑၏ အႀကီးဆုံးအႏၲရာယ္သည္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ကုုိယ္တုိင္ပင္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ လုုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဓါတ္ေငြ႕ ထုုတ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး
အေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ားကုုိ အနည္းဆုုံးအဆင့္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ မရွိပါက ကမာၻ႕ခရီးသြားလုပ္ငန္းတည္တံ့ခိုငၿ္ မဲေရးေကာင္စီ၏ အဆို
အရ အနာဂတ္တြင္ ဤလုပ္ငန္းသည္ ကမာၻႀကီးကို ညစ္ျငမ္းေစသည့္က႑အျဖစ္ ေ၀ဖန္ခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေပသည္4။
ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္သူအားလုုံးအတြက္ အက်ဳိးရွိေသာအေတြ႕ အၾကဳံႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ေစရန္အလုုိ႔ငွါ ဤႀကီးထြားလာေနသည့္လုပ္ငန္းအား ကၽြႏု္ပ္တို႔
အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည္ကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ အေရးၾကီးေပသည္။
သတင္းေကာင္းတစ္ခုမွာ ဤလမ္းေၾကာင္းကုုိဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမည့္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းလုုပ္သူမ်ားအတြက္ အျမတ္အစြန္း ရႏုုိင္သည့္အခြင့္အလမ္း ရွိပါသည္။
အမွန္အားျဖင့္ ခရီးသြားသူမ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိမ်ားတိုးပြားလာေနၿပီျဖစ္ၿပီး ခရီး
သြား ေနစဥ္အတြင္း ၎တို႔ိကိုယ္တုိင္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိလည္း သတိျပဳမိေနၾကျပီ ျဖစ္ပါ သည္။ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ အားလပ္
ရက္မ်ားတြင္ ခရီးသြားရန္ မည္သည့္ကုမၼဏီအား ယုုံၾကည္စြာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ကုိ ေနာက္ဆုံးဆုုံးျဖတ္ရာတြင္ ထုုိကုမၼဏီမ်ား၏ ထိေရာက္ေသာတာဝန္ယူမႈ ႏွင့္
ထိန္းသိမ္းႏုုိင္မႈတို႔သည္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္လာေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ တြင္ AIG ၅ မွျပဳလုပ္ေသာ ဆႏၵခံယူမႈစစ္တမ္းတစ္ခု၏ အေျဖအရ
ခရီးသြားလာသူမ်ား၏ ၇၈% သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခုိက္ေသာ ခရီးသြားလာမႈသည္ အင္မတန္အေရးႀကီးသည္(သို႔) တနည္းတစ္ဖုံ အေရးႀကီး
သည္ဟုေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး ထိုသို႔ ေျဖဆိုမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ၅၂%သာရွိခဲ့ပါသည္။ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္ ဟူေသာ ခရီးသြားသူမ်ား၏
သေဘာထား ပုုိမုိျမင့္မားလာေနပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ မိမိလုပ္ရမည့္အလုုပ္ကုိလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းမ်ားသာ အားေပး ေ
ထာက္ခံမႈကုိ ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ကြ်ႏုု္ပ္တုိ႕ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းလုုပ္သူမ်ား၊ ခရီးသြားသူမ်ားအားလုုံးသည္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကုုိ ပုုိ
မုိ လုပ
ု ေ
္ ဆာင္လာေအာင္ စတင္ႀကဳိးပမ္းၾကၿပီး မိမတ
ိ အ
႔ို ားလုးံု သည္လည္း မိမတ
ိ တ
႔ုိ တ္ႏင
ုိ သ
္ ေလာက္ အေကာင္းဆုးံ လုပ
ု ေ
္ ဆာင္ပါက ျပန္လည္ေျပာင္းလဲရန္
အခ်ိန္
ေနာက္မက်ေသးဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ယုံၾကည္ပါသည္။
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စကားခ်ီး

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ASSET-H&C အတြင္း မိမိတုိ႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလုုိက္ေသာလူႀကီး လူငယ္သင္တန္းသားမ်ားမွတဆင့္ အဓိက ၾသဇာရွိသူ
မ်ား အေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာ အတုုိင္းအတာျဖင့္ ေရရွည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရရွိရန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အထူးတာ၀န္ရွိသည္ဟုယံုၾကည္သည္။
ဤေဂဟလမ္းညႊန္ႏွင့္တကြ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ရမည့္အပိုင္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး အျခားသူမ်ားကိုလည္း ဤလမ္းစဥ္အတြင္းသိ႔ု ပါဝင္လာေအာင္လုပ္
ႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ဤစာအုုပ္ကုိလမ္းညႊန္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူလုိက္ပါ။ စာမ်က္ႏွာတစ္ခၿု ပီးတစ္ခုတိုင္း၌ ခရီးသြားဧည့္ခႀံ ကဳိဆုိေကြ်းေမြးေရး လုုပ္ငန္းမ်ား၏ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္
အေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ားကုုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္မည့္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လြယ္ကၿူ ပီး ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ၊ ေရသုံး
စြဲမႈ၊ အမႈိက္ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ ရာသီဥတုကိုေျပာင္းလည္းမႈ သက္သာေစျခင္းႏွင့္ လက္ခံက်င့္သုံးရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားဟူ၍ အပိုင္းေလးပိုင္းခြဲ၍
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေျခခံက်က် ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား၊ ခုုိင္မာစြာခ်မွတ္ထားေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုနွင့္ ဧည့္ခံ၊ ႀကဳိဆုိ၊ ေကြ်းေမြးေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ ရရွိ
ေသာ အသိႏွင့္ ဗဟုုသုတမ်ားမွတဆင့္ ကြ်ႏုု္ပ္တ႔မ
ုိ ွ သင့္အား သင္တတ္ႏုိင္သည့္ အတုုိင္းအတာျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ သု႔မ
ုိ ဟုုတ္
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုုိအပ္သည္တ႔က
ုိ ုိ ေပးလုုိက္ႏုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
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စာအုပ္၏ေနာက္ဆံုးစာမ်က္နွာရွိ ငွက္ပိတုန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။
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စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ

စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ
• ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သိရွိနားလည္မႈ
• အေဆာက္အဦး
• မီးထြန္းျခင္း
• ေလေအးေပးျခင္း
• မကုန္ခန္းႏုုိင္ေသာအရင္းအျမစ္မွရသည့္ စြမ္းအင္မ်ား
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စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ

ျပႆနာကဘာလဲ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ သုုံးစြဲေနသည့္ စြမ္းအင္မ်ားသည္ တြင္းထြက္ေလာင္စမ်ား
ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔႕အစရွိသည္တို႔အေပၚ ႀကီးမားစြာအားထားမွီခိုေနရသျဖ
င့္ ျပႆနာႏွစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ပထမျပႆနာသည္ တြင္းထြက္ေလာင္စာမ်ားကို သဘာ၀၏ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းအားထက္ ပိုမို လွ်င္ျမန္စြာ
အသုံးျပဳေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ထိုအသုံးျပဳျခင္းမ်ားသည္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကဲ့သို႔
မ်ားကို ထုုတ္လႊတ္ၿပီး ထိုဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလည္းမႈကို
ေသာ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕
ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဖန္လုံအိမ္အက်ဳိးဆက္၏ အေၾကာင္းတရား တစိတ္တပုိင္း ျဖစ္သည္။ ကမာၻႀကီးပူေႏြးျခင္း
မွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ ပိုမိုဆိုးဝါးသည့္ ရာသီဥတုု (မုန္တိုင္းမ်ား၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား
ႏွင့္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈမ်ား) ကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး အပင္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည့္ဇီဝမ်ဳိးဆက္မ်ားတည္ရွိမႈ၊ သဘာ၀
ေတာေတာင္မ်ားႏွင့္ လူသားတုုိ႔၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၿခိိမ္းေျခာက္လာပါသည္။ အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးဘဏ္၏ အဆိုအရ ကမာၻၻႀကီးအတြင္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ
ေနရာမ်ားထဲတြင္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွသည္ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈ၏ ဆုုိးက်ိဳးကုုိ အခံရႏုိင္ဆုံးေဒသမ်ားထဲ
မွ တစ္ခုျဖစ္သလုုိ ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ ထုုတ္လႊတ္မႈ ျမင့္မားလာေနေသာ ေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္သင္ဂရုစိုက္သင့္ပါသလဲ။
ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ဧည့္ခံႀကိဳဆုုိေကြ်းေမြးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း (မီးဖုုိ
ေခ်ာင္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ျခင္းတြင္အသုံးျပဳသည့္ စြမ္းအင္အသုုံးျပဳမႈ လြန္ကဲေသာပစၥည္းမ်ား)၊ အေအးခန္းမ်ား၊
အလင္းေပးျခင္း၊ ေလေအးေပးျခင္း မ်ားအတြက္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသုုံးစြဲပါသည္။ သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရးအပါအ၀င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ တစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ ကမာၻ႕ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၁၄% ကုုိ
ထုုတ္လႊတ္သည္ဟု အၾကမ္းမ်ဥ္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္7။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၌ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ရာသီဥတုထိန္းသိမ္းေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အရ ကမာၻ႕
အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈကုိ ၂ဒီကရီစင္တီဂရိတ္ထက္မပုုိရဟူေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လုုိက္နာရန္ ဧည့္ဝန္
ေဆာင္မႈ က႑သည္ ၎၏ တစ္ႏွစ္စာ အခန္းတစ္ခုအတြင္း ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ထုုတ္လႊတ္မႈကုိ ၂၀၅၀
ခုုႏွစ္မကုုန္မွီ ၉၀% အထိေလ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္သည္8။
ထုုိ႔အျပင္ လက္ရွိပုံစံ အတုုိင္းဆက္သြားေနမည္ဆုိလွ်င္ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈ၏ ဆုုိးက်ဳိးကုုိ ခရီးသြား
လုုပ္ငန္းက႑မွ စတင္ခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ၂၀၅၀ ခုုႏွစ္မကုုန္မွီ ကမာၻလွည့္
ခရီးသြားဦးေရ ၁၁.၅ % ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤက႑၏အဓိက တာ၀န္သည္ တစ္ကမာၻၻ
လုံးရွိ ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ စြမး္အင္သုံးစြဲမႈကိုကန္႔သတ္၍ ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ
ေလ ်ာ့ခ်ေရးကို တက္ႂကြစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ၾကည့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္ရန္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အၾကံဥာဏ္
မ်ားကို ဤအခန္းတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤေဂဟလမ္းညႊန္တြင္ပါရွိ သည့္ ရုုိးရွင္းေသာအဆင့္မ်ားကုုိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါက သင္တို႔၏လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈကို ၂၀% အထိေလ ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ
သည္။
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ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သိရွိနားလည္မႈ
၁။ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
အသုံးျပဳေနသည့္ စြမ္းအင္ပမာဏကိုသိရွိျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကုုိ ဆန္းစစ္ရာတြင္ ပထမအဆင့္ျဖစ္သလုိ
စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကိုေလ်ာ့ခ် ႏိုင္ရန္ လုုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။
စြမ္းအင္ရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေကြ်းေမြးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အဓိက အသုံးျပဳ
ေသာနည္းလမ္းႏွစ္ခုမွာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ျဖစ္သည္။
လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ သုံးစြဲမႈမ်ားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ မီတာမ်ားကိုတပ္ဆင္ပါ။ မီတာမ်ားကုုိ အနည္းဆုုံး တစ္ပတ္
တစ္ခါ ဖတ္သင့္ၿပီး ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုံမွန္ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္ျဖင့္ မွတ္တန္းတင္ထားသင့္
ပါသည္။ ဓါတ္ေငြ႕သုုံးစြဲမႈကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေသာ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္ပါသည္ (ပုုလင္းအေရအတြက္၊
ဓါတ္ေငြ႕ ပမာဏ၊ အစသျဖင့္)
လွ်ပ္စစ္မီတာတစ္ခု (တပ္ဆင္ခ အပါအဝင္) ၏ တန္ဘုိးသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ ခန္႔ျဖစ္သည္။
မီတာမ်ားကို တပ္ဆင္ၿပီးပါက အဓိကေနရာမ်ား၊ ဌာနမ်ား (ဥပမာ - ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ရုံးႏွင့္ သင္တန္းခန္းမ၊ မီးဖိုေခ်ာင္၊
စားေသာက္ဆိုင္၊ သန္႕ရွင္းေရးႏွင့္ ေလွ်ာ္ဖြတ္ေရး လုပ္ငန္းေနရာ၊ လူေနေဆာင္မ်ား… အစသျဖင့္) ၏ အပတ္စဥ္သုံးစြဲမႈမ်ားကို သတင္းပို႔ရန္
ရုိးရွင္းသည့္ ဇယားတစ္ခုကိုျပဳလုပ္၍ အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ (သို႔) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တာဝန္ေပးရမည္။

Hospitality Insight: ေစာင့္ၾကည့္ေရး စည္းကမ္းမ်ား
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ နာမည္ၾကီး ဗစ္တုိးရီးယားဟုုိတယ္မ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား (သုုိ႕ ) အီးအမ္အမ္ ဟုုိတယ္မ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား
(Victoria Hotels & Resorts or ÊMM Hotels & Resorts) ကိုပိုင္ဆိုင္သည့္ TMG ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ သည္ (TMG
Hospitality Group) (http://www.tmgroup.vn) ၎တုုိ႕ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးၾကီး ျဖင့္ ၾကဳိတင္ခ်မွတ္ထားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပက္
သက္ေသာ
စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းကုုိ အေထာက္အပံ့ျပဳႏုုိင္ရန္ တင္းက်ပ္သည့္ေစာင့္ၾကည့္ေရး စနစ္ တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ ထားသည္။ အဖြ႕ဲ အစည္းပိုင္ ဟုုိတယ္၊
စားေသာက္ဆိုင္၊ အေပ်ာ္စီးသေဘာၤမ်ားအားလုံးသည္ ၎တု႔၏
ိ လစဥ္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ အစီရင္ခံစာကုုိ အထူးခန္႔အပ္ထားသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ
နည္းပညာႀကီးၾကပ္သူႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအရာရွိခ်ဳပ္တို႔ထံသို႔ တင္သြင္းရသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ စြမ္းအင္၊ ဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ ေရသုံးစြဲမႈမ်ား
ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ တိက်သည့္မွတ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဤအေလ့အက်င့္ကို လြန္ခဲ့သည့္ ၅ႏွစ္ခန္႔က စတင္ခၿဲ့ ပီး လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈအရာရွိခ်ဳပ္ ဟန္ႏိုစတန္မ္ (Hanno Stamm) ၏ အဆိုအရ ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တု႔အ
ိ ဖြဲ႕သည္ ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္း
ကမာၻ႕အရင္းအျမစ္သုံးစြဲမႈ ၅၀% ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္မႈကို ေတြ႕ ျမင္ခဲ့ရသည္။ ဤရလာဒ္ကိုရရန္ ကမာၻႀကီး၏အေျခအေနကုုိ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိေသးေ
သာ အခ်ိန္ျဖစ္သည့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဟုုိတယ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလည္မႈ အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး ရယူခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။
ပထမအစတြင္ ဤေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏုုိင္ျခင္းသည္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတ္မွတ္
ခ်က္မ်ား၊ စစ္ေဆးမႈမ်ား ပါဝင္သည့္ ေခ်းေငြတစ္ခုကုိ အာရွ တိုးတက္ေရးဘဏ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိ
သည္။
အတြးအေခၚ ပုိင္းဆုုိင္ရာ လက္ခံႏုိင္စြမ္းအား ျမင့္မားသည့္ အုုပ္စုေခါင္းေဆာင္ပုိင္း၏ ေက်းဇူးႏွင့္ သိသာေသာ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းႏွင့္ နံမည္
ေကာင္း ရႏုုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ဤ အစီအစဥ္သည္ အဖြ႕ဲ ၏ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ ယၡဳအခ်ိန္တြင္ အားလုံး
ေသာ အေထြေထြ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသည္ ဤလမ္းစဥ္ကို ေထာက္ခံၾကၿပီး သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (စြမ္းအင္၊ ေရ၊ မီး၊လွ်ပ္စစ္
တုုိ႔ကုိ မည္သ႔ေ
ုိ ခြ်တာမည္) ကို အစည္းအေ၀းတိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
စုစ
ု ည္းရရွေ
ိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ယခင္အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၏ အျခားစီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏုင
ို း္ ယွ
ဥ္ ေလ့လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံႏႈံးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္းယွဥ္ပါသည္။
ဤစနစ္၏ အက်ိဳးအျမတ္သည္ ႏွစ္ပုိင္းရွိပါသည္။
• ဤစနစ္သည္ ဟုုိတယ္မ်ားအား မေမွ်ာ္လင့္ေသာစြမ္းအင္သုံးစြဲမႈျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္သည့္ျပႆနာမ်ား (ဥပမာ - ဓာတ္
ေငြ႕ ယိုစိမ့္ျခင္း)ကို လွ်င္ျမန္စြာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္လည္းသုံးစြဲမႈပမာဏအေျပာင္းအလဲတုိင္း၏
အေၾကာင္းအရင္းကုိ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
• ဤစနစ္သည္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအား ဂုုဏ္ျပဳေရး၊ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးေရးတုိ႔အတြက္ ျပဳ
လုပ္ထားသည့္ အေလ့အက်င့္အသစ္မ်ားသည္ ထိေရာက္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို သက္ေသျပရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းသည္ ပိုမိုခက္ခဲေသာအလုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အရာရွိခ်ဳပ္
(COO) သည္ သူ၏ ၆လတစ္ႀကိမ္ ဟုုိတယ္မ်ားကုုိလွည့္လည္ေရးခရီးစဥ္အတြင္း သိုေလွာင္ခန္းမ်ားသို႔သြားေရာက္ရန္ႏွင့္ ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္
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၂။ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိအျမင္ကုိ ဖန္တီးပါ
အေဆာက္အဦးအတြင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ အက်င့္စရိုက္သည္ စြမ္းအင္အသုံးျပဳမႈ စုုစုေပါင္းပမာဏ အေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခုိက္ေစရန္ႏွင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာေစရန္ အတြက္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ
ေခြ်တာျခင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုုိ သိေစရန္ အေဆာက္အဦးအတြင္း ဆုုိင္းဘုုဒ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတုုိ႔ျဖင့္ ေန
ထိုင္သူမ်ားအားလုံး (၀န္ထမ္း၊ တည္းခိုသူ၊သင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္ပါက သင္တန္းသားမ်ား) ၏သတိအျမင္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးသင့္ပါသည္။
ေလေအးစက္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အပူခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း (၂၆ ဒီဂရီခန္႔) ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ပန္ကာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း
သည္ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ပုုိမုိသိရွိလုိလွ်င္ ေလေအးေပးစက္အေၾကာင္း အထူးျပဳေဖၚျပထားသည့္ စာမ်က္ႏွာ ၁၇
ကုုိ ၾကည့္ပါ။
ရံဖန္ရံခါ ပစၥည္းသိုေလွာင္သည့္ အေအးပုုံးအခ်ဳိ႕ (ေရခဲေသတၱာ၊ ေရခဲခံ ေသတၱာ) ႏွင့္ ေဆးေၾကာသည့္ ပစၥည္း (ပန္းကန္ေဆးစက္၊
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ အေျခာက္ခံစက္) မ်ားကုုိ အျပည့္ျဖည့္ထားျခင္း မရွိပါ။ ၎တုုိ႕ ကုုိ ျပည့္ေအာင္ျဖည့္ေပးျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကို
အေကာင္းဆုုံး ျဖစ္ေစပါလိမ့္သည္။
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသုံးမျပဳပဲထားသည့္ကိရိယာမ်ားကို ရပ္ထားျခင္းထက္ ပလပ္ျဖဳတ္ျခင္း၊ ခလုပ္ပိတ္ ျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္သင့္သည္။
ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေန႕ ၏ အခ်ိန္ေပၚမူတည္၍ မ်ားစြာကြာျခားေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီတာခကို ပိုမိုေလ်ွာ့ခ်
ရန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသုံးမ်ားသည့္စက္မ်ား (အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ မုန္႔ဖုတ္စက္…) ကို လူသုံးနည္းသည့္ အခ်ိန္၌သုံးရန္ အၾကံျပဳပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ဗီယက္နာမ္ႏိုင္ငံ၌ တစ္ေန႔တြင္ အသုံး အမ်ားဆုံးအခ်ိန္၊ ပုံမွန္အခ်ိန္၊ အသုံးအနည္းဆုံးအခ်ိန္ဟူ၍ သုံးခ်ိန္ခြဲျခားထားၿပီး
အသုံးအမ်ားဆုံးအခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳမႈသည္ အသုံးအနည္းဆုံးအခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳမႈထက္ ေလးဆခန္႔ပိုေပးရသည္။ ထိုႏႈန္းထားႏွင့္အခ်ိန္
စာရင္းကို လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ကုမၼဏီမ်ား၏ ၀က္ဆုိဒ္တြင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။
ဧည့္သည္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ားကို စြမ္းအင္ေခၽြတာျခင္း အေလ့အထမ်ားႏွင့္ က်င့္သားရေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးရန္ သူတုိ႕
အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးပါ (သုုိ႕မဟုုတ္) ျပဳိင္ပြဲမ်ားကို စီစဥ္ေပးပါ။

အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစြန္႔ ဦးတီထြင္သူမ်ား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ TMG ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (TMG Hospitality Group) သည္ (http://www.tmgroup.vn) ဗီယက္နမ္အတြင္းရွိ၎တို႔ ဟုုိ
တယ္မ်ားအားလုံးအတြက္ စိန္ေခၚ ျပဳိင္ပြဲၾကီးတစ္ခုကိုစီစဥ္ခဲ့သည္။ ထိုျပဳိင္ပြဲတြင္ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ မိမိတို႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဌာန
တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ေရးအတြက္ ကုုိယ္ပုိင္အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြတင္ျပရၿပီး အႏိုင္ရသည့္ ဟုုိတယ္မွအဖြ႕ဲ
သည္ သူတို႔၏အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္ သက္သာသြားေသာေငြေက်းပမာဏမွ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ခံစားခြင့္ ရရွိၾကသည္။ ထိုနည္းလမ္း
မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ သက္သာေစခဲၿ့ ပီး ၎တု႔၏
ိ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ားကုုိလည္း ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ခဲ့သည္။
ဗစ္တုိးရီးယားကန္သို အပန္းေျဖစခန္း (Victoria Can Tho Resort) (https://www.vic toriahotels.asia/en/hotels-resorts/cantho.html) တြင္ အႏိုင္
ရသည့္အဖြဲ႔သည္ အေဆာက္အဦး သန္႔ရွင္းထိန္းသိမ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စြမ္းအင္သုံစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းအသစ္စက္စက္ တစ္ခုကိုတီထြင္ႏိုင္ခဲ့
ေသာ အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ အေျခာက္ခံစက္မွထြက္လာေသာ အပူေငြ႔မ်ားကို အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္အတြက္ ေရေႏြးမ်ား ျပဳလုပ္ရာ
တြင္အသုံးျပဳရန္ စဥ္းစားမိၾကၿပီး အပူကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္ ေသတၱာတစ္ခုအတြင္းစုစည္းကာ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္၏ ေရပိုက္လိုင္းကို စက္အတြင္း
သို႔ မသြားမီ ထိုေသတၲာအတြင္းသို႔ ျဖတ္သန္းေစျခင္းျဖင့္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ရန္ေရေႏြး ကို ရရွိေစခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ အ၀တ္ေလွ်ာ္မည့္ေရ
သည္ ၄၀ မွ ၅၀ ဒီဂရီအထိ အပူေပးၿပီးသား ျဖစ္ေနၿပီး စြမ္းအင္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္က်မႈတို႔ကို သက္သာ ေစခဲ့သည္။
ဤေကာင္းမြန္ေသာအၾကံဥာဏ္သည္ အဖြ႕ဲ အစည္း၏ ပထမဆုျဖစ္သည့္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ငန္း အၾကံဥာဏ္ ဆုကိုလည္း ရရွိခဲ့ၿပီး အျခားဟုုိတယ္မ်ား
တြင္ ပုံတူပြားလုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။
မဲေခါင္ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရွိ အဖြဲ႔ ၏အေပ်ာ္စီး (https://www.victoriahotels.asia/en/victoria-cruises.html) ဗစ္တိုးရီးယားသေဘာၤသည္လည္း ဤ
စနစ္ကိုအားက်ျပီး ေဂဟစနစ္ကုိ မထိခုိက္ေသာ အလားတူအပူေပးစနစ္တစ္ခုကို ဧည့္သည္အခန္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ ေရခ်ဳိးခန္းမ်ားတြင္ ေရ
ခ်ိဳးရန္ေရေႏြးကို လွ်ပ္စစ္ဗိုင္လာအိုး (သို႔) ဂ်နေရတာ မ်ားကိုမသုံးပဲ သေဘာၤစက္ခန္းမွ ထြက္သည့္အပူကိုယူ၍ အသုံးျပဳေသာေၾကာင့္ စြမ္းအင္အသုံး
ျပဳႏွင့္ ေငြေက်းကုန္က်မႈကို သက္သာေစပါသည္။
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အေဆာက္အဦး
၁။ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အေဆာက္အဦးပုံစံကုိ အေကာင္းဆုံးလုပ္ပါ
! အေအးဓါတ္လိုအပ္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ပါ
ေလ၀င္ေလထြက္ႏွင့္ ေလေအးစနစ္လည္ပတ္ရန္ စြမ္းအင္အား အေျမာက္အမ်ား အသုံးျပဳရသည့္အတြက္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေလ၀င္ေလ
ထြက္ေကာင္းေအာင္ ႏွင့္ သဘာဝမဟုုတ္သည့္ ေလေအးလုုိအပ္မႈနည္းေအာင္္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔တညေ
ဆာက္ရာတြင္
ျပဴတင္းေပါက္အေရအတြက္ကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၾကီးမားသည့္ျပတင္းေပါက္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း။ နံရံမ်ားထက္စာလွ်င္ အလင္းပိတ္ျခင္းနဲေသာ ျပတင္းေပါက္
မ်ားေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးအတြင္း ပုိမုိအေရးပါေသာ ေနေရာင္ေၾကာင့္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ျခင္း

ျဖစ္ေစပါသည္။ ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ နံရံအက်ယ္အ၀န္း အခ်ိဳးအစားသည္

၃၀% ပတ္၀န္းက်င္သာရွိသင့္သည္။
ေနေရာင္ တုုိတ္ရိုက္မက်ေရာက္ေအာင္ ႏွင့္ အပူခ်ိန္ကိုေလ်ာ့ရန္ အေပၚမွအုပ္မိုးေသာအရာမ်ား၊ တရုတ္ကပ္မ်ား ႏွင့္ အပင္မ်ားကုုိ အသုုံးျပဳျခင္း (ေအာက္တြင္ပါသည့္ ပုံတြင္
ၾကည့္ပါ)
အျပင္ဘက္ သဘာ၀ေလဝင္ေလထြက္ စနစ္ (ေအာက္ပုံတြင္ ျမင္ရသည့္ အမိုး ႏွစ္ထပ္ျဖင့္ သဘာ၀ ေလဝင္
ေလထြက္စနစ္) ႏွင့္ အတြင္းပိုင္း ေလဝင္ေလထြက္စနစ္ (ေပၚတီကို အစရွိသျဖင့္) တုိ႔ကုိ သုုံးျခင္း

အမိုးႏွစ္ထပ္

ေနေရာင္ျခည္ကုိ အလင္းျပန္ေစျပီး အပူခ်ိန္ကိုထုတ္ပယ္ပစ္ရန္အတြက္ လမ္းေဘး စႀကႍမ်ား၊ အမိုးႏွင့္ အျပင္
ဘက္ နံရံမ်ားကို အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့သုတ္ျခင္း။
ေလကိုေအးေစရန္ပန္းျခံ၊ အစိမ္းေရာင္/နံရံကပ္အပင္မ်ား ႏွင့္ ေရအိုင္ေလးမ်ား ကိုထည့္သြင္းပါ။

ေလဝင္ေလထြက္

အေအးဓါတ္လိုအပ္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ပါ
ေလ၀င္ေလထြက္နည္းကုုိ အသုံးျပဳသည့္အတုုိင္း သဘာဝမဟုုတ္သည့္ အလင္းေရာင္လုိအပ္ခ်က္ကုိ
ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္ လုုိအပ္ခ်က္ကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။
လုံေလာက္သည့္ ၿပတင္းေပါက္ အရည္အတြက္ (မမ်ားပါေစႏွင့္) တပ္ဆင္၍ သဘာ၀အလင္းေရာင္ကို

အေဆာက္အဦး

ရယူျခင္းျဖင့္ ေန႔ပိုင္းတြင္ သဘာဝမဟုုတ္သည့္ အလင္းေရာင္သုံးစြဲမႈကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

အကယ္၍သင္သည္ အေဆာက္အဦးအသစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက အလင္းေရာင္ႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္စနစ္ အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္
အလက္မ်ားကို သုုံး၍ေသခ်ာစြာေလ့လာၿပီးျခင္းရွိမရွိ စီစစ္ပါ။ အကယ္၍ သင္၏ အေဆာက္အဦးသည္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးသားျဖစ္ပါက ေဆးအေရာင္ေျပာင္း
သုတ္ျခင္း၊ လုိက္ကာမ်ားႏွင့္ ျပဳတင္းကာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းကဲ့သ႔ုေ
ိ သာ လြယ္ကူသည့္ မြမ္းမံမႈမ်ားကုုိစဥ္းစားပါ။

၂။ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္း
သရုပ္ေဖာ္ပုံမ်ား

Hospitality Insight : ထိ ု း ထြ င ္ း သိ ျ မင္ ႏ ိ ု င ္ စ ြ မ ္ း
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၆၅ ရက္ ေနထြက္ေသာ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ဖႏြမ္ဖန္ၿမဳိ႕ တြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အပူထိမ္းပစၥည္း

သည္ ေနအပူရွိန္ေၾကာ

င့္ ျဖစ္လာသည့္ အေအးဓါတ္လုိအပ္မႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ရန္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမန္ဂ်ယာပင္ခန္းဆြိဟုိတယ္ (Amanjaya Pancam Suites Hotel) (http://www. amanjaya-suites-phnom-penh.com) ရွိ
ျပတင္းေပါက္မ်ား အားလုံး၊ အထူးသျဖင့္ အလင္းေရာင္ကုိ မ်ားစြာရရွိေသာ ဧည့္သည္မ်ား၏ အခန္းမ်ားအတြင္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကာမ်ား
ကို (UV filters) တပ္ဆင္ထားရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔တပ္ဆင္ျခင္းသည္ သာမန္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခန္းတြင္းရွိ အပူခ်ိန္ကို ထိေရာက္စြာ
က်ဆင္းေစသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ျပီး စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကိုလည္းေလ်ာ့က်ေစပါသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုုိဟုိတယ္သည္ ဤစနစ္က်ေသာ အေဆာက္အဦပုုံစံ မွရရွိသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကုုိ ပုုိမုိျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ နည္းပညာသစ္မ်ား
ကို အသုံးျပဳထားေသာ အကာအသစ္မ်ား ဝယ္ယူတပ္ဆင္ပါမည္။

14

စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ

မီးထြန္းျခင္း
၁။ မီးထြန္းျခင္း ပုုံစံ
ေကာင္းမြန္ေသာ မီးထြန္းသည့္ပုံစံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေနရာတစ္ခုျခင္းစီရွိ မီးထြန္းေသာကိရိယာတု႔၏
ိ ပါဝါကုုိ သင့္ေလ်ာ္သလုုိ ထိန္းခ်ဳပ္သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္
သည္။ စဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ အလင္းအားပါဝါသိပ္သည္းဆ (Lighting Power Density – LPD)

ျဖစ္သည္။ ၎ကုုိ တစ္မီတာ

ပတ္လည္ အတြက္အသုံးျပဳသည့္၀ပ္အား (W/m²) ျဖင့္ေဖာ္ျပီး အလင္းပါဝါ စုစုေပါင္းကုုိ ထိုေနရာ၏ အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္စား၍ရသည့္ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ 7W/m²
LPD မွာ မတူညီေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၅မီတာပတ္လည္က်ယ္သည့္ စာသင္ခန္း တစ္ခုကို
မီးလုံး ၁၂ လုံးျဖင့္ တစ္လုံးကို ၁၅ ၀ပ္ (စုစုေပါင္း ၁၈၀ ၀ပ္) သည္ ၇.၂ W/m² LPD ရွိမည္ (၁၈၀/၂၅ = ၇.၂)။
တပ္ဆင္ထားသည့္ အေရအတြက္ကိုေလ်ာ့ျခင္းျဖင့္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ကို ရရွိရန္အတြက္ မလုပ္သင့္ပါ (အျမင္လွပမႈကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္ပါသည္) သို႔ေသာ္ ထိ
ေရာက္သည့္စြမ္းအင္ကိုထုတ္ေပးၿပီး အခန္းတြင္းသင့္ေတာ္သည့္ အလင္းေရာင္ကို ေပးႏိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို သုုံးသင့္ပါသည္။

!

စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈထိေရာက္ေသာ (Energy-efficient)

အတြင္းအျပင္ မီးထြန္းသည့္စနစ္တြင္ အလင္းေရာင္ အရည္အေသြး ႏွင့္ ထိေရာက္မႈတ႔က
ုိ ုိ ပုုိမုိ

ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားသည္ အဓိကၾကပါသည္။ မီးဆင္သည့္ ပုုံစံ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားမွာ:
ေန႔အလင္းေရာင္ကို တတ္ႏိုင္သမွ်အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳျပီး တခ်ိန္တည္းတြင္ ေနေရာင္၏အပူရွိန္ သက္ေရာက္မူကို အနည္းဆုံးထိေလ်ာ့ခ်ပါ (တဆင့္ခံ ေန
အလင္းေရာင္ ႏွင့္ မွန္ကာတပ္ျခင္း) - အခမဲ့ အလင္း။
မီးလုံးအေရအတြက္မ်ားျခင္းသည္ ေကာင္းျခင္းမဟုတ္၊ အေရအတြက္ထက္ အလင္းေရာင္ အရည္အေသြးသည္ပို၍ အေရးႀကီးသည္။ အေရအတြက္ႏွင့္
အရည္အေသြးတို႔သည္ အသုုံးျပဳသည့္ေနရာႏွင့္ လုုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္သင့္သည္။ (ဥပမာ-ပစၥည္း သိုေလွာင္ခန္းသည္ မီးဖိုခန္း (သို႔) စာသင္ခန္းေလာက္
အလင္းေရာင္မလိုအပ္ပါ)
မီးလုံးမ်ားကို လုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ သူ႔ေနရာႏွင့္သူတပ္ဆင္ပါ (ဥပမာ-စားပြဲတင္မီးလုံး)။ အလင္းေရာင္ရၿွိ ပီးသည့္ ေနရာကုုိမီးဆင္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈ
အတြက္ မီးဆင္ျခင္းမ်ားကုုိ ေလ်ာ့ခ်ပါ။
စြမ္းအင္ကုိထိေရာက္စြာသုုံးသည့္ အလင္းေရာင္ေပးပစၥည္းမ်ားကိုသုံးပါ (ဥပမာ မီးလုံးႏွင့္ ေရာင္ျပန္)၊ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ခလုုတ္မ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား
(အလင္းေရာင္မိွန္ခလုတ္၊ လူရိပ္သိ ကရိယာ၊ အလင္းအား အာရုုံခံကရိယာ) ေအာက္တြင္ပိုမိုတိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုၾကည့္ပါ။

၂။ ထိေရာက္မႈေကာင္းေသာ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား
ထိေရာက္သည့္ မီးတပ္ဆင္မႈစနစ္သည္ အလင္းေရာင္အတြက္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကုိ မ်ားစြာေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ထိေရာက္သည့္မီးတပ္ဆင္မႈစနစ္သည္ စြမ္းအင္
သုံးစြဲျခင္းကိုေလ်ွာ့ခ်ေစရုံသာမက အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး မ်က္စိေညာင္းညာျခင္းကိုလဲ ေလွ်ာ့နဲေစျခင္းျဖင့္ အသုုံးျပဳသူ
မ်ားအားလည္း ပုုိမုိ အဆင္ေျပေစပါသည္။

၂.၁။ မီးလုံးအမ်ိဳးအစားမ်ား

T12 1st Generation (1930’s)

T8 2nd Generation (1980’s)
T5 3rd Generation (2000)

မီးလံုး

မီးေခ်ာင္း

မီးေခ်ာင္း
အစားထုိးမီးလံုး

LED
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၂.၂။ အလင္း ေရာင္ျပန္မ်ား
အလင္းေရာင္ျပန္မ်ားသည္ အေရာင္္ျပန္ေစေသာအျပားမ်ားကို မီးလုံး၏ ပတ္ပတ္လည္တြင္
(အေပၚ ႏွင့္/သို႔ ပတ္ပတ္လည္) တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ မ်က္ႏွာၾကက္ (သို႔)
အခန္း၏အေပၚပိုင္းေနရာမ်ားသို႔ သြားေသာ အလင္းတန္းမ်ားကုုိ အေရာင္ျပန္ေစျခင္းႏွင့္ ၾကမ္းျပင္
ႏွင့္ အျခားအသုံးမ်ားေသာ ေနရာသို႔ လမ္းေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ထုုတ္လႊတ္လုိက္ေသာ အလင္းကုိ
အက်ဳိးအမ်ားဆုုံးျဖစ္ေစပါ သည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ မၾကာခဏ နီယြန္ဓာတ္သုံးမီးေခ်ာင္းမ်ား
(fluorescent tubes) အတြက္လည္းအသုံး၀င္သည္။

၂.၃။ အေဆာက္အဦး အတြင္းပုုိင္းမီးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား
ကြဲျပားသည့္ အလင္းေရာင္ေပးနည္းပညာမ်ား ေပၚမူတည္၍ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈ အနည္းအမ်ားကိုျဖစ္
ေစပါ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တူညီေသာအလင္းေရာင္ပမာဏအတြက္ မီးေခ်ာင္းသည္ မီးလုံး
ထက္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ ၇၅% သက္သာပါသည္။ ၁၀ ဆ ခန္႔လည္း ပုုိၾကာရွည္ခံပါသည္ (နာရီ
၁၀၀၀၀ မွ ၂၄၀၀၀ အထိအသုံးျပဳႏိုင္သည္)။

အလင္းေရာင္ျပန္

ထို႔ေၾကာင့္ မီးေခ်ာင္းမ်ားကို အေဆာက္အဦးအတြင္းအသုံးျပဳရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ မီးေခ်ာင္းမ်ား
သည္ အသုုံးျပဳသူကုိ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစသျဖင့္ နာရီမ်ားစြာ မီးထြန္းရေသာအခန္းမ်ား
အတြင္ အထူးသျဖင့္ ပုုိသင့္ေတာ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ စားပြဲတင္မီးအတြက္ဆုိလွ်င္ LEDS
ကို သုံးသင့္ပါ သည္။

! မီးေခ်ာင္းအလင္းေရာင္အတြက္ ေယဘုယ် အမ်ဳိးအစားႏွစ္ခုမွာ:
• မီးေခ်ာင္း - ထုံးစံအတုုိင္း ရုံးမ်ား၊ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦမ်ား၊ အမ်ားပုုိင္အေဆာက္အဦမ်ားရွိ အခမ္းက်ယ္ႀကီးမ်ားကုုိ မီးထြန္းရာတြင္ အသုုံးျပဳသည္။
(T5, T8, T12, စသည္ျဖင့္)
• မီးေခ်ာင္းအစားထုုိး မီးလုုံး (CFLs) - မီးလုံး ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျဖစ္သည္။

၂.၄။ အေဆာက္အဦးအျပင္ပုိင္း မီးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား
အျပင္ပုိင္းမီးထြန္းရာတြင္ ခိုင္ခန္႔ၿပီး ေရရွည္ခံသည့္ LED မီးမ်ားသည္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး
ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ၿပီး LED မီးမ်ားသည္ အေကာင္းဆုးံျဖစ္သည္။

၂.၅။ ထိေရာက္မႈရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၏ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ား
စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား (CFL ႏွင့္ LED) ၏ ကနဦးေစ်းႏႈန္းသည္ ေရွးရုိးမီးသီးမ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားေသာ္လည္း မီးေခ်ာင္းအသစ္မ်ားမွာ
ကုန္က်စားရိတ္ သက္သာပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ မီးေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္းကုုိ သက္တန္း အတြင္း သက္သာေစမည့္ ေငြပမာဏ ေဖၚျပထားပါ
သည္။ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၏ ကနဦး ကုုန္က်စားရိတ္ကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားပါသည္)။
LED

CFL(10)

Inc.

၁၀

၁၄

၆၀

နာရီ ၃၀၀၀၀ [A] အတြက္ သုုံးစြဲသညိ့ လွ်ပ္စစ္ကီလို၀ပ္

၃၀၀

၄၂၀

၁၈၀၀

လွ်ပ္စစ္ တစ္ကီလို၀ပ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ခန္႕ မွန္းယူဆသည့္ေစ(11)

၀.၁$

၀.၁$

၀.၁$

နာရီ ၃၀၀၀၀ အတြက္ သုုံးစြဲသည့္လွ်ပ္စစ္ အတြက္ ကုုန္က်ေငြ (0.1USD/kWh) [C=AxB]

၃၀$

၄၂$

၁၈၀$

အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ နာရီ ၃၀ ၀၀၀အတြက္ မီးလုံး ဝယ္ယူစရိတ္ [D]

၂၄$

၄၅$

၃၁$

နာရီ ၃၀ ၀၀၀ အတြက္ ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္း ကုုန္က်ေငြ [E = C+D]

၅၄$

၈၇$

၂၁၁$

ေရွးရုုိးမီးသီးတစ္လုံး (၆၀ဝပ္) ႏွင့္ တူညီေသာအလင္းအတြက္ အျခားမီးလုံးမ်ား လိုအပ္သည့္၀ပ္အား

သင္၏အေဆာက္အဦး (မ်ား) တြင္ သဘာ၀အလင္းေရာင္ကို အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ထားျပီးပါက အေဆာက္အဦအတြင္းအျပင္ သုုံးသည့္
မီးသီး မီးေခ်ာင္း အမ်ဳိးအစားမ်ားကုုိ စိစစ္ပါ၊ မီးလုံးမ်ားကို မီးေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ LED မီးမ်ားျဖင့္ တဆင့္ျခင္းအစားထိုးတပ္ဆင္ရန္ စဥ္းစားပါ။
ဥေရာပသမဂၢ သည္ မီးလုံးမ်ားကုုိ စြမ္းအင္ကုိထိေရာက္စြာအသုံးခ်မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားပါသည္။
10

11

မီးေခ်ာင္းအစားထုုိး မီးလုုံးမ်ား (CFLs) ႏွင့္ မီးေခ်ာင္းမ်ားသည္ နည္းပညာတစ္ခုတည္းကုုိသာသုုံးထားပါသည္။ ထုုိေ
႔ ၾကာင့္ ဤေလ့လာမႈကုိ အဓိက
နည္းပညာ ၃ခုု ျဖင့္ ကန္႔သတ္ သက္မွတ္ထားပါသည္။
တစ္ကမၻာလုံး အတုိင္းအတာေပၚ အေျခခံထားေသာ ေယဘုုယ် ယူဆေသာ ႏႈန္းတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ ႏုုိင္ငံတစ္ခုခ်င္းတြင္ အမွန္တကယ္ နႈန္းထားမ်ား
မွာ မတူညီၾကေပ။
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ထိေရာက္သည့္ မီးေပးျခင္းကုုိ ေျပာင္းလည္း အသုုံးျပဳျခင္း
၂၀၁၅ခုမွစ၍ အေကာဟုုိတယ္အဖြဲ႔ (AccorHotels group) ၏ ေပၚလစီအမွတ္ ၂၁ ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းအေနျဖင့္ Sofitel Angkor
Phokeethra Golf and Spa Resort (https:// www.sofitel-angkor-phokeethra.com) သည္ သူတို႔တပ္ဆင္ထားေသာ ျပင္ပဥယ်ာဥ္တြင္
အသုံးျပဳ ရန္ မီးလုံး၂၀၀ ကို စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ထို မီးလုံးမ်ားသက္သက္အတြက္
စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကုန္က်ေငြသည္ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ၉၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ပိုမို ထိေရာက္သည့္ LED မီးမ်ားကိုအသုံးျပဳပါက ၃၃၅ ေဒၚလာသာ ကုန္က်
မည္ျဖစ္သည္။ အစပိုင္းတြင္ LED မီးလုုံးမ်ားကို၀ယ္ယူရန္ စားရိတ္ပုိကုန္ေသာ္လည္း (မီးလုံး၂၀၀ အတြက္ ေဒၚလာ၂၁၀၀ ပုိကုန္မည္) ေလးလ
မျပည့္မီွ ရင္းႏွီးေငြကုိ ျပန္လည္ေက်မည္ ျဖစ္ၿပီး ကုုန္က်စားရိတ္စတင္သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။ LED မီးမ်ားသည္ ၄ဆပိုမို ေရရွည္ခံေသာ
ေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္လည္း မီးလုံး ၂မ်ဳိး၏ သက္တမ္းကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းလွ်င္ ေငြေၾကးသက္သာမႈမွာ ပုိ၍ပင္မ်ားပါသည္။

၃။ အလင္းထိန္းညွိခလုုတ္
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အလင္းထိန္းညွိသည့္ခလုတ္မ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ မီးအလင္းေရာင္ကုိ
အသုံးျပဳသူမ်ား လုိအပ္သည့္ အေနအထားသို႔ ပုိမုိ ေျပာင္းလဲေပးႏုုိင္သည္။ မီးထိန္းညိႇခလုုတ္ကို သုံး၍
လုုိအပ္သလုိ မီး (ႏွင့္ အျခားကရိယာမ်ား) အဖြင့္အပိတ္ကုိ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္သုံးစြဲ
ကုုန္ကစားရိတ္ကုိ ၆၀% အထိေလ်ာ့ခ်နုုိင္သည္။ အခန္းတစ္ခုျခင္းစီ၏ အသုုံးျပဳပုုံေပၚ မႈတည္၍ ထိုခ
လုတ္ မ်ားကို ပုုံစံထုတ္ရမည္။

! အလင္းေရာင္ေလ်ာ့ခ်သည့္ ခလုတ္မ်ား
အလင္းေရာင္ေလ်ာ့ခ်သည့္ခလုုတ္မ်ားသည္ အလင္းေရာင္ကို လိုအပ္သလိုခ်ိန္ႏိုင္ရန္သုံးသည့္ ကိရိယာ
မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုခလုတ္မ်ားသည္ ေစ်းသက္သာၿပီး အလင္းေရာင္ကို ေလ်ာ့ထားသည့္အခါ စြမ္းအင္

မီးမွိ န္

အသုံးျပဳမႈကိုေခၽြတာႏိုင္သည္။
ထိုခလုတ္မ်ားကို ေန႔အလင္းေရာင္ျဖင့္တြဲ၍လည္းေကာင္း သက္ဝင္မႈအာရုံခံစက္မ်ားျဖင့္ တြဲ၍လည္း
ေကာင္း အသုံးျပဳႏိုင္သကဲ့သို႔ လင္းေရာင္ထိန္းညိွသည့္ ခလုုတ္တစ္ခု သက္သက္အျဖစ္လဲ အသုံးျပဳ
ႏိုင္သည္။

! လႈပ္ရွားမႈ၊ သက္၀င္မႈႏွင့္ ဓာတ္ပုံ အာရုံခံစက္မ်ား
•

လႈပ္ရွားမႈအာရုံခံစက္မ်ားသည္ တစုံတစ္ခု၏ လႈပ္ရွားမႈကိုအာရုံခံမိပါက အလုုိအေလ်ာက္ မီးကုိပြင့္
လာေစၿပီး အခ်ိန္အနည္း ငယ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္ပိတ္သြားေစသည္။ ထိုစက္မ်ားသည္ ျပင္ပလုံျခဳံ
ေရးႏွင့္ အမ်ားသုံးမီး မ်ားအတြက္ အလြန္အသုံး၀င္သည္။

•

သက္၀င္မႈအာရုံခံစက္မ်ားသည္ အေဆာက္အဦအတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အာရုံခံၿပီး ပိုမိုအားေကာ
င္းေသာစက္မ်ားျဖစ္သည္။ သက္၀င္မႈအာရုံခံစက္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္
(ေအာ္ထရာဆိုးနစ္ - အသံလႈိင္းအာရုံ ႏွင့္ အင္ဖာရဒ္ - အပူ ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ အာရုံခံ) ။

•

ေ႐ြ႕လ်ားအာ႐ုံခံ ကိရိယာ

ဓာတ္ပုံအာရုံခံေသာစက္သည္ သဘာဝအလင္းေရာင္ အေနအထားကုုိ အာရုုံခံသည္။ အေဆာက္
အဦ အျပင္မီးႏွင့္ အတြင္းမီး အမ်ဳိးအစားအားလုုံးအတြက္ အသုုံးဝင္သည္။

! အခ်ိန္မွတ္စက္မ်ား (သို႔) အခ်ိန္ခလုတ္မ်ား
အခ်ိန္မွတ္စက္မ်ိဳးရွိသည္။ လက္လွည့္ အခ်ိန္မွတ္စက္မ်ား ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္
အတြင္း ႏွင့္ အျပင္ မီးမ်ားကုုိ အလုုိအေလ်ာက္ အဖြင့္ပိတ္အဖြင့္ လုုပ္ႏုိင္သည့္ ပရုုိဂရမ္လုပ္ႏုိင္ေသာ
ဒီဂ်စ္တယ္ နံရံကပ္ အခ်ိန္မွတ္စက္မ်ား (ဒီဂ်စ္တယ္ အပူခ်ိန္တုိင္း ကရိယာ ႏွင့္ ဆင္သည္) ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္မွတ္စက္မ်ားသည္ မည္သည့္ လွ်ပ္စစ္သုံးပစၥည္းမ်ားအတြက္မဆိုအသုံးျပဳႏိုင္သည္။

အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ေပးေသာ လက္လွည့္ ခုလုတ္ခုံ
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! ၃။ အလင္းထိန္းညွိခလုုတ္
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အလင္းထိန္းညွိသည့္ခလုတ္မ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္
မီးအလင္းေရာင္ကုိ အသုံးျပဳသူမ်ား လုုိအပ္သည့္ အေနအထားသို႔ ပုိမုိ ေျပာင္းလဲ
ေပးႏုုိင္သည္။ မီးထိန္းညိႇခလုတ္ကိုသုံး၍ လုိအပ္သလုိ မီး(ႏွင့္အျခားကရိယာမ်ား)
အဖြင့္အပိတ္ကုိ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္သုံးစြဲ ကုုန္က်စားရိတ္ကုိ
၆၀% အထိေလ်ာ့ခ်နုုိင္သည္။ အခန္းတစ္ခုျခင္းစီ၏ အသုံးျပဳပုုံေပၚ မႈတည္၍
ထိုခလုတ္မ်ားကို ပုံစံထုတ္ရမည္။

ေသာ့ကတ္ ခုလုတ္ခုံ ႏွင့္ ေသာ့ခေလာက္

အက်ဳိးရွိေသာ အသုုံးျပဳမႈ ျဖစ္ေစရန္ အလင္းခ်ိန္ျခင္း
ဆီရမ္ရီပ္ၿမဳိ႕ (ကေမၻာဒီးယား) ရွိ Sofitel Angkor Phokeethra Golf and Spa Resort (https:/www.sofitel-angkor-phokeethra.com)
သည္ မီးထြန္းျခင္းအတြက္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကုိ အေကာင္းဆုုံးျဖစ္ေစရန္ အလင္းထိန္းခလုတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး:

•
•
•
•

အျပင္မီး (ေမွာင္ခ်ိန္အတြက္) စၾကၤန္မီး ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ေလထုုတ္စက္မ်ား
အလုုပ္ခန္းမ်ားအတြက္ အလင္းမွိန္ခလုုပ္မ်ား
ေလ့က်င့္ခန္း ခန္းမႏွင့္ ကပြဲခန္းမ မ်ားအတြက္ အာရုုံခံကရိယာမ်ား
ဧည့္သည္ခန္းအားလုုံးအတြက္ ကဒ္ျပားသုုံးခလုတ္မ်ား - ကိုလည္း ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

သိသာေသာ စြမ္းအင္ေခၽြတာမႈကုိ ဧည့္သည္တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ ကဒ္ျပားသုံးခလုုတ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းမွ ရရွိသည္ကုိ ဟုုိတယ္ဝန္ထမ္းမ်ား
ဆန္းစစ္ေတြ႕ ရွိခဲ့သည္။ အခန္းတစ္ခန္းငွားတိုင္း လ်ွပ္စစ္သုံးစြဲမႈကုိ အနည္းဆုံး ၈နာရီ ေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္ပါသည္။ ေငြေၾကးအားျဖင့္
တြက္ေသာ္ ဟုိတယ္အတြက္ စြမ္းအင္အသုံးျပဳမႈကုန္က်စရိတ္ကုိ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၂ ေဒၚလာ ရုုိရုိးရွင္းရွင္း သက္သာေစပါသည္။ အလင္းမွိ
န္
ခလုတ္မ်ားသည္လည္း သိသာေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါ သည္။ အလင္းမွိန္ ခလုုတ္တပ္ထားေသာ အခန္းမ်ားသည္ မတပ္ဆင္ထား

ေလေအးေပးစက္
၁။ စြမ္းအင္ အမ်ားဆုုံး သုံးစြဲသည့္စက္
အေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈအမ်ားဆုံးသည္ အေအးဓာတ္ရရွိေစရန္ အသုံးျပဳရျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ (ပူအိုက္ စြတ္စိုသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၄၀%မွ ၇၀% အထိရွိသည္) ေလေအးစက္တစ္ခု၏ စြမ္းအင္ သုံးစြဲမႈမ်ားျခင္းသည္ အျခားေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည့္
စနစ္ထေ
ိ ရာက္မ၊ႈ အေဆာက္အဦးအား ပူေႏြးေစမႈ၊ ျပဴတင္းေပါက္ႏင
ွ ့္ တံခါးမ်ား၏အရည္အေသြးႏွင့္ စနစ္အသုးံ ျပဳပုတ
ံ ၏
႔ုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစား ပုံစံက်၍ ေသျခာစြာတတ္ဆင္ထားသည့္ ေလေအးစနစ္တစ္ခုသည္ အေဆာက္အဦး၏ သက္တမ္း
တစ္ေလွ်ာက္ စြမ္းအင္ႏွင့္ေငြေငြေၾကး ကုန္က်မႈကို သိသာထင္ရွားစြာ သက္သာေစပါသည္။

၂။ ေလေအးေပးပန္ကာမ်ားကုိသုံးပါ
ေလေအးေပးစက္မ်ားအစား ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ (အထူးသျဖင့္ ရာသီဥတုုအကူးအေျပာင္း ကာလမ်ားတြင္) လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားအသုုံးျပဳမႈ သိသိ
သာသာနည္းျပီး ေလထုအတြင္းသုိ႔ အႏၱရာယ္ရွိေသာဓါတ္ေငြ႕မ်ား ထုုတ္လႊတ္မႈမရွိသည့္ ပန္ကာမ်ားကုုိ သုံးရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အၾကံ
ျပဳပါသည္။ မ်က္ႏွာက်က္ ပန္ကာတစ္လုံးသည္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား ၂၅၀ ဝက္ဒ္ ခန္႔သာ လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ သာမန္ ေလေအးေပး
စက္ တစ္လုံးသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၁၅၀၀ ဝက္ဒ္ (1500 W) ခန္႔ လုိအပ္ပါသည္။

၃။ ထိေရာက္မႈ ရွိေသာေလေအးေပးစနစ္ကုိေရခ်ယ္ပါ
ေလေအးေပးစက္တစ္လုံး၏ ထိေရာက္မႈကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏႈန္း (Coefficient of Performance; COP)

ျဖင့္တုိင္းတာႏုုိင္ပါသည္။ စြမ္း

ေဆာင္ရည္ႏႈံး (COP) ျမင့္မားေလ ထိေရာက္မူ ပုုိေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ထိေရာက္သည့္စနစ္မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏႈံး (COP) ၃.၅
အထက္ ရွိပါသည္။ အေဖၚျပပါ ဇယားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏႈန္း (COP) မတူသည့္ ေလေအးေပးစက္ ၂ခု ကို ႏႈိင္းယွဥ္ ျပထားပါသည္။
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၅

ေအးေစႏိုင္သည့္စြမ္းအား (kW)
၂.၉

၃.၆

ကနဦးရင္းႏျမႇုပ္ႏွံမႈ

၈၅၀ $

၁၄၀၀ $

ပစၥည္းသက္တန္း (ႏွစ္)

ႏွစ္ ၂၀

ႏွစ္ ၂၀

ႏွစ္စဥ္ စြမ္းအားသုံးစြဲမႈ ခန္႕ မွန္းခ်က္ (kWh)

၃၅၂၅

၂၆၅၀

အၾကမ္းဖ်င္း မီတာခႏႈံးထား (USD per KWh)

၀.၁ $

၀.၁ $

၃၅၂.၅ $

၂၆၅ $

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏႈန္း (COP)

တစ္ႏွစ္အတြက္ စြမ္းအားသုံးစြဲမႈ ကုန္ၾကစရိတ္ ခန္႕ မွန္းခ်က္ (USD)

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတုုိင္း စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏႈန္း (COP) အျမင့္ဆုံး ေလေအးေပးစက္သည္ အျခားစက္မ်ားထက္ ၃၀% ေလ်ာ့
နည္းပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈပုိမုိေကာင္းေသာ ေလေအးေပးစက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ၿပီး ေငြေက်းကုုန္က်မႈကုိလည္း
သက္သာေစပါသည္။
၁ ကီလုိဝပ္ (kWh) ကုုိ ၀.၁ ေဒၚ လာခန္႔ ကုန္က်သည့္ အတြက္ ထိေရာက္မႈ ပုုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ေလေအးေပးစက္ကုိ အသုုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္
ေဒၚလာ ၉၀ သက္သာေစပါသည္ (၃၂၅ ေဒၚ လာ - ၂၆၅ ေဒၚလာ)။
ထိေရာက္မႈေကာင္းေသာ ေလေအးေပးစက္ကုိ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ပုိမုိသုံးစြဲလုိက္ရေသာ ေငြပမာဏကုုိ ျပန္ေခ်မည့္ကာလအတိုင္းအတာ

သည္

အသုံးျပဳသည့္ ေလေအးေပးစက္ အမ်ဳိးအစားေပၚတြင္ မ်ားစြာမႈတည္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၄ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္ အထိ ၾကာျမင့္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖၚျပ
ထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရဆုုိလွ်င္ ၇ႏွစ္ ထက္ေလ်ာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။
စြမ္းေဆာင္မႈအတြက္သတ္မွတ္ထားသည့္ စံညႊန္း (COP)

၂.၉

၃.၆

$ ၈၅၀

$ ၁၄၀၀

၃၅၂.၅ $

၂၆၅ $

တႏွစ္အတြက္ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္း [C = A+B]

၁၂၀၂.၅ $

၁၆၆၅ $

တႏွစ္အတြက္ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္း [C = A+B]

၂၉၆၅ $

၂၉၉၀ $

၇ ႏွစ္အတြက္ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္း [E = A+Bx7]

၃၃၁၇.၅ $

၃၂၅၅ $

၇ ႏွစ္အတြက္ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္း [E = A+Bx7]

၇၉၀၀ $

၆၇၀၀ $

ကနဦးရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံ႔မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ [A]
တစ္ႏွစ္အတြက္ စြမ္းအားသုံးစြဲမႈ ကုန္ၾကစရိတ္ အၾကမ္းမ်ဥ္း (USD)

ေလေအးေပးစက္တစ္ခု သက္တမ္းအတြင္း ေဒၚလာ ၁၂၀၀ အထိသက္သာေစႏုုိင္ပါသည္။ အေဆာင္အဦတစ္ခုတြင္ ေလေအးေပး
စက္ အမ်ားအျပားကုုိ အသုုံးျပဳသည္ဆုိလွ်င္ ေငြေက်းကုုန္က်မႈ ကုုိ မ်ားစြာသက္သာေစႏုုိင္ပါသည္။

၄။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
ပစၥည္းတစ္ခု၏ သက္တမ္းသည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေပၚတြင္ မ်ားစြာမႈတည္ပါသည္။ သင္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမရွိလွ်င္
ေလေအးေပးစက္တစ္ခု၏ အသုံးျပဳသက္တမ္း (Economic Lifespan) ကုိ ႏွစ္ ၂၀ မွ ၁၀ ႏွစ္အထိ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ပါသည္။ စြမ္းအင္ ဆုုံးရႈံးမႈ
ကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေလေအးေပးစက္၏ အသုုံးျပဳမႈ သက္တမ္းကုုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ရန္ နားလည္ တက္ကြ်မ္း
သည့္ ဝန္ထမ္းမရွိလွ်င္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အထူးေဆာင္ရြက္သည့္ ကုုမၺဏီတစ္ခုမွ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ရယူသင့္ပါသည္ (ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
မရွိသည့္ စက္ပစၥည္းတစ္ခုႏွင့္ ႏုုိင္းယွဥ္လွ်င္ စြမ္းအင္းသုုံးစြဲမႈ ကုုိ ၂၅% ထိေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ပါသည္)။

:

ေအာက္ေဖၚျပပါ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ၆ လတစ္ႀကိမ္ လုုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
• ဓါတ္ေငြ႕ ရည္

ကုုိ ပမာဏ စစ္ေဆးျခင္း၊

• ေလဆစ္ သန္႕ ရွင္းျခင္း၊
• အတြင္းပုုိင္းကြဳိင္ (ေလထဲမွအပူကုိစုပ္ယူေပးသည့္ ေလေအးေပးစက္၏အစိတ္အပုုိင္း) မ်ားသန္႕ ရွင္းျခင္း၊
• အေအးခံပုိက္အပတ္မ်ား စစ္ေဆးျခင္းတုုိ႕ ကုုိ
အေဆာက္အဦးအတြင္းတပ္ဆင္ထားေသာ ေလေအးေပးစက္ အစိတ္အပုုိင္း၏ စြမ္းေဆာင္ႏႈန္းကုုိ စစ္ေဆးပါ။ ပ်က္ဆီးေဟာင္းႏြမ္းလာ
ေသာ စက္မ်ားကုုိ ပုုိမုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏႈန္း (COP ၃.၅ ထက္ျမင့္ေသာ) ေကာင္းေသာ စက္မ်ားျဖင့္ပုံမွန္လဲေပးပါ။ ေလေအးေပးစက္မ်ားကုုိ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ လုုပ္ငန္းကုုိ တိတိက်က် သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
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အေဆာက္အဦးအတြင္းတပ္ဆင္ထားေသာ ေလေအးေပးစက္ အစိတ္အပုုိင္း၏ စြမ္းေဆာင္ႏႈန္း ကုုိ စစ္ေဆးပါ။ ပ်က္ဆီး ေဟာင္းႏြမ္းလာ
ေသာ စက္မ်ားကုုိ ပုုိမုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏႈန္း (COP ၃.၅ ထက္ျမင့္ေသာ) ေကာင္းေသာ စက္မ်ားျဖင့္ပုံမွန္လဲေပးပါ။ ေလေအးေပးစက္မ်ားကုုိ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ လုုပ္ငန္းကုုိ တိတိက်က် သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
�ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ေလေအးေပးစက္မ်ား အစား ေလေအးေပးပန္ကာမ်ားကုုိ သုုံးစြဲရန္ကုိ လည္း မေမ့ပါႏွင့္။

ဥာဏ္ရည္ျမင့္ ေလေအးေပးစက္
၂၀၀၂ခုုႏွစ္တြင္ AmanjayaPancamSuites ဟုုိတယ္ (http:/www.aman aya- suites-phnom-penh.com) ကုိ ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံ ဖႏြန္ဖန္ၿမဳိ႕
တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တည္းကထပ္ဆင္ထားေသာ ေလေအးေပးစနစ္သည္ ယခုု အခ်ိန္အထိ အလုုပ္လုပ္ ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ထုိစနစ္သည္ ေရွးရုုိး နည္းပညာ (စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ နဲေသာ ပုုိမုိဆန္းသစ္သည့္ အင္ဗတ္တာနည္းပညာ (Inverter Technology) ႏွင့္
ယွဥ္လွ်င္) ကုုိ အသုုံးျပဳထားၿပီး ေဟာင္းႏြမ္းလာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေလေအးေပးစက္ကုိ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးသုုံးရသည့္ ႏုုိင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္
အက်ဳိးဆက္မွာ ဟုုိတယ္၏ လ်ွပ္စစ္သုံးစြဲစားရိတ္မွာ အေတာ္ပင္ မ်ားေနခဲ့ပါသည္။ မည္သ႔ပ
ုိ င္ျဖစ္ေစ အမန္ဂ်ာယာ ပန္ကမ္ ဆြိ႕ ဟုုိတယ္
(Amanjaya Pancam Suites Hotel) သည္ အျခားဟုုိတယ္မ်ားနည္းတူ ဟုုိတယ္ဖြင့္ထားေသာ အေဆာက္အဦမွာ ကုုိယ္ပုိင္မဟုုတ္သည့္
အတြက္ အသုုံးျပဳထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုုိ အသစ္ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ထုုိ႕အတြက္ သူတ႔၏
ုိ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ မရပ္တန္႔ေစ
ခဲ့ေပ။ ၂၀၁၅ ႏွစ္လည္ပုိင္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀၀ အကုုန္အက်ခံကာ “Airco-Saver” ဆုုိသည့္ စက္ကုိ အခန္းအားလုုံးႏွင့္ ဧည့္ခန္း
မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္ (စုုစုေပါင္း ေလေအးေပးစက္ ၂၅ လုုံး)။
“Airco-Saver” ဆုုိသည္မွာ ေလေအးေပးစက္ကုိ အဆင့္ဆင့္ျမႇင့္ရန္ တပ္ဆင္ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
“Airco-Saver” သည္ ထုုတ္လုပ္ထားေသာ အေအးစြမ္းအင္ အသုုံးျပဳမႈကုိ အေကာင္းဆုုံးျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ေပးပါသည္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ သာမန္
စက္မ်ားထက္ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ အေအးအလြန္အကဲ လုုိအပ္သည့္ အေျခအေနတြင္ သုုံးသည့္စက္မ်ားအတြက္ ဖန္တီးထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိသ႔လ
ုိ ုပ္ေဆာင္ရန္ “Airco-Saver” သည္ေလေအးေပးစက္ကုိ ထုုတ္လုပၿ္ ပီး သုုိေလွာင္ထားသည့္ က်န္ရွိေနေသာ အေအး
စြမ္းအင္ကုိသာ အသုုံးျပဳသည့္ “ၿခဳိးၿခံ အေနအထား (saver mode)” သု႔ုိ ေျပာင္းေပးပါသည္။ ဟုုိတယ္ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ Anne
Guerineau ေျပာၾကားခ်က္အရ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ ၁၀% ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ခၿဲ့ ပီး လစဥ္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀၀ ခန္႔
သက္သာေစပါသည္။ Airco-Savers မ်ားကုုိ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ အတတ္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္သင့ၿ္ ပီး ဤစက္မ်ားသည္ ထိခုိက္
လြယ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းပုုံႏွင့္ အသုုံးျပဳပုုံတ႔က
ုိ ုိ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးရန္ကို ဟုုိတယ္မွအၾကံျပဳထားပါသည္။
Airco-Saver စက္တစ္ခု၏ သက္တန္းမွာ ၂ ႏွစ္ခန္႔ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ကုုန္က်စားရိတ္ကုိ ျပန္လည္ေက်ေစမည့္ကာလမွာ တုုိေတာင္းသည့္
အတြက္ စက္မ်ား ကုုိ ပုုံမွန္လဲေပး သည့္တုိင္ေအာင္ အက်ဳိးအျမတ္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၈ ခုုႏွစ္တြင္ ဂလုုိဘယ္ ေလေအးေပး စနစ္မ်ားကုုိ အစားထုုိးရန္ႏွင့္ အင္ဗတ္တာ နည္းပညာကုုိ ေျပာင္းလဲသုံးရန္ စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း
ဟုုိတယ္မွ အတည္ျပဳေျပာဆုုိခဲ့ပါသည္။

၅။ အသုံးျပဳပုံႏွင့္ အေျခအေန
၅.၁။ သတ္မွတ္ အပူခ်ိန္
သင့္ေလ်ာ္သည့္ အပူခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ အေျခအေနသည္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စုုိထိုင္းဆတို႔အေပၚ
မူတည္သည္။ စုိထုိင္းဆ ၅၀% မွ ၇၀% တြင္ အပူခ်ိန္ကို ၅°C ႏွင့္ ၂၇ °C အၾကား သတ္မွတ္ျခင္းသည္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆသည္။ အေ
ဆာက္အဦတခု၏ ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ကုိ ၁ ဒီဂရီ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ (ဥပမာ -၂၅°C မွ၂၄°C သို ့ေလ်ာ့ခ်ျခင္း) သည္ အေအးဓါတ္ေပးရန္
အတြက္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကို ၇% မွ ၂၀% အထိ (အေနအထား၊ အခန္းတြင္း အပူခ်ိန္ရရွိမႈ စသည့္တုိ႔ အေပၚမႈ တည္ျပီး) ျမင့္တက္ေစပါ
သည္။ ေလေအးစက္ ကို ၂၅°C သို႔ထားၿပီး အေဆာက္အဦအတြင္းေနထိုင္သူ (ေက်ာင္းသား၊ ဧည့္သည္ အစရွိသျဖင့္) တို႔ကို အသိေပးပါ။
ေလေအးေပးစက္ တစ္လုံး ကုုိ အပူခ်ိန္ ၂၃°C မွ ၂၅°C သို႔ ျမႇင့္လုိက္ျခင္းျဖင့္ တႏွစ္လ်ွင္ မီတာခ ေဒၚလာ၉၀ခန္႔
သက္သာေစႏိုင္ပါသည္။

၅.၂။ အျပင္ဘက္တြင္ထားေသာစက္ ေနရာအေနအထား
ျပင္ပတြင္ထားရွိသည့္အစိတ္အပိုင္း၏ ေနရာအေနအထားသည္ အေဆာက္အဦးအျပင္ဖက္ အသြင္အျပင္သာမက ေလေအးေပးစက္၏
စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈေပၚပါ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ေအာက္ပါ အဓိကစည္းကမ္းခ်က္ ၄ ခ်က္ ကို လိုက္နာပါ။
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• အပူခ်ိန္ဖယ္ထုတ္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ရန္ ျပင္ပတြင္ထားသည့္ အစိတ္အပိုင္း
ကို ေနေရာင္ထဲတြင္မထားရန္ႏွင့္ ေလတိုက္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ မထား
သင့္ ပါ။ အကယ္၍ ေနေရာင္ ထိသည့္ ေနရာတြင္ထားမိပါက ထိုအစိတ္
အပိုင္း သည္ပူလာၿပီး အေဆာက္အဦထဲမွ အပူကုိဖယ္ထုတ္ရန္ စြမ္းအင္
ပိုမိုသုံးစြဲ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအစိတ္အပိုင္း ေနမထိေစရန္ အမုိးမ်ားသုုိ႔
မဟုုတ္ သစ္ပင္မ်ားျဖင့္ကာကြယ္ပါ။(ညာဘက္တြင္ပါသည့္ပုံကိုၾကည့္ပါ)။
• ထိုအစိတ္အပို္င္းကို ဖုန္မတက္ေစရန္ ေျမႀကီးေပၚ တြင္ခ်မထားသင့္ပါ။
(စက္ကုိ ဖုုန္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔သြားေစႏုုိင္သည္)။
• ျပင္ပတြင္ထားသည့္အစိတ္အပိုင္းသည္ အတြင္းပိုင္းရွိအစိတ္အပိုင္းႏွင့္
နီး ႏိုင္သမွ် နီးေအာင္ထားပါ။ ထိုသို႔ထားျခင္းျဖင့္ ပိုက္လိုင္းတေလွ်ာက္
တြင္ အပူဓါတ္ဆုံးရႈံးျခင္းကုုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
• ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပုံမွန္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္
ရန္ လြယ္ကူသည့္ေနရာတြင္ ထားပါ။

၅.၃။ ပိုက္အားကာရံျခင္း
စက္၏ စြမ္းအင္ထိေရာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အတြင္းႏွင့္
အျပင္ကိုဆက္သြယ္ထားသည့္ ပိုက္လိုင္းကို ေသခ်ာစြာ စည္း
ပတ္ထားျခင္းျဖင့္ အပူဓါတ္ ဆုံး႐ႈံးမႈ နဲပါးေစၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္
အားအသုံးျပဳမႈကို ေလ်ာ့နည္း ေစသည္။ ထိုသို႔ စည္းပတ္
ထားျခင္းကို ပုံမွန္စစ္ေဆးေပး သင့္သည္။ ဘယ္ဘက္တြင္ရွိပုံ
တြင္ ပိုက္ကို ေသခ်ာစြာ စည္းပတ္မထားသည္ကုိ ေတြ႕ ႏုိင္ပါ
သည္ (အျပာေရာင္) အေအးဓာတ္ တခ်ဳိ႕ ဆုုံးရႈံးေနသည့္
သေဘာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုိအပ္သည့္အေအးဓာတ္
ရရွိေစရန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုပိုမိုလုိအပ္ပါသည္။

၅.၄။ ေလေအးစက္အသုုံးျပဳမႈကို အထိ
ေရာက္ဆုံးျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း
အေအးဓါတ္ေပးေသာေနရာမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ကာရံ၍ ေန
ေရာင္မထိေစရန္ကာကြယ္ထားသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ အၿမဲ
တမ္းေအးရန္ လိုအပ္သည့္ မီးဖုိခန္း၊ ထမင္းစားခန္းမ်ားတြက္
အေရးႀကီးသည္။
အလားတူ အေဆာက္အဦးအတြင္းရွိ မုန္႔ဖုတ္ဖုိကဲ့သုိ႔ေသာ
အပူကို ထြက္ေပၚေစသည့္ ကိရိယာမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်
အေအးေပးထားေသာ ေနရာမ်ား၏ အျပင္တြင္ထားပါ။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ေလေအးစက္၏အရြယ္အစားသည္
အခန္းႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားႀကီးျခင္း
သည္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈမ်ားေစမည္။

ျပင္ပတြင္တပ္ဆင္တပ္ဆင္သည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာတြင္ထားျခင္း ႏွင့္ ကာရံထားျခင္း ရွိမရွိ တို႔ကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး
ပါ။ သင့္၏ အေဆာက္အဦမ်ားအတြင္း ေအးေပးထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျပတင္းေပါက္၊ တံခါးမ်ားမွတဆင့္ အေအးဓာတ္မ်ား မဆုုံးရႈံး ေစရန္
စိစစ္ပါ။ ျပတင္းေပါက္မ်ား ႏွင့္ တံခါးမ်ား ေလေပါက္မရွိေစရန္ ေစ့ေနေအာင္ ပိတ္သင့္ပါသည္။ ၎တု႔က
ုိ ို လိုက္ကာ သု႔မ
ုိ ဟုုတ္ တရုတ္ကပ္
အစရွိသည္တ႔ျို ဖင့္ကာထားၿပီး ေလေအးစက္ဖြင့္သည့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ပိတ္ထားပါ။
ေအးေပးထားသည့္ဧရိယာ သု႔မ
ုိ ဟုုတ္ အေအးစက္မ်ား (ေရခဲေသတၲာ၊ ေရခဲပုံး… အစရွိသည္ျဖင့္) အနီးတ၀ိုက္တြင္ အပူဓာတ္ထြက္ေစသည့္
ပစၥည္းမ်ား (မုုန႔ဖ
္ ုတ္စက္၊ မီးဖုုိ) မထားမိေစရန္ သတိထားပါ။ ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္တစ္ဦးကိုေမးျမန္း၍ သင္၏ အေဆာက္အဦး လုုံမလုုံ
ကုုိ သိရန္ အနီေရာင္ျခည္ သုုံးစက္ျဖင့္ စစ္ေဆးခုုိင္းပါ။
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Hospitality Insight: သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေလကိုရယူျခင္း

ဗီယက္နမ္ရွိ Victoria Can Tho Resort (https://www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/cantho.html) တြင္ အခန္းရွင္းသည့္ ၀န္ထမ္း
မ်ားအား ဟုုိတယ္ခန္းမ်ားကို သန္႔ရွင္းျပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္ အလုုိအေလ်ာက္ ေလေအးစက္မ်ားကိုပိတ္၍ ျပတင္း
ေပါက္မ်ား ကိုဖြင့္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးထားပါသည္။ ဤအေလ့အက်င့္သည္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေစရုံသာမက အခန္းအတြင္းရွိ
ေလမ်ားကို ျပင္ပမွေလေကာင္းေလသန္႔မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ေပးျခင္းျဖင့္ တည္းခိုသူမ်ား ကို ပိုမို သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစသည္။

ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္မ်ား
၁။ ေနအပူစြမ္းအင္ကုိ ထုုတ္လုပ္ အသုုံးျပဳျခင္း
သင္တန္းေက်ာင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ သိုမဟုုတ္ ဟုုိတယ္ ပရ၀ဏ္မ်ားအတြင္း ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္
အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ အရြယ္အစား၊ ကုန္က်စရိတ္၊ တပ္ဆင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိးတု႔ိေၾကာင့္ ေနေရာင္သုံးအပူေပးစနစ္ကို
သာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စနစ္မ်ားကိုတပ္ဆင္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ အကူအညီလိုအပ္ပါသည္။

၁.၁ ေနေရာင္သုံးအပူေပး စနစ္ကို တပ္ဆင္ျခင္း
ေနေရာင္သုံးအပူေပးစနစ္သည္ ေန၏စြမ္းအင္ကုိသုံး၍ ေရကို အပူေပးပါသည္။ ေနေရာင္သုံးအပူေပးစနစ္သည္ ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္းမ်ား
ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
• ေရကုုိ ေနေရာင္ျဖင့္ အပူေပးရန္ ေနစြမ္းအင္ကိုစုစည္းသည့္အစိတ္အပုုိင္း
• ေရပူေရေအး သုိေလွာင္သည့္ကန္
• ေရပူ ေရေအး ပိုက္

ေနစြမ္းအင္ကို စုပ္ယူသည့္ကိရိယာကုုိ ေရစုုပ္စက္ျဖင့္ ေရျဖည့္ေပးပါသည္။
ေနေရာင္္သုံးအပူေပးစနစ္ကို တပ္ဆင္ရာတြင္ မိမိလိုအပ္သည့္ ေရပူပမာဏ၊ အကာျပားမ်ား ႏွင့္ ေရေလွာင္ ကန္၊ အကာျပားမ်ား၏ အေန
အထားႏွင့္ အနိမ့္အျမင့္တို႔အပါအ၀င္ အျခား အခ်က္အလက္မ်ားကုုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ ေနေရာ
င္သုံးအပူေပးစနစ္ကို အၿပီးအစီး တပ္ဆင္ေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားစြာရွိပါသည္။
မိုးအုံ႔သည့္ေန႔မ်ားတြင္ပ ါအသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ စက္၏အရြယ္အစားကုုိ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ပိုမိုစိတ္ခ်ရေစရန္ လွ်ပ္စစ္မီး ကဲ့သို႔ေသာ
အျခားစြမ္းအင္သုံး ေရအပူေပးစက္မ်ားတပ္စဥ္ထားသင့္သည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိျပဳပါ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေနေရာင္သုံးအပူေပးစနစ္ အရြယ္
အစားသည္ ပုုံမွန္ အေျခအေနတြင္ အသုံးျပဳ ရန္္ျပဳ အတြက္သာ လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဧည့္သည္ဦးေရ အလြန္မ်ားျခင္း၊ ရက္ရွည္
ရာသီဥတုမေကာင္းျခင္း စသည့္ ပုုံမွန္မဟုုတ္သည့္ အေျခအေနမ်ား အတြက္ လုံေလာက္မႈ ရွိခ်င္မွ ရွိပါမည္။
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ေနေရာင္သုံးအပူေပးစနစ္ နမူနာပုံစံ

၁.၂။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ သည္ ေနေရာင္သုံးေရအပူေပးစနစ္၏ အရြယ္အစားေပၚမူတည္ၿပီး ပထမဆုံး အေန ျဖင့္ တပ္ဆင္သည့္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္
၍ အေကာင္းဆုံး အရြယ္အစားကိုတြက္ခ်က္ရန္ျဖစ္သည္။ အကာျပား တစ္မီတာပတ္လည္၏ ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ ဟိုတယ္ခန္း ၃ ခန္းအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေနေရာင္သုံးအပူေပးစက္ အရြယ္အစားကို နမူနာျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

အကာျပား

ကနဦး

အရြယ္အစား

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

(m2)

(ေဒၚလာ)

၄

$ ၁၀၀၀

ခန႔္မွန္းမီတာခ
(ေဒၚလာ)

$ ၀.၄/kWh

တႏွစ္အတြင္း
ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္သည့္

အရင္းျပန္ေက်ရန္

လွွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈ

ကာလ

၁၈၀၀ kWh
(သို႔) $၂၅၀

၄ႏွစ

စက္သက္တမ္းအတြင္း
သက္သာမည့္ေငြေၾကး
(၁၅ႏွစ္) (ေဒၚလာ)

$ ၂၇၅၀

၂ ။ အျခားျပန္လည္သုံးစြဲႏိုင္သည့္စြမ္းအင္မ်ား ၀ယ္ယူအသုံးျပဳျခင္း
၂ .၁ ။ ေနေရာင္ျခည္မွလ်ွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ေလစြမ္းအင္
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ျပန္လည္သုံးစြဲႏိုင္သည့္စြမ္းအင္ကို ျပင္ပကုမၸဏီမ်ားမွ ၀ယ္ယူရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ေနေရာင္ျခည္မွလ်ွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း
ႏွင့္ ေလမွစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေသာ ေစ်းကြက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ လာၿပီ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ျပန္လ
ည္သုံးစြဲႏိုင္သည့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈကုိ ျမွင့္တင္သင့္ပါသည္။ အခြင့္သင့္လွ်င္ ျပန္လည္သုံးစြဲႏုိင္ေသာစြမ္းအင္ကုိ ႏွစ္သက္ေသာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖ
င့္လဲ ျပည္တြင္းတြင္ ျပန္လည္အသုုံးျပဳႏုုိင္ေသာစြမ္းအင္ သုုံးစြဲမႈပမာဏ ပုိမုိ ျမန္ဆန္စြာ ျမင့္တက္လာျခင္းကုုိ လုိလားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂.၂။ ဇီ၀ေလာင္စာမ်ား
ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ဇီ၀ဒီဇယ္ဆီတို႔ကို ေအာ္ဂဲနစ္စြန္႕ ပစ္ပစၥည္း (ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ သတၲ၀ါတို႕၏ အဆီႏွင့္ ဆီမ်ား) မ်ားမွထုတ္လုပ္ၿပီး အစားအစာခ်က္ျပဳ
တ္ ျခင္း၊ မီးထြန္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အစရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။
ပိုမိုသိလိုပါက အစိိမ္းေရာင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္အခန္း (စာမ်က္ႏွာ ၄၃) တြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါ သည္။

(Switch On: Renewable Energy Opportunities in the Tourism Industry, United Nations Environment Programme, 2003.)
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/3258-SwitchedOn.pdf
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ေရသုံးစြဲမႈ
• ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ သတိျပဳမိျခင္း
• ပစၥည္းကိရိယ
• အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာအတြက္ ေရ
• အိမ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္အသုံးျပဳေသာေရ
• အျပင္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံ
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ျပႆနာက ဘာလဲ
၂၀၃၀ တြင္ လက္ရွိအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ကမာၻ႕ ေရလုုိအပ္မႈပမာဏ၏ ၆၀% မွ်သာ ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ဟု
ကမာၻ႔ကုလ သမဂၢမွထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ သတိေပးထားပါသည္12။ ဤကဲ့သို႔ ေရရွားပါး
မႈသည္ အထူးသျဖင့္ ကမာၻ႔လူဦးေရ ထက္၀က္ေက်ာ္ေနထိုင္ေသာ္လည္း သုံးခြင့္ရသည့္ ေရသန္႔ ပမာဏ
အနည္းဆုံးျဖစ္သည့္ အာရွတိုက္အတြက္အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။ တစ္ကမာၻလုံးအေနျဖင့္ ေရရွားပါးမႈေၾကာင့္
အစားအစာထုုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းလာျခင္း၊ ဘဝလုုံျခံဳမႈေျပာက္ဆုံးျခင္း၊ ႀကီးမားသည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
ေျပာင္းေရႊ႕ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္ႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈမ်ား ႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား အစရွိ
သည့္ ဆုုံးရႈံးမႈ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္လာလိမ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္13။

သင္ဘာေၾကာင့္ ဂရုစိုက္သင့္သလဲ
တစ္ကမာၻလုံးႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါက ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ေရသုံးစြဲမႈသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုုပ္ငန္း
ေလာက္ မရွိေသာ္လည္း ဧည့္ခံ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မီးဖိုေခ်ာင္၊ ပင္မင္း၊ အိမ္သာ
ေရခ်ိဳးခန္း၊ ေရကူးကန္ အစရွိသည္တို႔သည္ ေရအ သုံးမ်ားသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ စား
ေသာက္ဆိုင္မ်ားသည္ ထုံးစံအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးခင္းမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ား တြင္တည္ရွိၿပီး ထိုေနရာမ်ား
သည္လည္း ဆည္ေျမာင္းမ်ားလိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို အာရွတိုက္ အပါအ၀င္ ေရရွားေသာ
ေနရာမ်ားတြင္လည္းေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ EarthCheck အဖြဲ႔အစည္း၏ ေလ့လာခ်က္အရ
အေရွ႕ ေတာင္အာရွရွိ ဟိုတယ္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ေရသုံးစြဲမႈ (ဧည့္သည္ တစ္ေယာက္သည္ တစ္ညကို ေရ
၈၀၀ လီတာအထက္)14 သည္ ကမာၻ႕ အျမင့္ဆုံး ထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ သာမန္ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေန႔စဥ္
ပ်မ္းမွ်သုံးစြဲမႈ တစ္ရက္ လီတာ ၂၀ ေအာက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မညီမွ်မႈသည္ ထင္ရွားစြာေပၚလြင္
ေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ေရသုံးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး
ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ အပူတျပင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။
ေရသုံးစြဲမႈကို မည္သို႔မည္ပုံ ေစာင့္ၾကည့္၊ ထိန္းသိမ္း၊ ေလ်ာ့ခ်ရမည္ကို ဤအခန္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေရသုံးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုုိ လုုပ္ေဆာင္ေသာ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ
ဟုုိတယ္မ်ားသည္ ၎တုုိ႕၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကုုိ အေထာက္အပံ့ျပဳၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ အထိ ကုန္က်စရိတ္ကို ေခြ်တာႏုုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။

12

13
14

WWAP (United Nations World Water Assessment Programme), 2015, The United Nations World Water Development Report 2015:
Water for a Sustainable World, Paris, UNESCO.
Leadership Group on Water Security in Asia, 2009, Asia’s Next Challenge: Securing the Region’s Water Future.
Stewart Moore, EarthCheck, for PATA, 2015, Visitor Economy Bulletin (November 2015 Edition)

25

ေရသုံးစြဲမႈ

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ သတိျပဳမိျခင္း
၁။ ေရ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

ေရေခၽြတာျခင္းအက်ိဳး ၂ရပ္
ေရေခၽြတာျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အတူ ေရသုံးစြဲမႈပမာဏကိုသိျခင္းသည္ လုပ္ငန္းေနရာတစ္ခု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဆုံးျဖတ္

ေခၽြတာျခင္းတုုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္

ရန္အတြက္ ပထမအဆင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရမီတာမ်ားကို ေရအဓိကသုံးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္

တစ္ခု ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

တပ္ဆင္သင့္သည္။ သက္ဆုိင္ရာေနရာမ်ားတြင္ အခ်ိန္အတုုိင္းအတာအခအတြင္း ေရသုံးစြဲမႈ ပမာဏ

ဥပမာ ေရသုံးစြဲျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်

အေျပာင္းအလဲကုိသိႏုိင္ရန္ မီတာဖတ္ျခင္းကို အနည္းဆုံး တစ္ပတ္ကိုတစ္ခါ ျပဳလုပ္၍ အခ်က္အလက္

ျခင္းျဖင့္ ေရပူလိုအပ္မႈ (သို႔)

မ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္းထားရွိသင့္သည္။ ေရျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္မ်ားကုိ ပုံမွန္ (၂လတစ္ခါ)

ေျမေအာက္ေရေၾကာအတြင္း

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အတူ အထက္ေဖၚျပပါအတုုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပုံမွန္ထက္ျမင့္မားေနသည့္ သုံးစြဲမႈ

မွ စုုပ္ယူသည့္ ေရပမာဏကုုိ

ကုုိ ေတြ႕ ရွိသည့္အခါ ေရယုိစိမ့္မႈ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ေနရာရွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ေလ်ာ့က်ေစပါမည္။ ဤျဖစ္စဥ္

ေရမီတာတစ္ခု၏ တန္ဖုိး (တပ္ဆင္ခအပါအဝင္) သည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၀ ခန္႔

တြင္ ေရအပူေပးစက္မ်ားႏွင့္

ျဖစ္ပါသည္။

ေရစုုပ္စက္မ်ား၏ စက္ပုိင္းဆုုိင္
ရာ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်

မီတာမ်ားကိုတပ္ဆင္ၿပီးပါက အဓိကေနရာမ်ားႏွင့္ သင့္လုပ္ငန္းရွိ ဌာနမ်ား (ဥပမာ - ဧည့္ခံႀကဳိဆုိေရး

သြားပါသည္။

သင္တန္းေက်ာင္း တစ္ခုအတြက္ - မီးဖိုေခ်ာင္၊ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား၊ သန္႔ရွင္းထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ပင္းမင္းဌာန၊
အေဆာင္မ်ား...) ၏ အပတ္စဥ္အသုံးျပဳမႈ ကို တင္ျပရန္ ရုုိးရွင္းသည့္ စာရင္းဇယားတစ္ခုကုိျပဳလုပ္ၿပီး
ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ဝန္ထမ္း တစ္ဦး (သို႔) တစ္ဖြဲ႔ကို ခန္႔အပ္ပါ။

Sustainable Hotel - Siting, Design and Construction, International Tourism Partnership, 2014.Part 9: Monitoring
performance / Water use.
http://www.greenhotelier.org/wp-content/uploads/2016/02/SDG-9-Monitoring-Performance-for-web.pdf

၂။ ေရသုံးစြဲမႈကို သတိျပဳမိရန္ ေဆာင္္ရြက္ပါ
ေရသုံးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း ဒုတိယအဆင့္သည္ အေဆာက္အဦအတြင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ သုံးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပထမဦးစြ ာေရထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္ေရးကုုိ ေနထိုင္သူမ်ားအားလုံး (၀န္ထမ္း၊ ဧည့္သည္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား…) သိေစရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေရသုုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ပုုိစတာ
မ်ားကပ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ပညာေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္း၍ စြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ဆိုင္းပုဒ္မ်ား ျပဳလုုပ္ပါ။ သုမ
႔ုိ ဟုုတ္ ဧည့္
သည္၊ ၀န္ထမ္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေရေခၽြတာျခင္း အေလ့အထကို လက္ခံက်င့္သုံးလာေစရန္ လႈံ႕ ေဆာ္သည့္ ၿပဳိင္ပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးပါ။

ဧည့္သည္မ်ားကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ တက္ၾကြစြာပါ ၀င္လာေစရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ရမ္ဘရန္႔ထ္ ေဟာ္တယ္ ဘန္ေကာက္ (https://rembrandtbkk.com) သည္ စြမ္းအင္၊ ေရ ႏွင့္ ပင္းမင္းလုပ္ငန္းသုုံးဆပ္ျပာ
မႈန္႔ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကမာၻ႕ စိမ္းလန္းစုုိေျပေရးအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္စတင္ခဲ့သည္။ ထိုအစီအ
စဥ္ သည္ ဧည့္သည္မ်ား၏ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးဆုုိင္ရာ အသိကုိ ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပးၿပီး သူတို႔၏ အိပ္ယာခင္း ႏွင့္ ေရခ်ိဳးခ
န္း လိုက္ကာမ်ား လဲမည္ မလဲမည္ကုိ ၎တုုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဆုုံးျဖတ္ရန္ အခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဤအေလ့အထသည္ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးလုပ္ငန္းတြ
င္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရမ္ဘရန္႔ထ္ဟုိတယ္မ်ားမွ ဧည့္သည္မ်ားပိုမိုပါ၀င္ေစရန္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ ခံစားခြင့္ေပးသည့္ အစီအ
စဥ္
သစ္ခုကုိ ထပ္မံထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔ပါ၀င္ေဆာင္သူသည္ ေဟာ္တယ္အတြင္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအားလုံးတြင္ ၅% ေလ်ာ့ေစ်းရရွိ
မည္ျဖစ္သည္။ ေဘးတြင္ျပထားေသာကဒ္ျပား (Green Earth card) ကို အခန္းတိုင္းတြင္ထားရွိၿပီး ထိုကဒ္ကို အခန္းတံခါးတြင္ခ်ိတ္ထား
ပါက အခန္းသန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ သူတို႔၏အခန္းအတြင္းရွိ အခင္း၊ လိုက္ကာမ်ားကို အသစ္လဲလွယ္ရန္မလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ ခ်ိတ္ထားျခင္းလွ်င္ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္ခြင့္ ေဘာက္ခ်ာကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဧည့္သည္၏ စားပြဲေပၚတြင္ ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။
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ဧည့္သည္မ်ားပိုမိုပါ၀င္ေစရန္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ ခံစားခြင့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္သစ္ခု
ကုုိ ထပ္မံထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔ပါ၀င္ေဆာင္သူသည္ ဟိုတယ္္အတြင္းရွိ စားေသာ
က္ဆိုင္မ်ားအားလုံးတြင္ ၅% ေလ်ာ့ေစ်း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေဘးတြင္ျပထားေသာ ကဒ္
ျပား (Green Earth card) ကို အခန္းတိုင္းတြင္ ထားရွိၿပီး ထိုကဒ္ကို အခန္းတံခါးတြင္
ခ်ိတ္ထားပါက အခန္းသန္ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ သူတို႔၏အခန္းအတြင္းရွိ အခင္း၊ လို
က္ကာ မ်ားကို အသစ္လဲလွယ္ရန္မလိုသည့္ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ခ်ိတ္ထားခ
င္းအားျဖင့္ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္ခြင့္ ေဘာက္ခ်ာကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဧည့္သည္၏
စားပြဲေပၚ တြင္ ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။
ေဂဟစနစ္ အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစသကဲ့သို႔ ဟုုိတယ္သည္လည္း ေရ၊ စြမ္းအင္၊ ဆ
ပ္ျပာမႈန္႔ တို႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္အတြက္ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၂၅၀ ခန္႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသ
က္သာေစသည္။ ပထမအစတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုုိ သင္တန္းေပးရန္ လုုိအပ္သည့္ ထိုအ
စီအစဥ္ စတင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ တုံ႔ ျပန္အၾကံေပးမႈမ်ားစြာကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဟုုိတယ္ဝ
န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ကုုန္က်စားရိတ္ႏွင့္အလုုပ္ သက္သာႏုုိင္မည္ကုိ သိျမင္ျပီး ကမၻာအ
တြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လုုပ္ရပ္အျဖစ္လည္း တန္ဖုိး ထားၾကပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ားအေ
နျဖင့္လည္း ၎တို႔တည္းခိုေနစဥ္ ကာလအတြင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ တစ္
စုုံတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ဝမ္းသာၾကပါသည္။

ပစၥည္းကိရိယာ
၁။ ေရစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အသုံးျပျပဳျခင္း
လက္ရွိ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္္ မိုးေရကို စုေဆာင္းျခင္းသည္ ေရအတြက္ကုန္က်စားရိတ္
ကုုိ ေခၽြတာရန္ ေကာင္းေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ မိုးေရစုေဆာင္းသည့္ စနစ္တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ရန္ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုုိင္းျဖစ္သည္။
● ေရစုေဆာင္းျခင္း - အလြယ္ကူဆုံးနည္းလမ္းသည္ အေဆာက္အဦး၏အမိုးမ်ားမွ က်လာေသာမုိးေရကုိ ေရတံေလွ်ာက္မ်ားျဖင့္ စုေဆာင္းျခင္းျဖစ္သည္။
● ေျမေပၚ (သို႔) ေျမေအာက္တြင္ ေရသိုေလွာင္ျခင္း (သိုေလွာင္ကန္မ်ား)
● ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေရသယ္ယူျခင္း၊ ဤနည္းသည္ ေရစုုပ္စက္မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္
မိုးေရသည္ ေသာက္သုံးရန္၊ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ရန္ (သို႔) ကိုယ္ခႏၶာသန္႔ရွင္းေရးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အသုံးျပဳမႈမ်ားအတြက္
အသုံးျပဳရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ အိမ္သာမ်ား ၾကမ္းျပင္မ်ားေဆးေၾကာျခင္း ႏွင့္ လယ္ယာမ်ားေရေပးျခင္းတုိတ
႔ ြင္သာ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ အျခားအရာမ်ား
အတြက္ အသုံးျပဳရန္ ေရကို ႀကိဳတင္ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သည္။ လုပ္ငန္းလုပ္သည့္ေနရာတြင္ ေရကို ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္းစနစ္သည္လည္း ေရသုုံးစြဲမႈကုိ
ထိေရာက္စြာ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အက်ဳိးမ်ားေစသည့္ အျခားနည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင္၏လုပ္ငန္းခြင္၏အေနအထားအရ ျဖစ္ႏုိင္မည္ဆိုပါက မိုးေရစုေဆာင္းျခင္းစနစ္တစ္ခုကုိ အမုိးေပၚ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေျမေပၚ တြင္ျဖစ္ေစ ေျမေအာ
က္ တြင္ျဖစ္ေစ တပ္ဆင္ရန္ စဥ္းစားပါ။။ အရြယ္အစား ႏွင့္ စနစ္ ေပၚတြင္မူတည္၍ အနည္းဆုုံး ေဒၚလာ ေလးငါးရာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦး
အတြင္း အသုံးျပဳၿပီးသားေရမ်ားကို ျပန္သုံးျပဳသည့္စနစ္ကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ တပ္ဆင္မည္ဆိုပါကမ်ားစြာ ေခၽြတာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၂။ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းေသာ ပစၥည္းမ်ား
အေဆာက္အဦးမ်ားအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းသည့္ ေရသုုံးစြဲမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းသည္ စုုစုေပါင္း ေရသုံးစြဲမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ ဇယားတြင္ မတူညီ ေသာ ပစၥည္းကိရိယာ အမ်ဳိးအစားမ်ားအတြက္ ရွိသင့္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုုိ ေဖၚျပထား
ပါသည္။ လက္ရွိ ဘုံဘိုင္ေခါင္းမ်ား၊ ေရပန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ဆန္းစစ္ရန္ ရိုးရွင္းသည့္နည္းလမ္းသည္ တစ္လီတာပုလင္းတစ္လုံးကို ေရျဖည့္ရန္
ၾကာသည့္အခ်ိန္ျဖင့္တိုင္းတာႏိုင္သည္။ အျခားကိရိယာမ်ား အတြက္ တိက်သည့္သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို ကိရိယာေပၚ တြင္ (သုိ)႔ ကုမၸဏီ ဝဒ္ဆုိက္
ရယူ ႏိုင္ပါသည္။
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ထိေရာက္သည့္ေရသုံးစြဲမႈ စနစ္ကိုအသုံးျပဳထားသည့္ ေရအိမ္သာတစ္ခုသည္ တစ္ခါေရေလာင္းတိုင္း ပုုံမွန္အားျဖင့္ ေလးဆ အထိသက္သာျပီးထိေရာက္
သည့္ ေရသုံးစြဲမႈ စနစ္ကုိအသုံးျပဳထားသည့္ ေရပန္းတစ္ခုသည္ တ၀က္ သက္သာသည္။

အိမ္သာ

ေရပန္းေခါင္း

၃.၅လီတာ/တစ္ခါ

၀.၁လီတာ/စကၠန္႔

မီးဖိုေခ်ာင္

ပုံမွန္

အဝတ္ေလၽွာ္စက္

ဘုံဘိုင္ေခါင္း ဘုံဘိုင္ေခါင္း

၀.၈လီတာ/စကၠန္႔

၆လီတာ/တစ္ကီလို

လက္ရွိ ဘုံဘိုင္ေခါင္းမ်ားႏွင့္ ေရပန္းေခါင္းမ်ားကို မြမ္းမံရန္ အသစ္
ေျပာင္း တပ္ျခင္း (သိုိ႔) ေရစီးထိန္းကိရိယာ ထည့္ေပးႏိုင္သည္။
စီးဆင္းမႈထိန္းသိမ္းသည့္ ကိရိယာ၏ တန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၂ ေဒၚလာမွ ၁၅ ေဒၚလာအတြင္းျဖစ္ၿပီး သုုံးမည့္ ေရစီးထိန္း

+

−

ကိရိယာ၊ ဘုံဘိုင္ေခါင္း၊ ေရပန္းအမ်ိဳးအစား ႏွင့္ အရြယ္အစားမ်ား
ေပၚတြင္မူတည္သည္။

အစားအေသာက္အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ေရ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းသည္ မီးဖိုေခ်ာင္တြင္း ေန႕စဥ္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေရကုုိ လက္ေတြ႕ ေခြ်တာ ႏုုိင္ႏိုင္ေသာ လမ္းမ်ားျဖစ္သည္။
ေရေခၽြတာျခင္းျဖင့္ စားသုံးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ အတြက္ သတိထားပါ။ စားသုံးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၲရာယ္ ကင္းေရး
သည္ မီးဖိုေခ်ာင္တစ္ခု၏ ပထမဦးစားေပးကိစၥ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းသည္ မီးဖိုေခ်ာင္တြင္း ေန႔စဥ္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေရကုုိ လက္ေတြ႕ ေခြ်တာ
ႏိုင္ေသာ လမ္းမ်ားျဖစ္သည္။

!

သင့္တြင္ မွန္ကန္သည့္ ကိရိယာမ်ားရွိပါသလား

● အေပၚတြင္ရွင္းျပထားသည့္အတိုင္း ပထမဦးစြာ မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိ ဘုံဘိုင္ေခါင္းမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ ေရသုံးစြဲ
မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။ ဘုံဘိုင္ေခါင္းတစ္ခုကုိ ပုိမုိ ထိေရာက္ေစရန္ ေရစီးထိန္းကိရိယာတစ္ခု လြယ္ကူစြာ တပ္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။
● လႈပ္ရွားမႈအာရုံခံစက္ (သို႔) ေျခေထာက္ ဒူး တု႔ိျဖင့္ အဖြင့္အပိတ္လုပ္ေသာအစို႔ရွင္ အစရွိေသာ ကိရိယာမ်ားသည္ မီးဖိုခန္းႏွင့္ စား
ေသာက္ဆိုင္ ဝန္ထမ္းမ်ား လက္ေဆးေၾကာသည့္အခါတြင္ မလိုအပ္ပဲ ေရဖြင့္ထားျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ် ႏိုင္ရန္ ပါသည္။
● ေနာက္ဆုံးေပၚ ပန္းကန္ေဆးစက္မ်ားသည္ ေရသုံးစြဲသည့္ ေနရာတြင္ အလြန္ထိေရာက္သည့္စက္မ်ား (၁၅% သုံးစြဲမႈေလ်ာ့နည္း) ျဖစ္
သည္။ ေရသုံးစြဲမႈ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ထုုတ္လုပ္သူမ်ားကိုေမးပါ။
● ဧည့္သည္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားတြင္ အိမ္သာေရဆြဲသည့္ ခလုတ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။
● ေရသုံးသည့္ေနရာမ်ား အားလုုံး (မီးဖိုခန္း၊ဧည့္သည္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား) တြင္ ေရယိုစိမ့္မႈမ်ားရွိမရွိကို ပုံမွန္စစ္ေဆးပါ။
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အစားအစာျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း

● ေအးခဲထားေသာ အစားအစာမ်ား အရည္ေပ်ာ္ေစရန္ ေရကိုသုံးမည့္အစား ေရခဲေသတၱာထဲထည့္၍လည္းေကာင္း၊ အျပင္ထုတ္ထားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း
အရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ပါ။

● အသီးအရြက္မ်ားေဆးသည့္အခါ ေရဘုံဘိုင္ဖြင့္၍မေဆးပဲ ဇလုံခြက္ႀကီးမ်ားတြင္ထည့္၍ေဆးပါ။ ဇလုံ အတြင္းက်န္ရွိသည့္ေရမ်ားသည္ ဆားငန္ေရ
မဟုတ္ပါက အပင္ေရေလာင္းျခင္းတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

● အကယ္၍ အစားအစာျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ရာမွထြက္ေသာ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းပစၥည္းမ်ားကို ေျမၾသဇာ ျပဳလုပ္ရန္အသုံးျပဳပါ (ပိုမိုသိေစရန္ စာမ်က္ႏွာ ၃၇ ၃၈ တြင္ၾကည့္ပါ)။ အမိႈက္ေျခဖ်က္စြန္႕ ပစ္စက္ကို အင္မတန္လိုအပ္မွ သုုံးပါ။ ထိုစက္ကိုအသုံးျပဳရန္ ေရ (ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္) အမ်ား အျပားလိုအပ္ပါသည္။

● သင့္ေလ်ာ္သည့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားသုုံး၍ အျပဳတ္အိုးမ်ားမွထြက္လာေသာ ေရေႏြးေငြ႕မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး အသီးအရြက္၊ ငါး အစရွိသည္တို႔ကို
ေပါင္းပါ။ ပုံမွန္ေပါင္းအိုးမ်ားသည္ ေရသုံးစြဲမႈအလြန္မ်ား သည္။

● ေရကို အပူခ်ိန္တစ္ခုထိေရာက္ေအာင္ ေစာင့ၿ္ ပီးသုံးရမည္ဆုိပါက အေပါက္က်ယ္သည့္ ခြက္မ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ က်န္သည့္ေရမ်ားကို ခဲထားေသာ အစား
အစာမ်ား အရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ျခင္း (သု႔)ိ အစားအစာမ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္း၊ ပန္းကန္ ေဆးျခင္း၊ အပင္ေရေလာင္းျခင္းတို႔တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

● အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္သုံးသည့္ ေရမ်ားကို အပင္ေရေလာင္းျခင္း (ဆားငန္ေရ မဟုုတ္ပါက)၊ ပန္းကန္ အၾကမ္းေဆးျခင္း တိုတ
႔ ြင္ သုုံးပါ။

! ပန္းကန္ေဆးသည့္ နည္းမ်ား
● အကယ္၍ ပန္းကန္မ်ားကို ေရျဖင့္အၾကမ္းေဆးရန္လုိအပ္ပါက ခြက္တစ္ခုအတြင္း အသုံးျပဳျပီးသားေရျဖင့္စိမ္ပါ။ ေရဖြင့္၍ မေဆးပါ ႏွင့္။
● ပန္းေဆးစက္ကို ေဆးစရာအျပည့္ထည့္ၿပီးမွ ေဆးပါ။
● လက္ျဖင့္ေဆးမည္ဆိုပါက ေရသုံးစြဲမႈသက္သာေစရန္ ပန္ကန္ေဆးရာတြင္ ေရစိမ္ရန္ခြက္၊ ေဆးေၾကာရန္ခြက္၊ ေရသန္႕ ျဖင့္ေဆးရန္ခြက္ အစရွိသည္
ျဖင့္ ခြဲထားပါ။

! ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေသာက္ေရ
● အကယ္၍ ဧည့္သည္မ်ားကုုိ ေရအလကားေပးသည္ဆိုပါက ေတာင္းမွေပးပါ မေတာင္းပဲမေပးပါႏွင့္။
● ေရအၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္း၍ ေဆးေၾကာရန္ (သုိ႔) အပင္ေရေလာင္းရန္ အသုံးျပဳပါ။

ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးလုပ္ငန္း၏ မူလသေဘာ - မီးဖိုခန္းအတြင္း ေကာင္းေသာအေလ့အထကို ျပဳလုပ္ျခင္း
ဗီယက္နာမ္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ရွိ ကရာဗာလီဆိုင္ဂုန္ (http://www.caravellehotel.com) ၏ မီးဖိုေဆာင္တြင္ ေန႕ စဥ္ အလုုပ္လုပ္ရာတြ
င္ သုုံးႏုုိင္သည့္ အလြယ္တကူ ေရေခြ်တာနည္း ၃ နည္းကုုိ ေဖၚ ျပထားသည့္ သတိေပးခ်က္ေလးမ်ားကုုိ အမ်ားျမင္သာသည့္ေနရာမ်ား
တြင္ ထားရွိျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေရသုံးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ရန္ တုုိက္တြန္းထားပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းသုံးမ်ိဳးမွာ
၁။ ေဆးေၾကာရမည့္ အမ်ဳိးအစား ေပၚမူတည္၍ ေရအားကုုိ ခ်င့္ခ်ိန္ပါ။
၂။ ေဆးေၾကာေနခ်ိန္ (သို႔) ေရေဆးေနခ်ိန္တြင္ ေရကိုဖြင့္မထားပါႏွင့္။
၃။ အသုုံးျပဳသည့္အႀကိမ္အေရအတြက္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ပန္းကန္ေဆးစက္မ်ားကို ဆန္႔သေလာက္ထည့္ပါ။
ဟိုတယ္၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ ခြန္ဒင္း၏ အဆိုအရ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကို ပုုံမွန္အေလ့အထျဖစ္ေစ ရန္ အခ်ိန္
ယူရခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ အလုုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အထူး သျဖင့္လူသစ္မ်ားကို အနီးကပ္ ေစာ
င့္ၾကည့္ျပီး ထုုိစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း သတိေပး ေျပာၾကား ၾကသည္။

အိပ္ခန္းေဆာင္ သန္႔ရွင္းထိန္းသိမ္းေရးလုုပ္ငန္းသုုံးေရ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သန္႔ရွင္းထိန္းသိမ္းေရးလုုပ္ငန္းတြင္ ေရကုုိေခြ်တာရန္ အေလ့အက်င့္ေကာင္း မ်ားျဖစ္သည္။

!

သင့္တြင္ မွန္ကန္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားရွိပါသလား -

● ဧည့္သည္မ်ား၏ ေရခ်ဳိးခန္းမ်ား အတြင္းရွိ ဘုံဘိုင္ေခါင္း၊ ေရပန္း ႏွင့္ အိမ္သာေရေလာင္းသည့္ခလုတ္မ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမေကာင္း
စစ္ေဆးပါ။
● ေရသုံးစြဲမႈထိေရာက္ေသာ စက္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံပါ။
●

ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားႏွင့္ ပင္မင္းေနရာမ်ားတြင္ ယိုစိမ့္မႈမ်ားရွိမရွိ ပုံမွန္စစ္ေဆးပါ။

●

သုံးၿပီးသားေရမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ သုုံးစြဲေသာစနစ္တစ္ခုကို ဟုုိတယ္တြင္တပ္ဆင္ပါ။

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ႏွင့္ ေရခ်ဳိးခန္းမွ သုုံးၿပီးသားေရမ်ားကုုိ အိမ္သာေရေလာင္းရန္ျပန္လည္အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ သိသာထင္ရွားစြာ ေရကုိေခၽြတာႏုုိင္သကဲ့သို႔
ေငြကုန္က်မႈကိုလည္းသက္သာေစပါသည္။
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ဧည့္သည္တည္းခိုခန္းမ်ား ႏွင့္ ဟို တယ္အတြင္းေနရာမ်ား

● ေခ်ာေမြ႔သည့္ၾကမ္းျပင္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သည့္အခါေရပုုိက္မ်ားကုုိ မသုုံးပဲ သင့္တင့္သည့္
● အိမ္သာေဆးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရဆြဲသည့္အႀကိမ္ေရကို နည္းပါေစ။
● ေရကုုိသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ အသုံးမျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရပိုက္ေခါင္းမ်ားကို ပိတ္ထားပါ။ ေရပုိက
● အကယ္၍ ဧည့္သည္မ်ားကို ေသာက္ေရဘူးမ်ား (ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ေရဘူးမ်ား သုံးသင့္)

!

ပင္မင္းခန္း

● ဟုုိတယ္အခန္းမ်ားအတြင္းရွိ အခင္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါမ်ားကို ေန႔စဥ္လဲလွယ္ျခင္းမျပဳပဲ ေတာင္းဆိုလွ်င္ လဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဧည့္သည္မ်ားကို အသိေပးထားပါ။
● ပင္မင္းလုပ္ရန္ အ၀တ္မ်ားကို ညစ္ေပမႈအေပၚမူတည္၍ ခြဲထုတ္ပါ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကုိ သင့္ေလွ်ာ္သလုုိခ်ိန္ပါ။
● မလိုအပ္သည့္ ေရအပုုိေဆးရျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ရန္ ေလွ်ာ္မည့္အဝတ္ပမာဏေပၚမူတည္၍ ဆပ္ျပာမႈန္႔ကို သင့္ေတာ္
သေလာက္သာအသုံးျပဳပါ။
● ႀကိဳတင္ေရျဖန္းျခင္းကိုမသုုံးျခင္းျဖင့္ အ၀တ္တစ္ခါေလွ်ာ္လွ်င္ ေရ ၂၅% ေခြ်တာပါသည္။
● စက္ကုိ အျပည့္ထည့္၍ေလွ်ာ္ပါ။
● အကယ္၍ ပင္းမင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပင္ပတြင္လုပ္ပါက လုပ္ေပးသူမ်ား၏ ေရေခၽြတာေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။

ေရတစ္စက္တု ိင္း ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ ေခၽြတာရန္ ဆန္းသစ္မႈမ်ား

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကာရာဗဲေလး ဆိုင္ဂုန္ Caravelle Saigon (http://www.caravellehotel.com) သည္ အေဆာက္အဦတြင္း
သုံးေရကုိ ျပန္လည္သုံးစြဲသည့္ စနစ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ေရသန္႔စင္ကန္တစ္ခုကုိ (ဓာတုပစၥည္းမ်ားလုံး၀ မသုံးပဲ) တပ္ဆင္ခဲ့
သည္။ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားစက္အတြင္း၌ သန္႔စင္သည့္စနစ္ျဖင့္ေပါင္းစပ္၍ ျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ရန္အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့သည္။
ေန႔စဥ္ ဟုုိတယ္လုပ္ငန္းအားလုံး (မီးဖိုေခ်ာင္၊ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား) မွ ထြက္လာသည့္ စြန္႔ပစ္ေရ ၂၂၀ ကုဗ မီတာခန္႔ကို ျပဳျပင္
သန္႔စင္ၿပီး ၁၂၀ ကုဗခန္႔ကို ဟိုတယ္အတြင္းျပန္လည္အသုုံးျပဳပါသည္။ ၇၀% ကို ဟိုတယ္ ၏ အေအးခံစက္သို႔ပို႔၍ ၃၀%
ကို အိမ္သာအတြက္အသုံးျပဳသည္။ က်န္သည့္ေရမ်ားကို ၿမိဳ႕ ၏ ေရဆုုိးေျမာင္းမ်ား အတြင္းသို႔ စြန္႔ထုတ္သည္။ ဟုိတယ္
သည္ ဤစနစ္ကုိသုံးျခင္းအားျဖင့္ တႏွစ္လွ်င္ကုန္က်ေငြ ပ်မ္းမွ် ၁၈ ၀၀၀ ေဒၚ လာ သက္သာသည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။
ထို႔အျပင္ ဆီးခြက္ႏွင့္ ေရပုုိက္ေခါင္းမ်ားတြင္ အပူအာရုုံခံစက္မ်ား၊ ေရပန္းမ်ား ေရဘုုံပုိင္မ်ားတြင္ ေရစီးထိန္းစက္မ်ား
စသည့္ ေရေခၽြတာသည့္ သန္႕ ရွင္းေရးသုံးစက္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အပိုစုေဆာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ဥပမာ ဟုုိတယ္၏ အိမ္သာမ်ားသည္ ေရတစ္ခါဆြဲလွ်င္ ၃ လီတာႏွင့္ ၄ လီတာခန္႔အသုံးျပဳၿပီး ပုံမွန္အိမ္သာမ်ားမွာ ၉ လီတာ
အထိ အသုံးျပဳပါသည္။
၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ အတြင္း ကာရာဗဲေလး ဆိုင္ဂုန္ဟိုတယ္သည္ ေရအသုံးျပဳျခင္း၏ ၃၀% ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း
အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၀ ၀၀၀ ေက်ာ္ ေခၽြတာႏိုင္ခဲ့သည္။

အေဆာက္အဦးအျပင္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံ
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေဆာက္အဦးအျပင္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံအတြက္ အသုံးျပဳ ေသာေရကိုေခၽြတာႏိုင္
သည့္ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္မ်ားျဖစ္သည္။
● အျပင္ပေခ်ာေမြ႕ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ေဆးေၾကာရာတြင္ ေရပိုက္မ်ားအစား တံျမက္စည္း ႏွင့္ ၾကမ္းတိုက္ဝတ္တုိ႔ကို ဦးစားေပး
အသုံးျပဳပါ။
● ေရလိုအပ္မႈနည္းေစရန္ မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းကို ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ အပင္မ်ား၊ ေဒသခံအပင္မ်ား၊ ေျမကပ္ေေပါက္ပင္မ်ားကို ေရြးစိုက္ပါ။
(မ်က္ခင္းစုုိက္ျခင္းကုုိေရွာင္ပါ)
● ေရေငြ႔ျပန္ျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ဥယ်ာဥ္ေျမကုုိ ေရေငြ႕ ထိန္းအမႈန္႕ မ်ားျဖင့္ ဖုုံးထားပါ။
● ေရစက္ခ် ေရေပးစနစ္ကဲ့သုိ႔ ထိေရာက္သည့္ ေရေပးစနစ္မ်ား အသုံးျပဳပါ။ (ေရပန္းမ်ားသည္ ေရေခၽြတာရန္အတြက္ မထိေရာက္ပါ)
ေနာက္စာမ်က္ႏွာရွိ ပုံမ်ားကို ၾကည့္ပါ။
● ေရေငြ႕ ျပန္မႈ နဲပါးေစရန္ ေရေပးျခင္းကို အေအးဆုုံးအခ်ိန္မ်ားတြင္လုပ္ပါ။ (မနက္ ႏွင့္ ညေန)
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အေပၚ - ေရစက္ခ်ေရေပးစနစ္ ဥပမာ ၊ ေအာက္ - ေရပန္းစနစ္ ဥပမာ

အေဆာက္အဦးအျပင္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံ ထိန္းသိမ္းေရး ေရေခြ်တာျခင္း

(ဗီယက္နာမ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္အစြန္ဆုံး) မဲေခါင္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ၏ အဓိကေနရာတြင္ရွိေသာ Victoria Can Tho Resort
(https://www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/cantho.html) သည္ သူ၏ တည္းခိုခန္းမ်ားႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္မွ သုံးၿပီးသား

ေရမ်ားကို သာ အသုံးျပဳ၍ မီတာ ၈၀၀၀ ပတ္လည္ ရွိသည့္ ဥယ်ာဥ္ကို ေရေလာင္းပါသည္။ ဟိုတယ္အတြင္း ေန႔စဥ္ အသုုံးျပဳ
သည့္ ေရ ၈၀ ကုဗမီတာသည္ အကယ္၍ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ပါက ေရ ၁၅၀ ကုဗမီတာအထိ လက္ခံႏုိင္ေအာင္
တည္ေဆာက္ထားေသာ ဟုုိတယ္ ဝန္းအတြင္းရွိ ေရသန္႔စင္စက္ အတြင္း ျဖတ္စီးလည္ပတ္ပါသည္။
ေရေငြ႕ပ်ံျခင္းကိုေရွာင္က်င္ႏိုင္ရန္ ဥယ်ာဥ္၀န္ထမ္းမ်ားကို မနက္ေစာေစာႏွင့္ ညေနေႏွာင္းပုုိင္းမ်ားတြင္သာ ေရေလာင္းရန္
အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ ေပးထားပါသည္။
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စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈ
• ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္သတိျပဳမိျခင္း
• ျငင္းဆန္၍ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေလ်ာခ်ပါ
• ပန္လည္သုံးပါ သိုမဟုတ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္အသုံးခ်ပါ
• ေျမေဆြးလုုပ္ပါ
• ေရ ႏွင့္ ေျမႀကီးအား ညစ္ညမ္းေအာင္လုပ္ျခင္း ကုုိေရွာင္ပါ
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ျပႆနာကဘာလဲ
၂၀၂၅ ခုႏွစ္ မကုုန္မွီ ကမာၻ႕ ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားသည္ ၂ ဘီလွ်ံတန္ခ်ိန္ ထက္ပိုေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ထု
တ္လုပ္ၾကလိမ့္မည္(၁၅)။ ထိုအမိႈက္မ်ားမွ အနည္းငယ္ကိုသာ ျပန္သုံးႏုုိင္၊ ျပန္ေျပာင္းသုုံးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေ
သာ ေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ အမႈိက္ပုံႀကီးမ်ား၊ ကမာၻႀကီးတစ္ဝွမ္း အထူးသျဖင့္ အမႈိက္သန္႕ စင္ေရးစနစ္
အနည္း သာရွိေသာ ဝင္ေငြနည္းသည့္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြအလည္အလတ္ ရွိေသာ ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ၾကီးမား
သည့္ ညစ္ညမ္းမႈ ျပသနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းမဲ့ စြနပ
႔္ စ္အမိႈက္မ်ားသည္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ကို ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာျဖစ္ေစၿပီးျဖစ္သည္။ အၾကမ္းမ်ဥ္း ခန္႔မွန္းခ်က္အရ စြန္႔ပစ္ ပလပ္စတစ္ပ
စၥည္းမ်ား၏ ၅% ကိုသာ ထိေရာက္စြာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္အသုံးျပဳၿပီး ၄၀% သည္ အမႈိက္ပုံမ်ားသုုိေ
႔ ရာက္
သြားၿပီး က်န္သည့္အမိႈက္မ်ားသည္ ပင္လယ္သမုုဒၵရာမ်ားကဲ့သိုေ
႔ သာ အထိအခုုိက္လြယ္သည့္ သဘာ၀
16
ေဂဟစနစ္မ်ားအတြင္း ေရာက္ရွိသြားပါသည္ ။ ဤႏႈန္းအတုုိင္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမည္ဆုိလွ်င္
၂၀၅၀ ခုုႏွစ္ မကုုန္မွီ ပင္လယ္အတြင္း၌ ငါးထက္ ပလပ္စတစ္မ်ား ပိုမ်ားသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္
ျပဳျပင္သုံးစြဲ၍မရသည့္အမိႈက္မ်ားသည္ လူသားတို႔၏က်န္းမာေရးကိုလည္း တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ ေစသည္။
မီးရႈိ႕ ပါက ေလထုထဲသို႔ အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာအေငြ႕မ်ား ပ်ံ႕ လြင့္ေစၿပီး စြန္႔ပစ္ထားလွ်င္လဲ က်န္းမာေရး
ျပသနာမ်ား ဖန္တီးၿပီး အလြန္ေသးငယ္သည့္ အစိတ္အပုုိင္းေလးမ်ားအျဖစ္ ၿပဳိကြဲပ်က္ စီးသြားကာ ေရ၊
ေျမဆီ မ်ားအတြင္း စိမ့္ဝင္သြားပါသည္ သို႕ မဟုုတ္ ကြ်ႏုု္ပ္တုိ႕ စားသုုံးသည့္ သတၱဝါမ်ားမွ စုပ္ယူသြားပါ
သည္။ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ဓာတ္ျပဳႏုုိင္သည့္ အလားအလာရွိသည့္
အႏၲရာယ္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အေၾကာင္းစဥ္းစားလွ်င္ ထုုိကိစၥသည္ ပုုိ၍ပင္ ႀကီးမားသည့္ ျပသနာ
တစ္ခုျဖစ္ ျဖစ္ပါသည္။
လူ႔က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီညြတ္ဆုံးေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေနာက္တစ္မ်ိဳးသည္ အစားအေသာက္ ႏွင့္ပတ္သက္
ပါသည္။ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္သည္ အစာေရစာရွားပါး ေနခ်ိန္တြင္ ႏွစ္
စဥ္ ကမာၻေပၚ ၌ ထုုတ္လုပ္လုိက္ေသာ အစားအေသာက္အားလုုံး၏ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ သုုံးပုုံတစ္ပုံ
ခန္႔သည္ စြန္႔ပစ္ခံရပါသည္။ တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာႏွင့္ၾကည့္ေသာ္ အစားအစာ သုံးပုံတစ္သည္
ႏွစ္စဥ္ အလဟသျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။

သင္ ဘာေၾကာင့္ ဂရုစိုက္သင့္သလဲ
တိက်သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ပါက ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးႏွင့္ ေကြ်းေမြးေရး
လုပ္ငန္းသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (စြန႔ပ
္ စ္အစားအစာ၊ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ခါသုံး ပစၥည္းမ်ား၊ စားသုံးသူ
မ်ား၏ စြန္႔ပစ္မႈမ်ား…) အေျမာက္အမ်ားကုုိ ထုုတ္လုပ္ႏို္င္ျပီး ဆုုိးရြားသည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိလည္း
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ရန္ အေရးအၾကီးဆုုံးမွာ ေအာက္ပါ ေက်ာ္ၾကား
သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို က်င့္သုံးရန္ျဖစ္သည္။
ျငင္းဆန္ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း - ထုုတ္ပုိးျခင္းမလိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားသုုံးျခင္း၊ တစ္ခါသုံးပစၥည္းမ်ား
အသုံးျပဳျခင္း တုုိ႕ ကုုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (သို႔) ေရွာင္က်င္ျခင္းျဖင့္ အေလအလြင့္ထုတ္လုပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ
။
ျပန္အသုံးျပဳျခင္း - အေလအလြင့္ျဖစ္ေစမႈကို ေရွာင္က်င္၍မရပါက ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ျပန္
လည္ အသုံးျပဳပါ။ ဆိုလုိသည္မွာ ထိုပစၥည္းကို လက္ရွိအတုုိင္း ျပန္လည္ အသုံးျပဳ အျခားနည္းလမ္း
သစ္ တစ္ခုရွာပါ။
ျပန္အသုုံးခ်ျခင္း - ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ ျပန္အသုုံးခ်ျခင္းျဖစ္ျပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳး
အစားမွန္ကန္စြာခြဲျခား၍ သင့္ေတာ္သည့္ ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အစိတ္အပုုိင္း (သို႔) အစိတ္
အပိုင္းအားလုုံးကုုိ အျခား ပစၥည္းတစ္ခုထုတ္လုပ္ရန္ ျပန္လည္ထည့္သြင္းျခင္းတို႔ကုိ ဆုိလုိသည္။
ဤအခန္းတြင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ျပန္သုံးရန္ႏွင့္ ျပန္ေျပာင္းသုုံးရန္ တိက်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေျမ
ေဆြးျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ျဖစ္မည့္ ညစ္ညမ္းမႈကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ အၾကံ
ေကာင္းမ်ားပါရွိသည္။
15

16

UNEP,https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/why-do-chemicals-and-waste-matter, 03/04/2018 ဝင္ေရာက္
ၾကည့္႐ွဳသည္
The Guardian, January 19, 2016, “More plastic than fish in the sea by 2050, says Ellen MacArthur”.
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စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈ

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ သိနားလည္မႈ
၁။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
အျခားကိစၥမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္ တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ဘယ္ေလာက္ထြက္သည္၊ မည္
သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အမ်ဳိးအစားသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာ သိသင့္ပါသည္။
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္ မတူညီသည့္ အုပ္စုမ်ား - အပင္ႏွင့္ သက္ရွိ၊ ပလပ္စတစ္၊ ဖန္၊ စကၠဴ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ႏွင့္ အျခားေသာအမႈိက္မ်ားဟု ခြဲျခားထားပါက ပိုမိုလြယ္ကူမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အုုပ္စုသည္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္သည့္ အလားအလာ အမ်ားဆုုံးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ရန္အလုုိအပ္ဆုံးသိရန္ အုုပ္စု
တစ္ခုျခင္းဆီ၏ အေၾကာင္းအရင္းကုုိ ေဖာ္ထုတ္ ရန္လိုအပ္သည္။

အုုပ္စု တစ္ခုျခင္းဆီအတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အေရအတြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မွတ္တမ္းစာရြက္ တစ္ခု ျပဳလုပ္ထားပါ။ စြန္႔ပစ္မႈ
အေရအတြက္စုစုေပါင္းေပၚမူတည္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းကို ေန႔စဥ္ (သို႔) တစ္ပတ္တစ္ခါ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဌာနအလိုက္
သို႔မဟုုတ္ ဌာနခြဲ အလုုိက္ (စားေသာက္ဆိုင္၊ အထပ္၊ ရုုံးခန္း...) လည္းျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ရရွိသည့္အေျဖေပၚမူတည္၍ အသင္းမ်ားၾကား တာ၀န္ခြဲပါ။

Sustainable Hotel - Siting, Design and Construction, International Tourism Partnership, 2014.Part 9: Monitoring performance /
Waste production.
http://www.greenhotelier.org/wp-content/uploads/2016/02/SDG-9-Monitoring-Performance-for-web.pdf

၂။ အေလအလြင့္ျဖစ္ေစမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ သိနားလည္မႈကုိ ဖန္တီးပါ
အသုုံးျပဳသူမ်ားအားလုုံးႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားကို စြန္႕ ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကုုိ သိနားလည္ေစရန္ လုုပ္ျခင္း ႏွင့္ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
(သို႔) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ လုုပ္နည္း ဆုုိင္းပုုဒ္မ်ား သင့္ေလွ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ကပ္ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ၎တုိက
႔ ုိ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္လာေစရန္
လုုပ္ေပးျခင္းသည္ အဓိကက်သည္။
အေပၚတြင္အၾကံျပဳထားသည့္အတုုိင္း အေဆာက္အဦးအတြင္းအေနမ်ားသူမ်ား (၀န္ထမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား) ပါဝင္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္
သိနားလည္မႈကို ဖန္တီးရန္ အသုုံးဝင္ပါသည္။ မ်က္စိေရွ႕တြင္ျမင္ေနရေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျပသနာတစ္ခုကုိ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳရန္မွာ ပိုမိုခက္ခဲပါ သည္။

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ႏွင့္ စြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ဆိုင္းပုဒ္မ်ား ျပဳလုုပ္ပါ။ သုုိ႕ မဟုုတ္ ဧည့္သည္၊ ၀န္ထမ္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေရေခၽြတာျခင္း အေလ့အထကို
လက္ခံက်င့္သုံးလာေစရန္ လႈံ႕ ေဆာ္သည့္ ျပဳိင္ပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးပါ။
အေအး ေသာက္ရာတြင္ ပလပ္စတစ္ပုိက္မ်ားကုိ တားျမစ္ထားျခင္း ကဲ့သုိ႕ ေသာ သင့္သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ ကမာၻႀကီးကို ကာကြယ္ရန္ သင္ေဆာင္ရြက္
သည့္ သင္၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုုိ သင့္ဧည့္သည္မ်ားအား အသိေပးျခင္းသည္ ၎တု႔၏
ိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုုိ ခ်ဳပ္တည္းရန္ ကူညီၿပီး သင္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ
မ်ားကုိ နားလည္၊ ေက်းဇူးတင္႐ုံသာမက ေထာက္ပံ့ပင္ ေထာက္ပံ့လာေစႏုိင္ပါသည္။

ျငင္းဆန္ပါ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေလွ်ာ့ခ်ပါ
အမ်ိဳးတူမ်ားစုျခင္း ႏွင့္ ျပန္ေျပာင္းသုံးျခင္းတို႔မျပဳလုပ္မီ ပထမအဆင့္သည္ အေလအလြင့္မျဖစ္ေစရန္ တားဆီးျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕
နည္းလမ္းမ်ားသည္ စြန္႕ ပစ္ပစၥည္း စုုစုေပါင္း ထုုတ္လုပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကူညီႏိုင္ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

:

၁။ တစ္ခါသုံးပစၥည္းမ်ား
● ဟုိတယ္ခန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေရဘူးမ်ားကိုေပး၍ ဧည့္သည္မ်ားသိႏိုင္ေစရန္ ဆုိင္းတပ္ထား သည့္ ေရျဖည့္ရန္ေနရာမ်ားထားေပးပါ။
● ဟုိတယ္ခန္းမ်ားတြင္ ဆပ္ျပာရည္ႏွင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ အတြက္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ဘူးမ်ားကို အသုံး ျပဳပါ။
● ပိုက္၊ ပလပ္စတစ္ခြက္မ်ား၊ မတ္ခြက္မ်ား စသည့္ တစ္ခါသုုံး ထမင္းစားပြဲသုံး ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို ေရွာင္က်င္ပါ။ အစားထိုးအေနျဖင့္ ၀ါး၊ ျမက္၊
ဖန္ခြက္၊ သတၲဳ (သုုိ႕) ဖန္ ပုုိက္မ်ားႏွင့္ စားသုံးႏိုင္သည့္ ဇြန္းခရင္းမ်ားကို အျခား နည္းလမ္း အျဖစ္ တစ္စထက္တစ္စ အသုံးမ်ားလာၿပီျဖစ္ျပီး ဝယ္ယူ
ႏုုိင္ပါသည္။
● မလိုအပ္ပဲသုံးစြဲျခင္းမွ ေရွာင္က်င္ရန္ ဧည့္သည္မ်ားကို တစ္ခါသုံးေရခ်ိဳးခန္းပစၥည္းမ်ား (သြားတိုက္တံ၊ ေခါင္းဘီး…) ကို္ ေတာင္းမွေပးပါ။
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အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ “မပစ္ပါႏွင့္ ျပန္ျဖည့္ပါ”
မပစ္ပါႏွင့္ ျပန္ျဖည့္ပါ (https://refillcambodia.com) ေဆာင္ပုဒ္သည္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ စီရမ္ရီးပ္ၿမဳိ႕ မွ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ၂ ခုု
အစျပဳဦးေဆာင္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အခမဲ့ သုုိ႕ မဟုုတ္ ေရာင္းေသာ တစ္ခါသုုံး ပလပ္စတစ္ ဘူးမ်ားေၾကာင့္ ႀကီးမား
လာေနသည့္ ေျမႀကီးႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ညစ္ညမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ရန္ စည္းရုံးလႈံ႕ ေဆာ္သည့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပါသည္။ “မပစ္ပါႏွင့္ ျပန္
ျဖည့္ပါ” ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျပန္လည္ အသုုံးျပဳႏုုိင္ေသာ အလူမီနီယံဘူးမ်ားကုိ အားေပးေထာက္ခံ ျခင္းအားျဖင့္ ရိုးရွင္းသည့္ အစားထုုိး
မႈ တစ္ခုကုိ ျပန္လည္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အလူမီနီယံ ပုလင္းမ်ားကို လူတစ္ဦးျခင္း ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုုိ ေပးရန္ျဖစ္သည္။
လက္တြဲေဖၚ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား (ဟုိတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ား၊ NGO မ်ား အစရွိသျဖင့္ ...) တြင္ရွိေသာ “မပစ္ပါနဲ႕
ျပန္ျဖည့္ပါ” ေရဘူးမ်ား အခမဲ့ ေရျပန္ျဖည့္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား၏ ေက်ဇူးေၾကာင့္ ဤပဏာမေျခလွမ္း ေအာင္ျမင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလုပ္
ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမ်ားသည္ သူတို႔၏အမွတ္တံဆိပ္ပါသည့္ ေရဘူးမ်ားကိုလည္း ေရာင္းခ်ေပး ပါသည္။ အနီး
ဆုံး ေရျပန္ျဖည့္ႏိုင္သည့္ ေနရာကုုိ ရွာရန္ အြန္လုိင္းေျမပုံ (https://refillcambodia.com/map) တြင္ ေရျပန္ျဖည့္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား
အားလုံးကို ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ကေမာၻဒီးယားတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ဤ ပရဟိတ လုုပ္ငန္းသည္ ယခုု အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ား (ျမန္မာ၊ လာအုုိ၊
ဗီယက္နမ္…) သုုိ႕ က်ယ္ျပန္႕ လာေနပါၿပီ။
၂၀၁၈ တြင္ ASSET-H&C ႏွင့္ Refill Not Landfill တို႔သည္ ေဒသအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္သိေသာ၊ ေရရွည္
ခုုိင္ျမဲေသာ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုုိ ေထာက္ခံသည့္ အေနျဖင့္ ၎တုုိ႕ ၏ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ပူးတြဲ ေ
ဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ ထုပ္ပိုးျခင္း
● သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုုိ လုုိက္နာေဆာင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ မလိုအပ္သည့္ ထုပ္ပိုးျခင္းကို ေရွာင္က်င္ပါ။
● အကယ္၍ထုပ္ပိုးရန္လိုအပ္ပါက ေဖါ့ဘူးမ်ား (သို႔) ပလပ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေရွာင္က်င္ပါ၊ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအေနျဖင့္ စကၠဴ၊ ကဒ္ထူျပား (သို႔)
သဘာဝအေလ်ာက္ ေဆြးေျမ႕ သြားႏုုိင္ေသာ ပစၥည္းတုုိ႕ျဖင့္ ျပဳလုုပ္ထားေသာ ပုုံးမ်ား၊ ပစၥည္းထုပ္သည့္စကၠဴ၊ ကက္စ္ဆာဗာ အျမစ္မွ လုုပ္ေသာ အိပ္
(သို႔) အ၀တ္အိပ္ မ်ားကို အသုံးျပဳပါ။
ပလပ္စတစ္ ကင္းစင္သည့္ ဟုုိတယ္
(ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ) စီရမ္ရီးပ္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ရာေဟာက္စ္ေရးဗားပတ္ Jayahouse Riverpark ဟုိတယ္(http://www.jayahouseriverpark
siemreap.com) ကုုိ စတင္သည့္ေန႕ မွစ၍ ပလပ္စတစ္ကင္းစင္ေသာ (လက္ရွိတြင္ ၉၅%) ဟုုိတယ္တစ္ခုျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား၍
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ စြန္႕ပစ္ ပလပ္စတစ္အမ်ားဆုံးသည္ မီးဖိုေခ်ာင္သုံး ကုန္ၾကမ္းမ်ား ထုပ္ပိုးရာတြင္ အသုံးျပဳျခင္း မွထြက္ေပၚ လာျခ
င္း ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ရာေဟာက္ ေရးဗားပတ္ ဟုုိတယ္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သူ ခရစ္ရွမ္းဒီဘိုးသည္ သူ၏ ယခင္ဟုိတယ္အေတြ႕အႀကဳံအရ ေ
တြ႕ ရွိခဲ့သည္။ သူ၏အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား၊ ပို႔သူ မ်ားကို စြန္ပစ္ ပလပ္စတစ္မ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား အသိပညာေ
ပးျပီး သူ႕ ဟုုိတယ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ရွင္းလင္းျပခဲ့သည္။ သူတို႔အဖြဲ႔သည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အ၀တ္အိတ္မ်ား ကိုမွာယူ၍ ပစၥည္းသြ
င္းသူ၊ ပို႔ သူမ်ားကိုေပးကာ ၎တို႔ အေနျဖင့္ ပလပ္စတစ္ ကင္းစင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုုိင္ေစရန္ ကူညီေစခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍
အစားအစာမ်ား ကို အ၀တ္အိပ္ႏွင့္ ပို႔ေစၿပီး အိတ္လြတ္တစ္ခုကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ပစၥည္း ပို႔ရန္ အတြက္ ျပန္ေပးလုုိက္သည္။
ေအာက္ေဖၚျပပါ တစ္ခါသုံးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ျခင္းျဖင့္ အျခားေသးငယ္ေသာ္လည္း အေရးပါသည့္ အေလအလြင့္မ်ားကုုိ
ေရွာင္က်ဥ္ခဲ့သည္။
● ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ႏွင့္ ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာဆီ ထည့္သည့္ပလပ္စတစ္ ဘူးငယ္မ်ား - ၎တုုိ႔ကုိ ေဒသ ထြက္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္
ေၾကြထည္ (သို႔) ေျမထည္ ဘူးေလးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။
● ေကာ္ဖီထုပ္မ်ား - ၎တုိ႔ကုိ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္မ်ား အခန္းတုုိင္းတြင္ထားျဖင္းျဖင့္ အစားထုုိးခဲ့သည္။
● ပလပ္စတစ္ပုလင္းမ်ား - ၎တုိ႔ကို အခန္းထဲ တြင္ ဖန္ပုလင္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုး၍ အျပင္အတြက္ အလူမီနီယံ ပုလင္းမ်ားျဖင့္
အစားထိုးခဲ့သည္။ (“ျပန္ျဖည့္ပါ မပစ္ပါႏွင့္” အေၾကာင္းကုုိ အေပၚ ရွိ Hospitality Insight တြင္ၾကည့္ပါ)
ဟုိတယ္၌ ဆက္လက္အသုံးျပဳေနေသာ လက္က်န္ ပလပ္စတစ္ ၅% သည္ စားသုံးရန္ အသားငါးမ်ား ထုပ္ပိုးသည့္ေနရာတြင္ သုံးျခင္း
ျဖစ္သည္။ ခရစ္ရွမ္းဒီဘိုးသည္ “နည္းနည္းေျပာ မ်ားမ်ားလုပ္” ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကိုယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ ဟုိတယ္သည္ ၉၅%
ပလပ္စတစ္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ဟုုိတယ္၀က္ဆိုဒ္တြင္ မေဖၚျပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ခရီးသြားမ်ားသည္ မည့္သည့္
ဟုုိတယ္တြင္ တည္းခုုိမည္ကုိ ဟုုိတယ္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေပၚမႈတည္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စတင္ျပဳ
လုပ္လာေနၾကၿပီဟု သူကယုုံၾကည္ၿပီး သူ၏ဟုုိတယ္သည္ ယခုုအခါတြင္ တဆင့္စကားမ်ားအရ အထူးသျဖင့္ ထုုိသတင္းေၾကာင့္
တည္းခုိရန္ စာရင္းေပးသူ အမ်ားအျပား ရလာပါသည္။
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၁။ တစ္ခါသုံးပစၥည္းမ်ား
အမ်ိဳးတူမ်ားစုျခင္း ႏွင့္ ျပန္ေျပာင္းသုုံးျခင္းတို႔မျပဳလုပ္မီ ပထမအဆင့္သည္ အေလအလြင့္မျဖစ္ေစရန္ တားဆီးျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕
နည္းလမ္းမ်ားသည္ စြန္႕ ပစ္ပစၥည္း စုုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကူညီႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
● ဟုုိတယ္ခန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေရဘူးမ်ားကိုေပး၍ ဧည့္သည္မ်ားသိႏိုင္ေစရန္ ဆုိင္းတပ္ထား သည့္ ေရျဖည့္ရန္ေနရာမ်ားထားေပးပါ။
● ဟုုိတယ္ခန္းမ်ားတြင္ ဆပ္ျပာရည္ႏွင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ အတြက္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ဘူးမ်ားကို အသုံး ျပဳပါ။
● လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားကုုိ လႈမႈဆက္သြယ္ေရး က႑မ်ား (social media communication) မ်ားျဖင့္ အစားထုုိးပါ။

၄။ ေလလြင့္အစားအစာ
ASSET-H&C မွ အဖြဲ႔၀င္ထားေသာ ပစၥိဖိတ္အာရွခရီးသြားလုပ္ငန္းအစည္းအရုုံး (PATA) သည္ ေကာင္း ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ ဧည့္ခံ
ႀကဳိဆုိေရး လုုပ္ငန္းအတြင္းရွိ အစားအေသာက္ ေလလြင့္မႈကုိ ဆန္႕ က်င္တုိက္ပြဲဝင္ရန္ နည္းလမ္းအျပည့္အစုုံ ေဖၚ ျပထားေသာ BUFFET
(Understanding For Food Excess in Tourism Initiative) Initiative ကုုိ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ပါသည္။
ေလလြင့္အစားအစာ ဆုုိသည္မွာ “ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈက႑၏ လည္ပတ္မႈအစိတ္ အပိုင္းတစ္ခု အေနျဖင့္ စြန္႕ ပစ္ေသာ အစားအစာ… ေလလြင့္အစားအစာ
ကုုိ ေရွာင္လႊဲ၍ရသည့္ ေလလြင့္မႈ (လူတိုင္းမစားေသာ အစားအစာ သု႔မ
ု ဟုုတ္ ျပင္ဆင္ ခ်က္ျပဳတ္ပုံေပၚ မူတည္၍ အေလအလြင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ
အစားအစာ အမ်ဳိးအစား) ႏွင့္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာေလလြင့္မႈ ဟူ၍ ထပ္မံ ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ထုုိ႕ ေၾကာင့္ ေရွာင္လႊဲ၍ရေသာအေလအလြင့္ႏွင့္ ေရွာင္လႊဲ၍မရ
ေကာင္း မရႏုိင္ေသာ အေလအလြင့္တို႔သည္ စားသုံးႏိုင္သည့္ အရာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏုိင္သည္17။

!

ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးႏွင့္ အစားအစာ၀န္ေဆာင္မႈလု ပ္ငန္းတုုိ႔တြင္ ျဖစ္ႏု ိင္သည့့္

အစားအေသာက္ အေလအလြင့္မ်ားမွာ
● ခ်ကျ္ပဳတ္ရာတြင္ ထည့္ေသာအရာမ်ား
● ခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္ အစားအေသာက္
● စားပြဲေပၚ ရွိ (သို႔) စားသုံးသူတို႔၏ ပန္းကန္မ်ား (သုိ႔) ဖန္ခြက္မ်ားထဲရွိ အစားအစာမ်ား
● အသုံးမျပဳျဖစ္ေသာ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ခ်က္ထားသည့္ အစားအစာမ်ား
● အသုံးမျပဳေသာအစအဆုံးခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္ အစားအစာမ်ား

1. အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

2. ဘယ္ကစရမလဲ

သေဘာတူ ပါဝင္ျခင္း

မသိျခင္း

● အခြံခြာျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမွ အေလအလြင့္မ်ား
● ဇလုံမ်ားအတြင္းရွိအေလအလြင့္ ႏွင့္ ေရဆိုးပိုက္မ်ားအတြင္းေလလြင့္မႈ (အရည္မ်ား)
“ေရရွည္ခုိင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ ၿဖဳိးတုုိးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား” (Sustainable Development Goals
(SDGs)) ႏွင့္ “ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ဖြံ႕ ျဖဳိးတုုိးတက္မႈအတြက္ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲသည့္ ကမာၻလွည့္
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏိုင္ငံတကာႏွစ္ (IY2017)” စတင္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ အေျချပဳ
ကာ PATA သည္ ၎၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဖာ္ျဖစ္သည့္ “အဟာရ ပညာရွင္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ”

3. အစားအစာမ်ားကို

4. ျပင္ဆင္ၿပီးသား

အလြန္အကြၽံစြန႔္ပစ္ျခင္း

အစားအစာမ်ားကို
စြန႔္ပစ္ရျခင္း

(Thai-SOS: Scholars of Sustenance Thailand) ႏွင့္ အသိပညာဖလွယ္ေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္
ဖက္ ျဖဴတိုးရီးယစ္ (Futouris) တို႔ ျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚ
ေစရန္ ႏွင့္ ဤက႑၏ ေလလြင့္ အစားအစာမ်ားေၾကာင္း သိနားလည္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ BUFFET
လႈတ္ရွားမႈကုိ စတင္ခဲ့ၾကသည္။
ဧည့္ခံႀကဳိဆုိေရးလုုပ္ငန္းႏွင့္ အစားအေသာက္ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေလလြင့္အစားအစာေလွ်ာ့ခ်
ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖၚ ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အတားအစီးမ်ား မ်ားစြာ
ရွိမည္ဆိုသည္ကို PATA မွ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဤ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုုိ အေကာင္အထည္
ေဖၚ ရန္အကုုန္က်လြန္စြာမ်ားျခင္း သို႔မဟုုတ္ ေနရာမရွိျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အမႈိက္

5. ထုတ္လုပ္မႈ
အလြန္အကြၽံ

6. ပန္းကန္ေပၚတြင္
က်န္ရစ္ေသာ အစားအစာ

ျဖစ္သြားမည့္ ေလလြင့္အစားအစာမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ သင့္ပိုင္ဆိုင္မႈအတြင္းရွိ (သုိ႔) သင့္
အရပ္ရွိ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
သုိ႔မဟုုတ္ သင့္အေနျဖင့္ ဘယ္ကစရမည္ကုိ မသိျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေလလြင့္
အစားအစာ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင္ေတြ႕ ႀကဳံ ရႏုုိင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္
ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား အခမဲ့ ရရွိနုိင္မည့္ BUFFET Toolkit ကို PATA မွ ျပင္ဆင္ျပဳစုု
ခဲ့ပါသည္။

7. - စြန႔္ပစ္ အရာမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈ ခုႏွစ္ခ်က္မွာ
17
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Pirani, Sanaa & Arafat, Hassan, 2014, Solid waste management in the hospitality industry: A review by Journal of Environmental
Management.
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ပုိေလ့လာရန္ ႏွင့္ toolkit ႏွင့္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ား ကုုိ ကူးယူသိမ္းဆည္းရန္

www.pata.org/food-waste

သို႔

သြားပါ။:
● BUFFET ကိရိယာေဘာက္
● ေလလြင့္အစားအစာ စီမံခန္႕ ခြဲေရး အတြက္ လုုပ္ရမည့္အခ်က္မ်ား
● ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ဥပေဒမ်ား စာရင္း
● ေလလြင့္အစားအစာ ကုုမၼဏီမ်ားစာရင္း
● အရင္းအျမစ္စာၾကည့္တုိက္
ေမးစရာရွိလွ်င္ (သို႔) စတင္
ရန္ အခက္အခဲ ရွိလွ်င္
PATA မာ ssr@pata.org
ဆက္သြယ္ရန္ ဝန္မေလး
ပါႏွင့္။ သူတုိ႔က သင့္ကုိ
ကူညီရန္ ေစာင့္ေနပါတယ္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုုိ ျပန္အသုုံးျပဳပါ သို႔မဟုုတ္ ျပန္အသုုံးခ်ပါ
၁။ ဘာကုုိျပန္သုံးရမွာလဲ ?
● အသုုံးမျပဳေတာ့ေသာ အိပ္ယာခင္း၊ ေစာင္၊ မ်က္ႏွာသုုတ္ပုဝါ တုုိ႕ ကုုိ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကူညီေရး အသင္းအဖြဲ႕ မ်ား လြယ္ကူစြာ လွဴဒါန္းႏုုိင္ပါ
သည္။
● ဟုုိတယ္မ်ား စားေသာက္ဆုိင္မ်ားသည္ ၎တုုိ႕ ၏ ပရိေဘာဂမ်ားကုုိ လဲလွယ္လုိသည့္အခါ မစြန႔ပ
္ စ္ပဲ လွဴဒါန္း ႏုုိင္ပါသည္ (သုိ႔) ေရာင္းခ်ႏုုိင္ပါသည္။
ဥပမာ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ေက်ာင္းမ်ား အေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္ လုုပ္ငန္းသုုံး အသုုံးအေဆာင္မ်ားကုိ ဝမ္းေျမာက္စြာ
လက္ခံပါလိမ့္မည္။
● ေလလြင့္အစားအစာမ်ား (သို႔) အႂကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားအား ၎တု႔ု၏ တိရိစၦာန္မ်ားကုုိ ေကြ်းရန္ (သုိ႔) ေျမေဆြးလုုပ္ရန္ ေပးႏုုိင္
ပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၃၇၊ ၃၈ တြင္ ၾကည့္ပါ)

၂။ အႏၱရာယ္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုုိ စနစ္တက်ကုုိင္တြယ္ပါ
၎တုုိ႔၏ ဓါတ္ျပဳႏုုိင္မႈ ႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ အသုုံးျပဳၿပီးသား မီးသီး မီးေခ်ာင္းမ်ား၊ သုုတ္ေဆး
မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား (သုိ႔) ပုုိးသတ္ေဆးမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကုုိ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ကုုိင္တြယ္သင့္
ပါသည္။
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကုုိ ျပန္
�ေဒသတြင္း ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ NGO မ်ား၊ ေဒသ အာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ တုုိင္ပင္၍ အႏၱရာယ္ ရွိသည့္ စြန႔ပ
သုုံးရန္ (သို႔) ေျပာင္းလဲ၍ျပန္သုံးရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုုိ ေဖၚထုုတ္ပါ။
အမ်ားပုုိင္ပစၥည္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံျခင္း
ကန္သုိျမဳိ႕ (ဗီယက္နမ္) တြင္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ စြန္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုုိ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္းမ်ား မရွိေသာ္လည္း ကန္သုိ အပန္းေျဖစခန္း
(https:/www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/cantho.html) သည္ အသုုံးျပဳျပီးသညး ဘကၱရီ ႏွင့္ ပုုံနိပ္မွင္ဘူးမ်ား အပါအဝင္
အဆိပ္ျဖစ္ေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ သဘာဝအတြင္းသို႔ မစြန္႔ပစ္မိေစရန္ သင့္ေလွ်ာ္သလုုိ သန္႔စင္ရန္ ဆုုံးျဖတ္ထားပါသည္။ ထုုိသို႔လုပ္ရန္
ဟုိတယ္သည္ ဟုုိခ်ီမင္းၿမဳိ႕ မွ အထူးကုုမၼဏီတစ္ခုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ပါသည္။ ထုိကုမၼဏီသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္လာေရာက္သိမ္းယူၿပီး
စနစ္တက်ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ အခမဲ့ မဟုတ္ေပ (တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၀ နီးပါး) သိုေ
႔ သာ္ ေဂဟစနစ္
ကုိ ညစ္ညမ္းေစျခင္းကုုိ ေရွာင္က်ဥ္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈတစ္ခုအျဖစ္ ဟုိတယ္မွ သတ္မွတ္ပါသည္။

37

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈ

၃။ အျခားအမ်ဳိးအစား စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုုိ ဘာလုုပ္မည္နည္း?
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တရားဝင္ေျပာင္းလဲ၍အသုုံးျပဳသည့္ စင္တာမ်ားရွားပါးၿပီး ပုုံမွန္အားျဖင့္ လူအမ်ားအျပားသည္ ျပန္အသုုံးခ်ႏုုိင္ေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း
မ်ားကုုိစုေဆာင္းျပီး အရပ္နည္းအရပ္ဟန္ျဖင့္ ျပန္အသုုံးခ် ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ထုုိစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ သံဘူး၊ ဖန္၊ ႏွင့္ ပလပ္စတစ္ဘူးမ်ား ကဲ့သ႔ေ
ုိ သာ ပလပ္စတစ္ ထုတ္ပုိးပစ္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

! စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုုိ အနည္းဆုုံး ၄အုုပ္စုခြဲျခားႏုုိင္ပါသည္
- စကၠဴ ၊ ေလလြင့္အစားအစာ၊ ပလပ္စတစ္ ႏွင့္ သတၱဳ ၊ ဖန္

!

သင့္ၿမဳိ႕ တြင္ စြန္႕ ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုုိ တရားဝင္ႏွင့္ အရပ္နည္းျဖင့္ ျပန္ေျပာင္း၍အသုုံးခ်ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မွ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆု ိင္သူမ်ားကုုိ

ေဖၚထုုတ္ျပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အမ်ဳိးအစား တစ္ခု စီကု ိ ထုုိသက္ဆု ိင္သူမ်ားကုုိ ေပးပါ။
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အမ်ဳိးအစား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အရွိအတုိင္းပင္လွ်င္ အျခားစီပြားေရး က႑မ်ားအတြက္ တန္ဘုိး ရွိေနႏုုိင္သည္ကုိသတိျပဳပါ။ေရာင္းခ်
သူမ်ားမွ အေပါင္ေငြျပန္အမ္းသည့္စနစ္ မွာ ေငြေၾကးအရ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းၿပီး ဖန္ႏွင့္ ပလပ္စတစ္ဘူး ကဲ့သုိ႕ ေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သုံးရန္
စဥ္းစား သင့္ေပသည္။

အမႈိက္မွ ရတနာသုုိ႔
အခန္း ၄၀၀ ရွိေသာ ပုုံမွန္ ဟုုိတယ္ တစ္လုံးသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျပန္လည္အသုုံးျပဳ၍မရေသာ ေလလြင့္ဆပ္ျပာ ၃.၅ တန္ ထြက္ပါသည္။
သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းျခင္းအေျဖ ကုမၼဏီဒုိင္ဗာေစး (Diversey) သည္ ဟုိတယ္မ်ားမွ သုံးၿပီးသားဆပ္ျပာမ်ားကုုိ စုုေဆာင္း၍ ဆပ္ျပာ
ေတာင့္ျပန္လည္ျပဳ လုပ္ကာ ႏြမ္းပါးေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ျပန္လည္ ေဝေပးရန္ ဟူသည့္ ရုုိးစင္းသည့္ စိတ္ကူးေပၚ အေျခခံ၍
“ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အတြက္ ဆပ္ျပာ” လႈပ္ရွားမႈ (https:/www.diversey.com/ sustainability/soap-for-hope) ကုုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္
စတင္ခဲ့ပါသည္။
ပါဝင္ပတ္သက္သူ အမ်ားအျပား၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ၎စတင္လႈပ္ရွားမႈသည္ တရုုတ္၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ကေမၻာဒီယား၊ ျမန္မာ ႏွင့္
အျခား (၃၄) ႏုုိင္ငံသုိ႔ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဟုုိတယ္မ်ားသည္ ဧည့္သည္မ်ားထြက္သြားျပီးလွ်င္ အသုုံးျပဳၿပီး
သား ဆပ္ျပာအစမ်ားကုုိ စုေဆာင္းကာ ေဒသခံ လုုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ NGO သု႔ုိ ပုိ႔ေပးပါသည္။ ဒုုိင္ဗားေစး (Diversey) ကုုမၼဏီမွ ေထာက္ပံ့
ေသာ နည္းပညာျဖင့္ NGO သည္ ဆပ္ျပာေခ်ာင္းအသစ္မ်ား ျပန္မလုပ္ခင္ ဆပ္ျပာစမ်ားကုုိ မ်ဳိးတူစု၊ သန္႔စင္၊ ပုုိးသတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ပါ
သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရစီးေၾကာင္းမလုုိပဲ အသုုံးျပဳႏုုိင္သည့္ ဆပ္ျပာစက္ကုိ ဒိုင္ဗားေစး မွ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ၿပီး
လွ်င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဆုုိင္ရာ အသိပညာေပးပြဲ မ်ားႏွင့္တြဲ၍ ဆပ္ျပာေခ်ာင္း အသစ္မ်ားကုုိ အလုိအပ္ဆုံးသူမ်ားအား ခြဲေဝေပး
ပါသည္။
ဟုိတယ္မ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ အေလအလြင့္ပစၥည္းေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အသုုံးျပဳၿပီးသား ဆပ္ျပာေခ်ာင္းကုုိ အဓိပၺါယ္ရွိေသာ အသုုံးျပဳျဖစ္
ေစျခင္းျဖင့္ ရုုိးစင္းေသာ္လည္း ထိေရာက္ျပီး သက္ ေရာက္မႈမ်ားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အခန္းအေရအတြက္ႏွင့္ ငွားရသည့္
ႏႈန္း ေပၚ မႈတည္ ၍ တေန႕ လွ်င္ အေခ်ာင္း သုုံး ေလး ရာ အထိ လႊင့္ပစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤ လႈပ္ရွားမႈကုိ ဟုုိတယ္၅၄၀ မွ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး
စြန္႔ပစ္ ဆပ္ျပာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၂၆၂၃ တန္ကုိ အမႈိက္ပုံမ်ားမွလမ္းလႊဲ ခဲ့ျပီး ျပန္ေျပာင္းလဲ၍အသုုံး ျပဳခဲ့ပါသည္။ ယေန႕ အထိ
“ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အတြက္ဆပ္ျပာ” သည္ ဆပ္ျပာ ေခ်ာင္း ၂၂ သန္း ျဖန္႕ ေဝရန္ လုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
မ်ားမၾကာေသးမွီက ဒုုိင္ဗာေစးသည္ အိပ္ယာ ခင္း၊ စားပြဲခင္း၊ ေရခ်ဳိးဝတ္ရုံ၊ မ်က္ႏွာသုုတ္ပုဝါ အစရွိသည့္ ဟုိတယ္သုံး ခ်ည္ထည္မ်ားကုုိ
ေျပာင္းလဲ၍အသုုံးျပဳရန္အတြက္ “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အတြက္ ပိတ္စ” ဟုုေခၚ သည့္ ေနာက္ထပ္ ဆင္တူရုိးမွား လႈပ္ရွားမႈအသစ္ တစ္ခုကုိ
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အသုုံးျပဳၿပီးသား ခ်ည္ထည္မ်ားကုုိ လတ္တေလာ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရးသို႔ လွဴဒါန္းပါသည္။
သို႔မဟုုတ္ ဝင္ေငြရရွိေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု အေနျဖင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ အသုုံးဝင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ ျပန္လည္အသုုံး
ျပဳပါသည္။

ေျမေဆြးလုုပ္ပါ
ေျမေဆြးလုပ္ျခင္းသည္ ေအာ္ဂဲနစ္ စြန္႕ ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုုိ သဘာဝ ေျမၾကီး ဓါတ္ေျမၾသဇာ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ျပစ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပန္သုံးရန္ ႏွင့္ ေျပာင္းလဲ၍အ
သုုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ တရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပုုံမွန္အားျဖင့္ စြန္႕ ပစ္ပစၥည္းဟုုသတ္မွတ္သည့္ ေအာ္ဂင္းနစ္ ပစၥည္းမ်ားကုုိ
ေဆြးေျမ႕ ပ်က္စီးျခင္း အေပၚ အေျခခံပါသည္။

!

ေျမေဆြးလုပ္စနစ္ တစ္ခု ကုုိ တည္ေဆာက္ရန္ လြယ္ကူသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခု:

၁။ ေျမေဆြးလုုပ္ရန္ပုံး တစ္ခုကုိ ဝယ္ပါ သို႕ မဟုုတ္ ျပဳလုုပ္ပါ (ရုုိးရုုိး သစ္သားေသတၱာ)။
၂။ ျပန္႔ ပ်ဴးျပီး ေရစီးေကာင္းကာ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အသုုံးျပဴနုုိင္သည့္ ေနရာတစ္ခုေရြးပါ။
၃။ မွန္ကန္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ကုုိ ပုုံးထဲထည့့္ပါ။
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ထည့္ရမည့္ အရာမ်ား

“အစိမ္း”

ပစၥည္းမ်ား

ပစၥည္းမ်ား
• ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးအခြံ

•

သစ္ရြက္၊ ျမက္ေျခာက္ ႏွင့္
ေကာက္ရုိးမ်ား

မ်ား၊ ႏွင့္ အရည္ညစ္ျပီးေပ်ာ့ဖတ္

• မ်ား

•

စကၠဴ ႏွင့္ ကပ္ထူ ျဖတ္စမ်ား

ေပါင္မုန္႕ အေဟာင္းမ်ား၊ ဒိုးနတ္၊

(အေျပာင္ ႏွင့္ အေရာင္ရင့္

မုုန္႕ ၾကြတ္ ကိတ္ေျခာက္၊ ပီဇာ

စကၠဴမ်ားေရွာင္ပါ)

အနားစ၊ ႏွင့္ ေခါက္ဆြဲဖတ္မ်ား

• ေကာ္ဖီ အမႈန္႕ မ်ား
• သစ္ပင္စိမ္းျဖတ္စမ်ား
• အေစ့မ်ား (ခ်က္ျပီး (သို႕) အစိမ္း)၊

မထည့္ရမည့္
အရာမ်ား

“အညဳိ”

•
•
•

ၾကက္ဥခြံမ်ား

•
•
•
•
•
•
•

အသား ႏွင့္ အရုုိးမ်ား
ၾကက္သားႏွင့္ ငါး
အဆီအၾကြင္းအၾကံမ်ား
ၾကက္ဥအလုုံးလုုိက္မ်ား
ႏုုိ႕ ထြက္ပစၥည္းမ်ား
လူႏွင့္ တိရိစၦာန္ မစင္မ်ား
ျပင္ဆင္ထားေသာသစ္မ်ား

လက္ဖက္ေျခာက္မႈန္႕ အိတ္မ်ား
သစ္ပင္ ျဖတ္စျဖတ္နမ်ား

ဆန္….

ပုုံးေအာက္ေျခတြင္ ၁၀ စင္တီမီတာခန္႕ သစ္သားစငယ္မ်ား၊ ေကာက္ရုိး
သို႔မဟုုတ္ ျမက္ေျခာက္ တုုိ႕ ျဖင့္ ခပ္ဖြဖြခင္းထားေသာ အလႊာျဖင့္ စတင္
ပါ။ ထုုိအရာမ်ားမရလွ်င္ သစ္ရြက္ေျခာက္မ်ား ကုုိလည္း သုုံးႏုုိင္ပါသည္။
ပုုံးေအာက္ေျခတြင္ခင္းထားေသာ အလႊာထဲသုိ႔ ေလဝင္ႏုိင္ရန္ ပထမ
အလႊာကုုိ ပြႏုိင္သေလာက္ပြပြ ခင္းသင့္ပါသည္။

10cm

ျပီးလွ်င္ “အညဳိ” ပစၥည္း ၁၀ စင္တီမီတာထည့္ပါ။ ထုိ႕ေနာက္ ေျမေဆြး
(သုုိ႔) ဥယ်ာဥ္ျခံသုံးေျမ ျဖင့္ ပါးပါးေလးဖုုံးပါ။ အလႊာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ျပီးလွ်င္ “အစိမ္း” ပစၥည္း ၁၀ စင္တီမီတာ အေပၚ မွထည့္ပါ။ ဆက္လက္
၍ “အစိမ္း” ႏွင့္ “အညဳိ” ပစၥည္းမ်ားသုုံး၍ အလႊာမ်ား ပုုံးျပည့္သည့္အထိ

10cm

တစ္လွည့္စီ ထည့္ပါ။
ေျမေဆြးျဖစ္သည့္အထိ ၁၄ရက္ မွ ၁၂ လ

10cm

(အသုုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားေပၚ မႈတည္၍) အထိၾကာႏုုိင္ပါသည္။
ေျမေဆြးကုုိ အိမ္တြင္းစုုိက္အပင္မ်ား၊ ေျမျပင္ျခင္း၊ ေျမၾသဇာတုုိ႕ အတြ
က္ သုုံးႏုုိင္ပါသည္။

သတိေပးခ်က္
ဇီဝရုုပ္မ်ား အတြက္လုိအပ္သည့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိ ဖယ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေျမေဆြးလုုပ္ျခင္း ကုုိ ေႏွးေကြး ေစႏုုိင္သည့္ အတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အဆီ
မ်ားႏွင့္ ႏုုိ႕ ျဖင့္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုုိ မထည့္ သင့္ပါ။
အျခားပစၥည္းမ်ားထည့္ုျခင္းအားျဖင့္ အဆိပ္သင့္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါပုုိးမ်ား အႏၱရာယ္ကုိ ျဖစ္ေစႏုုိင္ပါသည္။ အျခားပစၥည္းမ်ားဆုုိသည္မွာ လူႏွင့္ အိမ္ေမြး
တိရိစၦာန္ မစင္မ်ား၊ ဓါတုုေဗဒ (သုုိ႕) ဖိအားျဖင့္ ျပဳျပင္ထား ေသာ သစ္သား (သုုိ႕) လႊစာမႈန္႕ မ်ား၊ အသားႏွင့္ တိရိစၦာန္ အဆီမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး မည္သည့္အခါ
မွ် မထည့္ သင့္ေပ။
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ေျမႀကီးႏွင့္ ေရ ညစ္ညမ္းေစျခင္းကုုိ ေရွာင္ပါ
၁။ မီးဖုုိေခ်ာင္မွ ဆီေခ်းမ်ား
ဆီ၊ အဆီ ႏွင့္ ဆီေခ်း မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ပိတ္ဆု႔မ
ိ ႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈ အႀကိမ္အေရအတြက္သည္ ပုုိမ်ားလာေနျပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ အဆီခြဲထုတ္
ကရိယာမ်ားကုုိ မီးဖုုိေခ်ာင္တြင္ မျဖစ္မေန သုံးရမည့္ဟူေသာ ဥပေဒ ရွိပါသည္။ ဆီစစ္ကန္သည္ ရုုိးရွင္းေသာ ေသတၱာတစ္လုံးသာျဖစ္ၿပီး စြန္႔ပစ္ေရမွ အဆီ
မ်ားကုုိ ခြဲထုတ္ေပးပါသည္။ ေရဆုုိးေျမာင္းမ်ားထဲ စြန္႕ ပစ္ေသာ အဆီႏွင့္ အမႈန္မ်ား ပမာဏကုုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္ ပိတ္ဆုိျ႔ ခင္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေ
စ ျခင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ဖယ္ထုတ္လုိက္သည့္ အဆီမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ေသာကုမၼဏီတစ္ခုမွ အခ်ိန္မွန္ လာေရာက္ယူ
ေဆာင္သင့္ပါသည္။
ေရျဖင့္ မေရာေသးသည့္ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အသုုံးျပဳေသာ ဆီမ်ားကုုိ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ခြဲထုတ္သင့္ ပါသည္။

အဆီထုတ္ ကိရိယာ နမူနာ
မီးဖိုေခ်ာင္ ေရေဆးကန္

ပထမ စုပ္ထုတ္ တံတား

ဒုတိယ စုပ္ထုတ္တံတား

အေပါက္ငယ္

ပုံမွန္ အရည္ အျမင့္

ဝင္ပိုက္

ပထမကန္

အမႈိက္အဆီ

ဒုတိယကန္

ထြက္ပိုက္

အမႈိက္စီး ေျပာင္းေပးရာ လမ္းေၾကာင္း
အမႈိက္အဖတ္

ကူးေျပာင္းျခင္း ပိုက္

၂။ သန္႔ရွင္းေရး၊ သန္႔စင္ေရး ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးသန္႕ စင္ေရး ပစၥည္းမ်ား
သန္႔ရွင္းမႈအတြက္အသုုံးျပဳေသာ ပစၥည္းအမ်ားအျပားတြင္ ကမာၻႀကီးႏွင့္ သုုံးစြဲသူ က်န္းမာေရးကုုိ ထိခုိက္ေစႏုုိင္ေသာအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုုိင္သည့္ ဓါတုပစၥည္း
မ်ား၊ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေရရွည္ခံ ဓါတုုပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ေဂဟစနစ္ကုိ မထိခုိက္ေစႏုုိင္ေသာ၊ ဇီဝကုိအေျခခံ (ေအာ္ဂဲနစ္) ဆပ္ျပာမႈန္႔မ်ား၊ သန္႔ရွင္းေရးသုုံးပစၥည္းမ်ား၊ ႏွင့္ ကုုိယ္ခႏၶာ သန္႕ ရွင္းေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ
သုုံးသင့္ပါသည္။ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအတြက္ ပုုိးသတ္ေဆးရည္အျဖစ္သုံးသည့္ ရွာလကာရည္ ကဲ့သ႔ေ
ုိ သာ “ကိုယ္တုိင္လုပ္” သဘာဝအတုိင္း ေျဖရွင္း
နည္းလမ္း အမ်ား အျပားကိုလည္း လြယ္ကူစြာ ရႏုုိင္ပါသည္။
ထုုိ သဘာဝပစၥည္းမ်ားသည္ သင္၊ သင့္၏ ဧည့္သည္မ်ား ႏွင့္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ ပုိ၍ေကာင္း ပါသည္။
ေရကူးကန္မ်ားတြင္လည္း ကလုိရင္း ဓါတုုပစၥည္းသုုံးမည့္အစား ဆားကုုိ အသုုံးျပဳႏုုိင္ပါသည္။
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ပုုိမု ိသန္႔ရွင္းေသာ ကမၻာေျမ အတြက္ သန္႔ရွင္းေရးသုုံး ပစၥည္းမ်ား
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုုိ အနည္းဆုုံးျဖစ္ေစျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဧည္သည့္မ်ားကုုိ ပုုိေကာင္း မြန္သည့္ သက္ေတာင့္သက္သာ
ရွိမႈ ႏွင့္ က်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ တုုိ႕ ကုုိေပးႏုုိင္ရန္ အလုုိ႔ငွါ ႏုုိဘုိတယ္ ဆုုိင္ဂုံ စင္တာ (The Novotel Saigon Center)
သည္ ေဂဟစနစ္ကုိ မထိခုိက္ေသာ တကုုိယ္ေရ သန္႕ ရွင္းေရးသုုံး ပစၥည္းမ်ား (ဆပ္ျပာ၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ ဆပ္ျပာရည္) ႏွင့္ အေထြေထြ
သန္႕ ရွင္းေရးသုုံး ပစၥည္းမ်ားကုုိသာ သုုံးပါသည္။
ေရခ်ဳိးခန္းသုုံး ပစၥည္းမ်ား သည္ တန္ဘုိးသင့္ေလ်ာ္ သည့္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ သဘာဝထြက္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ျပီး တခ်ိန္တည္းတြင္ ဟုုိတယ္မွ
သုုံးေသာ သန္႕ ရွင္းေရးသုုံးပစၥည္း အားလုုံးသည္လည္း ေဂဟစနစ္ ကုုိမထိခုိက္ ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ (Eco-certified)
ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ထုုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႏွစ္ခု မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ႏွင့္ လူမႈအသုုိင္းအဝန္းဆုုိင္ရာဝတၱရားမ်ား အတြက္ ျပဳလုုပ္သည့္
AccorHotels’ Planet 21 အစီအစဥ္၏ မျဖစ္မေနလုုပ္ရမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အစိတ္အပုုိင္း မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား ႏွင့္ ပုုိးသတ္ေဆးမ်ား
သန္႕ ရွင္းေရးသုုံး ပစၥည္းမ်ား သကဲ့သုိ႕ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ ပုုိးသတ္ေဆးမ်ားကုုိ အမ်ားအားျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အား အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစေသာ
ဓါတု
ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုုပ္ထားသည္။
၎တုုိ႕ အစား သဘာဝ ဓါတ္ေျမၾသဇာအျဖစ္ ေျမေဆြး (သင္ကိုယ္တုိင္ျပဳလုုပ္ထားေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခား အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ျပဳလုုပ္ထားေသာ) ႏွင့္ ျခင္
ႏွင့္/သို႕ မဟုုတ္ ျခင္ေထာင္မ်ားအတြက္ စပါးလင္ဆီ ကဲ့သုိ႕ ေသာ ေဂဟစနစ္ကုိ မထိခုိက္သည့္ ျခင္ႏုိင္ေဆးမ်ဳိးကုုိ သုုံးပါ။
အကယ္၍ ဓါတုုေဗဒပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုုတ္လုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုုိ သုံးရန္ လုုိအပ္ေနေသးသည္ ဆုုိလွ်င္လည္း သူတုိ႔ကုိ သုုံးသည့္ အၾကိမ္ေရကုုိ
ေလ်ာ့ပါ။

၄။ စြန္႕ ပစ္ေရ သန္႕ ရွင္းေရး စနစ္မ်ား
သင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စြန္႕ ပစ္ေရမ်ား ဘာျဖစ္သြားသည္ကုိ သိရန္မွာ သင္၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္။ ဘယ္ေရာက္သြားသလဲ။ သဘာဝ
အတြင္းျပန္ေရာက္မသြားမွီ သန္႕ စင္ လုုိက္ေသးလား။ သင္ရဲ႕ အေဆာက္အဦး ေတြမွာသုုံးတဲ့ ေရအခ်ဳိ႕ ကုုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္သန္စ
႔ င္ျပီး သုုံးႏုုိင္ပါသလား
(ဥပမာ ေရအိမ္ သုုံး)။
အကယ္၍ သင့္အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရျပန္လည္ျပဳျပင္ကန္မရွိပါက အထူးသျဖင့္ သင္၏ ဟုုိတယ္ စားေသာက္ဆုိင္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ား
အတြက္ ေရဆုုိးေရညစ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္သန္႕ စင္ေရး နည္းလမ္း မ်ားကုုိ ရယူပါ။
သင့္တြင္ လုုံေလာက္ေသာ ေနရာ ရွိလွ်င္ သုုံးနုိင္ေသာ သဘာဝပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသန္႕ စင္ႏုိင္ သည့္ နည္းလမ္း အခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္

အင္းေလးကန္ေရ ထိန္းသိမ္းေရး
မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား ပုုိမ်ားလားျခင္းႏွင့္ စုုိက္ပ်ဴိးေရးလုုပ္ငန္း ပုုိမုိဖြံ႕ ျဖဳိးလာမႈေၾကာင့္ လာေရာက္ေနထုုိင္
သူ ႏွင့္ လည္ပတ္သူမ်ား ပိုမ်ားျပားလာပါခဲ့သည္။ မည္သုိ႕ ပင္ျဖစ္ေစ ယခင္ လူဦးေရ အနည္းငယ္သာရွိစဥ္က ျပသနာမဟုုတ္ခဲ့ေသာ သန္႕
ရွင္း
ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဤ ႀကီးထြားလာမႈႏွင့္ အၿပဳိင္မလုိက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ျပဳျပင္သန္႔စင္ျခင္းမရွိေသာ ေရ တုိ႔ကန္အတြင္း တုိက္ရုိက္ ျပန္
ေရာက္သြားပါသည္။
အင္းေလးကန္ အတြင္းရွိ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင့္တကြ ဟုုိတယ္၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ ဧည့္ခံၾကဳိဆုိေရးေက်ာင္း တုိ႔ ပါလုုပ္ကုိင္ေသာ
ASSET-H&C ၏ အစိတ္အပုုိင္းျဖစ္သည့္ အင္းေလး အေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းေရး ေဖါင္ေဒးရွင္း (http:/inleheritage.org/en/home) သည္
ေရစိမ့္ေဒသ စြန္႔ပစ္ေရ ျပန္လည္ျပဳျပင္သင့္စင္ေရး စနစ္တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၎၏ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။
စြန္႔ပစ္ေရကုိ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ ေျမဆြဲအားကုုိသုံး၍ ေအာင္ျမင္စြာ ပုုိ႕ေဆာင္ျပီး အပင္မ်ား (အခ်ဳိ႕ ကုိ အင္ေလးကန္မွပင္ရ ရွိသည္)
ႏွင့္ ထုုိ အပင္မ်ားတြင္ ေနေသာ အႏုဇီဝသက္ရွိေကာင္မ်ားကုုိ သုုံး၍ သန္႕ စင္ပါသည္။
ဤနည္းလမ္းသည္ အင္းေလးကန္ရွိ စီးပြားေရးးလုုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ေနထုုိင္သူမ်ားအတြက္ စြန္႔ပစ္ေရကုုိ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ကုုိင္တြယ္
ေျဖရွင္းႏုုိင္မည့္ ေရရွည္အသုုံးျပဳႏုုိင္ေသာ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤစနစ္သည္ တည္ေဆာက္ရန္ ကုုန္က်စားရိတ္သက္သာၿပီး ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ခလည္း သက္သာပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး မလုုိအပ္သလုုိ ဓါတုုေဗဒပစၥည္မ်ားလည္းမသုုံးပါ။
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ေလ်ာ့က်ေစျခင္း ႏွင့္
သင့္ေလွ်ာ္ေအာင္ စီစဥ္ျခင္း
အစိမ္းေရာင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
ေလေအးစက္သုံး ဓါတ္ေငြ႕ ရည္
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဝယ္ယူမႈ
လုုပ္ငန္းေနရာ ေရထုုိးေဖါက္စိမ့္ဝင္ႏုိင္မႈကုိ
အေကာင္းဆုုံးျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း
ပတ္ဝန္းက်င္ ပူေႏြးလာမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
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ျပႆနာက ဘာလဲ
ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အတြက္ စိန္ေခၚ မႈမ်ားထဲမွ အႀကီးမားဆုုံးစိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖ
စ္သည္။ လူသားတုုိ႕ ၏ လုုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေလထုုအတြင္းရွိ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ဓါတ္ေငြ႕ ပါဝင္
မႈ ပုိမုိတုိးလာကာ ဖန္လုံအိမ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ပုိုျမင့္မားလာေစၿပီး ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈ ဘက္
သုုိ႕ ဦးတည္သြားပါသည္။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ပုုိျပင္းထန္ၿပီး ပုုိစိတ္လာေသာ မုုန္တိုင္းမ်ား၊ မၾကာ
မၾကာျဖစ္ေသာ ေရလႊမ္းမုုိးမႈ ႏွင့္ မုုိးေခါင္မႈမ်ား၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္လာမႈ ႏွင့္ အျခား ျပင္း
ထန္ အစြန္းေရာက္ေသာ ရာသီဥတုု ျဖစ္စဥ္မ်ား အေနျဖင့္ ေတြ႕ ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈ
ကို ျဖစ္ေပၚ ေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကုုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ လက္ခံက်င့္သုံးရန္ႏွင့္
ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုုိ က်င့္သားရလာရန္တုိ႕ကို အေဆာတလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ရန္
လုုိပါသည္။

သင္ဘာေၾကာင့္ ဂရုုစုိက္သင့္ပါသလဲ
ခရီးသြားလာေရးလုုပ္ငန္းသည္ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းခံတစ္ခု ျဖစ္
သလုုိ ရာသီဥတုု ေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈအမ်ားဆုုံး ရွိႏုိင္သည့္ က႑မ်ား
ထဲမွ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ UNWTO ေျပာသကဲ့သ႔ုိ “ရာသီဥတုုသည္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း၊
အထူးသျဖင့္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပုုိင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကမ္းေျခ၊ ေတာေတာင္သဘာဝ၊ ေဆာင္း
ရာသီ အားကစားတုိ႔အတြက္ ပဓာနက်ေသာ သဘာဝ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားရာ
ႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားသြားသည့္ ေနရာမ်ားရွိ ရာသီဥတုု အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ရာသီပုံစံ တုုိသ
႔ ည္ ခရီး
သြားမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ႕ႏွင့္ ၎တု႔၏
ိ ခရီးသြားျခင္းဆုုိင္ရာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ သိသိသာသာ ထိခုိ
က္ ႏုုိင္ပါသည္။ ဝယ္လုိအားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားဝင္ေရာက္မႈအေရအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ခရီးသြား
လုပ္ ငန္း စီးပြားေရးအေပၚထိခုိက္ႏုိငၿ္ ပီး စုုိက္ပ်ဳိးေရး၊ လက္မႈလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
ကဲ့သုိ႔ ေသာ အျခား ဆက္စပ္ေနေသာ က႑မ်ားကုုိလည္း လုုပ္ငန္းရပ္သြားသည္အထိ ထိခုိက္ႏုိင္ပါ
သည္။”18
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈသည္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းအတြက္ ဦးစားေပးအေလးထားရမည့္ ကိစၥတစ္
ခုုျဖစ္သင့္ပါသည္။
တုုိက္ရုိက္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈအျပင္ ဧည့္ခံႀကဳိဆုိေရးႏွင့္ ေကြ်းေမြးေရးလုုပ္ငန္း အေနႏွင့္ လူ႕အသက္ႏွင့္
ေငြေၾကးကုုန္က်မႈ ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ရန္အတြက္ ကုုိယ္ကုိကုိယ္ ျပင္ဆင္ျပီး သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ခံႏုိင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ေနစဥ္ (လက္ခံျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္) ထုုတ္လြတ္ျခင္းမ်ား
ကုုိ ပုိမုိေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ရန္ အျခားေသာ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိလည္း လုုပ္ႏုိင္ပါသည္(ေလ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္
ခ်က္)။
ဤအခန္းတြင္ ဧည့္ခံႀကဳိဆုိေရးႏွင့္ ေကြ်းေမြးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးျခင္းကုိ
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ၎တုုိ႕ အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကုုိလည္း
ကန္႔သတ္ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္ရန္ ေနာက္ထပ္ အၾကံျပဳခ်က္ကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။
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ေလ်ာ့က်ေစျခင္း ႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ေအာင္ စီစဥ္ျခင္း

အစိမ္းေရာင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
ကားမ်ား၊ သေဘာၤမ်ား၊ ရထားမ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ား၊ အတြက္ ေလာင္စာဆီ ေလာင္ကြ်မ္းမႈမွ အဓိက ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊင့္မႈ၏
အစိတ္အပုိ္င္းအမ်ားစုုကုိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုုပ္ငန္းမွ ထုုတ္လႊတ္ပါသည္။
ဟုုိတယ္၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ သုုိ႕ မဟုုတ္ ဧည့္ခႀံ ကဳိဆုိေရး သင္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ သယ္ယူပု႔ိေဆာင္ေရးေၾကာင့္ ထြက္ေသာ ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕
ထုုတ္လႊတ္မႈကုိ ေအာက္ေဖၚ ျပပါနည္းမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။
● စက္ဘီးအသုံးျပဳမႈကုိ အားေပးရန္ အမိုးအကာရွိျပီး လုံျခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ စက္ဘီးရပ္ရန္ေနရာမ်ား လုုပ္ေပးျခင္း
● ဓါတ္ေငြ႕ ထုုတ္လႊတ္မႈနည္းေသာ ယာဥ္မ်ားအသုုံးျပဳမႈကုိ အားေပးရန္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသုံးယာဥ္မ်ား အားသြင္းသည့္ေနရာမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း
● ဧည့္သည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အသုုံးျပဳေသာ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ မက္လုံးမ်ားကုုိစီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
● အကယ္၍ အလုပ္ခြင္အတြင္း တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာေဝးလွ်င္ ဘက္စ္ကား ကဲ့သုိ႕ေသာ စုေပါင္းသုုံး သယ္ယူပ႔ေ
ုိ ဆာင္ေရး စနစ္ကုိ စီစဥ္ေပးျခင္း
● လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ခ်ိန္ ႏွင့္ ကုုန္စည္စီးဆင္းမႈ အတြင္း အစိမ္းေရာင္ သယ္ယူပ႔ုေ
ိ ဆာင္ေရးကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း (အစိမ္းေရာင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
နည္းလမ္းမ်ား၊ ႏွင့္ အစားအေသာက္ထုတ္ကုန္မ်ားကုုိ စက္ဘီး သုုိ႕ မဟုုတ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္သုံးယာဥ္ အစရွိသည္တုိက
႔ ုိ သုုံး၍ ျဖန္႔ျဖဴးပုိ႔ေဆာင္သည့္
နည္းတုုိ႔ကုိ သုုံးသည့္ ကုုန္စည္ေထာက္ပံ့သူမ်ား)
● ေလယာဥ္မ်ားထက္စာလွွ်င္ ရထား၊ ဘက္စ္ကားမ်ား၊ ေပါင္းသုံးသည့္ ကားမ်ား ကဲ့သု႔ေ
ိ သာ စုုေပါင္းသုုံး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကုိ အားေပးျမႇင့္တင္
ေပးျပီး ေဂဟစနစ္အတြက္ ပုုိမုိသင့္ေလ်ာ္ေသာ “အေႏွးခရီးသြားျခင္း” ကုုိ ဦးစားေပးရန္ ဧည့္သည္မ်ားကုုိ တုိက္တြန္းအားေပးျခင္း

အစားအစာမွ သန္႔စင္ေသာ ေလာင္စာဆီသို ႔
ကေမၻာဒီးယားႏုုိင္ငံရွိ လူမႈစီးပြားေရးလုုပ္ငန္း နာဂ ကမၻာေျမ Naga Earth (https:/www.nagaearth.org) သည္ စားေသာက္ ဆုုိင္မ်ား
ဟုုိတယ္မ်ားမွ ဟင္းခ်က္ဆီမ်ားကုုိ ဇီဝဒီဇယ္ဆီ ႏွင့္ ဆပ္ျပာ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာတြင္ ျပန္လည္ အသုုံးျပဳပါသည္။ ဇီဝဒီဇယ္ဆီ
သည္ ေလာင္ကြ်မ္းသည့္အခါ ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ မ်ားစြာ မထုုတ္ လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္မႈ နည္းပါသည္ (ရုုိးရုုိး
ေလာင္စာဆီမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ဟုုိက္ဒရုုိကာဗြန္ ၉၀%၊ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆုိဒ္ ၅၀% ေလ်ာ့နည္းျပီး ဆာလဖိတ္ လုုံးဝမထုုတ္လႊတ္ေပ)။
သန္႔စင္ထားေသာေလာင္စာဆီမ်ားကုုိ သယ္ယူပု႔ိေဆာင္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးစက္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ႏႈံးထားမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်
ပါသည္။ ဤစနစ္သည္ ဧည့္ခံႀကဳိဆုိေရးလုပ္ငန္းမွ အသုုံးျပဳၿပီးဆီမ်ားကုုိ သဘာဝအတြင္း မသန္႔စင္ပဲ စြန္႕ ျပစ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈဆုိင္ရာ
အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား ျပန္လည္ အသုုံးမျပဳေစရန္လည္း တားဆီးေပးပါသည္။ နာဂကမၻာေျမသည္ ဇီဝေလာင္စာ
ဓါတ္ျပဳမႈမွ ထုုတ္ယူသည့္ အလွဆီျဖင့္ ေဂဟစနစ္ကုိ မထိခုိက္ေသာ ဆပ္ျပာကုုိလည္း ထုုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ သူတုိသ
႔ ည္ ဤဆပ္ျပာ
ကုုိ ၎တုုိ႔အားေထာက္ခံသူမ်ားကုုိ ေပးၿပီး မ်ာမၾကာမွီတြင္ မိတ္ဖက္ NGOs အဖြဲ႕ မ်ား၏ က်မ္းမာေရးဆုိင္ရာ သန္႔ရွင္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားမွ
တဆင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖန္႕ ျဖဴးေပးႏုုိင္ပါလိမ့္မည္။

ေလေအးစက္ ဓါတ္ေငြ႕ ရည္
ဓါတ္ေငြ႕ ရည္သည္ ဓါတ္ေပါင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ပုုံမွန္အားျဖင့္ အရည္ သုုိ႔မဟုုတ္ အေငြ႕ အေျခအေနျဖင့္ ေတြ႕ ရွိရပါသည္။ ၎သည္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ အပူကုိ
စုုပ္ယူၿပီး ေလေငြ႕ ျပန္ကရိယာ၊ ေလဖိစက္ (compressor) အစရွိသည့္ အစိတ္အပုုိင္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ေလေအးကုုိ ထုုတ္ေပးႏုုိင္ပါသည္။
ေလေအးေပးစက္တြင္သုံးေသာ ဓါတ္ေငြ႕ ရည္အမ်ဳိးစားကုုိ အထူးဂရုုျပဳသတိထားသင့္ပါသည္။
ေလေအးေပးစက္တြင္သုံးေသာ ဓါတ္ေငြ႕ ရည္သည္ ကမၻာၾကီးပႈေႏြးလာမႈကုိ ျမင့္တက္ေစျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အုုိဇုံးလႊာကုုိ ထိခုိက္ေစျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႕ေလ
ထုုအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုုိင္ပါသည္။
၂၀ ရာစုု ဒုုတိယပုုိင္း တေလွ်ာက္လုံး ေလေအးေပးစက္အားလုုံးနီးပါး ခလုုိရုိဖလူရုိကာဗြန္ (chlorofluorocarbons – CFCs) ကုုိ ဓါတ္ေငြ႕ အရည္ အျဖစ္
သုုံးပါသည္။ ယခုုအခါ ေလေအးေပးစက္ အမ်ားစုုသည္ ေဟလုုိဂ်င္ဓါတ္စင္ေပါင္းစပ္ထားေသာ ခလိုရုိဖလူရုိကာဗြန္ (halogenated
chlorofluorocarbons (HCFCs such as R-22) ကုုိ ဓါတ္ေငြ႕ ရည္ အျဖစ္သုံးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုုိဓါတုုေဗဒပစၥည္း ၂ မ်ဳိးစလုုံးသည္ အုုိဇုံးလႊာပါးေစေ
သာ (Ozone Depleting Substances)
GWP)

ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ျပီး ကမၻာၾကီးပူေႏြးမႈျဖစ္ေစႏုုိင္သည့္ အလားအလာ (Global Warming Potential -

မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

HFCs သို္႕ မဟုုတ္ HFOs ကဲ့သုိ႕ ေသာ အျခား ေလေအးစက္ဓါတ္ေငြ႕ ရည္မ်ားတြင္ အုုိဇုံးလႊာကုုိ ပ်က္စီး ေစႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ (Ozone Depletion
Potential - ODP)

လုုံးဝမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔တြင္ ကမာၻႀကီးပူေႏြးမႈျဖစ္ေစႏုုိင္သည့္ အလားအလာ (Global Warming Potential - GWP)

ျမင့္ေနပါေသးသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အေကာင္းဆုုံး ေလေအးစက္ ဓါတ္ေငြ႕ရည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ODP ႏွင့္ GWP အၾကား ခ်ိန္ဆေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။
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ေလေအးစက္တစ္ခုျခင္းအတြက္ သီးသန္႕ သတ္မွတ္ထားေ
သာ ဓါတ္ေငြ႕ ရည္ တမ်ဳိးစီရွိပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ သင့္အေ

ေလကိုေအးေအာင္
လုပ္ေပးသည့္
ပစၥည္း အမည္ကို
မ်ားေသာအားျဖင့္
အဲကြန္း ျပင္ပ
ယူနစ္၏ စနစ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ အခ်က္
အလက္မ်ား ေဖၚျပ
ထားသည့္ ေနရာတြင္
ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္ ။

နႏွင့္
ေလေအးစက္တစ္ခု ဝယ္ယူရာတြင္ အသိရွိေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ
ကုိ ျပဳလုုပ္ရပါမည္။ ေအာက္ေဖၚ ျပပါ ဓါတ္ေငြ႕ ရည္ အမ်ဳိးအ
စားမ်ားသည္ R-22 ထက္စာလွ်င္ ပုုိ၍ သုုံးသင့္ေသာဓါတ္ေငြ႕
ရည္မ်ား (ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခုိက္မႈ အနည္းဆုုံးမွ အမ်ားဆုုံး)
ျဖစ္ပါသည္။

•R-32
•R-134A
•CO2
•R-290 or R-600A
ေလေအးစက္ဓါတ္ေငြ႕ ရည္မွ ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ ထုုတ္လႊတ္မႈ - ဟုုိတယ္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္

Susanne Becken and Katja Becken, Griffith University, 2015. 16/04/2018 ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ွဳသည္ .
http://www.greenhotelier.org/wp-content/uploads/2016/03/Greenhouse-gas-emissions-from-refrigerantsfinal.pdf

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဝယ္ယူမႈ
၁။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဝယ္ယူမႈအေၾကာင္း
ျပင္္ေပးသြင္းသူမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုုိ ေရြးခ်ယ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဧည့္ခံၾကဳိဆုိေရးႏွင့္ ေကြ်းေမြးေရး လုုပ္ငန္းလုုပ္သူမ်ားသည္ ၎တုုိ၏
႔
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ (ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းအေပၚ) ထိခုိက္မႈမ်ားအား ပုိမုိဆုိးရြားသြားႏုုိင္သလုုိ ပုိမုိေလ်ာ့က်သြားေစႏုုိင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးသုုံးစြဲ
သူ ထံေရာက္ေအာင္ သြားခဲ့ရသည့္ ခရီးအကြာအေဝး၊ ထုုိပစၥည္းလုုပ္သူ၏ လုုပ္ငန္းခြင္အျခအေန၊ အသုုံးျပဳၿပီးလွ်င္ ေရာက္ရွိသြားမည့္ေနရာမ်ားေပၚ မူတ
ည္ၿပီး ပစၥည္းတစ္ခုသည္ ကမၻာေျမႏွင့္ လူသားမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈ နည္းသည္ မ်ားသည္ကို သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။

ထုုိ႔ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိေသာ ဝယ္ယူမႈဆုိသည္မွာ သက္တမ္းအတြင္းကုုန္က်စားရိတ္ (life-cycle costing)

ကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်က္ မည္သည့္

:

ကုုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈကုိမဆုုိ ကမာၻႏွင့္ယွဥ္၍ စဥ္းစားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ေအာက္ေဖၚ ျပတု႔က
ုိ ုိ ေလ့လာရမည္ဟု ဆုုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

•
•
•
•
•
•

ဘာႏွင့္ျပဳလုုပ္ထားတဲ့ ကုုန္ပစၥည္း (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈလဲ (ပါဝင္ေသာ ကုုန္ၾကမ္းမ်ား)?
ဘယ္လုိအေျခအေနမွာ ျပဳလုုပ္သလဲ (အလုုပ္ခြင္ အေျခအေန၊ သဘာဝသယံဇာတ အသုုံးျပဳမႈ …)
ဘယ္ကလာသလဲ၊ ဘယ္လုိပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ျပီးျပီလ
ထုပ္ပုိးထားသလား၊ ဘယ္လုိထုပ္ပုိးထားသလဲ၊ ထုပ္ပုိးရန္လုိအပ္သလား၊
ဒီပစၥည္း (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဘယ္လုိ အသုုံးျပဳမွာလဲ၊ သက္္တမ္းကဘယ္ေလာက္လဲ၊
ဘယ္လုိ စြန္႕ ျပစ္မွာလဲ၊ ျပန္ျပီးအသုုံးျပဳႏုုိင္သလား၊ ျပန္ၿပီး အသုံးျပဳမွာလား၊ ျပန္ၿပီး အသုုံးခ်နုိင္လား၊ ျပန္ျပီး အသုံးခ်မွာလား၊

ပထမဦးဆုံးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံးအေနျဖင့္ တာဝန္ရွိေသာဝယ္ယူမႈဆုိသည္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈ (သုုိ႕) ကုုန္ပစၥည္တစ္ခုသည္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ မလုုိအပ္၊
အသုုံးပဲေနလုိ႔ ျဖစ္မျဖစ္တုိ႔ကုိ “ျငင္းဆုုိျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္အသုုံးျပဳျခင္း၊ ျပန္အသုုံးခ်ျခင္း၊” စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆျခင္း ျဖစ္သင့္ေပ
သည္။

- Green Hotelier, 2012. 16/04/2018 ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ွဳသည္
http:/www.greenhotelier.org/our-themes/responsible-procurement
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဝယ္ယူမႈ
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၂ ။ အစားအေသာက္ ထုုတ္လုပ္မႈတြင္
အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာသည္ ဧည့္ခံႀကဳိဆုိေကြ်းေမြးေရးလုုပ္ငန္း၏ အဓိကအက်ဆုုံး အစိတ္အပုုိင္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ခ်က္ျပဳတ္ေရးတြင္
အသုုံးျပဳေသာ ကုုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၏ ပင္ရင္းကုုိ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ရႈေထာင့္မွစဥ္းစားကာ အထူးတလည္ ဂရုုျပဳသင့္ေပသည္။ အမွန္ဆုိလွ်င္
အစားအေသာက္မ်ားအား ၎တုိ႔ေနာက္ဆုံး ဦးတည္ရာေနရာသုုိ႔ေရာက္ရန္ ပုိ႔ေဆာင္ရျပီး ေဂဟစနစ္ကုိ အနည္းႏွင့္အမ်ား ထိခုိက္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ား
သုုံး၍ ထုုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက
စားေသာက္ကုန္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ ထိခုိက္မႈ ရွိေပသည္။
ကုုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ကုိ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ား
ပါဝင္သင့္ေပသည္။:

•
•
•
•
•

စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်မည့္ အစားအေသာက္စာရင္းကုုိ ရာသီအလုုိက္ရရွိနုိင္ေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားေပၚ မူတည္၍ ျပင္ဆင္ျခင္း
ပုုိ၍နီးေသာေနရာမွ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကုုိ ေရြးခ်ယ္ျခင
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မထိခုိက္သည့္ စုုိက္ပ်ဳိးထုုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ငါးဖမ္းနည္းမ်ားကုုိ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း
မီးဖုုိေခ်ာင္သုံး ေအာ္ဂဲနစ္ ဟင္းသီဟင္းရြက္မ်ား ႏွင့္/သုုိ႕ မဟုုတ္ ဟင္းခပ္အေမႊးအၾကဳိင္ပင္မ်ား စုုိက္ပ်ဳိးျခင္း
ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ မ်ဳိးတုုံးေျပာက္ကြယ္နုိင္ေသာ သတၱဝါမ်ဳိးဆက္မ်ားကုုိ အထူးသတိထားသင့္ျပီး ၎တုုိ႕ ကုုိ ေရာင္းခ်ျခင္းကုုိ အၾကြင္းမဲ့
ပိတ္ပင္သင့္သည္။

ထုုိနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ ၿဖိဳးတက္တက္မႈကုိသာမက ဧည့္သည္မ်ား၊ အသုုံးျပဳသူမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏွင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ
တုိ႔ကုိလည္း ေသခ်ာစြာ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

ေဒသထြက္ကု ိစား ကမၻာႏွင့္ယွဥ္ စဥ္းစား
ဗီယက္နမ္ ႏုုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ဖူးကြက္ ကြ်န္းေပၚ ရွိ လာဘာရန္ဒါ ဖူးကြက္ အပန္ေျဖစခန္း (La Veranda Resort Phu Quoc) သည္ သူ၏
စားေသာက္ဆုိင္တြင္ လုုိအပ္သည့္ လတ္ဆတ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကဳိင္မ်ားအတြက္ စတုုရန္းမီတာ ၁၀၀၀
က်ယ္ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္ခင္း တစ္ခုကုိ စုုိက္ပ်ဳိးထားပါသည္။ ဟုုိတယ္သည္ ကုုိယ္ပုိင္ ပုုိးသတ္ေဆး၊ ေျမၾသဇာမ်ားကုုိ ထုုတ္လုပၿ္ ပီး
စုိက္ခင္းတြင္ မည္သည့္ ဓါတုုပစၥည္းကုိမွ အသုုံးျပဳျခင္းကုုိ ခြင့္မျပဳေပ။ ပုိးမႊားမ်ားကုိ ဟန္႔တားပ်က္စီးေစသည့္ ဂုုဏ္သတၱိရွိေသာ အမ်ဳိးကြဲ
အပင္မ်ားကုုိ ေရာစုိက္ျခင္းျဖင့္ လူႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ လုုံးဝ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေသာ သဘာဝပုုိးသတ္နည္းကုိ သုံးပါသည္။ ေျမသားကုုိ ေျမ
ၾသဇာေႂကြးရန္ ေသြးမႈန္႔ (တိရိစၦာန္ေသြးျဖင့္လုပ္ေသာ အေျခာက္မႈန္႔)၊ ၾကံသကာရည္ (ၾကံထြက္ပစၥည္း) ႏွင့္ တီေကာင္စြန္႔ပစ္ေျမၾသဇာမ်ား
ကုုိ သုံးပါသည္။ တီေကာင္စြန္႔ပစ္ေျမၾသဇာကုုိ လွီးျဖတ္ထားသည့္ မီးဖုုိေခ်ာင္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ႏြားေခ်းမ်ား
ကုုိ Red Wiggle ဟုုေခၚ ေသာ တီေကာင္အနီမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳျပီး ေျမေဆြးျဖစ္ေစသည့္နည္းျဖင့္ ထုုတ္လုပ္ပါသည္။ ဤနည္းစနစ္ႏွင့္
ရာသီပင္ေျပာင္းလဲ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း အေလ့အထ တုိ႔သည္ ေျမဆီလႊာကုုိ ေကာင္းမြန္ေစၿပီး သီးႏွံမ်ားကုုိအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။
စုုိက္ခင္းအား လိုအပ္သည့္ ေရပမာဏကုုိသာေပးၿပီး ေရအပုိသုံးစြဲမႈမရွိေသာ အေပၚမွ ေရျဖန္းသည့္စနစ္ကုိ သုုံးၿပီး အပင္တစ္မ်ဳိးခ်င္းစီကုိ
အျမစ္တြယ္မႈအေပၚ မူတည္၍ သင့္ေတာ္သည့္ ေရပမာဏကုုိသာ ေပးပါသည္။ ေျမေဆြးထည့္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း အပင္မ်ား၏ ေရလုုိအပ္မႈ
ကုုိ ေလ်ာ့ခ်ပါသည္။
ဤစနစ္သည္ အပန္းေျဖစခန္းအတြက္ ေအာက္ေဖၚ ျပပါမ်ား အပါအဝင္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိေစပါသည္။

•
•
•

ထည့္သြင္းစားရိတ္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစျခင္း
စားေသာက္ဆုိင္အတြက္ လတ္ဆတ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကဳိင္မ်ား ထုုတ္လုပ္ျခင္း
စြန္႔ပစ္အစားအစာမ်ားႏွင့္ ဥယဥ္ျခံစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ေျဖရွင္းေရးကုုန္က်စားရိတ္ကုိ သက္သာေစျခင္း

အထက္ေဖၚျပပါ ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္ခင္းတစ္ခုသည္ ေျမဆီလႊာကုုိပုိမုိေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ဖန္လုံအိမ္ ဓါတ္ေငြ႕ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံစြ
န္႔ပစ္
ပစၥည္းႏွင့္စြန္႔ပစ္အစားအစာ မ်ားကုုိေလွ်ာ့ခ်ျခင္း တုုိ႔ေၾကာင့္ ၎၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚ အက်ဴိးသက္ေရာက္မႈသည္ လြန္စြာအ
က်ဳိးမ်ားပါသည္။

AccorHotels ၏ ကမၻာ့လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မ်ဳိးတုုံးအႏၱရာယ္ၾကဳံေတြ႕ ေနသည့္ ငါးမ်ဳိးဆက္ ၆ မ်ဳိး (သတ္မွတ္ထားသည့္ ငါးမန္း၊
ငါးလိပ္ေက်ာက္၊ အေတာင္ျပာ ငမဲလုံး၊ ကရုပါး၊ ငါးၾကင္း ႏွင့္ ငါးရွဥ့္ အမ်ဳိးအစားမ်ား) အား အသုုံးျပဳျခင္းတားျမစ္ခ်က္ကုိ အေကာင္အ
ထည္
ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ La Veranda Resort Phu Quoc သည္ ဤ ပတ္ဝန္းက်င္အက်ဳိးျပဳ အစားအစာေထာက္ပံ့မႈ စနစ္ကုိ ပုုိမုိ
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ေလ်ာ့က်ေစျခင္း ႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ေအာင္ စီစဥ္ျခင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ Ratilanna Riverside Spa Resort Chiang Mai (http://www. ratilannachiangmai.com) သည္လည္း
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ကုုန္စိမ္း၀ယ္ယူေရး ေပၚလစီကိုက်င့္သုံးျခင္းအားျဖင့္ အစားအစာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတုိ႔မွ ျဖစ္ေပၚ
လာသည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈကုိ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိ သည္။ စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႔မွစ၍ ဟုိတယ္သည္
ၾကက္၊ ဝက္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံဆုိလွ်င္ ေဒသထြက္မ်ားကုိသာ ၀ယ္ယူရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔၀ယ္ယူႏုိင္ရန္
ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျပီး ၎တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ဟုုိတယ္၏ အဆို အရ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို၀ယ္ယူျခင္းသည္ အစားအေသာက္ကုန္က်စရိတ္ကုိ ၃၀% သက္သာေစပါသည္။ ေဒသ
တြင္း မရႏုိင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ အမဲသား သို႔မဟုုတ္ ငါး အပါအဝင္) အတြက္ ဟုုိတယ္သည္ ၎၏ ၿပီးျပည့္စုံေသာ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုုိင္ရာ ျပင္းျပေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ တင္းက်ပ္သည့္ လမ္းညႊန္မႈတစ္ခုကုိလည္း ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ
သည္။ ထုိကုန္ပစၥည္းသြင္းရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသူမ်ားအားလုံးတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေပၚလစီ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ၎
တို႔အေနျဖင့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား၊ တိရိစၧာန္မ်ား ႀကီးထြားႏႈန္းျမန္ေစသည့္ ေဆးမ်ားကို အသုံးမျပဳျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပတ္၀န္း
က်င္ကို ထိခိုက္ဖ်က္စီးႏိုင္သည့္ ေလထု ေရထုညစ္ညမ္းမႈတုိ႔ကိုေရွာင္က်ဥ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

၃ ။ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြင္း
ဟုုိတယ္မ်ားတြင္လည္း တင္သြင္းကုုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ပင္ရင္းႏွင့္ ထုုတ္လုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေဂဟစနစ္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေ
သာ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဧည့္သည္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚရန္ နည္းလမ္းအနည္းငယ္မ:
• ေဒသထြက္ကုန္ၾကမ္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခိုက္မႈမရွိေစသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထုုတ္လုပ္ထားေသာ) အားသုုံး၍ ေဒသခံ လက္မႈ
ပညာရွင္မ်ားျပဳလုုပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
• အိပ္ယာခင္းႏွင့္ အျခားအထည္အလိပ္မ်ား (ခန္းစီးမ်ား၊ ၀န္ထမ္း၀တ္စုံမ်ား၊ ေကာ္ေဇာမ်ား) အတြက္ သဘာ၀ ခ်ည္ထည္ (ဥပမာ - ၀ါဂြမ္း သို႔မဟုတ္
ေလွ်ာ္) မ်ားကုုိေရြးပါ။
• ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ျပန္အသုုံးခ်ထားေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳထားေသာပစၥည္မ်ားျဖင့္ ထုုတ္လုပ္ထားေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားကုုိ အားေပးပါ
(ဥပမာ- ေရခ်ိဳးခန္းငယ္ႏွင့္ အခန္းတြင္းပရိေဘာဂ အတြက္)
တစ္မူထူးသည့္ ေဒသလက္ရာ
(ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ) ဖႏြန္းပင္ရွိ Amanjaya Pancam Suites Hotel (http://www.amanjaya-suites-phnom-penh.com) ဟုိတယ္
သည္ ၎၏ အခန္း ၂၁ ခန္းႏွင့္ အမ်ားသုုံးေနရာမ်ားအတြက္ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ အလွဆင္ျခင္းမ်ားမွာ ေဒသခံလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္
ေဒသထြက္ကုန္မ်ား အားလုုံးနီးပါး ကိုသာ အသုံးျပဳထားသည္။ ဤေရြးခ်ယ္မႈသည္ ဟုုိတယ္အတြက္ တမူထူးျခားသည့္ပုံစံကို ဖန္တီးရန္
စိတ္အား ထက္သန္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔၏ ေဒသထြက္လက္မႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို အားေပးလုိစိတ္ တို႔ကိုအရင္းခံပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ပရိေဘာဂမ်ားအားလုံးႏွင့္ ၾကမ္းခင္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔က ေဒသထြက္ သစ္ေမႊးတစ္မ်ိဳး(ၾကီးမားေသာ သစ္
ေတာ ျပဳန္းတီးမႈျပႆနာမ်ား မတုုိင္မွီ) ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကေမာၻဒီးယားမွပိုးထည္မ်ားကိုလည္း ေခါင္းရင္း အကာမ်ား၊ ကူရွင္
ဖုံး၊ ခန္းစီး၊ မီးအုုပ္ေဆာင္း အစရွိသည့္ အဆင္တန္ဆာအမ်ားအျပားတြင္ အသုံးျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ပုုံစံအားလုုံးသည္
ပုုဂၢလိက စက္ခ်ဳပ္သမားမ်ား၊ အလုုပ္သမားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပီး အခန္းတစ္ခန္းျခင္းစီ၏ အေရာင္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသည္။
ပိုးထည္ျဖတ္စမ်ားကိုသုံး၍ ဆံပင္အေျခာက္ခံသည့္ေလမႈတ္စက္မ်ား ထည့္ရန္ အိတ္ေလးမ်ား ဖန္းတီး ထားပါသည္။ ဟုုိတယ္သည္
ကေမၻာဒီးယား ရုုိးရာ အလွဆင္မႈဆုိင္ရာဟန္ပန္ႏွင့္ပုံစံကုိ ျမွင့္တင္အားေပးသည့္ ေဒသထြက္လက္မႈအႏုုပညာပစၥည္းမ်ား (သစ္သား
ပန္းပုရုပ္မ်ား၊ ရိုးရာ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ေျမထည္ပစၥည္းမ်ား) ကုုိ အသားေပးအသုုံးျပဳပါသည္။
ေဒသထုုတ္ကုန္မ်ားသည္ စက္ရုံထုတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အထူးျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏွင့္ ဂရုုစုိက္မႈမ်ားလုိအပ္ေသာ္လည္း ၎တုုိ႔တြင္
အသစ္လဲရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္ လြယ္ကူျခင္း၊ စိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ရန္ လြယ္ကူျခင္း (အေရာင္၊ ပုံသ႑န္)၊ အတြဲလိုက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း (သို႔)
တစ္ခုတည္းကိုပင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အစရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဤအားသာခ်က္ အားလုုံးေၾကာင့္ အခန္းတစ္ခန္း
ခ်င္းစီႏွင့္ ဟုုိတယ္တစ္ခုလုံးကုုိ စိတ္ၾကိဳက္ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။

အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ သစ္သားခုတင္ေခါင္းရင္းႏွင့္

ၾကာပန္းခိုင္ မီးအိမ္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ

ဖန္ေအာက္တြင္ ေရးဆြဲထားေသာ ေဒသခံ

လိုက္ဖက္သည့္ သဘာဝပိုးျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာ

သဘာဝပိုးျဖင့္ ရက္လုပ္ထားေသာ ကူရွင္မ်ား

ပန္းခ်ီဆရာမ်ား၏ လက္ရာမ်ားႏွင့္ တာေခးအို ျပည္နယ္မွ

ေခါင္းအံုးစြပ္မ်ား

ေဗဒါအသံုးျပဳ ရက္လုပ္ထားေသာ အလွဆင္ဘူးႏွင့္
အခန္းတစ္ခန္း၏ျမင္ကြင္း
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ေလ်ာ့က်ေစျခင္း ႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ေအာင္ စီစဥ္ျခင္း

လုပ္ငန္းေနရာ ေရထိုးေဖာက္စိမ့္၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
ရာသီဥတုေျပာင္းလည္းမႈႏွင့္အတူ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တြင္ ပိုမိုျပင္းထန္လာၿပီး မၾကာခဏ ျဖစ္လာပါ
သည္။ လုပ္ငန္းရွိရာေနရာ ေရစုုပ္ယူႏုိင္စြမ္းရည္ကို အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဒသတြင္းေရႀကီးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ၿပီး ေျမေအာက္ေရမ်ားကို
ထိခိုက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစ မည္ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းေနရာ ေရထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ မာေက်ာသည့္မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို အနည္း
ဆုံးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မာေက်ာေသာ မ်က္ႏွာျပင္လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ ေရျဖတ္သြားႏိုင္ေသာအရာမ်ား

ကို အသုံးျပဳ၍ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

ေရျဖတ္သြားႏိုင္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ဥပမာမ်ားတြင္ (ေအာက္တြင ္ပုံမ်ားျဖင့္ျပသထားသည္၊ အေပၚမွ ညာရစ္)
● မက္(သို႔) ပန္းပင္မ်ားအျပည့္စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္မ်က္ႏွာျပင္
● ေက်ာက္စရစ္ခဲခင္းျခင္း
● အျပည့္ခင္းထားျခင္းမဟုတ္သည့္ ကြန္ဂရစ္ကြက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ပူေႏြးလာမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
ၿမဳိ႕ ျပေဒသမ်ားတြင္ အသုုံးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ပုုံမွန္အားျဖင့္ ေနစြမ္းအင္ကုိ စုုပ္ယူၿပီး အပူလူိင္းမ်ား ျပန္လည္ ထုုတ္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ပုုိမုိပႈျပင္းသည့္
သီးျခားရာသီဥတုု ငယ္ေလးမ်ားကုုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္ကုိ ၿမဳိ႕ ျပ အပူကြ်န္းအက်ဳိးဆက္ (Heat Island Effect)

ဟုု ေခၚပါသည္။ ထိုအ

က်ဳိးဆက္သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ ျပီးသား အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈကုိ ပုုိ၍ျမင့္တက္ေစပါသည္။
အျပည့္ခင္းထားျခင္းမဟုတ္သည့္ ကြန္ဂရစ္ကြက္မ်ား (အေပၚ တြင္ၾကည့္ပါ)၊ မ်က္ပင္ပန္းပင္မ်ား စိုက္ထားသည့္ဧရိယာႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားသည္ ထိုအပူခ်ိန္
ကို ကူညီေလ်ာ့က်ေစၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအား ပိုမို သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစပါသည္။
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အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အတိုေကာက္ စကားလုံမ်ား

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္
အတိုေကာက္ စကားလုံးမ်ား
● စြမ္းေဆာင္ရည္ႏႈန္း (Coefficient of Performance (COP)) - ေလေအးေပးစနစ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈစြမ္းရည္=ကုိ ၎တုုိ႕ ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏႈံး
(COP)
ျဖင့္တုိင္းတာႏုုိင္ပါသည္။ ထုုတ္လုပ္ေပးေသာ အေအး စြမ္းအင္ကုိ အသုံးျပဳသည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ စားလွ်င္ COP ကို ရပါသည္။ COP ျမင့္ေလေ
လေအးေပးစနစ္ ၏ ထိေရာက္မႈစြမ္းရည္ ျမင့္ေလျဖစ္ပါသည္။
● ထိေရာက္မႈစြမ္းရည္ (Effeciency) - ထိေရာက္မႈေကာင္းေစရန္ အတြက္ လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုသည္ သြင္းကုုန္ပမာဏ အနည္းဆုုံးျဖင့္ ထုုတ္ကုန္ပမာဏ
အမ်ားဆုံးကုုိ ရရန္လုိပါသည္။ ေလေအးေပးစက္အတြက္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္သည္ သြင္းကုုန္ျဖစ္ၿပီး အေအးဓါတ္သည္ ထုုတ္ကုန္ျဖစ္ပါသည္။
● ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈ အလားအလာ (Global Warming Potential (GWP)) - ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈ အလားအလာသည္ ဖန္လုံအိမ္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား
ေၾကာင့္ ေလထုအတြင္းပိတ္မိေနေသာ ေနအပူရွိန္ပမာဏႏွင့္ ၎တုိ႔ေလထုုအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ အခ်ိန္အတုုိင္းအတာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေပသည္။
● ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ (Greenhouse Gas (GHG)) - ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ဆုိသည္မွာ ပူျပင္းသည့္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္လူိင္းမ်ားအတြင္း လ်ွပ္စစ္သံလုိ
က္ စြမ္းအင္းကုိ စုုပ္ယူထုတ္လႊတ္သည့္ ေလထုအတြင္းရွိ ဓါတ္ေငြ႕ ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္သည္ ဖန္လုံအိမ္ အက်ဳိးဆက္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အဓိက
အေၾကာင္းတရား ျဖစ္သည္။
● အပူကြ်န္း အက်ဳိးဆက္ (Heat Island Effect (HIE)) - ၿမဳိ႕ ေပၚ ေဒသမ်ားတြင္ အသုုံးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ပုုံမွန္အားျဖင့္ ေနစြမ္းအင္ကုိ စုုပ္ယၿူ ပီး
အပူလူိင္းမ်ား ျပန္လည္ထုတ္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ပုိမုိပူျပင္းသည့္ သီးျခား ရာသီဥတုုငယ္ေလးမ်ားကုုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္ကုိ ၿမဳိ႕ ျပ အပူကြ်န္းအ
က်ဳိးဆက္ ဟုုေခၚပါသည္။
● သက္တမ္းတြင္း ကုန္က်ေငြတြက္ျခင္း (Life-Cycle Costing) - သက္တန္းတြင္း ကုန္က်ေငြတြက္ျခင္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကုန္ပစၥည္း
တစ္ခု၏ စုစုေပါင္းကုုန္က်စားရိတ္ “ပုခက္အတြင္းမွ သခၤ်ိဳင္းကုုန္းအထိ” ကုုိ တြက္ခ်က္၍ ထုိဝယ္ယူျခင္းသည္ မွန္ကန္သည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ ဟုုတ္မဟုုတ္
ကုုိ သုုံးသပ္သည့္ နည္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
● အလင္းစြမ္းအင္သိပ္သည္းဆ (Lighting Power Density (LPD)) - အလင္းစြမ္းအင္သိပ္သည္းဆသည္ ဧရိယာတစ္ခုအား အလင္းေရာင္ရရွိရန္ အသုံး
ျပဳရသည့္ စြမ္းအင္ပမာဏ စုုစုေပါင္းကုိ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း ျဖင့္စား၍ ရေသာရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကုုိ W/m2 ျဖင့္ေဖၚျပပါသည္္။
● အုုိဇုံးလႊာပါးေစေသာ ပစၥည္းမ်ား - အေရးႀကီးေသာ အုိဇုံးလႊာပါးေစႏုုိင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား။ ထုုိပစၥည္းမ်ားကုုိ အထူးသျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ
မ်ား ႏွင့္ ေလေအးေပးစက္မ်ား၊ အေျခာက္ ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း လုုပ္ငန္း၊ သန္႔ရွင္းေရးသုုံး ေခ်းခြ်တ္ေဆးမ်ား အစရွိသည္တုိတ
႔ ြင္ သုုံးပါသည္။
● အုုိဇုံးလႊာပါးေစႏုုိင္ေသာစြမ္းရည္ - ကမာၻေျမကုုိ လူသားမ်ားေနထုုိင္ႏုိင္ေအာင္ ေန၏ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မွ ကာကြယ္ေပးေသာ အုုိဇုံးလႊာကုုိ ေလ်ာ့ပါး
ေစသည့္ စြမ္းရည္။
● ျပန္ေခ်မည့္ ကာလအတုုိင္းအတာ - ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈတစ္ခု၏ ကုုန္က်စားရိတ္ကုိ ျပန္လည္ေက်ရန္ လုုိအပ္သည့္ အခ်ိန္အတုုိင္းအတာ ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီး
ျမႇပ္ႏွံမႈတစ္ခု(သို႔) စီမံကိန္းတစ္ခု၏ ကုုန္က်စားရိတ္ကုိ ျပန္ေက်ရန္လုိအပ္သည့္ ကာလအတုုိင္းအတာသည္ ထုုိရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ (သုုိ႔) စီမံကိန္းကုိ လက္ခံ
ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္မသင့္ကုိ အဓိကအဆုုံးအျဖတ္ ေပးသည့္ အရာပင္ ျဖစ္သည္။
● ေလေအးေပးစက္သုံး ဓါတ္ေငြ႕ရည္ - ထုုိဓါတ္ေငြ႕ ရည္သည္ ဓါတ္ေပါင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ပုုံမွန္အားျဖင့္ အရည္ သု႔မ
ိ ဟုုတ္ အေငြ႕အေျခအေနျဖင့္ ေတြ႕ ရွိရ
ပါသည္။ ၎သည္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ အပႈကုိ စုုပ္ယူၿပီး ေလေငြ႕ ျပန္ကရိယာ၊ ေလဖိစက္ (compressor) အစရွိသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ
ေလေအးကုုိ ထုတ္ေပးႏုုိင္ပါသည္။
● လုပ္ငန္းေနရာ၏ ေရထိုးေဖာက္စိမ့္၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈ - လုုပ္ငန္းေနရာ၏ ေျမၾကီးထဲသု႔ိ ေရစိမ့္ဝင္ႏုိင္စြမ္းရည္ျဖစ္သည္။ လုုပ္ငန္းေနရာ၏ ေရစိမ့္ဝင္ႏုိင္မႈ
စြမ္းရည္ကုိ ေကာင္းဆုုံးျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ ေျမေအာက္ေရအေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ အနဲဆုံးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ေရလႊမ္းမုုိးမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်
ရန္ အလြန္အေရးပါ ပါသည္။
● ေနေရာင္ေၾကာင့္ အပူခ်ိန္တုိးျခင္း - ေန၏ စြမ္းအင္ကုိ စုုပ္ယူျခင္းျဖင့္ အေဆာက္အဦး၊ အရာဝတၳဳ၊ ေနရာ တစ္ခု၏ အပူစြမ္းအင္ ျမင့္တက္လာမႈကုိ ရည္
ညႊန္းပါသည္။
● အပူထိန္းပစၥည္း - အပူခ်ိန္ အလြန္ကြာျခားေသာ ဧရိယာမ်ားအၾကား (ဥပမာ - အတြင္းႏွင့္ အျပင္) အပူခ်ိန္တုိးျခင္း ေလ်ာ့ျခင္းမ်ားကုုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၾကား
ခံအျဖစ္သုံးေသာပစၥည္းမ်ားကုုိ ေဖၚ ျပရန္ သုုံးသည့္ ေယဘုုရ အေခၚအေဝၚ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဤေဂဟလမ္းညႊန္စာအုပ္
အား

ႏွင့္

တို႔၏

ေစတနာ အျပည့္ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ
ႏွင့္အတူ

ႏွင့္

တို႔မွ

အေလးထားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး
ASSET-H&C မွ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝပါသည္။
ဤလမ္းညႊန္အား ေအာက္ေဖၚျပပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
၏ ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာ၊ ခမာ၊ ထိုင္း ႏွင့္ ဗီယက္နမ္
ဘာသာမ်ားသို႔ ျပန္ဆိုေပးထားပါသည္။
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ငွက္ပိတုန္း

ငွက္ပိတုန္း
“စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြေစမယ့္ ပုံျပင္ေလး(19)နဲ႕ ဤေဂဟလမ္းညႊန္ကိုအစုံးသတ္ၿပီး စလုုပ္ၾကရေအာင္”
၀တ္ရည္စုပ္ငွက္ပုံျပင္ေလးဟာ မီးဝါးမ်ဳိျခင္းခံေနရတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ သစ္ေတာႀကီးတစ္ေတာ အေၾကာင္းပဲေပါ့။
သစ္ေတာႀကီးမီးေလာင္ေတာ့ ေတာထဲမွာရွိတဲ့ တိရိစၧာန္ မ်ားအားလုံးဟာ ေၾကာက္အား လန္႔အားနဲ႔ ေျပးထြက္
လာၾကပီး သူတို႔ဟာ အစြမ္းအစမဲ့ စိတ္ဒုကၡခံစားျပီး မီးေလာင္တာကိုၾကည့္ေနရင္း ၾကက္ေသေသေနၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ ငွက္ပိတုန္းေလးကေတာ့ သူတုိ႔လုိ မဟုတ္ဘူးတဲ့ကြယ္။
သူက “ငါဒီမီးေလာင္တာ ကုုိ တစ္ခုခုေတာ့လုပ္မယ္” လို႔ ေျပာလုုိက္တယ္။
အဲလိုေျပာၿပီးေတာ့ အနီးအနား မွာရွိတဲ့ ေရေခ်ာင္းေလးဆီ ကိုပ်ံသြားၿပီး ေရစက္ေလးတစ္စက္ကို သယ္လာ
သတဲ့။ ၿပီးေတာ့ မီးေလာင္ေနတဲ့ အေပၚကိုျပစ္ခ်လိုက္တယ္။ အဲဒီလို အေခါက္ေခါက္အခါခါ ျမန္ျမန္ႏိုင္သမွ်
ျမန္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္တဲ့။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေရအမ်ားႀကီးသယ္ႏို္င္တဲ့ ႏွာေမာင္းႀကီးေတြ ရွိတဲ့ ဆင္ႀကီးလိုအေကာင္ႀကီးတဲ့ တိရိစၧာန္ေတြနဲ႔
အျခားတိရိစၧာန္အားလုံးဟာ ဘာမွမကူညီပဲ ဒီတိုင္း ရပ္ၾကည့္ေနၾကတယ္တဲ့ကြယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို႔က ၀တ္ရည္
စုပ္ငွက္ကေလးကို ေျပာတယ္တဲ့ “မင္းဘာလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ထင္လို႔လဲ” “မင္းဟာ အလြန္ေသးငယ္ၿပီးေတာ့ မီးက
အလြန္ႀကီးမားတယ္” “မင္းရဲ႕အေတာင္ပံေတြဟာ အလြန္ေသးငယ္ၿပီးေတာ့ မင္းရဲ႕ ႏုုတ္သီးဟာလဲအလြန္
ေသးငယ္တယ္ တစ္ခါကိုေရတစ္စက္ပဲမင္းသယ္ႏိုင္တယ္” ဆိုၿပီးငွက္ကေလး စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ ၀ိုင္းေျပာ
ေနၾကတာေပါ့။
ဒါေပမယ့္ ငွက္ကေလးဟာ အခ်ိန္မျဖဳန္းပဲ ပ်ံသန္းရင္းနဲ႔ သူတို႔ဘက္ကို လွည့္ၿပီး ျပန္ေျပာလိုက္တယ္…

“ငါလုပ္ႏိုင္တာကို ငါအေကာင္းဆုံးလုုပ္ေနတယ္”
ဒီပုံျပင္ေလးကို ၂၀၀၄ ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုလ္ဗယ္ဆုကိုရရွိခဲ့တဲ့
အစိမ္းေရာင္ခါးပတ္ လႈပ္ရွားမႈ (Green Belt Movement) ကို
တည္ေထာင္သူ ပေရာ္ဖက္ဆာ ၀မ္ဂါရီမထိုင္း ကေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
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