
သဘာဝစီမံကိန်း လှုပ်ရှားမှုများ 

၀၄-၀၅.၀၇.၂၀၁၉

ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ 
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သဘာဝ စီမံကိန်းအနနဖြင့် SMART Myanmar၊ Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရး ဝန်ကကီးဌာနတို့နှင့်
 အတူပူးနပါင်း၍ စားနသာက်ကုန်နှင့် အနြျာ်ယမကာကဏ္ဍ၊ အဝတ်အထည်နှင့်အထည်အလိပ်စက်မှုကဏ္ဍများ
အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သတ်ပပီး အလုပ်ရုံနွွးနနွးပွဲကို နနဖပည်နတာ်တွင် ကျင်းပခဲ့
သည်။ အွိုပါ အလုပ်ရုံနွွးနနွးပွဲသည် စက်မှုထုတ်လုပ်နရး ကဏ္ဍများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ွန်းစစ်
သည့် စနစ်၊ ကနဦ: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ွိုင်ရာ စစ်နွးမှုများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် စသည်တို့
ကို အနကာင်အထည်နြာ် နွာင်ရွက်မှုတို့ အနပါ် အရည်အနသွးနှင့် တစ်နဖပးညီရှိနစနိုင်နရးတို့ကို အဓိကထား
နွွးနနွးခဲ့ ဖခင်းဖြစ်သည်။ 

သဘာဝ စီမံကိန်းအနနဖြင့် စွမ်းအင် ထိနရာက်စွာ အသုံးချမှုွိုင်ရာ သင်တန်းများကို ပို့ချသင်ကကားနပးနိုင်
ခဲ့သည်။ စွမ်းအင်ထိနရာက်စွာ အသုံးဖပုနိုင်မှုွိုင်ရာ အနဖခခံအနကကာင်းအရာများ၊ စက်ရုံများတွင် စွမ်းအင်ထိ
နရာက်စွာ အသုံးဖပုနိုင်မှုွိုင်ရာ ကွင်းွင်းစစ်နွး အကဲဖြတ်မှုများ နွာင်ရွက်ရာတွင် အသုံးဖပုမည့် 
တိုင်းတာနရး ကိရိယာများနှင့် အချက်အလက် ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ(template) များ အသုံးဖပုပုံနှင့် စွမ်းအင် 
သုံးစွဲမှု နလော့ချနိုင်မည့်ပမာဏ တွက်ချက်ဖခင်း အစရှိသည်တို့ကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲတွင် ထည့်သွင်း သင်ကကား
နပးခဲ့သည်။ ဖမန်မာနိုင်ငံသားပညာရှင် ၁၀ဦး စွမ်းအင်စစ်နွးဖခင်းွိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လုပ်နွာင်နိုင်ရန် 
နလ့ကျင့်သင်ကကားနပးနိုင်ခဲ့သည်။ အွိုပါ အကကံနပး ပညာရှင်များ အနနဖြင့် စားနသာက်ကုန်နှင့် အနြျာ်ယမကာ
ကုမ္ပဏီများကို စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်နလျာ့ချနိုင်နစရန် အကကံနပးဖခင်းွိုင်ရာ ဝန်နွာင်မှုများ
 နွာင်ရွက်နပးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

စက်မှုဝန်ကကီးဌာန၊ စက်မှုကကီးကကပ်နရး နှင့်စစ်နွးနရးဦးစီးဌာန၊ အနသးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားလုပ်ငန်း
များ ြွံ ပ့ြိုးနရး ဦးစီးဌာနနှင့် သဘာဝ စီမံကိန်းတို့ ပူးနပါင်း၍ အနသးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားလုပ်ငန်းများ
အတွက် အစိမ်းနရာင် ဘဏ္ဍာနရးွိုင်ရာ အလုပ်ရုံ နွွးနနွးပွဲကို ရန်ကုန်ပမို့ SME center ၌ကျင်းပခဲ့သည်။ 
စီးပွားနရး လုပ်ငန်းများအကကား အစိမ်းနရာင် ဘဏ္ဍာနရးအနကကာင်း  အသိပညာဖမှင့်တင်နရးနှင့် စီမံကိန်းအနန
ဖြင့် အွိုပါ နငွနကကးဝန်နွာင်မှုများရရှိနစရန် မည်ကဲ့သို့ ပံ့ပိုးနပးနနနကကာင်းကို ယခု အလုပ်ရုံနွွးနနွးပွဲ
တွင် နွွးနနွးခဲ့သည်။

သန့်စင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုွိုင်ရာ အနလ့အကျင့်များအတွက် အနသးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများ
ကို ထိနရာက်နသာ ပံ့ပိုးမှုနှင့် ဝန်နွာင်မှုများနပးနိုင်နစရန် သဘာဝစီမံကိန်း၏ မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းဖြစ်သ
ည့် ဂျာမနီနိုင်ငံမှ Saving Banks Foundation for International Cooperation (SBFIC)အနနဖြင့် နိုင်ငံ
တွင်းရှိ မိတ်ြက်ဘဏ်များကို ွိုလာစွမ်းအင်၊ gasifierနှင့် နရွိုးသန့်စင်မှုွိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများနှင့် နားလည်မှု
ွိုင်ရာ စာချွန်လွှာများနရးထိုးနိုင်နစရန် ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာအထိ ပံ့ပိုးနပးနိုင်ခဲ့ ပပီးဖြစ်သည်။

ဤစီမံကိန်းသတင်းလွှာကို ဉနရာပသမဂ္ဂ၏ ရန်ပုံနငွနထာက်ပံ့မှုဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားဖခင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤသတင်းလွှာတွင် ပါဝင်နသာ အနကကာင်းအရာများသည် WWF တစ်ဦးတည်း၏

ကိစ္စရပ်သာဖြစ်ပပီး ဉနရာပသမဂ္ဂ၏ ရှုဖမင်လက်ခံမှုကို ထင်ဟပ်သည်ဟု မယူွနိုင်ပါ။ 

၂၉.၁၀.၂၀၁၉

သဘာဝစီမံကိန်း၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရး ဝန်ကကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းနရး ဦးစီးဌာန အနနဖြင့် စားနသာက်ကုန်နှင့် အနြျာ်ယမကာကဏ္ဍအတွက် လုပ်နွာင်နရးအြွဲ့
နကာ်မတီ၏ ပထမဦးွုံးအကကိမ် အစည်းအနဝးကို နနဖပည်နတာ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ွိုင်ရာနှင့် ညီညွတ်နသာ အနလ့အကျင့်များကို စားနသာက်ကုန်နှင့် အနြျာ်ယမကာ ကဏ္ဍအတွင်း ပံပိုးနပးနိုင်
ရန်နှင့် ထိထိနရာက်နရာက် အနကာင်အထည်နြာ်၍ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့် လုပ်နွာင်နိုင်ရန် 
ရည်ရွယ်၍ အစည်းအနဝးကို ကျင်းပခဲ့ ဖခင်းဖြစ်သည်။



 ဖမန်မာနိုင်ငံအတွက် ကျန်းမာနသာဖမစ်များသည် အနရးပါလှပါသည်။ ငါးများကို နထာက်ပံနပးပပီး နဖမလွှာနတွ စိုက်ပျ ိုးဖြစ်ထွန်းနစရန်
 ဖမစ်များက ပံပိုးနပးနနသည်။ ၃၄သန်းနသာ လဥူီးနရက ဧရာဝတီဖမစ်ဝှမ်းနဒသ အနပါ်  မှီခိုနနသည်။ အွိုပါ ပမာဏသည် နိုင်ငံတွင်းရှိ 

လူ၃ဦးလေင် နှစဥ်ီးမေ ထိုဖမစ်ဝှမ်းနဒသ အနပါ်မှီခိုနနဖခင်းကို ွိုလိုသည်။ 
စနစ်တကျ နသချာစွာ စည်းကကပ်နိုင်မှုမရှိဖခင်းနှင့် လုံနလာက်ထိနရာက်နသာ အနဖခခံအနွာက်အအုံများ မရှိဖခင်းတို့နကကာင့် တန်
နှင့်ချီနသာ စက်မှုကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းွိုင်ရာ နရွိုးများသည် ဖမန်မာ့ ဖမစ်များထဲသို့ နန့စဉ် ဝင်နရာက်ဖခင်းကို ကကုံနတွ့နနရသည်။။
 စားနသာက်ကုန်နှင့် အနြျာ်ယမကာ ကဏ္ဍသည် ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ အကကီးွုံးနသာ စက်မှုလုပ်ငန်းများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပပီး 

အွိုပါနရွိုးများ ဖမစ်ထဲသို့ စွန့်ပစ်မှု ကိစ္စရပ်တွင် အထင်အရှား ပါဝင် နနနကကာင်းနတွ့ရသည်။
သို့ ဖြစ်၍ သဘာဝစီမံကိန်းအနနဖြင့် ဤကိစ္စရပ်ကို နဖြရှင်းရာတွင် ကူညီရန် ဝင်နရာက်ခဲ့ ဖခင်းဖြစ်သည်။ ဥနရာပသမဂ္ဂ၏ SWITCH-

Asiaအစီအစဉ်မှ ရန်ပုံနငွပံ့ပိုးမှုဖြင့်  သဘာဝစီမံကိန်းသည် သန့်စင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အနလ့အကျင့် အနကာင်အထည်နြာ်နိုင်နစ
ရန် စားနသာက်ကုန်နှင့် အနြျာ်ယမကာ စက်မှုကဏ္ဍအတွင်းရှိ အနသးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားနရး လုပ်ငန်းများကိကူညီ ပံပိုးနပး

နနသည်။ စီမံကိန်း၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ အွိုပါ စီးပွားနရးလုပ်ငန်းများကို နရွိုးသန့်စင်စနစ်များအနကာင်အထည်နြာ်
 နွာင်ရွက်နိုင်နစရန် ကူညီနပးဖခင်းဖြစ်သည်။ သဘာဝစီမံကိန်း၏ နည်းပညာ အကူအညီဖြင့် နငွစင်ပုလဲ နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း
သည် ၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် နရွိုးသန့်စင်စနစ်ကို နအာင်ဖမင်စွာ အနကာင်အထည်နြာ်နိုင်ခဲ့ ပပီး ယခုလက်ရှိတွင် နရွိုးသန့်စင်

စက်ရုံကို ၄င်းတို့၏ပင်မ နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းစက်ရုံအတွက် အသုံးဖပုနွာင်ရွက်နနပပီးဖြစ်သည်။

နအာင်ဖမင်မှုမှတ်တိုင် နငွစင်ပုလဲ နို့နှင့်နို့ထွက် ပစ္စည်းလုပ်ငန်း

CLICK TO READ FULL STORY
ဤစီမံကိန်းသတင်းလွှာကို ဉနရာပသမဂ္ဂ၏ ရန်ပုံနငွနထာက်ပံ့မှုဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားဖခင်းဖြစ်ပါသည်။

ဤသတင်းလွှာတွင် ပါဝင်နသာ အနကကာင်းအရာများသည် WWF တစ်ဦးတည်း၏
ကိစ္စရပ်သာဖြစ်ပပီး ဉနရာပသမဂ္ဂ၏ ရှုဖမင်လက်ခံမှုကို ထင်ဟပ်သည်ဟု မယူွနိုင်ပါ။ 

http://www.wwf.org.mm/wwf_today_list_burmese2/making_wastewater_treatment_possible.cfm
http://www.wwf.org.mm/wwf_today_list_burmese2/making_wastewater_treatment_possible.cfm

