
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ အျမန္ဆုံးႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္တုိးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ 
ျဖစ္ေစျခင္းတုိ႔သည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိရာ တာဝန္သိစီမံလုိက္နာျခင္းမရွိပါက ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ႀကီးမားေသာ 
ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေစျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တုိးတက္မႈကို အေျခမခိုင္ ယုိင္လဲေစႏိုင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

ညစ္ညမ္းေစမႈ ပိုနည္းသည့္ ထုတ္လုပ္မႈသည္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး လူသားတို႔၏ 
သာယာဝေျပာေရး၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကုိ တုိးျမွင့္ေပးၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အႏၲရာယ္နည္းေစေသာ ကုန္က်စရိတ္ 
ေလ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ ေရႏွင့္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈေလ်ာ့နည္းေစျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ တုိးတက္မႈ ေသခ်ာေစေသာ အခြင့္အလမ္း 
တစ္ခုကုိ ကိုယ္စားျပဳသည္။

စားေသာက္ကုန္ ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးေသာ 

စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ 

(၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ 
စားေသာက္ကုန္ႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာ 

ထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ 
(တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ စက္႐ံုအေရအတြက္ 

၂၇,၁၁၃ ရွိသည္။)

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ 
အေဖ်ာ္ယမကာကုမၸဏီမ်ားသည္ 

ေရႏွင့္စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ ႏွင့္ ညစ္ညမ္းေစမႈ 
အမ်ားဆုံးျဖစ္ေပၚေစေသာ 

စက္မႈလုပ္ငန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေရဆုိးညစ္ညမ္းေစမႈသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရခ်ဳိေဂဟစနစ္အတြက္ 
အႀကီးဆုံးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ 
စက္႐ံုမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ပ်မ္းမွ် (၃) ႀကိမ္ခန္႔ 

ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။

(၈၉) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ 
အေဖ်ာ္ယမကာကုမၸဏီမ်ားသည္ 

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း (SMEs) 

ျဖစ္သည္။

ထုိလုပ္ငန္းအေရအတြက္၏ 
၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ 

စြန္႔ပစ္ေရဆုိးမ်ားအားသန္႔စင္၍ 
စြန္႔ပစ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ 

အေနအထားတြင္ရွိသည္။ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမလုံေလာက္မႈႏွင့္ 
ေရဆုိးစြန္႔ထုတ္မႈတုိ႔သည္ 
ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ 

အေဖ်ာ္ယမကာကုမၸဏီမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး 
ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား 
• စီမံကိန္းအမည္             - “သဘာဝ”

• ရန္ပံုေငြေပးအပ္သူ             - ဥေရာပသမဂၢ၏ SWITCH – Asia အစီအစဥ္ေအာက္မွ

• အခ်ိန္ကာလ            - ၄၈ လ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၈ မွ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၂၀ အထိ) 

• ဦးေဆာင္မည့္ေအဂ်င္စီ          - ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (WWF)

• စီမံကိန္းမိတ္ဖြဲ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (MFPEA) ၊ Saving Banks Foundation for International  
                  Cooperation (SBFIC)

• အက်ဳိးရလဒ္ခံစားရသူမ်ား      - စားေသာက္ကုန္ႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာက႑မွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၊   
              စက္မႈဇုန္မ်ားအနီး ေနထုိင္ၾကေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ ျပည္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးၾကားခံအဖြဲ႔မ်ား။

• အဓိကအေကာင္အထည္ေဖာ္  - သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊  
 ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား       သုေတသနႏွင့္ တီထြင္စမ္းသပ္မႈဦးစီးဌာန၊ နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္ ေကာ္မတီမ်ား၊     
               ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း။

  

ညစ္ညမ္းမႈပိုနည္းသည့္ 
ထုတ္လုပ္မႈဆိုသည္မွာ 

“ဘက္စံုထိေရာက္၍ အက်ဳိးရွိတုိးတက္ေစေသာ 
လူသားႏွင့္သဘာဝအေပၚ ထိခိုက္ေစမႈႏွင့္၊ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားနွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 

တားဆီးေရးကိစၥရပ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ 
အားလုံးေပါင္းစပ္ပါဝင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကုိ 

စဥ္ဆက္မျပတ္က်င့္သုံးျခင္းျဖစ္သည္” 

(UNEP ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္)

သဘာဝစီမံကိန္းအေၾကာင္း
“သဘာဝ” စီမံကိန္း၏ အမည္သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ အသုံးျပဳေနသည့္ 
သဘာဝႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚတြင္ ခိုင္မာသည့္ ကတိကဝတ္ျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ 
သြားမည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။

“သဘာဝ” စီမံကိန္းသည္ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီး (၄)ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။

(၁) မူဝါဒ 
(၂) နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္တုိးတက္မႈ
(၃) အစိမ္းေရာင္ေငြေၾကး
(၄) ပံုစံတူ ဆင့္ပြားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဘက္စံု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အၾကံေပးမႈႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္သင္တန္းမ်ား၊ မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာ စည္း႐ံုးျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ 
စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ား၊ အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ ညစ္ညမ္းမႈ ပိုနည္းသည့္ ထုတ္လုပ္မႈကုိ အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ဌာနတစ္ခု တည္ေထာင္ႏုိ္င္ေရးတို႔႔ ပါဝင္သည္။

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း၊ 
စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေဒသခံေငြေၾကး 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
နီးကပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံကိန္း ရည္ရြယ္မႈမ်ားမွာ

• ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စြမ္းအင္ႏွင့္ေရ မူဝါဒစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ 
 ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးရန္

• အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အေဖ်ာ္မကာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
 ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စြမ္းအင္ႏွင့္ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား 
 တုိးျမွင့္ႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္

• ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အစိမ္းေရာင္ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ 
 အေသးစားႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအား အစိမ္းေရာင္နည္းပညာဆုိင္ရာ 
 ဘ႑ာေရးရရွိေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္

• ညစ္ညမ္းေစမႈပိုနည္းသည့္ ထုတ္လုပ္မႈပံုစံမ်ားကုိ ေဒသတြင္း ပံုစံတူဆင့္ပြား 
 အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္

60%

<5%

89%

စီမံကိန္း (သို႔) ညစ္ညမ္းေစမႈပိုနည္းသည့္ ထုတ္လုပ္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုပါက
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