European project "Environmental protection and sustainable development:
building local capacities on solid waste management in Myanmar"
ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအား ေဒသတြင္းစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း

စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ၏ လုပ္ငန္းအပိုင္း ၃
(CESVI ႏွင့္ PCCD)

ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဒသ
တြင္း စြမ္းရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း
စီမံကိန္းအဆိုျပဳခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္း ၃ နိဒါန္း
SWM ၏ ပထမေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို အိမ္ေထာင္စုမွစတင္ၿပီး ယင္းေနရာသည္ PCCDကေရာင္းခ်သည့္
ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲႏိုင္ေသာ

သင့္ေလ်ာ္သည့္

ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ား(အျပာႏွင့္အစိမ္း)တို႔တြင္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

အစိုႏွင့္အေျခာက္သာလွ်င္ ဦးစြာခြဲျခား ထည့္သြင္းရသည္။ PCCD ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါလုပ္ငန္းတြင္ ေဖာ္ျပပါ
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွသည္။ လူတိုင္းသည္ ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲေသာ အိတ္မ်ား (PCCD သည္ စမ္းသပ္ၿမိဳ႕နယ္ ၃ခုအတြက္ ပ်မ္းမွ် ၇၅% ရရိွ သံုးစြဲႏိုင္သည္ဟု ယူဆသည္။) ကို ရရိွသံုးစြဲႏိုင္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ခြဲျခားျခင္း (၇၂%) သို႔မဟုတ္ မွန္ကန္စြာခြဲျခားျခင္း (၈၀%) မျပဳမႈတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
အိမ္ေထာင္စ၀
ု င္မ်ားကလည္း

ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲႏိုင္သည့္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအေျခာက္မ်ားကို

တေန႔လွ်င္

အေလးခ်ိန္ကီလိုဂရမ္ ဆယ္ဂဏန္းမွ်စုေဆာင္းေသာ ပုဂၢလိကစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေကာက္သူမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္
တဆိုင္လွ်င္တေန႔တာ အေလးခ်ိန္ ကီလိုဂရမ္ရာဂဏန္း ၀ယ္ယူသည့္ ပုဂၢလိက စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအ၀ယ္ဆိုင္မ်ားသို႔
ေရာင္းခ်သည့္နည္းလမ္း႐ွိသည္။ ပုဂၢလိကဆိုင္မ်ား သည္ ပလပ္စတစ္ေကာက္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားထံမွလည္း
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအေျခာက္မ်ားကို ၀ယ္ယူၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ရိွ ထိုဆိုင္မ်ားသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအေျခာက္မ်ား
အထူးသျဖင့္ သံ၊ ဖန္ပုလင္းမ်ား၊ ပလပ္စတစ္ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စကၠဴတို႔ကို ခြဲျခားေသာ ပထမဆံုးေနရာ
ျဖစ္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းအေျခအေနမွာ လုပ္သားမ်ား (တစ္ဆိုင္ လွ်င္ ၄-၅ ဦး) ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏
က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရိွသည္။
ခြဲျခားထားေသာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမ်ားစုကို

ဘံုေနရာ၊

ပုဂၢလိကလကၠားဆိုင္မ်ား(၃၀၀-ခန္႔)

႐ွိရာၿခံ၀င္း၊

အမ်ားျပည္သူ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ပုဂၢလိကအစီအစဥ္ျဖင့္ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ၾကၿပီး ထိုေနရာမ်ားတြင္ အျခားေသာ
ထုတ္ကုန္မ်ား၏

ပမာဏအေျမာက္အမ်ားကို

၀ယ္ယူၾကသည္(အခ်ိဳ႕ဆိုင္မ်ားသည္

တစ္ေန႔လွ်င္

တန္ႏွင့္ခ်ီ၍

၀ယ္ယူၾကသည္)။ လကၠားဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ေန႔စဥ္အလုပ္သမားဦးေရ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၀-ဦးခန္႔ရိွၿပီး အမ်ိဳးသမီး
အလုပ္သမားဦးေရမွာ ၄၀% မွ ၇၀ - ၈၀% အထိ ရိွၾကသည္။ (ဖန္ပုလင္းမ်ား ေဆးေၾကာျခင္း၊ ဆိုင္မ်ားသို႔
ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လုပ္သား ၃၅ - ဦးအနက္ ၉၀% ခန္႔မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။)
လကၠားဆိုင္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအေျခာက္မ်ားကို ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ကာ
ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပန္္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲျခင္း (ဥပမာ - ပလပ္စတစ္၊ သံ) သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္း (ဥပမာ - ဖန္
ပုလင္းမ်ား) သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ လကၠားဆိုင္တစ္ဆိုင္သည္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း ၄၀ - ၅၀ မွ ၁၀၀ အထိသို႔ ေပးသြင္းၾကရသည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။
PCCD သည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားႏွင့္ေစ်းမ်ားမွ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သိမ္းဆည္း
သည္။ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ ထေရာ္လီမ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားမ်ားမွတစ္ဆင့္ႏွင့္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းမည့္ လမ္း
ေၾကာင္းမ်ားတြင္ လူမ်ားအားအမိႈက္ပစ္ရန္ လံႈ႕ေဆာ္ေသာထရပ္ကားမ်ားမွ (ေခါင္းေလာင္းတီးစနစ္) တစ္ဆင့္သိမ္း
ဆည္းၾကၿပီး သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းအားျဖင့္ အမိႈက္ပံုမ်ား ယာယီအမိႈက္စြန္႔ပစ္ရာေနရာမ်ား (အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လမ္း
ေဘးတစ္ေလွ်ာက္ အကာအရံမဲ့ စြန္႔ပစ္ေနရာမ်ား။) မွတစ္ဆင့္ သိမ္းဆည္းၾကသည္။ PCCD ၏ အမိႈက္သိမ္းဆည္းမႈ
၀န္ေဆာင္ခမွာ တစ္အိမ္တက္ဆင္း သိမ္းဆည္းမႈအတြက္ (တစ္အိမ္ေထာင္ကို တစ္လလွ်င္ ၃၀၀-က်ပ္မွ ၄၅၀-က်ပ္)

ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ ၎တို႔သည္ ၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး၏ (၃၀%) ခန္႔မွ်သာကာမိသည္ဟု ဆိုသည္။
ယာယီစြန္႔ပစ္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ အိတ္ခြဲျခားစြန္႔ပစ္မႈမရိွပါ။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြငး္ မွ သိမ္းဆည္းေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအေျခာက္မ်ားအားလံုး (အိတ္အစိမ္းႏွင့္ အျပာတိ႔ု
ကို ေရာေႏွာေနေသာ) ကို ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ (စမ္းသပ္ၿမိဳ႕နယ္ လိႈင္သာယာမွ ၄-ကီလိုမီတာ) ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္မ်ား
ရိွ ေနာက္ဆံုးစြန႕္ ပစ္အမိႈက္ပံုမ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္သည္။ ဤေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းလာေသာအိတ္မ်ားအား ဟင္းလင္းျပင္
အမိႈက္ပံုသို႔ပစ္ခ်ၿပီး ထိုေနရာတြင္ PCCD ေန႔စဥ္လုပ္သားမ်ား (၅၀-ခန္႔) ႏွင့္ ပုဂၢလိက အမိႈက္ေကာက္သူမ်ား (၇၀-ခန္႔)
က စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအေျခာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခြဲျခားၾကသည္။ ေန႔စဥ္လုပ္သားမ်ားက အသံုးျပဳၿပီးအိတ္မ်ားကို ရွာေဖြၾကကာ
ယင္းတို႔အနက္ (၁၀%)ခန္႔ကို ျပည္သူပိုင္ပလပ္စတစ္စက္႐ံုတစ္႐ံုႏွင့္ က်န္ေသာအိတ္မ်ားကို ပုဂၢလိကစက္႐ံုတစ္႐ံု
တို႔က

ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲသည္။

တန္ဖိုးေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္

ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာ

PCCDသည္

ပလပ္စတစ္

ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းႏွင့္

ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ား၏

ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

ထို႔ျပင္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၀ယ္ယူေသာ ဆိုင္မ်ား ၏ အႏၲရာယ္ကင္းမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာ ကနဦးထိန္းခ်ဳပ္မႈ
(အသစ္ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္) လုပ္ငန္း အတြက္ PCCD က လိုင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရိွသည္။
ျမစ္ႏွင့္နီးကပ္ၿပီး ရႊ႕ံ ေျမတြင္တည္ရိွသည့္ လိႈင္သာယာအမိႈက္ပံုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ စက္မႈဇုန္မ်ား (IZ)
မွလာေသာ ပုဂၢလိကစက္မႈစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အၿပီးသတ္ေနရာျဖစ္ၿပီး ထိုေနရာသို႔ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကပင္ လာ
ေရာက္ပို႔ေဆာင္ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ ရံဖန္ရံခါ PCCD သို႔ အငွားေခၚယူကာ အခေၾကးေငြျဖင့္ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ၾကသည္။
စက္မႈစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း

စီမံခန္႔ခြဲမႈကို

စက္မႈဇုန္တူညီေသာ
အမိႈက္ပံုအျပင္

စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီ

လုပ္ငန္းမ်ား၏
အႏၲရာယ္ရိွေသာ

အငွားေခၚယူပို႔ေဆာင္ၾကသည္။

(IZC)

က

တာ၀န္ယူထိန္းခ်ဳပ္သည္။

ထိုေကာ္မတီကို

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္

ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးစြန႔ပ
္ စ္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

စုပံုရာေနရာတစ္ခုလည္းရိွၿပီး

ထိုပစၥည္းမ်ားကို

အငွားပိ႔ေ
ု ဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို

ပုဂၢလိကစက္႐ံုအနည္းငယ္ကသာ

(စက္႐ံု

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအနက္ အနယ္ငယ္မွ်သာ) ေဆာင္ရြက္ၿပီး အမိႈက္စြန္႔ပစ္သည့္ ပုဂၢလိက ထရပ္ကားႏွင့္ပတ္သက္၍
္ စ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခန္႔မွန္း၍မရပါ။
တရား၀င္ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈ မရိွပါ။ စက္မႈစြန႔ပ
အမိႈက္စိုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊

PCCD

ရပ္ရြာလူထုက

က

ယာယီစြန္႔ပစ္ရာေနရာမ်ားမွ

လမ္းမ်ားေပၚသို႔

ေနာက္ဆံုးစြန႔ပ
္ စ္အမိႈက္ပံုသို႔

လႊင့္ပစ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊

က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား

ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားကို ဆို႔ပိတ္ေစသည္။
လတ္တေလာတြင္

စိုေသာ/ဓာတုပစၥည္းမပါေသာ

သဘာ၀စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

အသံုးျပဳမႈမရိွပါ။
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတစ္ရပ္လံုးအရ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္း
ခ်က္မ်ားေပၚတြင္သာ အေျခခံၿပီး မ်ိဳးတူစုစည္းမႈမ်ိဳးေပၚတြင္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းမဟုတ္ပါ။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စမ္းသပ္အစပ်ိဳးမႈမ်ားမွလြဲ၍ စီမံကိန္းသည္ SW ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏
မတူညီေသာပံုစံမ်ား၏ ထူးျခားဆန္းၾကယ္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္
တည္ရိွဆဲအမာခံ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည့္မူ၀ါဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ား ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါမူ၀ါဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္
မ်ားတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္း၏သတ္မွတ္ထားသည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အထက္မွ

ေအာက္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္မွအထက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ တိုးတက္မႈနယ္ပယ္မ်ားစြာ ရွိၾကသည္။ စီမံကိန္းသည္ ဤ
ခ်ဥ္းကပ္မႈ ၂ - မ်ဳိးစလံုးကို အသံုးျပဳသည္။ ေအာက္ပါပံုတြင္ စီမံကိန္းခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ ယင္း၏ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေသာ
အစိတ္အပိုင္းသံုးခု၊ အဓိက အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ျဖစ္မႈ အေျခခံတာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားႏွင့္
အစိတ္အပိုင္းမ်ားအၾကား အဓိကခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရွိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရလဒ္-၁။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
ဗဟိုအဆင့္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား
DS အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

YCDC - Mun.Turin

မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ဦးစားေပးမႈမ်ား
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေသာ
ပံုစံ

ITHACA - PCCD

SDI စနစ္

3R

စက္မႈစြန္႔ပစ္ပစၥည္း
PPP

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

အခ်က္အလက္
စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္
စြမ္းရည္

စမ္းသပ္
အဓိက
အခ်က္အလက္
ပံုထုတ္ျခင္း

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

PCCD - CESVI

ရပ္ရြာလူထုပါ၀င္မႈ
အသိအျမင္

BP ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းႏွင့္
ပံုတူေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရလဒ္-၂။ နည္းပညာ

ရလဒ္-၃။ လူမႈေရး

ဗဟိုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

ER၃ အရ WPs မ်ား။ SWM ၏ အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ားဆိုင္ရာ ရပ္ရြာအသိအျမင္ျမင့္မားလာသည္။

ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္
ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ PCCD နည္းပညာရွင္မ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ စာေစာင္
မ်ားအား သံုးသပ္ဆင္ျခင္ထားေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမႈ-စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စမ္းသပ္သံုးၿမိဳ႕နယ္အတြက္
ဆန္းစစ္မႈအဖြဲ႕က စုစည္းထားျခင္းအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕နယ္

သဃၤန္းကြ်န္း

တာေမြ

လိႈင္သာယာ

အေရွ႕

ေတာင္

ေျမာက္

ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုး

ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္းက်င္

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နယ္ေျမ

၄,၄၄

၁,၈၅

၂၆,၁၀၁

၃၂,၃၉၁

၁၈၂,၆၃၅

၁၄၃,၆၂၉

၃၇၅,၄၃၈

၇၀၁,၇၀၂

၄၀,၅၈၆

၃၁,၉၁၈

၈၃,၄၃၁

၁၅၅,၉၃၄

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား% *

၄၀

၃၀

၆၀

၁၃၀

ရပ္ကြက္မ်ား

၃၈

၂၀

၂၀

၇၈

ေက်းရြာမ်ား

-

-

၉

၉

ေစ်းမ်ား

၅

၆

၈

၁၉

ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ား

၁

၃

၁

၅

ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ား

၅

၂

၂

၉

စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာမ်ား

၂

၃

၂

၇

စိမ္းလန္းနယ္ေျမမ်ား

၁

၀

၂

၃

စက္႐ံုတည္ရိွမႈ

-

-

၉၀၆

တည္ေနရာ
နယ္ေျမ
ဧရိယာစတုရန္းမိုင္
ေနထိုင္သူမ်ား
အိမ္ေထာင္စုခန္႔မွန္း(၁-

စုစုေပါင္း

အိမ္ေထာင္၅-ဦး)

၁၂ IZ/IZC
မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား

၄၁

၂၉

၄၇

၁၁၇

* သီးျခားတရား၀င္ အခ်က္အလက္မ်ား မရရိွပါ။
ဆန္းစစ္ေရးအဖြ႕ဲ က PCCD အရာရိွမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ YC အတြက္ UN Habitat အေထြေထြအခ်က္
အလက္မ်ား သံုးသပ္ခ်က္တို႔အရ အၾကမ္းဖ်င္းခန္႔မွန္းခ်က္။
ေအာက္ပါဇယားတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းမႈအတြက္ PCCD စြမ္းရည္ႏွင့္
SWအေပၚ

နည္းပညာဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ႏွင့္

ခန္႔မွန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို

အလားတူဆန္းစစ္မႈ

နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္

သံုးသပ္ဆင္ျခင္ကာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပထားသည္။
PCCD စြမ္းရည္

ပ်မ္းမွ်ႏွင့္

သဃၤန္းကြ်န္း

တာေမြ

လိႈင္သာယာ

၁၅၁

၂၀၃

၁၀၁

၄၅၅

႐ံုး၀န္ထမ္း

၅

၂၆

၁၇

၄၈

ထရပ္ကား

၁၀

၉

၆

၂၅

ယာယီအုတ္ကန္

၁၂

၀

၆၆

၇၈

အမိႈက္စြန္႔ပစ္ေသာေနရာမ်ား

၁၃

၈

၇၂

၉၃

လူမ်ားရရိွေသာ၀န္ေဆာင္မႈ %

၉၀%

၉၀%

၅၀%

၇၇%

ခြဲျခားေသာ လူဦးေရ %

၅၀%

၂၅%

၁၀%

၂၈%

မွန္ကန္စြာခြဲျခားေသာ လူဦးေရ %

၃၀%

၂၅%

၁%

၉%

အိမ္ေထာင္စု ၁-စု၊၁-လ၊အခြန္ေငြ

၃၀၀

၄၅၀

၃၀၀

အခြန္မေပးေသာ လူဦးေရ %

၁၀%

၂၅%

၁၃%

အခြန္ေငြျဖင့္ေထမိေသာ

၆၀%

၆၀%

၂၀%

သဃၤန္းကြ်န္း

တာေမြ

လိႈင္သာယာ

စုစုေပါင္း၀န္ထမ္း

စုစုေပါင္း

ကုန္က်စရိတ္ %
စြန္႔ပစ္ပစၥညး္

စုစုေပါင္း

ေန႔စဥ္သိမ္းဆည္းေသာတန္ခ်ိန္

၆၀

၉၄

၅၉

၂၁၃

ခန္႔မွန္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းအစို

၂၀

၁၆

၉

၄၅

ခန္႔မွန္းစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းအေျခာက္

၁၀

၆

၁

၁၇

အိမ္ေထာင္စုခဲြျခားသိျမင္မႈမရိွေသာ

၃၀

၇၂

၄၉

၀

၀

မသိ

၀

၁၅၊ အားလံုး

၄၊ လိုင္စင္မရိွ

၂၀၊ ၆-ဆိုင္လိုင္စင္ရိွ

၃၉

ထိန္ပင္

၂

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
ခန္႔မွန္းစက္မႈစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း
ပုဂၢလိကသိမ္းဆည္းေသာဆိုင္မ်ား

လိုင္စင္ရိွ
အၿပီးသတ္္စြန္႔ပစ္သည့္ေနရာ
စြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံုမွအကြာအေ၀း-

ထား၀ယ္ေခ်ာင္
၂၂

၂၉

၄

ကီလိုမီတာ

စီမံကိန္း၀င္ ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုအနက္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ စက္မႈဇုန္ ၂၄-ခုတြင္ ၁၂-ခုကို
ထူးျခားစြာ လက္ခံထားရၿပီး ယင္းတြင္ စက္႐ံုေပါင္း ၉၀၆ - ခု ရိွသည္။ စက္မႈဇုန္မ်ားကို နယ္ေျမအတြင္း တည္ရိွေသာ
အလားတူစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္

ေကာ္မတီမ်ားက

စီမံခန္႔ခြဲသည္။

ထို

ေကာ္မတီမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံသည့္စနစ္မရိွဘဲ PCCD သို႔သာ အငွားေခၚယူ
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ PCCD က သိမ္းဆည္းေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ စုစုေပါင္းထြက္ရိွမႈ၏ အနိမ့္ဆံုးရာခိုင္ႏႈန္း
မွ်သာျဖစ္သည္။ ဆန္းစစ္မႈအဆင့္အတြင္း စက္မႈစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း စြန္႔ပစ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ားကို ေကာင္းစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ စက္႐ံု ၅၁၈-ခုပါ၀င္ေသာ စက္မႈေကာ္မတီတစ္ခုကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထို
ေကာ္မတီသည္ ယင္း၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္အကာအကြယ္ေပးရန္ ရည္ၫႊန္းကိုးကားခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ
မရိွဘဲ စက္မႈနယ္ေျမ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ေနသည္။

W.P ၃-၁

ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆန္းစစ္ခ်က္
ဤ W.P သည္ WP ၃-၃ တြင္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စမ္းသပ္အစပ်ိဳးမႈမ်ားကို ေရွး႐ႈရန္ အထူးသျဖင့္

သတ္မွတ္အုပ္စုႏွင့္ PCCD ၏ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ ၎တို႔၏ ဘ႑ာေရးေရရွည္တည္တံ့မႈ
ကို ေရွး႐ႈရန္လိုအပ္သည္။ လက္ရိွအားျဖင့္ PCCD ၏ သတင္းအခ်က္အလက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ အေသး
စား 3Rs အစပ်ိဳးမႈမ်ား၏ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အျမတ္အစြန္း ရရိွႏိုင္စြမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
မရရိွႏိုင္ပါ။ WP သည္လည္း WP ၃-၃ တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အသိအျမင္လႈပ္ရွားမႈအရ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ယူဆပါသည္။
WP တြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည္။
●

ေလ့လာမႈကို ေရွး႐ႈဆန္းစစ္ရန္ PCCD ႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

●

တန္ဖိုးကြင္းဆက္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆန္းစစ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

စီမံကိန္း၏ မူလအစ အဆင့္အၿပီးတြင္ပင္ ေလ့လာမႈကိုေရွး႐ႈေရး၊ အလားအလာရိွၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းရိွ
ေသာ 3Rs လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ား ေပၚထြက္ေရးတိ႔အ
ု တြက္ PCCD ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ညိႇႏိႈင္းေရး
မွဴးတို႔က နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ အလုပ႐
္ ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို စီစဥ္မည္ျဖစ္သည္။ တိုးတက္ရမည့္ စမ္းသပ္

အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားကို အလားတူ PCCD အရာရိွမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္စဥ္ကာလအတြင္း လက္ခံယူဆခဲ့ၾကေသာ
ေအာက္ပါ ရည္ရြယခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ စံမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ●

၀င္ေငြရရိွေစေသာ 3Rs စမ္းသပ္လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ပါ၀င္
လာေစေရး၊

●

3Rs လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေစေရး၊

●

3Rs လုပ္ငန္းမ်ား သ႐ုပ္ေဖာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ လူထု၏ အသိအျမင္ျမင့္မားလာေစရန္။

စံမ်ား ●

တန္ဖိုးနည္း အမာထည္/ပစၥည္းကိရိယာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

●

လုပ္ငန္းစတင္ေရးအတြက္ တိုေတာင္းေသာအခ်ိန္ကာလ

●

၀င္ေငြျမင့္တက္ေရး အျမင့္မားဆံုးအခြင့္အလမ္းမ်ား - ေစ်းကြက၀
္ ယ္လိုအား

●

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ အျမင့္မားဆံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ

●

PCCD ၏ SWMမဟာဗ်ဴဟာ၊ စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈ

●

ေရရွည္တည္တံ့မႈကိုျဖည့္ဆည္းရန္ PPP ၏ ေပါင္းစည္ႏိုင္စြမ္း အလားအလာ

●

PCCD က ပံုတူေဆာင္ရြက္မႈ၏ အလားအလာႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး

ပထမဆံုးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားသည္ ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ ေလ့လာမႈ၏ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကို ဦးတည္ပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ေအဂ်င္စီ အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုသို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ႏွင့္
ေစ်းကြက္ဆန္းစစ္မႈသည္ အဓိကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အနည္းဆံုးစမ္းသပ္ၿမိဳ႕နယ္ ၃-ခု အဆင့္တြင္ ႀကိဳတင္
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း ကန္႔
သတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၏ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္စြမ္းတို႔ အပါအ၀င္
ေစ်းကြက္ဆန္းစစ္မႈကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဒုတိယ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို စမ္းသပ္အစပ်ိဳး ေဆာင္
ရြက္မႈမ်ား၏ ႐ံႈးနိမ့္မႈအခြင္အ
့ ေရးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ WP ၃-၃ ေအာက္ရိွ လူထုသို႔ အဆိုျပဳမည့္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား
ကို ဆန္းစစ္ကာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကိုဆံုးျဖတ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။
၄-လအတြင္း ၿပီးစီးမည့္ ေလ့လာမႈကို အဓိကက႑ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ျဖစ္
သည္။

W.P ၃-၂

ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ SWM အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ားဆိုင္ရာ အသိအျမင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ အမိႈက္သ႐ိုက္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ

ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံသားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ မည္သည့္ SWM ေဆာင္ရြက္မႈတြင္မဆို တစ္ေလွ်ာက္လံုး
ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားအား ေဘးမကင္းေသာ စြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ
မသိနားမလည္မႈ ျမင့္မားလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားအဖြ႕ဲ အစည္း၏ အေထာက္အကူျပဳမႈသည္ အျပဳအမူမ်ားေျပာင္းလဲေရး LA
မ်ားအား

၎တို႔၏

ရပ္တည္ေရးတို႔အတြက္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

ႀကီးၾကပ္ေရး၊

လိုအပ္ေနေသာေၾကာင့္

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား

ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ

အႀကံျပဳေရး

ရလဒ္မ်ားကို

သို႔မဟုတ္

ရန္ကုန္ရိွေဒသဆိုင္ရာ

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ပတ္၀န္း က်င္ဆိုင္ရာ အသိအျမင္ျမင့္မားမႈမရိွဘဲ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ေပ။
ဤ WP အတြင္း စီမံကိန္းသည္ PCCD အား ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း တိုးတက္ေသာ SWM အတြက္ ၎တို႔၏ စီမံ
ခ်က္တြင္ အသင့္ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ တိုးတက္သည့္ အသံုးအေဆာင္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ပိုမို
ေကာင္းမြန္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤ WP အတြက္ ဦးတည္မႈမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူဦးေရျဖစ္ၿပီး
စမ္းသပ္ေသာ

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏

ေက်ာင္းမ်ားအထူးအေလးေပးထားမည္

၄င္းတို႔သည္အသိအျမင္ျမင့္မားေရး

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားတြင္

ျဖစ္သည့္အျပင္

အားျဖည့္ေပးၿပီး

ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊

ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ

အေရးႀကီးေသာ

တံု႔ျပန္အႀကံျပဳခ်က္ကို ရရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤ WP တြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
●

IEC ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ PCCD နည္းျပမ်ားသင္တန္း

●

ေက်ာင္းအသိအျမင္လႈပ္ရွားမႈေန႔မ်ား

●

ရပ္ရြာလူထုအသိအျမင္လႈပ္ရွားမႈေန႔မ်ား

●

စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီအသိအျမင္

●

ေရဒီယိုလႈပ္ရွားမႈမ်ား

အသိအျမင္လုပ္ငန္းမ်ားကို CESVI က PCCD ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
ကို ပထမႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုး ၃-လပတ္အတြင္းတြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။
IEC ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ။

CESVI သည္ ဆီေလ်ာ္ေသာ သတင္းပညာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး (IEC) ပစၥည္းမ်ားကို

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၊ ဒီဇိုင္းျပဳစုေရးအတြက္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ၁-ဦးအား ႏွစ္တိုင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရက္ေပါင္း ၂၀ ခြင့္ျပဳမည္
ျဖစ္သည္။ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကအျမင္မ်ား/အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ စက္မႈစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ယိုယြင္းမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ယိုယြင္းမႈႏွင့္ လူသားက်န္းမာေရးအားထိခိုက္မႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ 3R အေလ့အက်င့္မ်ား
အထူးသျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား သီးျခားစီခြဲျခားမႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္မႈ၏ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊
အဆိုပါ အႏွစ္သာရကို စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏ စီးပြားေရးတန္ဖိုးတြင္ ထည့္သြင္းမႈတို႔ ပါ၀င္သည္။ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ IEC
ပစၥည္းမ်ား (လက္ကမ္းစာေစာင္၊ ပိုစတာ/အမ်ားသိေအာင္ေၾကျငာမႈ၊ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရး အသံုး
အေဆာင္မ်ား၊ ျမင္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ သတင္းမ်ား၊ လက္စြဲစာေစာင္မ်ား၊ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ခ်က္ႏွင့္
အစီအစဥ္မ်ား) ကို ထပ္မံျဖန္႔ေ၀ေရးႏွင့္ PCCD အတြက္ အရင္းအျမစ္တခုအျဖစ္ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။
PCCD TOT ။

ပံုမွန္အားျဖင့္

ခ႐ိုင္အလိုက္

ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ

ေနရာမ်ားတြင္ အသိအျမင္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ တာ၀န္ ယူေနၾကေသာ PCCD နည္းျပ ၂၀-ဦး အတြက္ TOT
သင္တန္းမ်ားကို
သင္တန္းမ်ားသည္

စီစဥ္မည္။

CESVI

၂-ရက္ၾကာျမင့္ၿပီး

ပို႔ခ်ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္

က

စီစဥ္ၿပီး

တစ္ႏွစ္လွ်င္

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ
တစ္ႀကိမ္

ဆက္သြယ္ေရး/အသိအျမင္

နည္းျပတစ္ဦးကပို႔ခ်သည့္

ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

ျမင့္မားေရး

သင္တန္း၏

အသံုးအေဆာင္ကိရိယာမ်ား၊

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္

နည္းပညာမ်ားအျပင္

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ

သီးျခားအေၾကာင္း

အရာမ်ားကို

အေလးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားရိွ
အသိအျမင္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္

အဓိကအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားအျဖစ္

၎တို႔သည္

စက္မႈပစၥည္းစြန႔ပ
္ စ္ေရး

စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္

ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ

သီးျခား

သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ စီမံကိန္းကစီစဥ္ေပးသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြက္ အလုပ္႐ံု
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးေရးကိုလည္း ကူညီပံ့ပိုးၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းအသိအျမင္ျမင့္မားေရးေန႔မ်ား။

ေက်ာင္းအသိအျမင္ျမင့္မားေရးေန႔မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ၃-ၿမိဳ႕နယ္ရိွ

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီမွ အဆင္းရဲဆံုးရပ္ကြက္မ်ားမွ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၅-ႏွစ္မွ ၁၃-ႏွစ္) ၄၀ ကို
ဦးတည္မည္ ျဖစ္သည္။ သင့္ေတာ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ႐ိုးရွင္းေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
ကစားပြဲမ်ားႏွင့္ လက္စြဲစာအုပ္မ်ားကို အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ေက်ာင္းသား ၁၀၀
ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ၄၀၀၀ အထိ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အသိအျမင္ျမင့္မားေရး နည္းစနစ္မ်ားကို ရြယ္တူအခ်င္းခ်င္း
ဆက္သြယ္ေရး (ကေလးငယ္အခ်င္းခ်င္း) ႏွင့္ “ကေလးငယ္မွ မိဘသို႔” ဟူေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို အေျခခံမည္ျဖစ္ၿပီး
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား သတင္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္လည္း ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းထုတ္လႊင့္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္
ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ၂-ရက္ႏႈန္းျဖင့္ သီးျခားစီေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
အလားတူရပ္ရြာမ်ား၌ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အဆင့္အတြင္းႏွင့္ ရပ္ရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္အတြင္း ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ရပ္ရြာအကူအညီေပးသူမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာအကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားက အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အစႏွင့္ အဆံုးတို႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေမးခြန္းလႊာမ်ား ျဖန္႔ေ၀မည္ ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းလႊာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ရျခင္းမွာ
မွန္ကန္ေသာစြန႔ပ
္ စ္မႈႏွင့္ 3Rs အေလ့အက်င့္မ်ား၊ မေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္
ဆိုင္ရာ

ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား၊

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏

စီးပြားေရးတန္ဖိုး

စသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ

ေျဖရွင္း

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္အုပ္စု၏ အစႏွင့္အၿပီးသတ္ အသိပညာဗဟုသုတကို
စမ္းသပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအသိအျမင္ျမင့္မားေရးေန႔မ်ားကို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၏ ဒုတိယႏွင့္
တတိယႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္။
ရပ္ရြာလူထုအသိအျမင္ျမင့္မားေရးေန႔မ်ား။

အသိအျမင္ျမင့္မားေစေသာ ရပ္ရြာလူထုေန႔မ်ားကို သတ္မွတ္ေသာ

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ (ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ရက္ျဖင့္ သံုးႏွစ္အတြက္) စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္
သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤလုပ္ငန္း၏ နယ္ပယ္သည္ အသိအျမင္ ျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၾကေသာ
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ PCCD ၀န္ထမ္းမ်ားအား အထူးသျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးၿပီး တိုးတက္ေစေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္အတြင္း (CESVI စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ PCCD အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈကို
တင္ျပရန္ အကူအညီေတာင္းခံရန္ႏွင့္ အဆိုျပဳ အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္တို႔
အတြက္ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္မ်ား (ၿမိဳ႕နယ္၏ နယ္ေျမသတ္မတ
ွ ္ေရးတြင္ တာ၀န္ရိွေသာ) ႏွင့္ ဆက္သြယ္မည္ ျဖစ္
သည္။ ဖြင့္လွစ္ေသာေန႔မ်ားကို CESVI က PCCD ႏွင့္ ပူးေပါင္းစီစဥ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
သန္႔ရွင္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ မဟာဗ်ဴဟာအရ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္
သတင္းဌာနမ်ား ထူေထာင္ေရးတိ႔ု ပါ၀င္သည္။ ထိုသတင္းဌာနမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ SW
စြန္႔ပစ္မႈအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္

ဆည္းေပးျခင္း စီမံကိန္းက ျပဳစုခ်မွတ္ေသာ ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲမႈ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားအား ေၾကာ္ျငာျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းသည္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ IEC ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈျမႇင့္တင္ေရးပစၥည္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီမည္ ျဖစ္
သည္။
IZC အသိအျမင္ျမင့္မားေရး။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ IW အား မွန္ကန္ေသာ

ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအသိအျမင္ ျမင့္မားေရးေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးသျဖင့္ ဆီေလ်ာ္ပါသည္။ စီမံ
ကိန္းသည္ စက္မႈစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္
႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ၃-ခုကို လိႈင္သာယာ IZC ႏွင့္အတူ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို PCCD
နည္းပညာရွင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္ ၁ အရ ရရိွေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ား
အထူးသျဖင့္ စက္မႈစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ေသာမဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားသိ႔ု ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္။
ေရဒီယိုလႈပ္ရွားမႈမ်ား။ မီဒီယာ အသံုးျပဳျခင္းသည္ အသိအျမင္ျမင့္မားေရး မဟာဗ်ဴဟာ၏ သေဘာထားအျမင္အားလံုး
ကို ျပည့္စံုေပါင္းစည္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္
ယိုယြင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးအေပၚ ယင္း၏သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 3Rs အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ား၊
စီမံကိန္းကေဆာင္ရြက္ေသာ အစပ်ိဳးစမ္းသပ္မႈမ်ားအေၾကာင္းတိ႔ႏ
ု ွင့္ပတ္သက္၍ ေရဒီယိုမွ ပံုမွန္ထုတ္လႊင့္မႈ အစီအစဥ္
ကို ၃-ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရဒီယိုသတင္းမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပံုစံကို ဆက္သြယ္
ေရးအတိုင္ပင္ခံက သတ္မွတ္မည့္ပရိသတ္၏ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ေရးဆြဲျပဳစုမည္ ျဖစ္
သည္။ ၃-ႏွစ္တာကာလအတြင္း အသိအျမင္ျမင့္မားေရး သတင္းမ်ားထုတ္လႊင့္ျခင္း (တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၅-မိနစ္) ကို
စုစုေပါင္း အႀကိမ္ ၃၀၀ (သီတင္းပတ္အတြင္း ေန႔စဥ္ႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ၃-လအတြက္)ႏွင့္ သတ္မွတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ႏိုင္ငံ
သားမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း (တစ္ႀကိမ္လွ်င္ မိနစ္ ၃၀) အစီအစဥ္ ၁၅-ခု
ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ သတ္မွတ္ေသာေရဒီယိုမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္၀ွမ္းလံုးကို လႊမ္းၿခံဳေသာ YCDC
၏ Radio City FM ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ကို နားဆင္သူမ်ားမွာ ပုဂၢလိကကားပိုင္ရွင္ ၈၀,၀၀၀ တစ္ေန႔
လွ်င္ ခရီးသည္ ၁-သန္းေက်ာ္ရိွေသာ အမ်ားျပည္သူသံုး ဘက္စ္ကားမ်ား၊ Taxi ၂ဝ,ဝဝဝ ၊ အိမ္ေထာင္စု ၇၅၀,၀၀၀ ၊
လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ ၁၀,၀၀၀ ၊ ဟိုတယ္ ၁၅၀ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၃၀,၀၀၀ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရိွရသည္။

Radio

City

FM

သည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္

လႊမ္းၿခံဳမႈအက်ယ္ျပန္႔ဆံုး

ျဖစ္သည္။

၎တို႔၏

ေၾကျငာခ်က္အရ စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ားက ခန္႔မွန္းသည္မွာ နားဆင္သူဦးေရ အနည္းဆံုး ၂,၀၀၀,၀၀၀ ခန္႔ ရိွမည္
ျဖစ္သည္။

W.P ၃-၃။

SWM ဆိုင္ရာ စမ္းသပ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ စမ္းသပ္လုပင
္ န္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရး
အေထာက္အကူျပဳစနစ္ ခ်မွတ္ေရး (သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား)

ဤ WP သည္ WP ၃-၁ ၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား
ပါ၀င္သည္။
●

စမ္းသပ္လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ မ်ားဖြ႕ဲ စည္းျခင္း

●

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ ပါ၀င္ေဆာင္
ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

●

ကိုက္ညီေသာအဖြ႕ဲ မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္ေသာပစၥည္း
မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

WP ၃-၁ ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ WP ၃-၂ အရ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ရပ္ရြာ
စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈသူမ်ားက ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ စမ္းသပ္ 3Rs အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို
စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ သတ္မွတ္အုပ္စုမ်ားအား စတင္ခြဲျခားမည္ ျဖစ္သည္။ 3Rs လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရိွေသာ
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအရ စိတ္၀င္စား ေသာ စမ္းသပ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ဦးစားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳခ်က္သည္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်င္ လူဦးေရ ၁၀၀-ခန္႔
အထိ ပါ၀င္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေသာ

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးသည္အထိ

၂၄ - ခု) ကို PCCD အရာရိွမ်ားက သတ္မွတ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ အစတြင္ စမ္းသပ္ စိတ္ကူးမ်ား၏
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
ေစ်းကြက္ဆန္းစစ္မႈ

အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္

ပံုစံမ်ားကို

ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း၊

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအား

တန္ဖိုးကြင္းဆက္ႏွင့္

ၫႊန္ၾကားျခင္း

ထို႔ေနာက္

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကာလအတြင္း အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအလားအလာကို ေျဖရွင္းျခင္းတိ႔ု
အား ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ဆန္းစစ္မႈအဖြဲ႕က PCCD ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းအတြင္း WP
၃-၁ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတထ
္ ားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စံမ်ားကို တံု႔ျပန္ရန္ေပၚထြက္လာႏိုင္ေသာ အႀကံ
ဥာဏ္အခ်ိဳ႕မွာ၊ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ သစ္ရြက္ေဆြး ေျမေဆြး ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္ကာ PCCD ၏
အကူအညီျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္၊ ရပ္ရြာအဖြဲ႕မ်ားက သဘာ၀စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား မွန္ကန္စြာခြဲျခားၿပီး PCCD က
၀ယ္ယူကာ ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံု၀န္းက်င္မွ သဘာ၀သစ္ရြက္ေဆြး ေျမေဆြးမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ အသံုးၿပဳျခင္း
တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ YC က ၿပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထုတ္ကုန္
အနည္းငယ္မွတခုျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ

သဘာ၀ေျမေဆြးဆိုင္မ်ားသည္

ေျမေဆြးဓာတ္ေျမၾသဇာ

ေရာေႏွာေသာ ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထိုစမ္းသပ္လုပ္ငန္းမွ သဘာ၀ေျမေဆြးရရိွမႈ အလားအလာကို အျပဳသေဘာ
႐ႈျမင္ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ အဆိုပါ အယူအဆမ်ား၏ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းကို ထပ္မံစူးစမ္းေလ့လာရမည္ျဖစ္ၿပီး
ထိုအယူအဆမ်ားကို

နမူနာယူေရးအတြက္

အစီရင္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေသာ

တန္ဖိုးကြင္းဆက္

ေလ့လာမႈတြင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပၚေပါက္ျခင္း မရိွပါက ဤWP ၏ အရံစီမံခ်က္ (ခ) သည္ WP
အလားတူပါ၀င္ေသာ

အေသးစားသဘာ၀ေျမေဆြး

ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲေရးယူနစ္မ်ား၏

ထုတ္လုပ္မႈ

မ်ား

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္

သို႔မဟုတ္

၃-၃ တြင္

ေက်ာင္းမ်ားအတြင္းရိွ

ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

ဤတြင္

၀င္ေငြတိုးတက္မႈႏွင့္ စပ္ဆိုင္မႈ မရိွႏိုင္ေကာင္းေသာ္လည္း ထိုလုပ္ငန္းသည္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ကေလးငယ္ မ်ား၏
အသိအျမင္ဗဟုသုတႏိုးၾကားမႈကို အင္အားျဖည့္ေပးႏိုင္ေပသည္။
ထို႔ေနာက္ အတည္ျပဳထားေသာ စမ္းသပ္အဖြ႕ဲ မ်ားကို အထူးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ကြ်မ္းက်င္သူနည္းျပက
ေလ့က်င့္ေပးသည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာကြ်မ္းက်င္သူနည္းျပသည္ အဖြဲ႕မ်ားအား ကနဦးေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္း
ႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီေပးျခင္း (တစ္ဖ႕ြဲ လွ်င္ ၄၀-ရက္) တို႔အတြက္လည္း တာ၀န္ရိွသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရိွ PCCD

၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း

သင္တန္းတြင္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္ကာ

ေနာက္ပိုင္းတြငေ
္ စာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းကို

ထပ္မံအကူအညီေပးႏိုင္သည္။ ၎တို႔သည္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕မ်ားကို
အကူအညီေပးေရးတြင္

အဓိကေဆာင္ရြက္သူမ်ား

ျဖစ္သည္။

သင္တန္းသည္

အလြန္လက္ေတြ႕က်ၿပီး

နည္းပညာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သင္ယူမႈကို အေျခခံသည္။ ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး
အတြက္

မွန္ကန္ေသာ

အေလးထားမႈကဲ့သို႔

မွန္ကန္ေသာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္မႈ

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထား သည့္ ႐ိုးရွင္းေသာလက္စြဲစာအုပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည္။
စီမံကိန္းသည္ လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ မ်ားအား လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေရး အတြက္ EU၏ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား လိုက္နာကာဝယ္ယူထားသည့္ လိုအပ္သည့္ အသံုးအေဆာင္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား
အားပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

W.P ၃-၄။

ရြယ္တူတန္းတူ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္
သူမ်ားပါဝင္ေသာ အၿပီးသတ္ညီလာခံ

ဤ WP သည္ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ေရးႏွင့္ ယင္း၏ ေအာင္ျမင္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား
ႏွင့္ သင္ယူရရိွေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျပန္႔ပြားေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္၀က္တြင္ ပါ၀င္လာေသာ WP ကို ေအာက္ပါတို႔ျဖင့္ စုစည္းထားသည္။
●

စမ္းသပ္အဖြ႕ဲ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမ်ားႏွင့္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏

ရြယ္တူတန္းတူအလုပ္႐ံုေဆြး

ေႏြးပြဲမ်ား (ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း)
●

အၿပီးသတ္ညီလာခံ

စမ္းသပ္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ရြယ္တူတန္းတူ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုစီသည္ အျခားေသာ လုပ္ငန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားဖလွယ္ေရး၊ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ရရိွေသာ သင္ခန္း
စာမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေရး

တို႔အတြက္

ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားသည္

စမ္းသပ္အဖြ႕ဲ မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ PCCD အရာရိွမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားရပ္ရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု လွ်င္ ၅၀-ဦးခန္႔) ျဖစ္ၾကသည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ PCCD ၀န္ထမ္းမ်ားက
စီမံကိန္း၏

အကူအညီျဖင့္

က်င္းပျခင္း

ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးႏွင့္

PCCD

တို႔သည္

အျခားသက္ဆိုင္ေသာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍
မွတ္တမ္းတစ္ခုတြင္ စုစည္းမည္ျဖစ္သည္။
YC ရိွ PCCD ၀န္ထမ္းမ်ားက လုပ္ငန္း၏အကူအညီျဖင့္ က်င္းပေသာ အၿပီးသတ္ညီလာခံသည္ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ရရိွႏိုင္ေသာ အဓိကရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ အဓိကရလဒ္မ်ားႏွင့္
ေလ့လာမႈမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးရန္စီစဥ္ေသာ အၿပီးသတ္ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ေသာ တက္ေရာက္သူမ်ား
မွာ YC ၏ ၃၃ - ၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအာဏာပိုင္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္

ကာလအတြင္း

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အနည္းဆံုး ၁၅၀-ခန္႔ ပါ၀င္သည္။
အဓိကဗဟိုျပဳထားမည္မွာ

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ

ႏိုင္ငံသားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

●

EU ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ မူေဘာင္

●

အၿမဲေပၚေပါက္လ်က္ရိွေသာ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ျပႆနာမ်ား၏ အေရးႀကီးမႈႏွင့္
နယ္ေျမအာဏာပိုင္မ်ား၏ အခန္းက႑

●

စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေၾကာင္း
ရင္းမ်ား

●

ေအာင္ျမင္ေသာရလဒ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

●

သက္ေရာက္မႈႏွင့္ တာရွည္ခံေသာ ရလဒ္မ်ား

အဆုိပါ ညီလာခံမ်ိဳးသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ EU အေထာက္အကူတို႔အား ျမင္သာေစေသာ အခမ္း
အနားတစ္ရပ္ျဖစ္မည့္အျပင္

သတ္မွတ္ထားေသာ

အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ား

ပံုတူအဆက္မျပတ္

တိုးပြား

ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္ေစရန္ သက္ဆိုင္ေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ စုစည္းေတြ႕ဆံုတြန္းအားေပးမႈအတြက္
အခမ္းအနား တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ သည္။
ေအာက္ပါဇယားတြင္ ဤစီမံကိန္း အစိတ္အပိုင္း/ရလဒ္အရ WPs မ်ား၏ အဓိကအက်ိဳးရိွမႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား
အား သံုးသပ္မႈကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ER 3
WP

၃-၁

ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား

အက်ိဳးရလဒ္

• PCCD အရာရိွမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ

• ျပန္႔ႏွံ႔ၿပီးေသာ အေသးစား 3Rs အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ခ်က္

၂-ခု

မ်ား၏ အလားအလာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာ

• ျပဳစုၿပီးေသာ 3Rs ၏ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ႏွင့္ ေစ်းကြက္

• စမ္းသပ္အစပ်ိဳးမႈမ်ား

စီးပြားေရး႐ံႈးနိမ့္မႈ

အတြက္

စြန္႔စားမႈ ေလ်ာ့ပါးျခင္း

ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခု
WP

၃-၂

• တိုးတက္ေသာ အသိအျမင္ျမင့္မားေရး နည္း
စနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ေလ့က်င့္ၿပီးေသာ

PCCD ၀န္ထမ္း ၂၀

• LAs မ်ား ပညာေရးအတြက္ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္

• ပ်မ္းမွ်ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာ ၄၀၀၀ ရိွေသာ
ေက်ာင္း ၄၀ သို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေသာ အသိအျမင္
ျမင့္မားေရးလႈပ္ရွားမႈ ရက္ေပါင္း ၈၀
သည့္ အမ်ားျပည္သူအသိအျမင္ ျမင့္မားေရး
၉-ရက္
စက္မႈစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း

ပါ၀င္သူမ်ားသို႔

ျဖန္႔ျဖဴး

ျမင့္မားေရး

အစပ်ိဳးမႈမ်ား

တိုက္႐ိုက္

ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈ
• စက္မႈက႑၏

အဓိက

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္

• နားဆင္သူ ၂ - သန္းခန္႔ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းရ
၃-ႏွစ္အတြင္း

ရက္ေပါင္း

၃၀၀

အတြက္ အသံလႊင့္သည့္ အသိအျမင္ျမင့္မား
ေရး ေရဒီယိုသတင္းမ်ား

မႈဆိုင္ရာ အသိပညာ၊ အသံုးအေဆာင္၊ ကိရိယာ၊ နည္း
စနစ္မ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္သစ္မ်ားရရိွမႈ
• YC လူ ၂ - သန္းခန္႔သည္ SWM သတင္းမ်ားႏွင့္

သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ၃-ခု
ေသာ

• အသိအျမင္

PCCD ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ စက္မႈစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲ

က႑တြင္

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ

နည္းစနစ္သစ္မ်ား ရရိွျခင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ LAs မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္

• သတ္မွတ္ေသာ ၃-ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရက
ြ ္

• အဓိက

SWM ႏွင့္ပတ္သက္ေသာက်န္းမာေရး ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာရရိွၾကသည္။

• ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ IEC ပစၥည္းမ်ား

ေန႔မ်ား

• ေက်ာင္းသားေလးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားသည္

ဆက္စပ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေကာင္းေသာအေလ့
အက်င့္မ်ားကို နားဆင္ၾကရျခင္း
• ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ စီမံကိန္း၏ သိသာထင္ရွားမႈ

WP

၃-၃

• 3Rs

မ်ား၏

စမ္းသပ္မႈအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္

• ရပ္ရြာႏွင့္ LAs မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈျမင့္မားျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု၌ PCCD ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔

• ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ အစပ်ိဳးမႈမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ

ေဆာင္ရြက္ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ၂၄-ခု

• စမ္းသပ္အစပ်ိဳးမႈမ်ား

• လူေပါင္း၃၀၀အားလုပ္ငန္းစတင္ေရး
အတြက္ေလ့က်င့္ေပးၿပီး အကူအညီေပးျခင္း
• အဖြဲ႕မ်ားသိ႔ု

ျဖန္႔ျဖဴးေသာ

႐ံႈးနိမ့္မႈအတြက္

စြန္႔စားမႈ

သက္သာေရး
• 3Rs အစုအစည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမ်ား၏ အသိပညာ

အေျခခံပစၥည္း

ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား
• ၃-ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ရြယ္တူ
တန္းတူ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ၃-ခု
• ၃၃-ၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လူအမ်ား
၁၅၀ - ခန္႔ တက္ေရာက္ေသာ YC တြင္
က်င္းပသည့္ အၿပီးသတ္ညီလာခံ

• အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ရရိွေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ဖလွယ္
ျခင္း
• စီမံကိန္းသိသာထင္ရွားမႈ အားေကာင္းလာျခင္း
• ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ ပံုတူေဆာင္ရြက္မႈ၏ အလား
အလာ

