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

ပထမၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ စီမံကိန္းအဆုိုျပဳခ်က္၏
ပါ၀င္ေသာအစိတ္အပိုင္း - ၃
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ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဒသဆိုင္ရာစြမ္းရည္မ်ားျမႇင့္တင္ျခင္း
ပထမၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ စီမံကိန္းအဆုိုျပဳခ်က္၏
ပါ၀င္ေသာအစိတ္အပိုင္း - ၃
ER-၃ ေအာက္ရိွ WPs ။ SWM ၏ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာလူထုအသိအျမင္ ျမင့္မား
တိုးတက္သည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး (OC) ၊ အသိအျမင္ျမင့္မားေရး ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး (AC) ၊ ေစာင့္ၾကည့္
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ေရးအရာရိွ (M&E) ႏွင့္ ရပ္ရြာအကူအညီေပးသူ ၆-ဦး အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၂-ဦး
ပါေသာ CESVI ၏ SWM၂ ကို ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ၿပီးျဖစ္၍ ယခုအခါ လုပ္ငန္းကို အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွ
သည္။ CESVI ၏ SWM၂ အဖြဲ႕သည္ ႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္ေျမ႐ံုးမ်ားမွ PCCD စီမံကိန္းအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းကာ
(၁) အဆိုျပဳခ်က္တစ္ရပ္လံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ပထမႏွစ္ (၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ) ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္ (၂၀၁၄-ခုႏွစ္၊
ေဖေဖာ္၀ါရီလ) အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ခဲ့ၾကသည္။ (၂) ေရြးခ်ယ္
ထားေသာ သံုးၿမိဳ႕နယ္သို႔ ပံုမွန္သြားေရာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုစည္းျခင္း
ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အေနအထားတြင္ တည္ရိွေသာ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားအပါအ၀င္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ သတ္မွတ္မည့္ အခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္
ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ (၃) (က) စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလအတြင္း ေျခရာခံ
ရမည့္

ၫႊန္းကိန္းမ်ား

ဤအစီရင္ခံစာတြင္

(ခ)

ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္

ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေသာ

MELS

အကဲျဖတ္သတ္မွတ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္

မူေဘာင္တြင္

ေဖာ္ျပထားသကဲ့သ႔ို

(ဂ)

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္

မ်ားအတြင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာက႑တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္း/ဌာနမ်ားႏွင့္
သင္ယူျခင္းႏွင့္ ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ခဲ့ၾကသည္။
W.P ၃-၁။

ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆန္းစစ္မႈ။

၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ CESVI ႏွင့္ PCCD စီမံကိန္းအဖြ႕ဲ သည္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမး္ ေလ့လာမႈမွတစ္ဆင့္
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ရမည့္

ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာ

ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ

တန္ဖိုးကြင္းဆက္ႏွင့္

ေစ်းကြက္ဆန္းစစ္မႈ၏

သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ရွင္းလင္းပီျပင္စြာ သိျမင္လာေစရန္ ပူးတြဲအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို က်င္းပခဲ့ၾကသည္။
ထိုအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အက်ိဳးရလဒ္အရ CESVI ႏွင့္ PCCD တို႔သည္ (၁) သဘာ၀သစ္ရြက္ေျမေဆြးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
(၂) အျခားေသာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈတို႔ကို သီးျခားေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္
ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာမႈ ၂-ခုကို သီးျခားစီေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
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HH ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေစ်းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳေသာ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလားအလာေကာင္းေသာ
ေစ်းကြက္တင္မႈအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အေလ့အက်င့္ (ေနာက္ဆက္တြဲ - ၇)
CESVI ႏွင့္ PCCD စီမံကိန္းအဖြ႕ဲ တို႔သည္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမး္ ေလ့လာမႈတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည့္ ေဖာ္ျပပါ
သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ (၁) စီမံကိန္းတည္ေနရာအနီးရိွ ေစ်းမ်ားမွ ရရိွႏိုင္ေသာ ကုန္ၾကမ္း
ပစၥည္းမ်ား၏

အေရအတြက္ႏွင့္

အရည္အေသြး၊

(၂)

ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ေရးအတြက္

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား

သင့္ေလ်ာ္မႈ၊ (၃) ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ရန္ အႀကံျပဳေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ (၄) အႀကံျပဳေသာ ထုတ္လုပ္မႈယူနစ္၊
လိုအပ္ေသာပစၥည္းကိရိယာ၊ ပစၥည္းမ်ား၊ လူႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားေဖာ္ျပခ်က္၊ (၅) အၿပီးသတ္ထုတ္ကုန၏
္
ဆန္းစစ္မႈႏွင့္

လိုအပ္ေသာ

အရည္အေသြးစမ္းသပ္မႈ

စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား၊

(၆)

အၿပီးသတ္ထုတ္ကုန္ဆန္းစစ္မႈအတြက္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေဖာ္ျပခ်က္၊

(၇)

အၿပီးသတ္ထုတ္ကုန္၏

လိုအပ္ေသာ

ေစ်းကြက္ဆန္းစစ္မႈ၊

(၈) ထုတ္လုပ္မႈလုပ္နည္း၏ စီးပြားေရးဆန္းစစ္ခ်က္၊ (၉) ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈ
အေပၚ ဆန္းစစ္ခ်က္။
ဤေလ့လာမႈက စမ္းသပ္ေျမေဆြးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အႀကံျပဳေထာက္ခံပါ
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ဘက္မ်ားက အမွန္တကယ္ေထာက္ခံၾကၿပီး စီမံကိန္း
ဧရိယာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေစ်းကြက္အလားအလာရိွ၍ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာမႈသည္ အႀကီးစားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
အငယ္စားထုတ္လုပ္မႈဟူ၍ ေရြးခ်ယ္မႈ ၂-ရပ္ကို အဆိုပါ ၂-ရပ္စလံုး၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားအား
ခြဲျခားသတ္မွတ္ကာ ဆန္းစစ္မႈျပဳခဲ့သည္။ ေလ့လာမႈကို စားနပ္ရိကၡာလံုၿခံဳမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ မွ်ေ၀ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ရိွ ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲေရးက႑၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလားအလာ (ေနာက္ဆက္တြဲ -၈)
ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆန္းစစ္ခ်က္သည္ (၁)
ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ ခြဲျခားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ရန္ကုန္တြင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ပံု (ျပန္လည္
ျပဳျပင္ထားေသာ/ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏုိင္ေသာအား

ခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

စုစုေပါင္းထြက္ရိွေသာ

ထုတ္လုပ္မႈပမာဏႏွင့္

ခြဲျခားမႈကို

ေနရာတြင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး

မည္သည့္

ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွန္းခ်က၊္

ယင္းတို႔၏

စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား

ခြဲျခားမႈကိုမည္သူက

စုေဆာင္းထားေသာ

ေဆာင္ရြက္သနည္း၊

ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္သည့္

ပစၥည္းမ်ား၏

ေနာက္ဆံုးဦးတည္ရာကား အဘယ္နည္း စသည္တို႔ အပါအ၀င္) (၂) ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ခြဲျခားမႈတ႔တ
ို ြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား (၃)
ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ခြဲျခားမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ တရားမ၀င္ႏွင့္ တရား၀င္ဥပေဒမူေဘာင္ (၄)
ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲေသာ
ျပန္လည္အသံုးျပဳသူထံသို႔

ပစၥည္းအရည္အေသြး
၎တို႔၏

ႏွင့္

ေစ်းကြက္တန္ဖိုး

စုေဆာင္းေကာက္ယူသူထံမွ

ကြင္းဆက္

(၅)

PCCD

က

ကုန္တင္ပို႔သူ၊
ေဆာင္ရြက္ေသာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းပမာဏေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲေသာ ပစၥည္းမ်ား ခြဲျခားမႈႏွင့္ သိမ္းဆည္းမႈတိုးတက္ေရး
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္

(၆)

အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရးလႈံ႕ေဆာ္ပြဲမူေဘာင္အတြင္း

ျပည္လည္ျပဳျပင္အသံုးၿပဳပစၥည္း

ထုတ္လုပ္ေရးျမွင့္တင္ရန္ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို WASHလုပ္ငန္းအဖြ႔အ
ဲ တြင္းမွ်ေဝထားပါသည္။
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ျဖည့္စြက္ကြင္းဆင္းသုေတသန။

ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲေရး

ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ကြင္းဆင္း

သုေတသနကာလအတြင္း တစ္ခါတစ္ရံကေလးမ်ားသည္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ျပန္လည္
ျပဳျပင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဟု ထိုသုေတသနက
ေဖာ္ျပသည္။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာတြင္ အထူးသျဖင့္ လိုအပ္ျခင္းမရိွသည့္တိုင္ ရန္ကုန္ရိွ SWM လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ကေလးငယ္ မ်ားပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ဘ၀မ်ားအေပၚတြင္ ထိုလုပ္ငန္း၏
သက္ေရာက္မႈ တို႔ကို ထပ္ေလ့လာရန္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု CESVI က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေလ့လာမႈကို ၂၀၁၄-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း၏
သင္တန္းႏွင့္
ပါ၀င္ေစရန္

အသိအျမင္ျမင့္မားေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး
ေမွ်ာ္လင့္သည္။

အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား

ထိုေလ့လာမႈကို

လူငယ္ေစတနာ့၀န္ထမ္း

သုေတသနပညာရွင္ တစ္ဦးက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု ယူဆသည္။
ၫႊန္းကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီမံကိန္းတိုးတက္မႈ။

SWM ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္တန္ဖိုးကြင္းဆက္ သုေတသနတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းပထမႏွစ္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွ႔ၿံ ပီး
ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း သုေတသန ၂-ခုကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္၍ အျခားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္
မွ်ေ၀ၿပီးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ရိွ SWM တြင္ (W.P ၃-၃) စမ္းသပ္အစပ်ိဳးမႈမ်ား ထူေထာင္ေရးအတြင္း အဆိုပါသုေတသန
၂-ခုက အဓိကရည္ၫႊန္းကိုးကားခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုေတသန ၂-ခုအျပင္ အျခားသုေတသနငယ္မ်ားကလည္း
စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အသိအျမင္လႈပ္ရွားမႈတို႔၏ လူမႈေရးအစိတ္အပိုင္း အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္ SWM တြင္
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အသိအျမင္မ်ား ပိုမို
ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အဆိုပါ သုေတသနမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရးကို ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိယႏွစ္
တို႔တြင္

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ

အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက က်ယ္ျပန္႔စြာအာ႐ံုစိုက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
W.P ၃-၂။

ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္

SWM

အေကာင္းဆံုး

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အသိအျမင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား။
မဟာဗ်ဴဟာ။

CESVI ႏွင့္ PCCD စီမံကိန္းအဖြ႕ဲ မ်ားသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈရိွ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ား

ဆိုင္ရာ အသိအျမင္လႈပ္ရွားမႈ မဟာဗ်ဴဟာကို အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ မဟာဗ်ဴဟာသည္ (၁) AC သည္
ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္

လူႀကီးမ်ားႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္

လုပ္ေဆာင္ခ်င္လာျခင္း

ႏွင့္

ရည္ရြယ္ရမည္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈကို

(၂)

အေလးေပးျခင္း

AC
(၃)

သည္
AC

လိုက္နာေစျခင္းထက္
သည္

မေကာင္းေသာ

အေလ့အက်င့္မ်ား၏ အႏၱရာယ္႐ွိမႈမ်ားကို သိျမင္လာေစျခင္းထက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သတင္းစကားမ်ားကို
ပံုေဖာ္ျခင္း။ (၄) AC ၏ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ ကိရိယာမ်ားကို (က) စီမံကိန္းေႂကြးေၾကာ္သံသည္ AC
ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းအားလံုး ယွဥ္တြဲပါ၀င္ေနၿပီး IEC ပစၥည္းမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းေဖာ္ျပထားျခင္း (ခ) AC ၏
အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား
ထည္သြင္းစဥ္းစားၿပီး

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေစသည့္

ဒီဇိုင္းထုတ္ျခင္း၊

(၅)

ကာတြန္းပံုမ်ား
IEC

ကို

ပစၥည္းမ်ားကို

လႈပ္ရွားမႈတစ္ေလွ်ာက္
ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္

အသံုးျပဳျုခင္းတို႕ကို
ေရးသား

ထားၿပီး

လူတိုင္းနားလည္သေဘာေပါက္လြယ္ေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ သံုးစြဲသည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို ညႊန္ျပပါသည္။
အဓိကသတင္းမ်ား။

CESVI ႏွင့္ PCCD စီမံကိန္းအဖြ႕ဲ တို႔သည္ SWM AC ၏ အဓိကသတင္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ျပဳစုၿပီး

ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ (က) 3R- ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္း—ျပန္္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲျခင္း အေလ့အက်င့္
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ပညာေပးေရး၊ (ခ) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ခြဲျခားမႈ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ား — စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အေျခာက္ႏွင့္အစို ႏွင့္
(ဂ) ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ တိုးတက္ေသာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားစသည္ နယ္ပယ္ ၃ခု ကို ရည္ၫႊန္းသည္။
အသံုးအေဆာင္ကိရိယာမ်ား။

CESVI ႏွင့္ စီမံကိန္းအဖြ႕ဲ တို႔က ေဖာ္ျပပါ IEC ပစၥည္းမ်ားကို ျပဳစုခဲ့ၾကသည္။ (၁)

စီမံကိန္းေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္

အဓိကသတင္းစကားမ်ားပါ၀င္ေသာ

အဓိကသတင္းစကားမ်ား

အတြက္

ျပဳစုထားေသာ

၂၀၁၄-ခုႏွစ္၊

အေၾကာင္းအရာ

တစ္မ်က္ႏွာပိုစတာျပကၡဒိန္၊

၃-ခုအနက္

၁-မ်ိဳးလွ်င္

(၂)

၁-ခုပါ၀င္ေသာ

လက္ကမ္းစာေစာင္ ၃-မ်ိဳး၊ (၃) အဓိကသတင္းစကားမ်ားပါ၀င္ေသာ T-ရွပ္မ်ား။
ကနဦးစစ္တမ္း (ေနာက္ဆက္တ-ြဲ ၆)။
၏

ထိေရာက္မႈကို

ကနဦးစစ္တမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (က) အက်ိဳးခံစားခြင့္ရသူမ်ားေပၚတြင္ AC

တိုင္းတာေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားရရိွေရး

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ရိွ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ နမူနာေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ား၏ အသိပညာ၊ သေဘာထား၊
အေလ့အက်င့္ႏွင့္ အျပဳအမူတို႔ကို တိုင္းတာရန္ႏွင့္ (၂) AC က သီးျခား ပိုမိုအေလးထားရ မည့္ အသိပညာ၊
သေဘာထား၊

အေလ့အက်င့္ႏွင့္

အျပဳအမူနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ေပးပိ႔သ
ု ည့္

အႀကံျပဳခ်က္

မ်ား

ရယူရန္တို႔ျဖစ္သည္။
ကနဦးစစ္တမ္းသည္ SWM အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ား ၏
အသိပညာႏွင့္

သေဘာထားတို႔ႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ေသာ

စီမံကိန္းၫႊန္းကိန္းအားလံုးအတြက္

အဓိကအကိုးအကား

ျဖစ္သည္။ အၿပီးသတ္စစ္တမ္းကို AC ၿပီးဆံုးေသာ စီမံကိန္း၏ တတိယႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားၿပီး
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလအတြင္း

အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ား၏

အသိပညာႏွင့္ သေဘာထားျမင့္တက္လာမႈကို တိုင္းတာႏိုင္ေပမည္။
ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ေက်ာင္းသား ၆၇၆-ဦးႏွင့္ လူႀကီး ၇၅-ဦး ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အေျခခံမ်ဥ္းဆန္းစစ္ခ်က္က (က)
AC

သည္

SWM

အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္

အထူးသျဖင့္

3R

ႏွင့္ဆက္စပ္မႈမ်ား

နားလည္သေဘာေပါက္မႈတြင္

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကနဦးတြင္ (၅၀%) ေက်ာ္ ျမင့္တက္လာေစျခင္း (ခ) AC သည္
အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရသူမ်ားအား ၎တို႔၏ အသိပညာကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေရးႏွင့္ အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ၿမိဳ႕နယ္
၃-ခုတြင္ ထိုအေလ့အက်င့္မ်ား အေထြေထြတိုးတက္ေရးအတြက္ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း နည္းေပးလမ္းျပ
ျပဳလုပ္ရန္ အသိေပးအႀကံျပဳသင့္သည္၊ (ဂ) စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အစိုႏွင့္အေျခာက္ခြဲျခားေရး၊ ခြဲျခားထားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
မ်ားကို သီးျခားအေရာင္ရိွေသာ အိတ္မ်ားျဖင့္ စြန္႔ပစ္ေရးတိ႔သ
ု ည္ AC ၏ ဗဟိုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္မိသားစုမ်ားကစတင္၍
ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေရး
စည္းကမ္းလိုက္နာေရး

ေသခ်ာေစရန္အတြက္ႏွင့္
အသိထက္

(ဃ)

AC

သည္

အမႈိက္သ႐ိုက္ဆိုသည္မွာ၊

ႏိုင္ငံသားမ်ားလိုက္နာရမည့္
စြန္႔ပစ္ရမည့္ေနရာႏွင့္

႐ိုး႐ွင္းေသာ

အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား

ဆင္ျခင္မႈမရိွဘဲ စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္
ထားသည္။
အေျခခံဆန္းစစ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားကို စီမံကိန္း၏ ကာလအလယ္ႏွင့္ အၿပီးသတ္ အကဲျဖတ္သတ္မွတ္မႈတို႔အား
အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။
ေက်ာင္းမ်ားရိွ AC ။

ကနဦးစစ္တမ္းကို ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ PCCD ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

သင္ယူမႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ SWM အဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားအတြက္

5

သင္ယူမႈလုပ္ငန္းသည္ SWM ၏ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေန ေသာ္လည္း PCCD
၀န္ထမ္းမ်ား၏

ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းမွာ

ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္

အထက္မွေအာက္သို႔

သတင္းမ်ားျဖန္႔ခ်ိရန္

သင္ၾကားမႈ

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္

နည္းစနစ္ထက္

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္

အျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္သည့္

CESVI

အကူအညီေပးသူမ်ား အသံုးျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေပသည္။ သုေတသန လုပ္ငန္းကို
ဒီဇင္ဘာလႏွင့္

ဇန္န၀ါရီလတြင္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ

သုေတသန၏

ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ရန္ SWM အဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ PCCD ၀န္ထမ္းမ်ားႏွငပ
့္ ူးေပါင္း
ကာ SWM ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ား၏ အေလ့အက်င့္တိုးတက္ေရးသတင္းစကားမ်ား ပါ၀င္ေသာ
ပိုစတာပံုစံျဖင့္

႐ိုက္ႏိွပ္ထားသည့္

တက္ေရာက္ေသာ

၂၀၁၄-ခုႏွစ္

ေက်ာင္းသားႏွင့္

အသိအျမင္လႈပ္ရွားမႈ၏
အထူးစိတ္၀င္စားေသာ

ျပကၡဒိန္ကို

ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ဆရာတိုင္းျပကၡဒိန္တစ္ခုစီ

တက္ႂကြေသာ

ရရိွၾကသည္။

အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္လာေစရန္

ေက်ာင္းသားမ်ားအား

ျပကၡဒိန္

အသိအျမင္လႈပ္ရွားမႈသို႔
ျပကၡဒိန္ေ၀ငွစဥ္အတြင္း

ေက်ာင္းသားမ်ားကို

ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားက

၂-ေစာင္စီေပးကာ

AC

အား

ေထာက္ခံသည့္အသြင္အျဖစ္ ျပကၡဒိန္ ၁-ေစာင္အား ၎၏ အိမ္အနီးရိွ ေစ်းဆိုင္ ၁-ဆိုင္သို႔ ေပးလွဴရန္ သို႔မဟုတ္
အမ်ားျပည္သူေနရာတစ္ခုတင
ြ ္ ခ်ိတ္ဆြဲရန္ ျဖစ္သည္။
ရပ္ရြာလူထုေန႔မ်ား။

CESVI ႏွင့္ PCCD တို႔သည္ ေစ်းေန႔မ်ား ၃-ႀကိမ္ ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုေန႔မ်ား ၃-ႀကိမ္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေစ်းေန႔ ၃-ခုမွာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီတြင္ ၁-ရက္ျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေန႔မ်ားမတိုင္မီ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုသို႔
က်င္းပျခင္းမွာ

လူမ်ားႏွင့္

ျပကၡဒိန္တြင္

ပါ၀င္ေသာ

တင္ျပရာတြင္လည္းေကာင္း

အစပ်ိဳးစကားစျမည္ေျပာဆိုရာတြင္လည္းေကာင္း၊
အဓိကသတင္းမ်ားျမႇင့္တင္သည့္
CESVI

ႏွင့္

PCCD

အေျခခံအားျဖင့္

အစပ်ိဳးလုပ္ငန္း၏

၀န္ထမ္းမ်ား၏

စြမ္းရည္ကို

၂၀၁၄-ခုႏွစ္

အေၾကာင္းအရာကို
စမ္းသပ္ရန္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေစ်းေန႔ ၃-ရက္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုေန႔ ၃-ရက္မွ ရရိွေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား
အေျခခံကို စုစည္း၍ ျဖန္႔ေ၀ေပးသည္။ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား တြင္ စည္း႐ံုးစီစဥ္သူမ်ားအျဖစ္ CESVI ႏွင့္ PCCD
၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြ႕ဲ ၊ ေဒသ ဆိုင္ရာ NGOs မ်ား စသည္)
ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္ရိွ
SWM

အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ား

စီမံကိန္းအဖြ႕ဲ ႏွင့္

အေထာက္အကူျပဳေရးတြင္

အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား

စိတ္၀င္စားၾကေသာ

ခ်ိတ္ဆက္မႈတည္ေဆာက္ရင္း

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း

ရပ္ရြာလူထု၊
စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္ဆိုင္ရာ အသိအျမင္ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျပဳလုပ္မည့္ေနရာကို သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္
ေယဘုယ်အားျဖင့္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ

စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အထူးသျဖင့္

အသိအျမင္ျမႇင့္တင္ေရး

လႈပ္ရွားမႈကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ အခမ္းအနားကို တရား၀င္ဖြင့္လွစ္သည္။ ထိုေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း ကာကြယ္ရန္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားႏွင့္ လက္အိတ္မ်ားကို ေ၀ငွေပး
သည္။ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက လမ္းမ်ားေပၚရိွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေကာက္ယူကာ ထိုလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ PCCD လုပ္သားမ်ား၏ လွည္းမ်ားထဲသို႔ထည့္ကာ လမ္းသန္႔ရွင္းေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾက
သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ လမ္းမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုသန္႔ရွင္းသြားၾကၿပီး လမ္းမ်ားသန္႔ရွင္းေရးကို မည္မွ်လ်င္ျမန္
လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနေပသည္။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္လမ္းမမ်ားတြင္ ပလပ္စတစ္အမိႈက္ထုတ္
မ်ား မည္မွ်ျပန္႔က်ဲေနသည္ကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရေစရိွၿပီး PCCD လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုသေဘာေပါက္
လက္ခံလာေစပါသည္။
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အသိအျမင္လႈပ္ရွားမႈကို အသားေပးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ ၃-ခုအား ကာတြန္း႐ုပ္မ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္ထား
ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္ ၂၀,၈၀၀ ေက်ာ္ [ေနာက္ဆက္တြဲ-၉] ကို အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအား
ျဖန္႔ေ၀ထားသည္။ အဆိုပါ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္ရြာလူထုအား အျပာေရာင္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ပလပ္စတစ္
အိတ္မ်ားကို ေ၀ငွကာ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာသူမ်ားက ထိုအိတ္မ်ားအသံုးျပဳပံုကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကသည္။
ထိုလႈပ္ရွားမႈ၏ အဓိကခြန္အားမွာ သက္ဆိုင္ရာရပ္ရြာလူထုကို တိုက္႐ိုက္သိရိွေစေသာ ေန႔စဥ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
စုစည္းသိမ္းဆည္းပံုစံသည္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အလြန္ပင္
စိတ္အားထက္သန္ၾကၿပီး ထိုလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထုသည္ အေကာင္းျမင္သည့္သေဘာျဖင့္ အံ့အားသင့္ေနပံု
ရၾကသည္။
IZ အသိအျမင္ျမင့္မားေရး။

စီမံကိန္းဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိယႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အသိအျမင္ျမင့္မားေရး ႀကိဳတင္

ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ IZ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအခ်ိဳ႕ ပါ၀င္သည္။ ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ကို
AMIAT ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ၎တို႔၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူျပဳ
မည့္ IZ ကုမၸဏီမ်ားအား အက်ိဳးခံစားႏိုင္ေစသည့္ သင္တန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္း
တြင္ ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထိုထက္မကပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ (က) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏ စ႐ိုက္
လကၡဏာမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ (ခ) စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ အသံုးျပဳၿပီးေရမ်ားအား ေဆာင္ရြက္မႈတို႔
အတြက္ မွ်ေ၀ထားေသာ စနစ္ (ဂ) ISO 14001 o ISO 9001 or OHSAS 18001 တို႔အရ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္
အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ။
ေရဒီယိုလႈပ္ရွားမႈမ်ား။

CESVI ႏွင့္ PCCD တို႔သည္ စီမံကိန္း၏ AC ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ SWM တြင္ ပါ၀င္

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁၅-မိနစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင့္
ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ CESVI သည္ PCCD ႏွင့္ Radio City FM စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြ႕ဲ တို႔ႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား
အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (၁) ေရဒီယိုက အသံလႊင့္မည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ပါ၀င္ေသာ
အသံဖိုင္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တင္ျပျခင္း (ခ) ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို မည္သို႔ျပဳစုရမည္ႏွင့္ အစီအစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီ
ေရးဆြဲစီစဥ္ေရး (ဇာတ္ၫႊန္းမ်ား၊ အသံသြင္းျခင္း၊ ေႂကြးေၾကာ္သံထည့္ျခင္းစသည္) တြင္ CESVI ၊ PCCD ႏွင့္ Radio
City FM တို႔၏ အခန္းက႑ (ဂ) ထုတ္လႊင့္မည့္ အစီအစဥ္အတြက္ YCDC ဌာနတြင္း လုပ္ခြင့္မ်ား ရရိွေအာင္
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္တို႔ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ရွည္လ်ားလွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အၿပီးတြင္
Radio AC ကို အစီအစဥ္ ၆-ခုျဖင့္ စတင္ လည္ပတ္ထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အပိုင္း ၃-ပိုင္းကို သေဘာတူညီ
ခဲ့ၾကသည္။ အစီအစဥ္တစ္ခုကို တစ္ပတ္ အတြင္း ၄-ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားႏွင့္ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ နံနက္ ၁၁
နာရီႏွင့္ ညေန ၇ နာရီတို႔၌ ထုတ္လႊင့္မည္ ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၄-ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃-ရက္ေန႔ႏွင့္ ဧၿပီလ ၂ရက္ေန႔အၾကား

သီတင္းပတ္

အဆိုျပဳထားေသာ
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ

၆-ပတ္

အေၾကာင္းအရာတြင္
(၂)

ဆက္တိုက္ထုတ္လႊင့္မည္ဟု
(၁)

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းခြဲျခားမႈ

ျပကၡဒိန္မ်ား
(၃)

ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမွတစ္ဆင့္

အစီအစဥ္အတြက္

ေဆာင္ရြက္ေသာ

သဘာဝေျမေဆြးထုတ္လုပ္မႈ

(၄)

AC

၏

ထိေရာက္ေသာ

ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း (၅) ထိေရာက္ေသာ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ (၆) အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ITHACA
သင္တန္းတို႔ ပါ၀င္သည္။
PCCD ToT ။

AC အသံုးအေဆာင္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

သံုးသပ္ျခငး္တို႔ကို PCCD ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပါ၀င္မႈျဖင့္ ToT ကို ယခုအခ်ိန္အထိ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္
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ရိွသည္။

ဤေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းတြင္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

PCCD

၀န္ထမ္းမ်ားသည္

AC

အတြက္

ဆက္သြယ္ေရး သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀မဟုတ္သည့္တိုင္ ကနဦးအေနျဖင့္
ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ ေလ့လာလ်က္ရိွသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ခြဲထြက္လာေသာ သီးျခား ToT ကို ကာလအလယ္
တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္က သင္တန္းတြင္ မည္သည့္နယ္ပယ္မ်ား၏ သင္ယူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သင့္သည္ဟု ရည္ၫႊန္းၿပီး
ေနာက္ စီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္တြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
ၫႊန္းကိန္းမ်ားအရ

စီမံကိန္းတုိးတက္မႈ။

စီမံကိန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

အသိအျမင့္ျမင္မ
့ ားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူ

လႊဲေျပာင္းေပးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတေ
္ သာေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသိပညာသည္ ပ်မ္းမွ်
အားျဖင့္ သိသာစြာ ျမင့္တက္လာသည္။ သတ္မွတ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသိပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို အေျခခံမ်ဥ္းဆန္းစစ္မႈတြင္ စုစည္းအကဲျဖတ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ CESVI ႏွင့္ PCCD တို႔သည္ ေက်ာင္းသား
မ်ား၏ SWM အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ားရိွ အသိပညာတိုးတက္မႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းတာႏိုင္စြမ္း
ရိွလာမည္

ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏

အသိပညာအကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈ

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိယႏွစ္ ၂-ရပ္စလံုးအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။
စီမံကိန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

စီမံကိန္း

ToT

ႏွင့္ပတ္သက္၍

PCCD

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက

နားလည္

သေဘာေပါက္ေသာ အရည္အေသြးသည္ ၎တိ႔အ
ု မ်ားစုအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္။ PCCD ၀န္ထမ္းမ်ားသည္
တစ္ေန႔တာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲပုံစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ သင္တန္းႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ေဆာင္ရြက္ရင္း သင္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၾကသည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္
ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၌ စိတ္၀င္စားမႈသည္ စီမံကိန္းဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ရွင္သန္လ်က္ရိွသည္။
ဤသီးျခားအေၾကာင္းအရာတြင္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားႏ်င့္ပတ္သက္ေသာ PCCD ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သံုးသပ္မႈမ်ား
ႏွင့္ အျမင္မ်ားဆန္းစစ္မႈကို စီမံကိန္း၏ ကာလအလယ္အကဲျဖတ္သတ္မွတ္မႈအတြင္း ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္
သည္။
W.P ၃-၃။

SWM

ဆိုင္ရာ

စမ္းသပ္စီမံကိန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္

စမ္းသပ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား

ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အေထာက္အကူျပဳ စနစ္ထူေထာင္ျခင္း (သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္ေရးပစၥည္းမ်ား)
ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း

ေလ့လာမႈႏွစ္ခု၏

ရလဒ္မ်ားသည္

အဆိုပါေလ့လာမႈမ်ားတြင္

အဆိုျပဳထားေသာ

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအၾကား မည္သည့္အဆိုျပဳခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ဟူေသာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ PCCD
အတြင္းႏွင့္ CESVI ႏွင့္ PCCD တို႔အၾကား စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။
ေျမေဆြးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမႈ လုပ္ငန္း
မ်ားသည္ PCCD ႏွင့္ CESVI တို႔က ေလာေလာဆယ္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွသည္။ ဤအဆင့္တြင္ CESVI ႏွင့္ PCCD တို႔
သည္ ေဆြးေျမ႕စြန္႔ပစ္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူမ်ားအတြက္
ေျမကြက္တစ္ခု ျဖည္ဆ
့ ည္းေပးေရးႏွင့္ ေစ်းမ်ားမွ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ရာေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္
နည္းလမ္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္လ်က္ရိွသည္။
ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ CESVI သည္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အလားအလာရိွေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္အခ်ိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ စီမံကိန္း
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားသည္ CESVI ႏွင့္ PCCD ကို ထုတ္လုပ္သူမ်ားအဖြ႕ဲ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း၏
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မူေဘာင္အတြင္း ပံုမွန္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ CESVI က ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕မ်ားအား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ သင္တန္းေပးရန္
ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္မည့္ ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံု
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို စီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
ၫႊန္းကိန္းမ်ားအရ စီမံကိန္းတိုးတက္မႈ။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၏ စတုတၳေျမာက္ႏွစ္၀က္အတြင္း သတ္မွတေ
္ သာ

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ LAs မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက သတ္မွတ္ေသာ စမ္းသပ္အစပ်ိဳးမႈမ်ားႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

ပံုစံမ်ားကို

၁၀၀%

သေဘာထူးထားၿပီး

ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍

SWM

အေတြ႕အႀကံဳရိွေသာ အတိုင္ပင္ခံမ်ား ရွာေဖြစုစည္းသည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း CESVI ႏွင့္ PCCD တို႔သည္ သတ္မွတ္ေသာ စမ္းသပ္အစပ်ိဳးမႈမ်ား
ကို သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပံုစံမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အစပ်ိဳးမႈအားလံုးကို စီမံကိန္းဒုတိယႏွစ္၏
ပထမႏွစ၀
္ က္အတြင္း စတင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္။
စီမံကိန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ SWM အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ သတ္မွတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၃-ခုရိွ
ထိခိုက္လြယ္ေသာ အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါ၀င္သူ လူဦးေရ ၃၀၀-ခန္႔ အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ဤၫႊန္းကိန္း၏ ပထမခန္႔မွန္းခ်က္ကို စီမံကိန္း၏ ကာလအလယ္တန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈအတြင္း တိုင္းတာဆန္းစစ္ရန္
ေမွ်ာ္လင့္သည္။
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေသာလုပ္ငန္းမ်ား
W.P ၃-၃။

SWM

ဆိုင္ရာ

စမ္းသပ္စီမံကိန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္

စမ္းသပ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား

ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အေထာက္အကူျပဳစနစ္ ထူေထာင္ျခင္း (သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္ေရး ပစၥည္းမ်ား)
စမ္းသပ္လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ဦးစြာစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ပထမႏွစ္ ေနာက္ဆံုး ၃-လပတ္
တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရး၏ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေသာ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း
ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ အတိုင္ပင္ခံမ်ား စုေဆာင္းခန္႔ထားမႈတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈသည္ ေလ့လာမႈႏွစ္ခု ၿပီးဆံုးမႈ၌
ၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအားျဖင့္ WP ကို ေရႊ႕ဆိုင္းရျခင္းအား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ စမ္းသပ္လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ မ်ားကို
စီမံကိန္း၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အဓိကထိခိုက္မႈမ်ားမရိွဘဲ ဒုတိယႏွစ္၏ ပထမႏွစ၀
္ က္တြင္
ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းသည္။
ယခုအခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ရလဒ္မ်ားဆန္းစစ္မႈ
ER - ၃။

SWM ၏ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ားဆိုင္ရာ ရပ္ရြာလူထုအသိအျမင္ ျမင့္တက္သည္။
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ျမင့္မားေသာ အရည္အေသြးရလဒ္မ်ား ရရိွမည္ဟု PCCD

ႏွင့္ CESVI တို႔က ယူဆသည္။ အဆိုျပဳၿပီး သေဘာတူထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ စီမံကိန္းဆက္သြယ္ေရးစီမံခ်က္၏
အေျခခံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ MELS မူေဘာင္၏ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပါ၀င္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအားျဖင့္ AC မဟာဗ်ဴဟာ
ကို

MELS

မူေဘာင္အတြင္း

ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး

AC

၏

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

အစပ်ိဳးမႈမ်ားကို

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အညီ

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ AC ၏ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဒီဇိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ရိွ SWM အေလ့အက်င့္မ်ား ၀န္းက်င္မွ
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အသိပညာႏွင့္ သတင္းတိုးတက္ရန္ စီမံကိန္းတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအား လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္
ကာလေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားက

ယူဆသည္။

အစိမ္းေရာင္ေျမေဆြမး်ားႏွင့္

ျပန္လည္

ျပဳျပင္သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာမႈ ၂-ခုႏွင့္ အေျခခံမ်ဥ္းဆန္းစစ္ခ်က္တ႔သ
ို ည္ စီမံကိန္း၏ အျခား
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ ပမာဏကို အခိုင္အမာ
ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္အျပင္

ယင္းတို႔သည္

စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို

ဆီေလ်ာ္ေအာင္

လမ္းၫႊန္မႈျပဳႏိုင္ၾကသည္။
လက္ရိွလုပ္ငန္းစီမံခ်က္
ဒုတိယႏွစ္
ပထမႏွစ္၀က္
လုပ္ငန္း

၁

၂

၃

၄

ဒုတိယႏွစ္၀က္
၅

၆

W.P ၁-၁ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေသာ အဖြဲ႕အစည္း
YCDC-PCCD

အလုပ႐
္ ံုေဆြးေႏြးပြဲ (လုပ္ငန္း)
W.P ၁-၁ ေနာက္ဆက္တြဲ

YCDC-PCCD

လုပ္ငန္း
W.P ၁-၂ မူၾကမ္းလမ္းၫႊန္ခ်က္

AMIAT-PCCD

မ်ား၏ ဒီဇိုင္း
W.P ၁-၂ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ

AMIAT-PCCD

အလုပ႐
္ ံုေဆြးေႏြးပြဲ (လုပ္ငန္း)
W.P ၁-၂ ေနာက္ဆက္တြဲ

AMIAT-PCCD

လုပ္ငန္း
W.P ၁-၃ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ

AMIAT-PCCD

W.P ၁-၃ မူၾကမ္းလမ္းၫႊန္ခ်က္

AMIAT-PCCD

မ်ား၏ ဒီဇိုင္း
W.P ၁-၃ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ

AMIAT-PCCD

အလုပ႐
္ ံုေဆြးေႏြးပြဲ (လုပ္ငန္း)
W.P ၁-၄ Italy Prep သိ႔ု

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္

ခရီးထြက္ျခင္း

အားလံုး

W.P ၁-၄ ခရီးထြက္ျခင္း

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္

(လုပ္ငန္း)

အားလံုး

W.P ၂-၂ ေဒတာေဘ့စ္ပံုစံ

ITHACA-PCCD

W.P ၂-၂ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈပံုစံ

ITHACA-PCCD

W.P ၂-၃ ေကာက္ယူစုစည္းမႈ

ITHACA-PCCD

သင္တန္းေန႔စြဲ
W.P ၂-၃ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း

ITHACA-PCCD

ေန႔စြဲ
W.P ၃-၂ AC ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ

CESVI-PCCD

W.P ၃-၂ AC စီမံကြပ္ကဲမႈ

CESVI-PCCD

W.P ၃-၃ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ား

CESVI-PCCD

W.P ၃-၃ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ား

CESVI-PCCD

ေဆာင္ရြက္မႈ
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