
သဘာဝစီမံကိန်း လှုပ်ရှားမှုများ

ဒီဇင်ဘာ

OCTOBER - NOVEMBER

သဘာဝစီမံကိန်း၏ မိတ်ဖက်များဖဖစ်ကကသည့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရရးနှင့် စက်မှု ဝန်ကကီးဌာန၏ အရသးစားနှင့် အလတ်စား 
စီးပွားရရးလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်ရရး ဦးစီဌာန၊ Responsible Business Fund (RBF) ဖမန်မာတို့နှင့်ပူးရပါင်း၍ 
စားရသာက်ကုန်နှင့် အရဖျာ်ယမကာ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းများအတွက် “ရရရှည်တည်တံ့ရသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တာဝန်
ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိရသာ စီးပွားရရးလုပ်ငန်း”အမည်ရှိ အွန်လိုင်းအလုပ်ရုံရွွးရနွးပွဲတစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ရရွိုးသန့်
စင်ဖခင်းနည်းပညာနှင့် စွမ်းအင်ထိရရာက်စွာ အသုံးချဖခင်းနည်းလမ်းများအပါအဝင် ရရရှည်တည်တံ့ရသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု 
အရကာင်အထည်ရဖာ်ရွာင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများ၊ စားရသာက်ကုန်နှင့် အရဖျာ်ယမကာစီးပွားရရးလုပ်ငန်းများ အတွက် 
အစိမ်းရရာင်ဘဏ္ဍာရရးွိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများအရကကာင်းကို အဓိကထားရွွးရနွးတင်ဖပခဲ့ပါသည်။ စားရသာက်ကုန်နှင့်
အရဖျာ်ယမကာ စီးပွားရရးကဏ္ဍမှ စီးပွားရရးလုပ်ငန်း ၁၂၉ခုလည်း တက်ရရာက်ခဲ့သည်။ စိမ်းလန်းရသာ (သို့) တာဝန်ယူမှု၊ 
တာဝန်ခံမှုရှိရသာ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းများ၏ စုစုရပါင်းရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု၏ ၃၀-၄၀ % ကို မတည် ရန်ပုံရငွအဖဖစ်ရထာက်ပံ့ရပး
သည့် Responsible Business Fund (RBF)ဖမန်မာမှ ဖမန်မာနိုင်ငံစီးပွားရရးလုပ်ငန်းများအတွက် ၅ကကိမ်ရဖမာက် အွိုဖပု
လွှာရခါ်ွိုမှု၏ အရသးစိတ်အရကကာင်းအရာကိုလည်း ရှင်းလင်းတင်ဖပရပးခဲ့သည်။

သဘာဝစီမံကိန်းနှင့် Helvetas ဖမန်မာ၏ Climate Smart Rice Project တို့ပူးရပါင်း၍ ွန်စက်လုပ်ငန်းများ အတွက် 
စွမ်းအင်ထိရရာက်စွာ အသုံးချမှု နည်းပညာွိုင်ရာ အသိပညာရပး ရွွးရနွးပွဲတစ်ခုကို အွန်လိုင်းမှ တစ်ွင့် ၂၀၂၀ခုနှစ်၊
ရအာက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ စွမ်းအင်ထိရရာက်စွာ အသုံးချမှုနည်းပညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲ့မှုတို့၏ အကျ ိုးရကျးဇူးကို 
ပိုမိုနားလည်ရစရန်နှင့် စွမ်းအင်ထိရရာက်စွာ အသုံးချမှုစစ်ရွးမှုများကို ပိုမို စိတ်ဝင်စားလာရစရန်နှင့် ပါဝင်ရွာင်ရွက်
မှုများရှိရစရန် ရည်ရွယ်ဖပီး ကျင်းပခဲ့ ဖခင်းဖဖစ်သည်။ စွမ်းအင်ထိရရာက်စွာ အသုံးချမှု စစ်ရွးမှုွိုင်ရာ နည်းပညာများ
အရကကာင်း(ထပ်ရွာင်း) အရသးစိတ်ကို စိတ်ပါဝင်စားသည့် ွန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အွန်လိုင်းမှတစ်ွင့် 
သင်တန်းကို နိုဝင်ဘာလတွင်လည်း ရနာက်ွက်တွဲ အရနဖဖင့် ကျင်းပရပးခဲ့ ဖပီး အွိုပါ အွန်လိုင်းသင်တန်း နှစ်ခုစလုံးကို 
ွန်စက်လုပ်ငန်းရှင် ၃၇ဦးစီ တက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

အရသးစိတ်စွမ်းအင်ထိရရာက်စွာ အသုံးချမှုစစ်ရွးမှုကို မန္တရလးဖမို့ရှိ စားရသာက်ကုန်နှင့် အရဖျာ်ယမကာစီးပွားရရး
လုပ်ငန်း ၆ခုတွင် လုပ်ရွာင်ခဲ့ ဖပီး စစ်ရွးရပးမှုကို မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီးစက်မှုလက်မှုကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း 
(MRCCI)နှင့် ပူးရပါင်းဖပီးလုပ်ရွာင်ခဲ့ ဖခင်းဖဖစ်ပါသည်။ အွိုပါလုပ်ငန်းများ၏ စက်ရုံများမှ ဖမင့်မားရသာ စွမ်းအင်
ထိရရာက်စွာအသုံးချနိုင်မှု ဖဖစ်နိုင်ရချရှိရသာ အစိတ်အပိုင်းများကို သတ်မှတ်ရန်နှင့် စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ရလျာ့ချရန် 
လက်ရတွ့နှင့် အရကာင်အထည်ရဖာ် ရွာင်ရွက်နိုင်ရသာ စွမ်းအင်ထိရရာက်စွာ အသုံးချမှုနည်းလမ်းများကို ရထာက်ပံ့
ရပးရန် ရည်ရွယ်ဖပီး ရွာင်ရွက်ခဲ့ ဖခင်းဖဖစ်သည်။ စစ်ရွးမှုများကို သဘာဝစီမံကိန်းမှ ရလ့ကျင့်ရပးထားရသာ ဖပည်တွင်း 
အကကံရပးပညာရှင် ၃ဦးနှင့် နိုင်ငံတကာအကကံရပးပညာရှင်များအဖွဲ့မှ ပံ့ပိုးမှုဖဖင့် လုပ်ရွာင်ခဲ့သည်။ 

ဤစီမံကိန်းသတင်းလွှာကို ဉရရာပသမဂ္ဂ၏ ရန်ပုံရငွရထာက်ပံ့မှုဖဖင့် ထုတ်လုပ်ထားဖခင်းဖဖစ်ပါသည်။
ဤသတင်းလွှာတွင် ပါဝင်ရသာ အရကကာင်းအရာများသည် WWF တစ်ဦးတည်း၏

ကိစ္စရပ်သာဖဖစ်ဖပီး ဉရရာပသမဂ္ဂ၏ ရှုဖမင်လက်ခံမှုကို ထင်ဟပ်သည်ဟု မယူွနိုင်ပါ။ 

AUGUST - SEPTEMBER

ဇူလိုင်
ဥရရာပသမဂ္ဂမှ ရန်ပုံရငွပံ့ပိုးထားရသာ ဒို့ကမ္ဘာ လှုပ်ရှားမှု၏ အစိတ်အပိုင်းအရနဖဖင့် သဘာဝစီမံကိန်း မိတ်ဖက်အဖွဲ့
အစည်း MFPEAမှ သန့်စင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုွိုင်ရာ အကကံရပး ရဒါက်တာ မူမူေဌးမှ ရရရှည်တည်တံ့ရသာ ရရွိုးစီမံခန့်
ခွဲမှု အရကကာင်းကို အွိုပါလှုပ်ရှားမှု၏ Facebook live session တစ်ခုတွင် တင်ဖပရွွးရနွးခဲ့သည်။ ဒို့ကမ္ဘာ လှုပ်ရှားမှု 
ွိုသည်မှာ ရာသီဥတုရဖပာင်းလဲမှုဖဖစ်စဥ်များကို တုန့် ဖပန်ရွာင်ရွက်ရန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများကို 
ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရန် ဖမန်မာနိုင်ငံအတွင်း အသိပညာရပးမှုများဖမှင့်တင်ရန်အတွက် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖဖစ်သည်။ ရရရှည်
တည်တံ့ရသာ ရရွိုးစီမံခန့်ခွဲမှုအရကကာင်း အွန်လိုင်းရွွးရနွးပွဲကို ကကည့်ရှုသူဦးရရ ၁၃၀၀ရှိခဲ့သည်။ 

ရအာက်တိုဘာ-နိုဝင်ဘာ

ကသဂုတ် - စက်တင်ဘာ



  ဥရရာပသမဂ္ဂ SWITCH-Asia အစီအစဥ်မှ ရန်ပုံရငွပံ့ပိုးထားရသာ သဘာဝစီမံကိန်းမှ စားရသာက်ကုန်နှင့် 
အရဖျာ်ယမကာလုပ်ငန်း(F&B)များအတွက် အစိမ်းရရာင်နှင့်သန့်စင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အရလ့အကျင့်များ အရကကာင်း အထူးဖပု
ရဖာ်ဖပထားရသာ  ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု webpageကို စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ အွိုပါ webpageကို ဖမန်မာနိုင်ငံ 
စားရသာက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရရာင်းချ သူများအသင်း (MFPEA) websiteတွင် MFPEAအဖွဲ့အစညး်၏ စဥ်ွက်မဖပတ်
စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်မှုအတွက်  ကတိကဝတ်ကို ပံ့ပိုးရသာအားဖဖင့် အရဖခဖပု တည်ရွာက်ထားဖခင်းဖဖစ်ပါသည်။

 စိတ်ပါဝင်စားရသာ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းများအရနဖဖင့် သန့်စင်ဖခင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ရလျာညီရထွ
ရှိရသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအရလ့အကျင့်များမှ အကျ ိုးရကျးဇူးများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုွိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏ 
သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ရရွိုးသန့်စင်မှုနည်းစနစ်၊ စွမ်းအင်ထိရရာက်စွာ အသုံးချမှုနည်းစနစ်များနှင့် ပတ်သတ်ရသာ 
နမူနာများကို ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု webpageတွင်ရလ့လာနိုင်ပါသည်။ စီးပွားရရးလုပ်ငန်းများကို အစိမ်းရရာင်နည်းပညာ 
(green solutions)များ၊ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သတ်ဖပီး အကကံရပး၊ ပံ့ပိုးရပးနိုင်ရသာ အွိုပါ နည်းပညာများွိုင်ရာ 
ဝန်ရွာင်မှုရပးရသာ ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းများနှင့် အကကံရပး ပညာရှင်များ၏ ွက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာများ စာရင်းကိုလည်း 
ထည့်သွင်း ရဖာ်ဖပရပးထားပါသည်။ အလားတူ ၄င်းwebpageတွင် စီးပွားရရးလုပ်ငန်းများအရနဖဖင့် သဘာဝစီမံကိန်း၏ 
မိတ်ဖက်ဘဏ်များမှ အစိမ်းရရာင်ဘဏ္ဍာရရး (green finance)ကဏ္ဍရအာက်မှ ရငွရကကးွိုင်ရာဝန်ရွာင်မှုများရယူနိုင်ရန်နှင့် 
ပတ်သတ်ရသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ရဖာ်ဖပထားပါသည်။ 

သဘာဝစီမံကိန်း ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု webpage

Click for more

https://mfpea.org/my/%e1%80%9e%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%9d%e1%80%95%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%9d%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%ac-2/

	Button 3: 


