
မြန်ြာနုိင်ငံ၏ စက်ြှုလုပ်ငန်းြျားသည် အခမေအခန အလှည့်အခမပာင်းကာလသ့ုိ ခောက်ေိှခနသည်။ 
စက်ြှုကဏ္ဍ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ြှုသည် စီးပွားခေးကဏ္ဍ၏ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ြှုအတွက် အလွန်အခေးပါသည့်တုိင် 
တာဝန်သိစွာ စီြံေန့်ေဲွနုိင်မေင်း ြေိှပါက မြန်ြာနုိင်ငံ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သိသာထင်ေှားသည့် 
အကျ ိုးသက်ခောက်ြှုြျား မဖစ်ခပါ်ခစနုိင်သည့်အမပင်၊ နုိင်ငံ၏ ခေေှည်ဖံွဖဖိုးတုိးတက်ြှုအား ခလျာ့နည်း 
ခစြည်။ အာေှတုိက်ြှ အခတွ့အကကုံြျားအေ ခေေှည်တွင် သန့်ေှင်းသည့် ထုတ်လုပ်ြှုသည် အြျားမပည်သူ 
အပါအဝင် စက်ြှုလုပ်ငန်းြျားအတွက် အကျ ိုးခကျးဇူးေေိှခစြည်ကုိ ခတွ့ေိှေသည်။

လက်ေိှအေျန်ိတွင် စနစ်ပုိင်းဆုိင်ော အတားအဆီးြျားသည် မြန်ြာနုိင်ငံ၏ စက်ြှုလုပ်ငန်းြျားအား 
ညစ်ညြ်းခစြှု ပုိနည်းသည့် ထုတ်လုပ်ြှု အခလ့အထြျား ကျင့်သံုးနုိင်ေန် အဟန့်အတား မဖစ်ခနေ့ဲသည်။ 
ဥပြာအားမဖင့် နုိင်ငံအတွင်း ြှတ်ပံုတင်ထားသည့် စားခသက်ကုန်နှင့် အခဖျာ်ယြကာ လုပ်ငန်း 
၂၄,ဝ၀ဝ တွင် လုပ်ငန်းအခေအတွက်၏ ၅% ခအာက်သည်သာ စွန့်ပစ်ခေဆုိးြျားအား သန့်စင်၍ 
စွန့်ပစ်ြှု မပုလုပ်နုိင်သည့် အခနအထားတွင် ေိှခနသည်အား ခတွ့ေိှေသည်။ ယင်းအေျက်ြှာ အလွန် 
စုိးေိြ်ဖွယ်မဖစ်သည်။ မြန်ြာနုိင်ငံ၏ တုိင်းခေကကီးြျားနှင့် မပည်နယ်ြျားတွင် စက်ြှုလုပ်ငန်းြျားြှ 
ထွက်ေိှလာသည့် စွန့်ပစ်ခေဆုိးြျားသည် ခေေျ ို ခေဟစနစ်အခပါ်တွင် ကကီးြားသည့် အန္တောယ်တစ်ေု 
မဖစ်ခနခြကာင်း ၂၀၁၈ WWF အစီေင်ေံစာတစ်ေုက ခတွ့ေိှေ့ဲသည်။ ထ့ုိအတူ အေျက်အလက်ြျားက 
စက်ြှုလုပ်ငန်းြျားအတွက် စွြ်းအင်လံုခလာက်မပည့်ဝြှု ၂၀-၃၀% ကုိ ကုန်ကျစေိတ်နည်းနည်းမဖင့်ပင် 
ေေိှခစနုိင်ခြကာင်း အကကံမပုခနသည်။

ထုိက့ဲသ့ုိ စနစ်ပုိင်းဆုိင်ော အတားအဆီးြျားအား ခမဖေှင်းနုိင်ခေးအတွက် ကဏ္ဍအသီးသီးြှ တာဝန်ေိှသူြျား 
အခနမဖင့် အတူတကွ ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်သွားမေင်းမဖင့် စက်ြှုလုပ်ငန်းြျားအား ညစ်ညြ်းခစြှု ပုိနည်းသည့် 
ထုတ်လုပ်ြှု  အခလ့အထခကာင်းြျား ကျင့်သံုးသည့် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ေပ်အား ဖန်တီးသွားေြည်။

ဤစီြံကိန်း၏ အြည် “သဘာဝ” သည် စက်ြှုလုပ်ငန်းြျားက အသုံးမပုခနသည့် သဘာဝနှင့် အေင်းအမြစ်ြျား အခပါ်တွင် ေိုင်ြာသည့် ကတိကဝတ်မပု၍ 
လုပ်ခဆာင်သွားြည်ကို ထုတ်ခဖာ်မပသခနသည်။ ထို့အမပင် သဘာဝြှေေှိလာသည့် အေင်းမြစ်ြျားသည် နေိုြူလ သဘာဝအခနအထားအတိုင်း 
မပန်လည် ခောက်ေှိခစြည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခဆာင်ေွက်ြှုြျားအား  လိုက်နာကျင့်သုံးသွားြည်ဆိုသည့် ကတိကဝတ်အား ခဆာင်ခစသည်။ ဤ 
ခလးနှစ်တာ စီြံကိန်းသည်  ဥခောပသြေ္ဂ (EU) ြှ ေန်ပုံခငွ ခပးအပ်မေင်းမဖစ်ဖပီး၊ WWF-မြန်ြာနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ စားခသာက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ 
ခောင်းေျသူြျားအသင်း (MFPA) နှင့် the Savings Banks Foundations for International Cooperation (SBFI) တို့ ပူးခပါင်းအခကာင်အထည်ခဖာ် 
ခဆာင်ေွက်မေင်းမဖစ်ဖပီး မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အစားအခသာက်နှင့်အခဖျာ်ယြကာ ကဏ္ဍတွင် ညစ်ညြ်းခစြှု ပိုနည်းသည့် ထုတ်လုပ်ြှု အခလ့အကျင့် 
ခကာင်းြျားအား ပံ့ပိုးခပးသွားေန်မဖစ်သည်။ ယေုစီြံကိန်းတွင် ြတူညီသည့်ကဏ္ဍေွဲြျားြှ စားခသာက်ကုန်နှင့် အခဖျာ်ယြကာ ကုြ္ပဏီြျား၊ 
ခေသေံအကကံခပးြျား၊ ပညာေှင်ြျားအမပင် မပည်တွင်းြှ ဘဏ်ြျားနှင့်ပါ ပူးခပါင်းလုပ်ခဆာင်သွားြည် မဖစ်သည်။ ထို့အမပင် ဤစီြံကိန်းတွင် 
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းခေးဝန်ကကီးဌာန (MoNREC)၊ စက်ြှုဝန်ကကီးဌာန (MoI) နှင့် ေန်ကုန်ဖြို့ခတာ် စည်ပင်သာယာခေး 
ခကာ်ြတီ (YCDC) တို့အား ပံ့ပိုးခပး၍ နီးနီးကပ်ကပ် ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မေင်းမဖင့် အစိုးေနှင့် ပုေ္ဂလိက ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်ြှုကို ေိုင်ြာခစြည်မဖစ်သည်။

နောက်ခံအနြကာင်းအရာ

“သဘာဝ” စီမံကိေ်း အနြကာင်း

ညစ်ညမ်းနစမှု ပိုေည်းသည့် 
ထုတ်လုပ်မှု ဆိုသည်မှာ 

“ညစ်ညမ်းနစမှု ပုိေည်းသည့် ထုတ်လုပ်မှုသည် 
ဘက်စံု ထိနရာက်အကျ ိုးရိှမှုအား တုိးတက်နစပပီး၊ 
လူသားနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝေ်းကျင် အနပါ် 
ထိခုိက်နစမှုနှင့် နဘးဖြစ်နစမှုများ နလော့ချနုိင်ရေ် 
လုပ်ငေ်းစဉ်များ၊ ထုတ်ကုေ်များနှင့် 
ဝေ်နဆာင်မှုများတွင် သဘာဝပတ်ဝေ်းကျင်ဆုိင်ရာ  
ကာကွယ်တားဆီးနရး ကိစ္စရပ်အားလံုး နပါင်းစပ် 
ပါဝင်နသာ မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ကုိ စဉ်ဆက်မဖပတ် 
ကျင့်သံုးဖခင်း ဖြစ်သည်။”

- UNEP ၏ အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆုိချက်

“သဘာဝ” စီြံကိန်း၏ ေည်ေွယ်ေျက်သည် စားခသာက်ကုန်နှင့် အခဖျာ်ယြကာ 
လုပ်ငန်းကဏ္ဍေိှ အခသးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းြျား (SME) အတွက် 
ညစ်ညြ်းခစြှု ပုိနည်းသည့် ထုတ်လုပ်ြှု အခလ့အထခကာင်းြျားအား ကျင့်သံုးနုိင်ခေး 
အားခပးမြှင့်တင်ခပးေန် မဖစ်သည်။ ထုိက့ဲသ့ုိ ပတ်ဝန်းကျင် မဖစ်ခပါ်လာခစေန် ဖန်တီးော 
တွင်လည်း နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ော ဗဟုသုတနှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုြျား၊ ခငွခြကးပ့ံပုိးြှုြျား 
ေေိှခစေန် ပ့ံပုိးခပးြှုြျား၊ ခေေှည်တည်တ့ံ ဖံွဖဖိုးြှုေိှသည့် ခေအေင်းအမြစ်နှင့် စွြ်းအင် 
စီြံေန့်ေဲွြှု အခလ့အကျင့်ြျားအား တုိက်တွန်းနုိးခဆာ်ြှု မဖစ်ြည့် ြူဝါေြျားအား 
အဆုိမပု ခထာက်ေံြှုြျားကုိ ကကိုးပြ်း မပုလုပ်သွားြည်မဖစ်သည်။ ဤစီြံကိန်းသည် 
လုပ်ငန်းြျားအား ညစ်ညြ်းခစြှု ပုိနည်းသည့် ထုတ်လုပ်ြှု အခလ့အထခကာင်းြျား 
ခဆာင်ေွက်နုိင်ခစေန် နည်းစနစ်ပုိင်းဆုိင်ော နားလည်ြှု  တည်ခဆာက်ခပးမေင်း၊ 
ခငွခြကးနှင့် နည်းပညာ ခထာက်ပ့ံြှုြျား ေေိှခစေန် စီစဉ်ခပးြည်။ ယေုစီြံကိန်းတွင် 
ပံုတူပွား အခထာက်အကူြျားမဖင့် အြှန်တကယ်၊ လက်ခတွ့ကျ၍ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်အခပါ်တွင် အမပုသခဘာခဆာင်သည့် သက်ခောက်ြှုေိှခစေန် အေိှန်မြှင့် 
ခပးြှုြျားအား မပုလုပ်ခပးသွားြည်မဖစ်သည်။

စီမံကိေ်း၏ ရည်ရွယ်ချက် 

CATALYSING 
CLEANER 
PRODUCTION
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BEVERAGE 
COMPANIES



အကျဉ်းချုပ် အချက်အလက်များ

စီမံကိေ်းအမည် သဘာဝ
ဥနရာပသမဂ္ဂ၏ SWITCH-Asia အစီအစဉ် နအာက်မှ
၄၈ လ (နြနြာ်ဝါရီလ ၂၀၁၈ မှ ဇေ်ေဝါရီလ ၂၀၂၂ ထိ)
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝေ်းကျင် ရေ်ပုံနငွအြွဲ့ (WWF)
ဖမေ်မာနိုင်ငံစားနသာက်ကုေ် ထုတ်လုပ်တင်ပို့နရာင်းချသူများအသင်း (MFPA)
Saving Bank Foundation for International Cooperation (SBFIC)

စားနသာက်ကုေ်နှင့် အနြျာ်ယမကာ ကဏ္ဍမှ SME များ၊ နေသခံအကကံနပးများ၊ ဖမေ်မာနိုင်ငံမှ 
ဘဏ်များ

ရေ်ပုံနငွနပးအပ်သူ
အချိေ်ကာလ

ဦးနဆာင်မည့် နအဂျင်စီ 
စီမံကိေ်း မိတ်ြက် 
အြွဲ့အစည်းများ

အကျ ိုးရလေ် 
ခံစားရသူများ 

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝေ်းကျင် ထိေ်းသိမ်းနရးဝေ်ကကီးဌာေ၊ စက်မှုဝေ်ကကီးဌာေ၊ သုနတသေနှင့် 
တီထွင်ဆေ်းသစ်မှု ဦးစီးဌာေ၊ ရေ်ကုေ် ပမို့နတာ် စည်ပင်သာယာနရးနကာ်မတီ၊ ကုေ်သည်များနှင့် 
စက်မှုလုပ်ငေ်းရှင်များအသင်း

ညစ်ညြ်းခစြှု ပုိနည်းသည့် ထုတ်လုပ်ြှု အခလ့အကျင့်ြျားဆုိင်ော ြူဝါေ ၂ ေပ်နှင့် ကဏ္ဍအလုိက် လြ်းညွှန်းေျက် ၂ ခစာင် ခေးဆဲွမေင်း။

စားခသာက်ကုန်နှင့် အခဖျာ်ယြကာ ကဏ္ဍေှိ အခသးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းခပါင်း ၂၀ဝ အမပင် ဆက်နွယ်ခနသည့် စီးပွားခေးဆိုင်ော 
ဆက်သွယ်ပံ့ပိုးခပးသူြျားအား ညစ်ညြ်းခစြှု ပိုနည်းသည့် ထုတ်လုပ်ြှုဆိုင်ော နည်းပညာြျား အခကာင်အထည်ခဖာ်နိုင်ေန် ဗဟုသုတနှင့် 
စွြ်းခဆာင်ေည် မြှင့်တင်ြှုြျား ခပးအပ်မေင်း။

အခသးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းခပါင်း ၃၀ သည် ညစ်ညြ်းခစြှု ပိုနည်းသည့် ထုတ်လုပ်ြှုပုံစံြျားနှင့် လုပ်ခဆာင်ေျက်အဆင့်ြျား 
အခကာင်အထည်ခဖာ် ခဆာင်ေွက်လာဖပီး ခေနှင့် စွြ်းအင် သုံးဆွဲြှုနှင့် စွန့်ထုတ်ြှု စွြ်းခဆာင်ေည် ၂၀% မြင့်တက်လာခစမေင်း။

ခေသေံအကကံခပး ၁၀ ဦး အား ခလ့ကျင့်သင်ြကားခပးဖပီး အခသးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းြျား ညစ်ညြ်းခစြှု ပိုနည်းသည့် နည်းပညာကို 
အခကာင်အထည်ခဖာ်ခဆာင်ေွက်သွားနိုင်ခစေန် ၎င်းတို့ြှတဆင့် အေည်အခသွးမြင့် ဝန်ခဆာင်ြှုြျားခပးအပ်မေင်း။

ခငွခြကးဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်း ၃ ေုအား စိြ်းလန်းခသာ နည်းပညာအတွက် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုမပုလုပ်ေန် အခသးစားနှင့် အလတ်စား 
လုပ်ငန်းြျားအား ခေျးခငွေျထားခပးမေင်းဆိုင်ော စွြ်းခဆာင်ေည် မြှင့်တင်ခပးမေင်း။

ဘဏ်အောေှိ ၆၀ တို့အား အခသးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းြျားအား ခေျးခငွခပးအပ်မေင်းဆိုင်ော စာခတွ့နှင့် လက်ခတွ့ ကျွြ်းကျင်ြှုြျား 
ေှိခစေန် ခလ့ကျင့် ပံ့ပိုးခပးမေင်း။

ညစ်ညြ်းခစြှု ပိုနည်းသည့် ထုတ်လုပ်ြှု ပုံစံအား အမေားတိုင်းခေသကကီးြျားတွင် ပုံစံတူ လိုက်လံ အခကာင်အထည်ခဖာ် ခဆာင်ေွက်မေင်းနှင့် 
အခတွ့အကကုံ သင်ေန်းစာြျားအား အခေှ့ခတာင်အာေှအတွင်း နိုင်ငံြျားအြကား ြျှခဝခပးမေင်း။

နမော်မှေ်းထားသည့် ရလေ်များ

    ခသာ
  မြန်ြာကုြ္ပဏီြျားသည်
 စားခသာက်ကုန်နှင့် 
အခဖျာ်ယြကာြျား 
ထုတ်လုပ်ြကသည်

စားနသာက်ကုေ်နှင့် အနြျာ်ယမကာကဏ္ဍသည် 
ဖမေ်မာနိုင်ငံ့ ေံပါတ် ၁ စက်မှုကုေ်ထုတ်ကဏ္ဍ 
ဖြစ်သည်။ ဖမေ်မာနိုင်ငံ အနှံ့အဖပားတွင် 
စားနသာက်ကုေ်နှင့် အနြျာ်ယမကာ 
ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံနပါင်း ၂၇,၁၁၃ ခု ရှိသည်။
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ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ 

ကကီးမားသည့် 
ကုမ္ပဏီများ 

ထုတ်လုပ်မှု 
အလယ်အလတ် 

ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ 

ပမာဏ 
အေည်းငယ်သာ  
ထုတ်လုပ်သည့် 

ကုမ္ပဏီများ 

စီြံကိန်း (သို့) ညစ်ညြ်းခစြှု ပိုနည်းသည့် ထုတ်လုပ်ြှု 
အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သေ်၍ သိရှိလိုပါေ - 
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