၂၁် ျငး် ပပ
ြ လုပခ် ေဲ့ သာအမျိးသားအဆင်ေ့ ရညီလာခံ၂၀၁၄
၂၀၁၄ တွင်
၂၁-၁၀၁၀-၂၀၁၄ ရက်ေန တွငက
ချမတ
ှ $် ငို ခ် ေဲ့ သာ Key Messages
Messagesများ
၂၁-၁၀-၂၀၁၄ ရက်ေန တွငက
် ျင်းပပ
ြ လုပခ် ေဲ့ သာအမျိးသားအဆင်ေ့ ရညီလာခံ၂၀၁၄ ၏ Panel
sessions (parallel sections )များတွင် သက်ဆငို ်ရာအဖွဲ9အလိက
ု ် အမျိးသားအဆင့် ေရအရင်း
အမ
ြ စ်ေကာ်မတီဝင် က<မ်းကျင်သပူ ညာရှငမ် ျားအဖွဲ9ဝင်များ၊ ဌာနဆိငု ရ
် ာများမှ က<မ်းကျင်ပညာရှင်
များ$ှင့် အစိးု ရမဟုတေ် သာအဖွဲ9စည်းများမှပညာရှငမ် ျားမှ ေဆွးေ$ွးချက်များအရ ေအာက်ပါ Key
Messages များအား ချမတ
ှ $် ိငု ခ် ပဲ့ ါသည်Water Quality and Pollution
Pollution Control
(က) ြမန်မာ$ိငု င် တ
ံ ငွ ် ေသာက်သးုံ ေရအရည်အေသွး သတ်မှတခ် ျက်အား အမ
ြ န်ဆးုံ ထုတ်ြပန်$ငို ရ
် န်
အတွက် ကျန်းမာေရးဝန် Hကးီ ဌာနမှ ဆက်လက်ေဆာင်ရက
ွ ရ
် န်
(ခ) ေရထုညစ်ညမ်းမI$ငှ ့် ပတ်သက်၍ သက်ဆငို ်ရာဌာနများ$ှင့် က<မ်းကျင်သပူ ညာရှငမ် ျား
အဖွဲ9ဝင်များ ေပါင်းစပ်စုစည်း Kပးီ အဖွဲ9တစ်ဖွဲ9 ဖွဲ9စည်းေဆာင်ရက
ွ ေ် ပးရန်
(ဂ) $ိငု င် တ
ံ ကာအသိအမှတ်ြပ ဓါတ်ခခွဲ န်းများပါဝင်သည့် ဘက်စုံအချက်အလက်များ စုေဆာင်း
ထားရှေိ သာ အေခ
ြ ခံစနစ် (ေရအရည်အေသွး အချက်အလက်ဘဏ်- Water Quality
Monitoring System)တည်ေထာင်ရန်
(ဃ) တစ်$ငို င် လ
ံ းုံ လSမး် Kခံသည့် ေရေပးေဝမIစနစ်က
် ို ြပန် ကျစဲ ွာေနထိငု ေ် သာ ေကျးရွာေနလူထထ
ု ံ
အေရာက် သင်ေ့ တာ်ေသာနည်းလမ်းများကိအ
ု သုးံ ြပ၍ တည်ေထာင်ရန်
Water and Energy
(က) ေရခွေဲ ဝသုးံ စွရ
ဲ ာတွင် ပိငု ဆ
် ငို မ် $I ငှ မ့် Uတစွာ သုးံ စွ$ဲ ိုငမ် တ
I ို အတွက် မူဝါဒချမှတေ် ဆာင်ရက
ွ ်ရန်
(ခ) ဆည်အ Hကးီ များအစား ေရတံခနွ ်/စိမစ့် မ်းများမှ အေသးစား ေရအားလUပစ် စ်ထုတလ
် ပု ်ရန်
(စီးဆင်းေနေသာ ေရအလUX်ကအ
ို သုးံ ြပ၍ လUပ်စစ်ဓာတ်အားထုတလ
် ပု ်ရန်)
(ဂ) Water Policy $ှငအ
့် ညီေဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် EIA ကိလ
ု ည်းဂ[ုြပေဆာင်ရွကရ
် န်
(ဃ) BoTစနစ်ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွကခ် ငွ ့်ြပရာတွင် $ိငု င် သ
ံ ားများအကျိးအတွက် $ှစ်ကာလ
^ကာရှညစ် ွာ ေပးသင့် မေပးသင့် ြပန်လည်သးုံ သပ်ေပးရန်
(င) $ိငု င် ေံ တာ်တငွ ် ေရ$ှင်စ့ ွမး် အင်အတွကပ် ါ ေကာ်မတီများဖွဲ9 Kပးီ ြဖစ်သ ြဖင့် အဆိပု ါ ေကာ်မတီ
$ှစရ
် ပ် ပူးေပါင်း၍ ဖွံKဖိ းတိးု တက်ေရးေပ_လစီကို ချမှတေ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်
Water for food
(က) အပူပငို း် ေဒသတွင် ေမွး ြမaေရးလုပင် န်းများအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာေရကို National Water
Policy $ှင့် Implementation plan တွင် ထည်သ
့ ငွ း် ရန်
(ခ) ြမစ်ဝက<န်းေပ_ေဒသတွင် ငါးလုပင် န်းသည်$ငို င် ေံ တာ်၏ အစားအစာ လုံKခံစိတခ် ျမIအတွက်
အေရးပါသဖ
ြ င့် National Water Policy $ှင့် Implementation plan တွင် ထည်သ
့ ငွ း် ရန်

၂
(ဂ)

အပူပငို း် ေဒသတွင် သုေတသနလုပင် န်းများ အားနည်းသဖ
ြ င့် ေရသွငး် စိုကပ် ျိးေရးစနစ်$ငှ ့်
ေကာက်ပသ
ဲ းီ $ှစံ နစ်များ ကိက
ု ည
် မီ Iရေှိ စေရး ဂ[ုြပေဆာင်ရက
ွ ်ရန်$ငှ ့် ယင်းအတွက် Action
Plan ြပစုေပးရန်
(ဃ) ဒီေရသက်ေရာက်မIရေှိ သာေဒသများတွင် စိက
ု ်ပျိးေရးလုပင် န်းများ ေဆာင်ရက
ွ ်ရာတွင် စနစ်
တကျ စီမခံ န် ခွရ
ဲ န်
(စ) Spade irrigation စနစ်ကို (ေရအေလအလွင့် နည်းပါးေစခ
ြ င်း၊ စိက
ု ပ် ျိးေရကို ေရ Hကးီ
ေရလUံြခင်းမှ ရရှ$ိ ငို ်ြခင်း၊ ေအာင်ေရေလာက်သာ လိအ
ု ပ်ချိနတ
် ငွ ် ထည်ေ့ ပးရန် လိအ
ု ပ်ြခင်း)
ြမန်မာ$ိငု င် တ
ံ ငွ ် လက်ေတွ9လုပေ် ဆာင်မI ရှိKပးီ ြဖစ်ြခင်းေက
^ ာင့် ဤစနစ်ကို စနစ်တကျ
တိးု တက်သးုံ စွရ
ဲ န်
Water and Climate Change
(က) ပင်လယ်ေရမျက်$ှာ ြပင်ြမင်တ
့ က်လာခ
ြ င်းအတွက် ြဖစ်ေပ_လာ$ိငု သ
် ည့် အကျိးဆက်အား
ေလ့လာရန် (ဥပမာ - Sea Water Intrusion, etc)
(ခ) ြမစ်ဝမှ း် ေဒသများကို ထိနး် သိမး် Kပးီ ေရချိစုေဆာင်းရန်
(ဂ) သစ်ေတာပ
ြ န်းတီးမIအာ းကာကွယထ
် နိ း် သိမး် ရန်$ှင့် သစ်ေတာသစ်ပင်များ၏ အကျိးေကျးဇူး
များကို ေကျာင်းသင်ခန်းစာများတွင် ထည်သ
့ ွငး် ေရးဆွသ
ဲ င် ^ကားရန် (ဥပမာ -Water
Footprint $ှင့် Carbon Footprint တို ကို မူလတန်းအဆင်မ့ စှ ၍ နားလည်ေအာင် သင် ^ကား
ေပးရန်)
(ဃ) Climate Change ေက
^ ာင်ေ့ ြပာင်းလဲေနသည့် မိးု ေလဝသ$ှင့် ဇလေဗဒဆိငု ရ
် ာအချက်
အလက်များကို သုေတသနလုပရ
် န်
Water for people and Environment
(က) ြမစ်ေရမျက်$ှာ ြပင် ကွာြခားမIေ ^ကာင့် ကမ်း Kပိ ကမ်းစားမIများ ြဖစ်ေပ_ေနသည်အ
့ တွက်
ေရမျက်$ှာ ြပင် ထိနး် ချပ်၍ ြမစ်ေရကို ေရနည်းရာသီတငွ ် အသုးံ ြပ$ိငု မ် ည့် အစီအမံများ
စX်းစားေဆာင်ရက
ွ ်ရန်
(ခ) ြမစ်ေရအရည်အေသွး ထိခက
ို ေ် စမည့် ြမစ်အတွငး် သို စွန် ပစ်မမI ျားကို စနစ်တကျထိနး် ချပ်
ကွပက
် ရ
ဲ န်
(ဂ) ြမစ်ေရအားေသာက်သးုံ $ိငု ရ
် န်အတွက် သန် စင်ရန်
(ဃ) ေရ$ှငပ့် တ်သက်ေသာ အသိဉာဏ်ဗဟုသတ
ု တိးု ြမငn ေ့် ပးရန် (အထူးသဖ
ြ င့် ေရေဝေရလဲ
ေဒသများ အတွငး် ) အတွက် River Basin Organization များဖွဲ9စည်း$ိငု ေ် ရးပံပ့ းို ေပးရန်
(င) မိးု ေရကိုအကျိးရှစိ ွာ ပိမု ိုအသုးံ ြပ$ိငု ေ် ရးအတွက် စနစ်တကျစီမခံ န် ခွရ
ဲ န် ($ိငု င် လ
ံ းုံ ဆိငု ရ
် ာ
မိးု ေရခံစမီ ံကနိ း် စတင်$ိငု ်ရန်အတွက် $ိငု င် ေံ တာ်မှဦးေဆာင်ရန်)

