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မုတၱမ္ငလယေကြ႔၏ တမူထူးျခားေသာ ဇီ၀မ ိးစိတမ ားအား
ထိနးသိမးေစာငံ့ေရွာကကာ ေရ ရွည ဖြ႔ျပ ဖိ းလာေစရန ေဆာငရြကလ ကရွိျ္ီး
ယငးတိ႔က
ု ို အမွီျ္ လ ကရွိေသာ လူသားမ ိး်ဳိးႏြယစုကို အက ိးျ္ ရန ရညရြယသည။
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ံ့ ္းသူ
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ေဂဟစနစခ ဥးက္မႈနညးလမး - စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ ၁၂ခု

ရႈေထာငံ့အျမင
ျမနမာ်ဳိးႏုိငငပသည ်ဳိးႏုိငငပျခားတိုကရိုကရငး်ဳိးႏွီးျမွ္်ဳိးႏွပမႈ(FDI)်ဳိးႏွငံ့ တရား၀ငဖြ႔ျပ ဖိ းေရး

ေဂဟစနစခ ဥးက္မႈနညးလမး၏ စညးမ ဥဥ္ေဒသ ၁၂ခုကို လူမႈ-ေဂဟစနစရႈ္ေထြးမႈကို ေျဖရွငးရာတြင

အေထာကအကူ(ODA)မ ား ရရွိလာမႈ်ဳိးႏွငံ့အတူ ဖြ႔ျပ ဖိ းတိုးတကမႈ်ဳိးႏွငံ့အသြင

အသပုးျ္ ္ါမည။ အဆုိ္ါနညးလမးသည ထိနးသိမးေစာငံ့ေရွာကမႈ်ဳိးႏွငံ့ ေရရွညခပသညံ့ ္ပုစပျဖငံ့ မွ တစြာ

ကူးေျ္ာငးမႈေရာျ္ြမးေနသညံ့ ခကခြဲသညံ့လု္ငနးစဥထပသ႔ေ
ို ရာကရွေ
ိ န္ါသည။

အသပုးျ္ မႈကို ျမွငံ့တငျ္ီး ေျမ၊ ေရ်ဳိးႏွငံ့ သကရွိရငးျမစမ ား စုေ္ါငးစီမပခန႔ခြမ
ြဲ ႈအတြက မဟာဗ ဴဟာျဖစ္ါသည။

သို႔ေသာ တိုငးရငးသား လူမ ိးစု မ ားျ္ား ေရာယွကေနေသာ လူဥးီ ေရ

ယငးခ ဥးက္မႈနညးလမးက ယဥေက းမႈအမ ိးမ ိးကြျြဲ ္ားမႈမွ ဆငးသကလာသူ လူသားကို ေဂဟစနစမ ိးစပု၏

၅၁သနးေက ာအနက ၇၀%သည ေက းလကေဒသတြင ေနထိုငသူမ ားျဖစ ၾကျ္ီး
၎တို႔သည အသကရွင ရ္တညမႈအတြက ခ ိ႕ခ ိ႕ တြဲံ့တြဲံ့၊ ဆငးဆငးရြဲရြဲ၊
အေၾကြးထူထူျဖငံ့ ဘ၀ကို ရုနးကနေနၾကရကာ ၀ငေငြရရွ်ဳိးႏ
ိ ုိငမညံ့ အျခား
ရငးျမစမ ားကို ်ဳိးႏုိငငပတင
ြ း်ဳိးႏွငံ့ ်ဳိးႏုိငငပျ္င္တိ႔တ
ု ြင ္ိုမ၍
ို တြငတြငက ယက ယ
ရွာေဖြလ ကရွ္
ိ ါသည။ ရ္ရြာ လူထုအားျဖငံ့ ေမာငး်ဳိးႏွငေသာ ဖြ႔ျပ ဖိ းတိုးတကမႈ
လိုအ္ခ ကသည ျမနမာ ်ဳိးႏုိငငပကြဲံ့သ႔ေ
ို သာ ်ဳိးႏုိငငပမ ိးတြင ထငရွားေ္ၚလြငမႈ မရွေ
ိ သး္ါ။
ရ္ရြာ လူထုဥးီ ေဆာငေသာ အစီအစဥမ ားကိုသာ အာရပုစိုကျခငး သညလညး
လပုေလာကမႈမရွိ္ါ။ အရ္ဘက၊ ္ုဂလ
ၢ ိက (သိ႔)ု အစိုးရက႑မွ
အေထာကအကူျဖစေသာ မူ၀ါဒမ ား၊ တရားဥ္ေဒစိးု မိုးေရး်ဳိးႏွငံ့ အရည အေသြးျမငံ့
စီမပကိနးသည မြနျ္ညနယ်ဳိးႏွငံ့ ္ြဲခူးတိင
ု းေဒသၾကီးရွိ ျမိ ႔နယ ၅ျမိ ႔နယတြင စတငမညျဖစျ္ီး
အဓိကအဆငံ့၁အတြငး ရနကုနတုိငးေဒသၾကီးသိ႔ု တျဖညးျဖညးခ ငး ခ ြဲ႔ထြငလာမညျဖစသည။

အခ ကအလကမ ား

တညေနရာ

မြနျ္ညနယေျမာက္ိင
ု း၊ အေရွ႕္ြဲခူး်ဳိးႏွငံ့ ျမနမာ်ဳိးႏုိငငပ

စီမက
ပ န
ိ းစတငမညံ့ရက
လကရွအ
ိ ဆငံ့

Network Activities Group (NAG)်ဳိးႏွငံ့ IUCN
အဓိက ၀နၾကီးဌာနမ ား

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလု္ငနး်ဳိးႏွငံ့ ေက းလကဖြ႔ျပ ဖိ းေရး
၀နၾကီးဌာန၊ သစေတာ်ဳိးႏွငံ့ သဘာ၀္တ၀နးက င
ထိနးသိမးေရး၀နၾကီးဌာနတိ႔်ဳိးႏ
ု ွငံ့
ဆကစ္လ ကရွိေသာ အလႊာအမ ိးမ ိးရွိ
မတူညေ
ီ သာ ဦးစီးဌာနမ ား

ဆကသြယရန

myanmar@helvetas.org
+95 (0) 1 122-3144

ကူညေ
ီ ထာက္ပသ
ံ့ :ူ

လု္ေဆာငမႈမ ား၏ သကေရာကမႈမ ား (အမွနတကယ သို႔ ျဖစ်ဳိးႏိုငေခ )ကို စဥးစားရ္ါမည။



ဇီ၀မ ိးကြမ
ြဲ ႈကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုကေစေသာ ေစ းကြက္ပု္ ကျခငးကို ေလ ာံ့ခ ရန



ဇီ၀မ ိးကြထ
ြဲ ိနးသိမးျခငး်ဳိးႏွငံ့ ေရရွညအသပုးျ္ ်ဳိးႏုိငမႈကို တိုးျမွငံ့ရန စြြဲေဆာငမကလပုးမ ားခ မွတရန

မ ား ျ္ညံ့မီျခငး၊ ၂) အမ ိးသားစီး္ြားေရး ဖြ႔ျပ ဖိ းမႈ ရညမွနးခ ကမ ား်ဳိးႏွငံ့ အာဆီယပ



ေဖာျ္ထားေသာ ေဂဟစနစ၏ ကုနက စရိတမ ား်ဳိးႏွငံ့

စီး္ြားေရး အသိုငးအ၀ိင
ု း(AEC)်ဳိးႏွငံ့ ေ္ါငးစညးျခငး၊ ၃) ဒီမိုကရကတစ

၀မးေက ာငးမႈဆင
ို ရာ ေရြးခ ယမႈမ ားကိုလညး အမ ိးမ ိးကြျြဲ ္ားေစ္ါသည။
လယယာစိုက္ ိးေရး၊ ္ညာေရး်ဳိးႏွငံ့ စကမႈလု္ငနးတို႔ကြဲံ့သို႔ေသာ က႑မ ား သည
ရငး်ဳိးႏွီးျမွ္်ဳိးႏွပမႈအသစမ ား၊ မဟာဗ ဴဟာမ ား်ဳိးႏွငံ့ မူ၀ါဒျ္ ျ္ငေျ္ာငးလြဲ မႈမ ား၏
အက ိးေက းဇူးကို ရရွခ
ိ ပစားေနရေသာလညး ငါးလု္ငနးက႑သည လ စလ ဴရႈ
ခပေနရဆြဲျဖစ္ါသည။ သိ႔ေ
ု သာ ‘က နးမာေရး်ဳိးႏွငံ့ ညီညြတမႈ’ သည
အသကေမြး၀မးေက ာငးမႈ၊ အစားအစာ ဖူလုမ
ပ ႈ်ဳိးႏွငံ့ အာဟာရျ္ညံ့၀မႈတ႔ို အတြက

အက ိးေက းဇူးမ ားကို ေလံ့လာသပုးသ္်ဳိးႏုိငသညံ့ ျဖစ်ဳိးႏုိငေခ အေနအထား သို႔ေရာကေအာင်ဳိးႏွလပုးသြငးရန
စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ၅ ေဂဟစနစ၀နေဆာငမႈမ ားကို ထိနးသိမးရန ေဂဟစနစဖြ႔စ
ြဲ ညးမႈ်ဳိးႏွငံ့
လု္ငနးတာ၀နေဆာငရြကမႈမ ားအား ထိနးသိမးျခငးသည ေဂဟစနစခ ဥးက္မႈနညးလမး၏
ဦးစားေ္းသတမွတခ က ျဖစရ္ါမည။
စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ၆ ေဂဟစနစကို ၎တို႔၏ လု္ငနးတာ၀န ေဆာငရြကမႈအကန႔အသတမ ားအတြငးတြင
စီမပခန႔ခြဲရ
ြ ္ါမည။
စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ၇ ေဂဟစနစခ ဥးက္မႈနညးလမးကိုသငံ့ေလ ာေသာအကြာအေ၀း်ဳိးႏွငံ့ အခ ိနခ ိနခြငလွ ာတို႔တြင
လု္ေဆာငရ္ါမည။
စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ၈ ေဂဟစနစလု္ငနးစဥမ ားအေ္ၚ ထူးျခားေသာ လကၡဏာရ္မ ားကို ေဖာျ္သညံ့

အဖိုးမျဖတ်ဳိးႏိုငေသာ ရငး်ဳိးႏွီးမႈျဖစျ္ီး ်ဳိးႏိုငငပေတာအဆငံ့်ဳိးႏွငံ့ ေဒသဆိုငရာ အဆငံ့တို႔တြင

အခ ိနသတမွတခ က အမ ိးမ ိး်ဳိးႏွငံ့ ေနာကက မႈအတြက သကေရာကမႈမ ားကို သိရွိလွ င ေဂဟစနစစီမပခန႔ခြမ
ြဲ ႈ

ထူးျခားသညံ့ လူမႈေရး တနဖိုး်ဳိးႏွငံ့ စီး္ြားေရး အလားအလာ ကို ျဖစေစ္ါသည။

အတြက ရညရြယခ ကမ ားကို ေရရွညအတြက သတမွတရ္ါမည။

မုတၱမ္ငလယေကြ႔(GoM)သညလညး ၎၏ဇီ၀မ ိးကြမ
ြဲ ား

စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ၉ ေျ္ာငးလြဲမႈသည ေရွာငလႊြဲ၍ မရသညကို စီမပခန႔ခြဲြမႈက သိရွိရ္ါမည။

ရွငသနေနေသာ ေဂဟစနစ်ဳိးႏွငံ့ မဟာဗ ဴဟာေျမာက တညရွမ
ိ ႈတ႔ေ
ို ၾကာငံ့ ထိုကြဲံ့သို႔

စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ၁၀ ေဂဟစနစခ ဥးက္မႈနညးလမးသည ဇီ၀မ ိးကြမ
ြဲ ား ေ္ါငးစညးမႈ၊ ထိနးသိမးမႈ်ဳိးႏွငံ့

ထူးျခားသည တနဖိုးတိ႔်ဳိးႏ
ု ွငံ့ ျ္ညံ့်ဳိးႏွကေန္ါသည။ ္ိမ
ု ိုတာရွည ဖြ႔ျပ ဖိ း ်ဳိးႏုိငေစရန

အသပုးျ္ မႈတို႔ၾကားတြင ထိုကသငံ့ေသာ ဟနခ ကရွိေစရမည။

စီမခ
ပ န႔ခမ
ြြဲ ညဆိုလွ င မုတမ
ၱ ္ငလယေကြ႔သည အမ းိ မ ိးကြျြဲ ္ားေသာ ကမးရိုးတနးေန

စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ၁၁ ေဂဟစနစခ ဥးက္မႈ/နညးလမးသည သိ္ၸပနညးက ၊ ထပုးတမးစဥလာ်ဳိးႏွငံ့ ေဒသ်ဳိးႏၱရ

တုိငးရငးသား လူမ ိးစု ေထာငေ္ါငးမ ားစြာကို ္ိုမည
ို ီမွ ေသာ
တိုးတကမႈကို ေဆာငၾကဥးေ္း်ဳိးႏုိင၊ ေဒသ်ဳိးႏၱရ စီး္ြားေရးကို ျ္နလည အသက
သြငး်ဳိးႏိုင၊ အဖိုးတန ေဂဟရငးျမစ သယပဇာတမ ား၊ ထပုးတမးစဥလာမ ား၊
ယဥေက းမႈမ ားကို ထိနးသိမး်ဳိးႏုိငမည ျဖစ္ါသည။ ထိုသို႔ေဆာငရြကျခငး အားျဖငံ့
္ေရာဂ ကသည ျမနမာ်ဳိးႏုိငငပအေရွ႕ေတာင္ိုငးရွိ ဆငးရြဲေသာ သိ႔ေ
ု သာ သဘာ၀
သယပဇာတ်ဳိးႏွငံ့ ယဥေက းမႈ ေ္ါမ ားထြနးကားေသာ ေနရာေဒသတြင ္ိမ
ု ို

www.sdcmekong.org

စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ၃ - ေဂဟစနစမနေနဂ ာမ ားသည နီးစ္ရာ်ဳိးႏွငံ့ အျခားေဂဟစနစမ ားအေ္ၚ ၎တို႔၏

အဆငံ့ျမွငံ့ရ္ါမည။ ၁) လူဦးေရ၏ ကာလတို၊ ကာလရွည လိအ
ု ္ခ က

လကရွိတြင ေ်ဳိးႏွာငံ့ေ်ဳိးႏွးေစေသာ စိနေခၚမႈမ ားကို ေျဖရွငးေ္းျ္ီး အသကေမြး

HELVETAS,

လု္ေဆာငရမည။

နားလညသေဘာေ္ါကရန်ဳိးႏွငံ့ စီမပခန႔ခြဲြရန လို္ါသည။ ေဂဟစနစစီမပခန႔ခြဲြမႈအစီအစဥသည

မ ား ျဖစေ္ၚေစျ္ီး ငါးလု္ငနးသဘာ၀ သယပဇာတမ ား စီမပခန႔ခမ
ြြဲ ႈ က႑မ ားကို

Consortium partners

စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ၂ - စီမပခန႔ခြဲြမႈကို သငံ့ေလ ာေသာ အနိမံ့ဆပုးအဆငံ့အထိ ဗဟိုခ ဴ္ကိုငမႈ်ဳိးႏွငံ့ ကငးေ၀းေအာင

သငံ့ေလ ာေသာ ရလဒေကာငး မ ားရလာေစရန အဓိ္ၸါယဖြငံ့ဆို၊ တိုးျမွငံ့၊

၂၀၁၅ ေဖေဖာ၀ါရီ

Swiss Francs ၄သနး

လူမႈေရးဆိုငရာေရြးခ ယမႈ မ ားျဖစ္ါသည။

အေရးၾကီးလွ္ါသည။ ၎တို႔ တစခုခ ငးစီ၏ အခနးက႑ကို ေအာက္ါ

္ငလယကမးေျခရွိ ရ္ရြာလူထမ
ု ား

ဘကဂ က

စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ၁ - ေျမ၊ ေရ်ဳိးႏွငံ့ သကရွိရငးျမစမ ားအား စီမပခန႔ခြဲြမႈဆိုငရာ ရညရြယခ ကမ ားသည

စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ၄ - စီမပခန႔ခြဲြမႈမွ ရရွိ်ဳိးႏုိငမႈမ ားကို သိရွိလ က ေဂဟစနစကို စီး္ြားေရးေနာကခပျဖငံ့

အရွိနအဟုနကို ထိနးသိမးျခငး။ ဤလု္ေဆာငမႈသည အခြငံ့အေရး

လကရွအ
ိ ဆငံ့အတြက

အျ္နအလွနခ ိနဆကေန္ါသည။

၀နေဆာငမႈမ ားကို တိုးျမွငံ့၊ ခ မွတ၊ေ္းအ္်ဳိးႏုိငေရးသည တူညီစြာ

အေရွ႕ေတာငရွိ ရနကုနတုိငးေဒသၾကီးရွိ

ကနဦး်ဳိးႏွငံ့ အဓိကအဆငံ့၁ (၂၀၁၅-၂၀၁၈)

တစိတတ္ိုငးအျဖစ သတမွတထား္ါသည။ စဥးမ ဥးဥ္ေဒသ ၁၂ခုသည လိုကဖကညီမႈရွိျ္ီး

ဒဏခပ်ဳိးႏုိငေသာ ကာလရွညၾကာ တညတပံ့ေသာ ျငိမးခ မးေရး်ဳိးႏွငံ့ ဖြ႔ျပ ဖိ း
တိုးတကမႈကို ေဆာငယူေ္း်ဳိးႏုိငေ္လိမံ့မည။

ဗဟုသုတ၊ တီထြငဖနတီးမႈ မ ား်ဳိးႏွငံ့ လု္ထပုးလု္နညးမ ား အ္ါအ၀င သကဆုိငရာ အခ ကအလကမ ားအားလပုးကို
စဥးစားရ္ါမည။
စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ၁၂ ေဂဟစနစခ ဥးက္မႈနညးလမးသည သိ္ၸပနညးက ၊ ထပုးတမးစဥလာ်ဳိးႏွငံ့ ေဒသ်ဳိးႏၱဗဟုသုတ၊
တီထြငဖနတီးမႈ မ ား်ဳိးႏွငံ့ လု္ထပုးလု္နညးမ ားအ္ါအ၀င သကဆုိငရာအခ ကအလကမ ားအားလပုးကို
စဥးစားရ္ါမည။
စညးမ ဥးဥ္ေဒႆ၁၂ ေဂဟစနစခ ဥးက္မႈနညးလမးသည လူမႈေရး်ဳိးႏွငံ့ သိ္ၸပနညးက စညးကမးမ ား်ဳိးႏွငံ့
စ္လ ဥးသညံ့ သကဆုိငရာ က႑အားလပုး္ါ၀ငရ္ါမည။
www.cbd.int/ecosystem/principles.shtml

စီမက
ပ န
ိ းရညမွနးခ က

ရလဒ ၃ (IUCN)
မုတၱမ္ငလယေကြ႕၏

အထူးနယေျမမ ားသည

အဖြြဲ႔အစညးမ ား/စီမပအု္ခ ဴ္ေရးအဖြြဲ႔မ ား၏

ေဒသ်ဳိးႏၱရ၊

္ူးေ္ါငးမႈမွတဆငံ့

ရညမွနးထားသညံ့ မုတၱမ္ငလယေကြ႔၏ ္ငလယကမးေျခေဒသမ ားရွိ ထိခိုကအားနညးလြယေသာ အမ ိးသမီးမ ား်ဳိးႏွငံ့

တုိငးေဒသၾကီးဆိုငရာ်ဳိးႏွငံ့
သိ္ၸပနညးက

အမ ိးသား

သကေသမ ား

အေ္ၚ

အေျခခပျ္ီး ေရရွညဒဏခပ်ဳိးႏုိငစြာ်ဳိးႏွငံ့ ညီမွ စြာ စီမပခန႔ခြဲြထား ္ါသည။

္ူးတြစ
ြဲ မ
ီ ခ
ပ န႔ခမ
ြဲြ ႈ

အမ ိးသားမ ားသည ထိေရာကေသာ ငါးလု္ငနးတနဖိုးကြငးဆကတိုးတကမႈ၊ အသကေမြး ၀မးေက ာငးမႈ
အမ ိးမ ိးခြဲြထြကျခငး်ဳိးႏွငံ့၊ ရငးျမစမ ားအား ညီမွ ေသာ၊ေရရွညခပ်ဳိးႏုိငရည ရွိေသာ စီမပခန႔ခြျြဲ ခငး တို႔မွတဆငံ့
အသကေမြး၀မးေက ာငးမႈဆိုငရာ လပုျခပ စိတခ ရျခငးကို ္ိုမိုျမွငံ့တင ်ဳိးႏုိငလာသည။

Ramsar ်ဳိးႏွငံ့Flyway
ကနဦးေျခလွမးမ ား

အဓိကရလဒမ ား

၁။ ေရရွညခပ်ဳိးႏိုငရညရွိေသာ ငါးလု္ငနးစီမပခန႔ခြမ
ြဲ ႈ၏ အက ိးေက းဇူးမ ားအား ထိေရာကေသာတနဖိုးကြငးဆကမ ား်ဳိးႏွငံ့
သာတူညီမွ ျဖစေသာ ေစ းကြက ရရွိ်ဳိးႏုိငမႈတို႔မွတဆငံ့ မွ ေ၀ေ္းထားသည။
၂။ ထိခိုကနစနာလြယေသာ ္ငလယကမးေျခေဒသရွိရ္ရြာျ္ညသူမ ား၏ ၀ငေငြသည အသကေမြး၀မးေက ာငးမႈမ ား

ဘကေ္ါငးစပုမွ

သငံ့ေလ ာေသာ ေ္ၚလစီမ ား

္ါ၀ငေဆာငရြကသူမ ားေဆြးေ်ဳိးႏြးျခငး

၏ တိးု တကမႈကို အားေ္းျခငး

အမ ိးမ ိးခြထ
ြဲ ြကျခငး်ဳိးႏွငံ့ ငါးလု္ငနးမဟုတေသာ အျခားရငးျမစမ ားရရွိမႈ တိုးတက လာျခငးတို႔မွတဆငံ့ ျမငံ့တကလာသည။
၃။ မုတၱမ္ငလယေကြ႕၏ အထူးတညေနရာမ ားကို ေရရွညခပ်ဳိးႏုိငရညရွိစြာ်ဳိးႏွငံ့ သာတူညီမွ ရွိစြာ စီမပခန႔ခြြဲထားကာ
ရွငးလငးတိက ကာ သိ္ၸပနညးက ျဖစသညံ့ အခ ကအလကမ ားကိုအေျခခပကာ ခန႔ခြထ
ြဲ ားျ္ီး ေဒသဆိုငရာ၊
တုိငးေဒသၾကီးဆိုငရာ်ဳိးႏွငံ့ ်ဳိးႏုိငငပေတာဆိုငရာ အဖြ႔အ
ြဲ စညးမ ား/စီမပခန႔ခြြဲေရးအဖြ႔မ
ြဲ ား ္ူးေ္ါငးမႈမွတဆငံ့ စီမပသည။

ေမွ ာမွနးထားေသာ ရလဒမ ား

္ူးတြစ
ြဲ မ
ီ ခ
ပ န႔ခမ
ြဲြ ဆ
ႈ င
ို ရာ
သေဘာတူညခ
ီ ကမ ား

GoM ၏ေဂဟေဗဒဆိင
ု ရာ
သိ္ၸန
ပ ညးက /
နယ္ယ္ိင
ု းဆုိငရာ ေလံ့လာခ ကမ ား

ရလဒ၁ - Network Activities Groupမွ အေကာငအထညေဖာေ္းျခငး


ေဒသတြငး ေရလု္ငနးတြင တိုးတကလာေသာ အု္ခ ဴ္ေရးနညးလမးမ ား



ျ္ညနယအတြငး၊ ျမိ ႕နယ်ဳိးႏွငံ့ ရ္ရြာအဆငံ့မ ားအတြငး တိုးတက လာေသာ စညးမ ဥး



္ါ၀ငသူမ ားအားလပုး၏ တိုးတကလာေသာစီး္ြားေရး်ဳိးႏွငံ့ ရငး်ဳိးႏွီးျမွ ္်ဳိးႏွပမႈမ ားမွတဆငံ့ တိုးတကဖြပ႕ျဖိ းလာေသာ
ငါးလု္ငနး ထုတကုန တနဖိုးကြငးဆက



ယပုၾကညရေသာ သိ္ပၸနညးက အခ ကအလကမ ားအားလူထုကၾကညံ့ရႈရရိွ်ဳိးႏိုငမႈ်ဳိးႏွငံ့ ငါးမ ိ းစိတမ ား၊ ငါးေကာငေရ၊
ငါးေဂဟစနစ်ဳိးႏွငံ့ မ ိ းစိတမ ားအား GoMတြင စီး္ြားျဖစရညရြယခ ကမ ားအတြက အသပုးျ္ မႈ

Ramsar

်ဳိးႏုိငငပတင
ြ းအဖြ႔ြဲ အတြငး်ဳိးႏွငံ့

နယေျမသတမွတမ ဥးမ ားအတြက ေဆြးေ်ဳိးႏြးတို

အျ္ငခ တ
ိ ဆကေ္းျခငး

င္ငျခငးလု္ငနးစဥကို



တိုးတကမ ားျ္ားလာေသာ သီး်ဳိးႏွပအထြကတိုးမႈ်ဳိးႏွငံ့ အမ ိ းမ ိ းေသာ စိုက္ ိ းေရး/ ငါးေမြးျမဴေရး ၀ငေငြရငးျမစမ ား

အေကာငအထညေဖာေထာက္ပျံ့ ခငး



တိုးတကမ ားျ္ားလာေသာ ေရလု္ငနးမဟုတေသာ ရငးျမစမ ားရရိွ်ဳိးႏိုငမႈ



တိုးတကလာေသာ ေသာကသပုးေရသန႔ ရရိွ်ဳိးႏိုငမႈ

ရလဒ ၂ - HELVETAS က ္ပံ့္းို ကူညေ
ီ ္းျခငး

ရလဒ ၃ - IUCN က ္ပံ့္းို ကူညေ
ီ ္းျခငး

ထိနးသိမးေရးနယေျမမ ားအား ေ
ဖာထုတျခငး

လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ြဲ စညးမွ ေဆာငရြကသညံ့
လႈ္ရွားမႈသေ
ု တသန်ဳိးႏွငံ့
သတငးအခ ကအလက ျဖန႔ေ၀ျခငး



GoM တြင တိုးတကလာေသာ ကာကြယေစာငံ့ေရွာကမႈ်ဳိးႏွငံ့ အျမငဖြငံ့မႈ



Ramsar ေနရာရိွ ေဂဟစနစ်ဳိးႏွငံ့ ယငး၏ ၾကားခပဇုနအတြက ျ္ညနယအတြငးစီမပခန႕ခြမ
ြဲ ႈအဖြ႕ြဲ ဖြြဲ႕စညးျခငး



တိုးတကလာေသာ သိ္ပၸနညးက အခ ကအလကမ ား်ဳိးႏွငံ့ GoM Ramsar ေနရာရိွ ေဂဟစနစ ၀နေဆာငမႈမ ား၊
ဇီ၀မ ိ းကြြဲ၊ အနညအ်ဳိးႏွစအငအား်ဳိးႏွငံ့ ရာသီဥတု ေျ္ာငးလြဲမႈအေ္ၚ ထိခိုကလြယမႈတို႔အေ္ၚ လူထုကၾကညံ့ရႈရရိွ်ဳိးႏိုငမႈ

္ူးေ္ါငးေဆာငရြကသူမ ားအဖြ႕ြဲ
္ူးေ္ါငးေဆာငရြကသူမ ားအဖြ႕ြဲ ကို HELVETAS Swiss Intercooperation က ဦးေဆာင္ါသည။ ရလဒတစခုစီကို
္ူးေ္ါငးေဆာငရြကသူတစဦးစီက ကၽြမးက ငးမႈ ်ဳိးႏွငံ့ အေတြ႕အၾကပ တို႔အေ္ၚ အေျချ္ ကာ စီမပခန႕ခြ္
ြဲ ါသည။
္ူးေ္ါငး ေဆာငရြကသူမ ားအဖြ႕ြဲ မွ တစဦးခ ငးအေၾကာငးသိရိွလို္ါက

ရ္ရြာျ္ညသူမ ားအား စညးရပုးေျ္ာဆိျု ခငး၊ ဖြဲြ႔စညးျခငး်ဳိးႏွငံ့ လု္ေဆာင်ဳိးႏုိငစြမး

www.helvetas.org/myanmar

www.nagmyanmar.org

www.iucn.org

လု္ေဆာငမႈနညးလမးမ ား
္ေရာဂ က၏ ‘ရ္ရြာလူထုဦးေဆာငေသာ’ နညးလမးသည ‘ျ္ညသူဗဟုိျ္ ’ဖြပ႔ျဖိ းတိုးတကမႈဟူေသာ အမ ိးသားဗ ဴဟာကို
္ပံ့္ိုးေထာကကူေ္း္ါသည။ အဆို္ါနညးလမးအတုိငးေအာငျမငေစရန အားလပုး္ါ၀ငေသာ၊ ္ူးေ္ါငး္ါ၀ငမႈရွိေသာ၊
သကဆုိငသူမ ားအားလပုး္ါ၀ငေသာ လု္ေဆာငမႈနညးလမးမ ားသည တစသားတညးျဖစရ္ါမည။
အမ ိးသားအဆငံ့ဆုးပ ျဖတခ က်ဳိးႏွငံ့ မူ၀ါဒခ မွတျခငးမွသည လူထအ
ု ဆငံ့ စီမပကိနးေရးဆြမ
ြဲ ႈ်ဳိးႏွငံ့ အေကာငအထညေဖာျခငးတိ႔သ
ု ည
သကဆုိငမႈရွိရ္ါမည။ အေရး္ါေသာ သကဆိုငသူမ ားအား ၎တိ႔၏
ု ရ္ိုငခြငံ့မ ား၊ စ္လ ဥး၍ စြမးေဆာငရည ျမွငံ့ေ္း၊
အေၾကာငးၾကားေ္း၊ ္ါ၀ငခြငံ့ျ္ ေ္းမွသာလွ င အခနးက႑မ ား်ဳိးႏွငံ့ တာ၀နမ ားသည အျ္ သေဘာေဆာငျ္ီး ေဒသ်ဳိးႏၱရ်ဳိးႏွငံ့
မွ ေ၀္ိုငဆိုငမႈကို တိုးျမွငံ့ေ္းျ္ီး ေရရွညျဖစေ္ၚေသာ ေျ္ာငးလြဲမႈအတြက ္ပံ့္ိုးေ္း်ဳိးႏိုင္ါသည။ ေဒသ်ဳိးႏၱရဗဟုသုတကို
တနဖိုးထားျခငး်ဳိးႏွငံ့ လကရွိဖ႔စ
ြြဲ ညး္ပုမ ား၊ လု္ငနးစဥယ်ဳိးႏၱရားမ ား်ဳိးႏွငံ့
အဖြ႔အ
ြဲ စညးမ ားအား ေတာငံ့တငးခိုငမာေစျခငးသည ေရရွညတြင အဆငံ့အားလပုး၌ လကခပျခငး၊ လိုကေလ ာညီေထြရျွိ ခငး်ဳိးႏွငံ့
ခပ်ဳိးႏုိငရညရွိျခငးတိ႔က
ု ို ျမွငံ့တငေ္းသည။ မွ တေသာ လူမႈစီး္ြား ဖြ႔ျပ ဖိ းတုိးတကမႈရညမွနးခ ကမ ား ေအာငျမငေစရန မူ၀ါဒမ ား်ဳိးႏွငံ့
၎တိ႔၏
ု ျ္႒နးမႈသည ဆငးရြဲသားမ ား၏ အက ိးကိုလိုလားေသာ၊ တရားမွ တျ္ီး ေထာကကူေ္း်ဳိးႏုိငရ္ါမည။
အခြငံ့အေရးမ ားကို အေျချ္ ေသာ ၾကား၀ငစြကဖကျခငးအုတျမစအေ္ၚ အေျခတညကာ ္ေရာဂ ကတြင အသပုးျ္ ထားေသာ
ထ္မပျဖညံ့စြကထားသညံ့ နညးလမးသပုးခုသည တစခု်ဳိးႏွငံ့တစခုအားေကာငးေကာငး်ဳိးႏွငံ့ ခ ိတဆကေန္ါသည။ ေရရွည်ဳိးႏွငံ့
မွ တေသာ ဖြ႔ျပ ဖိ းတိုးတကမႈအတြက္ူးေ္ါငးေဆာငရြကမႈမ ားကို တုိးျမွငံ့ရ္ါမည။
က ားမညီမွ မႈ်ဳိးႏွငံ့ လူမေ
ႈ ရးအရ သာတူညမ
ီ ွ ရွမ
ိ (ႈ GSE)သည ဆငးရြဲ်ဳိးႏြမး္ါးမႈသပသရာကို ခ ိးဖ က်ဳိးႏုိငေလာကေအာင အေရး္ါ္ါသည။
ဂရုတစိုကေလံ့လာသပုးသ္ၾကညံ့ျခငး်ဳိးႏွငံ့ ္ူးေ္ါငး္ါ၀ငမႈ အစီအစဥ ေရးဆြျြဲ ခငးတိ႔မ
ု ွတဆငံ့ အမ ိးသမီးမ ား၏
အက ိးေက းဇူးခပစားခြငံ့မရၾကေသာ ရ္ရြာလူထုတ႔သ
ို ည ္ေရာဂ ကရလဒမ ားကို ္ပံ့္ိုးကူညီေ္း်ဳိးႏုိငသလို ္ေရာဂ ကထပမွလညး
အက ိးေက းဇူးခပစား်ဳိးႏုိင္ါသည။ အဆို္ါအခ ကအရ ္ေရာဂ ကသည မိမ၏
ိ ဖြ႔ပျဖိ းတိုးတကမႈကို မိမဘ
ိ ာသာ တာ၀နယူကာ
္ိုမိုအားေကာငသနမာ၊ တကၾကြ၍ ခ တ
ိ ဆကမႈအားေကာငးေသာ ်ဳိးႏုိငငပသားမ ားေ္ၚထြနးလာေစရန ေထာကကူေ္းမညံ့ အျ္င
ရ္ရြာ်ဳိးႏွငံ့ လူ႔အဖြဲ႔အ
ြ စညးကိုလညး
ကူညီ္ပံ့္ိုးေ္းမညျဖစ္ါသည။
ေကာငးမြနေသာစီမအ
ပ ္
ု ခ ဴ္မႈသည တရားဥ္ေဒစိးု မိးု ေရး်ဳိးႏွငံ့ ်ဳိးႏုိငငပသားအခြငံ့အေရးတိ႔်ဳိးႏ
ု ွငံ့ ေရွ႕သြားေနာကလိက
ု
အတြည
ြဲ ီျ္ီး ေရရွညဖြ႔ျပ ဖိ းတိုးတကေရး ရညမွနးခ ကမ ား ေအာငျမငေစရန အေရး္ါ္ါသည။ အားလပုး္ါ၀ငသညံ့
စြမးေဆာငရညျမွငတင
ံ့
တညေဆာကျခငး၊ ဆပုးျဖတခ ကခ မွတသူမ ား်ဳိးႏွငံ့ အဖြ႔အ
ြဲ စညးမ ားမွ ္ုဂၢိ လမ ား်ဳိးႏွငံ့ အဆငံ့ဆငံ့တြင
ရငးရငး်ဳိးႏွီး်ဳိးႏွီး လကတြဲြေဆာငရြကကာ တာ၀နယူတတသူမ ား ္ိုမိုျဖစထြနးလာေစျခငး၊အခြငံ့အေရးကိုငစြသ
ြဲ ူမ ား၏ ္ါ၀ငမႈမ ား်ဳိးႏွငံ့
၀နေဆာငမႈေ္းသူမ ား၏ တာ၀နယူမႈမ ားမွတဆငံ့ အဆို္ါ စညးမ ဥးမ ားကို ္ိုမိုျမွငံ့တင္ါမည။
တာ၀နရွိေသာ လိလ
ု ိုလားလားတုန႔ျ္နတတေသာ ဆကဆပေရးကို တညေဆာကျခငး်ဳိးႏွငံ့ ္ုဂၢလိက၊ အစိုးရ်ဳိးႏွငံ့ ်ဳိးႏုိငငပသားမ ား၏
အခနးက႑်ဳိးႏွငံ့ တာ၀န၀တၱရားမ ားကို အားေကာငးခိုငမာေစျခငးသည အရညအေသြး်ဳိးႏွငံ့ အရညအတြက်ဳိးႏွစခုစလပုးတြင
အသကေမြး၀မးေက ာငးမႈကို တိုးတကေစရန ကူညီေ္း္ါသည။
ရာသီဥတုေျ္ာငးလြဲမ်ဳိးႏ
ႈ ွငံ့ သဘာ၀ေဘးအ်ဳိးႏၱရာယ၏ အ်ဳိးႏၱရာယျဖစ်ဳိးႏုိငေခ စီမခ
ပ န႔ခမ
ြြဲ သ
ႈ ည သပုးခုစလပုး၏ ရလဒ်ဳိးႏွငံ့
္တသကေန္ါသည။ ရလဒ၁သည ငါးလု္ငနးတနဖိုးကြငးဆက်ဳိးႏွငံ့အတူ ၀ငေရာကစြကဖကမႈမ ား၊ ရလဒ၂တနဖိုးကြငးဆကေနာကတစမ ိး်ဳိးႏွငံ့အတူ ၀ငေရာကစြကဖကမႈမ ား်ဳိးႏွငံ့၊ ရလဒ၃ - ေဂဟစနစ အကြဲျဖတဆနးစစမႈ
(ျခိမးေျခာကမႈမ ား)၊ အျမငဖြငံ့ျခငး၊ ္ါ၀ငမႈအ်ဳိးႏၱရာယျဖစ်ဳိးႏုိငေခ ဆနးစစမႈ်ဳိးႏွငံ့ လု္ေဆာငမႈစီမပကိနးေရးဆြမ
ြဲ ၏
ႈ
တစိတတ္ိုငးအျဖစ။
ရာသီဥတုေျ္ာငးလြဲမက
ႈ ို ္ိုမိုခပ်ဳိးႏုိငရညရွိလိုလွ င တာ၀နယူမႈ္ိုေသာ သဘာ၀သယပဇတမ ား စီခပခန႔ခမ
ြြဲ ႈအတြက
လကေတြ႔ေျဖရွငးနညးမ ား၊ ေရရွညငါးလု္ငနး၊ ငါးေမြးျမဴေရး်ဳိးႏွငံ့ စိုက္ ိးေရးတိ႔က
ု ို တိုးျမွငံ့ျခငးသည
တနဖိုးကို ေ္ါငးျဖညံ့ျမငံ့တကေစ္ါသည။ ထုိ႔အျ္င ရ္ရြာျ္ညသူမ ားက စီမပခန႔ခေ
ြြဲ သာ အေသးစား်ဳိးႏွငံ့
အလတစား ေက းလကအေျခခပ အေဆာကအအပုဆိုငရာ ေရြးခ ယမႈမ ားကိုလညး စဥးစားသငံ့ျ္ီး၊ ရ္ရြာျ္ညသူ ဦးေဆာငသညံ့
DRMအစီအစဥမ ားကိုလညး ထညံ့သြငးစဥးစားရနလိုအ္္ါသည။

အသကေမြး၀မးေက ာငး်ဳိးႏွငံ့ တနဖိးု ကြငးဆကမူေဘာငခ ဥးက္မႈ

မူေဘာငခ ဥးက္မႈ

ရလဒ ၂ (HELVETAS)
ထိခိုကနစနာလြယေသာ ကမးရိုးတနးေနျ္ညသူမ ားသည အသကေမြး၀မးေက ာငးမႈ
ကြျြဲ ္ားျခငး်ဳိးႏွငံ့ ေရလု္ငနး မဟုတေသာ ရငးျမစမ ားသိ႔ု ္ိုမိုခ ဥးက္လာ်ဳိးႏိုငမႈ တို႔မွတဆငံ့ ၀ငေငြ်ဳိးႏွငံ့

ရလာဒ်-၁

ခပ်ဳိးႏင
ုိ ရညရိမ
ွ ႈ တိးု တကလာ္ါသည။

၀နေဆာငမႈၽမ ားရရွျိ ခငး

၀နေဆာငမႈ

အသကေမြး၀မးေက ာငးမႈမ ား
ကြျြဲ ္ားျခငး

ေစ းကြကမ ားသိ႔ခ
ု တ
ိ ဆကမႈမ ား

ပုဂၢလိက/ အမ ား္ိုင /
အစိုးရ္ိင
ု မဟုတေသာ

NRM စီမပခန႔ခြဲြမ်ဳိးႏ
ႈ ွငံ့လုျပ ခပ မႈ:

ေစ းကြက
ခ ိတဆကမႈ

ရ္ရြာ

ရ္ရြာဦးေဆာငေသာ ေ
ရစီမပခန႕ခြမ
ြဲ ႈ

ငါးလု္ငနး
ဖြပ႔ျဖိ းတိုးတကမႈ

ေျမ၊ေရ်ဳိးႏွငံ့DRM
ရ္ရြာ
ေက းလကေဒသ ေ

ေက းလကအေျခခပအေဆာကအဦ ေ

လယယာစိက
ု ္ းိ ေရးမဟုတေသာ

ရြးခ ယမႈ

အသကေမြး၀မးေက ာငးမႈ

ငြေၾကး
ခ ိတဆကမႈ

ရလာဒ်-၂

စိုက္ ိ းေရး/ေမြးျမဴေ
ရး

ဖြပျ႔ ဖိ းတိးု တကမႈ

ရ္ရြာစိုက္ ိ းေရး
မဟုတေသာ
စီး္ြားေရးဖြ႔ပျဖိ းတိုးတကမႈ

ငါးေမြးျမဴေရးမဟုတေသာ
ေက းလကေငြေၾကးဆုိငရာေရြးခ ယမႈ

လယယာစိက
ု ္ းိ ေရးဆိင
ု ရာ

လူထုဦးေဆာငေသာ

လူထုဦးေဆာငေသာ ေျမ

အသကေမြး၀မးေက ာငးမႈ

သဘာ၀ေဘးအ်ဳိးႏၲရယ

ဆီလႊာ်ဳိးႏွင႔ သစေတာ

စီမပခန႔ခြဲြမႈ

စီမပခန႔ခြဲြမႈ

အစိးု ရ်ဳိးႏွငံ့္ဂ
ု လ
ၢ က
ိ ္ိင
ု းဆုိငရာ

ငါးလု္ငနးဆုိငရာ

၀နေဆာငမႈမ ား ရရွျိ ခငး

အသကေမြး၀မးေက ာငးမႈ

္တ၀နးက ငထိခိုကမႈ
ဆနးစစထားေသာ
လူမႈအေျခခပအေဆာကအဦး
တိုးတကမႈ

ရလာဒ်-၃
မူ၀ါဒမ ား
...................................................................................

ရ္ရြာျ္ညသူမ ားအား စညးရပုးေျ္ာဆိျု ခငး၊ ဖြဲြ႔စညးျခငး်ဳိးႏွငံ့ လု္ေဆာင်ဳိးႏုိငစြမး

ရလာဒမ ား၏ အျ္နအလွန ဆက်ဳိးႏႊယမႈျ္္ပု
...................................................................................

ရလဒ ၁ (NAG)

ေရရွညခပေသာ အေသးစားငါးလု္ငနး - မိမသ
ိ ေဘာဆ်ဳိးႏၵအေလ ာက ေဆာငရြက်ဳိးႏုိငေသာ လမးညႊနခ ကမ ား

မုတၱမ္ငလယေကြ႔ရွိ ေရရွညခပ်ဳိးႏုိငရညရွိေသာ ငါးလု္ငနးစီမပခန႔ခမ
ြြဲ ႈ၏ အက ိးေက းဇူးမ ားကို

အေထြေထြစညးမ ဥးဥ္ေဒႆမ ား - အက ဥးခ ဴ္

ထိေရာကေသာ တနဖိးု ကြငးဆကမ ား်ဳိးႏွငံ့ ညီမွ ေသာ ေစ းကြကရရွိမႈတ႔မ
ို ွတဆငံ့ မွ ေ၀သည။

၁။ SSFလမးညႊနခ ကမ ားသည ေကာငးမြနေသာ စီမပအု္ခ ဴ္မႈ်ဳိးႏွငံ့ လူ႔အခြငံ့အေရးစညးမ ဥးဥ္ေဒသမ ားတြင
အေျချ္ ျ္ီး ျ္ညသူ႔အသကေမြး၀မးေက ာငးမႈမ ား အ္ါအ၀င ငါးလု္ငနး သို႔ ေဂဟစနစဆုိငရာ ခ ဥးက္မႈ
နညးလမးကို အသိအမွတျ္ ထား္ါသည။

ငါးလု္ငနးအဖြ႔အ
ြဲ စညး/

ငါးလု္ငနးေစ းကြကကြငး

စီမခ
ပ န႔ခမ
ြဲြ ႈ

ဆကမ ား

၂။ အဖြ႔ြဲအ၀ငမ ားအားလပုးသည ဒီမိုကေရစီ၊ စီး္ြားေရးဖြပ႔ျဖိ းတိုးတကမႈ်ဳိးႏွငံ့ လူ႔အခြငံ့အေရးတို႔၏ အျ္နအလွန မွီခို
ဆက်ဳိးႏြယေနမႈကို အသိအမွတျ္ ျ္ီး ္ါ၀ငေဆာငရြကျခငး၊ တာ၀နယူတာ၀နခပျခငး၊ ခြျြဲ ခားဆကဆပမႈမရွိျခငး၊
္ြငံ့လငးျမငသာမႈရွိျခငး၊ လူ႔ဂုဏသိကၡာ၊ စြမးရညျမွငံ့တငမႈ်ဳိးႏွငံ့ တရားဥ္ေဒစိုးမိုးေရး (အားကိုးအားထားျ္ ျခငး)်ဳိးႏွငံ့
အျခားသကဆုိငရာ လူ႔အခြငံ့အေရး သေဘာတူညီခ ကမ ားကို ္ိုမိုျမွငံ့တငရ္ါမည။ ညီမွ မႈရွိေသာ
ဖြပ႔ျဖိ းတိုးတကမႈသည အေျခခပက ျ္ီး က ားမ ဆိုငရာ တရားမွ တမႈ်ဳိးႏွငံ့

ငါးလု္ငနးဥ္ေဒ်ဳိးႏွငံ့စညးမ ဥးစညးကမး
မ ားေျ္ာငးလြဲမက
ႈ ေ
ို ထာက္ပျံ့ ခငး

ေဒသထြက ေရထြကကုနမ ားအား ျ္ငဆငထု္္ိးု ျ
ခငး၊ တရားမွ တေသာ စာခ ္ခ ္ျခငးမ ား
်ဳိးႏွငံ့ ေရာငး၀ယေဖာကကားျခငးမ ားကို ေထာက္ပျံ့
ခငး

အားလပုးကို ေလးစားျခငးတို႔ကို ျမွငံ့တငရ္ါမည။
၃။ အဖြ႔ြဲ၀ငအားလပုးကအေသးစားငါးဖမးသူမ ား၏အခနးက႑ကို အစားအစာ်ဳိးႏွငံ့၀ငေငြထုတလု္သူ်ဳိးႏွငံ့
အသကေမြး ၀မးေက ာငးျ္ သူအျဖစလညးေကာငး၊
စီး္ြားေရး်ဳိးႏွငံ့လူမႈေရးဖြပ႔ျဖိ းတိုးတကမႈသို႔ ေထာကကူသူအျဖစလညးေကာငး ရႈျမင ္ါသည။
၄။ ေအာက္ါလမးညႊနခ ကမ ားသည SSFလမးညႊနခ ကမ ား အေကာငအထညေဖာမႈကို ညႊနျ္ေ္း္ါသည။
၁။လူ႔ဂုဏသိကၡာ ၂။ တုိငးရငးသားမ ားအ္ါအ၀င အေသးစားငါးဖမးသူမ ား၏ ယဥေက းမႈမ ား၊ ထပုးတမးစဥလာ

္ူးတြစ
ြဲ မ
ီ ခ
ပ န႔ခမ
ြြဲ စ
ႈ နစကို ျဖစေျ
မာကေအာငေဆာငရြကျခငး

သငံ့ေလ ာေသာ ၀နေဆာငမႈမ ားသိ႔ု
ခတ
ိ ဆကေ္းျခငး

မ ား၊ ေဒသခပစပ်ဳိးႏႈနးမ ား်ဳိးႏွငံ့ လု္ထပုးလု္နညးမ ား်ဳိးႏွငံ့ မိရိုးဖလာအခြငံ့အေရးမ ားကို ေလးစားရန ၃။
ထိခိုကနစနာလြယသူ မ ား်ဳိးႏွငံ့ ဖယၾကဥထားခပရ သူမ ားအ္ါအ၀င အားလပုးအတြက၊ အမ ိးသား၊
အမ ိးသမီးအားလပုးအတြက မွ တေသာ ရလဒမ ား ရရွိေစရနလိုအ္္ါက ဦးစားေ္းဆကဆပမႈမ ား
အသပုးျ္ ျခငးအားျဖငံ့ ခြျြဲ ခားဆကဆပမႈမျ္ ျခငး်ဳိးႏွငံ့ အားလပုး္ါ၀ငေစျခငး၊ ၄။ က ားမအေၾကာငး အရာမ ား်ဳိးႏွငံ့
အျမငမ ား်ဳိးႏွငံ့ အမ ိးသမီးမ ား၊ ထိခိုကနစနာလြယသူမ ား်ဳိးႏွငံ့ အက ိးေက းဇူး ခပစား ရျခငးမရွိေသာ အု္စုမ ားအား
စြမးရညျမွငံ့တငေ္းျခငးတို႔ အ္ါအ၀င အားလပုးကို ဥ္ေဒအရ်ဳိးႏွငံ့ လကေတြ႔ေဆာငရြက မႈတြင တရားမွ တမႈ်ဳိးႏွငံ့
မွ တေသာ ဆကဆပမႈကို အာမခပေ္းသညံ့ မွ တမႈ်ဳိးႏွငံ့ သာတူညီမွ ရွိမႈ၊ ၅။ လူထုစညးလပုး ညီညြတမႈ်ဳိးႏွငံ့

ဘကေ္ါငးစပုမွ
္ါ၀င္တသတသူမ ား၏ ေဆြးေ်ဳိးႏြး္ြြဲ
လမးစဥမ ားအား ေထာက္ပျံ့ ခငး

အစိးု ရ်ဳိးႏွငံ့ ္ုဂလ
ၢ က
ိ
မိတဖကျဖစရန တညေဆာကျခငး

စုေ္ါငးတာ၀နယူမႈကို ေထာကကူေ္းသညံ့ လူမႈေရး တာ၀နယူမႈ၊ ၆။ ဆပုးျဖတခ ကမခ ခငကတညးက ခ မွတ မညံ့
ဆပုးျဖတခ ကေၾကာငံ့ ထိခိုကနစနာသြား်ဳိးႏုိငသူမ ားအား ဆပုးျဖတခ ကခ မႈတြင ္ူးေ္ါငး္ါ၀ငေစျ္ီး
ထိုသို႔ျ္ လု္ျခငးကို ဗဟိုခ ဴ္ကိုငမႈမရွိသညံ့ အနိမံ့ဆပုးျဖစ်ဳိးႏုိငေခ ရွိေသာ အဆငံ့တြငေဆာငရြကေစေသာ
အၾကပ ျ္ ေဆြးေ်ဳိးႏြးျခငး်ဳိးႏွငံ့ ္ူးေ္ါငး္ါ ၀ငျခငး၊ ၇။ က႑စပု္ူးေ္ါငးညွိ်ဳိးႏႈိငးမႈကို အာမခပေ္း သညံ့ေ္ါငးစညး
ထားေသာနညးလမးမ ား၊ ၈။ မလိုလားအ္ေသာ ရလဒမ ားထြကေ္ၚမလာေစရန ၾကိ တငကာကြယမႈ နညးလမး်ဳိးႏွငံ့
အ်ဳိးႏၱရာယရွိေနေခ စီမပခန႔ခြြဲမႈကို အသပုးျ္ သညံ့ေရ ရွညခပ်ဳိးႏုိငရညရွိမႈ၊ ၉။ မူ၀ါဒမ ား၊ ဥ္ေဒမ ား်ဳိးႏွငံ့

ငါးဖမးအဖြဲြ႔/အသငးအတြငး်ဳိးႏွငံ့
အျ္ငခ တ
ိ ဆကေ္းျခငး

လု္ထပုးလု္နညးမ ားကို ရွငးရွငးလငးလငး အဓိ္ၸါယဖြငံ့ဆိုရွငးျ္ကာ အားလပုးအေ္ၚ ညီတူမွ တူ
ငါးလု္ငနးဆိင
ု ရာတနဖိးု ကြငးဆက
်ဳိးႏွငံ့္တသကေသာျ္ႆနာမ ားကိေ
ု ဖာထုတျခငး

သကေရာက ျ္႒နးရန အာမခပမႈရွိေသာ ္ြငံ့လငးျမငသာမႈ၊ တရားဥ္ေဒစိုးမိုးေရး်ဳိးႏွငံ့ တာ၀န ယူမႈ၊ တာ၀နခပမႈ။
လူတစဦးတစေယာကခ ငး၊ အစိုးရ္ိုငးမွ တာ၀နရွိမ ား၊ အစိုးရ မဟုတသူမ ားသည ၎တို႔ခ မွတေသာ
ဆပုးျဖတခ ကမ ား်ဳိးႏွငံ့ လု္ေဆာငမႈမ ားအတြက တာ၀နရွိ္ါသည။ ၁၀။ အငယစား ငါးလု္ငနး စီမပအု္ခ ဴ္မႈ်ဳိးႏွငံ့
ဖြပ႔ျဖိ း တိုးတကမႈတိုးတကေစေရးအတြက မူ၀ါဒမ ား၊ မဟာဗ ဴဟာမ ား၊ အစီအစဥမ ား်ဳိးႏွငံ့လု္ေဆာငမႈမ ားသည
အားထား ခ ငစရာေကာငးျ္ီး ယုတၱိတနသညံ့ လကရွိအေျခအေနကို အသိေ္း
အေၾကာငးၾကားကာ ေျ္ာငးလြဲေနေသာ အေျခအေန မ ားတြင အေကာငအထညေဖာ်ဳိးႏုိင၊ အေျ္ာငးအလြဲ်ဳိးႏွငံ့
လိုကေလ ာညီေထြ ရွိ်ဳိးႏုိငသညံ့ျဖစ်ဳိးႏုိငေျခ်ဳိးႏွငံ့ စီး္ြားေရး အလား အလာေကာငးျခငး။

ရ္ရြာျ္ညသူမ ားအား စညးရပုးေျ္ာဆိျု ခငး၊ ဖြဲြ႔စညးျခငး်ဳိးႏွငံ့ လု္ေဆာင်ဳိးႏုိငစြမး

လမးညႊနခ ကအျ္ညံ့အစပု်ဳိးႏွငံ့ အခ ကအလကမ ား ္ိုမုိသိရွိလို္ါလွ င
http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/en ကို ရႈ္ါ။

