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Outline

• ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္မႈ နွင့္Aညီ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳလုပ္ျခင္း
ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

• သဘာ၀ ေဘးAႏၱရာယ္ သက္ေရာက္မႈ Aႏၱရာယ္မ်ား Aား
စနစ္တက် စီမံေဆာက္ရြက္ျခင္း။

• စုေပါင္း စီမံ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Integrated CCA-DRM-EAFM-
EAAm) 



ေရရွည္ တည္တံ့ေစေသာ ေဂဟစနစ္
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• A မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ထိန္းညွိေပးျခင္း
• A က်ိဳးျဖစ္ထြနး္ေစေသာ A ုပ္ခ်ဳပမ္ႈ စနစ္ လုိA ပ္

ေစ်းကြက္

သက္ေမြးမႈ
လုပ္ငန္းမ်ား

ငါးဖမ္းဆီး
ထုတ္လုပ္ျခင္း

စုိက္ပ်ိဳးေရး

ေျမေရ

တျခားေသာ
A သံုးျပဳစရာမ်ား

A ုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္

A မ်ိဳးမ်ိဳ းေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ပါ၀င္

A ဓိက ၀ိေသသမ်ား



တိက်ေသာ
ပန္းတိုင္မ်ား

5

1. ျပန္လည္ေျပာင္းလဲျခင္း A စီA စU္
ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္

ျဖစ္ေစရန္.. 
ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးA တြက္ ေရသတၱ၀ါ

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

2. ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစျခင္း
ေဒသခံ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ႏွင့္
ေကာ္မတီA တြင္းမွ ကတိက၀တ္မ်ား

3. မူ၀ါဒမ်ား
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေရရညွ္
စြန္႕စားမႈမ်ားA တြက္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။

4. A ရည္A ေသြး ျမွင့္တင္ျခင္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္
ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားကို နည္းပညာမ်ား
သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း5. လုပ္ပိုင္ခြင့္A ာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္း

ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ ေဒသခံ
ျပည္သူလူထုကို လုပ္ပိုင္ခြင့္
လႊဲေျပာင္းေပးျခငး္။



ျခိမ္းေျခာက္မႈ နွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား
• သဘာ၀ ေဘးA ႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ
ျခိမ္းေျခာက္မႈ နွင့္ သက္ေရာက္မႈေတြက ဘာေတြလဲ။

• ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈ (တျဖည္းျဖည္းျခင္း ျဖစ္လာေသာ) နွင့္
ပတ္သတ္ေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈ နွင့္ သက္ေရာက္မႈေတြက ဘာေတြလဲ။

• ယခင္ ေကာက္ယူထားေသာ VA (ထိခုိက္လြယ္မႈ စစ္တမ္း) ကုိ
A ေျခခံျပီး ၊ က႑ သံုးရပ္ေပၚတြင္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ နွင့္ သက္ေရာက္မႈ
မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ပါ။

ေကာင္းမြန္ေသာ
စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ေဂဟစနစ္
ေကာင္းမြန္ေရး

လူသား ဘ၀
သာယာ ၀ေျပာေရး

ျခိမ္းေျခာက္မႈ နွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ??? 



UီးစားေပးA ဆင့္မ်ား သတ္မွတျ္ခင္း
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(i) ဘယ္လို A ေရးႀကီးတာလဲ- လုပ္ငန္းစU ္ရဲ႕ axis တစ္ခုေပၚမွာ (Y axis) ရွိေနတဲ့ stakeholder
(ii) ဘယ္ေလာက္ လႊမ္းမိုးတာလဲ (power)- လုပ္ငန္းစU ္ရဲ႕ A ျခား axis (X axis) ေပၚမွာ ရွိေနတယ္။

လႊမ္းမိုးမႈ

A
ေရ
းႀက

ီးမ
ႈ

ျမင့္

နိမ့္ ျမင့္

A ေရးႀကီး
လႊမ္းမိုးမႈမ်ား

A ေရးႀကီး
လႊမ္းမိုးမႈနည္း

A ေရးမႀကီး
လႊမ္းမိုးမႈမ်ား

A ေရးမႀကီး
လႊမ္းမိုးမႈနည္း

A ဓိက stakeholder group 
ပါ၀ငရ္နလ္ို

ကိုယ္စားျပဳ
ျဖစ္ရန္လို

စိတ္၀င္စားမႈ မရွိ
သူတို႕က process မွာ"buy in"
ျဖစ္ရန္လို



A ဖြဲ ့လုိက္ေဆြးေႏြးပါ

- မိမိတုိ့ A ဖြဲ ့မွ လုပ္ငန္းစU္ တစ္ခု ကုိ Uပမာ ယူျပီး
(စU္းစားျပီး) A ထက္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပံုစံကုိ A သံုးျပဳ
ကာ ျခိမ္းေျခာက္မႈ နွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ
A ဖြဲ ့လုိက္ ေဆြးေႏြး ေဖာ္ထတုပ္ါ။

- A ဖြဲ ့(၅) ဖြဲ ့



A ႏၱရာယ္ သက္ေရာက္မႈ ေတြက ဘာေတြလဲ။
• သဘာ၀ ေဘးA ႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ A ႏၱရာယ္
သက္ေရာက္မႈ ေတြက ဘာေတြလဲ။

• ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈ (တျဖည္းျဖည္းျခင္း ျဖစ္လာေသာ) နွင့္
ပတ္သတ္ေသာ A ႏၱရာယ္ သက္ေရာက္မႈ ေတြက ဘာေတြလဲ။

• ယခင္ ေကာက္ယူထားေသာ VA (ထိခုိက္လြယ္မႈ စစ္တမ္း) ကုိ
A ေျခခံျပီး ၊ က႑ သံုးရပ္ေပၚတြင္ A ႏၱရာယ္ သက္ေရာက္မႈ ေတြက
ဘာေတြလဲ။



ျပႆနာသစ္ပင္

ျဖစ္ေစေသာ
A ေၾကာင္းA ရာမ်ား

A ဓိက ၿပႆနာ

သက္ေရာက္မႈမ်ား



A စီA စU ္ေရးဆြဲျခင္း
1. ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကုိ တံု့ျပန္ ေဆာက္ရြက္ရန္

ငါးလုပ္ငနး္နငွ့္ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းA တြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊
Uပေဒမ်ား ၊ စီမံခန့္ခြဲမႈမ်ား ရွိျခင္း။

2. ေဘးA ႏၱရာယ္ မ်ားကုိ သိရွိျခင္းနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ၾကိဳတင္ သတင္းေပး
ျခင္း ႏွင့္ ၾကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ။

3. ထိခုိက္ျခင္းကုိ သက္ေသာ ေစရန္ ရငး္ႏွးီျမဳပ္နံွျခငး္ ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ။

4. ငါးဖမ္းျခင္း၊ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မီွခုိေနရေသာ မိသားစုမ်ားA တြက္
ရာသီUတုေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ စီမံ ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္
တံု့ျပန္ေဆာက္ရြက္ျခင္း။



VA ဇယားျဖင့္ ျပသျခင္း

ရာသီUတု
ေဖာက္ျပန္မႈ
မႈေၾကာင့္
ေဘးA ႏၱရာ
ရာယ္မ်ား
ျဖစ္ေပၚျခင္း ၊
သဘာ၀
ေဘးA ႏၱရာ
ရာယ္မ်ား

သက္ေရာက္မႈ

(H, M, L)

ထိရွလြယ္ျခင္း

(H, M, L)

လုိက္ေလ်ာညီ
ညီေထြ
ျပဳလုပ္နုိင္စြမ္း
(H, M, L)

စုေပါင္း
ထိခုိက္လြယ္မႈ
A ေနA ထား
(H, M, L)

ထိခုိက္လြယ္
္ေသာ
ေနရာမ်ား/
A ဖြဲ ့မ်ား/
ေဂဟစနစ္
မ်ား

DRM
လုပ္ေဆာင္ခ်
်က္မ်ား

CCA
လုပ္ေဆာင္ခ်
်က္မ်ား -



VA ဇယားျဖင့္ ရိုးရွင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္
ေဘးA ႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း
၊ သဘာ၀ ေဘးA ႏၱရာယ္မ်ား

ထိခုိက္လြယ္ေသာ
ေနရာမ်ား/ A ဖြဲ ့မ်ား/
ေဂဟစနစ္ မ်ား

DRM လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား CCA လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား -



မည္သုိ့ စီမံခန့္ခြဲမႈ ျပဳရမည္နည္း??
• A စီA စU ္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ့ စီမနံုိငသ္နည္း။ လုိA ပ္ခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။

• Uပမာ၊ ေက်းရြာ ဖြ ံ့ျဖိဳးေရး A စီA စU ္မ်ား (VDP) နွင့္ ေပါငး္စပ္ ျပဳလုပ္နုိင္သလား??

• Uပမာ၊ ျမိဳ့နယ္A ဆင့္ သဘာ၀ေဘးA ႏၱရာယ္ ေလ့်ာခ် ေရး A စီA စU ္မ်ား ႏွင့္
ျပဳလုပ္နုိင္သလား ??

• Uပမာ၊ FishAdapt စီမံကိန္း၏ ျပဳလုပ္ေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ား /ေထာက္ပံ့ မႈမ်ားနွင့္
A စီA စU ္ ကုိ A ေကာင္A ထည္ ေဖာ္မည္လား ??

• Uပမာ၊ ေရရွည္ဖြ ံ့ျဖိဳးတုိးတက္ေစ၇န္ ေက်းရြာလူထုမွ စုေပါငး္ ပါ၀င္ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ား
လုိA ပ္မည္လား ??

ေကာင္းမြန္ေသာ
စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ေဂဟစနစ္
ေကာင္းမြန္ေရး

လူသား ဘ၀
သာယာ ၀ေျပာေရး



စုေပါင္း စီမံ ေဆာက္ရြက္ျခင္း
(Integrated CCA-DRM- EAFM-EAA)

norgesvel.com



DRM 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

CCA 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

EAFM 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

EAA 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

စU္းစားဆံုးျဖတ္ ထားေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကုိ
ခ်ေရးပါ။

စU ္းစားဆံုးျဖတ္
ထားေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကုိ
ခ်ေရးပါ။

စU ္းစားဆံုးျဖတ္
ထားေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကုိ
ခ်ေရးပါ။

စU ္းစားဆံုးျဖတ္
ထားေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကုိ
ခ်ေရးပါ။



UီးစားေပးA ဆင့္မ်ား သတ္မွတျ္ခင္း
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(i) ဘယ္လို A ေရးႀကီးတာလဲ- လုပ္ငန္းစU ္ရဲ႕ axis တစ္ခုေပၚမွာ (Y axis) ရွိေနတဲ့ stakeholder
(ii) ဘယ္ေလာက္ လႊမ္းမိုးတာလဲ (power)- လုပ္ငန္းစU ္ရဲ႕ A ျခား axis (X axis) ေပၚမွာ ရွိေနတယ္။

လႊမ္းမိုးမႈ

A
ေရ
းႀက

ီးမ
ႈ

ျမင့္

နိမ့္ ျမင့္

A ေရးႀကီး
လႊမ္းမိုးမႈမ်ား

A ေရးႀကီး
လႊမ္းမိုးမႈနည္း

A ေရးမႀကီး
လႊမ္းမိုးမႈမ်ား

A ေရးမႀကီး
လႊမ္းမိုးမႈနည္း

A ဓိက stakeholder group 
ပါ၀ငရ္နလ္ို

ကိုယ္စားျပဳ
ျဖစ္ရန္လို

စိတ္၀င္စားမႈ မရွိ
သူတို႕က process မွာ"buy in"
ျဖစ္ရန္လို



တူညီေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခားျခင္း

1. DRM ႏွင့္ CCA လုပ္ငန္းစU ္  တူညီ 

2. DRM ႏွင့္ CCA လုပ္ငန္းစU ္  မတူညီ 

3. DRM ႏွင့္ CCA လုပ္ငန္းစU ္  တူညီ (A ေရးၾကီး)

သုိ့ေသာ္ EAFM/EAA လုပ္ငန္းစU ္မ်ားတြင္ မလုပ္နုိင္ / မပါ၀င္ (ဒါဆုိ
တျခားမည္သုိ့ လုပ္ေဆာင္နုိင္မည္ကုိ ေဆြးေႏြးပါ)

 DRM ႏွင့္ CCA လုပ္ငန္းစU ္  တူညီ (A ေရးၾကီး)

EAFM/EAA လုပ္ငန္းစU ္မ်ားတြင္ လုပ္နုိင္ / ပါ၀င္



ေဖာ္ထတုျ္ခင္း နည္းလမ္း တခ်ိဳ ့

ျပသနာ / 
ညႊန္းကိန္း

စီမံလုပ္ေဆာင္ျခင္း
နည္းလမ္း

A က်ိဳးသက္ေရာက္နုိင္မႈ

A နိမ့္ A လတ္ A ျမင့္

Uပမာ၊
ေရျပတ္လပ္
္ျခင္း၊
မုိးေခါင္ျခင္း
၊ ေရရွားျခင္း

A ရိပ္ရေA ာင္
ေဆာက္ရြက္ေပးျခင္း

*

A ပူဒါဏ္ ခံနုိင္ရည္ရွိေသာ
မ်ိဳးစိတ္ ထည့္ေပးျခင္း

*

ေရၾကီးျခင္း ေရေျမာင္းမ်ား
ေကာင္းေA ာင္ ျပဳျပင္
ထားရွိျခင္း

*



ေဖာ္ထတုျ္ခင္း နည္းလမ္း တခ်ိဳ ့

စီမံလုပ္ေဆာင္ျခ
ျခင္း နည္းလမ္း

ညႊန္းကိန္း ဘယ္သူ ဘယ္A ခ်ိန္ ဘယ္လုိ
A ရင္းA ျမစ္
လုိA ပ္



ေဖာ္ထုတ္ျခင္း နည္းလမ္း တခ်ိဳ ့
ျပသနာ ေဖာ္ျပခ်က္

CCA 
နည္းလမ္
္းမ်ား

လုပ္ေဆာ
ာင္ခ်က္
ပန္းတုိင္
(Goal)

လုိA ပ္ေသာ
လုပ္ေဆာက္ခ်က္
(A ေသးစိတ္
လုပ္ေဆာင္ခ်
်က္မ်ား)

လုိA ပ္ေသာ
တာ၀န္ခံမႈမ်ား
(ယူနစ္မ်ား/ 
A ဖြဲ ့A စည္
္းမ်ား/ လူမ်ား)

လုိA ပ္
္ေသာ
Roles 
မ်ား

လုိA ပ္ေသာ
A ရင္းA ျမ
မစ္မ်ား / 
နည္းပညာ
ာမ်ား/
မူ၀ါဒမ်ား/ 

ရရွိလာနုိ္င္
င္ေသာ
ရလဒ္
(ေရတုိ -
ရလဒ္
ဘာေတြ
ရလာမလဲ)

ေငြေၾကးနွင့္
/ရန္ပံုေငြ
မ်ား
(ဘယ္က
ရနုိင္မလဲ)

၁။ ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကုိ တံု့ျပန္ ေဆာက္ရြက္ရန္ ငါးလုပ္ငန္းနွင့္ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းA တြက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ Uပေဒမ်ား ၊ စီမံခန့္ခြဲမႈမ်ား ရွိျခင္း။

၂။ ေဘးA ႏၱရာယ္ မ်ားကုိ သိရွိျခင္းနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ၾကိဳတင္ သတင္းေပး ျခင္း ႏွင့္ ၾကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ။

၃။ ထိခုိက္ျခင္းကုိ သက္ေသာ ေစရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္နံွျခင္း ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ။

၄။ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မီွခုိေနရေသာ မိသားစုမ်ားA တြက္ ရာသီUတုေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ
ၾကိဳတင္ စီမံ ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ တံု့ျပန္ေဆာက္ရြက္ျခင္း။



ေဖာ္ထုတ္ျခင္း နည္းလမ္း တခ်ိဳ ့
ျပသနာ ေဖာ္ျပခ်က္

DRM 
နည္းလမ္
္းမ်ား

လုပ္ေဆာ
ာင္ခ်က္
ပန္းတုိင္
(Goal)

လုိA ပ္ေသာ
လုပ္ေဆာက္ခ်က္
(A ေသးစိတ္
လုပ္ေဆာင္ခ်
်က္မ်ား)

လုိA ပ္ေသာ
တာ၀န္ခံမႈမ်ား
(ယူနစ္မ်ား/ 
A ဖြဲ ့A စည္
္းမ်ား/ လူမ်ား)

လုိA ပ္
္ေသာ
Roles 
မ်ား

လုိA ပ္ေသာ
A ရင္းA ျမ
မစ္မ်ား / 
နည္းပညာ
ာမ်ား/
မူ၀ါဒမ်ား/ 

ရရွိလာနုိ္င္
င္ေသာ
ရလဒ္
(ေရတုိ -
ရလဒ္
ဘာေတြ
ရလာမလဲ)

ေငြေၾကးနွင့္
/ရန္ပံုေငြ
မ်ား
(ဘယ္က
ရနုိင္မလဲ)

၁။ ရာသီUတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကုိ တံု့ျပန္ ေဆာက္ရြက္ရန္ ငါးလုပ္ငန္းနွင့္ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းA တြက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ Uပေဒမ်ား ၊ စီမံခန့္ခြဲမႈမ်ား ရွိျခင္း။

၂။ ေဘးA ႏၱရာယ္ မ်ားကုိ သိရွိျခင္းနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ၾကိဳတင္ သတင္းေပး ျခင္း ႏွင့္ ၾကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ။

၃။ ထိခုိက္ျခင္းကုိ သက္ေသာ ေစရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္နံွျခင္း ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ။

၄။ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မီွခုိေနရေသာ မိသားစုမ်ားA တြက္ ရာသီUတုေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ
ၾကိဳတင္ စီမံ ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ တံု့ျပန္ေဆာက္ရြက္ျခင္း။



A ဖြဲ ့လုိက္ေဆြးေႏြးပါ

- မိမိတုိ့ A ဖြဲ ့မွ လုပ္ငန္းစU္ တစ္ခု ကုိ Uပမာ ယူျပီး
(စU္းစားျပီး) A ထက္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဇယားမ်ားကုိ
A သံုးျပဳ ကာ Uီးစားေပး CBCCA/DRM နည္းလမ္း
မ်ားကုိ A ဖြဲ ့လုိက္ ေဆြးေႏြး ေဖာ္ထတုပ္ါ။

- A ဖြဲ ့(၅) ဖြဲ ့



- ေပးထားေသာ CBCCA & DRM ေဒတာ
ျဖည့္သြင္းရမည့္ ပံုစံကုိ ၾကည့္ပါ။



A နာဂတ္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း (Scenarios)

norgesvel.com



CCA & DRM A စီA စU္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ A ေကာင္A ထည္ ေဖာ္ျခင္းကုိ ျပသေသာ ပံုစံ

Adopted from: FAO 627 Chapter 25: Methods and tools for climate change adaptation in fisheries and aquaculture. Florence Poulain, Amber Himes‐Cornell and Clare Shelton.

လက္ရွိ (ယခု) A နာဂတ္ေရတုိကာလ (၂၀၂၅)
ေဘ

းA
ႏၱရ
ာယ္ လက္ရွိရာသUီတု

ေဖာက္ျပနမ္ႈ/ 
ဆုိးရြာျဖစ္စU ္ မ်ား ႏွင့္
ေဘးA ႏၱရာယ္မ်ား
သက္ေရာကမ္ႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚမႈ
လမ္းေၾကာင္း; လက္ရွိ
ေဖာက္ျပနမ္ႈမ်ား
ၾကိမ္နွုန္းနငွ့္
ျပင္းA ားပါ တုိးလာ/
ေဘးA ႏၱရာယ္
A သစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ

A နာဂတ္ ၾကီးမားေသာ
ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲနုိငမ္ႈ, 
ဘးA ႏၱရာယ္ A သစ္မ်ား
(သုိ့ေသာ္ မေသခ်ာမႈ ျမင့္မား နုိင္)

DR
M
ႏွင
့္C

CA
 A
စီA

စU
္ေရ
းဆ
ြဲ A ေရးၾကီးေသာ DRM ႏွင့္ CCA 

လုပ္ငနး္စUမ္်ား ကုိ ေဖာ္ထုတျ္ခငး္/ 
လုပ္ေဆာင္ျခငး္. (A ထူးA ားျဖင့္
သဘာ၀ေဘးမ်ား ႏွင့္
ထိခုိက္လြယမ္ႈ မ်ား ရွိေနေသာ
A ခါ/ ျဖစ္နုိငေ္ခ် ရွိေနေသာ A ခါ/ 
မၾကာခင္မာွ ပုိမုိဆုိးရြာနုိငေ္ခ်
ရွိေနေသာ A ခါ)..

ရာသီUတု ေဖာက္ျပနမ္ႈ ႏွင့္
တုိက္ရုိက္မသက္ဆုိငေ္သာ
သဘာ၀ေဘး A ႏၱရာယ္မ်ားကုိ
(FI&AQ ေပၚသုိ့
သက္ေရာကေ္နေသာ) 
ထည့္သြင္းစUး္စားပါ

ေရရွည္ ေဖာက္ျပန္
ေျပာင္းလဲလာနုိငမ္ႈ A တြက္
ၾကိဳတင္စီမခံ်က္ ျပဳလုပ္/
ရာသီUတု ေဖာက္ျပနမ္ႈကုိ
ေစာင့္ၾကည့္ေသာ စနစ္ ထူေထာင္

A သစ္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ /
ေျပာင္းလဲလာေသာ
ျဖစ္စUမ္်ားကုိ
A ေျခခံျပီး DRM ႏွင့္
CCA A စီA စU ္ကုိ
တဖန္ ဆန္းစစျ္ခငး္
ႏွင့္ A သစ္ ျမင့္တင္
ေဆာက္ရြက္ ..

EAFM/EAA ေပါငး္စပထ္ားေသာ
DRM and CCA A စီA စU ္ သည္
ျဖစ္ေပၚေနေသာ
ေဘးA ႏၱရာယ္မ်ား ႏွင့္
ထိခုိက္လြယမ္ႈ မ်ားကုိ
သက္သာေစနုိငသ္ည့္ ၾကံ့ၾကံ့ခံ
တုံ့ျပန္ ေဆာက္ရြက္ျခငး္
နည္းလမ္းမ်ားကုိ
ျမင့္တင္ေဆာကရ္ြက္, etc.

မ်ားစြာေသာ EAFM/EAA 
လုပ္ငနး္စUမ္်ားသည္ (ရာသီUတု
ေဖာက္ျပနမ္ႈ ရွိေသာ္လည္းေကာင္း/ 
မရွိေသာ္ လည္းေကာင္း) 
A က်ိဳးျဖစ္ထြနး္ေစမာွ / လူထုA တြက္
ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြနး္ေစမာွ
ေသခ်ာပါသည္။

EA
FM

/E
AA

ႏွင့္
ခ်ိ
တ္
ဆ
က္
မႈ

ေမးခြန္း- FishAdapt project မွ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ A စီA စU္ နွင့္
A ေကာင္A ထည္ ေဖာ္ရမည္ A ခ်ိန္ကာလ က ဘယ္A ခ်ိန္ကာလ
A ပုိင္းA ျခားလဲ?

A နာဂတ္ေရရွည္ကာလ (၂၀၅၀)



ေက်းဇူးတင္ပါသည္

norgesvel.com


