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ေဆြးေႏြးမည့္Aေၾကာင္းAရာ

i. ေက်းရြာ လူထုAစည္းေဝးပြဲက်င္းပသည့္လုပ္ငန္းစU ္Aဆင့္ဆင့္

ii. စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာေရလုပ္ငန္းတြင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာAခက္ခဲ၊ျပႆနာ
မ်ားAားေဖၚထုတ္ျခင္း

iii. ေက်းရြာေရလုပ္ငန္းကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း

iv. ေက်းရြာငါးလုပ္ငန္းသတင္းAခ်က္Aလက္ေကာက္ယူျခင္း



ေက်းရြာ လူထုAစည္းေဝးပြဲက်င္းပသည့္လပု္ငန္းစU္Aဆင့္ဆင့္

– ေက်းရြာလူထုAစည္းေဝးမက်င္းပမွီျပဳလုပ္ရမည့္Aရာမ်ား

– ေက်းရြာAပုခ္်ဳပ္ေရးမႈး၊ သက္ဆိုငရ္ာငါးလုပင္နး္Uးီစးီဌာနသို႔ခ်ိတ္ဆက္ျပီး Aစည္းေဝးက်င္းပမည့္ရက္Aားၾကိဳတငည္ႈိ
ႏႈိင္းရန။္ (ေန႔ရက္၊ ေနရာ၊ Aခ်ိန္)

– Aစည္းေဝးတြင္ ပါဝင္ရမည့္သူမ်ားAား ၾကိဳတင္Aေၾကာင္းၾကားရန္။ (ေရလုပသ္ား၊ လုပ္ငနး္ရငွ၊္ Aမ်ိဳးသား/သမးီ)

– ေက်းရြာသို႔သြားရာတြင္ယူေဆာင္ရမည့္ ပစၥည္းမ်ားAားၾကိဳတငျ္ပငဆ္ငရ္နႏ္ငွ့္ စစ္ေဆးရန။္



– ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ျပဳလုပ္ရမည့္Aရာမ်ား

– ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိခ်နိ္တြင္ ရပ္ရြာAုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားAားၾကိ္ဳတင္၍ လုပ္ေဆာင္မည့္AစီစU္မ်ားAား
ရွင္းလင္းတင္ျပရန္။

– လူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုမည့္ ေနရာသို႔သြားေရာက္၍ ျပင္ဆငမ္ႈမ်ားျပဳလုပရ္န။္

– Aစည္းေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားAားမွတ္တမ္းတင္ရန္

ေက်းရြာ လူထုAစည္းေဝးပြဲက်င္းပသည့္လပု္ငန္းစU္Aဆင့္ဆင့္



စီမံကိန္းAက်U္းခ်ဳပ္

– စီမံကိန္းကာလ ၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၁ ထိ (၄ႏွစ္)

– စီမံကိန္းEရိယာ (ရခိုင္ျပည္နယ္၊ Eရာဝတီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း)

– Aဓိကပါဝင္သည့္႑မ်ား
– ငါးဖမ္းလုပင္နး္

– ငါးေမြးျမဴေရး

– ရာသီUတုေျပာငး္လဲမႈAားလိုက္ေလ်ာညီေထြရွႏိုိငေ္ရး

– သဘာဝေဘးAႏၱရာယ္စမီခံန္႔ခြဲေရး



စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္
ေက်းရြာေရလုပ္ငန္းတြင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာAခက္ခဲ၊ျပႆနာ

မ်ားAားေဖၚထုတ္ျခင္း

– စီမံကိနး္မတိ္ဆက္ျခငး္

– မိမိနာမည္၊ Aဖြဲ႔Aစည္း တို႔Aားစတင္မိတ္ဆက္ျခင္း။

စီမံကိန္းAမည္ (FishAdapt)
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္မွီခိုေနေသာA သက္ေမြးဝမ္း ေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

ၾကံၾကံခံႏုိင္မႈ ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားျမင့္တက္လာေစျခင္း။



စီမံကိန္း၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

(၁) စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ေရရွည္တည္တံ႕ခိုင္ျမဲကာ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္

(၂) စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေရသတၱ၀ါ ေဂဟစနစ္၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေရရွည္တည္တံ႕ခိုင္ျမဲကာ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္

(၃) စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ A ာဟာရဆိုင္ရာမ်ား လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈA ေပၚ ေဒသတြင္း
ရာသီUတုေျပာင္းလဲမႈ၏ A က်ိုးသက္ေရာက္မႈ မ်ားA ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရး

(၄) ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း သဘာ၀ေဘးA ႏၱရာယ္မ်ားနွင့္ ရာသီUတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားA ားေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရး

(၁) စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ေရရွည္တည္တံ႕ခိုင္ျမဲကာ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္

(၂) စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေရသတၱ၀ါ ေဂဟစနစ္၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေရရွည္တည္တံ႕ခိုင္ျမဲကာ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္

(၃) စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ A ာဟာရဆိုင္ရာမ်ား လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈA ေပၚ ေဒသတြင္း
ရာသီUတုေျပာင္းလဲမႈ၏ A က်ိုးသက္ေရာက္မႈ မ်ားA ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရး

(၄) ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း သဘာ၀ေဘးA ႏၱရာယ္မ်ားနွင့္ ရာသီUတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားA ားေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရး



စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

(၁) ေက်းရြာA ဆင့္၊ ျမဳိ႕နယ္A ဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းA ဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုA ဆင့္၊

ေဒသတြင္းႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးA ဆင့္ A သီးသီးတြင္ ရာသီUတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏

ဆိုးက်ိဳးA က်ိဳးဆက္မ်ားA ား ထိခိုက္မႈေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေရး

(၂) A ဆိုပါ A က်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားA ား တံု႔ျပန္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လက္ခံႏိုင္စြမ္းျမင့္မားလာေရး၊

(၃) ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္း နည္းပညာမ်ားA ား လက္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ မွ်ေ၀ ျပန္႔ပြားလာေရး

(၁) ေက်းရြာA ဆင့္၊ ျမဳိ႕နယ္A ဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းA ဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုA ဆင့္၊

ေဒသတြင္းႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးA ဆင့္ A သီးသီးတြင္ ရာသီUတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏

ဆိုးက်ိဳးA က်ိဳးဆက္မ်ားA ား ထိခိုက္မႈေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေရး

(၂) A ဆိုပါ A က်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားA ား တံု႔ျပန္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လက္ခံႏိုင္စြမ္းျမင့္မားလာေရး၊

(၃) ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္း နည္းပညာမ်ားA ား လက္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ မွ်ေ၀ ျပန္႔ပြားလာေရး



စီမံကိန္းမွ A ေကာင္A ထည္ေဖာ္မည္႔ လုပ္ငန္းစU္မ်ား

(၁) ေက်းရြာA ဆင့္၊ ျမဳိ႕နယ္A ဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းA ဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုA ဆင့္၊ A သီးသီးတြင္

(ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား) ငါးက႑ ၏ ရာသီUတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္းဆုိုင္ရာ Uပေဒ၊

နည္းUပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား A ေကာင္A ထည္ေပၚလာေစရန္

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသမ်ားရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဆက္စပ္မွိီခိုေနသူ

ျပည္သူမ်ားA ား ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္းဆုိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား၊ လက္ေတြ႕ သရုပ္ျပမႈမ်ားA ား ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရႏ္

(၃) ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္း နည္းပညာမ်ားA ား လက္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ မွ်ေ၀ ျပန္႔ပြားလာေရး

(၁) ေက်းရြာA ဆင့္၊ ျမဳိ႕နယ္A ဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းA ဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုA ဆင့္၊ A သီးသီးတြင္

(ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား) ငါးက႑ ၏ ရာသီUတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္းဆုိုင္ရာ Uပေဒ၊

နည္းUပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား A ေကာင္A ထည္ေပၚလာေစရန္

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသမ်ားရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဆက္စပ္မွိီခိုေနသူ

ျပည္သူမ်ားA ား ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္းဆုိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား၊ လက္ေတြ႕ သရုပ္ျပမႈမ်ားA ား ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရႏ္

(၃) ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္း နည္းပညာမ်ားA ား လက္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ မွ်ေ၀ ျပန္႔ပြားလာေရး



Adapted from ICSF (2013)

EAFM သည္ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်မႈကိုရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္ကို သတိရပါ။

မ်ိဳးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္
သည့္ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုကာကြယ္ရန္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုမူလA
A တိုင္း ထိန္းသိမ္းထားရန္ ငါးဖမ္းဆီးမႈရပ္တန္႔ေပးရန္

လြတ္လပ္စြာငါး
ဖမ္းဆီးခြင့္ေပးရ

ပးရန္

ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္လာရန္
နည္းပညာတိုးတက္လာရန္

A က်ိဳးA ျမ
တ္ပိုမိုရရွိရန္

ႏွင့္
ဝင္ေငြတိုးလာ

ာရန္

ေကာင္းမြန္ေသာစိမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ပူးေပါင္းပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း

ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္း

ရာသီUတု
ေဖာက္ျပန္
ေျပာင္းလဲျခင္း သဘာ၀

ေဘးA ႏၱရာယ္မ်ား
ႏွင့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ား



လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း A ေျခA ေန

2018 165,000274,000



လက္ရွိေက်းရြာငါးလုပ္ငန္း/ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း
တြင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ျပႆနာမ်ား



ထိုA ခက္ခဲျပႆနာမ်ားA ား ဘယ္သေူတြကေျဖရွင္းမလဲ?

– ထိုA ခက္ခဲ၊ ျပႆနာမ်ားA ား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္A တြကက္ိုယစ္ားျပဳကိုယ္စားလွယမ္်ား
လိုA ပ္ပါသည္။



ေက်းရြာေရလုပ္ငန္းကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း

– လုပ္ငန္းစU္ ၁ - ေရြးခ်ယ္မႈမျပဳလုပ္ခင္ လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းစU္A ဆင့္မ်ား

1) ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ လိုA ပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္။

2) ေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားA ား ေက်းရြာကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Uီးေဆာင္မႈႏွင့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသင့္သည္။ မိတ္ဖက္A ဖြဲ႔A စည္းမွ ေရြးခ်ယ္သည့္လုပ္ငန္းစU္တစ္ေလွ်ာက္
A ၾကံညဏ္ေပးရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။



ေရြးခ်ယ္ရန္A တြက္A ေျခခံသတင္းA ခ်က္လက္

– မဲေပးေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ သူတိုင္း ကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယA္ ား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။
– ေရြးခ်ယ္မႈA ား လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေရြးခ်ယ္မည္။
– A သက္ ၁၈ ႏွစ္ A ထက္ ျဖစ္သူA ားေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။



ေရြးခ်ယ္ရန္A တြက္A ေျခခံသတင္းA ခ်က္လက္

ေက်းရြာကိုယ္စားျပဳကိုယစ္ားလွယတ္ြင္ရွိသင့္သည့္A ရည္A ေသြးမ်ား…………
•ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။
•ေက်းရြာတြင္ A နည္းဆံုး ၁ႏွစ္ေနထိုင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။
•A သက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။
•ျပစ္မႈမွတ္တမ္းမရွိသူျဖစ္ရမည္။
•ေက်းရြာကိုယ္စားျပဳလုပ္ငန္းမ်ားA ား လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္A တြကA္ ခ်ိန္ေပးႏုိင္သျူဖစ္ရမည္။

•?????????????????
•ေက်းရြာမွခ်မွတ္သည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္သင့္သည္။ မိတ္ဖက္A ဖြဲ႔မွ ပံ့ပိုးကူညီသူA ျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည့္။



ေရြးခ်ယ္သည့္လုပ္ငန္းစU္A ဆင့္ဆင့္

– မဲေပးမည့္သူမ်ားA ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း……

– မဲေပးမည့္သူတိုင္းသည္ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖထံတြင္ ပံုစံ (၁) A ားA သံုးျပဳျပီး မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

– မဲေပးသည့္လုပ္ငန္းစU္A ဆင့္ဆင့္

– ေက်းရြာကိုယ္စားျပဳ A ဖြဲ႔မ်ားA ား မဲေပးသည့္ စနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္း။ (၄င္းမွာ A ေသးစားငါးလုပ္ငန္းA ုပ္စု၊
A ၾကီးစားငါးလုပ္ငန္းA ုပ္စု၊ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္A ုပ္စု)

– A ဖြဲ႕ တစ္ခုခ်င္းစီမွ A မ်ိဳးသား ၂Uီး၊ A မ်ိဳးသမီး ၂ UီးA ားေရြးခ်ယ္ရန္။

– လူတစ္Uီးခ်င္းစီမႈ A မ်ိဳးသား ၂Uီးႏွင့္ A မ်ိဳးသမီး ၂ Uီး မဲေမးရန္

– မဲေပးမႈA ား လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္A ားA သံုးျပဳရန္

– ၾကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ညႈိႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈA ားခြင့္မျပဳပါ။

– စာရြက္ေပၚတြင္နာမည္ခ်ေရးရန္လိုA ပ္သည္။ စာေရးရန္A ခက္ခဲရွိသူမ်ားA တြက္ ၄င္းတို႔ယံုၾကည္ရသူ (သုိ႔) 
မိတ္ဖက္A ဖြဲ႕စည္းမွ ပံ့ပိုးကူညီသူမွ ကူညီေပးႏုိင္သည္။



ေက်းရြာေရလုပ္ငန္းကိုယစ္ားျပဳေကာ္မတဖီြဲ႕စည္းျခင္း (ယခင္)

A ေသးစားငါး
လုပ္ငန္းA ုပ္စု

A ၾကီးစားငါး
လုပ္ငန္းA ုပ္စု

ငါးျပဳျပင္ထုတ္
လုပ္သည့္A ဖြဲ႕

Village Committee

Community 
Executive 
Committee 

Community 
Advisory 
Group

တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစမီွ A မ်ိဳးသား (၂) U ီး၊
A မ်ိဳးသမးီ (၂) U ီးေရြးခ်ယ္ရန္

၄ Uီး ၄ Uီး ၄ Uီး

၁၂ Uီးကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ

၄ UီးA လုပ္A မႈေဆာင္ေကာ္မတီ
Uကၠဌ၊ ဒုUကၠဌ၊ A တြင္းေရးမႈး၊ ဘ႑ာေရးမႈး

က်ား၊မ႑ ၁ U ီး၊
ဆက္သြယ္ေရး ၁U ီး



ေက်းရြာေရလုပ္ငန္းကိုယစ္ားျပဳေကာ္မတဖီြဲ႕စည္းျခင္း (ယခု)

ရာသီUတု
ေျပာင္းလဲမႈနငွ့္ A ညီ
လုိက္ေလ်ာညီေထြ
ျပဳလုပ္ျခငး္ (A ဖြဲ ့)

သဘာ၀ ေဘးA ႏၱရာယ္
စီမံခန့္ခြဲျခငး္/လုပေ္ဆာငျ္ခငး္

Village Committee

Community 
Executive 
Committee 

Community 
Advisory 
Group

တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစမီွ A မ်ိဳးသား (၂) U ီး၊
A မ်ိဳးသမးီ (၂) U ီးေရြးခ်ယ္ရန္

၄ Uီး ၄ Uီး

၁၂ Uီးကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ

၄ Uီး A လုပ္A မႈေဆာင္ေကာ္မတီ
Uကၠဌ၊ ဒုUကၠဌ၊ A တြင္းေရးမႈး၊ ဘ႑ာေရးမႈး

က်ား၊မ႑ ၁ U ီး၊
ဆက္သြယ္ေရး ၁U ီး

ၾကိဳတင္ သတင္းေပး
စနစ္/ စီမံေရး
လုပ္ေဆာငျ္ခငး္

၄ Uီး



ေက်းရြာကိုယစ္ားျပဳ ေကာ္မတီ၏ A ခန္႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ား

– ေက်းရြာရွိA ခက္ခဲျပႆနာမ်ား A ေပၚတြင္ A ၾကံျပဳခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိရန္ႏွင့္
A စည္းေဝးပြဲမ်ားက်င္းပႏုိင္ရန္A တြက္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

– ေကာ္မတီ၏ A စည္းေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားA ား
ေက်းရြာလူထုသို႔ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပေပးျခင္း

– လုပ္ငန္းစU္မ်ား A ေကာင္ထည္ေဖၚရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံမႈျပဳလုပ္ေပးျခင္း

– ေက်းရြာA ဆင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရလုပ္ငန္းစU္မ်ား သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ျခင္း၊ A စီစU္ေရးဆြဲျခင္း၊ စည္းရံုးျခင္း၊ A ေကာင္ထည္ေဖၚျခင္းႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခငး္တို႔A ားလုပ္ေဆာင္ရန္။ ၄င္းမွာ--

– ေက်းရြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႈိႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈမ်ား A တြက္ျပင္ဆင္ရန္

– ေက်းရြာငါးဖမး္လုပ္ငန္း/ငါးေမြးျမဴေရးႏွင့္ CCA/DRM A စီA စU္မ်ား

– A လွဴရွင္မ်ား၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးA ဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာA ဖြဲ႕မ်ား၊ ဆက္စက္ပတ္သက္သည့္သူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္
မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈA ေကာင္းလာေစရန္



ေက်းရြာကိုယစ္ားျပဳ ေကာ္မတီ၏ A ခန္႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ား

– ရာသီUတု ေျပာင္းလဲမႈ ကုိ သေဘာေပါက္သိရွိထားျပီး ၊ ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈ နွင့္A ညီ ေက်းရြာ A တြက္
(ေရလုပ္ငန္း) လုိက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားတြင္ A ေတြ ့A ၾကံဳ ရွိသူ/ စိတ္၀င္စားသူ

– သဘာ၀ေဘးဆုိးမ်ား ကုိ သေဘာေပါက္ သိရွိထားျပီး ၊ ေက်းရြာ A တြက္ (ေရလုပ္ငန္း) သဘာ၀ ေဘးA ႏၱရာယ္
ေလ့်ာခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား/ စီမံခ်က္မ်ားကုိ A ေတြ ့A ၾကံဳ ရွိသူ / စိတ္၀င္စားသူ

– ေဒသတြင္း ငါးလုပ္ငန္း/ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တဖန္ ဖြ ့ံ ျဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ A ေတြ ့A ၾကံဳ ရွိသူ / 
စိတ္၀င္စားသူ

– FishAdapt မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ယခင္ စစ္တမ္းမ်ား/ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူး သူ

– ေက်းရြာ ဖြ ့ံျဖိဳးတုိးတက္ေစေရးA တြက္ သက္ဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ ပတ္သတ္ေသာ A ဖြ ဲ့ A စည္းမ်ား / ေဒသတြင္း
A ဖြဲ A့ စည္းမ်ား နွင့္ A တူတကြ A လုပ္လုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ A ေတြ ့A ၾကံဳ ရွိသူ/ စိတ္၀င္စားသူ

– FAO FishAdapt စီမံကိန္းနွင့္ ဖြ ့ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ေဆာက္ခ်က္မ်ားကုိ A နာဂတ္တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္
လုိသူ/ စိတ္၀င္စားသူမ်ား



လုပ္ငန္းတာ၀န္ - A ဓိက ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ A ုပ္စု
ထူေထာင္ျခင္း

A ဓိက stakeholder group မွာ CB CCA process ကို U ီးေဆာင္ဖို႕ မတူညီတဲ့ က႑ (သို႕) 
စီမံခန္႕ခြဲမႈ A သင္းA ဖြဲ႕က လူ ၄-၅ ေယာက္ေလာက္ လိုပါတယ္။

A ုပ္စုရဲ႕ တာ၀န္ ၀တၱရားေတြက:
• CB CCA ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြမွာ တက္ၾကြေစရန္ dialogue မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း။
• ေဒသခံ A ဖြဲ႕A စည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
• stakeholders ေတြ A ေနနဲ႕ CB CCA ကို နားလည္ေစရန္ ကူညီျခင္း
• ခ်ိတ္ဆက္ stakeholders  မ်ား၏ ျပႆနာမ်ား၊ ကိစၥမ်ား၊ ႏွင့္ A ခြင့္A လမ္းမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

• CB CCA process ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ကူညီျခင္း
• identify A ျခား stakeholders မ်ားႏွင့္ stakeholder groups မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
• ေဒသခံ A ဖြဲ႕၀င္ေတြ A ၾကား သတင္းA ခ်က္A လက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ျဖန္႕ေ၀ျခင္း။







ေက်းရြာေကာ္မတီဝင္မ်ားA ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း



ေက်းရြာတြင္ဖြ႔ဲစည္းျပီးသားေကာ္မတီရွိပါကမည္
ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္မလဲ?

– ေကာ္မတီမ်ားထပ္မံဖြဲ႕စည္း မည္မဟုတ္ပါ။

– လက္ရွိေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံA ားေဆြးေႏြးပါ။ ေက်းရြာလူထုမွေျပာင္းလဲလိုသည့္A ရာမ်ားရွိ၊မရွိေမးျမန္း
ပါ။

– ရွိျပီးသားေကာ္မတီမ်ားထဲမွ သက္ဆိုင္ရာA ဖြဲ႕လိုက္ကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္မ်ားA ားေရြးခ်ယ္ပါ။

– ေကာ္မတီA ားမွတ္တမ္းတင္ပါ။



ေက်းရြာငါးလုပ္ငန္းသတင္းA ခ်က္A လက္ေကာက္ယျူခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္
– ေက်းရြာငါးလုပ္ငန္း A ေျခခံA ခ်က္A လက္မ်ား ရရွိရန္ ႏွင့္ ငါးလုပ္တြင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား
A ားနားလည္ေစရန္။

ေမးျမန္းမည့္သူA ားေရြးခ်ယ္ျခင္း

– ေက်းရြာငါးလုပ္ငန္းA ား ေျပာျပႏုိင္မည့္သူ (ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ (သို႕) ငါးလုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္) ၂-၄U ီး
A ားေရြးခ်ယ္ေမးျမန္းရန္။



A ႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးျခင္း

– ေက်းရြာA လိုက္A ခကခ္ဲ၊ ျပႆနာမ်ားထြက္ေပၚလာျခင္း
– ေက်းရြာကိုယ္စားျပဳေကာ္မတဖီြဲ႕စည္းျခင္း
– ေက်းရြာငါးလုပ္ငန္းသတင္းA ခ်ကA္ လကမ္်ားေကာက္ယူျခင္း



ေက်းဇူးတင္ပါသည္

norgesvel.com


