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ဇီ၀မန ဒဳးစိုမန
ံ ဒဳးကမန
ြဲ ားကဒို ထဒ္းသဒမနးေစာင့ေရွာကရာတင လူမနႈဖံ႕ၿဖဒဳးေရးအဖ႕ြဲ အစညးမန ား ပါ၀ငေဆာငရကမနႈ ေသခ ာေစရ္
ျဖစပါသည။
Indo-Burma Hotspot တင ကေမနာၻ္ီးယား ၊ လာအဒို ၊ ျမန္မနာ ၊ ထဒိုငး ၊ ဗီယက္မန ႏဒိုငငံတ႔ႏ
ဒို ွင့ တ႐ိုတႏဒိုငငံေတာငပဒိုငးတဒ႔ို
ရွဒ အဏၰ၀ါမနဟိုတသည့ ေ္သမန ား ပါ၀ငပါသည။
IUCN (International Union for Conservation of Nature) ၊ Myanmar Environmental Rehabilitationconservation Network (MERN) ႏွင့ CEPF တဒို႔သည ျမန္မနာႏဒိုငငံတငေဆာငရကမနည့ စီမနံကဒ္းမန ားအတက ျပညတငးရွဒ
အစဒိုးရမနဟိုတေသာအဖ႕ြဲ အစညးမန ား၊ ေ္သခံအဖ႕ြဲ အစညးမန ား၊ ပိုဂလ
ၢ ဒကကိုမနဏဏီႏွင့ အျခားလူမနႈဖ႕ံ ၿဖဒဳးေရးအဖ႕ြဲ အစညးမန ား
ထံမနွ စီမနံက္
ဒ းအဆဒိုျပဳလႊာမန ားကဒို ဖဒတၾကားအပပါသည။
ေလ ာကထားသူမန ားအေ္ျဖင့ CEPF ၏ ရငးႏွီးျမနဳပႏွံမနႈဆဒိုငရာမနဟာဗ ဳဟာ (CEPF Investment Strategy) (ျမန္မနာျပ္
အႏွစခ ဳပကဒို ဤေ္ရာ တငလညးေကာငး၊ အဂၤလဒပလိုဒ အျပည့အစိုက
ံ ဒို ဤေ္ရာ တင (PDF 8.6MB) လညးေကာငး ကဒို
ေကာငးစာ ရငႏွီးကၽမနး၀ငသဒရထ
ွဒ ားႏဒိုငရ္ တဒိုကတ္းပါသည။ ထဒ႔ျို ပင ေမနးျမန္းလဒသ
ို ညမန ား၊ စီမနက
ံ ဒ္းဆဒိုငရာ အေတး
အေခၚ အယူအဆမန ားကဒို ေဆးေႏးလဒိုပါက Indo-Burma Regional Implementation Team (RIT) ထံ အီးေမနးလ CEPFIndoburma@iucn.org သဒ႔ို ေပးပဒ႔၍
ို ေမနးျမန္းေဆးေႏးႏဒိုငပါသည။
ရငးႏွီးျမနႇဳပႏွံေဆာငရကမနည့္ညးဗ ်ဴဟာႏွင့ အ္ီးစပဆိုးံ ကဒက
ို ညီမနႈရသ
ွဒ ည့ စီမနက
ံ ဒ္းမန ားကဒသ
ို ာ ဦးစားေပးမနည ျဖစပါသည။
IUCN ၊ MERN ႏွင့ CEPF တဒ႔သ
ို ည ယခငေခၚယူသည့အႀကဒမနမန ားတင CEPF ၏ စီမနံကဒ္းအေထာကအပံ့ရထားသူမန ား
သာမနက မနရရွဒထားေသာအဖ႕ြဲ မန ား ထံမနွပါ အဆဒိုျပဳလႊာမန ားကဒို ဖဒတေခၚအပပါသည။
ဤအႀကဒမနသည ျပညတငးလူမနႈဖံ႕ၿဖဒဳးေရးအဖ႕ြဲ အစညးမန ားအတကသာ ေခၚယူျခငးျဖစပါသည။
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ဤအဆဒျို ပဳလႊာေခၚယူျခငးတင ခင့ျပဳမနည့ ္ညးဗ ်ဴဟာလမနးညႊ္ခ က (Strategic Direction) မန ား
္ညးဗ ်ဴဟာလမနးညႊ္ခ က(၄) - ဦးစားေပးအေရးပါသည့ ဇီ၀မန ဒဳးစိုမန
ံ ဒဳးကမန
ြဲ ားဧရဒယာမန ားအား စီမနံအပ
ို ခ ဳပျခငးႏွင့
ထဒ္းသဒမနးကာကယျခငးတဒ႔တ
ို င ေ္သခံျပညသူမန ား ပါ၀ငေဆာငရကႏဒိုငေအာင လိုပေဆာင
ႏဒိုငခင့မန ားေပးျခငး
မနွတခ က ။

ဤ္ညးဗ ်ဴဟာလမနးညႊ္ခ ကေအာကတင ေလွ ာကထားမနည့ စီမနံကဒ္းမန ားသည ေဂဟစ္စ အလႊာ

(Ecosystem Profile) စာမနွ ကႏွာ ၁၉၈ ၏ ဇယား ၂၄ တငေဖာျပထားသည့ ျမန္မနာႏဒိုငငံရွဒ ဦးစားေပး Key Biodiversity
Area မန ားအ္ကမနွ တစခို သဒ႔မန
ို ဟိုတ တစခိုထကပဒိုေသာ ဧရဒယာမန ားကဒို အဓဒကထားရပါမနည။ ၂၀၁၅ ခိုႏွစ၊ မနတလတင
က ငးပခြဲသ
့ ည့ Mid Term Review Workshop မနွ ေလာက္ႏၵာႏွင့ ေပးလွတ႔က
ဒို ဒို Key Biodiversity Area အျဖစ
ထပမနံထည့သငးထားပါသည။ ္ဒဟရွဒပါက ေ္သတငးအေကာငအထညေဖာေဆာငရကသည့အဖ႕ြဲ (RIT) သဒ႔ို ေမနးျမန္းႏဒိုင
ပါသည။
ေအာကေဖာျပပါ တစခို (သဒို႔မနဟိုတ) တစခိုထကပဒေသာ
ို
ဦးစားေပးအစီအစဥမန ားကဒို လိုပကဒိုငေဆာငရကမနည့
အဆဒိုျပဳလႊာမန ားကဒို တငသငးရ္ IUCN ၊ MERN ႏွင့ CEPF တဒို႔မနွ ဖဒတေခၚပါသည။
၄.၄ ျမန္မနာႏဒိုငငံရွဒ အေရးပါေသာဇီ၀မန ဒဳးစိုမန
ံ ဒဳးကဧ
ြဲ ရဒယာ (key biodiversity area) မန ားႏွင့ပတသက၍
လဒိုအပခ ကမန ားဆ္းစစျခငးကဒို ေဆာငရကျခငး
၄.၅ ေ္သခံမန ားပါ၀ငကာအသဒအမနွတျပဳျခငး၊ ေ္သခံမန ားႏွင့ညႇဒႏႈဒငးေဆးေႏးျခငး ႏွင/့ သဒ႔မန
ို ဟိုတ ေ္သ၌
က င့သိုံးေ္သည့ပိုံစံမန ား စသညတဒ႔က
ို ဒို အသိုံးျပဳကာ ထဒ္းသဒမနးကာကယသည့ဧရဒယာက္ရကကဒို
က ယျပ္႔လာေအာင ပံ့ပဒိုးေပးျခငး
္ညးဗ ်ဴဟာလမနးညႊ္ခ က(၆) - ဇီ၀မန ဒဳးစိုမန
ံ ဒဳးကမန
ြဲ ား ေရႊ႕ေျပာငးသားလာသည့ ဦးစာေပး ေလွ ာကလမနး (priority corridor)
မန ား တဒိုးတကဖံ႕ၿဖဒဳးေအာင ေဆာငရကသည့ အစီအစဥ မန ားတင ဇီ၀မန ဒဳးစိုမန
ံ ဒဳးကမန
ြဲ ား ၊ ေ္သခံမန ားႏွင့
အသကေမနး၀မနးေၾကာငးလိုပင္းမန ား၌ အဓဒက က ေသာ အဖ႕ြဲ မန ားက ခ ဒတဆကေဆာငရကျခငး
မနွတခ က ။

ဤ္ညးဗ ်ဴဟာလမနးညႊ္ခ ကေအာကတင ေလွ ာကထားမနည့ စီမနံကဒ္းမန ားသည ေဂဟစ္စ အလႊာ

(Ecosystem Profile) စာမနွ ကႏွာ ၁၉၈ ၏ ဇယား ၂၄ တငေဖာျပထားသည့ ဦးစာေပး ေလွ ာကလမနး (priority corridor)
မန ား အ္ကမနွ တစခို သဒို႔မနဟိုတ တစခိုထကပဒိုေသာ ဧရဒယာမန ားကဒို အဓဒကထားရ ပါမနည။ ္ဒဟရွဒပါက ေ္သတငး
အေကာငအထညေဖာေဆာငရကသည့အဖ႕ြဲ (RIT) သဒ႔ို ေမနးျမန္းႏဒိုင ပါသည။ ဖံၿဖဒဳးေရးအတကစီမနံခ ကမန ားတင ဇီ၀မန ဒဳးစိုံ
မန ဒဳးကမန
ြဲ ားႏွင့ပတသကသညတဒ႔က
ို ဒို ထည့သငးေဆာငရကေစရ္ အစဒိုးရအဖ႕ြဲ အစညးမန ားအား စမနးေဆာငရညျမနႇင့တင
သည့လိုပင္းမန ားပါ၀ငကာ ကမနာၻ႔ကလကခံထားသည့ အေကာငးဆိုံး ္ညးလမနးမန ားအတဒင
ို းေဆာငရကမနည စီမနံကဒ္း
အဆိုဒျပဳလႊာမန ားကဒို ဦးစားေပးမနည ျဖစပါသည။
ေအာကေဖာျပပါ တစခို (သဒို႔မနဟိုတ) တစခိုထကပဒေသာ
ို
ဦးစားေပးအစီအစဥမန ား လိုပကဒိုငေဆာငရကမနည့
အဆဒိုျပဳလႊာမန ားကဒို တငသငးရ္ IUCN ၊ MERN ႏွင့ CEPF တဒို႔မနွ ဖဒတေခၚပါသည။
၆.၁ လူမနႈဖံ႕ၿဖဒဳးေရးအဖ႕ြဲ အစညးမန ားမနွ ဖံ႕ၿဖဒဳးေရးမနူ၀ါ္မန ား၊ လိုပင္းအစီအစဥႏွင့ စီမနံခ ကမန ားအေပၚဆ္းစစျခငး ႏွင့
ထဒလ
ို ိုပင္းမန ားသည ဇီ၀မန ဒဳးစိုံမန ဳဒးကမန
ြဲ ား၊ ေ္သခံမန ားႏွင့ ၄ငးတဒ႔၏
ို အသကေမနး၀မနးေၾကာငးလိုပင္းမန ား အေပၚ
ဆဒိုးက ဒဳးသကေရာကမနႈကဆ
ဒို ္းစစသည့လိုပင္းမန ားကဒလ
ို ညးေကာငး၊ အျခား္ညးျဖင့ဖံ႕ၿဖဒဳးေစမနည့
အစီအစဥမန ားႏွင့ လဒအ
ို ပသည့ေ္ရာမန ားတင ေလ ာ့ခ သည့္ညးလမနးမန ား အဆဒျို ပဳျခငးမန ား
၆.၂ ဦးစာေပး ေလွ ာကလမနး (priority corridor) မန ား၏ ဇီ၀မန ဳဒးစိုံ မန ဒဳးကမန
ြဲ ားႏွင့ ေဂဟစ္စဆဒိုငရာ၀္ေဆာငမနႈ
တ္

ဒိုးမန ားကဒို ေျမနယာအသိုးံ ခ မနႈႏွင့ အစဒိုးရ၏ဖ႔ၿံ ဖဒဳးေရး စီမနံကဒ္းမန ား အဆင့ဆင့တင ေပါငးစပထည့သငးျခငး၊
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အက ဒဳးရွဒရွဒ စီမနံကဒ္းေဆာငရကျခငးႏွင့ သိုံးသပျခငးတဒ႔က
ို ဒို ျမနႇင့တငေပးျခငး
၆.၃ ႏဒင
ို ငံေတာအစဒိုးရ၏ သစေတာႏွင့သ

ာ၀အရငးအျမနစဆဒင
ို ရာက႑မ ်ားတြင္ ဇီ၀မ ်ားစုံမ ်ားကမ
ြြဲ ်ား၏

လပ္ငန္်ားေဆ င္တ မ ်ား ပမေက င္်ားမြန္လ ေစမည့္ ေဂဟစနစ္ ျပန္လည္ထူေထ င္ေရ်ား သ႐ပ္ျပစီမက
ုံ န္်ားမ ်ား
ထူေထ င္လပ္ကင္ျခင္်ား
၆.၄ ဖံ႕ျဖဒဳးေရးအစီအစဥမန ားတင ဇီ၀မန ဒဳးစိုမန
ံ ဒဳးကမန
ြဲ ားႏွင့ပတသကသည့ကဒစၥရပမန ားကဒို အဓဒကပါ၀ငလာေစေရးႏွင့
ပတသက၍ ျပညသူမန ားပဒိုမနသ
ဒို ဒရလ
ွဒ ာေစရ္ႏွင့ ျပညသူမန ား၏ ေ၀ဖ္အၾကံျပဳျခငးမန ားကဒို အမန ားျပညသူ
သဒရွဒေစရ္အတက သတငးမနီ္ီယာ၊ စာ္ယဇငးမန ားႏွင့ ဆကသယေဆာငရကျခငး
၆.၅ တရား၀ငမနွတပိုတ
ံ ငျခငးႏွင့ ဇီ၀တံဆဒပသိုံးစျြဲ ခငးအပါအ၀င ဇီ၀မန ဒဳးစိုံႏွင့လက
ဒို ေလ ာညီေထျဖစေစသည့
ကို္ထိုတလိုပျခငးပိုစ
ံ ံမန ားကဒို ေရွ႕ေျပးေဆာငရကျခငး
၆.၆ အစဒိုးရ၊ ပိုဂၢလက
ဒ ရငးႏွီးျမနႇဳပႏွံသူမန ားႏွင့ ဖံ႕ၿဖဒဳးေရး

ဏတဒ႔၏
ို

႑ာေရးဆဒိုငရာဆိုးံ ျဖတခ ကမန ားတင ဦးစာေပး

ေလွ ာကလမနး (priority corridor) မန ား၏ ဇီ၀မန ဒဳးစိုံမန ဒဳးကမန
ြဲ ားႏွင့ ေဂဟစ္စဆဒိုငရာ ၀္ေဆာငမနႈ တ္

ဒိုးမန ားကဒို

ထည့သငးေစျခငး
္ညးဗ ်ဴဟာလမနးညႊ္ခ က(၈) - ဇီ၀မန ဒဳးစိုမန
ံ ဒဳးကမန
ြဲ ား၊ ေ္သခံမန ာႏွင့ ၄ငးတဒ႔၏
ို အသကေမနး၀မနး ေၾကာငး လိုပင္းမန ားကဒို
ေ္သတငး၊ ႏဒင
ို ငံ၊ ၿမနဒဳ႕္ယႏွင့ ေအာကေျခအဆင့ စသညတဒ႔တ
ို င လိုပကဒိုငႏဒိုငေအာင လူမနႈဖံ႕ၿဖဒဳးေရး
အဖ႕ြဲ အစညးမန ာ၏ စမနးေဆာငရညကဒို ျမနႇင့တငေပးျခငး
မနွတခ က ။

တဒက ေသာျပဌာ္းခ ကမန ားျဖင့ သ

ာ၀အရငးအျမနစမန ားႏွင့ဆကစပေဆာငရကျပီး က႑မန ားအၾကား

ခ ဒတဆကကာ ေကာငးမန္ေသာအိုပခ ဳပေရးကဒို ေဖာေဆာငေပးမနည့ စီမနံကဒ္းမန ားကဒို ဦးစားေပးပါမနည။
ေအာကေဖာျပပါ တစခို (သဒို႔မနဟိုတ) တစခိုထကပဒေသာ
ို
ဦးစားေပးအစီအစဥမန ားကဒို လိုပကဒိုငေဆာငရကမနည့
အဆဒိုျပဳလႊာမန ားကဒို တငသငးရ္ IUCN ၊ MERN ႏွင့ CEPF တဒို႔မနွ ဖဒတေခၚပါသည။
၈.၁ ဦးစားေပး ေျဖရွငးရမနည့ ၿခဒမနးေျခာကမနႈမန ားႏွင့ လကရွဒေပၚေပါကလာသည့ ၿခဒမနးေျခာကမနႈမန ားကဒို လူမနႈဖ႕ံ ၿဖဒဳး
ေရးအဖ႕ြဲ အစညးမန ားမနွ စိုေပါငးေျဖရွငးႏဒိုငရ္အတက ခ ဒတဆကေဆာငရကသည့ လိုပေဆာငခ ကမန ားကဒို
ပံပဒိုးေပးျခငး
၈.၂ ေ္သအတငး လိုပကဒိုငေဆာငရကေ္သည့ လူမနႈဖံ႕ၿဖဒဳးေရးအဖြဲ႕အစညးမန ား တဒိုးတကဖ႕ံ ၿဖဒဳးေစရ္
အေျခခံက သည့အေထာကအပံ့မန ားကဒို ပံ့ပဒိုးေပးျခငး
၈.၃ လူမနႈဖံ႕ၿဖဒဳးေရးအဖ႕ြဲ အစညးမန ားတင လိုပအားေပးေဆာငရကမနည့သူမန ား (Volunteers) ၀ငေရာကလိုပကဒိုငရာတင
အဖ႕ြဲ အစညးမန ား၏ သငတ္းေပးရ္လဒအ
ို ပသည့အခ ကမန ားႏွင့ ကဒိုကညီေစမနည့ စခ္းသငး ေဆာငရကျခငး
အစီအစဥကဒို ထူေထာငျခငး

ထပဆင့သရ
ဒ ရ
ွဒ မနည့ သတငးအခ ကအလကမန ား
ေလွ ာကထားရာတင တစဦးခ ငး တဒက
ို ႐ိုဒကေလွ ာကထားျခငးထက လူမနႈဖံ႕ၿဖဒဳးေရးအဖ႕ြဲ အစညးမန ားႏွင့ ပူးေပါငးကာ
အဆဒိုျပဳလႊာမန ားေရးသားေလွ ာကထားၾကရပါမနည။ CEPF ရ္ပိုေ
ံ ငကဒို ေလွ ာကထားရာတင မနဒမနဒတ႔ဒို အက ဳံး၀င မန၀င
ေသခ ာစာမနသဒရွဒပါက ေ္သတငးအေကာငအထညေဖာေဆာငရကသည့အဖ႕ြဲ (RIT) သဒ႔ို အီးေမနးလ CEPFIndoburma@iucn.org ႏွင့ ဆကသယေမနးျမန္းႏဒိုငပါသည။ ေလွ ာကထားသူမန ားအတက လမနးၫႊ္ကူညီမနမန
ႈ ား
ရရွဒႏဒိုငေအာင ေဆာငရကထားပါသည။ ေလွ ာကထားရ္စီစဥေ္သည့ လူမနႈဖ႕ံ ၿဖဒဳးေရးအဖ႕ြဲ အစညးမန ားအား ၄ငးတဒ႔၏
ို LoI
မန ားကဒို ေရးသားေဆာငရကျခငးမနျပဳမနီ RIT သဒ႔ို အီးေမနးလ CEPF-Indoburma@iucn.org ႏွင့ ဆကသယေမနးျမန္း
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ႏဒိုငပါသည။
ဤ အစီအစဥျဖင့ရရွဒသည့ ရ္ပိုေ
ံ ငကဒို (၁) ေျမန၀ယယူျခငး ၊ (၂) မနညသည့ ႐ိုပပဒိုငးဆဒင
ို ရာ ယဥေက းမနႈအေမနအႏွစ
မန ားကဒိုမနွ ျပဳျပငေျပာငးလြဲျခငး၊ ဖယရွားျခငး ( ေရွးေဟာငး အႏိုလကရာမန ား၊ သ
မန ား၊

ာသာေရးအေမနအႏွစမန ား၊ သ

ာ၀႐ိုပၾကငးမန ား၊ သမနဒိုငးအေမနအႏွစ

ာ၀အေလ ာက ထူးျခားသည့ေ္ရာမန ား စသညတဒ႔၏
ို တ္

ဒိုးမန ား ပါ၀ငသည။) ၊

(၃) ျပညသူမန ားကဒို ေ္ရာေျပာငးေရႊ႕ျခငး၊ တ္ညး္ညးျဖင့ အဓမနၼ ျပ္လညေ္ရာခ ထားျခငး ၊ (၄) ရ္ပိုေ
ံ ငကဒို
ရငးႏွီးျမနႇပႏွံျခငး စသည့တ႔တ
ဒို င သိုံးစြဲခင့ မနျပဳပါ။ လိုပကဒင
ို ေဆာငရကသည့ စီမနံကဒ္းလိုပင္းအားလိုးံ သည CEPF ၏
လူမနႈႏွင့ပတ၀္းက ငဆဒိုငရာ ကာကယေရး မနူ၀ါ္မန ားႏွင့ ကဒက
ို ညီရပါမနည။ အဆဒပ
ို ါမနူ၀ါ္ကဒို ဤေ္ရာတင ၾကည့႐ႈႏဒိုင
ပါသည။
Small Grant (အေမနရဒက္ေ္ၚလာ ၂ ေသာငးထဒ) ေလ ာကထားသူမန ား သည Offline template (ဤေ္ရာ တငရယူပါ)
ျဖင့ အဂၤလပ
ဒ လဒို သဒို႔မနဟိုတ ျမန္မနာလဒို ေရးသားကာ ေပးပဒ႔ႏ
ို ဒိုငပါသည။ ျပည့စိုံစာေရးသားထား ေသာ စီမနက
ံ ဒ္းအဆဒိုျပဳလႊာ
မန ားကဒို အီးေမနးလျဖင့ CEPF-Indoburma@iucn.org သဒ႔ို ေပးပဒ႔ႏ
ို ဒိုငပါသည။ စီမနံကဒ္းအဆဒိုျပဳလႊာမန ား လကခံရရွေ
ဒ ၾကာငး
ကဒို အီးေမနးလျဖင့ ျပ္ၾကားေပးမနည ျဖစပါသည။ ၄ငးေ္ာက ေလွ ာကထားသူမန ားအား မနညသဒ႔ို ဆကလကေဆာငရက
မနညကဒို ဆကသယအသဒေပးမနည ျဖစပါသည။ အဆဒိုျပဳလႊာေခၚယူေ္သည့ကာလတင ေမနးျမန္းလဒသ
ို ညမန ား ရွဒပါက
CEPF-Indoburma@iucn.org သဒ႔ို ေပးပဒ႔ို ေမနးျမန္း ႏဒိုငပါသည။
အဆဒိုျပဳလႊာမန ားကိုဒ ၂၀၁၆ ခိုႏစ
ွ ၊ မနတလ (၇) ရက၊ တ္လၤာေ္႔ ေ္ာကဆိုံးထား၍ ေပးပဒ႔ရ
ို ပါမနည။
စာရကစာတမနး (Hardcopy) ျဖင့ ေပးပဒ႔သ
ို ည့ အဆဒိုျပဳလႊာမန ားကဒို လကခံမနည မနဟိုတပါ။
သဒလဒိုသညမန ားကဒို ေမနးျမန္းထားျခငးအေပၚ ျပ္လညေျဖၾကားထားသညမန ားကဒို (အဂၤလဒပ

ာသာျဖင့) ဤေ္ရာ တင

ၾကည့႐ႈ႕ေလ့လာႏဒိုငပါသည။

ထပမနံသရ
ဒ လ
ွဒ သ
ဒို ညမန ားႏွင့ လဒအ
ို ပသည့အကူအညီမန ားရွပ
ဒ ါက ေအာကပါလဒပစာသဒ႔ ို ဆကသယႏဒိုငပါသည။
CEPF Regional Implementation Team, IUCN Asia Regional Office,
63 Sukhumvit Soi 39, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Email: CEPF-Indoburma@iucn.org
Tel: +66 2 662 4029; Fax: +66 2 662 4389.
ႏွင့
Myanmar Environment Rehabilitation-conservation Network (MERN)
Room 302, Building 212-213, Sabal Marga Street, Hantharyeikmon Housing
Ward-5, Sinmalite, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar
Email: mern.myanmar@gmail.com
Tel: +95 1 536201; +95 9 49577439
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