
 
 

 

အင ္ ဒို-ျမန မာ ဇ၀ီဆဒိုင ရာအေရးႀကးီေ္သမ ား (Indo-Burma Hotspot) ထဒန းသဒမ းရန   

စမီကံဒန းအဆဒိုျပဳလႊာမ ား ေခၚယျူခင း 

 

အဆဒိုျပဳလႊာေခၚဆ ိုသည့္ရက  - ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ ၊ ဇန နဝါရီလ (၈) ရက ၊ 

အဆဒိုျပဳလႊာပဒတ ရက        - ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅) ရက ၊ 

ေပးအပမ္ည့္ရနပ္ံိုေငြပမာဏ  - အေသးစားရန ပိုေံငြ (အေမရဒကန ေ္ၚလာ ၄ ေသာင းုွႏင ့ေအာက )  

အႀကီးစားရန ပိုေံငြ (အေမရဒကန ေ္ၚလာ ၄ ေသာင း - ၂ သဒန းခြြဲ) 

ေလ ာွက ထားနဒိုင သည ့နိုဒင င ံ  - ျမန မာနိုဒင င၊ံ ကေမၻာ္းီယား၊ လာအဒို၊ ထဒိုင း၊ ဗယီက နမ  

ေလ ာွက ထားနဒိုင သည ့ဘာသာစကား - ျမန မာ၊ အဂၤလဒပ  

ေလ  ာက္္ားရမည့္ နည းဗ ်ဴဟာလမ းညႊန ခ က  - ၁ ၊ ၂ နွင ့ ၈.၃   

 

The Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) and the International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) တ ို့သည ္ အင ္ ဒို-ျမန မာ ဇ၀ီဆဒိုင ရာအေရးႀကီးေ္သမ ား ္ န္းသ မ္းရန္  စီမံက န္းအဆ ိုျပဳလႊာမ ား အတြက္ခ  

မ တ္္ားေသာ စံခ  န္စံညႊန္းမ ားန င့္ အည ီ အစ ိုးရမဟိုတ္ေသာ အဖြြဲ႕အစည္းမ ား၊ ေဒသခံအဖြြဲ႕မ ား၊ ဌာေနတ ိုင္းရင္းသား 

အဖြြဲ႔အစည္းမ ား၊ အမ  ဳးသမီးအဖြြဲ႕မ ား၊ ပိုဂၢလ က ကိုမၸဏီမ ားန င့္ လူမ ဳအဖြြဲ႔အစည္းမ ားမ  စီမံက န္းအဆ ိုျပဳလႊာမ ားက ို 

လက္ခံလ က္ရ  ပါသည ္

The Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) သည  ကမာၻေပၚရွဒ ဇီ၀မ ဒဳးစိုံမ ဒဳးကြြဲမ ား ၾကြယ ၀ေသာေနရာမ ားုွႏင ့ 

မ ဒဳးသိုန းေပ ာက ကြယ ုႏဒိုင သည ့ အေျခအေနသဒို႔ ေရာက ရွဒုႏဒိုင သည ့ေနရာမ ားကဒို ထဒန းသဒမ းကာကြယ ရန  အစီအစဥ ေရးဆြြဲ 

ေဆာင ရြက လွ က  ရွဒပါသည ။ CEPF သည  l’Agence Française de Développement ၊ Conservation International ၊ 

The European Union ၊ Global Environment Facility ၊ Government of Japan ုွႏင ့ World Bank တဒို႔ 

ပူးေပါင းေဆာင ရြက သည ့ အစီအစဥ  တစ ခိုျဖစ ပါသည ။ အင ဒ္ို-ျမန မာ ဇီဝဆဒိုင ရာအေရးၾကီးေ္သအတြက  Margaret A. 

Cargill Philanthropies မွလည း ေထာက ပ့ံံေပးပါသည ။ အေျခခံအက ဆံိုးေသာပန းတဒိုင မွာ လူမွဳအဖြြဲ႔အစည းမ ားမွ 

ဇီဝမ ဒဳးကြြဲ ထဒန းသဒမ းျခင းလိုပ ငန းမ ားတြင  ပူးေပါင းေဆာင ရြက လာေစရန  ရည ရြယ ထားပါသည ။  

ဤအင ဒ္ို-ျမန မာ ဇီဝဆဒိုင ရာအေရးၾကီးေ္သသည္ ကေမာၻ္ီးယား ၊ လာအဒို ၊ ျမန မာ ၊ ထဒိုင း ၊ ဗီယက နမ  ုႏဒိုင ငံတဒို႔ုွႏင ့ 

တ႐ိုတ ုႏဒိုင ငံေတာင ပဒိုင းတဒို႔ရွဒ အဏၰ၀ါဧရဒယာမွ အပ က န ေ္သမ ားက ို က ိုယ္စားျပဳ ္ားျခင္းျဖစ္ပါသည ။ ယခိုေခၚဆဒိုေသာ 

စီမံကဒန း အဆဒိုျပဳလႊာသည  ဆက လက ေဖာ ျပထားသည ့ ဦးစားေပးရင းုီွႏးႁမွဳပ ုံွႏမွဳ စာရင းကဒိုအေကာင အထည ေဖာ မည ့ 

စီမံကဒန းမ ားအတြက သာျဖစ သည ။ CEPF မ  ၂၀၂၁ ႏ င့္ ၂၀၂၂ ႏ စ္မ ားတြင္ ေနာက္္ပ္ ဦးစားေပးရင းုီွႏးႁမွဳပ ုံွႏမွဳ 



 
 

အစီအစဥ မ ားကဒို ထပ မံျဖည ့စြက ၍ စီမံကဒန းအဆဒိုျပဳလႊာမ ားေခၚယူရန လည း ေမွ ာ မွန းထားပါသည ။ စီမံကဒန း 

အဆဒိုျပဳလႊာမ ားေခၚယူပါက CEPF ၏ ဝက္ဆ ိုဒ္ႏ င့္ စာေစာင္မ ားမ လည္း ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   

အဆဒိုျပဳစီမံကဒန းမ ားေရြးခ ယ ရာတြင  သတ မွတ ထားေသာ စံခ ဒန စံစႊန းမ ားျဖစ သည ့ (၁)  ရင းုီွႏးျမႇဳပ ုံွႏေဆာင ရြက မည ့ 

နည းဗ ်ဴဟာုွႏင ့ အနီးစပ ဆိုံးကဒိုက ညီမႈရွဒသည ့ စီမံကဒန းမ ား (၂) အသက ေမြးဝမ းေက ာင းုွႏင ့ သက ဆဒိုင သည ့က႑ကဒို 

ဦးစားေပးၿပီး  သတ မွတ ေဖာ ျပထားသည ့ ရည ရြယ ခ က မ ားုွႏင ့  ထာဝစဥ တည တံ့ေစေသာ ထဒန းသဒမ းကာကြယ ျခင းကဒို 

အျပည ့အဝ ေထာက ပ့ံံေပးုႏဒိုင မည ့ စီမံကဒန းမ ား (၃) ယခင  အစပ ဒဳးေဆာင ရြက ခြဲ့ေသာ လိုပ ငန းမ ားကဒို ဆက လက  

အေထာက အကူျပဳေစမည ့ စီမံကဒန းမ ား (၄) ေငြမ ားကဒို အက ဒဳးရွဒစြာျဖင ့ တန ဖဒိုးထားေဆာင ရြက မည ့ စီမံကဒန းမ ား (၅)  

စီမံကဒန းကဒို အေကာင အထည ေဖာ ေဆာင ရြက ရန အတြက  လဒိုအပ ေသာ လိုပ ငန းအေတြ႕ုွႏင ့ အဖြြဲ႕အစည း၏ ေဆာင ရြက  

ုႏဒိုင ေသာ စြမ းရည ေဖာ ျပနဒင မွဳ စသည ့တဒို႔ကဒို ဦးစားေပးထည ့သြင းစဥ းစား သြားမည ျဖစ သည ။  CEPFသည  ယခင  

ေခၚယူသည ့ အႀကဒမ မ ားတြင  CEPF ၏ စီမံကဒန းအေထာက အပ့ံရထားသူမ ား သာမက မရရွဒဘူးေသးေသာအဖြြဲ႕မ ား ထံမွပါ 

အဆဒိုျပဳလႊာမ ားကဒို ဖဒတ ေခၚအပ ပါသည ။ 

ေလ ာက ထားသူမ ားအေနျဖင ့ CEPF ၏ ရင းုီွႏးျမဳပ ုံွႏမႈဆဒိုင ရာမဟာဗ ဳဟာ (CEPF Investment Strategy) [ ျမန မာ 

ဘာသာျပန  အုွႏစ ခ ဳပ ကဒို (https://www.cepf.net/sites/default/files/ep_indoburma_2020_update_final-

sm_0.pdf) ေကာင းစြာ ရင ုီွႏးကၽြမ း၀င သဒရွဒထားုႏဒိုင ရန  တဒိုက တြန းပါသည ။ ထဒို႔ျပင  ေမးျမန းလဒိုသည မ ား၊ စီမံကဒန းဆဒိုင ရာ 

အေတြးအေခၚ အယူအဆမ ားကဒို ေဆြးေုႏြးလဒိုပါက Indo-Burma Regional Implementation Team (RIT) ထံ 

အီးေမးလ  CEPF-Indoburma@iucn.org သဒို႔ ေပးပဒို႔၍ ေမးျမန းေဆြးေုႏြးုႏဒို င ပါသည ။ ထဒို႔အျပင  စီမံက န္းအဆ ိုျပဳလႊာ 

မေလ  ာက္မီ (https://www.cepf.net/grants/before-you-apply) ၊ စီမံက န္းအဆ ိုျပဳလႊာေလ  ာက္တင္ရမည့္ ပံိုစံမ ား 

(https://www.cepf.net/grants/how-to-apply) ႏ င့္ မည့္သည့္အေၾကာင္းအရာမ ားအဖြြဲ႕အစည္းမ ားမ  စီမံက န္း 

အဆ ိုျပဳလႊာတင္းသြင္းရန္ အၾကံဳးဝင္ေၾကာင္း (https://www.cepf.net/grants/eligibility) သ ရ  ႏ ိုင္ရန္ CEPF ၏ ဝက္ဆ ိုဒ္ 

သ ို႔လည္း သြားေရာက္ေလ့လာရန္ တ ိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။  

 

ဤအဆဒိုျပဳလႊာေခၚယူျခင းတြင  ခြင ့ျပဳမည ့ နည းဗ ်ဴဟာလမ းညႊန ခ က  (Strategic Direction) မ ား 

နည းဗ ်ဴဟာလမ းညႊန ခ က  (၁) - ကမာၻေပၚရ  မ  ဳးသိုန္းေပ ာက္ကြယ္ရန္ အနၱရာယ္ရ  သည့္ မ  ဳးစ တမ္ ား၏ လံိုျခံဳေရးအတြက္ 

အဓ ကျခ မ္းေျခာက္မ ဳမ ား ေလ ာ့ခ ျခင္း။ 

မ တ္ခ က္ - စီမံက န္းမ ားသည္ Ecosystem Profile or on Ailao toad (Bufo ailaoanus)၏ ဇယား ၂၈ 
တြင္ေဖာ္ျပ္ားသည့္ ဦးစားေပးမ ဒဳးစဒတ မ ား စာရင းထြဲမွ တစ ခို (သဒို႔) တစ ခိုထက ပဒို ဦးတည ရမည ျဖစ ၿပီး၊ သဒို႔မွသာ  CEPF 

၏ ရင္းႏ ီးႁမ ဳပ္ႏ ံမ ဳႏ င့္ အၾကံဳးဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး္ ိုမ တဆင့္  IUCN Red List ၏ ကမ႓ာ့ာ့အဆင့္ ၿခ မ္းေျခာက္မႈအေျခအေနအား 
ျပန္လည္သံိုးသပ္ႏ ိုင္ရန္ျဖစ္သည္။  

ေအာက ေဖာ ျပပါ တစ ခို (သဒို႔မဟိုတ ) တစ ခိုထက ပဒို ေသာ ဦးစားေပးအစီအစဥ မ ား လိုပ ကဒိုင ေဆာင ရြက မည ့ 

အဆဒိုျပဳလႊာမ ားကဒို တင သြင းရန  CEPF  ုွႏင ့ IUCN တဒို႔မွ ဖဒတ ေခၚပါသည ။ 

၁.၁။ ဦးစားေပးကာကြယ္ရမည္႔မ  ဳးစ တ္မ ား၏ အဓ ကအိုပ္စိုမ ားအား ေရရ ည္္ န္းသ မ္းနို င္မည့္ အစီအစဥ္မ ား 

ခ မ တ္ျခင္း။ 

https://www.cepf.net/sites/default/files/ep_indoburma_2020_update_final-sm_0.pdf
https://www.cepf.net/sites/default/files/ep_indoburma_2020_update_final-sm_0.pdf
mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org


 
 

၁.၂။ အလားအလာရ  ေသာ ဦးစားေပး္ န္းသ မ္းရမည္ မ  ဳးစ တ္မ ားအား သဘာဝအေျခအေနတြင္ ဦးေရတ ိုးပြား 

လာနို င္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔ စံခ  န္စံညြ န္းမ ားန င့္ အညီ ျပန္လည္ ္ူေ္ာင္ျခင္း။   

၁.၃။ ကမာၻေပၚရ  မ  ဳးသိုန္းေပ ာက္ကြယ္ရန္ အနၱရာယ္ရ  သည့္ မ  ဳးစ တ္မ ားအား၏ လက္ရ  အေျခအေန န င့္ ပ ံန ံ႔မ ဳမ ားအား 

ပ ိုမ ိုသ ရ  ရန္နားလည္ရန္  သိုေတသနလိုပ္ငန္းမ ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ။ 

၁.၄။ မ  ဳးစ တ္မ ား္ န္းသ မ္းကာကြယ္ေရးအတြက္ သိုေတသန န င့္ ရန္ပံိုရရ  နို င္မည့္ နည္းလမ္းမ ား တီ္ြင္ ေဖာ္္ိုတ္ 

ေပးျခင္း။ 

၁.၅။ မ  ဳးစ တ္အလ ိုက္နားလည္တတ္က ြမ္းသည့္ ေဒသခံ ခ န္ပီယံမ ား အား ေ္ာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖင့္ ့ ဦးစားေပး 

္ န္းသ မ္းရမည္ မ  ဳးစ တ္မ ားက ို ေဒသန င့္ က ိုကည္ီမည္္ န္းသ မ္းေစာင့္ေရ ာက္မ ဳ လိုပ္ငန္းမ ားက ို 

ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။ 

နည းဗ ်ဴဟာလမ းညႊန ခ က  (၂) –  တ ရ စာၦန္မ ားမ တဆင့္ကူးစက္တတသ္ည့္ ေရာဂါမ ားျဖစ္နို င္ေခ မ ားက ို ေလ ာ့ခ ေရး 

အတြက္ ေတာရို င္းတ ရ စာၦန္မ ားအား တရားမဝင္ကိုန္သြယ္ျခင္းန င့္ စားသံိုးျခင္းန င့္ ျခ မး္ေျခာက္မ ဳမ ားေလ ာ့ခ ျခင္း။ 

ေအာက ေဖာ ျပပါ တစ ခို (သဒို႔မဟိုတ ) တစ ခိုထက ပဒို ေသာ ဦးစားေပးအစီအစဥ မ ား လိုပ ကဒိုင ေဆာင ရြက မည ့ 

အဆဒိုျပဳလႊာမ ားကဒို တင သြင းရန  CEPF  ုွႏင ့ IUCN တဒို႔မွ ဖဒတ ေခၚပါသည ။ 

၂.၁။ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဖြြဲ႔မ ားအား ေတာရို င္းတ ရ စာၦန္မ ား ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားျခင္း ကြင္းဆက္မ ားက ို 

္ ေရာက္စြာေဖာ္္ိုတ္နို င္ေရးအတြက ္ကမာၻေပၚရ   အေကာင္းဆံိုးေသာ  လိုပ္က ိုင္နည္းစနစ္မ ား န င့္ အတူ 

စံိုစမ္းေဖာ္္ိုတ္ျခင္း စြမ္းရည္မ ားန င့္ သတင္းေပးပ ို႕ျခင္းနည္းလမ္းမ ားက ို တြင္က ယ္စြာ အသံိုးျပဳတတ္လာ 

ကူညီေပးျခင္း။  

၂.၂။ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဖြြဲ႔မ ားအခ င္းခ င္း တရားမဝင္ ေတာရို င္းတ ရ စာၦန္မ ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း 

တ ိုက္ဖ က္ေရးလိုပ္ငန္းမ ားတြင္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ ို အားေကာင္းလာေစျခင္း န င့္  က႑ေပါင္းစံို 

ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လူ၊ အပင္၊ တ ရ စာၦန္န င့္ ပတ္ဝန္းက င္ တ ို႔အၾကားအျပန္အလ န္အက  ဳး 

ျ႔ပဳျခင္းျဖင့္  ေကာင္းမြန္ေသာ က န္းမာေရး ရရ  ေစရန္ (One Hetalth Approach) ေပါင္းစပ္ည  န ို င္းေပးျခင္း။  

၂.၃။ နို င္ငံပ ိုင္စီးပြားေရးလိုပ္ငန္းမ ားႏ င့္ ပိုဂၢလ ကပ ိုင္လိုပ္ငန္းမ ားန င့္ ခ  တ္ဆက္ကာ တရားမဝင္ေတာရို င္းတ ရ စာၦန္ 

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား မ ဳက ို ေလ ာ့ခ ရန္။ 

၂.၄။ သတ္မ တ္္ားသည့္ စည္းရံိုးလ ဳံေဆာ္မ ဳမ ား က ိုေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေတာရို င္းတ ရ စာၦန္မ ား အား ရယူလ ိုမ ဳမ ား 

ေလ ာ့ခ ျပီး ျပည္သူမ ားမ  မ ားပူးေပါင္းပါဝင္ကာ ေတာရို င္းတ ရ စာၦန္မ ားန င့္ ပတ္သက္သည့္ အမ ဳမ ားက ို 

စံိုစမ္းေဖာ္္ိုတ္ျခင္းႏ င့္ သတင္းေပးျခင္။ 

၂.၅။ လူသားတ ို႔၏က န္းမာေရးန င့္ ဇီဝမ  ဳးစံိုမ  ဳးကြြဲမ ား ဆက္စပ္မ ဳမ ားက ို လည္းေကာင္း၊  ဇီဝမ  ဳးစံိုမ  ဳးကြြဲမ ားဆံိုးရ ံိုးျခင္း 

န င့္ တ ရ စာၦန္မ ားမ  တဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ေပၚရျခင္း ခ  တ္ဆက္မ ဳမ ားက ို   ပ ိုမ ို သ ရ  ေစနို င္မည့္ လိုပ္ငန္းမ ားက ို 

ကူညီေပးျခင္းန င့္ နားလည္သေဘာ ေပါက္ေစလာေစျခင္း။ 

နည းဗ ်ဴဟာလမ းညႊန ခ က  (၈) – ေဒသခံလူမ ဳအဖြြဲ႔အစည္း မ ား၏ ဇီဝမ  ဳးစံိုမ  ိုဳးကြြဲ လိုပ္ငန္း၊  ေဒသခံျပည္သူမ ား 

ေဆာင္ရြက္ရသည့္လိုပ္ငန္းမ ားန င္ ့ အသက္ေမြး ဝမ္းေက ာင္း လိုပ္ငန္းမ ားက ို ေအာက္ေျခအဆင့္၊ ေဒသနၱရအဆင့္၊ 

နို င္ငံအဆင့္န င့္ ေဒသတြင္းအဆင့္တ ို႔န င့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စြမ္းရည္ခ ိုင္မာ ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း။ 



 
 

ေအာက ေဖာ ျပပါ ဦးစားေပးအစီအစဥ အား လိုပ ကဒိုင ေဆာင ရြက မည ့ အဆဒိုျပဳလႊာမ ားကဒို တင သြင းရန  CEPF  ုွႏင ့ IUCN 

တဒို႔မွ ဖဒတ ေခၚပါသည ။ 

၈.၃။ ေစတနာ႔ဝန္္မ္းမ ားအား  ေဒသခံလူမ ို အဖြြဲ႔အစည္းမ ား၏ သင္တန္းျကားပ ို႔ခ ေသာ က ိုကည္ီမည့္ သင္တန္းမ ား 

တက္ေရာက္နို င္ေရး 

 

ထပ ဆင ့သဒရွဒရမည ့ သတင းအခ က အလက မ ား 

ဤစီမံကဒန းအဆဒိုျပဳလႊာ ေခၚယူျခင းသည  ုႏဒိုင ငံတကာ အဖြြဲ႕အစည းမ ားုွႏင ့ အင ဒ္ို-ျမန မာုႏဒိုင ငံအတြင းရွဒ ျပည တြင း 

အဖြြဲ႕အစည းမ ားပါေလွ ာက ထားုႏဒိုင သည ။ ေလွ ာက ထားရာတြင  တစ ဦးခ င း တဒိုက ႐ိုဒက ေလွ ာက ထားျခင းထက  

လူမႈဖြံ႕ၿဖဒဳးေရးအဖြြဲ႕အစည းမ ားုွႏင ့ ပူးေပါင းကာ အဆဒိုျပဳလႊာမ ားေရးသားေလွ ာက ထားၾကရပါမည ။ မ တ္ခ က္အေနျဖင့္ 

အမ ာပါးလ ိုသည္မ ာ ေဒသခံ လူမႈစီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ျခင္းလိုပ္ငန္းမ ားက ို အဓ က္ားေသာ လိုပ္ငန္းမ ား 

(ႏ င့္/သ ို႔မဟိုတ္) ေဒသခံအဖြြဲ႕အစည္းမ ားဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑က ို ေဆာင္ရြက္မည့္လိုပ္ငန္းမ  ဳးက ို ဦးစားေပးစဥ္းစား 

မည္ျဖစ္သည္။  

ဤ အစီအစဥ ျဖင ့ရရွဒသည ့ ရန ပိုံေငြကဒို (၁) ေျမ၀ယ ယူျခင း ၊ (၂) မည သည ့ ႐ိုပ ပဒိုင းဆဒိုင ရာ ယဥ ေက းမႈအေမြအုွႏစ  မ ားကဒိုမွ 

ျပဳျပင ေျပာင းလြဲျခင း၊ ဖယ ရွားျခင း ( ေရွးေဟာင း အုႏိုလက ရာမ ား၊ သဘာ၀႐ိုပ ၾကြင းမ ား၊ သမဒိုင းအေမြအုွႏစ  မ ား၊ 

ဘာသာေရးအေမြအုွႏစ မ ား၊ သဘာ၀အေလ ာက  ထူးျခားသည ့ေနရာမ ား စသည တဒို႔၏ တန ဘဒိုးမ ား ပါ၀င သည ။) ၊ (၃) 

ျပည သူမ ားကဒို ေနရာေျပာင းေရႊ႕ျခင း၊ တနည းနည းျဖင ့ အဓမၼ ျပန လည ေနရာခ ထားျခင း ၊ (၄) ရန ပိုံေငြကဒို ရင းုီွႏးျမႇပ ုံွႏျခင း 

စသည ့တဒို႔တြင  သိုံးစြြဲခြင ့ မျပဳပါ။ လိုပ ကဒိုင ေဆာင ရြက သည ့ စီမံကဒန းလိုပ ငန းအားလိုံးသည  CEPF ၏ 

လူမႈုွႏင ့ပတ ၀န းက င ဆဒိုင ရာ ကာကြယ ေရး မူ၀ါ္မ ားုွႏင ့ ကဒိုက ညီရပါမည ။ အဆဒိုပါမူ၀ါ္ကဒို ဤေနရာတြင  ၾကည့ ႐ႈုႏဒိုင  

ပါသည ။ 

 

အဆ ိုျပဳလႊာတငသ္ြငး္နညး္   

အေသးစားရန ပိုေံငြ (အေမရဒကန ေ္ၚလာ ၄ ေသာင းုွႏင ့ေအာက ) အတြက ္အဆ ိုျပဳလႊာအား ျမန္မာ၊ အဂၤလ ပ္ႏ စ္ဘာျဖင့္ 

ေလ   ာက္လႊာပံိုစံတြင္ျဖည့္သြင္းတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံက န္းကာလအား ခန္႕မ န္းေျခအားျဖင့္ ၂၀၂၁ ဇူလ ိုင္လ ၁ 

ရက္ေန႔မ  စတင္၍ ၁ ႏ စ္ မ  ၂ ႏ စ္ သကတ္မ္းစီမံက န္းအျဖစ္ ေရးဆြြဲရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ၿပီးစံိုေသာ ေလ  ာက္လႊာအား email 

– CEPF-Indoburma@iucn.org သ ို႔ ေပးပ ို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ တင္သြင္းသည့္ဖ ိုင္အား - Organisation acronym_CEPF SG 
Call 1 ( ဥပမာ- IUCN_CEPF SG Call 1) အမည္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကဒန းအဆဒိုျပဳလႊာမ ား လက ခံရရွဒေၾကာင း ကဒို 

အီးေမးလ ျဖင ့ ျပန ၾကားေပးမည  ျဖစ ပါသည ။ ၄င းေနာက  ေလွ ာက ထားသူမ ားအား မည သဒို႔ ဆက လက ေဆာင ရြက မည ကဒို 

ဆက သြယ အသဒေပးမည  ျဖစ ပါသည ။ အဆဒိုျပဳလႊာေခၚယူေနသည ့ကာလတြင  ေမးျမန းလဒိုသည မ ား ရွဒပါက CEPF-

Indoburma@iucn.org သဒို႔ ေပးပဒို႔ ေမးျမန း ုႏဒိုင ပါသည ။ 

တင္သြင္းလာသည့္ စီမံက န္းအဆ ိုျပဳလႊာအားလံိုး ပ္မဦးစြာ သတ္မ တ္္ားသည့္ ေလ  ာက္လည္းခြင့္ဆ ိုင္ရာ 

အၾကံဳးဝင္ျခင္းမ ားႏ င့္ က ိုက္ညီမႈရ  မရ   စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ ္ ို႔ေနာက္ အ္က္တြင္ေဖာ္ျပ္ားေသာ 

သတ္မ တ္စံခ  န္စံစႊန္မ ားႏ င့္ က ိုကည္ီမႈရ  မရ   ဆန္းစစ္မည္ျဖစ္သည္။ ္ ိုစစ္ေဆးခ က္မ ားႏ င့္ က ိုကည္ီသည့္ 

http://www.cepf.net/grants/Pages/safeguard_policies.aspx
mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org
mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org
mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org


 
 

ပဏာမေရြးခ ယ္္ားသည့္ အဆ ိုျပဳလႊာမ ား က ို သကဆ္ ိုင္ရာႏ ိုင္ငံမ ားတြင္ ဖြြဲ႕စည္း္ားသည့္ ႏ ိုင္ငံအဆင့္ 

အၾကံေပးေကာ္မတီ သ ို႔တင္သြင္းၿပီး အစည္းအေဝးျဖင့္ ေ္ာက္ခံခ က္မ ားရယူမည္ျဖစ္သည္။ ္ ို အၾကံေပးေကာ္မတီ၏ 

ေ္ာက္ခံခ က္မ ားအရ ရန္ပံိုေပးျခင္းအဆင့္က ို ဆံိုျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။   

 

အႀကီးစားရန ပိုေံငြ (အေမရဒကန ေ္ၚလာ ၄ ေသာင း - ၂ သဒန းခြြဲ) အတြက ္ အဆ ိုျပဳလႊာမ ားက ို CEPF ၏ online 

ConservationGrants မ တဆင့္ ေလ  ာက္္ားရမည္ျဖစ္သည္။ ပ္မဆံိုးတင္သြင္းမည့္အဖြြဲ႕မ ားအေနျဖင့္ account 

တစ္ခိုဖြင့္ၿပီး register လိုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ နည္းပညာပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ အခက္အခြဲမ ားရ  ပါက 

conservationgrants@conservation.org ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏ ိုင္ပါသည္။  

ပ္မအဆင့္အေနျဖင့္ online Letter of Inquiry က ို အဂၤလ ပ္ဘာသာျဖင့္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံက န္းကာလအား 

ခန္႕မ န္းေျခအားျဖင့္ ၂၀၂၁ ဇူလ ိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မ  စတင္၍ ၁ ႏ စ္ မ  ၃ ႏ စ္ သကတ္မ္းစီမံက န္းအျဖစ္ ေရးဆြြဲရန္ 

အၾကံျပဳပါသည္။ အၾကံဳးဝင္ေသာ အဆ ိုျပဳလႊာမ ားအား CEPF Secretariat ႏ င့္ IUCN တ ို႔မ  အ္က္တြင္ေဖာ္ျပ္ားေသာ 

သတ္မ တ္စံခ  န္စံစႊန္မ ားႏ င့္ က ိုက္ညီမႈရ  မရ   ဆန္းစစ္မည္ျဖစ္သည္။ ပဏာမေရြးခ ယ္္ားသည့္ ေလ  ာက္္ားသူမ ားအား 

မ မ တ ို႔၏ စီမံက န္းအေၾကာင္းအား ဆန္းစစ္သည့္ ေကာ္မတီသ ို႔ တင္ျပရန္ ဖ တ္ေခၚမည္ျဖစ္သည္။ ္ ို႔ေနာက္ 

ေလ  ာက္္ားသူမ ားအား ဆက္လက္၍ စီမံက န္းအဆ ိုျပဳလႊာအျပည့္အစံို ေရးရမည့္ အဆင့္က ို ဖ တ္ေခၚျခင္းခံရျခင္း 

ရ  မရ  က ို အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။  

 

စီမံက န္းအဆ ိုျပဳလႊာအျပည့္အစံို ေရးဆြြဲရမည့္ အေသးစ တ္ လမ္းစႊန္ခ က္မ ားက ို ေရြးခ ယ္ခံရသည့္အဖြြဲ႕အား 

ဖ တ္ေခၚစာႏ င့္ အတူေပးပ ို႔မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ ယ္ခံရသည့္အဖြြဲ႕သည္ online မ တဆင့္ အဆ ိုျပဳလႊာ အျပည့္အစံို 

ေရးဆြြဲႏ ိုင္ရန္ အခ  န္ (၆) ပတ္ ရရ  မည္ျဖစ္သည္။ ္ ိုအခ  န္ကာလအတြင္း ေရြးခ ယ္ခံရသည့္အဖြြဲ႕အား အဆ ိုျပဳလႊာ 

ေရးဆြြဲျခင္း ဆ ိုင္ရာ အလိုပ္ရံိုေဆြးေႏြးပြြဲ တက္ေရာက္ရန္လည္းဖ တ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္သည္။ ္ ို႔အတြက ္အဆ ိုျပဳလႊာအား 

CEPF Secretariat ႏ င့္ IUCN ဝန္္မ္းမ ားႏ င့္ အတူ ပူးေပါင္းေရးဆြြဲႏ ိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။  

 

အဆဒိုျပဳလႊာမ ားကိုဒ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ ၊ ေဖေဖာ ဝါရီလ (၅) ရက ၊ မြနး္လြြဲ ၄း၃၀ မတ ိုငခ္င ္ေနာက ဆိုံးထား၍ ေပးပဒို႔ရပါမည ။  

 

သတ မွတ ခ ဒန ေက ာ လြန မွ ေရာက ရွဒလာေသာ အဆဒိုျပဳလႊာမ ားကဒို ျငင းပယ မည ျဖစ ပါသည ။ စီမံကဒန းအဆဒိုျပဳလႊာမ ား 

လက ခံရရွဒေၾကာင းအီးေမးလ ကဒို အဆဒိုျပဳလႊာတင သြင းၿပီးပါက ျပန ရမည ျဖစ သည ။ သဒလဒိုသည မ ားကဒို ေမးျမန း ထားျခင း 

အေပၚ ျပန လည ေျဖၾကားထားသည မ ားကဒို (အဂၤလဒပ ဘာသာျဖင ့) ဤေနရာ တြင  ၾကည ့႐ႈ႕ေလ့လာုႏဒိုင ပါသည ။ 

ထပ မံသဒရွဒလဒိုသည မ ားုွႏင ့ လဒိုအပ သည ့အကူအညမီ ားရွဒပါက ေအာက ပါလဒပ စာသဒို႔ ဆက သြယ ုႏဒိုင ပါသည ။ 
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 
 

https://conservationgrants.force.com/
https://conservationgrants.force.com/FGM_Portal__CommunitySignin
mailto:conservationgrants@conservation.org
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