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အႏြစးခ္ဳပး Executive Summary
The Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) သညး ကမၻာေပၚရြိ ်ပ

ုနး့တီ့ေတာ ံမညး ံ ဇီွမ္ိဳ့စဵုမ္ာ့ အာ့

ဦ့စာ့ေပ့ ထိနး့သိမး့ ရမညး ံေနရာမ္ာ့ Biodiversity Hotspots မ္ာ့အာ့ ကာကျယးေစာငး ံေရြာကးသညး ံအဖျဲ ံ ်ဖစးပါသညး၈
ယငး့အဖျဲ ံတျငး l’Agence Française de Développement, Conservation International (CI), Global Environment
Facility, The Government of Japan, The John D. And Catherine T. MacArthur Foundation, the World Bank
တို ံပါွငးပါသညး၈
CEPF ၏ အဓိက ရညးရျယးခ္ကးမြာ Biodiversity Hotspots မ္ာ့ထိနး့သိမး့ရာတျငး ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့၇ အစို့ရမဟုတးေသာ
အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့၇ ပညာရပးဆိုငးရာ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ အစရြိသညးတို ံပါွငးသညး ံ လူထုအေ်ခခဵသညး ံ
အဖျဲ ံအစညး့မ္ာ့ Civil Society Organization CSO မ္ာ့မြ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကးၾကရနး ရညးမြနး့ခ္ကး ရြိပါသညး၈
အဆိုပါရညးမြနး့ခ္ကးအာ့ အေကာငးအထညးေဖၚရာ၉ သကးဆိုငးရာ အစို့ရမ္ာ့၏ လကးရြိေဆာငးရျကးေနသညးံအစီအစဥး၇
နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ အ်ပငး ေထာကးပဵံသညးံ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့၏ လိုအပးးခ္ကးမ္ာ့ကိုပါ ်ပညး ံစဵုစျာပါွငးေအာငး ထညးံသျငး့
ေဆာငးရျကးသျာ့မညး
လုပးငနး့မ္ာ့ကို

်ဖစးပါသညး၈

မထပးေစပဲ

လကးရြိ

ထိနး့သိမး့ေရ့

ေဆာငးရျကးေနၾကသညးံ

အဖျ႕ဲ အစညး့အသီ့သီ့၏

ပိုမိုဖျ ဵံ်ဖိ ု့တို့တကးေအာငးသာ ွိုငး့ွနး့ ပူ့ေပါငး့ ကူညီ အေကာငးထညးေဖၚ သျာ့ရနး

ရညးရျယးပါသညး၈ CEPF ၏ လုပးငနး့စဥး တခုမြာ နညး့ဗ္ဴဟာ ခ္မြတး်ပ်ခငး့ႏြငးံ ပါဝငးပတးသကးသူ Stakeholders မ္ာ့အာ့
ညြိႏိႈငး့ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ လုပးငနး့မ္ာ့အေပၚ အေ်ခခဵထာ့သညးံ ေဂဟစနစးအေ်ခအေန Ecosystem Profile ေဖၚထုတး်ခငး့
လုပးငနး့ ႏြငး ံအတူ အေသ့စိတး ဆနး့စစးခ္ကး မ္ာ့ပါဝငးသညးံ ၂ႏြစးၾကာ ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈ နညး့ဗ္ဴဟာႏြငးံ ခ္ိတးဆကး
ေဆာငးရျကး်ခငး့ လုပးငနး့ ်ဖစးပါသညး၈
ေဂဟစနစးအေ်ခအေန အာ့လကးရြိအေ်ခအေနႏြငးံ ေလ္ားညီေအာငး ေဆာငးရျကး်ခငး့ Updating Ecosystem Profile
CEPF သညး ဿွွ၀ ခုႏြစးတျငးေဆာငးရျကးထာ့သညးံ Ecosystem Profile ေပၚမြ အေ်ခခဵ၊ Indo Burma Hotspots အာ့
Updating Ecosystem Profile ေဆာငးရျကးမညးံ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့အာ့ ဿွွ၅ ခုႏြစးမြစတငး၊ ေငျေၾက့ အကူအညီမ္ာ့
ေထာကးပဵံလ္ကးရြိပါသညး၈

Ecosystem

Profile

သညးလကးရြိအေ်ခအေန၉

မ္ာ့စျာေ်ပာငး့လဲေန်ပီ်ဖစးသညး၈

အေ်ခခဵက္သညးံ သဘာဝပတးဝနး့က္ငး ပ္ကးစီ့်ခငး့၇ ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့ ်ပ ုနး့တီ့လာ်ခငး့တုိ႕ႏြငံး အတူ ေရအာ့လြ္ပးစစး
ထုတးယူ်ခငး့၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အေ်ခခဵ ကုနးထုတးလုပး်ခငး့၇ ဓါတးသတၱဳတူ့်ခငး့၇ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မ္ာ့ အစရြိသညး ံ
အႏၱရာယး သစးမ္ာ့ ေပၚထျကးလာ်ပီ်ဖစးသညး၈ ထို ံ်ပငး အလြဴရြငးမ္ာ့မြ ထိနး့သိမး့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ေငျေၾက့
ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈ ေဆာငးရျကး ရာ၉ ဇီဝမ္ိဳ့စဵု မ္ိဳ့ကျထ
ဲ ိနးသိမး့ေရ့တစးခုတညး့ကိုသာ ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကး်ခငး့ မြသညး ကဏၰ
အသစးမ္ာ့သို ံ ဦ့စာ့ေပ့ ေ်ပာငး့လဲလာ်ခငး့ႏြငးံ အတူ ေဒသအသစး မ္ာ့ကိုလညး့ ပိုမိုစိတးွငးစာ့ လာၾက်ပီ်ဖစးပါသညး၈
လူထုအေ်ခခဵသညး ံ အဖျဲ ံအစညး့မ္ာ့ Civil Society Organization CSO မ္ာ့မြလညး့ ႏိုငးငဵအလိုကး ထိနး့သိမး့ေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့ကို အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ၇ ေဒသအဆငးံႏြငးံ ေအာကးေ်ခအဆငးံထိ ေဆာငးရျကးႏိုငးရနး အချငးံအလမး့ေကာငး့မ္ာ့
ရရြိလာၾက်ပီ်ဖစးပါသညး၈ အခ္ဳပးအာ့်ဖငး ံCEPF ႏြငးံ အလြဴရြငးမ္ာ့၏ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ကို ေကာငး့မျနးေသာ ထိနး့သိမး့ေရ့
ရလာဒးမ္ာ့၇ အေကာငး့ဆဵု့ေသာနညး့စနစးမ္ာ့၇ ်ပညး ံစဵုေသာ သတငး့ဆကးသျယးေရ့ႏြငးံ ေလံက္ငးံသငးၾကာ့်ခငး့ မ္ာ့၉
အေ်ခခဵေဆာငးရျကးသျာ့မညး ်ဖစးပါသညး၈
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ဿွှှ ဧ်ပီလ၉ ်ပဳလုပးေသာ MacArthur Foundation, the Margaret A. Cargill Foundation and the

McKnight Foundation အစရြိသညးံ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ စဵုညီစျာတကးေရာကးသညးံ အစညး့အေဝ့၉ Indo Burma
hotspot ေဒသ အာ့ အဓိက ကိုယးစာ့်ပဳသညးံ မဲေခါငး်မစးဝြမး့ေဒသ Greater Mekong Sub-region ေဒသတျငး့ ရြိ
ထိနး့သိမး့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးေနသညး ံလူထုအေ်ခခဵသညး ံ အဖျဲ ံအစညး့မ္ာ့ Civil Society Organization CSO
မ္ာ့အာ့

ဦ့စာ့ေပ့ေထာကးပဵံေရ့

ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကပါသညး၈အက္ိဳ့ဆကးအေန်ဖငး

ံ

အလြဴရြငး

အဖျ႕ဲ အစညး့၁ခုမြ

ေထာကးပဵံေပ့ရနး သေဘာတူညီမႈရရြိထာ့ပါသညး၈ ဿွှှဇျနးလ မြစတငး၊ လုပးငနး့ညြိႏႈိငး့ခဲ ံရာ ဿွှဿ ဇနးနဝါရီလ၉
အ်ပီ့သတးခဲ ံ်ပီ်ဖစးပါသညး၈
အဆိုပါလုပးငနး့အာ့ CEPF ရဵု့မြ အဓိက တာွနးယေ
ူ ဆာငးရျကးခဲံ်ပီ့ BirdLife International in Indochina, the CIChina Program, Kadoorie Farm & Botanic Garden, the Samdhana Institute and the Yunnan Green
Environment Development Foundation

တို႕ပူ့ေပါငး့ပါဝငးၾကပါသညး၈ ဆကးစပးပါဝငးသူ stakeholders ၁၄ွ

ေက္ားပါဝငး ကူညီေပ့ၾကပါသညး၈ အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့၇ ဒူ့တိုကးေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ အ်ပနးအလြနး email ဆကးသျယး်ခငး့
မ္ာ့ေဆာငးရျကး၊ အစို့ရအဖျ႕ဲ မ္ာ့၇ ံလူထုအေ်ခခဵသညး ံအဖျဲ ံအစညး့မ္ာ့ CSO ၇အလြ္ဴ ရြငးႏိုငးငဵမ္ာ့ အာ့လဵု့ ပူ့ေပါငး့ပါဝငး
ေဆာငးရျကးႏိုငးမညးံ ေနာကးဆဵု့ဆနးကာတငး အစီအစဥး တေစာငး ထျကးရြိေအာငး ေဆာငးရျကးႏိုငးခဲ ံၾကပါသညး၈
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ နညး့ဗ္ဴဟာႏြငးံ ထူ့်ခာ့ခ္ကး Investment Strategy and CEPF Niche
Indo Burma Hotspots ၏ Ecosystem Profile တျငး ၁ငး့၏ ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့ ထိနး့သိမး့ရနး အေရ့ပါမႈ၇ လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့၇
မူွါဒေရ့ရာ policy

ႏြငးံ လူထုအေ်ခခဵသညး

သိသာထငးရြာ့ေသာ

ထိနး့သိမး့ေရ့ရလာဒးမ္ာ့၇

ံအဖျဲ ံအစညး့မ္ာ့
မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့၇

CSO

၏

ေနရငး့ေဒသမ္ာ့၇

အခနး့က႑တို႕အာ့

ေဖၚ်ပပါသညး၈

ဆကးစပးလမး့ေၾကာငး့

Corridors

မ္ာ့၇ေ်မယာရႈခငး့မ္ာ့ႏြငးံ ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့အာ့ အႏၱရာယး်ပ ုေနသညးံ အခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အဓိက်ပႆနာ မ္ာ့ကို ေဖၚ်ပ
ပါသညး၈ ပကတိအေ်ခအေနေလံလာခ္ကး Situation Analysis တျငး လကးရြိ ထိနး့သိမး့ေရ့ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ ႏြငး ံ
ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့

ထိနး့သိမး့ေရ့၉

ပတးဝနး့က္ငး

ေ်ပာငး့လဲမႈ၏

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ

မ္ာ့လညး့ကို

်ပညးံစဵုစျာ

ေဖား်ပပါသညး၈ Investment Strategy တျငး လူထုအေ်ခခဵသညး ံအဖျဲ ံအစညး့မ္ာ့ CSO ႏြငးံ ရနးပဵုေငျေထာကးပဵံသညးံ
အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ၾကာ့ ပိုမိုခ္ိတးဆကးေပ့ႏိုငးမညးံ နညး့ဗ္ဴဟာ ခ္မြတးေပ့ပါသညး၈ CEPF Niche ၉ ရငး့ႏြီ့်မ ုပးႏြဵမႈ၉
အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ အမ္ာ့ဆဵု့ ရရြိေအာငး အေကာငးအထညးေဖၚ ေဆာငးရျကးႏိုငးစျမး့ရြိသညးံး နညး့ဗ္ဴဟာကို ထညးံသျငး့
ေဖၚ်ပထာ့ပါသညး၈
CEPF Niche ကို ၂ ႏြစးကာလ သတးမြတးထာ့်ပီ့ ယၡငး ႏြငး ံ ယၡဳ ရရြိထာ့သညး ံေထာကးပဵံမႈမ္ာ့အာ့လဵု့ ေဖၚ်ပပါရြိးပါသညး၈
ထို ံ်ပငး ရနးဘဵုေငျ စဥးဆကးမ်ပတးရရြိႏုိငးမညး ံနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့၇ ဗ္ဴဟာေ်မာကး ဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့၇ ရနးဘဵုေငျရရြိေရ့
အာ့သာခ္ကးမ္ာ့

ရြိသညးံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့

လညး့ထညးံသျငး့ထာ့ပါသညး၈

လုပးငနး့အေကာငးအထညး

ေဖၚသူ

လူထုအေ်ခခဵသညး ံအဖျဲ ံအစညး့ CSO (သို႕) တစးဦ့်ခငး့စီ အေန်ဖငးံ နညး့ဗ္ဴဟာပါ ဦ့တညးခ္ကး အနညး့ဆဵု့ တစးခုအာ့
အေကာငးအထညးေဖၚႏိုငးရပါမညး၈

သို

ံရာတျငး

Ecosystem

Profile

တျငး

CSO

မ္ာ့က

စီမဵကိနး့

အတျကး

အေထာကးအပဵ ံေတာငး့ခဵသညး ံ ေလြ္ာကးလႊာ တငးသျငး့ရာ၉ ေဖၚ်ပေလ ံရြိေသာ အေသ့စိတး Project Concept မ္ာ့ကို မူ
ေဖၚ်ပေပ့်ခငး့မရြပ
ိ ါ၈
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Indo Burma Hotspots တျငး ဦ့စာ့ေပ့ရညးမြနး့ခ္ကး အေန်ဖငး ံ ထိနး့သိမး့ရနးလိုအပးေနသညးံ မ္ိဳ့စိတးမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့၇
ေနရငး့ေဒသမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပးလမး့ေၾကာငး့ Corridor မ္ာ့အစရြိသညးံ ဇီဝေဗဒဆိုငးရာ အေ်ခခဵအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို
CEPF Investment တျငးထညးံသျငး့ေဖၚ်ပပါသညး၈ Ecosystem Profile ်ပငးဆငးေဆာငးရျကးစဥး ကာလအတျငး့ Indo
Burma Hotspots ထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ ဦ့စာ့ေပ့ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ Conservation Outcomes ထျကးေပၚလာပါသညး၈
Updating process ေဆာငးရျကးစဥးအတျငး့ ်မနးမာႏုိငင
း ဵရြိ မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့၇ ေနရငး့ေဒသမ္ာ့၇ ဆကးစပးလမး့ေၾကာငး့ Corridor
မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့လိုအပးသညးံ အခ္ကးမ္ာ့ကို လကးရြိအေ်ခအေနႏြငးံေလ္ားညီေအာငး update လုပးေပ့ထာ့ပါသညး၈ CEPF
ႏြငးံ ေငျေၾက့ ေထာကးပဵံသူတို႕မြ ရငး့ႏြီ့်မ ႈပးႏြဵမႈ ေရျ့ခ္ယးရာ၉ လျယးကူေစရနး

အတျကး ဦ့စာ့ေပ့ ေဆာငးရျကးရမညးံ

မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့၇ ေနရငး့ေဒသမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပးလမး့ေၾကာငး့ မ္ာ့ကို ေဖၚထုတးရာတျငး ဆကးစပးပါဝငးသူ stakeholders မ္ာ့က
ပူ့ေပါငး့ေဆျ့ေႏျ့ညြိႏႈိငး့်ခငး့ ၇ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ႏြငးံခ္ိနးထို့ၾကညး ံု်ခငး့၇ လတးတေလာေဆာငးရျကးသငး ံသညး ံလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ
လကးရြိေဆာငးရျကးေနမႈ အေပၚပိုမိုေကာငး့မျနးေအာငး ေဆာငးရျကးေပ့ႏြိငးမညး ံ အချငးံအလမး့မ္ာ့အာ့ ေဖၚထုတးေပ့်ခငး့
နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငး ံေဆာငးရျကးေပ့ထာ့ပါသညး၈
CEPF Niche တျငး Indo Burma Hotspots အတျငး့ ထိနး့သိမး့်ခငး့လုပးငနး့ေဆာငးရျကးရနး ဦ့စာ့ေပ့ မ္ိဳ့စိတး ၄၂၁မ္ိဳ့၇
ေနရငး့ေဒသ ၂ွ၆ခု၇ ဆကးစပးလမး့ေၾကာငး့

corridor ၄၄ခု တို႕ ေဖၚ်ပထာ့ပါသညး၈ မူလ Ecosystem Profile

၉

ဦ့စာ့ေပ့ မ္ိဳ့စိတး အမ္ိဳ့အစာ့ ၃၄မ္ိဳ့သာ ချ်ဲ ခာ့ေဖၚ်ပထာ့ပါသညး၈ ဦ့စာ့ေပ့ရမညးံ အပငးအမ္ိဳ့အစာ့ ေလံလာခ္ကးမ္ာ့
ႏြငးံ ဆနး့စစးခ္ကးမ္ာ့ ၉ ်မနးမာ်ပညးမြ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ထညးံသျငး့လာႏုိငး်ခငး့ႏြငး ံ အ်ခာ့ေဒသ၉ မေတျ႕ႏိုငးသညးံ
မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့အာ့ ေဖၚ်ပေပ့ႏိုင်း ခငး့ အစရြိသညးံ အက္ိဳ့မ္ာ့ ရရြိလာပါသညး၈
CEPF

မြ

Indo

Burma

Hotspots

ဆကးစပးလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ Priority Corridors

အတျငး့

ထိနး့သိမး့်ခငး့လုပးငနး့ေဆာငးရျကရနး
း

လိုအပးသညး

ံ

အဓိက
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ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးမ္ာ့အရ CEPF သညး မဲေခါငး်မစးဝြမး့ေဒသ၇ ဗီယကးနမးေ်မာကးပိုငး့ကုနး့်မငးံ ထဵု့ေက္ာကးေတာငးေဒသ
အစရြိသညးံ ဦ့စာ့ေပ့ေဒသ မ္ာ့ရြိ Corridors မ္ာ့ကိုသာ အာရဵုစိုကးလုပးေဆာငးေနသညး ထငး်မငးယူဆေၾကာငး့ အလာ့တူ
အႏၱရာယးရြိေသာ အေ်ခအေနႏြငး ံရငးဆိုငးေနရသညး ံ Tone Sap Lake and Inoudation Zone (Cambodia) ႏြငးံ
Hainan Mountain Zone (China) မ္ာ့ကိုလညး့ ထညးံသျငး့သငးံေၾကာငး့ အၾကဵ်ပ ုခ္ကးမ္ာ့ရြိပါသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵသညး
ထူ့်ခာ့သညး ံ ပထွီအေ်ခအေနမ္ာ့ေၾကာငး ံရငး့ႏြီ့်မႈ ုပးႏြဵ်ခငး့ ေဆာငးရျကးရနး အတျကး အချငးံအလမး့မ္ာ့စျာ ရြိေနပါသညး၈
Hotspots မ္ာ့၉ ဦ့စာ့ေပ့ ရငး့ႏြီ့်မႈ ုပးႏြဵရမညး ံေနရာမ္ာ့အာ့ ေရျ့ခ္ယးရာ၉ ပူ့ေပါငး့ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ နညး့လမး့ကိုအသဵု့်ပ ု၊
ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့အတျကး ်ခိမး့ေ်ခာကးမႈ အႏၱရာယးမ္ာ့ႏြငး ံ အဓိက်ပႆနာမ္ာ့ကို အေသ့စိတး ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ ်ဖငးံ
ေဖားထုတးရရြ်ိ ပီ့်ဖစးပါသညး၈

အမဲလိုကး်ခငး့ႏြငးံ

ေတာရိုငး့တိရစာၦနးမ္ာ့

ကူ့သနး့ေရာငး့ဝယး်ခငး့သညး

မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ႏြငးံ

ယငး့တို ံ၏ ေဂဟစနစးအာ့ ်ခိမး့ေ်ခာကးေနသညးံ အဓိကအခ္ကး်ဖစးပါသညး၈ စီ့ပျာ့်ဖစး စုိကးပ္ိဳ့သညးံ ရာဘာ၇ ဆီအုနး့၇
လကးဘကးႏြငးံ အ်ခာ့ဝငးေငျရ သီ့ႏြဵမ္ာ့စိုကးခငး့မ္ာ့သညး သဘာဝပတးဝနး့က္ငးအတျကး အႏၱရာယးမ္ာ့ပငး ်ဖစးပါသညး၈
ေရအာ့လြ္ပးစစးထုတးလုပး်ခငး့ သညးလညး့ ေခ္ာငး့၇ ေ်မာငး့ႏြငးံ ်မစးတို႕၏ ေဂဟစနစးကို ယိုယျငး့ေစႏိုငးပါသညး၈ အဆိုပါ
အခ္ကးသဵု့ခုမြာ ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့၉ အဓိကေဆျ့ေႏျ့ၾကသညး ံ ်ခိမး့ေ်ခာကးမႈ အႏၱရာယးမ္ာ့ ်ဖစး်ပီ့ ပတးဝနး့က္ငးအာ့
အခ္ိနးတိုအတျငး့ လ္ငး်မနးစျာ ပ္ကးစီ့ေစေသာ အေၾကာငး့မ္ာ့လညး့ ်ဖစးသညးံ်ပငး သဘာဝေဂဟစနစး ၏ ွနးေဆာငးမႈ
Natural Ecosystem Services ကိုသာ အာ့်ပဳရြငးသနးေနရသညးံ ေက့္လကးလူထုႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့စီ့ပျာ့ေရ့ကို အဓိက
ထိခိုကး ပ္ကးစီ့ေစေသာ အခ္ကးမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈
အဆိုပါ်ခိမး့ေ်ခာကးမႈအႏၱရာယး ႏြငးံ ်ပႆနာအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ တဵု႕်ပနးေဆာငးရျကးရနး အတျကး CEFP မြ နညး့ဗ္ဴဟာ
ရညးမြနး့ခ္ကး ၃ခ္ကးအတျငး့ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈဆိုငးရာ အချငးံအလမး့ဿှ ခုအာ့ ေဖၚ်ပထာ့ပါသညး၈ ထူ့်ခာ့ခ္ကးမြာ အစို့ရ၇
လူထုအေ်ခခဵသညး ံအဖျဲ ံအစညး့ CSO မ္ာ့ႏြငးံ အလြဴရြငးမ္ာ့အၾကာ့ အေၾကအလညး ညြိႏႈိငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈမြ ရလာဒးမ္ာ့ပငး
်ဖစးပါသညး၈ ထို႕်ပငး CEPF Niche သညး နညး့ဗ္ဴဟာ ရညးမြနး့ခ္ကး ှှခုအတျငး့ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ အချငးံအလမး့၀၅ခု
တို႕အာ့ ်ခ ုဵငဵုေဖၚ်ပထာ့ပါသညး၈ အဓိက ရဵဘဵုေငျမြာ CEPF ႏြငးံ လူထုအေ်ခခဵ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့အာ့ အကူအညီ
ေပ့လိုသညးံ အလြဴရြငးမ္ာ့၏ အေထာကးအပဵံ ်ဖစးပါသညး၈
Indo Burma Hotspots အတျကး နညး့ဗ္ဴဟာ ဦ့တညးခ္ကးႏြငးံ ရငး့ႏြီ့်မ ႈပးႏမ
ြဵ ႈဦ့စာ့ေပ့ လုပးငနး့မ္ာ့
Strategic Directions and Investment Priorities for CEPF in the Indo-Burma Hotspot
Strategic Directions

Investment Priorities

ှ၈ ကမၻာေပၚမြ မ္ိဳ့သုဥး့ေပ္ာကးကျယးရနး အႏၱရာယးရြိ

ှ.ှ အဓိကကာကျယးရမညးံ မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့၏ အဓိကအုပးစုမ္ာ့အာ့

မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့အာ့
ကာကျယးမႈေပ့်ခငး့

်ခိမး့ေ်ခာကးမႈ

အႏၱရာယးမြ

ေရရြညး

ထိနး့သိမး့ႏိုငးမညးံ

အစီအစဥးအတျကး

ကနဦ့

ေဆာငးရျကးရနး အစီအစဥးခ္မြတး်ခငး့
ှ.ဿ ေရခ္ိဳေန အႏၱရာယးရြိမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့အတျကး အေကာငး့ဆဵု့
ေဆာငးရျကး ေပ့ႏိုးငးမညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ေဖားထုတးေပ့်ခငး့
ှ.၀ အႏၱရာယးရြိ မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့၏ လကးရြိအေ်ခအေန ႏြငး ံ်ပနး႕ႏြဵ႕မႈ
အာ့ သုေတသနလုပးေဆာငးေပ့်ခငး့
ှ.၁ ဦ့စာ့ေပ့မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ ထိေရာကးစျာထိနး့သိမး့ႏိုငးရနးအတျကး
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ရနးပဵုေငျ ်ဖညးံဆညး့ေပ့်ခငး့
ဿ၈ ေတာရိုငး့တိရစာၦနးႏြငးံ အပငးမ္ာ့ ေရာငး့ဝယးသဵု့စျမ
ဲ ႈ

ဿ.ှ အေရ့ယူရသညးံအဖျ႕ဲ မ္ာ့အာ့ လုပးငနး့ထိေရာကးမႈရြိေစရနး

အာ့ ေလ္ာံက္ေစေရ့ ၉ပါဝငး ေဆာငးရျကး်ခငး့

ေအာငး်မငးခဲံသညးံ

လုပးကိုငးနညး့စနစးမ္ာ့

အသိေပ့်ခငး့

ႏြငး ံအဆကးအသျယး ေကာငး့မ္ာ့်ဖငးံ ဖနးတီ့ေပ့်ခငး့
ဿ.ဿ

နယးစပး်ဖတးေက္ားသယးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့
အဖျ႕ဲ အစညး့ႏြငးံ

တာဝနးရြိ

ကုနးသျယးသူမ္ာ့အၾကာ့

ေဆျ့ေႏျ့၊

ထိနး့ခ္ဳပးေပ့်ခငး့
ဿ.၀

စီ့ပျာ့ေရ့အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့အာ့

ေတာရိုငး့တိရစာၦနးႏြငးံ

အပငးမ္ာ့ ေရာငး့ဝယး်ခငး့၇ သယးေဆာငး်ခငး့၇ သဵု့စျ်ဲ ခငး့
တာ့ဆီ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေစ်ခငး့၈
ဿ.၁ အပငးႏြငး ံေတာရုိငး့တိရစာၧနးံမ္ာ့ ကာကျယးေရ့ ဥပေဒ
သကးေရာကး
ပူ့ေပါငး့

ေရ့အတျကး

ပါဝငးလာေစေရ့

်ပညးသူမ္ာ့မြ

ထိေရာကးစျာ

ပညာေပ့်ခငး့ႏြငးံ

လူထု

စညး့ေဝ့်ခငး့ လုပးငနး့ေဆာငးရျကး်ခငး့၈
၁၈

Key

Biodiversity

Areas

KBA

မ္ာ့၏

၁.ှ အဓိကထိနး့သိမး့ရမညး ံေနရာမ္ာ့၉ မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့၏ စီမဵခနး ံ

ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့၇အုပးခ္ဳပး်ခငး့လုပးငနး့

ချဲမႈအချငးံအာဏာမ္ာ့

မ္ာ့၉ ်ပညးသူလူထုမြပိုမိုပါွငးလာေစ်ခငး့

်မြငးံတငးေပ့်ခငး့၈

ပိုမိုရရြိေရ့အတျကး

စိတးပါဝငးစာ့မႈ

၁.ဿ ေဒသခဵ်ပညးသူအစုအဖျ႕ဲ ပိုငး သစးေတာမ္ာ့၇ ေရထျကးပစၥညး့
လုပးငနး့မ္ာ့၇

ထိနး့သိမး့ေရ့

သစးေတာမ္ာ့

တို့ခ္ဲ႕

ေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့၈
၁.၀

ကာကျယးေတာ
်ပညးသူမ္ာ့မြ

Protected

Area

ထိနး့သိမး့အုပးခ္ဳပးမႈ

မ္ာ့တျငး

ေဒသခဵ

လုပးငနး့မ္ာ့၉

ပူ့တျဲ

ပါဝငးချငးံရေအာငး ေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့၈
၁.၁ KBA ဧရိယာမ္ာ့၉ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ ရြာေဖျေဖားထုတး်ခငး့ႏြငးံ
ေဒသခဵ

်ပညးသူမ္ာ့

ပူ့ေပါငး့ပါွငးမက
ႈ ို

အေ်ခခဵသညးံ

နညး့စနစးမ္ာ့ ်ဖငးံ အေကာငးအထညးေဖၚေစ်ခငး့
၃၈

ဇီဝမ္ိဳ့စဵု

မ္ိဳ့ကျမ
ဲ ္ာ့၇

ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့

၃.ှ

လူထုအေ်ခခဵအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့အတျငး့

မူဝါဒ၇

စီမဵကိနး့

ႏြငး ံယငး့တို ံ၏ အသကးေမျ့မႈမ္ာ့၉ အဓိက

ေရ့ဆျ်ဲ ခငး့ႏြငးံ ဇီဝမ္ိဳ့စဵု ေဒသခဵလူထုႏြငးံ အသကးေမျ့မႈတို႕

ဆကးႏျယးေနသူမ္ာ့

အတျကးထိခိုကးေစမညးံအခ္ကးမ္ာ့ေဖၚထုတးရာ၉ ကူညီ်ခငး့

အာ့

ထိနး့သိမး့ေရ့အတျကး
ညြိႏႈိုငး့ ေဆာငးရျကးေစ်ခငး့

Corridor

မ္ာ့

ပူ့ေပါငး့ဆကးသျယး

ႏြငးံ

ေဘ့အႏၱရာယးေလ္ာံပါ့ေရ့

ေဖားထုတး်ခငး့

အစီအစဥးမ္ာ့
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၃.ဿ

အဓိက

Corridors

ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့

မ္ာ့၉

ဇီဝမ္ိဳ့စဵုႏြငးံ

တို့တကးေစေရ့

ေဂဟစနစး

အတျကး

ေ်မ

အသဵု့ခ္မႈႏြငဖ
းံ ျဵ ံ်ဖိ ု့တို့တကးမႈအစီအစဥးမ္ာ့ ခ္မြတး်ခငး့ ၈
၃.၀

အမ္ိဳ့သာ့

သစးေတာစီမဵကိနး့တျငး

ပါဝငးေသာ

ဇီဝမ္ိဳ့စဵုတို႕၏ တို့တကးမႈအတျကး ေဂဟစနစး ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့
အသိပညာေပ့ အစီအစဥးမ္ာ့ ေဖၚထုတးေပ့်ခငး့၈
၃.၁

ပတးဝနး့က္ငး

ထိနး့သိမး့ေရ့၉

စိတးပါဝငးစာ့မႈ

ပိုမရ
ို ရြိေရ့အတျကး media အာ့ အသဵု့်ပဳ်ခငး့၈
၅၈

အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ၇

ေဒသအဆငးံ၇

၅.ှ ဦ့စာ့ေပ့ထိနး့သိမး့ေရ့လုပးငနး့ ေဆာငးရျကး ေနၾကသညး ံ

ေအာကးေ်ခအဆငးံ တိုငး့အတျကး

ဇီဝမ္ိဳ့စဵမ
ု ္ာ့၇

လူထုအေ်ခခဵ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ၾကာ့ ကျနးယကးစနစး်ဖငး ံ

ေဒသခဵ်ပညးသူႏြငးံ

လုပးငနး့မ္ာ့

ဆကးဆဵေရ့ တို့တကးေအာငး ေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့၈

ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့အတျကး

အသကးေမျ့မႈ

ေလံက္ငးံပညာေပ့ လုပးငနး့

၅.ဿ

ေဆာငးရျကး်ခငး့

အဖျ႕ဲ အစညး့တျငး့

တို့တကးမႈ

OD

ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့အတျကး

ေထာကးပဵံေပ့်ခငး့၈
၅.၀ ကူညီေပ့သ ူvolunteers မ္ာ့အတျကး ရြငး့လငး့လျယးကူ
ေခ္ာေမျ ံသညး ံ အစီအစဥးမ္ာ့ ခ္မြတးေပ့်ခငး့၈

ှှ၈

လကးေတျ႕
ဦ့ေဆာငးႏိုငးစျမး့

ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့
ႏြငးံ

အာ့

ှှ.ှ

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးႏိုငးမႈ

Hotspot

မ္ာ့အတျကး

အေထာကးအပဵ

ံမ္ာ့

ရယူ

ေဆာငးရျကး ရာတျငး လျယးကူထိေရာကးေစေရ့ အတျကး

အရညးအေသျ့်မြငးံတငးေပ့်ခငး့

လုပးထဵု့လုပးနညး့ႏြငးံ အဆငး ံမ္ာ့ ေလ္ာံခ္ေရ့ ညြိႏႈိုငး့
ေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့၈
ှှ.ဿ လူထုအေ်ခခဵ အဖျ႕ဲ အစညး့CSO မ္ာ့အာ့ အဖျ႕ဲ အစညး့ႏြငးံ
မူဝါဒေရ့ရာ

အကနး႕အသတးမ္ာ့အတျငး့

Ecosystem

Profile ပါ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖၚရာ၉
ပိုမလ
ို ျတးလပးးချငးံ ရြိေစ်ခငး့
မြတးခ္ကး- CEPF Niche ၏ ရညးမြနး့ခ္ကး ၃ခု၇ ဦ့တညးခ္ကး ှှခ္ကးမြ ေကာကးႏုတးေဖား်ပပါသညး၈
သဵု့သပးခ္ကး Conclusion
Indo

Burma

Hotspots

ေဒသ်ဖစးပါသညး၈

သညး

လူဦ့ေရ

ဇီဝမ္ိဳ့စဵုၾကျယးဝ်ခငး့၇

တို့တကးလာ်ခငး့၇

ရြာ့ပါ့မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့

ရြိ်ခငး့တို႕ေၾကာငးံ

စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႕်ဖိဳ့တို့တကးလာ်ခငး့၇

အေရ့ၾကီ့သညးံ

ေနထိုငးစာ့ေသာကးမႈပဵုစဵ

ေ်ပာငး့လဲလာ်ခငး့သညး အဆိုပါေဒသအာ့ အထူ့ပငး သကးေရာကးမႈ ရြိခဲံပါသညး၈ Hotspots မ္ာ့အာ့ သတိ်ပဳမိလာသညးံ
ှ၆၆ွ

မြစ၊

အစို့ရႏြငးံ

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ

NGO

မ္ာ့သညး

အဆိုပါ

Hotspots

မ္ာ့ထိနး့သိမး့ေရ့အတျကး
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ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ တစးႏြစးထကးတစးႏြစး ပိုမိုရရြိလာခဲံပါသညး၈ထို ံအတူ ႏိုငးငဵအလိုကး Hotspots မ္ာ့၏ ဧရိယာမ္ာ့
တို့တကးလာ်ခငး့ႏြငးံ ထိနး့သိမး့ေရ့နညး့စနစးမ္ာ့လညး့ လိုကးပါ ေ်ပာငး့လဲလာခဲံ်ပီ်ဖစးပါသညး၈
လကးရြိကာလမ္ာ့၉ အလြဴရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဇီဝမ္ိဳ့စဵုထိနး့သိမး့ေရ့မြ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကဲံသို႕ေသာ issues မ္ာ့သို႕
စိတးဝငးစာ့မႈေ်ပာငး့လဲခဲံသ်ဖငးံလညး့ Hotspots မ္ာ့သို႕ ေထာကးပံဵမႈမ္ာ့ေလ္ာံက္်ခငး့ႏြငးံ ရပးဆိုငး့်ခငး့မ္ာ့ ေတျ႕ၾကဵဳ
လာရပါသညး၈

တစးခ္ိနးတညး့မြာပငး

စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ

မူဝါဒေရ့ရာမ္ာ့အာ့

ေရအာ့လြ္ပးစစး၇

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့

အေ်ခခဵ

ကုနးထုတးလုပး်ခငး့၇ သတၱဳတူ့်ခငး့ႏြငးံ စကးမႈလုပးငနး့အစရြိသညးံ ကိုယးပိုငးရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့၉ ဦ့စာ့ေပ့ ေဆာငးရျကး
လာၾကပါသညး၈

၁ငး့လုပးငနး့မ္ာ့မြာ

ပတးဝနး့က္ငးအာ့ထိခိုကးမႈ

မ္ာ့ေသာလုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးပါသညး၈

သို႕ရာတျငး

ေကာငး့က္ိဳ့အေန်ဖငးံ ဇီဝမ္ိဳ့စဵုကာကျယး်ခငး့၇ ေရရြညးတညးတဵံေသာဖျဵ႕်ဖိဳ့မႈ၇ ဆငး့ရဲမႈေလြ္ာံခ္်ခငး့ ႏြငးံ လူမႈအချငးံအေရ့
တို့တကးမႈတို႕ကို ဦ့စာ့ေပ့သညးံ လူထုအဖျ႕ဲ အစညး့ CSO မ္ာ့ တို့တကးလာမႈကိုလညး့ ေတျ႕်မငးရပါသညး၈
CEPF ႏြငးံ အ်ခာ့အေထာကးအပဵံေပ့မညးံ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့မြ CSO မ္ာ့၇ NGOမ္ာ့ႏြငးံ Community Base Organization
CBO

မ္ာ့အာ့

ထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ

လုပးငနး့မ္ာ့

ေဆာငးရျကးရာ၉

ပိုမိုထိေရာကးေအာငး်မငးေစေရ့၇

ပူ့ေပါငး့

ေဆာငးရျကးေရ့ အတျကး ေငျေၾက့အေထာကးအပဵံမ္ာ့ရရြိေအာငး အကူအညီေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈ Ecosystem Profile
ႏြငးံအတူ Investment Strategy ကုိ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ၇ ေဒသအဆငးံ၇ ေအာကးေ်ခအဆငးံအထိ ပူ့တျဲ အေကာငးအထညး
ေဖၚႏိုငးေရ့ ေဆာငးရျကးမညး်ဖစးသညး၈ Investment Strategy သညး Indo Burma Hotspots ထိနး့သိမး့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့
အတျကး

အဓိကအခကးအခဲမ္ာ့ကို

ေ်ဖရြငး့ႏိုငးမညး

်ဖစးပါသညး၈Investment

Strategy

ေၾကာငး

ံေနာကးလာမညးံ

၂ႏြစးအတျငး့ ်ပႆနာရပးမ္ာ့အာ့လဵု့ ေ်ပလညးႏိုငးမညးဟု မဆိုလို ေသားလညး့ အဆိုပါ Investment Strategy အာ့
လူထုအဖျ႕ဲ အစညး့ CSOမ္ာ့ အတျငး့ ေဆာငးရျကးေစ်ခငး့်ဖငးံ CEPF အေန်ဖငးံ ထိနး့သိမး့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ အရညးအေသျ့၇
အသိပညာ၇ နညး့လမး့ေကာငး့မ္ာ့ ေဖၚေဆာငးရာ၉ ပိုမိုက္ယး်ပနး႕ခိုငးမာသညးံ အေထာကးအပဵ ံေကာငး့ တခုအ်ဖစး
တညးရြိမညး ်ဖစးပါသညး၈

