GREEN Mekong စီမဵခ္ကး
မဲေခါငးေဒသ႐ိြ အေ်ခခဵလူတနး့စာ့ သာတူညီမြ္႐ိြေစေရ့ႏြငးံ အဆငးံ်မငးံကျနးရကး
ေနာကးခဵသမုိးငး့:
မဲေခါငး်မစးဝြမး့ေအာကးပိုငး့႐ိြသစးေတာမ္ာ့သညး ေဒသတစးခုလဵု့၏ တစးဝကးနီ့ပါ့အထိဖဵု့လႊမး့ေန်ပီ့၊ သစးေတာကုိ မြီ ခိုေနရသညးံ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့အတျကး
မ႐ိြမ်ဖစးလိုအပးေသာ လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ
ေ်မ႐ြငး့လငး့်ခငး့၊

ေရ႐ြညးတညးတဵံမႈမ႐ိြသညးံ

ေတာမီ့ေလာငး်ခငး့ႏြငးံ
သကးသာေစရနး

ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာအက္ိဳ့က့္ဇူ့တို႔ကို ပဵံပို့ေပ့ေနပါသညး။ ဤသစးေတာမ္ာ့သညးရညး႐ျယးခ္ကးတမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ
သစးထုတး်ခငး့ႏြငးံ

ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲ်ခငး့တုိံ၏

အမဲလိုကး်ခငး့

်ခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ကို

ေဆာငး႐ျကးရာ၌ သစးေတာမ္ာ့ကာကျယးထိနး့သိမး့်ခငး့ကို

အေလ့ထာ့လာၾကသညး။

သုိံေသား

၊ၾကီ့မာ့က္ယး်ပနး႔သညးံ

အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ့တညးေဆာကး်ခငး့၊

ေနံစဥးနြငးံအမြ္ပို၍ပုိ၍ခဵေနရသညး။

ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးစဥးေလ္ာံပါ့

တျကးေ်ခကိုကးသညးံေရ႐ြညးခ္ဥး့ကပးမႈနညး့လမး့အ်ဖစး

သစးေတာကာကျယးေစာငးံေ႐ြာကးမႈဆိုငးရာ

ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့ႏြငးံ

ကမာၻတစးဝြမး့မြ

အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့မ္ာ့တျငး

ေဒသခဵမ္ာ့၏ လိုအပးခ္ကး၊ ရညးမြနး့ခ္ကး၊ ကျ္မး့က္ငးမႈ၊ အသိပညာဗဟုသုတႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈတို႔ကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့မႈ မ႐ိြသညးံ အတျကး က္႐ဵႈ့မႈမ္ာ့
ကိုလညး့

ၾကဵဳေတျ႔ရ

ပါသညး။

လူသနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာမြ

သစးေတားမ္ာ့ေပတျငး

မီြခိုမႈ်ပဳေနရသညးံ

မဲေခါငး်မစးဝြမး့ေအာကးပိုငး့ရြိ

သစးေတာမ္ာ့ကို

ကာကျယးေစာငးံေ႐ြာကးရနး၊ ကာဗျနး ဓာတးေငျ႔ထုတးလႊတးမႈ ေလြ္ာံခ္ရနးႏြငးံ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈကို ေလြ္ာံနညး့သကးသာေစရနး ေဖားေဆာငးသညးံမူဝါဒမ္ာ့ႏြငးံ
မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့တျငး ေဒသခဵမ္ာ့မြ တကးၾကျစျာပါဝငးသညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ်ဖစးမြသာလ္င းေအာငး်မငးမႈရ႐ိြပါလိမးံမညး။
်ခဵဳငဵုသဵု့သပးခ္ကး: အေမရိကနး ႏိုငးငဵတကာဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈေအဂ္ငးစ(ီ USAID) မြ အေထာကးအပဵံ ် ပဳသညးံ မဲေခါငးေဒသ အေ်ခခဵလူတနး့စာ့မ္ာ့ သာတူညီမြ္ ႐ိြမႈႏြငးံ
အဆငးံ်မငးံကျနးရကး (GREEN Mekong) စီမဵခ္ကးသညး မဲေခါငး်မစးဝြမး့ေအာကးပိုငး့ေဒသ႐ိြ မူဝါဒခ္မြတးသူမ္ာ့ႏြငးံ အေ်ခခဵလူတနး့စာ့ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ဖကး
မ္ာ့အာ့ သစးေတာအေ်ခခဵသညးံ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးစဥး ေလ္ာံပါ့သကးသာေစေရ့အတျကး ႏိုငးငဵလုဵ့ဆုိငးရာ၊

ေဒသဆိုငးရာ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ဖကး

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး ထိေရာကးစျာထိေတျ႔ပါဝငးနုိငးရနး စျမး့ေဆာငးရညးတညးေဆာကးေပ့၍ ေဒသတျငး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့၊ အခ္ကးအလကးမြ္ေဝ်ခငး့ႏြငးံ
ကျနးရကး်ဖနး႔က္ကး်ခငး့တို႔ကို အာ့ေပ့်မြငးံတငးေပ့သညး။
ေဒသဆိုငးရာခ္ဥး့ကပးမ:ႈ GREEN Mekong စီမဵခ္ကးသညး မဲေခါငး်မစးဝြမး့ေအာကးပိုငး့႐ိြး ကေမာၻဒီ့ယာ့၊ လာအုိ ၊်မနးမာ၊ ထိုငး့ႏြငးံဗီယကးနမး ႏိုငးငဵမ္ာ့အာ့လဵု့၌
၎၏စျမး့ေဆာငးရညးတညးေဆာကးမႈ၊ သတငး့အခ္ကးအလကးမြ္ေဝမႈႏြငးံ မူဝါဒဆုိငးရာလုပးငနး့စဥးမ္ာ့်ဖငးံ ေဒသဆိုငးရာခ္ဥး့ကပးမႈမ္ာ့်ပဳလုပး၍ သစးေတာ
အေ်ခခဵရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ ေလ္ာံပါ့သကးသာ်ခငး့ သာတူညီမြ္ရြိေစေရ့ကို အေ်ခခဵသညးံ ေဒသဆိုငးရာသငးယူမႈ၊ ေလံက္ငးံသငးတနး့ေပ့မႈ၊

ေဒသတျငး့

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲႏြငးံ ဆကးသျယးေရ့စၾကၤတို႔အာ့ ေရရြညးတညးတဵံေစရနးေဆာငး႐ျကးပါသညး။
ရညး႐ျယးခ္ကး: GREEN Mekong စီမဵခ္ကးသညး သစးေတာအေ်ခခဵရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစး စ ဥးေလ္ာံပါ့သကးသာေစ်ခငး့အတျကး ႏိုငးငဵႏြငးံေဒသဆိုငးရာ
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ အစီအစဥးေရ့ဆျမ
ဲ ႈ၊ သငးယူမႈ၊ မူဝါဒေဆျ့ေႏျ့မႈႏြငးံ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့၌ သာတူညီမြ္႐ိြေစေရ့ေပါငး့စညး့မူႏြငးံ ေထာကးကူအာ့ေပ့မႈ ်ပဳနုိငး
ေစရန း မူဝါဒခ္မြတးသူမ္ာ့ႏြငးံ အေ်ခခဵလူတနး့စာ့ စီ့ပျာ့ဖကးမ္ာ့၏ စျမး့ေဆာငးရညးတုိ့်မငးံေပ့ရနး ရညးရျယးပါသညး။ ေအာကးပါ ရညး႐ျယးခ္ကး(၀)ရပး ်ပညးံမီ
ေစရနး လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့းေရ့ဆျထ
ဲ ာ့ပါသညး။


သာတူညီမြ္်ဖစးေစေရ့ေပါငး့စညး့မႈမ္ာ့်ဖငး ံသစးေတာအေ်ခခဵရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးစဥးေလ္ာံပါ့သကးသာေစ်ခငး့ႏြငးံသကးဆုိငးသညးံ ႏိုငးငဵႏြငးံ
ေဒသဆိုငးရာ မူဝါဒလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကိုအာ့ေကာငး့လာေအာငးေဆာငး႐ျကး်ခငး့



သစးေတာအေ်ခခဵရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးစဥး

ေလ္ာံပါ့သကးသာေစေရ့၌

သာတူညီမြ္်ဖစးမြဳကုိေထာကးကူအာ့ေပ့ရနး

အမ္ာ့်ပညးသူ

လူမႈအဖျ႔အ
ဲ စညး့တိ(ု႔ CSOs)၏ စျမး့ေဆာငးရညးအာ့ေကာငး့လာေအာငးေဆာငး႐ျကး်ခငး့ႏြငးံ


သစးေတာအေ်ခခဵရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးစဥးေလ္ာံပါ့သကးသာေစ်ခငး့ဆိုငးရာသာတူညီမြ္႐ြိေစေရ့၌

အက္ိဳ့တူစီ့ပျာ့ဖကးမ္ာ့၏

နာ့လညး

သေဘာေပါကးမႈကို်မြငးံတငးေပ့်ခငး့
အခ္ိနးကာလ: GREEN Mekong စီမဵခ္ကးသညး(၀)ႏြစး စီမဵကိနး့ ်ဖစးပါသညး။ (ေအာကးတိုဘာ ဿွှဿ မြ စကးတငးဘာဿွှ၂).
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GREEN Mekongစီမဵခ္ကးသညးေအာကးပါအဓိကက္သညးံေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ရ႐ိြရနးရညးရျယးပါသညး။


သစးေတာအေ်ခခဵရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ ်ဖစးစဥးေလ္ာံပါ့သကးသာေစေရ့၌ သာတူညီမြ္႐ြိေစေရ့ဆိုငးရာ အေ်ခခဵလူတနး့စာ့ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ဖကး
မ္ာ့၏ အ်မငး႐ႈေထာငးံမ္ာ့ကို အနညး့ဆဵု့(၀)ႏိုငးငဵ႐ိြ မူဝါဒခ္မြတးသူမ္ာ့မြ ဆကးသျယး်ခငး့၊ ဖလြယး ်ခငး့ႏြငးံ နာ့လညး်ခငး့ လုပးေဆာငးႏိုငးသညးံ
ႏိုငးငဵအဆငံး ေလံလာသငးယူေရ့ မူဝါဒစၾကၤဵတစးခု တညးေဆာကးရနး၊



သစးေတာအေ်ခခဵ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးစဥးမ္ာ့ ေလ္ာံပါ့သကးသာေစေရ့တျငး အေ်ခခဵလူတနး့စာ့မ္ာ့၏ ကိစၥေရ့ရာမ္ာ့အေပၐ မူဝါဒ
အၾကဵ်ပဳေထာကးခဵမ ူအနညး့ဆုဵ့ (ဿ) ခ္ကးကို အာဆီယ(ဵ ASEAN) ေဒသဆိုငးရာ မူဝါဒေဆျ့ေႏျ့ပျဲဖိုရမးႏြငးံ ကျနးရကး၌ ေဆျ့ေႏျ့တငး်ပရနး၊



သစးေတာအေ်ခခဵရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးစဥးမ္ာ့ ေလ္ာံပါ့သကးသာေစေရ့၌ သာတူညီမြ္႐ိြေစေရ့ႏြငးံ အေ်ခခဵလူတနး့စာ့ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ဖကး
မ္ာ့ထဵ ေဆျ့ေႏျ့မႈ လျယးကူအဆငးေ်ပေစေရ့အတျကး အနညး့ဆဵု့(၁)ႏိုငးငဵမြ လူမႈအဖျ႔အ
ဲ စညး့(ဿွ)ကိုသငးတနး့ေပ့ရနး၊



သစးေတာအေ်ခခဵသည းံရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးစဥ းေလ္ာံပါ့သကးသာေစေရ့နြငးံသကးဆုိငးသညးံအေ်ခခဵလူတနး့စာ့ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ဖကးမ္ာ့၏
အ်မငးသေဘာထာ့မ္ာ့ကို သကးဆိုငးရာေဒသ႐ိြ မူဝါဒ ခ္မြတးသူမ္ာ့ ထဵသုိ ံစုေဆာငး့်ပဳစု်ခငး့၊ နညး့ေဖားထုတ်းခငး့၊ ဆကးသျယး ေဆာငး႐ျကး်ခငး့
မ္ာ့အတျကး အနညး့ဆဵု့(၁)ႏိုငးငဵမြ လူမႈအဖျ႔အ
ဲ စညး့(ှွ)ဖျဲ႔ကို တိုကး႐ိုကးေထာကးပဵံရနး၊



သစးေတာအေ်ခခဵ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးစဥးမ္ာ့ ေလ္ာံပါ့သကးသာေစေရ့၌ သာတူညီမြ္မႈ႐ိြေစေရ့ဆိုငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို
အနညး့ဆဵု့ တစးသီ့ပုဂလ
ၢ လူအေယာကး(ှွွွွ)မြ အေ်မာကးအမ္ာ့သိရြိ ရယူႏိုငးရနး၊



သစးေတာအေ်ခခဵသညးံ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးစဥးမ္ာ့ ေလ္ာံပါ့သကးသာေစေရ့၌ ပို၍သာတူညီမြ္႐ိြေစေရ့အတျကး က္ာ့၊မအချငးံ အေရ့
ဆိုငးရာကို သတးသတးမြတးမြတးထညးံသျငး့ ေဖားေဆာငးရနး၊



သစးေတာအေ်ခခဵသညးံ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ဖစးစဥး ေလ္ာံပါ့သကးသာေစေရ့၌ သာတူညီမြ္႐ိြေစေရ့ အာ့ေပ့အာ့ေ်မြာကး်ပဳရာ၌ ေလံလာ
ေတျ႔႐ိြမႈႏြငးံ

အေကာငး့ဆဵု့ေဖားေဆာငးမႈမ္ာ့ကို

မြ္ေဝဖလြယးေပ့ႏိုငးမညးံ

တစးႏိုငးငဵလဵု့ႏြငးံ

ေဒသဆိုငးရာ

အဆငးံ်မငးံေကာငး့မျနးသညးံ

ကျနးရက း႐ိြေစရနး

ဆကးသျယးရနးလိပးစာ:
GREEN Mekongစီမဵခ္ကး
RECOFTC – လူႏြငးံသစးေတာဗဟိုဌာန
စာတုိကးေသတၱာအမြတး ှှှှ၊ ကစကးဆတးစာတိုကး၊
ဖဟျနး့ယိုထငးလမး့၊
ဘနးေကာကး ှွ၉ွ၀ ၊ ထိုငး့ႏိုငးငဵ
တယးလီဖုနး့: +၃၃ (ွ) ဿ ၉၁ွ ၂၄ွွ လိုငး့ချဲ ၀ဿ၁ဿ

ရနးကုနးရုဵ့ - ်မနးမာံသစးလုပးငနး့ရုဵ့ွနး့၊
ဘုရငးံေနာငးလမး့၊ အေနာကးဂ္ိဳကုနး့၊
အငး့စိနး်မိဳ ံနယး၊ ရနးကုနး်မိဳ ံ
ေန်ပညးေတားရုဵ့၊ - သစးေတာသုေတသနဌာန၊
ေရဆငး့၊ ေန်ပညးေတား

အီ့ေမ့လး: green.mekong@recoftc.org
တယးလီဖုနး့

+ ၉၂ (၃၄) ၁ှ၃၂ဿ၀ / ၁ှ၃၂ဿ၁

အငးတာနကးဝကးဘးဆိုကး: http://www.recoftc.org/site/resources/GREEN-Mekong/
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