
နိဒါန္း

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိပ္ခါဖူလုံေရး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔  (LIFT) သည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ 
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြႏွင့္ အစာအာဟာရဖူလုံေရး  
ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ေဒသတြင္းငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ စရိတ္စကသက္သာေသာ  ေမြးၿမဴေရး 
နည္းပညာစနစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးရန္ “ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ အလယ္ပိုင္းေျခာက္ေသြ႕ဇုန္တြင္ 
ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ ဖူလုံေရးႏွင့္ ၀င္ေငြျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ရည္ရွည္တည္တံ့ေသာ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမွင့္တင္ေရး (MYFC)”စီမံကိန္းကို 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ MYFC စီမံကိန္းသည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ 
ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ၿမိဳ႔နယ္ေလးခုႏွင့္ အလယ္ပိုင္းေျခာက္ေသြ႕ဇုန္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ 
သံုးႏွစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းသည္ ငါးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
အိမ္ေထာင္စု ၅၀၀၀ ႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ အသိပညာ မွ်ေ၀ျခင္း သင္ယူျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕မႈ ရွိလာရာမွတဆင့္ ဆင့္ပြားအက်ိဳးခံစားရေသာ ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္စု ၅၀၀၀အေပၚ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္ေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။ တန္ဖိုးဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈတစ္ေလွ်ာက္ ငါးမေဖၚခင္ႏွင့္ ငါးေဖၚၿပီး 
ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို နားလည္ရန္ႏွင့္ 
အားျဖည့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ သုေတသနေတြကို ထပ္မံျဖည့္တင္းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

နည္းပညာစြမ္းရည္တည္ေဆာက္ရာမွာ WorldFishႏွင့္အတူ စုစုေပါင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ေလးဖြဲ႔ပါ၀င္မွာ 
ျဖစ္ၿပီး NGOမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ငါးလုပ္ငန္းသုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရကြန္
ယက္ FRDN တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း ၿဖစ္ေသာ ဥေဖာက္ကန္လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ေမြးျမဴေရး 
ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ငါးလုပ္ငန္းဌာနႏွင့္ LIFTစည္းမ်ဥ္းအရ 
အေသးစားသုေတသနစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး သုေတသီလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

Promoting the sustainable growth of aquaculture in Myanmar 
to improve food security and income for communities in the 
Ayeyarwady Delta and Central Dry Zone (MYFC)
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ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ဤစီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ အလယ္ပိုင္းေျခာက္ေသြ႕ဇုန္မွာ တႏိုင္တပိုင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြ အစားအေသာက္ႏွင့္ 
အာဟာရဖူလုံေရးကို တိုးျမွင့္ဖို႔အတြက္ ရည္ရွည္တည္တံ့ေသာ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား

2015 2016 2017 2018 TOTAL (HHs)
LEARNING HHs 1,000 1,000
SCALING HHs 500 2,000 1,500 4,000

•  ၁။ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လက္ရွိအေနအထားမွ အလားအလာေကာင္းေသာ ဆန္းသစ္မႈ မ်ားႏွင့္ အေလ့အထအသစ္မ်ား နည္းပညာအသစ္မ်ားႏွင့္အတူ 
ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ထိုဆန္းသစ္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္။

•  ၂။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ အာဟာရရဖူလုံေရးႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေပး ေသာ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေဖာ္ထုတ္ထား သည့္ ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို စီစဥ္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
အဓိကအစု၀င္မ်ား FRDNႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ရန္။

•  ၃။ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရေသာ အသိပညာမ်ားကို အစိုးရ၊ NGOမ်ား၊ အဓိကမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အား 
မွ်ေ၀ရန္။

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရလဒ္မ်ား

ရလဒ္ ၁ - အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀၀မွ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ျမွင့္တင္ေပးထားေသာ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို 
က်င့္သံုးလာေစေရး စီမံကိန္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုးၿမိဳ႕နယ္ေလးခုမွာ တိုးခ်ဲ႕ရန္သင့္ေတာ္ေသာ တႏိုင္တပိုင္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးႏိုင္မည္။

ရလဒ္ ၂ - အနည္းဆံုးရြာ ၅၀ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၄၀၀၀အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ေပးရန္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္ေရး နည္းပညာမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားမွာ 
ပါ၀င္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ၃ဖြဲ႕တြင္ အင္အားျဖည့္တင္းရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္ရရွိမႈတစ္ခုမွ အသိပညာမ်ားကို 
အသံုးျပဳႏိုင္မည္။

ရလဒ္ ၃ - MYFC၏ အဓိကေတြကရွိမႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို အစိုးရ၊ NGOမ်ား၊ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္မည္။ ထိုအခါ ၎တို႔သည္ 
တႏိုင္တပိုင္ ငါးေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အရန္သင့္သိရွိႏိုင္ၿပီး ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္စု ၅၀၀၀အေပၚလည္း ဆင့္ပြားအက်ိဳးသက္ေ
ရာက္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


