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အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

EAAFP MOP10/D2: EAAF ြပည်သူလူထု*ှင့်ဆက်သွယ်ြခင်း၊ အသိပညာေပးြခင်း၊ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရ<က်ေစြခင်း၊ သိြမင်*ိုး?ကားေစြခင်း (CEPA)
လုပ်ငန်းစီမံချက်(၂၀၁၉-၂၀၂၄)
ရည်ရ<ယ်ချက်။

လူများှင့် ဇီဝမျိးစံုမျိးကွဲများအတွက် အကျိးေကျးဇူးများ ရရှိေစရန် အေရှအာရှ-ဩစေတးလျငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်း(EAAF) ရှိ ေြပာင်းေရွ

ကျက်စားသည့်ေရေပျာ်ငှက်များှင့် ၎င်းတို၏ ေနရင်းေဒသများကို အသိအမှတ်ြပထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် ြဖစ်သည်။
CEPA ရည်မှန်းချက်။ ေြပာင်းေရွကျက်စားသည့်ေရေပျာ်ငှက်များ ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် ၎င်းတို၏ ေနရင်းေဒသများကို ကီးကပ်အုပ်ချပ်ြခင်းဆိုင်ရာ အေြခခံ သေဘာ
တရားများအား EAAF ရှိ ြပည်သူလူထမ
ု ျား နားလည်သိရှိလာေစရန်ြဖစ်သည်။
လိလ
ု ားဖွယ် အေြခအေန။ ေြပာင်းေရွကျက်စားသည့်ေရေပျာ်ငှက်များှင့် ၎င်းတိုမီခ
ှ ိုသည့် ေနရင်းေဒသများ၏ တန်ဖိုးကို EAAF ရှိ ြပည်သမ
ူ ျားမှ သိရန
ှိ ားလည်ပီး
ထိန်းသိမ်းေရးတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေစရန် ြဖစ်သည်။
ဤ CEPA လုပ်ငန်းစီမံချက်သည် အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ အစိးု ရများ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအစိးု ရများအဖွဲအစည်းများ (IGOs)၊ ိုင်ငံတကာှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ
အစည်းများ (NGOs)၊ နယ်ေြမတာဝန်ခံများှင့် ေဒသခံအစုအဖွဲများ ပါဝင်သည့် အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်း မိတ်ဖက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ
(EAAFP) အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ြပစုထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ CEPA တွင် ငှက်ပျံသန်းရာ လမ်းေကာင်းှင့်ပတ်သက်၍
သိြမင်ိုးကားမ ြမင့်တင်ိုင်မည့် ဆက်သွယ်ေရးှင့် အသိပညာေပးပစည်းကိရိယာများ အသံုးချမှင့် ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်း၏ အေရးပါပံုတိုကုိ ေဖာ်ြပပါရှိ ပီး
ေဒသရ၊ ိုင်ငံှင့် ိုင်ငံတကာရှိ ြပည်သမ
ူ ျားမှ ေြပာင်းေရွ ကျက်စားသည့်ေရေပျာ်ငှက်များှင့် ၎င်းတို၏ ေနရင်းေဒသများ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်
ကူညီလာေစရန် တိုက်တွန်းအားေပးထားပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစီမံချက်အား ေရးဆွဲရာတွင် ယခင် CEPA နည်းဗျဟာ (၂၀၁၂) အား အေကာင်အထည် ေဖာ်ြခင်း၊ EAAFP
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မမှတဆင့် ရရှိလာသည့် အေထာက်အကူြပပစည်းများ၊ CEPA ကမ်းကျင်မမ
 ျားှင့် ရမ်ဆာကွန်ဗင်းရှင်း၊ ဇီဝမျိးစံုမျိးကွဲဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း (CBD) ှင့်
ေြပာင်းေရွကျက်စားသည့် မျိးစိတ်များဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း (CMS) တိုတွင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ CEPA လုပ်ငန်းများအေပ အေြခခံထားပါသည်။
ဤလုပ်ငန်းစီမံချက်သည် EAAFP အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သူများအားလံုးအတွက် စီမံချက်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်
တတ်ကမ်းမစွမ်းရည်များအားထိေရာက်စွာ

အသံုးချရန်

အခွင့်အလမ်းများကို

ေဖာ်ထုတ်ေပးပါသည်။

CEPA

လုပ်ငန်းအဖွဲမှ

၎င်းတို၏ လမ်းမိုးိုင်မ
 ှင့်

EAAFP

အေကာင်အထည်ေဖာ်
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အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ေဆာင်ရွက်သူအားလံုးကို ေအာက်ပါဇယားကွက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် CEPA လုပ်ငန်းများအနက် ၎င်းတိုှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေဆာင်ရွက်ရန်ရှိသည်များအား အေရာင်
အလိုက် ရှာေဖွကည့်၍
 ေဆာင်ရွက်သွားရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းစီမံချက်ပါ လုပ်ငန်းများအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အေထာက်အကူြပိုင်ရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သမ
ူ ျားအား အမျိးအစားအလိက
ု ် ခွဲြခား
သတ်မှတ်ေပးထားသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေရာင်သတ်မှတ်ချက်များကို အသံုးြပပါ -

အတွင်းေရးမှးံုး အစိးု ရဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂိလ် (Gov FP) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအစိးု ရများအဖွဲအစည်း (IGO) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်း
NGO (INGO) နယ်ေြမတာဝန်ခံ(SM) & ပညာေပးြပခန်းတာဝန်ခံ (VCM)
CEPA လုပ်ငန်းအဖွဲ လုပ်ငန်းအဖွဲ (Working Group) ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေရးအဖွဲ(Task Force) အြခားအရာများ-မိတ်ဖက်ကုမဏီ ၊ မီဒီယာ၊
ိုင်ငံတကာေရဝပ်ေဒသများ ချိတ်ဆက်မ အဖွဲအစည်း (WLI)
ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းများ*ှင့် ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ KLန်းကိန်းများ

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

၁။ တာဝန်ရှိပုဂိလ် (Focal
Point - FP) (FP များြဖစ်သည့် အစိးု ရ၊ IGO များ၊ INGO များှင့်
ေကာ်ပိုေရးရှင်း

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

FP များသည် EAAFP ှင့်

ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းနယ်ေြမများကွန်
ယက် (FSN) တိုကို

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရြခင်း၏ အကျိး

ေကျးဇူးများကို သိရှိနားလည်ပီး EAAFP ှင့်
၎င်း၏ ရည်မှန်းချက်များ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

• အတွင်းေရးမှးံုးသည် FP ၏ အခန်း တက်ကွစွာပူးေပါင်းပါဝင်ေသာ FP
ကအား

မိတ်ဆက်အသိေပးရန်ှင့် များ ရာခိုင်န်း

၎င်းတို ိုင်ငံရှိ မိတ်ဖက်အဖွဲစည်းများှင့်
လက်ရပ
ှိ ူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေနမများကို

အသိေပးရန်အတွက် FP အသစ်များသို
ကိဆိုတ်ခွန်းဆက်စာများ ေပးပိုရမည်။
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ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ကများအားလံုး ပါဝင်သည်)

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

(ေြပာင်းေရွကျက်စားသည့်ေရေပျာ်ငှက်များ
ှင့် ၎င်းတို၏ ေနရင်းေဒသများအား

ထိန်းသိမ်းရန်) ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ၎င်းတို၏

သက်ဆိုင်ရာကများ၌ တက်ကွစွာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

• အတွင်းေရးမှးံုး

သည်

KLန်းကိန်းများ

လုပ်ငန်းများ ြပည်တွင်းသတင်းစာ၊ အချက် အလက်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်
အတွက်

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက

FP

များ ဆက်သွယ်ေပးပိုသည့်ပုဂိလ်များ

များ စာရင်း၊ လက်ကမ်းစာေစာင် စသည်

သတင်းအချက်အလက်များ၊ တိုအား ြပစုထားရန် ြဖစ်ပါသည်။

အေထာက်အကူြပပစည်းများှင့်

သင်တန်းေပးြခင်းများ ပံ့ပိုးရမည်။

• အတွင်းေရးမှးံုးသည် အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ

အတွင်းရှိ FP များအားလံုးကို EAAFP
ဆိုင်ရာ အခမ်းအနားများ မေဝိုင်ရန်ှင့်
သိြမင်ိုးကားမြမင့်တင်ြခင်းဆိုင်ရာ

အခမ်းအနားများ ြပလုပ်ိုင်ေရး အားေပး
ရန်အတွက် ငှက်ပျံသန်း လမ်းေကာင်း
ကွန်ယက်နယ်ေြမများ
အပါအဝင်

(FNSs)

များ

EAAFP ှင့် ဆက်စပ်ေန

ေသာ အခမ်းအနားများ၏ အချိန်ဇယား
ြပကဒိန်တစ်ခအ
ု ား ဖန်တီးရမည်။

• FP များသည် ၎င်းတိုိုင်ငံ/ ကွန်ယက်

အတွက် ထိေရာက်ေသာ သတင်းအချက်

အလက် မေဝသည့်စနစ်ကို တည်ေဆာက်
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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနမှ ၁၄ ရက်ေနအထိ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ ချန်ကျန်းမိတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့်

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

ေဆာင်ရ<က်သူများ

ရမည်။

• FP များအား ပျံသန်းရာလမ်း ေကာင်းရှိ
ိုင်ငံအသီးသီးအတွက် CEPA ဆိုင်ရာ

ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂိလ် သတ်မှတ် ရမည်။
၂။ အစိုးရ
(က) အဖွဲဝင်ိုင်ငံ၏ အစိးု ရ
(Gov) FP

Gov FP များသည် ေအာက်ပါတိုအား ေဆာင်
ရွက်ြခင်းအားြဖင့် ိုင်ငံ အဆင့် CEPA လုပ်

ငန်းများတွင် ညိိင်း ေဆာင်ရွက်သည့်ကမှ
ပါဝင်သည်-

• သိြမင်ိုးကားမြမင့်တင်ရန်ှင့် သက်ဆိုင်
ရာ ဌာနများှင့် ေြပာင်းေရွ ကျက်စား
သည့်ေရေပျာ်ငှက်ဆိုင်ရာကမ်းကျင်

ပညာရှင်များ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ
ရရှိရန် ိုင်ငံအဆင့် မိတ်ဖက်ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မများအား ြမင့်တင်ြခင်း

• ချစ်ကည်ေရးညီအစ်မနယ်ေြမဆိုင်ရာသ
ေဘာတူညီချက်များ ရရှိိုင်ေရး

အားေပးြခင်းှင့် အကူအညီေပးြခင်း

• အတွင်းေရးမှးံုးသည် ိုင်ငံအဆင့်

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မများ ဖွံဖိးတိုး
တက်ေစရန် Gov FP များအား
တိုက်တွန်းရမည်။

ထိေရာက်မရ
 ၍
ိှ တက်ကွလပ်ရှားေသာ
ိုင်ငံအဆင့် မိတ်ဖက်ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲအေရအတွက်

• Gov FP များသည် ိုင်ငံအဆင့် ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက်မ တည်ေဆာက်ရန်ှင့် ေြပာင်း
ေရွကျက်စားသည့် ေရေပျာ်ငှက်များ ှင့်

၎င်းတို၏ ေနရင်းေဒသများအား အုပ်ချပ်

ရာတွင် ေြပာင်းေရွကျက်စားသည့် ေရေပျာ်
ငှက်များဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ

ပါဝင်ေစ၍ ၎င်းတို၏ အသိပညာများအား
မေဝရန် အားေပးရမည်။

ညီအစ်မချစ်ကည်ေရးနယ်ေြမများဆိုင်
ရာ သေဘာတူညီချက်များ အေရ
အတွက်

• Gov FP များသည် ညီအစ်မချစ်ကည်ေရး
နယ်ေြမများဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်

EAAFP ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ ိုင်ငံတကာ
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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနမှ ၁၄ ရက်ေနအထိ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ ချန်ကျန်းမိတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့်

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

• EAAFP ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အဖွဲဝင်ိုင်ငံ
များ၏ ိုင်ငံအချက်အလက်ဆိုင်ရာ

စာမျက်ှာများ (အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်) ှင့်
၎င်းတို၏ မိခင်ဘာသာစကား (များ)
စာမျက်ှာကို လင့်တင်ြခင်းှင့်
ထိန်းသိမ်းြခင်း

• EAAF/ EAAFP အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်
ရွက်မအား အားေပးြခင်းှင့် အကူ
အညီေပးြခင်း

• ကမာေ
့ ဆာင်းခိင
ု ှက်များေန (WMBD) ှင့်
ကမာ့ေရဝပ်ေဒသများေန (WWD) အပါ
အဝင် ှစ်စ်ေဆာင်ရွက်သည့် CEPA
လုပ်ငန်းများကို ငှက်ပျံသန်းရာ

လမ်းေကာင်း တစ်ေလာက်တွင် ဦးစားေပး
ေဆာင်ရွက်ြခင်း

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

အသစ်များကို ေပထွက်လာေစေရး

ဘာသာစကား စာမျက်ှာအား ံုးသံုး

ရမည်။

ေဖာ်ြပထားသည့် ိုင်ငံအေရအတွက်

အားေပးမအြဖစ် ရန်ပံုေငွမတည်ေပး
• အတွင်းေရးမှးံုးသည် Gov FP များအား

မိခင်ဘာသာ စကား(များ) ြဖင့်

EAAFP ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ မိခင်ဘာသာစကား

ြဖင့် ေရးသားထားစာမျက်ှာများ ေဖာ်ြပ
ရန် သိုမဟုတ် ထိုသိုြပလုပ်ိုင်ေရတစ်စံု

တစ်ေယာက်အား ခန်ထားရန် တိုက်တွန်း
ရမည်။

မှတ်တမ်းတင်ထားေသာ WMBD ှင့်

WWD အစီရင်ခံစာများ အေရအတွက်

• Gov FP များသည် ိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အချက်
အလက်င
ှ ့် ဘာသာစကားစာမျက်ှာ

များကို ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ေဖာ်ြပရန်ှင့်

ယင်းတိုအား ထိန်းသိမ်းရန် အဓိက ဆက်

သွယ်ရမည့်ပုဂိလ်၏ အတွင်းေရးမှးံုးထံ
အေကာင်းကားရမည်။

• အတွင်းေရးမှးံုးသည် WMBD ှင့် WWD
ဆိုင်ရာ အဓိက အေကာင်းအရာ များှင့်

အေထာက်အကူြပပစည်းဆိုင်ရာ သတင်း
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အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

အချက်အလက်များအား အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ
ထံသို အချိန်ှင့်တေြပးညီ ြဖန်ေဝရမည်။

• အတွင်းေရးမှးံုးသည် WMBD ှင့် WWD
တိုအတွက် အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ ၏
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို

မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအား အသိအမှတ်ြပမ
ြမင့်တက်ေစသည့် အခွင့်အလမ်းအြဖစ်

မှတ်ယူ ကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) မိတ်ဖက်ိုင်ငံများ၏

အစိးု ရအရာရှမ
ိ ျား (အြခားဝန်ကီးဌာနများှင့် • Gov FP များသည် အစိးု ရဌာနဆိုင်ရာများ

အစိးု ရဌာနများှင့်အတူ ဆက်သွယ်

(FP အြပင် အြခားတာဝန်ရှိ

၎င်းတို၏

အေရအတွက်

ိုင်ငံအဆင့် အစိုးရအရာရှိများ
သူများ)

ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိများအပါအဝင်)
ိုင်ငံသည်

ိုင်ငံြဖစ်ေကာင်း၊

နားလည်သိရှိကပီး

FNS

EAAF

သည်

အဖွဲဝင်

များရှိေကာင်းကို

EAAFP

၏

FNS ဆိုင်ရာ CEPA လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

တိုးြမင့် • Gov FP များသည် EAAFP ှင့် ယင်း၏

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတွင်
တက်ကွစွာ ပါဝင်ကူညီကသည်။

အတွင်း ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းှင့်

ရည်မှန်းချက်များအား အများြပည်သူ ပိမ
ု ုိ

သိရှိိုင်ေရး EAAFP အေကာင်း သိေကာင်း
စရာစာေစာင်များှင့် FSN/FNS

လက်ကမ်း စာေစာင်များကို ၎င်းတို၏
မိခင်ဘာ သာစကား (များ) ြဖင့်

ေဆာင်ရွက်မည့် CEPA လုပ်ငန်းများ

EAAFP ဝက်ဘ်ဆိုက်ှင့် FP ဝက်ဘ်
ဆိုက်များတွင် ဖတ်ိုင်ေသာ မိခင်

ဘာသာစကားများြဖင့် ြပစုထားသည့်
EAAFP မဂဇင်းစာေစာင်များှင့်

လက်ကမ်းစာေစာင်များအေရအတွက်
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အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

ထုတ်ေဝရမည်။

• Gov FP များသည် သတင်း၊ စာေစာင်

ထုတ်ေဝမများှင့် ပတ်သက်၍ စာဖတ်သူ
ပရိသတ်များ တိုးပွားရန် ဆက်စပ် ပတ်
သက်သူများ၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်သူ

များကို ေဖာ်ထုတ်ေပးရမည်ြဖစ်ပီး လိအ
ု ပ်
ေသာအဆက်အသွယ်များကို ချိတ်ဆက်
ပံ့ပိုးရမည်။

(ဂ) မိတ်ဖက်ိုင်ငံ ၏ ေဒသရ FNS အတွက် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်လျက် ရှိ • Gov FP များသည် သက်ဆိုင်ရာ ေဒသရ
အဆင့် အစိးု ရအရာရှမ
ိ ျား

(နယ်ေြမအုပ်ချပ်ေရးမှးများအ

တွက် ေအာက်ပါရည်မှန်းချက် ၆
ကို ကည့်ပါ )

ေသာ

ေဒသရအဆင့်အစိုးရ

အရာရှိများ

သည် EAAFP အေကာင်း၊ ကမာေပရှိ FSN
များှင့်
ရှိေသာ

၎င်းတို
FNS

စီမံအုပ်ချပ်မေအာက်တွင်

များအေကာင်းအား

သိရှိ

နားလည်ကပီး ထိန်းသိမ်းေရးတွင် တက်ကွ
စွာ ပိမ
ု ုိ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ကသည်။

အဆင့် အစိးု ရဌာနဆိုင်ရာများအကား

EAAFP ကို ပိမ
ု ုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်

ိုင်ေရး အားေပးတိုက်တွန်း၍ ၎င်းတို၏
FNS များ စီမံအုပ်ချပ်ေရးတွင် ပါဝင်
ကူညီရမည်။

• Gov FP များသည် နယ်ေြမတာဝန်ခံ (Site
Manager - SM) ဆိုင်ရာ အလုပ်ံု
ေဆွးေွးပွမ
ဲ ျား ကျင်းပရမည်။

FP ှင့် FNS တည်ရှိရာ ေဒသရ

အဆင့် အစိးု ရအရာရှိများအကား
အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်သည့်
အကိမ်အေရအတွက်

Gov FP များမှ SM ဆိုင်ရာ အလုပ်ံု
ေဆွးေွးပွဲများ ကျင်းပသည့်
အေရအတွက်
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အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

ေဆာင်ရ<က်သူများ

FNS မရှေ
ိ သာ ေဒသရအဆင့် အစိးု ရအရာရှိ • Gov FP များသည် ေဒသရအဆင့်အစိးု ရ
များ အေနြဖင့် EAAFP ှင့် FSN အေကာင်း
နားလည်သိရှိကသည်။

အရာရှမ
ိ ျားအကား EAAFP ကို သိရှိနား

လည်ေစေရး တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ရန်ှင့် စံ

သတ်မှတ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီေသာ နယ်ေြမ
များကို အဆိြု ပတင်သွင်းရန် ထည့်သွင်း
စ်းစားရမည်။

(ဃ) မိတ်ဖက်မဟုတ်ေသာ

ိုင်ငံအ
့ စိးု ရအဖွဲ၏

ိုင်ငံအ
့ စိးု ရအရာရှမ
ိ ျား

သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ • အတွင်းေရးမှးံုးှင့် အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ

ဝန်ထမ်းများသည် EAAFP အေကာင်း သိရှိ ပီး
ပူးေပါင်း
များှင့်

ပါဝင်ရြခင်း၏

EAAF

အတွင်း

အကျိးေကျးဇူး

၎င်းတိုတည်ရှေ
ိ န

သည် EAAFP ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်
အလက်များကို ြဖန်ေဝေပးရမည်။

ေကာင်း နားလည် သိရှိကသည်။

အတွင်းေရးမှးံုးှင့်
အြဖစ်

ပါဝင်ရန်

အဖွဲဝင်သစ်

အလားအလာ

ေကာင်းမွန်ေသာိုင်ငံများအကား
တစ်ှစ်အတွင်း

အကိမ်အေရအတွက်

ဆက်သွယ်သည့်

အသစ်ဝင်ေရာက်လာသည့်

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ အေရအတွက်
၃။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအစိုးရ
အဖွဲPအစည်း များ

အတွင်းေရးမှးံုးှင့်

ိုင်ငံ

IGO အတွင်းေရးမှးံုးှင့် ိုင်ငံ၏ အစိးု ရ • အတွင်းေရးမှးံုးသည် CEPA အစီ

အတွင်းေရးမှးံုးှင့် မိတ်ဖက် IGO ၏

အေကာင်း၊ ၎င်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များ

အြပန်အလှန်

CEPA

အရာရှ/ိ

FP

များသည်

EAAFP

အစ်များတွင် ညိိင်းေဆာင်ရွက်မ
 င
ှ ့် ပူး

ေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ပိုမိုေကာင်းမွန် ေစရန်

CEPA

တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ

အကား

ဆက်သွယ်မ
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အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

ေဆာင်ရ<က်သူများ

အဆင့်များရှမ
ိ ိတ်ဖက် IGO များ ှင့်
၏ CEPA တာဝန်ရှိ ပုဂိလ်များ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်

ရည်မှန်းချက်များ၊

၎င်း၏

အဖွဲဝင်

ိုင်ငံများ၊ ိုင်ငံအဆင့် FP များှင့် ပတ်

သက်၍ နားလည်သိရှိကပီး EAAFP ၏ CEPA
လုပ်ငန်းစီမံချက်ပါ

သက်ဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်း

CBD၊ CMS ှင့် ရမ်ဆာကွန်ဗင်းရှင်း တို

တွင် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်လျက် ရှိေသာ
CEPA တာဝန်ခံ/ အရာရှမ
ိ ျားှင့် ပံုမှန်
ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

များကို ၎င်းတို၏ CEPA လုပ်ငန်းစီမံချက် • Gov FP များှင့် ၎င်းတို၏ CEPA အရာ
များတွင်

ပါဝင်ေစရန်ှင့်

အြပန်အလှန်

ရှိများ/ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂိလ်များသည်

လုပ်ငန်းများပါဝင်ေစေရး ေသချာေစရန် ပူး

များ ှင့် ၎င်းတို၏ ေရဝပ်ေဒသများ ထိန်း

အားြဖင့် EAAFP ၏ CEPA တွင် ၎င်းတို၏
ေပါင်းေဆာင်ရွက်ကသည်။

ေြပာင်းေရွကျက်စားသည့် ေရေပျာ်ငှက်

သိမ်းေရးှင့် စပ်လျ်းသည့် CBD၊ CMS ှင့်

အေရအတွက်

ေြပာင်းေရွကျက်စားေသာေရေပျာ်ငှက်

များအေြခအေနှင့် ၎င်းတို၏ ေနရင်း

ေဒသများဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းေရး အေြခ
အေနအား

ထိေရာက်စွာ

တင်ြပထားသည့်

အစီရင်ခံ

EAAFP အဖွဲဝင်

ိုင်ငံများ၏ NBSAP အေရအတွက်

ရမ်ဆာဆိုင်ရာ ိုင်ငံ၏ CEPA တာဝန်

ခံများ/ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် ပံုမှန် ဆက်
သွယ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

• CBD အတွင်းေရးမှးံုးသည် ေြပာင်း

ေရွကျက်စားသည့်ေရေပျာ်ငှက်များှင့်

၎င်းတို၏ ေနရင်းေဒသများဆိုင်ရာ ထိန်း

သိမ်းေရးလုပ်ငန်းများကို ိုင်ငံအဆင့် ဇီဝ
မျိးစံုမျိးကွဲမဟာဗျဟာှင့် လုပ်ငန်း စီမံ

ချက် များတွင် ထည့်သွင်းိုင် ေရး အားေပး
ရမည်။

EAAFP MoP10 ဆံုးြဖတ်ချက်များ 9

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနမှ ၁၄ ရက်ေနအထိ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ ချန်ကျန်းမိတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့်
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ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

• အာဆီယံဇီဝမျိးစံုမျိးကွဲဗဟိုဌာန (ACB)

သည် ေဒသတွင်း EAAFP ၏ CEPA လုပ်

ငန်းများတွင် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံ များ၏
FP များမှ ပါဝင် ေဆာင်ရွက်ရန် ပံ့ပိုးကူညီ
ရမည်။
၄။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအစိုးရမ
ဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်း

မိတ်ဖက် INGO များ၏ CEPA
တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ

မိတ်ဖက် INGO များမှ တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ
သည် ၎င်းတို၏ အဖွဲအစည်းမှာ

EAAFP

မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်း တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း သိရှိ
နားလည်ကပီး ၎င်းတိုအဖွဲအစည်း၏ အစီ
အစ်များအရေသာ်လည်းေကာင်း၊
EAAFP

မိတ်ဖက်မဟုတ်ေသာ

EAAFP

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မအ
 ား

အြခား

ြပည်တွင်း/

ြပည်ပအဖွဲအစည်းများှင့်လည်းေကာင်း
ေဆာင်ရွက်သည်။

တိုးြမင့်

• INGO FP သည် EAAFP ှင့် ၎င်းတို၏

ရည်မှန်းချက် များကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်
ရန်အတွက် CEPA လုပ်ငန်းများကို အဖွဲ

EAAFP ဆိုင်ရာ ံုးတွင်းလုပ်ေဆာင်မ
အေရအတွက်

အစည်းအတွင်း သိုမဟုတ် ိုင်ငံအဆင့်

ံုးများအကား ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်ရ
မည်။

• အတွင်းေရးမှးံုးသည် သတင်းအချက်
အလက်ှင့် အေထာက်အကူြပပစည်း
များကို ပံ့ပိုးရမည်။

• INGO FP များသည် သက်ဆိုင်ရာ အစီ

INGO များ၏

အစ်များှင့် သတင်းအချက်အလက်

သတင်းေဆာင်းပါးထုတ်ေဝမများတွင်

တဆင့် မေဝရမည်။

ေဆာင်းပါးများ ပါဝင်မ အေရအတွက်

များကို အီလက်ထေရာနစ်စာေစာင်များမှ

EAAFP ှင့်ပတ်သက်ေသာ
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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနမှ ၁၄ ရက်ေနအထိ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ ချန်ကျန်းမိတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့်

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

• INGO FP များသည် EAAFP ှင့် ပတ်

သက်ေသာ အချက်အလက်များကို ငှက်
ပျံသန်းရာ လမ်းေကာင်းအတွင်း

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မမ
 ျား

ကို ကူညီေပးိုင်မည့် EAAFP ၏ မိတ်ဖက်
မဟုတ်ေသာ ြပည်တွင်း/ ြပည်ပမှ အစိးု ရ
မဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများထံ ြဖန်ေဝ
ရမည်။
၅။ ေကာ်ပိုေရးရှင်းက
(က) မိတ်ဖက်ကုမဏမ
ီ ှ

တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ (FP) ှင့်
အြခားကုမဏီအရာရှိများ

ကုမဏ၏
ီ FP (CEAP ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံ) များ
သည်

EAAFP

သိြမင်ိုးကားမ

အေကာင်းှင့်ပတ်သက်၍

ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့်

သက်ဆိုင်ရာအရာရှိများ
ေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုတွင်

ပါဝင်လာေစေရး

ဆက်သွယ်ညိိင်း

သည့် အခန်းကမှ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သည်။

• အတွင်းေရးမှးံုးသည်

ကုမဏ၏
ီ

FP

များအား EAAFP အေကာင်း ပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ ိှ

ေစေရး တိုးြမင်ေ
့ ဆာင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း
ရမည်။

• အတွင်းေရးမှးံုးသည်

FP များ

CEPA

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အေထာက်

အကူ ြပရန် သတင်းအချက် အလက်များ၊
အေထာက်အကူြပပစည်း/
အရာများှင့်

အေကာင်း

သင်တန်းေပးြခင်းတိုကုိ

ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်။
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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနမှ ၁၄ ရက်ေနအထိ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ ချန်ကျန်းမိတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့်

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

(ခ) မိတ်ဖက်ကုမဏမ
ီ ှ
အရာရှမ
ိ ျား

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက

အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်

KLန်းကိန်းများ

ေဆာင်ရ<က်သူများ

မိတ်ဖက်ကုမဏမ
ီ ျား၏

အေရာင်းြမင့်တင်

• မိတ်ဖက် FP များသည်အီလက်ထေရာနစ် FNS ၏ လက်ေတွလုပ်ငန်းများတွင်

စားသည့်ေရေပျာ်ငှက်များှင့် ပျံသန်းရာ လမ်း

ပတ်သက်၍ စာဖတ်သပ
ူ ရိသတ်တိုးေစရန် ပါဝင်ကူညီိုင်သည့် အခွင့် အလမ်းများ

ြခင်းဆိုင်ရာပစည်းများတွင် ေြပာင်းေရွ ကျက်

ေကာင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် များ
ကို ထည့်သွင်းထားသည်။
မိတ်ဖက်ကုမဏီသည်

၎င်းတိုေဒသရှိ

FNS

တွင် ေဆာင်ရွက်သည့် ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း

များတွင် အလုပ်သမားများ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်
ိုင်ေစေရး အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးေပး
သည်။

သတင်းစာ/စာေစာင်ထုတ်ေဝမများှင့်
ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်
အထည်ေဖာ်သူများကို

ကုမဏမ
ီ ှ

အလုပ်

သမားများ

အေကာင် အေရအတွက်

ေဖာ်ထုတ်ေပးရ

မည်ြဖစ်ပီး လိုအပ်ေသာ အဆက်အသွယ်
များကို ချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးရမည်။

• ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်
သမားများ

နယ်ေြမတာဝန်ခံ

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး
(SM)

များှင့်

မိတ်ဖက်ကုမဏီများ ပူးေပါင်း၍ အခွင့်
အလမ်းများ ဖန်တီးေပးရမည်။

(ဂ) EAAF အတွင်းရှိ

မိတ်ဖက်မဟုတ်ေသာ
ကုမဏီများ

မိတ်ဖက်မဟုတ်ေသာကုမဏီများသည်
EAAFP အေကာင်း သိရှိကသည်။

• အတွင်းေရးမှးံုး/INGO များ/ SM များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်
သည်

ေရွးချယ်ထားေသာ

ေကာ်ပို သည့်

ချ်းကပ်လာ

မိတ်ဖက်မဟုတ်ေသာကုမဏီ

ေရးရှင်းက သိုမဟုတ် စီးပွားေရးအဖွဲ အေရအတွက်
အစည်းများ (ဥပမာ- Keidanren - ဂျပန်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အသင်းချပ်) ထံသို
ငှက်ပျံသန်းရာ

လမ်းေကာင်းှင့်

မိတ်ဖက်မဟုတ်ေသာ

အဖွဲအစည်း

များမှ ပံ့ပိုးကူညီမ ပမာဏ (ေငွေကး၊
ပစည်း

သိုမဟုတ်

လုပ်အား
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အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

ေဆာင်ရ<က်သူများ

ပတ်သက်ေသာ အဓိကကျေသာ သတင်း အစရှိသည်)
အချက်အလက်ကို

ေထာက်ပံေ
့ ပးပီး

ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းတွင် ၎င်းတို
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လာေစေရး
တိုက်တွန်းရမည်။
၆။ ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်း

ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းနယ်ေြမများကွန်

(SM) (နယ်ေြမဆိုင်ရာ

ေတာိုင်းတိရစာန်များသို ေထာက်ပံ့ေပးသည့်

ကွန်ယက်နယ်ေြမတာဝန်ခံ
တာဝန်ရှိသည့် ေဒသ

အဆင့်အစိးု ရအရာရှိ တစ်ဦး)
ှင့် ပညာေပးြပခန်းတာဝန်ခံ
များ (VCM)

ယက်မှ လူသား၊ ေရေပျာ်ငှက်များှင့် အြခား
အကျိးေကျးဇူးများကို

ေဒသခံများှင့်

ေပါက်ေစရန်အတွက်

SM/

သွားဧည့်သည်များက

ခရီး

နားလည်သေဘာ
VCM

တိုတွင်

CEPA လုပ်ငန်းအစီအစ်များှင့် အေထာက်
အကူြပပစည်းများ ရှိပါသည်။

• အတွင်းေရးမှးံုးှင့် အြခားအဖွဲဝင် ိုင်ငံ
များသည် SM များ/ VCM များ အတွက်
ေလ့ကျင်ပ
့ ညာေပးြခင်းှင့် အေထာက်

အကူြပ အေကာင်းအရာ/ ပစည်းများကို
ေထာက်ပံ့ေပးရမည်။

နယ်ေြမေဒသှင့်

ကိုက်ညီေအာင်

တီထွင်အသံုးချလျက်ရေ
ှိ သာ

အေထာက်အကူြပ ပစည်းများ အေရ
အတွက်

• SM များ/ VCM များသည် ၎င်းတို၏

နယ်ေြမများအတွက် EAAFP ၏ CEPA

လုပ်ငန်းသံုး ပစည်းကိရိယာ၊ နည်းလမ်း
များကို ေဒသှင့်ကိုက်ညီေအာင် မွမ်းမံ

ြပင်ဆင်ပီး ေဒသခံများအတွက် အခမ်း
အနားများ/ လူထလ
ု ပ်ရှားမပဲွများကို
ကျင်းပေပးရမည်။
FNS ှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက် အ

• EAAFP အတွင်း ေရးမှးချပ်ံုးမှတစ်ဆင့်
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အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက

အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်

KLန်းကိန်းများ

ေဆာင်ရ<က်သူများ

လက်များ၊ လက်ရှိအေြခအေနများ၊ ြပည်သူ

ြဖန်ချီရန် အတွက် အဂလိပ်ဘာသာသို

အကူြပပစည်းများ (ဥပမာ- စာရွက်စာတမ်း

အထာက်အကူြပပစည်း/ အေကာင်း

လူထုှင့် ဆက်သွယ်ြခင်းဆိုင်ရာ အေထာက်

များ၊ ခင်းကျင်းြပသရမည့် အေကာင်းအရာ
များ၊ ကအသစ်များ၊ အသင့်ေတာ်ဆံုး လုပ်
ထံုးလုပ်နည်းများ) ကို ကွန်ယက်အတွင်း ရရှိ
ြဖန်ေဝိုင်ရန် EAAFP ဝက်ဘ်ဆိုက်ှင့် အီ
လက်ထေရာနစ်သတင်းလာများတွင်
လင့်တင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။

ြပန်ဆထ
ို ားသည့် ေဆာင်းပါးများှင့်
အရာများကို SM များ/ VCM များမှ
ေထာက်ပံ့ေပးရမည်။

• အတွင်းေရးမှးံုးသည် ကွန်ယက်မှ

ေဆာင်ရွက်ေနသည့်လုပ်ငန်းများှင့်

အေရးကီးသည့် EAAFP ဆိုင်ရာ အချက်
အလက်များကို SM/ VCM များထံ အသိ
ေပး ိုင်ရန်အတွက် ယင်းတို၏ လိပ်စာ
များကို စာရင်းြပစုထားရမည်။

WMBD ှင့် WWD အပါအဝင် ငှက်ပျံသန်းရာ

• အတွင်းေရးမှးံုးသည် WMBD ှင့်

များကို FNS များတွင် ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်

များကို မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများထံ

လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်း
ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိသည်။

•

WWD ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်
အချိန်ှင့်တေြပးညီ ြဖန်ေဝေပးရမည်။

• အတွင်းေရးမှးံုးသည် WMBD ှင့် WWD
တိုှင့်စပ်လျ်း၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်

ကမာ့ေဆာင်းခိုငှက်များေန

(WMBD)

ှင့် ကမာ့ေရဝပ်ေဒသများေန (WWD)

များကဲ့သို အထိမ်းအမှတ်အခမ်း အနား
ပွဲများ

ကျင်းပြပလုပ်သည့်

အတွက် များြပားလာမ

အေရ

သည့် လုပ်ငန်းများကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
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ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

အား အသိအမှတ်ြပမ ြမင့်တက်ေစသည့်
အခွင့်အလမ်းတစ်ခအ
ု ြဖစ် မှတ်ယူကာ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။

• SM များ/ VCM များသည် WMBD ှင့်

WWD စသည့် အထိမ်းအမှတ်ေနများကို
လူထုမှ ပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ လ
ိှ ာေစေရး ေဆာင်ရွက်
ရမည်။

• အတွင်းေရးမှးံုး/CEPA လုပ်ငန်းအဖွဲ
သည် ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်း

တစ်ဝိုက် ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ိုင်
သည့်လုပ်ငန်းများကို ေဖာ်ထုတ်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
FNS နယ်ေြမတာဝန်ခံများအကား ိုင်ငံတ
ကာကွန်ယက်သည်သက်ဝင်လပ်ရှားမ
ရှိသည်။

• အတွင်းေရးမှးံုးသည် SM များ/VCM

များ၊ WLI ကွန်ယက်များ ှင်ပ
့ ူးေပါင်း၍
ေရဝပ်ေဒသများရှိ ဝန်ထမ်းများအား

အြပန်အလှန်ေလ့လာေရးခရီး စီစ်ေပး
ြခင်း၊ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်း

ဆိုင်ရာ သတင်းစကားများှင့် အေထာက်
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ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

အကူြပပစည်းများစသည်တိုအား ြပစု
ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း
ရမည်။
FNS နယ်ေြမတာဝန်ခံများအကားရှိ

• Gov FP များသည် FNS နယ်ေြမ

ိုင်ငံအဆင့်ကွန်ယက်သည် သက်ဝင်

တာဝန်ခံများအကား ိုင်ငံအဆင့်

လပ်ရှားမရှိသည်။

ကွန်ယက် သက်ဝင်ေဆာင်ရွက်မရ
 ိှေစရန်

အခွင့်အလမ်းများှင့် အစီအမံများ ချမှတ်
ေပးရမည်။

နယ်ေြမတာဝန်ခံအဖွဲအစည်းသည်
ိုင်ငံသားများအား
များတွင်

ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေစရန်

အလမ်းများ ေထာက်ပံေ
့ ပးသည်။

အခွင့်

• SM များ/VCM များသည် ဆံုးြဖတ်ချက်ချ

ြခင်း ှင့် ေစာင့်ကည့်ြခင်းတိုတွင် ေဒသခံ
အစုအဖွဲများ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မရှိေစရန်
INGO များှင့် ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်

ရမည်။ အုပ်ချပ်လုပ်ကိုင်မစီမံချက် ေရး

ဆွဲ ရာ၌ ေနာက်ခံအေကာင်းအရာ များ၊

တန်ဖိုးများှင့် သမာိုးကျ စီမံ အုပ်ချပ်မ
နည်းလမ်းများှင့်ပတ်သက်ေသာ မိးုိ

ဖလာ ေဒသရအသိပညာဗဟုသုတများ
ကို ထည့်သွင်းစ်းစားရမည်။
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ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

ညီအစ်မချစ်ကည်ေရးနယ်ေြမအစီအစ်ကုိ
တက်ကွစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်
ရှပ
ိ ါသည်။

• အတွင်းေရးမှးံုးသည် WLI ကွန်ယက်
ှင့် ပူးေပါင်း၍ FNS ှင့် ေရဝပ်ေဒသ

နယ်ေြမများအကား ညီအစ်မချစ်ကည်
ေရး နယ်ေြမများ တိုးပွားလာေစေရး
တိုက်တွန်းရမည်။

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

တိုးလာသည့်

ညီအစ်မချစ်ကည်ေရးနယ်ေြမများ
အေရအတွက်

ေဆာင်ရွက်ပီးစီးခဲ့သည့်

ညီအစ်မချစ်ကည်ေရးနယ်ေြမဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းများအေရအတွက်
နယ်ေြမဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်း

FNS ြဖစ်ရန် အလားအလာရှေ
ိ သာ

အစရှိသြဖင့်) FNS

များ/VCM များသည် EAAFP အေကာင်း

များ (ပညာေပးြပခန်းများ၊
မဟုတ်ေသးေသာ
နယ်ေြမများကို

စီမံခန်ခွဲေပးေသာ SM/VCM များ

နယ်ေြမများကို စီမံအုပ်ချပ်သည့် SM
သိရှိ ကပါသည်။

• အတွင်းေရးမှးံုးသည် အီလက်

ထေရာနစ်စာေစာင်ကုိ များစွာေသာ

စာဖတ်ပရိသတ်များထံ ေရာက်ရှိရန်
တိုးြမင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

• Gov FP များ၊ INGO များ၊ WLI ှင့် SM

များ/VCM များသည် အီလက်ထေရာနစ်
သတင်း/စာေစာင် ထုတ်ေဝမများှင့်

ပတ်သက်၍ ကည့်သပ
ူ ရိသတ် တိုးပွား
ေစရန် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကို

ေဖာ်ထုတ်ေပးရမည်ြဖစ်ပီး လိုအပ်ေသာ
အဆက်အသွယ်များကို အတွင်းေရးမှး
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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနမှ ၁၄ ရက်ေနအထိ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ ချန်ကျန်းမိတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့်

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

ံုးထံ ေပးပိုရမည်။
၇။ ပညာေရးဆိုင်ရာ
အဖွဲPအစည်းများ

(က) စာသင်ေကျာင်းများ

(မူလတန်းှင့် အလယ်တန်း)၊
အထူးသြဖင့် FNS အနီး

ဝန်းကျင်ရှိ ေကျာင်းများ

ေကျာင်းဆရာ/ဆရာမများသည်

ေြပာင်းေရွကျက်စားသည့်ေရေပျာ်

ငှက်များှင့် EAAF အေကာင်း သိရှိ ကသည်။
ေဒသအဆင့် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက်
သင်ေထာက်ကူပစည်းများ/အေကာင်းအရာ
များကို သက်ဆိုင်ရာ FNS တစ်ခုချင်းစီမှ
ြပစုေပးသည်။

• SM များ /VCM များသည် ေြပာင်း ေရွ

ကျက်စားသည့် ေရေပျာ်ငှက်များှင့် ပတ်
သက်၍ ေဒသတွင်းရှိ ေကျာင်းဆရာ/

ဆရာမများအား သင်တန်းပိုချ ေပးရမည်။
အနီးဝန်းကျင်တွင် FNS မေတွရှရ
ိ သည့်
ေဒသများရှိ ဆရာ/ ဆရာမများအတွက်

ေလ့ကျင့်ေရး သင်ေထာက်ကူပစည်းများ
ကို ေထာက်ပံ့ေပးရမည်။ ရန်ပံုေငွကို

အေြခခံပညာဦးစီးဌာန/ ဝန်ကီးဌာနမှ

အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်သည့် အကိမ်
အေရအတွက်

FNS သို စာသင်ေကျာင်းများမှ
လာေရာက်လည်ပတ်ေသာ
အကိမ်အေရအတွက်

FNS ဆိုင်ရာ သိေကာင်းစရာ

ေထာက်ပံ့ေပးရမည်။

အချက်အလက်၊ အေထာက်အကူြပ

စာသင်ေကျာင်းများှင့် ပူးေပါင်း ၍ FNS

အေရအတွက်

• SMများ/VCM များသည် ေဒသတွင်းရှိ

ပစည်းများ ြပလုပ်ထားသည့်

ဆိုင်ရာ အသိပညာေပးရာတွင် အသံုးချ

ိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ FNS အချက်အလက်
များ၊ အေထာက်အကူြပ ပစည်းများကို
ြပလုပ် ထားရှိရမည်။
(ခ) ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

စာသင်ေကျာင်းများ၏

• SMများ/VCM များ၊ INGO များ၊ Gov FP
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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနမှ ၁၄ ရက်ေနအထိ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ ချန်ကျန်းမိတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့်

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

အဖွဲPအစည်းများ (တကသိုလ်

သင်ိုးန်းတမ်းများတွင်

များသည် ေကျာင်းသင်ိုးန်းတမ်းများ

ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ

၎င်းတို၏ ေနရင်းေဒသများှင့် ပတ်သက်၍

ေရေပျာ်ငှက်များ၏ ြဖစ်စ်ှင့် ၎င်းတို၏

များအပါအဝင်) ှင့်

ေြပာင်းေရွကျက်စားသည့်ေရေပျာ်ငှက်များှင့်
ထည့်သွင်းေရးဆွဲရန်ှင့်

တစ်ှစ်လင်

အနည်းဆံုး အတန်းတစ်တန်း သင်ကားပိုချ
သည်။

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

တွင် ေြပာင်းေရွကျက်စားသည့်

ေနရင်းေဒသများအား ထိန်းသိမ်းြခင်း

ဆိုင်ရာ သေဘာတရားများကို ထည့်သွင်း
ေရးဆွဲရန် ပညာေရး ဦးစီးဌာန/

ဝန်ကီးဌာနအား တိုက်တွန်းိးေဆာ်
ရမည်။

စာသင်ေကျာင်းများသည် ၎င်းတို၏
အနီးဝန်းကျင်ရှိ FNS ကို ှစ်စ်
သွားေရာက်လည်ပတ်သည်။

• SM များ/VCM များသည် ေဒသအဆင့်
အစိးု ရပညာေရးမှးံုးှင့် ပူးေပါင်း၍

အစီအစ်ေရးဆွဲကာ ၎င်းတိုေဒသရှိ FNS
သို ေလ့လာေရးခရီးသွားေရာက်ရန်

စာသင်ေကျာင်းမှ FNS သို

ေလ့လာေရးခရီး သွားေရာက်

လည်ပတ်သည့် အကိမ်အေရအတွက်

အတွက် စာသင်ေကျာင်းများအား
တိုက်တွန်းရမည်။
FNS

အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ

ပညာရပ်ပိုင်း

ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများသည် EAAFP ကို

သိရှိနားလည်ကာ FNS ၌ သင့်ေတာ်ေသာ
ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းှင့်

သုေတသန

• အတွင်းေရးမှးံုး ၊ Gov FP များ၊

SMများ/VCM များသည် ေဒသတွင်းရှိ

ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများသို

အေထာက်အကူြပပစည်းများ (စာေစာင်၊

ေဒသတွင်းရှိ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
တကသိုလ်များမှ မေဝသည့်

ေဆာင်းပါးများ/ သတင်းအချက်
အလက်များ အေရအတွက်
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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနမှ ၁၄ ရက်ေနအထိ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ ချန်ကျန်းမိတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့်

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ကပီး သင့်ေတာ်

အီလက်ထေရာနစ် သတင်းလာ အစ

ကီးေသာ အချက်အလက် များကို FNS ှင့်

ှင့်ေကျာင်းသားများအား EAAF ရှိ

သည့် သတင်းအချက်အလက် များှင့် အေရး
EAAFP တိုထံ မေဝ ေပးသည်။

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

ရှိသည်) ကိုေပးပိုပီး သင်ကားပိုချသူ များ
ေြပာင်းေရွကျက်စားသည့်ေရေပျာ်ငှက်

များှင့် ၎င်းတို၏ ေနရင်းေဒသှင်ပ
့ တ်

သက်ေသာ ေစာင့် ကည့်ေလ့လာြခင်းှင့်
သုေတသန ြပလုပ်ြခင်းတိုကုိ ေဆာင်

ရွက်ရန် တိုက်တွန်း၍ ထိုလုပ်ေဆာင်မသ

တင်းအချက်အလက်များကို အတွင်းေရး

မှးချပ်ံုး၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများရှိ ဆက်

သွယ်ရမည့်ပုဂိလ်များှင့် SM/VCM တိုထံ
မေဝရမည်။
ေြပာင်းေရွကျက်စားသည့်ေရေပျာ်ငှက်များ

ထိန်းသိမ်းြခင်း ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်ပညာရှင်
များသည်

ိုင်ငံအဆင့်

ပူးေပါင်းေဆာင်

ရွက်မတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ကသည်။

• Gov FP များသည် ေြပာင်းေရွကျက်စား
သည့်ေရေပျာ်ငှက်များ ထိန်းသိမ်းေရး
ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များကို

ေဖာ်ထုတ်ပီး ၎င်းတို၏ အသိပညာှင့်
ကမ်းကျင်မက
 ုိ မေဝေပးရန်
တိုက်တွန်းရမည်။
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ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ြပတိုက်များ (သဘာဝ၊ သမိုင်း၊
သိပံ အစရှိသည်)

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

လာေရာက်လည်ပတ်သခ
ူ ရီးသွားများအတွက်

ေြပာင်းေရွကျက်စားသည့်ေရေပျာ်ငှက်များှင့်
ပတ်သက်ေသာ
ခင်းကျင်း

အေကာင်းအရာများအား

ြပသြခင်း၊

အသိပညာေပးေရး

အစီအစ်များှင့် အသိပညာေပးြခင်း လုပ်
ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုတွင် EAAF (ှင့်

EAAFP) ၏ သေဘာတရားအား ပါဝင်ြပသ

• SMများ/VCM များသည် EAAF ှင့် FNS

ဆိုင်ရာ ြပပွဲ၊ ြပကွကမ
် ျား ခင်းကျင်းိုင်ရန်
ြပတိုက်များှင့် ချိတ်ဆက်ြခင်းှင့်

အေရးပါေသာ သတင်းအချက်အလက်

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

ြပတိုက်များတွင် ြပသထားသည့် EAAF
ှင့် EAAFP ဆိုင်ရာ ခင်းကျင်းြပသ
ထားမ အေရအတွက်

များ မေဝြခင်းများကို တက်ကွစွာေဆာင်
ရွက်ရမည်။

သည်။
၈။ EAAFP ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ

WG များ/TF များ၏ ပံုမှန်သတင်းအချက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ အဖွဲ

ဝက်ဘ်ဆိုဒ
် ှင့် အီလက် ထေရာနစ်

(Working Group)/
(Task Force)

အလက်များှင့် လက်ရှိအေြခအေနတိုအား
သတင်းလာတိုတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

• အတွင်းေရးမှးံုးှင့် CEPA WG တိုသည်
သတင်းအချက်အလက် တင်သွင်း
ရမည့်ပံစ
ု ံများ ေထာက်ပံေ
့ ပးပီး

ေနာက်ဆံုးရ သတင်းအချက်အလက်များ
ှင့်ပတ်သက်၍ အဖွဲဥကဌများထံ ပံုမှန်
ေတာင်းခံရမည်။ WG/TF တစ်ဖွဲချင်းစီ

သည် သက်ဆိုင်ရာ အဓိက မျိးစိတ်များ

WG ှင့် TF ဆိုင်ရာ

အင်တာနက်စာမျက်ှာများတွင်
ထည့်သွင်းထာေသာ သိုမဟုတ်

ေနာက်ဆံုးြပင်ဆင်ခဲ့သည့် အေကာင်း
အရာများ/ အေထာက်အကူြပ
ပစည်းများ အေရအတွက်

၏ အချက်အလက်မှတ်တမ်းအား ဖန်တီး
ရမည်။

• CEPA WG သည် အသံုးဝင်မည့်
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ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

အင်တာနက်ကွန်ယက်ကို အေြခခံသည့်
CEPA အေထာက်အကူြပ ပစည်း/

အေကာင်းအရာများကို ေရွးချယ်စစ
ိ စ်၍
မေဝေပးရမည်။
ကမ်းကျင်သူများအကားရှိ ကွန်ယက်များ
သည် EAAFP အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

အတွက် ထိေရာက်စွာ သက်ဝင်ေဆာင်ရွက်
လျက် ရှိပါသည်။

• WG များ ှင့် TF များသည် အဖွဲဝင်

ိုင်ငံများ၏ ပူးေပါင်းမြဖင့် EAAFP ဆိုင်
ရာမှတ်တမ်းှင့် အကျိးသက်ေရာက် မ
အား ြမင်တ
့ င်ရာတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်

ရွက်ိုင်မည့် အလား အလာေကာင်းမွန်
ေသာအြခား WG များ (IUCN ၏ ကမ်း
ကျင်ပညာရှင်များအဖွဲကဲ့သို) ကို ေဖာ်
ထုတ်ရမည်။

WGများှင့် TFများသည် EAAFP တန်ဖိုးများ

• CEPA WG သည် EAAFP တန်ဖိုးများ ကာ

အဖွဲအစည်းများ ပူးေပါင်း ပါဝင်လာေစေရး

အစည်းများမှ အထူးစိုးရိမ်ေသာကိစရပ်

ကာကွယ်ေရးအတွက် အဓိကဦးတည်ေသာ
တိကျေသာ နည်းဗျဟာများ ချမှတ်ိုင်ရန်
CEPA WG ှင့် ချိတ်ဆက်၍

အြကံေပးလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကွယ်ေရးအတွက် ဦးတည်ေသာ အဖွဲ

များ ေြဖရှင်းိုင်ရန် ပူးေပါင်းပါဝင်လာေစ

ြခင်းှင့် အသိပညာေပးြခင်းဆိုင်ရာ နည်း

TF ှင့် WG တိုမှ အြကံြပချက်

ရလဒ်များအရ အေကာင်အထည်

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ လုပ်ငန်းများ
အေရအတွက်

ဗျဟာများအတွက် ိုးရှင်းေသာ လုပ်ငန်း
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အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

စ်အား ြပစု၍ အဆိုပါကိစရပ်များှင့်

ပတ်သက်၍ အြကံြပချက်များ ဖိတ်ေခ
ေသာ WG ှင့် TF များ အားလံုးထံ
ဆက်သွယ်ေပးပိုရမည်။
၉။ မီဒယ
ီ ာ
EAAF ကွန်ယက်အတွင်းရှိ
သတင်းမီဒီယာက

သတင်းမီဒယ
ီ ာများသည်

ေြပာင်းေရွကျက်

• အတွင်းေရးမှးံုး/ Gov FPများ/ CEPA

ယင်းတို၏

ဆိုင်ရာမီဒီယာအပါအဝင်) အဖွဲများှင့်

စား သည့်ေရေပျာ်ငှက်များှင့် EAAFP ကို နား
လည်သိရှိ ကပီး

သတင်းေဆာင်းပါး များကို ုပ်သံလိုင်းအမျိး
မျိးမှတဆင့်

လူထုပိုမိုသရ
ိ ှိလာေစရန်

ေဆာင်ကသည်။

လုပ်

WG သည် မီဒီယာ (လူမက
 ွန်ယက်

အခွင့်အလမ်းများ ေဖာ်ထုတ်၍ လိုအပ်

သည့် အချက်အလက်များှင့် အကူအညီ
များ ပံ့ပိုးရမည်။

• အတွင်းေရးမှးံုး/ CEPA WG သည်

FNS ၊ အတွင်းေရးမှးံုးတိုှင့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ

လူမက
 ွန်ယက်ဆိုင်ရာမီဒယ
ီ ာအပါ
အဝင် သတင်းမီဒီယာအဖွဲ

အစည်းများမှ ထုတ်ြပန်သည့်

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အေရအတွက်

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် အြခား အဖွဲအစည်း
များအား အသံုးြပမည့် မီဒယ
ီ ာများှင့်
အခွင့်အလမ်းများကို ေဖာ်ထုတ်ရန်

ေတာင်းဆိုြခင်းှင့် ၎င်းနည်းလမ်းများကို
အသံုးြပ၍ EAAFP မှ ပါဝင် ေဆာင်ရွက်
ိုင်မည့်အရာများအား အြကံြပြခင်းများ
ေဆာင်ရက
ွ ်ရမည်။
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ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

၁၀။ ိုင်ငံသားများ
(အထူးသြဖင့် FNS အနီး

ဝန်းကျင်တွင် ေနထိုင် ကသူ
များ)

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက

အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်

KLန်းကိန်းများ

ေဆာင်ရ<က်သူများ

EAAF ကွန်ယက်အတွင်းရှိ ိုင်ငံသားများသည်

• Gov FP များသည် ၎င်းတိုိုင်ငံ၏ ံုးသံုး

ကျက်စားေသာေရေပျာ်ငှက်များှင့် ၎င်းတို၏

အင်တာနက်စာမျက်ှာများ လင့်တင်

‘ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်း’၊

‘ေရေြပာင်း

ေနရင်းေဒသများ’ ဟူေသာ ေဝါဟာရအဓိပါယ်

များှင့် လူသားတို၏ စားဝတ်ေနေရးသည်
၎င်းတိုအေပ

မည်သိုမှီတည်ေနေကာင်းကို

နားလည်သေဘာေပါက်ကပါသည်။

ဘာသာစကားြဖင့် ေဖာ်ြပထားေသာ
ိုင်ေရး စီမံ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

• မီဒယ
ီ ာများမှလည်း ေရေြပာင်း ေရေပျာ်
ငှက်များှင့် EAAFဆိုင်ရာ ုပ်သံအစီ
အစ်များကို ထုတ်လင့်ရမည်။

• SM များ/ VCM များသည် ေဒသခံများ
အတွက် CEPA လုပ်ငန်းများကို
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

FNS မန်ေနဂျာ/ အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ အကူ

• SMများ/VCM များသည် EAAF ှင့် EAAFP

ေနထိုင်ေသာ ိုင်ငံသားများကို FNS တွင်

အြဖစ် ပါဝင်လာေစရန် ဆန်းသစ်ေသာ

အညီြဖင့် FNS အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်

ပါဝင်လာေစရန် ှင့် EAAFP ချန်ပီယံများ

ြဖစ်လာေစရန် အားေပးတိုက်တွန်းသည်။

တိုတွင် ိုင်ငံသားများမှ ကီးကပ်သူ
နည်းလမ်းများကို ရှာေဖွ ေဖာ်ထုတ်
ရမည်။

EAAFP ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်

ဝင်ေရာက်ကည့်ိုင်ေသာ

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ ဘာသာစကားြဖင့်
ေရးသားထားေသာ အင်တာနက်
စာမျက်ှာ အေရအတွက်

ုပ်သံအစီအစ် ထုတ်လင့်သည့်
အေရအတွက်

ေဆာင်ရွက်ပီးစီးေသာ လုပ်ငန်းများ
အေရအတွက်

FNS

အား

ကာကွယ်ေရးအတွက်

ေထာက်ခံသူများြဖစ်လာေစရန်
ဖွဲစည်းခဲသ
့ ည့်
အေရအတွက်

ိုင်ငံသားအဖွဲများ

• SMများ/VCM များသည် ိုင်ငံသားများ

အား FNS ၏ ချန်ပီယံများ ြဖစ်လာေစရန်
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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနမှ ၁၄ ရက်ေနအထိ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ ချန်ကျန်းမိတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့်

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်
အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ<က်သူများ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက
KLန်းကိန်းများ

ေလ့ကျင့်ေပးရမည်။
အဂလိပ်ဘာသာစကားေြပာသူ
ိုင်ငံသားများ

EAAF ကွန်ယက်အတွင်း ကျေရာက်ေသာိုင်ငံ
များရှိ

ိုင်ငံသားများသည်

စာရွက်စာတမ်း

များ၊ အေထာက်အကူြပ ပစည်းများှင့် သ
တင်းအေကာင်းအရာများကို ဆ အေလျာက်
အခမဲဘ
့ ာသာြပန်ဆို၍

အချက်

မေဝရာတွင် အကူအညီေပးသည်။
အုပညာရှင်များှင့်

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်သူများ

အလက်

အုပညာရှင်များသည် EAAF ှင့် FNS နယ်

ေြမများတွင် ြပည်သူ လူထုမှ စိတ်ပါဝင်စားစွာ
ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်လာေစေရး ုပ်ရှင်၊
မှတ်တမ်းတင်

ုပ်ရှင်များ၊

ကာတွန်းများ၊

အုပညာြပပွဲများကဲ့သိုေသာ EAAF ှင့် FNS

ဆိုင်ရာ အုပညာ လက်ရာများ ဖန်တီးထုတ်
လုပ်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိသည်။
ေဒသခံ/ဌာေနတိင
ု ်းရင်းသားများ

FNS အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ေနထိုင်ပီး ၎င်း

၏ သဘာဝရင်းြမစ်များအား သံုးစွဲေသာ ေဒသ
ခံ/ ေရှးလူမျိးများ/ ဌာေနတိုင်းရင်းသား များ

• အတွင်းေရးမှးံုး ှင့် SMများ/VCM
များသည် ဆအေလျာက် အခမဲ့

ဘာသာြပန်ဆိုြခင်းအတွက် အစီအမံများ

ချမှတ်ရန် အတူတကွ လုပ်ေဆာင်ရမည်။

• ြပည်တွင်း အုပညာရှင်များမှ EAAF

ဆိုင်ရာ အေကာင်းအရာများှင့် ပတ်

သတ်သည့် အုပညာလက်ရာများ၊ ေဖျာ်
ေြဖေရးှင့် ုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများ ဖန်တီး
ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် SMများ/VCM များမှ
တိုက်တွန်းရမည်။

• SMများ/VCM များသည် ေဒသခံ/ ဌာေန
တိုင်းရင်းသားများ၏ ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက်မက
 ို ြမင်တ
့ င်ေပးပီး နယ်ေြမ

EAAF ှင့် EAAFP အေကာင်းအရာ

များှင့်ပတ်သက်၍ ဖန်တီးထားေသာ
လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာ

ကည့်

ခံစား

ိုင်သည့် အေထာက် အကူြပ ပစည်း
များအေရအတွက်

ေဒသခံ/ ေရှးလူမျိးများ/ ဌာေန
တိုင်းရင်းသားများှင့် ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက်ေသာ FNS အေရအတွက်
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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနမှ ၁၄ ရက်ေနအထိ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ ချန်ကျန်းမိတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့်

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

ရည်မှန်းချက် အဆင့်များ*ှင့်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များ

ေအာင်ြမင်မည့်အေြခအေနများ ရရှိေစေရး

ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့် CEPA လုပ်ငန်း များ*ှင့်

ေအာင်ြမင်*ိုင်သည့် အေြခအေနများ

ေအာင်ြမင်မဆ
J ိုင်ရာ အဓိက

အဓိက အေကာင်အထည်ေဖာ်

KLန်းကိန်းများ

ေဆာင်ရ<က်သူများ

သည် FNS အြဖစ် သတ်မှတ်ခံရေရးှင့် အုပ်

စီမံအုပ်ချပ်ရာတွင် ၎င်းတို တက်ကွစာွ

FNS

ေဆာင်ကပါသည်။

ေထာက်ပံ့ေပးရမည်။

အသံုးြပသည့်

ေဒသခံ/

ဓေလ့များှင့်

ဘာသာစကား

ချပ်လုပ်ကိုင်မတိုတွင်

ပူးေပါင်းပါဝင်

လုပ်

ပါဝင်လာေစေရး အခွင့်အလမ်းများ
• SMများ ၊ INGO များသည် FNS

အေထာက်အကူြပပစည်းများတွင်

ေဒသခံ၊ ဌာေနတိုင်းရင်းသားများ၏ ိးု ရာ
အေလ့အထ၊ ပံုြပင်များှင့် ဘာသာစ

ှင့်ဆက်စပ်ေသာ

အကူြပပစည်းများတွင်
တိုင်းရင်းသားများ၏
အတွက်

အေထာက်

ထည့်သွင်း

ဌာေန
ိးု ရာ

အေရ

ကားများကို ထည့်သွင်းအသံုးြပိုင်ေရး
ေဒသခံ/ ဌာေနတိုင်းရင်းသားများှင့်
အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၁။ EAAF CEPA

CEPA

အေကာင်အထည်ေဖာ်သူများ

တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် လံုေလာက်

လုပ်ငန်းစီမံချက်အား

လုပ်ငန်းစီမံချက်ကုိ

ငှက်ပျံသန်းရာ

လမ်းေကာင်းတစ်ေလာက်ရှိ အဆင့် အားလံုး
ေသာ ေငွေကးအေထာက်အပံ့ ရရှိသည်။

• CEPA အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်

ရွက်သူများသည် စီမံချက်အား အေကာင်

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် စီမံချက်
ပါ လုပ်ငန်းများအနက် ေဆာင်ရွက်သင့်

CEPA လုပ်ငန်းစီမံချက်၏ အဓိက

လုပ်ငန်းများကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ခဲသ
့ ည်။

ေသာ လုပ်ငန်းများအား သတ်မှတ်ရန်ှင့်
ဦးစားေပးများ ေရွးချယ်ရန်၊ လိုအပ်ေသာ
ရန်ပံုေငွရရှိေစေရး ေသချာေစရန်
လုပ်ေဆာင်ရမည်။
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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနမှ ၁၄ ရက်ေနအထိ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ ချန်ကျန်းမိတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့်

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

အတိုေကာက်စကားလံုးများ*ှင့် အကျQ်းချuပ်စကားလံုးများ
CEPA

ြပည်သူလူထုှင့် ဆက်သွယ်ြခင်း၊ အသိပညာေပးြခင်း၊ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေစြခင်း၊ သိြမင်ိုးကားေစြခင်း (Communication, Education,

EAAF

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်း (East Asian-Australasian Flyway)

EAAFP

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ(East Asian-Australasian Flyway Partnership)

FP

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ တာဝန်ရှိပုဂိလ် (Focal Point)

FNS

ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ကွန်ယက်နယ်ေြမ (Flyway Network Site)

FSN

ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်း နယ်ေြမများ ကွန်ယက် (Flyway Site Network)

IGO

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အစိးု ရများ အဖွဲအစည်း (Intergovernmental Organization)

INGO

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်း (International Non-Governmental Organization)

NBSAP

ိုင်ငံအဆင့် ဇီဝမျိးစံုမျိးကွဲဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာှင့် လုပ်ငန်းစီမံချက် (National Biodiversity Strategy and Action Plan)

NGO

အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်း (Non-Governmental Organization)

SM

နယ်ေြမတာဝန်ခံ (Site Manager)

TF

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေရးအဖွဲ (Task Force)

TOT

ဆရာြဖစ်သင်တန်း (Training of trainers/ teachers)

VCM

ပညာေပးြပခန်းတာဝန်ခံ (Visitor Centre Manager)

WG

လုပ်ငန်းအဖွဲ (Working Group)

WLI

ိုင်ငံတကာ ေရဝပ်ေဒသများ ချိတ်ဆက်မအဖွဲအစည်း (Wetland Link International)

Participation and Awareness)
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၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနမှ ၁၄ ရက်ေနအထိ တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ ချန်ကျန်းမိတွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့်

အေရှအာရှ-ဩစေတးလျ ငှက်ပျံသန်းရာလမ်းေကာင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ဒဿမအကိမ်ေြမာက် မိတ်ဖက်အဖွဲများအစည်းအေဝး

WMBD

ကမာ့ေဆာင်းခိုငှက်များေန (World Migratory Bird Day)

WWD

ကမာ့ေရဝပ်ေဒသများေန (World Wetlands Day)
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