
                                                                         

 

အမ   ျိုးသ ျိုးအဆင ့်ရေသတ္တ ဝါရမ ျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍဖ  ွံ့ ဖဖ  ျိုးရေျိုးအစအီစဉ် (NADP) 

 

NADP ဆ ိုသညမ် ှာ…………… 

အမ   ျိုးသှာျိုးအဆင့်် ရေသတ္တ ဝါ ရမ ျိုးမမြူရေျိုး ဖ  ွံ့ ဖဖ  ျိုးတ္ ိုျိုးတ္ကရ်ေျိုး အစီအစဉ် (NADP) ဆ ိုသညမ် ှာ 

မမနမ်ှာန ိုငင် ရ  ရေသတ္တ ဝါရမ ျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍ ရေရ ညဖ်  ွံ့ ဖဖ  ျိုးတ္ ိုျိုးတ္ကရ်ေျိုးအတ္ က ် မဟှာဗ ြူဟှာရမမှာကရ်သှာ၊ လကရ်တ္ ွံ့ 

အရကှာငအ်ထညရ်ဖှာ်မှုက ို ဦျိုးတ္ညရ်သှာ၊  ရေရ ညစ်ဉ်ဆကမ်မြတ္ ် ဖ  ွံ့ ဖဖ  ျိုးတ္ ိုျိုးတ္ကရ်ေျိုးက ို ရမ ှာ်ေညရ်ေျိုးဆ ွဲထှာျိုးရသှာ 

အစီအစဉ်မဖစ်ြါသည။် 

NADP က ဘှာရ ကှာင့်် အရေျိုးြါသလွဲ….. 

မမနမ်ှာန ိုငင် သည ် ရမမ၊ ရေန င့်် ကမ်ျိုးရ ို ျိုးတ္နျ်ိုးအေငျ်ိုးမမစ်မ ှာျိုး အရတ္ှ်ာအသင့််ကကယဝ်ဖြီျိုး ရမမအမ   ျိုးအစှာျိုး၊ မ ိုျိုးေ ှာသ နျ်ိုးမှု၊ 

အြူခ  နန်  င့်် ရေရ  မှုတ္ ို ့်သည ် စ ိုကြ်   ျိုးရေျိုး ကဏ္ဍဖ  ွံ့ ဖဖ  ျိုး တ္ ိုျိုးတ္ကန် ိုငသ်ည့်် အရမခအရန ရကှာငျ်ိုးမ ှာျိုးစ ှာက ို ြ ိုငဆ် ိုငထ်ှာျိုးသည့်် 

န ိုငင် မဖစ်သည။် ထ ို ့်မြင ် ကမဘှာရြေါ်တ္ င ် ငါျိုးစှာျိုးသ ိုျိုးမှု မမြှင့််တ္ကလ်ှာရနရသှာ ရနေှာတ္ ငတ်္ညရ်  ရနသည။် NADP သည ်

အေညအ်ရသ ျိုးမမင့််မှာျိုးရသှာ အရမခခ  အရဆှာကအ်ဦမ ှာျိုးက ို အရမခခ ဖြီျိုး ကမဘှာတ္ဝနျ်ိုးလ ိုျိုးရ  ရ ျိုးက ကမ် ှာျိုးန င့်် ရေသတ္ ငျ်ိုး 

ဝနရ်ဆှာငမ်ှု လိုြ်ငနျ်ိုးက နယ်ကမ် ှာျိုးက ို ခ  တ္ဆ်ကဖ်ြီျိုး ကဏ္ဍကကျီိုး တ္ခိုလ ိုျိုး အဆင့််မမြှင့််တ္ငေ်န ် ေညေ် ယထ်ှာျိုးသည။် 

ထ ိုကွဲ့်သ ို ့်ရဆှာငေ် ကဖ်ြီျိုး မမနမ်ှာ့်ရေသတ္တ ဝါ ရမ ျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍက ို ရေှာငျ်ိုးလ ိုအှာျိုးအရမခခ  ကိုနထ်ိုတ္လ်ိုြ်မှု မ  တ္ဆင့်် 

ရ ျိုးက ကဗ်ဟ ိုမြ  ဝယလ် ိုအှာျိုးက ိုတ္ိုန် ့်မြနသ်ည့်် ကိုနထ်ိုတ္လ်ိုြ်မှု သ ို ့်ရမြှာငျ်ိုးလွဲ သ ှာျိုးန ိုငေ်နမ်ဖစ်သည။် 

NADP သည ် လမူှုဖ  ွံ့ ဖဖ  ျိုးရေျိုးဆ ိုငေ်ှာ မ တ္မှု၊ ရေရ ညတ်္ညတ်္ ့်ရသှာ စီျိုးြ ှာျိုးရေျိုးဖ  ွံ့ ဖဖ  ျိုးမှု၊ ရေဟရဗေဆ ိုငေ်ှာ ဟနခ် ကည်မီှုန င့်် 

ဇီဝမ   ျိုးက ွဲမ ှာျိုး အစရ  သညမ် ှာျိုးက ို အရမခခ ထှာျိုးဖြီျိုး အစှာျိုးအရသှာကန် င့််အှာဟှာေ ဖူလ ိုရေျိုးန င့််အတ္ ူ

အမခှာျိုးဖ  ွံ့ ဖဖ  ျိုးရေျိုးြနျ်ိုးတ္ ိုငမ် ှာျိုးက ို ေရ  န ိုငရ်ေျိုး ကက  ျိုးြမ်ျိုးမညမ်ဖစ်သည။် ရေသတ္တ ဝါ ရမ ျိုးမမြူထိုတ္လ်ိုြ်ရေျိုးကဏ္ဍ 

တ္ ိုျိုးတ္ကမ်ှုန င့််အတ္ ူအမခှာျိုးကဏ္ဍမ ှာျိုး တ္ ိုျိုးတ္ကဖ်  ွံ့ ဖဖ  ျိုးရေျိုးက ိုြါ ရဆှာငက် ဉ်ျိုး န ိုငရ်အှာင ်ကက  ျိုးြမျ်ိုးထှာျိုးသည။် 

NADP က ို ဘယလ် ိုရေျိုးဆ ွဲထှာျိုးတ္ှာလွဲ…… 

လမူှုစီျိုးြ ှာျိုးဖ  ွံ့ ဖဖ  ျိုးတ္ ိုျိုးတ္ကရ်ေျိုးအဖ ွဲွံ့ (CESD) သည ် ငါျိုးလိုြ်ငနျ်ိုးဦျိုးစီျိုးဌှာန (Department of Fisheries)၊ 

မမနမ်ှာရေသတ္တ ဝါရမ ျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍ ရေရ ညဖ်  ွံ့ ဖဖ  ျိုးတ္ ိုျိုးတ္ကမ်ှုစမီ က နျ်ိုး (MYSAP) န င့်် သကဆ် ိုငေ်ှာ 

ြါဝငြ်တ္သ်တ္သ်မူ ှာျိုးအှာျိုးလ ိုျိုး၊ လကတ်္ ွဲလိုြ်က ိုငရ်နသမူ ှာျိုးက ို သိုရတ္သန လိုြ်ငနျ်ိုးစဉ်အရနမဖင့်် အကက မ်ရြါငျ်ိုးမ ှာျိုးစ ှာ 



ရဆ ျိုးရန ျိုးခွဲ့်ြါသည။် CESD သည ်ရေသတ္တ ဝါ ရမ ျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍ လိုြ်ငနျ်ိုးက ငျ်ိုးဆက ်တ္ခိုလ ိုျိုးအတ္ က ်အ ် မ််နျီိုးမခငျ်ိုးန ိုငင် မ ှာျိုးန င့်် 

အမခှာျိုးရေသတ္တ ဝါရမ ျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍဆ ိုငေ်ှာ မဟှာဗ ြူဟှာမ ှာျိုးက ို ရလ့်လှာခွဲ့်ဖြီျိုး မမနမ်ှာတ္န ိုငင် လ ိုျိုးသ ို ့်လညျ်ိုး မဖန် ့်က ကရ်လ့်လှာ 

သိုရတ္သနမြ လိုြ်ခွဲ့်ြါသည။်  

တ္ ိုငျ်ိုးရေသကကျီိုးန င့်် မြညန်ယမ် ှာျိုးတ္ င ်ရဆ ျိုးရန ျိုးညြှ နှု ငျ်ိုးမခငျ်ိုးသညလ်ညျ်ိုး NADP ၏ အရေျိုးြါရသှာ လိုြ်ငနျ်ိုးစဉ်တ္ခိုမဖစ်ဖြီျိုး ယခို 

ေနက်ိုနတ်္ င ် ရနှာကဆ် ိုျိုးက ငျ်ိုးြမြ လိုြ်မခငျ်ိုးမဖစ်ြါသည။် မနတရလျိုး၊ ရမှ်ာလဖမ  ငန် င့်် ရတ္ှာငက်ကျီိုးတ္ ို ့်တ္ င ် ဖြီျိုးခွဲ့်ရသှာ 

လမ ှာျိုးအတ္ ငျ်ိုးက မြ လိုြ်ခွဲ့်ရသျိုးသည။် အဆ ိုြါ ရဆ ျိုးရန ျိုးြ ွဲမ ှာျိုး၏ ေညေ် ယခ် ကမ် ှာျိုးမ ှာ မြညန်ယန် င့်် တ္ ိုငျ်ိုးရေသကကျီိုးမ ှာျိုးက 

ြါဝင ်ြတ္သ်တ္သ်မူ ှာျိုးက ို NADP အှာျိုးတ္ငမ်ြေနန် င့်် အရေျိုးကကျီိုးရသှာ အ က မြ ခ ကမ် ှာျိုးက ို ေယေူနမ်ဖစ်ြါသည။် 

NADP တ္ င ်CESD က မညသ်ည့််အခနျ်ိုးကဏ္ဍက ဘှာြါဝငရ်နလွဲ…… 

လမူှုစီျိုးြ ှာျိုးဖ  ွံ့ ဖဖ  ျိုးတ္ ိုျိုးတ္ကရ်ေျိုးအဖ ွဲွံ့ (CESD) သည ်NADP က ို စ ိုကြ်   ျိုးရေျိုး၊ ရမ ျိုးမမြူရေျိုးန င့်် ဆညရ်မမှာငျ်ိုးဝနက်ကျီိုးဌှာန (MoALI) 

၏ ေိုတ္ ယဝနက်ကျီိုး ဦျိုးလ ရက ှာ် ဦျိုးရဆှာငရ်သှာ မမနမ်ှာ့်ရေသတ္တ ဝါ ရမ ျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍရေရ ညဖ်  ွံ့ ဖဖ  ျိုးတ္ ိုျိုးတ္ကရ်ေျိုး စီမ က နျ်ိုး 

(MYSAP) ဦျိုးရဆှာငရ်ကှ်ာမတ္၏ီ လမ်ျိုးညွှနမ်ှုမဖင့်် သကဆ် ိုငေ်ှာ ဝနက်ကျီိုးဌှာနမ ှာျိုးန င့်် ြူျိုးရြါငျ်ိုး၍ ရေျိုးဆ ွဲလ ကရ်  ြါသည။် CESD 

သည ် MYSAP ဦျိုးရဆှာငရ်ကှာ်မတ္တီ္ ငလ်ညျ်ိုး ြါဝငရ်ဆှာငေ် ကရ်နြါသည။် မူ ကမ်ျိုးရေျိုးဆ ွဲရေျိုး လိုြ်ငနျ်ိုးစဉ်က ို ငါျိုးလိုြ်ငနျ်ိုး 

ဦျိုးစီျိုးဌှာန၊ စ ိုကြ်   ျိုးရေျိုး ရမ ျိုးမမြူရေျိုးန င့်် ဆညရ်မမှာငျ်ိုးဝနက်ကျီိုးဌှာန န င့်် MYSAP တ္ ို ့်န  င့်် ြူျိုးရြါငျ်ိုးရဆှာငေ် ကရ်နြါသည။် 

 

 

    ရဆ ျိုးရ  ျိုးပ ွဲပ  ပ  ျိုးသ ူ         စမီ က န့်ျိုးအရက င့်အထည့်ရဖ ့်သ ူ

                                             
   

                                                                         

 

 

 

 

 

  


