အမ ျိုးသ ျိုးအဆငရ
့် ေသတ္တ ဝါရမျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍဖွံ့ ဖဖ ျိုးရေျိုးအစီအစဉ် (NADP)

NADP ဆသ
ို ည်မှာ……………
အမ ျိုးသှာျိုးအဆင့််

ရေသတ္တဝါ

ရမျိုးမမြူရေျိုး

မမန်မှာနင
ို င
် ရရေသတ္တဝါရမျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍ

ဖွံ့ ဖဖ ျိုးတ္ျိုးို တ္က်ရေျိုး

အစီအစဉ်

ရေရည်ဖွံ့ ဖဖ ျိုးတ္ျိုးို တ္က်ရေျိုးအတ္က်

အရကှာင်အထည်ရဖှာ်မှုကို ဦျိုးတ္ည်ရသှာ၊

(NADP)

မဟှာဗ ြူဟှာရမမှာက်ရသှာ၊

ဆသ
ို ည်မှာ
လက်ရတ္ွံ့

ရေရည်စဉ်ဆက်မမြတ္် ဖွံ့ ဖဖ ျိုးတ္ျိုးို တ္က်ရေျိုးကို ရမ ှာ်ေည်ရေျိုးဆထ
ွဲ ှာျိုးရသှာ

အစီအစဉ်မဖစ်ြါသည်။
NADP က ဘှာရ ကှာင့်် အရေျိုးြါသလွဲ…..
မမန်မှာနင
ို င
် သည် ရမမ၊ ရေနင့်် ကမ်ျိုးရို ျိုးတ္န်ျိုးအေင်ျိုးမမစ်မ ှာျိုး အရတ္ှာ်အသင်က့် ကယ်ဝဖြီျိုး ရမမအမ ျိုးအစှာျိုး၊ မိုျိုးေှာသန်ျိုးမှု၊
အြူခ န်နင့်် ရေရမှုတ္သည်
ို ့်
စိုကြ
် ျိုးရေျိုး ကဏ္ဍဖွံ့ ဖဖ ျိုး တ္ျိုးို တ္က်နင
ို သ
် ည့်် အရမခအရန ရကှာင်ျိုးမ ှာျိုးစှာကို ြိုငဆ
် င
ို ထ
် ှာျိုးသည့််
နင
ို င
် မဖစ်သည်။ ထမြင်
ို ့်
ကမဘှာရြေါ်တ္င် ငါျိုးစှာျိုးသျိုးို မှု မမြှင်တ္
့် က်လှာရနရသှာ ရနေှာတ္င်တ္ည်ရရနသည်။ NADP သည်
အေည်အရသျိုးမမင်မ
့် ှာျိုးရသှာ အရမခခ အရဆှာက်အဦမ ှာျိုးကို အရမခခဖြီျိုး ကမဘှာတ္ဝန်ျိုးလျိုးို ရရ ျိုးကက်မ ှာျိုးနင့်် ရေသတ္င်ျိုး
ဝန်ရဆှာင်မှု လိုြ်ငန်ျိုးကန်ယက်မ ှာျိုးကို ခ တ္်ဆက်ဖြီျိုး ကဏ္ဍကကီျိုး တ္ခိုလျိုးို အဆင်မ့် မြှင်တ္
့် င်ေန် ေည်ေယ်ထှာျိုးသည်။
ထက
ို သ
ွဲ့် ရဆှာင်
ို ့်
ေက်ဖြီျိုး မမန်မှာရ
ို ှာျိုးအရမခခ ကိုနထ
် တ္
ို လ
် ြ
ို ်မှု မ တ္ဆင့််
့် ေသတ္တဝါ ရမျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍကို ရေှာင်ျိုးလအ
ရ ျိုးကက်ဗဟမို ြ ဝယ်လအ
ို ှာျိုးကတ္
ို န
ို မြန်
် ့် သည့်် ကိုနထ
် တ္
ို လ
် ြ
ို ်မှု သရမြှာင်
ို ့်
ျိုးလွဲ သှာျိုးနင
ို ေ
် န်မဖစ်သည်။
NADP သည် လူမှုဖွံ့ ဖဖ ျိုးရေျိုးဆင
ို ေ
် ှာ မ တ္မှု၊ ရေရည်တ္ည်တ္ရ
့် သှာ စီျိုးြှာျိုးရေျိုးဖွံ့ ဖဖ ျိုးမှု၊ ရေဟရဗေဆင
ို ေ
် ှာ ဟန်ခ က်ညမ
ီ ှုနင့််
ဇီဝမ ျိုးကမ
ွဲ ှာျိုး

အစရသည်မ ှာျိုးကို

အမခှာျိုးဖွံ့ ဖဖ ျိုးရေျိုးြန်ျိုးတ္င
ို မ
် ှာျိုးကို

အရမခခထှာျိုးဖြီျိုး

ေရနင
ို ရ
် ေျိုး

အစှာျိုးအရသှာက်နင်အ
့် ှာဟှာေ

ကက ျိုးြမ်ျိုးမည်မဖစ်သည်။

ရေသတ္တဝါ

ဖူလရ
ို ေျိုးနင်အ
့် တ္ူ

ရမျိုးမမြူထိုတ္လ
် ြ
ို ်ရေျိုးကဏ္ဍ

တ္ျိုးို တ္က်မှုနင်အ
ို ါ ရဆှာင်က ဉ်ျိုး နင
ို ရ
် အှာင် ကက ျိုးြမ်ျိုးထှာျိုးသည်။
့် တ္ူ အမခှာျိုးကဏ္ဍမ ှာျိုး တ္ျိုးို တ္က်ဖွံ့ ဖဖ ျိုးရေျိုးကြ
NADP ကို ဘယ်လရ
ို ေျိုးဆထ
ွဲ ှာျိုးတ္ှာလွဲ……
လူမှုစီျိုးြှာျိုးဖွံ့ ဖဖ ျိုးတ္ျိုးို တ္က်ရေျိုးအဖွဲွံ့
မမန်မှာရေသတ္တဝါရမျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍ

(CESD)

သည်

ငါျိုးလြ
ို ်ငန်ျိုးဦျိုးစီျိုးဌှာန

ရေရည်ဖွံ့ ဖဖ ျိုးတ္ျိုးို တ္က်မှုစမ
ီ ကန်ျိုး

(Department
(MYSAP)

နင့််

of

Fisheries)၊
သက်ဆင
ို ေ
် ှာ

ြါဝင်ြတ္်သတ္်သမ
ူ ှာျိုးအှာျိုးလျိုးို ၊ လက်တ္လ
ွဲ ြ
ို ်ကင
ို ရ
် နသူမ ှာျိုးကို သိုရတ္သန လိုြ်ငန်ျိုးစဉ်အရနမဖင့်် အကကမ်ရြါင်ျိုးမ ှာျိုးစှာ

ရဆျိုးရနျိုးခြ
ွဲ့် ါသည်။ CESD သည် ရေသတ္တဝါ ရမျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍ လိုြ်ငန်ျိုးကင်ျိုးဆက် တ္ခိုလျိုးို အတ္က် အ််မ်နျိုးီ မခင်ျိုးနင
ို င
် မ ှာျိုးနင့််
အမခှာျိုးရေသတ္တဝါရမျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍဆင
ို ေ
် ှာ မဟှာဗ ြူဟှာမ ှာျိုးကို ရလ့်လှာခွဲဖ့် ြီျိုး မမန်မှာတ္နင
ို င
် လျိုးို သလည်
ို ့်
ျိုး မဖန်က
့် က်ရလ့်လှာ
သိုရတ္သနမြ လိုြ်ခြ
ွဲ့် ါသည်။
တ္င
ို ျိုး် ရေသကကီျိုးနင့်် မြည်နယ်မ ှာျိုးတ္င် ရဆျိုးရနျိုးညြှနှုင်ျိုးမခင်ျိုးသည်လည်ျိုး NADP ၏ အရေျိုးြါရသှာ လိုြ်ငန်ျိုးစဉ်တ္ခိုမဖစ်ဖြီျိုး ယခို
ေန်ကန
ို တ္
် င်

ရနှာက်ဆျိုးို က င်ျိုးြမြ လိုြ်မခင်ျိုးမဖစ်ြါသည်။

မနတရလျိုး၊

ရမှာ်လဖမ င်နင့််

ရတ္ှာင်ကကီျိုးတ္တ္
ို ့် င်

ဖြီျိုးခရ
ွဲ့် သှာ

လမ ှာျိုးအတ္င်ျိုးက မြ လိုြ်ခရ
ွဲ့် သျိုးသည်။ အဆြ
ို ါ ရဆျိုးရနျိုးြွဲမ ှာျိုး၏ ေည်ေယ်ခ က်မ ှာျိုးမှာ မြည်နယ်နင့်် တ္င
ို ျိုး် ရေသကကီျိုးမ ှာျိုးက
ြါဝင် ြတ္်သတ္်သမ
ူ ှာျိုးကို NADP အှာျိုးတ္င်မြေန်နင့်် အရေျိုးကကီျိုးရသှာ အ ကမြ ခ က်မ ှာျိုးကို ေယူေန်မဖစ်ြါသည်။
NADP တ္င် CESD က မည်သည်အ
့် ခန်ျိုးကဏ္ဍက ဘှာြါဝင်ရနလွဲ……
လူမှုစီျိုးြှာျိုးဖွံ့ ဖဖ ျိုးတ္ျိုးို တ္က်ရေျိုးအဖွဲွံ့ (CESD) သည် NADP ကို စိုကြ
် ျိုးရေျိုး၊ ရမျိုးမမြူရေျိုးနင့်် ဆည်ရမမှာင်ျိုးဝန်ကကီျိုးဌှာန (MoALI)
၏ ေိုတ္ယဝန်ကကီျိုး ဦျိုးလရက ှာ် ဦျိုးရဆှာင်ရသှာ မမန်မှာရ
့် ေသတ္တဝါ ရမျိုးမမြူရေျိုးကဏ္ဍရေရည်ဖွံ့ ဖဖ ျိုးတ္ျိုးို တ္က်ရေျိုး စီမကန်ျိုး
(MYSAP) ဦျိုးရဆှာင်ရကှာ်မတ္ီ၏ လမ်ျိုးညွှနမ
် ှုမဖင့်် သက်ဆင
ို ေ
် ှာ ဝန်ကကီျိုးဌှာနမ ှာျိုးနင့်် ြူျိုးရြါင်ျိုး၍ ရေျိုးဆလ
ွဲ က်ရြါသည်။ CESD
သည် MYSAP ဦျိုးရဆှာင်ရကှာ်မတ္ီတ္င်လည်ျိုး ြါဝင်ရဆှာင်ေက်ရနြါသည်။ မူ ကမ်ျိုးရေျိုးဆရ
ွဲ ေျိုး လိုြ်ငန်ျိုး စဉ်ကို ငါျိုးလြ
ို ်ငန်ျိုး
ဦျိုးစီျိုးဌှာန၊ စက
ို ြ
် ျိုးရေျိုး ရမျိုးမမြူရေျိုးနင့်် ဆည်ရမမှာင်ျိုးဝန်ကကီျိုးဌှာန နင့်် MYSAP တ္န
ို ့် င့်် ြူျိုးရြါင်ျိုးရဆှာင်ေက်ရနြါသည်။

ရဆျိုးရ ျိုးပွဲပပျိုးသ ူ

စီမကန့်ျိုးအရက င့်အထည့်ရဖ ့်သ ူ

