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“ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အာဟာရႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျမွင့္တင္ေပးရန္
ေရေနအပင္ႏွင့္သတၱ၀ါ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးစနစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး (MYNutrition)” စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွ
၂၀၁၃ခုႏွစ္ထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္

Pact Office, Meiktila

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ IFADမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ “ေသးငယ္ေသာငါးမ်ားႏွင့္ အာဟာရ”စီမံကိန္း
လက္ေအာက္ရွိ ဆန္းသစ္ေအာင္ျမင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေပါင္းစပ္ထားသည့္/
စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး-အာဟာရကြင္းဆက္ ခ်ည္းကပ္နည္းမ်ားကို က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။
ဤစီမံကိန္းတြင္ ရိုးရာငါးၾကင္းမ်ိဳး၊ အာဟာရၾကြယ္၀သည့္ ေသးငယ္ေသာငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ပါ၀င္လာေရးႏွင့္
လူအမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ ရည္ရွည္တည္တံ့ေသာ ေရတိမ္ေဒသမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္
မ်ိဳးစိုက္ထည့္ၿခင္းအား ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္းငါးမ်ိဳးစိတ္ (အမ်ားအားျဖင့္ အရြယ္ေသးငယ္ေသာ)
ထုတ္လုပ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

WorldFish Office

MYNutrition စီမံကိန္းကိုိ လက္ရွိေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အဓိကျဖည့္စြက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ထား
ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းကို အေရအတြက္ကိုေရာ အရည္အေသြးကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္အကဲၿဖတ္သည့္

GRET Office, Bogale

သုေတသနနည္းလမ္းမ်ားေပၚ အေျခခံထားေသာ သိပၸံနည္းက်၍ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား၊

NAG Office, Pyapon

ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္ရန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ LIFTမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပး ထားေသာ
“MYCulture”ႏွင့္ ACIARမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ “MYfish”တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ေရးႏွင့္
ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေပါင္းစပ္ထားသည့္/ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး-အာဟာရကြင္းဆက္ ခ်ည္းကပ္နည္းမ်ား
ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Key Facts
•

MYNutrition စီမံကိန္းသည္ အာဟာရႏွင့္ပတ္သတ္၍ သတိထားရေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အစိုးရႏွင့္ NGO၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေစရန္ MYCultureႏွင့္ MYFishတို႔လက္ေအာက္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာနည္းလမ္းမ်ား
ကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤစီမံကိန္းသည္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို
ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ေအာင္ျမင္ေသာဆန္းသစ္မႈမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစု၀င္မ်ားအား အသိပညာမ်ား ထပ္မံမွ်ေ၀ေပးသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။

•
•
•

Project name: Managing Aquatic
Agricultural Systems to Improve
Nutrition and Livelihoods in rural
Myanmar (MYNutrition)
Geographies: Ayeyarwady Delta and
Central Dry Zone (CDZ)
Country: Myanmar
Project duration: September 2015–
August 2018

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ဤစီမံကိန္း၏ ေယဘုယ်ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ရာမွရရွိသည့္ အာဟာရ ၾကြယ္၀ေသာ ငါးေသးမ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို စားသံုးႏိုင္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္
အိမ္၏၀င္ေငြ ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရေနအပင္ႏွင့္သတၱ၀ါ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးစနစ္တြင္ပါ၀င္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ေသာ ေက်းလက္ေဒသရွိေနအိမ္မ်ား၏ အာဟာရႏွင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ MYNutrition စီမံကိန္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္က်င့္သံုးေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ငါးေမြးျ
မဴေရးလုပ္ငန္းေပါင္းစပ္ထားသည့္/ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး-အာဟာရကြင္းဆက္ ခ်ည္းကပ္နည္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရည္မွန္းထားေသာေနရာမ်ားတြင္ က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ ေရွွ႕ေျပးစမ္းသပ္ရန္
ေလ့လာေနပါသည္။
•

၁။ ကန္တြင္းရွိ ေသးငယ္ေသာငါးမ်ား ငါးၾကင္းမ်ားႏွင့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ၿခံတြင္းရွိ ဥယ်ာဥ္မ်ားရွိ အာဟာရ္ၾကြယ္၀သည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားပါ၀င္ေသာ
ဆန္းသစ္သည့္နည္းပညာမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး ၿခံတြင္းကန္ႏွင့္ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္ျခင္း။

•

၂။ ရည္ရွည္တည္တံ့ေသာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အာဟာရ ၾကြယ္၀သည့္ ေသးငယ္ေသာ ငါးေလးမ်ားထုတ္လုပ္မွဳကို ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ႏုန္းေျမမ်ားရွိ
ေသးငယ္ေသာငါးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ိဳးစံု စုစုေပါင္းကို ျမွင့္တင္ျခင္း။

•

၃။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အာဟာရၾကြယ္၀သည့္ ေသးငယ္ေသာငါးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စားသံုးမႈကိုျမွင့္တင္ရန္ behavior change
communication ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

•

၄။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ(က်ား၊မ)သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ျခင္း။

•

၅။ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေပါင္းစပ္ထားသည့္/ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး-အာဟာရ ကြင္းဆက္ ခ်ည္းကပ္နည္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊
ျဖန္႔ေ၀ရာတြင္ လည္းေကာင္း ထိုရလဒ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရာတြင္လည္းေကာင္း ၿပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (အထူးသၿဖင့္ တကၠသိုလ္မ်ားရွိ ငါးေမြးျမဴ ေရးဌာနမ်ား)ႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း။

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရလဒ္မ်ား
ရလဒ္ ၁ -

ရည္မွန္းထားေသာ ပုဂၢလိက တစ္ႏိုင္ငါးေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ေဒသရွိေက်းရြာဘုံကန္မ်ား မ်ားတြင္ ငါးေမြးျမဴေရးအတြက္ အိပ္ေၿခ ၁၇၀၀ တြင္ အာဟာရ ၾကြယ္၀သည့္
ေသးငယ္ေသာငါးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ စားသံုးႏိုင္ေရးကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည္။

ရလဒ္ ၂ -

အထူးသျဖင့္ ၿခံတြင္းသီးႏွံ စားသံုးမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး အေလ့အက်င့္ႏွင့္ အလုပ္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ(က်ား၊မ)သာတူညီမွ်မႈႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည္။

ရလဒ္ ၃ -

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေပါင္းစပ္ထားသည့္/ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး-အာဟာရ ကြင္းဆက္ ခ်ည္းကပ္မႈတြင္ ၿပည္တြင္းရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ား(အထူးသၿဖင့္
တကၠသိုလ္မ်ားရွိ ငါးေမြးျမဴ ေရးဌာနမ်ား)ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသိပညာ၊ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည္။

www.worldfishcenter.org

