


Ang FishCORAL Project

Tumong sa Proyekto

Pangkalamboang Tumong 
sa Proyekto

Mga Yawe nga Kalihukan  

Makatabang pagpa-ubos sa kapobrihon 
sa mga piniling katilingban sa kabaybayunan.

Ang mga katilingban sa kabaybayunan malahutayong 
pagdumala sa ilang pangisdaan ug kapaninguhaan 

sa kabaybayunan nga maoy nakahatag ug panginabuhian 
sa mga piniling panimalay.

Ang Fisheries, Coastal Resources and Livelihood (FishCORAL), usa ka 
proyekto nga gipangunahan sa Bureau of Fisheries and Aquatic 
Resources (BFAR) nga gi-implementar niadtong Enero 2016 hangtod 
sa Decembre 2020. Ang tumong sa maong proyekto mao ang pagpa-
ubos sa kapobrihon samtang gipalig-on ang siguridad sa lokal nga 
pagkaon ug nutrisyon sa mga naglisod nga katilingban sa kabaybayunan 
sa Bisa Bicol (Rehiyon V), Eastern Visayas (Rehiyon VIII), Caraga (Rehiyon XIII) 
ug Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM).

Pinaagi sa pakigtinabangay sa lokal nga panggamhanan ug mga 
katilingban sa kabaybayunan, ang FishCORAL naninguha sa pagtudlo 
sa malahutayong pagdumala sa mga kapaninguhaan sa kabaybayonan 
uban sa pagpataas sa estado sa panginabuhi sa mga gagmay’ng 
mangingisda sa matag  panimalay pinaagi sa pagpartisipar sa 
nagnagkadaiyang kalihukang kapanginabuhian.

Ang maong proyekto hiniusang gipundohan sa International Fund for 
Agricultural Development (IFAD), Nasyonal nga pangamhanan sa 
Pilipinas, Lokal nga pangamhanan ug mga organisasyon/asosasyon 
sa katawhan diha sa tagsa-tagsa nga katilingban.

1. Pagdumala sa Kadagatan (CRM)

Ang FishCORAL, pinaagi sa CRM, mosuporta sa malahutayong 
pagdumala sa pangisdaan ug kapaninguhaan sa kabaybayunan nga 
diin mopalambo sa mga opotunidad  sa panginabuhian sa ilang 
katilingban. Kini nga proyekto mosubay sa prinsipyo sa Ecosystem 
Approach to Fisheries Management (EAFM).

Ang mga Ang mga kalihukan nagalangkob sa:

     • Pagmugna ug pag-implementar sa mga ordinansa ug plano 
          mahitungod sa pagdumala sa kadagatan
     • Pagsukod sa mga kadagatan sa matag usa ka munisipyo uban niini    
          ang mga ordinansa sa pagtakda sa mga kalihukan sa kadagatan 
          (Zoning Ordinance)
     • Pag-organisa ug pagpalig-on sa Bay Management Councils (BMCs)
     •      • Pag-istablisar ug pagmintenar sa mga Bay Management and Multi-
          purpose Building (BBMB), alang sa mga BMC ug mga Watchtower 
          alang sa mga Bantay Dagat nga mo-implementar sa balaod sa 
          kadagatan
     • Pagtukod ug pagpalambo sa mga fish sanctuary
     • Pagpalambo ug pag protekta sa mga kalusayan ug kabakhawan
     • Pag-implimentar sa mga proyektong nagapadaghan sa mga 
          nag          nagkawala nga mga klasi sa mga nilalang sa kadagatan (Stock 
          enhancement)

2. Pangkalambuang panginabuhian (LD)

Suportang kapanginabuhian aron makatabang sa mga gagmay ng 
mananagat nga nagdumala ug nagprotektar sa kadagatan gawas 
sa pagkuha ug isda nga maoy suplemento sa CRM. Ang 
pangkalambuang panginabuhian nag-uswag sa Fishing Industry 
and Trade (FIT) nga paagi, maong mag paglambo sa negosyo 
talitaliwala sa mga mangigisda ug uban pa na stakeholders.

Ang mga kalihukan nagalangkob sa:

     • Pagpalig-on sa mga organisasyon sa mga mangingisda ug 
          kababainhan pinaagi sa tabang sa mga Community Facilitators 
          (CF) aron ilhon ang mga angayan ug malahutayong 
          kapanginabuhian sa katilingban.
     • Suporta sa mga kapanginabuhian nga himoon ug FIT sub-projects 
          sama sa se          sama sa seaweed farming, fish culture, mud crab fattening, 
          aquasilviculture, oyster/mussel culture, and fish processing.
     • Gitugotan ang uban pa nga mga kapanginabuhian basta dili 
          makadaut sa kinaiyahan.

3. Pagdumala ug Pagkiglambigit sa Proyekto

Ang proyekto nga FishCORAL nagatutok sa pagpalambo sa serbisyo 
ngadto sa sektor sa pangisdaan pinaagi sa pagtabang sa national ug 
rregional nga mga buhatan aron sa pag-implimentar ug mga proyekto, 
pinansyal nga pagdumala ug pakiglambigit sa uban nga mga ahensya.


