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ဤစာတမ်းတွငပ်ါဝငေ်သာ အေ�ကာငး်အရာများကိ� မ�ပိ�ငခ်ွင် ့ ြပ�လ�ပ်ထားပါသည်။ ဤစာတမ်းတွငပ်ါဝငေ်သာ အေ�ကာငး်အရာ 

တစ်စိတတ်စ်ပိ�ငး် သိ�မ့ဟ�တ် အားလံ�းကိ�မိတ� �က�းယ�ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ြဖန်ေ့ဝြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် မိတ� �က�းယ�ြဖန်ေ့ဝြခငး်သည် သက်ဆိ�ငရ်ာ 

ဥပေဒ ချိ�းေဖာက်မ� ြဖစ်လာ�ိ�ငပ်ါသည်။ IFC သည ်ယငး်ြပ�စ�ထားေသာ စာတမ်းများြဖန် ့ြဖ�းြခငး်ကိ� အားေပး�ပီး ပံ�မ�နအ်ားြဖင် ့ယငး်၏ 

စာတမ်းတစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်ကိ� ပညာေရးကိစ���င် ့စီးပွားေရး��င်မ့ဆိ�ငေ်သာကိစ�များအတွက် ြပနလ်ည်က�းယ�ြခငး်ြဖစ်ပါက အခေ�ကးေင ွ

ေကာက်ခံြခငး်မြပ�ဘ ဲ မဆိ�ငး်မတွခွင်ြ့ပ�ေပးမည်ြဖစ်သည်။ သိ�ရ့ာတွင ် လ�ပ်ေဆာငသ်ည်ရ့ည်ရွယ်ချက်အေ�ကာငး်အရာ ��င် ့ �ကိ�တင ်

အသေိပးမ�များကိ� က��်�ပ်တိ� ့ ရ��ိရန ်လိ�အပ်ပါသည်။  

IFC သည် ဤစာတမ်းတွငပ်ါဝငေ်သာ အေ�ကာငး်အရာ၏တိကျမ�၊ ယံ��ကည်စိတ်ချရမ� သိ�မ့ဟ�တ် ြပည်စံ�မ�တိ�က့ိ� အာမမခံပါ သိ�မ့ဟ�တ် 

ဤေနရာတွင ်ေဖာ်ြပထားသည် ့နဂံိ�းချ�ပ်ေကာက်ချက် သိ�မ့ဟ�တ် စိစစ်သတ်မ�တ်မ�တိ�အ့ေပ� အာမမခံသလိ� အေ�ကာငး်အရာအတွငး် 

�ကငး်ကျနမ်� သိ�မ့ဟ�တ် အမ�ားများ(အြခားအေ�ကာငး်များအြပင ်စာစီစာ�ိ�က်အမ�ားများ��င် ့နည်းပညာပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာအမ�ားများ) အတွက ်

သိ�မ့ဟ�တ် ၎ငး်တိ�အ့ေပ� မ�ီခိ�အားထားမ�ေ�ကာင်ြ့ဖစ်လာသည် ့ အကျိ�းဆက်တိ�အ့ေပ� မည်သည်အ့ေ�ကာငး်��င်မ့� တာဝနယ်�မည် 

မဟ�တ်ပါ။ ဤ စာတမ်းအတွငး် မည်သည်ေ့ြမပံ�ေပ�တွငမ်ဆိ�ပါဝငသ်ည် ့နယ်နမိိတ်မျ�းများ၊ အေရာငမ်ျား၊ အမျိ�းအစားခွဲြခားမ�များ ��င် ့

အြခားသတငး်အချက်အလက်များသည် နယ်ေြမ၏ တရားဝငြ်ဖစ်မ� အေြခအေန သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ကဲ့သိ�ေ့သာ နယ်နမိိတ်မျ�းကိ� 

ေထာက်ခံချက်ေပးမ� သိ�မ့ဟ�တ် လက်ခံမ�တိ��့ �င်ပ့တ်သက်၍ ကမ�ာ့ဘဏဘ်က်မ� မည်သည်အ့ဆံ�းအြဖတ်ေပးမ�ကိ�မ� ရည်��နး်ြခငး် 

မ��ိပါ။ ဤေလလ့ာမ�အတွငး် ေဖာြ်ပထားသည် ့ ��ာေဖွေတွ� ��ိချက်များ၊ ြပနဆ်ိ���ငး်ြပမ�များ ��င် ့ နဂံိ�းချ�ပ်ေကာက်��တ်ချက်တိ�သ့ည် 

ကမ�ာဘ့ဏ၏် အမ�ေဆာငဒ်ါ�ိ�ကတ်ာများ သိ�မ့ဟ�တ် ယငး်တိ�က့ိ�ယ်စားြပ�သည် ့ အစိ�းရများ၏အြမငမ်ျားကိ� ထငဟ်ပ်ထားြခငး် 

ြဖစ်သည်ဟ� ပံ�ေသသတ်မ�တ်၍ မရပါ။  

ဤစာတမ်းပါ အေ�ကာငး်အရာများသည် အေထွေထွသတငး်အချက်အလက်ေပးရနအ်တွက်သာ ရည်ရွယ်ထားြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ဥပေဒဆိ�ငရ်ာ၊ စေတာ�့�ယ်ယာ ��င် ့ ေငေွချးသက်ေသခံလက်မ�တ်များ သိ�မ့ဟ�တ် ရငး်��းီြမ�ပ်��မံ�ဆိ�ငရ်ာ အ�ကံဉာဏမ်ျားေပးရန၊် 

ရငး်��းီြမ�ပ်��မံ�အတွက် သင်ေ့တာ်မ� သိ�မ့ဟ�တ် အမျိ�းအစားတစ်ခ�အတွက် ဆွဲေဆာငမ်�ြပ�ရန ်တိ��့ �င် ့ပတ်သက်�ပီး ထငြ်မငယ်�ချက်များ 

ေပးရန ် ရည်ရွယ်မထားပါ။ IFC သိ�မ့ဟ�တ် ယငး်၏ အေပါငး်ပါ အဖွဲ�ဝငမ်ျားသည် အချိ��ေသာ က�မ�ဏမီျား ��င် ့ အဖွဲ�အစည်းများတွင ်

ရငး်��းီြမ�ပ်��မံ� ��ိ�ိ�ငသ်လိ� ယငး်တိ�က့ိ� အြခားအ�ကံဉာဏ ် သိ�မ့ဟ�တ ် ဝနေ်ဆာငမ်�များလည်း ေထာက်ပ့ံေပးေန�ိ�ငသ်ည် သိ�မ့ဟ�တ် 

ယငး်တိ��့ �င့ပ်တ်သက်သည် ့ေငေွ�ကးဆိ�ငရ်ာ အကျိ�းစီးပွားများ��ိ�ိ�ငသ်ည်။ 

က�မ�ဏခီွဲများ၏ အခွင်အ့ေရးများ အပါအဝင၊် သံ�းစဲွခွင်မ့ျား ��င် ့ လိ�ငစ်ငမ်ျားအတွက် အြခားေသာစံ�စမ်းမ�များအားလံ�းကိ� IFC ၏ 

Corporate Relations Department, 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433 သိ� ့ ရည်��နး် ဆက်သွယ် 

သင်ပ့ါသည်။  

အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ ဘ�ာေရးေကာ်ပိ�ေရး��ငး် (IFC)သည် ၎ငး်၏ အဖွဲ�ဝင�်ိ�ငင်မံျားအ�ကား သေဘာတ�ညီစာချ�ပ်များြဖင် ့ထ�ေထာင ်

ထားေသာ �ိ�ငင်တံကာအဖွဲ�အစည်းတစ်ခ�ြဖစ်�ပီး ကမ�ာဘ့ဏအ်�ပ်စ�၏အဖွဲ�ဝငတ်စ်ခ�ြဖစ်သည်။ အမည်များ၊ လိ�ဂိ�များ ��င် ့အမ�တ်တံဆိပ် 

များအားလံ�းသည် IFC၏ ကိ�ယ်ပိ�ငပ်စ�ည်းများြဖစ်�ပီး IFC ထံမ� စာြဖင်ေ့ရးသားေဖာ်ြပထားသည် ့ သေဘာတ�လက်ခံမ�မပါဘ ဲ ထိ� 

ပစ�ည်းများအား အသံ�းြပ��ိ�ငမ်ည်မဟ�တ်ပါ။ ထိ� ့ြပင ်“International Finance Corporation” ��င် ့“IFC” တိ�သ့ည် IFC က မ�တ်ပံ�တင ်

ထားသည်အ့မ�တ်တံဆိပ်ြဖစ်�ပီး အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာဥပေဒြဖင် ့အကာအကွယ်ေပးထားပါသည်။ 

ဤြမနမ်ာဘာသာြပနအ်စီရငခ်ံစာကိ� ၂၀၂၀ခ���စ် �ိ�ဝငဘ်ာလတွငမွ်မ်းမံြပငဆ်ငသ်ည်။ 

မျက်��ာဖံ�းဓာတ်ပံ�ဖနတ်ီးမ� ။ အြပညြ်ပည်ဆိ�ငရ်ာ ဘ�ာေရးေကာ်ပိ�ေရး��ငး် (IFC) ၊  ၂၀၂၀ 
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ဥေယျာဇ�  

 

  
  
 ပြည်ထ ောငစ်ုဝန်က  ြီး 

 လျှြ်စစ်နငှ့််စွမ်ြီးအငဝ်န်က  ြီးဌောန 

 

ြပည့်စံ�မ�နက်နေ်သာ သတငး်အချက်အလက်များကိ�အေြခခံသည့် ဆံ�းြဖတ်ချက်များချမ�တ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် ရည်��နး်ကိ�းကား�ိ�ငသ်ည့် 

အချက်အလက်များစာရငး်တွင ်ေရအားအရငး်အြမစ်များ��င့ဖ်ွံ � �ဖိ�းတိ�းတက်မ�ဆိ�ငရ်ာ ေလလ့ာမ�တစ်ရပ်ပါဝငလ်ာသည်ကိ� လ�ပ်စစ်��င် ့

စွမ်းအငဝ်န�်ကီးဌာနမ� �ကိ�ဆိ�ပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် ေရအားအရငး်အြမစ်များေပါ�ကယ်ဝေသာ်လည်း ထိ�အရငး်အြမစ်များ၏             

၄ရာခိ�င�်�နး်ေအာက်ကိ�သာ အသံ�းချလျက်��ိသည်။ ထိ�ေ့�ကာင့ ်ေရအားအရငး်အြမစ်များအသံ�းချမ�ကိ� များစွာ တိ�းချဲ�ေဆာငရွ်က်�ိ�ငေ်သး 

သည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက်များသည် တစ်��စ်ထက်တစ်��စ်သသိသိာသာတိ�းြမင့လ်ာေန၍၊ အနာဂါတ်ကာလ 

တွင ်စွမ်းအငအ်ရငး်အြမစ်မျိ�းစံ�မ� လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်ယ�သံ�းစဲွရာတွင ်ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�အပိ�ငး်သည်လည်း အဓိကကျ 

သည့် အစိတ်အပိ�ငး်တစ်ရပ် ြဖစ်လာပါမည်။  ၂၀၁၉ခ���စ် ဒဇီငဘ်ာလတွင ် �ိ�ငင်ေံတာ်ဓာတ်အားစနစ်မ� လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားသံ�းစဲွမ� 

တစ်�ိ�ငင်လံံ�း၏ ၅၀ ရာခိ�င�်�နး် ြပည့်ေြမာက်သည့် အထိမ်းအမ�တ်အခမ်းအနားကိ� ကျငး်ပ�ိ�ငခ်ဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၅ ခ���စ်တွင ်တစ်�ိ�ငင်လံံ�း 

၏ ၇၅ ရာခိ�င�်�နး် သိ� ့ ေရာက�်�ိေရး စီမံေဆာငရွ်က်လျက်��ိပါသည်။  

�ိ�ငင်၏ံ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ��င့အ်ညီ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင�်�င့ ်လ�မ�ဆိ�ငရ်ာသတ်မ�တ်ချက်များအတိ�ငး် လိ�က်နာေဆာငရွ်က်လျက်၊ 

အချ�ပ်အြခာအာဏာပိ�င�်ိ�ငင်တံစ်�ိ�ငင်အံေန��င့ ် ယငး်၏ ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်မ���င့သ်ာယာဝေြပာမ�တိ�က့ိ� ဖနတ်ီးေဆာင�်က�း�ိ�ငေ်စေရး 

အတွက် ကျယ်ြပန ့ေ်သာ��ေထာင့မ်ျားမ� ေရွးချယ်ေဆာငရွ်က်�ိ�ငသ်ည့်နည်းလမ်းများြဖင် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� 

ကန ့သ်တ်မ�မြပ�ဘ ဲလမ်းဖွင့ေ်ဆာငရွ်က်သွားရမည်ြဖစ်သည်။ ေရ��ညတ်ည်တံေ့သာ ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်မ�ကိ�ရ��ိေစမည် ့အြခားေလလ့ာမ� 

များ��င့ ်သေဘာထားအြမငမ်ျားကိ�လည်း သံ�းသပ်မည်ြဖစ်�ပီး၊ ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�း တိ�းတက်မ���င့စ်ပ်လျ�းသည့် ဆံ�းြဖတ်ချက်များ 

ချမ�တ်ရာတွင ်ထည့်သွငး်စ�းစားသွားမည်ြဖစ်သည်။  

အဓိကြမစ်�ကီးများတေလ�ာက်တွင ် �မိ�� �ကီးများ��င့ ် စက်မ�လ�ပ်ငနး်များ စသည့် စီးပွားေရးအချက်အချာများ ြဖစ်ေပ�တည်��ိေနြခငး် 

သည် အေရးပါသည်။ ထိ�အချက်အချာေနရာများသည် �ိ�ငင်၏ံစီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်များ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်များ��င့ ်အလ�ပ်အကိ�င ်

အများစ�ကိ� ဖနတ်ီးေပးရာေနရာများြဖစ်သည်။ ြမစ်များတေလ�ာက်��ိ အဆိ�ပါ စီးပွားေရးအချက်အချာေနရာများအတွက် ေရ�ကီး 

ေရလ�ံမ�ကိ�စီမံခန ့ခ်ွဲေရး၊ ေရေပးေဝေရး��င့ ် ြမစ်ေ�ကာငး်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရးတိ�က့ိ� လည်းအဓိကထားစ�းစားရနြ်ဖစ်သည်။ ထိ�သိ� ့ 

ေဆာငရွ်ကရ်ာတွင ် အေြခခံရမည့အ်ဓိကအချက်မ�ာ သဘာဝြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်များကိ� အြပည့်အဝအသံ�းချ၍ �ိ�ငင်�ံ�င့ြ်ပည်သ�များ 

အတွက် ေကာငး်ကျိ�းရ��ိေစရနြ်ဖစသ်ည်။  

အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာဘ�ာေရးေကာ်ပိ�ေရး��ငး်(IFC) သည် ဩစေ�တးလျ�ိ�ငင်အံစိ�းရ၏ ေငေွ�ကးအက�အညီြဖင့ ်လ�ပ်စစ်��င့စွ်မ်းအင ်

ဝန�်ကီးဌာန(MOEE) ��င့ ် သယံဇာတ��င့သ်ဘာဝပတ်ဝနး်ကျငထိ်နး်သိမ်းေရးဝန�်ကီးဌာန(MONREC)တိ��့ �င့ ် ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်၍၊ ယခ� 

အစီရငခ်ံစာ ြဖစ်ေပ�လာေရး �ကိ�းပမ်းအားထ�တ်ခဲ့သည်ကိ� အသအိမ�တ်ြပ�ပါသည်။ ထိ�အစီရငခ်ံစာသည်  ြမနမ်ာေ့ရအားလ�ပ်စစ် 

က�ေရ��ည်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးအတွက် အဖိ�းတနေ်သာ သေဘာထားအ�ကံဉာဏမ်ျား ပါဝငမ်ည်မ�ာ ဧကနမ်�ချပငြ်ဖစ်သည်။ 

 
 
 
ဦးဝငး်ခိ�င ်

ြပည်ေထာငစ်�ဝန�်ကီး 

လ�ပ်စစ်��င်စွ့မ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာငစ်�သမ�တြမနမ်ာ�ိ�ငင်ေံတာ်
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ဥေယျာဇ�  

 

  
   
 ပြည်ထ ောငစ်ုဝန်က  ြီး 

 သယဇံောတနငှ့််သဘောဝြတဝ်န်ြီး ျင ်န်ိြီးသမ်ိြီးထ ြီးဝန်က  ြီးဌောန 

 
ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ များြပားလ�ေသာေရအားလ�ပ်စစ်သယံဇာတများကိ� အသံ�းချြခငး်သည် မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်အတွက် အေရးပါေသာ 

လ�ပ်စစ်အရငး်အြမစ်တစ်ရပ်ကိ� ေပးအပ်�ိ�ငမ်ည့်အြပင ် စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးကိ�ပါ အေထာက်အက� ြပ�မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိ�ေ့သာ် ေရအားလ�ပ်စစ်သည် သဘာဝေရစီးေရလာများ၊ ငါးများ၏ ေ���ေြပာငး်သွားလာမ�များ၊ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ၊ ေရအရည်အေသွး 

��င့ ်ေရေ�ကာငး်သွားလာေရးတိ�အ့ေပ� �ကီးမားေသာ ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့လ်�မ�ဆိ�ငရ်ာထိခိ�က်သက်ေရာက်မ�များ ��ိ�ိ�ငသ်ည်အ့ြပင ်စီမံကိနး် 

အနးီ ေနထိ�င�်ကသ�များ ေြပာငး်ေ���အေြခချရြခငး်��င့ ်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်များဆံ�း�� ံးြခငး် စသည့်ထိခိ�က်သက်ေရာက်မ�များလည်း 

��ိလာ�ိ�ငပ်ါသည်။ 

သယံဇာတ��င့ ်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငထိ်နး်သမ်ိးေရးဝန�်ကီးဌာနသည် လ�ပ်စစ်��င့စွ်မ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန၊ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာဘ�ာေရး 

ေကာ်ပိ�ေရး��ငး်တိ��့ �င့ပ်�းေပါငး်၍ ဩစေ�တးလျ�ိ�ငင်၏ံအေထာက်အပ့ံြဖင် ့ြမနမ်ာေ့ရအားလ�ပ်စစ်က�အတွက် မဟာဗျ�ဟာေြမာက် 

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်ြခငး်ကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ� ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ (၈) ခ�စလံ�းကိ�ကာမိသည့် ကျယ်ြပန ့ေ်သာေလလ့ာမ�ပံ�စံတစ်ရပ်ြဖင့ ်

ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့လ်�မ�ဆိ�ငရ်ာ ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခများ��င့ ်ထိခိ�က်သက်ေရာကမ်�များကိ�ဆနး်စစ်ရန�်�င့ ်သက်ဆိ�ငရ်ာစီမံချက်များ��င့ ်အစီအစ� 

များ ေရးဆွဲေဆာငရွ်က်ရာတွင ် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာကိစ�များကိ�ပါ ထည့်သွငး်ေပါငး်စပ်စ�းစားေစြခငး်ြဖင့ ် ေရ��ည်တည်တံေ့သာ 

ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်မ�ကိ� အားေပးြမ�င့တ်ငရ်န ်ရည်ရွယ် ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

မဟာဗျ�ဟာေြမာက်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်ြခငး်သည် စီးပွါးေရးဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်မ�၊ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ ေရ��ည်တည်တံမ့���င် ့

လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ တနး်တ�ညီမ�မ�တိ�ရ့��ိေစရန၊် ေရ၊ ေြမ��င် ့ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာစီမံချက်များ ေပါငး်စ�ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ သဘာဝအရငး် 

အြမစ် အသံ�းြပ�မ�များ��င် ့ ဦးစားေပးေဆာငရွ်က်မ�များ ညီမ�မ���ိြခငး်တိ�က့ိ�အေြခခံ၍ ေရအားလ�ပ်စစ်က� စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�း 

တိ�းတက်ေရးအတွက် ဘက်ေပါငး်စံ�ပါဝငသ်ည် ့ေရ��ည်ေမ�ာ်မ�နး်ချက်တစ်ခ�ချထားပါသည်။ 

မဟာဗျ�ဟာေြမာက်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်ြခငး်သည် ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်ရသည့် ကနဦးအဆင့မ်ျား၌ ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့ ် လ�မ� 

ေရးဆိ�ငရ်ာ��ေထာင့မ်ျားကိ� ေရအားလ�ပ်စစ်မ�ဝါဒများ၊ စီမံချက်များ သိ�မ့ဟ�တ် အစီအစ�များတွင ်ထည့်သွငး်စ�းစားသည့် စနစ်ကျ 

ေသာလ�ပ်ငနး်စ�တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ မဟာဗျ�ဟာေြမာက်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်ြခငး်ကိ� အ�ကံေပးအဖွဲ�၊ က�မ်းကျငပ်ညာ 

��ငအ်ဖွဲ�(၆)ဖွဲ�၊ နည်းပညာဆိ�ငရ်ာ အစိ�းရအဓိကတာဝနခ်ံပ�ဂ�ိ�လ်များ��င် ့ ဆက်စပ်သ�များ၏ေဆာငရွ်က်မ�များ (၅၅)ခ�ေကျာ်ပါဝငသ်ည် ့

ြပည်သ�ပ�ေပါငး်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ� လ�ပ်ငနး်စ�တစ်ခ�အား ေဆာငရွ်က်ခဲ့ပါသည်။  မဟာဗျ�ဟာေြမာက်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ ဆနး်စစ် 

ြခငး်သည်  မဟာဗျ�ဟာကျကျ လ�ပ်ေဆာငမ်�တိ�းတက်ေစေရး၊ ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်သည့်လ�ပ်ငနး်စ�တွင ် သက်ဆိ�ငရ်ာပ�ဂ�ိ�လ်၊ အဖွဲ� 

အစည်းများ ပ�းေပါငး်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ကိ� အားေပးြမ�င့တ်ငေ်ရး၊ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငေ်ရ��ည်တည်တံေ့စေရးအတွက် အဓိက 

အဟန ့အ်တားများကိ� ဦးစားေပးေလလ့ာေရး��င့ ် ြပနလ်ည်က�စားမရ�ိ�ငေ်သာ ထိခိ�က်မ�များြဖစ်ေပ� �ိ�ငသ်ည့်အတိ�ငး်အတာအထိ လ�ပ် 

ေဆာငမ်�များအား ေကျာ်လွနေ်ဆာငရွ်က်မ�မြပ�ေစေရးအတွက် အေရးပါေသာဆနး်စစ်မ�တစ်ရပ်အြဖစ် ဝန�်ကီးဌာနက ��ြမငပ်ါသည်။ 

ထိ�အစီရငခ်ံစာသည် ကမ�ာေြမ��င် ့ လ�သားများ၏အကျိ�းအတွက် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိေရအားလ�ပ်စစ်က� စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက် 

ေရးအတွက် အေြခခံအြဖစ် ြဖည်ဆ့ည်းေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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 ပြည်ထ ောငစ်ုဝန်က  ြီး 

 သယဇံောတနငှ့််သဘောဝြတဝ်န်ြီး ျင ်န်ိြီးသမ်ိြီးထ ြီးဝန်က  ြီးဌောန 

 
ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ များြပားလ�ေသာေရအားလ�ပ်စစ်သယံဇာတများကိ� အသံ�းချြခငး်သည် မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်အတွက် အေရးပါေသာ 

လ�ပ်စစ်အရငး်အြမစ်တစ်ရပ်ကိ� ေပးအပ်�ိ�ငမ်ည့်အြပင ် စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးကိ�ပါ အေထာက်အက� ြပ�မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိ�ေ့သာ် ေရအားလ�ပ်စစ်သည် သဘာဝေရစီးေရလာများ၊ ငါးများ၏ ေ���ေြပာငး်သွားလာမ�များ၊ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ၊ ေရအရည်အေသွး 

��င့ ်ေရေ�ကာငး်သွားလာေရးတိ�အ့ေပ� �ကီးမားေသာ ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့လ်�မ�ဆိ�ငရ်ာထိခိ�က်သက်ေရာက်မ�များ ��ိ�ိ�ငသ်ည်အ့ြပင ်စီမံကိနး် 

အနးီ ေနထိ�င�်ကသ�များ ေြပာငး်ေ���အေြခချရြခငး်��င့ ်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်များဆံ�း�� ံးြခငး် စသည့်ထိခိ�က်သက်ေရာက်မ�များလည်း 

��ိလာ�ိ�ငပ်ါသည်။ 

သယံဇာတ��င့ ်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငထိ်နး်သမ်ိးေရးဝန�်ကီးဌာနသည် လ�ပ်စစ်��င့စွ်မ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန၊ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာဘ�ာေရး 

ေကာ်ပိ�ေရး��ငး်တိ��့ �င့ပ်�းေပါငး်၍ ဩစေ�တးလျ�ိ�ငင်၏ံအေထာက်အပ့ံြဖင် ့ြမနမ်ာေ့ရအားလ�ပ်စစ်က�အတွက် မဟာဗျ�ဟာေြမာက် 

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်ြခငး်ကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ� ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ (၈) ခ�စလံ�းကိ�ကာမိသည့် ကျယ်ြပန ့ေ်သာေလလ့ာမ�ပံ�စံတစ်ရပ်ြဖင့ ်

ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့လ်�မ�ဆိ�ငရ်ာ ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခများ��င့ ်ထိခိ�က်သက်ေရာကမ်�များကိ�ဆနး်စစ်ရန�်�င့ ်သက်ဆိ�ငရ်ာစီမံချက်များ��င့ ်အစီအစ� 

များ ေရးဆွဲေဆာငရွ်က်ရာတွင ် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာကိစ�များကိ�ပါ ထည့်သွငး်ေပါငး်စပ်စ�းစားေစြခငး်ြဖင့ ် ေရ��ည်တည်တံေ့သာ 

ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်မ�ကိ� အားေပးြမ�င့တ်ငရ်န ်ရည်ရွယ် ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

မဟာဗျ�ဟာေြမာက်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်ြခငး်သည် စီးပွါးေရးဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်မ�၊ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ ေရ��ည်တည်တံမ့���င် ့

လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ တနး်တ�ညီမ�မ�တိ�ရ့��ိေစရန၊် ေရ၊ ေြမ��င် ့ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာစီမံချက်များ ေပါငး်စ�ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ သဘာဝအရငး် 

အြမစ် အသံ�းြပ�မ�များ��င် ့ ဦးစားေပးေဆာငရွ်က်မ�များ ညီမ�မ���ိြခငး်တိ�က့ိ�အေြခခံ၍ ေရအားလ�ပ်စစ်က� စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�း 

တိ�းတက်ေရးအတွက် ဘက်ေပါငး်စံ�ပါဝငသ်ည် ့ေရ��ည်ေမ�ာ်မ�နး်ချက်တစ်ခ�ချထားပါသည်။ 

မဟာဗျ�ဟာေြမာက်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်ြခငး်သည် ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်ရသည့် ကနဦးအဆင့မ်ျား၌ ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့ ် လ�မ� 

ေရးဆိ�ငရ်ာ��ေထာင့မ်ျားကိ� ေရအားလ�ပ်စစ်မ�ဝါဒများ၊ စီမံချက်များ သိ�မ့ဟ�တ် အစီအစ�များတွင ်ထည့်သွငး်စ�းစားသည့် စနစ်ကျ 

ေသာလ�ပ်ငနး်စ�တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ မဟာဗျ�ဟာေြမာက်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်ြခငး်ကိ� အ�ကံေပးအဖွဲ�၊ က�မ်းကျငပ်ညာ 

��ငအ်ဖွဲ�(၆)ဖွဲ�၊ နည်းပညာဆိ�ငရ်ာ အစိ�းရအဓိကတာဝနခ်ံပ�ဂ�ိ�လ်များ��င် ့ ဆက်စပ်သ�များ၏ေဆာငရွ်က်မ�များ (၅၅)ခ�ေကျာ်ပါဝငသ်ည် ့

ြပည်သ�ပ�ေပါငး်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ� လ�ပ်ငနး်စ�တစ်ခ�အား ေဆာငရွ်က်ခဲ့ပါသည်။  မဟာဗျ�ဟာေြမာက်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ ဆနး်စစ် 

ြခငး်သည်  မဟာဗျ�ဟာကျကျ လ�ပ်ေဆာငမ်�တိ�းတက်ေစေရး၊ ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်သည့်လ�ပ်ငနး်စ�တွင ် သက်ဆိ�ငရ်ာပ�ဂ�ိ�လ်၊ အဖွဲ� 

အစည်းများ ပ�းေပါငး်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ကိ� အားေပးြမ�င့တ်ငေ်ရး၊ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငေ်ရ��ည်တည်တံေ့စေရးအတွက် အဓိက 

အဟန ့အ်တားများကိ� ဦးစားေပးေလလ့ာေရး��င့ ် ြပနလ်ည်က�စားမရ�ိ�ငေ်သာ ထိခိ�က်မ�များြဖစ်ေပ� �ိ�ငသ်ည့်အတိ�ငး်အတာအထိ လ�ပ် 

ေဆာငမ်�များအား ေကျာ်လွနေ်ဆာငရွ်က်မ�မြပ�ေစေရးအတွက် အေရးပါေသာဆနး်စစ်မ�တစ်ရပ်အြဖစ် ဝန�်ကီးဌာနက ��ြမငပ်ါသည်။ 

ထိ�အစီရငခ်ံစာသည် ကမ�ာေြမ��င် ့ လ�သားများ၏အကျိ�းအတွက် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိေရအားလ�ပ်စစ်က� စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက် 

ေရးအတွက် အေြခခံအြဖစ် ြဖည်ဆ့ည်းေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဤမဟာဗျ�ဟာေြမာက် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်ြခငး်အစီရငခ်ံစာသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် စ�ဆကမ်ြပတ်ြဖစ်ေပ�တိ�းတက်ေန 

ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ ေအာငြ်မငမ်�မ�တ်တိ�ငတ်စ်ရပ်ြဖစ်၍ ထိ�အစီရငခ်ံစာြပ�စ�ရာ၌ ပ�းေပါငး်ပါဝင ်

ေဆာငရွ်က်ခဲ့�ကသည့် သက်ဆိ�ငရ်ာပ�ဂ�ိ�လ်၊ အဖွဲ�အစည်းအားလံ�း��င့ ် ြမနမ်ာေ့ရအားလ�ပ်စစ်က�၏ ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့လ်�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ 

စံ��နး်များတိ�းတက်ေရး နည်းပညာအက�အညီေပးအပ်သည့် အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာဘ�ာေရးေကာ်ပိ�ေရး��ငး်��င် ့ ဘ�ာေရးအေထာက် 

အပ့ံေပးသည့် ဩစေ�တးလျအစိ�းရ တိ�အ့ား ေကျးဇ�းတင�်�ိပါေ�ကာငး် မ�တ်တမ်းတငေ်ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 
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ေကျးဇ�းတင်လ�ာ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရအားလ�ပ်စစ်က�အတွက် မဟာဗျ�ဟာေြမာက် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်မ� (Strategic 

Environmental Assessment “SEA” ) သည် �သစေ�တးလျအစိ�းရ၏ ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံ ��င်အ့တ� သယံဇာတ ��င် ့

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သိမ်းေရးဝန�်ကီးဌာန(MONREC)��င် ့လ�ပ်စစ်��င်စွ့မ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန(MOEE) တိ�၏့ ဦးေဆာင ်

မ�မပါဘ ဲြဖစ်ေပ� �ိ�ငလ်ိမ့်မည်မဟ�တ်ေပ။ ဤေလလ့ာမ�အတွက် ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သိမ်းေရးဦးစီးဌာနမ� ဦးစိနေ်အာငမ်ငး် 

��င် ့ေဒ�သ��ာလ�ိင၊် လ�ပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာနမ� ဦးထ�းေအာငေ်ဇာ်၊ ဦးေနလငး်စိ�းတိ� ့ အပါအဝင ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရ 

၏ Focal points တိ�သ့ည် SEA လ�ပ်ငနး်စ�၏ အဆင်အ့ားလံ�းတွင ်အေရးပါသည်အ့ခနး်က�မ� ပါဝငခ်ဲ့သည်။ SEA ၏ 

လ�ပ်ငနး်စ�များ��င် ့ Focal pointsအြဖစ် တာဝနေ်ပးသည့်သ�များကိ� ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိနး်သမ်ိးေရးဦးစီးဌာန၊ 

��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ်၊ ဦးလ�ေမာငသ်နိး်၊ ဒ�တိယ��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ်၊  ေဒါက်တာဆနး်ဦး၊ ဒ�တိယ��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ် 

(�ငမ်ိး) ဦးစိနထ်ွနး်လငး်၊ လ�ပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန၊ ��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ် ေဒ� မိမိခိ�င၊် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေရးဉီးစီးဌာန၊ ��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ် ဦးဟိနး်ထက် ��င် ့ လ�ပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန၊ ��န�်ကားေရးမ�း 

ဦးတင်လ့ွငဦ်းတိ�က့ လမ်း��နေ်ပးခဲ့သလိ� နည်းပညာဆိ�ငရ်ာအ�ကံဉာဏ်များလည်း ေထာက်ပ့ံေပးခဲ့�ပီး လ�ပ်ငနး်ခွင ်

ဆက်ဆေံရးများ လွယ်က�ေချာေမွ�ေစရန ်ေဆာငရွ်က်ေပးခဲ့သည်။   

ICEM “International Centre for Environmental Management” ��င် ့ Myanmar Institute for Integrated 

Development (MIID) တိ�က့ IFC ��င်အ့တ� SEA ကိ� ြပ�စ�ေပးခဲ့သည်။ ICEM ၏ နည်းပညာဆိ�ငရ်ာ အဖွဲ�တွင ် Jeremy 

Carew Reid၊ Rory Hunter၊ Edvard Baardsen၊ Jens Grue Sjøslev၊ John Sawdon ၊ Lois Koehnken၊ ေဒ�လွငလ်ွငေ်ဝ၊ 

Mai Ky Vinh၊ Peter-John Meynell၊ Rick Gregory၊ Stephen Gray၊ Vuong Thu Huong၊ ဦးဝငး်ြမင်၊့ 

ေဒ�ယငး်မာေဆွလ�ိင၊် ဦးရနမ်ငး်ေအာင ်��င် ့ေဒ�လီနာစိနြ်မင် ့တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ 

SEA ကိ� လမ်း��နမ်�ြပ�သည် ့IFC အဖွဲ�တွင ်Kate Lazarus ၊ Matt Corbett ၊ Pablo Cardinale ၊ ဦးေနာငဆ်နး်လငး် ��င် ့

Tiffany Noeske  တိ�ပ့ါဝငသ်ည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဆံိ�ငရ်ာ IFC ၏ Country Manager Vikram Kumar ��င် ့Country Officer 

ေဒ�ခငသ်တီာေမာ်တိ�က့ တနဖိ်�း��ိသည် ့အ�ကံဉာဏမ်ျား ေပးခဲ့သည်။ IFC ၏ Environmental and Social Governance 

Department ��င် ့Infrastructure Department တိ�၏့ ဆက်လက်အေထာက်အပ့ံေပးမ� ကိ�လည်း က��်�ပ်တိ� ့ အသအိမ�တ် 

ြပ�ပါသည်။ ထိ�အ့ြပင ်ကမ�ာဘ့ဏ၏်လ�ပ်ေဖာ်ကိ�ငဖ်က်များထမံ� တံ� ့ြပနအ်�ကံေပးမ�များ��င် ့ပ�းေပါငး် ေဆာငရွ်က်မ�များကိ� 

လည်း အသအိမ�တ်ြပ� ပါသည်။  

က��်�ပ်တိ�သ့ည် John Dore ၊ Rachel Jolly ၊ Nick Cumpston ၊ Dominique Vigie ၊ Tim Vistarini ၊ Ounheun Saiyasith 

��င် ့ Thipphavone Chanthapaseuth တိ�အ့ပါအဝင ် �သစေ�တးလျအစိ�းရထမံ� ရက်ေရာေသာအေထာက်အပ့ံအတွက် 

ေကျးဇ�းတငပ်ါသည်။ ဤေလလ့ာမ�သိ� ့ က�ညီြဖည့်ဆည်းေပးရန�်�င် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရအားလ�ပ်စစ်က�အတွငး် 

ဘက်စံ�ေရ��ည်တည်တံမ့� တိ�းတက်ေစေရး လ�ပ်ကိ�ငေ်ဆာငရွ်က်မ�များအတွက် ရည်စ�း��စ်ြမ��ပ်ေဆာငရွ်က်လျက်��ိေသာ 

အရပ်ဘက်လ�မ� အဖွဲ�အစည်းများ ၊ NGO များ၊ SEA အ�ကံေပး ��င် ့ က�မ်းကျငသ်�များအစ���င် ့ ြမနမ်ာေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်တည်ေဆာက်သ�များ၏ လ�ပ်ငနး်အဖွဲ� (Hydropower Developers' Working Group) တိ�က့ိ� 

လည်းေကျးဇ�းတင�်�ိပါေ�ကာငး် မ�တ်တမ်းတငေ်ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။



 

iii 

 

ဤမဟာဗျ�ဟာေြမာက် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်ြခငး်အစီရငခ်ံစာသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် စ�ဆကမ်ြပတ်ြဖစ်ေပ�တိ�းတက်ေန 

ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ ေအာငြ်မငမ်�မ�တ်တိ�ငတ်စ်ရပ်ြဖစ်၍ ထိ�အစီရငခ်ံစာြပ�စ�ရာ၌ ပ�းေပါငး်ပါဝင ်

ေဆာငရွ်က်ခဲ့�ကသည့် သက်ဆိ�ငရ်ာပ�ဂ�ိ�လ်၊ အဖွဲ�အစည်းအားလံ�း��င့ ် ြမနမ်ာေ့ရအားလ�ပ်စစ်က�၏ ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့လ်�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ 

စံ��နး်များတိ�းတက်ေရး နည်းပညာအက�အညီေပးအပ်သည့် အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာဘ�ာေရးေကာ်ပိ�ေရး��ငး်��င် ့ ဘ�ာေရးအေထာက် 

အပ့ံေပးသည့် ဩစေ�တးလျအစိ�းရ တိ�အ့ား ေကျးဇ�းတင�်�ိပါေ�ကာငး် မ�တ်တမ်းတငေ်ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 
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ေကျးဇ�းတင်လ�ာ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရအားလ�ပ်စစ်က�အတွက် မဟာဗျ�ဟာေြမာက် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်မ� (Strategic 

Environmental Assessment “SEA” ) သည် �သစေ�တးလျအစိ�းရ၏ ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံ ��င်အ့တ� သယံဇာတ ��င် ့

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သိမ်းေရးဝန�်ကီးဌာန(MONREC)��င် ့လ�ပ်စစ်��င်စွ့မ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန(MOEE) တိ�၏့ ဦးေဆာင ်

မ�မပါဘ ဲြဖစ်ေပ� �ိ�ငလ်ိမ့်မည်မဟ�တ်ေပ။ ဤေလလ့ာမ�အတွက် ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သိမ်းေရးဦးစီးဌာနမ� ဦးစိနေ်အာငမ်ငး် 

��င် ့ေဒ�သ��ာလ�ိင၊် လ�ပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာနမ� ဦးထ�းေအာငေ်ဇာ်၊ ဦးေနလငး်စိ�းတိ� ့ အပါအဝင ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရ 

၏ Focal points တိ�သ့ည် SEA လ�ပ်ငနး်စ�၏ အဆင်အ့ားလံ�းတွင ်အေရးပါသည်အ့ခနး်က�မ� ပါဝငခ်ဲ့သည်။ SEA ၏ 

လ�ပ်ငနး်စ�များ��င် ့ Focal pointsအြဖစ် တာဝနေ်ပးသည့်သ�များကိ� ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိနး်သမ်ိးေရးဦးစီးဌာန၊ 

��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ်၊ ဦးလ�ေမာငသ်နိး်၊ ဒ�တိယ��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ်၊  ေဒါက်တာဆနး်ဦး၊ ဒ�တိယ��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ် 

(�ငမ်ိး) ဦးစိနထ်ွနး်လငး်၊ လ�ပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန၊ ��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ် ေဒ� မိမိခိ�င၊် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေရးဉီးစီးဌာန၊ ��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ် ဦးဟိနး်ထက် ��င် ့ လ�ပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန၊ ��န�်ကားေရးမ�း 

ဦးတင်လ့ွငဦ်းတိ�က့ လမ်း��နေ်ပးခဲ့သလိ� နည်းပညာဆိ�ငရ်ာအ�ကံဉာဏ်များလည်း ေထာက်ပ့ံေပးခဲ့�ပီး လ�ပ်ငနး်ခွင ်

ဆက်ဆေံရးများ လွယ်က�ေချာေမွ�ေစရန ်ေဆာငရွ်က်ေပးခဲ့သည်။   

ICEM “International Centre for Environmental Management” ��င် ့ Myanmar Institute for Integrated 

Development (MIID) တိ�က့ IFC ��င်အ့တ� SEA ကိ� ြပ�စ�ေပးခဲ့သည်။ ICEM ၏ နည်းပညာဆိ�ငရ်ာ အဖွဲ�တွင ် Jeremy 

Carew Reid၊ Rory Hunter၊ Edvard Baardsen၊ Jens Grue Sjøslev၊ John Sawdon ၊ Lois Koehnken၊ ေဒ�လွငလ်ွငေ်ဝ၊ 

Mai Ky Vinh၊ Peter-John Meynell၊ Rick Gregory၊ Stephen Gray၊ Vuong Thu Huong၊ ဦးဝငး်ြမင်၊့ 

ေဒ�ယငး်မာေဆွလ�ိင၊် ဦးရနမ်ငး်ေအာင ်��င် ့ေဒ�လီနာစိနြ်မင် ့တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ 

SEA ကိ� လမ်း��နမ်�ြပ�သည် ့IFC အဖွဲ�တွင ်Kate Lazarus ၊ Matt Corbett ၊ Pablo Cardinale ၊ ဦးေနာငဆ်နး်လငး် ��င် ့

Tiffany Noeske  တိ�ပ့ါဝငသ်ည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ံဆိ�ငရ်ာ IFC ၏ Country Manager Vikram Kumar ��င် ့Country Officer 

ေဒ�ခငသ်တီာေမာ်တိ�က့ တနဖိ်�း��ိသည် ့အ�ကံဉာဏမ်ျား ေပးခဲ့သည်။ IFC ၏ Environmental and Social Governance 

Department ��င် ့Infrastructure Department တိ�၏့ ဆက်လက်အေထာက်အပ့ံေပးမ� ကိ�လည်း က��်�ပ်တိ� ့ အသအိမ�တ် 

ြပ�ပါသည်။ ထိ�အ့ြပင ်ကမ�ာဘ့ဏ၏်လ�ပ်ေဖာ်ကိ�ငဖ်က်များထမံ� တံ� ့ြပနအ်�ကံေပးမ�များ��င် ့ပ�းေပါငး် ေဆာငရွ်က်မ�များကိ� 

လည်း အသအိမ�တ်ြပ� ပါသည်။  

က��်�ပ်တိ�သ့ည် John Dore ၊ Rachel Jolly ၊ Nick Cumpston ၊ Dominique Vigie ၊ Tim Vistarini ၊ Ounheun Saiyasith 

��င် ့ Thipphavone Chanthapaseuth တိ�အ့ပါအဝင ် �သစေ�တးလျအစိ�းရထမံ� ရက်ေရာေသာအေထာက်အပ့ံအတွက် 

ေကျးဇ�းတငပ်ါသည်။ ဤေလလ့ာမ�သိ� ့ က�ညီြဖည့်ဆည်းေပးရန�်�င် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရအားလ�ပ်စစ်က�အတွငး် 

ဘက်စံ�ေရ��ည်တည်တံမ့� တိ�းတက်ေစေရး လ�ပ်ကိ�ငေ်ဆာငရွ်က်မ�များအတွက် ရည်စ�း��စ်ြမ��ပ်ေဆာငရွ်က်လျက်��ိေသာ 

အရပ်ဘက်လ�မ� အဖွဲ�အစည်းများ ၊ NGO များ၊ SEA အ�ကံေပး ��င် ့ က�မ်းကျငသ်�များအစ���င် ့ ြမနမ်ာေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်တည်ေဆာက်သ�များ၏ လ�ပ်ငနး်အဖွဲ� (Hydropower Developers' Working Group) တိ�က့ိ� 

လည်းေကျးဇ�းတင�်�ိပါေ�ကာငး် မ�တ်တမ်းတငေ်ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
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အတိ� ေကာက်စကားလံ�း များ  

ADB  Asian Development Bank 
  အာ��ဖွံ� �ဖိ�းေရးဘဏ ် 

AG  Advisory Group 
  အ�ကံေပးအဖွဲ� 

AIRBMP  Ayeyarwady Integrated River Basin Management Project 
  ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း ဘက်စံ�စီမံခန်ခ့ွဲေရး စီမံကိနး်  

AOI  Area Of Influence 
  စီမံကိနး်ေ�ကာင်သ့က်ေရာက်မ� ခံစားရသည် ့ဧရိယာ  

BAU  Business-as-usual  
  လက်��ိအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ 

BEWG  Burma Environmental Working Group 
            ဘားမားသဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာလ�ပ်ငနး်အဖွဲ� 

BOT  Build, Operate, and Transfer  
  တည်ေဆာက်-လည်ပတ်-လ�ဲေြပာငး် စနစ်  

CIA  Cumulative Impact Assessment  
  စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�ဆနး်စစ်ြခငး် 

CSOs  Civil Society Organizations  
  အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ 

DEPP  Department of Electric Power Planning 
  လ�ပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန 

DWIR  Directorate of Water Resources and Improvement of River 
  ေရအရငး်အြမစ်��င်ြ့မစ်ေချာငး်များဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးဦးစီးဌာန 

EAO  Ethnic Armed Organizations 
  တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�အစည်းများ 

ECC  Environmental Compliance Certificate 
  ပတ်ဝနး်ကျငထိ်နး်သမ်ိးေရးဆိ�ငရ်ာ လိ�က်နာေဆာငရွ်က်မ� သက်ေသခံလက်မ�တ် 

ECD  Environmental Conservation Department 
  ပတ်ဝနး်ကျငထိ်နး်သမ်ိးေရးဦးစီးဌာန 

EFlow  Environmental flow 
  ေရေနသက်��ိများ��င်ေ့ဂဟစနစ်များ��ငသ်နေ်ရး အနည်းဆံ�းထ�တ်လ�တ်ေပးရမည် ့ေရထ�စီး��နး်  

EG  Expert Group 
  က�မ်းကျငသ်�များအဖွဲ� 

EIA  Environmental Impact Assessment 
  ပတ်ဝနး်ကျငထိ်ခိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး်  

EITI  Extractive Industries Transparency Initiative 
  တွငး်ထွက်သယံဇာတအရငး်အြမစ်တ�းေဖာ်ထ�တ်လ�ပ်ေရးလ�ပ်ငနး်များ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�ေဖာ်ေဆာငေ်ရး 

EITI-MSG Extractive Industries Transparency Initiative Multi-Stakeholder Group  
တွငး်ထွက်သယံဇာတအရငး်အြမစ်တ�းေဖာ်ထ�တ်လ�ပ်ေရးလ�ပ်ငနး်များ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�ေဖာ်ေဆာငေ်ရး - 

ဘက်ေပါငး်စံ�မ� ပါဝငသ်င်ပ့ါဝငထိ်�က်သ�များအ�ပ်စ� 

ENAC  Ethnic Nationalities Affairs Council (Center) 
  တိ�ငး်ရငး်သားလ�မျိ�းများေရးရာေကာငစီ် ( စငတ်ာ)  
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ESIA  Environmental and Social Impact Assessment 
  ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�ဆိ�ငရ်ာထိခိ�က်မ� ဆနး်စစ်ြခငး် 

GIS   Geographic Information System 
  ပထဝီဝငဆ်ိ�ငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်စနစ် 

GoM  Government of Myanmar 
  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရ 

GWh  Gigawatt Hour 
  ဂီဂါဝပ်နာရီ 

HDWG  Hydropower Developers’ Working Group 
  ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်တည်ေဆာက်သ�များ၏ လ�ပ်ငနး်အဖွဲ� 

HIC   Hydro-Informatics Center 
  ဇလေဗဒ-သတငး်အချက်အလက်ဌာန 

HPP  Hydropowerpower Plant Project 
  ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

ICEM  International Centre for Environmental Management  
  သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငစီ်မံခန်ခ့ွဲေရးအတွက် အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာစငတ်ာ  

IEE  Initial Environmental Examination  
  ကနဦးပတ်ဝနး်ကျငဆ်နး်စစ်ြခငး် 

IFC  International Finance Corporation 
  အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာဘ�ာေရးေကာ်ပိ�ေရး��ငး် 

JICA  Japan International Cooperation Agency 
  ဂျပနအ်ြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေရး ေအဂျငစီ် 

JV  Joint Venture 
  ဖက်စပ်လ�ပ်ငနး် 

JVA  Joint Venture Agreements  
  ဖက်စပ်လ�ပ်ငနး် သေဘာတ�ညီမ�များ 

JV/BOT  Joint Venture/Build, Operate and Transfer  
  ဖက်စပ်လ�ပ်ငနး်/တည်ေဆာက်-လည်ပတ်-လ�ဲေြပာငး် 

KBA  Key Biodiversity Area 
  အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲတည်��ိရာေနရာ 

KIO  Kachin Independence Organization 
  ကချငလ်ွတ်လပ်ေရးအဖွဲ� 

KNPP  Karenni National Progressive Party 
  ကရငန်အီမျိ�းသား တိ�းတက်ေရးပါတီ 

KNU  Karen National Union 
  ကရငအ်မျိ�းသားအစည်းအ�ံ�း 

kWh  Kilowatt hour 
  ကီလိ�ဝပ်နာရီ 

kV  Kilovolt 
  ကီလိ�ဗိ� ့ 

Lao PDR  Lao People’s Democratic Republic 
  လာအိ�ြပည်သ�ဒ့မိီ�ကရက်တစ်သမ�တ�ိ�ငင် ံ

LNG  Liquefied Natural Gas 
  သဘာဝဓာတ်ေငွ�ရည် 
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LPG  Liquid Petroleum Gas 
  ေရနဓံာတ်ေငွ�ရည ်

masl  Meter above sea level 
  ပငလ်ယ်ေရမျက်��ာြပငအ်ထက်မီတာ 

MATA  Myanmar Alliance for Transparency and Accountability  
  ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမ���င် ့တာဝနယ်�၊ တာဝနခ်ံမ�ဆိ�ငရ်ာ အရပ်ဘက် မဟာမိတ်အဖွဲ� 

MoA   Memorandum of Agreement 
  သေဘာတ�ညီမ�စာခ�နလ်�ာ 

MOALI  Ministry of Agriculture, Livestock, and Irrigation 
  စိ�က်ပျိ�းေရး ၊ ေမွးြမ�ေရး ��င် ့ဆညေ်ြမာငး်ဝန�်ကီးဌာန  

MOECAF  Ministry of Environmental Conservation and Forestry 
  ပတ်ဝနး်ကျငထိ်နး်သမ်ိးေရး��င်သ့စ်ေတာေရးရာဝန�်ကီးဌာန 

MOEE  Ministry of Electricity and Energy 
  လ�ပ်စစ်��င်စွ့မ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန 

MOEP  Ministry of Electric Power 
  လ�ပ်စစ်စွမ်းအားဝန�်ကီးဌာန 

MONREC  Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 
  သယံဇာတ ��င် ့သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်ထိနး်သမ်ိးေရးဝန�်ကီးဌာန 

MoU  Memorandum of Understanding 
  နားလည်မ�စာခ�နလ်�ာ 

MPLCS  Myanmar Poverty and Living Conditions Survey 
  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဆံငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ���င့လ်�ေနမ�အဆင့အ်တနး်စစ်တမ်း 

MRC  Mekong River Commission 
  မဲေခါငြ်မစ်ေကာ်မ��င ်

Mtoe  Million tons of oil equivalent 
  ေရနစိံမ်း တနတ်စ်သနး်��င်ည့ီမ�သည်စွ့မ်းအငယ်�နစ် 

MW  Megawatt  
မဂ�ါဝပ် 

NCA  Nationwide Ceasefire Agreement 
  တစ်�ိ�ငင်လံံ�းအပစ်အခတ် ရပ်စဲေရး သေဘာတ�စာချ�ပ် 

NEMP  National Electricity Master Plan 
  အမျိ�းသားလ�ပ်စစ်ဓာတ်အားမဟာစီမံချက်  

NGO  Non-governmental organization 
  အစိ�းရမဟ�တ်ေသာအဖွဲ�အစည်း 

NTFP  Non-timber forest product  
  သစ် မဟ�တ်ေသာ သစ်ေတာထွက်ပစ�ည်းများ 

NTP  Notice to Proceed 
  ေ���ဆက်ေဆာငရွ်က်ရနအ်ေ�ကာငး်�ကားစာ 

PES  Payment for ecosystem services 
  ေဂဟစနစ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေပးေချမ� 

PPA  Power Purchase Agreement 
  လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယ�ေရးသေဘာတ�စာချ�ပ် 
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ေရဆငး်ဧရိယာ 
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ေဝါဟာရအဓိပ�ါယ် ဖွင့်ဆိ� ချက်  

Business-as-usual(BAU) - လက်��ိလ�ပ်ငနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့်ပံ�စံ ။ ြမစ်ဝ�မ်းများ ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 

အေပ� ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များကိ�ေ��ာင�်�ားရန ် ထည်သ့ွငး်စ�းစားြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�သိ�ေ့��ာင�်�ားရနအ်စီအမံေရးဆွဲ 

ြခငး်မ��ိဘ ဲ စီမံကိနး် တစ်ခ�ချငး် စီအလိ�က်ခွင့်ြ်ပ�ချက်ေပးသည့် လက်��ိလ�ပ်ငနး်စ�အတိ�ငး် စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ� 

Catchment - ေရဆငး်ဧရိယာ ။ စီမံကိနး်တစ်ခ�၏ေရဆငး်ဧရိယာမ�သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် 

ပိ��ကီးမား�ပီး သးီြခားကွဲြပားသည် ့ေရဆငး်ဧရိယာအထ�ိ�ိ�ိ�ငေ်သာ သဘာဝေရဆငး်ဧရိယာကိ� ��နး်ဆိ�ရာတွင ်အသံ�းြပ� 

သည် ့ေယဘ�ယျြခံ�ငံ� ရည်��နး်ေသာ အေခ�အေဝ�  

Chaung, Hka or Nam - ေချာငး်၊ ခ သိ�မ့ဟ�တ် နမ့် ။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ ြမစ် သိ�မ့ဟ�တ် ေချာငး်။ 

ြမစ်တစ်ခ�၏အမည်တွင ် အဆိ�ပါ စကားလံ�းများမ� တစ်ခ�ခ�ပါဝငလ်�င ် အဂ�လိပ်ဘာသာ "river" ဟ�သည် ့ စကားလံ�းကိ� 

ချနလ်�ပ် ထားမည် ြဖစ်သည်။ ဥပမာ Baluchaung (ဘလီ�းေချာငး်) ၊ Nam Li (နမ့်မလိ) ၊ Mali Hka (မလိခ ) တိ�သ့ည် 

ြပည်စံ့�သည် ့ြမစ်အမည်များ ြဖစ်သည်။ 

Coastal basin - ကမ်း�ိ�းတနး် ြမစ်ဝ�မ်း ။ ပငလ်ယ်အတွငး် တိ�က်�ိ�က်စီးဆငး်သည် ့ကမ်း�ိ�းတနး် ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး် များ 

အ�ပ်စ� 

Degree of regulation of a reservoir - ဆည်တစ်ခ�၏ ထနိး်ည�ိေပး�ိ�ငသ်ည် ့ အတိ�ငး်အတာအဆင် ့ ။ 

ေရ�ကီးမ�ထနိး်သိမ်းေရး၊ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ေရး၊ ေရေ�ကာငး်သွားလာမ� ��င် ့ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ ေရ ထ�တ်လ�တ် 

မ� စသည်တိ�အ့တွက် အသံ�းြပ��ိ�ငသ်ည် ့ အကျိ�းြပ� ေရေလ�ာငပ်မာဏ ( live storage) ��င် ့ ��စ်စ�ပျမ်းမ�စီးဝငေ်ရတိ�၏့  

အချိ�း ( ရာခိ�င�်�နး်ြဖင်ေ့ဖာ်ြပသည်)  

Identified project - ေရွးချယ်ထားသည် ့ စီမံကိနး် ။ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး အဆင်တ့ွငေ်ရွးချယ်ထား�ပီး 

ြဖစ်ေသာ်လည်း MOEE သိ� ့ အသေိပးအေ�ကာငး်�ကားြခငး် မြပ�ရေသးသည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တစ်ခ� 

Mainstem river - ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ။ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�အတွငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ၏ေရဆငး်ဧရိယာများကိ� ပငလ်ယ်��င် ့

ဆက်သွယ်ေပးသည် ့အဓိကပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်- ေယဘ�ယျအားြဖင် ့Strahler Order 4 သိ�မ့ဟ�တ် 4 ��င်အ့ထက်ြဖစ်လျင ်

သတ်မ�တ်သည်။ 

Project size - စီမံကိနး်အရွယ်အစား။ SEA  တွငအ်သံ�းြပ�သည့် စီမံကိနး်အရွယ်အစားခွဲြခားပံ� နည်းစနစ်မ�ာ- အေသးစား 

စီမံကိနး် = ၁ မဂ�ါဝပ် < ၁၀ မဂ�ါဝပ် ၊ အလတ်စားစီမံကိနး် =  ၁၀ မဂ�ါဝပ်~ ၁၀၀ မဂ�ါဝပ်ထ၊ိ အ�ကီးစားစီမံကိနး် >=၁၀၀ 

မဂ�ါဝပ်  ��င့အ်ထက်ြဖစ်သည်။ ဤခွဲြခားပံ�သည် ၂၀၁၄ ခ���စ် လ�ပ်စစ် ဥပေဒတွင ် ပါဝငေ်သာ ဖွင့ဆ်ိ�ချက်များ��င့ ်

ကွဲြပားေနသည်။ ထိ� ဥပေဒတွင ် အေသးစား လ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်သည့် စီမံကိနး်များသည် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ 

မဂ�ါဝပ် အထ�ိ�ိ�ပီး အလတ်စား စီမံကိနး်သည် ၁၀ မဂ�ါဝပ် အထက်မ�   ၃၀ မဂ�ါဝပ်��င့ေ်အာက်အထ ိ��ိသည်။  

Proposed project - အဆိ�ြပ� စီမံကိနး် ။ MOEE မ� အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ သိ�မ့ဟ�တ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည် ့

ပ�ဂ�လိကက�မ�ဏီမ� အဆိ�ြပ�ထား�ပီး MOEE သိ� ့ အသေိပးအေ�ကာငး်�ကားထားသည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ� 

Regulated area - ထနိး်ည�ိခံေရဆငး်ဧရိယာ ။ တမံတစ်ခ�က ေရကိ�ထနိး်ည�ိအသံ�းြပ�မ�ေ�ကာင် ့ ေြပာငး်လဲေနသည့် 

ေရဆငး်ဧရိယာ 
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River basin - ြမစ်ဝ�မ်း ။ ပငလ်ယ်အတွငး်သိ�စီ့းဆငး်သွားမည်ြဖစ်သည် ့ ဧရိယာ�ကီးမားေသာေရဆငး်ဧရိယာ။ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် သိ�မ့ဟ�တ် အဓိက ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်လက်တက် ��င် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ သိ�မ့ဟ�တ် ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်များ 

ပါဝငသ်ည်။ 

Sub-basin - ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ။ အများအားြဖင် ့ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်၏ြမစ်ဝ�မ်း / အဓိက ြမစ်လက်တက်၏ ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် 

သိ�တ့ိ�က်�ိ�က် စီးဆငး်သည် ့ြမစ်လက်တက်ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေရဆငး်ဧရိယာ 

Watershed - ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး် ။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�အတွငး် သးီြခားထင�်�ားသည် ့ေရဆငး်ဧရိယာတစ်ခ�။
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အ��စ် ချ� ပ်  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရအားလ�ပ်စစ်က�သည် ဖွံ� �ဖိ�းမ�ကနဦးအဆင့တ်ွငသ်ာ��ိေနေသးသည့်အတွက် လ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�ကိ� 

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ ��င့ ် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာအကျိ�းရလာဒမ်ျား��င် ့ ချိနည်�ိလျက် ေရ��ည်တည်တံေ့သာနည်းြဖင့ ် အေကာင ်

အထည်ေဖာ်�ိ�ငသ်ည် ့အခွင့အ်ေရးရ��ိထားပါသည်။ လက်��ိတွင ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်��ိ စီမံကိနး်များစွာ ��င့ ်

အြခားဖိအားများအားလံ�း၏ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�ကိ� ထည့်သွငး်စ�းစားြခငး်မြပ�ဘ ဲ စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်စီ 

အလိ�က်သာ သတ်မ�တ်ေရွးချယ်အတည်ြပ�လ�ပ်ေဆာငသ်ည့် သမား�ိ�းကျေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး 

လ�ပ်ငနး်စ�အတိ�ငး်သာ လ�ပ်ေဆာငလ်ျက်��ိပါသည်။  �ိ�ငင်မံျားစွာတွင ် ��စ်ေပါငး် ၅၀ - ၁၀၀ မ� ထိ�ထ့က် �ကာြမင်စွ့ာ 

ထနိး်ည�ိ အသံ�းြပ�မည်ြဖစ်သည်၊့ ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ရန ်သင့ေ်တာ်ေသာ အဓိကြမစ်�ကီးများ ��င့ ် ြမစ်လက်တက် 

အများစ�ေပ�တွင ်ထိ�ကဲသ့ိ� ့ သမား�ိ�းကျလ�ပ်ငနး်စ�ြဖင် ့ေဆာငရွ်က်မ�များသာ ြပ�လ�ပ်ေန�ကပါသည်။ သိ� ့ြဖစ်ရာ ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ေရ��ည်တည်တံမ့���င့ ် ယငး်��င့ဆ်က်� �ယ်ရာေဂဟစနစ်အေပ� �ကီးမားသည့်စ�ေပါငး်ဆင့က်ဲသက်ေရာက်မ�များ ြဖစ်ေပ� 

လာေစကာ ထိ�ထခိိ�က်မ�များ ေလျာပ့ါးသက်သာေစရန ်စီမံ�ိ�ငသ်ည့် အခွင့အ်လမ်းများနည်းပါးသွားပါသည်။ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ ေရအားလ�ပ်စစ်က�အတွက် ဤမဟာဗျ�ဟာေြမာက်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်မ� (Strategic 

Environmental Assessment “SEA”) အစီရငခ်ံစာသည် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ��င့လ်�မ�ဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းများကိ� ြမစ်ဝ�မ်း 

အဆင့ ် ထည့်သွငး်စ�းစားထား�ပီး ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းမ�မျိ�းရ��ိ�ိ�ငမ်ည် ့ ချ�းကပ်နည်း 

တစ်ခ�ကိ� အ�ကံြပ�ထားပါသည်။  စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်စီကိ��ကည်၍့ ကနဦးစီမံချက် ေရးဆွအဲာ�ံ�စိ�က်လ�ပ်ေဆာငြ်ခငး်မ� 

သည် ေရအားလ�ပ်စစ်က� ေရ��ည်အကျိ�း ြဖစ်ထွနး်ေရးစီမံလ�ပ်ေဆာင�်ိ�ငရ်နအ်တွက် ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေရ��ည်ေကာငး်မွန ်

တည်တံမ့�ဘက်သိ� ့ အာ�ံ�စိ�က်လာေစရန ်SEA ၌ အ�ကံြပ�ထားသည်။ 

1။ ေနာက်ခံအေ�ကာငး်အရာ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏ အများအြပား လိ�အပ်ေနသည်။ အေ�� �ေတာငအ်ာ��တွင ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည်  

မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်��င် ့ ချိတ်ဆက်ဓာတ်အားေပးမ���နး် အနမ့်ိဆံ�းအဆင့တ်ွင�်�ိ�ပီး လ�ဦးေရ၏ ၄၀ ရာခိ�င�်�နး်သာ 

မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်��င် ့ ချိတ်ဆက်ဓာတ်အားေပးမ�ကိ� ရ��ိထားသည်။ ြပည်တွငး်လိ�အပ်ချက် ြပည့်မီရန ် အနည်းဆံ�း 

တစ်��စ်လ�င ် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ၅၀၀မဂ�ါဝပ်��နး်ြဖင် ့ ၂၀၃၀ ခ���စ်အထ ိ  ��စ်စ�အပိ�ထပ်ေဆာငး် ထ�တ်လ�ပ်ြဖည့်တငး် 

ေပး�ိ�ငရ်န ်လိ�အပ်သည်ဟ� ခန ့မ်�နး်ထားသည်။ ထိ� ့ြပင၊် ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက်ြပည့်မီရန ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ပိ�လ့�တ်သည် ့ မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်ကွနယ်က်အား တိ�းချဲ�တည်ေဆာက်ရန ် ��င့ ် အဆင့ြ်မ�င့တ်ငမ်�များ ြပ�လ�ပ်ရန ် လိ�အပ် 

သည်။  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် စွမ်းအငရ်ငး်ြမစ်အမျိ�းအစားအလိ�က် ေရာစပ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ေရးအဆိ�ြပ�ချက်ကိ� သံ�းသပ်လျက် 

��ိ�ပီး အမျိ�းသားလ�ပ်စစ်ဓာတ်အားမဟာဗျ�ဟာတွင ် သမား�ိ� းကျ��င့ ် ြပနလ်ည်ြပည့်�ဖိ�း�မဲစွမ်းအငရ်ငး်ြမစ်များ ကိ� 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ ေလလ့ာထားသည်။ စွမ်းအငရ်ငး်ြမစ်အမျိ�းအစားအလိ�က် ေရာစပ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ရာတွင ် ေရအား 

လ�ပ်စစ်သည် အေရး�ကီးသည့် အခနး်က�မ�ပါဝငလ်ာ�ိ�ငသ်ည်။ ေရအားလ�ပ်စစ်သည် က�နက်ျစရိတ်သက်သာသည့် 

ြပနလ်ည်ြပည့်�ဖိ�း�မဲစွမ်းအငက်ိ� များစွာထ�တ်လ�ပ်ေပး�ိ�င�်ပီး မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်တည်�ငမ်ိေစရန ် က�ညီေပး�ိ�ငသ်ည်။ 

အထ�းသြဖင့ ်အြခားေသာြပနလ်ည်ြပည့်�ဖိ�း�မဲ စွမ်းအငရ်ငး်ြမစ်များမ� ြပတ်ေတာငး်ြပတ်ေတာငး်လ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�ကိ� 

ေချာေမွ�ေစရန ်က�ညီြဖည့်တငး်ေပး�ိ�ငသ်ည်။  

�ိ�ငင်အံတွငး် ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်း စ�းစမ်းေလလ့ာေဖာ်ထ�တ်ထားသည့် စ�စ�ေပါငး်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငမ်ည့် ဓာတ်အားပမာဏ��င့ ်

��ငိး်ယ��လ�င ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�သည် ဖွံ� �ဖိ�းမ�အနည်းငယ်သာ��ိသည်ကိ� ေတွ�ရသည်။ ၁၀ မဂ�ါ 
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River basin - ြမစ်ဝ�မ်း ။ ပငလ်ယ်အတွငး်သိ�စီ့းဆငး်သွားမည်ြဖစ်သည် ့ ဧရိယာ�ကီးမားေသာေရဆငး်ဧရိယာ။ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် သိ�မ့ဟ�တ် အဓိက ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်လက်တက် ��င် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ သိ�မ့ဟ�တ် ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်များ 

ပါဝငသ်ည်။ 

Sub-basin - ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ။ အများအားြဖင် ့ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်၏ြမစ်ဝ�မ်း / အဓိက ြမစ်လက်တက်၏ ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် 

သိ�တ့ိ�က်�ိ�က် စီးဆငး်သည် ့ြမစ်လက်တက်ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေရဆငး်ဧရိယာ 

Watershed - ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး် ။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�အတွငး် သးီြခားထင�်�ားသည် ့ေရဆငး်ဧရိယာတစ်ခ�။
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အ��စ် ချ� ပ်  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရအားလ�ပ်စစ်က�သည် ဖွံ� �ဖိ�းမ�ကနဦးအဆင့တ်ွငသ်ာ��ိေနေသးသည့်အတွက် လ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�ကိ� 

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ ��င့ ် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာအကျိ�းရလာဒမ်ျား��င် ့ ချိနည်�ိလျက် ေရ��ည်တည်တံေ့သာနည်းြဖင့ ် အေကာင ်

အထည်ေဖာ်�ိ�ငသ်ည် ့အခွင့အ်ေရးရ��ိထားပါသည်။ လက်��ိတွင ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်��ိ စီမံကိနး်များစွာ ��င့ ်

အြခားဖိအားများအားလံ�း၏ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�ကိ� ထည့်သွငး်စ�းစားြခငး်မြပ�ဘ ဲ စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်စီ 

အလိ�က်သာ သတ်မ�တ်ေရွးချယ်အတည်ြပ�လ�ပ်ေဆာငသ်ည့် သမား�ိ�းကျေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး 

လ�ပ်ငနး်စ�အတိ�ငး်သာ လ�ပ်ေဆာငလ်ျက်��ိပါသည်။  �ိ�ငင်မံျားစွာတွင ် ��စ်ေပါငး် ၅၀ - ၁၀၀ မ� ထိ�ထ့က် �ကာြမင်စွ့ာ 

ထနိး်ည�ိ အသံ�းြပ�မည်ြဖစ်သည်၊့ ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ရန ်သင့ေ်တာ်ေသာ အဓိကြမစ်�ကီးများ ��င့ ် ြမစ်လက်တက် 

အများစ�ေပ�တွင ်ထိ�ကဲသ့ိ� ့ သမား�ိ�းကျလ�ပ်ငနး်စ�ြဖင် ့ေဆာငရွ်က်မ�များသာ ြပ�လ�ပ်ေန�ကပါသည်။ သိ� ့ြဖစ်ရာ ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ေရ��ည်တည်တံမ့���င့ ် ယငး်��င့ဆ်က်� �ယ်ရာေဂဟစနစ်အေပ� �ကီးမားသည့်စ�ေပါငး်ဆင့က်ဲသက်ေရာက်မ�များ ြဖစ်ေပ� 

လာေစကာ ထိ�ထခိိ�က်မ�များ ေလျာပ့ါးသက်သာေစရန ်စီမံ�ိ�ငသ်ည့် အခွင့အ်လမ်းများနည်းပါးသွားပါသည်။ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ ေရအားလ�ပ်စစ်က�အတွက် ဤမဟာဗျ�ဟာေြမာက်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်မ� (Strategic 

Environmental Assessment “SEA”) အစီရငခ်ံစာသည် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ��င့လ်�မ�ဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းများကိ� ြမစ်ဝ�မ်း 

အဆင့ ် ထည့်သွငး်စ�းစားထား�ပီး ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းမ�မျိ�းရ��ိ�ိ�ငမ်ည် ့ ချ�းကပ်နည်း 

တစ်ခ�ကိ� အ�ကံြပ�ထားပါသည်။  စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်စီကိ��ကည်၍့ ကနဦးစီမံချက် ေရးဆွအဲာ�ံ�စိ�က်လ�ပ်ေဆာငြ်ခငး်မ� 

သည် ေရအားလ�ပ်စစ်က� ေရ��ည်အကျိ�း ြဖစ်ထွနး်ေရးစီမံလ�ပ်ေဆာင�်ိ�ငရ်နအ်တွက် ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေရ��ည်ေကာငး်မွန ်

တည်တံမ့�ဘက်သိ� ့ အာ�ံ�စိ�က်လာေစရန ်SEA ၌ အ�ကံြပ�ထားသည်။ 

1။ ေနာက်ခံအေ�ကာငး်အရာ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏ အများအြပား လိ�အပ်ေနသည်။ အေ�� �ေတာငအ်ာ��တွင ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည်  

မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်��င် ့ ချိတ်ဆက်ဓာတ်အားေပးမ���နး် အနမ့်ိဆံ�းအဆင့တ်ွင�်�ိ�ပီး လ�ဦးေရ၏ ၄၀ ရာခိ�င�်�နး်သာ 

မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်��င် ့ ချိတ်ဆက်ဓာတ်အားေပးမ�ကိ� ရ��ိထားသည်။ ြပည်တွငး်လိ�အပ်ချက် ြပည့်မီရန ် အနည်းဆံ�း 

တစ်��စ်လ�င ် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ၅၀၀မဂ�ါဝပ်��နး်ြဖင် ့ ၂၀၃၀ ခ���စ်အထ ိ  ��စ်စ�အပိ�ထပ်ေဆာငး် ထ�တ်လ�ပ်ြဖည့်တငး် 

ေပး�ိ�ငရ်န ်လိ�အပ်သည်ဟ� ခန ့မ်�နး်ထားသည်။ ထိ� ့ြပင၊် ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက်ြပည့်မီရန ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ပိ�လ့�တ်သည် ့ မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်ကွနယ်က်အား တိ�းချဲ�တည်ေဆာက်ရန ် ��င့ ် အဆင့ြ်မ�င့တ်ငမ်�များ ြပ�လ�ပ်ရန ် လိ�အပ် 

သည်။  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် စွမ်းအငရ်ငး်ြမစ်အမျိ�းအစားအလိ�က် ေရာစပ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ေရးအဆိ�ြပ�ချက်ကိ� သံ�းသပ်လျက် 

��ိ�ပီး အမျိ�းသားလ�ပ်စစ်ဓာတ်အားမဟာဗျ�ဟာတွင ် သမား�ိ� းကျ��င့ ် ြပနလ်ည်ြပည့်�ဖိ�း�မဲစွမ်းအငရ်ငး်ြမစ်များ ကိ� 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ ေလလ့ာထားသည်။ စွမ်းအငရ်ငး်ြမစ်အမျိ�းအစားအလိ�က် ေရာစပ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ရာတွင ် ေရအား 

လ�ပ်စစ်သည် အေရး�ကီးသည့် အခနး်က�မ�ပါဝငလ်ာ�ိ�ငသ်ည်။ ေရအားလ�ပ်စစ်သည် က�နက်ျစရိတ်သက်သာသည့် 

ြပနလ်ည်ြပည့်�ဖိ�း�မဲစွမ်းအငက်ိ� များစွာထ�တ်လ�ပ်ေပး�ိ�င�်ပီး မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်တည်�ငမ်ိေစရန ် က�ညီေပး�ိ�ငသ်ည်။ 

အထ�းသြဖင့ ်အြခားေသာြပနလ်ည်ြပည့်�ဖိ�း�မဲ စွမ်းအငရ်ငး်ြမစ်များမ� ြပတ်ေတာငး်ြပတ်ေတာငး်လ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�ကိ� 

ေချာေမွ�ေစရန ်က�ညီြဖည့်တငး်ေပး�ိ�ငသ်ည်။  

�ိ�ငင်အံတွငး် ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်း စ�းစမ်းေလလ့ာေဖာ်ထ�တ်ထားသည့် စ�စ�ေပါငး်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငမ်ည့် ဓာတ်အားပမာဏ��င့ ်

��ငိး်ယ��လ�င ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�သည် ဖွံ� �ဖိ�းမ�အနည်းငယ်သာ��ိသည်ကိ� ေတွ�ရသည်။ ၁၀ မဂ�ါ 
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��င့အ်ထက် စီမံကိနး်များ (စီမံကိနး် ၂၉ ခ�)၏ စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားမ�ာ (၃,၂၉၈)မဂ�ါဝပ် ြဖစ်�ပီး ၂၀၁၈ ခ���စ် 

အေစာပိ�ငး်တွင ် တစ်�ိ�ငင်လံံ�း ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြဖန် ့ြဖ�းေပး�ိ�ငမ်�၏ ၅၈ရာခိ�င�်�နး် ��ိသည်။ စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆင ်

စက်အငအ်ား ၁,၅၆၄ မဂ�ါဝပ်��ိသည့် စီမံကိနး် (၆)ခ�ကိ� တည်ေဆာက်ေနဆြဲဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ် ထိ�စီမံကိနး်များအနက် 

အများစ�မ�ာ ရပ်ဆိ�ငး်လျက်��ိသည်၊ သိ�မ့ဟ�တ် �ပီးစီးရနသ်တ်မ�တ်လျာထားချိနထ်က်ပိ� �ကာြမင်ေ့နသည်။ လက်��ိတွင ်

တစ်�ိ�ငင်လံံ�းအတိ�ငး်အတာအရ စ�စ�ေပါငး်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား (၄၃,၈၄၈)မဂ�ါဝပ်��ိသည့် စီမံကိနး် (၆၉) ခ�ကိ� 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် အဆိ�ြပ�ထားသည်။ ယငး်တိ�အ့နက်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၂,၀၀၀ မဂ�ါဝပ်��င်အ့ထက်��ိသည့် 

စီမံကိနး် (၆) ခ���င့ ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁,၀၀၀ - ၂,၀၀၀ မဂ�ါဝပ်�ကား��ိသည့် စီမံကိနး် (၇)ခ�ပါဝငသ်ည်။ ယေနအ့ချိန ်

အထ ိ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ ၈၀ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းငယ်များတွင ် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င် ့

အတနး်လိ�က်အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်သည့်(cascade) ပံ�စံြဖင် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့�ပီးြဖစ်သည်။ ဤကဲသ့ိ� ့ 

စီမံကိနး်များ ပထဝီအေနအထားအလိ�က် ပျံ� ��ံေ့နရြခငး်မ�ာ- လ�ပ်စစ်ဝနအ်ားဗဟိ�ချက်��ိရာေနရာများ၊ ဓာတ်အားလိ�ငး် 

သွယ်တနး်�ိ�ငမ်� အကန်အ့သတ်များအေပ�မ�တည်သည့်အြပင၊် ြမစ်ဝ�မ်းငယ်များ၏ သင်ေ့လျာ်သည် ့ ဇလေဗဒ၊ 

ေြမမျက်��ာသွငြ်ပင�်�င် ့ ဘ�မိေဗဒအေြခအေနများေ�ကာင်လ့ည်း ြဖစ်သည်။  စ�စ�ေပါငး်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား၏ ၆၄ 

ရာခိ�င�်�နး်��ိေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အများစ�သည် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းတွင ်တည်��ိ�ပီး၊ ၂၅ ရာခိ�င�်�နး် 

သည် စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းတွင ်တည်��ိသည်။ 

ဧရိယာအကျယ်အဝနး် ၆၇၁,၇၀၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ��ိသည့် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် ေရချိ�အရငး်အြမစ်များ ေပါများ�ကယ်ဝ 

သည်။ အဓိကြမစ်ဝ�မ်းများမ�ာ �ိ�ငင်၏ံ ၅၅ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည့် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း  (အဆိ�ပါြမစ်ဝ�မ်း၏ ၉၀ 

ရာခိ�င�်�နး်မ�ာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်တည်��ိသည်)��င် ့�ိ�ငင်၏ံ ၁၉ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည့် သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း (အဆိ�ပါ 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ ၄၅ ရာခိ�င�်�နး်မ�ာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်တည်��ိသည်) တိ� ့ြဖစ်�ကသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်လံ�ဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိ�င�်�နး်ခန် ့

သည် ေကျးလက်ေဒသတွငေ်နထိ�င၍်၊ ေကျးလက်ေနသ�အများစ�၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်လ�ပ်ငနး်များသည် ြမစ်အနးီ 

ဝနး်ကျင ်��င့ ်အြခား သဘာဝသယံဇာတများအေပ� အမ�ီြပ�လျက်��ိသည်။  

ထိ�ြမစ်များ၏ေဂဟစနစ် ေကာငး်မွနတ်ည်တံ့မ�သည် သဘာဝြဖစ်စ�များအား ထိနး်သမ်ိးထား�ိ�ငမ်�အေပ� မ�တည်ေနပါ 

သည်။ ေရချိ�ေဂဟစနစ်ကေပးသည် ့ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်ေအာက်ပါတိ�ပ့ါဝငသ်ည်-  

• ေထာက်ပ့ံေပးြခငး် - ငါးထကွ်��ိမ� ၊ စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရး ��င့ ်အမ်ိသံ�းေရေထာက်ပ့ံမ� 

• ထနိး်ည�ိေပးြခငး်- ေရစီးဆငး်မ�ထနိး်ည�ိြခငး်၊ ေရသန်စ့ငြ်ခငး်၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်(ေရ�ကီးေရလ�ံြခငး်)ကိ� 

ထနိး်ည�ိေပးြခငး်၊ ကမ်း�ိ�းတနး် ေြမမျက်��ာသွငြ်ပင ်ထနိး်သိမ်းြခငး် ��င့ ်ပငလ်ယ်အတွက် အာဟာရေထာက်ပ့ံ 

ေပးြခငး် ��င် ့ 

• ယ�ေကျးမ� - ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာ သွငြ်ပငလ်က�ဏာများ၊ အပနး်ေြဖစရာ ��င့ ်ခရီးသွားလ�ပ်ငနး် 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၊ံ ေရေနသတ� ဝါအရငး်အြမစ်များ၏အေရးပါမ�ကိ� ငါးဖမ်းယ�ရ��ိမ�အေြခအေနမ�တဆင် ့သ�ိ�ိ�ိ�ငသ်ည်။ ခန ့မ်�နး် 

လ�ဦးေရ ၃.၂ သနး် သည် ေရချိ� ��င့ ်ပငလ်ယ်ငါးဖမ်းလ�ပ်ငနး်က�များတွင ်လ�ပ်ကိ�ငေ်န�က�ပီး အချိနြ်ပည့် အလ�ပ်ေနရာ 

၈၀၀,၀၀၀ ��င့ ်အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ်ေနရာ ၂.၄သနး် ပါဝငသ်ည် (www.worldfishcenter.org/country-pages/myanmar)  

ဤ ငါးလ�ပ်ငနး်က�သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ စ�စ�ေပါငး်ြပည်တွငး်ထ�တ်က�နတ်နဖိ်�း (GDP) ကိ� စတ�တ� အများဆံ�း ပါဝင ်

ြဖည့်ဆည်းေပးလျက်��ိ�ပီး �ိ�ငင်ြံခားဝငေ်ငစွတ�တ� အများဆံ�း ရငး်ြမစ်ြဖစ်ကာ အာဟာရအတွက်အေရးပါသည့် ပ�ိ�တငး် 

ဓာတ် (လ�တစ်ဦး တစ်��စ်လျင ်ခန ့မ်�နး်ေြခ ၃၀ ကီလိ�ဂရမ်) ကိ�လည်းေထာက်ပ့ံေပးသည်။  

ေရအားလ�ပ်စစ်သည် �ိ�ငင်၏ံ လ�မ�-စီးပွားဖွံ� �ဖိ�းေရးတွင ် �ကီးမားသည့်က�ညီြဖည့်ဆည်းမ� ြပ�လ�ပ်ေပး�ိ�ငသ်ည့် 

အလားအလာ��ိေသာ်လည်း၊ မ�ကာေသးမီကာလအတွငး် စီမံကိနး်�ကီးများအေပ� အများြပည်သ�၏ဆန ့က်ျငမ်�ေ�ကာင့ ် 
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စိနေ်ခ�မ�များြဖင့ ် �ကံ�ေတွ� ေနခဲ့သည်။ စီမံကိနး်အေ�ကာငး် ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာစွာေဖာ်ြပမ�၊ အကျိ�းစီးပွားကိ� စိတ်ဝငစ်ားသ� 

များအားလံ�း��င် ့ ေစ့စပ်လ�ပ်ေဆာငမ်�၊ ထိ�သ�များ၏ ပါဝငလ်�ပ်ေဆာငမ်���ိလျငလ်ည်း လံ�ေလာက်မ� မ��ိသည့်အြပင ်

�ိ�ငင်ေံရး အေြပာငး်အလဲတိ�ေ့�ကာင့ ်ေရအားလ�ပ်စစ် အေပ�ဆန ့က်ျငမ်�များ ြဖစ်ေပ�လာသည်။ အဓိကြမစ်�ကီးများအေပ� 

တွင ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်အဆိ�ြပ�ထားသည့်  စီမံကိနး်များသည် ဆန်က့ျငက်န ့က်ွက်မ� အများဆံ�း�ကံ�ရ�ပီး၊ ြမစ်ဆံ�၊ 

ထမံသ ီ ��င့ ် တနသ�ာရီေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များကိ� အစိ�းရက ဆိ�ငး်ငံခ့ဲ့သည်။ အဆိ�ပါစီမံကိနး်များ၏ စ�စ�ေပါငး် 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားမ�ာ ၇,၈၀၀ မဂ�ါဝပ်��ိသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရး စီမံကိနး်ေရးဆွြဲခငး် 

သည် ပဋပိက�ဒဏခ်ံစားေနရသည့် ဧရိယာများကိ� ေ��ာင�်�ားရြခငး်၊ သဘာဝသယံဇာတဆိ�ငရ်ာအချက်အလက် ��င့ ် 

(ြမစ်၏ ဇလေဗဒ၊ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ၊ ေရေနဂေဟစနစ် ၊ လ�မ�ေရး��င့ ် သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် များအေ�ကာငး်) သတငး် 

အချက်အလက်များ အကန ့အ်သတ်သာ��ိြခငး်၊ အစိ�းရ၏ စွမ်းေဆာငရ်ည်��င့အ်ရငး်အြမစ် အကန ့အ်သတ် ြဖင့သ်ာ 

��ိြခငး် စသည့် အခက်အခဲများကိ� ရငဆ်ိ�ငေ်နရသည်။ 

2။ လက်�� ိသတ်မ�တ်ပံ �စ ံအတိ�င ်း  အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင ်း (Business-as-Usual) ၏ 

ကန်သ့တ်ချက်များ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ လက်��ိေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ (“business-as-usual”) သည် �ိ�ငင်အံများစ�တွင ်

သမား�ိ�းကျေရအားလ�ပ်စစ် စီမံချက်ေရးဆွသဲည်ပံ့�စံ��င်ဆ့ငတ်��ပီး၊ ြမစ်ဝ�မ်း��င့ြ်မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအေပ� ြခံ�ငံ�စ�းစား 

သည် ့ စီမံေရးဆွြဲခငး်အစား စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်အလိ�က်အာ�ံ�စိ�က်ေရးဆွြဲခငး်ြဖစ်သည်။ စီမံကိနး်တည်ေနရာ တစ်ခ�ကိ� 

ေရွးချယ်ရန ် ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ�သည် အဓိကအားြဖင့ ်အငဂ်ျငန်ယီာပညာရပ်ဆိ�ငရ်ာ��င့ ် စီးပွားေရးအေ�ကာငး် 

ရငး်များအေပ�သာ အေြခခံသည်ကိ� ေတွ�ရသည်။ ဤသိ� ့ြဖင့ ် စီမံကိနး်အဆိ�ြပ�မ�များသည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် 

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းအေပ� ပတ်ဝနး်ကျင ်��င့ ်လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ� များကိ� ထည့်သွငး်စ�းစားြခငး် 

မ��ိသည့်အေြခအေနသိ� ့ ဆိ�က်ေရာက်သွားေစသည်။  ေနာင�်�စ်ေပါငး် ၃၀ ကာလအတွက် ယခ�အချိနတ်ွင ် အဆိ�ြပ� 

ထားသည့်စီမံကိနး်များအားလံ�း ပါဝငသ်ည်ဟ�ယ�ဆရသည့် လက်��ိအေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေနသည့်ပံ�စံအတိ�ငး် 

ေဆာငရွ်က်သည် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းမ�သည်  ြမစ်ဝ�မ်းများ၏ ေရ��ည်ေကာငး်မွန ် တည်တံမ့�ကိ� 

ြဖည်ဆည်းေပး�ိ�ငလ်ိမ့်မည်မဟ�တ်ေချ။ ဧရာဝတီ ၊ ချငး်တွငး် ��င့ ် သလံွင ် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် များအေပ� 

အ�ကီးစားစီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်ြမစ်ေ�ကာငး်များဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း၊ ြမစ်ဝ�မ်းများ 

၏ လည်ပတ်လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ��င့ ် ေဂဟစနစ်ကေပးသည် ့ ဝနေ်ဆာငမ်�များအေပ� ထိခိ�က်မ�များ သသိသိာသာ 

ြဖစ်ေပ�လာေစ�ိ�ငသ်ည်။ ဤပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များေပ�မ� စီမံကိနး်များအြပင ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် လက်��ိ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေနသည့် စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်အလိ�က် ဆနး်စစ်အတည်ြပ�သည်ပံ့�စံေ�ကာင် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် 

ေရအားလ�ပ်စစ် ထ�တ်လ�ပ်မ�၏ထနိး်ည�ိခံရသည့် စ�စ�ေပါငး်ေရဆငး်ဧရိယာသည် လက်��ိ ၁၄ရာခိ�င�်�နး်��ိရာမ� ၄၅ 

ရာခိ�င�်�နး်အထိ ြမင့တ်က်လာမည်ြဖစ်ကာ ေတာငက်�နး်ေတာငတ်နး် ေဒသများ��ိ ေရဆငး်ဧရိယာအများစ�အေပ� 

ထနိး်ည�ိမ�များ ��ိလာမည်ြဖစ်သည်။ ဤအကျိ�းဆက်ေ�ကာင့ ် ြမစ်ဝ�မ်း၏ တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်� တြဖည်းြဖည်းနမ့်ိကျ 

လာ�ပီး အေရးပါသည့် သဘာဝ��င့လ်�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများ ဆံ�း�� ံးမ�ကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ေံနရာ အ��ံအ့ြပား၌ �ကံ�ေတွ�ရမည် 

ြဖစ်သည်။ 

3။ SEA ၏ေမ�ာ်မ�နး်ချက်၊နယ်ပယ်  ��င့် ရည်မ�နး်ချက်များ  

လ�ပ်စစ်��င့စွ်မ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန (MOEE) ��င့ ် သယံဇာတ��င့ ် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ် ထနိး်သမ်ိးေရးဝန�်ကီးဌာန 

(MONREC) တိ�သ့ည် ဖွံ� �ဖိ�းေရး��င် ့ သဘာဝသယံဇာတထိနး်သိမ်းေစာင့ေ်��ာက်မ�တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီသည် ့ေရ��ည် 

အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�က� ဖွံ� �ဖိ�းေအာငေ်ဆာငရွ်က်ရန ် လိ�အပ်ေ�ကာငး်အသအိမ�တ်ြပ� 
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��င့အ်ထက် စီမံကိနး်များ (စီမံကိနး် ၂၉ ခ�)၏ စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားမ�ာ (၃,၂၉၈)မဂ�ါဝပ် ြဖစ်�ပီး ၂၀၁၈ ခ���စ် 

အေစာပိ�ငး်တွင ် တစ်�ိ�ငင်လံံ�း ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြဖန် ့ြဖ�းေပး�ိ�ငမ်�၏ ၅၈ရာခိ�င�်�နး် ��ိသည်။ စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆင ်

စက်အငအ်ား ၁,၅၆၄ မဂ�ါဝပ်��ိသည့် စီမံကိနး် (၆)ခ�ကိ� တည်ေဆာက်ေနဆြဲဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ် ထိ�စီမံကိနး်များအနက် 

အများစ�မ�ာ ရပ်ဆိ�ငး်လျက်��ိသည်၊ သိ�မ့ဟ�တ် �ပီးစီးရနသ်တ်မ�တ်လျာထားချိနထ်က်ပိ� �ကာြမင်ေ့နသည်။ လက်��ိတွင ်

တစ်�ိ�ငင်လံံ�းအတိ�ငး်အတာအရ စ�စ�ေပါငး်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား (၄၃,၈၄၈)မဂ�ါဝပ်��ိသည့် စီမံကိနး် (၆၉) ခ�ကိ� 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် အဆိ�ြပ�ထားသည်။ ယငး်တိ�အ့နက်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၂,၀၀၀ မဂ�ါဝပ်��င်အ့ထက်��ိသည့် 

စီမံကိနး် (၆) ခ���င့ ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁,၀၀၀ - ၂,၀၀၀ မဂ�ါဝပ်�ကား��ိသည့် စီမံကိနး် (၇)ခ�ပါဝငသ်ည်။ ယေနအ့ချိန ်

အထ ိ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ ၈၀ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းငယ်များတွင ် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င် ့

အတနး်လိ�က်အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်သည့်(cascade) ပံ�စံြဖင် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့�ပီးြဖစ်သည်။ ဤကဲသ့ိ� ့ 

စီမံကိနး်များ ပထဝီအေနအထားအလိ�က် ပျံ� ��ံေ့နရြခငး်မ�ာ- လ�ပ်စစ်ဝနအ်ားဗဟိ�ချက်��ိရာေနရာများ၊ ဓာတ်အားလိ�ငး် 

သွယ်တနး်�ိ�ငမ်� အကန်အ့သတ်များအေပ�မ�တည်သည့်အြပင၊် ြမစ်ဝ�မ်းငယ်များ၏ သင်ေ့လျာ်သည် ့ ဇလေဗဒ၊ 

ေြမမျက်��ာသွငြ်ပင�်�င် ့ ဘ�မိေဗဒအေြခအေနများေ�ကာင်လ့ည်း ြဖစ်သည်။  စ�စ�ေပါငး်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား၏ ၆၄ 

ရာခိ�င�်�နး်��ိေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အများစ�သည် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းတွင ်တည်��ိ�ပီး၊ ၂၅ ရာခိ�င�်�နး် 

သည် စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းတွင ်တည်��ိသည်။ 

ဧရိယာအကျယ်အဝနး် ၆၇၁,၇၀၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ��ိသည့် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် ေရချိ�အရငး်အြမစ်များ ေပါများ�ကယ်ဝ 

သည်။ အဓိကြမစ်ဝ�မ်းများမ�ာ �ိ�ငင်၏ံ ၅၅ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည့် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း  (အဆိ�ပါြမစ်ဝ�မ်း၏ ၉၀ 

ရာခိ�င�်�နး်မ�ာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်တည်��ိသည်)��င် ့�ိ�ငင်၏ံ ၁၉ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည့် သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း (အဆိ�ပါ 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ ၄၅ ရာခိ�င�်�နး်မ�ာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်တည်��ိသည်) တိ� ့ြဖစ်�ကသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်လံ�ဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိ�င�်�နး်ခန် ့

သည် ေကျးလက်ေဒသတွငေ်နထိ�င၍်၊ ေကျးလက်ေနသ�အများစ�၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်လ�ပ်ငနး်များသည် ြမစ်အနးီ 

ဝနး်ကျင ်��င့ ်အြခား သဘာဝသယံဇာတများအေပ� အမ�ီြပ�လျက်��ိသည်။  

ထိ�ြမစ်များ၏ေဂဟစနစ် ေကာငး်မွနတ်ည်တံ့မ�သည် သဘာဝြဖစ်စ�များအား ထိနး်သမ်ိးထား�ိ�ငမ်�အေပ� မ�တည်ေနပါ 

သည်။ ေရချိ�ေဂဟစနစ်ကေပးသည် ့ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်ေအာက်ပါတိ�ပ့ါဝငသ်ည်-  

• ေထာက်ပ့ံေပးြခငး် - ငါးထကွ်��ိမ� ၊ စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရး ��င့ ်အမ်ိသံ�းေရေထာက်ပ့ံမ� 

• ထနိး်ည�ိေပးြခငး်- ေရစီးဆငး်မ�ထနိး်ည�ိြခငး်၊ ေရသန်စ့ငြ်ခငး်၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်(ေရ�ကီးေရလ�ံြခငး်)ကိ� 

ထနိး်ည�ိေပးြခငး်၊ ကမ်း�ိ�းတနး် ေြမမျက်��ာသွငြ်ပင ်ထနိး်သိမ်းြခငး် ��င့ ်ပငလ်ယ်အတွက် အာဟာရေထာက်ပ့ံ 

ေပးြခငး် ��င် ့ 

• ယ�ေကျးမ� - ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာ သွငြ်ပငလ်က�ဏာများ၊ အပနး်ေြဖစရာ ��င့ ်ခရီးသွားလ�ပ်ငနး် 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၊ံ ေရေနသတ� ဝါအရငး်အြမစ်များ၏အေရးပါမ�ကိ� ငါးဖမ်းယ�ရ��ိမ�အေြခအေနမ�တဆင် ့သ�ိ�ိ�ိ�ငသ်ည်။ ခန ့မ်�နး် 

လ�ဦးေရ ၃.၂ သနး် သည် ေရချိ� ��င့ ်ပငလ်ယ်ငါးဖမ်းလ�ပ်ငနး်က�များတွင ်လ�ပ်ကိ�ငေ်န�က�ပီး အချိနြ်ပည့် အလ�ပ်ေနရာ 

၈၀၀,၀၀၀ ��င့ ်အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ်ေနရာ ၂.၄သနး် ပါဝငသ်ည် (www.worldfishcenter.org/country-pages/myanmar)  

ဤ ငါးလ�ပ်ငနး်က�သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ စ�စ�ေပါငး်ြပည်တွငး်ထ�တ်က�နတ်နဖိ်�း (GDP) ကိ� စတ�တ� အများဆံ�း ပါဝင ်

ြဖည့်ဆည်းေပးလျက်��ိ�ပီး �ိ�ငင်ြံခားဝငေ်ငစွတ�တ� အများဆံ�း ရငး်ြမစ်ြဖစ်ကာ အာဟာရအတွက်အေရးပါသည့် ပ�ိ�တငး် 

ဓာတ် (လ�တစ်ဦး တစ်��စ်လျင ်ခန ့မ်�နး်ေြခ ၃၀ ကီလိ�ဂရမ်) ကိ�လည်းေထာက်ပ့ံေပးသည်။  

ေရအားလ�ပ်စစ်သည် �ိ�ငင်၏ံ လ�မ�-စီးပွားဖွံ� �ဖိ�းေရးတွင ် �ကီးမားသည့်က�ညီြဖည့်ဆည်းမ� ြပ�လ�ပ်ေပး�ိ�ငသ်ည့် 

အလားအလာ��ိေသာ်လည်း၊ မ�ကာေသးမီကာလအတွငး် စီမံကိနး်�ကီးများအေပ� အများြပည်သ�၏ဆန ့က်ျငမ်�ေ�ကာင့ ် 
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စိနေ်ခ�မ�များြဖင့ ် �ကံ�ေတွ� ေနခဲ့သည်။ စီမံကိနး်အေ�ကာငး် ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာစွာေဖာ်ြပမ�၊ အကျိ�းစီးပွားကိ� စိတ်ဝငစ်ားသ� 

များအားလံ�း��င် ့ ေစ့စပ်လ�ပ်ေဆာငမ်�၊ ထိ�သ�များ၏ ပါဝငလ်�ပ်ေဆာငမ်���ိလျငလ်ည်း လံ�ေလာက်မ� မ��ိသည့်အြပင ်

�ိ�ငင်ေံရး အေြပာငး်အလဲတိ�ေ့�ကာင့ ်ေရအားလ�ပ်စစ် အေပ�ဆန ့က်ျငမ်�များ ြဖစ်ေပ�လာသည်။ အဓိကြမစ်�ကီးများအေပ� 

တွင ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်အဆိ�ြပ�ထားသည့်  စီမံကိနး်များသည် ဆန်က့ျငက်န ့က်ွက်မ� အများဆံ�း�ကံ�ရ�ပီး၊ ြမစ်ဆံ�၊ 

ထမံသ ီ ��င့ ် တနသ�ာရီေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များကိ� အစိ�းရက ဆိ�ငး်ငံခ့ဲ့သည်။ အဆိ�ပါစီမံကိနး်များ၏ စ�စ�ေပါငး် 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားမ�ာ ၇,၈၀၀ မဂ�ါဝပ်��ိသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရး စီမံကိနး်ေရးဆွြဲခငး် 

သည် ပဋပိက�ဒဏခ်ံစားေနရသည့် ဧရိယာများကိ� ေ��ာင�်�ားရြခငး်၊ သဘာဝသယံဇာတဆိ�ငရ်ာအချက်အလက် ��င့ ် 

(ြမစ်၏ ဇလေဗဒ၊ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ၊ ေရေနဂေဟစနစ် ၊ လ�မ�ေရး��င့ ် သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် များအေ�ကာငး်) သတငး် 

အချက်အလက်များ အကန ့အ်သတ်သာ��ိြခငး်၊ အစိ�းရ၏ စွမ်းေဆာငရ်ည်��င့အ်ရငး်အြမစ် အကန ့အ်သတ် ြဖင့သ်ာ 

��ိြခငး် စသည့် အခက်အခဲများကိ� ရငဆ်ိ�ငေ်နရသည်။ 

2။ လက်�� ိသတ်မ�တ်ပံ �စ ံအတိ�င ်း  အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင ်း (Business-as-Usual) ၏ 

ကန်သ့တ်ချက်များ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ လက်��ိေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ (“business-as-usual”) သည် �ိ�ငင်အံများစ�တွင ်

သမား�ိ�းကျေရအားလ�ပ်စစ် စီမံချက်ေရးဆွသဲည်ပံ့�စံ��င်ဆ့ငတ်��ပီး၊ ြမစ်ဝ�မ်း��င့ြ်မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအေပ� ြခံ�ငံ�စ�းစား 

သည် ့ စီမံေရးဆွြဲခငး်အစား စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်အလိ�က်အာ�ံ�စိ�က်ေရးဆွြဲခငး်ြဖစ်သည်။ စီမံကိနး်တည်ေနရာ တစ်ခ�ကိ� 

ေရွးချယ်ရန ် ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ�သည် အဓိကအားြဖင့ ်အငဂ်ျငန်ယီာပညာရပ်ဆိ�ငရ်ာ��င့ ် စီးပွားေရးအေ�ကာငး် 

ရငး်များအေပ�သာ အေြခခံသည်ကိ� ေတွ�ရသည်။ ဤသိ� ့ြဖင့ ် စီမံကိနး်အဆိ�ြပ�မ�များသည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် 

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းအေပ� ပတ်ဝနး်ကျင ်��င့ ်လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ� များကိ� ထည့်သွငး်စ�းစားြခငး် 

မ��ိသည့်အေြခအေနသိ� ့ ဆိ�က်ေရာက်သွားေစသည်။  ေနာင�်�စ်ေပါငး် ၃၀ ကာလအတွက် ယခ�အချိနတ်ွင ် အဆိ�ြပ� 

ထားသည့်စီမံကိနး်များအားလံ�း ပါဝငသ်ည်ဟ�ယ�ဆရသည့် လက်��ိအေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေနသည့်ပံ�စံအတိ�ငး် 

ေဆာငရွ်က်သည် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းမ�သည်  ြမစ်ဝ�မ်းများ၏ ေရ��ည်ေကာငး်မွန ် တည်တံမ့�ကိ� 

ြဖည်ဆည်းေပး�ိ�ငလ်ိမ့်မည်မဟ�တ်ေချ။ ဧရာဝတီ ၊ ချငး်တွငး် ��င့ ် သလံွင ် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် များအေပ� 

အ�ကီးစားစီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်ြမစ်ေ�ကာငး်များဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း၊ ြမစ်ဝ�မ်းများ 

၏ လည်ပတ်လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ��င့ ် ေဂဟစနစ်ကေပးသည် ့ ဝနေ်ဆာငမ်�များအေပ� ထိခိ�က်မ�များ သသိသိာသာ 

ြဖစ်ေပ�လာေစ�ိ�ငသ်ည်။ ဤပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များေပ�မ� စီမံကိနး်များအြပင ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် လက်��ိ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေနသည့် စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်အလိ�က် ဆနး်စစ်အတည်ြပ�သည်ပံ့�စံေ�ကာင် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် 

ေရအားလ�ပ်စစ် ထ�တ်လ�ပ်မ�၏ထနိး်ည�ိခံရသည့် စ�စ�ေပါငး်ေရဆငး်ဧရိယာသည် လက်��ိ ၁၄ရာခိ�င�်�နး်��ိရာမ� ၄၅ 

ရာခိ�င�်�နး်အထိ ြမင့တ်က်လာမည်ြဖစ်ကာ ေတာငက်�နး်ေတာငတ်နး် ေဒသများ��ိ ေရဆငး်ဧရိယာအများစ�အေပ� 

ထနိး်ည�ိမ�များ ��ိလာမည်ြဖစ်သည်။ ဤအကျိ�းဆက်ေ�ကာင့ ် ြမစ်ဝ�မ်း၏ တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်� တြဖည်းြဖည်းနမ့်ိကျ 

လာ�ပီး အေရးပါသည့် သဘာဝ��င့လ်�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများ ဆံ�း�� ံးမ�ကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ေံနရာ အ��ံအ့ြပား၌ �ကံ�ေတွ�ရမည် 

ြဖစ်သည်။ 

3။ SEA ၏ေမ�ာ်မ�နး်ချက်၊နယ်ပယ်  ��င့် ရည်မ�နး်ချက်များ  

လ�ပ်စစ်��င့စွ်မ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန (MOEE) ��င့ ် သယံဇာတ��င့ ် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ် ထနိး်သမ်ိးေရးဝန�်ကီးဌာန 

(MONREC) တိ�သ့ည် ဖွံ� �ဖိ�းေရး��င် ့ သဘာဝသယံဇာတထိနး်သိမ်းေစာင့ေ်��ာက်မ�တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီသည် ့ေရ��ည် 

အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�က� ဖွံ� �ဖိ�းေအာငေ်ဆာငရွ်က်ရန ် လိ�အပ်ေ�ကာငး်အသအိမ�တ်ြပ� 



 

xx 

 

လက်ခံထားပါသည်။ ထိ�ဝန�်ကီးဌာန များသည် အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာဘ�ာေရးေကာ်ပိ�ေရး��ငး်(IFC) ��င့် ် လက်တွဲ၍၊ 

ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ SEA ေလလ့ာြပ�စ�ရန ်ေအာက်ပါ ေမ�ာ်မ�နး်ချက်များကိ� အတ�ချမ�တ်ထား�ကသည် ။  

စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိ�းမ�၊ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ ေရ��ည်တည်တံ့မ� ��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာတနး်တ�ညီမ�မ�တိ� ့ ရ��ိ�ိ�ငေ်ရးအတွက် 

အမျိ�းမျိ�းေသာ သဘာဝသယံဇာတ သံ�းစဲွမ�များ��င် ့ ဦးစားေပးအစီအစ�များအ�ကားဟနခ်ျက်ညီသည့် ေရ၊ ေြမ  ��င် ့

ေဂဟစနစ်များပါေပါငး်စပ် ထည်သ့ွငး်စ�းစား စီမံေရးဆွြဲခငး်အေပ� အေြခခံထားသည့် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ 

ေရအားလ�ပ်စစ် ဖွံ� �ဖိ�းေရးကိ� အေကာင ်အထည်ေဖာ်ရနြ်ဖစ်သည်။  

ထိ�ေမ�ာ်မ�နး်ချက်ကိ� ေအာက်ပါရည်မ�နး်ချက်ေြခာက်ခ�က က�ညီေထာက်ပ့ံေပးထားပါသည်- 

• ြမစ်များတည်တံမ့���င့ေ်ဂဟစနစ်ကေပးသည့်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ� ထနိး်ည�ိ၊ ထနိး်သိမ်းေပးသည့် ြမစ်ဝ�မ်းသဘာဝ 

ြဖစ်စ�များ ��င့ ်လ�ပ်ေဆာငခ်ျက် များကိ� ထိနး်သမ်ိးထားရန ်

• တစ်မ�ထ�းြခား�ပီးအေရးပါသည့် ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ��င့ ် ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာ တည်ေနရာများ ��င့ ် တနဖိ်�းများ 

အြပင ်ဆက်�ယွ် သည် ့သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းများကိ�လည်းမ�လအတိ�ငး် ထနိး်သိမ်းထားရန ်

• လ�မ�ေရး၊ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် ��င့ ် စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာတိ�အ့ေပ� လက်ခံ�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ မ��ိေသာ ထခိိ�က်မ�များကိ� 

ေ��ာင�်က�ရန ်

• ပဋပိက�များေ�ကာင် ့ ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ်များကိ� အသိအမ�တ်ြပ�ရန၊် နားလည်သေဘာေပါက်ရန၊် ေ��ာင�်�ား 

ရန ်သိ�မ့ဟ�တ် စီမံခန ့ခ်ွဲရန ်

• စီမံကိနး်၏သက်ေရာက်မ�ခံစားရသည့် ြပည်သ�လ�ထ�၊ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ ��င့ ် ေဒသများကိ� ဖွံ� �ဖိ�းေရးမ� 

ရ��ိသည် ့အကျိ�းခံစားခွင့မ်ျား ေထာက်ပ့ံေပးရန ် 

• ြပည်တွငး်သံ�းစွဲမ�အတွက် လံ�ေလာက်ေသာ၊ ယံ��ကည်အားထားရေသာ၊ ေဈး��နး်သက်သာေသာ ေရအား 

လ�ပ်စစ်စွမ်းအင ်ထ�တ်လ�ပ်ရန ်

 
SEA ၏ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�နယ်ပယ်အတိ�ငး်အတာသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် 

��င်အ့ထက် စီမံကိနး်များအားလံ�းကိ� လ�မ်းြခံ�သည်။ ဆနး်စစ်ရာ၌အသံ�းြပ�သည့် စီမံေရးဆွြဲခငး်ဆိ�ငရ်ာ အဓိက 

စည်းမျ�းများတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည်-  

1) ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းလ�မ်းြခံ�သည့်စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် - စီမံကိနး်တည်ေနရာ ေဖာ်ထ�တ်ေရွးချယ်ြခငး်ကိ� 

လမ်း��နေ်ပးရန ်ြမစ်ဝ�မ်း၏ဇလေဗဒ ဆိ�ငရ်ာ တည်တံေ့ကာငး်မွနေ်ရး အေလးေပးအာ�ံ� စိ�က်ရန ် 

2) ဟနခ်ျက်ညီေသာသဘာဝသယံဇာတအသံ�းချမ� - အြခားြမစ်များ/ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် 

ဖွံ�ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင်ထ့ခိိ�က်မ�များကိ� ေထမိေစေရးအတွက် ပကတိအတိ�ငး် မထိမခိ�က် 

��ိေနေသးေသာ ြမစ် ��င့ ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအချိ��တိ�၏့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက် ��င့ ် တနဖိ်�းများကိ� အြပည့်အဝ 

ထနိး်သမ်ိးထားရန။် ဤနည်းအားြဖင့ ်ြမစ်ဝ�မ်း၏ တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်�ကိ� ထနိး်သိမ်းထား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

3) သဘာဝသယံဇာတရငး်ြမစ်၏စွမ်းအားအေပ�အေြခခံထားသည့်ဖွံ� �ဖိ�းေရး - ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာတွင ်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများ လွနက်ဲစွာအဆင့န်မ့်ိကျေစြခငး် မ��ိေစ 

ပဲ သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�အရငး်အြမစ်များကိ�အသံ�းြပ�သည့် ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအေပ� �ကီးမားသည့် ထခိိ�က်မ�များ 

ြဖစ်ေပ�ေစြခငး်မ��ိဘ ဲသဘာဝစနစ်၏ လ�ပ်ေဆာင�်ိ�ငစွ်မ်း (သိ�မ့ဟ�တ် ထမ်းေဆာင�်ိ�ငစွ်မ်းပမာဏ) အတွငး်သာ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ရန် 

 

xxi 

 

လက်��ိေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�လ�ပ်ငနး်စ� ��င့ ် စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ� အမျိ�းမျိ�းတိ�က့ 

တနဖိ်�းထားသည် ့ပတ်ဝနး်ကျင ်��င့ ်လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများကိ� နားလည်ေစရန ်ေလလ့ာမည် ့နယ်ပယ်အတိ�ငး်အတာ 

သတ်မ�တ်ေဆာငရွ်က်ခဲ့ပါသည်။ SEA ေဆာငရွ်က်ေရးလမ်း��နရ်န ် ၊ ရ�ိ�ငသ်မ� အေကာငး်ဆံ�း သတငး်အချက်အလက် 

ကိ�ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ရန၊် ေတွ� ��ိချက် မ��ကမ်းကိ�သံ�းသပ်ရန ်��င့ ်SEA ေမ�ာ်မ�နး်ချက်အေပ� ကျယ်ကျယ်ပျံ�ပျံ� နားလည်မ� ��င့ ်

အားစိ�က်ေဆာငရွ်က်မ� ြဖစ်ေပ�လာေစရန ် SEA ဆိ�ငရ်ာ အ�ကံေပးပ�ဂ�ိ�လ်အစ�အဖွဲ� ��င့ ် နည်းပညာက�မ်းကျငသ်� 

များအစ�အဖွဲ� (၆) ဖွဲ�တိ� ့ စည်းေဝး ေဆာငရွ်က်ခဲ့�ကပါသည်။ ဤအဖွဲ�များတွင ်အစိ�းရအဖွဲ�အစည်းများ၊ အစိ�းရမဟ�တ်ေသာ 

အဖွဲ�အစည်းများ၊ ပ�ဂ�လိက က�၊ ဖွံ� �ဖိ�းေရးမိတ်ဖက်အဖွဲ�များ၊ နယ်ပယ်ေပါငး်စံ�မ�ကိ�ယ်စားလ�ယ်များ၊ ပညာေရး 

အဖွဲ�အစည်းများ၊ အစိ�းရအရာ��ိေဟာငး်များ ��င့ ် သးီြခားလွတ်လပ်သည့် သ�ေတသနပညာ��ငမ်ျား အပါအဝင ်

နည်းပညာဆိ�ငရ်ာ နယ်ပယ်အမျိ�းမျိ�းကိ� လ�မ်းြခံ�သည့် ြပည်တွငး်ြပည်ပမ� အထ�းက�မ်းကျငသ်�များပါဝငသ်ည်။  

ဤက���င့ ် အဓိကြပဿနာများသိ� ့ ဦးတည်ေစသည် ့ ေနာက်ခံအေ�ကာငး်ရငး်များအေပ� အများဆ��ရယ��ိ�ငရ်န ်

သက်ဆိ�ငရ်ာ စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ��င့ ် ထေိတွ�ေဆွးေ�းွမ�များကိ� ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန်ေ့ဆာငရွ်က်ခဲ့�ပီး 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံ��ံ ့ ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွပဲွ (၅၅) ခ� ေဆာငရွ်က်ခဲ့သည်။ ထိ�ေဆွးေ�းွပွဲများတွင ်အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ၊ 

ြပည်နယ် /တိ�ငး်ေဒသ�ကီး အစိ�းရများ��င့ ် ေဒသ��ရြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာ အလ�ပ်�ံ�ေဆွးေ�းွပွဲများ၊ ဘက်ေပါငး်စံ�မ� 

ပါဝငသ်င့ပ်ါဝငထ်ိ�က်သ�များ��င့ ် အလ�ပ်�ံ�ေဆွးေ�းွပဲွများ၊ ေဒသခံရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ၊ �ိ�ငင်ေံရးပါတီများ၊ 

တိ�ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ� အစည်းများ��င့ ်တိ�က်�ိ�က် ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ� ��င့ ်  ြမနမ်ာ ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များ၏လ�ပ်ငနး်အဖွဲ� ��င် ့ေဆွးေ�းွမ� တိ�ပ့ါဝငသ်ည်။ 

ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရးအတွက် ပထဝီသတငး်အချက်အလက်စနစ်(GIS) ကိ�ဖနတ်ီးေဖာ်ထ�တ်ခဲ့�ပီး တည်ေဆာက် 

�ပီး၊ တည်ေဆာက်ဆ ဲ��င့ ်အဆိ�ြပ�ထားသည့် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် စီမံကိနး်များ၏ ေြမပံ� ��င့ ်

အချက်အလက်များကိ� စ�စည်းထည်သ့ွငး်ထားပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ကံိ�လ�မ်းြခံ�ထားေသာ ြမစ်ဝ�မ်း�ကီး (၈)ခ�ကိ� 

ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားရာ၌၊ ဧရာဝတီ၊ သံလွင၊် မဲေခါင၊် စစ်ေတာငး်၊ ပဲခ�း ��င့ ် ဘလီငး် စသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်း ေြခာက်ခ� ��င့ ်

ကမ်း�ိ�းတနး် ေရေဝေရလဲေဒသများကိ� စ�စည်းထားသည့် တနသ�ာရီ ��င့ ် ရခိ�ငဟ်�သည့် ကမ်း�ိ�းတနး် 

ေရေဝေရလဲြမစ်ဝ�မ်း��စ်ခ�တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ ထိ�ေလလ့ာမ�သည် ��ပ်ေထးွေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသပိ�ငး်ြခားကိ�ငတ်ွယ်မ���င် ့

ဆက်� �ယ်လျက်��ိေသာ်လည်း၊ သသိာကွဲြပားသည့် ေအာက်ပါ အဓိကလ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ��င့ ်သဘာဝစီမံခန ့ခ်ွဲမ�အပိ�ငး် 

��စ်ခ�ကိ� အေြခခံ၍၊ သတ်မ�တ်ပိ�ငး်ြခား ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ ေလလ့ာထားပါသည်။ 

i) ပငမ်ြမစ်များ - ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� ေထာက်ပ့ံေပးသည်၊ 

ii) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ- ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ၊ ဓာတ� ��င့ ် ဇီဝေဗဒဆိ�ငရ်ာ ြဖစ်စ�များက ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ 

လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်အေပ� လ�မ်းမိ�းသက်ေရာက်ရာေနရာြဖစ်သည်၊ ပငမ် က�နး်/ေရ �ကားခံ ဆက်သွယ်မ�ကိ� 

ေထာက်ပ့ံေပးသည်။ 

 
�ိ�ငင်တံစ်ခ�လံ�းကိ�လ�မ်းြခံ�ထားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ/ြမစ်ဝ�မ်းငယ် စ�စ�ေပါငး် ၅၈ ခ�ကိ� သတ်မ�တ်ပိ�ငး်ြခား�ပီး 

စိစစ်သံ�းသပ်ခဲ့သည်။ ထိ�ေ့နာက် လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး် စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်အလိ�က် စိစစ်အတည်ြပ�အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ြခငး်ေ�ကာင် ့ထခိိ�က်မ�ကိ� အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ခဲ့�ပီး ဤအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�နည်းလမ်း၏ ြဖစ်�ိ�ငဖ်ွယ်ရာဆိ�းကျိ�းများကိ� 

ဆံ�းြဖတ်ခဲ့သည်။ ထိ�ေနာက် အနာဂတ်ဖွံ� �ဖိ�းေရး ကိ� ထိနး်ေကျာငး်ရန ် “စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင”် 

(Sustainable Develoment Framework –SDF) တစ်ခ�ကိ� ေရးဆွေဲဖာ်ထ�တ်ခဲ့ပါသည်။ 

 



 

xx 

 

လက်ခံထားပါသည်။ ထိ�ဝန�်ကီးဌာန များသည် အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာဘ�ာေရးေကာ်ပိ�ေရး��ငး်(IFC) ��င့် ် လက်တွဲ၍၊ 

ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ SEA ေလလ့ာြပ�စ�ရန ်ေအာက်ပါ ေမ�ာ်မ�နး်ချက်များကိ� အတ�ချမ�တ်ထား�ကသည် ။  

စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိ�းမ�၊ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ ေရ��ည်တည်တံ့မ� ��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာတနး်တ�ညီမ�မ�တိ� ့ ရ��ိ�ိ�ငေ်ရးအတွက် 

အမျိ�းမျိ�းေသာ သဘာဝသယံဇာတ သံ�းစဲွမ�များ��င် ့ ဦးစားေပးအစီအစ�များအ�ကားဟနခ်ျက်ညီသည့် ေရ၊ ေြမ  ��င် ့

ေဂဟစနစ်များပါေပါငး်စပ် ထည်သ့ွငး်စ�းစား စီမံေရးဆွြဲခငး်အေပ� အေြခခံထားသည့် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ 

ေရအားလ�ပ်စစ် ဖွံ� �ဖိ�းေရးကိ� အေကာင ်အထည်ေဖာ်ရနြ်ဖစ်သည်။  

ထိ�ေမ�ာ်မ�နး်ချက်ကိ� ေအာက်ပါရည်မ�နး်ချက်ေြခာက်ခ�က က�ညီေထာက်ပ့ံေပးထားပါသည်- 

• ြမစ်များတည်တံမ့���င့ေ်ဂဟစနစ်ကေပးသည့်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ� ထနိး်ည�ိ၊ ထနိး်သိမ်းေပးသည့် ြမစ်ဝ�မ်းသဘာဝ 

ြဖစ်စ�များ ��င့ ်လ�ပ်ေဆာငခ်ျက် များကိ� ထိနး်သမ်ိးထားရန ်

• တစ်မ�ထ�းြခား�ပီးအေရးပါသည့် ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ��င့ ် ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာ တည်ေနရာများ ��င့ ် တနဖိ်�းများ 

အြပင ်ဆက်�ယွ် သည် ့သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းများကိ�လည်းမ�လအတိ�ငး် ထနိး်သိမ်းထားရန ်

• လ�မ�ေရး၊ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် ��င့ ် စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာတိ�အ့ေပ� လက်ခံ�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ မ��ိေသာ ထခိိ�က်မ�များကိ� 

ေ��ာင�်က�ရန ်

• ပဋပိက�များေ�ကာင် ့ ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ်များကိ� အသိအမ�တ်ြပ�ရန၊် နားလည်သေဘာေပါက်ရန၊် ေ��ာင�်�ား 

ရန ်သိ�မ့ဟ�တ် စီမံခန ့ခ်ွဲရန ်

• စီမံကိနး်၏သက်ေရာက်မ�ခံစားရသည့် ြပည်သ�လ�ထ�၊ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ ��င့ ် ေဒသများကိ� ဖွံ� �ဖိ�းေရးမ� 

ရ��ိသည် ့အကျိ�းခံစားခွင့မ်ျား ေထာက်ပ့ံေပးရန ် 

• ြပည်တွငး်သံ�းစွဲမ�အတွက် လံ�ေလာက်ေသာ၊ ယံ��ကည်အားထားရေသာ၊ ေဈး��နး်သက်သာေသာ ေရအား 

လ�ပ်စစ်စွမ်းအင ်ထ�တ်လ�ပ်ရန ်

 
SEA ၏ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�နယ်ပယ်အတိ�ငး်အတာသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် 

��င်အ့ထက် စီမံကိနး်များအားလံ�းကိ� လ�မ်းြခံ�သည်။ ဆနး်စစ်ရာ၌အသံ�းြပ�သည့် စီမံေရးဆွြဲခငး်ဆိ�ငရ်ာ အဓိက 

စည်းမျ�းများတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည်-  

1) ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းလ�မ်းြခံ�သည့်စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် - စီမံကိနး်တည်ေနရာ ေဖာ်ထ�တ်ေရွးချယ်ြခငး်ကိ� 

လမ်း��နေ်ပးရန ်ြမစ်ဝ�မ်း၏ဇလေဗဒ ဆိ�ငရ်ာ တည်တံေ့ကာငး်မွနေ်ရး အေလးေပးအာ�ံ� စိ�က်ရန ် 

2) ဟနခ်ျက်ညီေသာသဘာဝသယံဇာတအသံ�းချမ� - အြခားြမစ်များ/ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် 

ဖွံ�ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင်ထ့ခိိ�က်မ�များကိ� ေထမိေစေရးအတွက် ပကတိအတိ�ငး် မထိမခိ�က် 

��ိေနေသးေသာ ြမစ် ��င့ ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအချိ��တိ�၏့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက် ��င့ ် တနဖိ်�းများကိ� အြပည့်အဝ 

ထနိး်သမ်ိးထားရန။် ဤနည်းအားြဖင့ ်ြမစ်ဝ�မ်း၏ တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်�ကိ� ထနိး်သိမ်းထား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

3) သဘာဝသယံဇာတရငး်ြမစ်၏စွမ်းအားအေပ�အေြခခံထားသည့်ဖွံ� �ဖိ�းေရး - ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာတွင ်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများ လွနက်ဲစွာအဆင့န်မ့်ိကျေစြခငး် မ��ိေစ 

ပဲ သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�အရငး်အြမစ်များကိ�အသံ�းြပ�သည့် ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအေပ� �ကီးမားသည့် ထခိိ�က်မ�များ 

ြဖစ်ေပ�ေစြခငး်မ��ိဘ ဲသဘာဝစနစ်၏ လ�ပ်ေဆာင�်ိ�ငစွ်မ်း (သိ�မ့ဟ�တ် ထမ်းေဆာင�်ိ�ငစွ်မ်းပမာဏ) အတွငး်သာ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ရန ်
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လက်��ိေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�လ�ပ်ငနး်စ� ��င့ ် စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ� အမျိ�းမျိ�းတိ�က့ 

တနဖိ်�းထားသည် ့ပတ်ဝနး်ကျင ်��င့ ်လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများကိ� နားလည်ေစရန ်ေလလ့ာမည် ့နယ်ပယ်အတိ�ငး်အတာ 

သတ်မ�တ်ေဆာငရွ်က်ခဲ့ပါသည်။ SEA ေဆာငရွ်က်ေရးလမ်း��နရ်န ် ၊ ရ�ိ�ငသ်မ� အေကာငး်ဆံ�း သတငး်အချက်အလက် 

ကိ�ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ရန၊် ေတွ� ��ိချက် မ��ကမ်းကိ�သံ�းသပ်ရန ်��င့ ်SEA ေမ�ာ်မ�နး်ချက်အေပ� ကျယ်ကျယ်ပျံ�ပျံ� နားလည်မ� ��င့ ်

အားစိ�က်ေဆာငရွ်က်မ� ြဖစ်ေပ�လာေစရန ် SEA ဆိ�ငရ်ာ အ�ကံေပးပ�ဂ�ိ�လ်အစ�အဖွဲ� ��င့ ် နည်းပညာက�မ်းကျငသ်� 

များအစ�အဖွဲ� (၆) ဖွဲ�တိ� ့ စည်းေဝး ေဆာငရွ်က်ခဲ့�ကပါသည်။ ဤအဖွဲ�များတွင ်အစိ�းရအဖွဲ�အစည်းများ၊ အစိ�းရမဟ�တ်ေသာ 

အဖွဲ�အစည်းများ၊ ပ�ဂ�လိက က�၊ ဖွံ� �ဖိ�းေရးမိတ်ဖက်အဖွဲ�များ၊ နယ်ပယ်ေပါငး်စံ�မ�ကိ�ယ်စားလ�ယ်များ၊ ပညာေရး 

အဖွဲ�အစည်းများ၊ အစိ�းရအရာ��ိေဟာငး်များ ��င့ ် သးီြခားလွတ်လပ်သည့် သ�ေတသနပညာ��ငမ်ျား အပါအဝင ်

နည်းပညာဆိ�ငရ်ာ နယ်ပယ်အမျိ�းမျိ�းကိ� လ�မ်းြခံ�သည့် ြပည်တွငး်ြပည်ပမ� အထ�းက�မ်းကျငသ်�များပါဝငသ်ည်။  

ဤက���င့ ် အဓိကြပဿနာများသိ� ့ ဦးတည်ေစသည် ့ ေနာက်ခံအေ�ကာငး်ရငး်များအေပ� အများဆ��ရယ��ိ�ငရ်န ်

သက်ဆိ�ငရ်ာ စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ��င့ ် ထေိတွ�ေဆွးေ�းွမ�များကိ� ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန်ေ့ဆာငရွ်က်ခဲ့�ပီး 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံ��ံ ့ ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွပဲွ (၅၅) ခ� ေဆာငရွ်က်ခဲ့သည်။ ထိ�ေဆွးေ�းွပွဲများတွင ်အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ၊ 

ြပည်နယ် /တိ�ငး်ေဒသ�ကီး အစိ�းရများ��င့ ် ေဒသ��ရြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာ အလ�ပ်�ံ�ေဆွးေ�းွပွဲများ၊ ဘက်ေပါငး်စံ�မ� 

ပါဝငသ်င့ပ်ါဝငထ်ိ�က်သ�များ��င့ ် အလ�ပ်�ံ�ေဆွးေ�းွပဲွများ၊ ေဒသခံရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ၊ �ိ�ငင်ေံရးပါတီများ၊ 

တိ�ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ� အစည်းများ��င့ ်တိ�က်�ိ�က် ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ� ��င့ ်  ြမနမ်ာ ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များ၏လ�ပ်ငနး်အဖွဲ� ��င် ့ေဆွးေ�းွမ� တိ�ပ့ါဝငသ်ည်။ 

ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရးအတွက် ပထဝီသတငး်အချက်အလက်စနစ်(GIS) ကိ�ဖနတ်ီးေဖာ်ထ�တ်ခဲ့�ပီး တည်ေဆာက် 

�ပီး၊ တည်ေဆာက်ဆ ဲ��င့ ်အဆိ�ြပ�ထားသည့် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် စီမံကိနး်များ၏ ေြမပံ� ��င့ ်

အချက်အလက်များကိ� စ�စည်းထည်သ့ွငး်ထားပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ကံိ�လ�မ်းြခံ�ထားေသာ ြမစ်ဝ�မ်း�ကီး (၈)ခ�ကိ� 

ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားရာ၌၊ ဧရာဝတီ၊ သံလွင၊် မဲေခါင၊် စစ်ေတာငး်၊ ပဲခ�း ��င့ ် ဘလီငး် စသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်း ေြခာက်ခ� ��င့ ်

ကမ်း�ိ�းတနး် ေရေဝေရလဲေဒသများကိ� စ�စည်းထားသည့် တနသ�ာရီ ��င့ ် ရခိ�ငဟ်�သည့် ကမ်း�ိ�းတနး် 

ေရေဝေရလဲြမစ်ဝ�မ်း��စ်ခ�တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ ထိ�ေလလ့ာမ�သည် ��ပ်ေထးွေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသပိ�ငး်ြခားကိ�ငတ်ွယ်မ���င် ့

ဆက်� �ယ်လျက်��ိေသာ်လည်း၊ သသိာကွဲြပားသည့် ေအာက်ပါ အဓိကလ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ��င့ ်သဘာဝစီမံခန ့ခ်ွဲမ�အပိ�ငး် 

��စ်ခ�ကိ� အေြခခံ၍၊ သတ်မ�တ်ပိ�ငး်ြခား ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ ေလလ့ာထားပါသည်။ 

i) ပငမ်ြမစ်များ - ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� ေထာက်ပ့ံေပးသည်၊ 

ii) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ- ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ၊ ဓာတ� ��င့ ် ဇီဝေဗဒဆိ�ငရ်ာ ြဖစ်စ�များက ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ 

လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်အေပ� လ�မ်းမိ�းသက်ေရာက်ရာေနရာြဖစ်သည်၊ ပငမ် က�နး်/ေရ �ကားခံ ဆက်သွယ်မ�ကိ� 

ေထာက်ပ့ံေပးသည်။ 

 
�ိ�ငင်တံစ်ခ�လံ�းကိ�လ�မ်းြခံ�ထားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ/ြမစ်ဝ�မ်းငယ် စ�စ�ေပါငး် ၅၈ ခ�ကိ� သတ်မ�တ်ပိ�ငး်ြခား�ပီး 

စိစစ်သံ�းသပ်ခဲ့သည်။ ထိ�ေ့နာက် လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး် စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်အလိ�က် စိစစ်အတည်ြပ�အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ြခငး်ေ�ကာင် ့ထခိိ�က်မ�ကိ� အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ခဲ့�ပီး ဤအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�နည်းလမ်း၏ ြဖစ်�ိ�ငဖ်ွယ်ရာဆိ�းကျိ�းများကိ� 

ဆံ�းြဖတ်ခဲ့သည်။ ထိ�ေနာက် အနာဂတ်ဖွံ� �ဖိ�းေရး ကိ� ထိနး်ေကျာငး်ရန ် “စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင”် 

(Sustainable Develoment Framework –SDF) တစ်ခ�ကိ� ေရးဆွေဲဖာ်ထ�တ်ခဲ့ပါသည်။ 

 



 

xxii 

 

4။ ေရ��ည်တည်တံ့ေသာ ဖွံ� �ဖိ�းေရးမ�ေဘာင် 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ြဖစ်စ�များ၊တနဖိ်�းများ ��င့ ် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�ေ�ကာင် ့ ြဖစ်လာ�ိ�ငေ်သာထခိိ�က်မ�များ 

တနဖိ်�းြဖတ်တွက်ချက်ြခငး် အေပ�အေြခခံ�ပီး အနာဂတ်ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�က� ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ရန ်စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင်  (SDF) ကိ� ေဖာ်ထ�တ်ေရးဆွခဲဲ့ပါသည်။ “ပထမမ��ကမ်း” စီမံေရးဆွဲ 

ရာတွင ် ေရ��ည်အတွက် ဟနခ်ျက်ညီေသာ ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� အ�ကံြပ�ထား�ပီး၊ စီမံကိနး် 

တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး်အတွက် ကနဦးစီမံချက်မ�ေဘာငက်ိ� ေထာက်ပ့ံေပးထားသည်။ စ�ဆက်မြပတ် ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက် 

ေရးမ�ေဘာင ် (SDF)သည် ြမစ်ဝ�မ်း၏တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်���င့ ် အေရး�ကီး သည့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ် ��င့ ်

လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများ ထိနး်သမ်ိးထားရန ် အေလးေပးထားပါသည်။ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ဖွံ� �ဖိ�းေရးကိ� 

ေပးစွမ်း�ိ�ငရ်န ်အဆင့�်�စ်ခ�ပါေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်ြဖင့ ်စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ်

(SDF )ကိ� ေထာက်ပ့ံေပးထားပါသည်။ 

• စီမံကိနး်များစွာ သိ�မ့ဟ�တ် သိသာစွာ�ကီးမားသည့်ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�ကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်

အဆိ�ြပ�ထားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် ေရေဝေရလဲဧရိယာအတွက် စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ� 

ဆနး်စစ်ြခငး် (Cumulative Impact Assessment “CIA”) 

• စီမံကိနး်အတည်ြပ�ခွင့ြ်ပ�ချက်ေပးြခငး်လ�ပ်ငနး်စ�၏ တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်အြဖစ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဥံပေဒပါ တပ်ဆင ်

စက်အငအ်ား ၁ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�စီအတွက် စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာ ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့ ်

လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ� (ပတ်ဝနး်ကျင ် ထိခိ�က်မ� ဆနး်စစ်ြခငး် “EIA” ြဖစ်ေစ ၊ 

ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင ်ဆနး်စစ်ြခငး် “IEE” ြဖစ်ေစ) 

စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ် (SDF) ၏ အဓိကအပိ�ငး်မ�ာ ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားမ�အစီအမံများ “Basin 

Zoning Plans”ြဖစ်�ပီး၊ ၎ငး်က (၁) ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ြမစ်ေ�ကာငး်များဆက်သွယ်မ�ကိ� ထိနး်ထား�ိ�ငရ်န ်ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် 

ကိ� နဂိ�အတိ�ငး်ထား��ိရန ်(၂) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်အလားအလာ��ိေသာအပိ�ငး်များ ��င့ ်

ကာကွယ် ထနိး်သမ်ိးထားရမည့်အပိ�ငး်များဟ�၍ ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ရန ် အ�ကံြပ�ထားသည်။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်သည် 

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းကိ� ချိတ်ဆက်ေပးြခငး် - ဆိ�လိ�သည်မ�ာ ေရ ၊ ��နး်အနည်အနစ် ၊ ငါး ��င့ ်အြခား ေရေန သက်��ိများ၏ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ ��င့ ် ပငလ်ယ်အ�ကား ေ���ေြပာငး်သွားလာစီးဆငး်မ�ကိ� တားဆးီမ�မြပ�သည် ့ ေရလမ်းေ�ကာငး်များ 

ေပးထားြခငး်��င် ့ မ��ိမြဖစ်ေသာ ေဂဟစနစ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ�လည်း ထနိး်သမ်ိးေပးြခငး် ြဖစ်သည်။ ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ် 

များဆက်သွယ်မ���င့ ် ဆိ�ငေ်သာ ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာလ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များတွင ် ေရသသံရာလည်ြခငး်��င့ ် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� 

လက�ဏာများ (ရာသအီလိ�က်ေရစီးဆငး်မ� ေြပာငး်လဲြခငး်၊ ေရမျက်��ာြပငအ်နမ့်ိအြမင့ေ်ြပာငး်လဲြခငး်)၊ ြမစ်ေ�ကာငး် 

ထနိး်သမ်ိးြခငး်၊ ေရေနေဂဟစနစ်များချိတ်ဆက်မိေအာင ်အချက်ေပးမ�များ ��င့ ် ြဖစ်စ�များ (ဥပမာ ငါးများေ���ေြပာငး်မ� 

အတွက်)၊  ြမစ်ဝ�မ်းေနသက်��ိများကျက်စားရာေနရာများ ထိနး်သမ်ိးြခငး်၊ က�နး်ေြမမ�ရ��ိသည့်အစာအာဟာရများကိ� 

ပငလ်ယ်အတွငး် သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျြခငး်၊ ကမ်း�ိ�းတနး် ေြမမျက်��ာသွငြ်ပငက်ိ� ထနိး်သမ်ိးထား�ိ�ငရ်န ် ပငလ်ယ်ဧရိယာ 

အတွငး် ��နး်အနည်အနစ် ြဖည့်တငး်ေပးြခငး် ၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်များ ထနိး်ည�ိေပးြခငး် (ေရ�ကီးေရလ�ံမ� ��င့ ်

ကမ်း�ိ�းတနး်ဧရိယာ အကာအကွယ်ေပးြခငး်) ��င့ ် ြမစ်ဝက�နး်ေပ�ေဒသများအတွငး် ေရငနဝ်ငေ်ရာက်မ�ကိ� ကာကွယ် 

တားဆးီြခငး် တိ�ပ့ါဝငသ်ည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် ပငမ်ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် က�နး်/ေရ �ကားခံဆက်သွယ်ေရး အေြခခံ 

ကိ� ေထာက်ပ့ံေပး�ပီး  ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ၊ ဓာတ� ��င့ ် ဇီဝေဗဒဆိ�ငရ်ာ ြဖစ်စ�များက ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ 

လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်အေပ� လ�မ်းမိ�းသက်ေရာက်သည်။ 

 

xxiii 

 

အေရး�ကီးသည့်ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာ ြဖစ်စ�များကိ� ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးထားရန ်ပငမ်ြမစ်ဝ�မ်းငါးခ�အတွငး်��ိ ပငမ်ြမစ်�ကီး 

များကိ� စိစစ်ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ ထိ� ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်တစ်ခ�စီသည် Strahler Order 4 သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ထ့က်ပိ��ကီးသည့် 

အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်��ိ�ပီး ��စ်စ�ပျမ်းမ�ေရစီးဆငး်��နး်မ�ာ (စစ်ေတာငး်ြမစ်မ�လွဲ၍) တစ်စက� န ့လ်�င ် ၁,၀၀၀ က�ဗမီတာ 

��ိ�ကသည်။  ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်၏အပိ�ငး်များ၊ စ�စ�ေပါငး် အ��ည် ၄,၁၀၀ ကီလိ�မီတာခန ့က်ိ� ၎ငး်တိ�၏့ဆက်သွယ်�ိ�ငမ်� 

တနဖိ်�းအရ သးီသန ့ထ်နိး်သိမ်း ထားရန ်အ�ကံြပ�ထားရာ၌၊  ဧရာဝတီြမစ်တွင် အ��ည် ၁,၅၀၀ ကီလိ�မီတာ��ိေသာအပိ�ငး် ၊ 

ချငး်တွငး်တွင ်၉၀၀ ကီလိ�မီတာ၊ သလံွငတ်ွင ်၁,၂၀၀ ကီလိ�မီတာ ၊ မဲေခါငတ်ွင ်၂၀၀ ကီလိ�မီတာ ��င့ ်စစ်ေတာငး်တွင ်၃၀၀ 

ကီလိ�မီတာ အသးီသးီ��ိသည့်အပိ�ငး်များ ပါဝငသ်ည်။ 

ဇီဝ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ အေ�ကာငး်ရငး်သံ�းခ�၏ မ�လအေြခခံတနဖိ်�းများ အကဲြဖတ်တွက်ချက်မ�အေပ� အေြခခံ�ပီး 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ/ ြမစ်ဝ�မ်းငယ်များဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် အလားလာ��ိဇ�န ် သိ�မ့ဟ�တ် ကာကွယ် 

ထနိး်သမ်ိးမည့်ဇ�နက်ိ� သတ်မ�တ် ပိ�ငး်ြခား သည်။  

1) ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ - ြမစ်၏ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း ��င့ ်ြမစ်ဝက�နး်ေပ�/ကမ်း�ိ�းတနး်၏တည်�ငမ်ိမ�၊  ��နး်အနည်အနစ် 

ထ�တ်လ�ပ်မ� အလားအလာ၊ ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� 

2) ေရေနေဂဟစနစ်��င့င်ါးလ�ပ်ငနး် - ြမစ်၏အပိ�ငး်အကန ့၏်��ားပါးမ� (WWF,2014) ၊ ေဒသရငး်မျိ�းစိတ်များ ၊ 

အချက်အချာကျသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲဧရိယာ ၊  Ramsar စာရငး်ဝငစိ်မ့်ေတာေြမ ��င့ ် အေရး�ကီးသည့် 

ေရဝပ်ဧရိယာများ ၊ ြမစ်ဆံ�ရာေနရာများ ၊ ထံ�းေကျာက်လိ�ဏ�်�ိသည် ့ ဘ�မိေဗဒအေြခအေနများတည်��ိမ�၊ 

မျိ�းသ��းေတာမ့ည့် ငါး ��င့ ်ေရေန သက်��ိများတည်��ိမ� ��င် ့

3) က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - အကာအကွယ်ေပးထားသည့် သဘာဝေဘးမ့ဲဧရိယာ/ အချက်အချာကျသည့် 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ဧရိယာတည်��ိသည့် ရာခိ�င�်�နး်၊  ပကတိအတိ�ငး် မထိမခိ�က်��ိေနေသးေသာ သဘာဝ 

ေတာအ�ပ်ဧရိယာ (သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ� ၈၀ ရာခိ�င�်�နး် ��င်အ့ထက်)  

လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်လွယ်မ�၊ သဘာဝသယံဇာတအေပ� မ�ီခိ�အားထားမ���င့ ် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�တိ�က့ိ�ထည့်သွငး်စ�းစား၍ 

လ�မ�ေရး ��င့ ်သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်ဆိ�ငရ်ာအဂ� ါရပ်များကိ�လည်း ဆနး်စစ်ခဲ့သည်။ ထိ�သိ�ဆ့နး်စစ်ရာတွင၊် �မိ��နယ်အဆင့တ်ွင ်

၂၀၁၄ ခ���စ် သနး်ေခါငစ်ာရငး်ပါအချက်အလက်အဆင်မ့�သာရ��ိ�ပီး၊ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်လွယ်မ���င့ ် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ� 

တိ�အ့တွက် အနးီစပ်ဆံ�း အ��နး်ကိနး်များအသံ�းြပ�ခဲ့ရသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအလိ�က်ဇ�နပိ်�ငး်ြခား သတ်မ�တ်ရာတွင ်

အက�အညီရေစေရး ဤဆနး်စစ်မ�က ရ��ိသည်အ့��နး်ကိနး်များကိ� ထည်သ့ွငး်အသံ�းချရန ် ရည်ရွယ်ခဲ့ေသာ်လည်း၊ 

စီမံကိနး်တည်ေနရာအလိ�က် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခေသာ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�များကိ� ထငဟ်ပ်ေသာ သင်ေ့တာ်ေသာ 

အ��နး်ကိနး်များကိ� ေပး�ိ�ငြ်ခငး်မ��ိသြဖင့ ်ထိ�ရည်ရွယ်ချက် အထမေြမာက်ခဲ့ပါ။  

အစိ�းရလက်နက်ကိ�ငတ်ပ်ဖွဲ�များ��င့ ် အစိ�းရမဟ�တ်ေသာလက်နက်ကိ�င ် တပ်ဖွဲ�များအ�ကား ပဋပိက�အေြခအေနကိ�လည်း 

ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲတစ်ခ�စီအလိ�က် ဆနး်စစ်ခဲ့�ပီး စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးအတွက် �ကီးမားေသာအတားအဆးီ 

သိ�မ့ဟ�တ် မေကျာ်လ�ား�ိ�ငေ်လာက်ေအာင ် �ကီးမားသည့်အတားအဆးီ ကျေရာက်�ိ�ငမ်ည့် ပဋပိက� ြဖစ်ပွား�ိ�ငေ်ြခ 

အ��ရာယ်များကိ� ေဖာ်ထ�တ်ထား သည်။စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင့ ်ပိ�မိ�ဆိ�းရွားသွားေစ�ိ�ငသ်ည့် ပဋပိက�များ 

ကိ�လည်း ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ထားသည်။ ထိ�ဆနး်စစ်မ�သည် လက်နက်ကိ�ငတ်ပ်ဖွဲ�များတည်��ိမ�၊ သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ 

လ�များအစ�အြပံ�လိ�က်ေနရပ်စွန်ခ့ွာမ� ၊ မ�ကာေသးမီကာလ အတွငး် ပဋပိက�ြဖစ်ပွားမ� ��င့ ်တိ�က်ပဲွေ�ကာင့ ်ေသဆံ�းရသည့် 

ခန ့မ်�နး်လ�ဦးေရတိ�က့ိ�ထည့်သွငး်စ�းစားထား�ပီး လက်နက်ကိ�င ် ပဋပိက�များ၏ လက်��ိအေြခအေန��င် ့ သမိ�ငး်ေ�ကာငး် 

တိ�က့ိ� အေြခခံထားသည်။ ပဋပိက�များေ�ကာင် ့စီမံကိနး်အား ေ�� �ဆက်ရန ်သင့/်မသင် ့ဆိ�သည်ကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

တည်ေဆာက်သ�များအေန��င် ့ စီမံကိနး်ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ�၏ အေစာပိ�ငး်အဆင့က်တည်းက ထည်သ့ွငး် 

ဆံ�းြဖတ်အသံ�းချ�ိ�ငမ်ည် ့ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်ေရွးချယ်ေရး အပိ�ထပ်ေဆာငး် အဆင်တ့စ်ခ�ကိ� ေဖာ်ထ�တ် ေပးခဲ့သည်။   
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4။ ေရ��ည်တည်တံ့ေသာ ဖွံ� �ဖိ�းေရးမ�ေဘာင် 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ြဖစ်စ�များ၊တနဖိ်�းများ ��င့ ် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�ေ�ကာင် ့ ြဖစ်လာ�ိ�ငေ်သာထခိိ�က်မ�များ 

တနဖိ်�းြဖတ်တွက်ချက်ြခငး် အေပ�အေြခခံ�ပီး အနာဂတ်ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�က� ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ရန ်စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင်  (SDF) ကိ� ေဖာ်ထ�တ်ေရးဆွခဲဲ့ပါသည်။ “ပထမမ��ကမ်း” စီမံေရးဆွဲ 

ရာတွင ် ေရ��ည်အတွက် ဟနခ်ျက်ညီေသာ ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� အ�ကံြပ�ထား�ပီး၊ စီမံကိနး် 

တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး်အတွက် ကနဦးစီမံချက်မ�ေဘာငက်ိ� ေထာက်ပ့ံေပးထားသည်။ စ�ဆက်မြပတ် ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက် 

ေရးမ�ေဘာင ် (SDF)သည် ြမစ်ဝ�မ်း၏တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်���င့ ် အေရး�ကီး သည့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ် ��င့ ်

လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများ ထိနး်သမ်ိးထားရန ် အေလးေပးထားပါသည်။ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ဖွံ� �ဖိ�းေရးကိ� 

ေပးစွမ်း�ိ�ငရ်န ်အဆင့�်�စ်ခ�ပါေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်ြဖင့ ်စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ်

(SDF )ကိ� ေထာက်ပ့ံေပးထားပါသည်။ 

• စီမံကိနး်များစွာ သိ�မ့ဟ�တ် သိသာစွာ�ကီးမားသည့်ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�ကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်

အဆိ�ြပ�ထားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် ေရေဝေရလဲဧရိယာအတွက် စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ� 

ဆနး်စစ်ြခငး် (Cumulative Impact Assessment “CIA”) 

• စီမံကိနး်အတည်ြပ�ခွင့ြ်ပ�ချက်ေပးြခငး်လ�ပ်ငနး်စ�၏ တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်အြဖစ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဥံပေဒပါ တပ်ဆင ်

စက်အငအ်ား ၁ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�စီအတွက် စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာ ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့ ်

လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ� (ပတ်ဝနး်ကျင ် ထိခိ�က်မ� ဆနး်စစ်ြခငး် “EIA” ြဖစ်ေစ ၊ 

ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင ်ဆနး်စစ်ြခငး် “IEE” ြဖစ်ေစ) 

စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ် (SDF) ၏ အဓိကအပိ�ငး်မ�ာ ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားမ�အစီအမံများ “Basin 

Zoning Plans”ြဖစ်�ပီး၊ ၎ငး်က (၁) ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ြမစ်ေ�ကာငး်များဆက်သွယ်မ�ကိ� ထိနး်ထား�ိ�ငရ်န ်ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် 

ကိ� နဂိ�အတိ�ငး်ထား��ိရန ်(၂) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်အလားအလာ��ိေသာအပိ�ငး်များ ��င့ ်

ကာကွယ် ထနိး်သမ်ိးထားရမည့်အပိ�ငး်များဟ�၍ ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ရန ် အ�ကံြပ�ထားသည်။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်သည် 

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းကိ� ချိတ်ဆက်ေပးြခငး် - ဆိ�လိ�သည်မ�ာ ေရ ၊ ��နး်အနည်အနစ် ၊ ငါး ��င့ ်အြခား ေရေန သက်��ိများ၏ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ ��င့ ် ပငလ်ယ်အ�ကား ေ���ေြပာငး်သွားလာစီးဆငး်မ�ကိ� တားဆးီမ�မြပ�သည် ့ ေရလမ်းေ�ကာငး်များ 

ေပးထားြခငး်��င် ့ မ��ိမြဖစ်ေသာ ေဂဟစနစ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ�လည်း ထနိး်သမ်ိးေပးြခငး် ြဖစ်သည်။ ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ် 

များဆက်သွယ်မ���င့ ် ဆိ�ငေ်သာ ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာလ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များတွင ် ေရသသံရာလည်ြခငး်��င့ ် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� 

လက�ဏာများ (ရာသအီလိ�က်ေရစီးဆငး်မ� ေြပာငး်လဲြခငး်၊ ေရမျက်��ာြပငအ်နမ့်ိအြမင့ေ်ြပာငး်လဲြခငး်)၊ ြမစ်ေ�ကာငး် 

ထနိး်သမ်ိးြခငး်၊ ေရေနေဂဟစနစ်များချိတ်ဆက်မိေအာင ်အချက်ေပးမ�များ ��င့ ် ြဖစ်စ�များ (ဥပမာ ငါးများေ���ေြပာငး်မ� 

အတွက်)၊  ြမစ်ဝ�မ်းေနသက်��ိများကျက်စားရာေနရာများ ထိနး်သမ်ိးြခငး်၊ က�နး်ေြမမ�ရ��ိသည့်အစာအာဟာရများကိ� 

ပငလ်ယ်အတွငး် သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျြခငး်၊ ကမ်း�ိ�းတနး် ေြမမျက်��ာသွငြ်ပငက်ိ� ထနိး်သမ်ိးထား�ိ�ငရ်န ် ပငလ်ယ်ဧရိယာ 

အတွငး် ��နး်အနည်အနစ် ြဖည့်တငး်ေပးြခငး် ၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်များ ထနိး်ည�ိေပးြခငး် (ေရ�ကီးေရလ�ံမ� ��င့ ်

ကမ်း�ိ�းတနး်ဧရိယာ အကာအကွယ်ေပးြခငး်) ��င့ ် ြမစ်ဝက�နး်ေပ�ေဒသများအတွငး် ေရငနဝ်ငေ်ရာက်မ�ကိ� ကာကွယ် 

တားဆးီြခငး် တိ�ပ့ါဝငသ်ည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် ပငမ်ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် က�နး်/ေရ �ကားခံဆက်သွယ်ေရး အေြခခံ 

ကိ� ေထာက်ပ့ံေပး�ပီး  ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ၊ ဓာတ� ��င့ ် ဇီဝေဗဒဆိ�ငရ်ာ ြဖစ်စ�များက ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ 

လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်အေပ� လ�မ်းမိ�းသက်ေရာက်သည်။ 
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အေရး�ကီးသည့်ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာ ြဖစ်စ�များကိ� ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးထားရန ်ပငမ်ြမစ်ဝ�မ်းငါးခ�အတွငး်��ိ ပငမ်ြမစ်�ကီး 

များကိ� စိစစ်ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ ထိ� ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်တစ်ခ�စီသည် Strahler Order 4 သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ထ့က်ပိ��ကီးသည့် 

အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်��ိ�ပီး ��စ်စ�ပျမ်းမ�ေရစီးဆငး်��နး်မ�ာ (စစ်ေတာငး်ြမစ်မ�လွဲ၍) တစ်စက� န ့လ်�င ် ၁,၀၀၀ က�ဗမီတာ 

��ိ�ကသည်။  ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်၏အပိ�ငး်များ၊ စ�စ�ေပါငး် အ��ည် ၄,၁၀၀ ကီလိ�မီတာခန ့က်ိ� ၎ငး်တိ�၏့ဆက်သွယ်�ိ�ငမ်� 

တနဖိ်�းအရ သးီသန ့ထ်နိး်သိမ်း ထားရန ်အ�ကံြပ�ထားရာ၌၊  ဧရာဝတီြမစ်တွင် အ��ည် ၁,၅၀၀ ကီလိ�မီတာ��ိေသာအပိ�ငး် ၊ 

ချငး်တွငး်တွင ်၉၀၀ ကီလိ�မီတာ၊ သလံွငတ်ွင ်၁,၂၀၀ ကီလိ�မီတာ ၊ မဲေခါငတ်ွင ်၂၀၀ ကီလိ�မီတာ ��င့ ်စစ်ေတာငး်တွင ်၃၀၀ 

ကီလိ�မီတာ အသးီသးီ��ိသည့်အပိ�ငး်များ ပါဝငသ်ည်။ 

ဇီဝ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ အေ�ကာငး်ရငး်သံ�းခ�၏ မ�လအေြခခံတနဖိ်�းများ အကဲြဖတ်တွက်ချက်မ�အေပ� အေြခခံ�ပီး 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ/ ြမစ်ဝ�မ်းငယ်များဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် အလားလာ��ိဇ�န ် သိ�မ့ဟ�တ် ကာကွယ် 

ထနိး်သမ်ိးမည့်ဇ�နက်ိ� သတ်မ�တ် ပိ�ငး်ြခား သည်။  

1) ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ - ြမစ်၏ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း ��င့ ်ြမစ်ဝက�နး်ေပ�/ကမ်း�ိ�းတနး်၏တည်�ငမ်ိမ�၊  ��နး်အနည်အနစ် 

ထ�တ်လ�ပ်မ� အလားအလာ၊ ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� 

2) ေရေနေဂဟစနစ်��င့င်ါးလ�ပ်ငနး် - ြမစ်၏အပိ�ငး်အကန ့၏်��ားပါးမ� (WWF,2014) ၊ ေဒသရငး်မျိ�းစိတ်များ ၊ 

အချက်အချာကျသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲဧရိယာ ၊  Ramsar စာရငး်ဝငစိ်မ့်ေတာေြမ ��င့ ် အေရး�ကီးသည့် 

ေရဝပ်ဧရိယာများ ၊ ြမစ်ဆံ�ရာေနရာများ ၊ ထံ�းေကျာက်လိ�ဏ�်�ိသည် ့ ဘ�မိေဗဒအေြခအေနများတည်��ိမ�၊ 

မျိ�းသ��းေတာမ့ည့် ငါး ��င့ ်ေရေန သက်��ိများတည်��ိမ� ��င် ့

3) က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - အကာအကွယ်ေပးထားသည့် သဘာဝေဘးမ့ဲဧရိယာ/ အချက်အချာကျသည့် 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ဧရိယာတည်��ိသည့် ရာခိ�င�်�နး်၊  ပကတိအတိ�ငး် မထိမခိ�က်��ိေနေသးေသာ သဘာဝ 

ေတာအ�ပ်ဧရိယာ (သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ� ၈၀ ရာခိ�င�်�နး် ��င်အ့ထက်)  

လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်လွယ်မ�၊ သဘာဝသယံဇာတအေပ� မ�ီခိ�အားထားမ���င့ ် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�တိ�က့ိ�ထည့်သွငး်စ�းစား၍ 

လ�မ�ေရး ��င့ ်သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်ဆိ�ငရ်ာအဂ� ါရပ်များကိ�လည်း ဆနး်စစ်ခဲ့သည်။ ထိ�သိ�ဆ့နး်စစ်ရာတွင၊် �မိ��နယ်အဆင့တ်ွင ်

၂၀၁၄ ခ���စ် သနး်ေခါငစ်ာရငး်ပါအချက်အလက်အဆင်မ့�သာရ��ိ�ပီး၊ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်လွယ်မ���င့ ် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ� 

တိ�အ့တွက် အနးီစပ်ဆံ�း အ��နး်ကိနး်များအသံ�းြပ�ခဲ့ရသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအလိ�က်ဇ�နပိ်�ငး်ြခား သတ်မ�တ်ရာတွင ်

အက�အညီရေစေရး ဤဆနး်စစ်မ�က ရ��ိသည်အ့��နး်ကိနး်များကိ� ထည်သ့ွငး်အသံ�းချရန ် ရည်ရွယ်ခဲ့ေသာ်လည်း၊ 

စီမံကိနး်တည်ေနရာအလိ�က် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခေသာ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�များကိ� ထငဟ်ပ်ေသာ သင်ေ့တာ်ေသာ 

အ��နး်ကိနး်များကိ� ေပး�ိ�ငြ်ခငး်မ��ိသြဖင့ ်ထိ�ရည်ရွယ်ချက် အထမေြမာက်ခဲ့ပါ။  

အစိ�းရလက်နက်ကိ�ငတ်ပ်ဖွဲ�များ��င့ ် အစိ�းရမဟ�တ်ေသာလက်နက်ကိ�င ် တပ်ဖွဲ�များအ�ကား ပဋပိက�အေြခအေနကိ�လည်း 

ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲတစ်ခ�စီအလိ�က် ဆနး်စစ်ခဲ့�ပီး စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးအတွက် �ကီးမားေသာအတားအဆးီ 

သိ�မ့ဟ�တ် မေကျာ်လ�ား�ိ�ငေ်လာက်ေအာင ် �ကီးမားသည့်အတားအဆးီ ကျေရာက်�ိ�ငမ်ည့် ပဋပိက� ြဖစ်ပွား�ိ�ငေ်ြခ 

အ��ရာယ်များကိ� ေဖာ်ထ�တ်ထား သည်။စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင့ ်ပိ�မိ�ဆိ�းရွားသွားေစ�ိ�ငသ်ည့် ပဋပိက�များ 

ကိ�လည်း ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ထားသည်။ ထိ�ဆနး်စစ်မ�သည် လက်နက်ကိ�ငတ်ပ်ဖွဲ�များတည်��ိမ�၊ သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ 

လ�များအစ�အြပံ�လိ�က်ေနရပ်စွန်ခ့ွာမ� ၊ မ�ကာေသးမီကာလ အတွငး် ပဋပိက�ြဖစ်ပွားမ� ��င့ ်တိ�က်ပဲွေ�ကာင့ ်ေသဆံ�းရသည့် 

ခန ့မ်�နး်လ�ဦးေရတိ�က့ိ�ထည့်သွငး်စ�းစားထား�ပီး လက်နက်ကိ�င ် ပဋပိက�များ၏ လက်��ိအေြခအေန��င် ့ သမိ�ငး်ေ�ကာငး် 

တိ�က့ိ� အေြခခံထားသည်။ ပဋပိက�များေ�ကာင် ့စီမံကိနး်အား ေ�� �ဆက်ရန ်သင့/်မသင် ့ဆိ�သည်ကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

တည်ေဆာက်သ�များအေန��င် ့ စီမံကိနး်ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ�၏ အေစာပိ�ငး်အဆင့က်တည်းက ထည်သ့ွငး် 

ဆံ�းြဖတ်အသံ�းချ�ိ�ငမ်ည် ့ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်ေရွးချယ်ေရး အပိ�ထပ်ေဆာငး် အဆင်တ့စ်ခ�ကိ� ေဖာ်ထ�တ် ေပးခဲ့သည်။   
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ပဋပိက�ေ�ကာင်ဆ့ံ�း�� ံးမ�ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခသည် အချိန�်�င့အ်မ�ေြပာငး်လဲေန�ပီး ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအဆင့သ်ည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အတွငး် ေနရာေဒသအလိ�က်ကွဲြပား�ိ�ငသ်ြဖင့ ် ပဋပိက�ြဖစ်ပွားလွယ်ေသာဧရိယာများတွင ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့် 

စီမံကိနး်အတွက် စီမံေရးဆွရဲာတွင ် တိ�က်�ိ�က်ထခိိ�က်ခံစားရမည့်ြပည်သ�များ ၊ သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ ေနရပ်စွန ့ခ်ွာ 

ထကွ်ေြပးရသ�များ ၊ တိ�ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ�င ်အဖွဲ�အစည်းများ ��င့ ်တိ�ငး်ရငး်သား�ိ�ငင်ေံရးပါတီများ ၊ စီမံကိနး်��င် ့

ဆက်စပ်ပတ်သက်သ�များ ��င့ ် ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ ထေိတွ�ေဆွးေ�းွမ� စသည် ့ ပဋပိက�ေ�ကာင် ့ ထခိိ�က်��လွယ်မ� 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး်များလည်း ပါ��ိသင့သ်ည်။ 

ေအာက်ပါ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ “ဇ�န”်သံ�းမျိ�းအနက်မည်သည် ့ ဇ�နအ်မျိ�းအစားြဖစ်ေ�ကာငး် သတ်မ�တ်ရန၊် ဇီဝ��ပ်ဆိ�ငရ်ာ 

အချက်အလက် တစ်ခ�စီအတွက် အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များေပး၍ စ�စ�ေပါငး်ရမ�တ်ကိ�ေပါငး်�ပီး အချိ�းြပနခ်ျယ�ပါသည် - 

• တနဖိ်�းြမင့ဇ်�န ် - ြမစ်ဝ�မ်းြဖစ်စ�များအတွက် အေရး�ကီးသည့်က�ညီြဖည့်ဆည်းေပးမ�များ ေထာက်ပ့ံေပးသည် 

(ဥပမာ- စီးဝငေ်ရများြပားမ� သိ�မ့ဟ�တ် ပိ�ခ့ျသည်�့�နး်ပမာဏများြပားမ�)၊ သိ�မ့ဟ�တ် ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ 

အချက်အလက် အနည်းဆံ�း��စ်ခ�အတွက် တစ်မ�ထ�းြခားသည့် သဘာဝတနဖိ်�းများ��ိသည် သိ�မ့ဟ�တ် အထက်ပါ 

အဂ� ါရပ် ��စ်မျိ�းစလံ�း��ိသည်။  

• တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိဇ�န ် -  သသိာ�ကီးမားသည့် ဧရိယာတွင ် ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အချက်အလက်��စ်ခ�ကိ� 

ထနိး်သမ်ိး ေစာင့ေ်��ာက်�ိ�ငသ်ည် ့ တနဖိ်�းြမင်သ့ွငြ်ပငလ်က�ဏာများမ��ိပါ။ သိ�ေ့သာ်လည်း အချက်အလက် 

တစ်ခ�တည်း သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�တနဖိ်�းြမင် ့ သွငြ်ပငလ်က�ဏာ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအတွက် သသိာထင�်�ားေသာ 

တနဖိ်�းများ ��ိေန�ိ�ငသ်ည်။  

• တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�န ် - သသိာ�ကီးမားသည့် ဧရိယာတွင် မည်သည့်ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာအချက်အလက်ကိ�မ� ထနိး်သိမ်း 

ေစာင့ေ်��ာက်�ိ�ငသ်ည် ့ တနဖိ်�းြမင်သ့ွငြ်ပငလ်က�ဏာများမ��ိပါ။ သိ�ေ့သာ် တနဖိ်�းြမင့သ်ွငြ်ပငလ်က�ဏာ၏ 

တနဖိ်�းတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ��ိေန�ိ�ငသ်ည်။ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဧံရိယာ၏ ၂၄ ရာခိ�င�်�နး်ကိ�လ�မ်းြခံ�ထားသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ/ြမစ်ဝ�မ်းငယ် (၁၀)ခ�ကိ� တနဖိ်�းြမင့ဇ်�နအ်ြဖစ် 

သတ်မ�တ်ခဲ့�ပီး၊ အဆိ�ပါ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ၏ ေရေဝေရလဲဧရိယာများအတွငး် မ��ိမြဖစ် အေရးပါေသာ ဇီဝ��ပ်ဆိ�ငရ်ာ 

ြဖစ်စ�များ ��င့ ်တနဖိ်�းများကိ�   ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးထားကာကွယ် ေစာင့ေ်��ာက်ထားရန ်အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ အဆိ�ပါ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များ၏ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ� 

များအရ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏တနဖိ်�းများ လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင့န်မ့်ိကျမ� မြဖစ်ေစရန၊် ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င့ ် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ 

ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခ အ��ရာယ်နည်းပါးသည့် အေသးစား စီမံကိနး်များေဆာငရွ်က်ြခငး်မ�ကိ�သာ ခွင်ြ့ပ�ရန ်အ�ကံြပ�ထားသည်။ 

တနဖိ်�းြမင့ ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအနက်မ� ဇ�န(်၅)ခ�သည် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း၏ ြမစ်ဖျားေချာငး်ဖျားတွင ်

တဆက်တစပ်တည်း တည်��ိ�ပီး စ�စ�ေပါငး် ဧရိယာ ၇၈,၉၀၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ (ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ ဧရာဝတီြမစ် 

ဝ�မ်းများ၏၂၁ရာခိ�င�်�နး်) ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ ဤဧရိယာ၏ အေရးပါေသာတနဖိ်�းများတွင ် ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

စ�စ�ေပါငး်ေရထ�တ်လ�တ်မ�  ၄၇ ရာခိ�င�်�နး်ဝနး်ကျင ်��င့ ်  ��နး်အနည်အနစ်ပမာဏများစွာ သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျေပးမ� တိ�ပ့ါဝင ်

သည်။ ဤဧရိယာအတွငး် တနဖိ်�းြမင့မ်ားသည့် ေရေနသက်��ိများေနထိ�ငက်ျက်စားရာေနရာ ��င့ ် ခါကာဘိ�ရာဇီ 

အမျိ�းသားဥယျာ�အတွငး် ထင�်�ားသည့် က�နး်ေနေဂဟစနစ်များ ၊ ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ် ေဘးမ့ဲေတာ ေလးခ� ၊ 

အချက်အချာကျသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲဧရိယာ ��င့ ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ပကတိအတိ�ငး် မထမိခိ�က် ��ိေနေသးသည့်  

ေတာအ�ပ် ( သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ� ၈၀ရာခိ�င�်�နး် ��င်အ့ထက်) အားလံ�း၏ ၃၅ ရာခိ�င�်�နး် ပါဝငသ်ည်။ အြခား တနဖိ်�းြမင့ ်

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ်��စ်ခ�သည် တနသ�ာရီြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် တည်��ိကာ ကျနတ်စ်ခ�စီသည် သလံွင၊် မဲေခါင ်��င့ ်ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်း 

များအတွငး် အသးီသးီ တည်��ိသည်။  
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တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ (၂၁) ခ� ��င့ ် တနဖိ်�းနမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ (၂၇) ခ�တိ�က့ိ� သင့ေ်လျာ်ေသာ 

ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းမ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်အလားအလာ��ိသည့် ဇ�နမ်ျားအြဖစ် ခွဲြခားသတ်မ�တ်ေဖာ်ထ�တ်ခဲ့�ပီး၊ 

၎ငး်တိ�သ့ည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဧံရိယာ၏ ၃၇ ရာခိ�င�်�နး် ��င့ ် ၃၉ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� အသးီသးီလ�မ်းြခံ�ထားသည်။ ဇ�နပိ်�ငး်ြခား 

သတ်မ�တ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ ကနဦး အဆင့မ်ျားတွင ်အဆိ�ပါြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် အလားအလာ��ိေနရာများအြဖစ် အစိ�းရက ထည့်သွငး်စ�းစားရန ် အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ 

အချိန�်ကာလာသည်��င့အ်မ� သဘာဝသယံဇာတ ��င့ ် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာလက�ဏာရပ်များ အေ�ကာငး် သတငး်အချက် 

အလက်အသစ်များ ထပ်မံရ��ိလာ�ပီး ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည်ပံ့�စံများ ကိ� 

�� �ေထာင်စံ့�မ�အေသးစိတ်ြပနလ်ည်သံ�းသပ်၍ စီမံကိနး်များကိ� အတည်ြပ�ေပး �ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။  ြမစ်ဝ�မ်းေဂဟစနစ် 

တစ်ခ�လံ�း တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်� ၊ ေဂဟစနစ်ကေပးသည်ဝ့နေ်ဆာငမ်�များ ��င့ ် အြခားအေရး�ကီးေသာတနဖိ်�းများ 

ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိး ထား�ိ�ငေ်ရးအတွက် အဓိကကျေသာေရဆငး်ဧရိယာများကိ� ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးြခငး်��င် ့

အချိ��ေရဆငး်ဧရိယာများကိ� ေရအားလ�ပ်စစ် အတွက်အသံ�းချြခငး်တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီေစေရး အစိ�းရက 

ချိနဆ်ေရွးချယ်ေဆာငရွ်က်ရန ်အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။  

ထ�တ်လ�ပ်မ�ပမာဏမတိမ်းမယိမ်း��ိေသာ စီမံကိနး်များစွာကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများစွာ အ��ံ ့ြဖန် ့�ကဲအေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

မည့်အစား ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�အတွငး်��ိ ြမစ်ေ�ကာငး်တစ်ခ�ေပ�တွင ်စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

(cascade projects) ေဆာငရွ်က်ြခငး်သည် ေရ��ည်တည်တံေ့သာ ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

နည်းလမ်းြဖစ်ေ�ကာငး် အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် ေရေဝေရလဲ ဧရိယာတစ်ခ�အတွငး်တွင ်

စီမံကိနး်များကိ� အစီအရီအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများစွာအတွငး် စီမံကိနး်များ ြဖန ့�်ကဲ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်ထက် ပိ�မိ�ေကာငး်မွနသ်ည့်အကျိ�းေကျးဇ�းများတွင်- ထ�တ်လ�ပ်သည့်စွမ်းအငတ်စ်ယ�နစ် 

အတွက် ထခိိ�က်ခံစားရမည် ့ပမာဏနည်းပါးြခငး် ၊ သိ�ေလ�ာငထ်ားသည့်ေရသည် လ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်သည့် စက်�ံ�များစွာ 

ကိ� ြဖတ်သနး်သွားသြဖင့ ် ေရထ�ထည်ပမာဏ တစ်ယ�နစ်အတွက် လ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငမ်� ပိ�မိ�ြမင့မ်ားလာြခငး် စသည့် 

အချက်များ ပါ��ိသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် မထမိခိ�က် ��ိေနေသးသည့် ြမစ်များကိ� ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးထားခွင့ရ်�ပီး၊ 

တစ်ချိနတ်ည်းမ�ာပင ် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�ထမဲ� အလားတ�ပမာဏ��ိေသာ သိ�မ့ဟ�တ် ပိ�များေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်ကိ� 

ထ�တ်လ�ပ်ေပး�ိ�ငပ်ါသည်။ တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င့ ်တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�နအ်မျိ�းအစားများ��ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ အတွငး် 

ဖွံ� �ဖိ�းမ�အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည်န့ည်းလမ်းသည် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�က ထနိး်ည�ိထားမည့် ေရေဝေရလဲ 

ဧရိယာများကိ� ၁၄.၄ ရာခိ�င�်�နး် မ� ၂၃.၅ ရာခိ�င�်�နး်အထ ိ ြမင့တ်က်လာေစမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း လက်��ိ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည်ပံ့�စံအတိ�ငး် ေဆာငရွ်က်လ�င ် ထနိး်ည�ိထားမည့်ပမာဏသည် (စီမံေရးဆွထဲားသည့် 

စီမံကိနး်များအပါအဝင ် စီမံကိနး်အားလံ�းကိ� တည်ေဆာက်မည်ဟ� ယ�ဆထားပါက)  ၄၅ ရာခိ�င�်�နး်��ိမည်ြဖစ်ရာ 

ထိ�ရာခိ�င�်�နး်��င်ယ့��လ�င ်များစွာ ေလျာန့ည်း ပါသည်။  

ေရ��ည်တည်တံေ့သာဖွံ� �ဖိ�းေရးမ�ေဘာင�်�င့အ်ညီ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့် အနာဂတ် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရး 

က�၏ စ�စ�ေပါငး် ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� အတိအကျခန ့မ်�နး်မရပါ။ လ�မ်းမိ�းသက်ေရာက်မ���ိ�ိ�ငသ်ည့် အမျိ�းမျိ�းေသာ 

သဘာဝသယံဇာတ ၊ လ�မ�ေရး ဆိ�ငရ်ာ��င့ ်ေဈးကွက်ဆိ�ငရ်ာ ကိနး်��ငမ်ျားေ�ကာင့ ်ထိ�သိ� ့ တိကျစွာခန ့မ်�နး်ရန ်ခက်ခဲြခငး် 

ြဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ် တပ်ဆပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၃,၀၀၀ မဂ�ါဝပ် ဝနး်ကျင ် သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ထ့က်ပိ�မည်ဟ� 

ခန ့မ်�နး်ထားသည်။ ဤခန ့မ်�နး်ချက်သည် တည်ေဆာက်�ပီးစီမံကိနး်များ ( ၃,၃၀၀ မဂ�ါဝပ်) အြပင ် တည်ေဆာက်ဆဲ 

စီမံကိနး်များမ� ထ�တ်လ�ပ်မ�များ ( ၁,၆၀၀ မဂ�ါဝပ်) ၊ တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ် ��င့ ် တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�နမ်ျားအတွငး် လက်��ိ 

အဆိ�ြပ�ထားေသာ စီမံကိနး်များ ( ၇,၃၀၀ မဂ�ါဝပ်)၊ တနဖိ်�းြမင့ြ်မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအတွငး် ထခိိ�က်မ�နည်းေသာ 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်အချိ��၏ ထ�တ်လ�ပ်မ�ပမာဏအချိ��တိ�အ့ေပ� အေြခခံတွက်ချက်ထားြခငး်ြဖစ်သည်။ 



 

xxiv 

 

ပဋပိက�ေ�ကာင်ဆ့ံ�း�� ံးမ�ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခသည် အချိန�်�င့အ်မ�ေြပာငး်လဲေန�ပီး ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအဆင့သ်ည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အတွငး် ေနရာေဒသအလိ�က်ကွဲြပား�ိ�ငသ်ြဖင့ ် ပဋပိက�ြဖစ်ပွားလွယ်ေသာဧရိယာများတွင ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့် 

စီမံကိနး်အတွက် စီမံေရးဆွရဲာတွင ် တိ�က်�ိ�က်ထခိိ�က်ခံစားရမည့်ြပည်သ�များ ၊ သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ ေနရပ်စွန ့ခ်ွာ 

ထကွ်ေြပးရသ�များ ၊ တိ�ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ�င ်အဖွဲ�အစည်းများ ��င့ ်တိ�ငး်ရငး်သား�ိ�ငင်ေံရးပါတီများ ၊ စီမံကိနး်��င် ့

ဆက်စပ်ပတ်သက်သ�များ ��င့ ် ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ ထေိတွ�ေဆွးေ�းွမ� စသည် ့ ပဋပိက�ေ�ကာင် ့ ထခိိ�က်��လွယ်မ� 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခငး်များလည်း ပါ��ိသင့သ်ည်။ 

ေအာက်ပါ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ “ဇ�န”်သံ�းမျိ�းအနက်မည်သည် ့ ဇ�နအ်မျိ�းအစားြဖစ်ေ�ကာငး် သတ်မ�တ်ရန၊် ဇီဝ��ပ်ဆိ�ငရ်ာ 

အချက်အလက် တစ်ခ�စီအတွက် အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များေပး၍ စ�စ�ေပါငး်ရမ�တ်ကိ�ေပါငး်�ပီး အချိ�းြပနခ်ျယ�ပါသည် - 

• တနဖိ်�းြမင့ဇ်�န ် - ြမစ်ဝ�မ်းြဖစ်စ�များအတွက် အေရး�ကီးသည့်က�ညီြဖည့်ဆည်းေပးမ�များ ေထာက်ပ့ံေပးသည် 

(ဥပမာ- စီးဝငေ်ရများြပားမ� သိ�မ့ဟ�တ် ပိ�ခ့ျသည်�့�နး်ပမာဏများြပားမ�)၊ သိ�မ့ဟ�တ် ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ 

အချက်အလက် အနည်းဆံ�း��စ်ခ�အတွက် တစ်မ�ထ�းြခားသည့် သဘာဝတနဖိ်�းများ��ိသည် သိ�မ့ဟ�တ် အထက်ပါ 

အဂ� ါရပ် ��စ်မျိ�းစလံ�း��ိသည်။  

• တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိဇ�န ် -  သသိာ�ကီးမားသည့် ဧရိယာတွင ် ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အချက်အလက်��စ်ခ�ကိ� 

ထနိး်သမ်ိး ေစာင့ေ်��ာက်�ိ�ငသ်ည် ့ တနဖိ်�းြမင်သ့ွငြ်ပငလ်က�ဏာများမ��ိပါ။ သိ�ေ့သာ်လည်း အချက်အလက် 

တစ်ခ�တည်း သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�တနဖိ်�းြမင် ့ သွငြ်ပငလ်က�ဏာ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအတွက် သသိာထင�်�ားေသာ 

တနဖိ်�းများ ��ိေန�ိ�ငသ်ည်။  

• တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�န ် - သသိာ�ကီးမားသည့် ဧရိယာတွင် မည်သည့်ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာအချက်အလက်ကိ�မ� ထနိး်သိမ်း 

ေစာင့ေ်��ာက်�ိ�ငသ်ည် ့ တနဖိ်�းြမင်သ့ွငြ်ပငလ်က�ဏာများမ��ိပါ။ သိ�ေ့သာ် တနဖိ်�းြမင့သ်ွငြ်ပငလ်က�ဏာ၏ 

တနဖိ်�းတစ်စိတ်တစ်ေဒသ ��ိေန�ိ�ငသ်ည်။ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဧံရိယာ၏ ၂၄ ရာခိ�င�်�နး်ကိ�လ�မ်းြခံ�ထားသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ/ြမစ်ဝ�မ်းငယ် (၁၀)ခ�ကိ� တနဖိ်�းြမင့ဇ်�နအ်ြဖစ် 

သတ်မ�တ်ခဲ့�ပီး၊ အဆိ�ပါ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ၏ ေရေဝေရလဲဧရိယာများအတွငး် မ��ိမြဖစ် အေရးပါေသာ ဇီဝ��ပ်ဆိ�ငရ်ာ 

ြဖစ်စ�များ ��င့ ်တနဖိ်�းများကိ�   ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးထားကာကွယ် ေစာင့ေ်��ာက်ထားရန ်အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ အဆိ�ပါ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များ၏ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ� 

များအရ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏တနဖိ်�းများ လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင့န်မ့်ိကျမ� မြဖစ်ေစရန၊် ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င့ ် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ 

ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခ အ��ရာယ်နည်းပါးသည့် အေသးစား စီမံကိနး်များေဆာငရွ်က်ြခငး်မ�ကိ�သာ ခွင်ြ့ပ�ရန ်အ�ကံြပ�ထားသည်။ 

တနဖိ်�းြမင့ ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအနက်မ� ဇ�န(်၅)ခ�သည် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း၏ ြမစ်ဖျားေချာငး်ဖျားတွင ်

တဆက်တစပ်တည်း တည်��ိ�ပီး စ�စ�ေပါငး် ဧရိယာ ၇၈,၉၀၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ (ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ ဧရာဝတီြမစ် 

ဝ�မ်းများ၏၂၁ရာခိ�င�်�နး်) ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ ဤဧရိယာ၏ အေရးပါေသာတနဖိ်�းများတွင ် ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

စ�စ�ေပါငး်ေရထ�တ်လ�တ်မ�  ၄၇ ရာခိ�င�်�နး်ဝနး်ကျင ်��င့ ်  ��နး်အနည်အနစ်ပမာဏများစွာ သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျေပးမ� တိ�ပ့ါဝင ်

သည်။ ဤဧရိယာအတွငး် တနဖိ်�းြမင့မ်ားသည့ ် ေရေနသက်��ိများေနထိ�ငက်ျက်စားရာေနရာ ��င့ ် ခါကာဘိ�ရာဇီ 

အမျိ�းသားဥယျာ�အတွငး် ထင�်�ားသည့် က�နး်ေနေဂဟစနစ်များ ၊ ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ် ေဘးမ့ဲေတာ ေလးခ� ၊ 

အချက်အချာကျသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲဧရိယာ ��င့ ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ပကတိအတိ�ငး် မထမိခိ�က် ��ိေနေသးသည့်  

ေတာအ�ပ် ( သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ� ၈၀ရာခိ�င�်�နး် ��င်အ့ထက်) အားလံ�း၏ ၃၅ ရာခိ�င�်�နး် ပါဝငသ်ည်။ အြခား တနဖိ်�းြမင့ ်

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ်��စ်ခ�သည် တနသ�ာရီြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် တည်��ိကာ ကျနတ်စ်ခ�စီသည် သလံွင၊် မဲေခါင ်��င့ ်ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်း 

များအတွငး် အသးီသးီ တည်��ိသည်။  
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တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ (၂၁) ခ� ��င့ ် တနဖိ်�းနမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ (၂၇) ခ�တိ�က့ိ� သင့ေ်လျာ်ေသာ 

ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းမ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်အလားအလာ��ိသည့် ဇ�နမ်ျားအြဖစ် ခွဲြခားသတ်မ�တ်ေဖာ်ထ�တ်ခဲ့�ပီး၊ 

၎ငး်တိ�သ့ည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဧံရိယာ၏ ၃၇ ရာခိ�င�်�နး် ��င့ ် ၃၉ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� အသးီသးီလ�မ်းြခံ�ထားသည်။ ဇ�နပိ်�ငး်ြခား 

သတ်မ�တ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ ကနဦး အဆင့မ်ျားတွင ်အဆိ�ပါြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် အလားအလာ��ိေနရာများအြဖစ် အစိ�းရက ထည့်သွငး်စ�းစားရန ် အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ 

အချိန�်ကာလာသည်��င့အ်မ� သဘာဝသယံဇာတ ��င့ ် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာလက�ဏာရပ်များ အေ�ကာငး် သတငး်အချက် 

အလက်အသစ်များ ထပ်မံရ��ိလာ�ပီး ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည်ပံ့�စံများ ကိ� 

�� �ေထာင်စံ့�မ�အေသးစိတ်ြပနလ်ည်သံ�းသပ်၍ စီမံကိနး်များကိ� အတည်ြပ�ေပး �ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။  ြမစ်ဝ�မ်းေဂဟစနစ် 

တစ်ခ�လံ�း တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်� ၊ ေဂဟစနစ်ကေပးသည်ဝ့နေ်ဆာငမ်�များ ��င့ ် အြခားအေရး�ကီးေသာတနဖိ်�းများ 

ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိး ထား�ိ�ငေ်ရးအတွက် အဓိကကျေသာေရဆငး်ဧရိယာများကိ� ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးြခငး်��င် ့

အချိ��ေရဆငး်ဧရိယာများကိ� ေရအားလ�ပ်စစ် အတွက်အသံ�းချြခငး်တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီေစေရး အစိ�းရက 

ချိနဆ်ေရွးချယ်ေဆာငရွ်က်ရန ်အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။  

ထ�တ်လ�ပ်မ�ပမာဏမတိမ်းမယိမ်း��ိေသာ စီမံကိနး်များစွာကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများစွာ အ��ံ ့ြဖန် ့�ကဲအေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

မည့်အစား ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�အတွငး်��ိ ြမစ်ေ�ကာငး်တစ်ခ�ေပ�တွင ်စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

(cascade projects) ေဆာငရွ်က်ြခငး်သည် ေရ��ည်တည်တံေ့သာ ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

နည်းလမ်းြဖစ်ေ�ကာငး် အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် ေရေဝေရလဲ ဧရိယာတစ်ခ�အတွငး်တွင ်

စီမံကိနး်များကိ� အစီအရီအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများစွာအတွငး် စီမံကိနး်များ ြဖန ့�်ကဲ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်ထက် ပိ�မိ�ေကာငး်မွနသ်ည့်အကျိ�းေကျးဇ�းများတွင်- ထ�တ်လ�ပ်သည့်စွမ်းအငတ်စ်ယ�နစ် 

အတွက် ထခိိ�က်ခံစားရမည် ့ပမာဏနည်းပါးြခငး် ၊ သိ�ေလ�ာငထ်ားသည့်ေရသည် လ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်သည့် စက်�ံ�များစွာ 

ကိ� ြဖတ်သနး်သွားသြဖင့ ် ေရထ�ထည်ပမာဏ တစ်ယ�နစ်အတွက် လ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငမ်� ပိ�မိ�ြမင့မ်ားလာြခငး် စသည့် 

အချက်များ ပါ��ိသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် မထမိခိ�က် ��ိေနေသးသည့် ြမစ်များကိ� ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးထားခွင့ရ်�ပီး၊ 

တစ်ချိနတ်ည်းမ�ာပင ် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�ထမဲ� အလားတ�ပမာဏ��ိေသာ သိ�မ့ဟ�တ် ပိ�များေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်ကိ� 

ထ�တ်လ�ပ်ေပး�ိ�ငပ်ါသည်။ တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င့ ်တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�နအ်မျိ�းအစားများ��ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ အတွငး် 

ဖွံ� �ဖိ�းမ�အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည်န့ည်းလမ်းသည် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�က ထနိး်ည�ိထားမည့် ေရေဝေရလဲ 

ဧရိယာများကိ� ၁၄.၄ ရာခိ�င�်�နး် မ� ၂၃.၅ ရာခိ�င�်�နး်အထ ိ ြမင့တ်က်လာေစမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း လက်��ိ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည်ပံ့�စံအတိ�ငး် ေဆာငရွ်က်လ�င ် ထနိး်ည�ိထားမည့်ပမာဏသည် (စီမံေရးဆွထဲားသည့် 

စီမံကိနး်များအပါအဝင ် စီမံကိနး်အားလံ�းကိ� တည်ေဆာက်မည်ဟ� ယ�ဆထားပါက)  ၄၅ ရာခိ�င�်�နး်��ိမည်ြဖစ်ရာ 

ထိ�ရာခိ�င�်�နး်��င်ယ့��လ�င ်များစွာ ေလျာန့ည်း ပါသည်။  

ေရ��ည်တည်တံေ့သာဖွံ� �ဖိ�းေရးမ�ေဘာင�်�င့အ်ညီ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့် အနာဂတ် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရး 

က�၏ စ�စ�ေပါငး် ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� အတိအကျခန ့မ်�နး်မရပါ။ လ�မ်းမိ�းသက်ေရာက်မ���ိ�ိ�ငသ်ည့် အမျိ�းမျိ�းေသာ 

သဘာဝသယံဇာတ ၊ လ�မ�ေရး ဆိ�ငရ်ာ��င့ ်ေဈးကွက်ဆိ�ငရ်ာ ကိနး်��ငမ်ျားေ�ကာင့ ်ထိ�သိ� ့ တိကျစွာခန ့မ်�နး်ရန ်ခက်ခဲြခငး် 

ြဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ် တပ်ဆပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၃,၀၀၀ မဂ�ါဝပ် ဝနး်ကျင ် သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ထ့က်ပိ�မည်ဟ� 

ခန ့မ်�နး်ထားသည်။ ဤခန ့မ်�နး်ချက်သည် တည်ေဆာက်�ပီးစီမံကိနး်များ ( ၃,၃၀၀ မဂ�ါဝပ်) အြပင ် တည်ေဆာက်ဆဲ 

စီမံကိနး်များမ� ထ�တ်လ�ပ်မ�များ ( ၁,၆၀၀ မဂ�ါဝပ်) ၊ တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ် ��င့ ် တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�နမ်ျားအတွငး် လက်��ိ 

အဆိ�ြပ�ထားေသာ စီမံကိနး်များ ( ၇,၃၀၀ မဂ�ါဝပ်)၊ တနဖိ်�းြမင့ြ်မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအတွငး် ထခိိ�က်မ�နည်းေသာ 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်အချိ��၏ ထ�တ်လ�ပ်မ�ပမာဏအချိ��တိ�အ့ေပ� အေြခခံတွက်ချက်ထားြခငး်ြဖစ်သည်။ 
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ဤေနရာတွင ် တည်ေဆာက်�ပီးလ�ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်�ံ�များ ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံြခငး်��င့ ် စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရး 

စီမံကိနး်များတွငပ်ါ တာဘိ�ငမ်ျားတပ်ဆငဓ်ာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြခငး် ��င် ့ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ်ေအာက် 

အေသးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များကိ� ထည့်မတွက်ရေသးပါ။ ထိ�နည်းတ�ပင၊် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ိ�ငစွ်မ်း ��ိသည့် 

ဦးစားေပး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ရန ်စ�းစမ်းေလလ့ာမ�များ ေဆာငရွ်က်သည့်အခါ ထပ်မံ 

ေပ�ထကွ်လာ�ိ�ငသ်ည် ့စ�စ�ေပါငး်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငသ်ည့်စက်အငအ်ားများ ��ိေနေသးသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်မ�အစီအမံများသည် စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ရန ် ကနဦးစီမံေရးဆွရဲာ၌ စိစစ်သည့် 

နည်းလမ်းတစ်ခ� ကိ�ေပး�ပီး၊ ယငး်နည်းလမ်းကိ� ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ GIS ေဒတာေဘစ့် ၊ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအေပ� 

အကဲြဖတ်တွက်ချက်ြခငး်��င့ ် ေအာက်ပါတိ�ပ့ါဝငသ်ည့် သံ�း��စ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးစီမံချက်မ�ေဘာငတ်ိ�က့ 

အေထာက်အက�ြပ�သည်- 

• ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရ (လ�ပ်စစ် ��င့ ်စွမ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန ��င့ ်သယံဇာတ ��င့ ်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်ထနိး်သမ်ိးေရး 

ဝန�်ကီးဌာန) ��င့ ်ပ�းတွဲစီမံချက်ေရးဆွေဲရး ေကာ်မတီတစ်ခ� ထ�ေထာငြ်ခငး် 

• ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရး �ိ�ငင်ံအဆင်မ့�ဝါဒ တစ်ခ�ေဖာ်ထ�တ်ြခငး် 

• အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း တစ်ခ�ေဖာ် 

ထ�တ်ြခငး် 

• ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ စီမံကိနး်ဒဇိီ�ငး်စံချိနစံ်��နး်များ အ�ကံြပ�ေပးြခငး် 

• ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င့ ် လ�မ�ေရး ထခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး် ��င့ ် စီမံခန ့ခ်ွဲေရးအစီအစ�ေရးဆွြဲခငး်တိ� ့ တိ�းတက ်

ေကာငး်မွနလ်ာေစရန ်အ�ကံြပ�ေပးြခငး် 

• အေြခခံအချက်အလက် စ�ေဆာငး်ေကာက်ယ�ြခငး် ��င့ ်သ�ေတသနြပ�လ�ပ်ြခငး် 

ပထမဆံ�းေသာစီမံချက်ြဖစ်သြဖင့ ် မ�ေဘာငက်ိ�အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�စတင�်ပီး ေနာငသ်ံ�း��စ်အ�ကာတွင် ြပနလ်ည် 

သံ�းသပ်ရန�်�င့ ် ပိ�၍ အေသးစိတ်ကျသည့်သတငး်အချက်အလက် ��င့ ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာမ� ရ��ိသည့်ေတွ� ��ိချက် 

များ ��င့ ်ရလဒမ်ျားအေပ� အေြခခံ�ပီး လိ�အပ်သလိ� ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငရ်န ်အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ 

5။ အကျိ�းရလဒ်များ 

ဤ SEA သည်  အေရး�ကီးသည့် ဇီဝ��ပ်ဆိ�ငရ်ာြဖစ်စ�များ ��င့ ် တနဖိ်�းများ ၊ စီမံကိနး်��င်ဆ့က်စပ်ပတ်သက်သ�များ၏ 

မတ�ကွဲြပားသည့် အြမငအ်မျိ�းမျိ�း ��င့ ်ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�မ�ြဖည်ဆ့ည်းေပး�ိ�ငသ်ည့် �ိ�ငင်၏ံလ�ပ်စစ်ဓာတ်အား 

လိ�အပ်ချက် တိ�အ့ေပ� အေြခခံ၍၊ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းေရး 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် ဟနခ်ျက်ညီ သည့် လမ်းေ�ကာငး်တစ်ခ���ာေဖွေပးရန ်  �ကိ�းပမ်းထားြခငး်ြဖစ်သည်။ 

စီမံကိနး်��င်ဆ့က်စပ်ပတ်သက်သ�များအ�ကား ေရအားလ�ပ်စစ် ထ�တ်လ�ပ်ေရး၏ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်မ� ��င့ ်

ေရ��ည်ဦးတည်ချက်အေ�ကာငး် အဓိကထား ေြပာဆိ�ေဆွးေ�းွမ�များကိ� အားေပးြမ�င့တ်ငေ်န�ပီး ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် 

ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ��င့ ် ယငး်��င့ဆ်က်� �ယ်ရာ သဘာဝသယံဇာတတနဖိ်�းများ��င် ့

ပတ်သက်၍ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းအေပ� ပထမဆံ�းြခံ�ငံ��ကည့်��ေပးထားြခငး်ြဖစ်သည်။  

 စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ် (SDF) သည် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ��င့ ် သဘာဝ 

သယံဇာတ ကာကွယ်ထနိး်သိမ်းမ�တိ�အ့�ကားက စီမံေရးဆွဲမ�ဆိ�ငရ်ာချိတ်ဆက်တစ်ခ�ြဖစ်�ပီး ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း လ�မ်းြခံ� 

စ�းစားစီမံေရးဆွြဲခငး် နည်းလမ်းြဖင့ ် ထိ� ရည်ရွယ်ချက်��စ်ခ�စလံ�းကိ� ရ��ိ�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ကနဦးစီမံေရးဆွဲမ�၏ 

ဦးတည်ချက်သည် စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်စီ အလိ�က်သးီြခားတွက်ချက်စ�းစားြခငး်ကိ�ေ��ာင�်�ား၍၊ ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ေရ��ည်တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်���င့ ် ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်များအေပ� အမ�ီြပ�ေနေသာ ေဂဟစနစ်ကေပးသည် ့ ဝနေ်ဆာငမ်� 
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များအား ဆက်လက်ထနိး်သိမ်းြခငး်ဘက်သိ� ့ ေြပာငး်လဲစ�းစားြခငး်အားြဖင့ ် သဘာဝသယံဇာတ��င့ ် ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ် 

များအေပ� အမ�ီြပ�ေနေသာ လ�မ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအေပ� ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�မ� သက်ေရာက်မည့် ပတ်ဝနး်ကျင ်

��င့လ်�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်�ိ�ငေ်ြခကိ� များစွာေလ�ာခ့ျ ေပး�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ဤ(SDF)မ�ေဘာငသ်ည် လက်��ိသတ်မ�တ် 

ပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များေ�ကာင့ ်ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေရစီးဆငး်မ�အေပ� �ကီးမားသည့် ထိနး်ေကျာငး် ြပ�ြပငခ်ံရမ� 

��င့ ်သဘာဝတနဖိ်�းအဆင့န်မ့်ိကျမ�များြဖစ်ေပ�မလာခင ်လက်��ိစီမံေရးဆွြဲခငး်ဆိ�ငရ်ာ အားနည်းချက်များကိ� သ�ိ�ိလျက်၊ 

ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရးက�ကိ� ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ဆသီိ� ့ ဦးတည် 

ေဆာငရွ်က်ေစရန ်အ�ကံြပ�ထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရးက�အားစီမံေရးဆွရဲာတွင ်ဤမ�ေဘာငက်ိ�အသံ�းချြခငး်ြဖင် ့ေအာက်ပါအကျိ�းရလဒမ်ျား 

ကိ� ရ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်- 

• ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း ��င့ ်အေရး�ကီးသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ပတ်ဝနး်ကျင ်��င့ ်လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ 

တနဖိ်�းများ ဆံ�း�� ံးမ�ေ�ကာင့ ် သဘာဝသယံဇာတများ များစွာအဆင့န်မ့်ိကျြခငး်ကိ�ေ��ာင�်�ားြခငး်အားြဖင့ ်

ေနာငလ်ာမည့် ��စ်ေပါငး် ၁၀၀ ��င့ ် အထက်ကာလများအတွက် ြမစ်ဝ�မ်းများ၏ တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်�ကိ� 

ထနိး်သမ်ိး�ိ�ငြ်ခငး်၊ 

• ြမစ်ကိ�အေြခခံေသာ မ��ိမြဖစ်ေသာ ေဂဟစနစ်ကေပးသည့်ဝနေ်ဆာငမ်�များ မပျက်ယွငး်ေစရန် ထနိး်သမ်ိးေပး 

ြခငး်၊ 

• စီမံကိနး်များအတွက် သင့ေ်လျာ်ေသာတည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် ��င့ ်ဒဇိီ�ငး်ပံ�စံြပ�ြခငး်တိ��့�င့ပ်တ်သက်၍ ဆံ�းြဖတ် 

ချက် ချမ�တ်သ�များ ��င့ ်ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များကိ� ��ငး်လငး်ေသာလမ်း��နခ်ျက် ေပးြခငး်၊ 

• စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ��င့ ် အဓိပ�ါယ်ြပည့်ဝသည့် ထေိတွ�ဆက်ဆေံဆွးေ�းွမ�များကိ� ကမကထ 

ြပ� စီစ�ေဆာငရွ်က်ေပး�ပီး၊ စီမံကိနး်ဒဇိီ�ငး် ��င့ ် ေကာငး်စွာစီမံေရးဆွထဲားေသာစီမံကိနး်များအေပ� လက်ခံမ� 

တိ�းတက် ေကာငး်မွနေ်စြခငး်၊ 

• ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းအေပ� စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များ မြဖစ်ရနေ်��ာင�်�ားြခငး် ��င့ ် ေလ�ာ့ချြခငး်အားြဖင့ ်

�ိ�ငင်တံကာအဖွဲ�အစည်းများထံမ�ေချးေငအွေထာက်အပ့ံရ��ိမ�  တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စြခငး်၊ 

• အမ်ိေထာငစ်�များ ၊ စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်များ ��င့ ်က�နထ်�တ်စက်မ�လ�ပ်ငနး်များအတွက် ေဈးသက်သာ�ပီး ယံ��ကည် 

အားထားရေသာ ြပနလ်ည်ြပည့်�ဖိ�း�မဲစွမ်းအငသ်ံ�း  လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�များ ဖနတ်ီးေထာက်ပ့ံေပးမ� 

မ�တစ်ဆင့ ်ေဒသ��ရ ��င့ ်�ိ�ငင်ေံတာ်အဆင့ ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်မ�ကိ� အားေပးြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊
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ဤေနရာတွင ် တည်ေဆာက်�ပီးလ�ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်�ံ�များ ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံြခငး်��င့ ် စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရး 

စီမံကိနး်များတွငပ်ါ တာဘိ�ငမ်ျားတပ်ဆငဓ်ာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြခငး် ��င် ့ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ်ေအာက် 

အေသးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များကိ� ထည့်မတွက်ရေသးပါ။ ထိ�နည်းတ�ပင၊် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ိ�ငစွ်မ်း ��ိသည့် 

ဦးစားေပး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ရန ်စ�းစမ်းေလလ့ာမ�များ ေဆာငရွ်က်သည့်အခါ ထပ်မံ 

ေပ�ထကွ်လာ�ိ�ငသ်ည် ့စ�စ�ေပါငး်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငသ်ည့်စက်အငအ်ားများ ��ိေနေသးသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်မ�အစီအမံများသည် စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ရန ် ကနဦးစီမံေရးဆွရဲာ၌ စိစစ်သည့် 

နည်းလမ်းတစ်ခ� ကိ�ေပး�ပီး၊ ယငး်နည်းလမ်းကိ� ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ GIS ေဒတာေဘစ့် ၊ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအေပ� 

အကဲြဖတ်တွက်ချက်ြခငး်��င့ ် ေအာက်ပါတိ�ပ့ါဝငသ်ည့် သံ�း��စ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးစီမံချက်မ�ေဘာငတ်ိ�က့ 

အေထာက်အက�ြပ�သည်- 

• ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရ (လ�ပ်စစ် ��င့ ်စွမ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန ��င့ ်သယံဇာတ ��င့ ်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်ထနိး်သမ်ိးေရး 

ဝန�်ကီးဌာန) ��င့ ်ပ�းတွဲစီမံချက်ေရးဆွေဲရး ေကာ်မတီတစ်ခ� ထ�ေထာငြ်ခငး် 

• ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရး �ိ�ငင်ံအဆင်မ့�ဝါဒ တစ်ခ�ေဖာ်ထ�တ်ြခငး် 

• အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း တစ်ခ�ေဖာ် 

ထ�တ်ြခငး် 

• ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ စီမံကိနး်ဒဇိီ�ငး်စံချိနစံ်��နး်များ အ�ကံြပ�ေပးြခငး် 

• ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င့ ် လ�မ�ေရး ထခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး် ��င့ ် စီမံခန ့ခ်ွဲေရးအစီအစ�ေရးဆွြဲခငး်တိ� ့ တိ�းတက ်

ေကာငး်မွနလ်ာေစရန ်အ�ကံြပ�ေပးြခငး် 

• အေြခခံအချက်အလက် စ�ေဆာငး်ေကာက်ယ�ြခငး် ��င့ ်သ�ေတသနြပ�လ�ပ်ြခငး် 

ပထမဆံ�းေသာစီမံချက်ြဖစ်သြဖင့ ် မ�ေဘာငက်ိ�အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�စတင�်ပီး ေနာငသ်ံ�း��စ်အ�ကာတွင် ြပနလ်ည် 

သံ�းသပ်ရန�်�င့ ် ပိ�၍ အေသးစိတ်ကျသည့်သတငး်အချက်အလက် ��င့ ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာမ� ရ��ိသည့်ေတွ� ��ိချက် 

များ ��င့ ်ရလဒမ်ျားအေပ� အေြခခံ�ပီး လိ�အပ်သလိ� ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငရ်န ်အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ 

5။ အကျိ�းရလဒ်များ 

ဤ SEA သည်  အေရး�ကီးသည့် ဇီဝ��ပ်ဆိ�ငရ်ာြဖစ်စ�များ ��င့ ် တနဖိ်�းများ ၊ စီမံကိနး်��င်ဆ့က်စပ်ပတ်သက်သ�များ၏ 

မတ�ကွဲြပားသည့် အြမငအ်မျိ�းမျိ�း ��င့ ်ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�မ�ြဖည်ဆ့ည်းေပး�ိ�ငသ်ည့် �ိ�ငင်၏ံလ�ပ်စစ်ဓာတ်အား 

လိ�အပ်ချက် တိ�အ့ေပ� အေြခခံ၍၊ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းေရး 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် ဟနခ်ျက်ညီ သည့် လမ်းေ�ကာငး်တစ်ခ���ာေဖွေပးရန ်  �ကိ�းပမ်းထားြခငး်ြဖစ်သည်။ 

စီမံကိနး်��င်ဆ့က်စပ်ပတ်သက်သ�များအ�ကား ေရအားလ�ပ်စစ် ထ�တ်လ�ပ်ေရး၏ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်မ� ��င့ ်

ေရ��ည်ဦးတည်ချက်အေ�ကာငး် အဓိကထား ေြပာဆိ�ေဆွးေ�းွမ�များကိ� အားေပးြမ�င့တ်ငေ်န�ပီး ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် 

ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ��င့ ် ယငး်��င့ဆ်က်� �ယ်ရာ သဘာဝသယံဇာတတနဖိ်�းများ��င် ့

ပတ်သက်၍ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းအေပ� ပထမဆံ�းြခံ�ငံ��ကည့်��ေပးထားြခငး်ြဖစ်သည်။  

 စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ် (SDF) သည် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ��င့ ် သဘာဝ 

သယံဇာတ ကာကွယ်ထနိး်သိမ်းမ�တိ�အ့�ကားက စီမံေရးဆွဲမ�ဆိ�ငရ်ာချိတ်ဆက်တစ်ခ�ြဖစ်�ပီး ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း လ�မ်းြခံ� 

စ�းစားစီမံေရးဆွြဲခငး် နည်းလမ်းြဖင့ ် ထိ� ရည်ရွယ်ချက်��စ်ခ�စလံ�းကိ� ရ��ိ�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ကနဦးစီမံေရးဆွဲမ�၏ 

ဦးတည်ချက်သည် စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်စီ အလိ�က်သးီြခားတွက်ချက်စ�းစားြခငး်ကိ�ေ��ာင�်�ား၍၊ ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ေရ��ည်တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်���င့ ် ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်များအေပ� အမ�ီြပ�ေနေသာ ေဂဟစနစ်ကေပးသည် ့ ဝနေ်ဆာငမ်� 
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များအား ဆက်လက်ထနိး်သိမ်းြခငး်ဘက်သိ� ့ ေြပာငး်လဲစ�းစားြခငး်အားြဖင့ ် သဘာဝသယံဇာတ��င့ ် ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ် 

များအေပ� အမ�ီြပ�ေနေသာ လ�မ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအေပ� ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ�မ� သက်ေရာက်မည့် ပတ်ဝနး်ကျင ်

��င့လ်�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်�ိ�ငေ်ြခကိ� များစွာေလ�ာခ့ျ ေပး�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ဤ(SDF)မ�ေဘာငသ်ည် လက်��ိသတ်မ�တ် 

ပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များေ�ကာင့ ်ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေရစီးဆငး်မ�အေပ� �ကီးမားသည့် ထိနး်ေကျာငး် ြပ�ြပငခ်ံရမ� 

��င့ ်သဘာဝတနဖိ်�းအဆင့န်မ့်ိကျမ�များြဖစ်ေပ�မလာခင ်လက်��ိစီမံေရးဆွြဲခငး်ဆိ�ငရ်ာ အားနည်းချက်များကိ� သ�ိ�ိလျက်၊ 

ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရးက�ကိ� ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ဆသီိ� ့ ဦးတည် 

ေဆာငရွ်က်ေစရန ်အ�ကံြပ�ထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရးက�အားစီမံေရးဆွရဲာတွင ်ဤမ�ေဘာငက်ိ�အသံ�းချြခငး်ြဖင် ့ေအာက်ပါအကျိ�းရလဒမ်ျား 

ကိ� ရ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်- 

• ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း ��င့ ်အေရး�ကီးသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ပတ်ဝနး်ကျင ်��င့ ်လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ 

တနဖိ်�းများ ဆံ�း�� ံးမ�ေ�ကာင့ ် သဘာဝသယံဇာတများ များစွာအဆင့န်မ့်ိကျြခငး်ကိ�ေ��ာင�်�ားြခငး်အားြဖင့ ်

ေနာငလ်ာမည့် ��စ်ေပါငး် ၁၀၀ ��င့ ် အထက်ကာလများအတွက် ြမစ်ဝ�မ်းများ၏ တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်�ကိ� 

ထနိး်သမ်ိး�ိ�ငြ်ခငး်၊ 

• ြမစ်ကိ�အေြခခံေသာ မ��ိမြဖစ်ေသာ ေဂဟစနစ်ကေပးသည့်ဝနေ်ဆာငမ်�များ မပျက်ယွငး်ေစရန် ထနိး်သမ်ိးေပး 

ြခငး်၊ 

• စီမံကိနး်များအတွက် သင့ေ်လျာ်ေသာတည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် ��င့ ်ဒဇိီ�ငး်ပံ�စံြပ�ြခငး်တိ��့�င့ပ်တ်သက်၍ ဆံ�းြဖတ် 

ချက် ချမ�တ်သ�များ ��င့ ်ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များကိ� ��ငး်လငး်ေသာလမ်း��နခ်ျက် ေပးြခငး်၊ 

• စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ��င့ ် အဓိပ�ါယ်ြပည့်ဝသည့် ထေိတွ�ဆက်ဆေံဆွးေ�းွမ�များကိ� ကမကထ 

ြပ� စီစ�ေဆာငရွ်က်ေပး�ပီး၊ စီမံကိနး်ဒဇိီ�ငး် ��င့ ် ေကာငး်စွာစီမံေရးဆွထဲားေသာစီမံကိနး်များအေပ� လက်ခံမ� 

တိ�းတက် ေကာငး်မွနေ်စြခငး်၊ 

• ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းအေပ� စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များ မြဖစ်ရနေ်��ာင�်�ားြခငး် ��င့ ် ေလ�ာ့ချြခငး်အားြဖင့ ်

�ိ�ငင်တံကာအဖွဲ�အစည်းများထံမ�ေချးေငအွေထာက်အပ့ံရ��ိမ�  တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စြခငး်၊ 

• အမ်ိေထာငစ်�များ ၊ စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်များ ��င့ ်က�နထ်�တ်စက်မ�လ�ပ်ငနး်များအတွက် ေဈးသက်သာ�ပီး ယံ��ကည် 

အားထားရေသာ ြပနလ်ည်ြပည့်�ဖိ�း�မဲစွမ်းအငသ်ံ�း  လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�များ ဖနတ်ီးေထာက်ပ့ံေပးမ� 

မ�တစ်ဆင့ ်ေဒသ��ရ ��င့ ်�ိ�ငင်ေံတာ်အဆင့ ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်မ�ကိ� အားေပးြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊
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1/  နိဒါနး်  

အေ���ေတာငအ်ာ��၏ ပငမ်က�နး်ေြမေပ�တွငတ်ည်��ိသည် ့အ�ကီးဆံ�း�ိ�ငင်ြံဖစ်သည့် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် သဘာဝသယံဇာတ 

�ကယ်ဝ�ပီး လ�ဦးေရသပ်ိသည်းမ� နည်းပါးေသာ်လည်း ေဒသတွငး်�ိ�ငင်မံျား��င်�့�ငိး်ယ��လျင ်စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိ�းမ� အနည်းဆံ�း 

�ိ�ငင်ြံဖစ်သည်။1 ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်သည် �ိ�ငင်၏ံ ဖွံ� �ဖိ�းမ�နမ့်ိကျြခငး်ကိ� ေဖာ်ြပေန၍၊ အမ်ိေထာငစ်� 

၄၀ ရာခိ�င�်�နး်သာ မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်��င် ့ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။2 

လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားရ��ိသံ�းစဲွ�ိ�ငမ်�သည် သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များြမ�င်တ့ငေ်ပးြခငး်��င် ့ စီးပွားေရး ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန်ဖ့ွံ � �ဖိ�း 

တိ�းတက်မ�ရ��ိေစြခငး်၊ အထ�းသြဖင် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးသ� ၇၀ ရာခိ�င�်�နး်ခန်ေ့နထိ�ငသ်ည် ့ ေကျးလက်ေဒသ 

များတွင ် ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးအတွက် အေရး�ကီးသည် ့ မ��ိငတ်စ်ခ�ြဖစ်သည် ဆိ�သည်ကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရက 

အသအိမ�တ်ြပ�ထားပါသည်။ အစိ�းရသည် ေဈးသက်သာ�ပီး၊ ယံ��ကည်စိတ်ချရေသာ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားများအား 

တစ်�ိ�ငင်လံံ�းအ��ံ ့ ြဖန် ့ြဖ�းေပး�ိ�ငရ်န ် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�လျငြ်မနစွ်ာတိ�းတက်ေရး ��င် ့ ၂၀၃၀ ခ���စ်တွင ်

တစ်�ိ�ငင်လံံ�းလ�ပ်စစ်ဓာတ်အားရ��ိေရး ရည်မ�နး်ေဆာငရွ်က်ေနပါသည်။ တစ်ချိနတ်ည်းတွင ် အစိ�းရသည် 

ေရအားလ�ပ်စစ်ကိ� ြပည်ပသိ�တ့ငပိ်�ေ့ရာငး်ချြခငး်မ�တစ်ဆင် ့ �ိ�ငင်ြံခားေငရွ��ိမ�ြမ�င်တ့ငရ်န ် အလားအလာကိ�လည်း 

ေတွ� ြမငထ်ားသည်။ လ�ပ်စစ်က� အဓိကရည်မ�နး်ချက်များတွင ် (၁) ၂၀၃၀ ခ���စ်တွင ်စက်တပ်ဆငအ်ငအ်ား ၁၆,၆၆၅ 

မဂ�ါဝပ် ေရာက်��ိေရးအတွက် တစ်�ိ�ငင်လံံ�း၏ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� တစ်��စ်လ�င ်၅၀ဝ - ၁,၀ဝ၀ မဂ�ါဝပ် တိ�းြမ�င်ေ့ပးြခငး်၊ 

(၂) လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားရ��ိမ���နး်သည် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခ���စ်တွင ် လ�ဦးေရ၏ ၇၅ ရာခိ�င�်�နး်အထိ��င် ့ ၂၀၃၀ ခ���စ်တွင ် ၁၀ဝ 

ရာခိ�င�်�နး်အထ ိေရာက်��ိေရး ြမ�င်တ့ငေ်ပးြခငး်��င်၊့ (၃)  �ိ�ငင်ြံခားေငရွ��ိမ� တိ�းတက်ရန ်ြပည်ပသိ�စွ့မ်းအငတ်ငပိ်�ေ့ရာငး်ချမ� 

ြမ�င်တ့ငေ်ပးြခငး် စသည်တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ 

ဤ ရည်မ�နး်ချက်များ ြပည့်မီရန ် အစိ�းရသည် သဘာဝဓာတ်ေငွ�၊ ေကျာက်မီးေသွး ၊ ေရအားလ�ပ်စစ် ��င် ့ အြခား 

ြပည်�့ဖိ�း�မဲ နည်းလမ်းများအပါအဝင ် စွမ်းအငထ်�တ်လ�ပ်မ� ေရွးချယ်စရာနည်းလမ်းများအား အချိ�းအစားအလိ�က် 

ေရာစပ်သံ�းစွဲရန ် စ�းစားလျက်��ိသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် �ကီးမားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းများ��ိ�ပီး ေဒသအမျိ�းမျိ�းတွင ် ��စ်စ� 

မိ�းေရချိနအ်များအြပားရ��ိကာ ေရအရငး်အြမစ်�ကယ်ဝသည်။ ထိ�ေ့�ကာင် ့ လ�များစွာက ေရအားလ�ပ်စစ်ကိ� 

ေဈးသက်သာေသာ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားရ��ိေရးအတွက် အေရးပါသည် ့ အလားအလာ��ိေသာ နည်းလမ်းတစ်ရပ် 

အြဖစ်��ြမငထ်ား�ကသည်။ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းနးီပါး (၉၀.၄ ရာခိ�င�်�နး် ��ိ�ပီး ၃၇၂,၉၀၅ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ 

အကျယ်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်) ��င် ့ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း၏ ၄၇.၉ ရာခိ�င�်�နး် (၁၂၇,၄၉၃ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ အကျယ်ကိ� 

လ�မ်းြခံ�ထားသည်) ��င် ့ ပိ�ေသးငယ်ေသာ မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းဧရိယာ (၂.၇ ရာခိ�င�်�နး် ��ိ�ပီး ၂၁,၉၄၇ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ 

အကျယ်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်) တိ�သ့ည်  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်တည်��ိ�ကသည်။ ထိ�အ့ြပင ် စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်း ၊ 

ရခိ�ငက်မ်း�ိ�းတနး်��င် ့ တနသ�ာရီကမ်း�ိ�းတနး် ြမစ်ဝ�မ်းများသည်လည်း အြခားထင�်�ားသည့် ေရချိ�အရငး်အြမစ်များ 

ြဖစ်�ကသည်။(ပံ� ၁.၁) 

ဤအေရးပါေသာ ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ အရငး်အြမစ်များသည် အဓိက ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာ ြဖစ်စ�များ၊ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ��င် ့

တနဖိ်�းများ၊ သင်ေ့လျာ်မ�မ��ိေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် ေဖာ်ထ�တ်မ�များေ�ကာင် ့ဆံ�း�� ံးသွား�ိ�ငသ်ည် ့သိ�မ့ဟ�တ် အဆင်န့မ့်ိကျ 

သွား�ိ�ငသ်ည် ့ အေရးပါေသာေဂဟစနစ်ကေပးသည့်ဝနေ်ဆာငမ်� အမျိ�းမျိ�းအပါအဝငက်ိ� ထနိး်သမ်ိးေပးသည်။  

 
1 United Nations Development Program (UNDP), 2013. Accelerating Energy Access for All in Myanmar. UNDP, Yangon, 
Myanmar. 
2 MOEE, 2018. MOEE presentation to: The Third Meeting of Energy and Electric Power Sector Coordination Group – 8 
August 2018. 
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ထိ�အေရးပါေသာတနဖိ်�းများတွင ် သနး်ေပါငး်များစွာေသာြပည်သ�များအတွက် အေရး�ကီးသည် ့ သက်ေမွး လ�ပ်ငနး် 

ဆိ�ငရ်ာ အရငး်အြမစ်များကိ� ေထာက်ပ့ံလျက်��ိသည် ့ြမစ်၏ ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ၊ ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ ��င် ့ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ 

ြဖစ်စ�များ ��င် ့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ပါဝငသ်ည်။ ေရအားလ�ပ်စစ်၏ အကျိ�းေကျးဇ�းများသည် မ��ိမြဖစ် 

ေဂဟစနစ်၏လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ��င် ့ ��ိရငး်စဲွ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များကိ� အထခိိ�က်ခံ�ပီး ရ��ိထားြခငး်မဟ�တ်ေ�ကာငး် 

ေသချာေစရန၊် ေရအားလ�ပ်စစ် ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်မ� ��င် ့ သဘာဝ 

သယံဇာတထနိး်သိမ်းေရး တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီရမည် ြဖစ်သည်။ 

သလံွငြ်မစ်သည် ကမ�ာ��င်အ့ဝ�မ်းတွင ် လွတ်လပ်စွာ စီးဆငး်လျက် ��ိေနေသးေသာ (ဆည်များ ေဆာက်လ�ပ်ထားြခငး် 

သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်ေ�ကာငး်ထိနး်သမ်ိးမ� ြပ�လ�ပ်ထားြခငး် မ��ိေသးေသာ) အေရအတွက် အနည်းငယ်သာ��ိသည် ့ အဓိက 

ြမစ်�ကီးများအနက် တစ်ခ�ြဖစ်သည်။ ဧရာဝတီြမစ်၏ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်သည် ထနိး်ည�ိခံရြခငး်မ��ိေသးေသာ်လည်း 

၎ငး်၏အဓိက ြမစ်လက်တက်များေပ�တွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များကိ� တ��တ်�ိ�ငင် ံ ��င် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်၌ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့�ပီး ြဖစ်သည်။ ဤ ြမစ်��စ်ခ�၏ အရွယ်အစား��င် ့ အေရးပါမ� မည်သိ�ပ့င�်�ိေစကာမ�၊ ယငး်တိ�၏့ 

ဇလေဗဒ၊ ��နး်သယ်ေဆာငမ်� ��င် ့ေရေနေဂဟစနစ်တိ�အ့ေ�ကာငး် သ�ိ�ိနားလည်မ�မ�ာ ��ငိး်ယ��ချက်အရ   မ��ိသေလာက် 

နည်းပါးပါသည်။ 

ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်တွင ်ကနဦးအဆင်တ့ွငသ်ာ��ိေနေသး�ပီး၊ 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င့ ် အထက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်  ၂၉ ခ� ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်လျက်��ိကာ၊ 

စ�စ�ေပါငး်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၃,၂၉၈ မဂ�ါဝပ်��ိသည်။ စ�စ�ေပါငး်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁,၅၆၄ မဂ�ါဝပ် ��ိသည့် 

ေနာက်ထပ် ေရအားလ�ပ်စစ်စက်�ံ�စီမံကိနး် ေြခာက်ခ�ကိ�လည်း တည်ေဆာက်လျက်��ိ၍၊ အ�ကီးဆံ�းမ�ာ ဧရာဝတီ 

ြမစ်ဝ�မ်းမ� ၁,ဝ၅၀ မဂ�ါဝပ် ထ�တ်လ�ပ်ေပးမည် ့ေရ�လီ( ၃) ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး် ြဖစ်သည်။3 တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား 

အနည်းဆံ�း  ၁၀ မဂ�ါဝပ်��ိေသာ ေနာက်ထပ် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး် ၅၁ ခ� ၊  စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၄၂,၉၆၈ 

မဂ�ါဝပ် အတွက် အဆိ�ြပ�လ�ာများကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရက လက်ခံရ��ိထားသြဖင်၊့ ဤက�သည်  လျငြ်မနစွ်ာ 

ကျယ်ြပန်လ့ာ�ိ�ငသ်ည်။ ြပည်နယ်��င် ့ ေဒသ��ရအဆင်တ့ွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးအတွက် 

ေနာက်ထပ် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်  ၁၈ ခ� (စ�စ�ေပါငး် ၉၉၄ မဂ�ါဝပ်) ကိ�လည်း စိစစ်သတ်မ�တ်ခဲ့�ပီး 

ြဖစ်သည်။ 

ဤက�၏ လားရာသည်  အစိ�းရက လ�မ်းမိ�းထားေသာ စီမံကိနး်ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�မ�  ဖယ်ခွာ�ပီး ပ�ဂ�လိကလ�ပ်ငနး်များက 

တွနး်အားေပး ေမာငး်��ငသ်ည် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ��င် ့ ပိ��ကီးေသာ စီမံကိနး်များဆသီိ� ့ ေ���လျား လျက်��ိသည်။ 

အဆိ�ြပ� စီမံကိနး် ၅၁ ခ�အနက် အားလံ�းနးီပါးကိ� ပ�ဂ�လိကက�မ�ဏီများ သိ�မ့ဟ�တ် တ��တ်�ိ�ငင်၏ံ �ိ�ငင်ပိံ�ငစီ်းပွားေရး 

လ�ပ်ငနး်များက လ�ပ်ကိ�ငရ်န ်အစီအစ�ေရးဆွထဲားခဲ့သည်။ အဆိ�ြပ� စီမံကိနး် ၁၃ ခ� သည် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁,ဝ၀ဝ 

မဂ�ါဝပ်ထက်�ကီး�ပီး ၊ အဆိ�ြပ�ထားေသာ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား စ�စ�ေပါငး်၏ ၈၂ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ကိ�ယ်စားြပ�သည်။ 

 

 

 

 

 
3 MOEE started construction of this project in 2011, but it has been put on hold until the private sector takes over 
construction. Progress as of January 2017 was 11%. EDF of France signed a MoU in December 2015 to develop the 
project. 
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ပံ� 1.1။  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ြမစ်ဝ�မ်းများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များက  ြမစ်ဝ�မ်းစနစ်အတွငး် ဇလေဗဒ၊ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ၊ ေဂဟေဗဒ ��င် ့

လ�မ�-စီးပွား အေြခအေနများအေပ� ယေနအ့ထ ိ သက်ေရာက်ခဲ့သည် ့ ထခိိ�က်မ�များ၏ အဆင် ့ ��င် ့ အတိ�ငး်အတာကိ�  

များစွာသ�ိ�ိရြခငး် မ��ိေပ။ အေ�ကာငး်မ�ာ-ယံ��ကည်စိတ်ချရသည် ့ အေြခခံအချက်အလက်(baseline) ��င် ့

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ပီး ေနာက်ပိ�ငး် သတငး် အချက်အလက်များ မ��ိမ�ေ�ကာင် ့ ြဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အဆင်တ့ွင ် ထခိိ�က်မ�များမ�ာ ထင�်�ားလာ�ပီ ြဖစ်သည်။ လက်��ိအေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့်ပံ�စံ (business-as-usual  
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BAU) အတိ�ငး်ေဆာငရွ်က်မည်၊့ ခန်မ့�နး် ၄၄,ဝ၀ဝမဂ�ါဝပ် အထိ��ိေသာ အလတ်စား မ� အ�ကီးစားအဆင် ့ စီမံကိနး်များ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� ထည်စ့�းစားလ�င၊် အဓိကြမစ်�ကီးအများစ�တွင ် သက်ေရာက်မ�များ ေပ�ေပါက်လာမည် 

ြဖစ်သည်။ ရလာဒအ်ြဖစ် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ��င် ့ အဓိက ြမစ်လက်တက်များ အပိ�ငး်ပိ�ငး် အကန်က့န် ့ ြဖစ်လာ�ပီး 

ြမစ်၏ြဖစ်စ�များ��င် ့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များတွင ် �ကီးမားသည့်အေြပာငး်အလဲများ ြဖစ်လာကာ တစ်မ�ထ�းြခားသည့် 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင�်�င်လ့�မ�ေရးတနဖိ်�းများ ဆံ�း�� ံးများမ���င် ့ �ကံ�ေတွ�လာ�ိ�ငပ်ါသည်။ ဤဆိ�းဝါးေသာ ထခိိ�က်မ�များကိ� 

စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်သ�များက သတိြပ�မိခဲ့�ပီး ထခိိ�က်မ�အတိ�ငး်အတာ�ကီးမားေသာ အချိ��စီမံကိနး်များအား 

ကျယ်ကျယ်ေလာငေ်လာင ်ဆန်က့ျငက်န်က့ွက်မ�များ��င်အ့တ�  အ�ကီးစားစီမံကိနး်သံ�းခ�4 ကိ�   သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့

လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ အေ�ကာငး်ြပချက်ြဖင် ့အစိ�းရက ဆိ�ငး်ငံခ့ဲ့ ရသည် ့အြဖစ်သိ� ့ ဆိ�က်ေရာက် ေစခဲ့သည်။ 

ယေနအ့ထ ိ စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� နည်းပါးေနေသးသည် ့ အချက်ကိ�ထည်တ့ွက်လ�င၊် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် 

ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်များအေပ� �ကီးမားေသာထခိိ�က်မ�များမြဖစ်ပွားမီ ၊ ဘက်စံ�မ�ေပါငး်စပ်စ�းစားထားသည်၊့ ေရ��ည် 

အကျိ�းြဖစ်ထနွး်သည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံမျိ�း ေဆာငရွ်က်ရန ်တစ်မ�ထ�းြခားေသာ အခွင်အ့ေရး 

ကိ� ရ��ိထားပါသည်။ ေရအားလ�ပ်စစ်သည် စီးပွားေရးကိ� တွနး်အားေပးေမာငး်��ငရ်န ် ��င် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ 

တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ် ြပနလ်ည်ြပည်�့ဖိ�း�မဲစွမ်းအငက်ိ� များစွာထ�တ်လ�ပ်ေပး�ိ�ငသ်ည် ့ အလားအလာ ��ိပါသည်။ 

သိ�ေ့သာ် ဤ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� သည်  ြမစ်ဝ�မ်း၏ြဖစ်စ�များ ��င် ့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ၊ ယငး်တိ�က့ 

ေထာက်ပ့ံေပးသည် ့သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ ��င် ့စီးပွားေရးက�များအြပင ်၊ လက်��ိ ��င် ့အနာဂတ် မျိ�းဆက်များအတွက် 

အစားထိ�းမရသည်ေ့နရာများ ��င် ့တနဖိ်�းများကိ� ထနိး်သိမ်းထား�ိ�ငမ်� ��င် ့ဟနခ်ျက်ညီရမည် ြဖစ်သည်။ 

ေရ၊ ေြမ၊ ေဂဟစနစ် ��င် ့လ�မ�-စီးပွား အားလံ�းေပါငး်စပ်စ�းစားထားေသာရည်မ�နး်ချက်များအေပ� အေြခခံသည် ့ ေရ��ည် 

အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� လမ်း��နမ်ည် ့ တစ်မျိ�းသားလံ�းအဆင် ့ သိ�မ့ဟ�တ် 

ြမစ်ဝ�မ်း အဆင်မ့�ဝါဒများ သိ�မ့ဟ�တ် အစီအမံများ မ��ိေသးပါ။ ထိ�ေ�ကာင် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်က�တွင ် စီမံကိနး်၏ 

စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာ အကျိ�းအြမတ်ြပနရ်မ� ��င် ့နည်းပညာဆိ�ငရ်ာ ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခတိ�အ့ေပ� အဓိကအေလးေပး�ပီး အခွင်အ့လမ်း 

ရ��ိေရးကိ�ဦးတည်ကာ  စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်အလိ�က် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များြဖစ်လာေစသည်။ အဆိ�ပါ စီမံကိနး် 

တစ်ခ�ချငး်အလိ�က် ဗဟိ�ြပ� စီမံေရးဆွြဲခငး်ပံ�စံတွင ် အ�ကိ�ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာြခငး်အဆင်သ့ည် စီမံကိနး် 

တည်ေနရာ ေရွးချယ်ြခငး် ြဖင်သ့ာ သက်ဆိ�ငေ်န�ပီး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်ဝ�မ်း တစ်ခ�လံ�း၊ သိ�မ့ဟ�တ် 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အတွငး် စီမံကိနး် များစွာေ�ကာင် ့စ�ေပါငး် ြဖစ်ေပ�လာမည် ့ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များကိ� ထည့်စ�းစာမ� 

မ��ိသေလာက် နည်းသည်၊ သိ�မ့ဟ�တ် ထည်စ့�းစားြခငး် မြပ��ကပါ။ ဤ စီမံေရးဆွသဲည်န့ည်းလမ်းေ�ကာင် ့

ေဒသတွငး်အြခား�ိ�ငင်မံျား��ိ ပိ��ကီးေသာြမစ်အများစ�တွင ် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ၏ ြပ�ြပငမွ်မ်းမံမ�ကိ� 

�ကံ�ေတွ� ခဲ့�ကရ�ပီး၊ လွတ်လပ်စွာဆက်လက်စီးဆငး်ေနသည် ့အဓိက ြမစ်လက်တက်များ နည်းပါးသွားပါသည်။ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်က�တစ်ခ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ိ�ငသ်ည့် 

အခွင့အ်လမ်း ��ိေ�ကာငး်အသိအမ�တ်ြပ�လျက်၊ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ စီမံေရးဆွြဲခငး်ေ�ကာင် ့ ထပ်တိ�းလာမည့် 

စိနေ်ခ�မ�များအား တံ� ့ြပနလ်ျက်၊ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း��င့ဆ်ိ�ငေ်သာ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံချက်ေရးဆွမဲ�၏ ပထမဆံ�းအဆင့ ်

အြဖစ်  ဤ မဟာဗျ�ဟာေြမာက် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်မ� (Strategic Environmental Assessment - SEA) 

အစီရငခ်ံစာကိ�  ြပ�စ� ေဖာ်ထ�တ်ရန ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရက လ�ံ�ေဆာ်ခဲ့ပါသည်။ ဤ SEA ကိ� အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာဘ�ာေရး 

 
4 The proposed Myitsone HPP (6,000 MW) on the Ayeyarwady River, the proposed Tamanthi HPP (1,200 MW) on the 
Chindwin River, and the proposed Tanintharyi HPP (600 MW) on the Tanintharyi River were suspended by the GoM 
after environmental groups and civil society called on the government to halt hydropower projects on these major 
rivers, citing potential negative environmental and social impacts. A Presidential Order was issued on 12 August 2016 
to form a commission to review the Myitsone HPP and other projects planned in the upper Ayeyarwady River. 
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ေကာ်ပိ�ေရး��ငး် (International Finance Corporation - IFC) ��င် ့ �သစေ�တးလျ အစိ�းရတိ�၏့အေထာက်အပ့ံ��င်၊့ 

လ�ပ်စစ်��င် ့ စွမ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန(MOEE)  ��င် ့ သယံဇာတ��င် ့ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမ်ိးေရးဝန�်ကီးဌာန 

(MONREC) တိ�အ့�ကား မိတ်ဖက်အသွငပ်�းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ြဖင် ့  ေဖာ်ထ�တ်ေရးဆွခဲဲ့ပါသည်။ ဤSEA သည်  

စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး်၊ ဒဇိီ�ငး်ေရးဆွြဲခငး်��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲမ�တိ�သ့ည် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေစေသာ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သေဘာတရားများကိ�အေြခခံေ�ကာငး် ေသချာေစရန ် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ် ��င် ့ လ�မ�ဝနး်ကျင ်

ဆိ�ငရ်ာ ထည်သ့ွငး်စ�းစားစရာများကိ� ေရအားလ�ပ်စစ် ဆိ�ငရ်ာ ပဏာမစီမံေရးဆွဲမ� အတွငး်ထည့်သွငး် စ�းစားေစသည်။ 
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2/  SEA ရည် ရွယ်ချက် ၊ေမ�ာ် မ� နး်ချက်အြမင်  ��င့်  အေြခခံစညး်မျ�းများ  

2.1။ SEA ၏ ရည်ရွယ်ချက်  

SEA ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မ�ာ ြမစ်ဝ�မ်းတည်တံေ့ကာငး်မွနေ်ရး ��င် ့ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရး အကျိ�းရလဒ ်တိ�က့ိ� 

ဒနွတ်ွဲ အပ်��ငး်ေပး�ိ�ငရ်န ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ  အဓိကြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�စီတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ “စ�ဆက်မြပတ် 

ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရး မ�ေဘာင”် (Sustainable Development Framework - SDF) တစ်ခ�ကိ� ေပးအပ်ရန ် ြဖစ်သည်။ 

ထိ�မ�ေဘာငသ်ည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ြဖစ်စ�များ၊ တနဖိ်�းများ ��င် ့ ဤအဂ� ါရပ်များအေပ� အေရးပါသည် ့ ထခိိ�က်မ� 

အလားအလာများအား ထည်သ့ွငး်စ�းစားြခငး်အားြဖင် ့ စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး လ�ပ်ငနး်စ�၏  

အေစာဆံ�းအဆင်တ့ွင ် စီမံကိနး်တည်ေနရာ ေရွးချယ်ြခငး်လ�ပ်ငနး်တိ�းတက် ေကာငး်မွန ် လာေစရန ် ရည်ရွယ်သည်။ 

အေြခခံအ�တ်ြမစ်ြဖစ်ေသာ စီမံေရးဆွေဲရးနည်းလမ်းသည် ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် ��င့ ်

လာမည့် ��စ်ေပါငး် ၁၀ဝ ေကျာ် ��င် ့ အထက်ကာလများအထ ိ ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်များ၏ တည်တံေ့ကာငး်မွနေ်ရး 

လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်ကိ� ထည့်ဝငြ်ဖည်ဆ့ည်းေပးမည် ့ အေရး�ကီးေသာ ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာ ြဖစ်စ�များ ��င် ့ တနဖိ်�းများကိ� 

ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးေပးြခငး်တိ� ့ အ�ကား ဟနခ်ျက်ညီမ�ရ��ိရန ်�ကိ�းပမ်း��ာေဖွမည် ြဖစ်သည်။ 

ဤ ကနဦးစီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်မ�ေဘာငအ်ား ေဖာ်ထ�တ်ြခငး်အားြဖင် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးအား 

ေရ��ည်အကျိ�းေဖာ်ေဆာင�်ိ�ငမ်�ဆသီိ� ့ ြဖစ်�ိ�ငသ်မ� အေစာဆံ�းေ���ေြပာငး်ယ��ိ�င�်ပီး၊ အနာဂတ် စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် ��င် ့

စီမံကိနး်အတည်ြပ�မ�တိ�က့ိ� ဤ ရည်မ�နး်ချက်��င်အ့ညီ ြဖစ်ေစသည်။ SEA စာတမ်း ြပ�စ�ေဖာ်ထ�တ်ြခငး်သည် တည်ေနရာ၊ 

အရွယ်အစား၊ ဒဇိီ�ငး်��င် ့အေရအတွက်တိ�အ့ရ သင်ေ့လျာ်မ�မ��ိေသာ စီမံကိနး်များေ�ကာင် ့လွနလ်ွနက်ကဲဲ အဆင်န့မ့်ိကျမ� 

ြဖစ်ေစမည် ့ ြမစ်ဝ�မ်း၏တနဖိ်�းများကိ� မီးေမာငး်ထိ�းြပသြဖင် ့ ၊ စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်သ�များ၏ အာ�ံ�စိ�က်မ�သည် 

စီမံကိနး်အေြခခံ အေ�ကာငး်ရပ်များမ� ြမစ်ဝ�မ်း ေရ��ည်တည်တံ့မ�ဆသီိ� ့ စတငေ်���ေြပာငး်ေနခဲ့�ပီြဖစ်သည်။   

“စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင”် (Sustainable Development Framework - SDF) သည် ��စ်လတ် ��င် ့

��စ်��ည် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးအတွက် တစ်ခါတည်း��င် ့ စငး်လံ�းေချာအေကာငး်ဆံ�းြဖစ်ေသာ 

စီမံချက်ကိ�ေပးရန ် မ�ကိ�းစားပါ။ အေ�ကာငး်မ�ာ- (၁) ဤအချိနတ်ွင ် စီမံချက်ေရးဆွေဲရးသိ� ့ အသေိပးရန ် ရ�ိ�ငေ်သာ 

အေြခခံ သတငး်အချက်အလက် များသည် အဓိကနယ်ပယ်အားလံ�းတွင ် အကန်အ့သတ် ��ိေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်၊ (၂) 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် စွမ်းအငေ်ဈးကွက်သည် ေြပာငး်လဲေနသည့် အေြခအေနတွင�်�ိသည်။ စွမ်းအငအ်မျိ�းအစားအလိ�က် 

ေရာစပ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�တွင ် ေရအားလ�ပ်စစ် အတွက် အဆိ�ြပ�ထားေသာပမာဏ��င်ပ့တ်သက်၍ 

အြငငး်ပွားစရာြဖစ်ေန�ပီး ေဒသတွငး် ဝယ်လိ�အား ��င် ့အြခား အစားထိ�း�ိ�ငေ်သာေရွးချယ်စရာများ၏ က�နက်ျစရိတ်တိ� ့ 

အေပ� မ�တည်ေနေသာေ�ကာင် ့ြဖစ်သည်။ (၃) ေနရာအမျိ�းမျိ�းတွင ်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငက်ိ� အကာအကွယ်ေပးြခငး် ��င် ့

ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရးအ�ကား ��ပ်ေထးွသည် ့အေလ�ာ့အတငး် ည�ိ��ငိး်စရာများ ြပ�လ�ပ်ရန ်လိ�အပ်မည်ြဖစ်သည်။  

ထိ�သိ�ေ့ဆာငရွ်က်မည့်အစား၊ SDF သည် ေရအားလ�ပ်စစ်��င် ့ယငး်��င်သ့က်ဆိ�ငရ်ာြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက်ကိ� အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ရန ် ��င် ့ တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ် စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်ကနဦးမ�ေဘာငတ်စ်ခ� ��င် ့ အ�ကံြပ�ထားေသာ အေရးယ� 

ေဆာငရွ်က်ရနအ်ချက်များ ပါဝငသ်ည် ့ ��ငး်လငး်ေသာလမ်းြပေြမပံ�တစ်ခ� (မ�ဝါဒများ၊ အစီအမံများ၊ေလလ့ာမ�များ ၊ 

အချက်အလက် ေကာက်ယ�ြခငး် ��င် ့အဖွဲ�အစည်းဆိ�ငရ်ာ စီစ�ေဆာငရွ်က်မ�) တိ�က့ိ� ေပးအပ်မည် ြဖစ်သည်။ ဤသိ� ့ြဖင် ့

ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်က�တစ်ခ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာတွင ်  ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း 

ြဖန်က့ျက်ကာ ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားထားသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံချက်ကိ�  စီမံကိနး်တည်ေနရာ ေရွးချယ်ြခငး် ��င် ့

ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်ြခငး် လ�ပ်ငနး်စ�များ၏ ေ�� �တနး်မျက်��ာစာ သိ� ့ ေရာက်��ိလာေအာင ် ေဆာငယ်�ေပးပါသည်။ 
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လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး် အေကာငအ်ထည် ေဖာ်မ�ေ�ကာင့ ် သိ��ိနားလည်ထားြခငး်မ��ိေသးသည့် ထခိိ�က်မ�များ ��င့ ်

ပိ�မိ�တိ�းပွားလာသည် ့ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များေ�ကာင် ့ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာ သဘာဝသယံဇာတ အဆင်န့မ့်ိကျလာေစြခငး်ကိ� 

ဆက်ခွင်ြ့ပ�မည့်အစား၊ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် လက်��ိ အဆိ�ြပ�ထားသည် ့စီမံကိနး်များ၏ အေရအတွက် ��င် ့ အရွယ်အစား 

တိ�က့ိ� ကိ�ငတ်ွယ်�ိ�ငရ်န ် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းြဖန်က့ျက်ကာ ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားသည့်ပံ�စံသည် မ��ိမြဖစ် အေရး�ကီးပါ 

သည်။ 

စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ်(SDF) ကိ� ေအာက်ပါနည်းလမ်းတိ� ့ြဖင် ့အေထာက်အပ့ံြပ�ထားပါသည် - 

• တည်ေဆာက်�ပီး ၊ အဆိ�ြပ�ထားေသာ ၊  စိစစ်သတ်မ�တ်ထား�ပီးြဖစ်ေသာ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား အနည်းဆံ�း ၁၀ 

မဂ�ါဝပ်��ိသည် ့ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ၏ တစ်မျိ�းသားလံ�းအဆင် ့ GIS ေဒတာေဘစ့်  

• အဓိကကျေသာ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ၊ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ��င် ့ပဋပိက� အေြခခံအေြခအေနများကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အဆင် ့ အကဲြဖတ်တွက်ချက်မ� ��င် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့ ထခိိ�က်မ�ခံစားရ�ိ�ငေ်သာ 

သိ�မ့ဟ�တ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� အေပ� သက်ေရာက်  �ိ�ငေ်ြခ��ိသည်ေ့�� �အလားအလာများ 

• ြမစ်ဝ�မ်းများတွင ် လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့ သသိာေသာထခိိ�က်မ� 

များအေပ�  ြခံ�ငံ�ဆနး်စစ်မ� 

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသတစ်ခ�စီအတွက် SDF ၏အဓိကအကျိ�းရလဒမ်ျား ေဖာ်ြပချက်တစ်ခ� 

2.2။ SEA ၏ေမ�ာ်မ�နး်ချက်အြမင် ��င့် ရည်ရွယ်ချက်များ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၊ံ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် SEA ၏ေမ�ာ်မ�နး်ချက်အြမငမ်�ာ ေအာက်ပါအတိ�ငး် 

ြဖစ်သည် - 

စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိ�းမ�၊ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ ေရ��ည်တည်တံ့မ� ��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာတနး်တ�ညီမ�မ�တိ� ့ ရ��ိ�ိ�ငေ်ရးအတွက် 

အမျိ�းမျိ�းေသာ သဘာဝသယံဇာတ သံ�းစဲွမ�များ��င် ့ ဦးစားေပးအစီအစ�များအ�ကားဟနခ်ျက်ညီသည် ့ ေရ၊ ေြမ  ��င် ့

ေဂဟစနစ်  များပါေပါငး်စပ်ထည်သ့ွငး်စ�းစား စီမံေရးဆွြဲခငး်အေပ� အေြခခံထားသည့် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ 

ေရအားလ�ပ်စစ် ဖွံ� �ဖိ�းေရးကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရနြ်ဖစ်သည်။ 

ဤ ေမ�ာ်မ�နး်ချက်အြမငအ်ရ ေရအားလ�ပ်စစ်ကိ� ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်�ိ�ငမ်ည် ့ အကန်အ့သတ်ေဘာငအ်တွငး် သိ�မ့ဟ�တ် 

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�စီ၏ “ထမ်းေဆာင�်ိ�ငေ်သာ စွမ်းရည်”အတွငး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်အားြဖင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းများ၏ 

တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်�ကိ� ထိနး်သမ်ိးြခငး်ဆသီိ� ့ ဦးတည်ဆိ�က်ေရာက်ေစမည် ြဖစ်သည်။ ဘက်စံ�လ�မ်းြခံ�၍ 

ဟနခ်ျက်ညီေသာ နည်းလမ်းြဖင် ့ �ကိ�တငစီ်မံချက်ေရးဆွဲမည်ဆိ�လ�င ် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရး ��င် ့ သဘာဝ 

ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ အကာအကွယ်ေပးြခငး် တိ�သ့ည် အတ�ယ��တွဲ ရပ်တည်�ိ�ငေ်�ကာငး် ေမ�ာ်မ�နး်ချက်က 

အသအိမ�တ် ြပ�ထားပါသည်။ 

ေမ�ာ်မ�နး်ချက်အြမငက်ိ� ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာရည်ရွယ်ချက် ေြခာက်ခ�ြဖင် ့ အေထာက် 

အပ့ံ ြပ�ထားပါသည် - 

ြမစ်ေ�ကာငး်တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်���င် ့ ေဂဟစနစ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ�ထနိး်ည�ိမ�များကိ�  ြပ�ြပငထ်နိး်သမ်ိးေပး 

သည့်  ြမစ်ဝ�မ်းစနစ်ြဖစ်စ�များ ��င် ့လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ကိ�ထနိး်သမ်ိးထားရန ်- ြမစ်အတွငး် ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ��င် ့

ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာအဓိက ြဖစ်စ�များ (ြမစ်စီးဆငး်မ�၊ ေရအရည် အေသွး၊ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ၊ ေရေနေဂဟ 

စနစ်��င် ့ က�နး်ေြမေဂဟစနစ်) ကိ� ထနိး်သမ်ိးမ�သည်  ြမစ်ေ�ကာငး်တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်� ��င် ့ ေဂဟစနစ် 
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ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ� ထိနး်သမ်ိးရာတွင(်လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ထိနး်ည�ိေပးြခငး် ��င် ့ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ဖနတ်ီး 

ေထာက်ပ့ံ ေပးြခငး်အားြဖင့)် မ��ိမြဖစ် အေရးပါသည်။  ြမစ်၏ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ထနိး်သိမ်းြခငး်၌ ြမစ်၏ 

ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း ��င် ့  ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ��င် ့ အဓိက ြမစ်လက်တက်များအတွငး် သဘာဝေရစီးဆငး်မ�စနစ် 

(ပမာဏ၊ �ကိမ်ေရ ၊ �ကာချိန၊် ရာသအီလိ�က် ေြပာငး်လဲြခငး် ��င် ့ ေြပာငး်လဲ မ���နး်တိ�)့ ကိ�ထိနး်သမ်ိးထားရန ်

လိ�အပ်သည်။ ဤ ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ အဂ� ါရပ် များသည် ေကာငး်မွနသ်ည် ့ ေရအရည်အေသွး ��င် ့ ေပါငး်�ပီး၊ 

��နး်စီးဆငး်မ�၊ အာဟာရ သသံရာစက်ဝနး်၊ ေရထ�အတွငး်��င် ့ြမစ်ကမ်းပါး သက်��ိများ  ကျငလ်ည် ကျက်စားရာ 

ေနရာများ၊ ငါးများေ���ေြပာငး်မ� ��င် ့ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ အချက်ြပမ�များ (ဥပမာ-ြမစ်အထက်ပိ�ငး် ေ���ေြပာငး် 

ေနထိ�ငမ်� ၊ သားေပါက်ြခငး်) ကိ� ထနိး်သမ်ိးေပးပါသည်။  

ထ�းြခား�ပီး အေရးပါသည် ့  ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ��င့ ် ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာေနရာများ ��င် ့ တနဖိ်�းများအြပင ်

ပတ်ဝနး်ကျင ် ဆိ�ငရ်ာ ကိ�ယ်စားြပ�တနဖိ်�းများကိ� ထိနး်သမ်ိးထားရန ်  - ထ�းြခား�ပီး အစားထိ�းမရေသာ 

သဘာဝ��င် ့ ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာ အေမွအ��စ်များကိ� ကာကွယ်ြခငး်သည် သယံဇာတထနိး်သမ်ိးေရး ��င် ့

၎ငး်တိ�အ့ား လက်��ိ��င် ့ အနာဂတ် မျိ�းဆက်များက အသံ�းချ ခံစား�ိ�ငေ်စေရးတိ�အ့တွက် မ��ိမြဖစ် အေရးပါ 

သည်။ ဤအေမွအ��စ် အဂ� ါရပ်များသည် စီးပွားေရး ၊ ေဂဟစနစ် ၊ ယ�ေကျးမ� ၊ ဘာသာေရး ��င် ့

အပနး်ေြဖမ�ဆိ�ငရ်ာ “ဝနေ်ဆာငမ်�များ”ကိ� ေထာက်ပ့ံေပး�ပီး၊ ယငး်တိ�ထ့တဲွင ် အေရးပါသည် ့ ကျငလ်ည် 

ကျက်စားရာေနရာများ ��င် ့ ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ရန ် အေရးပါသည် ့ မျိ�းစိတ်များ၊ ဘာသာေရး ��င် ့

ယ�ေကျးမ�အရ အေရး�ကီးသည်ေ့နရာများ ၊ ထ�းြခားသည် ့ သဘာဝေြမမျက်��ာသွငြ်ပငမ်ျား 

(ဥပမာ“က�နး်ေပါငး်တစ်ေထာင”် ေြမမျက်��ာသွငြ်ပင)် ပါဝငသ်ည်။ အေရး�ကီးသည် ့ အဂ� ါရပ်တစ်ခ�၏တနဖိ်�း 

��င် ့ယငး်ကိ� ကာကွယ်ေပးြခငး်သည် ြမစ်အထက်ပိ�ငး် ��င် ့ေအာက်ပိ�ငး် အေြခအေနများ ထနိး်သိမ်းမ� ��င် ့ပငက်ိ� 

အားြဖင်ဆ့က်� �ယ်မ���ိေနလျင ် ဤအဂ� ါရပ်ကိ� ထနိး်ထားရန ် ဖွံ� �ဖိ�းေရးဆိ�ငရ်ာကန်သ့တ်ချက် များစွာ 

လိ�အပ်သည်( ဥပမာ စိမ့်ေတာေြမ သနစွ်မ်းအားေကာငး်မ� ��င့ ်ြမစ်အထက်ပိ�ငး်ငါး ေ���ေြပာငး်ြခငး်ကိ� ထနိး်သမ်ိး 

ထားရန ် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ြမင်မ့ားရနလ်ိ�အပ်သည်)။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသတစ်ခ�စီအလိ�က် ကိ�ယ်စားြပ�သည့် 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ သိ�မ့ဟ�တ် ေဂဟစနစ်များကိ� အ�မဲတမ်းအကာအကွယ်ေပးြခငး်သည် တစ်မျိ�းသားလံ�း၏ 

ရည်မ�နး်ချက်ြဖစ်ေသာ တစ်�ိ�ငင်လံံ�း��ိကိ�ယ်စားြပ� ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲကိ� ထာဝရထနိး်သိမ်းြခငး် ��င် ့အကာအကွယ် 

ေပးြခငး်တိ� ့ ��င်အ့ေ�ကာငး်တိ�က်ဆိ�ငညီ်��တ်မ� ��ိပါသည်။ ထိ�အ့ြပင ်ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲကိ� ထိနး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက် 

ရန ်��င် ့ဤ အရငး်အြမစ်များ အသံ�းြပ�မ�ကိ� ေရ��ည် တည်တံေ့စရန ်ြပ�ာနး်ထားသည် ့ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ဆိ�ငရ်ာ 

အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ သေဘာတ�စာချ�ပ် (Convention on Biological Diversity) အတိ�ငး် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ 

ကတိကဝတ်ြပ� အားစိ�က်ေဆာငရွ်က်မ���င်လ့ည်း ကိ�က်ညီပါသည်။ 

လ�မ�ေရး ၊ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်��င် ့ စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာတိ�အ့ေပ� လက်ခံ�ိ�ငဖ်ွယ်ရာမ��ိေသာ ထခိိ�က်မ�များမ� 

ေ��ာင�်က�ရန ် - လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာများအေပ� တိ�က်�ိ�က်��င်သ့ွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�များ၏ အမျိ�းအစား၊ အတိ�ငး် 

အတာ��င် ့ပမာဏတိ�သ့ည် ေရအားလ�ပ်စစ်၏အကျိ�းေကျးဇ�းများထက် အေလးသာေနလ�င ်သိ�မ့ဟ�တ် ၎ငး်ကိ� 

စီမံခန်ခ့ွဲမ�မြပ��ိ�ငေ်လာက်သည် ့ အတိ�ငး်အတာ��င် ့ က�နက်ျစရိတ်�ကီးမားလ�င ် ထိ� စီမံကိနး်များကိ� ေ��ာင�်က� 

ရန ်လိ�အပ်သည်။ 

စီမံကိနး် သက်ေရာက်မ�ခံစားရသ�များ ၊ ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ ��င် ့ ေဒသများသိ� ့ ဖွံ� �ဖိ�းေရးဆိ�ငရ်ာ အကျိ�း 

ခံစားခွင်မ့ျား ေထာက်ပ့ံေပးရန/်ေဝမ�ေပးရန ်- အလတ်စား ��င် ့အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�ဆိ�ငရ်ာ ေဒသတွငး် အေတွ�အ�ကံ�များအရ၊ အကျိ�းခံစားခွင်မ့ျားသည် ပျံ� ��ံေ့ရာေထွး လျက်��ိ�ပီး 

အများစ�ကိ� တစ်�ိ�ငင်လံံ�းအဆင် ့��င် ့ ပိ��ကီးေသာ ေဒသဆိ�ငရ်ာ ဖွံ� �ဖိ�းေရးဌာနများက ရ��ိသည်။  လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ 
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ဆိ�းကျိ�းများကိ�မ� အဓိကအားြဖင် ့ ေဒသခံ ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ ��င် ့ သးီြခားြဖစ်ေနသည် ့ နယ်ေြမများက 

ကျခံရ�ပီး ထိ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်များသည် အစိ�းရဝနေ်ဆာငမ်�များ ��င် ့အေထာက်အပ့ံများကိ� ပံ�မ�န ်ရယ�သံ�းစွဲ�ိ�ငမ်� 

ပိ�နည်းပါသည်။ နမ�နာြဖစ်ရပ်များစွာတွင ်စီမံကိနး်များသည် ထိခိ�က်ခံစားရသည်လ့�ထ�အတွက် ေရ��ည်အကျိ�း 

ြဖစ်ထနွး်ေသာ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်ကိ� ေထာက်ပ့ံ ေပး�ိ�ငြ်ခငး်မ��ိသည်၊့ တစ်�ကိမ်တည်း အ�ပီး ေလျာ်ေ�ကးေပးမ� 

ကိ� ြပ�လ�ပ်သည်။ ေဒသဆိ�ငရ်ာ အသားတငအ်ကျိ�းအြမတ် ရ��ိေစရနရ်ည်ရွယ်�ပီး ထခိိ�က်ခံစား ရသည်ြ့ပည်သ� 

��င် ့ ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအား စီမံကိနး်အကျိ�း အြမတ်များ ေဝမ�ခံစားေစြခငး် သည် ေရ��ည်တွင ်

သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ ��င် ့လ�ေနမ�အဆင်အ့တနး်များ တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ်အက�အညီေပး�ိ�ငပ်ါသည်။ 

လံ�ေလာက်�ပီး၊ ယံ��ကည်စိတ်ချရမ���ိကာ ေဈးသက်သာသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ် ထ�တ်လ�ပ်ေရး  -  

အလယ်အလတ် မ�သည် အ�ကီးစားအဆင်ေ့ရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ြပည်တွငး် 

စွမ်းအငလ်ိ�အပ်ချက် ြပည့်မီေရးအတွက် များစွာ က�ညီြဖည့်ဆည်း ေပး�ိ�င�်ပီး အေရးပါသည် ့ ြပည်ပပိ�က့�န ်

ဝငေ်င ွ အရငး်အြမစ် တစ်ခ�ကိ� ဖနတ်ီးေပး�ိ�ငပ်ါသည်။ တည်တံေ့ကာငး်မွနသ်ည့် ြမစ်ဝ�မ်းစနစ် ြဖစ်ေစရန ်

ထနိး်သမ်ိးလျက်၊ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ထ�တ်လ�ပ်မ�ကိ� ထေိရာက်အကျိ�းအ��ိဆံ�းြဖစ်ေအာငေ်ဆာငရွ်က်ရန ်

တနဖိ်�းြမင်ြ့မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အစား တနဖိ်�းနည်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်ဦးစားေပးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ိ�ငသ်ည်။ 

လက်��ိစီမံကိနး်များအနက် �ကီးမားေသာ ြပ�ြပငေ်ြပာငး်လဲမ�ခံရေသာ ြမစ်အေြခအေနများ��ိသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲများအတွငး် ထပ်မံအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်သည် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� မ��ိေသးေသာ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် စတငအ်ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်��င် ့��ငိး်ယ��လ�င ် စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲ သက်ေရာက်မ� 

ေ�ကာင် ့သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ ��င် ့လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�များ ကိ� ပမာဏအနည်းငယ်သာ ပိ�တိ�းပွား 

လာေစ�ိ�ငသ်ည်။ 

အေ�ကာငး်စံ�သ�ိ�ိနားလည်�ပီးမ�ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် ပဋပိက�များကိ� အသအိမ�တ်ြပ��ပီး 

သင်ေ့လျာ်စွာ စီမံခန်ခ့ွဲရန ် - ပဋပိက�ေ�ကာင့ ် ေရအားလ�ပ်စစ် ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အေပ� 

ကျေရာက်�ိ�ငသ်ည့် ေဘးအ��ရာယ် ��င် ့အြပနအ်လ�နအ်ားြဖင် ့ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့

ပဋပိက�များြဖစ်ေပ� ကျေရာက်�ိ�ငေ်ြခဆိ�ငရ်ာများကိ� ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ရန ် ��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲရန၊် အားေကာငး်သည် ့

ေဘးရန�်ကိ�တင ် တားဆးီေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� လိ�အပ်သည်။ ပဋပိက�ြဖစ်ပွားေစသည် ့ ေနာက်ခံ 

အေ�ကာငး်ရငး်များစွာသည် နက်�� ိငး်စွာ အြမစ်တွယ်လျက်��ိ�ပီး အလွန�်�ည်�ကာသည့် ကာလအတွငး် 

မေြဖ��ငး်�ိ�ငေ်သးဘ ဲ��ိေနကာ ပဋပိက�များသည် တစ်��စ်�ပီးတစ်��စ် လ�ပ်��ားေြပာငး်လဲေန�ပီး မတ�ကွဲြပားေသာ 

ေနရာေဒသများ အေပ� သက်ေရာက်မ���ိေနသည် ြဖစ်ရာ၊ယငး်တိ�က့ိ� ေကာငး်စွာနားလည်ရန ် လိ�အပ်သည်။ 

ေဘးအ��ရာယ်ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိသည် ့နယ်ေြမအတွငး် အဆိ�ြပ� ထားသည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

��င် ့ သက်ဆိ�ငသ်ည့်  ပဋပိက�အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ�များကိ� ြပ�လ�ပ်ရန ် လိ�အပ်သည်။ ထိ�အ့ြပင ် ေရ��ည်တွင ်

ရငး်��းီြမ�ပ်��မံ�၏တနဖိ်�း ��င် ့ေရ��ည်တည်တံမ့�ကိ� ကာကွယ်ေပး�ိ�ငရ်န ်ပဋပိက�ေဘးအ��ရာယ် သက်သာေလျာ့ပါး 

ေရးေဆာငရွ်က်ချက်များကိ� ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ ေနာက်ပိ�ငး်အဆင်မ့ျားတွင ်လ�ပ်ေဆာင ်

ရန ်လိ�အပ်ပါသည်။ 
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2.3။ နယ်ပယ်အတိ�ငး်အတာ  

SEA သည် မက်ခ�ိ�အဆင်စီ့မံချက်ေရးဆွရဲာ၌ လမ်း��နေ်ပးရနရ်ည်ရွယ်သည်။ ထိ�ေ�ကာင် ့ SEA သည်  သဘာဝ 

ပတ်ဝနး်ကျင ် ဆိ�ငရ်ာ ��င် ့ လ�မ� - စီးပွားဆိ�ငရ်ာဦးစားေပးတနဖိ်�းများ ��င် ့ ကနဦးအဆင် ့ စီမံကိနး်တည်ေနရာ 

ေရွးချယ်သည်အ့ခါ စီမံကိနး်ေ�ကာင်ြ့ဖစ်ေပ�လာ�ိ�ငသ်ည် ့ ေရ��ည်ြဖစ်�ပီး အတိ�ငး်အတာ ကျယ်ြပန်ေ့သာ ဆိ�းဝါးသည့် 

ထခိိ�က်မ�များ အနည်းဆံ�းြဖစ်ေစေရး သိ�မ့ဟ�တ် ေ��ာင�်�ား�ိ�ငေ်ရး ထည်သ့ွငး်စ�းစားရန ် လိ�အပ်သည့်ကိစ�များကိ� 

အာ�ံ�စိ�က်ပါသည်။ 

SEA သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံတစ်ခ�လံ�းကိ� ြခံ�ငံ��ပီး၊ အဓိက ြမစ်ဝ�မ်းများ ��င် ့ကမ်း�ိ�းတနး်ြမစ်ဝ�မ်း စ�စ�ေပါငး် ��စ်ခ� ပိ�ငး်ြခားကာ  

သးီြခားစီခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ ေလလ့ာထားပါသည်။ ၎ငး်တိ�မ့�ာ ဧရာဝတီ၊ သလံွင၊် မဲေခါင၊် စစ်ေတာငး်၊ ပဲခ�း ��င် ့ ဘးီလငး် 

ြမစ်ဝ�မ်းများ ��င် ့တနသ�ာရီ ��င် ့ရခိ�င ်ကမ်း�ိ�းတနး် ြမစ်ဝ�မ်းများ ြဖစ်သည်။ ဤ�ကီးမားေသာ သဘာဝ ေရဆငး်စနစ်များ 

အတွက် လံ�ေလာက်သည် ့ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေလလ့ာမ�အဆင်�့�ိရန�်�င် ့သင်ေ့လျာ်သည် ့ စီမံချက်ေရးဆွ�ဲိ�ငရ်န ်ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ� 

စီတွင ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� ထပ်မံစိတ်ပိ�ငး်ေလလ့ာပါသည်။  

SEA သည် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားအနည်းဆံ�း ၁၀ မဂ�ါဝပ်5   ��သိည် ့ စီမံကိနး်များအားထည့်စ�းစားသြဖင် ့အလတ်စား 

(၁၀ -၁၀ဝ မဂ�ါဝပ်) ��င် ့အ�ကီးစား (၁၀ဝ မဂ�ါဝပ်အထက်) စီမံကိနး်များ အားလံ�းကိ� လ�မ်းြခံ�မိပါသည်။ ၁၀ မဂ�ါဝပ်ကိ� 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေလလ့ာမ�အတွငး်ပါဝငရ်န ် အနည်းဆံ�း��ိရမည့်အရွယ်အစားဟ� ေရွးချယ်သတ်မ�တ်ခဲ့သည်။ ဤတပ်ဆင ်

စက်အငအ်ား��င် ့အထက် စီမံကိနး်များသည် များေသာအားြဖင် ့ပိ�မိ��ကီးမားေသာြမစ်များေပ�တွငတ်ည်��ိ�ပီး ပိ�ြမင်ေ့သာ 

တမံများ��င် ့ ပိ��ကီးေသာေရေလ�ာငပ်မာဏများ��ိကာ၊ ပိ��ကီးမားေသာ စီးဆငး်မ� အေြပာငး်အလဲများ ဖနတ်ီး၍ ြမစ်၏ 

ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းများကိ� ြဖတ်ေတာက်ေသာေ�ကာင် ့  သသိာဆိ�းဝါးသည့်ထခိိ�က်မ�များကိ� ပိ�မိ�ဖနတ်ီးေပး�ိ�ငပ်ါ သည်။ 

အချိ��ေသာ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ်ေအာက် စီမံကိနး်များသည် ပိ��ကီးေသာစီမံကိနး်များထက် သဘာဝ 

ပတ်ဝနး်ကျင�်�င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာအေပ� ပိ�မိ�ထခိိ�က်�ိ�ငေ်သာ်လည်း �ကီးမားကျယ်ြပန်ေ့သာ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲ 

သက်ေရာက်မ�များေ�ကာင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းအေပ�ထခိိ�က်မ�များကိ� ေဇာငး်ေပးေလလ့ာရန၊်   ဤ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေလလ့ာမ� တွင ်

အေသးစားစီမံကိနး်များကိ� ဖယ်ထ�တ်ထားပါသည်။  

SEA ၏ အချိနက်န်သ့တ်ချက်ေဘာငမ်�ာ ေရအားလ�ပ်စစ်က�လျငြ်မနစွ်ာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည် ့ (၂၀၁၈ - ၂၀၄၈) 

��စ် ၃၀ ကာလြဖစ်သည်။ ထိ�အချိနအ်တွငး် လက်��ိအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံေအာက်တွင ် တပ်ဆငစ်က် 

အငအ်ား ၄၄,ဝ၀ဝ မဂ�ါဝပ်အထ ိ တပ်ဆင�်ိ�ငမ်ည်ဟ� ယ�ဆရသည်။ SEA သည် ဤအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� စီမံချက် 

တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ် အာ�ံ�စိ�က်မည်ြဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ် များေသာအားြဖင် ့ ��စ်၁၀ဝေကျာ်သည် ့ ရငး်��းီြမ�ပ်��မံ� 

များ၏ သက်တမ်းတစ်ေလ�ာက်တွငြ်ဖစ်ေပ�လာမည် ့အလတ်စား မ� အ�ကီးစားအဆင်ေ့ရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ၏ 

ထခိိ�က်မ�များကိ�လည်း အသအိမ�တ်ြပ�ပါသည်။ 

2.4။ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာေရအားလ�ပ်စစ် စီမံချက်ေရးဆွဲြခငး်ဆိ�င်ရာ  

အေြခခံစညး်မျ�း များ 

ေရအားလ�ပ်စစ်မ�ေရ��ည်အကျိ�းေဖာ်ေဆာင�်ိ�ငရ်န ်  ကျင်သ့ံ�းမည် ့ ေရ��ည်တည်တံေ့သာဖွံ� �ဖိ�းမ�စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်၏ 

အဓိက စည်းမျ�းများမ�ာ ေအာက်ပါအတိ�ငး်ြဖစ် သည် - 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသတစ်ခ�လံ�းလ�မ်းြခံ�သည် ့ စီမံချက်ေရးဆွဲြခငး် - ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�သည် အြပနအ်လ�နဆ်က်သွယ်ေန�ပီး အချိန် 

ကာလအလိ�က် ေြပာငး်လဲေနေသာ ဇလေဗဒစနစ်တစ်ခ�ြဖစ်�ပီး ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ ၊ ဘ�မိေဗဒဆိ�ငရ်ာ၊ ဇီဝေဗဒဆိ�ငရ်ာ ��င် ့

 
5 The upper limit of the United Nations Industrial Development Organization’s definition of small hydropower. 
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လ�ပ့ေယာဂတိ�ေ့�ကာင် ့ြဖစ်ေပ�လာသည် ့အေြပာငး်အလဲများကိ� တံ� ့ြပန�်ိ�ငသ်ည်။ ြမစ်ဝ�မ်း၏ အစိတ်အပိ�ငး်တစ်ခ�အတွငး် 

အေြခအေနများ ��င် ့လ�ပ်ေဆာငမ်�များသည် အြခား အစိတ်အပိ�ငး် တစ်ခ� အေပ� သက်ေရာက်�ိ�ငေ်ြခ ��ိသည် သိ�မ့ဟ�တ် 

အဆိ�ပါ အြခားအစိတ်အပိ�ငး်၏ အေြခအေနများ ��င် ့ လ�ပ်ေဆာငမ်�များ၏ သက်ေရာက်မ�ကိ� ခံစားရ�ိ�ငေ်ြခ��ိသည်။ 

�ကိ�တငြ်မင�်ိ�ငစွ်မ်း မ��ိသည့် ြမစ်ဝ�မ်း၏အရည်အေသွး တြဖည်းြဖည်းချငး်အဆင်န့မ့်ိကျမ�ကိ� ေ��ာင�်�ားရန ်

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသတစ်ခ�လံ�းလ�မ်းြခံ�သည် ့စီမံချက်ေရးဆွရဲာတွင ်ဤအြပနအ်လ�နဆ်က်� �ယ်မ�ကိ� ထည်သ့ွငး်စ�းစားပါသည်။ 

ဤ စနစ်အဆင် ့ စီမံချက် ေရးဆွြဲခငး်သည် ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာအဆင်တ့စ်ခ�တွင ် မ��ိမြဖစ်လိ�အပ်သည် ့ “ေဂဟစနစ်အ

ေြခြပ�ချ�းကပ်နည်း”6 တစ်ခ�ြဖစ်�ပီး ြမစ်ဝ�မ်း၏ အဂ� ါရပ်တစ်ခ�လံ�း ��င် ့ စီမံကိနး်တစ်ခ�စီ ��င် ့

ယငး်တိ�၏့လ�ပ်ေဆာငမ်�များေ�ကာင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းစနစ်တစ်ခ�လံ�းအေပ�တွင ် ထင�်�ားေသာ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ� 

များကိ� အသအိမ�တ်ြပ�ထည်သ့ွငး်စ�းစားြခငး်အားြဖင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းစနစ်တစ်ခ�လံ�း၏ တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်�ကိ� အာ�ံ�စိ�က် 

ပါသည်။ 

ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာလ�ပ်ေဆာငခ်ျက်တစ်ခ�လံ�း ��င် ့ ြမစ်အဖွဲ�အစည်းစနစ် တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်�တိ�က့ိ� ြဖစ်ေစသည့် 

သဘာဝယ�နစ် ��စ်ခ�ကိ�သြိမငြ်ခငး်အားြဖင်၊့ ြမစ်ဝ�မ်း၏ ��ပ်ေထးွမ�အေ�ကာငး်ကိ� နားလည်�ိ�ငပ်ါသည်။ ယငး်သဘာဝ 

ယ�နစ်များမ�ာ-ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်-ြမစ်ဝ�မ်းေဒသတစ်ခ�အတွငး်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတိ�၏့ ေရဆငး်ဧရိယာများကိ� ပငလ်ယ်��င် ့

ဆက်သွယ်ေပးသည် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်�ကီး��င်၊့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ- ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အတွငး်သိ� ့ြဖစ်ေစ၊ ပငလ်ယ် 

အတွငး်သိ� ့ြဖစ်ေစ တိ�က်�ိ�က်စီးဝငသ်ည့်ဧရိယာြဖစ်�ပီး ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ၊ ဓာတ�ေဗဒဆိ�ငရ်ာ ��င် ့ ဇီဝေဗဒဆိ�ငရ်ာ 

ြဖစ်စ�များက ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေဂဟေဗဒစနစ်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များအေပ� လ�မ်းမိ�းသက်ေရာက်ရာ အေြခခံ က�နး်/ေရ 

�ကားခံဆက်သွယ်မ�ကိ�ေပးသည့် ဧရိယာတိ� ့ြဖစ်သည်။ 

ဟနခ်ျက်ညီေသာသဘာဝသယံဇာတအသံ�းချြခငး် - ြမစ်အဖွဲ�အစည်းစနစ်၏ တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်�ကိ� ထိနး်သမ်ိးရန ်

ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းမ���င် ့ သဘာဝအရငး်အြမစ်များထနိး်သိမ်းြခငး်တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီမ�မ�တစ်ခ�လိ�အပ်သည်။ 

“ေြမမျက်��ာ သွငြ်ပင”် အဆင် ့အားနည်းအားသာချက်များကိ� စ�းစားြခငး်၊ စနစ်၏ြဖစ်စ�များ��င် ့လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ 

��င် ့ တစ်မ�ထ�းြခားေသာတနဖိ်�းများ ထနိး်သိမ်းေရးအတွက် တနဖိ်�းြမင်မ့ားေသာဧရိယာများကိ� ကာကွယ်ထားစ�တွင ်

တနဖိ်�းနည်း သည် ့ ဧရိယာများတွင ် သင်ေ့လျာ်ေသာ အရွယ်အစား၊၊ ဒဇိီ�ငး်၊ အေရအတွက်တိ� ့ြဖင် ့ ေရအားလ�ပ်စစ် 

အကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� ခွင်ြ့ပ�ြခငး်အားြဖင် ့ဤဟနခ်ျက်ညီမ�မ�ကိ� ရ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်။  

သဘာဝအရငး်အြမစ်၏ စွမ်း�ိ�ငသ်ည်အ့တိ�ငး်အတာကိ� အေြခခံသည်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� - သဘာဝတနဖိ်�းများ 

လွနလ်ွန ်ကဲကဲ အဆင်န့မ့်ိကျေစြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�အရငး်အြမစ်များကိ� အသံ�းြပ�သည် ့ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ အေပ� 

�ကီးမား ေသာ ထခိိ�က်မ�များ ြဖစ်ေပ�ေစြခငး်များမ��ိဘ ဲ သဘာဝစနစ်၏ စွမ်းရည် (“ထမ်းေဆာင�်ိ�ငသ်ည်စွ့မ်းရည်”) 

ကန်သ့တ်ချက်အတွငး် တွငသ်ာ ေရအားလ�ပ်စစ်ကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရမည်ြဖစ်သည်။ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်

သင်ေ့လျာ်ေသာ ဧရိယာကိ� ေရွးချယ်ရာတွင ် သဘာဝြဖစ်စ�များ ��င့ ် တနဖိ်�းများအြပင ် ဤ အဂ� ါရပ်များအေပ�  

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ သက်ေရာက်မ�များကိ� ေကာငး်စွာ နားလည်ရန ်လိ�အပ်ပါသည်။ 

ထခိိ�က်မ�မ��ိေသးေသာ ြမစ်များ /ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� ဆက်လက်ထနိး်ထားြခငး် -  ထခိိ�က်မ�မ��ိဘ ဲ ကျန�်�ိ သည့် 

ြမစ်များ/ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးထားရနလ်ိ�အပ်သည်။ သိ�မ့�သာ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့အြခား ြမစ်များ / ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ ၏ အဆင်န့မ့်ိကျမ�ကိ� ကာမိေစရန ် ထိ� ြမစ်များ/ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

များက ၎ငး်တိ�၏့ သဘာဝလ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ� အြပည်အ့ဝ ဆက်လက်ေထာက်ပ့ံေပး�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ အ�ကီးစား 

 
6 A central tenet of the Convention on Biological Diversity (1993) defined as “a strategy for the integrated management 
of land, water, and living resources that promotes conservation and sustainable use in an equitable way.” 
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ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များကိ� အေကာငအ်ထည်မေဖာ်ဘ၊ဲ ထိနး်ေကျာငး်စွက်ဖက်မ�မခံရေသး သည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

တစ်ခ�လံ�းကိ� ထနိး်သိမ်းေစာင်ေ့��ာက်ထားြခငး်သည် ရာသအီလိ�က်ေရစီးဆငး်မ�၊ ေရအရည်အေသွး၊ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ ��င် ့

ေရေန သက်��ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများကိ� ထနိး်သမ်ိးေပး�ပီး ထိ�မ�တစ်ဆင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသြဖစ်စ�များ 

အလံ�းစံ�တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်�ကိ�  က�ညီြဖည်ဆ့ည်းေပး ပါသည်။ 

2.5။ သတငး်အချက်အလက်  အကန်အ့သတ်များ 

ြမစ်၏ဇလေဗဒ ��င် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ၊ ြမစ်၏ေဂဟစနစ်များ၊ ေရေနမျိ�းစိတ်များ��င် ့ လ�မ�-စီးပွား အေြခအေနများ 

အပါအဝင ်အေရးပါသည် ့နယ်ပယ်များအတွငး် အကန်အ့သတ်ြဖင်သ့ာ ရ�ိ�ငသ်ည် ့သတငး် အချက်အလက်များြဖင် ့SEA 

ကိ� ြပ�စ�ခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ ရ�ိ�ငသ်မ� အခိ�ငလ်ံ�ဆံ�းသတငး်အချက်အလက်များကိ� အသံ�းြပ�ထားေသာ်လည်း အေသးစိတ် 

သတငး်အချက်အလက် မရ�ိ�ငသ်ည်ေ့နရာများတွငမ်� အချိ��ေသာအဂ� ါရပ်များကိ� အကဲြဖတ်ရန ်အနးီစပ်ဆံ�း အ��နး်ကိနး် 

များ သိ�မ့ဟ�တ် က�မ်းကျငသ်�များ ၏ ထငြ်မငယ်�ဆချက်များကိ� အမ�ီြပ�ထားပါသည်။ 

ထိ�ေ့�ကာင်အ့ေရးပါသည့် သတငး်အချက်အလက်များ ရ��ိလာသည်��င်အ့မ� SDF ကိ� အချိန�်�င်တ့ေြပးညီ ြပနလ်ည် 

ြပငဆ်ငရ်န ် လိ�အပ်ပါသည်။ ��စ်တိ� ��င် ့ ��စ်လတ်ကာလတွင ်  အချက်အလက်များကိ� ေအာက်ပါတိ�မ့�ရယ�သင်သ့ည် - 

ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံချက် ေရးဆွြဲခငး်အတွက်  မ��ိမြဖစ်အေရးပါသည်ဟ� SEA တွင ် ခွဲြခားသတ်မ�တ်ထားသည် ့

ေလလ့ာမ�များ ��င် ့ အချက်အလက် ေကာက်ယ� ြခငး်၊ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရ ��င် ့ ပ�ဂ�လိကဖွံ� �ဖိ�းေရးေဆာငရွ်က်သ�များက 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�ကိ� ေစာင် ့�ကည်ြ့ခငး်၊ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များ 

ေဆာငရွ်က်သည် ့ ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ� ��င် ့ ထခိိ�က်မ� အကဲြဖတ် ဆနး်စစ်ြခငး် ��င် ့ ေဆာငရွ်က်ဆြဲဖစ်ေသာ 

ေလလ့ာမ�များ  (ဥပမာ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းဘက်စံ�စီမံခန်ခ့ွဲေရးစီမံကိနး် “AIRBMP”) သိ�မ့ဟ�တ် စတငလ်�ပ်ေဆာငေ်တာမ့ည် ့

ေလလ့ာမ�များမ�  အချက်အလက်များ ရယ�သင်ပ့ါသည်။ 
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3/  ချ�းကပ်နညး်  ��င့်  နညး်နာနိဿယ  

3.1။ ချ�းကပ်နညး် 

စီမံကိနး်��င်ဆ့က်�ယွ်ပတ်သက်သ�များ ��င် ့အထ�းက�မ်းကျငသ်�များ၏ သေဘာထားအြမငအ်မျိ�းမျိ�းအေပ� ေကျလည်စွာ 

ေဆွးေ�းွ ဆ��ရယ�ထားသည် ့ ၁၈လ�ကာေသာ၊ ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာေသာလ�ပ်ငနး်စ�တစ်ခ�ြဖင် ့ SEA စာတမ်းကိ�ြပ�စ�ခဲ့ 

ပါသည်။ စာတမ်းြပ�စ� ေရးဆွဲေရးအဖွဲ�သည် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ ၊ သဘာဝသယံဇာတ ��င် ့ လ�မ� - စီးပွား 

အေြခအေနများအေ�ကာငး် ရ�ိ�ငသ်မ� ဓမ�ဓိ�ာနအ်ကျဆံ�း သတငး်အချက်အလက်များကိ� သတငး်ရငး်ြမစ် အမျိ�းမျိ�းထမံ� 

ရယ�စ�ေဆာငး်ကာ၊ လာမည့်��စ်ေပါငး် ၃၀  ��င် ့ယငး်အလွနက်ာလအတွက် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ဆိ�ငရ်ာ လိ�အပ်ချက်များ ��င် ့ ဦးတည်ချက်လမ်းေ�ကာငး်အေပ� ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ နားလည်မ� 

တစ်ခ�ကိ� ဖနတ်ီးတည်ေဆာက် ပါသည်။ 

ကနဦးစီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်သည် အေြခခံစည်းမျ�း/ယံ��ကည်ချက်များအေပ� အေြခခံ၍၊ စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်လမ်း��န ်

(ပထမမ��ကမ်း)ကိ� တတ်�ိ�ငသ်မ�ေစာေစာေပးအပ်ြခငး်ြဖင် ့  (၁) ေနာက်ထပ်စီမံကိနး်များ အတည်မြပ�မီ၊ ဤေရအား 

လ�ပ်စစ်က�၏ လ�ပ်နည်း လ�ပ်ဟနမ်ျားသည်  ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေရး ေမ�ာ်ြမငလ်�ပ်ေဆာငမ်�သိ� ့ ေရွ�လာေပမည်၊ 

(၂) စွမ်းအငအ်မျိ�းအစားအလိ�က်ေရာစပ်အသံ�းြပ�ရာတွင ် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာင ်

အထည်ေဖာ်မ�များလိ�အပ်ေ�ကာငး် ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန်ေ့ထာက်ခံမ�များရ��ိေစမည်၊ (၃) အဓိက သတငး်အချက်အလက် 

လစ်ဟာမ�များ ��င် ့ စီမံေရးဆွြဲခငး်အတွက် လိ�အပ်ချက်များကိ� ေဖာ်ထ�တ်သတ်မ�တ်ေပး�ပီး၊ ဤ လစ်ဟာမ�များကိ� 

ြဖည့်စွက်�ိ�ငေ်ရး��င် ့ ပိ�မိ�အေသးစိတ်ကျသည့် စီမံေရးဆွြဲခငး်များကိ� ကာလတိ� ��င် ့ ကာလလတ် များအတွငး် 

စတငေ်ဆာငရွ်က်�ိ�ငရ်နအ်တွက် အေရး�ကီးသည့် လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ� ြဖစ်�ိ�ငသ်မ�ေစာေစာ ေဆာငရွ်က် �ိ�ငမ်ည် 

ြဖစ်သည်။  

ကျယ်ြပန်ေ့သာအြမငမ်ျားစ�ေဆာငး်ရ��ိရန၊် လက်��ိအေြခအေနများ ��င် ့ အနာဂတ်အလားအလာများအေပ� အကဲြဖတ် 

ရန ်တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�ကိ� အားေပးေသာ၊ ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမ���ိေသာ ချ�းကပ်နည်းကိ� သံ�းစဲွခဲ့ပါသည်။ ဤချ�းကပ်နည်း 

သည် - 

1) ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ြဖစ်ေစေရး ထည်စ့�းစားရနလ်ိ�အပ် 

သည် ့ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ ��င် ့ လ�မ� - စီးပွားဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများ��င် ့ ဦးစားေပး အေ�ကာငး်အရာများ 

အေ�ကာငး် ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်သ�များ��င် ့စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်သည်အ့ြခားသ�များအ�ကား ေဆွးေ�းွေြပာဆိ�မ� 

��င် ့နားလည်မ�များ ကိ� တိ�းပွားေစခဲ့သည်။ 

2) သဘာဝအရငး်အြမစ်များ ��င် ့ ေဂဟစနစ်များကိ� ေရ��ည်တည်တံေ့အာင ် ထနိး်သမ်ိးအသံ�းြပ�ြခငး်��င် ့ 

အကာအကွယ်ေပးြခငး်၊ ေရ��ည်စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိ�းမ�တိ��့�င်ဆ့က်�ယွ်သည် ့ စီမံကိနး်��င်ဆ့က်�ယွ်ပတ်သက်သ� 

များ၏ တနဖိ်�းထားမ�များကိ� သပိ�ံနည်းကျစွာထည်သ့ွငး်စ�းစားထားသည် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ေံရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�း 

ေရးအတွက် စ�ဆက်မြပတ် ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ်(SDF) တစ်ခ�ကိ� သတ်မ�တ်ေဖာ်ထ�တ် ေပးခဲ့သည်။ 

3) စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ် (SDF) ကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန�်�င် ့ အချိနက်ာလအလိ�က် 

ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံရန ် အဓိကလ�ပ်ေဆာငရ်မည်အ့ချက်များ  (မ�ဝါဒများ၊ အစီအမံများ��င် ့ ေလ့လာမ�များ) ကိ� 

ေဖာ်ြပေပးခဲ့သည်။ 
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3.2။ MONREC ��င့် MOEE မိတ်ဖက် ပ�းေပါငး်ေဆာင်ရွက်မ� 

SEAကိ� သယံဇာတ��င်ပ့တ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သိမ်းေရးဝန�်ကီးဌာန၊ ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သိမ်းေရးဦးစီးဌာန(ECD) ��င် ့

လ�ပ်စစ်��င် ့စွမ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန ၊ လ�ပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန(DEPP) တိ�အ့�ကား မိတ်ဖက်ပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ� 

ြဖင် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့သည်။ SEA ြပ�စ�ေရးဆွဲစ�ကာလအတွငး်၊ အဆိ�ပါဦးစီးဌာနများ ��င် ့ ဝန�်ကီးဌာနများက 

အ�ကံဉာဏ ်��င် ့အက�အညီများ ေပးခဲ့ရာ ေအာက်ပါတိ� ့ အပါအဝငြ်ဖစ်သည်။ 

• SEA ဦးတည်ချက် ��င် ့ ြဖစ်ထွနး်တိ�းတက်မ�များ သံ�းသပ်ရန ် အ�ကီးတနး် အ�ကံေပးေကာ်မတီ အစည်းအေဝး 

များတွင ်ပါဝငတ်က်ေရာက်ြခငး် 

• စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ ��င် ့ထေိတွ�ေဆွးေ�းွေဆာငရွ်က်မ�များအားလံ�းတွင ်ပါဝငရ်န ်ဝန�်ကီးဌာန 

တစ်ခ�စီမ� နည်းပညာပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အ�ကံေပးအရာ��ိ ��စ်ဦးကိ� ပ့ံပိ�းေပးြခငး် 

• ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်ေဒတာေဘစ့် စ�စည်းမ�အတွက် နည်းပညာဆိ�ငရ်ာ အဓိကအချက်အလက်များ 

ေပးြခငး်  

• သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင�်�င် ့ လ�ပ်စစ်��င်ပ့တ်သက်ေသာ လက်��ိစည်းမျ�းများ��င် ့ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိ�က်မ� 

ဆနး်စစ်ြခငး် (EIA) အစီရငခ်ံစာများကိ� သံ�းသပ်ြခငး် 

• ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်ေရးဆွြဲခငး် ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းစီမံခန်ခ့ွဲမ�တွင ် ပါဝငသ်ည် ့ အြခားဝန�်ကီးဌာနများ ��င် ့

ဌာနများ၏ သေဘာထားအြမငမ်ျားကိ� SEA တွင ်ထည်သ့ွငး်ရန ်ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

3.3။ နညး်နာနိဿယ 

SEA ြပ�စ�ေရးဆွြဲခငး်၏အဓိကလ�ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် (ပံ� ၃.၁) - 

• အေရး�ကီးကိစ�များကိ� ေရွးချယ်၍ ဆနး်စစ်မည်အ့တိ�ငး်အတာသတ်မ�တ်ြခငး် 

• အ�ကံေပးအဖွဲ�(AG) ��င်က့�မ်းကျငသ်�များအဖွဲ� (EG)ဖွဲ�စည်းြခငး်��င့အ်ဆိ�ပါအဖွဲ�များ��င့ ်တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး် 

• ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် GIS ေဒတာေဘစ့် ြပ�စ�ြခငး် 

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ ��င် ့ လ�မ� - စီးပွားဆိ�ငရ်ာအေြခခံအချက်အလက်ကိ� အကဲြဖတ် 

ြခငး်  

• လက်��ိ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည်ပံ့�စံအား  ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်မ���ေထာင်မ့� ခွဲြခမ်း 

စိတ်ြဖာ ေလလ့ာြခငး် 

• စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ်(SDF )ဖွံ� �ဖိ�းမ� ��င် ့ 

• လ�ပ်ငနး်စ�တစ်ေလ�ာက်တွင ်စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်သ�အများအြပား��င် ့ ေဆွးေ�းွြခငး် ��င် ့တိ�ငပ်င�်�းီေ��ာြခငး်  
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ပံ� 3.1။ SEA နည်းနာနဿိယ ��င် ့ရလာဒမ်ျား 

 

3.3.1။ အေရး�ကီးကိစ�များကိ�  ေရွးချယ်၍ ဆနး်စစ်မည့်အတိ�ငး်အတာသတ်မ�တ်ြခငး်  

အေရး�ကီးကိစ�များကိ� ေရွးချယ်၍ ဆနး်စစ်မည်အ့တိ�ငး်အတာသတ်မ�တ်ြခငး်တွင ်  စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ် 

သ�မျိ�းစံ�တိ��့ �င် ့ အလ�ပ်�ံ�ေဆွးေ�းွပဲွများ၊ တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအဆင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာတိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး်များ၊ သတငး် 

အချက်အလက်ေဝမ�ရန ် ေတွ�ဆံ�စည်းေဝးမ�များ၊ တိ�က်�ိ�က်ေဆွးေ�းွမ�များ ��င် ့ အ�ကံေပးအဖွဲ� (AG) ��င် ့ နည်းပညာ 

က�မ်းကျငသ်�များအဖွဲ� (EG) အစည်းအေဝးများအပါအဝင ်အစိ�းရ၊ အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ ၊  ေရအားလ�ပ်စစ် 

က�မ�ဏီများ၊ စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်သ�များ��င် ့ ဆက်တိ�က်ထိေတွ�ဆက်ဆစံည်းေဝးမ�များစွာပါဝငသ်ည်။ ဤ တိ�ငပ်င် 

ေဆွးေ�းွမ�များတွင ် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ��င် ့ လ�မ� - စီးပွားဆိ�ငရ်ာ အဓိကအေရးကိစ�များ��င် ့ ေရ��ည် 

အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်၊ အကာအကွယ်ေပးြခငး်��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းများ စီမံခန်ခ့ွဲြခငး်ဆိ�ငရ်ာ 

စိ�းရိမ်မ�များ ကိ�ေဖာ်ထ�တ်သတ်မ�တ်ရန ်က�မ်းကျငသ်�များ��င် ့စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်သ�များ၏ အြမငမ်ျားကိ� ေကျလည်စွာ 

ေဆွးေ�းွဆ��ရယ�ခဲ့�ကပါသည်။ ေတွ� ��ိရေသာ ြပဿနာအေရးကိစ�များကိ� ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေလ့လာ�ိ�ငရ်န ် မဟာဗျ�ဟာ 

ေြမာက် အေ�ကာငး်အရာ ခ���စ် ခ� အြဖစ် ကျစ်လစ်စွာစ�စည်း ေပါငး်စပ်ခဲ့ပါသည်- 

• ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

• ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ ��င် ့��နး်သယ်ေဆာငမ်� 

• ေရေနေဂဟစနစ်များ ��င် ့ငါးလ�ပ်ငနး်များ 

• က�နး်ေြမ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ��င် ့ေဘးမ့ဲဧရိယာများ 

• လ�မ�ေရး��င် ့သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ 

• စီးပွားေရး ��င် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ ဖွံ� �ဖိ�းေရး ��င် ့

• ပဋပိက� 
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3.3.2။ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး် ေဒတာေဘ့စ် ထ�ေထာင်ြခငး်  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� အေြခအေနြပ 

အချက်အလက်များေကာက်ယ�ရန�်�င် ့ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ စီမံေရးဆွမဲ�များကိ� အသေိပးရန၊် တပ်ဆငစ်က် 

အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င့ ်အထက် တည်ေဆာက်�ပီး ��င် ့အဆိ�ြပ� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ တစ်မျိ�းသားလံ�းအဆင် ့

GIS ေဒတာေဘစ့်ကိ� ေရးဆွေဲဖာ်ထ�တ်ခဲ့ပါသည်။ ထိ�ေဒတာေဘစ့်သည် ေအာက်ပါတိ� ့ အပါအဝင ် စီမံကိနး်တစ်ခ�စီ၏ 

တည်ေနရာ��င် ့ စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာ အဓိက အချက်အလက် အကျ�းချ�ပ်တစ်ခ�ကိ�ေပးပါသည်-  

• ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်���င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အေြခအေန - အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ� ၊ ရငး်��းီြမ�ပ်��မံ� အမျိ�းအစား၊ 

အေကာငအ်ထည် ေဖာ်�ပီးစီးမ�အဆင် ့ ��င် ့စီမံကိနး်�ပီးစီးရန ်လျာထားသည်�့�စ်  

• အေြခခံအချက်အလက်၏ အေြခအေနများ - ေရေဝေရလဲဧရိယာ၊ မိ�းေရချိန ်၊ ��စ်စ�ပျမ်းမ� စီးဝငေ်ရ ��င် ့

• စီမံကိနး်၏ နည်းပညာဆိ�ငရ်ာအချက်အလက် - တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား(မဂ�ါဝပ်)၊ စီမံကိနး်အမျိ�းအစား (ဥပမာ 

ေရသိ�ေလ�ာငမ်�မပါသည် ့ run-of-river ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၊ တမံြဖင်ဆ့ည်ေရသိ�ေလ�ာငသ်ည့် 

ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်၊ ဘက်စံ�စီမံကိနး်) ၊ တမံအမျိ�းအစား��င်အ့ြမင်၊့ ဆည်ေရမျက်��ာြပငဧ်ရိယာ ��င် ့

ေရေလ�ာငပ်မာဏ၊ ေရထနိး်သိမ်း သိ�ေလ�ာငရ်န ် ပ�မ်းမ��ကာချိန ် ၊ ဓာတ်အားေပးစက်�ံ�တည်ေနရာ ၊ 

��စ်စ�ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� (GWh/ year) ��င် ့ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားအသံ�းြပ�မ� (ြပည်တွငး်သံ�း/ြပည်ပပိ� ့  

ရာခိ�င�်�နး် ) 

3.3.3။ အေြခခံအချက်အလက် ဆနး်စစ်မ� ��င့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအေပ� အကဲြဖတ်ြခငး်  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ ��စ်ခ� အတွက် တစ်ခ�ချငး်စီ၏ ��ိရငး်အေြခခံအချက်အလက်အေြခအေနများ ��င် ့ အနာဂတ်တွင ်

ြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည် ့ အလားအလာများ ကိ�အကဲြဖတ်ရန ် အေ�ကာငး်အရာအချက်အလက်များ ��င် ့ ေနရာေဒသဆိ�ငရ်ာ 

အချက်အလက်တိ�က့ိ� စ�ေဆာငး် ြပ�စ�ခဲ့သည်။ ဆက်� �ယ်လျက်��ိေသာ ေအာက်ပါအေ�ကာငး်အရာ ခ���စ် ခ�ကိ� ြခံ�မိသည့် 

အေြခခံအချက်အလက် ဆနး်စစ်မ� အစီရငခ်ံစာကိ� ြပ�စ�ခဲ့ပါသည် - 

• ေရအားလ�ပ်စစ် 

• ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ ��င် ့��နး်သယ်ေဆာငမ်� 

• က�နး်ေြမ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ 

• ငါးလ�ပ်ငနး် ၊ ေရေန ေဂဟစနစ် ��င် ့ြမစ်၏ တည်တံေ့ကာငး်မွနမ်� 

• စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိ�းမ� ��င် ့ေြမ အသံ�းချမ� 

• လ�မ�ေရး ��င် ့သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ 

• �ငမ်ိးချမ်းေရး ��င် ့ပဋပိက� 

SEA ၏ မဟာဗျ�ဟာေြမာက် အေ�ကာငး်အရာငါးခ���င်စ့ပ်လျ�း၍ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအလိ�က် အကဲြဖတ်ခဲ့သည်။ 

ထိ�အေ�ကာငး်အရာ ငါးခ�မ�ာ (၁) ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ ၊ (၂) ေရေနေဂဟစနစ် ��င် ့ငါးလ�ပ်ငနး်များ ၊ (၃) က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ 

၊ (၄) လ�မ�ေရး ��င် ့သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ၊ (၅) �ငမ်ိးချမ်းေရး ��င့ ်ပဋပိက� တိ� ့ြဖစ်သည်။ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ� ေ�ကာင် ့ထခိိ�က်မ� �ကီးမားစွာ ခံစားရ�ိ�ငေ်သာ၊  ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ��င် ့လ�မ�-စီးပွား ဆိ�ငရ်ာအဓိက “တနဖိ်�းများ”��င် ့

ဆက်�ယွ်သည် ့ ထိ�အဂ� ါရပ်များကိ�အကဲြဖတ်ရာတွင၊် ထ�တ်ြပနေ်�ကညာထားေသာ သတငး်အချက်အလက်များ၊ 

ေနရာေဒသဆိ�ငရ်ာ အချက်အလက်၊ က�မ်းကျငသ်�များ၏ သေဘာထားအြမင ် ��င် ့ စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်သ�များ ��င် ့

တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�တိ�အ့ေပ� အေြခခံခဲ့သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�စီအေပ� အထက်ေဖာ်ြပပါမဟာဗျ�ဟာေြမာက် 

အေ�ကာငး်အရာ ၅ ခ� ကိ� သတ်မ�တ်စံ��နး်အစံ�ကိ� အေြခခံ၍ (၁ - ၅) အ�ကား အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်များေပးသည်၊ 
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ဆိ�လိ�သည်မ�ာ-  ထိ� ဗျ�ဟာေြမာက်အေ�ကာငး်အရာအတွက် ��ငိး်ရ “တနဖိ်�း” ကိ� ေပးြခငး်ြဖစ်၍၊ ၁ သည် တနဖိ်�းနည်းြခငး် 

ကိ� ��နြ်ပ�ပီး ၅ ကိ� တနဖိ်�းအလွနြ်မင်မ့ားြခငး်ကိ� ရည်��နး်ပါသည်။ ဤခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ�ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအကဲြဖတ်မ� 

ဆိ�ငရ်ာ သးီြခားအစီရငခ်ံစာတစ်ခ�တွင ် တငြ်ပထားလျက်၊ အေြခခံအချက်အလက်တနဖိ်�းများ ၊ အဓိကကျသည့် 

ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ��င့ ်လ�မ�-စီးပွား အဂ� ါရပ်များကိ�ပါ အကျ�းချ�ပ်ေဖာ်ြပ၍ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၅၈ ခ�အတွက် 

တစ်ခ�စီ၏  အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်များကိ� ��ငး်ြပထားပါသည်။ ထိ�ေနာက် တစ်�ိ�ငင်လံံ�းအ��ံ ့ ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ၊ လ�မ�- 

စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာ��င် ့ ပဋပိက�ဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများ ပျံ� ��ံ ့ြဖစ်ေပ� ပံ�ကိ�ြပသရန ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီ၏ အေြခခံ 

အချက်အလက် အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များကိ�  တစ်�ိ�ငင်လံံ�း၏ ေြမပံ�များအေပ�တွင ်ထပ်၍ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။  

3.3.4။ လက်��ိပံ�စံ (BAU)အတိ�ငး်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် ေရအားလ�ပ်စစ်၏ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်  

�ိ�င်စွမ်းကိ� ခွဲ ြခမ်း  စိတ်ြဖာမ�  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲြဖစ်စ�များ ��င် ့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များအေပ� သသိာ�ကီးမားေသာထခိိ�က်မ�များကိ� 

စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ရန ် လက်��ိသတ်မ�တ်ထားသည့်ပံ�စံအတိ�ငး်ေဆာငရွ်က်မည်ဟ�ယ�ဆထားသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

များ၏ ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�များကိ� ြခံ�ငံ�အကဲြဖတ်မ�တစ်ခ� ေဆာငရွ်က်ခဲ့ပါသည်။ ဤ 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ�တွင ် ေနာငလ်ာမည့် ��စ်ေပါငး် ၃၀ အတွငး် စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်အလိ�က် သံ�းသပ်အတည်ြပ�သည့် 

ပံ�စံအတိ�ငး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�တွင ်လက်��ိအဆိ�ြပ�ထား�ပီး စီမံကိနး်များ ��င့ ် ေရွးချယ်ေဖာ်ထ�တ်ခဲ့သည် ့ စီမံကိနး် 

များအားလံ�းပါဝငသ်ည်ဟ�ယ�ဆထားသည်။ ဤ ကနဦးအကဲြဖတ်မ�ကိ� ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင် ့ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ� 

�ကီးများကိ� စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်၍၊  ေရ��ည်အကျိ�း ြဖစ်ထွနး်သည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် 

ကျိ�းေ�ကာငး်ဆငြ်ခငဆ်ံ�းြဖတ်မ� ��င် ့ဦးတည်ချက်ကိ� ရ��ိ ေစသည်။ 

3.3.5။ စ�ဆက်မြပတ်ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင် (SDF) 

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ���င် ့အေရးပါသည် ့ပတ်ဝနး်ကျင�်�င်လ့�မ�ေရးလ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ��င် ့တနဖိ်�းများ 

ထနိး်သမ်ိးြခငး် ��င် ့အကာအကွယ်ေပးြခငး် တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီေစရန ်(SDF) ကိ� ြပ�စ�ေဖာ်ထ�တ်ခဲ့ပါသည်။ SDF သည် 

��စ်ေပါငး် ၁၀ဝ ေကျာ် အကျိ�းရလဒမ်ျား ရ��ိရန ် ရည်မ�နး်�ပီး၊ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ 

ေလလ့ာမ���င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ေသာတနဖိ်�းများအလိ�က် အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်များအေပ� အေြခခံ�ပီး ြမစ်၏အရငး်အြမစ် 

များအတွက် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းလ�မ်းြခံ�ေသာ စီမံချက်မ�ေဘာငတ်စ်ခ�ကိ� ေပးပါသည်။ ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်မ� 

ထနိး်သမ်ိးထား�ိ�ငေ်ရးအတွက် အေရး�ကီးသည် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များကိ� သးီသန်ဖ့ယ်ချနထ်ိနး်သမ်ိးထားရန ် အ�ကံြပ� 

သည်။ အေြခခံအချက်အလက် ဆနး်စစ်ြခငး် အေပ�အေြခခံ၍ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ကာ 

တနဖိ်�းပိ�ြမင်ေ့သာ ဧရိယာများကိ� သးီသန်ထ့နိး်သမ်ိးရန ် အ�ကံြပ�ထား�ပီး၊ တနဖိ်�းနည်းေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် 

ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး အတွက် သင်ေ့လျာ်သည် ့အလားအလာ��ိသည်ဟ� ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ပါသည်။ 

3.3.6။ SDF အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအစီအမံ  

SDF အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် ��င် ့ အခါအားေလျာ်စွာ ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံရန ် အဓိက ေဆာငရွ်က်စရာများ 

ပါဝငေ်သာ အစီအစ�တစ်ခ�ကိ� ေဖာ်ထ�တ်ခဲ့ပါသည်။ ထိ�အစီအစ�တွင ်မ�ဝါဒများအေပ� အ�ကံြပ�ချက်များ ��င် ့SDF ကိ� 

အစိ�းရမ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်အတွက်  လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ ၊ ဟာကွက်များ ြဖည်ဆ့ည်းရန ် ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ 

��င် ့ ပစ်မ�တ်ထားသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင်မ့ျားတွင ် စီမံချက်ေရးဆွမဲ� တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ် အေရး�ကီးသည့် 

အေြခခံ အချက်အလက်များ စ�ေဆာငး်ရယ�ြခငး် ၊ ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်၍ြပ�လ�ပ်သည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း လ�မ်းြခံ�ေသာ 

ထပ်ေဆာငး်စီမံချက် ေရးဆွြဲခငး်၊ အဖွဲ�အစည်းဆိ�ငရ်ာ စွမ်းရည်ြမ�င်တ့ငေ်ပးြခငး်��င် ့ SDF ကိ� ပံ�မ�နသ်ံ�းသပ်ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

တိ� ့  ပါဝငသ်ည်။ 
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3.3.7။ စီမံကိနး်��င့်ပတ်သက်ဆက်�ွယ်သ� များ ��င့် ထိေတွ�ဆက်ဆံမ�  

စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ် (SDF) ေဖာ်ထ�တ်ရာတွင ် ထည်သ့ွငး်စ�းစားရန ် လိ�အပ်သည် ့ စီမံကိနး်��င် ့

ပတ်သက် ဆက်�ယွ်သ�အမျိ�းမျိ�းတိ�၏့ တနဖိ်�းထားမ�များ ��င် ့အကျိ�းစီးပွားေမ�ာ်မ�နး်ချက်များအေပ� ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ် 

သ�များ ပိ�မိ� နားလည်လာေစရန ် ��င် ့ ပ�ဂ�လိကလ�ပ်ငနး်��ငမ်ျား ��င် ့ ြပည်သ�တိ�အ့�ကား အြပနအ်လ�န ် ေဆွးေ�းွမ�များ 

တိ�းတက်ေကာငး်မွန ် လာေစရန ် SEA လ�ပ်ငနး်စ�တစ်ေလ�ာက် ပါဝငသ်င်ပ့ါဝငထ်ိ�က်သ�များ��င် ့ ထေိတွ�ဆက်ဆ ံ

ေဆာငရွ်က်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိနး်��င် ့ ပတ်သက်သ�များ��င် ့  ထေိတွ�ဆက်ဆမံ�အစီအစ�ကိ� ေဖာ်ထ�တ်ခဲ့�ပီး၊ ယငး် 

အစီအစ�သည် SEA ြပ�စ�ေရးဆွစဲ�ကာလအတွငး် တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး်��င် ့ဆက်သွယ်ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငမ်�များကိ� 

ေဖာ်ေဆာငေ်ပးခဲ့ကာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသစီမံခန်ခ့ွဲေရးအတွငး် စီမံကိနး်��င် ့

ပတ်သက်သည် ့ အဓိကအ�ပ်စ�များကိ� ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ေပးပါသည်။ စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်သည် ့ အဓိကအ�ပ်စ�များမ�ာ 

ြပည်ေထာငစ်���င် ့ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး အစိ�းရများ ၊ �ိ�ငင်အံဆင်�့�င် ့ ေဒသဆိ�ငရ်ာအဆင် ့ အရပ်ဘက်လ�မ� 

အဖွဲ�အစည်းများ (CSOs)၊ တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�င်အဖွဲ�အစည်းများ (EAOs)၊ �ိ�ငင်ေံရးပါတီများ၊ ေဒသခံလ�ထ�၊ 

ပ�ဂ�လိကက�၊ ဖွံ� �ဖိ�းေရးမိတ်ဖက်အဖွဲ�များ၊ �ိ�ငင်တံကာ ��င် ့ြပည်တွငး်မ� အစိ�းရ မဟ�တ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများ (NGOs)၊ 

တက� သိ�လ်များ ��င် ့ဘက်ေပါငး်စံ� ဖွံ� �ဖိ�းေရး ေအဂျငစီ်များ ��င် ့ဘဏမ်ျား ြဖစ်�ကပါသည်။ 

ေရအားလ�ပ်စစ် ေဖာ်ထ�တ်ရန ် စီမံထားသည် ့ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီးတိ�မ့� အြမငမ်ျား ြဖစ်�ိ�ငသ်မ�များများ ဖမ်းဆ�ပ်  

ရ��ိ�ိ�ငရ်န ် စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်သ�များ ��င် ့ထေိတွ�ဆက်ဆေံဆွးေ�းွပဲွေပါငး် ၅၅ ပဲွ ေကျာ်ကိ�  ြမနမ်ာတစ်�ိ�ငင်လံံ�း အ��ံ ့ 

ကျငး်ပြပ�လ�ပ်ခဲ့ သည်။ (ပံ� ၃.၂)  ထိ�ေဆွးေ�းွပဲွများတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် - 

• တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအဆင်တ့ွင ် ြမစ်-ြမစ်ဝ�မ်း တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များ - အေရး�ကီးကိစ�များကိ� ေရွးချယ်၍ 

ဆနး်စစ်မည်အ့တိ�ငး်အတာသတ်မ�တ်သည်က့ာလအတွငး် ြမစ်ဝ�မ်းအဆင် ့ အဓိကကျသည် ့ ပတ်ဝနး်ကျင�်�င် ့

လ�မ�ေရး ဆိ�ငရ်ာအေရးကိစ�များ ��င် ့ အခွင်အ့လမ်းများကိ�ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ရန၊် SDF မ��ကမ်းဆိ�ငရ်ာ 

အ�ကံြပ�ချက်များအေပ� ြပနလ်ည်သံ�းသပ်ရန ် ��င် ့ သေဘာထားမ�တ်ချက်များေပးရန ် CSOများ ၊ ြပည်နယ်/ 

တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအစိ�းရများ ��င် ့အလ�ပ်�ံ�ေဆွးေ�းွပဲွများ၊ 

• စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ� မျိ�းစံ�ပါဝငသ်ည် ့ အလ�ပ်�ံ�ေဆွးေ�းွပဲွများ - စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်သ� 

အားလံ�းကိ� လမ်းဖွင်ေ့ပးထား�ပီး SEA ၏ အဆင်အ့ားလံ�းေဆာငရွ်က်စ�အတွငး် ြပည်ေထာငစ်���င် ့ေဒသဆိ�ငရ်ာ 

အစိ�းရ၊ �ိ�ငင်တံကာ��င် ့ ေဒသခံ NGO များ၊ တက� သိ�လ်များ��င် ့ ပ�ဂ�လိကက� တိ�မ့� ကိ�ယ်စားလ�ယ်များအား 

ထည်သ့ွငး် ေပးထားသည် ၊ 

• ေဒသခံရပ်ရွာလ�ထ���င် ့ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး် - ေကျးရွာအဆင် ့  ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င် ့ လ�မ�ေရး ထခိိ�က်မ�များ၏ 

ခိ�ငလ်ံ�မ�ကိ� သက်ေသြပရန ်အထက်ေပါငး်ေလာငး်၊ ေအာက်ရဲရွာ၊ ေဘာဂထ၊ ေရ�ကျင ်��င် ့ဘလီ�းေချာငး် ၁၊ ၂ ��င် ့

၃ စီမံကိနး်များ၏ သက်ေရာက်မ�ခံခဲ့ရသည်ေ့ကျးရွာများတွင ် အဓိကသတငး်ေပးများကိ�ေတွ�ဆံ�ေမးြမနး်မ�များ 

��င် ့သးီသန်အ့�ပ်စ�အလိ�က် ေဆွးေ�းွြခငး်များ   

• တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�အစည်းများ ၊ �ိ�ငင်ေံရးပါတီများ��င် ့ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး် - ပဋပိက� ��င် ့

�ငမ်ိးချမ်းေရး အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ�တွင ် ြမစ်�ကီးနား၊ ေတာင�်ကီး ��င် ့ ထိ�ငး်�ိ�ငင်အံတွငး် မဲေဆာက် ��င် ့

ချငး်မိ�ငတ်ိ�တ့ွင ် တိ�ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�အစည်းများ ၊ �ိ�ငင်ေံရးပါတီများ ��င် ့  အရပ်ဘက်လ�မ� 

အဖွဲ�အစည်းများ ��င် ့ေနာက်ထပ်တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ� များ ပါဝငခ်ဲ့သည်။  

• ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်တည်ေဆာက်သ�များ၏လ�ပ်ငနး်အဖွဲ� (HDWG)  ��င် ့ ေဆွးေ�းွြခငး် - 

HDWG ��င် ့ ရနက်�နတ်ွင ် ��ငး်လငး်တငြ်ပမ�များ ��င် ့ ေဆွးေ�းွမ�များ။ ထိ�အ�ပ်စ�ထတဲွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်က�  

အတွငး် လ�ပ်ကိ�ငလ်ျက် ��ိသည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်က�မ�ဏီများ��င် ့အတိ�ငပ်ငခ်ံ အဖွဲ�အစည်းများ ပါဝငသ်ည်။ 
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• သတငး်ြပန�်ကားေရး လ�ပ်ေဆာငမ်�ပိ�ငး်- ပိ�ကျယ်ြပန်ေ့သာ ပရိသတ်များထ ံ ေရာက်��ိရန ် ��င် ့ လ�ပ်ငနး်စ� 

အတွငး် ထည်သ့ွငး်စ�းစားစရာ အ�ကံြပ�ချက်များ ��ာမ�ီး�ိ�ငရ်န ် SEA ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ငနး်တာဝနမ်ျား��င် ့

�ပီးစီးမည်က့ာလများ (Terms of Reference) ေဖာ်ထ�တ်ေရးဆွမဲ�မ� စတင၍် ေဒသတစ်ခွငအ်မျိ�းမျိ�းေသာ 

ကွနဖ်ရင်ပဲွ့များ ��င် ့အလ�ပ်�ံ�ေဆွးေ�းွပဲွများတွင ်ြပ�လ�ပ်သည် ့��ငး်လငး်တငြ်ပမ�များ ��င် ့ေဆွးေ�းွမ�များ 

သတငး်အချက်အလက်များေဝမ�ရန ် ��င် ့ လ�ပ်ငနး်စ�တစ်ေလ�ာက် ဝငေ်ရာက်ေဆွးေ�းွသည် ့ အ�ကံြပ�ချက်များ 

လက်ခံရ��ိရန ် လ�ပ�ဂ�ိ�လ် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချငး်��င် ့ အဖွဲ�အစည်းများစွာ��င် ့ အလွတ်သေဘာ ေဆွးေ�းွမ�များစွာ 

ြပ�လ�ပ်ခဲ့ပါသည်။ 
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ပံ� ၃.၂ ။ SEA တွင ်စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်သ� များ ��င် ့ထေိတွ�ဆက်ဆမံ� လ�ပ်ေဆာငမ်�များ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များတွင ် SEA အ�ကံေပးအဖွဲ� (AG) ��င် ့ က�မ်းကျငပ်ညာ��ငအ်ဖွဲ� (EGs)  ေြခာက်ခ� ဖွဲ�စည်း 

ထ�ေထာငြ်ခငး်လည်းပါဝငသ်ည်။ အ�ကံေပးအဖွဲ�သည် SEA လ�ပ်ငနး်စ�အတွငး် အလွနက်ျယ်ြပန်စွ့ာ ဆက်စပ်လ�မ်း 

ြခံ�ေနေသာ လမ်း��နမ်� များ ��င် ့နည်းပညာဆိ�ငရ်ာ အ�ကံြပ�ချက်များ ေထာက်ပ့ံေပးပါသည်။ ထိ�အဖွဲ�တွင ်IFC က ဥက� � 

အြဖစ်ေဆာငရွ်က်�ပီး ြပည်တွငး် ��င် ့ �ိ�ငင်တံကာ NGO များ၊ အစိ�းရ၊ ပ�ဂ�လိကက�၊ ဖွံ� �ဖိ�းေရးမိတ်ဖက်အဖွဲ�များ ��င် ့

ဘက်ေပါငး်စံ�ပါဝငေ်သာ ေအဂျငစီ်များထမံ� အဖွဲ�ဝင ် ၁၅ ဦးပါဝငသ်ည်။ SEA ေဖာ်ထ�တ်ြပ�စ�ြခငး်၊ လ�ပ်ငနး် 

ြပနလ်ည်သံ�းသပ်ြခငး် ��င် ့ SEA ဦးတည်ချက်��င် ့ အဓိက သတငး်အရငး်အြမစ်များကိ� အ�ကံဉာဏ ် ေထာက်ပ့ံေပးသည် ့

ကာလများအတွငး် ထိ�အ�ပ်စ�သည် ငါး�ကိမ်ေတွ�ဆံ�ခဲ့�ပီးြဖစ်သည်။ အေရး�ကီးသည် ့ နည်းပညာဆိ�ငရ်ာ ြပဿနာများကိ� 
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အေသးစိတ်စ�းစမ်းေလလ့ာရန ် က�မ်းကျငပ်ညာ��ငအ်ဖွဲ�များကိ� ထ�ေထာငဖ်ွဲ�စည်းခဲ့ြခငး်ြဖစ်�ပီး အစိ�းရ၊ NGO များ၊ 

ပညာေရးအဖွဲ�အစည်းများ၊ အစိ�းရအရာ��ိေဟာငး်များအနက် ဘာသာရပ်အထ�းြပ�က�မ်းကျငသ်�များ ��င် ့ သးီြခား 

လွတ်လပ်သည် ့ သ�ေတသနပညာ��ငမ်ျားပါဝငသ်ည်။ အဓိကကျသည် ့ အေရးကိစ� ြပဿနာများ စ�းစမ်းေလလ့ာရန ် ��င် ့

အေ�ကာငး်အရာများကိ� ြပနလ်ည်သံ�းသပ်�ိ�ငရ်န ်SEA ေဖာ်ထ�တ်ြပ�စ�စ�ကာလအတွငး် ပံ�မ�နအ်စည်းအေဝးများ ြပ�လ�ပ် 

ခဲ့သည်။ က�မ်းကျငပ်ညာ��ငအ်ဖွဲ�များကိ� SEA ၏ အဓိကကျသည့် မဟာဗျ�ဟာေြမာက် အေ�ကာငး်အရာများအတွက် 

ထ�ေထာငဖ်ွဲ�စည်းခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအဆင်တ့ွင ် ြမစ်-ြမစ်ဝ�မ်း တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များ - အဓိကေတွ� ��ိချက်အစီရငခ်ံစာသည် ြမစ်ဝ�မ်းအဆင့ ်

ပါဝငသ်င့ပ်ါဝငထ်ိ�က်သ�များ��င့ ်  ထေိတွ�ေဆွးေ�းွမ���င့ပ်တ်သက်သည် ့ထပ်ေဆာငး်သတငး်အချက်အလက်များ ေထာက် 

ပ့ံေပးသည်။   
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4/  ြမစ်ဝ�မ်းများ  ��င့်  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွများ  

4.1။ ြမစ်ဝ�မ်း� �င ် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွ ဲတိ � အ့ေပ� အေသးစိတ်ပိ �င ်း ြခားမ�  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ ေြခာက်ခ� ကိ� - ပငလ်ယ်မ�သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် လံ�းဝကျေရာက်သည် ့သဘာဝ 

ေရဆငး်ဧရိယာ၏  ြမစ်ဖျားေချာငး်ဖျား အထ ိ သိ�မ့ဟ�တ်  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် အတိ�ငး်အတာတစ်ခ�သာ��ိ�ပီး 

ကျနအ်ပိ�ငး်များသည် ြမနမ်ာ�ိ�င်ငနံယ်နမိတ်ကိ� ေကျာ်လွန�်ပီး အမ်ိနးီချငး်�ိ�ငင်မံျားသိ�ပ့ါ  ြဖန်က့ျက်ဝငေ်ရာက်သွားသည် ့

ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာအေပ�တွင ် စီးဆငး်ေရ ၏ ဇလေဗဒ အေပ� အေြခခံ�ပီးပိ�ငး်ြခားသည်။ ၎ငး်တိ�မ့�ာ ဧရာဝတီ ၊ သလံွင၊် 

မဲေခါင၊် စစ်ေတာငး်၊ ဘးီလငး် ��င် ့ပဲခ�း တိ� ့ြဖစ်သည် (ပံ� ၄.၁) ။ ထိ�အ့ြပင ်ဆငတ်�သည် ့အဂ� ါရပ်များ��ိသည် ့ေသးငယ်ေသာ 

ကမ်း�ိ�းတနး်ေဒသ ေရေဝေရလဲ ရပ်ဝနး်များ ကိ�လည်း ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ� ��င် ့ အနာဂတ်စီမံခန်ခ့ွဲမ� ကိစ�ရပ်များအတွက် 

လွယ်က�ေစရန ် ကမ်း�ိ�းတနး် ြမစ်ဝ�မ်းအြဖစ် ေပါငး်စပ်ေဖာ်ြပ သည်။ ထိ�ကမ်း�ိ�းတနး်ြမစ်ဝ�မ်း��စ်ခ�မ�ာ - တနသ�ာရီ ��င် ့

ရခိ�င ်တိ� ့ြဖစ်သည်။ 
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ပံ� ၄.၁ ။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ ြမစ်များ ��င်က့မ်း�ိ�းတနး် ြမစ်ဝ�မ်းများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�စီအလိ�က် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေလလ့ာရန ် ��င် ့ ကိ�ငတ်ွယ်စီမံရန ် �ကီးမား��ပ်ေထးွလွနး်သြဖင် ့ �ကီးမားသည့် 

ြမစ်ဝ�မ်းေလးခ� (ဧရာဝတီ၊ သံလွင ် ၊မဲေခါင ် ��င် ့ စစ်ေတာငး်) ��င် ့ ကမ်း�ိ�းတနး်ြမစ်ဝ�မ်း��စ်ခ�တိ�က့ိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

များအြဖစ် ထပ်မံစိတ်ပိ�ငး်ေလ့လာပါသည်(ပံ� ၄.၂)။ ပဲခ�း ��င် ့ ဘလီငး် ြမစ်ဝ�မ်းများသည် ဧရိယာ အကျယ် ၃,ဝ၅၆ 

စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ��င် ့ ၁၀,၂၆၁ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ အသးီသးီ��ိ�ပီး၊ ��ငိး်ယ��ချက်အရ ေသးငယ်သြဖင် ့ ၎ငး်တိ�က့ိ�မ�  

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�စီအလိ�က် ေလလ့ာမည် ြဖစ်သည်။ 
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ပံ� ၄.၂ ။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�စီအတွငး်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေလလ့ာရန၊် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� အေြခခံေနရာများအြဖစ် ေရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ 

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ တိ�က်�ိ�က်သက်ေရာက်မ�ခံရေသာ၊ ဤထင�်�ားကွဲြပားေနေသာ သဘာဝ 

ေရဆငး်ယ�နစ်များသည်  ေရစီးဆငး်မ�များ၊  ေရအရည်အေသွး၊ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ၊ ေရေနသက်��ိများ ကျငလ်ည် 

ကျက်စားရာေနရာများ ��င် ့ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲတိ�အ့ေပ� ဆိ�းကျိ�းသက်ေရာက်ေစသည်။ ဤ ပထဝီဆိ�ငရ်ာ 

အေ�ကာငး်ရပ်များအေပ� အာ�ံ� စိ�က်မ� အတိ�ငး်အတာ သည် စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး်��င်စိ့စစ်ြခငး် အေစာပိ�ငး် 

ကာလတွင ် SDF ကိ�  အသံ�းြပ�ေစချငသ်ည် ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်��င် ့ ကိ�က်ညီသည်အ့ြပင ် ထခိိ�က်မ�မ��ိေသးေသာ 
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ/ြမစ်လက်တက်များကိ� ထနိး်သိမ်းကာကွယ်ထား�ပီး တစ်ဘက်တွင ် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ အြခားေနရာ 

များတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်ကိ�အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်ဟ�သည် ့ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေြခခံ 

စည်းမျ�း ��င်လ့ည်း ကိ�က်ညီသည်။  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� ေြမမျက်��ာြပငစီ်းဆငး်ေရ၏ ဇလေဗဒနယ်နမိိတ်အေပ� အေြခခံ�ပီး သတ်မ�တ်ပိ�ငး်ြခားခဲ့သည်။ 

ဤ သတ်မ�တ်ပိ�ငး်ြခားမ�သည် ေဒသဆိ�ငရ်ာအေြခအေနများ��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲေရးဆိ�ငရ်ာ စိ�းရိမ်ပ�ပနစ်ရာများကိ� ထည်သ့ွငး် 

စ�းစားလျက်၊ ြမစ်ဝ�မ်း၏��ပ်ေထးွမ�ကိ� ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေလလ့ာ၊ စီမံခန်ခ့ွဲ�ိ�ငေ်စသည်အ့ြပင ် အလားတ� အေြခအေန 

��ိသည်ဧ့ရိယာများအ�ကား အားနည်းအားသာချိနဆ်မ�ြပ�လ�ပ်�ိ�ငေ်စသည်။ HydroSHED7 အဆင်မ့ျားကိ� အသံ�းြပ�၍ 

ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ (၅၈)ခ�ကိ� ပိ�ငး်ြခားေဖာ်ထ�တ်ခဲ့�ပီး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအများစ� (၄၃ ခ�) ကိ� HydroSHED Level 6 

နယ်နမိိတ်များ အသံ�းြပ��ပီးေရွးချယ်ထားသည်။ အထ�းသြဖင် ့ �ကီးမားသည်ေ့ရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ သိ�မ့ဟ�တ် 

အဆင်ဆ့င်အ့စီအရီေနရာချထားသည်စီ့မံကိနး်များ��ိသည်ေ့နရာ သိ�မ့ဟ�တ် ၎ငး်တိ�က့ိ�စီမံေရးဆွဲထားသည်ေ့နရာများတွင ်

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ�ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ရန ်အချိ�� ကိ� HydroSHED  Level 7, 8 , သိ�မ့ဟ�တ် 9  ေရဆငး်ဧရိယာများအြဖစ် 

ပိ�ငး်ြခားခဲ့သည်။ မဟာဗျ�ဟာေြမာက် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေလလ့ာမ�အတွက် သင်ေ့လျာ်သည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ� 

ဖနတ်ီးရန၊် အချိ��ေရဆငး်ဧရိယာများကိ� ေပါငး်စပ်ခဲ့သည်။ အချိ��ကိစ�များတွင ် ေသးငယ်ေသာေချာငး်များသည် 

ဧရာဝတီြမစ်၏အထက်ပိ�ငး် သိ�မ့ဟ�တ် အလယ်ပိ�ငး်သိ� ့ တိ�က်�ိ�က်စီးဝငသ်ကဲသ့ိ� ့၊ တစ်ခ�တည်းေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ 

ခွဲအြဖစ်ကိ�ငတ်ွယ်ရန ် ေသးငယ်သည် ့ ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်ငယ်များစွာကိ� ေပါငး်စပ်ခဲ့သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းများအတွငး်��ိ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်ကိ� ေနာက်ဆက်တွဲ (က) တွင ် အကျ�းချ�ပ်�ပီး ဇယားြဖင့ပံ်�ေဖာ် 

ြပသထားသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၅၂ ခ�သည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်၊ အဓိကြမစ်လက်တက်များ သိ�မ့ဟ�တ် ပငလ်ယ် 

အတွငး်သိ�တ့ိ�က်�ိ�က် စီးဆငး်သွား�ပီး၊ ကျနြ်မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲေြခာက်ခ�သည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် သိ�မ့ဟ�တ် 

အဓိကြမစ်လက်တက်အတွငး်သိ� ့ စီးဝငြ်ခငး်မြပ�မီ ြမစ်ေအာက်ဘက်ပိ�ငး်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး်သိ� ့ စီးဝငသ်ည်။ 

ထိ�ေ�ကာင့ ် တိ�က်�ိ�က်စီးဆငး်မ�ြပ�ေသာ ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ  ၅၂ ခ�အတွငး်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ၏ ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ 

အေြခအေနများ (စီးဆငး်မ�၊ ��နး်များ ��င် ့ ကျငလ်ည်ကျက်စားရာ ေနရာများ၊ ဆက်သွယ်မ� ��င် ့ ထနိး်ည�ိမ�)သည် 

ြမစ်ေအာက်ဘက်��ိအြခားြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ၏ သက်ေရာက်မ�ကိ� မခံစားရပါ။ ထိ�ေ့�ကာင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ  ၅၂ 

ခ�အတွငး်��ိ ေရဆငး်ဧရိယာများအတွက် စီမံခန်ခ့ွဲေရးနည်းလမ်းများစ�းစားရာတွင ် ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ 

အေြခအေနများ၏  လ�မ်းမိ�းကန်သ့တ်မ�မခံရပါ။ 

ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး်သိ� ့ စီးဆငး်သည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ေြခာက်ခ�တိ�အ့ား ၎ငး်တိ�၏့ �ကီးမားသည့် 

အရွယ်အစား သိ�မ့ဟ�တ် ထင�်�ားကွဲြပားေသာ အဂ� ါရပ်များ (ဥပမာ အေရးပါသည် ့တည်ေဆာက်�ပီးစီမံကိနး်များ��ိြခငး်) 

ေ�ကာင် ့ ၊ယငး်တိ�စီ့းဆငး်ရာ ေရစ�နပိ်�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲမ� သးီြခားကွဲြပားစွာ ပိ�ငး်ြခားထားပါသည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

များမ�ာ ေမခအတွငး် စီးဝငေ်သာ ေနာ်ချမ်းခ ၊ ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ စီးဝငေ်သာ ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး်၊ မဏိပ�ရ် အတွငး် 

စီးဝငေ်သာ ြမစ်သာ ၊ နမ့်ပွနအ်တွငး် စီးဝငေ်သာ ဘလီ�းေချာငး် ��င် ့ စစ်ေတာငး်(အြခား) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် 

သိ�စီ့းဝငေ်သာ ေပါငး်ေလာငး် ��င် ့ ေဘာဂထ တိ� ့ြဖစ်သည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၆ ခ� ��င် ့ လွတ်လပ်စွာ စီးဆငး်သည့် 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် သိ�မ့ဟ�တ် ပငလ်ယ်တိ�အ့�ကား ဆက်သွယ်�ိ�ငမ်�သည် ြမစ်ေအာက်ဘက်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အတွငး် 

ြဖစ်ပွားမ�များအေပ� မ�တည်ေနမည်ြဖစ်သည်။  

 
7 Hydrological data and maps based on Shuttle Elevation Derivatives at multiple scales. 
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အချိန�်ကာလာသည်��င်အ့မ� ပိ�မိ�အေသးစိတ်ကျသည် ့ သတငး်အချက်အလက်ရ��ိလာသည့်အခါ စီမံေရးဆွဲမ� ��င့ ်

စီမံခန ့ခ်ွဲမ�များ တိ�းတက် ေကာငး်မွနလ်ာေစရန ်အချိ�� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်/ေရဆငး်ဧရိယာအဆင် ့

အထ ိ ထပ်မံစိတ်ပိ�ငး်လာ�ိ�ငသ်ည်။ ဤသိ� ့  ြမစ်ဝ�မ်းအဆင်မ့�သည် ေရဆငး်ဧရိယာအဆင်အ့ထ ိ ရ�ိ�ငသ်လိ� 

အမျိ�းမျိ�းစိတ်ပိ�ငး် ချ�းကပ်ေလလ့ာြခငး် ြဖင် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံချက်ေရးဆွဲမ�တစ်ခ�ကိ� ြပည့်စံ�ေစမည်ြဖစ်သည်။8 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ  အရွယ်အစား�ကီးမားလျင ် သိ�မ့ဟ�တ် ထင�်�ား ကွဲြပားသည် ့ အေြခအေနအမျိ�းမျိ�းပါဝငေ်နလျင၊် 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ� အတွငး်မ�ာပင ် ကွဲြပားေသာ စီမံခန်ခ့ွဲမ� စနစ်များကိ� လိ�ေသာေ�ကာင့၊် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲကိ� 

ေရေဝေရလဲ ဧရိယာ အဆင်ထ့ ိထပ်မံ စိတ်ပိ�ငး်  လာ�ိ�ငသ်ည်။ 

4.2။ ြမစ်ဝ�မ်းအေ�ကာငး်ေဖာ်ြပချက်များ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ �ိ�ငင်နံယ်နမိိတ်ကိ� ေကျာ်လွနြ်ဖန်က့ျက်ေနေသာ အဓိက ြမစ်ဝ�မ်း သံ�းခ� (ဧရာဝတီ ၊ သလံွင ် ��င် ့ မဲေခါင)် 

ေပါငး်သည် �ိ�ငင်ဧံရိယာ ၏ ၇၉.ဝ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ ပိ�ေသးသည် ့ စစ်ေတာငး်၊ ပဲခ�း ��င် ့ ဘးီလငး် 

ြမစ်ဝ�မ်းများသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် လံ�းလံ�းလျားလျားကျေရာက်ေနကာ စ�ေပါငး်ဧရိယာသည် �ိ�ငင်၏ံ ၇.၄ 

ရာခိ�င�်�နး်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ တနသ�ာရီ��င် ့ ရခိ�ငက်မ်း�ိ�းတနး် ြမစ်ဝ�မ်းများသည် ေနာက်ထပ် ၁၅.၂ ရာခိ�င ် ��နး်ကိ� 

လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ အ�ိ�ိယ��င် ့ ဘဂ�လားေဒ�့�်တွင ် ရာခိ�င�်�နး်အများစ�တည်��ိသည် ့ ဆာမာ-မဂ�နာ ြမစ်ဝ�မ်းသည် 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဘံက်တွင ် ေသးငယ်သည် ့ ြမစ်ဖျားပိ�ငး် ဧရိယာတစ်ခ�(၇၉၂ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)သာ��ိသည်။ စ�စ�ေပါငး် 

ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ၊ ြမစ်၏အလျား ��င် ့ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီးများကိ� ြဖတ်ကျက်လျက် ��ိသည် ့ အဓိက ေရဆငး် 

ြမစ်ဝ�မ်းများ ကိ� (ဇယား ၄.၁) တွင ်အကျ�းချ�ပ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ဇယား ၄.၁ ။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ အဓိက ြမစ်များ ��င် ့ကမ်း�ိ�းတနး် ြမစ်ဝ�မ်းများ 

ြမစ်ဝ�မ်း စ�စ�ေပါငး် 

ြမစ်ဝ�မ်း 

ဧရိယာa 

(စတ�ရနး် 

ကလီိ�မီ

တာ) 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ

အတငွး်��ိ 

သည်ြ့မစ်ဝ�မ်း 

ဧရိယာ  

(%) 

အြခား�ိ�ငင်မံျား 

အတငွး်ကျေရာက်

ေသာ ြမစ်ဝ�မ်း 

ဧရိယာ 

(%) 

ြမနမ်ာ �ိ�ငင် ံ

ေြမ ဧရိယာ 

(%) 

စ�စ�ေပါငး် ပငမ် 

ြမစ်ေ�ကာငး် 

အ��ည် 

(ကလီိ�မီတာ) 

ြပည်နယ် / တိ�ငး် 

ေဒသ�ကီး 

ဧရာဝတ ီ ၄၁၂,၅၀၀ ၉၀.၄                  

(၃၇၂,၉၀၅         

စတ�ရနး်ကလီိ�မီ

တာ) 

တ��တ် - ၅.၄ 

အိ��ယိ - ၄.၂ 

၅၅.၅ ၂,၁၇၀ ဧရာဝတီ၊ ပဲခ�း၊ ချငး်၊ 

ကချင၊် မေကွး၊ မ��ေလး၊ 

ေနြပည်ေတာ်၊ ရခိ�င၊် 

စစ်ကိ�ငး်၊ ��မ်း ၊ ရနက်�န ်

သလံွင ် ၂၈၃,၃၃၅ ၄၅                      

(၁၂၇,၄၉၃                    

စတ�ရနး်     

ကလီိ�မီတာ) 

တ��တ-် ၄၇ 

ထိ�ငး် - ၇ 

၁၉.ဝ ၂,၄၀ဝ မွန ်၊ ပဲခ�း ၊ ကချင ်၊ 

ကယား၊ ကရင ်၊ မ��ေလး ၊ 

��မ်း  

မဲေခါင ် ၈၂၄,ဝ၀ဝ ၂.၇ 

(၂၁,၉၄၇         

စတ�ရနး် 

ကလီိ�မီတာ) 

တ��တ် - ၂၁ 

လာအိ� - ၂၄ 

ထိ�ငး် - ၂၃ 

ကေမ�ာဒယီား- ၂၀ 

ဗီယကန်မ် - ၈ 

၃.၃ ၃,၄၆၉ ��မ်း 

 
8 Pegram, C., Li, Y., Le, T., Quesne, R. Speed, J. Li, and Shen, F. 2013. River Basin Planning: Principles, Procedures and 
Approaches for Strategic Basin Planning. Paris, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 
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ြမစ်ဝ�မ်း စ�စ�ေပါငး် 

ြမစ်ဝ�မ်း 

ဧရိယာa 

(စတ�ရနး် 

ကလီိ�မီ

တာ) 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ

အတငွး်��ိ 

သည်ြ့မစ်ဝ�မ်း 

ဧရိယာ  

(%) 

အြခား�ိ�ငင်မံျား 

အတငွး်ကျေရာက်

ေသာ ြမစ်ဝ�မ်း 

ဧရိယာ 

(%) 

ြမနမ်ာ �ိ�ငင် ံ

ေြမ ဧရိယာ 

(%) 

စ�စ�ေပါငး် ပငမ် 

ြမစ်ေ�ကာငး် 

အ��ည် 

(ကလီိ�မီတာ) 

ြပည်နယ် / တိ�ငး် 

ေဒသ�ကီး 

စစ်ေတာငး် ၃၄,၉၁၃ ၁၀ဝ - ၅.၂ ၄၅၀ မွန၊် ပဲခ�း၊ ကယား၊ ကရင၊် 

မေကွး၊ မ��ေလး၊ 

ေနြပည်ေတာ်၊  ��မ်း 

ပဲခ�း ၁၀,၂၆၁ ၁၀ဝ - ၁.၅ ၂၂၀ မွန ်၊ ပဲခ�း ၊ ရနက်�န ်

ဘးီလငး် ၃,ဝ၅၆ ၁၀ဝ - ဝ.၅ ၁၆၀ ပဲခ�း၊ ကရင၊် မွန ်

တနသ�ာရ ီ ၄၄,၈၇၆ ၁၀ဝ - ၆.၇ ၄၀ဝ မွန ်၊ ကရင ်၊ တနသ�ာရ ီ

ရခိ�င ် ၇၁,၇၀ဝ ၇၇                     

(၅၅,၃၈၇  

စတ�ရနး် 

ကလီိ�မီတာ) 

ဘဂ�လားေဒ�့�် ��င် ့               

အိ��ယိ - ၂၃ 

၈.၂ ၂၈၀ ဧရာဝတီ၊ ပဲခ�း ၊ ချငး် ၊ 

မေကွး၊ ရခိ�င ်

ရငး်ြမစ်- 

(က) သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းမ�လွ၍ဲ ကျနြ်မစ်ဝ�မ်းဧရိယာများကိ� GIS HydroSHEDS/HYBAS LAKES မ� ရယ�ထားသည်။ 

မ�တ်ချက။် ဘာရက်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ြမစ်ဝ�မ်း�ကီး ၈ ခ�၏ အြပငဘ်က�်�ိ  ဆာမာ-မဂ�နာ ြမစ်ဝ�မ်းအတငွး် ကျေရာက်သည်။ 

 

4.2.1။ ဧရာဝတီ ြမစ်ဝ�မ်း  

�ိ�ငင်နံယ်နမိိတ်ကိ� ြဖတ်ေကျာ်တည်��ိေသာ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းသည် စ�စ�ေပါငး်ေရဆငး်ဧရိယာ ၄၁၂,၅၀ဝ စတ�ရနး် ကီလိ� 

မီတာ��ိ�ပီး ၎ငး်တိ�အ့နက် ၉၀.၄ ရာခိ�င�်�နး် (၃၇၂,၉၀၅ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် တည်��ိကာ 

၅.၄ရာခိ�င�်�နး် (၂၂,၁၉၅ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)သည် တ��တ်ြပည်သ�သ့မ�တ�ိ�ငင်အံတွငး် (အများစ�သည် ယ�နနြ်ပည်နယ် 

တွင�်�ိသည်) ��င် ့ ၄.၂ ရာခိ�င�်�နး် (၁၇,၄၀ဝ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)သည် အိ��ယိ (မဏိပ�ရ ��င် ့ နာဂနယ်ေြမ)တွင ်

တည်��ိသည်။ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ကံ�နး်ေြမဧရိယာ ၏ ခန်မ့�နး်ေြခ ၅၅.၅ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားကာ 

အဓိက ြမစ်လက်တက်များမ�ာ (အရွယ်အစားအလိ�က် စ��ကည်လ့ျင)် ချငး်တွငး် (၉၇,၁၅၇ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ)၊ 

ြမစ်ငယ်၊ ေမလိခ၊ အနမိ်�ငခ်၊ မ�း၊ ေရ�လီ ��င် ့ တာပိနြ်မစ်များ ြဖစ်သည်။ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းတွင ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၂၇ ခ� 

ပါဝငသ်ည်။ယငး်တိ�အ့နက် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ေလးခ�သည် တည်ေဆာက်�ပီး/တည်ေဆာက်ဆ ဲ စီမံကိနး် များ(မ�နး်ေချာငး်၊ 

ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး်၊ ေရ�လီ ��င် ့ ေဇာ်ဂျီ / �မိ�� �ကီး)  ��ိ�ပီး ေနာက်ထပ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ေြခာက်ခ�တွင ် တစ်ခ�စီ၌ 

တည်ေဆာက်�ပီးစီမံကိနး် (တာပိန ်၊ ေချာငး်မ�ကီး၊ မလိ၊ မ�း၊ ြမစ်သာ ��င် ့အနမိ်�ငခ်) တစ်ခ�စီ��ိသည်။  

၂,၁၇၀ ကီလိ�မီတာအ��ည်��ိေသာ ဧရာဝတီြမစ်သည် ေမလိခ ��င် ့ေမခ ြမစ်များ ေပါငး်ဆံ�မ�မ�စတင�်ပီး ြမစ်ဝက�နး်ေပ�မ� 

တစ်ဆင် ့ ေတာငဘ်က်��ိ မ�တ� မပငလ်ယ်ေကွ�အတွငး်စီးဝင၍်၊ အများအားြဖင် ့ ေဒသအပိ�ငး်အြခားသံ�းခ���ိသည်ဟ� 

ရည်��နး်�ကသည်။ (၁) ချငး်တွငး်ြမစ် (၂) ဧရာဝတီြမစ်အထက်ပိ�ငး် ��င် ့ (၃) ဧရာဝတီြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်တိ� ့ ြဖစ်သည်။ 

ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း၏ အဖျားပိ�ငး်သည် ြမနမ်ာ-တ��တ် နယ်စပ်တစ်ေလ�ာက် ေတာငတ်နး်ေတာငက်�နး်ေဒသများမ� စီးဆငး် 

လာ�ပီး ထိ�ေနရာများတွင ်ပငလ်ယ်ေရမျက်��ာြပငအ်ထက် အြမင် ့၅,ဝ၀ဝ မီတာေကျာ် ��ိပါသည်။ ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�သည် 

ရာသအီလိ�က်ေြပာငး်လဲမ�ြမင်မ့ား�ပီး ��စ်စ�ေရစီးဆငး်မ�၏ ၉၀ ရာခိ�င�်�နး်သည်  ေမလ မ� ေအာက်တိ�ဘာလ အထိ 

မ�တ်သ�န ်ရာသီအတွငး် ြဖစ်ပွားပါသည်။ 
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ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် အ�ကီးမားဆံ�း ��င် ့ စီးပွားေရးအရ အေရးအပါဆံ�း ြမစ်ဝ�မ်းြဖစ်သည်။            

ခန်မ့�နး် လ�ဦးေရ ၃၄.၃ သနး် (ြမနမ်ာ�ိ�ငင်လံ�ဦးေရ၏ ၆၆ ရာခိ�င�်�နး်)သည် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းတွငေ်နထိ�င�်ပီး၊ လ�ဦးေရ ၁.၉ 

သနး်သည် ယ�နနြ်ပည်နယ်အတွငး်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းအစိတ်အပိ�ငး်တွငေ်နထိ�ငက်ာ၊ ၂.၈ သနး်သည် အ�ိ�ယိ (အဓိက အားြဖင် ့

မဏိပ�ရ) တွင ် ေနထိ�င�်ကသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ေလ�ာက် လ�ေနသပ်ိသည်းမ�သည် ကချငြ်ပည်နယ်၌ တစ်စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာလ�င ် ၁၈ ဦး မ� မ��ေလးေဒသ၌ တစ်စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာလ�င ် ၆၀ ဦး ��င် ့ ဧရာဝတီြမစ်ဝက�နး်ေပ�ေဒသ၌ 

တစ်စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ လ�င ်၁၈၀ ဦးေကျာ်အထ ိအမျိ�းမျိ�းကွဲြပားသည်။ မ��ေလး ၊ ေနြပည်ေတာ် ၊ ရနက်�န ်ဟ�သည့် 

အဓိက �မိ�� �ကီးများတွင ် လ�ေနသပ်ိသည်းမ� အြမင်ဆ့ံ�း ြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်၊ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းေနလ�ဦးေရ၏ 

ထက်ဝက်နးီပါး (၄၅ ရာခိ�င�်�နး်) သည် အလယ်ပိ�ငး်ေဒသ အပ�ပိ�ငး်ဇ�န ် (မ��ေလး၊ စစ်ကိ�ငး်၊ မေကွး) တွင ် ေနထိ�င�်ပီး 

ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ၏ ၄၀ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ကိ�ယ်စားြပ�သည်။ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းသည် ေြမာက်မ� ေတာငသ်ိ� ့  ကချင၊် စစ်ကိ�ငး်၊ 

��မ်း ၊ ချငး် ၊ မ��ေလး ၊ မေကွး ၊ ေနြပည်ေတာ် ၊ ပဲခ�း ၊ ဧရာဝတီ ၊ ရခိ�င ်��င် ့ရနက်�န ်ဟ�သည် ့ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီးများ 

ကိ� ြဖတ်သနး်သွားပါသည်။ 

4.2.2။ သံလွင်ြမစ်ဝ�မ်း  

�ိ�ငင်နံယ်နမိိတ်ကိ� ြဖတ်ေကျာ်တည်��ိေသာ (�ျ�ဂျနး်)  သလံွင ် ြမစ်ဝ�မ်းသည် ဧရိယာအကျယ် ၂၈၃,၅၀ဝ စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ ကိ� လ�မ်းြခံ�ထား�ပီး ၎ငး်၏အထက်ပိ�ငး် ၄၈ ရာခိ�င�်�နး် (၁၃၆,၁၂၆ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) သည် 

တ��တ်�ိ�ငင်တံွငလ်ည်းေကာငး်၊ ၄၅ ရာခိ�င�်�နး် (၁၂၇,၄၉၃ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွငလ်ည်းေကာငး်၊ ၇ 

ရာခိ�င�်�နး် (၁၉,၈၈၁ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ) သည်  ထိ�ငး်�ိ�ငင်တံွင ်လည်းေကာငး် အသးီသးီတည်��ိ�ကသည်။ ထိ�ြမစ်ကိ� 

တ��တ်�ိ�ငင်တံွင ် �ျ�ဂျနး် ဟ�ေခ�၍၊  ြမနမ်ာတွင ် သလံွင ် ��င် ့ ထိ�ငး်တွင ် ဆယ်လွင ် (Salween) ဟ�ေခ� �က�ပီး၊ 

မဲေခါငြ်မစ်�ပီးလ�င ် အေ���ေတာငအ်ာ��၌ ဒ�တိယအ��ည်ဆံ�း ြမစ်ြဖစ်သည်။ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းသည် ကျ�းေြမာငး်�ပီး 

ေတာငထ်�ထပ်သည် ့ ပငလ်ယ်ေရမျက်��ာြပငအ်ထက် ၄,၀၀၀ မီတာတွင�်�ိသည့် တိဘက်က�နး်ြပငြ်မင်မ့� စတင ်

ြမစ်ဖျားခံကာ အေ���ဘက်သိ�စီ့းဆငး်�ပီး၊  တ��တ်�ိ�ငင်အံတွငး် ယ�နနြ်ပည်နယ်ကိ� ြဖတ်သနး်၍ ေတာင်ဘက်သိ� ့ 

စီးဆငး်ကာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံအတွငး်သိ� ့ အေ�� �ေြမာက်ဘက်မ� ဝငေ်ရာက်�ပီး ေတာငဘ်က် မ�တ� မပငလ်ယ်ေကွ� သိ� ့ မေရာက်မီ 

၂,၄၀ဝ ကီလိ�မီတာ  အ��ည်ခန် ့ စီးဆငး်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းသည် ခန်မ့�နး်ေြခအားြဖင် ့ပျမ်းမ�တစ်စက� န်လ့�င ်၄,၉၇၈ က�ဗမီတာ 

စီးဆငး်�ပီး၊ စီးဆငး်မ�၏ ၈၉ ရာခိ�င�်�နး် သည် မ�တ်သ�နရ်ာသီအတွငး် စီးဆငး်ကာ ၁၁ ရာခိ�င�်�နး်သည် ေ�ရွာသအီတွငး် 

စီးဆငး်သည်။ ြမစ်၏အေြခခံေရထ�ကိ� အထက်ပိ�ငး်��ိ ေရခဲြမစ်များက ေထာက်ပ့ံေပးပါသည်။  

သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံစ�စ�ေပါငး် ေြမဧရိယာ၏ ၁၉.ဝ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထား�ပီး၊ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်တွင ်

သလံွငြ်မစ်၏အဓိက ြမစ်လက်တက်များမ�ာ နမ့်ပန ် ၊ နမ့်ပီလ� /နမ့်ပွန ် ��င် ့ ထိ�ငး်�ိ�ငင်ထံသဲိ� ့ စီးဆငး်သည် ့ မိ�းအြိမစ်တိ� ့ 

ြဖစ်သည်။ သလံ�ငြ်မစ်၏အစိတ်အပိ�ငး် (အ��ည် ၁၃၀ ကီလိ�မီတာ)သည် ြမနမ်ာ-ထိ�ငး် နယ်နမိိတ်အစိတ်အပိ�ငး်တစ်ခ� 

ြဖစ်ေနသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ်သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၁၁ ခ� ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားသည်။ 

ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းတွင ် စ�စ�ေပါငး်လ�ဦးေရ ၁၀.၅သနး်ခန်ေ့နထိ�ငသ်ည့်အနက် တ��တ်�ိ�ငင်�ံ�ိြမစ်ဝ�မ်းအပိ�ငး်တွင ် ၃.၈ သနး် ၊ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဘံက်တွင ်၆.၁ သနး် ��င် ့ထိ�ငး်�ိ�ငင်ဘံက်တွင ်ဝ.၆ သနး်တိ� ့ ေနထိ�င�်ကြခငး်ြဖစ်သည်။ (www.worldpop.org) 

လ�ဦးေရသပ်ိသည်းမ�သည် မွနြ်ပည်နယ်တွငအ်များဆံ�း (တစ်စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာတွင ်၃၀ဝဦးေကျာ်) ��င် ့ယ�နနအ်ေနာက် 

ပိ�ငး်တွင ် (တစ်စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာတွင ် ၁၀ဝဦးအထိ)��င် ့ တိဘက်တွငအ်နည်းဆံ�း (တစ်စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာတွင၅်ဦး) 

ေနထိ�ငသ်ည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၊ံ သံလွငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွငး်��ိအဓိက�မိ�� �ကီးများမ�ာ ေတာင�်ကီး၊ လွိ�ငေ်ကာ်၊ ဘားအ ံ ��င် ့

ေမာ်လ�မိ�ငတ်ိ� ့ ြဖစ်�ကသည်။ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းသည် ေြမာက်မ�ေတာငသ်ိ� ့ ��မ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိ�ငး်၊ ��မ်းြပည်နယ်အေ�� � 

ပိ�ငး် ၊ ��မ်းြပည်နယ်ေတာငပိ်�ငး် ၊ မ��ေလး ၊ ကယား ၊ ကရင ် ၊ ပဲခ�း ��င် ့ မွနစ်သည် ့ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီးများကိ� 

ြဖတ်သနး်သွားပါသည်။ 
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4.2.3။ မဲေခါင်ြမစ်ဝ�မ်း  

မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်း၏ ၂.၇ ရာခိ�င�်�နး်ခန်သ့ည် ��မ်းြပည်နယ်အေ��� ပိ�ငး်အတွငး်ကျေရာက်ေန�ပီး၊ ခန်မ့�နး်ေြမဧရိယာ၏                   

၃.၃ရာခိ�င�်�နး် (၂၁,၉၄၇  စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ) ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။9 မဲေခါငြ်မစ်သည် တိဘက်က�နး်ြပငြ်မင် ့

တွငြ်မစ်ဖျားခံကာ  တ��တ်�ိ�ငင်ကံိ�ြဖတ်၍ အေ���ေတာငဘ်က်သိ� ့ စီးဆငး်သွား�ပီးေနာက်  တ��တ် ၊ ြမနမ်ာ ��င် ့ လာအိ� 

သံ�း�ိ�ငင်ဆံံ�ေတွ�ရာေနရာကိ� ြဖတ်သနး်စီးဆငး်သည်။ ဆက်လက်၍ ြမနမ်ာ-လာအိ�နယ်နမိတ်ြမစ်အြဖစ်   ၂၄၀ ကီလိ�မီတာ 

ခန် ့ စီးဆငး်�ပီးေနာက် လာအိ�-ထိ�ငး်နယ်စပ်ကိ�ြဖတ်ကာ လာအိ��ိ�ငင်အံတွငး် စီးဝငသ်ွားသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ 

မဲေခါငြ်မစ်၏ြမစ်လက်တက်များသည် ထိ�ြမစ်၏ပ�မ်းမ�ေရထ�စီး��နး် တစ်စက� န်လ့�င ်၁၃,ဝ၀ဝ က�ဗမီတာရ��ိေရးအတွက် 

တစ်စက� န်လ့�င ် ၅၅၈ က�ဗမီတာခန် ့ (၃.၇ ရာခိ�င�်�နး်)  စီးဝငြ်ဖည်တ့ငး်ေပးသည်။ ဧရာဝတီ ��င့ ် သလံွင ် ြမစ်ဝ�မ်းများ 

နည်းတ�၊ မဲေခါငြ်မစ်၏ စီးဝငေ်ရအများစ�သည် မ�တ်သ�နရ်ာသ ီ ကာလ (ေမလလယ်မ�သည် �ိ�ဝငဘ်ာလလယ် အတွငး် 

)စီးဝငြ်ခငး် ြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ်မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ေလးခ� အြဖစ် ပိ�ငး်ြခားထားသည်။ 

ခန်မ့�နး်လ�ဦးေရ ၀.၇ သနး်သည် မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွငး်ေနထိ�င�်ကရာ  ပျမ်းမ�လ�ဦးေရသပ်ိသည်းမ�သည် တစ်စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာလ�င ်၃၄ ဦး ��ိသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ်ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာအတွငး်တည်��ိသည့်�မိ��များမ�ာ မိ�ငး်ယွနး် ၊ မိ�ငး်ခတ် ၊ 

မိ�ငး်လား ၊ ကျိ�ငး်တံ�  ၊ မိ�ငး်ေယာငး် ၊ မိ�ငး်ခ�တ် ၊ မိ�ငး်ဆတ် ��င့ ်တာချီလိတ် တိ� ့ြဖစ်�ကသည်။ 

4.2.4။ စစ်ေတာငး် ြမစ်ဝ�မ်း  

စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ စ�စ�ေပါငး် ေြမဧရိယာ ၏ ၅.၂ ရာခိ�င�်�နး် (၃၄,၉၁၃ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) ကိ� 

လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းသည် ��မ်းက�နး်ြပငြ်မင်၏့ အစွနအ်ဖျား��ိ ရမည်းသငး်�မိ��၏ အေ�� �ေြမာက်ဘက်မ� 

စတငြ်မစ်ဖျားခံ၍ ေတာငဘ်က်သိ� ့ ၄၅၀ ကီလိ�မီတာခန် ့ြဖတ်သနး်စီးဆငး်�ပီးေနာက် မ�တ� မပငလ်ယ်ေကွ�အတွငး်သိ� ့ 

စီးဝငသ်ည်။ စစ်ေတာငး်ြမစ်သည် အေနာက်ဘက်��ိ သစ်ေတာထ�ထပ်ေသာ ပဲခ�း�ိ�းမေတာငတ်နး်များ ��င် ့အေ�� �ဘက်��ိ 

မတ်ေစာက်သည် ့ ��မ်းက�နး်ြပငြ်မင် ့ တိ�အ့�ကားတွင ် စီးဆငး်ြခငး်ြဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ��စ်စ� မိ�းေရချိနရ်��ိမ�မ�ာ 

ေနရာေဒသအလိ�က်များစွာကွဲြပားရာ၊ ေြမာက်ဘက် ပိ�ငး်တွင ်၈၈၉ မီလီမီတာ မ� ေတာငဘ်က်ပိ�ငး်တွင ်၂,၅၄၀ - ၃,၈၁၀ 

မီလီမီတာ တိ�အ့�ကား ��ိသည်။ မ�တ� မပငလ်ယ်ေကွ�အတွငး်သိ� ့ စီးဝငသ်ွားသည် ့ ��စ်စ�ပျမ်းမ� ေရထ�စီး��နး် သည် 

တစ်စက� န် ့ လ�င ် ၁,၅၄၀ က�ဗမီတာ ��ိသည်။ စစ်ေတာငး်ြမစ်သည်  ြမစ်ေ�ကာငး်အ��ည် ၄၀ ကီလိ�မီတာ အထ ိ

တစ်��စ်ပတ်လံ�းေရလမ်းခရီး သွားလာ�ိ�င�်ပီး၊ မ�တ်သ�နရ်ာသီ သံ�းလတာအတွငး် ြမစ်ေ�ကာငး်အ��ည် ၉၀ ကီလိ�မီတာ 

အထ ိ ေရလမ်းခရီးသွားလာ�ိ�ငသ်ည်။10   စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသံ�းခ�အြဖစ် ပိ�ငး်ြခားထား�ပီး 

စစ်ေတာငး်ြမစ်အတွငး် စီးဝငသ်ည် ့အဓိက ြမစ်လက်တက် ၂၃ ခ� ��ိသည်။  

ပဲခ�း�ိ�းမေတာငတ်နး်များ ��င် ့စစ်ေတာငး်ြမစ်အ�ကား ေြပြပစ်ေသာဆငေ်ြခေလျာများ��ိြခငး်��င့ ်စိ�က်ပျိ�းေရးြဖစ်ထနွး်ြခငး် 

တိ�ေ့�ကာင် ့ အြခားြမစ်ဝ�မ်းများ��င် ့ ��ငိး်ယ��လျင ် လ�ေနထ�ထပ်သည်ြဖစ်ရာ၊ လ�ဦးေရ ၅.၈ သနး်ခန် ့ သိ�မ့ဟ�တ် 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်စံ�စ�ေပါငး် လ�ဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိ�င�်�နး်သည် စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းတွင ် ေနထိ�င�်ကသည်။ စစ်ေတာငး်ြမစ်၏ 

အေြခခံေရအရငး်အြမစ်ကိ� များစွာ ေဖာ်ထ�တ်သံ�းစဲွလျက်��ိရာ၊ ေရေလ�ာငတ်မံများြဖင် ့ ေရသိ�ေလ�ာငမ်� စ�စ�ေပါငး်မ�ာ 

၇,၃၂၅ ham3 (ဟက်တာ က�ဗမီတာ) ��ိ၍ သိ�ေလ�ာငေ်ရများ၏ ၄၂ ရာခိ�င�်�နး်သည် စိ�က်ပျိ�းေရးအတွက် အကျိ�းြပ�ကာ၊ 

၅၈ ရာခိ�င�်�နး်သည် စိ�က်ပျိ�းေရး ��င် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ� ရည်ရွယ်ချက်��စ်ရပ်အတွက် အကျိ�းြပ�သည်။ 

စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းသည် ေြမာက်ဘက်မ� ေတာငဘ်က်သိ� ့ မ��ေလး၊ ��မ်း ၊ ေနြပည်ေတာ် ၊ မေကွး ၊ ကယား ၊ ကရင ်၊ ပဲခ�း 

��င် ့ မွန ် ဟ�သည် ့ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီးများကိ� ြဖတ်သနး်သွားပါသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် အဓိက�မိ�� �ကီးများမ�ာ- 

 
9 https://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/mekong/mekong-CP_eng.pdf. 
10 https://sites.google.com/site/bagosittaungriverbasinanalysis/system-discription/a-phy/i-location-dimensions 
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ေနြပည်ေတာ် ��င် ့ပဲခ�း�မိ��တိ� ့ ြဖစ်�ပီး၊ �မိ��ငယ်များမ�ာ- တပ်က�နး် ၊ ပျ�းမနား ၊ လယ်ေဝး ၊ ေရတာ��ည် ၊ သေံတာင�်ကီး ၊ 

ေတာငင်� ၊ ထနး်တပင ်၊ အ�တ်တွငး် ၊ ြဖ�း ၊ ေကျာက်�ကီး ၊ေကျာက်တံခါး ၊ ေညာငေ်လးပင ်၊ ဒိ�က်ဦး ၊ ေရ�ကျင ်၊ ေဝါ ��င် ့

ကျိ�က်ထိ� တိ� ့ြဖစ်သည်။ 

4.2.5။ ပဲခ�း ြမစ်ဝ�မ်း  

ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်းတွင ် အဓိကအားြဖင် ့ ပဲခ�း�ိ�းမေတာငစ်�ေတာငတ်နး်များမ� စီးဆငး်လာေသာ ပဲခ�းြမစ်၏ ေရဆငး်ဧရိယာ ( 

ပဲခ�းြမစ်��င် ့ ြမစ်မခြမစ်တိ� ့ ေပါငး်ဆံ�သည်ေ့နရာ၏ေအာက်ဘက်ပိ�ငး်မ�စ၍ ရနက်�နြ်မစ်ဟ� လ�သမိျားလာ) ပါဝင�်ပီး 

အေနာက်ဘက်ပိ�ငး်��ိ  ပိ�မိ�ေသးငယ်ေသာ ြမစ်မခြမစ် ေရဆငး်ဧရိယာ ��င် ့ အေ�� �ဘက်��ိ ပငလ်ယ်အတွငး်သိ� ့ 

တိ�က်�ိ�က်စီးဆငး်ေသာ ေရဆငး်ဧရိယာငယ်ေလးများစွာလည်း ပါဝင�်ကသည်။ ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်းသည် ဧရိယာအကျယ် 

၁၀,၂၆၁ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ သိ�မ့ဟ�တ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ စ�စ�ေပါငး် ဧရိယာ၏ ၁.၅ ရာခိ�င�်�နး် ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ 

ပဲခ�းြမစ်သည် ၂၀ဝ ကီလိ�မီတာ ခန်�့�ည်လျားသည်။ ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်းေဒသ၏ ��စ်စ� ပ�မ်းမ�မိ�းေရချိန ်မ�ာ ၂,၉၈၀ မီလီမီတာ 

ြဖစ်သည်။ 

ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်းတွင ် လ�ဦးေရ ၄.၆ သနး် ဝနး်ကျငေ်နထိ�ငသ်ည့်အနက် ၇၈ ရာခိ�င�်�နး်သည် ေကျးလက်ေဒသများတွင ်

ေနထိ�ငက်ာ ၂၂ ရာခိ�င�်�နး်သည် �မိ�� ြပ တွငေ်နထိ�င�်ကြခငး်ြဖစ်သည်။ ပဲခ�း�မိ�� တွင ် လ�ေနအများဆံ�းြဖစ်�ပီး၊ (၂၀၁၂ခ���စ် 

အချက်အလက်အရ)  လ�ဦးေရ ၂၈၄,ဝ၀ဝ (၂၀၁၂ခ���စ်အချက်အလက်အရ) ��ိသည်။ ပဲခ�းခ�ိ�င၏် လ�ဦးေရ သပ်ိသည်းမ� 

သည် တစ်စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာလျင ်၁၂၄ ဦး��ိ၍ တစ်�ိ�ငင်လံံ�း၏ ပျမ်းမ�လ�ေနသိပ်သည်းမ�သည် တစ်စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ 

လ�င ် ၇၆ ဦး ြဖစ်သည်။ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်းသည် ေြမာက်ဘက်မ�ေတာငဘ်က်သိ� ့ ပဲခ�း၊ ရနက်�န ် ��င် ့ မွနစ်သည် ့ ြပည်နယ်/ 

တိ�ငး်ေဒသ�ကီးများကိ� ြဖတ်သနး်သွား ပါသည်။ 

4.2.6။ ဘးီလငး် ြမစ်ဝ�မ်း  

ဘလီငး်ြမစ်ဝ�မ်းသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဧံရိယာ၏ ဝ.၅ ရာခိ�င�်�နး်(၃,ဝ၅၆ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ 

ထိ�ေ့�ကာင် ့  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�အြဖစ်သာ သတ်မ�တ်ေလ့လာပါသည်။ ဘးီလငး်ြမစ်သည် ကရငြ်ပည်နယ် ဖာပွန ်

�မိ��နယ်မ� ေတာငဘ်က်��ိ မ�တ� မ ပငလ်ယ်ေကွ�အတွငး်သိ� ့ ၂၁၀ ကီလိ�မီတာခန် ့ စီးဆငး်သည်။ ��စ်စ�ပျမ်းမ�မိ�းေရချိနမ်�ာ 

၃,၁၈၈ မီလီမီတာ ��ိ�ပီး ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းမ� မ�တ� မပငလ်ယ်ေကွ�အတွငး်သိ� ့ ပျမ်းမ�စီးထကွ်မ� ��နး်မ�ာ တစ်စက� န် ့ လ�င ် ၁၇၉ 

က�ဗမီတာ ��ိသည်။ 

ဘးီလငး်ြမစ်ဝ�မ်း၏ လ�ေနသိပ်သည်းမ�မ�ာ တစ်စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ လ�င ်၇၀ ဦး ြဖစ်သည်။ အများစ�သည် ဘးီလငး်�မိ�� 

တွင ်  အေြခချေနထိ�င�်ကြခငး်ြဖစ်သည်။ ဘးီလငး်ြမစ်ဝ�မ်းသည် ေြမာက်မ� ေတာငသ်ိ� ့ ပဲခ�း၊ ကရင ် ��င် ့ မွန ် ဟ�သည် ့

ြပည်နယ်/ တိ�ငး်ေဒသ�ကီးများကိ� ြဖတ်သနး်သွားသည်။ 

4.2.7။ တနသ�ာရီ ြမစ်ဝ�မ်း  

တနသ�ာရီကမ်း�ိ�းတနး် ြမစ်ဝ�မ်းသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံေတာငဘ်က်စွနး်တွငတ်ည်��ိ�ပီး ြမနမ်ာ-ထိ�ငး်နယ်စပ် ��င် ့ ကပ�လီ 

ပငလ်ယ်တိ�အ့�ကား��ိ ကမ်းေြမာငေ်ဒသများြဖင် ့ပါဝငဖ်ွဲ�စည်းထားသည်။ တနသ�ာရီြမစ်ဝ�မ်းသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံဧရိယာ၏ 

၆.၇ ရာခိ�င�်�နး် (၄၄,၈၇၆ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ )ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သံ�းခ�ပါဝင�်ပီး၊ အ�ကီးဆံ�းမ�ာ 

တနသ�ာရီ (အြခား)ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ြဖစ်သည်။  

တနသ�ာရီြမစ်ဝ�မ်း၏ အဓိကြမစ်ြဖစ်သည် ့တနသ�ာရီြမစ်သည်  တနသ�ာရီေတာငတ်နး်၏ အြမင် ့၂,ဝ၇၄ မီတာ မ� စီးဆငး် 

လာ�ပီး တနသ�ာရီ တိ�ငး်ေဒသ�ကီးကိ� ြဖတ်သနး်၍  �မိတ် �မိ��အနးီတွင ်ပငလ်ယ်ထသဲိ� ့  စီးဝငရ်ာ၊  ြမစ်ဝ�မ်း ဧရိယာ၏ ၄၀ 

ရာခိ�င�်�နး်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ ြမစ်ဝ�မ်း၏အထက်နယ်နမိိတ်သည် ထိ�ငး်�ိ�ငင်�ံ�င် ့၄၅၀ ကီလိ�မီတာ ခန်ထ့ိစပ်ေနသည်။ 
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ြမစ်ဝ�မ်း၏ လ�ေနသပ်ိသည်းမ�သည် တစ်စတ�ရနး်မီတာ လ�င ်၄၁ ဦး ြဖစ်သည်။ အဓိက �မိ�� �ကီးများ /�မိ��များမ�ာ ထားဝယ် 

��င် ့�မိတ်�မိ��တိ� ့ ြဖစ်�ကသည်။ 

4.2.8။ ရခိ�င် ြမစ်ဝ�မ်း  

ရခိ�ငက်မ်း�ိ�းတနး် ြမစ်ဝ�မ်းသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံအေနာက်ေတာငေ်ထာင်တ့ွငတ်ည်��ိ�ပီး အေ�� �ဘက်တွင ် ရခိ�င�်ိ� းမ 

ေတာငတ်နး် ��င် ့ အေနာက်ဘက်တွင ် ဘဂ�လားပငလ်ယ်ေအာ် ��င် ့ ဘဂ�လားေဒ�့�်�ိ�ငင်တံိ�က့ ဝနး်ရံထားကာ  

ေြမာက်ဘက်တွင ်အ�ိ�ယိ�ိ�ငင်နံယ်စပ်အထ ိြဖန်က့ျက်လျက်��ိသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဧံရိယာ၏ ၈.၂ ရာခိ�င�်�နး်( 

၅၅,၄၀၉ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ )ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ ေတာငတ်နး်များမ� ပငလ်ယ်ဆီသိ� ့ အကွာအေဝးသည် 

အလွနတ်ိ�ေတာငး်၍ ကမ်း�ိ�းတနး်ေတာငတ်နး်များမ� စီးဆငး်လာေသာ ြမစ်ငယ်များစွာသည်  ဘဂ�လားပငလ်ယ်ေအာ် 

အတွငး်သိ�တ့ိ�က်�ိ�က်စီးဝငသ်ည်။ ရခိ�င�်ိ� းမေတာငတ်နး်ေဒသများသည် �ိ�ငင်အံတွငး် အြမင်ဆ့ံ�းမိ�းေရချိနအ်ချိ��ကိ� 

ေတွ� �ကံ�ခံစားရရာ သတံွဲ�မိ��၏ ��စ်စ�ပ�မ်းမ� မိ�းေရချိန ်မ�ာ ၅,ဝ၀ဝ မီလီမီတာေကျာ် ြဖစ်သည်။ 

ရခိ�ငက်မ်း�ိ�းတနး်ြမစ်ဝ�မ်းကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��စ်ခ� အြဖစ် ပိ�ငး်ြခားထားသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် အ�ကီးဆံ�းြမစ်ြဖစ်သည့် 

ေလး�မိ�� ြမစ်၏ ြမစ်ဖျားပိ�ငး်သည် ချငး်ြပည်နယ် (မငး်တပ်ခ�ိ�င)်တွင ် တည်��ိ�ပီး၊ ြမစ်အလယ်ပိ�ငး် ��င် ့ ေရလ�မ်း 

လွငြ်ပငမ်ျားသည် ရခိ�ငြ်ပည်နယ် (စစ်ေတွခ�ိ�င)် တွင ်တည်��ိသည်။ ြမစ်ဝ�မ်း၏ လ�ေန သိပ်သည်းမ�သည် တစ်စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ လ�င ်၄၀ ဦး ြဖစ်၍၊ စစ်ေတွ၊ ေကျာက်ြဖ�၊ သတံွဲ ၊ ဂွ ��င် ့ေမာငေ်တာ �မိ��များတွင ်အဓိကေနထိ�င�်ကပါသည်။ 
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5/  စွမ်းအင်��င့်ေရအားလ� ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�  

5.1။ စွမ်းအင်ဖ�လံ�ေရး  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် စွမ်းအငတ်ငပိ်�မ့���င်တ့ငသ်ွငး်မ� ��စ်မျိ�းစလံ�း ြပ�လ�ပ်သည့်�ိ�ငင် ံ ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခ���စ်တွင ် ြပည်ပသိ� ့ 

စွမ်းအငတ်ငပိ်� ့ ေရာငး်ချမ�သည် စ�စ�ေပါငး် ြပည်တွငး် စွမ်းအငထ်�တ်လ�ပ်မ� ၏ ၃၄ ရာခိ�င�်�နး်ဝနး်ကျင ်(၆.၃ Mtoe ) ��ိ�ပီး 

၂၀၁၅ ခ���စ်တွင ်ြပည်ပတငပိ်�မ့�သည် အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ စွမ်းအင ်ေအဂျငစီ် (IEA) ၏ စာရငး်ဇယားအရ ၄၄ ရာခိ�င�်�နး် 

(၁၁.၈ Mtoe)အထ ိြမင့တ်က်လာသည်။11 အဓိကအားြဖင် ့ကမ်းလွနလ်�ပ်ကွက်များမ�ထကွ်��ိေသာ သဘာဝဓာတ်ေငွ�များ 

ကိ� ထိ�ငး်�ိ�ငင်�ံ�င် ့တ��တ်�ိ�ငင် ံများသိ� ့ ��စ်��ည်ေပးသွငး်ေရးသေဘာတ�စာချ�ပ်များအရ ပိ�က်လိ�ငး်ြဖင်သ့ယ်ယ�တငပိ်� ့ြခငး် 

ြဖစ်ရာ၊ အဆိ�ပါစွမ်းအငအ်ရငး်အြမစ် များကိ� ြပည်တွငး်သံ�းစဲွမ�မြပ��ိ�ငေ်ရး များစွာဟန်တ့ားထားသလိ�ြဖစ်ေနသည်။ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် ေရအားလ�ပ်စစ်စက်�ံ�များစွာမ� ထ�တ်လ�ပ်ေသာ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားများကိ�လည်း တ��တ်�ိ�ငင်၊ံ 

ယ�နနြ်ပည်နယ်သိ� ့ တငပိ်� ့ ေရာငး်ချသည်။  

တစ်ချိနတ်ည်းမ�ာပင၊် အကန်အ့သတ်��ိေသာ ြပည်တွငး်ေရနထံ�တ်လ�ပ်မ� ��င် ့သန်စ့င�်ိ�ငစွ်မ်းေ�ကာင်လ့ည်း  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ 

စွမ်းအငတ်ငသ်ွငး်မ� အထ�းသြဖင်ေ့ရနထံကွ်ပစ�ည်းများတငသ်ွငး်မ�မ�ာ ြမင်တ့က်လာေနသည်။  လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားလိ�အပ် 

ချက် ြမင်မ့ားလာမ�ေ�ကာင် ့  လ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရးအတွက် ��ပ်�ကငး်ေလာငစ်ာတငသ်ွငး်မ�အေပ� အမ�ီြပ�မ� ပိ�တိ�း 

လာ�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ��ိသလိ�၊ ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ရန ် နည်းလမ်း/အ�ကံအစည်အမျိ�းမျိ�း တငြ်ပေဆွးေ�းွမ�များ လည်း��ိေန 

သည်။ မ�ကာေသးမီက အဆိ�ြပ�လ�ာများတွင ် ေရနဓံာတ်ေငွ�ရည် (liquid petroleum gas - LPG) တငသ်ွငး်၍ 

လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ရန ် ေဇာငး်ေပးတငြ်ပထားသလိ�၊ အြခားအဆိ�ြပ�လ�ာများတွင ် ေကျာက်မီးေသွးသံ�း 

ဓာတ်အားေပးစက်�ံ� သိ�မ့ဟ�တ် ထိ� နည်းလမ်း��စ်ခ�ကိ� ေပါငး်စပ်ထားသည် ့ ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� တိ�က့ိ� ေဇာငး်ေပး 

တငြ်ပထားသည်။  

ြပည်တွငး်��ပ်�ကငး်ေလာငစ်ာ သယံဇာတ အရငး်အြမစ်များ စ�းစမ်း��ာေဖွြခငး် ��င် ့ ေဖာ်ထ�တ်ြခငး်အတွက် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ 

များ��ိေနသည်။ အထ�းသြဖင် ့�ိ�ငင်၏ံအေနာက်ဘက်ပိ�ငး်��ိ စ�းစမ်း��ာေဖွမ� လံ�ေလာက်စွာမြပ�လ�ပ်ရေသးေသာ အနည်ကျ 

ေကျာက်လ�ာများ��ိေနသည် ့ြမစ်ဝ�မ်းများြဖစ်သည်။ ထိ� ့ြပင ်ေနစွမ်းအင ်��င် ့ေလစွမ်းအငအ်ပါအဝင ်ြပည်တွငး် ြပနလ်ည် 

ြပည်�့ဖိ�း�မဲစွမ်းအငအ်ရငး်အြမစ်များ ေဖာ်ထ�တ်ရနအ်တွက်လည်း အလားအလာ��ိပါသည်။ သိ�ေ့သာ် ေနာက်ထပ် 

ြပည်တွငး် ��ပ်�ကငး်ေလာငစ်ာေဖာ်ထ�တ်မ� သိ�မ့ဟ�တ် ြပနလ်ည်ြပည်�့ဖိ�း�မဲ စွမ်းအင်များကိ� အများအြပား အသံ�းြပ��ိ�င ်

သည်အ့ဆင်အ့ထ ိ ေဖာ်ထ�တ်မ�တိ�မ့�ာ ��စ်တိ� မ�  ��စ်လတ် ၂၀၃၀ ခ���စ်အထ ိ ကာလအတွငး် လ�ပ်စစ် ထ�တ်လ�ပ်ေရး 

စီမံချက်များ အတွငး် ပါဝင�်ိ�ငဖ်ွယ်ရာ မ��ိပါ။ 

5.1.1။ စွမ်းအင်ရငး်ြမစ်အမျိ�းအစားအလိ�က် ေရာစပ်ထ�တ်လ�ပ်မ�အတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်ပါဝင်မ�  

ေရအားလ�ပ်စစ်သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် စွမ်းအငရ်ငး်ြမစ်အမျိ�းအစားအလိ�က်ေရာစပ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� ၏ 

အေရးပါသည် ့အစိတ်အပိ�ငး် တစ်ရပ် ြဖစ်�ပီး၊ ၂၀၁၇ ခ���စ်အေစာပိ�ငး်တွင ်၆၀.၄ ရာခိ�င�်�နး် ဝနး်ကျငအ်ထ ိပါဝငခ်ဲ့သည်။ 

အရွယ်အစား အေတာ်အတန�်ကီးမားေသာ  ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ေရးစီမံကိနး်များ၏ တည်ေဆာက်ေရးလ�ပ်ငနး်များ 

အ��ိနရ်လာ�ပီး ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ေပး�ိ�ငမ်�များတိ�းတက်လာလ�င�်�င် ့ ၊ လက်��ိတွင ်ယ�နနြ်ပည်နယ်သိ� ့ တငပိ်�ေ့ရာငး်ချ 

ေနသည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်ကိ� “ြပနဝ်ယ်ရန”် ဆံ�းြဖတ်မည်ဆိ�လ�င၊်  ေရအားလ�ပ်စစ်က�သည် ကာလတိ�တွင ်ပိ�အေရးပါ 

လာ�ိ�ငသ်ည်။ ေရ��ည်တွငမ်�၊ ေရအားလ�ပ်စစ်၏ စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားပမာဏ  တိ�းတက်လာမည်ဟ�ေမ�ာ်မ�နး် 

 
11 https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=Myanmar&product=balances. 
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ရေသာ်လည်း၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင် ့ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� ဥပမာ- ေကျာက်မီးေသွး၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ�၊ ��င် ့အြခားေသာ 

ြပနလ်ည်ြပည်�့ဖိ�း�မဲ စွမ်းအင ် ဆိ�ငရ်ာနည်းလမ်းများကိ� ေဆာငရွ်က်လာသည်��င်အ့မ� စွမ်းအငရ်ငး်ြမစ် အမျိ�းအစား 

အလိ�က် ေရာစပ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�အတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်၏အေရးပါမ�  အနည်းငယ် ကျဆငး် လာ�ိ�ငစ်ရာ��ိသည်။  

ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက်အေပ� လတ်တေလာခန်မ့�နး်ချက်များအရ ၂၀၃၀ ခ���စ်အထ ိ တစ်��စ်လ�င ် ၄၄၀ မဂ�ါဝပ်��နး်ြဖင် ့

ဆက်လက်ထ�တ်လ�ပ်ရနလ်ိ�အပ်သည်။ JICA ၏ ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက် ခန်မ့�နး်ချက်များအရ ၂၀၂၀ ခ���စ်တွင ် ၅,၁၆၅ 

မဂ�ါဝပ် လိ�အပ်မည်ြဖစ်�ပီး၊ ၂၀၃၀ခ���စ်တွင ်၁၄,၈၃၄မဂ�ါဝပ် လိ�အပ်မည်ြဖစ်သည်။ 12    တည်ေဆာက်ဆ ဲေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်များအြပင ် ေနာက်ထပ်ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်အသစ်များကိ� စွမ်းအငရ်ငး်ြမစ် အမျိ�းအစားအလိ�က်ေရာစပ် 

ထ�တ်လ�ပ်မ�အတွငး်သိ�ထ့ည်သ့ွငး် ေဆာငရွ်က်�ိ�ငြ်ခငး်မ��ိလ�င၊်  ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက်ကိ� ေအာက်ပါ အြခားနည်းလမ်း 

များြဖင် ့ကိ�ငတ်ွယ်ေြဖ��ငး်ရန ်လိ�အပ်မည် ြဖစ်သည် - 

• ဓာတ်အားပိ�လ့�တ်မ� ��င် ့ြဖန် ့ြဖ�းမ�တိ�တ့ွင ်ဓာတ်အားဆံ�း�� ံးမ�များ ေလ�ာခ့ျြခငး်၊ 

• စွမ်းအငထ်ေိရာက်စွာသံ�းစဲွြခငး်ြဖင် ့ေလလွင်မ့�သက်သာေစြခငး်၊  

• ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက် စီမံခန်ခ့ွဲြခငး် ၊  

• အြခားေသာဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ေရး နည်းပညာများ။ 

နည်းပညာ��င်ဆ့ိ�ငေ်သာ ဓာတ်အားေလလွင်ဆ့ံ�း�� ံးမ� ��င် ့ နည်းပညာ��င်မ့သက်ဆိ�ငေ်သာ ဓာတ်အားေလလွင်ဆ့ံ�း�� ံးမ� 

��စ်ရပ်ေပါငး်ပမာဏ ြမင်မ့ားေနမ�(လက်��ိတွင ် ထ�တ်လ�ပ်မ�၏ ၂၀ ရာခိ�င�်�နး်ဝနး်ကျင�်�ိသည်)ကိ� ေလ�ာခ့ျ�ိ�ငသ်ည့် 

အခွင်အ့လမ်း��ိသလိ� ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက် စီမံခန်ခ့ွဲ�ိ�ငသ်ည် ့ အစီအမံများ (ဥပမာ-တစ်ေနတ့ာ အတွငး် ဓာတ်အား 

သံ�းစွဲသည်အ့ချိန ် သည် ဝနအ်ားများေသာအချိန ် သိ�မ့ဟ�တ် ဝနအ်ားနည်းေသာအချိနြ်ဖစ်သည် ဆိ�သည်အ့ေပ�မ�တည်၍ 

ေစျး��နး်ကိ� တိ�း/ေလျာ ့ သတ်မ�တ်ြခငး်) အားြဖင် ့ ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက် ြမင်မ့ားလာမ�များကိ� ေလျာခ့ျ�ိ�ငသ်ည်။ 

သိ�ေ့သာ်လည်း ထိ�နည်းလမ်းများေ�ကာင် ့ ေလျာန့ည်းသက်သာလာမည် ့  ဓာတ်အားပမာဏသည် လက်��ိ ဓာတ်အား 

လိ�အပ်ချက် ခန်မ့�နး်ချက်များ��င် ့ ��ငိး်ယ��လျင ် ပမာဏမည်မ���ိမည်ဆိ�သည်ကိ� ��ငး်��ငး်လငး်လငး် မသရိပါ။ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ လက်��ိတွင ် အလွနန်ိမ့်ပါးေနေသးေသာ လ�ပ်စစ်သံ�းစဲွမ���င် ့ အနာဂတ် ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက် ြမင်မ့ား 

လာ�ိ�ငေ်ြခများအရ လ�ပ်စစ်က�အေပ�ထေိရာက်စွာတိ�းတက် စီမံခန်ခ့ွဲ�ိ�ငမ်�များ��င် ့ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက် စီမံခန်ခ့ွဲမည် ့

အစီအမံများသည် အ�မဲြမင်တ့က်ေနသည် ့ ဓာတ်အားလိ�ချက်၏ ေတာ်သင်�့ံ�အပိ�ငး်မ�ကိ�သာ ြပည်မီ့ေအာင ် ြဖည်ဆ့ည်း 

ေဆာငရွ်က်�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်၍ ၊ ထပ်တိ�းထ�တ်လ�ပ်ရနလ်ိ�အပ်သည့် ဓာတ်အားပမာဏများကိ� မထ�တ်�ိ�ငေ်သးမီ အချိနဆ်ွဲ 

ထားေပး�ံ�သာ တတ်�ိ�ငေ်ပမည်။  

အကယ်၍ ထပ်တိ�းထ�တ်လ�ပ်ရနလ်ိ�အပ်သည် ့ ဓာတ်အားပမာဏများကိ�မထ�တ်�ိ�ငေ်သးမီ အချိနဆ်ွဲထားေပး�ိ�ငခ်ဲ့မည် 

ဆိ�လ�ငေ်တာငမ်�၊ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များကိ� စွန်လ့�တ်လ�င ် အြခားေသာ ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� 

နည်းပညာများ လိ�အပ်မည် ြဖစ်သည်။ ထိ�နည်းပညာ��င့ ်နည်းလမ်းများတွင ်ေကျာက်မီးေသွး၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ�၊  အြခား 

ြပနလ်ည်ြပည်�့ဖိ�း�မဲ စွမ်းအငမ်ျား ��င် ့ စွမ်းအငတ်ငသ်ွငး် ဝယ်ယ�မ�တိ�းြမ�င်ြ့ခငး် တိ�ပ့ါဝငသ်ည်။ ထိ�နည်းလမ်းများက 

ဓာတ်အား ထ�တ်လ�ပ်ြဖန် ့ြဖ�းမ�ကိ�  ပိ�မိ�က�နက်ျေစမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြဖန် ့ြဖ�းမ�ကွငး်ဆက်၏ 

တည်�ငမ်ိမ�ကိ� ထနိး်ထား�ိ�ငလ်�င၊် ထိ�နည်းလမ်းေပါငး်စံ�ြဖင် ့ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားရယ�ြဖည်တ့ငး်ြခငး်သည် စွမ်းအငဖ်�လံ�မ� 

ကိ� တိ�းတက်ေစ�ိ�ငပ်ါသည်။ 

 
12 MOEE and JICA, 2018. Updating the National Electricity Master Plan PowerPoint Presentation. Nay Pyi Taw Workshop. 
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ြပည်တွငး်တွင ် ေကျာက်မီးေသွးေလာငစ်ာများ ထပ်တိ�းထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငမ်ည်အ့လားအလာ နည်းပါးေသာေ�ကာင် ့  

ေကျာက်မီးေသွး သံ�းဓာတ်အားေပးစက်�ံ�များသည် အငဒ်ိ�နးီ��ား သိ�မ့ဟ�တ် �သစေ�တးလျမ� တငသ်ွငး်သည့် 

ေကျာက်မီးေသွးအေပ� မ�ီခိ�ရမည်ြဖစ်သည်။ အလားတ�ပင၊် သဘာဝဓာတ်ေငွ�သံ�းဓာတ်အားေပးစက်�ံ�များသည် 

��စ်လတ်ကာလအတွငး်၌ ြပည်ပမ�တငသ်ွငး်သည် ့ဓာတ်ေငွ�အေပ� မ�ီခိ��ကရမည်၊ ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခအများဆံ�းမ�ာ-  ပငလ်ယ်ေကွ� 

�ိ�ငင်မံျားမ� တငသ်ွငး်ေသာ ေရနဓံာတ်ေငွ�ရည်(LPG) ကိ� အသံ�းြပ�ြခငး်ြဖစ်သည်။ သဘာဝဓာတ်ေငွ� ��င် ့ေကျာက်မီးေသွး 

အသံ�းြပ�၍ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်လ�င ် စက်�ံ�ကိ� ဓာတ်အားသံ�းစွဲမ�ဝနအ်ားများရာေနရာ အနးီတွင ် တည်ေဆာက်�ိ�ငသ်ည့် 

အားသာချက်��ိသည်။ သိ�ေ့သာ် ထိ�နည်းလမ်း��စ်ခ�စလံ�းသည် ေရအားလ�ပ်စစ် ထက် က�နက်ျစရိတ် ပိ�များ�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ��ိ�ပီး 

ဖနလ်ံ�အမ်ိဓာတ်ေငွ�အများအြပားကိ�လည်း ထ�တ်လ�တ်�ိ�ငသ်ည်။  အ�ကီးစားအဆင်ေ့နစွမ်းအငသ်ံ�းဓာတ်အားေပးစက်�ံ�  

��င် ့ေလစွမ်းအငသ်ံ�းဓာတ်အားေပးစက်�ံ�  များသည်လည်း ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိသည့်နည်းလမ်းတစ်ခ�ြဖစ်ပါသည်။  ေနစွမ်းအား 

အရငး်အြမစ် ေကာငး်စွာရ��ိေသာ ေဒသများတွင ် ေနစွမ်းအငြ်ဖင် ့ ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�သည်  ေကျာက်မီးေသွး��င် ့

သဘာဝဓာတ်ေငွ�များသံ�း၍ ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�ထက် ေဈးပိ�သက်သာ�ိ�ငသ်ည်။ သိ�ရ့ာတွင ် ေနစွမ်းအင၏် 

ြပတ်ေတာငး်ြပတ်ေတာငး်သာရ��ိ�ိ�ငသ်ည် ့ သဘာဝေ�ကာင် ့ အ�ကီးစားအဆင် ့ ေနစွမ်းအငသ်ံ�းဓာတ်အားေပးစက်�ံ�မ� 

ထ�တ်လ�ပ်ေသာ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားများကိ� မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်စနစ်အတွငး်သိ� ့ သွတ်သွငး်ေပါငး်စပ်ရာ၌ စိနေ်ခ�မ�များ 

��ိ�ိ�ငသ်ြဖင်၊့ ယငး်တိ�ေ့�ကာင် ့ မတည်�ငမ်ိဘ ဲ အတက်အကျ��ိေနသည် ့ ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြဖန် ့ြဖ�းမ�ကိ� ဟနခ်ျက် 

ညီေအာငြ်ပနထ်နိး်ရန ်ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များကိ�လိ�အပ်�ိ�ငသ်ည်။ လာအိ�  ��င် ့ တ��တ်�ိ�ငင်၊ံ ယ�နန ်ြပည်နယ်တိ�မ့� 

လ�ပ်စစ်တငသ်ွငး်ြခငး်သည် ြဖစ်�ိ�ငသ်ည့်နည်းလမ်းတစ်ခ�ြဖစ်ေသာ်လည်း ဤေရွးချယ်မ�တွင ် ဓာတ်အားပိ�လ့�တ်ေရး 

လိ�ငး်များတည်ေဆာက်မ� ��င် ့ �ိ�ငင်တံကာသေဘာတ�ညီချက်များလိ�အပ်�ပီး ြပည်တွငး်ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ� 

ထက်ပိ�က�နက်ျ�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ��ိကာ လံ�ြခံ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ပ�ပနစ်ရာများ ေပ�ေပါက်လာ�ိ�ငသ်ည်။  

လ�ပ်စစ်��င်စွ့မ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန၏ မ�ကာေသးခငက် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ထ�တ်လ�ပ်ြဖန် ့ြဖ�းမ�ဆိ�ငရ်ာ ေ�ကညာချက်များ 

တွင ် LNG သံ�းဓာတ်အားေပး စက်�ံ�အသစ် ေလးခ� တည်ေဆာက်တပ်ဆငြ်ခငး် ��င် ့ လာအိ��ိ�ငင်မံ� ၁၀ဝ မဂ�ါဝပ် 

ဝယ်ယ�တငသ်ွငး်ြခငး်တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ လ�ပ်စစ်��င်စွ့မ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန  စ�းစားေနေသာ အြခားနည်းလမ်းများမ�ာ - 

• အထ�းသြဖင် ့ယ�နနြ်ပည်နယ်တွင ်လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ပိ�လ�ံေန၍13  လက်��ိတငပိ်�ေ့နေသာ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ပမာဏထ ဲမ� ြပနလ်ည် ဝယ်ယ�ြခငး် ၊ 

• LNG သိ�မ့ဟ�တ် ြပည်တွငး်သဘာဝဓာတ်ေငွ� ထပ်တိ�းထ�တ်လ�ပ်ေပးသွငး်မ�များ၊ 

• ြပည်ပမ�တငသ်ွငး်သည် ့ေကျာက်မီးေသွးများ၊ 

• အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ ဆက်သွယ်မ�များ ။ ဆိ�လိ�သည်မ�ာ အမ်ိနးီချငး်�ိ�ငင်မံျားမ� တငသ်ွငး်ြခငး်��င် ့

• အြခား (ေရအားလ�ပ်စစ်မဟ�တ်ေသာ) ြပနလ်ည်ြပည်�့ဖိ�း�မဲ စွမ်းအငပံ်�စံများ 

 

5.1.2။ လ�ပ်စစ်က�တွင် စွမ်းအင်ဖ�လံ�ေရး  

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ��ပ်�ကငး်ေလာငစ်ာတငသ်ွငး်မ�အလျ�ြပတ်ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ေလာငစ်ာဆီ 

ေဈး��နး်ြမင်တ့က်ြခငး်တိ��့�င် ့ ဆက်�ယွ်သည် ့ ထခိိ�က်ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခများကိ� ေလ�ာခ့ျေပး�ိ�ငသ်ည်။ ေကျာက်မီးေသွးသံ�း၍ 

လ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်လ�ငလ်ည်း အလားတ�ထခိိ�က်ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခမ�ာ နည်းပါးပါသည်။  သိ�ေ့သာ်  စွမ်းအငရ်ငး်ြမစ် 

 
13 Under present agreements with foreign hydropower developers, hydropower plants will provide Myanmar with an 
agreed amount of free electricity. In addition, Myanmar will have the option of purchasing some of the electricity 
earmarked for exports (in 2030, up to about 2,400 MW or about 26% of installed capacity) at an agreed tariff. 
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အမျိ�းအစားအလိ�က် ေရာစပ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ရာတွင ်  ေရအားလ�ပ်စစ်ပါဝငမ်� ရာခိ�င�်�နး်အလွနြ်မင်မ့ားလ�င၊် 

မိ�းေရချိနန်ည်းပါးမ�များ ��င်ဆ့က်စပ်သည် ့ဇလေဗဒ ဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခများကိ� ပိ�မိ�ခံစားရ�ိ�ငသ်ည်။ ဥပမာ ၁၉၉၀ 

ခ���စ်ေနာက်ပိ�ငး်မ�သည် ယေနအ့ချိနအ်ထ ိ ဗီယက်နမ်၏ ေရအားလ�ပ်စစ်ကိ�အေြခခံေသာ  ဓာတ်အားစနစ်အတွငး် 

ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြဖန် ့ြဖ�းရာ၌ ေ�ရွာသကီာလများတွင ် တမံအတွငး် သိ�ေလ�ာငေ်ရများ ေလျာန့ည်းကျဆငး်ြခငး် 

ေ�ကာင် ့ဓာတ်အားြပတ်ေတာက်မ�များ ဆက်တိ�က် ြဖစ်ေပ�ေစခဲ့သည်။  ေရအားလ�ပ်စစ် ပါဝငမ်� ရာခိ�င�်�နး်ြမင်မ့ားေသာ 

ဘရာဇီးတွငလ်ည်း အလားတ� �ကံ�ေတွ� ခဲ့ရသည်။ ရာသဦတ�ေြပာငး်လဲြခငး်��င် ့ ဆက်�ယွ်သည် ့ မိ�းရွာသွနး်မ�ပံ�စံ 

အေြပာငး်အလဲများသည် ထိ�ထခိိ�က်ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခများကိ�  ပိ�မိ�ဆိ�းရွားေစ�ိ�ငသ်ည်။ မိ�းေရချိနအ်ေြပာငး်အလဲများြခငး် 

သိ�မ့ဟ�တ် ရာသဦတ�ေြပာငး်လဲမ� ��င် ့ ဆက်�ယွ်ေသာ ရာသကီ�းေြပာငး်ချိနမ်ျားသည် ဇလေဗဒေြပာငး်လဲမ���င်ဆ့ိ�ငသ်ည့် 

ထခိိ�က် ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခများအေပ� စီမံခန်ခ့ွဲ�ိ�ငေ်ရးအတွက် ဓာတ်အားေပးစက်�ံ�ကိ� ထေိရာက်စွာ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်သည့် 

နည်းလမ်း အသံ�းြပ�ရန ် ပိ�မိ�အခက်ေတွ�ေစသည်။ 

5.2။ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ� သမိ�ငး်ေ�ကာငး်  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားကိ� ၁၈၀ဝ ြပည့်��စ်ေ��ာငး်ပိ�ငး်တွင ် စတင ် သံ�းစဲွခဲ့�ပီး၊ ပထမဆံ�းေရအားလ�ပ်စစ် 

စက်�ံ�(၄၆၀ ကီလိ�ဝပ်) ကိ� မိ�းက�တ်�မိ��၊ ေရနြီမစ်တွင ်၁၈၉၈ ခ���စ်၌ တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ ခ���စ်ေနာက်ပိ�ငး်တွင၊် 

ဂျပနအ်ငဂ်ျငန်ယီာများသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အခွင်အ့လမ်းများအား ေဖာ်ထ�တ် 

သတ်မ�တ်ရန ်ေလလ့ာဆနး်စစ်ခဲ့�ကသည်။ ဤေလလ့ာမ�များ��င် ့မ�ကာေသးခငက် ေလလ့ာမ�များအရ၊ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် 

ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ရနြ်ဖစ်�ိ�ငေ်ြခပမာဏ ၁၀ဝ,ဝ၀ဝ မဂ�ါဝပ်ေကျာ် ��ိေ�ကာငး် ခန်မ့�နး်ရ��ိသည်။  

�ိ�ငင်၏ံ အ�ကီးစားအဆင် ့ ပထမဆံ�းေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်မ�ာ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း၊ ဘလီ�းေချာငး်ေပ�မ� ေလာပိတ 

ေရတံခွနတ်ွငတ်ည်��ိသည် ့ run-of-river အမျိ�းအစား၊ ဘလီ�းေချာငး် ၂ ၊ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်�ံ�(၈၄ မဂ�ါဝပ်) 

ြဖစ်၍၊ ၁၉၆၀ တွင ်တည်ေဆာက်�ပီးစီးခဲ့သည်။ ထိ�စီမံကိနး်၏ ဒ�တိယအဆင်သ့ည် ၁၉၇၄ ခ���စ်တွင ်�ပီးစီးခဲ့သြဖင် ့၈၄ 

မဂ�ါဝပ် ထပ်မံေပါငး်ထည်�့ိ�ငခ်ဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ခ���စ်ေနာက်ပိ�ငး်တွင ် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၂၅ မဂ�ါဝပ် ��ိသည် ့

ေနာက်ထပ်စက်�ံ�တစ်�ံ�ကိ� �ိ�ငင်အံတွငး်��ိ အြခားေဒသတစ်ခ�တွင ် တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။ ထိ�ေ့နာက် ၁၉၉၀ 

ခ���စ်ေနာက်ပိ�ငး်��စ်များ၌ စ�စ�ေပါငး် ၁၀၂ မဂ�ါဝပ်��ိသည် ့ စီမံကိနး်သံ�းခ� ကိ�လည်းေကာငး်၊ ၂၀ဝ၀ -၂၀၁၀ ကာလများ 

အတွငး် စ�စ�ေပါငး် ၂,၁၉၄ မဂ�ါဝပ် ��ိသည် ့စီမံကိနး် ၁၁ ခ� ကိ�လည်းေကာငး်၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ အတွငး် စ�စ�ေပါငး် ၉၈၂ မဂ�ါဝပ် 

��ိသည် ့စီမံကိနး် ၁၂ ခ�ကိ�လည်းေကာငး် ဆက်လက်တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။ 

၁၉၇၅ ခ���စ်ေနာက်ပိ�ငး်မ�စ၍  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်လံ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရးအတွက် အဓိကအရငး်အြမစ်မ�ာ ေရအားလ�ပ်စစ် 

ြဖစ်လာခဲ့သည်။ သိ�ရ့ာတွင ် လက်��ိတပ်ဆငစ်က်အငအ်ား��င် ့ ��ငိး်ယ��လ�င၊် ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငစွ်မ်း��ိေသာပမာဏက  ပိ�မိ� 

များြပားသြဖင် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်က�သည် ဖွံ� �ဖိ�းမ�အစပျိ�းဆဲအဆင်တ့ွငသ်ာ��ိေသးသည်။ လက်��ိအေြခအေနတွင ်၁၀ 

မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက်��ိေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၂၉ ခ� ကိ� ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်လျက်��ိ�ပီး စ�စ�ေပါငး် 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားမ�ာ ၃,၂၉၈ မဂ�ါဝပ် ��ိသည်။  လ�ပ်စစ်��င်စွ့မ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန14 ၏ ၂၀၁၅ ခ���စ် ထ�တ်ြပနခ်ျက်အရ 

တစ်�ိ�ငင်လံံ�း��ိ ြဖစ်�ိ�ငစွ်မ်း��ိေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် ပမာဏစ�စ�ေပါငး်မ�ာ ၅,၆၃၂ မဂ�ါဝပ် ��ိသည်။ ထိ� ့ြပင ်စက်�ံ�တစ်�ံ�လျင ်

ဝ.၁ - ၅.ဝ မဂ�ါဝပ်အ�ကား ��ိသည် ့ အေသးစား ေရအားလ�ပ်စစ်စက်�ံ� ၃၂ �ံ� (စ�စ�ေပါငး် ၃၃.၃ မဂ�ါဝပ်) ကိ� 

စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝသည်ဆ့ည်များ ��င် ့ မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်မေရာက်��ိေသးေသာ ေကျးလက်ေဒသများ လ�ပ်စစ် 

ဓာတ်အားရ��ိေရး စီမံကိနး်များတွင ်တပ်ဆငခ်ဲ့�ပီးြဖစ်သည်။  

 
14 Ministry of Electric Power, 2015. Development of Electric Power in Myanmar. Powerpoint presentation presented by 
H.E. U Maw Thar Htwe, Deputy Minister, May 2015. 
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ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် အစိ�းရရငး်��းီြမ�ပ်��မံ�ြဖင်ေ့ဆာငရွ်က်သည် ့ စီမံကိနး်များမ�သည် ပ�ဂ�လိက 

�ကီးစိ�းေသာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သိ� ့ ေရွ�လာေနသည်။ ယခငက် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များကိ� အဓိကအားြဖင် ့

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရကသာ လ�ပ်စစ်��င်စွ့မ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန(MOEE) သိ�မ့ဟ�တ် စိ�က်ပျိ�းေရး ၊ ေမွးြမ�ေရး ��င် ့

ဆည်ေြမာငး်ဝန�်ကီးဌာန (MOALI ) မ�တစ်ဆင် ့ အထ�းသးီသန်ေ့ဖာ်ထ�တ်ခဲ့သည်။ �ိ�ငင်ြံခား JV/BOT အစီအစ� 

ပံ�စံေအာက်တွင ်၃၀ မဂ�ါဝပ် အထက် ��ိေသာ အေစာဆံ�း ပ�ဂ�လိကေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များြဖစ်�ကသည် ့၊ ၂၀ဝ၉ ��င် ့

၂၀၁၁ ခ���စ်တိ�တ့ွင ်အသးီသးီ�ပီးစီးခဲ့သည် ့ေရ�လီ ၁ ��င် ့တာပိန ်၁ စီမံကိနး်များကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ပီးေနာက်တွင ်

ဤအေြခအေနမ�ာ ေြပာငး်လဲသွားခဲ့သည်။ လက်��ိအချိနတ်ွင ်ြပည်တွငး် ��င် ့ြပည်ပ ပ�ဂ�လိက ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၇ 

ခ���င် ့  MOEE/MOALI အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့သည် ့ စီမံကိနး် ၂၂ ခ�ကိ� ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ေနသည်။ တည်ေဆာက်ဆဲ 

ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး် ၆ ခ� အနက် ၂ ခ�မ�ာ ပ�ဂ�လိက စီမံကိနး်များ ြဖစ်�ကသည်။ 

၂၀၁၁ မတိ�ငမီ်ကမ�၊ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များကိ� စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များ ��င် ့ ြမနမ်ာအစိ�းရအ�ကား 

��စ်ဘက်ည�ိ��ငိး်မ�များအေပ� အေြခခံ၍သာ ပ�ဂ�လိကက�မ�ဏမီျားအား ခွဲေဝချထားေပးခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ ထိ�ေ့�ကာင် ့

ပ�ဂ�လိက ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ ေဖာ်ထ�တ်မ�သည် အစိ�းရသိ� ့ စီမံကိနး်များ တိ�က်�ိ�က်အဆိ�ြပ�သည့် 

က�မ�ဏီများအေပ� အမ�ီြပ�ေနြခငး်ြဖစ်သည်။ စီမံကိနး်၏ တည်ေနရာ��င်အ့မျိ�းအစားသည် ယခငေ်ရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ 

ေလလ့ာမ�များ သိ�မ့ဟ�တ် က�မ�ဏ၏ီ စ�းစမ်းေလလ့ာမ�များမ� ေပ�ထကွ်လာြခငး်ြဖစ်သည်။ �ိ�ငင်ြံခားက�မ�ဏီများမ� 

စ�းစားေနသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များစွာ အထ�းသြဖင် ့ အ�ကီးစားအဆင်စီ့မံကိနး်များမ�ာ စီမံကိနး် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�၏ �ိ�ငင်ြံဖစ်သည် ့တ��တ် ��င် ့ထိ�ငး် �ိ�ငင်မံျားသိ� ့ တငပိ်�ေ့ရာငး်ချရန ်စီမံထားြခငး်ြဖစ်သည်။ 

5.3။ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား လိ�အပ်ချက် ��င့် ထ�တ်လ�ပ်ြဖန်ြ့ဖ�းမ� 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်��င်ခ့ျိတ်ဆက်ေနေသာ ြဖန် ့ြဖ�းေရးကွနယ်က်မ� လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားရ��ိမ���နး်  ၃၈ 

ရာခိ�င�်�နး် ြဖင် ့  (၂၀၁၆ခ���စ် အချက်အလက်အရ) အေ���ေတာငအ်ာ��တွင ်အနမ့်ိဆံ�းြဖစ်�ပီး ၁၉၉၅ ခ���စ် အေြခအေနမ�  

၁၆ ရာခိ�င�်�နး်သာ တိ�းတက်ခဲ့သည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ လ�ပ်စစ်သံ�းစဲွမ���နး်မ�ာ လ�တစ်ဦးလ�င ်၃၃၃ ကီလိ�ဝပ်-နာရီ  (kWh)     

(MOEE ၏ ၂၀၁၈ မတ်လ ထ�တ်ြပနမ်�) ြဖစ်ရာ၊ ကမ�ာေပ�တွင ်အနမ့်ိဆံ�းအဆင် ့ြဖစ်ေန�ပီး ၂၀၁၄ ခ���စ် ကမ�ာ့ပျမ်းမ���နး် 

၃,၁၂၈ ကီလိ�ဝပ်-နာရီေအာက် များစွာနမ့်ိကျေနသည်။15  အာ��တွင ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ လ�တစ်ဦးကျ လ�ပ်စစ် သံ�းစွဲမ���နး်ထက် 

နမ့်ိသည် ့ �ိ�ငင်မံ�ာ နေီပါ �ိ�ငင်သံာ ��ိသည်။ �မိ�� ြပဧရိယာများသည် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားရ��ိမ� အြမင်ဆ့ံ�းြဖစ်၍ 

ရနက်�န�်မိ��သည် ၇၈ ရာခိ�င�်�နး်ြဖင် ့အြမင်ဆ့ံ�းြဖစ်သည်။ ေကျးလက်ေဒသများတွင ်လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ရ��ိမ� နည်းပါး�ပီး 

ပျမ်းမ�အားြဖင် ့၂၀ ရာခိ�င�်�နး်ေအာက်ြဖစ်သည်။ ကရငြ်ပည်နယ်��င် ့တနသ�ာရီတိ�ငး်ေဒသ�ကီးတိ�တ့ွင ်လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ရ��ိမ���နး် မ�ာ ၁၀  ရာခိ�င�်�နး် ေအာက်ြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၁ ခ���စ် ဒမိီ�ကေရစီနည်းကျ ေရွးေကာက်ပဲွများအ�ပီးတွင၊်  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ စီးပွားေရးအားေကာငး်ခဲ့ေ�ကာငး် 

ေဖာ်ြပထားသည်။ ၂၀ဝ၀ - ၂၀ဝ၁ မ� ၂၀ဝ၉ - ၂၀၁၀ ခ���စ်များအထ ိ��စ်စ� လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက်သည်  ၃,၂၆၈ 

ဂီဂါဝပ်-နာရီ (GWh) မ� ၅,ဝ၀ဝ ဂီဂါဝပ်-နာရီ (GWh) အထိ၊ တစ်��စ်လ�င ် ၄.၈ ရာခိ�င�်�နး် ြမင်တ့က်လာခဲ့သည်။ 

ထိ�အချိနမ်�စ၍ ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက်များ   တစ်ဟ�နထ်ိ�းြမင်တ့က်လာခဲ့သည်မ�ာ ၂၀ဝ၉ -၂၀၁၀ ��င် ့ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ 

အ�ကား တွင ်၁၁,၂၅၂  ဂီဂါဝပ်-နာရီ ၊ တစ်��စ်လ�င ်ပျမ်းမ� ၁၇.၆ ရာခိ�င�်�နး် ြမင်တ့က်ေန၍ ၊ ၂၀၁၁ မ� ၂၀၁၄ အ�ကားတွင ်

��စ်စ� GDP တိ�းတက်��နး်မ�ာ ၇.၂ ရာခိ�င�်�နး်��ိသည်။ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ�ာေရး��စ်အတွငး် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား 

လိ�အပ်ချက်သည် ၁၅,၃၅၅ ဂီဂါဝပ်-နာရီ သိ� ့ ေရာက်��ိခဲ့သည်။ ၂၀ဝ၉ - ၂၀၁၄ �ကားတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ် 

ထ�တ်လ�ပ်မ�သည် စ�စ�ေပါငး်လ�ပ်စစ်သံ�းစဲွမ�ြပမျ�းေကွးအတိ�ငး် အနးီစပ်ဆံ�းလိ�က်ပါထ�တ်လ�ပ်ခဲ့သည်။ စီးပွားေရး 

 
15 http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC  
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ဆက်လက်ဖွံ� �ဖိ�းလာ�ပီး ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�ေလ�ာခ့ျေရးလ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ အ��ိနရ်လာသည်��င်အ့မ� လ�ပ်စစ် ဓာတ်အား 

လိ�အပ်ချက်သည် ��စ်စ� ၉.၆ ရာခိ�င�်�နး် ြမင်တ့က်၍၊   ၂၀၃၀ ခ���စ်တွင ်၄၉,၉၂၄ ဂီဂါဝပ်-နာရီ လိ�အပ်မည်ဟ� ေမ�ာ်မ�နး် 

ထားသည်။16  

၂၀၁၈ ခ���စ် မတ်လတွင ်စ�စ�ေပါငး်တငဆ်ငစ်က်အငအ်ား ၅,၆၄၂ မဂ�ါဝပ် အနက ်၃,၂၅၅ မဂ�ါဝပ် (၅၇.၇ ရာခိ�င�်�နး်) သည် 

ေရအားလ�ပ်စစ်၊ ၂,၁၇၅ မဂ�ါဝပ်  (၃၈.၆ ရာခိ�င�်�နး်) သည် သဘာဝဓာတ်ေငွ�၊ ၁၂၀ မဂ�ါဝပ် (၂.၁ ရာခိ�င�်�နး်) သည် 

ေကျာက်မီးေသွး ��င် ့ ၉၂ မဂ�ါဝပ် (၁.၆ ရာခိ�င�်�နး်) သည် ဒဇီယ်အသံ�းြပ�ထ�တ်လ�ပ်ြခငး်ြဖစ်သည်။17,18 MOEE သည် 

စ�စ�ေပါငး်တငဆ်ငစ်က်အငအ်ား ၏၆၀ ရာခိ�င�်�နး်ခန်က့ိ� ပိ�ငဆ်ိ�င�်ပီး ကျနရ်ာခိ�င�်�နး်ကိ� သးီြခားလွတ်လပ်သည့် 

လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်သ�များ (IPP) သိ�မ့ဟ�တ် MOEE ��င် ့ ဖက်စပ်ေဆာငရွ်က်မ� (JV)အြဖစ် ပ�ဂ�လိကက�မ� 

ပိ�ငဆ်ိ�ငသ်ည်။ လ�ပ်စစ်က�တွင ်ပ�ဂ�လိက ပါဝငမ်�သည် ၂၀ဝ၈ - ၂၀ဝ၉ ဘ�ာေရး��စ်တွင ်��စ်စ�ထ�တ်လ�ပ်မ�၏ ၆.၂ 

ရာခိ�င�်�နး် ��ိရာမ�၊ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ�ာေရး��စ်တွင ်၄၈.၄ ရာခိ�င ်��နး်အထိ �ကီးထာွးတိ�းတက်ခဲ့သည်။ တည်ေဆာက်ဆ ဲ

သိ�မ့ဟ�တ် စတငတ်ည်ေဆာက်ကာနးီ လ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များတွင ်ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များက ၁,၅၆၄ မဂ�ါဝပ်၊သဘာဝ 

ဓာတ်ေငွ�သံ�းလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များက ၆၄၉ မဂ�ါဝပ် ��င် ့ေနစွမ်းအငသ်ံ�းလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များက  ၄၇၀ မဂ�ါဝပ် အသးီသးီ 

ပါဝင�်ကသည်။ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြဖန် ့ြဖ�းရာတွင ် ကွဲြပားသည် ့ မိ�းရာသ ီ ��င် ့ ေ�ရွာသ ီ အေြခအေနများ 

��ိေသာေ�ကာင် ့ �ကီးမားေသာထ�တ်လ�ပ်မ� အတက်အကျအေြခအေနများ �ကံ�ေတွ�ေနသည်။ ေရအားလ�ပ်စစ်က 

အဓိက�ကီးစိ�းထားေသာ လက်��ိ စွမ်းအငအ်မျိ�းအစားအလိ�က် ေရာစပ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�၏ အေြခခံဝနအ်ားသည် 

မိ�းရာသအီက�နတ်ွင ် အြမင်ဆ့ံ�းထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငစွ်မ်း သိ�ေ့ရာက်��ိ�ပီး၊ ထိ�ေ့နာက်တွင ်   ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငစွ်မ်း တြဖည်းြဖည်း 

ေလျာက့ျလာကာ ေ�ရွာသကီာလတွင ် ဓာတ်အားြပတ်ေတာက်မ�ြဖစ်လာသည်။ ေ�ရွာသကီာလတွင ် ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငစွ်မ်း 

ပမာဏသည် စက်ြပ�ြပငထ်ိနး်သမ်ိးမ�အားနည်းြခငး်��င် ့အြခားလိ�အပ်ေသာ ေနရာများသိ� ့ မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်မ�တဆင် ့

အေရးေပ�ဓာတ်အားပိ�လ့�တ်ေပးရသည်က့ိစ�များေ�ကာင် ့ တငဆ်ငစ်က်အငအ်ားစ�စ�ေပါငး်၏ ၅၀ ရာခိ�င�်�နး်ခန်သ့ာ 

��ိသည်။ စ�စ�ေပါငး် ၅၃ မဂ�ါဝပ် ��ိသည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်စက်�ံ� ��စ်�ံ�  (ဘလီ�းေချာငး် ၁ ��င် ့ဆည်ေတာ်�ကီး) တိ�က့ိ� ြပနလ်ည် 

ြပ�ြပငမွ်မ်းမံေနဆ ဲ ြဖစ်သလိ�၊ သာေကတ သဘာဝဓာတ်ေငွ�သံ�း လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်�ံ�( ၅၇ မဂ�ါဝပ်)ကိ�လည်း 

ြပနလ်ည်ြပ�ြပငမွ်မ်းမံေနဆ ဲြဖစ်သည်။ စ�စ�ေပါငး် ၅၂၈ မဂ�ါဝပ်��ိသည်၊့ ပိ�မိ� အိ�ေဟာငး်ေနေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စက်�ံ� ၇ 

�ံ�19  ကိ�လည်း  ြပနလ်ည်ြပ�ြပငမွ်မ်းမံရန ်အစီအစ� ေရးဆွဲထားသည်။  

၂၀ဝ၀ ြပည့်��စ်မ�စ၍၊ ေ�ရွာသီကာလအတွငး် ရ��ိ�ိ�ငသ်ည် ့ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငစွ်မ်းပမာဏ ��င် ့ပိ�လ့�တ်မ� ��င် ့ြဖန် ့ြဖ�းမ� ဆိ�ငရ်ာ 

ဓာတ်အားေလလွင်ဆ့ံ�း�� ံးမ�များ အားလံ�းေပါငး်လ�င ် လိ�အပ်မည် ့ ဓာတ်အားပမာဏသည် လက်ေတွ� ထ�တ်လ�ပ်ေသာ 

ပမာဏ ��င် ့များစွာ ကွာဟေနခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ တွင ်ဓာတ်အားေလလွင်ဆ့ံ�း�� ံးမ�သည် ထ�တ်လ�ပ်မ�၏ ၂၀ ရာခိ�င�်�နး်၊ 

ပကတိတနဖိ်�းအရ ၂,၄၀ဝ ဂီဂါဝပ်-နာရီ ��ိသည်။ ေရအားလ�ပ်စစ် ထ�တ်လ�ပ်မ�သည် ၂၀ဝ၀ - ၂၀ဝ၁ တွင ်၂,ဝ၀ဝ ဂီဂါဝပ်-

နာရီ ခန်မ့� ၂၀၁၈ ခ���စ်အေစာပိ�ငး် တွင ် ၁၁,၁၉၀ ဂီဂါဝပ်-နာရီအထ ိ တိ�းတက်လာခဲ့သည်။ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငသ်ည် ့အြခားေသာစွမ်းအငအ်ရငး်အြမစ်များ၏ �ကီးထာွးတိ�းတက်မ�မ�ာ တည်�ငမ်ိေန၍၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ� မ� 

 
16 ADB, 2015. Report and Recommendations of the President to the Board of Directors: Proposed Loan to the Republic of 
the Union on Myanmar: Power Transmission Improvement Project. October 2015. 
17 MOEE and JICA, 2017. Power Development Opportunities in Myanmar. Myanmar Investment Forum. June 6-7, 2017. 

18 There is a slight difference between the MOEE’s data in the presentation of June 6-7, 2017, and the HP Database, 
which includes some State/Regional projects and has used data provided by developers. 
19 Zaungtu (commissioned in 2000), Zawgyi II (2011), Ye Nwe (2007), Kinda (1990), Mone Chaung (2004), Thapenzeik 
(2002), and Kabaung (2008) 



 

38 

 

ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�သည် တစ်��စ်လ�င ်၁,၁၇၃ ဂီဂါဝပ်-နာရီ မ� ၃,၃၂၀ ဂီဂါဝပ်-နာရီအ�ကား��ိ�ပီး၊ ေကျာက်မီးေသွးြဖင် ့

လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�သည် ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ အထ ိ ၁,ဝ၀ဝ ဂီဂါဝပ်-နာရီ ေအာက်တွင�်�ိသည်။ ထိ�ေ့နာက်တွင ်

စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၂၅ မဂ�ါဝပ် ��ိသည် ့ သဘာဝဓာတ်ေငွ�သံ�းလ�ပ်စစ်ဓာတ်အားေပး စက်�ံ� ၈ �ံ�  

ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ���င်အ့တ�၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ� ြဖင်လ့�ပ်စစ်ဓာတ်အား ထ�တ်လ�ပ်မ�သည် ၂၀၁၈ အေစာပိ�ငး်တွင ်၈,၃၄၄ 

ဂီဂါဝပ်-နာရီ အထိ တိ�းတက်ခဲ့သည်။ ထိ�အေတာအတွငး် ေကျာက်မီးေသွးြဖင်လ့�ပ်စစ်ဓာတ်အား ထ�တ်လ�ပ်မ�သည် 

တစ်ဝက်မ� ကျဆငး်သွားရာ ၂၀၁၈ အေစာပိ�ငး်တွင ်၄၅၁ ဂီဂါဝပ်-နာရီသာကျန�်�ိေတာသ့ည်။  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ဓာတ်အားပိ�လ့�တ်မ�စနစ်သည် ၂၃၀ ကီလိ�ဗိ� ့ (kV) ၊ ၁၃၂ ကီလိ�ဗိ� ့ (kV) ��င် ့ ၆၆ ကီလိ�ဗိ�(့kV)  

ပိ�လ့�တ်ေရးလိ�ငး်များ ပါသည့်ကွနရ်က်တစ်ခ���င် ့ ဓာတ်အားခွဲ�ံ�များပါဝင၍်၊ လိ�အပ်သည်ေ့နရာသိ� ့ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ပိ�လ့�တ်�ိ�ငရ်န ် လံ�ေလာက်သည့် အငအ်ားမ��ိပါ။ ထိ�ဓာတ်အားလိ�ငး်များသည် ေရအားလ�ပ်စစ်စက်�ံ�များတည်��ိသည့် 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံအလယ်ပိ�ငး်မ�ေန၍ သံ�းစဲွသည့်ဝနအ်ားဗဟိ�ချက်��ိရာ ရနက်�န ် ��င် ့ မ��ေလးသိ� ့ အဓိကထား 

ပိ�ေ့ဆာငေ်ပးြခငး်ြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ ��င် ့ တ��တ်�ိ�ငင် ံ ယ�နနြ်ပည်နယ်အ�ကား လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားတငပိ်�ေ့ရာငး်ချရန ်

ချိတ်ဆက်အသံ�းြပ�သည် ့ဗိ�အ့ားြမင် ့ ပိ�လ့�တ်ေရးလိ�ငး် ��စ်ခ���ိသည်။ တာပိန ်၁ ေရအားလ�ပ်စစ်စက်�ံ� (၂၄၀ မဂ�ါဝပ်) မ� 

ေဒေဟာငး် (Dehong) သိ� ့ ၁၂၀ ကီလိ�မီတာ အ��ည် ၊ ၅၀ဝ kV AC ပိ�လ့�တ်ေရးလိ�ငး် ��င် ့ေရ�လီ ၁ ေရအားလ�ပ်စစ်စက်�ံ� 

(၆၀ဝ မဂ�ါဝပ်) မ� (Dehong) သိ� ့ ၁၂၀ ကီလိ�မီတာ အ��ည် ၊ ��စ်ထပ်လိ�ငး် (double circuit )၂၂၀ kV တိ� ့ ြဖစ်သည်။  

လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြဖန် ့ြဖ�းေရးရည်မ�နး်ချက်များ ြပည့်မီ�ိ�ငေ်ရးအတွက် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ပိ�လ့ွတ်ေရးလိ�ငး်များ��င် ့

ြဖန် ့ြဖ�းေရး ကွနရ်က်များကိ� များစွာ ချဲ�ထွငရ်န ်လိ�အပ်သည်။ �ိ�ငင်တံကာဖွံ� �ဖိ�းေရးဘဏ်များသည် ြမနမ်ာတစ်�ိ�ငင်လံံ�း 

ြဖန်က့ျက်သည့် မဟာဓာတ်အားလိ�ငး် ချဲ�ထွငမ်�အတွက် ေချးေငေွပးေနရာ၊ အာ��ဖွံ� �ဖိ�းေရးဘဏ၏် ေချးေငြွဖင် ့

ရနက်�နတ်ွင ်၂၃၀ kV ဓာတ်အားပိ�လ့�တ်ေရးလိ�ငး်ကိ�လည်းေကာငး်၊ ကမ�ာဘ့ဏ၏် ေချးေငြွဖင် ့ဗိ�အ့ား အလတ် ��င် ့ဗိ�အ့ား 

နမ့်ိ ဓာတ်အားလိ�ငး် ချဲ�ထွငမ်�ကိ�လည်းေကာငး် ��င် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်�ကယ်ဝသည် ့ ေြမာက်ပိ�ငး် (မိတ� ီလာ၊ မ��ေလး) မ� 

ေတာငပိ်�ငး် (ရနက်�န)် သိ� ့ ၄၅၄ ကီလိ�မီတာ အ��ည်၊ ၅၀ဝ kV ဓာတ်အားပိ�လ့�တ်ေရးလိ�ငး်ကိ� ဂျပန ် ၊ ကိ�ရီးယား ��င် ့

ဆာဗီးယားအစိ�းရများ ၏ ေချးေငြွဖင်လ့ည်းေကာငး် ေဆာငရွ်က်ေနသည်။ 

5.4။ အစိ�းရစွမ်းအင်စီမံချက်��င့် ြဖန် ့ြဖ�းေရးရည်မ�နး်ချက်များ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရသည် ေရ��ည်တည်တံေ့သာစီးပွားေရးဖွံ� �ဖိ�းမ�အတွက် ေထာက်က�ေပးရန ် ��င် ့ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ� 

ေလ�ာခ့ျရနအ်တွက်  လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� ��င် ့တစ်�ိ�ငင်လံံ�းအ��ံ ့ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ရ��ိမ�တိ� ့ ၂၀၃၀ ခ���စ်အထိ 

လျငြ်မနစွ်ာတိ�းတက်ေစရန ်ရည်ရွယ်ထားသည်။ အစိ�းရသည် စွမ်းအင ်��င် ့လ�ပ်စစ်က�ကိ� အစိ�းရမ� ထနိး်ချ�ပ်�ကိ�းကိ�င ်

ေဆာငရွ်က်ေသာ ထေိရာက်မ�နည်းေသာ စနစ်မ�သည် ယ���ပိ�ငမ်�အားေပးေသာ၊ ေဈးကွက်မ� တွနး်အားေပး ေမာငး်��င ်

သည်စ့နစ်ဆသီိ� ့ အသွငက်�းေြပာငး်လျက်��ိသည်။ ေဈးကွက်အေြခခံ ြပ�ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးကိ� မိတ်ဆက်ေပးြခငး်၊ အစိ�းရ 

-ပ�ဂ�လိက မိတ်ဖက်ပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ���င် ့ပ�ဂ�လိက၏ စွမ်းအငေ်လာငစ်ာ��င် ့လ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ မိတ်ဆက်ေပးမ�တိ� ့ 

လွယ်က�ေချာေမွ�ေအာင ် စီစ�ေပးြခငး် ��င် ့ ထေိရာက်မ�မ��ိေသာအရငး်အ��းီများကိ� ထေိရာက်စွာ စီမံခန်ခ့ွဲမ� တိ�းတက် 

ေကာငး်မွနေ်စြခငး် တိ� ့ အပါအဝငက်ိ� ေဆာငရွ်က်ေနသည်။  

ဤက�၏  အဓိကပစ်မ�တ်များတွင ် ၂၀၃၀ ခ���စ်တွင ် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား၁၆,၆၆၅မဂ�ါဝပ် သိ�ေ့ရာက်��ိရန ်

တစ်�ိ�ငင်လံံ�း အတိ�ငး်အတာြဖင် ့ တစ်��စ်လ�င ် ၅၀ဝ - ၁,ဝ၀ဝ မဂ�ါဝပ် တိ�းတက်ထ�တ်လ�ပ်ရန ် ��င် ့ လ�ပ်စစ် ဓာတ်အား 

ရ��ိမ���နး်သည် လက်��ိတွငလ်�ဦးေရ၏ ၃၈ ရာခိ�င�်�နး်မ� ၂၀၂၁-၂၀၂၂ တွင ် လ�ဦးေရ၏ ၇၅ ရာခိ�င�်�နး် အထ ိ ��င် ့ ၂၀၃၀ 

ခ���စ်တွင ်၁၀ဝ ရာခိ�င�်�နး် အထ ိရ��ိေစေရး တိ�းတက်ထ�တ်လ�ပ်ရနတ်ိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံအစိ�းရသည် လက်��ိတွင ်

JICA ၏ အက�အညီ��င် ့အမျိ�းသားလ�ပ်စစ်ဓာတ်အားရ��ိေရးမဟာစီမံချက် (NEMP) ကိ� ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံရန ်ေဆာငရွ်က် 
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လျက်��ိသည်။ ဤမဟာစီမံချက်တွင ် ၂၀၃၀ ခ���စ်တွင ် စွမ်းအငအ်ရငး်အြမစ် အမျိ�းအစားအလိ�က် ေရာစပ်ဓာတ်အား 

ထ�တ်လ�ပ်ရာ၌၊ ေရအားလ�ပ်စစ် မ� ၅၃ ရာခိ�င�်�နး် (၁၃,၁၉၄ မဂ�ါဝပ်) ၊ ြပည်တွငး်ထ�တ် သဘာဝဓာတ်ေငွ� မ� ၁၅ ရာခိ�င�်�နး် 

(၃,၈၃၆ မဂ�ါဝပ်) ၊ ေကျာက်မီးေသွးမ� ၁၁ ရာခိ�င�်�နး် (၂,၆၂၁ မဂ�ါဝပ်) ၊ LNG မ� ၁၁ ရာခိ�င�်�နး် (၂,၈၆၆ မဂ�ါဝပ်) ��င် ့

အြခားြပနလ်ည်ြပည်�့ဖိ�း�မဲစွမ်းအင ်အရငး်အြမစ်များ (ေရအားလ�ပ်စစ် မဟ�တ်ေသာ) မ� ၁၀ ရာခိ�င�်�နး် (၂,၄၂၀ မဂ�ါဝပ်) 

စီထည်သ့ွငး်တည်ေဆာက်ရန ်  မဟာဗျ�ဟာတစ်ခ�ပါ��ိသည်။20 အဆိ�ပါ စွမ်းအငအ်ရငး်အြမစ်အမျိ�းအစားအလိ�က် 

ေရာစပ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�ပံ�စံသည် ေရအားလ�ပ်စစ်အေပ� မ�ီခိ�အားထားေနရမ� ကိ� ေလ�ာ့ချ�ပီး ၊ ေ�လွများ တွင ်

ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြဖန် ့ြဖ�းမ�များ တိ�းတက်လာကာ ယံ��ကည်အားထားရေစရန ်ရည်ရွယ်သည်။ 

5.5။ ေရအားလ�ပ်စစ် ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာင်အထည်ေဖာ်မ� လ�ပ်ငနး်စ�  

၂၀၁၁ ခ���စ်မတိ�ငခ်ငက်ာလတွင၊် ပ�ဂ�လိကက�၏ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည်  စီမံကိနး် 

များကိ� အစိ�းရထ ံ တိ�က်�ိ�က်အဆိ�ြပ�တငြ်ပြခငး်အေပ� အမ�ီြပ�ေနသည်။ ထိ�ေ့နာက်ပိ�ငး်တွင ် MOEE သိ�မ့ဟ�တ် 

ပ�ဂ�လိကစီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည်က့�မ�ဏကီ စီမံကိနး်၏ ကနဦးတည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး်��င်အ့တ�  

အလားအလာ��ိသည် ့စီမံကိနး်တစ်ခ�ကိ� ေဖာ်ထ�တ်သတ်မ�တ်လာ�ိ�ငသ်ည်။ 

၃၀မဂ�ါဝပ် အထက်21 ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၌၊ ြပည်ေထာငစ်�အစိ�းရသည် စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့် 

က�မ�ဏီ��င် ့ လ�ပ်ငနး်သေဘာတ�ညီမ�စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိ�သည်။ ဤေနရာတွင ် စီမံကိနး်၏ဘ�ာေရးေထာက်ပ့ံမ�ရငး်ြမစ် 

အမျိ�းအစားအေပ�မ�တည်၍ ချ�ပ်ဆိ�မည်စ့ာချ�ပ်အမျိ�းအစားကိ� သတ်မ�တ်သည်။ 

• တစ်ဦးတည်း ရငး်��းီြမ�ပ်��မံ� - MOEE သိ�မ့ဟ�တ် MOALI မ�တစ်ဆင် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရက ဘ�ာေရး 

ေထာက်ပ့ံသည်။  

• ြပည်တွငး် တည်ေဆာက် - လည်ပတ် - လ�ဲေြပာငး်စနစ် (BOT) - ြမနမ်ာ ပ�ဂ�လိကက�မ�ဏ ီတစ်ခ�က အေကာင် 

အထည်ေဖာ်သည်။  

• �ိ�ငင်ြံခား ဖက်စပ် (JV/BOT) စနစ် - BOTစနစ်အေြခခံ�ပီး �ိ�ငင်ြံခားက�မ�ဏတီစ်ခ�က ြပည်တွငး်က�မ�ဏ ီတစ်ခ� 

��င် ့MOEE တိ��့�င်အ့တ� ဖက်စပ်လ�ပ်ကိ�ငသ်ည်။ 

စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည်က့�မ�ဏအီေန��င် ့  ေအာက်ပါလ�ပ်ငနး်စ� အဆင်ေ့လးဆင်အ့တိ�ငး် တစ်ဆင်�့ပီး 

တစ်ဆင်သ့ိ� ့ တက်ေရာက်သွားရသည် - 

1. နားလည်မ� စာခ�နလ်�ာ (Memorandum of Understanding “MoU”) 22 

2. သေဘာတ�ညီမ� စာခ�နလ်�ာ (Memorandum of Agreement “MoA”) 

3. ဖက်စပ်လ�ပ်ငနး် သေဘာတ�ညီမ�စာချ�ပ် (Joint Venture Agreement “JVA”) 

4. စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး ခွင်ြ့ပ�ချက် (Project Development Permit) 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ� စ�းစမ်းေလလ့ာရန ် ��င် ့ ေဖာ်ထ�တ်ရနလ်�ပ်ပိ�ငခ်ွင်အ့တွက် MoU တစ်ခ� လက်မ�တ်ေရး 

ထိ�း�ိ�ငရ်န၊် အလားအလာ��ိသည် ့ က�မ�ဏသီည် MOEE ၏ (၁၉၅၀ ေနာက်ပိ�ငး်��စ်များတွင ် ေဖာ်ထ�တ်ြပ�စ�ထားသည့်) 

 
20 MOEE and JICA, 2018. The Project for Capacity Development of Power Sector Development Planning. Presentation 
on the Optional Studies of Generation Mix. 
21 Regional and state governments can approve projects up to 30 MW capacity if not connected to the grid. 
22 The GoM is issuing a Notice to Proceed (NTP) in lieu of an MoU for LNGs projects and is expected to also provide 
NTPs for some hydropower projects in future. 
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ြမစ်ဝ�မ်းအလိ�က်ပျံ� ��ံတ့ည်��ိသည် ့ေရအားအရငး်အြမစ်များစာရငး်ပါ စီမံကိနး်တစ်ခ�ခ�ကိ�ေရွးချယ်၍ စိတ်ဝငစ်ားေ�ကာငး် 

တငြ်ပရပါသည်။ စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည်က့�မ�ဏီသည် MOEE ထ ံ စီမံကိနး်အဆိ�ြပ�လ�ာ မတငြ်ပမီ၊ 

ထိ�စီမံကိနး်��င်ဆ့ိ�ငသ်ည်�့�ိရငး်စဲွေလလ့ာမ�တစ်ခ�အေပ� ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံမ� ြပ�လ�ပ်�ိ�ငသ်ည် သိ�မ့ဟ�တ် အေြခခံအဆင် ့

�ံ�းတွငး်ေလလ့ာမ�တစ်ရပ် ြပ�လ�ပ်�ိ�ငသ်ည်။ MOEE ��င် ့ စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့် က�မ�ဏတီိ�သ့ည် 

က�မ�ဏဘီက်က စ�းစမ်းေလလ့ာ ေဆာငရွ်က်မည့်  နယ်ပယ်အတိ�ငး်အတာ ��င် ့ �ကာြမင်ခ့ျိန ်၊ စီမံကိနး် လ�ပ်ငနး်ခွငေ်နရာ 

သိ� ့ ကွငး်ဆငး်လ�ပ်ေဆာငမ်ည် ့အတိ�ငး်အတာတိ�က့ိ� ည�ိ��ငိး်သည်။  ထိ�ေနာက် MOEE သည် MoU အဆံ�းသတ်ြခငး် ��င် ့

MoU ခွင်ြ့ပ�ချိနက်ာလပါ စာပိ�ဒမ်ျား ထည်သ့ွငး်ထားသည် ့ MoU မ��ကမ်းကိ� ြပ�စ�ေရးဆွ�ဲပီး သေဘာထားမ�တ်ချက် 

ေတာငး်ခံရန ်သက်ဆိ�ငရ်ာ ဝန�်ကီးဌာနများထ ံြဖန်ေ့ဝေပးသည်။ မည်သည့် ကန်က့ွက်မ�မ� လက်ခံရ��ိြခငး်မ��ိပါက၊ MOEE 

��င် ့ စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့်က�မ�ဏီသည်  ၁၈ လ�ကာသက်တမ်း��ိသည် ့ MoU ကိ� လက်မ�တ်ေရးထိ�းသည်။ 

ထိ�ေနာက်  စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့်က�မ�ဏသီည် စီမံကိနး်၏ ေငေွ�ကးဆိ�ငရ်ာတွက်ေချကိ�က်�ိ�ငေ်ြခ 

အပါအဝင၊် နည်းပညာပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ   ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ ��ိမ��ိေလ့လာမ� တစ်ခ� ��င် ့ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ချက် 

အစီရငခ်ံစာ (EIA) တစ်ခ� တိ�က့ိ� ြပ�စ�ပါသည်။ ၎ငး်တိ�က့ိ� MOEE ��င် ့သယံဇာတ ��င် ့သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် ထနိး်သိမ်းေရး 

ဝန�်ကီးဌာန(MONREC) တိ�က့ သက်ဆိ�ငသ်ည့်အပိ�ငး်အလိ�က် အသးီသးီ ဖတ်�� သံ�းသပ်၊ အတည်ြပ�ချက်ေပးပါသည်။ 

EIA သည် လက်ခံ�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ��ိပါက MONERC က ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ လိ�က်နာေဆာငရွ်က်မ�သက်ေသခံလက်မ�တ် 

(Environmental Compliance Certificate - ECC)23 ကိ� ထ�တ်ေပးပါသည်။ ထိ�ေ့နာက်တွင ် MOEE ��င် ့ စီမံကိနး် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည်က့�မ�ဏသီည် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယ�ေရးသေဘာတ�စာချ�ပ် (power purcahse 

agreement “PPA”24)   အတွက် အ�ကိ�ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွမ�အဆင်အ့တွငး် ဝငေ်ရာက်�ပီး PPA မ��ကမ်းအေပ� သေဘာတ�ညီ 

မ� ရ��ိ�ကသည်။ ထိ�ေ့နာက်တွင ် MOEE ��င် ့ Developer က�မ�ဏတီိ�က့ သေဘာတ�ညီမ� စာခ�နလ်�ာ (MoA) 

ကိ�ေရးထိ�း�ပီးေနာက် ၊Developer က�မ�ဏသီည် MOEE ��င် ့ အြခား အေကာငအ်ထည်ေဖ�ေရး မိတ်ဖက်အဖွဲ�များ��င်အ့တ� 

ဖက်စပ်လ�ပ်ငနး်သေဘာတ�ညီမ� (JVA) မ��ကမ်းအား ေရးဆွညဲ�ိ��ငိး်ပါသည်။ MOEE ��င် ့  စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မည်က့�မ�ဏတီိ�သ့ည် JVA တစ်ခ�ကိ� လက်မ�တ် ေရးထိ�း�ပီးေနာက် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ရံငး်��းီြမ�ပ်��မံ�ေကာ်မ��င၏် 

အတည်ြပ�ချက်ရယ�ြခငး်၊ ဝယ်ယ�ြဖည်တ့ငး်မ� ရလဒမ်ျားအရ အ�ပီးသတ်ည�ိ��ငိး်ေရးဆွဲထားေသာ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ် 

ယ�ေရး သေဘာတ�စာချ�ပ် (PPA)အေပ� သေဘာတ�ညီချက် ရယ�ြခငး် ��င် ့ ေချးေငစွာချ�ပ်အသက်ဝငေ်ရးြဖည်ဆ့ည်း 

ေဆာငရွ်က်ြခငး်တိ�အ့ပါအဝင၊်  အစိ�းရဌာန/အဖွဲ�အစည်းများထမံ� လိ�အပ်ေသာ ခွင်ြ့ပ�ချက်များ အားလံ�း��ာေဖွရယ� 

ထားရမည်ြဖစ်သည်။ 25 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၃၀ မဂ�ါဝပ် ��င်ေ့အာက် ��ိ၍၊ မဟာဓာတ်အားလိ�ငး် ��င် ့ချိတ်ဆက်ြခငး် မ��ိသည် ့အေသးစား ��င် ့

အလတ်စား ေရအားလ�ပ်စစ်စက်�ံ�များကိ� ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအစိ�းရက အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ိ�ငသ်ည်။ 

(ဖွဲ�စည်းပံ�အေြခခံဥပေဒ ဇယား ၂ ၏ အမ�တ်စ� ၄(က) - ပ�ဒမ် ၁၈၈ ကိ� ရည်��နး်သည်) 

"ြပည်ေထာငစ်�က စီမံခန်ခ့ွဲခွင်�့�ိသည် ့ အ�ကီးစား လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြဖန် ့ြဖ�းေရး မ�အပ 

မဟာဓာတ်အားလိ�ငး် ��င် ့ဆက်သွယ်ြခငး်မ��ိေသာ တိ�ငး်ေဒသ�ကီး သိ�မ့ဟ�တ် ြပည်နယ် က စီမံခန်ခ့ွဲခွင် ့��ိသည့် 

အလတ်စား ��င် ့အေသးစား လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ် ြဖန် ့ြဖ�းေရး " 

 
23 To date, no ECCs have been issued by MONREC, with no-objection letters issued instead. 
24 The Hydropower Developers’ Working Group (HDWG), with support from IFC, has drafted a model CA/PPA template 
for hydropower projects. 
25 Currently the procurement process for HPPs is under review. 
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အေသးစားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်ဆိ�သည်မ�ာ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်ေ့အာက်  စီမံကိနး် ြဖစ်�ပီး 

အလတ်စားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ဆိ�သည်မ�ာ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ထက်�ကီး�ပီး ၃၀ မဂ�ါဝပ် ��င်ေ့အာက် 

��ိသည်စီ့မံကိနး်ြဖစ်သည်ဟ� ၊ လ�ပ်စစ်ဥပေဒ (၂၀၁၄)တွင ်ဖွင်ဆ့ိ�သတ်မ�တ်ထားသည်။ သိ�ရ့ာတွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား 

မည်မ�ပငြ်ဖစ်ေစ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တိ�ငး်ကိ� တစ်မျိ�းသားလံ�းအဆင် ့ EIA လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများြဖင် ့ ထိနး်ချ�ပ် 

ထားပါသည်။ 

5.6။ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိ�င်ရာ  အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ�  

တည်ေဆာက်�ပီး စီမံကိနး်များ ��င် ့တည်ေဆာက်ဆ ဲအလတ်စား��င်အ့�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ၊ စ�စ�ေပါငး် 

၃၅ ခ�ကိ� စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်အလိ�က် စီမံေရးဆွခဲဲ့�ပီး၊ များေသာအားြဖင် ့  စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိ�က်မ� 

ဆနး်စစ်ြခငး် (EIA)အစီရငခ်ံစာကိ� အေြခခံမ�သာြပ�စ�ေရးဆွခဲဲ့�ကသည်။ ေယဘ�ယျအားြဖင် ့ အဆိ�ပါ EIA 

အစီရငခ်ံစာများ၏ အရည်အေသွးသည် �ိ�ငင်တံကာစံ��နး်��င်ညီ့��တ်မ�မ��ိသလိ�၊ စီမံကိနး်များ၏ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲ 

သက်ေရာက်မ�များအားဆနး်စစ်မ� သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း လ�မ်းြခံ�ကျယ်ြပန်ေ့သာအကဲြဖတ်မ� သိ�မ့ဟ�တ် 

စီမံေရးဆွဲမ�လည်း  မပါ��ိပါ။ စီမံကိနး် EIA ကိ� များေသာအားြဖင် ့ နည်းပညာဆိ�ငရ်ာ ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ� 

အစီရငခ်ံစာအား MOEE သိ� ့ တငသ်ွငး်�ပီးေနာက်မ� ြပ�စ�ေရးဆွပဲါသည်။ထိ�ေ့�ကာင်လ့ည်း ထခိိ�က်မ�များကိ� 

ေ��ာင�်က�ရန�်�င် ့ ေလ�ာခ့ျ�ိ�ငရ်န ် စီမံကိနး်တည်ေနရာ ေရွးချယ်ြခငး် ��င် ့ ဒဇိီ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စြခငး် 

များအတွက်  က�ညီြဖည်ဆ့ည်းေပး�ိ�ငြ်ခငး်မ��ိပါ။ ဤ လ�ပ်ငနး်စ�သည် သက်ဆိ�ငရ်ာ အဖွဲ�များအ�ကား နးီကပ်သည့် 

ပ�းေပါငး် ေဆာငရွ်က်မ� ��င်အ့တ� စီမံကိနး်ဒဇိီ�ငး် ��င် ့ EIA ကိ� �ပိ�ငတ်�ေရးဆွြဲပ�စ�မ�တိ�ပ့ါဝငသ်ည်၊့ ေကာငး်မွနသ်ည် ့

�ိ�ငင်တံကာလ�ပ်ငနး် ေဆာငရွ်က်မ� အေလအ့ကျင် ့��င်လ့ည်း ကိ�က်ညီြခငး် မ��ိပါ။ 

သဘာဝသယံဇာတ��င် ့ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိနး်သမ်ိးေရးဝန�်ကီးဌာန (MONREC) လက်ေအာက်��ိ ပတ်ဝနး်ကျင ်

ထနိး်သမ်ိးေရးဦးစီးဌာန (ECD) သည် EIA ကိ�ဖတ်��သံ�းသပ်ရန ် ��င် ့ ECCs များကိ�ထ�တ်ေပးရန ် တာဝနဝ်တ� ရား 

��ိေသာ်လည်း တငြ်ပလာသည့် EIA အစီရငခ်ံစာများစွာကိ� ဖတ်��သံ�းသပ်ရန ် စွမ်းရည်��င် ့ ရငး်ြမစ်များ အားနည်း 

ေနေသးသည်။ စီမံကိနး်များကိ� သေဘာတ�ထားသည့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်စီမံခန်ခ့ွဲမ� အစီအမံများ၊ စံ��နး်များ ��င်အ့ညီ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေ�ကာငး် ေသချာေစရန ် စီမံကိနး် ေစာင်�့ကည်က့ွပ်ကဲေရးကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရအေန��င် ့

ယေနအ့ထ ိအနည်းငယ်သာလ�ပ်�ိ�ငခ်ဲ့ပါသည်။ 

5.7။ ေမာငး်��င်လည်ပတ်ဆဲ ၊ တည်ေဆာက်ဆဲ ��င့် အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ  

5.7.1။ ေမာငး်��င်လည်ပတ်ဆဲ ��င့် တည်ေဆာက်ဆဲေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င် ့အထက် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲေရအား လ�ပ်စစ် စက်�ံ� ၂၉ ခ� 

��ိ�ပီး စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၃,၂၉၈ မဂ�ါဝပ် ��ိသည် (ဇယား ၅.၁ဇယား  ��င့ ်ေနာက်ဆက်တွဲ ခ)။ ေနာက်ထပ် 

စီမံကိနး် ၆ ခ�သည် တည်ေဆာက်ဆ ဲအဆင်တ့ွင�်�ိ�ပီး စ�စ�ေပါငး်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁,၅၆၄ မဂ�ါဝပ် ��ိသည်။ လက်��ိ 

စီမံကိနး်များ၏ ြမစ်ဝ�မ်းအလိ�က် ပျံ� ��ံတ့ည်��ိပံ�ကိ��ကည်လ့�င ်၊ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းတွင ်အများဆံ�း��ိရာ၊ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ် 

ဆ ဲစီမံကိနး် ၁၃ ခ� (၂,ဝ၆၀ မဂ�ါဝပ် ) ��င် ့တည်ေဆာက်ဆ ဲစီမံကိနး် ၃ ခ� (၁,၃၇၂ မဂ�ါဝပ် 26)   ြဖစ်သည်။ ဧရိယာအကျယ် 

၃၄,၉၀ဝ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ (�ိ�ငင် ံဧရိယာ၏၅.၂ ရာခိ�င�်�နး်)သာ��ိသည် ့စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းသည် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား 

��င် ့ တစ်စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာအကျယ်တိ� ့ အချိ�းအရ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ပီးစီးမ�အြမင့ဆ်ံ�းြဖစ်�ပီး ေမာငး်��င ်

လည်ပတ်ဆ ဲစီမံကိနး် ၉ ခ� စ�စ�ေပါငး် ၈၁၀ မီဂါဝပ် သိ�မ့ဟ�တ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ တည်ေဆာက်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ် ၏ ၂၄.၆ 

 
26 Buywa HPP (47 MW), Yeywa HPP (280 MW), and Shweli 3 HPP (1,050 MW). 
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ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ကိ�ယ်စားြပ�သည်။ ယငး်၏ေနာက်တွင ် သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းသည် ေမာငး်��င် လည်ပတ်ဆ ဲ စီမံကိနး် ၄ ခ�(၃၀၂ 

မဂ�ါဝပ်)၊ တည်ေဆာက်ဆ ဲ စီမံကိနး် ၂ ခ� (၈၁ မဂ�ါဝပ် 27)  ြဖင် ့ ေနာက်ကလိ�က်ေနသည်။ ကျနြ်မစ်ဝ�မ်း ငါးခ� တွင ်

ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲ ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င် ့ အထက် စီမံကိနး် ��စ်ခ�၊ မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းမ� မိ�ငး်ဝ စီမံကိနး် (၆၆ မဂ�ါဝပ် ) ��င့ ်

ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်းမ� ေဇာငး်တ� စီမံကိနး် တိ��့�င် ့ တည်ေဆာက်ဆ ဲ စီမံကိနး် တစ်ခ�၊ ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်းမ� သ�ေဌး 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် (၁၁၀ မဂ�ါဝပ် ) သာ��ိသည်။ 

ဇယား ၅.၁ ။ ြမစ်ဝ�မ်းအလိ�က် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ အေြခအေန 

စီမံကိနး်အေြခအေန စီမံကိနး် 

အေရအတကွ ်

ဧရာဝတီ                      

(မဂ�ါဝပ် ) 

သလံွင ်                       

(မဂ�ါဝပ် ) 

စစ်ေတာငး်                    

(မဂ�ါဝပ် ) 

အြခား                        

(မဂ�ါဝပ် ) 

စ�စ�ေပါငး်                     

(မဂ�ါဝပ်) 

တည်ေဆာက်�ပီး ၂၉ ၂,၁၀၀ ၃၀၂ ၈၁၀ ၈၆ ၃,၂၉၈ 

တည်ေဆာက်ဆဲ ၆ ၁,၃၇၂ ၈၁ - ၁၁၁ ၁,၅၆၄ 

အဆိ�ြပ�/သတ်မ�တ ် ၆၉ ၂၄,၆၀၄ ၁၆,၁၁၀ ၄၁၀ ၂,၇၂၄ ၄၃,၈၄၈ 

စ�စ�ေပါငး် ၁၀၄ ၂၈,၀၇၆ ၁၆,၄၉၃ ၁,၂၂၀ ၂,၉၂၁ ၄၈,၇၁၀ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Keng Taung Upper HPP (51 MW) and Baluchaung Upper (30 MW). 
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ပံ� 5.1။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� အေြခအေန 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2။ အဆိ�ြပ�ထားေသာ စီမံကိနး်များ ��င့် စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ စီမံကိနး်များ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား၁၀ မဂ�ါဝပ်  ��င်အ့ထက်��ိသည် ့  အဆိ�ြပ�ထားေသာ ၊ စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ 

ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ စ�စ�ေပါငး် ၄၃,၈၄၈ မဂ�ါဝပ် (ဇယား ၅.၂ ��င် ့ ဇယား ၅.၃ ပါအတိ�ငး် ) ��ိသည်အ့နက်၊ 

ပငမ်ြမစ်များတွင ် ၂၂,၇၆၀ မဂ�ါဝပ် (၅၁.၉ ရာခိ�င�်�နး်) ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ် ၂၁,ဝ၈၉ မဂ�ါဝပ် (၄၈.၁ရာခိ�င�်�နး်) 

��ိ�ကသည်။ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားအရ�ကည်လ့�င၊် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်အားလံ�း၏ ၆၀ ရာခိ�င�်�နး်ေကျာ်သည်  သလံွငြ်မစ် 



 

44 

 

ေ�ကာငး်ေပ�တွင ်(၃၄ ရာခိ�င�်�နး်) ��င် ့ အနမိ်�ငခ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်(၂၆ ရာခိ�င�်�နး်) ��ိ�ကသည်။ အဆိ�ပါ စီမံကိနး်အများစ� 

သည် အ�ကီးစားအဆင်စီ့မံကိနး်များြဖစ်�ပီး၊ စီမံကိနး် ၁၃ ခ� သည် ၁,ဝ၀ဝ မဂ�ါဝပ်  အထက်စီမံကိနး်များ ြဖစ်�က၍ 

စ�စ�ေပါငး်အဆိ�ြပ�တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား၏ ၈၁ ရာခိ�င�်�နး် ��ိသည် (ဇယား ၅.၂)။ 

ဇယား ၅.၂ ။ အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များကိ� တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား (မဂ�ါဝပ်) အရေရတွက်ြခငး် 

စီမံကိနး် 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား 

(မဂ�ါဝပ်) 

စီမံကိနး် အေရအတကွ ် စ�စ�ေပါငး်တပ်ဆငစ်ကအ်ငအ်ား   

(မဂ�ါဝပ် ) 

အဆိ�ြပ�ထားသည် ့

မဂ�ါဝပ် စ�စ�ေပါငး်၏ 

ရာခိ�င�် �နး် 

>၂,၀၀၀ ၆ ၂၅,၁၀၀ ၅၈.၆ 

၁,၀၀၀ -၂,၀၀၀ ၇ ၁၀,၀၆၀ ၂၃.၄ 

၅၀၀ - ၁,၀၀၀ ၅ ၃,၀၂၀ ၇.၀ 

၁၀၀ - ၅၀၀ ၂၄ ၄,၂၂၃ ၉.၉ 

၁ - ၁၀၀ ၉ ၄၅၁ ၁.၁ 

စ�စ�ေပါငး် ၅၁ ၄၂,၈၅၄ ၁၀၀ 

မ�တ်ချက။် စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီး စီမံကနိး်များ မပါဝင ်

စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၄၂,၈၅၄ မဂ�ါဝပ်��ိသည် ့အဆိ�ြပ� စီမံကိနး် ၅၁ ခ� ကိ� MOEE သိ� ့  တငြ်ပအစီရငခ်ံ ထား�ပီး၊  

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်တည်ေဆာက်မ� အ�ကိ�ကာလ အဆင်အ့မျိ�းမျိ�းသိ� ့ ေရာက်��ိေန�ကသည်။ ထိ�စီမံကိနး် အားလံ�းကိ� 

ပ�ဂ�လိကကအဆိ�ြပ�ထားြခငး်ြဖစ်သည်။ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၆၀ဝ - ၇,ဝ၀ဝ မဂ�ါဝပ်�ကား အမျိ�းမျိ�း��ိသည့် စီမံကိနး် 

၈ ခ�ကိ�  ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် သိ�မ့ဟ�တ် ပငမ်ြမစ်၏ ြမစ်လက်တက်များ အေပ�တွင ် စိစစ်သတ်မ�တ် အဆိ�ြပ�တငြ်ပ 

ထားသည်။ ၎ငး်တိ� ့ အထ ဲမ� စီမံကိနး် ၅ ခ�၊ စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၄,၉၆၀ မဂ�ါဝပ် သည် သလံွငြ်မစ်အေပ�တွင ်

အဆိ�ြပ�ထားြခငး်ြဖစ်ရာ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ေပ�က အဆိ�ြပ� စီမံကိနး် အားလံ�း၏ ၆၆ ရာခိ�င�်�နး် ��ိသည်။ ကျန ်သံ�းခ�မ�ာ 

ဧရာဝတီြမစ်ေပ�မ� ြမစ်ဆံ� (၆,ဝ၀ဝ မဂ�ါဝပ်)၊ ချငး်တွငး်ြမစ်ေပ�မ� ထမံသ ီ (၁,၂၀ဝ မဂ�ါဝပ်) ��င် ့ တနသ�ာရီြမစ်ေပ�မ� 

တနသ�ာရီ (၆၀ဝ မဂ�ါဝပ် ) တိ� ့ ြဖစ်ေသာ်လည်း ထိ�စီမံကိနး်များကိ� ရပ်ဆိ�ငး်ထားသည်။  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင၊် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ အဓိကြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲမ�ာ 

အနမိ်�ငခ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ  ြဖစ်၍ အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ စီမံကိနး် ၇ ခ�၊ စ�စ�ေပါငး် ၁၁, ၃၉၅ မဂ�ါဝပ် (ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 

အေပ� ��ိ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်အားလံ�း၏ ၅၄ ရာခိ�င�်�နး်) ��ိသည်။ မလိခ (၁, ၉၀ဝ မဂ�ါဝပ် ) ��င် ့ေင�ချမ်းခ (၁, ၂၀ဝ မဂ�ါဝပ် ) 

တိ�သ့ည် အဆိ�ြပ�စက်အငအ်ား ဒ�တိယအ�ကီးဆံ�း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင် ့စီမံကိနး်များ ြဖစ်�ကသည်။ 

ြပည်နယ်��င် ့ တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအဆင်တ့ွင ် စ�စ�ေပါငး်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၉၉၄ မဂ�ါဝပ်��ိသည့်  ေနာက်ထပ် ေရအား 

လ�ပ်စစ်စီမံကိနး်  ၁၈ ခ� (ဇယား ၅.၃)ကိ� စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ်လည်း နည်းပညာဆိ�ငရ်ာြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်း ေလလ့ာမ� 

များေဆာငရွ်က်ထားြခငး်မ��ိပါ။ စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီးစီမံကိနး်အများစ�၏ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားမ�ာ ၁၀ဝ မဂ�ါဝပ်ေအာက် 

ြဖစ် သည်။ 

ဇယား ၅.၃ ။ စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား                              

(မဂ�ါဝပ်) 

စီမံကိနး် အေရအတကွ ် စ�စ�ေပါငး် 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား                       

( မဂ�ါဝပ်) 

၁၀၀ -၂၀၀ ၄ ၆၀၀ 

၁၀ - ၁၀၀ ၁၄ ၃၉၄ 

စ�စ�ေပါငး် ၁၈ ၉၉၄ 
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6/  အေရး �ကီးသည့်ပတ်ဝနး်ကျင်��င့်လ�မ� ေရးဆိ� င်ရာကိစ�ရ ပ်များ  

မဟာဗျ�ဟာေြမာက်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာဆနး်စစ်မ�သည် စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး်��င့ ်ဒဇိီ�ငး်ေရးဆွြဲခငး် ကာလ 

အတွငး် ဆိ�းကျိ�းသက်ေရာက်မ�များကိ� ေလ�ာခ့ျရန ် အလတ်စား ��င့ ် အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ��င့ ်

တိ�က်�ိ�က်ဆက်� �ယ်လျက် ��ိသည့် အေရးပါ�ကီးမားသည် ့ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�-စီးပွားဆိ�ငရ်ာ အေရးကိစ�များ အေပ� 

အေလးေပးအာ�ံ� စိ�က်သည်။ အဆိ�ပါ အေရးကိစ�များတွင ် သပိ�ံနည်းကျကိစ�များ��င် ့ စီမံကိနး်��င် ့ ပတ်သက်ဆက်�ယွ် 

သ�များ၏ ပ�ပနေ်�ကာင့�်ကမ�များ ��စ်ခ�စလံ�းကိ� ထည်စ့�းစားြခငး်ြဖစ်၍၊ အများစ�မ�ာ ြဖစ်ေနကျကိစ�များြဖစ်သည်။ 

6.1။ အဓိကြဖစ်�ိ�င်ေြခ��ိေသာ  ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�င်ရာ  ပတ်ဝနး်ကျင် ��င့် လ�မ�ေရးကိစ�များ  

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်သည် ြပနလ်ည်ြပည့်�ဖိ�း�မဲစွမ်းအင ်၊ အလ�ပ်အကိ�ငမ်ျား ၊ အခွနထ်ည့်ဝငမ်� ��င့ ် 

ေဒသဆိ�ငရ်ာ အေြခခံအေဆာက်အအံ� (ဥပမာ-လမ်းများ) တိ�းတက်ေကာငး်မွနမ်�များ ဖနတ်ီးေပး၍၊ ေဒသ��ရဖွံ� �ဖိ�းမ�များ 

ကိ� အားေပးြမ�င်တ့င�်ိ�ငသ်ည်အ့ြပင၊် တ�ပိ�ငတ်ည်းမ�ာပင ် ြမစ်ဝ�မ်း၊ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��င် ့ စီမံကိနး်အဆင်မ့ျားတွင ် ဆိ�းဝါး 

သည့် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ ��င့ ်လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�များ ဖနတ်ီးြဖစ်ေပ� �ိ�ငသ်ည်။ အလတ်စား ��င် ့အ�ကီးစားအဆင် ့

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ အဓိကြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�များကိ� (ဇယား 

၆.၁) တွင ်အကျ�းချံ�းေဖာ်ြပထားသည်။ 

ဇယား ၆.၁ ။ ေရအားလ�ပ်စစ်၏ အဓိက ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�များ 

အေ�ကာငး်အရာ ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ ထိခိ�က်မ� အေ�ကာငး်/အကျိ�း 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆိ်�ငရ်ာ ြမစ်၏ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ 

အေြပာငး်အလဲများ 

• ဓာတ်အားအြမင်ဆံ့�းထ�တလ်�ပ်ချိန၌် ေရထ�တလ်�တ်မ� ေ�ကာင် ့ြဖစ်လာ 

သည် ့ေနစ့� ေရစီး��နး်အေြပာငး် အလဲများ 

• ေရေလ�ာငတ်မံစီမံကနိး် ေရထ�တလ်�တ်မ�ေ�ကာင် ့ြဖစ်လာသည် ့ရာသ ီ

အလိ�က်ေရစီး��နး်အေြပာငး် အလဲများ 

• စီးဆငး်ေနသည့်ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်တစ်ရပ်က ေရကနအ်ြဖစ်ေြပာငး်လဲ 

သွားြခငး် 

• ေရ�ကီးသည်ပ့မဏ ��င် ့�ကိမ်ေရ ေလျာ့ကျလာြခငး် 

• တမံ ��င် ့လ�ပ်စစ်ဓာတအ်ားေပးစက်�ံ� အ�ကားက ြမစ်၏အစိတ်အပိ�ငး် 

ေနရာတွင ် ေရမ��ိဘြဲဖစ်ေနြခငး် 

ြမစ်၏ ဘ�မိ��ပ်သွငအ်ေြခအေန 

အေြပာငး်အလဲများ / 

အေပ�ယံေြမလ�ာ 

တိ�က်စားြပ�နး်တီးြခငး် 

• တမံအတွငး် ��နး်များဖမ်းေလ�ာငသ်လိ�ြဖစ်၍ တမံေအာက်ပိ�ငး်တွင ်

��နး်ပိ�ခ့ျ မ�ေလျာန့ည်းြခငး် 

• ��နး်ပိ�ခ့ျ မ�ေလျာန့ည်းြခငး် ��င် ့��နး်ေပျာ်ဝငမ်� ေတာငး်ေနသည်ေ့ရ 

တိ�ေ့�ကာင် ့တမံေအာက်ပိ�ငး်တွင ်ြမစ်ကမ်းပါး ��င် ့ြမစ်�ကမ်းြပင ်

တိ�က်စားမ� များ ြမင်တ့က်လာြခငး်  

• တမံေအာက်ပိ�ငး်တငွ ် ��နး်အနည်အ��စ်၌ အမ�နအ်မ �ား အရွယ်အစားစံ� 

ပါဝငမ်�အေြပာငး်အလဲများ 

• ဆည်/ေရေလ�ာငတ်မံ သိ�မ့ဟ�တ် ��နး်ထ�တ်ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်မ�  အခါအား 

ေလျာ်စွာ ��နး်ေဖာက်ချ��ငး်လငး် သည်အ့ခါ၊ တစ်ခါတရံ ��နး် ပမာဏ 

များစွာ ထ�တလ်�တ်မိြခငး် 

ကမ်း�ိ�းတနး် ��င် ့ြမစ်ဝက�နး်ေပ� 

ေဒသ တိ�က်စားြခငး် / အေပ�ယံ 

ေြမလ�ာ တိ�က်စားြပ�နး်တီးြခငး် 

• တမံအတွငး် ��နး်များဖမ်းေလ�ာငသ်လိ�ြဖစ်၍ တမံေအာက်ပိ�ငး်တွင ်

��နး်ပိ�ခ့ျ မ�ေလျာန့ည်းြခငး် 

• ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�ပံ�စံအေပ�ရာသအီလိ�က ်ေြပာငး်လဲမ�များ  
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အေ�ကာငး်အရာ ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ ထိခိ�က်မ� အေ�ကာငး်/အကျိ�း 

ေရအရည်အေသွး အေြပာငး် 

အလဲများ / ယိ�ယွငး်ကျဆငး် 

လာြခငး် 

• တမံစီမံကနိး်များအတွငး်ရာသအီလိ�က်ေရသိ�ေလ�ာငထ်နိး်သမ်ိး 

ထ�တလ်�တ် မ�ေ�ကာင် ့ေရအရည်အေသွး ေလျာ့ကျ လာြခငး် (ဥပမာ 

အပ�ချိန ်၊ ေအာက်ဆီဂျငေ်ပျာ်ဝငမ်� ပမာဏ ��င် ့အာဟာရ 

ပါဝငမ်���နး်အေြပာငး်အလဲများ)  

• ဆည်/ေရေလ�ာငတ်မံ / ��နး်ထ�တ်ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�မ� အခါအားေလျာ်စွာ 

��နး်ေဖာက်ချြခငး် 

ေရေနေဂဟစနစ်/ဇီဝမျိ�းကွဲ မျိ�းစံ� 

ေလျာ့ပါးြပ�နး်တီးလာြခငး်/ ဆံ�း 

�� ံးြခငး် 

• ေရေနေဂဟစနစ် အဆင်န့မ့်ိကျလာြခငး် /  ြမစ်ေရ စီးဆငး်မ���င် ့ဘ�မိ 

��ပ်သွင ်အေြပာငး်အလဲ များ ေ�ကာင် ့ေရေနဇီဝမျိ�းကွဲ မျိ�းစံ� ဆံ�း�� ံးမ� ၊ 

ေရ အရည် အေသွးေြပာငး်လဲမ� ��င် ့ြမစ်၏ ကနွယ်က် ဆက်သွယ်မ� 

ြပတ်ေတာငး်ဆံ�း�� ံးြခငး် / ငါးများေ���ေြပာငး် သွားလာရာ၌ ေကျာ် 

ြဖတ်မသွား�ိ�ငေ်သာ အတား အဆီးများ ဖနတ်ီးြဖစ်ေပ� လာြခငး်  

က�နး်ေြမေဂဟစနစ်/ဇီဝမျိ�းကွဲ မျိ�းစံ� 

အဆင်န့မ့်ိကျလာြခငး် / ဆံ�း�� ံးမ� 

• စီမံကိနး်တည်ေနရာတွင ်၊ အဓိကအားြဖင် ့ေရေလ�ာငတ်မံဧရိယာ 

ေ�ကာင် ့က�နး်ေြမ ဇီဝမျိ�းကွဲ မျိ�းစံ� တိ�က ်�ိ�က် ဆံ�း��းံမ�  

• ဆည်ေ�ကာင် ့က�နး်ေနသက်��ိများ၏ ကျက်စားရာေနရာများ၊ 

အေလအ့ထများ ဆံ�း�� ံးြခငး် 

• ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ည် ့ဧရိယာအတွငး် 

လမ်းေပါက်ေရာက်မ� တိ�းတကလ်ာသည်အ့တကွ် သယံဇာတ 

ထ�တ်ယ�သံ�းစဲွြခငး်ေ�ကာင် ့ြဖစ်လာသည် ့သွယ်ဝိ�က်ေသာ ဆံ�း�� ံးမ� 

လ�မ�ေရး ��င် ့လ�မ�-စီးပွား ေြမသမ်ိးယ�ြခငး် ��င် ့ြပနလ်ည် 

ေနရာချ ထားြခငး် ၊ ပ�ဂ�လကိ 

စိ�က်ပျိ�းေရး ��င် ့သစ်ေတာေြမ 

ဆံ�း�� ံးမ� 

• ပ�ဂ�လကိပိ�ငေ်ြမ ��င် ့အရငး်ပစ�ည်းများ သမ်ိးယ�ြခငး်  

• ေနရာေ���ေြပာငး်မ� / အိမ်ေထာငစ်�များ ြပနလ်ည် ေနရာချထားြခငး်  

• ေရအားလ�ပ်စစ်အေဆာက်အအံ�များေ�ကာင်လ့က်��အိကျိ�းြဖစ်ထနွး် 

ေနေသာ ေြမသံ�းစဲွမ�များ (ဥပမာ စိ�က်ပျိ�ေရး၊ သစ်ေတာ၊ စားကျက် 

ေြမ) ��င် ့ြမစ်သံ�းစဲွမ�များ (ငါးလ�ပ်ငနး် ) ဆံ�း�� ံးမ� / ေြပာငး်လဲမ� 

သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ သိ�မ့ဟ�တ် 

ယ�ေကျးမ�/ဘာသာေရးဆိ�ငရ်ာ 

အေလအ့ထများကိ�အေထာက် 

အပ့ံေပးေနသည် ့ရပ်ရွာအသိ�ငး် 

အဝိ�ငး်��င် ့ဆိ�ငေ်သာသဘာဝ 

သယံဇာတများဆံ�း�� ံးမ�   သိ�မ့ဟ�တ်  

ေလျာ့ကျမ� 

• သစ်ေတာများ ၊ ြမက်ခငး်များ ၊ ငါးလ�ပ်ငနး် ��င် ့ေရေပး သွငး်ေထာက် 

ပ့ံမ� များ(စိ�က်ပျိ�းေရေပးြခငး် ��င် ့အိမ်တငွး် သံ�းစဲွမ�အတကွ်) ဖယ်��ား 

ခံရြခငး် စသည် 

• ဘာသာေရး / ယ�ေကျးမ� ��င် ့/ သိ�မ့ဟ�တ်အပနး်ေြဖ အနားယ�ြခငး် 

ဆိ�ငရ်ာ ကိစ�များအတွက် အသံ�းြပ�ေနသည် ့သဘာဝြမစ်ေရ စီးဆငး်မ� 

ပံ�စံ ပျက်ယွငး်ြခငး် 

အေရး�ကးီသည်သ့ဘာဝ/ ယ� 

ေကျးမ�အေမွအ��စ်များ / ဘာသာ 

ေရးဆိ�ငရ်ာ ေနရာများ ဆံ�း�� ံးမ� 

• တစ်မ�ထ�းြခားသည်၊့ အစားထိ�းမရသည် ့ေနရာများ ေရလ�မ်းြခငး် 

သိ�မ့ဟ�တ် ဖယ်��ားခံရြခငး် 

လမ်းေပါက်သွားလာ�ိ�ငမ်� / 

သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး 

ကန်သ့တ်ချက်များ ြဖစ်လာြခငး် 

• ြမစ်အတွငး်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး ��င် ့ြမစ်တစ်ဖကက်မ်းသိ� ့ ြဖတ်သနး် 

သည် ့လမ်းေ�ကာငး်များ ြဖတ်ေတာက်ခံရြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ေလ�ာ့ချ 

ခံရြခငး် 

ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်၏ 

ေဘးကငး်ေရး 

• ေအာက်ပါအ��ရာယ်ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခတိ� ့ြဖင် ့ဆက်� �ယ်ရာများ- 

- �ကီးမားသည်ေ့ရပမာဏကိ� ��တတ်ရက် ဖွင်ခ့ျြခငး် (ဓာတ်အားထ�တလ်�ပ် 

မ�မ� ထ�တလ်�တ်ေရ/ ေရပိ�လ�ဲမ� လ�ံကျေရ)  

- အေဆာကအ်အံ��ပိ�ကျြခငး် / ေရကာတာကျိ�းေပါက်ြခငး်တိ�ေ့�ကာင် ့

သိ�ေလ�ာင ်ထားသည် ့ေရများအား ပမာဏအများအြပား ��တတ်ရက် 

ထ�တလ်�တ်မ� ( ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ နည်းပါးသညြ့ဖစ်ရပ်) 

ေဒသခံတိ�ငး်ရငး်သားများ အေပ� 

ထိခိ�က်မ�များ 

• ေဒသခံတိ�ငး်ရငး်သားများ၏ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ��င် ့ေ���ေြပာငး် 

ခံရမ�ဆိ�င ်ရာ ထိခိ�က�်ိ�ငေ်ြခအမျိ�းအမျိ�း 
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အေ�ကာငး်အရာ ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ ထိခိ�က်မ� အေ�ကာငး်/အကျိ�း 

ပဋပိက� • နစ်နာချက်၊ မေကျနပ်ချက်များ ��င် ့ပဋပိက� ပိ�မိ�ဆိ�းရွားလာ�ိ�ငသ်ည် ့

ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ အလားအလာ 

စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��င်ြ့မစ်ဝ�မ်းများအေပ� 

စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ� များ 

• ြမစ်တစ်ေလ�ာက် သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွအတငွး် ေရအရငး်အြမစ် 

များစွာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ၏ သက်ေရာက်မ�စ�စ�ေပါငး် 

6.2။ စီမံကိနး်��င့်ပတ်သက်ဆက်�ွယ်သ�များအေပ�ကျေရာက်�ိ�င်သည့် အဓိကျေသာ  

ပတ်ဝနး်ကျင် ��င့် လ�မ�ေရးကိစ�များ  

SEA ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခ�မ�ာ- စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ��င် ့ အြပနအ်လ�နေ်ဆွးေ�းွမ� တိ�းတက် 

ေကာငး်မွန ် ေစြခငး်ြဖင်၊့ စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�အမျိ�းမျိ�း၏ ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့ ် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�းထားမ� 

များကိ� ဆံ�းြဖတ်ချက် ချမ�တ်သ�များက ပိ�မိ�နားလည်သေဘာေပါက်ေစရနြ်ဖစ်သည်။ စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရး 

မ�ေဘာင ် (SDF)ေဖာ်ထ�တ်ရာ၌ ထိ�အချက်ကိ� ထည်သ့ွငး်စ�းစားသင်သ့ည်။ အဓိကကျသည့် အေ�ကာငး်အရာများ 

သတ်မ�တ်ပိ�ငး်ြခား�ိ�ငေ်ရးအတွက် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� အဆင့အ်ားလံ�း��င့ ် ဆက်� �ယ်ေနသည့် 

ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့လ်�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ြပဿနာများ ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ရာတွင ်ဆက်လက်ေဖာ်ေဆာငေ်နရမည် ့တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွ 

မ�များကအေရး�ကီးပါသည်။ ထိ�တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များမ� စ�ေဆာငး်ရ��ိသည် ့ သတငး်အချက်အလက်များကိ� အေြခခံ 

အချက်အလက်အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ� အစီရငခ်ံစာအတွငး် ထည်သ့ွငး်ခဲ့သည်အ့ြပင၊် SEA ဆိ�ငရ်ာ ေတွ� ��ိချက်များတွင ်

လည်းေဖာ်ြပထားသည်။ SEA လ�ပ်ငနး်စ�၏ ထေိတွ�ဆက်ဆေံဆွးေ�းွမ� အဆင်အ့ားလံ�းမ� ေပ�ထကွ်လာသည့်  

အဓိကကျေသာကိစ�ရပ်များ၊ စီမံကိနး်��င် ့ပတ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ၏ပ�ပနမ်�များ ��င် ့အခွင်အ့လမ်းများကိ� ေအာက်တွင ်

အကျ�းချံ�း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

6.2.1။ စီမံကိနး်��င့်ပတ်သက်ဆက်�ွယ်သ�များ��င့် ဆိ�င်သည့်ြမစ်ဝ�မ်းအလိ�က်ကိစ�ရပ်များ��င့် 

အခွင့်အလမ်း  များ 

SEA လ�ပ်ငနး်စ�အေစာပိ�ငး်တွင ် ေဆာငရွ်က်ခဲ့သည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းအလိ�က်တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွပဲွများတွင ် ေဒသခံ အရပ်ဘက် 

လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ၊ တိ�ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ�င်အဖွဲ�အစည်းများ၊ အစိ�းရတာဝန�်�ိသ�များ၊ ြမစ်ဝ�မ်း ��င် ့ ြပည်နယ်/ 

တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအဆင်�့�ိ အြခား ပါဝငသ်င်ပ့ါဝငထ်ိ�က်သ�များ��င် ့ ထေိတွ�ဆက်ဆေံဆွးေ�းွခဲ့သည်။ စီမံေရးဆွထဲားသည့် 

အလတ်စား ��င့ ် အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များစွာသည် ပဋပိက�ြဖစ်ပွားလွယ်သည့် ဧရိယာများအတွငး် 

ကျေရာက်ေနသလိ�၊ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆဲ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များစွာ၏ အေမွခံြပဿနာများမ�ာလည်း ေြဖ��ငး် 

�ပီးစီးြခငး်မ��ိေသးသြဖင် ့ လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�များ၊ ေနရပ်စွန ့ခ်ွာရမ� သမိ�ငး်ေ�ကာငး်များ��င် ့ ဆက်� �ယ်ေနသည့် 

ပ�ပနမ်�များ ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ ေပ�ထကွ်လာခဲ့သည်။ ဧရာဝတီအထက်ပိ�ငး်၊ သလံွင၊် တနသ�ာရီ ��င် ့ စစ်ေတာငး် 

ြမစ်ဝ�မ်းများမ� အရပ်ဘက်လ�မ� အဖွဲ�အစည်းများ အားလံ�းသည် ြပည်တွငး်ပဋပိက�၊ သဘာဝသယံဇာတ ထနိး်ချ�ပ်မ� ��င် ့

လ�နည်းစ�တိ�ငး်ရငး်သားအ�ပ်စ�များ၏ ရပိ�ငခ်ွင်မ့ျား��င် ့ သက်ဆိ�ငေ်သာ ကိစ�ရပ်များကိ� ထ�တ်ေဖာ်ေြပာဆိ�ခဲ့သည်။ 

ေဆွးေ�းွပွဲများတွင၊် စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များသည် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆေဲရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ 

၏ ေအာက်ပါ ထခိိ�က်မ�များ ��င် ့အကျိ�းေကျးဇ�းများကိ� ထ�တ်ေဖာ် ေြပာဆိ�ခဲ့သည်။ 

• ထခိိ�က်မ�များ - ေရစီးဆငး်မ���င် ့ေရအရည်အေသွးေြပာငး်လဲမ� ၊ အနည်ကျြခငး်��င် ့ ြမစ်ကမ်းပါးတိ�က်စားြခငး်၊ 

ေရ�ကီးြခငး်၊  သစ်ေတာြပ�နး်တီးြခငး်၊ ဇီဝမျိ�းကွဲမျိ�းစံ�ဆံ�း�� ံးမ�၊ အစားအစာဖ�လံ�မ���င် ့ အာဟာရ(ဥပမာ - 

စိ�က်ပျိ�းေြမ၊ ြမစ်ကမ်းပါး ဥယျာ�ြခံများ၊ သစ်သးီြခံများ ��င် ့ငါးဖမ်းယ�ရ��ိမ�များ ေလျာ့နည်ဆ့ံ�း�� ံးမ�) သက်ေမွး 
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လ�ပ်ငနး်ဆံ�း�� ံးမ�၊ ေြမသိမ်းယ�ြခငး်၊ ပဋပိက�၊ လ�မ�ဘဝသာယာအဆငေ်ြပမ�ကိ� ထခိိ�က်ေစေသာ ြပဿနာများ 

(ဥပမာ မ�းယစ်ေဆးဝါး ��င် ့စိတ်ကျနး်မာေရး) ��င် ့

• အကျိ�းေကျးဇ�းများ - လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားရ��ိမ�၊ ြပည်သ�ေ့ရးရာဝနေ်ဆာငမ်�များ ရယ�သံ�းစဲွခွင် ့ တိ�းတက် 

ေကာငး်မွနေ်စြခငး် (ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး)၊ လ�မ� - စီးပွားဆိ�ငရ်ာဖွံ� �ဖိ�းမ���င် ့

ပိ�မိ�ြမင်မ့ားေသာ လ�ေနမ�အဆင်အ့တနး်များ၊ စိ�က်ပျိ�းေရရ��ိသံ�းစဲွ�ိ�ငေ်သာအခွင်အ့လမ်းများ(ဘက်စံ�စီမံကိနး် 

များ)၊ ေဒသခံများအား အလ�ပ်ခန်ထ့ားမ���င် ့အေသးစား��င်အ့လတ်စားလ�ပ်ငနး်များ ဖွံ� �ဖိ�းလာရန ်အခွင်အ့လမ်း 

များ ။  

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ စီမံအ�ပ်ချ�ပ်မ�ကိ�လည်း ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်သည့်အပိ�ငး်တွင ် ေဒသခံများ၏ သေဘာထားအြမင ်

များ ထည်သ့ွငး်စ�းစားမ�မ��ိြခငး်��င် ့ အများြပည်သ�ပ�းေပါငး်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�မ��ိြခငး် တိ��့�င့ဆ်က်� �ယ်ေနသည် ့

အဓိကပ�ပနစ်ရာကိစ�အြဖစ် ေထာက်ြပခဲ့သည်။ ဥပမာ ြပည်ေထာငစ်�အဆင်၊့ တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအဆင် ့��င် ့ေဒသ��ရအစိ�းရ 

တိ�အ့�ကား အားနည်းေသာ ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ���င် ့ ေဒသ��ရအစိ�းရများ၏ လ�ပ်ပိ�ငခ်ွင်အ့ာဏာ အကန်အ့သတ်��ိသည် ့

ကိစ�များကိ�လည်း ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ အ�ပိ�ငအ်�ပ်ချ�ပ်မ� များ��ိေနြခငး် ��င် ့ လက်��ိဥပေဒများ၏ အာဏာသက်ေရာက်မ� 

အားနည်းြခငး်များေ�ကာင်လ့ည်း စီမံအ�ပ်ချ�ပ်မ�ကိ� ပိ�မိ���ပ်ေထွးေစသည်။  တနသ�ာရီြမစ်ဝ�မ်း ��င် ့ ပတ်သက်သည့် 

ြဖစ်ရပ်များတွင ် စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် ေဒသခံြပည်သ�များအား ဖိအားေပးသေဘာတ�ညီေစခဲ့ 

ေသာ်လည်း ေဒသခံများအေန��င် ့ ဓာတ်ေငွ�တငပိ်�မ့�မ� အကျိ�းခံစားခွင်မ့ရ��ိြခငး်၊ မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်��င် ့ ချိတ်ဆက် 

ြဖန် ့ြဖ�းေသာ ေစျးချိ�သည်လ့�ပ်စစ်ဓာတ်အားမရ��ိေသးြခငး်��င် ့ ေဈး�ကီးေသာ ပ�ဂ�လိကလ�ပ်စစ်ကိ�သာ ဝယ်ယ�သံ�းစဲွ 

ေနရြခငး်တိ�က့ိ� ဖွင်ဟ့ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမ���င် ့ တာဝနခ်ံမ�ကငး်မ့ဲြခငး်��င် ့ တစ်ခါတရံ က�မ�ဏီများက 

စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာ လွဲမ�ားေသာသတငး်အချက်အလက်များေပးြခငး် ၊ စီမံကိနး်များအေပ� ေဒသခံများ၏ လက်ခံ�ိ�ငမ်� 

နည်းပါးြခငး်��င့ ် နစ်နာသ�များအား ေလျာ်ေ�ကးေပးေချမ�မ��ိြခငး်များ �ကံ�ေတွ�ရေ�ကာငး်ကိ�လည်း ထ�တ်ေဖာ်ေြပာ�ကား 

ခဲ့သည်။ EIA များသည် အချက်အလက်ပါ��ိမ� အားနည်း�ပီး  မ�ကာခဏဆိ�သလိ� ဆိ�းကျိ�းသက်ေရာက်မ� 

သတငး်အချက်အလက်များကိ� ချနလ်�ပ်ထားသည်ဟ�လည်း ယငး်တိ�က့ ��ြမငထ်ား�ကသည်။  

�ိ�ငင်ြံခားရငး်��းီြမ�ပ်��မံ�များသည် ေဒသခံြပည်သ�များ၏ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များကိ� �ခိမ်းေြခာက်�ပီး ထခိိ�က်ခံစား 

လွယ်ေသာ ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအေပ� မေကာငး်ေသာထခိိ�က်မ�ြဖစ်ေစေ�ကာငး်၊ လံ�ြခံ�ေရးအတွက် ပ�ပနစ်ရာကိစ� 

အြဖစ် ေဒသခံများက ထ�တ်ေဖာ်ေြပာဆိ�ခဲ့�ကသည်။ ဤပ�ပနမ်�များသည်  များေသာအားြဖင် ့ အတိတ်ကာလက 

အထ�းစီးပွားေရးဇ�နမ်ျား  အေကာငအ်ထည် ေဖာ်မ�၏ ဆိ�းဝါးေသာ အေတွ�အ�ကံ�များမ� ေပ�ထကွ်လာြခငး်ြဖစ်သည်။  

စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ ထ�တ်ေဖာ်ေဆွးေ�းွခဲ့သည့်  ြပဿနာများ ��င် ့ အခွင်အ့လမ်းများကိ� ေဆွးေ�းွမ� 

အ�ကိမ်ေရအလိ�က် (ပံ� ၆.၁) ��င် ့ (ပံ� ၆.၂) တိ�တ့ွင ်အသးီသးီေဖာ်ြပထားသည်။ ဂရပ်ပံ�များသည် ြမစ်ဝ�မ်းေလးခ�အတွငး်  

ြပဿနာ/အခွင့အ်လမ်း တစ်ခ�စီအတွက် စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ၏ ေဆွးေ�းွမ�များအနက် ထပ်ေနေသာ 

ေဆွးေ�းွမ�များ၊ ဆငတ်�သည် ့ြပဿနာများကိ� ထည့်မတွက်ဘဖဲယ်ထ�တ်ကာ ၊ စာရငး်သွငး်ခံရသည် ့အေ�ကာငး်အရာ��င် ့

အ�ကိမ်ေရကိ� အေြခခံ�ပီး ရာခိ�င�်�နး် ြပနလ်ည်တွက်ချက်ထားြခငး်ြဖစ်သည်။ ေဖာ်ထ�တ်ေတွ� ��ိခဲ့သည် ့အခွင်အ့လမ်းများ 

တွင ် အ�ကံြပ�ချက်များက များြပားကျယ်ြပန်စွ့ာပါ��ိေနသြဖင် ့ ယငး်တိ�ထ့ကဲ အေရးအ�ကီးဆံ�းကိ� ေရွးချယ်ရန ်

ခက်ခဲပါသည်။ 
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ပံ� ၆.၁ ။ ြမစ်ဝ�မ်းအလိ�က် စိ�းရိမ်ပ�ပနေ်နေသာကိစ�ရပ်များ ကိ� ေဖာ်ြပမ�အ�ကိမ်ေရများ 
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ပံ� ၆.၂ ။ ြမစ်ဝ�မ်းအလိ�က် အခွင်အ့လမ်းများကိ�  ေဖာ်ြပမ�အ�ကိမ်ေရများ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား (MW) ��င် ့ေြမဧရိယာအကျယ်(km2)တိ�အ့ချိ�းအရ ယေနအ့ထ ိေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�အများဆံ�း ြမစ်ဝ�မ်းြဖစ်သည် ့စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းတွင ်  ေရစီးဆငး်မ�၊ အနည်ကျြခငး် ��င် ့ ြမစ်ကမ်းပါး တိ�က်စားမ� 

အေြပာငး်အလဲများ၊ ငါးလ�ပ်ငနး်ဆံ�း�� ံးမ� ��င် ့ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆဲစီမံကိနး်များ ��င် ့ ဆက်�ယွ်သည် ့ လ�မ�ေရး 

ြပဿနာများ��ိေ�ကာငး် စီမံကိနး်��င် ့ ပတ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များက ထ�တ်ေဖာ်ေြပာဆိ� ခဲ့သည်။ စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်း 

အတွငး်��ိ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆဲေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး် ၉ ခ�၏ ထခိိ�က်မ�များ၊ အကျိ�းေကျးဇ�းများ��င် ့စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲ 

သက်ေရာက်မ�များကိ� နားလည်ရနအ်ေရး�ကီးသည်။ အေ�ကာငး်မ�ာ- အြခားြမစ်ဝ�မ်းများအတွငး် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး် 

ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်မ�တွင ် ထည့်သွငး်စ�းစား�ိ�ငေ်သာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ ဥပမာ အထက် 

ေပါငး်ေလာငး် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် (၁၄၀ မဂ�ါဝပ်) ဆိ�ငရ်ာ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွပွဲတစ်ခ�၌ ရွာသားများက ယငး်တိ�၏့ 

သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ ြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ပးမ�အစီအစ�သည် လံ�ေလာက်မ�မ��ိခဲ့ေ�ကာငး် တငြ်ပခဲ့�ကသည်။ 

သင်ေ့တာ်သည် ့ စိ�က်ပျိ�းေြမကိ� အစားထိ�းေထာက်ပ့ံေပးခဲ့ြခငး်မ��ိသြဖင် ့ �ကီးမားသည့် ဝငေ်ငဆွံ�း�� ံးမ�၊ အလ�ပ် 

လက်မ့ဲြဖစ်မ���င် ့လ�မ�ေရးြပဿနာများ ြဖစ်ေပ�လာေစခဲ့သည်။ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်��င်ဆ့က်� �ယ်သည် ့ စိ�က်ပျိ�းေြမ 

ဆံ�း�� ံးမ�သည် ေရေဝေရလဲ ဧရိယာများအတွငး် ထနွယ်က်စိ�က်ပျိ�းြခငး် ��င် ့ ထငး်ေလာငစ်ာများ ထ�တ်ယ�ြခငး်များကိ� 

ေြပာငး်လဲလ�ပ်ေဆာငရ်နလ်ည်း တွနး်အားေပး�ပီး သစ်ေတာြပ�နး်တီးြခငး်သိ� ့ ဆိ�က်ေရာက်ေစ�ိ�ငသ်ည်။ ြပနလ်ည်ေနရာချ 



 

51 

 

ထားမ���င် ့ ေလျာ်ေ�ကးေငေွပးေချြခငး်လ�ပ်ငနး်စ�ဆိ�ငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်မ�ာ ��ငး်လငး်ြခငး်မ��ိသလိ�၊ အများ 

ြပည်သ�ပါဝင�်ိ�ငသ်ည် ့အခွင့အ်လမ်းများသည်  အကန်အ့သတ်သာ��ိသည်ဟ�ေဖာ်ြပခဲ့�ကသည်။ 

သတ� �တ�းေဖာ်ြခငး်ကိ�လည်း ဧရာဝတီအထက်ပိ�ငး်��င် ့ချငး်တွငး်ြမစ်ဝ�မ်းတွင ်အေရး�ကီးသည့်ြပဿနာ အြဖစ် ထ�တ်ေဖာ် 

တငြ်ပခဲ့�ကသည်။ ဓာတ်သတ� �တ�းေဖာ်ြခငး်သည် ြမစ်ေရကိ� ညစ်ညမ်းေစ�ပီး ြမစ်ကမ်းပါးတိ�က်စားမ� ြဖစ်ေပ�ေစကာ 

အနည်ကျမ�ြမင်တ့က်ေစေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ သစ်ေတာြပ�နး်တီးြခငး်��င် ့ တရားမဝင ် သစ်ခ�တ်ြခငး်တိ�က့ိ� ြမစ်ဝ�မ်း 

များအားလံ�းတွင ် အသားေပးေဖာ်ြပခဲ့သည်။ သတ� �တ�းေဖာ်ြခငး်၊ သစ်ေတာလ�ပ်ငနး်၊ စိ�က်ပျိ�းေရး��င် ့ ေရေ�ကာငး် 

သွားလာေရး အပါအဝင ်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရးလ�ပ်ငနး်များသည် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း  ��င် ့ဆိ�ငသ်ည်လ့�ပ်ငနး်စ�များအေပ� 

သက်ေရာက်မ���ိေသာ သိ�မဟ�တ် သက်ေရာက်မ�ခံရေသာ အဓိကစီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်များ ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခ���စ်တွင ်

ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း၊ ြမစ်ငယ်ြမစ်ေပ�က ရဲရွာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် (၇၉၀ မဂ�ါဝပ်) ၏ သက်ေရာက်မ�ခံရသည့်ရွာများ��င့ ်

တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�အရ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆဲစီမံကိနး်များတွင ် ေတွးထငမ်�နး်ဆခဲ့ေသာ ပတ်ဝနး်ကျင�်�င် ့ လ�မ�ေရး 

ဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�များမ�ာ အမ�နတ်ကယ်သက်ေရာက်ခဲ့ေ�ကာငး် အတည်ြပ��ိ�ငခ်ဲ့သည်။ စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

သည် လမ်းများ၊ ေကျာငး်များ၊ ကျနး်မာေရး ေစာင်ေ့��ာက်မ� ၊ ေရရ��ိမ� ��င် ့လ�ပ်စစ်ရ��ိမ�တိ� ့ ပိ�မိ�တိ�းတက် ေကာငး်မွနလ်ာ 

ေစေ�ကာငး်လည်း ရပ်ရွာလ�ထ�ကေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ထိ�အ့ြပင ်စီမံကိနး်တည်ေဆာက်ဆကဲာလ ��င် ့ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်စ� 

အတွငး် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�၊ ေရအရည်အေသွး၊ ငါးလ�ပ်ငနး်��င် ့အစားအစာဖ�လံ�မ�တိ�အ့ေပ� ထခိိ�က်မ�များကိ�လည်း ေဖာ်ြပခဲ့ 

�ကသည်။  

စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များက ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၊ စီမံအ�ပ်ချ�ပ်မ�၊ ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမ�၊ 

တာဝနခ်ံမ� ��င် ့အကျိ�းခံစားမ�မ�ေဝြခငး်ကိစ�များသည် အခက်အခဲများြဖစ်ေစသလိ� အခွင်အ့လမ်းများလည်း ြဖစ်သည်ဟ� 

ေဆွးေ�းွခဲ့�ကသည်။ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲ��င် ့စီမံေရးဆွဲထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များသည်  ပတ်ဝနး်ကျင ်

��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�များ အြပင ် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားရ��ိမ�များ၊ တိ�းတက်ေကာငး်မွနလ်ာသည် ့ အများြပည်သ� 

ဆိ�ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်�များ��င် ့ စိ�က်ပျိ�းေရး ��င် ့ စီးပွားေရးဖွံ� �ဖိ�းမ�တိ�က့ဲသ့ိ� ့  အနာဂတ်အကျိ�းေကျးဇ�းများ ကိ�လည်း 

ေဆာင�်က�းေပးေ�ကာငး်သေဘာတ�ခဲ့�ကသည်။ အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်း အချိ��က �ငမ်ိးချမ်းေရး လ�ပ်ငနး်စ� 

မ�ပီးစီးမချငး် �ကီးမားသည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များကိ� အေကာငအ်ထည်မေဖာ်ရန ်ကန်က့ွက် ေန�ကေသာ်လည်း၊ 

ေဒသခံရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်အတွက်  အကျိ�းေကျးဇ�းခံစားခွင့မ်ျား��င့ ် ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအတွက် ဝငေ်င�ွ�ာေပး 

�ိ�ငမ်�တိ��့�င်ပ့တ်သက်၍ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များဆိ�ငရ်ာ အြပနအ်လ�နေ်ဆွးေ�းွမ� စတင�်ိ�ငမ်ည် ့ အခွင်အ့လမ်း 

တစ်ခ���ိေနေ�ကာငး် အသအိမ�တ်ြပ�လက်ခံ�ကပါသည်။ 

6.2.2။ ြမစ်ဝ�မ်း ေဆွးေ�းွမ�များမ� အ�ကံြပ�ချက်များ  

SEA လ�ပ်ငနး်စ�အဆံ�းသတ်ခါနးီတွင ် SEA ၏ အဓိကေတွ� ��ိချက်(မ��ကမ်း)ကိ� ေဝမ�ရန�်�င် ့ ေဆွးေ�းွရန ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ 

အလိ�က် တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�၏ေနာက်ဆံ�းအချီကိ� အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ ၊ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး အစိ�းရ 

တာဝန�်�ိသ�များ��င် ့ ြပ�လ�ပ်ခဲ့သည်။ ထိ�ေဆွးေ�းွပဲွများအတွငး်ရ��ိခဲ့သည့် အဓိကအ�ကံြပ�ချက်များကိ� စီမံကိနး် ၊ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်း၊ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး��င် ့ တစ်�ိ�ငင်လံံ�းအဆင်အ့လိ�က် အ�ပ်စ�ခွဲ�ပီး ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပ 

ထားသည်။ 

စီမံကိနး် - စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များသည်  ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များစွာ၏ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� 

ကငး်မ့ဲြခငး် ��င် ့EIA လ�ပ်ငနး်စ�၌ အများြပည်သ�ပါဝငမ်� အကန်အ့သတ်သာ��ိြခငး်တိ��့�င် ့ဆက်� �ယ်သည့် ြပဿနာများ 

တငြ်ပခဲ့သည်။ များေသာအားြဖင် ့အစီရငခ်ံစာများကိ� အများြပည်သ�သိ� ့ ထ�တ်ြပနြ်ခငး်မ��ိသလိ� ပတ်ဝနး်ကျငစီ်မံခန်ခ့ွဲမ� 

အစီအစ�များသည်လည်း သက်ဝင ် လ�ပ်ေဆာငမ်�မ��ိြခငး် ��င် ့ ေစာင်�့ကည်က့ွပ်ကဲမ� မ��ိြခငး်တိ�က့ိ� �ကံ�ေတွ�ရသည်ဟ� 
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ဆိ��ကသည်။ EIA လ�ပ်ငနး်စ� အားေကာငး်ခိ�ငမ်ာ ေစေရးအတွက်အဆိ�ြပ�ထားေသာ အ�ကံြပ�ချက်များမ�ာ ေအာက်ပါ 

အတိ�ငး် ြဖစ်သည်။  

• ပတ်ဝနး်ကျင�်�င်လ့�မ�ဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�အနည်းဆံ�းြဖစ်ေစမည် ့ စီမံကိနး်များကိ� ေရွးချယ်ေဆာငရွ်က်�ိ�ငေ်ရး 

အတွက် စီမံကိနး် တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် ��င် ့ဒဇိီ�ငး်ေရးဆွြဲခငး် အ�ပီးမသတ်ခင ်ေဒသခံရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး် 

��င် ့ေဆွးေ�းွရန ် 

• EIA လ�ပ်ငနး်စ�များ ��င် ့ ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်ြခငး်လ�ပ်ငနး်စ�များအတွငး် ေဒသ��ရဗဟ�သ�တများ၊ သက်ေမွး 

လ�ပ်ငနး်ဆိ�ငရ်ာ ြပဿနာများ ��င် ့ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်၏ ပ�ပနမ်�များကိ� ထည်သ့ွငး်စ�းစားရန ်

• ထခိိ�က်ခံစားရသည် ့ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ ��င် ့တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွ၍၊ ထခိိ�က်မ�များ အကဲြဖတ် ဆနး်စစ်ြခငး်��င် ့

သက်သာေလျာ့ပါးေရးအစီအစ�များ��င်သ့က်ေမွးလ�ပ်ငနး်များအား ြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ရး အစီအစ�များ 

ေဖာ်ထ�တ်ြခငး် တိ�က့ိ� ြပ�လ�ပ်ရန ်

• ထခိိ�က်မ�များေလ�ာခ့ျ�ိ�ငေ်ရးအတွက် ငါးများြဖတ်သွားမည်လ့မ်းေ�ကာငး် ��င် ့အြခားသက်သာေလျာပ့ါး�ိ�ငမ်ည့် 

ေရွးချယ်စရာ ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခများကိ� ဆနး်စစ်ရန် 

• ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ ကျား/မ၊ တိ�ငး်ရငး်သားလ�နည်းစ�အ�ပ်စ�များ ��င့ ် လ�မ�ဖ�လံ�ေရးတိ�က့ိ� လ�မ်းြခံ�သည့်   

လ�မ�အေြခခံအချက်အလက် ေလလ့ာသ�ေတသနြပ�လ�ပ်ရန ် 

• အစိ�းရ၊ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များ��င် ့ေဒသခံရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး် အ�ကား ဆက်သွယ်ေရး 

နည်းလမ်းယ��ရားများ ေဖာ်ထ�တ်ရန ် ��င့ ် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ် ေစာင်�့ကည်က့ွပ်ကဲြခငး် ��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲြခငး် 

အတွက် စွမ်းရည်ြမ�င်တ့ငရ်န ်��င် ့ဘတ်ဂျက်ခွဲေဝလျာထားရန ်

• ေ���ေြပာငး်အလ�ပ်သမားများအေပ� အမ�ီြပ�မည်အ့စား ေဒသခံများ အလ�ပ်အကိ�ငရ်��ိေရးအခွင်အ့လမ်း 

များဖနတ်ီးေပးရန ်

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်း - စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များသည် ြမစ်၏ဇလေဗဒ ၊ ��နး်သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျမ� ၊ 

ေရအရည် အေသွး��င့ေ်ရထ�ညစ်ညမ်းြခငး်၊ ေရကာတာေဘးကငး်ေရး ��င် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ/ြမစ်ဝ�မ်းအဆင် ့စီမံအ�ပ်ချ�ပ်မ� 

တိ�းတက်ေရးတိ�အ့တွက်  ေနာက်ထပ်သ�ေတသနများ ေဆာငရွ်က်ရန ် လိ�အပ်ေ�ကာငး် အေလးေပးတငြ်ပခဲ့သည်။ 

သတ� �တ�းေဖာ်ြခငး်၊ ေရအားလ�ပ်စစ်��င် ့သစ်ေတာြပ�နး်တီးြခငး်တိ�ေ့�ကာင် ့ထခိိ�က်မ�များကိ� စီမံခန်ခ့ွဲရန ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

များတွင ်ေရေဝေရလဲစီမံခန်ခ့ွဲမ���င် ့ကာကွယ်ေစာင်ေ့��ာက်မ�တိ�က့ိ� တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်အာငေ်ဆာငရွ်က်ရန၊် ေရေန��င် ့

က�နး်ေနေဒသရငး်တိရစ�ာနမ်ျားအေ�ကာငး် အချက်အလက်စ�ေဆာငး်ြခငး်��င် ့ဆနး်စစ်ြခငး်တိ�က့ိ�ေဆာငရွ်က်ရန ်အ�ကံြပ� 

ခဲ့သည်။ ေနာငတ်ွင ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဆိ�ငရ်ာအကဲြဖတ်မ�၌ ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများ ��င် ့ အေရးပါသည် ့ နယ်ေြမ 

ဧရိယာများကိ� ထည်သ့ွငး်စ�းစားရနလ်ိ�အပ်ေ�ကာငး်လည်း ထ�တ်ေဖာ်ေဆွးေ�းွခဲ့သည်။ တစ်ခ�ထက်ပိ�သည့် 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များကိ� အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ သိ�မ့ဟ�တ် သတ� �တ�းေဖာ်ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် အ�ကီးစားအဆင် ့

စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရး စီမံကိနး်တစ်ခ� ကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် အဆိ�ြပ�ထားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ်

စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�ဆနး်စစ်ြခငး် (Cumulative Impact Assessment “CIA”) ြပ�လ�ပ်ရန ်အ�ကံြပ�ထားသည်။ 

ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး - ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအဆင် ့ အ�ကံြပ�ချက်များသည် ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ� တိ�းတက် 

ေကာငး်မွနေ်စြခငး်၊ ေဒသ��ရမ�ဝါဒ အားေကာငး်ခိ�ငမ်ာေစြခငး်��င် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်��င် ့ အြခားက�များအတွက် 

စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်တိ�က့ိ� ဗဟိ�ြပ�သည်။ သက်ဆိ�ငရ်ာအ�ပ်စ�များ အထ�းသြဖင် ့ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားရ��ိမ�နည်းပါး၍ 

ဓာတ်အားခ��နး်ထားြမင်မ့ားသည် ့ တနသ�ာရီတိ�ငး်ေဒသ�ကီးတွင ် တိ�ငး်ေဒသ�ကီးဆိ�ငရ်ာ စွမ်းအငမ်�ဝါဒ ေရးဆွ ဲ

ေဆာငရွ်က်ရနလ်ိ�အပ်ေ�ကာငး် အသားေပးေဆွးေ�းွခဲ့သည်။ တိ�ငး်ေဒသ�ကီး၏ စွမ်းအငစီ်မံချက်များတွင ် အေသးစား 

ေရအားလ�ပ်စစ်၊ ေလစွမ်းအင ် ��င် ့ ေနစွမ်းအင ် ကဲသ့ိ� ့ ြပနလ်ည်ြပည်�့ဖိ�း�မဲ စွမ်းအင ် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ အလားအလာများကိ� 
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ထည်သ့ွငး်စ�းစား�ပီး အ�ကီးစားတမံစီမံကိနး်များကိ� ဖယ်ထ�တ်ထားသင်သ့ည်ဟ� အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများက 

မ�တ်ချက်ြပ�ခဲ့�ကသည်။ ေဝးလံေခါငဖ်ျားေဒသများ တွင ် (off-grid) ��င် ့ (mini-grid) နည်းလမ်းများအသံ�းြပ�ရနလ်ည်း 

ယငး်တိ�က့ အားေပးေထာက်ခံခဲ့�ကသည်။  

ြပည်ေထာငစ်�၊ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး အစိ�းရများအ�ကား ��င် ့တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအဆင် ့ဌာနများအ�ကား ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး် 

ေဆာငရွ်က်ရန�်�င် ့ စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမ�င်တ့ငရ်နလ်ည်း အ�ကံြပ�ထားသည်။ သက်ဆိ�ငရ်ာအ�ပ်စ�များက ေြမယာစီမံခန်ခ့ွဲမ� 

ဆိ�ငရ်ာဥပေဒ၊ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ��င် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်၊ သတ� �တ�းေဖာ်ြခငး်��င် ့ အြခားဖွံ� �ဖိ�းေရး စီမံကိနး်များ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်အတွက် ေဒသဆိ�ငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များ လိ�အပ်ေ�ကာငး်လည်း မီးေမာငး်ထိ�းြပခဲ့သည်။  

ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး��င် ့ ေဒသခံရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး် ��စ်ဘက်စလံ�းအေန��င် ့ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�မ� အကျိ�းခံစားရမ� ေသချာေစရန ် စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင်(SDF) ချမ�တ် ေဖာ်ေဆာငေ်ပးရန ် 

အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများက ေတာငး်ဆိ�ခဲ့သည်။ အေ�ကာငး်မ�ာ- �မိ�� ြပလ�ထ�က ေရအားလ�ပ်စစ်မ� အကျိ�းေကျးဇ�း 

ပိ�မိ�ခံစားရ�ပီး ေကျးလက်ေနလ�ထ�ကမ� ထခိိ�က်မ� အများစ�ကိ� ခံစားရသည်ဟ�သည် ့အြမင�်�ိေနေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်ပါသည်။ 

�ိ�ငင်ေံတာ်အဆင် ့- အ�ကံြပ�ချက်များသည် အဓိကအားြဖင် ့ေဒသခံ ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအေန��င် ့ ေရအား လ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်များမ� အကျိ�းခံစားရမ� ေသချာေစရန ် ��င် ့ ေြမ၊ ြပနလ်ည်ေနရာ ချထားမ�၊ ြပနလ်ည် ြပည်�့ဖိ�း�မဲစွမ်းအင�်�င် ့

ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င် ့ လ�မ�ဆိ�ငရ်ာကာကွယ်ေစာင်ေ့��ာက်မ� တိ�အ့တွက် မ�ဝါဒများ ��င် ့ စီမံချက်များ ေရးဆွခဲျမ�တ်ေစရန၊် 

ြပည်ေထာငစ်� ��င် ့ ြပည်နယ်/ တိ�ငး်ေဒသ�ကီး  အစိ�းရများအ�ကား အကျိ�းအြမတ်များေဝမ�ခံစားြခငး်ဆိ�ငရ်ာ 

နည်းလမ်းများ အေပ�ေဇာငး်ေပးထားြခငး်ြဖစ်သည်။ ေဒသခံရပ်ရွာလ�ထ�အား  သင်ေ့တာ်လံ�ေလာက်စွာ ေလျာ်ေ�ကး 

ေပးအပ်၍ သင်ေ့တာ်ေသာ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ ြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ပးရနလ်ည်း စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက် 

ဆက်�ယွ်သ�များက ေတာငး်ဆိ�ခဲ့သည်။ တရားဝငေ်ြမင�ားရမ်းမ� စာရွက်စာတမ်းများ မ��ိေသာေ�ကာင် ့ စိ�က်ပျိ�းေြမ 

ဆံ�း�� ံးမ�အေပ� ေလျာ်ေ�ကးေပးေချရာ၌ အခက်ေတွ�ေစခဲ့ေ�ကာငး် ယငး်တိ�က့တငြ်ပခဲ့သည်။ တိ�ငး်ရငး်သား နယ်ေြမများ 

၏ ယ�ေကျးမ�တနဖိ်�းများ��င် ့ �ိ� းရာဓေလ့များ ကိ� အသအိမ�တ်ြပ��ပီး ဓေလထ့ံ�းတမ်းဥပေဒများကိ� ေလးစားသည့် 

မ�ဝါဒကိ� ေဖာ်ထ�တ်ရန�်�င် ့ အနာဂတ်ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� လမ်း��နမ်ည် ့ ြပနလ်ည်ြပည်�့ဖိ�း�မဲစွမ်းအင ်

သိ�မ့ဟ�တ် အစိမ်းေရာင ် မ�ေဘာင ်တစ်ခ�ကိ� အ�ကံြပ�ထားသည်။  

ဆိ�ငး်ငံထ့ားသည် ့ ြမစ်ဆံ�စီမံကိနး်ကိ� ကန်က့ွက်ေနသည့် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း၊ တနဖဲ်ေကျးရွာမ� ကိ�ယ်စားလ�ယ် 

အ�ပ်စ�တစ်စ�က ေဒသခံရပ်ရွာ လ�ထ�သည် သဘာဝသယံဇာတများ��င် ့ လယ်ယာစိ�က်ပျိ�းြခငး် တိ�အ့တွက် မလိခ ��င် ့

အနမိ်�ငခ် ြမစ်များအေပ�အမ�ီြပ�ေနရ�ပီး ြမစ်ဆံ�သည် ကချငလ်�ထ�အတွက် အေရး�ကီးသည် ့ ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာ 

တနဖိ်�းများ��ိေ�ကာငး် ေထာက်ြပခဲ့�ကသည်။ က�နး်တစ်ေထာငေ်ြမ ေဖာငေ်ဒး��ငး်၊ ေတာင�်ကီး အရပ်ဘက် 

လ�မ�အဖွဲ�အစည်းကွနရ်က် ��င် ့သံလွငြ်မစ်ကွနရ်က်တိ�၏့ ကိ�ယ်စားလ�ယ်များက ယငး်တိ�၏့ ထ�တ်ြပနခ်ျက်များ ေဖာ်ြပခဲ့�ပီး 

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ���င် ့ အြခား ဖွံ� �ဖိ�းေရးလ�ပ်ငနး်များအတွက် ေအာက်ပါအတိ�ငး် ေတာငး်ခံထား 

သည် -  

• တိ�ငး်ရငး်သား ယ�ေကျးမ�များ ��င် ့ �ိ� းရာဓေလ့များကိ� ေလးစားရန�်�င် ့ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း��ိ ေဒသခံလ�ထ�၏ 

သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် များကိ� အကာအကွယ်ေပးရန ်

• စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အားလံ�း (ေရအားလ�ပ်စစ်အပါအဝင)်သည်  တစ်�ိ�ငင်လံံ�းအပစ်အခတ် 

ရပ်စဲေရး သေဘာတ�စာချ�ပ် (Nationwide Ceasefire Agreement - NCA) တွင ် ေဖာ်ြပပါ��ိသည့် 

သယံဇာတတ�းေဖာ်ထ�တ်လ�ပ် သည်လ့�ပ်ငနး်များမ�ရေငမွျားအား ပွငလ်ငး်ြမငသ်ာစွာစီမံကိ�ငတ်ွယ်ေရး ကနဦး 

လ�ပ်ေဆာငမ်�များ (EITI) ၏ စံသတ်မ�တ်ချက် များ ��င် ့အညီြဖစ်ေစရန ်
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• သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းတွင ် လက်နက်ကိ�င ် အဖွဲ�များ��င် ့ ပဋပိက�များ ��ိေနြခငး်ေ�ကာင် ့  EIA ြပ�စ�ေရးဆွရဲာ၌ 

လိ�အပ်သည် ့အေသးစိတ်သ�ေတသနများ ြပ�လ�ပ်ရန ်အခက်အခဲ��ိေ�ကာငး်အသိအမ�တ်ြပ�လက်ခံရန် 

• EIAလ�ပ်ငနး်စ�တွင ် အများြပည်သ�ပါဝငမ်���င့ ် စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ၏ သေဘာထားအြမင ်

များ ထည့်သွငး်ြခငး်ကိ� အားေပးြမ�င်တ့ငရ်န�်�င့ ် ေဒသခံရပ်ရွာလ�ထ�အတွက် သက်ဆိ�ငရ်ာသငတ်နး်များ 

စီစ�ေပးရန ်

• ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ��င် ့ ပတ်သက်၍ တိ�ငး်ရငး်သား- �ိ�ငင်ေံရးပါတီေခါငး်ေဆာငမ်ျား ��င် ့ တိ�ငပ်င ်

ေဆွးေ�းွရန ်��င် ့

• စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည်အ့ခါ အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ��င် ့ နည်းပညာဆိ�ငရ်ာ က�မ်းကျင ်

သ�များအတွက် အခွင်အ့လမ်းများ ဖနး်တီးေပးရန ်  
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7/  ေရအားလ� ပ်စစ်စီမံကိနး်များအား  လက်��ိအေကာင်အထည်ေဖာ်ေန  

သည့် ပံ� စံ၏ ထိခိ�က်မ�များ  

7.1။ လက်��ိအေကာင်အထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ  

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� လမ်းေ�ကာငး်တစ်ေလ�ာက် ြဖစ်လာမည် ့ဆိ�းဝါး�ကီးကျယ်ေသာ ပတ်ဝနး်ကျင ်

��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�များကိ� စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ရန ် ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ လက်��ိအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံကိ� 

ဆနး်စစ်ခဲ့သည်။  ဤဆနး်စစ်မ�တွင ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်ဝ�မ်းေရ��ည်တည်တံမ့� အတွက် အနည်းငယ်မ�သာ 

ထည်သ့ွငး်စ�းစားြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် လံ�းဝ ထည့်စ�းစားြခငး် မြပ�ပဲ၊ အဆိ�ြပ�ထားေသာ စီမံကိနး်များ ��င် ့

စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ စီမံကိနး် ၆၉ ခ�စလံ�းကိ� စီမံကိနး် တစ်ခ�ချငး်စီအလိ�က်  ဆနး်စစ်မ�အေြခခံြဖင့သ်ာ လာမည် ့��စ် 

၃၀ ေကျာ် ကာလအတွငး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်မည်ဟ� ယ�ဆထားသည်။ စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

အခက်အခဲများစွာ ��င် ့ ေဈးကွက်တွနး်အားများေ�ကာင် ့ မည်သည်စီ့မံကိနး်များကိ� တေြဖးေြဖးချငး် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်�ိ�ငမ်ည်ဆိ�သည်ကိ� တိကျစွာမခန်မ့�နး်�ိ�ငေ်သာ်လည်း၊ အဆိ�ပါ စီမံကိနး် ၆၉ ခ�သည် ဤနည်းလမ်း 

ေအာက်မ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခအ��ိဆံ�း စီမံကိနး်များ၏ တည်ေနရာ ၊ အမျိ�းအစား ��င် ့ အရွယ်အစား 

စသည်အ့ချက်များကိ� ေပးထားသည်။ 

ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ လက်��ိအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံတွင ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံစ်ဝ�မ်း��ိ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်��င့ ် အဓိက 

ြမစ်လက်တက်အများစ�အေပ�တွင ်တည်��ိသည် ့ေအာက်ပါအလတ်စားအဆင် ့ ��င် ့အ�ကီးစားအဆင် ့တမံစီမံကိနး်များ 

��င် ့run-of-river စီမံကိနး်များ ပါဝငပ်ါမည် - 

• လက်��ိတွင ်လွတ်လပ်စွာ စီးဆငး်လျက်��ိေသာ ဧရာဝတီ ၊ ချငး်တွငး် ��င် ့သလံွင ် ြမစ်များအေပ� အဓိကထား 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�  

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၃၅ ခ�အတွငး် စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�။ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ပီး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အေရအတွက်ကိ� လက်��ိတွင ်၁၇ ခ���ိရာမ� ၄၃ ခ�သိ� ့ ြမင်တ့က်သွားေစမည်ြဖစ်သည်။ 

ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ လက်��ိအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံအရ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆဲ၊ တည်ေဆာက်ဆ၊ဲ 

အဆိ�ြပ�ထား�ပီး ��င့ ် စိစစ်သတ်မ�တ်ထား�ပီး စီမံကိနး်အားလံ�းေပါငး် စက်အငအ်ား ၏ ၅၃ ရာခိ�င�်�နး် (၂၈,ဝ၀ဝ မဂ�ါဝပ်) 

��င် ့၄၀ ရာခိ�င�်�နး် (၂၁,ဝ၀ဝမဂ�ါဝပ် )တိ�သ့ည် ဧရာဝတီ ��င် ့သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းများတွင ် တည်��ိမည်ြဖစ်သည်။ အြခားြမစ်ဝ�မ်း 

၆ ခ�တွင ် အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ ��င် ့ စိစစ်သတ်မ�တ်ထားသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

အားလံ�းအား ဆက်လက်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လ�င၊် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�ချငး်စီ၏ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားသည် ၂၀ မဂ�ါဝပ် မ� 

၁,၂၂၀ မဂ�ါဝပ် အ�ကား��ိသြဖင် ့စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၃,၁၃၄ မဂ�ါဝပ် ထပ်တိ�းမည်ြဖစ်သည်။ 

7.2။ ြမစ်ဝ�မ်းအလိ�က် လက်��ိအေကာင်အထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ၏ထိခိ�က်မ�များ  

7.2.1။ ဧရာဝတီ ြမစ်ဝ�မ်းတွင် လက်��ိအေကာင်အထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ၏ထိခိ�က်မ�များ  

ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း��ိ  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၁၀ ခ� -  တာပိန၊် ေချာငး်မ�ကီး၊ မလိေချာငး်၊ မ�နး်ေချာငး်၊ မ�း၊ ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး်၊ 

အနမိ်�ငခ်၊ ေရ�လီ ��င် ့ေဇာ်ဂျီ / �မိ�� �ကီး  တိ�တ့ွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ်��င်အ့ထက်��ိေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး် ၁၄ ခ� (စ�စ�ေပါငး် ၂,၁၀ဝ မဂ�ါဝပ်) အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထားသည်။ ဧရာဝတီြမစ်သည် ၎ငး်၏ ဘ�မိ��ပ်သွင် 

ဆိ�ငရ်ာ အ�ကီးစားလ�ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာ အများစ�ကိ� ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိး ထား�ပီး ချငး်တွငး်ြမစ်၏ ေရေဝေရလဲေဒသ 
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သည်လည်း (ြမစ်သာေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် - ၄၀ မဂ�ါဝပ်) စီမံကိနး်တစ်ခ�တည်းြဖင် ့ထိ�ေရဆငး်ဧရိယာ၏ ၂ ရာခိ�င�်�နး် 

ေအာက်ကိ�သာ ထနိး်ည�ိကာ ထိခိ�က်မ�လံ�းဝမ��ိလ�နးီပါး အေြခအေနြဖစ်ပါသည်။             

ဇလေဗဒ ��င် ့ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ - ဤြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် လက်��ိေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံေ�ကာင် ့စ�ေပါငး် 

ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များသည် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�သေဘာသဘာဝ၊ ��နး်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငမ်���င့ ် ြမစ်ေ�ကာငး်အတွငး် 

ေရေနေဂဟစနစ်များအေပ� မ�လသဘာဝအတိ�ငး် ြပနမ်ြဖစ်�ိ�ငေ်သာ၊ အေြခခံကျကျေြပာငး်လဲမ�များ ြဖစ်ေစ�ိ�ငသ်ည် ့

အြပင၊် ထိ�မ�တဆင် ့ ကမ်း�ိ�းတနး်��င် ့ ပငလ်ယ်ေရေ�ကာငး်ေဂဟစနစ်များအေပ� ဆိ�းကျိ�းသက်ေရာက်မ�ြဖစ်ေစသည်။ 

လက်��ိေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံတွင ် စီမံကိနး် ၃၀ခ� တည်ေဆာက်ြခငး် -  တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား 

၁,၂၀ဝ - ၆,ဝ၀ဝ မဂ�ါဝပ် အ�ကား��ိသည် ့အလွန�်ကီးမားေသာ စီမံကိနး် ��စ်ခ� (ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အေပ�က စီမံကိနး်��စ်ခ� 

ြဖစ်ေသာ ြမစ်ဆံ� ��င်ထ့မံသ၊ီအနမိ်�ငခ်ြမစ်အေပ�က စီမံကိနး် ၅ ခ� ��င် ့ ေမခြမစ်အေပ�က စီမံကိနး် တစ်ခ�) ��င် ့

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ေလ�ာက်��ိ ပိ�မိ�ေသးငယ်ေသာ စီမံကိနး် ၂၂ ခ� တည်ေဆာက်ြခငး်တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။     

လက်��ိေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ 

ထနိး်ည�ိြပ�ြပငမ်�ခံရသည့် ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာကိ� ��စ်ဆေကျာ်ြဖစ်လာေစကာ ၁၆.၁ ရာခိ�င�်�နး် မ� ၃၈.၆ ရာခိ�င�်�နး် သိ� ့ ြမင်တ့က် 

လာေစမည်ြဖစ်သည်။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်သိ�ဆ့က်သွယ်�ိ�ငမ်�၊ တစ်နည်းအားြဖင် ့ ြမစ်ဝ�မ်း၏အထက်ပိ�ငး် ၁၉ ရာခိ�င�်�နး် 

သည် ြမစ်ဆံ� ��င် ့ ထမံသ ီ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ ြဖတ်ေတာက်ြခငး်ခံရမည် ြဖစ်ကာ များစွာေသာ��နး်များကိ�  

ဖမ်းယ� ထနိး်သမ်ိးထားမည်ြဖစ်၍၊ အဆိ�ပါြမစ်ဝ�မ်းအပိ�ငး်၏ ေရစီးဆငး်မ�အေြခအေန (ြမစ်ဂ�မ်းတစ်ခ�လံ�းစ�စ�ေပါငး် 

ေရထ�စီး��နး်၏ ၄၇ ရာခိ�င�်�နး်ခန် ့) သည် ရာသအီလိ�က် ေြပာငး်လဲမည်ြဖစ်သည်။ 28  

ပံ� ၇.၁ တွင ် (၁) ြမစ်ေရကိ�ထနိး်ည�ိသံ�းစဲွမ�မြပ�ခငက် ဧရာဝတီြမစ်အတွငး်��ိမည် ့ ေရထ�စီး��နး်ကိ� (၂) ေမာငး်��င ်

လည်ပတ်ဆတဲမံစီမံကိနး်များက ထနိး်ည�ိထားသည် ့ ေရထ�စီး��နး် ��င် ့ (၃) လက်��ိေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�ပံ�စံအတိ�ငး် ဆက်လက်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လ�င ် တမံများကထိနး်ည�ိမည် ့ ေရထ�စီး��နး်တိ��့�င် ့ ��ငိး်ယ��ြပထား 

သည်။ ထိ���ငိး်ယ��မ�အရ၊ ဧရာဝတီြမစ်အတွငး် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�ထနိး်ည�ိသည် ့လက်��ိအဆင် ့သည် ြမစ်ဝ�မ်းအထက်ပိ�ငး် 

တွငန်ည်းပါး�ပီး၊ ြမစ်ငယ် ��င် ့ မ�းြမစ်ဆံ�အ�ကား ြမစ်ဝ�မ်း အလယ်ပိ�ငး်တွင ် ၂၀ ရာခိ�င�်�နး်ခန် ့ ြမင်တ့က်လာကာ 

ထိ�ေနာက်တွင ်  ထနိး်ည�ိမ� မ��ိေသာ ချငး်တွငး်ြမစ် ၏ ြမစ်ေရများစီးဝငလ်ာမ� ��င်အ့တ� ၁၅ ရာခိ�င�်�နး် ေအာက် 

ေလျာက့ျသွားေ�ကာငး် ြပသေနသည်။ သတ� �တ�းေဖာ်ြခငး်၊ သစ်ေတာြပ�နး်တီးြခငး် ��င့ ်အြခားေသာေြမအသံ�းြပ�မ�ဆိ�ငရ်ာ 

လ�ပ်ေဆာငမ်�များေ�ကာင့ြ်ဖစ်လာသည့် ��နး်ဝငေ်ရာက်မ� ��င့ ်ဧရာဝတီြမစ်အလယ်ပိ�ငး်တွင ်လက်��ိ ထနိး်ည�ိခံထားရေသာ 

ေရထ�စီး��နး်တိ�က့ိ� ေပါငး်စပ်လိ�က်သည့်အခါ ��နး်ပိ�ခ့ျမ�ြမင့တ်က်လာြခငး်ေ�ကာင့ ် ြမစ်၏ဤအပိ�ငး်အကန ့တ်ွင ်

ေရလမ်းခရီးသွားလာမ�ဆိ�ငရ်ာ အခက်အခဲများ ြဖစ်ေပ�ေန�ပီး ြဖစ်�ိ�ငပ်ါသည်။ 

 
28 HIC, 2017. Ayeyarwady State of the Basin Assessment (SOBA) 2017: Synthesis Report, Volume 1. Yangon, December 
2017. 



 

57 

 

ပံ� ၇.၁ ။ ဧရာဝတီြမစ်၏ သဘာဝ ေရထ�စီး��နး်များ ��င် ့ထနိး်ည�ိထားေသာ ေရထ�စီး��နး်များ 

 

ရငး်ြမစ် ။ Lehner and Ouellet Dallaire ၏၂၀၁၄ခ���စ်ထ�တ်စာတမ်းမ� ရ��ိခ့ဲသည် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�အချက်အလက်များ. 

လက်��ိစစီ�ထားေသာေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် မလိခ ��င် ့ အနမိ်�ငခ် ြမစ်ဖျားခံရာ ေနရာတွင ်

ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� အလွနအ်မငး် ထနိး်ည�ိြခငး်ကိ� ြဖစ်လာေစ�ပီး ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�၏ ၁၀ဝ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ြမစ်ဆံ�စီမံကိနး်က 

ထနိး်ည�ိမည်ြဖစ်၍၊ ယငး်ပမာဏသည် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်စီးဆငး်မ�စ�စ�ေပါငး်၏ ၄၂ ရာခိ�င�်�နး်29 ��ိပါမည်။ ဤ 

ထနိး်ည�ိမ�သည် ဧရာဝတီြမစ်၏ ေရစ�နပိ်�ငး်ြမစ်လမ်းေ�ကာငး်တစ်ေလ�ာက်သိ�သ့က်ေရာက်မ���ိမည်ြဖစ်ရာ၊ ချငး်တွငး်ြမစ် 

ေရစီးဝငမ်�က ဤထိနး်ည�ိမ�ကိ� ၄၄ ရာခိ�င�်�နး်အထ ိ ေလျာက့ျမ�မြဖစ်ခင၌် ဧရာဝတီြမစ်သည် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�၏ ၆၅ 

ရာခိ�င�်�နး်ေကျာ်အထ ိထိနး်ည�ိခံရကာ  ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာပံ�စံများ၊ ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်��င် ့��နး်သယ်ေဆာင ်

မ� ြဖစ်စ�များကိ� �ကီးမားစွာ ေြပာငး်လဲေစမည်ြဖစ်သည်။  

လက်��ိစီစ�ထားေသာေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် လွတ်လပ်စွာစီးဆငး်ေနေသာ၊ �ကီးမားေသာ ြမစ် 

လက်တက်များကိ� သးီသန် ့ ကငး်လွတ်ခွင်ေ့ပးမည် မဟ�တ်ဘ ဲ ြမစ်၏ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� များစွာေလျာက့ျ 

သွားေစမည် ြဖစ်သည်။ ြမစ်ဖျားခံရာအရပ်��ိ ေတာငတ်နး်ထ�ထပ်သည်ေ့နရာမ� ��နး်သယ်ပိ�မ့�များစွာ ေလျာက့ျသွားမည် 

ြဖစ်�ပီး၊ ြမစ်ဝ�မ်း၏  ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထားသည် ့အြခားအပိ�ငး်များတွင ်ေကျာက်စရစ် 

များ ��င် ့သမဲျားကိ� �ကီးမားသည်ဆ့ည်များက ပိ�မိ�ဖမ်းထိနး်ထားြခငး်ေ�ကာင် ့ ��နး်၏ သေဲကျာက်မ�နအ်ရွယ်စံ�ပါဝငမ်���နး် 

ေြပာငး်လဲသွားမည် ြဖစ်သည်။ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်��ိ ြမစ်လက်တက်များအတွငး်သိ� ့ သ�ဲ�နး်များ ြပနလ်ည်ြဖည့်တငး်ေပးမ� 

ေလျာက့ျသွားြခငး်သည် ြမစ်ကမ်းပါးတိ�က်စားမ�ကိ� ြမင်တ့က်လာေစ�ပီး ြမစ်လက်တက်များေပါငး်ဆံ� စီးဝငသ်ည်ေ့နရာ 

၏��ပ်သွငက်ိ� ေြပာငး်လဲေစမည်ြဖစ်သည်။ ေလျာက့ျလာသည် ့သ�ဲ�နး်ဝငေ်ရာက်မ�ေ�ကာင် ့  လိ�အပ်သည် ့သဲ��နး်ပမာဏ 

ရရန ် ြမစ်ေ�ကာငး်က သဘာဝအေလျာက်ေြပာငး်လဲြပ�ြပငလ်ာရာမ� ဧရာဝတီပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်တွင ် အ�ကီးစားအဆင် ့

ဘ�မိ��ပ်သွင ်ေြပာငး်လဲချိနည်�ိမ�များ ြဖစ်ေပ�လာကာ ြမစ်ကမ်းပါးတိ�က်စားမ� ြမင်တ့က်လာမည်။ ေအာက်ခံေကျာက်သား 

��ိေသာေနရာများတွင ် အနည်ထိ�ငသ်ည်သ့ဲများသည် တိ�က်စားဖယ်��ားခံရ�ပီး ေအာက်ခံေကျာက်သားများ ပိ�မိ�ေပ�ထကွ် 

လာမည်ြဖစ်သည်။ ြမစ်ေ�ကာငး်အတွငး် ��နး်ဝငေ်ရာက်မ�ပမာဏ��င် ့��နး်၏သေဲကျာက်မ�နအ်ရွယ်စံ�ပါဝငမ်���နး် အေြပာငး် 

အလဲတိ�အ့ရ ��နး်ေြမများ��ိရာေနရာများတွင ် ဆယ်စ���စ်များမ�သည် ရာစ���စ်များအထ ိ သဘာဝအေလျာက် ဆက်လက် 

 
29 Ibid. 
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ေြပာငး်လဲြပ�ြပငေ်န�ိ�င�်ပီး ြမစ်�ကမ်းြပငသ်ည် ေြပာငး်လဲလာသည် ့ေရစီးေ�ကာငး်စနစ်က သယ်ယ�ပိ�ခ့ျြခငး် မြပ��ိ�ငသ်ည့် 

ေကျာက်စရစ်များ��င် ့ ပိ�မိ��ကီးမားေလးလံေသာ အရာများ��င်သ့ာြပည်�့�က်သည်အ့ထြိဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည်။  ��နး်တွင ်

သေဲကျာက်မ�နအ်ရွယ်စံ�ပါဝငေ်နကျမ� သကဲိ�ဖယ်��ားခံရ�ပီး ေနာက်ထပ်သဲများအစားထိ�း ဝငေ်ရာက်မ� မ��ိသည် ့ အခါ 

ြမစ်ေ�ကာငး်သည် ြမစ်ဝက�နး်ေပ�ကဲသိ�က့ွနယ်က်ခွဲြဖာမ�နည်း�ပီး ေရ�လီြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်တွင ် ြဖစ်ပွားသကဲသ့ိ� ့ 

ြမစ်�ကမ်းြပငပိ်�မိ� တိ�က်စားနမ့်ိကျဖွယ်ရာ��ိသည်။ ��နး်များစီးထကွ်ဆံ�း�� ံးမ�ေ�ကာင် ့ကမ်း�ိ�းတနး်ဇ�နမ်ျားတွင ်ကမ်း�ိ�းတနး် 

တိ�က်စားမ�သိ� ့ ဦးတည်ဆိ�က်ေရာက်လာေစ�ပီး ကမ်း�ိ�းတနး်��င် ့ေရနက်ပိ�ငး်ငါးလ�ပ်ငနး်၏ ထ�တ်လ�ပ်မ�ေလျာက့ျလာမည်။ 

ေြပာငး်လဲခံရသည် ့ ေရစီးေ�ကာငး်စနစ်တွင ် ြမစ်ေရအလံ�းအရငး်လိ�က်စီးဆငး်မ�များ နည်းပါး၍ ေရစီးအားေလျာ့နည်း 

ကာ၊ ဆည်များအတွငး် ေရသိ�ေလ�ာငမ်�များေ�ကာင် ့   ရာသအီလိ�က်ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�ပံ�စံများ ေြပာငး်လဲသွား�ိ�ငေ်ြခ 

��ိသည်။ ဧရာဝတီြမစ်၏ ေလ�ာေစာက်သည် အလွနတ်ရာေြပြပစ်�ပီး အချိ��ေနရာများတွင ် သ�ညနးီနးီြဖစ်ေနသြဖင် ့

အြမင်ဆ့ံ�းေရထ�စီး��နး်ေလျာက့ျလာမ�သည်  ��နး်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငမ်�ကိ� ေလျာ့နည်းေစမည်ြဖစ်သည်။  ဤသိ� ့ြဖင် ့

ြမစ်�ကမ်းြပင၏် ေလ�ာေစာက်လည်း ထပ်မံနမ့်ိကျလာ�ိ�ငသ်ည်။  

ေရေနဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ - ဧရာဝတီြမစ် ြမစ်ဖျားခံရာ မလိခ ��င် ့အနမိ်�ငခ် ြမစ်ငယ်��စ်ခ� အေပ�က တမံ�ကီး ေြခာက်ခ� 

��င် ့ထိ�ြမစ်ငယ်��စ်ခ�ဆံ�ေတွ�ရာေနရာမ� ြမစ်ဆံ�စီမံကိနး် (ြမစ်ဆံ�ေနရာတွင ် ြမစ်ေရသိ�ေလ�ာငထ်နိး်ည�ိမ�သည် ဧရာဝတီြမစ် 

ေရ၏ ၈.၄ ရာခိ�င�်�နး်��ိသည်30) တိ�၏့ �ကီးမားေသာသက်ေရာက်မ�များကိ� ထိ�ြမစ်ငယ်များအတွငး်��ိ ေရေနေဂဟစနစ်��င် ့

ငါးလ�ပ်ငနး်တိ�က့ ခံစားရမည်ြဖစ်သည်။ အဆိ�ပါစီမံကိနး်များေ�ကာင် ့ ေရေလ�ာငတ်မံများ တစ်သတီစ်တနး်လိ�က် 

ြဖစ်ေပ�လာ�ပီး  ကနေ်ရြပငက်ျယ်များသည် ထိ�အဓိကြမစ်�ကီးများ၏ ခန်မ့�နး်အ��ည် ၅၁၈ ကီလိ�မီတာအထိ ဆက်စပ် 

ြဖစ်ေပ�ေပလိမ့်မည်။ ဤသိ� ့ြဖင် ့ ေရေနသက်��ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာ လွတ်လပ်စွာစီးဆငး်ေနေသာြမစ်များသည်   

ေရနက်ပိ�ငး်ေရထ���င် ့ ေ��းေကွးစွာ ေရွ�လျားစီးဆငး်ေနသည်အ့ေပ�ယံေရလ�ာတိ� ့ ပါဝငဖ်ွဲ�စည်းထားသည် ့ ေရေလ�ာငတ်မံ 

တစ်သတီစ်သနး် အား  သ�ေ့နရာ��င်သ့���ိေန စီးဆငး်ေနသည် ့ ြမစ်အပိ�ငး်အကန်မ့ျားြဖင် ့ ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားသည့် 

ပံ�စံသိ� ့ ေြပာငး်လဲေပးမည်ြဖစ်သည်။ ထိ�စီမံကိနး်များတွင ် ရာသီအလိ�က် ေရအများအြပားသိ�ေလ�ာငမ်�ေ�ကာင် ့

ြမစ်ေရ၏အရည်အေသွးလည်း ေြပာငး်လဲသွားမည်ြဖစ်သည်။ တာပိန၊် မလိေချာငး်၊ ေချာငး်မ�ကီး ၊ ြမစ်ငယ် ၊ နမ့်တဘက် 

��င် ့ ေရ�လီြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် လက်��ိေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆေဲရအားလ�ပ်စစ်စက်�ံ�များ၏  �ကီးမားေသာ ြပ�ြပင် 

ေြပာငး်လဲမ�များကိ� ခံခဲ့ရ�ပီးြဖစ်ေသာေ�ကာင်၊့ ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းများတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်အသစ်များ ထပ်မံ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လ�င ်ထိ�ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေရေနေဂဟစနစ်အေပ� �ကီးမားေသာ ထခိိ�က်မ� ြဖစ်စရာပငမ်ကျနေ်တာေ့ပ။  

ချငး်တွငး်ြမစ်ေ�ကာငး်အေပ�မ� ထမံသီစီမံကိနး်သည် ေရေနေဂဟစနစ် ��င် ့ငါးလ�ပ်ငနး်အေပ� �ကီးမားေသာ ထခိိ�က်မ�များ 

��ိပါသည်။ ယငး်စီမံကိနး်သည် အထက်ပိ�ငး် ေရေဝေရလဲဧရိယာ ၃၃,ဝ၀ဝ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာကိ� အဆက်အသွယ် 

ြဖတ်ေတာက်ကာ ��နး်ပမာဏရာခိ�င�်�နး်များစွာကိ� ဖမ်းထနိး်ထားမည် ြဖစ်သည်။ မဏိပ�ရ် ြမစ်ေပ�မ� မဏပိ�ရ် 

စီမံကိနး်သည် ေဒသရငး် အြခားေရေနမျိ�းစိတ်များ၏ မျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ များစွာပါဝငတ်ည်��ိမ�အေပ� ထခိိ�က်မ� အတနအ်သင် ့

��ိမည်ြဖစ်�ပီး ြမစ်၏ ဆက်သွယ်�ိ�ငမ်� ��င် ့ေရစီးဆငး်မ� ထိနး်ည�ိြခငး် အေပ� ပိ�မိ��ကီးမားသည် ့ထခိိ�က်မ� ��ိမည် ြဖစ်သည်။ 

ချငး်တွငး် ��င် ့ဧရာဝတီြမစ် မေပါငး်ဆံ�ခင ်ထမံသ ီ၊ မဏိပ�ရ် ��င် ့ြမစ်သာ စီမံကိနး် တိ�၏့ ြမစ်ေရစီး��နး် ထနိး်ည�ိမ� စ�စ�ေပါငး်  

သည် ၈.၈ ရာခိ�င�်�နး် ဝနး်ကျင�်�ိမည်ြဖစ်သည်။ ြမစ်ေရအလံ�းအရငး်လိ�က်စီးဆငး်မ�များ နည်းပါး၍ ေရစီးအား 

ေလျာန့ည်းမ���င်အ့တ� ေြပာငး်လဲခံရသည် ့ ေရစီးေ�ကာငး်စနစ်သည်  ၎ငး်အတွငး် ေရချိ� ြပတ်ေတာငး်ြပတ်ေတာငး် 

 
30 Grill, G. A. 2016. Hydropower Development Options and Their Environmental Impact in the Greater Mekong Region for 
Different Energy Development Scenarios. WWF – Greater Mekong Program. 
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ဝငေ်ရာက်ြခငး် ၊ စီးဆငး်သည့် ေရအလျင�်�င် ့ ေရအြမင်ေ့ပ ြမင်တ့က်လာြခငး်တိ�ေ့�ကာင် ့ ငါးမျိ�းစိတ်များေ���ေြပာငး် 

သွားလာမ�အေပ� အ��ရာယ်ေပး�ိ�ငသ်ည်။  

က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - ဧရာဝတီ ��င့ ် ချငး်တွငး် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အေပ� ��င့ ် အနမိ်�ငခ် ��င့ ် ေမခြမစ်တိ�အ့တွငး် 

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�ရလဒအ်ြဖစ် သက်��ိများကျငလ်ည် ကျက်စား 

ရာေနရာ ခန်မ့�နး်ေြခ  ၁,၂၃၅ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာအား တိ�က်�ိ�က်ဆံ�း�� ံးေပမည် ။ ထိ�အ့ြပင ် အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ� 

မျိ�းကွဲများတည်��ိရာနယ်ေြမ(Key Biodiversity Area) ၂၀,၉၁၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ��င် ့  မထိမခိ�က်��ိေနေသာ 

သစ်ေတာ ၁၆,၂၇၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ (ဤေနရာတွင ် အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာနယ်ေြမ/ 

နဂိ�သစ်ေတာ အဂ� ါရပ်��စ်မျိ�းစလံ�း��ိသည့် ဧရိယာအကျယ် ၁၃,၆၄၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာအပါအဝငြ်ဖစ်သည်) တိ�အ့ေပ� 

သွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�များ ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ ��ိပါသည်။   

က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများအတွက် အ�ကီးဆံ�းအ��ရာယ်သည် သဘာဝေဘးမ့ဲေတာဧရိယာ ၅ ခ� ပါဝငသ်ည့် 

တဆက်တစပ်တည်း��ိေသာ၊ ပငမ်ြမစ်�ကီးများြမစ်ဖျားခံရာအရပ်တွင�်�ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၅ ခ� တိ�တ့ွင ် ြဖစ်ေပ�လာ 

မည်ြဖစ်သည်။ ဤ ဧရိယာတွင ် မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာသစ်ေတာ ဖံ�းလ�မ်းမ� ၇၂.၂ ရာခိ�င�်�နး်��ိ�ပီး ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ 

မပျက်မစီးကျန�်�ိေနေသးေသာ သစ်ေတာစ�စ�ေပါငး်၏ ၃၄.၆ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ကိ�ယ်စားြပ�သည်။ ဤဧရိယာသည် 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း အထက်ပိ�ငး်တွငသ်ာေတွ�ရသည် ့ မထိမခိ�က်��ိေနေသးေသာ ေဂဟစနစ် 

ေဒသများကိ� အေထာက်အပ့ံေပးထားသည်။ ယငး်တိ�မ့�ာ- (၁) ေြမာက်ပိ�ငး် �တိဂံ သမပိ�ငး် သစ်ေတာများ (၂)  

ေြမာက်ပိ�ငး်�တိဂံအပ�ေလျာပိ့�ငး်သစ်ေတာများ (၃) Nujiang Langcang Gorge ေတာငေ်ပ�ထငး်��း ��င် ့ေရာေ��ာသစ်ေတာ 

များ စသည်တိ� ့ြဖစ်သည်။ ဤ ဧရိယာ သည်  မျိ�းသ��းရနေ်ဘးသင် ့ေနေသာ မျိ�းစိတ်များ ��င် ့အလွနအ်မငး် ေဘးသင်ေ့န 

ေသာ မျိ�းစိတ်များအတွက် အေရး�ကီးသည် ့  ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာြဖစ်သည်။ အဆိ�ြပ�ထားသည့် တာပိန ်

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်၏ သက်ေရာက်မ�ခံစားရမည် ့ ေနာက်ထပ် အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ 

တည်��ိရာနယ်ေြမ (KBA )��စ်ခ�မ�ာ (၁) မျိ�းသ��းရန ် အလွနအ်မငး်ေဘးသင်ေ့နေသာ တငပ်ါးြဖ� လငး်တ (Gyps 

bengalensis) များကျငလ်ည်ကျက်စားရာြဖစ်သည် ့အငး် (၉၆)ခ� - KBA ��င် ့(၂)  မျိ�းသ��းရန ်ေဘးသင်ေ့နသည် ့ေဒါငး်စိမ်း 

( Pavo muticus )  များကျငလ်ည်ကျက်စားရာြဖစ်သည် ့မဲေဟာင ်(ဒ��ဝတီ) ြမစ်ဝ�မ်း- KBA တိ� ့ြဖစ်သည်။  

ေဆာက်လ�ပ်ေရးလ�ပ်သားများ စ�ြပံ�ဝငေ်ရာက်လာမ� (ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း ေပ�က လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မည့်စီမံကိနး်အားလံ�းအတွက် စ�စ�ေပါငး် ခန်မ့�နး်ေြခ ဦးေရ ၇၈,ဝ၀ဝ ) ��င် ့စီမံကိနး်အေြခစိ�က်စခနး်များ ေြပာငး်ေ���ရာ 

သိ� ့  လိ�က်ပါေန�ကသ�များ  ( စီမံကိနး်�ကီးများ၏ ေဆာက်လ�ပ်ေရး ကာလ ၄ ��စ်မ� ၆ ��စ် အတွငး် အလ�ပ်သမားများအား 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ�များ) သည် သစ်ေတာများအတွငး် ဝငေ်ရာက်ကျ�းေကျာ်ထိပါး�ကမည့်အြပင ် သစ်မဟ�တ်ေသာ 

သစ်ေတာထကွ် ပစ�ည်းများ ထ�တ်ယ�သံ�းစဲွမ���င် ့ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ်��င် ့ငါးများကိ� စားသံ�းရန ်ဖမ်းယ�မ�စသည် ့ဖိအားများ 

တိ�းြမင် ့လာမည် ြဖစ်သည်။  

ချငး်တွငး်ြမစ်၏ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်အတွငး်မ� လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

သံ�းခ�သည် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ တနဖိ်�း အြမင်မ့ားဆံ�း ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲများ အတွငး်ကျေရာက်ေနသည် ( ချငး်တွငး် 

ြမစ်ဖျားပိ�ငး်တွင ်၁ ခ� ��င် ့ချငး်တွငး် ြမစ်ဖျားပိ�ငး်တွင ်ေနာက်ထပ် ၂ ခ�) ။ ထိ�စီမံကိနး်များကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည် 

ဆိ�ပါက က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲအေပ� �ကီးမားသည့် ထခိိ�က်မ�များ ြဖစ်ေပ� �ိ�ငပ်ါသည်။  

လ�မ�ေရး - လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့ြဖစ်ေပ�လာ�ိ�ငသ်ည့် အဓိက လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�မ�ာ- 

ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ� ��င့ ်သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များကိ� အေထာက်အပ့ံြပ�ရန ်သံ�းစဲွရသည့် သဘာဝသယံဇာတ ဆံ�း�� ံးမ� ��င် ့

သဘာဝသယံဇာတများအဆင်န့မ့်ိကျလာမ� တိ� ့ြဖစ်ပါသည်။ လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည် ့ စီမံကိနး် ၁၄ 
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ခ�ထမဲ� ၁၀ ခ�ကိ� တည်ေဆာက်ရနအ်တွက်ပင၊် အေရအတွက်အားြဖင် ့ များြပားသည် ့ လ�ထ�ကိ� ြပနလ်ည် ေနရာချထား 

ရမည်ြဖစ်၍၊ လ�အေရအတွက်အတိအကျကိ� ခန်မ့�နး်ရ��ိမ�မ��ိေသးပါ။ ဤ ထခိိ�က်မ�များသည် စီမံကိနး်�ကီး အများစ�ကိ� 

အဆိ�ြပ� ထားသည် ့အနမိ်�ငခ် ၊ မလိခ ၊ ေရ�လ ီ၊ ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် ��င် ့ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ အေပ� 

စ�ြပံ� ကျေရာက်မည် ြဖစ်သည်။ ဤစီမံကိနး်များ၏ သက်ေရာက်မ�ခံစားရမည်ဧ့ရိယာအတွငး်��ိ ခန်မ့�နး် လ�ဦးေရ 

၁၉၅,ဝ၀ဝ သည် သွယ်ဝိ�က်ေသာ ထခိိ�က်မ�မျိ�းခံစားရ�ိ�ငသ်ည်။  

ပဋပိက� - လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၊ အထ�းသြဖင့ ် အနမိ်�ငခ် ��င် ့မလိခ ြမစ်ဖျားေဒသ��ိ အလွန�်ကီးမား 

သည် ့ စီမံကိနး် ခ�နစ်ခ�ေ�ကာင် ့  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ပဋပိက�ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ� အြမင်မ့ားဆံ�းြဖစ်ေသာ ဧရာဝတီ ြမစ်ဝ�မ်း၌ 

ထခိိ�က်နစ်နာမ�များ ��င် ့ ပဋပိက�များ ပိ�မိ� �ကီးမားကျယ်ပျံ�လာမည်ဟ� ေမ�ာ်မ�နး်ရသည်။ ဤ ဧရိယာ��ိ အရပ်ဘက် 

လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ အထ�းသြဖင် ့ ကချင ် လ�ထ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်��င်ဆ့က်� �ယ်ေနသ�များသည် အဆိ�ပါစီမံကိနး်များ၏ 

ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င် ့ လ�မ�ဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�များအေ�ကာငး် ( ဥပမာ ယ�ေကျးမ� အေမွအ��စ် ၊ ေြမယာ ရပိ�ငခ်ွင် ့ ၊ 

ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ� ��င် ့ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်ခံရသ�များ၏ ရပိ�ငခ်ွင်မ့ျား)  ေလးနက်ြပငး်ထနေ်သာ ပ�ပနမ်�များကိ� ထ�တ်ေဖာ် 

ေြပာဆိ�ခဲ့�က�ပီး ဤ ပ�ပနမ်�များကိ� �ငမ်ိးချမ်းေရး လ�ပ်ငနး်စ�များ��င် ့ဆက်စပ်တငြ်ပခဲ့�ကသည်။ အချိ��ေသာ ေနရပ်စွန်ခ့ွာ 

ေ���ေြပာငး်ခံရသ�များသည် အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် များေ�ကာင်ြ့ဖစ်လာမည် ့ အ��ရာယ်များကိ� 

ခံစားရ�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ��ိ�ပီး ယငး်တိ�သ့ည် တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�လ�ပ်ငနး်စ�များတွငလ်ည်း ပါဝငခ်ွင်မ့ရြခငး်ြဖစ်�ိ�ငသ်ည်။ 

တရားဝင ် ေြမင�ားရမ်းမ�စာရွက်စာတမ်းများ မ��ိသည်အ့ခါ ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်ရသည် ့ လ�ထ�သည် နစ်နာေ�ကး 

ေပးေလျာ်မ�၊ အစားထိ�း သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် ဖနတ်ီးေပးမ�များ သိ�မ့ဟ�တ် စီမံကိနး်က ေထာက်ပ့ံ ေပးသည် ့ သက်သာ 

ေလျာပ့ါးေရး အကျိ�း ခံစားခွင်မ့ျား လက်ခံရ��ိရနအ်တွက် အခက်အခဲများ ရငဆ်ိ�ငရ်မည် ြဖစ်သည်။  

ြမစ်ဆံ�စီမံကိနး်သည် ကချငလ်�ထ�၏ ဆန်က့ျငမ်�ခံရ၍၊ တာပိန ် ၁ စီမံကိနး်သည် ြမနမ်ာ့တပ်မေတာ် ��င် ့ ကချင ်

လွတ်လပ်ေရးအဖွဲ� (KIO) တိ�အ့�ကား ပဋပိက� ြဖစ်ပွားရာ ကနဦးေနရာ၊ ၂၀၁၁ ခ���စ်တွင ် KIO ��င် ့ ၁၇ ��စ်�ကာ 

အပစ်အခတ်ရပ်စဲမ�  ပျက်ြပားသည် ့အေြခအေန ဆိ�က်ေရာက်ခဲ့သည် ့ေနရာြဖစ်သည်။ ချငး်တွငး်ြမစ်၏ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ေနရာအချိ��တွင ် ပဋပိက�များ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားလျက်��ိရာ အထ�းသြဖင် ့ ၂၀၁၂ ခ���စ် ��င် ့ ၂၀၁၇ ခ���စ်အ�ကား ပဋပိက� 

တိ�က်ပဲွများသည် ဥ��ြမစ်ဝ�မ်းတွင ်စံချိနတ်င ်များြပားစွာြဖစ်ပွား ခဲ့သည်။ 

7.2.2။ သံလွင်ြမစ်ဝ�မ်းတွင် လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏ထိခိ�က်မ�များ  

သလံွငြ်မစ်သည် ေရအားလ�ပ်စစ် ��င် ့ပတ်သက်၍ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� နည်းပါးေသးေသာ ြမစ်ြဖစ်�ပီး ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ

သိ�မ့ဟ�တ် တ��တ် �ိ�ငင်တံွငပ်င ် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အေပ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထားြခငး် မ��ိေသးပါ။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ံ 

အတွငး်��ိ သလံွငြ်မစ်၏ ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ��စ်ခ�တွင ် ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး် ( ၄) ခ� သာ��ိသည်။ 

ဘလီ�းေချာငး်ေပ�တွင ် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်လျက်��ိသည် ့ စီမံကိနး် ��စ်ခ� မ� ၂၄၈ မဂ�ါဝပ် ရ��ိ�ပီး  စီမံကိနး်တစ်ခ�ကိ� 

တည်ေဆာက်ဆ ဲ ြဖစ်ကာ  နမ့်တိန/်နမ့်တန ် တွင ်  ၅၄ မဂ�ါဝပ် ထကွ်သည့် စီမံကိနး်တစ်ခ���ိသည်။ သလံွငြ်မစ် သည် 

အာ��တိ�က်တွင ် အ�ကီးဆံ�း အဆင်�့�ိသည် ့ယငး်၏ ဘ�မိ��ပ်သွင ်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်ကိ� ထနိး်သမ်ိးထားဆ ဲြဖစ်သည့် 

အလွနန်ည်းပါးစွာ ကျန�်�ိေနေသးေသာ ြမစ်များအထဲမ� တစ်ခ�ြဖစ် သည်။ 

ဇလေဗဒ ��င် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ - ၁,၂၀ဝ မ� ၇,ဝ၀ဝ မဂ�ါဝပ် အ�ကား ��ိသည် ့ အလွန�်ကီးမားေသာ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် 

စီမံကိနး် (၅) ခ� တည်ေဆာက်ြခငး် အပါအဝင၊်  လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမစ်အဖွဲ�အစည်းစနစ်၏ 

ဇလ ေဗဒဆိ�ငရ်ာ ၊ ��နး်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငမ်� ��င် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒဆိ�ငရ်ာ ေဆာငရွ်က်ချက်များကိ� လံ�းဝ ေြပာငး်လဲသွား 
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ခ�ထမဲ� ၁၀ ခ�ကိ� တည်ေဆာက်ရနအ်တွက်ပင၊် အေရအတွက်အားြဖင် ့ များြပားသည် ့ လ�ထ�ကိ� ြပနလ်ည် ေနရာချထား 

ရမည်ြဖစ်၍၊ လ�အေရအတွက်အတိအကျကိ� ခန်မ့�နး်ရ��ိမ�မ��ိေသးပါ။ ဤ ထခိိ�က်မ�များသည် စီမံကိနး်�ကီး အများစ�ကိ� 

အဆိ�ြပ� ထားသည် ့အနမိ်�ငခ် ၊ မလိခ ၊ ေရ�လ ီ၊ ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် ��င် ့ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ အေပ� 

စ�ြပံ� ကျေရာက်မည် ြဖစ်သည်။ ဤစီမံကိနး်များ၏ သက်ေရာက်မ�ခံစားရမည်ဧ့ရိယာအတွငး်��ိ ခန်မ့�နး် လ�ဦးေရ 

၁၉၅,ဝ၀ဝ သည် သွယ်ဝိ�က်ေသာ ထခိိ�က်မ�မျိ�းခံစားရ�ိ�ငသ်ည်။  

ပဋပိက� - လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၊ အထ�းသြဖင့ ် အနမိ်�ငခ် ��င် ့မလိခ ြမစ်ဖျားေဒသ��ိ အလွန�်ကီးမား 

သည် ့ စီမံကိနး် ခ�နစ်ခ�ေ�ကာင် ့  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ပဋပိက�ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ� အြမင်မ့ားဆံ�းြဖစ်ေသာ ဧရာဝတီ ြမစ်ဝ�မ်း၌ 

ထခိိ�က်နစ်နာမ�များ ��င် ့ ပဋပိက�များ ပိ�မိ� �ကီးမားကျယ်ပျံ�လာမည်ဟ� ေမ�ာ်မ�နး်ရသည်။ ဤ ဧရိယာ��ိ အရပ်ဘက် 

လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ အထ�းသြဖင် ့ ကချင ် လ�ထ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်��င်ဆ့က်� �ယ်ေနသ�များသည် အဆိ�ပါစီမံကိနး်များ၏ 

ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င် ့ လ�မ�ဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�များအေ�ကာငး် ( ဥပမာ ယ�ေကျးမ� အေမွအ��စ် ၊ ေြမယာ ရပိ�ငခ်ွင် ့ ၊ 

ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ� ��င် ့ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်ခံရသ�များ၏ ရပိ�ငခ်ွင်မ့ျား)  ေလးနက်ြပငး်ထနေ်သာ ပ�ပနမ်�များကိ� ထ�တ်ေဖာ် 

ေြပာဆိ�ခဲ့�က�ပီး ဤ ပ�ပနမ်�များကိ� �ငမ်ိးချမ်းေရး လ�ပ်ငနး်စ�များ��င် ့ဆက်စပ်တငြ်ပခဲ့�ကသည်။ အချိ��ေသာ ေနရပ်စွန်ခ့ွာ 

ေ���ေြပာငး်ခံရသ�များသည် အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် များေ�ကာင်ြ့ဖစ်လာမည် ့ အ��ရာယ်များကိ� 

ခံစားရ�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ��ိ�ပီး ယငး်တိ�သ့ည် တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�လ�ပ်ငနး်စ�များတွငလ်ည်း ပါဝငခ်ွင်မ့ရြခငး်ြဖစ်�ိ�ငသ်ည်။ 

တရားဝင ် ေြမင�ားရမ်းမ�စာရွက်စာတမ်းများ မ��ိသည်အ့ခါ ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်ရသည် ့ လ�ထ�သည် နစ်နာေ�ကး 

ေပးေလျာ်မ�၊ အစားထိ�း သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် ဖနတ်ီးေပးမ�များ သိ�မ့ဟ�တ် စီမံကိနး်က ေထာက်ပ့ံ ေပးသည် ့ သက်သာ 

ေလျာပ့ါးေရး အကျိ�း ခံစားခွင်မ့ျား လက်ခံရ��ိရနအ်တွက် အခက်အခဲများ ရငဆ်ိ�ငရ်မည် ြဖစ်သည်။  

ြမစ်ဆံ�စီမံကိနး်သည် ကချငလ်�ထ�၏ ဆန်က့ျငမ်�ခံရ၍၊ တာပိန ် ၁ စီမံကိနး်သည် ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ် ��င် ့ ကချင ်

လွတ်လပ်ေရးအဖွဲ� (KIO) တိ�အ့�ကား ပဋပိက� ြဖစ်ပွားရာ ကနဦးေနရာ၊ ၂၀၁၁ ခ���စ်တွင ် KIO ��င် ့ ၁၇ ��စ်�ကာ 

အပစ်အခတ်ရပ်စဲမ�  ပျက်ြပားသည် ့အေြခအေန ဆိ�က်ေရာက်ခဲ့သည် ့ေနရာြဖစ်သည်။ ချငး်တွငး်ြမစ်၏ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ေနရာအချိ��တွင ် ပဋပိက�များ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားလျက်��ိရာ အထ�းသြဖင် ့ ၂၀၁၂ ခ���စ် ��င် ့ ၂၀၁၇ ခ���စ်အ�ကား ပဋပိက� 

တိ�က်ပဲွများသည် ဥ��ြမစ်ဝ�မ်းတွင ်စံချိနတ်င ်များြပားစွာြဖစ်ပွား ခဲ့သည်။ 

7.2.2။ သံလွင်ြမစ်ဝ�မ်းတွင် လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏ထိခိ�က်မ�များ  

သလံွငြ်မစ်သည် ေရအားလ�ပ်စစ် ��င် ့ပတ်သက်၍ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� နည်းပါးေသးေသာ ြမစ်ြဖစ်�ပီး ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ

သိ�မ့ဟ�တ် တ��တ် �ိ�ငင်တံွငပ်င ် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အေပ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထားြခငး် မ��ိေသးပါ။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ံ 

အတွငး်��ိ သလံွငြ်မစ်၏ ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ��စ်ခ�တွင ် ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး် ( ၄) ခ� သာ��ိသည်။ 

ဘလီ�းေချာငး်ေပ�တွင ် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်လျက်��ိသည် ့ စီမံကိနး် ��စ်ခ� မ� ၂၄၈ မဂ�ါဝပ် ရ��ိ�ပီး  စီမံကိနး်တစ်ခ�ကိ� 

တည်ေဆာက်ဆ ဲ ြဖစ်ကာ  နမ့်တိန/်နမ့်တန ် တွင ်  ၅၄ မဂ�ါဝပ် ထကွ်သည့် စီမံကိနး်တစ်ခ���ိသည်။ သလံွငြ်မစ် သည် 

အာ��တိ�က်တွင ် အ�ကီးဆံ�း အဆင်�့�ိသည် ့ယငး်၏ ဘ�မိ��ပ်သွင ်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်ကိ� ထနိး်သမ်ိးထားဆ ဲြဖစ်သည့် 

အလွနန်ည်းပါးစွာ ကျန�်�ိေနေသးေသာ ြမစ်များအထဲမ� တစ်ခ�ြဖစ် သည်။ 

ဇလေဗဒ ��င် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ - ၁,၂၀ဝ မ� ၇,ဝ၀ဝ မဂ�ါဝပ် အ�ကား ��ိသည် ့ အလွန�်ကီးမားေသာ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် 

စီမံကိနး် (၅) ခ� တည်ေဆာက်ြခငး် အပါအဝင၊်  လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမစ်အဖွဲ�အစည်းစနစ်၏ 

ဇလ ေဗဒဆိ�ငရ်ာ ၊ ��နး်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငမ်� ��င် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒဆိ�ငရ်ာ ေဆာငရွ်က်ချက်များကိ� လံ�းဝ ေြပာငး်လဲသွား 
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ေစမည်ြဖစ်သည်။31 ဤစီမံကိနး်များ၏ စ�ေပါငး်ဆင့က်ဲသက်ေရာက်မ�က ြမစ်၏ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� ြဖတ်ေတာက်မည် 

ြဖစ်�ပီး ြမစ်၏စီးဆငး်မ�စနစ်ကိ� ေြပာငး်လဲသွားေစကာ ��နး်များကိ� ြမစ်ဝ�မ်းအဆင်အ့တိ�ငး် များြပားစွာ ဖမ်းယ� 

ထနိး်သမ်ိးထားမည်ြဖစ်သည်။ ထိ�ေနာက် ေဒသဆိ�ငရ်ာကမ်း�ိ�းတနး်��င် ့ အဏ� ဝါေဂဟစနစ်များ အေပ�လည်း 

သက်ေရာက်မည်ြဖစ်သည်။ (ထိနး်ည�ိြခငး် မြပ�ရေသးေသာ ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ (၆ )ခ� အပါအဝင)် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ( ၈) ခ� 

အတွငး်  ေနာက်ထပ်အဆိ�ြပ�ထား�ပီးြဖစ်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ��င် ့ စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်များ (၁၇) ခ� တည်ေဆာက်မ�များသည်လည်း ဤ ေရေဝေရလဲဧရိယာ၏အဂ� ါရပ်များကိ� ေြပာငး်လဲသွားေစမည် 

ြဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ် အဓိကအားြဖင် ့ေဒသ��ရအတိ�ငး်အတာမ�သာ ြဖစ်ေပ�မည်ြဖစ်သည်။  

ြမစ်အတွငး် ေြပာငး်လဲမ�များ၏ သက်ေရာက်မ�သည် ပံ� ၇.၂ တွင ် (၁) သလံွငြ်မစ်ေပ�မ�စီမံကိနး်များ၏ထနိး်ည�ိမ�မတိ�ငခ်င ်

သလံွငြ်မစ်၏ခန်မ့�နး်ေြခေရထ�စီး��နး် (၂) လက်��ိထနိး်ည�ိထားသည် ့ ေရထ�စီး��နး် (၃) လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်မ�ေအာက်တွင ် ထိနး်ည�ိလာမည် ့  ေရထ�စီး��နး် တိ�က့ိ� ��ငိး်ယ��ထားသည်။ ��ငိး်ယ��မ�များအရ၊ သလံွငြ်မစ် 

ေ�ကာငး်သည်  ြမနမ်ာ-တ��တ်နယ်နမိတ် ေအာက်ဘက် ၁၀ဝ ကီလိ�မီတာအကွာ (ကွမ်းလံ� စီမံကိနး်တမံ၏ အထက်နား 

ကပ်လျက်ေနရာ) မ�သည် သလံွငြ်မစ် ပငလ်ယ်ထစီဲးဝငသ်ည်ေ့နရာ၏ အထက်ဘက်��ိ ၁၈၀ ကီလိ�မီတာ အကွာ( 

ဟတ်�ကီး စီမံကိနး်တမံေနရာ)အထ ိ အပိ�ငး်တွင ် ၁၀ဝ ရာခိ�င�်�နး် ထနိး်ည�ိခံရမည်ဟ� ေလ့လာမ�အရေတွ� ��ိရသည်။ 

ဤမ��ကီးမားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမစ်ေရစီးေ�ကာငး်စနစ်တစ်ခ�လံ�း၏ ဆက်သွယ် 

�ိ�ငစွ်မ်းကိ� ဆံ�း�� ံးသွားေစ�ပီး ကမ်း�ိ�းတနး်ဇ�န ် သိ�မ့ဟ�တ် ပငလ်ယ်အတွငး်သိ� ့ ��နး်ဝငေ်ရာက်မ� မ��ိ သေလာက် 

နည်းပါးသွားေစကာ စီးဆငး်မ�အေြခအေနများအေပ� များစွာ ေြပာငး်လဲြပ�ြပငခ်ံရမည်ြဖစ်သည်။ ဤ ေြပာငး်လဲမ�များ 

သည် ကမ်း�ိ�းတနး်တိ�က်စားမ�၊ ကာကွယ်ထားသည် ့ ကမ်း�ိ�းတနး်ေနသက်��ိများ ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများ 

ဆံ�း�� ံးမ���င် ့ ကမ်း�ိ�းတနး်ငါးလ�ပ်ငနး် ထ�တ်လ�ပ်အား ေလျာက့ျြခငး် အြဖစ်များသိ� ့ ဆိ�က်ေရာက်လာေစမည်။ 

အလွန�်ကီးမားေသာ ေရေလ�ာငတ်မံ ��စ်ခ�အတွငး် ရာသအီလိ�က် ေရသိ�ေလ�ာငထ်ိနး်သမ်ိးမ� ��ည်�ကာေသာ ကာလ��င် ့ 

ဆက်� �ယ်ြဖစ်ေပ�သည် ့ ြမစ်ေရအပ�ချိနြ်မင်တ့က်ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ေလျာက့ျြခငး်စသည် ့ ေရအရည်အေသွး ေြပာငး်လဲမ� 

များလည်း ြဖစ်ေပ�လာ�ိ�ငသ်ည်။ 

 
31 The five mainstem projects proposed on the Thanlwin River are the Kunlong, Naopha, Mong Ton, Hutgyi and Ywathit. The Wei Gyi (4,540 MW) and Dagwin (792 MW) HPPs 

have been cancelled (MOEE ‘ pers. comm.). 
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ပံ� ၇.၂ ။ သလံွငြ်မစ်၏ သဘာဝ ေရထ�စီး��နး်များ ��င် ့ထိနး်ည�ိခံရေသာ ေရထ�စီး��နး်များ 

 

ရငး်ြမစ် ။ Lehner and Ouellet Dallaire ၏2014ထ�တ်စာတမ်းမ� ရ��ိခ့ဲသည် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�အချက်အလကမ်ျား 

ေရေနဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ -  သလံွငြ်မစ်ေ�ကာငး်ေပ�က ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်�ကီး(၅)ခ�သည် ေရေနသက်��ိများ 

ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာ ကိ� အပိ�ငး်ပိ�ငး်အကန်က့န် ့ ပိ�ငး်ြခားေြပာငး်လဲမည်ြဖစ်သည်။ ထိ�အခါ  ငါးများ၏ 

အဓိကကျေသာ ေ���ေြပာငး်သွားလာမ�ကိ� ပိတ်ဆိ�တ့ားဆးီ�ပီး ြမစ်၏ ��ားပါးသည် ့သဘာဝေနရာများအား ေရေလ�ာငတ်မံ 

အတွငး် ပိ�ငး်ြခားကျေရာက် ေပျာက်ကွယ်ေစမည်ြဖစ်သည်။ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်အကျဆံ�း စီမံကိနး်ြဖစ်သည် ့ ဟတ်�ကီး 

စီမံကိနး်သည် ကမ်း�ိ�းတနး်၏ အထက်ဘက် ၁၈၀ ကီလိ�မီတာ ဝနး်ကျငတ်ွင ် တည်��ိ၍  ၁၁၈ မီတာ အြမင်�့�ိေသာ 

ဟတ်�ကီးတမံသည် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း၏ ၉၁.ဝ ရာခိ�င�်�နး် ( ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း၏ ၈၀.၆ ရာခိ�င�်�နး် ) 

တွငေ်နထိ�ငက်ျက်စား�ကသည် ့ေရေနသက်��ိများကိ� ပငလ်ယ်��င် ့ ချိတ်ဆက်သွားလာမ� ြပတ်ေတာက်ေစမည်ြဖစ်သည်။ 

သလံွငြ်မစ်ေပ� ��ိ �ကီးမားေသာေရေလ�ာငတ်မံ ၅ ခ�သည် ြမစ်တွငး်ေန သက်��ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာ ေရ��ငမ်ြပတ် 

စီးဆငး်ရာေနရာများအား   ေြပာငး်လဲထနိး်ည�ိခံရသည် ့ ေရထ�စီး��နး် ��င်ေ့ရအရည်အေသွးများပိ�ငဆ်ိ�ငသ်ည် ့ ြမစ်၏ 

အစိတ်အပိ�ငး်အချိ�� ြဖင် ့ ပိ�ငး်ကန ့ခ်ံရသည် ့ ေအာက်ေြခေရနက်ပိ�ငး်ေရေအးထ���င် ့  ေ��းေကွးစွာစီးဆငး်ေနေသာ အေပ� 

မျက်��ာြပငေ်ရေ�းွများ��င်ဖ့ွဲ �စည်းထားေသာ ေရေလ�ာငတ်မံအတွဲလိ�က်အြဖစ်သိ� ့  ေြပာငး်လဲေစမည်ြဖစ်သည်။ အထက်ပါ 

တမံ (၅)ခ� သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်တွင ် ၁,၂၀ဝ ကီလိ�မီတာ အ��ည်��ိသည် ့ သလံွငြ်မစ်၏ စ�စ�ေပါငး်အ��ည် ၆၉၁ 

ကီလိ�မီတာ ( ၅၈ ရာခိ�င�်�နး် ) ကိ� ေရေလ�ာငတ်မံများအတွငး်ကျေရာက်ေစမည်ြဖစ်�ပီး နမ့်ပန ် ကဲသ့ိ� ့ အေရး�ကီးေသာ 

ြမစ်လက်တက်အချိ��၏ ြမစ်ေအာက်ေြခအဆံ�းတွငလ်ည်း ေရလ�မ်းမိ�းေစမည်ြဖစ်သည်။ ေနာက်ဆက်တွဲြဖစ်ရပ်မ�ာ- 

ေရေလ�ာငတ်မံအတွငး် ကျေရာက်သည် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်၏အပိ�ငး်အချိ�� ��င် ့ ြမစ်လက်တက်များတစ်ေလ�ာက်တွင ်

ငါးအ�ပ်စ�များသည် �ကီးမားစွာ ေြပာငး်လဲခံရမညြ်ဖစ်သည်။ ထိ�သိ� ့ သက်��ိများေနထိ�ငက်ျက်စားရာေနရာ��င် ့အေလအ့ထ 

များ အေြပာငး်အလဲ��င် ့ ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်၏ ကွနယ်က်ဆက်သွယ်�ိ�ငမ်� ဆံ�း�� ံးြခငး်တိ�သ့ည် ေရေလ�ာငတ်မံများအတွငး် 

မကျေရာက်ေသာ သလံွငြ်မစ်၏ အြခားအပိ�ငး်များ ၊ ယငး်တိ��့�င်ဆ့က်စပ်ေနေသာ ြမစ်လက်တက်များ မ� ငါးမျိ�းစိတ်များ 

အေပ�လည်း သက်ေရာက်မ���ိမည်ြဖစ်သည်။ ထိ�အ့ြပင ် သလံွငြ်မစ်ေရ၏အာဟာရပါဝငမ်� ေလျာက့ျြခငး်သည်လည်း 

သလံွငြ်မစ်ေအာက်ပိ�ငး် ��င် ့ ကမ်း�ိ�းတနး် ငါးလ�ပ်ငနး်များအေပ� ဖိစီးမ�များ ထပ်တိ�းြဖစ်ေပ�ေစမည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အတွငး်စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမစ်အတွငး်��င် ့ ြမစ်ဝနး်ကျင�်�ိ သက်��ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာ 
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ပံ� ၇.၂ ။ သလံွငြ်မစ်၏ သဘာဝ ေရထ�စီး��နး်များ ��င် ့ထိနး်ည�ိခံရေသာ ေရထ�စီး��နး်များ 

 

ရငး်ြမစ် ။ Lehner and Ouellet Dallaire ၏2014ထ�တ်စာတမ်းမ� ရ��ိခ့ဲသည် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�အချက်အလကမ်ျား 

ေရေနဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ -  သလံွငြ်မစ်ေ�ကာငး်ေပ�က ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်�ကီး(၅)ခ�သည် ေရေနသက်��ိများ 

ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာ ကိ� အပိ�ငး်ပိ�ငး်အကန်က့န် ့ ပိ�ငး်ြခားေြပာငး်လဲမည်ြဖစ်သည်။ ထိ�အခါ  ငါးများ၏ 

အဓိကကျေသာ ေ���ေြပာငး်သွားလာမ�ကိ� ပိတ်ဆိ�တ့ားဆးီ�ပီး ြမစ်၏ ��ားပါးသည် ့သဘာဝေနရာများအား ေရေလ�ာငတ်မံ 

အတွငး် ပိ�ငး်ြခားကျေရာက် ေပျာက်ကွယ်ေစမည်ြဖစ်သည်။ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်အကျဆံ�း စီမံကိနး်ြဖစ်သည် ့ ဟတ်�ကီး 

စီမံကိနး်သည် ကမ်း�ိ�းတနး်၏ အထက်ဘက် ၁၈၀ ကီလိ�မီတာ ဝနး်ကျငတ်ွင ် တည်��ိ၍  ၁၁၈ မီတာ အြမင်�့�ိေသာ 

ဟတ်�ကီးတမံသည် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း၏ ၉၁.ဝ ရာခိ�င�်�နး် ( ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း၏ ၈၀.၆ ရာခိ�င�်�နး် ) 

တွငေ်နထိ�ငက်ျက်စား�ကသည် ့ေရေနသက်��ိများကိ� ပငလ်ယ်��င် ့ ချိတ်ဆက်သွားလာမ� ြပတ်ေတာက်ေစမည်ြဖစ်သည်။ 

သလံွငြ်မစ်ေပ� ��ိ �ကီးမားေသာေရေလ�ာငတ်မံ ၅ ခ�သည် ြမစ်တွငး်ေန သက်��ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာ ေရ��ငမ်ြပတ် 

စီးဆငး်ရာေနရာများအား   ေြပာငး်လဲထနိး်ည�ိခံရသည် ့ ေရထ�စီး��နး် ��င်ေ့ရအရည်အေသွးများပိ�ငဆ်ိ�ငသ်ည် ့ ြမစ်၏ 

အစိတ်အပိ�ငး်အချိ�� ြဖင် ့ ပိ�ငး်ကန ့ခ်ံရသည် ့ ေအာက်ေြခေရနက်ပိ�ငး်ေရေအးထ���င် ့  ေ��းေကွးစွာစီးဆငး်ေနေသာ အေပ� 

မျက်��ာြပငေ်ရေ�းွများ��င်ဖ့ွဲ �စည်းထားေသာ ေရေလ�ာငတ်မံအတွဲလိ�က်အြဖစ်သိ� ့  ေြပာငး်လဲေစမည်ြဖစ်သည်။ အထက်ပါ 

တမံ (၅)ခ� သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်တွင ် ၁,၂၀ဝ ကီလိ�မီတာ အ��ည်��ိသည် ့ သလံွငြ်မစ်၏ စ�စ�ေပါငး်အ��ည် ၆၉၁ 

ကီလိ�မီတာ ( ၅၈ ရာခိ�င�်�နး် ) ကိ� ေရေလ�ာငတ်မံများအတွငး်ကျေရာက်ေစမည်ြဖစ်�ပီး နမ့်ပန ် ကဲသ့ိ� ့ အေရး�ကီးေသာ 

ြမစ်လက်တက်အချိ��၏ ြမစ်ေအာက်ေြခအဆံ�းတွငလ်ည်း ေရလ�မ်းမိ�းေစမည်ြဖစ်သည်။ ေနာက်ဆက်တွဲြဖစ်ရပ်မ�ာ- 

ေရေလ�ာငတ်မံအတွငး် ကျေရာက်သည် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်၏အပိ�ငး်အချိ�� ��င် ့ ြမစ်လက်တက်များတစ်ေလ�ာက်တွင ်

ငါးအ�ပ်စ�များသည် �ကီးမားစွာ ေြပာငး်လဲခံရမည်ြဖစ်သည်။ ထိ�သိ� ့ သက်��ိများေနထိ�ငက်ျက်စားရာေနရာ��င် ့အေလအ့ထ 

များ အေြပာငး်အလဲ��င် ့ ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်၏ ကွနယ်က်ဆက်သွယ်�ိ�ငမ်� ဆံ�း�� ံးြခငး်တိ�သ့ည် ေရေလ�ာငတ်မံများအတွငး် 

မကျေရာက်ေသာ သလံွငြ်မစ်၏ အြခားအပိ�ငး်များ ၊ ယငး်တိ��့�င်ဆ့က်စပ်ေနေသာ ြမစ်လက်တက်များ မ� ငါးမျိ�းစိတ်များ 

အေပ�လည်း သက်ေရာက်မ���ိမည်ြဖစ်သည်။ ထိ�အ့ြပင ် သလံွငြ်မစ်ေရ၏အာဟာရပါဝငမ်� ေလျာက့ျြခငး်သည်လည်း 

သလံွငြ်မစ်ေအာက်ပိ�ငး် ��င် ့ ကမ်း�ိ�းတနး် ငါးလ�ပ်ငနး်များအေပ� ဖိစီးမ�များ ထပ်တိ�းြဖစ်ေပ�ေစမည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အတွငး်စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမစ်အတွငး်��င် ့ ြမစ်ဝနး်ကျင�်�ိ သက်��ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာ 
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ေနရာများ ကိ� အပိ�ငး်အပိ�ငး်အကန်က့န် ့ ြဖစ်ေစ�ပီး ြမစ်စီးဆငး်မ� ပံ�စံ ��င် ့ ေရအရည်အေသွးကိ� ေြပာငး်လဲေစမည် 

ြဖစ်သည်။  

က�နး်ေန ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ - ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ေပ�တွင ် စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သက်သက်��င်ပ့င ် ေရေန��င် ့

က�နး်ေန   သက်��ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာ ခန်မ့�နး်ေြခ ၁,ဝ၃၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာကိ� တိ�က်�ိ�က် ဆံ�း�� ံးေစမည်။ 

ထိ�အ့ြပင ် ခန်မ့�နး် KBA ၁၂,ဝ၀ဝ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ( ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ��ိ KBA စ�စ�ေပါငး် ၏ ၂၇ ရာခိ�င�်�နး် ) ��င် ့

မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာ ၃,၅၀ဝ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ (၎ငး်ြမစ်ဝ�မ်း၏မထိမခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာ 

ဧရိယာ စ�စ�ေပါငး်၏ ၂၄ ရာခိ�င�်�နး် ) တိ�အ့ေပ� သွယ်ဝိ�က်ေသာ ထခိိ�က်မ�များ ြဖစ်လာ�ိ�ငေ်ြခ��ိပါသည်။ နယ်ေြမ ဧရိယာ၏ 

၈၅ ရာခိ�င�်�နး်သည် အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ တည်��ိရာေနရာများြဖစ်ေန�ပီး ေရ��တိဂံေဒသ၏ အစိတ်အပိ�ငး် 

အြဖစ်လည်း ဖွဲ�စည်းပါဝငသ်ည် ့သလံွငြ်မစ်အလယ်ပိ�ငး်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲမ� က�နး်ေနဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများသည် အ�ကီးမား 

ဆံ�း သက်ေရာက်မ�များခံစားရမည် ြဖစ်သည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၊ အထ�းသြဖင် ့ထင�်�ားသည် ့နမ့်ဆနေ်တာင�်ကားသည် 

အလွနအ်မငး်��ားပါးသည် ့မျိ�းစိတ်ြဖစ်ေသာ တငပ်ါးြဖ� လငး်တ ��င် ့ ��တ်သးီသွယ် လငး်တတိ�အ့ြပင ်အြခားဇာတိရငး် 

��င့ ်မျိ�းသ��းေတာမ့ည့် မျိ�းစိတ်များအတွက် အေရး�ကီးသည် ့ေနထိ�ငက်ျက်စားရာေနရာများြဖစ်သည်။  

ေဆာက်လ�ပ်ေရးလ�ပ်သားများ စ�ြပံ�ဝငေ်ရာက်လာမ� (သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းေပ�မ� လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

မည် ့စီမံကိနး်အားလံ�းအတွက် စ�စ�ေပါငး်ခန်မ့�နး်ေြခ ဦးေရ ၉၇,ဝ၀ဝ) ��င် ့စီမံကိနး်အေြခစိ�က်စခနး်များ ေြပာငး်ေ���ရာသိ� ့  

လိ�က်ပါေန�ကသ�များသည် သစ်ေတာများအတွငး် ဝငေ်ရာက်ကျ�းေကျာ်ထိပါး�ကမည့်အြပင ် သစ်မဟ�တ်ေသာ 

သစ်ေတာထကွ် ပစ�ည်းများ ထ�တ်ယ�သံ�းစဲွမ���င် ့ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ်��င် ့ငါးများကိ� စားသံ�းရန ်ဖမ်းယ�မ�စသည် ့ဖိအားများ 

တိ�းြမင် ့ေစမည် ြဖစ်သည်။  

လ�မ�ေရး - စီမံကိနး်များကိ�လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လ�င ်အေရအတွက်အားြဖင် ့များြပားသည် ့လ�ထ�ကိ� 

ြပနလ်ည် ေနရာချထားရမည်ြဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ်ထခိိ�က်ခံစားရမည် ့ လ�အေရအတွက်အတိအကျကိ� ခန်မ့�နး်ရ��ိမ�မ��ိ 

ေသးပါ။ သလံွငြ်မစ် အလယ်ပိ�ငး်��င် ့ နမ့်ပွန ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ� အဆင် ့

သတ်မ�တ်ချက်တွင ် အြမင်ဆ့ံ�းြဖစ်ေန�ပီး ဤဧရိယာများတွင ် အဓိက သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်အေြပာငး်အလဲများကိ� 

ြပည်သ�လ�ထ�၏ �ကံ့�ကံခံ �ိ�ငစွ်မ်း နည်းပါး ေ�ကာငး် ြပသေနသည်။ စီးပွားေရး��င် ့ ဝမ်းစာအတွက် ငါးဖမ်းဆးီရ��ိမ� 

ေလျာန့ည်းဆံ�း�� ံးြခငး် ၊သစ်ေတာ ��င် ့ ြမက်ခငး်များသိ�သ့ွားလာ�ိ�ငမ်�များဆံ�း�� ံးြခငး်၊ြမစ်ကမ်းေဘး ဟငး်သးီဟငး်ရွက် 

စိ�က်ခငး် ��င် ့ အနးီအနား��ိ စိ�က်ပျိ�းေြမများသိ� ့ ြမစ်၏��နး်တငမ်�မ� ေြမ�သဇာ ရ��ိမ� ဆံ�း�� ံးြခငး်တိ�အ့ပါအဝင ် ေဒသခံ 

ြပည်သ�လ�ထ�၏ သက်ေမွး လ�ပ်ငနး်များအေပ�ဆိ�းဝါးစွာ ထခိိ�က်မ�အတိ�ငး်အတာကိ� ဤအဆင်တ့ွင ်တိကျစွာ ခန်မ့�နး်ရန ်

လံ�ေလာက်သည့် သတငး်အချက်အလက် မရ��ိေသးပါ။ သိ�ေ့သာ် ဟတ်�ကီးေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ်

ြဖစ်ေပ�လာမည့် သလံွငြ်မစ်ေရစီးဆငး်မ� အြပာငး်အလဲ၏ သက်ေရာက်မ�ခံရမည့် ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် သက်ေရာက်ခံဧရိယာ 

အတွငး် ေနထိ�ငသ်ည် ့ လ�ဦးေရ ခန်မ့�နး် ၄၅,ဝ၀ဝဦး ��ိပါသည်။ သလံွငြ်မစ်ေအာက်ပိ�ငး် ��င် ့ ပငလ်ယ်အတွငး် စီးဝငရ်ာ 

ကမ်း�ိ�းတနး်ေရထ�အတွငး် အေရးပါ �ကီးမားသည် ့ စီးပွားေရး ��င် ့ ဝမ်းစာအတွက် ငါးဖမ်းသည် ့ လ�ပ်ငနး်များသည် 

�ကီးမားသည် ့ဖိအားများ ခံစားရမည်ြဖစ်�ပီး ငါးဖမ်းဆးီရ��ိမ� များစွာ ေလျာက့ျလာ�ိ�ငသ်ည်။  

ပဋပိက� -  သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းသည် နယ်ေြမထိနး်ချ�ပ်ရန ်အ�ပ်ချ�ပ်ေရးဆိ�ငရ်ာ �ပိ�ငဆ်ိ�ငရ်မ� ၊ လ�အ့ခွင်အ့ေရး အလွဲသံ�းစား 

ြပ�လ�ပ်မ���င် ့ လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�များ စသည် ့ သမိ�ငး်ြဖစ်ရပ်များ��ိသည် ့ ဧရိယာြဖစ်သည်။ ဤဧရိယာတွင ်

လက်��ိသတ်မ�တ်ထားေသာစီမံကိနး်များအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင့ ် ထခိိ�က်နစ်နာမ�များ��င် ့ ပဋပိက�များ ပိ�မိ�ဆိ�းရွား 

လာ�ိ�ငေ်ြခ ြမင့မ်ားသည်။ အထ�းသြဖင့သ်ဘာဝသယံဇာတအေပ� �ကီးမားသည်ထ့ခိိ�က်မ�ြဖစ်ေစမည် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် 

ေပ�မ�စီမံကိနး်များတွင ်ထိ�အလားအလာပိ�ြမင့မ်ားပါသည်။ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ဆန်က့ျငြ်ခငး်သည် 

သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းတွင ်အသသိာဆံ�း��င် ့တိ�ငး်ရငး်သားမျိ�း�ယွ်စ�များစွာအ�ကား တိ�က်ဆိ�ငတ်�ညီေနသည် ့သေဘာထားလည်း 
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ြဖစ်�ပီး၊ ပဋပိက�၊ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ အေ�ကာငး်ြပချက်များြဖင် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ြခငး်ကိ� ဆန်က့ျငသ်ည် ့ အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ၏ လ�ပ်��ားမ�များမ� ကန်က့ွက်မ�များ ေပ�ထကွ်ေန 

သည်။ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းတွင ်တိ�ငး်ရငး်သားအမျိ�းမျိ�းမ�ီတငး်ေနထိ�င�်ကရာ၊ ထိ�ေနရာများတွင ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့် 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များသည် ယ�ေကျးမ�အေမွအ��စ်၊ ေြမယာအသံ�းြပ�ခွင်မ့ျား၊ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ���င် ့ ေနရပ်စွန်ခ့ွာ 

သ�များ၏ ရပိ�ငခ်ွင်မ့ျားအေပ� သက်ေရာက်မ�များ ��ိ�ိ�ငသ်ည်။ လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက� များသည် သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွငး်က 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ��င် ့တိ�က်�ိ�က်ဆက်� �ယ်ေန�ိ�ငသ်ည်။ 

7.2.3။ မဲေခါင် ြမစ်ဝ�မ်း လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏  ထိခိ�က်မ�များ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်ကျေရာက်သည့် မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းဧရိယာသည် အြခား�ိ�ငင်မံျား��င်ယ့��လျငေ်သးငယ်၍၊ ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲေလးခ� ၊ မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းဧရိယာ စ�စ�ေပါငး်၏ ၂.၇ ရာခိ�င�်�နး် ( ၂၁,၉၄၇ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ) သာ��ိသည်။ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ မဲေခါငေ်ရေဝေရလဲရပ်ဝနး်တွင ် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်တစ်ခ�သာ��ိ�ပီး ၎ငး်မ�ာ နမ့်ေလွြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��ိ မိ�ငး်ဝေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၆၆ မဂ�ါဝပ် ြဖစ်ကာ နမ့်ေလွ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး်  ေရထ�စီး��နး်ထိနး်ည�ိမ�အများစ�ကိ� ထိ�စီမံကိနး်က ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ဇလေဗဒ ��င် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ - လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�တွင ် အဆိ�ြပ� ထား�ပီး/စိစစ်သတ်မ�တ် 

ထား�ပီးစီမံကိနး် ၇ ခ� ပါဝငမ်ည်။ နမ့်ေလွ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၆၁၈ မဂ�ါဝပ် ��ိမည့်  

စီမံကိနး် ၄ ခ� ၊ နမ့်ခ�ပ်/နမ့်က�တ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အတွငး် ၃၀ မဂ�ါဝပ်  စီမံကိနး် ၂ ခ� ��င် ့နမ့်လငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အတွငး် 

၃၆ မဂ�ါဝပ် စီမံကိနး် တစ်ခ� တိ� ့ြဖစ်�ကသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် မဲေခါငြ်မစ်လက်တက်များတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များသည် ေရဆငး်ဧရိယာအချငး်ချငး် ချိတ်ဆက်မ���င့ ် ��နး်အနည်အ��စ်ပိ�ေ့ဆာငမ်�ကိ� 

ေလျာက့ျေစကာ  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင့တ်ွင ်စီးဆငး်မ�ပံ�စံများကိ� ေြပာငး်လဲ ေစမည် ြဖစ်သည်။  

နမ့်ေလွြမစ်သည် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲ မိ�ငး်ဝေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အြပင ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် အဆိ�ြပ� 

ထားသည် ့ စီမံကိနး်ေလးခ�တည်��ိသည် ့  မဲေခါငြ်မစ်အတွငး် တိ�က်�ိ�က် စီးဆငး်သည်။  နမ့်ေလွြမစ်တွငအ်ထက်ဘက် 

အကျဆံ�းစီမံကိနး်သည်  အဆိ�ြပ�အဆင့တ်ွင�်�ိေသာ ကျိ�ငး်တံ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၁၇၀ မဂ�ါဝပ်  run-of-river 

အမျိ�းအစား ြဖစ်�ပီး ထိ�စီမံကိနး်ေ�ကာင် ့ြမစ်၏ ဆက်သွယ် �ိ�ငစွ်မ်း ��င် ့��နး်ေရွ�လျားမ� တိ�အ့ေပ� ထခိိ�က်မ� အနည်းငယ် မ� 

အတနအ်သင်သ့ာ ��ိမည်ဟ� ခန်မ့�နး်ရသည်။ အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ဆိ�လ�း ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ( ၂၄၀ မဂ�ါဝပ်  ) သည် 

မိ�ငး်ဝစီမံကိနး်၏ အထက်ဘက်တွငတ်ည်��ိကာ �ကီးမားေသာ ေရသိ�ေလ�ာငမ်� ပါဝငသ်ည် ့ စီမံကိနး် တစ်ခ�လည်း 

ြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အဆင်တ့ွင ် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�ကိ� ေြပာငး်လဲေစ�ိ�င၍် ေ�ရွာသတီွင ် မဲေခါငြ်မစ် 

အတွငး် ေရစီးဆငး်မ� ြမင်တ့က်လာေစမည့် အလားအလာ��ိသည်။ မဲေခါငြ်မစ်��င် ့ နမ့်ေလွေပါငး်ဆံ�သည် ့ ေနရာအနးီမ� 

ဟီက�း (၁၃၈ မဂ�ါဝပ်) ��င် ့ ကျိ�ငး်ရမ်း(၇၀ မဂ�ါဝပ်) တိ��့�စ်ခ�စလံ�းသည် မိ�ငး်ဝစီမံကိနး်၏ေအာက်ဘက်တွင ် အဆိ�ြပ� 

ထားသည့် run-of-river စီမံကိနး်များ ြဖစ်�ပီး၊ ၎ငး်တိ�ေ့�ကာင် ့  ထခိိ�က်မ�များစွာ ြမင်တ့က်လာရနမ်��ိပါ။ ထိ�ငး်�ိ�ငင် ံ

အတွငး်��ိ မဲေခါငြ်မစ်၏ အဓိက ြမစ်လက်တက်ြဖစ်သည် ့နမ့်မဲေကာက် အတွငး် စီးဝငသ်ည့် နမ့်က�တ် (နမ့်ခ�ပ်) ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲတွင ် စီမံေရးဆွဲထားေသာ/ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ထားေသာ စီမံကိနး်��စ်ခ� ��ိေသာ်လည်း ထခိိ�က်မ�များ အကဲြဖတ် 

တွက်ချက်ရန ်လံ�ေလာက်သည် ့သတငး်အချက်အလက်မ��ိပါ။  

ေသးငယ်�ပီး စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် မ��ိေသးသည် ့နမ့်လငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၏ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် အဆံ�းတွင ် 

နမ့်လငး် စီမံကိနး် (၃၆မဂ�ါဝပ်) ကိ� အဆိ�ြပ�ထားရာ၊ ထိ�စီမံကိနး်သည် ပငမ် မဲေခါငြ်မစ်ေ�ကာငး် ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အ�ကား ြမစ်၏ ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� ြပတ်ေတာက်သွားေစ�ိ�ငသ်ည်။ စီမံကိနး်၏ ေရသိ�ေလ�ာငမ်�မ�ာ ေသးငယ်၍ 
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ြဖစ်�ပီး၊ ပဋပိက�၊ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ အေ�ကာငး်ြပချက်များြဖင် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ြခငး်ကိ� ဆန်က့ျငသ်ည် ့ အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ၏ လ�ပ်��ားမ�များမ� ကန်က့ွက်မ�များ ေပ�ထကွ်ေန 

သည်။ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းတွင ်တိ�ငး်ရငး်သားအမျိ�းမျိ�းမ�ီတငး်ေနထိ�င�်ကရာ၊ ထိ�ေနရာများတွင ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့် 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များသည် ယ�ေကျးမ�အေမွအ��စ်၊ ေြမယာအသံ�းြပ�ခွင်မ့ျား၊ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ���င် ့ ေနရပ်စွန်ခ့ွာ 

သ�များ၏ ရပိ�ငခ်ွင်မ့ျားအေပ� သက်ေရာက်မ�များ ��ိ�ိ�ငသ်ည်။ လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက� များသည် သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွငး်က 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ��င် ့တိ�က်�ိ�က်ဆက်� �ယ်ေန�ိ�ငသ်ည်။ 

7.2.3။ မဲေခါင် ြမစ်ဝ�မ်း လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏  ထိခိ�က်မ�များ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်ကျေရာက်သည့် မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းဧရိယာသည် အြခား�ိ�ငင်မံျား��င်ယ့��လျငေ်သးငယ်၍၊ ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲေလးခ� ၊ မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းဧရိယာ စ�စ�ေပါငး်၏ ၂.၇ ရာခိ�င�်�နး် ( ၂၁,၉၄၇ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ) သာ��ိသည်။ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ မဲေခါငေ်ရေဝေရလဲရပ်ဝနး်တွင ် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်တစ်ခ�သာ��ိ�ပီး ၎ငး်မ�ာ နမ့်ေလွြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��ိ မိ�ငး်ဝေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၆၆ မဂ�ါဝပ် ြဖစ်ကာ နမ့်ေလွ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး်  ေရထ�စီး��နး်ထိနး်ည�ိမ�အများစ�ကိ� ထိ�စီမံကိနး်က ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ဇလေဗဒ ��င် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ - လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�တွင ် အဆိ�ြပ� ထား�ပီး/စိစစ်သတ်မ�တ် 

ထား�ပီးစီမံကိနး် ၇ ခ� ပါဝငမ်ည်။ နမ့်ေလွ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၆၁၈ မဂ�ါဝပ် ��ိမည့်  

စီမံကိနး် ၄ ခ� ၊ နမ့်ခ�ပ်/နမ့်က�တ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အတွငး် ၃၀ မဂ�ါဝပ်  စီမံကိနး် ၂ ခ� ��င် ့နမ့်လငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အတွငး် 

၃၆ မဂ�ါဝပ် စီမံကိနး် တစ်ခ� တိ� ့ြဖစ်�ကသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် မဲေခါငြ်မစ်လက်တက်များတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များသည် ေရဆငး်ဧရိယာအချငး်ချငး် ချိတ်ဆက်မ���င့ ် ��နး်အနည်အ��စ်ပိ�ေ့ဆာငမ်�ကိ� 

ေလျာက့ျေစကာ  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင့တ်ွင ်စီးဆငး်မ�ပံ�စံများကိ� ေြပာငး်လဲ ေစမည် ြဖစ်သည်။  

နမ့်ေလွြမစ်သည် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲ မိ�ငး်ဝေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အြပင ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် အဆိ�ြပ� 

ထားသည် ့ စီမံကိနး်ေလးခ�တည်��ိသည် ့  မဲေခါငြ်မစ်အတွငး် တိ�က်�ိ�က် စီးဆငး်သည်။  နမ့်ေလွြမစ်တွငအ်ထက်ဘက် 

အကျဆံ�းစီမံကိနး်သည်  အဆိ�ြပ�အဆင့တ်ွင�်�ိေသာ ကျိ�ငး်တံ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၁၇၀ မဂ�ါဝပ်  run-of-river 

အမျိ�းအစား ြဖစ်�ပီး ထိ�စီမံကိနး်ေ�ကာင် ့ြမစ်၏ ဆက်သွယ် �ိ�ငစွ်မ်း ��င် ့��နး်ေရွ�လျားမ� တိ�အ့ေပ� ထခိိ�က်မ� အနည်းငယ် မ� 

အတနအ်သင်သ့ာ ��ိမည်ဟ� ခန်မ့�နး်ရသည်။ အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ဆိ�လ�း ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ( ၂၄၀ မဂ�ါဝပ်  ) သည် 

မိ�ငး်ဝစီမံကိနး်၏ အထက်ဘက်တွငတ်ည်��ိကာ �ကီးမားေသာ ေရသိ�ေလ�ာငမ်� ပါဝငသ်ည် ့ စီမံကိနး် တစ်ခ�လည်း 

ြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အဆင်တ့ွင ် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�ကိ� ေြပာငး်လဲေစ�ိ�င၍် ေ�ရွာသတီွင ် မဲေခါငြ်မစ် 

အတွငး် ေရစီးဆငး်မ� ြမင်တ့က်လာေစမည့် အလားအလာ��ိသည်။ မဲေခါငြ်မစ်��င် ့ နမ့်ေလွေပါငး်ဆံ�သည် ့ ေနရာအနးီမ� 

ဟီက�း (၁၃၈ မဂ�ါဝပ်) ��င် ့ ကျိ�ငး်ရမ်း(၇၀ မဂ�ါဝပ်) တိ��့�စ်ခ�စလံ�းသည် မိ�ငး်ဝစီမံကိနး်၏ေအာက်ဘက်တွင ် အဆိ�ြပ� 

ထားသည့် run-of-river စီမံကိနး်များ ြဖစ်�ပီး၊ ၎ငး်တိ�ေ့�ကာင် ့  ထခိိ�က်မ�များစွာ ြမင်တ့က်လာရနမ်��ိပါ။ ထိ�ငး်�ိ�ငင် ံ

အတွငး်��ိ မဲေခါငြ်မစ်၏ အဓိက ြမစ်လက်တက်ြဖစ်သည် ့နမ့်မဲေကာက် အတွငး် စီးဝငသ်ည့် နမ့်က�တ် (နမ့်ခ�ပ်) ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲတွင ် စီမံေရးဆွဲထားေသာ/ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ထားေသာ စီမံကိနး်��စ်ခ� ��ိေသာ်လည်း ထခိိ�က်မ�များ အကဲြဖတ် 

တွက်ချက်ရန ်လံ�ေလာက်သည် ့သတငး်အချက်အလက်မ��ိပါ။  

ေသးငယ်�ပီး စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် မ��ိေသးသည် ့နမ့်လငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၏ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် အဆံ�းတွင ် 

နမ့်လငး် စီမံကိနး် (၃၆မဂ�ါဝပ်) ကိ� အဆိ�ြပ�ထားရာ၊ ထိ�စီမံကိနး်သည် ပငမ် မဲေခါငြ်မစ်ေ�ကာငး် ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အ�ကား ြမစ်၏ ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� ြပတ်ေတာက်သွားေစ�ိ�ငသ်ည်။ စီမံကိနး်၏ ေရသိ�ေလ�ာငမ်�မ�ာ ေသးငယ်၍ 
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စီမံကိနး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲမ� ေရစီးဆငး်ထ�တ်လ�တ်မ�ကိ� မျာစွာေြပာငး်လဲသွားေစမည် မဟ�တ်ေ�ကာငး်ေဖာ်ြပေန 

သည်။ သိ�ေ့သာ် ��နး် သယ်ေဆာငမ်�ဝနက်ိ� ေလျာန့ည်းသွားေစမည် ြဖစ်သည်။ 

ေရေနဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်း စီးဆငး်မ� စ�စ�ေပါငး်၏ ၂ ရာခိ�င�်�နး်သာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်ေရာက်��ိေသာ်လည်း 

မဲေခါငပ်ငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်သိ� ့ ဆက်သွယ်�ိ�ငရ်န ် တနဖိ်�း��ိ�ပီး အေရးပါသည့် ငါးလ�ပ်ငနး်ကိ� အေထာက်အက�ြပ�သည်။ 

နမ့်ေလွြမစ်ေပ�က မိ�ငး်ဝ စီမံကိနး် သည် မ�ကာခငက်ာလတွင ်ြမစ်၏ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� ြဖတ်ေတာက်မည် ြဖစ်သည်။ 

နမ့်ေလွြမစ်ေပ�တွင ် ေနရာချထားမည် ့ တမံေလးခ�အနက် ေရသိ�ေလ�ာငမ်�များြပားမည် ့ ဆိ�လ�းတမံစီမံကိနး် သည် 

နမ့်ေလွြမစ်ေရထ�စီး��နး်ကိ� များစွာထိနး်ည�ိ၍  ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�ကိ� �ကီးမားစွာ ေြပာငး်လဲေစကာ ြမစ်၏ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း 

ကိ� ြဖတ်ေတာက်မည် ဟ�ေမ�ာ်မ�နး်ရသည်။ 

နမ့်ခ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် အဆိ�ြပ�ထားသည့် နမ့်လငး် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်သည် မဲေခါငြ်မစ် ��င် ့ နမ့်ခြမစ် 

ေပါငး်ဆံ�သည် ့ ေနရာအနးီတွင ် ေရေနေဂဟစနစ်များ၏ ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� ြဖတ်ေတာက်မည်ဟ� ေမ�ာ်မ�နး်ရသည်။ 

နမ့်ခ�ပ်ြမစ်သည် ထိ�ငး်�ိ�ငင်အံတွငး် စီးဝငက်ာ နမ့်မဲေကာက်အြဖစ် ေခ�တွငလ်ာ�ပီး မဲေခါငြ်မစ်အထက်ပိ�ငး်၏ အေရးပါ 

ေသာ ြမစ်လက်တက်အြဖစ် အသအိမ�တ်ြပ�ခံထားရသြဖင့ ် ဤြမစ်ေ�ကာငး်အေပ�အဆိ�ြပ�ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်��စ်ခ�သည် နယ်နမိိတ်ြဖတ်ေကျာ်ထခိိ�က်မ�များကိ� ဖနတ်ီးြဖစ်ေပ�ေစ�ိ�ငသ်ည်။ မိ�ငး်ဆတ် ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်ကိ� ��ငိး်ယ��ချက်အရ ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်အတွငး် ပိ�၍အထက်ပိ�ငး်ကျေသာ ေနရာတွင ် အဆိ�ြပ� ထားသြဖင့ ်

ေရေနေဂဟစနစ်အေပ� ထခိိ�က်မ�အဆင့ ် နည်းပါး�ိ�ငသ်ည်။ သိ�ေ့သာ် နမ့်ခ�ပ်/နမ့်က�တ် စီမံကိနး်သည် မဲေခါင ် ပငမ်ြမစ် 

ေ�ကာငး်��င့ ်ပိ�နးီေသာေနရာတွင ်တည်��ိေသာေ�ကာင့ ်�ကီးမားသည့် နယ်နမိိတ်ြဖတ်ေကျာ်ထခိိ�က်မ�များ ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်။  

က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းအပိ�ငး်တွင ် အလွနအ်မငး် မျိ�းသ��းလ�နးီြဖစ်ေနေသာ 

သိ�မ့ဟ�တ် မျိ�းသ��းလ�နးီြဖစ်ေနေသာ ေဂဟစနစ်ေဒသများမ��ိပါ။ သိ�ေ့သာ်  အေရးပါသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ တည်��ိရာ 

ေနရာများ ��င် ့မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာများအပါအဝင ်လက်��ိ လျာထားသည်ေ့ရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ 

၏ သက်ေရာက်ခံ နယ်ေြမအတွငး် ကျေရာက်ေနသည့် ဧရိယာများ��ိေနသည်။ နမ့်ခ�ပ် ၊ နမ့်ေလွ ��င် ့ မဲေခါင(်အြခား)  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ အတွငး် စ�စ�ေပါငး် ၆,၀၀၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ေကျာ်��ိသည် ့ အေရးပါသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ 

တည်��ိရာေနရာများ ��ိေနပါသည်။ 

နမ့်ေလွြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် အ�ကီးမားဆံ�း ထခိိ�က်ခံစားရမည်ြဖစ်�ပီး၊ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များေ�ကာင် ့ အေရးပါသည့် 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာများ၏ (၈၈ ရာခိ�င�်�နး်) ၁,၅၀၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ နးီပါးသက်ေရာက်ခံစားရ၍၊ 

မဲေခါင ် (အြခား) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် နမ့်လငး် ��င့ ် ဟီက�း စီမံကိနး် များ��င့န်းီကပ်မ�ေ�ကာင့ ် သွယ်ဝိ�က်စွာ 

သက်ေရာက်ခံရ�ိ�ငပ်ါသည်။ ကျိ�ငး်ရမ်း၊ ဟီက�း ၊ ကျိ�ငး်တံ� ��င့ ်ဆိ�လ�း ဟ�သည့် ေနာက်ထပ် စီမံကိနး် ေလးခ�သည် ၎ငး်၏ 

သက်ေရာက်ခံဧရိယာ စ�စ�ေပါငး် ၃,၆၄၅ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ကိ� လ�မ်းြခံ�၍၊ နမ့်ေလွ ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲအတွငး် 

ထခိိ�က်မ�မ��ိေသးေသာ သစ်ေတာ ဧရိယာ ၂,၀၀၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာအနက် ၇၀၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ��င့ ် ၎ငး်၏ 

အေရးပါသည့်ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာများ၏ ၁,၄၀၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ( ၈၄ ရာခိ�င�်�နး် ) ကိ� အဆင့န်မ့်ိကျ 

သွားေစမည့် အလားအလာ��ိသည်။ နမ့်ေလွ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး်��ိ အေရးပါသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာ 

ေနရာများ သည်ဧရိယာအားြဖင်ေ့သးငယ်ေသာ်လည်း စီမံေရးဆွထဲားသည့် စီမံကိနး်သည် ဤ ဧရိယာကိ� ဆိ�းဝါးစွာ 

ထခိိ�က်ေစ�ိ�ငပ်ါသည်။ 

လ�မ�ေရး - မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းတွင ် လက်��ိသတ်မ�တ်ထားသည့်စီမံကိနး်များအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင့ ် ြဖစ်လာ�ိ�င ်

သည့် အဓိက လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�မ�ာ ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ�များြဖစ်သည်။ နမ့်လငး် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး် ၏ 

အထက်ဘက်တွင ် ေနထိ�ငသ်ည် ့ လ�ဦးေရ ၉,၆၀ဝ ဝနး်ကျငအ်ပါအဝင၊်  အဆိ�ြပ�စိစစ်သတ်မ�တ်ထားသည် ေရအား 
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လ�ပ်စစ်စီမံကိနး် (၇)ခ�၏ အထက်ဘက်၊ စီမံကိနး်များ၏သက်ေရာက်မ�ခံရမည်န့ယ်ေြမတွင ်ခန်မ့�နး်ေြခလ�ဦးေရ ၂၆,ဝ၀ဝ 

ေနထိ�ငသ်ည်။ ထိ�အ့ြပင ် အဆိ�ြပ� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် များ၏ အထက် ��င် ့ ေအာက် တွငေ်နထိ�ငသ်ည် ့ လ�ဦးေရ 

၁၅,ဝ၀ဝ သည်လည်း ထိ�စီမံကိနး်များ၏ သွယ်ဝိ�က်သက်ေရာက်မ�ခံစားရ�ိ�ငပ်ါသည်။ ဥပမာ ရာသအီလိ�က် အချိနပိ်�ငး် 

တံငါသည်များအပါအဝင ် ငါးလ�ပ်ငနး်အေြခြပ� သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များသည် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� အေြပာငး်အလဲ များ ��င် ့

ငါးေ���ေြပာငး်သွားလာမ� ေလျာ့ကျလာြခငး်တိ�ေ့�ကာင် ့ထခိိ�က်�ိ�ငပ်ါသည်။ 

ပဋပိက� - မဲေခါငသ်ည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ ြမစ်ဝ�မ်းငယ်များထမဲ�တစ်ခ�ြဖစ်သည်။ ယခငက် ပဋပိက�များစွာြဖစ်ပွားခဲ့သည့် 

ေနရာြဖစ်ေသာ်လည်း၊  ပဋပိက�ြဖစ်ပွားမ�သည် လွနခ်ဲ့သည်ဆ့ယ်စ���စ်အတွငး် များစွာေလျာပ့ါးလာခဲ့သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ 

ခွဲ��စ်ခ�၊ မဲေခါင(်အြခား)��င် ့ နမ့်ခ�ပ်တိ�တ့ွင ် �ကီးမားသည် ့  ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်မ�ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

များတွင ် တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�များစွာ လ�ပ်��ားလ�က်��ိေသာ်လည်း လက်��ိအေြခအေနတွင ် ြမနမ်ာ့ 

တပ်မေတာ် ��င် ့ ယငး်တိ�အ့�ကား စစ်ေရးပဋပိက�ြဖစ်ပွား�ိ�ငေ်ြခနည်းပါသည်။ တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�များ 

တွင ်၂၀၁၅ခ���စ်တွင ်NCA လက်မ�တ်ေရးထိ�းထားသည် ့��မ်းြပည်ြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ရးေကာင်စီ (RCSS) ��င် ့ဖွဲ�စည်းပံ� 

အေြခခံဥပေဒအရ ကိ�ယ်ပိ�ငအ်�ပ်ချ�ပ်ခွင်ရ့ေဒသအဆင်ရ့��ိထား�ပီး ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်��င် ့တိ�က်ခိ�က်မ� �ကံ��ကိ�က်ခဲသည့် 

ဝြပည်ေသွးစည်းညီ��တ်ေရး တပ်မေတာ်(UWSA)တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ ထိ�အချက်များ��င် ့ ေြမြမ�ပ်မိ�ငး်ချထားမ� နည်းပါး 

သည် ့ အေြခအေနတိ� ့ ေပါငး်စပ်လိ�က်သည်အ့ခါ ပဋပိက�ထခိိ�က်မ�ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ နည်းပါးေ�ကာငး် ��နြ်ပေနသည်။ ဤ 

အေြခအေနသည် တိ�ငး်ရငး်သားလ�နည်းစ�များစွာေနထိ�ငေ်သာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံေ�� �ဘက်ပိ�ငး် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ 

အတွက် အလွနထ်�းြခားပါသည်။ 

7.2.4။ စစ်ေတာငး် ြမစ်ဝ�မ်း လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏  ထိခိ�က်မ�များ  

စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းသည် အြခားြမစ်ဝ�မ်းများ��င်ယ့��လ�င ်ေသးငယ်ေသာ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ� (၃၄,၉၁၃ စတ�၇နး်ကီလိ�မီတာ ) 

ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ြမင်မ့ားသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ/ြမစ်ဝ�မ်းငယ် သံ�းခ�အတွငး် 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး် ကိ�းခ� ( စ�စ�ေပါငး် ၈၁၀ မဂ�ါဝပ် ) ကိ� 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့�ပီးြဖစ်သည်။  ယငး်တိ�မ့�ာ- စစ်ေတာငး်ြမစ်၏ အြခား ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်စီမံကိနး် ၅ ခ� ( ၂၃၀ 

မဂ�ါဝပ် ) ��င် ့ ေပါငး်ေလာငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ် စီမံကိနး် ၃ ခ� ( ၄၆၀ မဂ�ါဝပ် ) ��င့ ် ေဘာဂထ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်

စီမံကိနး် ၁ ခ� (၁၂၀ မဂ�ါဝပ် ) တိ� ့ြဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းအထက်ပိ�ငး်မ� ေရထ�စီး��နး်တဝက်မ� (ပံ� ၇.၃)  သည် 

ထနိး်ည�ိခံထားရ�ပီးြဖစ်၍၊ ြမစ်ဝ�မ်းေအာက်ပိ�ငး်တွင ် ေရထ�စီး��နး်သည် ၃၅ ရာခိ�င�်�နး်ခန်အ့ထ ိ ကျဆငး်သွား�ပီး 

ြမစ်ဝေရာက်သည့်အခါ ၂၄ ရာခိ�င�်�နး်အထိ ထပ်မံကျဆငး်သွားသည်။ ဤမ�အထထိနိး်ည�ိမ�ေ�ကာင် ့ ြမစ်၏ဘ�မိ��ပ်သွင ်

ဆိ�ငရ်ာ ေြပာငး်လဲမ�များြဖစ်ေပ�ေစမည် ့ အ��ရာယ်ြမင်မ့ား�ပီး ��နး်ပိ�ခ့ျမ�ေလျာက့ျြခငး်ေ�ကာင့ ် ကမ်း�ိ�းတနး်ေဒသ 

အေြပာငး်အလဲများ ထပ်တိ�းြဖစ်ေပ� �ိ�ငပ်ါသည်။ 32  

ဇလေဗဒ ��င် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ - လက်��ိသတ်မ�တ်ထားေသာအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�တွင ် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး် ��စ်ခ���င့ ်

စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီး စီမံကိနး် တစ်ခ�၊ စ�စ�ေပါငး် ၄၁၀ မဂ�ါဝပ် ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�စီတွင ် တပ်ဆငတ်ည်ေဆာက် 

မည်ြဖစ်သည်။ ယငး်တိ�မ့�ာ ေဘာဂထ ၁၆၀ မဂ�ါဝပ် ၊ အလယ်ေပါငး်ေလာငး်၁၀ဝ မဂ�ါဝပ် ��င် ့ ေသာက်ေရခပ်-၁ ၁၅၀ 

မဂ�ါဝပ် တိ� ့ြဖစ်သည်။ စီမံကိနး် သံ�းခ�ထမဲ� ��စ်ခ�သည် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲေရအားလ�ပ်စစ် စက်�ံ�၏ အထက်ဘက်တွင ်

တည်��ိ၍၊ ထနိး်ည�ိသည် ့ ေရထ�စီး��နး်ပမာဏ တိ�းြမ�င်လ့ာမည် မဟ�တ်ပါ။ သိ�ေ့သာ် စီးဆငး်မ� အသွငပံ်�စံ ေြပာငး်လဲ�ိ�င် 

သည်။ တတိယစီမံကိနး်ြဖစ်သည် ့ ေဘာဂထ စီမံကိနး် သည် တစ်စက� န်လ့�င ် ၁၀ က�ဗမီတာ မ�ကိ� အပိ�ထပ်ေဆာငး် 

 
32  Anthony et al., 2017  
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လ�ပ်စစ်စီမံကိနး် (၇)ခ�၏ အထက်ဘက်၊ စီမံကိနး်များ၏သက်ေရာက်မ�ခံရမည်န့ယ်ေြမတွင ်ခန်မ့�နး်ေြခလ�ဦးေရ ၂၆,ဝ၀ဝ 

ေနထိ�ငသ်ည်။ ထိ�အ့ြပင ် အဆိ�ြပ� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် များ၏ အထက် ��င် ့ ေအာက် တွငေ်နထိ�ငသ်ည် ့ လ�ဦးေရ 

၁၅,ဝ၀ဝ သည်လည်း ထိ�စီမံကိနး်များ၏ သွယ်ဝိ�က်သက်ေရာက်မ�ခံစားရ�ိ�ငပ်ါသည်။ ဥပမာ ရာသအီလိ�က် အချိနပိ်�ငး် 

တံငါသည်များအပါအဝင ် ငါးလ�ပ်ငနး်အေြခြပ� သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များသည် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� အေြပာငး်အလဲ များ ��င် ့

ငါးေ���ေြပာငး်သွားလာမ� ေလျာ့ကျလာြခငး်တိ�ေ့�ကာင် ့ထခိိ�က်�ိ�ငပ်ါသည်။ 

ပဋပိက� - မဲေခါငသ်ည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ ြမစ်ဝ�မ်းငယ်များထမဲ�တစ်ခ�ြဖစ်သည်။ ယခငက် ပဋပိက�များစွာြဖစ်ပွားခဲ့သည့် 

ေနရာြဖစ်ေသာ်လည်း၊  ပဋပိက�ြဖစ်ပွားမ�သည် လွနခ်ဲ့သည်ဆ့ယ်စ���စ်အတွငး် များစွာေလျာပ့ါးလာခဲ့သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ 

ခွဲ��စ်ခ�၊ မဲေခါင(်အြခား)��င် ့ နမ့်ခ�ပ်တိ�တ့ွင ် �ကီးမားသည် ့  ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်မ�ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

များတွင ် တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�များစွာ လ�ပ်��ားလ�က်��ိေသာ်လည်း လက်��ိအေြခအေနတွင ် ြမနမ်ာ့ 

တပ်မေတာ် ��င် ့ ယငး်တိ�အ့�ကား စစ်ေရးပဋပိက�ြဖစ်ပွား�ိ�ငေ်ြခနည်းပါသည်။ တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�များ 

တွင ်၂၀၁၅ခ���စ်တွင ်NCA လက်မ�တ်ေရးထိ�းထားသည် ့��မ်းြပည်ြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ရးေကာင်စီ (RCSS) ��င် ့ဖွဲ�စည်းပံ� 

အေြခခံဥပေဒအရ ကိ�ယ်ပိ�ငအ်�ပ်ချ�ပ်ခွင်ရ့ေဒသအဆင်ရ့��ိထား�ပီး ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်��င် ့တိ�က်ခိ�က်မ� �ကံ��ကိ�က်ခဲသည့် 

ဝြပည်ေသွးစည်းညီ��တ်ေရး တပ်မေတာ်(UWSA)တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ ထိ�အချက်များ��င် ့ ေြမြမ�ပ်မိ�ငး်ချထားမ� နည်းပါး 

သည် ့ အေြခအေနတိ� ့ ေပါငး်စပ်လိ�က်သည်အ့ခါ ပဋပိက�ထခိိ�က်မ�ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ နည်းပါးေ�ကာငး် ��နြ်ပေနသည်။ ဤ 

အေြခအေနသည် တိ�ငး်ရငး်သားလ�နည်းစ�များစွာေနထိ�ငေ်သာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံေ�� �ဘက်ပိ�ငး် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ 

အတွက် အလွနထ်�းြခားပါသည်။ 

7.2.4။ စစ်ေတာငး် ြမစ်ဝ�မ်း လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏  ထိခိ�က်မ�များ  

စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းသည် အြခားြမစ်ဝ�မ်းများ��င်ယ့��လ�င ်ေသးငယ်ေသာ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ� (၃၄,၉၁၃ စတ�၇နး်ကီလိ�မီတာ ) 

ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ြမင်မ့ားသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ/ြမစ်ဝ�မ်းငယ် သံ�းခ�အတွငး် 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး် ကိ�းခ� ( စ�စ�ေပါငး် ၈၁၀ မဂ�ါဝပ် ) ကိ� 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့�ပီးြဖစ်သည်။  ယငး်တိ�မ့�ာ- စစ်ေတာငး်ြမစ်၏ အြခား ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်စီမံကိနး် ၅ ခ� ( ၂၃၀ 

မဂ�ါဝပ် ) ��င် ့ ေပါငး်ေလာငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ် စီမံကိနး် ၃ ခ� ( ၄၆၀ မဂ�ါဝပ် ) ��င့ ် ေဘာဂထ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်

စီမံကိနး် ၁ ခ� (၁၂၀ မဂ�ါဝပ် ) တိ� ့ြဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းအထက်ပိ�ငး်မ� ေရထ�စီး��နး်တဝက်မ� (ပံ� ၇.၃)  သည် 

ထနိး်ည�ိခံထားရ�ပီးြဖစ်၍၊ ြမစ်ဝ�မ်းေအာက်ပိ�ငး်တွင ် ေရထ�စီး��နး်သည် ၃၅ ရာခိ�င�်�နး်ခန်အ့ထ ိ ကျဆငး်သွား�ပီး 

ြမစ်ဝေရာက်သည့်အခါ ၂၄ ရာခိ�င�်�နး်အထိ ထပ်မံကျဆငး်သွားသည်။ ဤမ�အထထိနိး်ည�ိမ�ေ�ကာင် ့ ြမစ်၏ဘ�မိ��ပ်သွင ်

ဆိ�ငရ်ာ ေြပာငး်လဲမ�များြဖစ်ေပ�ေစမည် ့ အ��ရာယ်ြမင်မ့ား�ပီး ��နး်ပိ�ခ့ျမ�ေလျာက့ျြခငး်ေ�ကာင့ ် ကမ်း�ိ�းတနး်ေဒသ 

အေြပာငး်အလဲများ ထပ်တိ�းြဖစ်ေပ� �ိ�ငပ်ါသည်။ 32  

ဇလေဗဒ ��င် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ - လက်��ိသတ်မ�တ်ထားေသာအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�တွင ် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး် ��စ်ခ���င့ ်

စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီး စီမံကိနး် တစ်ခ�၊ စ�စ�ေပါငး် ၄၁၀ မဂ�ါဝပ် ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�စီတွင ် တပ်ဆငတ်ည်ေဆာက် 

မည်ြဖစ်သည်။ ယငး်တိ�မ့�ာ ေဘာဂထ ၁၆၀ မဂ�ါဝပ် ၊ အလယ်ေပါငး်ေလာငး်၁၀ဝ မဂ�ါဝပ် ��င် ့ ေသာက်ေရခပ်-၁ ၁၅၀ 

မဂ�ါဝပ် တိ� ့ြဖစ်သည်။ စီမံကိနး် သံ�းခ�ထမဲ� ��စ်ခ�သည် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲေရအားလ�ပ်စစ် စက်�ံ�၏ အထက်ဘက်တွင ်

တည်��ိ၍၊ ထနိး်ည�ိသည် ့ ေရထ�စီး��နး်ပမာဏ တိ�းြမ�င်လ့ာမည် မဟ�တ်ပါ။ သိ�ေ့သာ် စီးဆငး်မ� အသွငပံ်�စံ ေြပာငး်လဲ�ိ�င် 

သည်။ တတိယစီမံကိနး်ြဖစ်သည် ့ ေဘာဂထ စီမံကိနး် သည် တစ်စက� န်လ့�င ် ၁၀ က�ဗမီတာ မ�ကိ� အပိ�ထပ်ေဆာငး် 

 
32  Anthony et al., 2017  
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ထနိး်ချ�ပ်မည်ြဖစ်�ပီး ရလဒအ်ားြဖင် ့ေအာက်ပိ�ငး်ေရေဝေရလဲ ဧရိယာတွင ်ထနိး်ည�ိခံေရပမာဏသည် ၁ ရာခိ�င�်�နး်ခန်သ့ာ 

တိ�းလာမည် ြဖစ်သည်။ ထိ�ေ့�ကာင် ့ဇလေဗဒစနစ်အေပ� ၎ငး်၏ သက်ေရာက်မ�မ�ာ အနည်းငယ်မ�သာ��ိသည်။  

ပံ� ၇.၃ ။ စစ်ေတာငး်ြမစ် ၏ သဘာဝ ေရထ�စီး��နး်များ ��င် ့ထနိး်ည�ိခံရေသာ ေရထ�စီး��နး်များ 

 

ရငး်ြမစ် ။ Lehner and Ouellet Dallaire ၏2014ထ�တ်စာတမ်းမ� ရ��ိခ့ဲသည် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�အချက်အလက်များ 

ေရေနဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - စစ်ေတာငး်ြမစ်သည် လ�လ့�ပ်ေဆာငခ်ျက်များေ�ကာင် ့ အေတာ်အတန�်ကီးမားေသာ ဖိအားကိ� 

ခံစားရ��င်�့ပီးြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�ြဖစ်၍ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး် ေဘာဂထ သည် ေရေနေဂဟစနစ် ��င် ့ ငါးလ�ပ်ငနး်အေပ� �ကီးမား 

ေသာ ထခိိ�က်မ���ိမည်ဟ� ေမ�ာ်မ�နး်ရသည်။ ဤေရေလ�ာငတ်မံစီမံကိနး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်တွင ်အလတ်စား သိ�မ့ဟ�တ် 

အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တစ်ခ�မ�မ��ိေသးဘ ဲ မထမိခိ�က်��ိေနေသာ ေနာက်ဆံ�း ြမစ်လက်တက်များထမဲ� 

တစ်ခ�၏ ေရထ�စီး��နး်ကိ� (၈၂ ရာခိ�င�်�နး် ) အထအိလွနြ်မင်မ့ားစွာ ထိနး်ည�ိမည်ြဖစ်သည်။ မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာ 

ေဘာဂထ ြမစ်လက်တက်အား ဆံ�း�� ံးမ�သည် ဤြပ�နး်တီးေနေသာ သယံဇာတများ ��င် ့ မ�တ� မပငလ်ယ်ေကွ�အတွက် 

အကျိ�းြဖစ်ထနွး်မ��ကီးမားေသာ ကမ်း�ိ�းတနး် Ramsar စာရငး်ဝငစိ်မ့်ေတာေြမတိ�အ့ေပ� ေနာက်ထပ်ဖိအားများ ဖနတ်ီး 

ြဖစ်ေပ�မည်ြဖစ်သည်။ ဤ စီမံကိနး်ေ�ကာင်စ့စ်ေတာငး်ြမစ်အေပ� ကျေရာက်�ိ�ငသ်ည့် အ��ရာယ်မ�ာ �ကီးမားသည်၊ 

အေ�ကာငး်မ�ာ- ငါးလ�ပ်ငနး်သည် ငါးေ���ေြပာငး်သွားလာမ�အေပ� များစွာမ�ီခိ�ေန၍ ြမစ်ဝ�မ်း၏ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းဆံ�း�� ံးမ� 

သည် စစ်ေတာငး်ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် ��င့ ် ကမ်း�ိ�းတမ်း ေရထ�အတွငး် ငါးေ���ေြပာငး်သွားလာမ�အေပ� သက်ေရာက်မ� 

��ိေန�ပီးြဖစ်ေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ 

အလယ်ေပါငး်ေလာငး် ��င် ့ေသာက်ေရခပ် ၁ စီမံကိနး်များေ�ကာင် ့ေရေနေဂဟစနစ် ��င် ့ငါးလ�ပ်ငနး်အေပ� �ကီးမားေသာ 

ထခိိ�က်မ� ြဖစ်စရာမ��ိပါ။ ထိ�စီမံကိနး်များသည် လက်��ိေရအားလ�ပ်စစ်တမံတစ်ခ�၏ အထက်ဘက်တွင ် တည်��ိ၍၊ 

ထိ�ေရအားလ�ပ်စစ်တမံသည် ေရေနသက်��ိများ ေနထိ�ငက်ျက်စားရာြမစ်ေ�ကာငး်ကိ� အပိ�ငး်ပိ�ငး် အကန်က့န် ့ြဖစ်ေစကာ  

ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�ကိ� ထိနး်ချ�ပ်ထား�ပီးြဖစ်ေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ ထပ်ေဆာငး် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး် ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ထား 

�ပီးစီမံကိနး် စ�စ�ေပါငး်  ၃ ခ� ��လိာသည်��င်အ့တ� စစ်ေတာငး် ြမစ်ဝအတွငး် ေရစီးဆငး်မ� ထနိး်ည�ိသည် ့အတိ�ငး်အတာ 

သည် ၁၄.၄ ရာခိ�င�်�နး် ဝနး်ကျင ်��ိလာမည်ြဖစ်သည်။  
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က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်အဆိ�ြပ�စီမံကိနး် ၃ ခ�ေ�ကာင် ့ သစ်ေတာများအားအခွင်မ့��ိဘ ဲ

ဝငေ်ရာက်ကျ�းေကျာ်ထိပါးမ�၊ သစ်မဟ�တ်ေသာ သစ်ေတာထွက်ပစ�ည်းများ ထ�တ်ယ�သံ�းစဲွမ���င် ့ ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ်

ခိ�းဖမ်းမ� တိ� ့ြဖစ်ေပ�ကာ၊  ဤ ေဒသအတွငး် မထိမခိ�က်ကျန�်�ိေနေသးေသာ သစ်ေတာများကိ� သွယ်ဝိ�က်ေသာအားြဖင် ့ 

အဆင်န့မ့်ိကျေစ�ိ�ငသ်ည်။ အဆိ�ပါသစ်ေတာများ၏ ၉၀ ရာခိ�င�်�နး်မ�ာ ဆံ�း�� ံး�ပီး ြဖစ်သည်။ စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ြခငး် မ��ိေသးေသာ ေဘာဂထြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် သစ်ေတာြပ�နး်တီးမ�သည် တစတစကျယ်ြပန်လ့ာ�ိ�ငသ်ည်။ 

ေဘာဂတ စီမံကိနး် ၏ သက်ေရာက်ခံနယ်ေြမသည် မထမိခိ�က်ေသးေသာ သစ်ေတာ ၂၁ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ ��င် ့

အေရး�ကီးသည် ့ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ ြဖတ်သနး်�ိ�ငသ်ည်လ့မ်းေြမာင ် ပါဝငသ်ည် ့ အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ 

တည်��ိရာေနရာ ၁၅၈ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ တိ�အ့ေပ� ကျယ်ကျယ်ပျံ�ပျံ� ြဖန်က့ျက်လ�မ်းြခံ�မည်ြဖစ်သည်။ ေပါငး်ေလာငး် 

စီမံကိနး် ၏ သက်ေရာက်ခံနယ်ေြမသည် မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာ ၁၆၂ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ��င် ့ကျားသစ် ၊ 

ေြပာင၊် ဆင ် ��င် ့ အြခား ဂ�ေအာငး်ေကျာ�ိ�းမ့ဲ မျိ�းစိတ်များစွာ၏ အဓိကကျငလ်ည်ကျက်စားရာ အေရးပါေသာ 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာ ၆၃၀ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာတိ�အ့ေပ� ြဖန်က့ျက်လ�မ်းြခံ�မည် ြဖစ်သည်။  

လ�မ�ေရး - အဆိ�ြပ�ေဘာဂထ ��င် ့ ေပါငး်ေလာငး်စီမံကိနး်များ ��င်က့ပ်လျက်ြမစ်အထက်ပိ�ငး် ဧရိယာတွင ် ခန်မ့�နး်ေြခ 

လ�ဦးေရ ၁၁,ဝ၀ဝ ေနထိ�ငသ်ည့်အြပင ်ေဘာဂတစီမံကိနး်၏ ေအာက်ဘက်��ိ သက်ေရာက်ခံနယ်ေြမတွငလ်ည်း လ�ဦးေရ 

များစွာ ေနထိ�ငသ်ြဖင် ့ စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် လက်��ိသတ်မ�တ်ထားသည့်စီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

ေ�ကာင် ့လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်�ိ�ငေ်ြခ ြမင်မ့ားပါသည်။  

ပဋပိက� - စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းသည် ပဋပိက� ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ� နည်းပါးသည်အ့ဆင် ့မ� အလယ်အလတ်အဆင်အ့ထိ 

အမျိ�းမျိ�း��ိသည်။ ကရငအ်မျိ�းသားအစည်းအ�ံ�း (KNU) ��င် ့ကရငန်အီမျိ�းသားတိ�းတက်ေရးပါတီ(KNPP) တိ� ့ အပါအဝင ်

တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�အစည်းများသည် စစ်ေတာငး်ြမစ်၏ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၃ ခ�အတွငး် လ�ပ်��ားလ�က်��ိသည်။ 

KNU သည် ၂၀၁၅ခ���စ် NCA တွင ်သေဘာတ�လက်မ�တ်ေရးထိ�းထားသည့် အဖွဲ� ြဖစ်၍၊ အဖွဲ�ငယ်ြဖစ်သည့်KNPP သည် 

NCA တွငပ်ါဝငလ်က်မ�တ်ေရးထိ�းထားြခငး်မ��ိပါ။ KNUသည် ယငး်၏လက်ေအာက်ခံက�မ�ဏီတစ်ခ�မ�တစ်ဆင် ့ေဘာဂထ 

ြမစ်အေပ� အဆိ�ြပ�ထားသည့် ေဘာဂတေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် (၁၆၀ မဂ�ါဝပ်) ကိ� ေထာက်ခံအားေပးသည့် အဖွဲ� ြဖစ် 

သည်။  လက်��ိအေြခအေနတွင ် ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ အတွငး် ပဋပိက�ြဖစ်ပွားမ� နည်းပါးေသာ်လည်းဘ၊ဲ ယခငက် 

ပဋပိက���င် ့ ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်ရသည်လ့�ဦးေရ ြမင်မ့ားခဲ့သည်။ �ိ�ငင်ေံရးဆိ�ငရ်ာအေသးစိတ်ည�ိ��ငိး် �ပီးြပတ်မ� 

မ��ိေသးသည်အ့ခါ ဤဧရိယာ၏ေရ��ည်တည်�ငမ်ိမ�ကိ� အာမခံ�ိ�ငြ်ခငး်မ��ိပါ။ သိ�ေ့သာ် လက်��ိအေြခအေနတွင ်

သတ်မ�တ်ထားသည့်စီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့ ထခိိ�က်မ�နည်းပါးမည်ဟ�ယ�ဆပါသည်။ သိ�ေ့သာ်ြငား 

လည်း ေ�� �ဆက်အေကာငအ်ထည်ေဖာ် သည့်အခါ အေြခအေနအေြပာငး်အလဲများ ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်။   

7.2.5။ ပဲခ�း ြမစ်ဝ�မ်း လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏  ထိခိ�က်မ�များ  

ေသးငယ်သည် ့ ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်း (၁၀,၂၆၁ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) တွင ်  စီမံေရးဆွထဲားေသာ သိ�မ့ဟ�တ် စိစစ်သတ်မ�တ်ထား 

ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် မ��ိပါ။ ထိ�ေ့�ကာင် ့မည်သည် ့ထိခိ�က်မ�မ� ြဖစ်စရာမ��ိပါ။ 

7.2.6။ ဘးီလငး် ြမစ်ဝ�မ်း လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏ထိခိ�က်မ�များ  

ဘးီလငး် ြမစ်ဝ�မ်းသည် ၃,ဝ၅၆ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ကိ� လ�မ်းြခံ�ထား�ပီး လက်��ိအချိနတ်ွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ 

မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တစ်ခ�မ� မ��ိပါ။ ဘးီလငး်ြမစ်ဝ�မ်းတွင ် စီမံကိနး်တစ်ခ�တည်းသာ အဆိ�ြပ� 

ထား�ပီး ၎ငး်မ�ာ ဤေရေဝေရလဲဧရိယာ၏ ၇၄ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ထိနး်ည�ိမ�ြပ�လ�ပ်မည် ့ဘးီလငး် စီမံကိနး် ( ၂၈၀ မဂ�ါဝပ် ) 

ြဖစ်သည်။ ဤ ေရေလ�ာငတ်မံစီမံကိနး်သည် �ကီးမားသည်သ့ိ�ေလ�ာငေ်ရပမာဏ အတွက် ခန်မ့�နး်ေြခ ေရထနိး်သိမ်းမ� 

ကာလ ၅၇၈ ရက် ��ိရာ၊ ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ��င် ့ ေရအရည်အေသွးကိ� ေြပာငး်လဲေစ�ပီး ြမစ်၏ ဆက်သွယ်�ိ�ငမ်�ကိ� 
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က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်အဆိ�ြပ�စီမံကိနး် ၃ ခ�ေ�ကာင် ့ သစ်ေတာများအားအခွင်မ့��ိဘ ဲ

ဝငေ်ရာက်ကျ�းေကျာ်ထိပါးမ�၊ သစ်မဟ�တ်ေသာ သစ်ေတာထွက်ပစ�ည်းများ ထ�တ်ယ�သံ�းစဲွမ���င် ့ ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ်

ခိ�းဖမ်းမ� တိ� ့ြဖစ်ေပ�ကာ၊  ဤ ေဒသအတွငး် မထိမခိ�က်ကျန�်�ိေနေသးေသာ သစ်ေတာများကိ� သွယ်ဝိ�က်ေသာအားြဖင် ့ 

အဆင်န့မ့်ိကျေစ�ိ�ငသ်ည်။ အဆိ�ပါသစ်ေတာများ၏ ၉၀ ရာခိ�င�်�နး်မ�ာ ဆံ�း�� ံး�ပီး ြဖစ်သည်။ စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ြခငး် မ��ိေသးေသာ ေဘာဂထြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် သစ်ေတာြပ�နး်တီးမ�သည် တစတစကျယ်ြပန်လ့ာ�ိ�ငသ်ည်။ 

ေဘာဂတ စီမံကိနး် ၏ သက်ေရာက်ခံနယ်ေြမသည် မထမိခိ�က်ေသးေသာ သစ်ေတာ ၂၁ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ ��င် ့

အေရး�ကီးသည် ့ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ ြဖတ်သနး်�ိ�ငသ်ည်လ့မ်းေြမာင ် ပါဝငသ်ည် ့ အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ 

တည်��ိရာေနရာ ၁၅၈ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ တိ�အ့ေပ� ကျယ်ကျယ်ပျံ�ပျံ� ြဖန်က့ျက်လ�မ်းြခံ�မည်ြဖစ်သည်။ ေပါငး်ေလာငး် 

စီမံကိနး် ၏ သက်ေရာက်ခံနယ်ေြမသည် မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာ ၁၆၂ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ��င် ့ကျားသစ် ၊ 

ေြပာင၊် ဆင ် ��င် ့ အြခား ဂ�ေအာငး်ေကျာ�ိ�းမ့ဲ မျိ�းစိတ်များစွာ၏ အဓိကကျငလ်ည်ကျက်စားရာ အေရးပါေသာ 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာ ၆၃၀ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာတိ�အ့ေပ� ြဖန်က့ျက်လ�မ်းြခံ�မည် ြဖစ်သည်။  

လ�မ�ေရး - အဆိ�ြပ�ေဘာဂထ ��င် ့ ေပါငး်ေလာငး်စီမံကိနး်များ ��င်က့ပ်လျက်ြမစ်အထက်ပိ�ငး် ဧရိယာတွင ် ခန်မ့�နး်ေြခ 

လ�ဦးေရ ၁၁,ဝ၀ဝ ေနထိ�ငသ်ည့်အြပင ်ေဘာဂတစီမံကိနး်၏ ေအာက်ဘက်��ိ သက်ေရာက်ခံနယ်ေြမတွငလ်ည်း လ�ဦးေရ 

များစွာ ေနထိ�ငသ်ြဖင် ့ စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် လက်��ိသတ်မ�တ်ထားသည့်စီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

ေ�ကာင် ့လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်�ိ�ငေ်ြခ ြမင်မ့ားပါသည်။  

ပဋပိက� - စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းသည် ပဋပိက� ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ� နည်းပါးသည်အ့ဆင် ့မ� အလယ်အလတ်အဆင်အ့ထိ 

အမျိ�းမျိ�း��ိသည်။ ကရငအ်မျိ�းသားအစည်းအ�ံ�း (KNU) ��င် ့ကရငန်အီမျိ�းသားတိ�းတက်ေရးပါတီ(KNPP) တိ� ့ အပါအဝင ်

တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�အစည်းများသည် စစ်ေတာငး်ြမစ်၏ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၃ ခ�အတွငး် လ�ပ်��ားလ�က်��ိသည်။ 

KNU သည် ၂၀၁၅ခ���စ် NCA တွင ်သေဘာတ�လက်မ�တ်ေရးထိ�းထားသည့် အဖွဲ� ြဖစ်၍၊ အဖွဲ�ငယ်ြဖစ်သည့်KNPP သည် 

NCA တငွပ်ါဝငလ်က်မ�တ်ေရးထိ�းထားြခငး်မ��ိပါ။ KNUသည် ယငး်၏လက်ေအာက်ခံက�မ�ဏီတစ်ခ�မ�တစ်ဆင် ့ေဘာဂထ 

ြမစ်အေပ� အဆိ�ြပ�ထားသည့် ေဘာဂတေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် (၁၆၀ မဂ�ါဝပ်) ကိ� ေထာက်ခံအားေပးသည့် အဖွဲ� ြဖစ် 

သည်။  လက်��ိအေြခအေနတွင ် ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ အတွငး် ပဋပိက�ြဖစ်ပွားမ� နည်းပါးေသာ်လည်းဘ၊ဲ ယခငက် 

ပဋပိက���င် ့ ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်ရသည်လ့�ဦးေရ ြမင်မ့ားခဲ့သည်။ �ိ�ငင်ေံရးဆိ�ငရ်ာအေသးစိတ်ည�ိ��ငိး် �ပီးြပတ်မ� 

မ��ိေသးသည်အ့ခါ ဤဧရိယာ၏ေရ��ည်တည်�ငမ်ိမ�ကိ� အာမခံ�ိ�ငြ်ခငး်မ��ိပါ။ သိ�ေ့သာ် လက်��ိအေြခအေနတွင ်

သတ်မ�တ်ထားသည့်စီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့ ထခိိ�က်မ�နည်းပါးမည်ဟ�ယ�ဆပါသည်။ သိ�ေ့သာ်ြငား 

လည်း ေ�� �ဆက်အေကာငအ်ထည်ေဖာ် သည့်အခါ အေြခအေနအေြပာငး်အလဲများ ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်။   

7.2.5။ ပဲခ�း ြမစ်ဝ�မ်း လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏  ထိခိ�က်မ�များ  

ေသးငယ်သည် ့ ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်း (၁၀,၂၆၁ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) တွင ်  စီမံေရးဆွထဲားေသာ သိ�မ့ဟ�တ် စိစစ်သတ်မ�တ်ထား 

ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် မ��ိပါ။ ထိ�ေ့�ကာင် ့မည်သည် ့ထိခိ�က်မ�မ� ြဖစ်စရာမ��ိပါ။ 

7.2.6။ ဘးီလငး် ြမစ်ဝ�မ်း လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏ထိခိ�က်မ�များ  

ဘးီလငး် ြမစ်ဝ�မ်းသည် ၃,ဝ၅၆ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ကိ� လ�မ်းြခံ�ထား�ပီး လက်��ိအချိနတ်ွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ 

မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တစ်ခ�မ� မ��ိပါ။ ဘးီလငး်ြမစ်ဝ�မ်းတွင ် စီမံကိနး်တစ်ခ�တည်းသာ အဆိ�ြပ� 

ထား�ပီး ၎ငး်မ�ာ ဤေရေဝေရလဲဧရိယာ၏ ၇၄ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ထိနး်ည�ိမ�ြပ�လ�ပ်မည် ့ဘးီလငး် စီမံကိနး် ( ၂၈၀ မဂ�ါဝပ် ) 

ြဖစ်သည်။ ဤ ေရေလ�ာငတ်မံစီမံကိနး်သည် �ကီးမားသည်သ့ိ�ေလ�ာငေ်ရပမာဏ အတွက် ခန်မ့�နး်ေြခ ေရထနိး်သိမ်းမ� 

ကာလ ၅၇၈ ရက် ��ိရာ၊ ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ��င် ့ ေရအရည်အေသွးကိ� ေြပာငး်လဲေစ�ပီး ြမစ်၏ ဆက်သွယ်�ိ�ငမ်�ကိ� 
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ြဖတ်ေတာက်မည် ြဖစ်သည်။ ��နး်အနည်အနစ် ြဖတ်သနး်မ�ကိ� ပိတ်ဆိ�တ့ားဆးီမည်ြဖစ်�ပီး ကမ်း�ိ�းတနး် ြဖစ်စ�အေပ� 

ထခိိ�က်�ိ�ငေ်ြခလည်း��ိသည်။  

ဘးီလငး်ြမစ်သည်  အေတွ�ရများေသာ တသမတ်တည်း��ိသည် ့ ြမစ်အပိ�ငး်အကန် ့ ဖွဲ�စည်းပံ���ိ�ပီး ေဒသရငး်မျိ�းစိတ်များ 

သိ�မ့ဟ�တ် ေဘးသင်ေ့နေသာမျိ�းစိတ်များမ��ိြခငး်ေ�ကာင် ့ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများနမ့်ိကျ�ိ�ငသ်ည်။ သိ�ေ့သာ်ြငား 

လည်း  ြမစ်တွငး်ေဂဟစနစ်��င့ ် ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ� ေထာက်ပ့ံေပး�ပီး မ�တ� မ ပငလ်ယ်ေကွ� ��င် ့

နးီကပ်ေသာေ�ကာင် ့ ေ���ေြပာငး်ေနထိ�ငေ်သာ ငါးမျိ�းစိတ်များသည် မျိ�းပွားရန် ြမစ်အထက်ပိ�ငး်သိ�ဆ့နတ်က်�ကသည်။ 

ေရေဝေရလဲဧရိယာအတွငး် များြပားသည် ့ေကျးလက်ေန လ�ဦးေရ ��င် ့ စိ�က်ပျိ�းေရးလ�ပ်ငနး်များေ�ကာင် ့လ�ပ့ေယာဂ၏ 

ဖိအား �ကီးမားမည်ဟ� ယ�ဆသည်။ ဤ ဖိအားများေ�ကာင် ့ ြမစ်၏ ေရ��ည်တည်တံ့�ိ�ငေ်ြခလည်း ကျဆငး်လာမည်ဟ� 

ယ�ဆရသည်။  

ဘးီလငး်ြမစ်တွငး် ငါးလ�ပ်ငနး်အေ�ကာငး် သတငး်အချက်အလက်များ ရ��ိထားြခငး်မ��ိေသာ်လည်း၊ လက်��ိသတ်မ�တ် 

ထားေသာေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ေရေနေဂဟစနစ်��င် ့ ငါးလ�ပ်ငနး်အေပ� အလွန ်

�ကီးမားေသာထခိိ�က်မ���ိမည်ဟ� ေမ�ာ်မ�နး်ရသည်။ အဆိ�ြပ�ထားသည့် ဘလီငး်ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်သည် 

�ကီးမားေသာေရေလ�ာငတ်မံတစ်ခ���င့အ်တ� ��စ်စ� ေရသိ�ေလ�ာငမ်�ပမာဏအမျိ�းမျိ�းကိ�ထနိး်ည�ိ�ပီး  မ�တ� မ ပငလ်ယ်ေကွ� 

��င် ့အထက်ဘက်ပိ�ကျသည့်  ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်အ�ကား ဆက်သွယ်မ�ကိ� ပိတ်ဆိ�တ့ားဆးီမည်ြဖစ်�ပီး ေရအရည်အေသွး 

��င် ့ရာသီအလိ�က် ေရစီးဆငး်မ� အေပ� သက်ေရာက်မည်ြဖစ်သည်။  

ဘးီလငး် စီမံကိနး်၏ သက်ေရာက်ဇ�နတ်ွင ် ဘးီလငး်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��ိ အေရးပါေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာ 

၏ ၇၃၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ( ၅၇ ရာခိ�င�်�နး်) ပါဝငသ်ည်။ ဘးီလငး်စီမံကိနး်သည် မထခိိ�က်ေသးေသာ သစ်ေတာများကိ� 

အဆင် ့နမ့်ိကျေစမည်ဟ� ေမ�ာ်မ�နး်ရ�ပီး  သစ်ေတာ ြပ�နး်တီး ြခငး်လည်း ဆက်လက်ကျယ်ြပန်လ့ာ�ိ�ငသ်ည်။  

ဘးီလငး်ြမစ်ဝ�မ်းတွင ်တပ်မေတာ်��င်အ့ပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည် ့KNU အဖွဲ�က လ�ပ်��ားလ�က်��ိသည်။  ဤ ဧရိယာသည် 

ယခငက် ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်ခဲ့သည့် လ�ဦးေရအလွနမ်ျားြပားခဲ့သည်၊့ ပဋပိက�အချိ�� ��ိခဲ့သည့် ေနရာြဖစ်�ပီး ထခိိ�က် 

ခံစားလွယ်မ� အဆင်အ့လယ်အလတ်��ိသည်။ လက်��ိအေြခအေနများအေပ� အေြခခံစ�းစားလ�င ် သင်ေ့တာ်သည့် 

သက်သာေလျာ့ပါးေရး အစီအစ���င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲမ���ိမည်ဆိ�ပါက ဘးီလငး်စီမံကိနး်သည် ပဋပိက�ဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ� အနည်း 

ဆံ�းသာ ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်။ 

7.2.7။ တနသ�ာရီ ြမစ်ဝ�မ်း လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏ထိခိ�က်မ�များ  

တနသ�ာရီ ြမစ်ဝ�မ်း (၄၄,၈၇၆ စတ�၇နး် ကီလိ�မီတာ) တွင ် ပငလ်ယ်ထစီဲးဝငသ်ည့် တနသ�ာရီြမစ်ြဖတ်သနး်စီးဆငး်ရာ 

တနသ�ာရီ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ (၁၇,၈၆၅ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) ��င် ့ ကမ်း�ိ�းတနး်ေရဆငး်ဧရိယာများပါ��ိသည့် 

တနသ�ာရီ(အြခား) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��င် ့ အေ�� �ဘက်ထိ�ငး်�ိ�ငင်အံတွငး် စီးဆငး်သည့် ဂလိ�ေဟာငဂ်ရာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

တိ�ပ့ါဝငသ်ည်။ တနသ�ာရီြမစ်ဝ�မ်းတွင ်လက်��ိအချိန၌် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်တစ်ခ�မ�မ��ိပါ။ 

ဇလေဗဒ ��င် ့ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ -  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သံ�းခ�အနက် ��စ်ခ�တွင ်စ�စ�ေပါငး် ၆၉၆ မဂ�ါဝပ် ��ိသည် ့စီမံကိနး် ငါးခ�ကိ� 

အဆိ�ြပ�စိစစ်သတ်မ�တ်ထားသည်။ တနသ�ာရီြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်  တနသ�ာရီ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် (၆၀ဝ မဂ�ါဝပ် 

)သည် တနသ�ာရီြမစ်ေပ� ��ိ   ေရေလ�ာငတ်မံ စီမံကိနး်�ကီး တစ်ခ�ြဖစ်�ပီး၊ ဤြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ခန်မ့�နး်ေြခ ၉,၈၇၀ 

စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ (၅၅ ရာခိ�င�်�နး်)ကိ� ထိနး်ည�ိမ� ြပ�လ�ပ်ကာ၊ ၅၈၅ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာကိ� ေရေလ�ာငတ်မံအတွငး် 

ကျေရာက်ေစမည်ြဖစ်သည်။ တနသ�ာရီြမစ်သည် ကမ်း�ိ�းတနး်ေဒသအတွငး် ေရစီးဝင�်�နး်များေစသည် 
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(ပျမ်းမ�တစ်စက� န်လ့�င ်၉၀ဝ က�ဗမီတာ ခန်�့�ိသည်)။33   ေရသိ�ေလ�ာငမ်�ပမာဏ�ကီးမားသြဖင် ့ြမစ်ေရစီးဆငး်မ���နး်အေပ� 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အဆင့ေ်ြပာငး်လဲမ� ြဖစ်ေစကာ ��နး်ဖမ်းယ�မ� လည်းြမင်မ့ားသည်။ ပိ�ေသးေသာ ြမစ်လက်တက်များ 

အေပ�တွင ်တစ်ခ�လ�င ်၁၁-၂၅မဂ�ါဝပ် အ�ကား��ိသည် ့  စီမံကိနး်သံ�းခ� စိစစ်ေဖာ်ထ�တ် ထားသည်။ စီမံကိနး်တစ်ခ�သည် 

တနသ�ာရီ စီမံကိနး် ��င် ့ကပ်လျက် ြမစ်အထက်ပိ�ငး်တွင ်တည်��ိ�ပီး အြခား��စ်ခ�သည် တနသ�ာရီြမစ်၏ ေတာငဘ်က်တွင ်

တည်��ိကာ၊ ထိ�စီမံကိနး်တစ်ခ�စီသည် အတနအ်သင်�့ကီးမားသည် ့ေရဆငး်ဧရိယာ ၁,၁၄၀ - ၁,၅၆၅ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ 

အ�ကား ��ိ�ကသည်။  

ဂလိ�ေဟာငဂ်ရာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်စိစစ်သတ်မ�တ်ထားသည့်( ဂလိ�ေဟာငဂ်ရာ စီမံကိနး် - ၄၀ မဂ�ါဝပ်)စီမံကိနး်သည် 

ြမစ်ဖျားပိ�ငး်တွင ်တည်��ိကာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ��င် ့ထိ�ငး်�ိ�ငင် ံ��စ်�ိ�ငင်ေံပါငး် ေရဆငး်ဧရိယာ၏ ၆ ရာခိ�င�်�နး်၏ ေရစီးဆငး်မ�ကိ� 

ထနိး်ည�ိမည် ြဖစ်သည်။  

ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ၏ ဇလေဗဒ ဆိ�ငရ်ာ ၊ ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ သိ�မ့ဟ�တ် ��နး်သယ်ပိ�မ့�ဆိ�ငရ်ာ စ�ိ�က် လက�ဏာများ 

အေ�ကာငး် ရ�ိ�ငသ်ည် ့သတငး်အချက်အလက် အလွနန်ည်းပါးပါသည်။ သိ�ေ့သာ် ယငး်တိ�သ့ည် မိ�းေရချိန ် ြမင်မ့ားသည့် 

ဧရိယာတွင ် တည်��ိ�ပီး ကမ်း�ိ�းတနး်ဇ�န ် သိ� ့ အာဟာရ��င် ့ ေရချိ�ေပးသွငး်မ� ေထာက်ပ့ံရာတွင ် အေရးပါသည့် 

အခနး်က�မ�ပါဝငက်ာ၊ မ�နတ်ိ�ငး်ဝငေ်ရာက်မ�များသည် ပငလ်ယ်ေရြမင်တ့က်လ�မ်းမိ�းမ�ကိ� ကာကွယ်ေပးသည့် 

သဘာဝေပါက်ပငမ်ျားကိ� ေထာက်ပ့ံေပးပါသည်။  

ေရေနဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - တနသ�ာရီြမစ်သည်  ၎ငး်၏  ��ားပါးေသာ၊ ခွဲြဖာေနေသာ  ြမစ်အပိ�ငး်အကန်မ့ျားေ�ကာင် ့

ေဂဟေဗဒစနစ် တနဖိ်�း အလွနြ်မင်မ့ားသည်ဟ� ယ�ဆခံရသည်။ လ�သားများ၏ ဖိအား နည်းပါးမ� ��င်အ့တ� ငါး ��င် ့အြခား 

ေရေနမျိ�းစိတ်များ၏ ေဒသရငး်များစွာ ��ိေနသည် ့ဧရိယာြဖစ်ရာ၊ ြမစ်၏ �ကံ့ခိ�ငမ်�အေြခအေန ေကာငး်မွနေ်န�ိ�ငသ်ည်ဟ� 

��နြ်ပလျက် ��ိသည်။ ပိ�မိ� တိ�ေတာငး်�ပီး ခွဲြဖာမ� ပိ�နည်းေသာ အြခားကမ်း�ိ�းတနး်ြမစ်များသည် ကမ်း�ိ�းတနး် လွငြ်ပင ်

တေကျာတွင ် ေနထိ�ငသ်�များ၏ လ�ပ်ေဆာငမ်�များေ�ကာင် ့ ဖိအား အလယ်အလတ်မ���ိသြဖင် ့ ေဂဟေဗဒစနစ်တနဖိ်�း 

အလယ်အလတ်��ိသည်ဟ� ယ�ဆခံထားရသည်။  

တနသ�ာရီစီမံကိနး် သည် တနသ�ာရီြမစ်အတွငး် ေရစီးဆငး်မ�ကိ�  ၄၄ ရာခိ�င�်�နး် ထနိး်ည�ိမည်ဟ�ခန်မ့�နး်ရသည်။ ထိ�ေ့�ကာင် ့

တနသ�ာရီြမစ်၏ တစ်မ�ထ�းြခားေသာ ေရေနေဂဟစနစ် ��င် ့ ငါးလ�ပ်ငနး်များအေပ� �ကီးမားေသာ ထိခိ�က်မ� 

ြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည်။ ေရဆငး်ဧရိယာ ၏ အထက်ပိ�ငး်တစ်ဝက် ��င် ့ ကမ်း�ိ�းတနး်အ�ကား အလျားလိ�က်ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း 

ြဖတ်ေတာက်ခံရမည်ြဖစ်�ပီး ရာသီအလိ�က် ေရစီးဆငး်မ� ��င် ့ ေရအရည်အေသွးေြပာငး်လဲမ� ြဖစ်လာ�ိ�ငပ်ါသည်။ 

စိစစ်သတ်မ�တ် ထားသည့် စီမံကိနး်များသည် ြမစ်ညာပိ�ငး်တွငတ်ည်��ိေလေလ ��င် ့ အရွယ်အစားပိ�မိ�ေသးငယ်ေလေလ 

ေရေနေဂဟစနစ်အေပ� ထခိိ�က်မ�နည်းေလေလြဖစ်သည်။  

က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - တနသ�ာရီ ြမစ်ဝ�မ်းသည် ထ�းြခားေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ��င် ့ သစ်ေတာများ ��ိသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ ၏၆၄.၇ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� အေရးပါေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာများ အြဖစ် သတ်မ�တ်ထား�ပီး 

၅၃.၂ ရာခိ�င�်�နး်သည်  မထိမခိ�က် ��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာဧရိယာြဖစ်ကာ ၄.၂ ရာခိ�င�်�နး်သည်  ေဘးမ့ဲေတာ ဧရိယာ 

ြဖစ်သည်။ တနသ�ာရီ သစ်ေတာ ေကာ်ရစ်ဒါ ( Taninthayi Forest Corridor “TFC”) သည် ကမ�ာအ့ေမွအ��စ် ေနရာအြဖစ် 

သတ်မ�တ်ခံထားရ�ပီး အေ�� �ေတာငအ်ာ��တွင ် ေြမနမ့်ိပိ�ငး်��င်အ့လယ်အလတ်က�နး်ြမင်ေ့ဒသ၌ ရာသအီလိ�က်ေြပာငး်လဲ 

သည် ့ အ�မဲစိမ်းေတာ၏ အကာအကွယ်ေပးခံရြခငး်မ��ိဘ ဲ  ကျန�်�ိေနေသးသည့် အ�ကီးမားဆံ�း ဧရိယာများထဲမ� တစ်ခ� 

ြဖစ်သည်။ တနသ�ာရီြမစ်ဝ�မ်းသည် အငဒ်ိ�ချိ�ငး်နား ကျား ၊ အာ��ဆင ်၊ ဂစ်ဘွနေ်မျာက် ၊ လနဂ်ါေမျာက် ၊ ဂါန ီပီတာ င�က် 

��င် ့ ဆနဒ်ါ သငး်ေခွချပ် တိ�အ့ပါအဝင ် တစ်ကမ�ာလံ�း အဆင် ့ မျိ�းသ��းလ�နးီ မျိ�းစိတ်များစွာ ပါဝငသ်ည်။ ထိ�ကဲသ့ိ� ့ 

 
33 Based on the estimate of Lehner and Ouellet Dallaire, 2014. 
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(ပျမ်းမ�တစ်စက� န်လ့�င ်၉၀ဝ က�ဗမီတာ ခန်�့�ိသည်)။33   ေရသိ�ေလ�ာငမ်�ပမာဏ�ကီးမားသြဖင် ့ြမစ်ေရစီးဆငး်မ���နး်အေပ� 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အဆင့ေ်ြပာငး်လဲမ� ြဖစ်ေစကာ ��နး်ဖမ်းယ�မ� လည်းြမင်မ့ားသည်။ ပိ�ေသးေသာ ြမစ်လက်တက်များ 

အေပ�တွင ်တစ်ခ�လ�င ်၁၁-၂၅မဂ�ါဝပ် အ�ကား��ိသည် ့  စီမံကိနး်သံ�းခ� စိစစ်ေဖာ်ထ�တ် ထားသည်။ စီမံကိနး်တစ်ခ�သည် 

တနသ�ာရီ စီမံကိနး် ��င် ့ကပ်လျက် ြမစ်အထက်ပိ�ငး်တွင ်တည်��ိ�ပီး အြခား��စ်ခ�သည် တနသ�ာရီြမစ်၏ ေတာငဘ်က်တွင ်

တည်��ိကာ၊ ထိ�စီမံကိနး်တစ်ခ�စီသည် အတနအ်သင်�့ကီးမားသည် ့ေရဆငး်ဧရိယာ ၁,၁၄၀ - ၁,၅၆၅ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ 

အ�ကား ��ိ�ကသည်။  

ဂလိ�ေဟာငဂ်ရာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်စိစစ်သတ်မ�တ်ထားသည့်( ဂလိ�ေဟာငဂ်ရာ စီမံကိနး် - ၄၀ မဂ�ါဝပ်)စီမံကိနး်သည် 

ြမစ်ဖျားပိ�ငး်တွင ်တည်��ိကာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ��င် ့ထိ�ငး်�ိ�ငင် ံ��စ်�ိ�ငင်ေံပါငး် ေရဆငး်ဧရိယာ၏ ၆ ရာခိ�င�်�နး်၏ ေရစီးဆငး်မ�ကိ� 

ထနိး်ည�ိမည် ြဖစ်သည်။  

ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ၏ ဇလေဗဒ ဆိ�ငရ်ာ ၊ ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ သိ�မ့ဟ�တ် ��နး်သယ်ပိ�မ့�ဆိ�ငရ်ာ စ�ိ�က် လက�ဏာများ 

အေ�ကာငး် ရ�ိ�ငသ်ည် ့သတငး်အချက်အလက် အလွနန်ည်းပါးပါသည်။ သိ�ေ့သာ် ယငး်တိ�သ့ည် မိ�းေရချိန ် ြမင်မ့ားသည့် 

ဧရိယာတွင ် တည်��ိ�ပီး ကမ်း�ိ�းတနး်ဇ�န ် သိ� ့ အာဟာရ��င် ့ ေရချိ�ေပးသွငး်မ� ေထာက်ပ့ံရာတွင ် အေရးပါသည့် 

အခနး်က�မ�ပါဝငက်ာ၊ မ�နတ်ိ�ငး်ဝငေ်ရာက်မ�များသည် ပငလ်ယ်ေရြမင်တ့က်လ�မ်းမိ�းမ�ကိ� ကာကွယ်ေပးသည့် 

သဘာဝေပါက်ပငမ်ျားကိ� ေထာက်ပ့ံေပးပါသည်။  

ေရေနဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - တနသ�ာရီြမစ်သည်  ၎ငး်၏  ��ားပါးေသာ၊ ခွဲြဖာေနေသာ  ြမစ်အပိ�ငး်အကန်မ့ျားေ�ကာင် ့

ေဂဟေဗဒစနစ် တနဖိ်�း အလွနြ်မင်မ့ားသည်ဟ� ယ�ဆခံရသည်။ လ�သားများ၏ ဖိအား နည်းပါးမ� ��င်အ့တ� ငါး ��င် ့အြခား 

ေရေနမျိ�းစိတ်များ၏ ေဒသရငး်များစွာ ��ိေနသည် ့ဧရိယာြဖစ်ရာ၊ ြမစ်၏ �ကံ့ခိ�ငမ်�အေြခအေန ေကာငး်မွနေ်န�ိ�ငသ်ည်ဟ� 

��နြ်ပလျက် ��ိသည်။ ပိ�မိ� တိ�ေတာငး်�ပီး ခွဲြဖာမ� ပိ�နည်းေသာ အြခားကမ်း�ိ�းတနး်ြမစ်များသည် ကမ်း�ိ�းတနး် လွငြ်ပင ်

တေကျာတွင ် ေနထိ�ငသ်�များ၏ လ�ပ်ေဆာငမ်�များေ�ကာင် ့ ဖိအား အလယ်အလတ်မ���ိသြဖင် ့ ေဂဟေဗဒစနစ်တနဖိ်�း 

အလယ်အလတ်��ိသည်ဟ� ယ�ဆခံထားရသည်။  

တနသ�ာရီစီမံကိနး် သည် တနသ�ာရီြမစ်အတွငး် ေရစီးဆငး်မ�ကိ�  ၄၄ ရာခိ�င�်�နး် ထနိး်ည�ိမည်ဟ�ခန်မ့�နး်ရသည်။ ထိ�ေ့�ကာင် ့

တနသ�ာရီြမစ်၏ တစ်မ�ထ�းြခားေသာ ေရေနေဂဟစနစ် ��င် ့ ငါးလ�ပ်ငနး်များအေပ� �ကီးမားေသာ ထိခိ�က်မ� 

ြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည်။ ေရဆငး်ဧရိယာ ၏ အထက်ပိ�ငး်တစ်ဝက် ��င် ့ ကမ်း�ိ�းတနး်အ�ကား အလျားလိ�က်ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း 

ြဖတ်ေတာက်ခံရမည်ြဖစ်�ပီး ရာသအီလိ�က် ေရစီးဆငး်မ� ��င် ့ ေရအရည်အေသွးေြပာငး်လဲမ� ြဖစ်လာ�ိ�ငပ်ါသည်။ 

စိစစ်သတ်မ�တ် ထားသည့် စီမံကိနး်များသည် ြမစ်ညာပိ�ငး်တွငတ်ည်��ိေလေလ ��င် ့ အရွယ်အစားပိ�မိ�ေသးငယ်ေလေလ 

ေရေနေဂဟစနစ်အေပ� ထခိိ�က်မ�နည်းေလေလြဖစ်သည်။  

က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - တနသ�ာရီ ြမစ်ဝ�မ်းသည် ထ�းြခားေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ��င် ့ သစ်ေတာများ ��ိသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ ၏၆၄.၇ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� အေရးပါေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာများ အြဖစ် သတ်မ�တ်ထား�ပီး 

၅၃.၂ ရာခိ�င�်�နး်သည်  မထိမခိ�က် ��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာဧရိယာြဖစ်ကာ ၄.၂ ရာခိ�င�်�နး်သည်  ေဘးမ့ဲေတာ ဧရိယာ 

ြဖစ်သည်။ တနသ�ာရီ သစ်ေတာ ေကာ်ရစ်ဒါ ( Taninthayi Forest Corridor “TFC”) သည် ကမ�ာအ့ေမွအ��စ် ေနရာအြဖစ် 

သတ်မ�တ်ခံထားရ�ပီး အေ�� �ေတာငအ်ာ��တွင ် ေြမနမ့်ိပိ�ငး်��င်အ့လယ်အလတ်က�နး်ြမင်ေ့ဒသ၌ ရာသအီလိ�က်ေြပာငး်လဲ 

သည် ့ အ�မဲစိမ်းေတာ၏ အကာအကွယ်ေပးခံရြခငး်မ��ိဘ ဲ  ကျန�်�ိေနေသးသည့် အ�ကီးမားဆံ�း ဧရိယာများထဲမ� တစ်ခ� 

ြဖစ်သည်။ တနသ�ာရီြမစ်ဝ�မ်းသည် အငဒ်ိ�ချိ�ငး်နား ကျား ၊ အာ��ဆင ်၊ ဂစ်ဘွနေ်မျာက် ၊ လနဂ်ါေမျာက် ၊ ဂါန ီပီတာ င�က် 

��င် ့ ဆနဒ်ါ သငး်ေခွချပ် တိ�အ့ပါအဝင ် တစ်ကမ�ာလံ�း အဆင် ့ မျိ�းသ��းလ�နးီ မျိ�းစိတ်များစွာ ပါဝငသ်ည်။ ထိ�ကဲသ့ိ� ့ 

 
33 Based on the estimate of Lehner and Ouellet Dallaire, 2014. 
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ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ တနဖိ်�း ြမင်မ့ားစွာ ��ိေသာ်လည်း  ၊  သစ်ေတာများ ထ�တ်ယ�ခ�တ်လ�ဲြခငး် ��င် ့လမ်းေဖာက်လ�ပ်မ�များ၏ 

ဖိအားများကိ� ခံစားေနရပါသည်။ 

တနသ�ာရီ စီမံကိနး် သည်  မထိမခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာ ၁,၄၆၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ပါ��ိသည် ့အေရးပါေသာ 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာ ခန်မ့�နး်ေြခ ၂,၅၉၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာကိ� ထခိိ�က်�ိ�ငသ်ည်။ ၎ငး် ပမာဏသည် 

အေရးပါေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာဧရိယာ စ�စ�ေပါငး်၏ ၁၆ ရာခိ�င�်�နး် ��င် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် မထမိခိ�က်��ိ 

ေနေသးေသာ သစ်ေတာ စ�စ�ေပါငး်၏ ၁၃ ရာခိ�င�်�နး် ��င် ့ ညီမ�ပါသည်။ စီမံကိနး်တည်ေဆာက်ေရး ��င့ ်ဆက်� �ယ်သည့် 

ေဆာက်လ�ပ်ေရးလ�ပ်သား ခန်မ့�နး် ၇,၂၀ဝ ဦးအြပင ်စီမံကိနး်အေြခစိ�က်စခနး်များေြပာငး်ေ���ရာသိ� ့  လိ�က်ပါဝနေ်ဆာငမ်� 

ေပးသ�များေ�ကာင့ ် ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ် များ�ခိမ်းေြခာက်ခံရမည်ြဖစ်သည်။ ဤ ဧရိယာတွင ်  သစ်ေတာများအတွငး် 

ဝငေ်ရာက်ကျ�းေကျာ်မ� ��င် ့ သစ်မဟ�တ်ေသာ သစ်ေတာထကွ် ပစ�ည်းများ ထ�တ်ယ�သံ�းစဲွမ�ြဖစ်ေပ�လာ�ိ�ငသ်ည်။ 

ဂလိ�ေဟာငဂ်ရာ စီမံကိနး်သည် မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာ��င် ့ အေရးပါေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ တည်��ိရာ 

ေနရာများ၏ �ကီးမားေသာဧရိယာ အေပ� အ��ရာယ်များ ကျေရာက် �ိ�ငသ်ည်။ 

လ�မ�ေရး - ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် လက်��ိသတ်မ�တ်ထားေသာစီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့ အဓိကကျေသာ 

လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�များမ�ာ-  ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ���င် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များအတွက် အသံ�းြပ�သည် ့ သဘာဝ 

သယံဇာတများ��င် ့ အြခားေဂဟ စနစ်ဝနေ်ဆာငမ်�များဆံ�း�� ံးမ� သိ�မ့ဟ�တ် အဆင်န့မ့်ိကျမ�တိ� ့ြဖစ်သည်။ တနသ�ာရီ 

စီမံကိနး်��င် ့ ကပ်လျက်��ိေသာ ြမစ်ညာပိ�ငး်တွင ် ခန်မ့�နး်လ�ဦးေရ ၇,ဝ၀ဝ ေနထိ�ငရ်ာ၊ အချိ��ကိ� ြပနလ်ည်ေနရာချထား 

ေပးရနလ်ိ�အပ်�ိ�ငသ်ည်။ ထိ�ေနရာ၏ အထက်ဘက်တွင ် လ�ဦးေရ ၂,ဝ၀ဝ ဝနး်ကျငေ်နထိ�ငရ်ာ၊ အချိ��သည် သွယ်ဝိ�က် 

သက်ေရာက်မ�ခံရ�ိ�ငသ်ည်။ သိ�ေ့သာ် တနသ�ာရီစီမံကိနး်၏ ကပ်လျက် ��ိေသာြမစ်ေ�ကပိ�ငး်��င် ့ယငး်၏ေအာက်ဘက်တွင ်

လ�ေနထိ�ငမ်�မ��ိေပ။ 

ပဋပိက� - တနသ�ာရီ ��င် ့ တနသ�ာရီ (အြခား)  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် ပဋပိက� ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ� ြမင်မ့ားသည်ဟ� 

ယ�ဆရသည်။ ဂလိ�ေဟာငဂ်ရာ တွငမ်� ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ� အတနအ်သင်�့�ိသည်ဟ� ယ�ဆသည်။ တနသ�ာရီ ��င် ့တနသ�ာရီ 

(အြခား)  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည်  လက်နက်ကိ�င ် ပဋပိက�များ ြဖစ်ပွားေနြခငး်မ��ိပါ။ သိ�ေ့သာ် ယခငက် ၎ငး်ေနရာ 

ေဒသများသည် တိ�က်ပဲွတွငး်ေသဆံ�းမ� ��င် ့ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်မ� ြမင်မ့ားပါသည်။  NCA လက်မ�တ်ေရးထိ�းထားသည့် 

အစိ�းရမဟ�တ်ေသာအဖွဲ�များတွင ်ဦးေဆာငပ်ါဝငခ်ဲ့သည် ့KNU သည် ြမနမ်ာအစိ�းရ ၊ တပ်မေတာ်တိ��့�င် ့ေကာငး်မွနေ်သာ 

ဆက်ဆေံရး��ိ�ပီး ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ အပိ�ငး်များစွာတွင ် လ�ပ်��ားလ�က်��ိပါသည်။ ေြမနမ့်ိေဒသများ��င် ့ ယ��လျင ်

က�နး်ြမင်ေ့ဒသတွင ် ထနိး်ချ�ပ်�ိ�ငမ်� ပိ�များပါသည်။ လက်��ိအေနအထားအေပ� အေြခခံသံ�းသပ်လ�င ် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး် 

များသည် ပဋပိက� ပိ�ဆိ�း�ိ�ငေ်ြခ နည်းပါးမ� အလယ်အလတ်အဆင် ့ ��ိသည်ဟ� ယ�ဆသည်။ စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�သည် ဤဧရိယာများ ထိနး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ရန ်ရပ်တည်ကာကွယ်လျက်��ိသည် ့အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ 

အပါအဝင ်တိ�ငး်ရငး်သားလ�နည်းစ� အသိ�ငး်အဝိ�ငး်၏ မေကျနပ်ချက်ကိ� အားြဖည်ေ့ပး �ိ�ငသ်ည် ့အ��ရာယ်��ိ�ိ�ငသ်ည်။ 

7.2.8။ ရခိ�င် ြမစ်ဝ�မ်းတွင် လက်��ိသတ်မ�တ်ထားေသာစီမံကိနး်များအေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏   

ထိခိ�က်မ�  

ရခိ�င ် ြမစ်ဝ�မ်း ( ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ အကျယ်အဝနး် ၅၅ ,၃၈၇ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ) တွင ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ခ�နစ်ခ� 

ပါဝငသ်ည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲေြခာက်ခ�သည် စီးဝငေ်ရများကိ� ပငမ်ြမစ်တစ်ခ� မ�တစ်ဆင် ့ပငလ်ယ်အတွငး် စီးဝငေ်စသည်။ 

ဧရိယာအကျယ် ၂၅,၇၉၆ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ��ိသည် ့အ�ကီးဆံ�းြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ြဖစ်ေသာ ရခိ�င(်အြခား) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

သည် ေသးငယ်�ပီး ြပတ်ေတာငး်ြပတ်ေတာငး်သာ��ိေသာ ေရေဝက�နး်တနး်များမ�တစ်ဆင် ့ ပငလ်ယ်အတွငး် တိ�က်�ိ�က် 

စီးဝငသ်ည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ငါးခ�သည်  အရွယ်အစားေသးငယ်�ပီး ဧရိယာ အကျယ်သည် ၁,ဝ၆၁ - ၂,၃၃၁ စတ�ရနး် 
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ကီလိ�မီတာအထ ိ အမျိ�းမျိ�း��ိသည်။  ကျန ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများမ�ာ က�လားတန ် ( ၁၃,၆၁၈ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ ) ��င် ့

ေလး�မိ�� ( ၉,၉၅၅ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ ) တိ� ့ ြဖစ်သည်။ 

ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်းတွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက်��ိေသာ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆစီဲမံကိနး်တစ်ခ�မ� မ��ိပါ။ 

သိ�ေ့သာ် လက်��ိတွင ် တည်ေဆာက်ဆစီဲမံကိနး် တစ်ခ�အြဖစ် သ�ေဌးြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် သ�ေဌး ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး် (၁၁၁ မဂ�ါဝပ်) ��ိပါသည်(၂၀ဝ၇ တွင ် လ�ပ်ငနး်တစ်ဝက်ဝနး်ကျင�်ပီးစီးခဲ့�ပီးြဖစ်သည်)။ ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် 

အဆိ�ြပ�စိစစ်သတ်မ�တ် ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ေြခာက်ခ���ိ၍၊  ေလး�မိ�� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အတွငး် 

အဆိ�ြပ�ထား�ပီး စီမံကိနး် ��စ်ခ� ြဖစ်သည့် ေလး�မိ�� ၁  (  ၆၀ဝ မဂ�ါဝပ်)  ��င် ့ ေလး�မိ�� ၂   ( ၉၀ မဂ�ါဝပ်  )  အပါအဝင ် မတ� 

ကွဲြပားသည် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ေလးခ�အတွငး် ၂၈ - ၂၀ဝ မဂ�ါဝပ်  အ�ကား ��ိသည် ့အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်ေလးခ�တိ�ပ့ါဝငသ်ည်။ 

ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ထား�ပီး စီမံကိနး် ေလးခ�အတွက် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား  ��င် ့ စီမံကိနး်တည်ေနရာမ�လွဲ၍ အြခား 

အေသးစိတ် အချက်အလက်များ ရ��ိ�ိ�ငြ်ခငး် မ��ိပါ။ 

ဇလေဗဒ ��င် ့ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ - ေလး�မိ�� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ��စ်ခ�သည် အဓိကြမစ်၏ ( Strahler Order 3 ��ိသည်)့ 

ေအာက်ဘက်အစိတ်အပိ�ငး်များတွင ်တည်��ိ�ပီး ြမစ်၏ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း ��င် ့��နး်သယ်ပိ�မ့� အေပ� �ကီးမားေသာ ထခိိ�က်မ� 

ြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည်။ ေလး�မိ�� ၁  ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်သည် ေရေလ�ာငပ်မာဏ ၉.၁ က�ဗ ကီလိ�မီတာ��င် ့ေရမျက်��ာြပင ်

ဧရိယာ ၁၉၃ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ��ိသည် ့ ေရေလ�ာငတ်မံ�ကီးပါဝငသ်ည် ့ စီမံကိနး်တစ်ခ� ြဖစ်သည်။ ဤ �ကီးမားေသာ 

စီမံကိနး်သည် ��နး်အားလံ�းလိ�လိ�ကိ� ဖမ်းထနိး်ထား�ိ�ငေ်ြခ��ိ�ပီး ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�အေြခအေနသည် လေပါငး်များစွာမ� 

တစ်ရာသလီံ�းအထ ိေြပာငး်လဲေန�ိ�ငသ်ည်။ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်��ိ ေလး�မိ�� ၂ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် သည် ေလး�မိ�� ၁ က  

ထနိး်ချ�ပ်ထားသည် ့ေရစီးဆငး်မ�ပံ�စံ��င်အ့တ� တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားေသးငယ်ေသာ စီမံကိနး် တစ်ခ�ြဖစ်သည်။  

က�လားတန ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်စိစစ်သတ်မ�တ်ထားသည် ့မိေချာငး် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ( ၂၀ဝ မဂ�ါဝပ် ) သည် ဤ 

ေရေဝေရလဲဧရိယာ၏ ခန်မ့�နး်ေြခ ၁၀ ရာခိ�င�်�နး်ထံမ� စီးဆငး်မ�ကိ� ထိနး်ည�ိမည်ြဖစ်၍၊ ေရစီးဆငး်မ� ��င် ့

��နး်သယ်ေဆာငမ်�အေပ� သက်ေရာက်မ�နည်းပါး�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ ��ိသည်။အြခား ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ် ထား�ပီး ြဖစ်ေသာ စီမံကိနး် 

သံ�းခ� ြဖစ်သည် ့ စိ�ငး်ဒင ် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၊ သတံွဲ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ��င် ့ ကျိမ်တလီ ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး် တိ�သ့ည် ၎ငး်တိ�၏့ သက်ဆိ�ငရ်ာြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ၏ ၄၀ ရာခိ�င�်�နး် ၊ ၅၄ ရာခိ�င�်�နး် ��င် ့၈၂ ရာခိ�င�်�နး် အသးီသးီ 

တိ�က့ိ� ထနိး်ည�ိမည် ြဖစ်သည်။ ကမ်း�ိ�းတနး်လွငြ်ပငမ်ျား၏ ��နး်သယ်ယ�ပိ�ခ့ျမ�အေပ� မ�ီခိ�ေနရမ�ေ�ကာင် ့ ဤ စီမံကိနး် 

တစ်ခ�စီသည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင်တ့ွင ်�ကီးမားသည်ထ့ခိိ�က်မ� ြဖစ်ေပ�ေစ�ိ�ငသ်ည်။ ေသးငယ်ေသာ ြမစ်/ေချာငး်တစ်ခ� 

စီသည် အေရး�ကီးသည် ့ကမ်း�ိ� းတနး်လွငြ်ပင ်ပတ်ဝနး်ကျငတ်စ်ခ�ကိ�  က�ညီြဖည့်ဆည်းေပးသြဖင် ့ဤ ေသးငယ်ေသာ 

ေရေဝေရလဲဧရိယာများအတွငး်  ေရအားလ�ပ်စစ်ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ�လည်း တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအဆင်တ့ွင ်စ�းစားရန ်

လိ�အပ်ပါသည်။ ကမ်း�ိ�းတနး်ဧရိယာ သိ� ့ စီးဆငး်မ�ပံ�စံ ��င် ့ ��နး်ပမာဏ ေြပာငး်လဲမ�သည် ကမ်း�ိ�းတနး်ဧရိယာအေပ� 

�ကီးမားသည် ့ေြပာငး်လဲမ� ြဖစ်ေပ�ေစ�ိ�ငသ်ည်။  

ေရေနဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - ေြမာက်ပိ�ငး်��ိ ချငး်ေတာငတ်နး် ��င် ့ရခိ�င�်ိ� းမ တိ�မ့� ြမစ်ဖျားခံေပ�ထကွ်လာသည် ့ြမစ်ငယ်များ တွင ်

လ�လ့�ပ်ေဆာငမ်�ေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည် ့ ဖိအားနည်းပါးအဆင် ့ မ�  အလယ်အလတ်အဆင်အ့ထ ိ ��ိ�ိ�င�်ပီး ေဂဟေဗဒ 

စနစ်ဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းနမ့်ိေသာ်လည်း ြမစ်၏ ပံ�မ�နေ်ဂဟစနစ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ� ေထာက်ပ့ံေပးေနဆြဲဖစ်ပါသည်။ 

က�လားတန�်�င် ့ သ�ေဌးြမစ်များသည် ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းြမင်မ့ား�ပီး ေလး�မိ�� ြမစ်သည် တနဖိ်�းနမ့်ိသည်။ လက်��ိ 

တည်ေဆာက်ဆ ဲသ�ေဌး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်သည့်အခါ ဤ ြမစ်အေပ� �ကီးမားသည် ့ထခိိ�က်မ� 

ြဖစ်လာ�ိ�င�်ပီး ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ေြပာငး်လဲေစကာ ြမစ်၏ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� တားဆးီမည်ဟ� ေမ�ာ်မ�နး်ရသည်။  
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ကီလိ�မီတာအထ ိ အမျိ�းမျိ�း��ိသည်။  ကျန ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများမ�ာ က�လားတန ် ( ၁၃,၆၁၈ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ ) ��င် ့

ေလး�မိ�� ( ၉,၉၅၅ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ ) တိ� ့ ြဖစ်သည်။ 

ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်းတွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက်��ိေသာ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆစီဲမံကိနး်တစ်ခ�မ� မ��ိပါ။ 

သိ�ေ့သာ် လက်��ိတွင ် တည်ေဆာက်ဆစီဲမံကိနး် တစ်ခ�အြဖစ် သ�ေဌးြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် သ�ေဌး ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး် (၁၁၁ မဂ�ါဝပ်) ��ိပါသည်(၂၀ဝ၇ တွင ် လ�ပ်ငနး်တစ်ဝက်ဝနး်ကျင�်ပီးစီးခဲ့�ပီးြဖစ်သည်)။ ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် 

အဆိ�ြပ�စိစစ်သတ်မ�တ် ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ေြခာက်ခ���ိ၍၊  ေလး�မိ�� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အတွငး် 

အဆိ�ြပ�ထား�ပီး စီမံကိနး် ��စ်ခ� ြဖစ်သည့် ေလး�မိ�� ၁  (  ၆၀ဝ မဂ�ါဝပ်)  ��င် ့ ေလး�မိ�� ၂   ( ၉၀ မဂ�ါဝပ်  )  အပါအဝင ် မတ� 

ကွဲြပားသည် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ေလးခ�အတွငး် ၂၈ - ၂၀ဝ မဂ�ါဝပ်  အ�ကား ��ိသည် ့အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်ေလးခ�တိ�ပ့ါဝငသ်ည်။ 

ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ထား�ပီး စီမံကိနး် ေလးခ�အတွက် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား  ��င် ့ စီမံကိနး်တည်ေနရာမ�လွဲ၍ အြခား 

အေသးစိတ် အချက်အလက်များ ရ��ိ�ိ�ငြ်ခငး် မ��ိပါ။ 

ဇလေဗဒ ��င် ့ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ - ေလး�မိ�� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ��စ်ခ�သည် အဓိကြမစ်၏ ( Strahler Order 3 ��ိသည်)့ 

ေအာက်ဘက်အစိတ်အပိ�ငး်များတွင ်တည်��ိ�ပီး ြမစ်၏ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း ��င် ့��နး်သယ်ပိ�မ့� အေပ� �ကီးမားေသာ ထခိိ�က်မ� 

ြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည်။ ေလး�မိ�� ၁  ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်သည် ေရေလ�ာငပ်မာဏ ၉.၁ က�ဗ ကီလိ�မီတာ��င် ့ေရမျက်��ာြပင ်

ဧရိယာ ၁၉၃ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ��ိသည် ့ ေရေလ�ာငတ်မံ�ကီးပါဝငသ်ည် ့ စီမံကိနး်တစ်ခ� ြဖစ်သည်။ ဤ �ကီးမားေသာ 

စီမံကိနး်သည် ��နး်အားလံ�းလိ�လိ�ကိ� ဖမ်းထနိး်ထား�ိ�ငေ်ြခ��ိ�ပီး ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�အေြခအေနသည် လေပါငး်များစွာမ� 

တစ်ရာသလီံ�းအထ ိေြပာငး်လဲေန�ိ�ငသ်ည်။ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်��ိ ေလး�မိ�� ၂ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် သည် ေလး�မိ�� ၁ က  

ထနိး်ချ�ပ်ထားသည် ့ေရစီးဆငး်မ�ပံ�စံ��င်အ့တ� တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားေသးငယ်ေသာ စီမံကိနး် တစ်ခ�ြဖစ်သည်။  

က�လားတန ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်စိစစ်သတ်မ�တ်ထားသည် ့မိေချာငး် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ( ၂၀ဝ မဂ�ါဝပ် ) သည် ဤ 

ေရေဝေရလဲဧရိယာ၏ ခန်မ့�နး်ေြခ ၁၀ ရာခိ�င�်�နး်ထံမ� စီးဆငး်မ�ကိ� ထိနး်ည�ိမည်ြဖစ်၍၊ ေရစီးဆငး်မ� ��င် ့

��နး်သယ်ေဆာငမ်�အေပ� သက်ေရာက်မ�နည်းပါး�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ ��ိသည်။အြခား ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ် ထား�ပီး ြဖစ်ေသာ စီမံကိနး် 

သံ�းခ� ြဖစ်သည် ့ စိ�ငး်ဒင ် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၊ သတံွဲ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ��င် ့ ကျိမ်တလီ ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး် တိ�သ့ည် ၎ငး်တိ�၏့ သက်ဆိ�ငရ်ာြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ၏ ၄၀ ရာခိ�င�်�နး် ၊ ၅၄ ရာခိ�င�်�နး် ��င် ့၈၂ ရာခိ�င�်�နး် အသးီသးီ 

တိ�က့ိ� ထနိး်ည�ိမည် ြဖစ်သည်။ ကမ်း�ိ�းတနး်လွငြ်ပငမ်ျား၏ ��နး်သယ်ယ�ပိ�ခ့ျမ�အေပ� မ�ီခိ�ေနရမ�ေ�ကာင် ့ ဤ စီမံကိနး် 

တစ်ခ�စီသည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင်တ့ွင ်�ကီးမားသည်ထ့ခိိ�က်မ� ြဖစ်ေပ�ေစ�ိ�ငသ်ည်။ ေသးငယ်ေသာ ြမစ်/ေချာငး်တစ်ခ� 

စီသည် အေရး�ကီးသည် ့ကမ်း�ိ� းတနး်လွငြ်ပင ်ပတ်ဝနး်ကျငတ်စ်ခ�ကိ�  က�ညီြဖည့်ဆည်းေပးသြဖင် ့ဤ ေသးငယ်ေသာ 

ေရေဝေရလဲဧရိယာများအတွငး်  ေရအားလ�ပ်စစ်ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ�လည်း တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအဆင်တ့ွင ်စ�းစားရန ်

လိ�အပ်ပါသည်။ ကမ်း�ိ�းတနး်ဧရိယာ သိ� ့ စီးဆငး်မ�ပံ�စံ ��င် ့ ��နး်ပမာဏ ေြပာငး်လဲမ�သည် ကမ်း�ိ�းတနး်ဧရိယာအေပ� 

�ကီးမားသည် ့ေြပာငး်လဲမ� ြဖစ်ေပ�ေစ�ိ�ငသ်ည်။  

ေရေနဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - ေြမာက်ပိ�ငး်��ိ ချငး်ေတာငတ်နး် ��င် ့ရခိ�င�်ိ� းမ တိ�မ့� ြမစ်ဖျားခံေပ�ထကွ်လာသည် ့ြမစ်ငယ်များ တွင ်

လ�လ့�ပ်ေဆာငမ်�ေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည် ့ ဖိအားနည်းပါးအဆင် ့ မ�  အလယ်အလတ်အဆင်အ့ထ ိ ��ိ�ိ�င�်ပီး ေဂဟေဗဒ 

စနစ်ဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းနမ့်ိေသာ်လည်း ြမစ်၏ ပံ�မ�နေ်ဂဟစနစ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ� ေထာက်ပ့ံေပးေနဆြဲဖစ်ပါသည်။ 

က�လားတန�်�င် ့ သ�ေဌးြမစ်များသည် ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းြမင်မ့ား�ပီး ေလး�မိ�� ြမစ်သည် တနဖိ်�းနမ့်ိသည်။ လက်��ိ 

တည်ေဆာက်ဆ ဲသ�ေဌး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်သည့်အခါ ဤ ြမစ်အေပ� �ကီးမားသည် ့ထခိိ�က်မ� 

ြဖစ်လာ�ိ�င�်ပီး ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ေြပာငး်လဲေစကာ ြမစ်၏ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� တားဆးီမည်ဟ� ေမ�ာ်မ�နး်ရသည်။  
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ေလး�မိ�� ၁ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် သည် ေရစီးဆငး်မ� ထနိး်ည�ိြခငး် ��င် ့ြမစ်၏ ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� ြဖတ်ေတာက်ြခငး် 

တိ�မ့�တဆင် ့ ေရေနေဂဟစနစ် ��င် ့ ငါးလ�ပ်ငနး်အေပ� �ကီးမားေသာထခိိ�က်မ� ြဖစ်ေပ� �ိ�ငသ်ည်။ ေလး�မိ��  ၂ 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် သည် �ကီးမားသည် ့ ေရေလ�ာငတ်မံ တည်ေဆာက်ဖနတ်ီးမ���င်အ့တ�  ြမစ် ��င် ့ က�နး်ေန 

သက်��ိများ ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများအေပ� �ကီးမားေသာဆံ�း�� ံးမ� ြဖစ်ေပ�ေစမည်။ မိေချာငး် 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်သည် ေဂဟစနစ်တနဖိ်�းြမင်မ့ားေသာ က�လားတနြ်မစ်အေပ� ထခိိ�က်မ� �ကီးမားမည်ဟ� 

ေမ�ာ်မ�နး်ရသည်။ ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်းတွင ် အဆိ�ြပ�ထားေသာ စီမံကိနး်ငယ် သံ�းခ� ြဖစ်သည် ့ ေြမာက်ဘက် ��ိ စိ�ငး်ဒင ်

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ��င် ့ ေတာငပိ်�ငး်��ိ သတံွဲ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ��င် ့ ကျိမ်တလီ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

တိ�သ့ည် ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းနမ့်ိသည် ့ြမစ်များအေပ� ထခိိ�က်မ� နည်းမည်ဟ� ေမ�ာ်မ�နး်ရသည်။ 

က�နး်ေြမ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ - ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွငး် တည်ေဆာက်ဆ ဲ ��င် ့ စီမေရးဆွထဲားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

များေ�ကာင် ့သက်ေရာက်မ�ခံစားရမည့်ဇ�နသ်ည် အေရးပါေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာ  ၃,၄၂၂ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ 

(အေရးပါေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာဧရိယာ စ�စ�ေပါငး် ၏ ၁၃.၂ ရာခိ�င�်�နး်) ��င် ့ မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာ 

သစ်ေတာ ၁,၈၄၆ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ( စ�စ�ေပါငး် မထိမခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာ စ�စ�ေပါငး် ၏ ၁၂.၃ ရာခိ�င�်�နး် ) 

တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ သိ�ေ့သာ် အေရးပါေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာ  ၂,၅၆၄ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ  (၆၃ ရာခိ�င�်�နး်) 

��င် ့မထိမခိ�က် ��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာ ၁,၃၄၂ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ( ၃၄ ရာခိ�င�်�နး် ) တိ� ့ ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည့် ေလး�မိ�� 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည်သာ စီမံေရးဆွထဲားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ �ကီးမားေသာသက်ေရာက်မ�ကိ� ခံစားရ 

မည် ြဖစ်သည်။  

ေဆာက်လ�ပ်ဆြဲဖစ်ေသာ သ�ေဌး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ထားသည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ��စ်ခ�- 

ကျိမ်တလီ ��င် ့ သတံွဲ တိ�သ့ည်  ရခိ�င�်ိ� းမ ဆငေ်တာငတ်နး် ေဘးမ့ဲေတာအေပ� သက်ေရာက်�ိ�ငေ်ြခ��ိသည်။ ၎ငး်ေဒသ 

သည် အာ��ဆင�်ိ�ငး်များအြပင ် အြခား�ိ�တ့ိ�က်သတ� ဝါ ၈ ခ� ��င် ့ မျိ�းသ��းရန ် အလွနအ်မငး် ေဘးသင်လ့ျက် ��ိေသာ 

ေဒသခံရခိ�ငသ်စ်ေတာလိပ် (  ��င် ့င�က်မျိ�းစိတ် ၁၂၃ မျိ�းတိ�က့ိ� အကာအကွယ် ေထာက်ပ့ံထားြခငး် 

ြဖစ်သည်။ 

ေလး�မိ�� ၁  ��င် ့ ၂ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ကိ� လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် အေရးပါေသာ 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာ ဧရိယာ၏ ၆၃ ရာခိ�င�်�နး် ��င် ့ မထမိခိ�က်ေသးေသာ သစ်ေတာ ၃၄ ရာခိ�င�်�နး် ပါဝငသ်ည့် 

သက်ေရာက်မ�ခံစားရမည်ဇ့�န ်��င်အ့တ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ အေပ� တိ�က်�ိ�က် ��င် ့သွယ်ဝိ�က် 

ထခိိ�က်မ� ��ိမည်ဟ� ေမ�ာ်မ�နး်ရသည်။ လက်��ိသတ်မ�တ်ထားသည်စီ့မံကိနး် ေြခာက်ခ� တည်ေဆာက်ေရးကာလတွင ်

စ�ြပံ�ဝငေ်ရာက်လာမည် ့ ေဆာက်လ�ပ်ေရးလ�ပ်သားများ ��င် ့ ဝနေ်ဆာငမ်� ေပးရန ် လိ�က်လာသ�များ၏ သစ်ေတာအတွငး် 

ကျ�းေကျာ်ထပိါးမ� ��င် ့ သစ်မဟ�တ်ေသာသစ်ေတာထကွ်ပစ�ည်းများ ��င် ့ ေတာ�ိ�ငး် တိရစ�ာနမ်ျား ထ�တ်ယ� သံ�းစွဲမ� 

ြမင်တ့က်လာ�ိ�ငသ်ည်။ ဤသိ� ့ သစ်ေတာအရည်အေသွး ပိ�မိ�နမ့်ိကျေလေလ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် ေြမဆလီ�ာ 

တိ�က်စားမ� ��င် ့ြမစ်ေချာငး်များအတွငး် ��နး်အနယ်အနစ် သယ်ေဆာငမ်� ြမင်တ့က်ေလေလြဖစ်သည်။ 

လ�မ�ေရး - ေလး�မိ��-၁ ( လ�ဦးေရ ၁၅,ဝ၀ဝ ) ��င် ့ ေလး�မိ��-၂ ( လ�ဦးေရ ၁၈,ဝ၀ဝ ) ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တိ��့�င် ့

ကပ်လျက် ြမစ်အထက်ပိ�ငး် သက်ေရာက်ဇ�နအ်တွငး် ခန်မ့�နး်လ�ဦးေရ ၃၃,ဝ၀ဝ ဦး ေနထိ�ငသ်ည်။ အချိ��လ�များသည် 

ြပနလ်ည် ေနရာချထားခံရ�ပီး စိ�က်ပျိ�းေြမ��င် ့ သဘာဝသယံဇာတ ရယ�သံ�းစဲွခွင် ့ ဆံ�း�� ံးသွား�ိ�ငသ်ည်။ ေလး�မိ��-၂ ၏ 

ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်ဧရိယာအတွငး် လ�ေပါငး် ၅၁,ဝ၀ဝ ဝနး်ကျင ်ေနထိ�ငသ်ည်ဟ� ခန်မ့�နး်ရသည်။ 

ပဋပိက� - ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် ပဋပိက� သက်ေရာက်မ� ြမင်မ့ား�ပီး ထခိိ�က်ခံစားလွယ်သည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲများအတွငး် လက်နက်ကိ�င ်ပဋပိက�များ ��င် ့လက်နက်ကိ�င ်အ�ပ်စ�များ ��ိေနြခငး်သည် ၂၀၁၂ ခ���စ် ကတည်းကစ၍ 
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အလျငအ်ြမနေ်ြပာငး်လဲေနသည်။ ၂၀၁၂ ခ���စ် ကတည်းကစတငြ်ဖစ်ေပ� ခဲ့သည်၊့  အ�ကမ်းဖက်မ�များ ��င် ့ေနရပ်စွန်ခ့ွာ 

ေ���ေြပာငး်မ�များသည် သသိာထင�်�ားေသာ်လည်း၊ အြခားြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ��င် ့ ��ငိး်ယ��လ�င ် တစ်ထပ်တည်းတ�ေန 

သည် ့အေ�ကာငး်ရငး်များ- အြခားေနရာများတွငလ်ည်း တွငက်ျယ်ြပန်�့�ံလ့ျက်��ိသည် ့အ�ပ်ချ�ပ်မ� ��င် ့ နယ်ေြမ �ကီးစိ�းမ� 

အတွက် လ�မျိ�းေရး - �ိ�ငင်ေံရး�ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�အြပင ် လ�အ့ခွင်အ့ေရး ၊ လံ�ြခံ�ေရး ၊ �ိ�ငင်သံားြဖစ်မ� ��င် ့ ဘာသာေရးဆိ�ငရ်ာ 

ြပဿနာများ ��င် ့ လံ�းပနး်ေနရပါသည်။ မ�ကာေသးခင�်�စ်များအတွငး်၊ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများစွာတွင ် လက်နက်ကိ�င ်

အ�ပ်စ�များ၏ လ�ပ်��ားမ�များ ြမင်တ့က်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခ���စ်တွင ်လက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�တစ်ဖွဲ�၏ အ�ကမ်းဖက်လ�ပ်��ားမ� 

များသည် လံ�ြခံ�ေရးတပ်ဖွဲ�ဝငမ်ျားထမံ� အားေကာငး်သည် ့ တနြ်ပနတ်ိ�က်ခိ�က်မ�များြဖစ်လာရန ် လ�ံ�ေဆာ်ခဲ့�ပီး ၂၀၁၂ 

ခ���စ်တွငစ်တငခ်ဲ့သည် ့ရပ်ရွာလ�ထ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအ�ကား အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားကတည်းက ေနရပ်စွန်ခ့ွာခဲ့သ�များ 

အြပင ်ေနာက်ထပ်လ� သနိး်ေပါငး်များစွာကိ� ေနရပ်စွန်ခ့ွာေစခဲ့သည်။  

၂၀၁၂ အ�ကမ်းဖက်မ�သည် ရခိ�ငြ်ပည်နယ် ေဒသအများစ�သိ� ့ ပျံ� ��ံသ့ွား�ပီး  ရခိ�င(်အြခား)ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ��င် ့ က�လားတန ်

၏ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် ��င် ့ေလး�မိ�� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ များအေပ�လည်း သက်ေရာက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ခ���စ် အ�ကမ်းဖက်မ� ��င် ့

ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်မ�သည် ရခိ�ငြ်ပည်နယ်ေြမာက်ပိ�ငး်တွင ် ပိ�မိ�ြဖစ်ပွား�ပီး ရခိ�င ် (အြခား) ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ၊ စိ�ငး်ဒင ်

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၊ က�လားတန၏် ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် ��င် ့ ေလး�မိ�� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တိ�အ့ေပ� သက်ေရာက်ခဲ့သည်။ SEA 

မ�လအေြခခံအချက်အလက်အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ� ��င် ့ ပဋပိက�ဆိ�ငရ်ာေြမပံ�ေရးဆွဲမ� ေဆာငရွ်က်�ပီးစီး�ပီးေနာက်  

၂၀၁၇ခ���စ်အတွငး် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ အ�ကမ်းဖက်မ�များ၏ တည်ေနရာ အတိအကျကိ� ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ 

များတွင ် ေြမပံ�ေရးဆွေဲဖာ်ြပြခငး် မြပ�ရေသးပါ။ သိ�ေ့သာ် �ကိ�တင ် ကာကွယ်မ�ယ� သတိထားသည့် သေဘာတရားကိ� 

လိ�က်နာကာ အနးီဝနး်ကျငမ်� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ် အ�ကမ်းဖက်မ� သိ�မ့ဟ�တ် ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်မ�ကိ� အတည် 

မြပ�ရေသးသည်ြ့ဖစ်ေစကာမ� ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ�အဆင်က့ိ� တိ�းြမ�င် ့သတ်မ�တ်ထားခဲ့သည်။  

ေလး�မိ��စီမံကိနး် များကိ� ကနဦးတွင ် ပဋပိက� အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက် နမ့်ိနမ့်ိ သတ်မ�တ်ေပးထားခဲ့သည်။ ၎ငး်တိ�၏့ 

တည်ေနရာသည် ရခိ�င ်ပဋပိက� ��င်ေ့ဝးရာ ချငး်တိ�ငး်ရငး်သား လ�ထ�အ�ကားတွင ်��ိေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ သိ�ရ့ာတွင ်ဤ 

စီမံကိနး် များအနးီတွင ် မ�ကာေသးခငက် ြဖစ်ပွားခဲ့သည် ့ ပဋပိက� ��င် ့ ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်မ�များေ�ကာင် ့ ဤသိ� ့ 

သတ်မ�တ်စ�းစားရာတွင ်သတိြဖင်ေ့ဆာငရွ်က် သင်ပ့ါသည်။ ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�သည် အေရးပါေသာလ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာအေ�ကာငး်အရာများ ြဖစ်�ကသည် ့ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�  (ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 

သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ အဆငး်ရဲဆံ�း ြပည်သ�များေနထိ�ငရ်ာေဒသ များတွငပ်ါဝငသ်ည်။) လ�အ့ခွင်အ့ေရး ��င် ့�ိ�ငင်သံားြဖစ်မ� 

ြပဿနာများ��င်လ့ည်း ပတ်သက်ေန�ိ�ငပ်ါသည်။  

7.3။ လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏ထိခိ�က်မ�အ��စ်ချ�ပ်  ��င့် ရ��ိခဲ့သည့် 

သင်ခနး်စာများ  

လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ ြမစ်များတွင ် ေအာက်ပါတိ� ့ အပါအဝင ် ဇီဝ��ပ်ဆိ�ငရ်ာ 

အေြပာငး်အလဲများ ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ ြဖစ်ေပ�ေစမည် ြဖစ်သည် - 

• ြမစ်ဝ�မ်းအများစ�တွင ်ရာသအီလိ�က် ��င် ့ေနစ့�ေရစီးဆငး်မ� ေြပာငး်လဲသွားမည်။ ေရသိ�ေလ�ာငသ်ည် ့ စီမံကိနး် 

များမ� ေ�ရွာသေီရထ�တ်လ�တ်မ�ြမင်တ့က်လာ�ပီး မိ�းရာသေီရထ�တ်လ�တ်မ�ေလျာက့ျလာမည်။ အြမင်ဆ့ံ�း 

ဝနအ်ားကိ� ြဖည်ဆ့ည်းရန ် စက်စွမ်းအားအက�နေ်မာငး်��ငထ်�တ်လ�ပ်မ�ေ�ကာင် ့ ေရစီးဆငး်မ� အတက်အကျ 

ေနစ့�ြဖစ်မည်။ မ�တ်သ�နရ်ာသီအစတွင ်�ကီးမားသည်ဆ့ည်အတွငး်သိ� ့ ေရြပနြ်ဖည်သ့ွငး်သြဖင် ့ ြမစ်ေရစီးဆငး် 
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အလျငအ်ြမနေ်ြပာငး်လဲေနသည်။ ၂၀၁၂ ခ���စ် ကတည်းကစတငြ်ဖစ်ေပ� ခဲ့သည်၊့  အ�ကမ်းဖက်မ�များ ��င် ့ေနရပ်စွန်ခ့ွာ 

ေ���ေြပာငး်မ�များသည် သသိာထင�်�ားေသာ်လည်း၊ အြခားြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ��င် ့ ��ငိး်ယ��လ�င ် တစ်ထပ်တည်းတ�ေန 

သည် ့အေ�ကာငး်ရငး်များ- အြခားေနရာများတွငလ်ည်း တွငက်ျယ်ြပန်�့�ံလ့ျက်��ိသည် ့အ�ပ်ချ�ပ်မ� ��င် ့ နယ်ေြမ �ကီးစိ�းမ� 

အတွက် လ�မျိ�းေရး - �ိ�ငင်ေံရး�ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�အြပင ် လ�အ့ခွင်အ့ေရး ၊ လံ�ြခံ�ေရး ၊ �ိ�ငင်သံားြဖစ်မ� ��င် ့ ဘာသာေရးဆိ�ငရ်ာ 

ြပဿနာများ ��င် ့ လံ�းပနး်ေနရပါသည်။ မ�ကာေသးခင�်�စ်များအတွငး်၊ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများစွာတွင ် လက်နက်ကိ�င ်

အ�ပ်စ�များ၏ လ�ပ်��ားမ�များ ြမင်တ့က်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခ���စ်တွင ်လက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�တစ်ဖွဲ�၏ အ�ကမ်းဖက်လ�ပ်��ားမ� 

များသည် လံ�ြခံ�ေရးတပ်ဖွဲ�ဝငမ်ျားထမံ� အားေကာငး်သည် ့ တနြ်ပနတ်ိ�က်ခိ�က်မ�များြဖစ်လာရန ် လ�ံ�ေဆာ်ခဲ့�ပီး ၂၀၁၂ 

ခ���စ်တွငစ်တငခ်ဲ့သည် ့ရပ်ရွာလ�ထ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအ�ကား အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားကတည်းက ေနရပ်စွန်ခ့ွာခဲ့သ�များ 

အြပင ်ေနာက်ထပ်လ� သနိး်ေပါငး်များစွာကိ� ေနရပ်စွန်ခ့ွာေစခဲ့သည်။  

၂၀၁၂ အ�ကမ်းဖက်မ�သည် ရခိ�ငြ်ပည်နယ် ေဒသအများစ�သိ� ့ ပျံ� ��ံသ့ွား�ပီး  ရခိ�င(်အြခား)ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ��င် ့ က�လားတန ်

၏ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် ��င် ့ေလး�မိ�� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ များအေပ�လည်း သက်ေရာက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ခ���စ် အ�ကမ်းဖက်မ� ��င် ့

ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်မ�သည် ရခိ�ငြ်ပည်နယ်ေြမာက်ပိ�ငး်တွင ် ပိ�မိ�ြဖစ်ပွား�ပီး ရခိ�င ် (အြခား) ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ၊ စိ�ငး်ဒင ်

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၊ က�လားတန၏် ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် ��င် ့ ေလး�မိ�� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တိ�အ့ေပ� သက်ေရာက်ခဲ့သည်။ SEA 

မ�လအေြခခံအချက်အလက်အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ� ��င် ့ ပဋပိက�ဆိ�ငရ်ာေြမပံ�ေရးဆွဲမ� ေဆာငရွ်က်�ပီးစီး�ပီးေနာက်  

၂၀၁၇ခ���စ်အတွငး် အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ အ�ကမ်းဖက်မ�များ၏ တည်ေနရာ အတိအကျကိ� ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ 

များတွင ် ေြမပံ�ေရးဆွေဲဖာ်ြပြခငး် မြပ�ရေသးပါ။ သိ�ေ့သာ် �ကိ�တင ် ကာကွယ်မ�ယ� သတိထားသည့် သေဘာတရားကိ� 

လိ�က်နာကာ အနးီဝနး်ကျငမ်� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ် အ�ကမ်းဖက်မ� သိ�မ့ဟ�တ် ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်မ�ကိ� အတည် 

မြပ�ရေသးသည်ြ့ဖစ်ေစကာမ� ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ�အဆင်က့ိ� တိ�းြမ�င် ့သတ်မ�တ်ထားခဲ့သည်။  

ေလး�မိ��စီမံကိနး် များကိ� ကနဦးတွင ် ပဋပိက� အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက် နမ့်ိနမ့်ိ သတ်မ�တ်ေပးထားခဲ့သည်။ ၎ငး်တိ�၏့ 

တည်ေနရာသည် ရခိ�င ်ပဋပိက� ��င်ေ့ဝးရာ ချငး်တိ�ငး်ရငး်သား လ�ထ�အ�ကားတွင ်��ိေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ သိ�ရ့ာတွင ်ဤ 

စီမံကိနး် များအနးီတွင ် မ�ကာေသးခငက် ြဖစ်ပွားခဲ့သည် ့ ပဋပိက� ��င် ့ ေနရပ်စွန်ခ့ွာေ���ေြပာငး်မ�များေ�ကာင် ့ ဤသိ� ့ 

သတ်မ�တ်စ�းစားရာတွင ်သတိြဖင်ေ့ဆာငရွ်က် သင်ပ့ါသည်။ ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�သည် အေရးပါေသာလ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာအေ�ကာငး်အရာများ ြဖစ်�ကသည် ့ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�  (ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 

သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ အဆငး်ရဲဆံ�း ြပည်သ�များေနထိ�ငရ်ာေဒသ များတွငပ်ါဝငသ်ည်။) လ�အ့ခွင်အ့ေရး ��င် ့�ိ�ငင်သံားြဖစ်မ� 

ြပဿနာများ��င်လ့ည်း ပတ်သက်ေန�ိ�ငပ်ါသည်။  

7.3။ လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�၏ထိခိ�က်မ�အ��စ်ချ�ပ်  ��င့် ရ��ိခဲ့သည့် 

သင်ခနး်စာများ  

လက်��ိပံ�စံအတိ�ငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ ြမစ်များတွင ် ေအာက်ပါတိ� ့ အပါအဝင ် ဇီဝ��ပ်ဆိ�ငရ်ာ 

အေြပာငး်အလဲများ ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ ြဖစ်ေပ�ေစမည် ြဖစ်သည် - 

• ြမစ်ဝ�မ်းအများစ�တွင ်ရာသအီလိ�က် ��င် ့ေနစ့�ေရစီးဆငး်မ� ေြပာငး်လဲသွားမည်။ ေရသိ�ေလ�ာငသ်ည် ့ စီမံကိနး် 

များမ� ေ�ရွာသေီရထ�တ်လ�တ်မ�ြမင်တ့က်လာ�ပီး မိ�းရာသေီရထ�တ်လ�တ်မ�ေလျာက့ျလာမည်။ အြမင်ဆ့ံ�း 

ဝနအ်ားကိ� ြဖည်ဆ့ည်းရန ် စက်စွမ်းအားအက�နေ်မာငး်��ငထ်�တ်လ�ပ်မ�ေ�ကာင် ့ ေရစီးဆငး်မ� အတက်အကျ 

ေနစ့�ြဖစ်မည်။ မ�တ်သ�နရ်ာသီအစတွင ်�ကီးမားသည်ဆ့ည်အတွငး်သိ� ့ ေရြပနြ်ဖည်သ့ွငး်သြဖင် ့ ြမစ်ေရစီးဆငး် 

မ� ေ��ာင်ေ့��း�ပီး ေရ�ကီးချိန ်ြမစ်စီးဆငး်မ� ေလျာ့နည်း�ိ�ငေ်ြခ��ိသည်။ 
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• ေရစီးဆငး်မ� ထနိး်ည�ိခံရ�ပီး ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်မ�စနစ်များ အပိ�ငး်ပိ�ငး်ကွဲေနသည့် ြမစ်ဝ�မ်း ဧရိယာ များစွာ 

ြမင်တ့က်လာမည်။ (ဇယား ၇.၁) 

• ဆည်များအတွငး် ရာသအီလိ�က်ေရများထနိး်သိမ်းပိတ်ေလ�ာငထ်ားြခငး်ေ�ကာင့ ်ေရအရည်အေသွး ေြပာငး်လဲမ� 

• ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် သိ� ့ သယ်ယ�ပိ�ခ့ျသည် ့ ��နး်ဝနထ်�ပ်ေလျာက့ျြခငး်၊ ��နး်တွင ် သေဲကျာက်မ�နအ်ရွယ်အစားမျိ�းစံ� 

ပါဝငမ်� ေြပာငး်လဲြခငး်��င် ့ ြမစ်ကမ်းပါးတိ�က်စားမ� ြမင်တ့က်လာြခငး်တိ�ေ့�ကာင် ့ ြမစ် ��င် ့ ြမစ်ဝက�နး်ေပ� 

ဘ�မိ��ပ်သွင ် အေြပာငး်အလဲများြဖစ်လာေစြခငး်။ 

• ေရကာတာအများစ� ��င် ့ ေြပာငး်လဲသွားေသာ ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� အေြခအေနများသည် ြမစ်အထက်ပိ�ငး် ��င် ့

ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် သိ� ့ က�းလ�းသာွးလာသည် ့ ငါး၊ သားေလာငး် ��င် ့ သားဥ ေ���ေြပာငး်မ�တိ�အ့ား တားဆးီြခငး် 

ေ�ကာင် ့ေရေနသက်��ိများ ◌က်ျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများ အပိ�ငး်ပိ�ငး်အကန်က့န် ့ ြဖစ်ြခငး်။ 

• ဆည်များ၊ လမ်းများ ၊ ဓာတ်အားပိ�လ့�တ်ေရးလိ�ငး်များ တည်ေဆာက်ြခငး် ��င် ့ လ�ပ်သားအငအ်ားစ�များ ��င် ့

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရန ်လိ�က်ပါလာသ�များက သစ်ေတာများကိ� တရားမဝင ်ထ�တ်ယ�သံ�းစဲွြခငး် တိ�ေ့�ကာင် ့က�နး်ေန 

သက်��ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများ အပိ�ငး်ပိ�ငး်အကန်က့န် ့ ြဖစ်ြခငး် ��င် ့ ဇီဝမျိ�းစံ� မျိ�းကွဲ �ကယ်ဝမ� 

ေလျာက့ျြခငး် 

• က�နး်တွငး်��င် ့ေရထ�တိ�ပ့ါဝငဖ်ွဲ�စည်းထားသည် ့ကမ်း�ိ�းတနး် ��င် ့က�နး်ေြမ သဘာဝသယံဇာတ ဆံ�း�� ံးမ� 

ထိ�အ့ြပင ် �ကီးမားသည့်အတိ�ငး်အတာြဖင့ ် ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ� ��င့ ် သဘာဝသယံဇာတ ရယ�သံ�းစွဲ�ိ�ငမ်� ေလျာက့ျ 

လာြခငး်ေ�ကာင့ ်သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်ဆံ�း�� ံးမ�များ ြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည်ဟ� ေမ�ာ်မ�နး်ရ�ပီး အချိ��ဧရိယာများတွင ်ပဋပိက�များ ပိ�မိ� 

ဆိ�းဝါးလာ�ိ�ငသ်ည်။ 

�ိ�ငင်ဧံရိယာ၏ ေလးပံ�သံ�းပံ� ( ၇၄.၅ ရာခိ�င�်�နး် ) ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားေသာ ဧရာဝတီ ��င် ့ သလံွင ် ြမစ်ဝ�မ်းတိ�၏့ ြမစ်ေရ 

စီးဆငး်မ�၊ ဘ�မိ��ပ်သွငအ်ေြခအေန ��င် ့ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ ြဖစ်စ�များ ��င် ့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ အေပ� နဂိ�အတိ�ငး် 

ြပနမ်ြဖစ်ေတာေ့သာ �ကီးမားသည့်အေြပာငး်အလဲများ  ြဖစ်ေပ�လာမည်ြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံဝ�မ်းတွင ် လက်��ိ 

သတ်မ�တ်ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ အပိ�ငး်ပိ�ငး်အကန်က့န် ့ 

ြဖစ်မ�ကိ� လက်��ိတွင ် တစ်�ိ�ငင်လံံ�းက�နး်ေြမဧရိယာ၏ ၁၄.၄ ရာခိ�င�်�နး် ��ိရာမ� သံ�းဆြဖစ်သည် ့ ၄၅.ဝ ရာခိ�င�်�နး် သိ� ့ 

ြမင်တ့က်လာေစမည်ြဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်း၏ အပိ�ငး်ပိ�ငး်အကန်က့န် ့ြဖစ်မ�အေပ� လက်��ိသတ်မ�တ်ထားေသာ ေရအား 

လ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ သက်ေရာက်မ�ကိ� သလံွင ် ��င် ့ စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းများတွင ် ရလဒ ်

အမျိ�းမျိ�းြဖင် ့သ��ပ်ေဖာ်��ငး်ြပထားသည်။ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွငး် လက်��ိသတ်မ�တ်ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

များအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည်  ြမစ်ဝ�မ်း��င် ့ပငလ်ယ်အ�ကား အလျားလိ�က် အဆက်အသွယ်ြပတ်ေတာက်မ� လက်��ိ 

၁၂.၉ ရာခိ�င�်�နး် မ� ေအာက်ဘက်အကျဆံ�း ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်ြဖစ်သည် ့ ဟတ်�ကီး စီမံကိနး် ေ�ကာင် ့ ၈၀.၆ 

ရာခိ�င�်�နး် အထ ိ ြမင်တ့က်လာမည်ြဖစ်သည်။ ��ငိး်ယ��ေလလ့ာမ�အရ၊   ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များစွာ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်�ပီးြဖစ်သည် ့ စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းတွင ် လက်��ိသတ်မ�တ်ထားသည့်စီမံကိနး် သံ�းခ�၊ စ�စ�ေပါငး် 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၄၁၀ မဂ�ါဝပ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လျင ် ြမစ်ဝ�မ်း��င် ့ ပငလ်ယ်အ�ကား အလျားလိ�က် 

အဆက်အသွယ်ြပတ်ေတာက်မ� လက်��ိတွင ် ၆၂.၉ ရာခိ�င�်�နး် ��ိရာမ� ၆၈.၈ ရာခိ�င�်�နး်အထ ိ (၅.၉ ရာခိ�င�်�နး်သာ) 

ြမင်တ့က်လာမည် ြဖစ်သည်။ 
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ဇယား ၇.၁ ။ ထိနး်ည�ိခံရသည် ့/ အပိ�ငး်ပိ�ငး်အကန်က့န် ့ ြဖစ်သည် ့ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ အတိ�ငး်အတာ - တည်ေဆာက်�ပီး ��င် ့

လက်��ိသတ်မ�တ်ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် 

စ�စ�ေပါငး် 

ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ                         

(စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ထနိး်ည�ိ ခံရသည် ့

လက်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ a 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ထနိး်ည�ိခံရသည် ့

(တည်ေဆာက်�ပီး+ 

လက်��ိသတ်မ�တ်ထားသည်)့ 

ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ a 

စတ�ရနး်   

ကလီိ�မီတာ 
ရာခိ�င�် �နး် 

စတ�ရနး်   

ကလီိ�မီတာ 
ရာခိ�င�် �နး် 

ဧရာဝတ ီ ၃၇၂,၉၀၅ ၅၉,၉၈၃ ၁၆.၁ ၁၄၄,၀၆၁ ၃၈.၆ 

သလံွင ် ၁၂၇,၄၉၃ ၁၆,၄၉၂ ၁၂.၉ ၁၀၂,၇၅၉ ၈၀.၆ 

မဲေခါင ် ၂၁,၉၄၇ ၇,၈၁၉ ၃၅.၆ ၁၄,၄၇၂ ၆၅.၉ 

စစ်ေတာငး် ၃၄,၉၁၃ ၁၁,၂၅၈ ၃၂.၂ ၁၁,၅၁၈ ၃၃.၀ 

ဘးီလငး် ၃,၀၅၆ ၀ ၀ ၂,၂၅၀ ၇၃.၆ 

ပဲခ�း ၁၀,၂၆၁ ၁,၀၉၈ ၁၀.၇ ၁,၀၉၈ ၁၀.၇ 

တနသ�ာရီ ၄၄,၈၇၆ ၀ ၀ ၁၂,၃၁၈ ၂၇.၅ 

ရခိ�င ် ၅၅,၃၈၇ ၀ ၀ ၁၃,၄၈၈ ၂၄.၃ 

ဆာမာ-မဂ�နာ ၇၉၂ ၀ ၀ ၀  ၀.၀ 

စ�စ�ေပါငး် ၆၇၁,၆၅၂ ၉၆,၆၅၀ ၁၄.၄ ၃၀၁,၉၆၄ ၄၅.၀ 

 
a - စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရးဆည်များ ဖယ်ထ�တ်ထားသည်။ 

မ�တ်ချက။် လက်��ိသတ်မ�တ်ထားေသာစီမံကိနး်အားလံ�းတွင ် ေရေနသက�်�ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများသိ� ့ ဆက်သွယ် သွားလာ�ိ�ငမ်� ြဖတ ်

ေတာက်မည် ့ေရကာတာနရံတံစ်ခ�ထည်သ့ွငး်ထားသည်ဟ�  ယ�ဆထားသည်။  

မ�နး်ဆထားသည် ့စီမံကနိး်ေရဆငး်ဧရိယာများ။ ချငး်တွငး်အထက်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတငွ ်ထမံသ ီစီမံကိနး် ေရဆငး်ဧရယိာ သည် ခန်မ့�နး်ေြခ ၂၀,၇၀ဝ 

စတ�ရနး်ကလီိ�မီတာ��ိသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတငွး်��ိ ဟတ်�ကီး စီမံကိနး် ေရဆငး်ဧရိယာသည် ၁၀၂,၇၃၆ စတ�ရနး်ကလီိ�မီတာ ��ိသည်ဟ� ခန်မ့�နး်၍၊ 

ေနာက်ထပ် ၂၄,၇၅၈ စတ�ရနး်ကလီိ�မီတာ သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်�� ိသလံွငြ်မစ်၏ ြမစ်ေ�ကပိ�ငး် တွင ်တည်��သိည်။ 
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ဇယား ၇.၁ ။ ထိနး်ည�ိခံရသည် ့/ အပိ�ငး်ပိ�ငး်အကန်က့န် ့ ြဖစ်သည် ့ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ အတိ�ငး်အတာ - တည်ေဆာက်�ပီး ��င် ့

လက်��ိသတ်မ�တ်ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် 

စ�စ�ေပါငး် 

ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ                         

(စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ထနိး်ည�ိ ခံရသည် ့

လက်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ a 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ထနိး်ည�ိခံရသည် ့

(တည်ေဆာက်�ပီး+ 

လက်��ိသတ်မ�တ်ထားသည်)့ 

ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ a 

စတ�ရနး်   

ကလီိ�မီတာ 
ရာခိ�င�် �နး် 

စတ�ရနး်   

ကလီိ�မီတာ 
ရာခိ�င�် �နး် 

ဧရာဝတ ီ ၃၇၂,၉၀၅ ၅၉,၉၈၃ ၁၆.၁ ၁၄၄,၀၆၁ ၃၈.၆ 

သလံွင ် ၁၂၇,၄၉၃ ၁၆,၄၉၂ ၁၂.၉ ၁၀၂,၇၅၉ ၈၀.၆ 

မဲေခါင ် ၂၁,၉၄၇ ၇,၈၁၉ ၃၅.၆ ၁၄,၄၇၂ ၆၅.၉ 

စစ်ေတာငး် ၃၄,၉၁၃ ၁၁,၂၅၈ ၃၂.၂ ၁၁,၅၁၈ ၃၃.၀ 

ဘးီလငး် ၃,၀၅၆ ၀ ၀ ၂,၂၅၀ ၇၃.၆ 

ပဲခ�း ၁၀,၂၆၁ ၁,၀၉၈ ၁၀.၇ ၁,၀၉၈ ၁၀.၇ 

တနသ�ာရီ ၄၄,၈၇၆ ၀ ၀ ၁၂,၃၁၈ ၂၇.၅ 

ရခိ�င ် ၅၅,၃၈၇ ၀ ၀ ၁၃,၄၈၈ ၂၄.၃ 

ဆာမာ-မဂ�နာ ၇၉၂ ၀ ၀ ၀  ၀.၀ 

စ�စ�ေပါငး် ၆၇၁,၆၅၂ ၉၆,၆၅၀ ၁၄.၄ ၃၀၁,၉၆၄ ၄၅.၀ 

 
a - စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရးဆည်များ ဖယ်ထ�တ်ထားသည်။ 

မ�တ်ချက။် လက်��ိသတ်မ�တ်ထားေသာစီမံကိနး်အားလံ�းတွင ် ေရေနသက�်�ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများသိ� ့ ဆက်သွယ် သွားလာ�ိ�ငမ်� ြဖတ ်

ေတာက်မည် ့ေရကာတာနရံတံစ်ခ�ထည်သ့ွငး်ထားသည်ဟ�  ယ�ဆထားသည်။  

မ�နး်ဆထားသည် ့စီမံကနိး်ေရဆငး်ဧရိယာများ။ ချငး်တွငး်အထက်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတငွ ်ထမံသ ီစီမံကိနး် ေရဆငး်ဧရယိာ သည် ခန်မ့�နး်ေြခ ၂၀,၇၀ဝ 

စတ�ရနး်ကလီိ�မီတာ��ိသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတငွး်��ိ ဟတ်�ကီး စီမံကိနး် ေရဆငး်ဧရိယာသည် ၁၀၂,၇၃၆ စတ�ရနး်ကလီိ�မီတာ ��ိသည်ဟ� ခန်မ့�နး်၍၊ 

ေနာက်ထပ် ၂၄,၇၅၈ စတ�ရနး်ကလီိ�မီတာ သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်�� ိသလံွငြ်မစ်၏ ြမစ်ေ�ကပိ�ငး် တွင ်တည်��သိည်။ 
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8/  စ�ဆက်မ ြပတ် ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင်  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက်   စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင် 

(Sustainable Development Framework “SDF”) တစ်ခ�ကိ� ေဖာ်ထ�တ်ြပ�စ�ခဲ့�ပီးြဖစ်ကာ ြမစ်ဝ�မ်း တစ်ခ�ချငး်စီသည် 

ယံ��ကည်အားထားရ�ပီး က�နက်ျစရိတ် သက်သာထေိရာက်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်ကိ� ထ�တ်လ�ပ်ေပးလျက်၊ အေရးပါသည့် 

ြဖစ်စ�များ ၊ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ��င် ့တနဖိ်�းများကိ� ဆက်လက် ထနိး်သမ်ိးထား�ိ�ငေ်စရန ် ရည်ရွယ်ပါသည်။  

လ�တိ�သ့ည် ြမစ်၏ ြဖစ်စ�များ ��င် ့လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ေလျာ့နည်းဆံ�း�� ံး  အဆင်န့မ့်ိကျလာမ�ေ�ကာင့ ်ယငး်တိ�အ့မ�ီြပ�ရာ 

ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ မ��ိမြဖစ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ သသိသိာသာေလျာက့ျလာသည် ့ အချိနေ်ရာက်သည်တ့ိ�ငေ်အာင ်  ြမစ်က 

“က�နစ်ည် ��င် ့ ဝနေ်ဆာငမ်�များ”ကိ� အ�မဲမြပတ် ေထာက်ပ့ံေပးေနမည်ဟ� မ�တ်ယ�၊ ��ြမင်ေ့လ�့�ိ�ကသည်။   

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏သက်ေရာက်မ�များသည် ေနာက်ထပ်စီမံကိနး်တစ်ခ� ထပ်တိ�းေမာငး်��င ်

လည်ပတ်သည် ��င်အ့မ� ထပ်တိ�းသက်ေရာက်လာသြဖင့၊်  ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�ချငး်စီက 

ေရ��ည် ထမ်းေဆာင�်ိ�ငေ်သာ အတိ�ငး်အတာအတွငး်သာ ထနိး်သမ်ိးလ�ပ်ေဆာငြ်ခငး်အားြဖင့ ်ဆိ�းဝါးေသာထခိိ�က်မ�များမ� 

ေ��ာင�်�ား�ိ�ငေ်စရန ် စီမံကိနး်တည်ေနရာကိ� ��ေထာင်စံ့�မ�သံ�းသပ်ေရွးချယ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း လ�မ်းြခံ� 

စီမံေရးဆွရဲန ်အလွန ်အေရး�ကီးပါသည်။  

ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များသည် ��စ်ေပါငး် ၁၀ဝ ေကျာ် သက်တမ်းအတွက် ဒဇိီ�ငး်ေရးဆွ ဲ ပံ�စံထ�တ်ထားသည် ့ေငလွံ�း 

ေငရွငး်�ကီးမားစွာ စိ�က်ထ�တ်ရေသာ ရငး်��းီြမ�ပ်��မံ�များ ြဖစ်သည်။ သိ� ့ြဖစ်ရာ၊ ထိ�အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မ� ေပ�ထကွ်လာ 

မည် ့  ထခိိ�က်မ�များကိ�လည်း ကာလ��ည်�ကာ ခံစားရမည် ြဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းြဖစ်စ� ��င် ့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များအေပ� 

ကျေရာက်မည် ့ �ကီးမားသည် ့ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များကိ� ေ��ာင�်�ား�ိ�ငမ်ည် ့ တစ်ခ�တည်းေသာ အခွင်အ့ေရး 

သည် ြပဿနာများဖနတ်ီးေပ�ေပါက်မလာခင ် စီမံကိနး်ေရွးချယ်ြခငး် ၊ တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် ��င် ့ဒဇိီ�ငး် ပံ�စံထ�တ်ြခငး် 

အဆင့မ်ျားတွငရ်��ိ�ိ�ငသ်ည်။ စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင(်SDF) အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်သည် 

အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ၏ လက်ခံ�ိ�ငသ်ည် ့တည်ေနရာေရွးချယ်မ�၊ အမျိ�းအစား ၊ ဒဇိီ�ငး် ၊ အရွယ်အစား ��င် ့

ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�တိ��့�င်စ့ပ်လျ�း၍၊ �ကိ�တငအ်သေိပးသေဘာတ�ညီချက်ရယ��ပီးမ� ဆံ�းြဖတ်မ�များ ြဖစ်လာေစမည် ။  

ဤ (SDF)အေပ� ပထမအ�ကိမ်တည်းြဖတ်ရာ၌ ရ�ိ�ငသ်မ� အေကာငး်ဆံ�းသတငး်အချက်အလက်များအေပ� အေြခခံ 

ပါသည်။ သိ�ေ့သာ် သတငး်အချက်အလက် ထပ်မံရ��ိလာ�ပီး လက်ေတွ�အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်သည်အ့ခါ 

အခါအားေလျာ်စွာ ြပနလ်ည် သံ�းသပ်ရန ်အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ 

8.1။ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်ကိ� ေပါငး်စပ်စ�းစားစီမံေရးဆွဲြခငး်  

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းအတိ�ငး်အတာြဖင် ့ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေစေရးအတွက် ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ေရ��ည် 

တည်တံအ့ကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေရး သတ်မ�တ်ချက်များ��င်အ့ညီ စီမံကိနး်တစ်ခ�စီအတွက် တည်ေနရာေရွးချယ်၊ ဒဇိီ�ငး်ပံ�စံထ�တ်၊ 

တည်ေဆာက်၊ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်�ကေစရန ် ေပါငး်စပ်စ�းစားစီမံေရးဆွသဲည် ့ အဆင် ့ ၃ ဆင်တ့ွင ် အဆိ�ြပ� 

ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ၏ ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ များကိ� ထည်သ့ွငး်ေရးဆွရဲန ်အ�ကံြပ�အပ်ပါ သည်။ 

အဆင် ့၃ ဆင် ့ပါ စီမံေရးဆွြဲခငး်မ�ာ ေအာက်ပါအတိ�ငး်ြဖစ်ပါသည် - 

• တည်ေနရာေရွးချယ်စစ်ထ�တ်ြခငး်ကိ� SDF ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားြခငး်အစီအမံများ (Basin Zoning Plans) 

��င်အ့ညီ  ေဆာငရွ်က်ြခငး် - တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် စီမံကိနး်အားလံ�းအတွက် 
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• စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် (Cumulative Impact Assessment “CIA”)  - 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ  သိ�မ့ဟ�တ် ေရေဝေရလဲဧရိယာတစ်ခ�အတွငး် အသစ် သိ�မ့ဟ�တ် ထပ်တိ�း အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မည် ့စီမံကိနး်များအတွက်  

•     ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိ�က်မ� အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ( Environmental Impact Assessment “EIA”) - ဇယား ၈.၁ 

တွင ် အကျ�းချံ�းေဖာ်ြပထားသည် ့ စီမံကိနး်များအတွက်  EIA သိ�မ့ဟ�တ် ကနဦးပတ်ဝနး်ကျငစံ်�စမ်း 

စစ်ေဆးြခငး်  (Initial Environmental Examination “IEE”) 

အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်သည် ချ�းကပ်မည်သ့ေဘာထားအြမင/်နည်းလမ်းတငြ်ပသည် ့ အဆင် ့ မ�သည်  ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်း 

ေလလ့ာမ� ��င် ့  အေသးစိတ်ဒဇိီ�ငး် သိ� ့ အဆင်ဆ့င်တ့က်လ�မ်းေရာက်��ိလာသည်အ့ခါ ပိ�၍အေသးစိတ်ကျကျေရးဆွဲ 

ပါဝငလ်ာလျက်၊ များေသာအားြဖင် ့ ကနဦး စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် ��င် ့ ဒဇိီ�ငး်အဆင်မ့ျားတွင ် စီမံကိနး် 

အဆိ�ြပ�လ�ာကိ� အများသ�ိ�ိေလ့လာကာ ြပ�ြပင�်ိ�ငေ်ရးအ�ကံေပးရန ်ဖွင်ဟ့ေဖာ်ြပေပးသည်အ့ခါ ၊ �ကီးမားသည် ့ထခိိ�က် 

�ိ�ငေ်ြခများ ေ��ာင�်�ားြခငး်��င် ့အနည်းဆံ�းေလျာခ့ျြခငး်တိ� ့ ေအာငြ်မင်စွ်ာေဆာငရွ်က်�ိ�ငပ်ါသည်။  

စီမံကိနး်တည်ေနရာ စိစစ်ေရွးချယ်ြခငး် - တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်တိ�ငး်ကိ� 

ချ�းကပ်မည်သ့ေဘာထားအြမင/်နည်းလမ်းတငြ်ပသည် ့အဆင်တ့ွင ်သက်ဆိ�ငရ်ာ Basin Zoning Plan ��င် ့တိ�က်ဆိ�င�်ပီး 

စိစစ်ေရွးချယ်သင်သ့ည်။ သိ�မ့�သာ ဤ အစီအမံ��င်အ့ညီ တည်ေနရာေရွးချယ်ထားြခငး် ြဖစ်ေ�ကာငး် 

ေသချာေစမည်ြဖစ်သည်။ Basin Zoning Plan ၈ ခ�တွင ် (၁) သးီြခားဖယ်ထားကာကွယ်ထားသင့သ်ည်ဟ�  

အ�ကံြပ�ထားေသာ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များ ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ ��င် ့ (၂) အေကာင ်အထည်ေဖာ်ရနသ်င်ေ့တာ်�ိ�ငေ်သာ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများဆိ�ငရ်ာ ��ငး်လငး်ေသာသတငး်အချက်အလက်များကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များ ��င် ့ အြခား 

သ�များအတွက် ေဖာ်ြပေပးထားပါသည်။ စီမံကိနး်ကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လိ�သ�သည် စီမံကိနး်စိတ်က�းဒဇိီ�ငး် 

စိစစ်ေရွးချယ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် MOEEသိ� ့ ြဖစ်�ိ�ငသ်မ�အေစာဆံ�း အဆင်တ့ွင ်တငြ်ပရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ Basin Zoning 

Plan ��င်အ့ညီ တည်ေနရာ ေရွးချယ်ထားေသာ စီမံကိနး်များအား MOEE မ� စီမံကိနး် နားလည်မ� စာခ�နလ်�ာရ��ိေရး 

ထည်သ့ွငး်စ�းစားရန ်အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ 

တနဖိ်�းြမင့မ်ားေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည် ့ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်�ကီးများအေပ� MoU 

ခွင်မ့ြပ�သင်ပ့ါ။ တနဖိ်�းြမင့မ်ားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည် ့ ေကျးလက် ��င့ ်

ေဝးလံေခါငဖ်ျား ရပ်ရွာလ�ထ�အား အေထာက်အပ့ံြဖစ်မည့် ထခိိ�က်မ�ပိ�နည်းမည့် အေသးစားစီမံကိနး်များကိ�လည်း34 

ေ�� �ဆက်ေဆာငရွ်က်သင်မ့သင် ့ဆံ�းြဖတ်ေပး�ိ�ငေ်ရး စံ��နး်များ ��င် ့ထပ်မံ တိ�က်ဆိ�ငစ်စ်ေဆးရန ်အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 
34 A capacity limit on “smaller scale” HPPs in High zone sub-basins is yet to be developed, but would need to consider 
the inclusion of small and medium scale HPPs. 
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• စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် (Cumulative Impact Assessment “CIA”)  - 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ  သိ�မ့ဟ�တ် ေရေဝေရလဲဧရိယာတစ်ခ�အတွငး် အသစ် သိ�မ့ဟ�တ် ထပ်တိ�း အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မည် ့စီမံကိနး်များအတွက်  

•     ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိ�က်မ� အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ( Environmental Impact Assessment “EIA”) - ဇယား ၈.၁ 

တွင ် အကျ�းချံ�းေဖာ်ြပထားသည် ့ စီမံကိနး်များအတွက်  EIA သိ�မ့ဟ�တ် ကနဦးပတ်ဝနး်ကျငစံ်�စမ်း 

စစ်ေဆးြခငး်  (Initial Environmental Examination “IEE”) 

အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်သည် ချ�းကပ်မည်သ့ေဘာထားအြမင/်နည်းလမ်းတငြ်ပသည် ့ အဆင် ့ မ�သည်  ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်း 

ေလလ့ာမ� ��င် ့  အေသးစိတ်ဒဇိီ�ငး် သိ� ့ အဆင်ဆ့င်တ့က်လ�မ်းေရာက်��ိလာသည်အ့ခါ ပိ�၍အေသးစိတ်ကျကျေရးဆွဲ 

ပါဝငလ်ာလျက်၊ များေသာအားြဖင် ့ ကနဦး စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် ��င် ့ ဒဇိီ�ငး်အဆင်မ့ျားတွင ် စီမံကိနး် 

အဆိ�ြပ�လ�ာကိ� အများသ�ိ�ိေလ့လာကာ ြပ�ြပင�်ိ�ငေ်ရးအ�ကံေပးရန ်ဖွင်ဟ့ေဖာ်ြပေပးသည်အ့ခါ ၊ �ကီးမားသည် ့ထခိိ�က် 

�ိ�ငေ်ြခများ ေ��ာင�်�ားြခငး်��င် ့အနည်းဆံ�းေလျာခ့ျြခငး်တိ� ့ ေအာငြ်မင်စွ်ာေဆာငရွ်က်�ိ�ငပ်ါသည်။  

စီမံကိနး်တည်ေနရာ စိစစ်ေရွးချယ်ြခငး် - တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်တိ�ငး်ကိ� 

ချ�းကပ်မည်သ့ေဘာထားအြမင/်နည်းလမ်းတငြ်ပသည် ့အဆင်တ့ွင ်သက်ဆိ�ငရ်ာ Basin Zoning Plan ��င် ့တိ�က်ဆိ�င�်ပီး 

စိစစ်ေရွးချယ်သင်သ့ည်။ သိ�မ့�သာ ဤ အစီအမံ��င်အ့ညီ တည်ေနရာေရွးချယ်ထားြခငး် ြဖစ်ေ�ကာငး် 

ေသချာေစမည်ြဖစ်သည်။ Basin Zoning Plan ၈ ခ�တွင ် (၁) သးီြခားဖယ်ထားကာကွယ်ထားသင့သ်ည်ဟ�  

အ�ကံြပ�ထားေသာ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များ ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ ��င် ့ (၂) အေကာင ်အထည်ေဖာ်ရနသ်င်ေ့တာ်�ိ�ငေ်သာ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများဆိ�ငရ်ာ ��ငး်လငး်ေသာသတငး်အချက်အလက်များကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များ ��င် ့ အြခား 

သ�များအတွက် ေဖာ်ြပေပးထားပါသည်။ စီမံကိနး်ကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လိ�သ�သည် စီမံကိနး်စိတ်က�းဒဇိီ�ငး် 

စိစစ်ေရွးချယ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် MOEEသိ� ့ ြဖစ်�ိ�ငသ်မ�အေစာဆံ�း အဆင်တ့ွင ်တငြ်ပရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ Basin Zoning 

Plan ��င်အ့ညီ တည်ေနရာ ေရွးချယ်ထားေသာ စီမံကိနး်များအား MOEE မ� စီမံကိနး် နားလည်မ� စာခ�နလ်�ာရ��ိေရး 

ထည်သ့ွငး်စ�းစားရန ်အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ 

တနဖိ်�းြမင့မ်ားေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည် ့ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်�ကီးများအေပ� MoU 

ခွင်မ့ြပ�သင်ပ့ါ။ တနဖိ်�းြမင့မ်ားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည် ့ ေကျးလက် ��င့ ်

ေဝးလံေခါငဖ်ျား ရပ်ရွာလ�ထ�အား အေထာက်အပ့ံြဖစ်မည့် ထခိိ�က်မ�ပိ�နည်းမည့် အေသးစားစီမံကိနး်များကိ�လည်း34 

ေ�� �ဆက်ေဆာငရွ်က်သင်မ့သင် ့ဆံ�းြဖတ်ေပး�ိ�ငေ်ရး စံ��နး်များ ��င် ့ထပ်မံ တိ�က်ဆိ�ငစ်စ်ေဆးရန ်အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 
34 A capacity limit on “smaller scale” HPPs in High zone sub-basins is yet to be developed, but would need to consider 
the inclusion of small and medium scale HPPs. 
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ဇယား ၈.၁ ။ ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ� စီမံေရးဆွြဲခငး်အဆင်မ့ျား 

စီမံေရးဆဲွြခငး် နည်းလမ်း 
စီမံကိနး်/ စီမံချက်  

ေရးဆဲွြခငး်အဆင် ့
အသံ�းချြခငး် ရည်ရွယ်ချက ် အဓိကလမ်း��နခ်ျက ်

Basin Zoning Plan 

ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားြခငး် 

အစီအမံများ 

စိတက်�းအဆင် ့

MoU အ�ကိ�အဆင် ့

၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င် ့အထက် 

စီမံကိနး် အားလံ�းအတကွ ်

စီမံကိနး်တည်ေနရာ 

စိစစ် ေရွးချယ်ြခငး် 

Basin Zoning Plan 

Cumulative Impact 

Assessment (CIA) 

စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ� 

စိတက်�းအဆင် ့

MoU အ�ကိ�အဆင် ့

MONREC  က 

ဆံ�းြဖတ်သည်အ့တိ�ငး် 
စီမံကနး်တည်ေနရာ 

စိစစ် ေရွးချယ်ြခငး် 

��င် ့ဒဇိီ�ငး် 

CIA လမ်း��နခ်ျက ်

SDF ဒဇိီ�ငး် 

လိ�အပ်ချက်များ 

EIA/IEE 

ပတ်ဝနး်ကျင ်ထိခိ�က်မ� 

အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်/ 

ကနဦး ပတ်ဝနး်ကျင ်စံ�စမ်း 

စစ်ေဆးြခငး်   

ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ� 

အဆင်�့ �င် ့  အေသးစိတ ်

ဒဇိီ�ငး် အဆင် ့

၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက ်

စီမံကိနး် သိ�မ့ဟ�တ ်

သိ�ေလ�ာငမ်�ပမာဏ 

၂၀,ဝ၀ဝ Mm3 ( ၄၀ဝ ha )  

��င် ့ ထိ�ထ့က် �ကးီေသာ 

စီမံကိနး် များအတကွ် - 

EIA 

၁ မဂ�ါဝပ် ��င် ့၁၅ မဂ�ါဝပ် 

အ�ကား  စီမံကနိး် 

များအတကွ် - IEE 

အေသးစိတ် စီမံကိနး် 

ထိခိ�က်မ� အကဲြဖတ် 

ြခငး် ��င် ့စီမံခန်ခဲွ့ေရး 

အစီအစ� 

ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်များ 

အတကွ် EIA 

လမ်း��နခ်ျက ်

စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များဆနး်စစ်ြခငး် (CIA) ။  ။ CIA သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�အတွငး် သိ�မ့ဟ�တ် 

ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်တစ်ခ�အတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များစွာ သိ�မ့ဟ�တ် အေရးပါသည့် ပတ်ဝနး်ကျင ်သိ�မ့ဟ�တ် 

လ�မ�ေရး ဆိ�ငရ်ာ ပငက်ိ�ယ်အရည်အေသွးများ ( တနဖိ်�း�ကီးမားသည့် ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င့ ် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာများ) အေပ� 

ထခိိ�က်ေစ�ိ�ငေ်သာ သိ�မ့ဟ�တ် ဆိ�းဝါးသည့်ထခိိ�က်မ�တွင ် ပါဝငက်�ပ့ံ�ိ�ငေ်သာ ေနာက်ထပ်  ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်  

တစ်ခ�အား စီမံေရးဆွရဲာတွင ်အသံ�းဝငသ်ည် ့နည်းလမ်းတစ်ခ�ြဖစ်သည်။ အဆိ�ြပ�ထားသည့် ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�၏ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များသည်  (တနဖိ်�း�ကီးမားသည့် ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င့ ် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာများ)၏ 

ေရ��ည် တည်တံ�့ိ�ငမ်� သိ�မ့ဟ�တ်  အလားအလာေကာငး်မွန�်ိ�ငမ်� တိ�က့ိ� ထခိိ�က်ေစ�ိ�ငသ်ည့် အေြခခံသတ်မ�တ်အဆင် ့

တစ်ရပ်ကိ� ေကျာလ်ွနမ်ည်၊မေကျာ်လွနမ်ည်ဆိ�သည်ကိ� အကဲြဖတ်�ိ�ငရ်န ်စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များဆနး်စစ်ြခငး် 

(CIA) နည်းလမ်းကိ� ဒဇိီ�ငး်ပံ�ေဖာ်ထားြခငး်ြဖစ်သည်။ ဤနည်းအားြဖင် ့  ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်အသစ်များ၏ 

အေရအတွက်၊ အမျိ�းအစား ၊ အရွယ်အစား ��င် ့တည်ေနရာတိ��့�င် ့ဆက်�ယွ်သည် ့ေရ��ည်တည်တံေ့သာ ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အဆင် ့ (ကိ� ေဖာ်ေဆာင�်ိ�ငစွ်မ်း��ိမ��ိ) ပိ�ငး်ြခားဆံ�းြဖတ်�ိ�ငမ်ည်၊ လက်��ိ��င့ ် အနာဂတ်တွင ်

ဆက်လက်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လာ�ိ�ငသ်ည်များကိ� ထည့်သွငး်စ�းစား၍၊ ဤ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များ 

အတွက် သင့ေ်တာ်သည့် စီမံခန်ခ့ွဲေရး အစီအမံများ ေရးဆွရဲန ်ေဆာငရွ်က်�ိ�ငမ်ည် ြဖစ်သည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�အတွငး် သိ�မ့ဟ�တ် ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်တစ်ခ�အတွငး်  စီမံကိနး်များစွာကိ� စ�းစားလျငြ်ဖစ်ေစ ၊ 

တစ်ခ�တည်းေသာ စီမံကိနး်ကိ�အဆိ�ြပ�တငြ်ပလာလျငြ်ဖစ်ေစ  စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များဆနး်စစ်ြခငး် (CIA)  

လိ�မလိ�ကိ� MOEE ��င့ ် MONREC တိ� ့ အတ�စိစစ်သတ်မ�တ်သင်သ့ည်။ အေကာငအ်ထည်မေဖာ်ရေသးေသာ သိ�မ့ဟ�တ် 

တစ်ပိ�ငး်တစ်စသာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရေသးေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ / ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်အတွငး် အဆိ�ြပ� ထားသည့် 

တစ်ခ� သိ�မ့ဟ�တ် တစ်ခ�ထက်ပိ�ေသာ  အလတ်စား သိ�မ့ဟ�တ် အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များသည် (တနဖိ်�း 

�ကီးမားသည့် ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့ ် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာများ) ကိ� ဆိ�ဝါးစွာ ထခိိ�က်ေစ�ိ�ငသ်ည်ဟ� ေမ�ာ်မ�နး်ရသည့်အခါ  

စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များဆနး်စစ်ြခငး် (CIA )ကိ�ေဆာငရွ်က်ရန ်အသင်ေ့တာ်ဆံ�းြဖစ်သည်။ 
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ပတ်ဝနး်ကျင ်ထခိိ�က်မ� အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် (EIA) ။  ။ ြမနမ်ာ EIA လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ (၂၀၁၅)35 ��င်အ့ညီ ၁ မဂ�ါဝပ် 

��င်အ့ထက် ��ိသည် ့ မည်သည် ့ စီမံကိနး် အတွက်မဆိ� စီမံကိနး် သးီသန် ့ EIA သိ�မ့ဟ�တ် ကနဦး ပတ်ဝနး်ကျင ် စံ�စမ်း 

စစ်ေဆးြခငး်(IEE) ေဆာငရွ်က်ြခငး်သည် စီမံကိနး်စီမံေရးဆွြဲခငး်၏ ေနာက်ဆံ�း ��င် ့ အေသးစိတ်အကျဆံ�း အဆင်ြ့ဖစ် 

သည်။ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၅ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် သိ�မ့ဟ�တ် ေရေလ�ာငပ်မာဏ က�ဗမီတာ သနး်ေပါငး် ၂၀ ��င်အ့ထက် 

သိ�မ့ဟ�တ် ေရေလ�ာငတ်မံ၏ မျက်��ာြပင ် ဧရိယာ ၄၀ဝ  ဟက်တာ ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များအတွက် 

ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိ�က်မ�အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် (EIA) ေဆာငရွ်က်ရန ်လိ�အပ်သည်။  တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁ မဂ�ါဝပ် ��င် ့

၁၅ မဂ�ါဝပ်အ�ကားတွင�်�ိ�ပီး ေရေလ�ာငပ်မာဏ က�ဗမီတာသနး်ေပါငး် ၂၀ ထက်ေလျာန့ည်းကာ ေရေလ�ာင ် တမံ၏ 

မျက်��ာြပင ်ဧရိယာ ၄၀ဝ ဟက်တာ ထက်နည်းေသာ စီမံကိနး်များအတွက်  ကနဦး ပတ်ဝနး်ကျင်စံ�စမ်းစစ်ေဆးြခငး်  (IEE)  

ေဆာငရွ်က်ရန ်လိ�အပ်ပါသည်။ 

EIA လ�ပ်ငနး်စ�ကိ�  စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် ��င် ့ ဒဇိီ�ငး်ပံ�စံထ�တ်သည်က့ာလအတွငး် စတငသ်င်သ့ည်။ ထိ�သိ� ့ 

ေဆာငရွ်က်ြခငး်သည် ေကာငး်မွနေ်သာ�ိ�ငင်တံကာလ�ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ�အေလအ့ထများ��င် ့ကိ�က်ညီကာ ဤအေစာပိ�ငး် 

လ�ပ်ငနး်တွင ် အငဂ်ျင်နယီာ��င် ့ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငအ်ဖွဲ�များအ�ကား ရငး်��းီစွာပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ� ြဖစ်ေပ� 

ေစပါသည်။ ဤသိ�ေ့ဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့�်ကီးမားသည် ့ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�များ ေ��ာင�်�ား�ိ�ငေ်ရး ��င် ့

သက်သာေလျာ့ပါးေစေရး အတွက် ဒဇိီ�ငး်အ�ပီးမသတ်ခင ် စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် ��င် ့ ဒဇိီ�ငး်ပံ�စံထ�တ်ြခငး်တိ� ့ 

တိ�းတက် ေကာငး်မွန ်ေစရန ် EIA/IEE က က�ညီြဖည်ဆ့ည်းမ�ေပး�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

8.2။ ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န်ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်  

ေရ��ည်တည်တံအ့ကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� လမ်း��နရ်န ် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�ချငး်စီ 

အတွက် ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်အစီအမံ (Zoning Plan) တစ်ခ�ကိ� ေဖာ်ထ�တ်ထားပါသည်။ ထိ�အစီအမံသည် (၁) 

အလတ်စား ��င့ ် အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များေ�ကာင့ ် ြမစ်ဝ�မ်း၏ မ��ိမြဖစ်ြဖစ်စ�များ��င့ ် ြမင်မ့ားေသာ 

သဘာဝတနဖိ်�းများ  လွနလ်ွနက်ဲကဲအဆင်န့မ့်ိကျမ� သိ�မ့ဟ�တ် ဆံ�း�� ံးမ�ြဖစ်ေပ�ေစ�ိ�ငမ်ည့် ေရ��ည်တည်တံအ့ကျိ�း 

ြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ��င် ့မကိ�က်ညီေသာ  အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မျိ�းကိ�  မြပ�လ�ပ် 

ဘ ဲ သးီသန ့က်ာကွယ်ထနိး်သမ်ိးထားရမည့် တနဖိ်�းြမင့ဧ်ရိယာများ (၂) ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန် 

အလားအလာ��ိသည့် သင်ေ့တာ်သည် ့တနဖိ်�းနမ့်ိဧရိယာများကိ� အ�ကံြပ�ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ေပးပါသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်အစီအမံ (Basin Zoning Plan)သည် အလံ�းစံ�ေသာ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ 

လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်��င် ့ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်များ၏ ေကာငး်မွနေ်သာအေြခအေနများသိ� ့ ထည့်ဝငြ်ဖည့်ဆည်းေပးသည် ့သဘာဝ 

အပိ�ငး်အြခား ယ�နစ်��စ်ခ�ကိ� လက်ခံအသအိမ�တ်ြပ�ပါသည်- 

• ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ။  ။ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�အတွငး်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ေရဆငး်ဧရိယာများကိ� ပငလ်ယ် ��င် ့

ဆက်သွယ်ေပးကာ ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�များ၊ ��နး်��င် ့ ေရေနေဂဟစနစ်များအတွက် တားဆးီမ�မ��ိေသာ 

ဆက်သွယ်ေရးစနစ်ကိ� ေပး၍၊ ြမစ်ဝ�မ်း၏ အေရးပါေသာြဖစ်စ�များ��င် ့လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ� ထနိး်သမ်ိးေပး 

သည် ့အဓိကြမစ်လမ်းေ�ကာငး် 

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ။  ။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်/အဓိက ြမစ်လက်တက် အတွငး်သိ� ့ ြဖစ်ေစ၊ ပငလ်ယ်အတွငး်သိ� ့ ြဖစ်ေစ 

တိ�က်�ိ�က် စီးဝင�်ပီး ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေဂဟစနစ် လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များအေပ� ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ၊ ဓာတ�ေဗဒဆိ�ငရ်ာ ��င် ့

 
35 MOECAF, 2015. Environmental Impact Assessment Procedure. Notification No. 616/2015. 29 December 2015. 
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ပတ်ဝနး်ကျင ်ထခိိ�က်မ� အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် (EIA) ။  ။ ြမနမ်ာ EIA လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ (၂၀၁၅)35 ��င်အ့ညီ ၁ မဂ�ါဝပ် 

��င်အ့ထက် ��ိသည် ့ မည်သည် ့ စီမံကိနး် အတွက်မဆိ� စီမံကိနး် သးီသန် ့ EIA သိ�မ့ဟ�တ် ကနဦး ပတ်ဝနး်ကျင ် စံ�စမ်း 

စစ်ေဆးြခငး်(IEE) ေဆာငရွ်က်ြခငး်သည် စီမံကိနး်စီမံေရးဆွြဲခငး်၏ ေနာက်ဆံ�း ��င် ့ အေသးစိတ်အကျဆံ�း အဆင်ြ့ဖစ် 

သည်။ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၅ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် သိ�မ့ဟ�တ် ေရေလ�ာငပ်မာဏ က�ဗမီတာ သနး်ေပါငး် ၂၀ ��င်အ့ထက် 

သိ�မ့ဟ�တ် ေရေလ�ာငတ်မံ၏ မျက်��ာြပင ် ဧရိယာ ၄၀ဝ  ဟက်တာ ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များအတွက် 

ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိ�က်မ�အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် (EIA) ေဆာငရွ်က်ရန ်လိ�အပ်သည်။  တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁ မဂ�ါဝပ် ��င် ့

၁၅ မဂ�ါဝပ်အ�ကားတွင�်�ိ�ပီး ေရေလ�ာငပ်မာဏ က�ဗမီတာသနး်ေပါငး် ၂၀ ထက်ေလျာန့ည်းကာ ေရေလ�ာင ် တမံ၏ 

မျက်��ာြပင ်ဧရိယာ ၄၀ဝ ဟက်တာ ထက်နည်းေသာ စီမံကိနး်များအတွက်  ကနဦး ပတ်ဝနး်ကျငစံ်�စမ်းစစ်ေဆးြခငး်  (IEE)  

ေဆာငရွ်က်ရန ်လိ�အပ်ပါသည်။ 

EIA လ�ပ်ငနး်စ�ကိ�  စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် ��င် ့ ဒဇိီ�ငး်ပံ�စံထ�တ်သည်က့ာလအတွငး် စတငသ်င်သ့ည်။ ထိ�သိ� ့ 

ေဆာငရွ်က်ြခငး်သည် ေကာငး်မွနေ်သာ�ိ�ငင်တံကာလ�ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ�အေလအ့ထများ��င် ့ကိ�က်ညီကာ ဤအေစာပိ�ငး် 

လ�ပ်ငနး်တွင ် အငဂ်ျင်နယီာ��င် ့ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငအ်ဖွဲ�များအ�ကား ရငး်��းီစွာပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ� ြဖစ်ေပ� 

ေစပါသည်။ ဤသိ�ေ့ဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့�်ကီးမားသည် ့ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�များ ေ��ာင�်�ား�ိ�ငေ်ရး ��င် ့

သက်သာေလျာ့ပါးေစေရး အတွက် ဒဇိီ�ငး်အ�ပီးမသတ်ခင ် စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် ��င် ့ ဒဇိီ�ငး်ပံ�စံထ�တ်ြခငး်တိ� ့ 

တိ�းတက် ေကာငး်မွန ်ေစရန ် EIA/IEE က က�ညီြဖည်ဆ့ည်းမ�ေပး�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

8.2။ ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န်ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်  

ေရ��ည်တည်တံအ့ကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� လမ်း��နရ်န ် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�ချငး်စီ 

အတွက် ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်အစီအမံ (Zoning Plan) တစ်ခ�ကိ� ေဖာ်ထ�တ်ထားပါသည်။ ထိ�အစီအမံသည် (၁) 

အလတ်စား ��င့ ် အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များေ�ကာင့ ် ြမစ်ဝ�မ်း၏ မ��ိမြဖစ်ြဖစ်စ�များ��င့ ် ြမင်မ့ားေသာ 

သဘာဝတနဖိ်�းများ  လွနလ်ွနက်ဲကဲအဆင်န့မ့်ိကျမ� သိ�မ့ဟ�တ် ဆံ�း�� ံးမ�ြဖစ်ေပ�ေစ�ိ�ငမ်ည့် ေရ��ည်တည်တံအ့ကျိ�း 

ြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ��င် ့မကိ�က်ညီေသာ  အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မျိ�းကိ�  မြပ�လ�ပ် 

ဘ ဲ သးီသန ့က်ာကွယ်ထနိး်သမ်ိးထားရမည့် တနဖိ်�းြမင့ဧ်ရိယာများ (၂) ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန် 

အလားအလာ��ိသည့် သင်ေ့တာ်သည် ့တနဖိ်�းနမ့်ိဧရိယာများကိ� အ�ကံြပ�ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ေပးပါသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်အစီအမံ (Basin Zoning Plan)သည် အလံ�းစံ�ေသာ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ 

လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်��င် ့ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်များ၏ ေကာငး်မွနေ်သာအေြခအေနများသိ� ့ ထည့်ဝငြ်ဖည့်ဆည်းေပးသည် ့သဘာဝ 

အပိ�ငး်အြခား ယ�နစ်��စ်ခ�ကိ� လက်ခံအသအိမ�တ်ြပ�ပါသည်- 

• ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ။  ။ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�အတွငး်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ေရဆငး်ဧရိယာများကိ� ပငလ်ယ် ��င် ့

ဆက်သွယ်ေပးကာ ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�များ၊ ��နး်��င် ့ ေရေနေဂဟစနစ်များအတွက် တားဆးီမ�မ��ိေသာ 

ဆက်သွယ်ေရးစနစ်ကိ� ေပး၍၊ ြမစ်ဝ�မ်း၏ အေရးပါေသာြဖစ်စ�များ��င် ့လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ� ထနိး်သမ်ိးေပး 

သည် ့အဓိကြမစ်လမ်းေ�ကာငး် 

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ။  ။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်/အဓိက ြမစ်လက်တက် အတွငး်သိ� ့ ြဖစ်ေစ၊ ပငလ်ယ်အတွငး်သိ� ့ ြဖစ်ေစ 

တိ�က်�ိ�က် စီးဝင�်ပီး ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေဂဟစနစ် လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များအေပ� ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ၊ ဓာတ�ေဗဒဆိ�ငရ်ာ ��င် ့

 
35 MOECAF, 2015. Environmental Impact Assessment Procedure. Notification No. 616/2015. 29 December 2015. 
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ဇီဝေဗဒဆိ�ငရ်ာ ြဖစ်စ�များက လ�မ်းမိ�းသက်ေရာက်�ိ�ငရ်န ်အဓိကကျေသာ �ကားခံ က�နး်/ေရ အဆက်အသွယ် 

များ ဖနတ်ီးေပးသည် ့ထင�်�ားကွဲြပားေသာ သဘာဝေရဆငး်ဧရိယာများ 

ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်အစီအမံ (Basin Zoning Plan)သည် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

များအတွက် သးီြခားစီမံခန်ခ့ွဲေရးဇ�နမ်ျား ��င် ့ ထနိး်ချ�ပ်မ�များကိ� သတ်မ�တ်ေပးသည်။ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်အသစ် 

များ၏ တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး်��င် ့ မ�ဝါဒများ၊ အစီအမံများ၊ လမ်း��နခ်ျက်များ၊ ေလလ့ာမ�များ��င့ ် အေထာက်အပ့ံ 

ြပ�ေပးြခငး်တိ�အ့တွက် ထိ�အစီအမံများကိ� အသံ�းြပ�လျင ်ေရ��ည်တည်တံေ့သာ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

အတွက် အေြခခံအ�တ်ြမစ် ြဖစ်လာပါလိမ့်မည်။ 

8.2.1။ ပင်မြမစ်ေ�ကာငး် ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေ��ာက်ြခငး်  

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�၏ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ ြဖစ်စ�များ��င် ့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ� ထနိး်သမ်ိးထားရန ်

ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်အတွငး် လိ�အပ်ေသာ ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ၊ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒဆိ�ငရ်ာ��င် ့ေဂဟေဗဒစနစ်ဆိ�ငရ်ာ ချိတ်ဆက် 

မ�ကိ� ေထာက်ပ့ံေပးသည်။ အတားအဆးီမ��ိေသာ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်မ�သည် ေရ၊ ��နး်အနည်အနစ်၊ ငါး ��င် ့

အြခားေရေနသက်��ိများအတွက်  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ��င် ့ ပငလ်ယ်အ�ကား သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျ ေ���ေြပာငး်သွားလာ 

�ိ�ငသ်ည်လ့မ်းေ�ကာငး်ကိ� ဖနတ်ီးေပးသည်။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်မ�က အားြဖည့်က�ညီေပးေသာ ြမစ်ဝ�မ်း 

လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် - 

• ရာသအီလိ�က်ေြပာငး်လဲေသာ ေရထ�စီး��နး် ��င် ့ေရမျက်��ာြပငအ်နမ့်ိအြမင် ့အပါအဝင ်ေရသသံရာလည်ပတ်မ� 

��င် ့ြမစ်ေရစီး၏ထ�းြခားေသာ လက�ဏာများ 

• ြမစ်ေ�ကာငး် ထနိး်သိမ်းေစာင်ေ့��ာက်မ� 

• ေရေနသက်��ိများ၏ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာအချက်ြပမ� ��င် ့ ြဖစ်စ�များ (ဥပမာ- ငါးများေ���ေြပာငး် သွားလာြခငး် 

အတွက်) ��င် ့ြမစ်တစ်ေလ�ာက်သက်��ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများအား ထိနး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်မ� 

• ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် က�နး်ေြမမ� ဆငး်သက်လာသည် ့ အာဟာရများ အား ေရစီးအားြဖင်တ့ွနး်ထ�တ်သယ်ေဆာငမ်� 

��င် ့ကမ်း�ိ�းတနး် ��င် ့ပငလ်ယ် ဧရိယာများသိ� ့ ပိ�ေ့ဆာငမ်� 

• ကမ်း�ိ�တနး်ေြမြပငပံ်�စံကိ� ထိနး်သမ်ိးထား�ိ�ငရ်န ် ပငလ်ယ်ဧရိယာအတွငး် ��နး်အနည်အနစ် ြပနလ်ည ်

ြဖည်တ့ငး်ေပးြခငး် 

• သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ထနိး်သိမ်းမ� - ေရ�ကီးေရလ�ံမ� ��င် ့ကမ်း�ိ�းတနး်ထနိး်သိမ်းကာကွယ်မ� 

• ြမစ်ဝက�နး်ေပ�ေဒသများအတွငး် ေရငနဝ်ငေ်ရာက်မ�ကိ� ကာကွယ်တားဆးီြခငး် 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် အေပ�တွင ် တမံ�ကီးများ တည်ေဆာက်လ�ပ်ကိ�ငြ်ခငး်သည်  ြမစ်အတွငး် အတားအဆးီများဖနတ်ီး၍ 

ပငမ်ေရလမ်းေ�ကာငး်ကိ�  တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်ဆက်သွယ်ေနေသာ ြမစ်အပိ�ငး်များအြဖစ် အလျားလိ�က် အစိတ်စိတ် 

ပိ�ငး်ကန်က့ာ ဆက်သွယ်မ� ြပတ်ေတာက်ေစသည်။ တမံတည်ေဆာက်လ�ပ်ကိ�ငြ်ခငး်သည် ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်အတွငး် 

ေအာက်ပါအေ�ကာငး်များေ�ကာင် ့အဆင်န့မ့်ိကျမ�များ ြဖစ်ေစပါသည် - 

• ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� အေြပာငး်အလဲ - ဆည်ေရ သိ�ေလ�ာငထ်နိး်သမ်ိးမ�ေ�ကာင် ့ေနစ့� ��င် ့ရာသီအလိ�က် စီးဆငး်မ� 

ကိ� ထနိး်ည�ိခံရြခငး် 
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• ေရအရည်အေသွးအဆင်န့မ့်ိကျြခငး် - ဆည်ေရသိ�ေလ�ာငမ်�ေ�ကာင် ့ ေရ၏အပ�ချိန၊် အလငး်ထိ�းေဖာက်�ိ�ငမ်�၊ 

ေအာက်ဆဂီျင ်ပါဝငမ်�ပမာဏ ၊ အာဟာရ ပါဝငမ်�ပမာဏ  အေြပာငး်အလဲများ 

• ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ အေြပာငး်အလဲများ - ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျသည့် ��နး်ဝနအ်ား 

ေလျာက့ျြခငး်၊ ��နး်တွငပ်ါဝငသ်ည် ့သေဲကျာက်ဖွဲ�စည်းပံ� အချိ�းအစား အေြပာငး်အလဲ ��င် ့ဆည်အတွငး် ��နး်များ 

ဖမ်းထနိး်ထားြခငး်��င် ့ဆက်� �ယ်သည် ့ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ အေြပာငး် အလဲများ 

• ေရေနသက်��ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများကိ� ပိ�ငး်ကန် ့ြခငး် - တမံအတားအဆးီများသည် ြမစ်ေ�ကာငး် 

အတွငး် ငါးများ ေ���ေြပာငး်သွားလာမ�ကိ� ပိတ်ပငတ်ားဆးီ�ပီး၊ တသားတည်းစီးဆငး်ေနသည့် ြမစ်ေရ��ငက်ိ� 

တမံတွငး် ေရနက်ပိ�ငး်��ိ ေရေအးထ���င် ့ တမံအေပ�ယံမျက်��ာြပငတ်ွင ် ေ��းေကွးစွာစီးဆငး်ေသာ ေရေ�းွများ 

အြဖစ် ��စ်ပိ�ငး်ကွဲေစသလိ�၊ ြမစ်ေ�ကာငး်��င် ့ တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်သာဆက်သွယ်ထားေသာ၊ ေြပာငး်လဲ 

သက်ေရာက်ခံရေသာ ေရေနသက်��ိများ ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများ လည်း ြဖစ်ေပ�ေစသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်တည်��ိသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များသည် အလားတ�ထခိိ�က်မ�များ ဖနတ်ီးြဖစ်ေပ� 

ေစေသာ်လည်း  ၎ငး်တိ�သ့ည် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းစီးဆငး်မ� စ�စ�ေပါငး်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်မ�ကိ�သာ သက်ေရာက်မ���ိမည်။ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် အေပ� ��ိ စီမံကိနး်များသည် စီမံကိနး်တည်��ိရာမ�သည် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� တစ်ခ�လံ�းအေပ� 

သက်ေရာက်ကာ  ပိ��ကီးမားသည် ့ထခိိ�က်မ�များ ြဖစ်ေပ�ေစသည်။ 

ေလးေထာင်အ့ကွက် ၁။ ြမစ်ဝ�မ်း၏ ကျနး်မာသနစွ်မ်းမ� ��င် ့ငါးထ�တ်လ�ပ်မ�၏ အေရး�ကီးပံ� 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်စီံးပွားေရး၏ အဓိကအစိတ်အပိ�ငး်တစ်ခ�ြဖစ်သည် ့ ေရချိ�ငါး ��င် ့ ပငလ်ယ်ငါးထ�တ်လ�ပ်ေရးကိ� ထိနး်သမ်ိးထား�ိ�ငရ်န၊် 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ ကျနး်မာသနစွ်မ်းမ�သည် အလွနအ်ေရးပါသည်။ ရာသအီလိ�က်ေရစီးဆငး်မ�၊ ေရအရည်အေသွး ��င် ့ြမစ်၏ ဘ�မိ��ပ်သွင ်

ေဗဒဆိ�ငရ်ာ အေြပာငး်အလဲများ အားလံ�းသည် သက်��ိများ၏ သဘာဝေရချိ�အတွငး် ကျက်စားရာေနရာများ ကိ� အဆင်န့မ့်ိကျ 

ေစသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံအဓိကြမစ်�ကီးများမ� ပငလ်ယ်ထဲ စီးဝငေ်သာေရများတွင ်ပငလ်ယ်တွငး်ေနသက်��ိများအတွက်လိ�အပ်ေသာ 

အာဟာရများပါ��ိ�ပီး၊ ကမ်း�ိ� းတနး်ငါးထ�တ်လ�ပ်ေရးအတွက် မ��ိမြဖစ်လိ�အပ်သည် ့ သဘာဝကမ်း�ိ� းတနး် ြဖစ်စ�များ 

ထိနး်သိမ်းထားရန ်က�ညီေပးသည်။  

၂၀၁၄ တွင ် တစ်�ိ�ငင်လံံ�း ငါးထ�တ်လ�ပ်မ�(ခန်မ့�နး်ေြခ) သည် ၅,ဝ၄၈,၀၀၀ မက်ထရစ်တနြ်ဖစ်�ပီး ကမ�ာ ့ ငါးထ�တ် လ�ပ်မ�၏ ၃ 

ရာခိ�င�်�နး်ဝနး်ကျင�်�ိသည်။ ဤကိနး်ဂဏနး်တွင ်ေရချိ�ငါးလ�ပ်ငနး်မ� ၂၇.၃ ရာခိ�င�်�နး် ၊ ပငလ်ယ်ငါးလ�ပ်ငနး်မ� ၅၃.၅ ရာခိ�င�်�နး် ��င် ့

ငါးေမွးြမ�ေရးမ� ၁၉.၁ ရာခိ�င�်�နး် တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ တစ်�ိ�ငင်လံံ�း ငါးထ�တ်လ�ပ်မ�အတိ�ငး်အတာသည် သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များအတွက် 

အေရးပါ�ပီး ငါးလ�ပ်ငနး် က� အတွငး် ခန်မ့�နး်ေြခ လ� ၃.၂ သနး် ( အချိနြ်ပည် ့၈၀ဝ,ဝ၀ဝ - အချိနပိ်�ငး် ၂.၄ သနး် )ကိ� အလ�ပ်အကိ�င ်

ေပးအပ်ထားသည် ။ 

ငါးထ�တ်လ�ပ်ေရးသည် GDP ထည်ဝ့ငမ်�တွင ် စတ�တ� ေြမာက် အ�ကီးဆံ�းက� ြဖစ်�ပီး၊ �ိ�ငင်ြံခားေငရွ��မိ�တွင ် စတ�တ� အ�ကီးဆံ�း 

ရငး်ြမစ်ြဖစ်ကာ လ�အများစ�အတွက် အေရးပါေသာ တိရစ�ာန ်ပ�ိ�တငး် ရငး်ြမစ်ကိ� ေထာက်ပ့ံေပးလျက်��ိသည်(လ�တစ်ဦးအတွက် 

တစ်��စ်လ�င ်ပျမ်းမ� ၃၀ ကီလိ�ဂရမ် ေထာက်ပ့ံေပးသည်)။ 

အရငး်အြမစ် ။ ၂၀၁၄ခ�နစ် ငါးလ�ပ်ငနး် စာရငး်အငး်  ၊ ငါးလ�ပ်ငနး်ဦးစီးဌာန ၊ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်။ံ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အား ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�စီ၏ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အတွငး်  ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ��င် ့ အြခား ေရအရငး်အြမစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များ (ဥပမာ- စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရး 

ဆည်များ) မြပ�လ�ပ်ဘ ဲ သးီသန်က့ာကွယ်ထားရမည် ့ အတိ�ငး်အတာကိ� အ�ကံြပ�ေပးြခငး်ြဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အများစ�သည် ြမစ်၏ထိ�ကာကွယ်ထားမည့်အပိ�ငး်အကန်တ့စ်ေလ�ာက် ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်မ� ထနိး်သိမ်းထားြခငး် 

အားြဖင်၊့ ထိ�ေနရာမ�တဆင် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ထသဲိ� ့ ြမစ်ေရများ ထ�တ်လ�တ်ကာ ထိ�မ�တဆင် ့ ပငလ်ယ်အထိ 
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• ေရအရည်အေသွးအဆင်န့မ့်ိကျြခငး် - ဆည်ေရသိ�ေလ�ာငမ်�ေ�ကာင် ့ ေရ၏အပ�ချိန၊် အလငး်ထိ�းေဖာက်�ိ�ငမ်�၊ 

ေအာက်ဆဂီျင ်ပါဝငမ်�ပမာဏ ၊ အာဟာရ ပါဝငမ်�ပမာဏ  အေြပာငး်အလဲများ 

• ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ အေြပာငး်အလဲများ - ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျသည့် ��နး်ဝနအ်ား 

ေလျာက့ျြခငး်၊ ��နး်တွငပ်ါဝငသ်ည် ့သေဲကျာက်ဖွဲ�စည်းပံ� အချိ�းအစား အေြပာငး်အလဲ ��င် ့ဆည်အတွငး် ��နး်များ 

ဖမ်းထနိး်ထားြခငး်��င် ့ဆက်� �ယ်သည် ့ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ အေြပာငး် အလဲများ 

• ေရေနသက်��ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများကိ� ပိ�ငး်ကန် ့ြခငး် - တမံအတားအဆးီများသည် ြမစ်ေ�ကာငး် 

အတွငး် ငါးများ ေ���ေြပာငး်သွားလာမ�ကိ� ပိတ်ပငတ်ားဆးီ�ပီး၊ တသားတည်းစီးဆငး်ေနသည့် ြမစ်ေရ��ငက်ိ� 

တမံတွငး် ေရနက်ပိ�ငး်��ိ ေရေအးထ���င် ့ တမံအေပ�ယံမျက်��ာြပငတ်ွင ် ေ��းေကွးစွာစီးဆငး်ေသာ ေရေ�းွများ 

အြဖစ် ��စ်ပိ�ငး်ကွဲေစသလိ�၊ ြမစ်ေ�ကာငး်��င် ့ တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်သာဆက်သွယ်ထားေသာ၊ ေြပာငး်လဲ 

သက်ေရာက်ခံရေသာ ေရေနသက်��ိများ ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများ လည်း ြဖစ်ေပ�ေစသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်တည်��ိသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များသည် အလားတ�ထခိိ�က်မ�များ ဖနတ်ီးြဖစ်ေပ� 

ေစေသာ်လည်း  ၎ငး်တိ�သ့ည် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းစီးဆငး်မ� စ�စ�ေပါငး်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်မ�ကိ�သာ သက်ေရာက်မ���ိမည်။ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် အေပ� ��ိ စီမံကိနး်များသည် စီမံကိနး်တည်��ိရာမ�သည် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� တစ်ခ�လံ�းအေပ� 

သက်ေရာက်ကာ  ပိ��ကီးမားသည် ့ထခိိ�က်မ�များ ြဖစ်ေပ�ေစသည်။ 

ေလးေထာင်အ့ကွက် ၁။ ြမစ်ဝ�မ်း၏ ကျနး်မာသနစွ်မ်းမ� ��င် ့ငါးထ�တ်လ�ပ်မ�၏ အေရး�ကီးပံ� 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်စီံးပွားေရး၏ အဓိကအစိတ်အပိ�ငး်တစ်ခ�ြဖစ်သည် ့ ေရချိ�ငါး ��င် ့ ပငလ်ယ်ငါးထ�တ်လ�ပ်ေရးကိ� ထိနး်သမ်ိးထား�ိ�ငရ်န၊် 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ ကျနး်မာသနစွ်မ်းမ�သည် အလွနအ်ေရးပါသည်။ ရာသအီလိ�က်ေရစီးဆငး်မ�၊ ေရအရည်အေသွး ��င် ့ြမစ်၏ ဘ�မိ��ပ်သွင ်

ေဗဒဆိ�ငရ်ာ အေြပာငး်အလဲများ အားလံ�းသည် သက်��ိများ၏ သဘာဝေရချိ�အတွငး် ကျက်စားရာေနရာများ ကိ� အဆင်န့မ့်ိကျ 

ေစသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံအဓိကြမစ်�ကီးများမ� ပငလ်ယ်ထဲ စီးဝငေ်သာေရများတွင ်ပငလ်ယ်တွငး်ေနသက်��ိများအတွက်လိ�အပ်ေသာ 

အာဟာရများပါ��ိ�ပီး၊ ကမ်း�ိ� းတနး်ငါးထ�တ်လ�ပ်ေရးအတွက် မ��ိမြဖစ်လိ�အပ်သည် ့ သဘာဝကမ်း�ိ� းတနး် ြဖစ်စ�များ 

ထိနး်သိမ်းထားရန ်က�ညီေပးသည်။  

၂၀၁၄ တွင ် တစ်�ိ�ငင်လံံ�း ငါးထ�တ်လ�ပ်မ�(ခန်မ့�နး်ေြခ) သည် ၅,ဝ၄၈,၀၀၀ မက်ထရစ်တနြ်ဖစ်�ပီး ကမ�ာ ့ ငါးထ�တ် လ�ပ်မ�၏ ၃ 

ရာခိ�င�်�နး်ဝနး်ကျင�်�ိသည်။ ဤကိနး်ဂဏနး်တွင ်ေရချိ�ငါးလ�ပ်ငနး်မ� ၂၇.၃ ရာခိ�င�်�နး် ၊ ပငလ်ယ်ငါးလ�ပ်ငနး်မ� ၅၃.၅ ရာခိ�င�်�နး် ��င် ့

ငါးေမွးြမ�ေရးမ� ၁၉.၁ ရာခိ�င�်�နး် တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ တစ်�ိ�ငင်လံံ�း ငါးထ�တ်လ�ပ်မ�အတိ�ငး်အတာသည် သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များအတွက် 

အေရးပါ�ပီး ငါးလ�ပ်ငနး် က� အတွငး် ခန်မ့�နး်ေြခ လ� ၃.၂ သနး် ( အချိနြ်ပည် ့၈၀ဝ,ဝ၀ဝ - အချိနပိ်�ငး် ၂.၄ သနး် )ကိ� အလ�ပ်အကိ�င ်

ေပးအပ်ထားသည် ။ 

ငါးထ�တ်လ�ပ်ေရးသည် GDP ထည်ဝ့ငမ်�တွင ် စတ�တ� ေြမာက် အ�ကီးဆံ�းက� ြဖစ်�ပီး၊ �ိ�ငင်ြံခားေငရွ��မိ�တွင ် စတ�တ� အ�ကီးဆံ�း 

ရငး်ြမစ်ြဖစ်ကာ လ�အများစ�အတွက် အေရးပါေသာ တိရစ�ာန ်ပ�ိ�တငး် ရငး်ြမစ်ကိ� ေထာက်ပ့ံေပးလျက်��ိသည်(လ�တစ်ဦးအတွက် 

တစ်��စ်လ�င ်ပျမ်းမ� ၃၀ ကီလိ�ဂရမ် ေထာက်ပ့ံေပးသည်)။ 

အရငး်အြမစ် ။ ၂၀၁၄ခ�နစ် ငါးလ�ပ်ငနး် စာရငး်အငး်  ၊ ငါးလ�ပ်ငနး်ဦးစီးဌာန ၊ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်။ံ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အား ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�စီ၏ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အတွငး်  ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ��င် ့ အြခား ေရအရငး်အြမစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များ (ဥပမာ- စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရး 

ဆည်များ) မြပ�လ�ပ်ဘ ဲ သးီသန်က့ာကွယ်ထားရမည် ့ အတိ�ငး်အတာကိ� အ�ကံြပ�ေပးြခငး်ြဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အများစ�သည် ြမစ်၏ထိ�ကာကွယ်ထားမည့်အပိ�ငး်အကန်တ့စ်ေလ�ာက် ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်မ� ထနိး်သိမ်းထားြခငး် 

အားြဖင်၊့ ထိ�ေနရာမ�တဆင် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ထသဲိ� ့ ြမစ်ေရများ ထ�တ်လ�တ်ကာ ထိ�မ�တဆင် ့ ပငလ်ယ်အထိ 
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အတားအဆးီမ��ိ ဆက်သွယ်�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ဤသိ�ထ့နိး်သိမ်းထားမ�သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအသံ�းချမ� ��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲမ� 

ဆိ�ငရ်ာ ဆံ�းြဖတ်ချက်များချမ�တ်ရာတွင ်ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းအေပ� ပ�ပနေ်နစရာ မလိ�ဘ ဲြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

တနဖိ်�းများအေပ� အေြခခံချမ�တ်�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။  

သးီသန ့က်ာကွယ်ထားရန ် အ�ကံြပ�ထားသည့် ပငမ်ြမစ်များကိ� ြမစ်ဝ�မ်းငါးခ�တွင ် ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ထားပါသည်။ 

(မဟာမဲေခါငေ်ဒသခွဲ၏ ေဒတာေဘစ့် အေပ� အေြခခံ၍) ဧရာဝတီ၊ သလံွင ် ��င်မဲ့ေခါင ် ြမစ်ဝ�မ်းများအတွငး် Strahler 

Order 4 အဆင် ့သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ထ့က် တနဖိ်�း�ကီးသည်ဟ� သတ်မ�တ်ထားေသာ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များကိ� အထ�းကိစ�အြဖစ် 

သးီသန်ဖ့ယ်၍ ကာကွယ်ထိနး်သမ်ိးရန ် အ�ကံြပ�ပါသည်။ ဤ အမျိ�းအစားခွဲြခားသတ်မ�တ်မ�နည်းလမ်းသည် 

အေရးပါေသာ ြမစ်ဝ�မ်းြဖစ်စ�များ ��င် ့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ��ိ�ပီး အြခားဧရိယာများ (ဥပမာ- ြမစ်ဝက�နး်ေပ� ��င် ့

ကမ်း�ိ�းတနး်ြဖစ်စ�များ36)အေပ�လည်း  အေရးပါသည် ့ လ�မ်းမိ�းသက်ေရာက်မ�များ��ိသည် ့ ြမစ်�ကီးများအား 

အေကာငး်ဆံ�း ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ေပးရာ နည်းလမ်းအြဖစ် ေရွးချယ်ခံရသည်။ သိ�ရ့ာတွင ် ထိ�နည်းလမ်း၌ �ခငး်ချက်��စ်ခ� 

��ိေနသည်။ (၁) ြမစ်ငယ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲေအာက်ဘက်��ိ ြမစ်ငယ်ြမစ်၏အစိတ်အပိ�ငး်များ ��င် ့  (၂) မဏိပ�ရ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် မဏပိ�ရြမစ် ( ��စ်ခ�စလံ�းသည် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း အတွငး်တွင�်�ိသည်) တိ�သ့ည် Strahler Order 

အဆင် ့ ၄ ��ိေသာ်လည်း  ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် အမျိ�းအစားအြဖစ် သတ်မ�တ်ြခငး်မ� ဖယ်ထ�တ်ထားြခငး်ြဖစ်သည်။37 

စီမံေရးဆွဲမ�ဆက်လက်ြပ�လ�ပ်�ိ�ငေ်စရန ် ဤ ြမစ်အပိ�ငး်အကန်မ့ျားကိ�  ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အမျိ�းအစားအြဖစ် 

သတ်မ�တ်ကာကွယ်ထားရမည့်အစား၊ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�စီ၏ အစိတ်အပိ�ငး် အြဖစ်သာ အသအိမ�တ်ြပ�ထားသည်၊ 

သိ�ေ့သာ် ေဂဟေဗဒ စနစ်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်အတွက် အလွနအ်ေရးပါသည်ဟ� သတ်မ�တ်ခံထားရဆြဲဖစ်ပါသည်။  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံအေ�� �ဘက်��ိ လာအိ�ဒမိီ�ကရက်တစ်�ိ�ငင်�ံ�င့ ်နယ်နမိိတ်ထစိပ်မ�တစ်ေလ�ာက် တည်��ိသည့် မဲေခါငြ်မစ် အပိ�ငး် 

အကန ့သ်ည် ြမစ်အထက်ပိ�ငး် ��င့ ် ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်တိ�တ့ွင ် ေရစီးဆငး်မ� ထနိး်ည�ိြခငး် ခံထားရေသာ်လည်း၊ ဤ 

အေရးပါသည့် ြမစ်အတွငး်ေဂဟေဗဒအေြခအေနများကိ� ထိနး်သမ်ိးထား�ိ�ငေ်ရးအတွက်၊ စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည် 

မေဖာ်ဘ ဲ သးီသန ့ဖ်ယ်ထားရန ် အ�ကံြပ�ထား�ပီးြဖစ်သည်။ ဤ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်��င်က့ပ်လျက် ြမစ်ညာပိ�ငး်၊ 

တ��တ်�ိ�ငင်ဘံက်တွင ်မနေ်ဆာင ် စီမံကိနး်ကိ� ငါးများေ���ေြပာငး်သွားလာဆက်သွယ်မ�ကိ� ထိနး်သမ်ိးထားရန ်ဖျက်သိမ်းခဲ့ 

သည်။ စစ်ေတာငး်ြမစ်သည် Strahler Order 4 အဆင် ့မဟ�တ်ေသာ်လည်းဘ ဲစစ်ေတာငး်ြမစ်၏ေအာက်ဘက်အပိ�ငး်ကိ� 

သးီသန် ့ ဖယ်ထားရန ်ခိ�ငလ်ံ�ေသာ အေ�ကာငး်ရငး် မ�ာ - စစ်ေတာငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်တည်ေဆာက်�ပီး စီမံကိနး်များ၏ 

ြမစ်ေရထိနး်ည�ိမ�အဆင် ့က ြမင်မ့ားေနေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� ဤသိ� ့ အေသးစိတ်ပိ�ငး်ြခားေဖာ်ြပြခငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအားလံ�း ��င် ့

ပငလ်ယ်တိ�အ့�ကား ဆက်သွယ်မ�ကိ� ထနိး်သမ်ိးထား�ိ�ငရ်န ် အေရး�ကီးေ�ကာငး် အသအိမ�တ် ြပ�ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ဤသိ�ေ့ဆာငရွ်က်ြခငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် ြဖစ်စ�များ အေပ� 

သက်ေရာက်မည် မဟ�တ်ဟ� ဆိ�လိ�ြခငး်မဟ�တ်ပါ။ သိ�ေ့သာ် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များကိ� အတားအဆးီမ��ိေသာ ြမစ်ေ�ကာငး် 

များအြဖစ် ထနိး်သိမ်းထားြခငး်ြဖင် ့ထနိး်ည�ိမ�မ��ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲမ� ေရ��င် ့��နး်များ ဝငေ်ရာက်စီးဆငး်ခွင်ေ့ပး�ိ�ငက်ာ   

ထနိး်ည�ိခံထားရသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေ�ကာင် ့ ထခိိ�က်မ�များ ေလျာ့နည်းသက်သာေစ၍၊ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�းအ��ံ ့ ငါးများ 

ေ���ေြပာငး်သွားလာရာလမ်းေ�ကာငး်ကိ� ထနိး်သိမ်းေပးသြဖင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

 
36 The reserved mainstem is recognized as a corridor that covers the bed and banks of the river and the immediately 
adjoining land. Where the mainstem is a braided river such as on the Ayeyarwady delta, all braided streams are classed 
as mainstem. 
37 Around 100 km of the Myitnge River and 30 km of the Manipur River classified as Strahler 4 are not classed as 
mainstem rivers. 
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၏ထခိိ�က်မ�များကိ� ြမစ်ဝ�မ်းအဆင်၌့ အနည်းဆံ�း ြဖစ်ေစရန ် လ�ပ်ေဆာင�်ိ�ငမ်ည်အ့ေကာငး်ဆံ�း အခွင်အ့လမ်းကိ� ရ��ိေစ 

သည်။  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် သတ်မ�တ်ပိ�ငး်ြခားထားသည် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များမ�ာ ပံ� ၈.၁ တွင ် သ��ပ်ေဖာ်ြပသထားသည့် 

အတိ�ငး်ြဖစ်သည်။ - 

• ဧရာဝတီ ။  ။  မလိခ ��င် ့အနမိ်�ငခ် ေပါငး်ဆံ�သည်ေ့နရာမ� စတငသ်ည်။ 

• ချငး်တွငး် ။ ။ ��ငေ်ဗွးရန ် ��င် ့ ��ငေ်လာငး်ဂ �မိ��နယ်များအ�ကား ြမစ်ဖျားေချာငး်ဖျား ၁ ��င ် ၂ ြမစ်ဝ�မ်း 

     ေဒသခွဲများ ေပါငး်ဆံ�သည် ့ေနရာမ� စတငသ်ည်။ 

• သလံွင ်။  ။  ြမနမ်ာ - တ��တ် နယ်စပ်မ� စတငသ်ည်။ 

• မဲေခါင ်။  ။  ြမနမ်ာ- လာအိ� နယ်စပ်တစ်ေလ�က် ၁၈၀ ကီလိ�မီတာ ��င် ့

• စစ်ေတာငး်။ ။ ေအာက်ဘက်ေပါငး်ေလာငး်၏ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် ဆငေ်သြမစ် ��င် ့ ေပါငး်ဆံ�သည်ေ့နရာမ� 

     စတငသ်ည်။ 
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၏ထခိိ�က်မ�များကိ� ြမစ်ဝ�မ်းအဆင်၌့ အနည်းဆံ�း ြဖစ်ေစရန ် လ�ပ်ေဆာင�်ိ�ငမ်ည်အ့ေကာငး်ဆံ�း အခွင်အ့လမ်းကိ� ရ��ိေစ 

သည်။  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် သတ်မ�တ်ပိ�ငး်ြခားထားသည် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များမ�ာ ပံ� ၈.၁ တွင ် သ��ပ်ေဖာ်ြပသထားသည့် 

အတိ�ငး်ြဖစ်သည်။ - 

• ဧရာဝတီ ။  ။  မလိခ ��င် ့အနမိ်�ငခ် ေပါငး်ဆံ�သည်ေ့နရာမ� စတငသ်ည်။ 

• ချငး်တွငး် ။ ။ ��ငေ်ဗွးရန ် ��င် ့ ��ငေ်လာငး်ဂ �မိ��နယ်များအ�ကား ြမစ်ဖျားေချာငး်ဖျား ၁ ��င ် ၂ ြမစ်ဝ�မ်း 

     ေဒသခွဲများ ေပါငး်ဆံ�သည် ့ေနရာမ� စတငသ်ည်။ 

• သလံွင ်။  ။  ြမနမ်ာ - တ��တ် နယ်စပ်မ� စတငသ်ည်။ 

• မဲေခါင ်။  ။  ြမနမ်ာ- လာအိ� နယ်စပ်တစ်ေလ�က် ၁၈၀ ကီလိ�မီတာ ��င် ့

• စစ်ေတာငး်။ ။ ေအာက်ဘက်ေပါငး်ေလာငး်၏ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် ဆငေ်သြမစ် ��င် ့ ေပါငး်ဆံ�သည်ေ့နရာမ� 

     စတငသ်ည်။ 
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ပံ� ၈.၁ ။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များ အေပ� အဆိ�ြပ�ထားေသာ စီမံကိနး်များ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပဲခ�း ��င် ့ ဘးီလငး် ြမစ်ဝ�မ်းများသည်  ေရဆငး် ဧရိယာ ေသးငယ်�ပီး (၁၀ ,၂၆၁ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ��င့ ် ၃,၀၅၆ 

စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာအသးီသးီ��ိသည်) ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်၏ Strahler Order နမ့်ိသြဖင် ့ သးီသန်ဖ့ယ်ထားရန ်

ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားသည့် ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် မ��ိပါ။ လက်��ိတွင ် တနသ�ာရီ ��င် ့ ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်းများတွငလ်ည်း 

မည်သည့်ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ကိ�မ� သးီသန်ဖ့ယ်ထားရန ် သတ်မ�တ်ထားြခငး်မ��ိပါ။ ၎ငး်ြမစ်ဝ�မ်းများတွင ် ပငလ်ယ်ထဲ 

စီးဝငသ်ည် ့ Strahler Order နမ့်ိေသာ ြမစ်များသာ ပါဝငသ်ည့်အြပင ် သးီသန်ဖ့ယ်ထားရနက်ိစ�အတွက် 

မည်သည့်ေရလမ်းေ�ကာငး်ကိ� ပိ�၍ဦးစားေပးရမည် ဆိ�သည်ကိ� သတ်မ�တ်ရန ် သတငး်အချက်အလက် လံ�ေလာက်စွာ 
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ရ��ိထားြခငး်လည်းမ��ိပါ။ ပငမ်ြမစ်များကိ� သးီသန် ့ ဖယ်ထားရမည် ့  ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အြဖစ် သတ်မ�တ်၊ မသတ်မ�တ် 

ဆံ�းြဖတ်�ိ�ငရ်န ်ထိ�ြမစ်များ၏ ေရစီးဆငး်မ�၊ ��နး် ��င် ့ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာ ဂ�ဏအ်ဂ� ါရပ်များအေ�ကာငး် ပိ�မိ�သ�ိ�ိနားလည်ရန ်

ထပ်မံစ�းစမ်းေလလ့ာရန ်လိ�အပ်ပါသည်။   

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ေပ�တွင ်ေနရာချမည် ့စ�စ� ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၂၂,၁၆၀ မဂ�ါဝပ် ��ိသည့် အဆိ�ြပ� စီမံကိနး် ၇ ခ� 

သည် အကျိ�း သက်ေရာက်မ� ြမင့မ်ားေသာ စီမံကိနး်များြဖစ်သြဖင့ ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့

ြဖစ်ေပ�လာ�ိ�ငသ်ည် ့ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိ�က်မ�များကိ� ြမစ်ဝ�မ်းအဆင်ဆ့နး်စစ်မ�များ စနစ်တကျြပ�လ�ပ်ရန ် အထ�း 

ထည့်သွငး်စ�းစားရန ်လိ�အပ်သည်။ ထိ� စီမံကိနး်များတွင ်ြမစ်ဆံ� ��င် ့ထမံသ ီစီမံကိနး် (စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား 

၇,၂၀ဝ မဂ�ါဝပ်) တိ�ပ့ါဝငသ်ည်။ ၎ငး်စီမံကိနး်��စ်ခ�အား ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့ ် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�များေ�ကာင့ ်

(ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရက ေနာက်ထပ် သံ�းသပ်မ�များ ြပ�လ�ပ်ရန)်ဆိ�ငး်ငံထ့ားသည်။  မိ�ငး်တံ�စီမံကိနး်၏ 

မ�လဒဇိီ�ငး်အေပ�လည်း ြပနလ်ည်သံ�းသပ်�ပီး ြဖစ်ကာ၊ သးီြခား စီမံကိနး်��စ်ခ� (မိ�ငး်တံ� ��င့ ်ဝမ်ကန)် အြဖစ် ဒဇိီ�ငး်ြပနဆ်ွရဲန ်

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့်အဖွဲ�က စ�းစားလျက်��ိသည်။ 

ဇယား ၈.၂ ။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ေပ� အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကနိး် 
တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား  

(မဂ�ါဝပ် ) 

ဧရာဝတ ီ ြမစ်ဆံ�(S) ၆,၀၀၀ 

ချငး်တွငး် ထမံသ(ီS) ၁,၂၀၀ 

သလံွင3်8 

ကွမ်းလံ� ၁,၄၀၀ 

ေနာငဖ် ၁,၂၀၀ 

မိ�ငး်တံ�  ၇,၀၀၀ 

ရွာသစ် ၄,၀၀၀ 

ဟတ်�ကီး ၁,၃၆၀ 

စ�စ�ေပါငး်  ၂၂,၁၆၀ 

S.    ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရမ� ဆိ�ငး်ငံထ့ားသည်။ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ေပ� ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်၏ြဖစ်စ�များအေပ� ထခိိ�က်မ� 

မည်မ� ြပငး်ထနေ်�ကာငး်ကိ� ြမစ်ဆံ�စီမံကိနး်၏ ေနာက်ဆက်တွဲအေြပာငး်အလဲများြဖင် ့သ��ပ်ေဖာ်ြပသ�ိ�ငသ်ည် (ဇယား 

၈.၃)။ ဤစီမံကိနး် တစ်ခ�တည်း��င်ပ့င ်မလိခမ� (၂၇ ရာခိ�င�်�နး်) ��င် ့အနမိ်�ငခ်မ� (၁၅ ရာခိ�င�်�နး်)39 စီးဝငက်ာ၊ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ� 

လံ�း စ�စ�ေပါငး်ေရထ�စီး��နး်၏ ခန်မ့�နး်ေြခ ၄၂ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ထည်ဝ့ငြ်ဖည်ဆ့ည်းေပးေနေသာ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ၏ 

၁၁.၆ ရာခိ�င�်�နး်မ� ေရစီးဆငး်မ�များကိ� အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက်ကာ ထနိး်ည�ိမ� ြပ�လ�ပ်မည်အ့ြပင၊် ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

��နး်သယ်ေဆာငမ်�ဝနထ်�ပ်ကိ� များစွာေလျာက့ျေစမည်ြဖစ်သည်။ သလံွငပ်ငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ 

သက်ေရာက်မ�မ�ာ ပိ�သသိာ�ကီးမားသည်။ အဆိ�ြပ� ဟတ်�ကီးစီမံကိနး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေရဆငး်ဧရိယာ၏ ၉၁.၃ ရာခိ�င�်�နး် 

ေကျာ်��ိ ေရေနေဂဟစနစ်များကိ� ပငလ်ယ်��င် ့ အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက်ကာ ကမ်း�ိ�းတနး်ဧရိယာသိ� ့ ��နး်ဝနထ်�ပ် 

များစွာ ပိ�ေ့ဆာငမ်�ကိ� ဟန်တ့ားေပမည်။ ေရေလ�ာငတ်မံအတွငး် ��နး်ြပည့်သည်အထ ိ ြဖည့်တငး်�ပီးေနာက်မ�သာ ထပ်မံ 

စီးဝငလ်ာသည့် ��နး်များကိ�  ြမစ်ေအာက်ဘက်သိ� ့ စီးဆငး်ေစမည်ြဖစ်သည်။ 

 
38 Wei Gyi and Dawgin HPPs on the Thanlwin mainstem have been cancelled (MOEE, pers. comm.). 
39 AIRBMP, 2017.   
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ရ��ိထားြခငး်လည်းမ��ိပါ။ ပငမ်ြမစ်များကိ� သးီသန် ့ ဖယ်ထားရမည် ့  ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အြဖစ် သတ်မ�တ်၊ မသတ်မ�တ် 

ဆံ�းြဖတ်�ိ�ငရ်န ်ထိ�ြမစ်များ၏ ေရစီးဆငး်မ�၊ ��နး် ��င် ့ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာ ဂ�ဏအ်ဂ� ါရပ်များအေ�ကာငး် ပိ�မိ�သ�ိ�ိနားလည်ရန ်

ထပ်မံစ�းစမ်းေလလ့ာရန ်လိ�အပ်ပါသည်။   

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ေပ�တွင ်ေနရာချမည် ့စ�စ� ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၂၂,၁၆၀ မဂ�ါဝပ် ��ိသည့် အဆိ�ြပ� စီမံကိနး် ၇ ခ� 

သည် အကျိ�း သက်ေရာက်မ� ြမင့မ်ားေသာ စီမံကိနး်များြဖစ်သြဖင့ ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့

ြဖစ်ေပ�လာ�ိ�ငသ်ည် ့ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိ�က်မ�များကိ� ြမစ်ဝ�မ်းအဆင်ဆ့နး်စစ်မ�များ စနစ်တကျြပ�လ�ပ်ရန ် အထ�း 

ထည့်သွငး်စ�းစားရန ်လိ�အပ်သည်။ ထိ� စီမံကိနး်များတွင ်ြမစ်ဆံ� ��င် ့ထမံသ ီစီမံကိနး် (စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား 

၇,၂၀ဝ မဂ�ါဝပ်) တိ�ပ့ါဝငသ်ည်။ ၎ငး်စီမံကိနး်��စ်ခ�အား ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့ ် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�များေ�ကာင့ ်

(ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရက ေနာက်ထပ် သံ�းသပ်မ�များ ြပ�လ�ပ်ရန)်ဆိ�ငး်ငံထ့ားသည်။  မိ�ငး်တံ�စီမံကိနး်၏ 

မ�လဒဇိီ�ငး်အေပ�လည်း ြပနလ်ည်သံ�းသပ်�ပီး ြဖစ်ကာ၊ သးီြခား စီမံကိနး်��စ်ခ� (မိ�ငး်တံ� ��င့ ်ဝမ်ကန)် အြဖစ် ဒဇိီ�ငး်ြပနဆ်ွရဲန ်

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့်အဖွဲ�က စ�းစားလျက်��ိသည်။ 

ဇယား ၈.၂ ။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ေပ� အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကနိး် 
တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား  

(မဂ�ါဝပ် ) 

ဧရာဝတ ီ ြမစ်ဆံ�(S) ၆,၀၀၀ 

ချငး်တွငး် ထမံသ(ီS) ၁,၂၀၀ 

သလံွင3်8 

ကွမ်းလံ� ၁,၄၀၀ 

ေနာငဖ် ၁,၂၀၀ 

မိ�ငး်တံ�  ၇,၀၀၀ 

ရွာသစ် ၄,၀၀၀ 

ဟတ်�ကီး ၁,၃၆၀ 

စ�စ�ေပါငး်  ၂၂,၁၆၀ 

S.    ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရမ� ဆိ�ငး်ငံထ့ားသည်။ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ေပ� ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်၏ြဖစ်စ�များအေပ� ထခိိ�က်မ� 

မည်မ� ြပငး်ထနေ်�ကာငး်ကိ� ြမစ်ဆံ�စီမံကိနး်၏ ေနာက်ဆက်တွဲအေြပာငး်အလဲများြဖင် ့သ��ပ်ေဖာ်ြပသ�ိ�ငသ်ည် (ဇယား 

၈.၃)။ ဤစီမံကိနး် တစ်ခ�တည်း��င်ပ့င ်မလိခမ� (၂၇ ရာခိ�င�်�နး်) ��င် ့အနမိ်�ငခ်မ� (၁၅ ရာခိ�င�်�နး်)39 စီးဝငက်ာ၊ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ� 

လံ�း စ�စ�ေပါငး်ေရထ�စီး��နး်၏ ခန်မ့�နး်ေြခ ၄၂ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ထည်ဝ့ငြ်ဖည်ဆ့ည်းေပးေနေသာ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ၏ 

၁၁.၆ ရာခိ�င�်�နး်မ� ေရစီးဆငး်မ�များကိ� အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက်ကာ ထနိး်ည�ိမ� ြပ�လ�ပ်မည်အ့ြပင၊် ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

��နး်သယ်ေဆာငမ်�ဝနထ်�ပ်ကိ� များစွာေလျာက့ျေစမည်ြဖစ်သည်။ သလံွငပ်ငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ 

သက်ေရာက်မ�မ�ာ ပိ�သသိာ�ကီးမားသည်။ အဆိ�ြပ� ဟတ်�ကီးစီမံကိနး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေရဆငး်ဧရိယာ၏ ၉၁.၃ ရာခိ�င�်�နး် 

ေကျာ်��ိ ေရေနေဂဟစနစ်များကိ� ပငလ်ယ်��င် ့ အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက်ကာ ကမ်း�ိ�းတနး်ဧရိယာသိ� ့ ��နး်ဝနထ်�ပ် 

များစွာ ပိ�ေ့ဆာငမ်�ကိ� ဟန်တ့ားေပမည်။ ေရေလ�ာငတ်မံအတွငး် ��နး်ြပည့်သည်အထ ိ ြဖည့်တငး်�ပီးေနာက်မ�သာ ထပ်မံ 

စီးဝငလ်ာသည့် ��နး်များကိ�  ြမစ်ေအာက်ဘက်သိ� ့ စီးဆငး်ေစမည်ြဖစ်သည်။ 

 
38 Wei Gyi and Dawgin HPPs on the Thanlwin mainstem have been cancelled (MOEE, pers. comm.). 
39 AIRBMP, 2017.   

 

87 

 

ဇယား ၈.၃ ။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ေပ� ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့ ြမစ်ဝ�မ်း၏ ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း 

ဆံ�း�� ံးမ� 

ြမစ်ဝ�မ်း 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ၏ 

ေအာက်ဘက်အကျဆံ�း 

အဆိ�ြပ�စီမံကိနး် 

စီမံကိနး်၏ ေရဆငး် 

ဧရိယာ စ�စ�ေပါငး်                   

( စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ) 

စ�စ�ေပါငး် 

ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ 

(စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) 

ထိနး်ည�ိခံရသည်/့ 

အဆက်အသွယ် 

ြပတ်ေတာက်သည် ့

စ�စ�ေပါငး် 

ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ 

(ရာခိ�င�်�နး်) 

ဧရာဝတ ီ ြမစ်ဆံ� ၄၇,၇၂၃ ၄၁၂,၅၀၀ ၁၇.၂ 

ချငး်တွငး် ထမံသီ ၂၃,၃၁၄ 

သလံွင ် ဟတ်�ကီး ၂၅၈,၅၇၇ ၂၈၃,၃၃၅ ၉၁.၃ 

ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းဆံ�း�� ံးမ�ေ�ကာင့ ် ြဖစ်လာသည့် အြခားထခိိ�က်မ�များမ�ာ-  ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များစွာ အပိ�ငး်ပိ�ငး် 

အကန်က့န် ့ြဖစ်မ���င် ့ ေရစီးဆငး်မ� ထနိး်ည�ိသည်အ့တိ�ငး်အတာတိ� ့ ြဖစ်သည်။ ၎ငး် ထနိး်ည�ိမ�ပမာဏသည် ဆည်ေရ 

သိ�ေလ�ာငထ်ိနး်ချ�ပ်မ�ေ�ကာင် ့ရာသအီလိ�က်စီးဆငး်သည့်ပံ�စံ ေြပာငး်လဲမည့်အတိ�ငး်အတာကိ� ��နြ်ပေနသည် (တမံသည် 

ေ�ရွာသတီွင ်ေရပိ�မိ�ထ�တ်လ�တ်ေပး�ပီး ၊ မိ�းရာသတီွငေ်ရသိ�ေလ�ာငသ်ြဖင် ့သာမနအ်ားြဖင် ့အြမင်ဆ့ံ�းြဖစ်ေနကျ ြမစ်ေရ 

စီး��နး်များသည် နမ့်ိကျလာမည်ြဖစ်သည်။) 

ဧရာဝတီ-ချငး်တွငး် ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်အတွငး် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်၏ ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� ထနိး်သမ်ိးထားြခငး်သည် 

ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် ၃၆ ခ� အ�ကား ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� ထိနး်သမ်ိးေပးထားမည် ြဖစ်�ပီး၊ ၎ငး်တိ�အ့ထဲမ� ၂၄ ခ�သည် 

အလွန�်�ားပါးသည်အ့မျိ�းအစား၊  ၅ ခ�သည် ��ားပါးသည် ့ အမျိ�းအစား ဟ� (ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်��ိ လွတ်လပ်စွာစီးဆငး် 

ေနေသးေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်၏အ��ည်သည် ရာခိ�င�်�နး်မည်မ���ိသည်ဟ�သည်အ့ေပ�အေြခခံ) သတ်မ�တ်ထားသည်။                          

အကယ်၍ ြမစ်ဆံ�တမံကိ� တည်ေဆာက်မည်ဆိ�လ�င ် ၊ ၎ငး်သည် မလိခအတွငး် ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် ၁၇ ခ� ��င် ့အနမိ်�ငခ်  

အတွငး် ြမစ်အပိ�ငး်အကန် ့ ၁၉ ခ�ကိ� ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်၏ ကျနအ်စိတ်အပိ�ငး်များ ��င် ့ သးီြခားပိ�ငး်ကန် ့

အဆက်အသွယ်ြပတ်ေတာက်ေစမည် ြဖစ်သည်။ အဆိ�ပါြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် အမျိ�းအစားများ၏ ၈၀ ရာခိ�င�်�နး် နးီပါးကိ� 

��ားပါးသည်ဟ� သတ်မ�တ်ထား၍၊ ထိ�ရာခိ�င�်�နး်ထတဲွင ် အလွန�်�ားပါးေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်အမျိ�းအစား ၄ ခ� 

လည်းအပါအဝငြ်ဖစ်သည်။၊ ချငး်တွငး်ြမစ်အေပ�မ� ထမံသ ီ စီမံကိနး် သည်လည်း ေရေနေဂဟစနစ်အေပ� ထခိိ�က်မ� 

အလွနြ်မင်မ့ားမည်ြဖစ်သည်။ တမံတည်��ိရာေနရာတွင ် ြမစ်ေရထနိး်ည�ိမ�အတိ�ငး်အတာမ�ာ ၁၄.၂ ရာခိ�င�်�နး် ��ိမည်ဟ� 

ခန်မ့�နး်ထား�ပီး ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် အမျိ�းအစား ၁၇ ခ�သည်  ကျနသ်ည် ့ဧရာဝတီ-ချငး်တွငး် ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်��င် ့သးီြခား 

အဆက်အသွယ် ကငး်ြပတ် သွားမည် ြဖစ်သည်။ 

အလားတ�ပင၊် သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းေပ� ��ိ မိ�ငး်တံ� စီမံကိနး် ၏ မ�လအဆိ�ြပ�ချက်အရ ၃၈၀ ကီလိ�မီတာ ��ည်ေသာ တမံသည် 

သလံွငပ်ငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ��င် ့နမ့်ပန ် ြမစ်လက်တက် အထိ ြဖန်က့ျက်သက်ေရာက်မည်ြဖစ်သည်။ အဆိ�ပါတမံသည် ��င် ့

ြမနမ်ာ-တ��တ် နယ်စပ်အ�ကား ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် ၁၅ ခ�ကိ� သးီြခား အဆက်အသွယ် ကငး်ြပတ် 

ေစမည်ြဖစ်သည်။၎ငး်တိ�အ့ထဲမ� ၉ ခ�မ�ာ ��ားပါးသည့်အေြခအေန သိ�မ့ဟ�တ် အလွန�်�ားပါးသည့် အေြခအေန��ိပါသည်။ 
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ေလးေထာင်အ့ကွက် ၂။ မိ�ငး်တံ� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်ေ�ကာင်ပ့ငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ထိခိ�က်မ� 

သလံွငြ်မစ်ေပ� အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ မိ�ငး်တံ� HPP သည် မ�လဒဇိီ�ငး်အရ ကမ�ာေပ�တွင ် ၂၆ ခ�ေြမာက် ထ�ထည်အ�ကီးဆံ�း 

တမံတစ်ခ�တည်းြဖင် ့ ေရသိ�ေလ�ာငထိ်နး်ည�ိမည်စီ့မံကိနး်ြဖစ်လာမည်။ ထိ�စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာ �ကိ�တငခ်န်မ့�နး်တွက်ချက်ထားသည့် 

ထိခိ�က်မ�များအေ�ကာငး် အေသးစိတ်အချက်များ ရ��ိ�ိ�ငြ်ခငး်မ��ိပါ။ သိ�ေ့သာ် ၎ငး်၏အရွယ်အစား��င် ့ တည်ေနရာအရ၊ ပငမ်ြမစ် 

ေ�ကာငး်ြဖစ်စ�များအေပ� ေအာက်ပါတိ� ့ အပါအဝင ်အေရးပါ �ကီးမားေသာ ထိခိ�က်မ�များ ဖနတ်ီးြဖစ်ေပ�ေစမည်ြဖစ်သည် - 

• ေ�ရွာသတီွင ်တမံမ� ြမစ်အတွငး်ေရထ�တ်လ�တ်မ� များစွာ ြမင်တ့က်ြခငး်��င် ့ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�ြမင်မ့ားေသာြဖစ်ရပ်များ၏ 

အ�ကိမ်ေရ��င် ့ အရွယ်အစားေလျာက့ျြခငး်အပါအဝင ် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�ပံ�စံ သိသသိာသာေြပာငး်လဲမ�များ။ တမံေနရာ 

တွင ်ေရစီးဆငး်မ�ထိနး်ည�ိသည်အ့တိ�ငး်အတာ ၄၄ ရာခိ�င�်�နး်��ိ�ပီး သလံွငြ်မစ်ဝတွင ်၂၅ ရာခိ�င�်�နး်အထိသာ ေလျာက့ျြခငး် 

• ဆည်ေရသိ�ေလ�ာငထ်ားစ�  ေရ၏အပ�ချိန၊် ေအာက်ဆီဂျင ်��င် ့အာဟာရပါဝငမ်� အေြပာငး်အလဲများေ�ကာင် ့ေရအရည် 

အေသွး အေပ� �ကီးမားဆိ�းဝါးသည်ထိ့ခိ�က်မ� 

• ြမစ်အတွငး် ��နး်ဝနထ်�ပ် သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျမ� များစွာေလျာက့ျြခငး်၊ ြမစ်ေ�ကပိ�ငး်တွင ် ြမစ်ေ�ကာငး်အဆင်န့မ့်ိကျေစ�ပီး 

ကမ်း�ိ� းတနး်ဇ�နသ်ိ� ့ ��နး် သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျမ� ေလျာန့ည်းေပျာက်ကွယ် ေစြခငး် 

• ြမစ်အထက်ပိ�ငး် ��င် ့ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ ငါးများေ���ေြပာငး်သွားလာမ�ကိ� တားဆီးြခငး် 

• ေရစီးဆငး်မ�ြမနက်ာ ��ည်လျားသည် ့ ကျငလ်ည်ကျက်စားရာြမစ်ေ�ကာငး်ကိ� နက်��ငိး်�ပီး ေရ�ငမ်ိေသာ တမံေရထ� ��င် ့

အစားထိ�းြခငး် 

အဓိကကျေသာ ဒဇိီ�ငး် အေသးစိတ်အချက်အလက်များ - တမံအြမင် ့ ၂၄၁ မီတာ ၊ ေရေလ�ာငတ်မံတငွး် ေရဝပ်ဧရိယာ ၈၇၀ 

စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ ၊ တမံအ��ည် ၃၈၀ ကီလိ�မီတာ ၊ အကျိ�းြပ�ေရေလ�ာငပ်မာဏ ၃၇,၃၉၉က�ဗ ဟက်တိ�မီတာ  (hm3) ( စ�စ�ေပါငး် 

သိ�ေလ�ာငပ်မာဏ၏ ၉၄ ရာခိ�င�်�နး်) ကိ� ထိနး်သမ်ိးထားမည် ့ကာလ ၁၅၆ ရက်။ 

ဤ စီမံကိနး်ကိ� ဒဇိီ�ငး်ြပနလ်ည်ေရးဆွဲရန ်  MOEE က ေတာငး်ဆိ�ခဲ့�ပီးေနာက် ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်သ�များက သးီြခား 

စီမံကိနး်��စ်ခ�အြဖစ် တည်ေဆာက်ရန ် စ�းစားလျက်��ိသည်။ (pers. comm – China Three Gorges) သိ�ေ့သာ် 

ြပနလ်ည်ေရးဆွဲထားသည့် ဒဇိီ�ငး်အေပ� အများသ�ိ�ိ�ိ�ငရ်နထ်�တ်ြပနထ်ားသည့် အေသးစိတ ်အချက်အလက် မ��ိပါ။ 

8.2.2။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွ ဲဇ�န ်ပိ �င ်း ြခားသတ်မ�တ်ြခင ်း  

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�အတွငး် ပငမ် က�နး်-ေရ �ကားခံဆက်သွယ်မ�အြဖစ် တည်��ိသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ေမာငး်��ငရ်ာေပးရာေနရာများ ြဖစ်သည်။ ၎ငး်တိ�သ့ည် ေရစီးဆငး်မ�များ ��င် ့

��နး်များ၏ရငး်ြမစ်ြဖစ်�ပီး ေရအရည်အေသွးကိ�အဓိကအဆံ�းအြဖတ်ေပးကာ ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ေရေနသက်��ိများစွာ 

ေနထိ�ငက်ျက်စားရာေနရာများကိ� ဖနတ်ီးေပးသည်။ သဘာဝသယံဇာတတနဖိ်�းများအေပ� အေြခခံသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်နည်းလမ်းသည် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်ေနရာများ ကနဦး ေရွးချယ်စိစစ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် ေရ��ည် 

တည်တံအ့ကျိ�းြဖစ်ထွနး်မည် ့ သင်ေ့တာ်ေသာေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ စီမံချက်တစ်ခ�ကိ�ေပးအပ်ပါသည်။ ဤ စီမံချက် 

သည် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�တိ�ငး်တွင ် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာဖွံ� �ဖိ�းေရးကိ� ေဆာင�်က�း�ိ�ငရ်နရ်ည်ရွယ်သည် ့ ေရအား 

လ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ���င် ့သဘာဝသယံဇာတ ထနိး်သိမ်းမ�တိ�က့ိ� ဟနခ်ျက်ညီေစပါသည်။ 

စီမံကိနး်အနည်းငယ်မ�ကိ� တငး်ကျပ်သည့် ကန ့သ်တ်ချက်များြဖင့ ်ခွင့ြ်ပ�ြခငး်မ�လွဲ၍၊ သသိသိာသာ တနဖိ်�းြမင်မ့ားေသာ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်မည့် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် သင်ေ့တာ်မ�မ��ိဟ� 

ယ�ဆသတ်မ�တ်ပါသည်။  ထိ�တနဖိ်�းြမင်မ့ားေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ် စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အား 

ကန်သ့တ်ထနိး်သိမ်းရန ်  ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားသင်သ့ည်။ တနဖိ်�းပိ�နည်းေသာြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် ေရ��ည် 

အကျိ�းြဖစ်ထနွး်မည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် သင်ေ့တာ်�ိ�င�်ပီး ထိ�ေနရာများတွင ် စီမံကိနး် 

ဆိ�ငရ်ာအေသးစိတ်စ�းစမ်းေလ့လာရန ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရက MoU ေပးအပ်�ိ�ငသ်ည်။ သိ�ေ့သာ် သင်ေ့တာ်သည် ့
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ေလးေထာင်အ့ကွက် ၂။ မိ�ငး်တံ� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်ေ�ကာင်ပ့ငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ထိခိ�က်မ� 

သလံွငြ်မစ်ေပ� အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ မိ�ငး်တံ� HPP သည် မ�လဒဇိီ�ငး်အရ ကမ�ာေပ�တွင ် ၂၆ ခ�ေြမာက် ထ�ထည်အ�ကီးဆံ�း 

တမံတစ်ခ�တည်းြဖင် ့ ေရသိ�ေလ�ာငထိ်နး်ည�ိမည်စီ့မံကိနး်ြဖစ်လာမည်။ ထိ�စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာ �ကိ�တငခ်န်မ့�နး်တွက်ချက်ထားသည့် 

ထိခိ�က်မ�များအေ�ကာငး် အေသးစိတ်အချက်များ ရ��ိ�ိ�ငြ်ခငး်မ��ိပါ။ သိ�ေ့သာ် ၎ငး်၏အရွယ်အစား��င် ့ တည်ေနရာအရ၊ ပငမ်ြမစ် 

ေ�ကာငး်ြဖစ်စ�များအေပ� ေအာက်ပါတိ� ့ အပါအဝင ်အေရးပါ �ကီးမားေသာ ထိခိ�က်မ�များ ဖနတ်ီးြဖစ်ေပ�ေစမည်ြဖစ်သည် - 

• ေ�ရွာသတီွင ်တမံမ� ြမစ်အတွငး်ေရထ�တ်လ�တ်မ� များစွာ ြမင်တ့က်ြခငး်��င် ့ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�ြမင်မ့ားေသာြဖစ်ရပ်များ၏ 

အ�ကိမ်ေရ��င် ့ အရွယ်အစားေလျာက့ျြခငး်အပါအဝင ် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�ပံ�စံ သိသသိာသာေြပာငး်လဲမ�များ။ တမံေနရာ 

တွင ်ေရစီးဆငး်မ�ထိနး်ည�ိသည်အ့တိ�ငး်အတာ ၄၄ ရာခိ�င�်�နး်��ိ�ပီး သလံွငြ်မစ်ဝတွင ်၂၅ ရာခိ�င�်�နး်အထိသာ ေလျာက့ျြခငး် 

• ဆည်ေရသိ�ေလ�ာငထ်ားစ�  ေရ၏အပ�ချိန၊် ေအာက်ဆီဂျင ်��င် ့အာဟာရပါဝငမ်� အေြပာငး်အလဲများေ�ကာင် ့ေရအရည် 

အေသွး အေပ� �ကီးမားဆိ�းဝါးသည်ထိ့ခိ�က်မ� 

• ြမစ်အတွငး် ��နး်ဝနထ်�ပ် သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျမ� များစွာေလျာက့ျြခငး်၊ ြမစ်ေ�ကပိ�ငး်တွင ် ြမစ်ေ�ကာငး်အဆင်န့မ့်ိကျေစ�ပီး 

ကမ်း�ိ� းတနး်ဇ�နသ်ိ� ့ ��နး် သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျမ� ေလျာန့ည်းေပျာက်ကွယ် ေစြခငး် 

• ြမစ်အထက်ပိ�ငး် ��င် ့ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ ငါးများေ���ေြပာငး်သွားလာမ�ကိ� တားဆီးြခငး် 

• ေရစီးဆငး်မ�ြမနက်ာ ��ည်လျားသည် ့ ကျငလ်ည်ကျက်စားရာြမစ်ေ�ကာငး်ကိ� နက်��ငိး်�ပီး ေရ�ငမ်ိေသာ တမံေရထ� ��င် ့

အစားထိ�းြခငး် 

အဓိကကျေသာ ဒဇိီ�ငး် အေသးစိတ်အချက်အလက်များ - တမံအြမင် ့ ၂၄၁ မီတာ ၊ ေရေလ�ာငတ်မံတငွး် ေရဝပ်ဧရိယာ ၈၇၀ 

စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ ၊ တမံအ��ည် ၃၈၀ ကီလိ�မီတာ ၊ အကျိ�းြပ�ေရေလ�ာငပ်မာဏ ၃၇,၃၉၉က�ဗ ဟက်တိ�မီတာ  (hm3) ( စ�စ�ေပါငး် 

သိ�ေလ�ာငပ်မာဏ၏ ၉၄ ရာခိ�င�်�နး်) ကိ� ထိနး်သမ်ိးထားမည် ့ကာလ ၁၅၆ ရက်။ 

ဤ စီမံကိနး်ကိ� ဒဇိီ�ငး်ြပနလ်ည်ေရးဆွဲရန ်  MOEE က ေတာငး်ဆိ�ခဲ့�ပီးေနာက် ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်သ�များက သးီြခား 

စီမံကိနး်��စ်ခ�အြဖစ် တည်ေဆာက်ရန ် စ�းစားလျက်��ိသည်။ (pers. comm – China Three Gorges) သိ�ေ့သာ် 

ြပနလ်ည်ေရးဆွဲထားသည့် ဒဇိီ�ငး်အေပ� အများသ�ိ�ိ�ိ�ငရ်နထ်�တ်ြပနထ်ားသည့် အေသးစိတ ်အချက်အလက် မ��ိပါ။ 

8.2.2။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွ ဲဇ�န ်ပိ �င ်း ြခားသတ်မ�တ်ြခင ်း  

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�အတွငး် ပငမ် က�နး်-ေရ �ကားခံဆက်သွယ်မ�အြဖစ် တည်��ိသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များ ေမာငး်��ငရ်ာေပးရာေနရာများ ြဖစ်သည်။ ၎ငး်တိ�သ့ည် ေရစီးဆငး်မ�များ ��င် ့

��နး်များ၏ရငး်ြမစ်ြဖစ်�ပီး ေရအရည်အေသွးကိ�အဓိကအဆံ�းအြဖတ်ေပးကာ ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ေရေနသက်��ိများစွာ 

ေနထိ�ငက်ျက်စားရာေနရာများကိ� ဖနတ်ီးေပးသည်။ သဘာဝသယံဇာတတနဖိ်�းများအေပ� အေြခခံသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်နည်းလမ်းသည် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်ေနရာများ ကနဦး ေရွးချယ်စိစစ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် ေရ��ည် 

တည်တံအ့ကျိ�းြဖစ်ထွနး်မည် ့ သင်ေ့တာ်ေသာေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ စီမံချက်တစ်ခ�ကိ�ေပးအပ်ပါသည်။ ဤ စီမံချက် 

သည် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�တိ�ငး်တွင ် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာဖွံ� �ဖိ�းေရးကိ� ေဆာင�်က�း�ိ�ငရ်နရ်ည်ရွယ်သည် ့ ေရအား 

လ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ���င် ့သဘာဝသယံဇာတ ထနိး်သိမ်းမ�တိ�က့ိ� ဟနခ်ျက်ညီေစပါသည်။ 

စီမံကိနး်အနည်းငယ်မ�ကိ� တငး်ကျပ်သည့် ကန ့သ်တ်ချက်များြဖင့ ်ခွင့ြ်ပ�ြခငး်မ�လွဲ၍၊ သသိသိာသာ တနဖိ်�းြမင်မ့ားေသာ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်မည့် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် သင်ေ့တာ်မ�မ��ိဟ� 

ယ�ဆသတ်မ�တ်ပါသည်။  ထိ�တနဖိ်�းြမင်မ့ားေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ် စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အား 

ကန်သ့တ်ထနိး်သိမ်းရန ်  ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားသင်သ့ည်။ တနဖိ်�းပိ�နည်းေသာြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် ေရ��ည် 

အကျိ�းြဖစ်ထနွး်မည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် သင်ေ့တာ်�ိ�င�်ပီး ထိ�ေနရာများတွင ် စီမံကိနး် 

ဆိ�ငရ်ာအေသးစိတ်စ�းစမ်းေလ့လာရန ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရက MoU ေပးအပ်�ိ�ငသ်ည်။ သိ�ေ့သာ် သင်ေ့တာ်သည် ့
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စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး်၊ ဒဇိီ�ငး်ပံ�စံေရးဆွြဲခငး်၊ တည်ေဆာက်ြခငး် ��င် ့ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ြခငး်တိ� ့ 

ေဆာငရွ်က်ရနလ်ိ�အပ်သည့် တရားဝငခ်ွင်ြ့ပ�ချက်ေပးသည့်လ�ပ်ငနး်စ�ကိ� ဆက်လက်ြပ�ာနး်သတ်မ�တ်ထားသည်။ 

ေအာက်ပါ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်နည်းလမ်းသည် အဓိကကျေသာဧရိယာများတွင ် အကန်အ့သတ် 

ြဖင်သ့ာ ��ိသည် ့သတငး်အချက်အလက်အေပ�အေြခခံသည် ့ကနဦး အစီအမံတစ်ခ�ကိ� ေဖာ်ေဆာငေ်ပးသည်။ သဘာဝ 

��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ သယံဇာတအရငး်အြမစ်များ��င်ဆ့ိ�ငသ်ည် ့ ပိ�မိ�အေသးစိတ်ကျေသာ သတငး်အချက်အလက်များ 

ရ��ိသည်အ့ခါ ယငး်တိ�က့ိ� လက်ခံအသအိမ�တ်ြပ�ထားသည့်တနဖိ်�းများအရ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအချိ��ကိ� ြပနလ်ည်ပိ�ငး်ြခား 

သတ်မ�တ်�ိ�ငပ်ါသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအား ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်သည် ဇီဝ��ပ်ဆိ�ငရ်ာ အဂ� ါရပ် ၃ ခ� - ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ ၊ 

ေရေနေဂဟစနစ် ��င် ့က�နး်ေြမေဂဟစနစ်တိ�၏့ ��ငိး်ရတနဖိ်�းများအေပ� အေြခခံသည်။  စီမံကိနး်တည်��ိသည်ေ့နရာထက် 

များစွာေကျာ်လွန၍်၊ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ ��င် ့ ေရေနေဂဟစနစ်တိ�ပ့ါ အလယ်အလတ်/အ�ကီးစား 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ တိ�က်�ိ�က်သက်ေရာက်မ�ကိ� ခံစားရြခငး်မ�ာ- ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ ေြပာငး်လဲမ�၊ ��နး်သယ် 

ေဆာငမ်� အေြပာငး်အလဲ��င် ့ ြမစ်ေ�ကာငး်အား အလျားလိ�က်ပိ�ငး်ကန်မ့� အတိ�ငး်အတာတိ�ေ့�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ က�နး်ေြမ 

ေဂဟစနစ်သည် စီမံကိနး်တည်ေနရာ၏သက်ေရာက်မ�ကိ� တိ�က်�ိ�က်ခံစားရ�ပီး၊ တည်ေဆာက်စ� ��င် ့ ေမာငး်��င ်

လည်ပတ်စ�ကာလအတွငး် စီမံကိနး်လ�ပ်သားအငအ်ားစ� ��င် ့ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည်လ့�ပ်ငနး်များက သစ်ေတာ ��င် ့

ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာနမ်ျားကိ� ထ�တ်ယ�သံ�းစွဲြခငး်အြပင ် လ�ပ်ငနး်ခွငေ်နရာ (တမံမ�သည်၊ စီမံကိနး်လမ်းများ ��င့ ် လ�ပ်စစ် 

ဓာတ်အားလိ�ငး်များ) သိ� ့ ချ�းကပ်လမ်းအသစ်ေဖာက်ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် လမ်းေဟာငး်ကိ� တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်အာင ်

ြပ�လ�ပ်ြခငး်တိ�ေ့�ကာင် ့ သွယ်ဝိ�က်သက်ေရာက်မ���ိသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီအတွငး် ဇီဝ��ပ်သွငအ်ဂ� ါရပ် တစ်ခ�စီ 

အတွက်အသံ�းြပ�သည့် အမ�တ်ေပးနည်းစနစ်ကိ� ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ) တွင ် အကျ�းချ�ပ်ေဖာ်ြပထားသည်။ ေအာက်ပါ ပံ� 

၈.၂ မ� ပံ� ၈.၄အထပိါ အေ�ကာငး်အချက်တစ်ခ�စီအတွက် ရမ�တ်များကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ေံြမပံ�ြဖင့ ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ပံ� ၈.၂ ။ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒအရ  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များ 
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ပံ� ၈.၂ ။ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒအရ  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များ 
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ပံ� ၈.၃ ။ ေရေနေဂဟစနစ်အရ  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များ 
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ပံ� ၈.၄ ။ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲအရ  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လ�မ�-စီးပွားအေြခအေနများကိ� အကဲြဖတ်တွက်ချက်ခဲ့ေသာ်လည်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ေရး အဆံ�း 

အြဖတ်ေပးရာ၌ အသံ�းမြပ�ခဲ့ြခငး်မ�ာ သက်ဆိ�ငရ်ာဇ�နအ်ဂ� ါရပ်များသတ်မ�တ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် အေသးစိတ်အချက် 

အလက်များ အလံ�အေလာက်မ��ိဘ ဲ ေရအားလ�ပ်စစ်ေ�ကာင် ့ ထခိိ�က်ခံစားရမည်တ့နဖိ်�းများကိ� ေဖာ်ြပရာတွငလ်ည်း 

အားနည်းသည်ဟ� ယ�ဆေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�လံ�းအ��ံ ့ အေထာက်အက�ြပ�ြဖည့်ဆည်းေပးသည့် 

ြမစ်ေချာငး်များ၏ လ�ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ�များြဖစ်ေပ�လာရန ်အေထာက်အက�ြပ�သည် ့ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ ��င် ့ေရေနေဂဟ 

စနစ်တိ�၏့ ကိ�ယ်ပိ�ငတ်နဖိ်�းများ��င်မ့တ�ဘ၊ဲ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ လ�မ�-စီးပွားဆိ�ငရ်ာ ဇ�နအ်ဂ� ါရပ် 



 

92 

 

ပံ� ၈.၄ ။ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲအရ  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လ�မ�-စီးပွားအေြခအေနများကိ� အကဲြဖတ်တွက်ချက်ခဲ့ေသာ်လည်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ေရး အဆံ�း 

အြဖတ်ေပးရာ၌ အသံ�းမြပ�ခဲ့ြခငး်မ�ာ သက်ဆိ�ငရ်ာဇ�နအ်ဂ� ါရပ်များသတ်မ�တ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် အေသးစိတ်အချက် 

အလက်များ အလံ�အေလာက်မ��ိဘ ဲ ေရအားလ�ပ်စစ်ေ�ကာင် ့ ထခိိ�က်ခံစားရမည်တ့နဖိ်�းများကိ� ေဖာ်ြပရာတွငလ်ည်း 

အားနည်းသည်ဟ� ယ�ဆေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�လံ�းအ��ံ ့ အေထာက်အက�ြပ�ြဖည့်ဆည်းေပးသည့် 

ြမစ်ေချာငး်များ၏ လ�ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ�များြဖစ်ေပ�လာရန ်အေထာက်အက�ြပ�သည် ့ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ ��င် ့ေရေနေဂဟ 

စနစ်တိ�၏့ ကိ�ယ်ပိ�ငတ်နဖိ်�းများ��င်မ့တ�ဘ၊ဲ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ လ�မ�-စီးပွားဆိ�ငရ်ာ ဇ�နအ်ဂ� ါရပ် 
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များအေပ� သက်ေရာက်မ�သည် စီမံကိနး်တည်ေနရာအေပ� များစွာအမ�ီြပ�ေနသည်။40  ထိ�ေ့�ကာင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ� 

လံ�း၏ လ�မ�-စီးပွား တနဖိ်�းသည် ဆိ�းရွားစွာထခိိ�က်မ�ခံရ�ိ�ငသ်ည် ့ သက်ဆိ�ငရ်ာဇ�နအ်ဂ� ါရပ်များအတွက် အားနည်းေသာ 

အ��နး်ကိနး်တစ်ခ�ြဖစ်သည်။ ဇ�နပိ်�ငး်ြခား သတ်မ�တ်ရာတွင ် လ�မ�-စီးပွားဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းြဖတ်တွက်ချက်မ� မြပ� 

ေသာ်လည်းပဲ၊ ဇီဝ��ပ်ဆိ�ငရ်ာ အေြခအေနများ အကဲြဖတ်တွက်ချက်ြခငး်က သဘာဝသယံဇာတအေပ� အမ�ီြပ�ေနသည် ့

ေဒသခံသက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ��င် ့ ဆက်� �ယ်ေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသဘာဝသယံဇာတ၏ �ကံ့ခိ�ငအ်ားေကာငး်ေသာ 

အေြခအေနြပ�အ��နး်ကိနး် တစ်ခ�ကိ�ေပးသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ���င့ ် လ�ေနမ�အဆင့အ်တနး် ေလလ့ာမ� 

စစ်တမ်း  “MPLCS”41 အရ၊ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ� ��နး်သည် ေတာငက်�နး် ၊ေတာငတ်နး် ထ�ထပ်သည့် ချငး်၊ကချင၊်ကယား၊ကရင ်

��င့ ် ��မ်းြပည်နယ်များတွင ် အြမင့ဆ်ံ�းြဖစ်ေ�ကာငး် ေတွ� ��ိခဲ့ရသည် ( MOPF , 2017)။   ထိ�နည်းတ�စွာ၊ လက်နက်ကိ�င ်

ပဋပိက�၏ အေြခအေန ကိ� အကဲြဖတ်တွက်ချက်ခဲ့ေသာ်လည်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ် ဆံ�းြဖတ်ရာတွင ်

ထည်သ့ွငး်အသံ�းမြပ�ခဲ့ပါ။ အေ�ကာငး်မ�ာ- ပဋပိက�ဟ�သည် အလျငအ်ြမနေ်ြပာငး်လဲသွား�ိ�ငသ်ည် ့ အစိ�းမရသည့် 

အေြခအေနမျိ�းြဖစ်၍၊ အချိ��ကိစ�များတွင ် အချိန�်ကာလာသည်��င့အ်မ� ေြပလည်ေအာင ် စီမံကိ�ငတ်ွယ် ေြဖ��ငး် 

�ိ�ငေ်သာေ�ကာင် ့ြဖစ်သည်။  

ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ၊ ေရေနေဂဟစနစ် ��င် ့ က�နး်ေြမေဂဟစနစ် တိ�အ့ေပ� တနဖိ်�းြဖတ်ရ��ိသည် ့ ရမ�တ်များ စ�စ�ေပါငး်ြဖင် ့

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�လံ�းကိ�လ�မ်းြခံ�ေသာ အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်အား တွက်ချက်�ပီးေနာက် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားကိ� 

ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ပါသည်။ထိ�ေနာက် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ���င် ့ သဘာဝသယံဇာတ ထနိး်သိမ်း 

ေစာင်ေ့��ာက်မ�တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီေစရန ်ရည်ရွယ်လျက်၊ အနာဂတ်အသံ�းချမ�အတွက် လမ်း��နရ်န ်၊ “တနဖိ်�းြမင်”့ ၊ 

“တနဖိ်�းအလယ်အလတ်”၊ “တနဖိ်�းနမ့်ိ” ဟ�သည် ့အဆင်မ့ျား သတ်မ�တ်ထားပါသည်။ 

• တနဖိ်�းြမင့ဇ်�နသ်ည် - ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း၏ြဖစ်စ�များအတွက် အေရး�ကီးသည့် 

က�ညီြဖည့်ဆည်းေပးမ�များ (စီးဝငေ်ရများြပားမ� သိ�မ့ဟ�တ် ပိ�ခ့ျသည်�့�နး်များြပားမ��) ��င်/့သိ�မ့ဟ�တ် 

ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အချက်အလက် အနည်းဆံ�း��စ်ခ�အတွက် တစ်မ�ထ�းြခားသည့် သဘာဝတနဖိ်�းများ��ိသည် 

သိ�မ့ဟ�တ် အထက်ပါအဂ� ါရပ် ��စ်မျိ�းစလံ�း��ိသည်ြဖစ်၍၊ ြမင်မ့ားသည် ့ေဂဟေဗဒစနစ်ဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�း ��ိသည်။ 

• တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိဇ�န် -  သသိာ�ကီးမားသည့် ဧရိယာေပ�တွင ် ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အချက်အလက်��စ်ခ� 

အတွက် ထနိး်သိမ်းေစာင့ေ်��ာက်ရန ် တနဖိ်�းြမင်သ့ွငြ်ပငလ်က�ဏာများမ��ိပါ။ ထိ�သိ�မ့��ိေသာ်လည်း အချက် 

အလက်တစ်ခ�တည်းအတွက် သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ကဲသ့ိ� ့ တနဖိ်�းြမင် ့သွငြ်ပငလ်က�ဏာ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအတွက် 

သသိာထင�်�ားေသာတနဖိ်�းများ ��ိေန�ိ�ငသ်ည်။  

• တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�န ် - သသိာ�ကီးမားသည့် ဧရိယာေပ�တွင ် (အချက်အလက်တစ်ခ�အတွက်ရမ�တ်ြမင်မ့ားသည့် 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သံ�းခ�မ�လွဲ၍)မည်သည့်ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာအချက်အလက်ကိ�မ� ထနိး်သိမ်းေစာင့ေ်��ာက်ရန ်

တနဖိ်�းြမင် ့ သွငြ်ပငလ်က�ဏာများမ��ိပါ။ သိ�ေ့သာ် တနဖိ်�းြမင့သ်ွငြ်ပငလ်က�ဏာ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

ပါဝင�်ိ�ငသ်ည်။ 

အနမ့်ိဆံ�းရမ�တ် ၁၁ မ�တ် ��င် ့ ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အချက်အလက် အနည်းဆံ�း��စ်ခ�အတွက် ရမ�တ် ၄ သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ထ့က် 

ပိ�မိ�ရ��ိသည် ့  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�ကိ� ေရဆငး်ဧရိယာအတွငး် ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အဂ� ါရပ်များ၏ စ�ေပါငး်တနဖိ်�း 

 
40 High value terrestrial ecosystems such as Protected Areas, key biodiversity areas and critical habitat can exist near 
medium to large hydropower projects without undue adverse impact if the project does not create new or improved 
access to or in close proximity to the ecosystem. 
41 MNPED, 2010. Integrated Household Living Conditions Survey. Ministry of National Planning and Economic 
Development and Central Statistical Organization. 
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ြမင်မ့ားမ�ကိ� အသိအမ�တ်ြပ�ြခငး်အားြဖင် ့ “တနဖိ်�းြမင်”့ဇ�နအ်ြဖစ် သတ်မ�တ်ခဲ့ပါသည်။ ရမ�တ် ၈-၁၀ ရ��ိသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲ များကိ� “တနဖိ်�းအလယ်အလတ်” ဇ�န ်ဟ� သတ်မ�တ်�ပီး ရမ�တ် ၇ သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ထ့က် ပိ�နည်းေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

များကိ� “တနဖိ်�းနမ့်ိ” ဇ�နဟ်� သတ်မ�တ်သည်။ ဤအမျိ�းအစားသတ်မ�တ်မ�က ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ၁၀ ခ�ကိ� တနဖိ်�းြမင်ဇ့�န ် ၊ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၂၁ ခ�ကိ� တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ဇ�န ်  ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၂၇ ခ�ကိ� တနဖိ်�းနမ့်ိ ဇ�န ် ဟ�၍ ပိ�ငး်ြခားမ� 

ရလဒမ်ျား ေပ�ထကွ်ေစခဲ့သည် (ဇယား ၈.၄)။ ဤ ဇ�န ်သံ�းခ� ပျံ� ��ံတ့ည်��ိပံ�ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ၏ ရာခိ�င�်�နး်အားြဖင် ့ဇယား 

၈.၅ တွင ်အ��စ်ချ�ပ်ေဖာ်ြပထား�ပီး ပံ� ၈.၅ တွင ်ြပသထားသည်။ 

ဇယား ၈.၄ ။ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် ဇ�န ်အဆင်သ့တ်မ�တ်မ� 

ဇ�န ်

စ�စ�ေပါငး် 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အဆင် ့

သတ်မ�တ်ချက် 

ထပ်ေဆာငး် 

စံ��နး်သတ်မ�တ်ချက် 

ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲ 

အေရ 

အတွက် 

ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်မ� 

တနဖိ်�းြမင် ့ ၁၁ ��င် ့အထက ် ရမ�တ် ၄ သိ�မ့ဟ�တ် 

ထိ�ထ့က် ပိ�ေသာ အ 

အချက်အလက် 

အနည်းဆံ�း ၂ ခ� ��ိရမည ်

၁၀ ပတ်ဝနး်ကျင ်ထိနး်သမ်ိး ေစာင် ့ေ��ာက်မ� တနဖိ်�း 

ြမင်မ့ားြခငး်ကိ� ထိနး်သမ်ိးထား�ိ�ငေ်ရး  ထိ�ေနရာ 

များကိ� သးီသန်ဖ့ယ် ထားရနအ်�ကံြပ�းသည်။ 

ကိစ�တစ်ခ�ချငး် အေြခခံြဖင် ့စ�းစားသည် ့

ထိခိ�က်မ� နည်းေသာ အေသးစား စီမံကိနး်များ 

မ�လွဲ၍  ကျန ်စီမံကိနး်များကိ� မေဆာငရွ်က် ရန ်

တနဖိ်�း 

အလယ် 

အလတ ်

၈ - ၁၀ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ (၁) ခ� 

သည် ရမ�တ် ၁၁ မ�တ် ��ိ 

ေသာ်လည်း၊ အချက် 

အလက် တစ်ခ�သာ ရမ�တ် 

၄ ��င် ့အထက်��ိသည်။  

၂၁ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ 

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် 

ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိသည် 

တနဖိ်�းနမ့်ိ ၄ - ၇ - ၂၇ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိ 

သည် 
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ြမင်မ့ားမ�ကိ� အသိအမ�တ်ြပ�ြခငး်အားြဖင် ့ “တနဖိ်�းြမင်”့ဇ�နအ်ြဖစ် သတ်မ�တ်ခဲ့ပါသည်။ ရမ�တ် ၈-၁၀ ရ��ိသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲ များကိ� “တနဖိ်�းအလယ်အလတ်” ဇ�န ်ဟ� သတ်မ�တ်�ပီး ရမ�တ် ၇ သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ထ့က် ပိ�နည်းေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

များကိ� “တနဖိ်�းနမ့်ိ” ဇ�နဟ်� သတ်မ�တ်သည်။ ဤအမျိ�းအစားသတ်မ�တ်မ�က ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ၁၀ ခ�ကိ� တနဖိ်�းြမင်ဇ့�န ် ၊ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၂၁ ခ�ကိ� တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ဇ�န ်  ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၂၇ ခ�ကိ� တနဖိ်�းနမ့်ိ ဇ�န ် ဟ�၍ ပိ�ငး်ြခားမ� 

ရလဒမ်ျား ေပ�ထကွ်ေစခဲ့သည် (ဇယား ၈.၄)။ ဤ ဇ�န ်သံ�းခ� ပျံ� ��ံတ့ည်��ိပံ�ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ၏ ရာခိ�င�်�နး်အားြဖင် ့ဇယား 

၈.၅ တွင ်အ��စ်ချ�ပ်ေဖာ်ြပထား�ပီး ပံ� ၈.၅ တွင ်ြပသထားသည်။ 

ဇယား ၈.၄ ။ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် ဇ�န ်အဆင်သ့တ်မ�တ်မ� 

ဇ�န ်

စ�စ�ေပါငး် 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အဆင် ့

သတ်မ�တ်ချက် 

ထပ်ေဆာငး် 

စံ��နး်သတ်မ�တ်ချက် 

ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲ 

အေရ 

အတွက် 

ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်မ� 

တနဖိ်�းြမင် ့ ၁၁ ��င် ့အထက ် ရမ�တ် ၄ သိ�မ့ဟ�တ် 

ထိ�ထ့က် ပိ�ေသာ အ 

အချက်အလက် 

အနည်းဆံ�း ၂ ခ� ��ိရမည ်

၁၀ ပတ်ဝနး်ကျင ်ထိနး်သမ်ိး ေစာင် ့ေ��ာက်မ� တနဖိ်�း 

ြမင်မ့ားြခငး်ကိ� ထိနး်သမ်ိးထား�ိ�ငေ်ရး  ထိ�ေနရာ 

များကိ� သးီသန်ဖ့ယ် ထားရနအ်�ကံြပ�းသည်။ 

ကိစ�တစ်ခ�ချငး် အေြခခံြဖင် ့စ�းစားသည် ့

ထိခိ�က်မ� နည်းေသာ အေသးစား စီမံကိနး်များ 

မ�လွဲ၍  ကျန ်စီမံကိနး်များကိ� မေဆာငရွ်က် ရန ်

တနဖိ်�း 

အလယ် 

အလတ ်

၈ - ၁၀ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ (၁) ခ� 

သည် ရမ�တ် ၁၁ မ�တ် ��ိ 

ေသာ်လည်း၊ အချက် 

အလက် တစ်ခ�သာ ရမ�တ် 

၄ ��င် ့အထက်��ိသည်။  

၂၁ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ 

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် 

ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိသည် 

တနဖိ်�းနမ့်ိ ၄ - ၇ - ၂၇ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိ 

သည် 
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ဇယား ၈.၅ ။ ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ ရာခိ�င�်�နး်အရ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ်ပျံ� ��ံတ့ည်��ိပံ� 

ြမစ်ဝ�မ်း 

 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ ြမစ်ဝ�မ်း ဧရိယာ၏ ရာခိ�င�်�နး်၁ 

တနဖိ်�းြမင် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် တနဖိ်�းြမင် ့

ဧရာဝတီ ၂၀.၉ ၂၈.၆ ၅၀.၅ 

သလံွင ် ၁၅.၉ ၅၇.၉ ၂၆.၂ 

စစ်ေတာငး် - ၈၂.၂ ၁၇.၈ 

မဲေခါင ် ၂၉.၈ ၁၅.၅ ၅၄.၇ 

ဘးီလငး် - - ၁၀၀ 

ပဲခ�း - - ၁၀၀ 

တနသ�ာရီ ၉၇.၈ ၂.၂ - 

ရခိ�င ် ၂၄.၆ ၆၆.၈ ၈.၆ 

ဆာမာ-မဂ�နာ - - ၁၀၀.၀ 

စ�စ�ေပါငး် ၂၄.၂ ၃၇.၃ ၃၈.၅ 

မ�တ်ချက။် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတငွး် ြမစ်ဝ�မ်း ဧရိယာ 
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ပံ� ၈.၅ ။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�နမ်ျား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တနဖိ်�းြမင်ဇ့�န ်

(ဇယား ၈.၆)ပါ တနဖိ်�းြမင်ဇ့�န ် ြဖစ်သည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၁၀ ခ� သည် အေရးပါသည် ့ ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းများကိ� 

ထနိး်သမ်ိးထားသည်။ ၎ငး်တိ�သ့ည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ နယ်စပ်ေဒသ ဝနး်ကျငတ်ွင ်တည်��ိ�ပီး၊ အများစ�သည် ေဝးလံေခါငဖ်ျား 

ေတာငက်�နး်ေတာငတ်နး်ထ�ထပ်ကာ လ�ဦးေရသပ်ိသည်းမ�နည်းသည့် ေဒသများြဖစ်၍ ေယဘ�ယျအားြဖင် ့ သဘာဝ 

သယံဇာတများကိ� အလံ�းအရငး်ထ�တ်ယ�သံ�းစွဲမ� နည်းပါးသည်။ အဆိ�ပါ ေရေဝေရလဲဧရိယာများတွင ်အ�ကီးစားေရအား 
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ပံ� ၈.၅ ။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�နမ်ျား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တနဖိ်�းြမင်ဇ့�န ်

(ဇယား ၈.၆)ပါ တနဖိ်�းြမင်ဇ့�န ် ြဖစ်သည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၁၀ ခ� သည် အေရးပါသည် ့ ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းများကိ� 

ထနိး်သမ်ိးထားသည်။ ၎ငး်တိ�သ့ည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ နယ်စပ်ေဒသ ဝနး်ကျငတ်ွင ်တည်��ိ�ပီး၊ အများစ�သည် ေဝးလံေခါငဖ်ျား 

ေတာငက်�နး်ေတာငတ်နး်ထ�ထပ်ကာ လ�ဦးေရသပ်ိသည်းမ�နည်းသည် ့ ေဒသများြဖစ်၍ ေယဘ�ယျအားြဖင် ့ သဘာဝ 

သယံဇာတများကိ� အလံ�းအရငး်ထ�တ်ယ�သံ�းစွဲမ� နည်းပါးသည်။ အဆိ�ပါ ေရေဝေရလဲဧရိယာများတွင ်အ�ကီးစားေရအား 
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လ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်သည် ရာသအီလိ�က်ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�၊ ေရအရည်အေသွး၊ ဘ�မိ��ပ်သွင ်

ေဗဒဆိ�ငရ်ာ သိ�မ့ဟ�တ် ေဂဟစနစ်များအေပ� အေရးပါ�ကီးမား�ပီး တိ�က်�ိ�က်ကျသည့် ဆိ�းဝါးေသာထခိိ�က်မ�များ 

ေပ�ေပါက်လာေစမည်ြဖစ်သည်။ များေသာအားြဖင် ့ အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ထိ� 

ဧရိယာများသိ�ခ့ျ�းနငး်ဝငေ်ရာက်�ိ�ငသ်ည် ့ ချ�းကပ်လမ်းအသစ် သိ�မ့ဟ�တ် လမ်းေဟာငး်ကိ�အဆင်ြ့မ�င်တ့ငမွ်မ်းမံမ�များ 

ြပ�လ�ပ်မည် ြဖစ်�ပီး သစ်ေတာထကွ်ပစ�ည်းထ�တ်ယ�သံ�းစဲွမ� ြမင်မ့ားလာြခငး်ကဲသ့ိ� ့ သွယ်ဝိ�က်ထိခိ�က်မ�များကိ� ခံစားရမည် 

ြဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်း၏ �ကံ့ခိ�ငမ်� ��င်/့သိ�မ့ဟ�တ် တစ်မ�ထ�းြခားေသာ၊ ေဒသကိ�ယ်စားြပ� သဘာဝတနဖိ်�းများကိ� 

ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ထား�ိ�ငေ်ရးအတွက် ဤတနဖိ်�းြမင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ်အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

များ ကငး်စငေ်အာင ်ထိနး်သမ်ိးထားရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။  

တနဖိ်�းြမင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�န ်ငါးခ� သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံေြမာက်ပိ�ငး်��ိ ဧရာဝတီြမစ် (ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��စ်ခ�) ��င် ့ချငး်တွငး် 

ြမစ် ( ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သံ�းခ�) တိ�၏့ ြမစ်ဖျားေချာငး်ဖျားအရပ်များတွင ်တဆက်တစပ်တည်း��ိေသာ ေနရာအစ�အေဝး�ကီး 

တစ်ခ�ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ ဤ ဧရိယာအစ�အေဝး�ကီးသည် တစ်စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာလ�င ် လ�ဦးေရ ၂၀ ေအာက် 

လ�ေနသပ်ိသည်းမ� နမ့်ိ၍၊ ခါကာဘိ�ရာဇီအမျိ�းသားဥယျာ�၊ ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ် ေဘးမ့ဲေတာ ၄ ခ�၊ အဓိကကျေသာ 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲေနရာများစွာ ��င် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ မထိမခိ�က်ကျန�်�ိေနေသးေသာ သစ်ေတာ ၃၄.၆ရာခိ�င�်�နး် 

(သစ်ေတာဖ�နး်လ�မ်းမ� ၈၀ ရာခိ�င�်�နး်)42ပါ��ိသည် ့ ထ�းြခားထင�်�ားသည် ့ က�နး်ေြမေဂဟစနစ်များ ပါဝငသ်ည်။ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း၏ ၂၀.၉ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည် ့ဤ မိ�းေရချိန ်ြမင်မ့ားေသာ ဧရိယာသည် 

ဧရာဝတီြမစ်ေရ စီးဆငး်မ�စ�စ�ေပါငး်၏ ခန်မ့�နး်ေြခ ၄၇ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ထည့်ဝငြ်ဖည်ဆ့ည်းေပးလျက်��ိရာ၊ ြမစ် 

ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်မ�စနစ်တစ်ခ�လံ�းအတွက် အေရး�ကီးသည် ့ ေမာငး်��ငအ်ားတစ်ခ�ြဖစ်သည်။  ေနာက်ထပ် အေရးပါ 

သည် ့ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာတနဖိ်�းမ�ာ - ြမစ်ဝ�မ်း၏�ကီးမားေသာ��နး်ဝနထ်�ပ် သယ်ေဆာငမ်�ပမာဏကိ� ြဖည်ဆ့ည်းေပးြခငး် 

ြဖစ်သည်။ 

တနဖိ်�းြမင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�န ်��စ်ခ� သည် တနသ�ာရီြမစ်ဝ�မ်းတွင ်တည်��ိ�ပီး အြခား သံ�းခ�သည် သလံွင၊် မဲေခါင ်��င် ့ရခိ�င ်

ြမစ်ဝ�မ်းများတွင ်တည်��ိသည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများထမဲ� ေလးခ� သည် ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ ��င် ့ေရေနေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ 

တိ�အ့တွက် ြမင်မ့ားေသာရမ�တ် မ� အလွနြ်မင်မ့ားေသာ ရမ�တ်အထ ိရ��ိထား�ပီး၊ တနသ�ာရီ (အြခား) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် 

ေရေနေဂဟစနစ်အတွက် အလယ်အလတ်ရမ�တ်ကိ� ရ��ိထားသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ထ�းြခားထင�်�ားမ�အ��ိဆံ�း 

ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းများ��ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများမ�ာ- ဧရာဝတီ ြမစ်ဖျားေချာငး်ဖျားအရပ်��ိ မလိခ ��င် ့အနမိ်�ငခ် 

��င် ့ေတာငဘ်က်စွနး်ပိ�ငး် တွင�်�ိေသာ တနသ�ာရီတိ� ့ြဖစ်�ပီး၊ ယငး်တိ�တ့စ်ခ�စီသည် ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အေ�ကာငး်ရပ် သံ�းခ� 

စလံ�းအတွက် ြမင်မ့ားေသာ ရမ�တ်တနဖိ်�းများ မ� အလွန ်ြမင်မ့ားေသာ ရမ�တ်တနဖိ်�းများအထ ိရ��ိထားပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

  

 
42 HMIS,2011 
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ဇယား ၈.၆ ။ တနဖိ်�းြမင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ်ရမ�တ်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 
ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ ��င် ့

��နး်အနည်အ��စ် 

ေရေနေဂဟ 

စနစ် 

က�နး်ေြမေဂဟ 

စနစ် 

စ�စ�ေပါငး် 

ရမ�တ ်

ဧရာဝတ ီ
 

မလိခ ၅ ၅ ၅ ၁၅ 

အနမိ်�ငခ် ၅ ၄ ၅ ၁၄ 

(ချငး်တွငး်) 
 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၁ ၃ ၄ ၅ ၁၂ 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၂ ၂ ၅ ၅ ၁၂ 

ချငး်တွငး်အထက်ပိ�ငး် ၅ ၃ ၄ ၁၂ 

သလံွင ် သလံွငအ်လယ်ပိ�ငး် ၅ ၄ ၃ ၁၂ 

မဲေခါင ် မဲေခါင(်အြခား) ၄ ၅ ၂ ၁၁ 

တနသ�ာရီ 
 

တနသ�ာရီ ၅ ၅ ၅ ၁၅ 

တနသ�ာရီ(အြခား) ၅ ၃ ၄ ၁၂ 

ရခိ�င ် က�လားတန ် ၅ ၄ ၂ ၁၁ 

တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ်

တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�န ်၂၁ ခ�သည် ရမ�တ်အနမ့်ိ��င်အ့ြမင်မ့ျားေရာ�ပမ်းေန�ပီး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အခ� ၂၀ 

သည် ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အေ�ကာငး်ရပ် အနည်းဆံ�းတစ်ခ�အတွက် ရမ�တ်ြမင်မ့ားေသာအဆင်မ့� အလွနြ်မင်မ့ားေသာ 

အဆင်အ့ထ�ိ�ိသည်။ အေ�ကာငး်ရပ်သံ�းခ�စလံ�းတွင ် အလယ်အလတ် သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ထ့က်နည်းေသာ ရမ�တ်ရ��ိသည့် 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�သာ ��ိသည် (ဇယား ၈.၇)။  ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် �ိ�ငင်အံ��ံ ့ ြဖန်က့ျက်တည်��ိ�ကသည်။ ဤ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်မ� ��စ်ခ�တွငသ်ာ ၎ငး်တိ�၏့ပငမ်ြမစ်လက်တက်များအေပ� တည်ေဆာက်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်များ ��ိသည်။ 

တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားသည် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�အတွက် သင်ေ့တာ်�ိ�ငသ်ည်။ သိ�ေ့သာ် ဆိ�းဝါးသည် ့ ထိခိ�က်မ�များ ေ��ာင�်�ားရန ် ��င် ့ သက်သာ ေလျာ့ပါးေစရန ်

ေကာငး်မွနသ်ည်ေ့နရာ ေရွးချယ်ြခငး်၊ ဒဇိီ�ငး် ��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲေရး အေြခခံမ�များ အြပည့်အဝ အသံ�းချြခငး်တိ�လ့ိ�အပ်မည် 

ြဖစ်သည်။ 
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ဇယား ၈.၆ ။ တနဖိ်�းြမင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ်ရမ�တ်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 
ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ ��င် ့

��နး်အနည်အ��စ် 

ေရေနေဂဟ 

စနစ် 

က�နး်ေြမေဂဟ 

စနစ် 

စ�စ�ေပါငး် 

ရမ�တ ်

ဧရာဝတ ီ
 

မလိခ ၅ ၅ ၅ ၁၅ 

အနမိ်�ငခ် ၅ ၄ ၅ ၁၄ 

(ချငး်တွငး်) 
 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၁ ၃ ၄ ၅ ၁၂ 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၂ ၂ ၅ ၅ ၁၂ 

ချငး်တွငး်အထက်ပိ�ငး် ၅ ၃ ၄ ၁၂ 

သလံွင ် သလံွငအ်လယ်ပိ�ငး် ၅ ၄ ၃ ၁၂ 

မဲေခါင ် မဲေခါင(်အြခား) ၄ ၅ ၂ ၁၁ 

တနသ�ာရီ 
 

တနသ�ာရီ ၅ ၅ ၅ ၁၅ 

တနသ�ာရီ(အြခား) ၅ ၃ ၄ ၁၂ 

ရခိ�င ် က�လားတန ် ၅ ၄ ၂ ၁၁ 

တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ်

တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�န ်၂၁ ခ�သည် ရမ�တ်အနမ့်ိ��င်အ့ြမင်မ့ျားေရာ�ပမ်းေန�ပီး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အခ� ၂၀ 

သည် ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အေ�ကာငး်ရပ် အနည်းဆံ�းတစ်ခ�အတွက် ရမ�တ်ြမင်မ့ားေသာအဆင်မ့� အလွနြ်မင်မ့ားေသာ 

အဆင်အ့ထ�ိ�ိသည်။ အေ�ကာငး်ရပ်သံ�းခ�စလံ�းတွင ် အလယ်အလတ် သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ထ့က်နည်းေသာ ရမ�တ်ရ��ိသည့် 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�သာ ��ိသည် (ဇယား ၈.၇)။  ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် �ိ�ငင်အံ��ံ ့ ြဖန်က့ျက်တည်��ိ�ကသည်။ ဤ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်မ� ��စ်ခ�တွငသ်ာ ၎ငး်တိ�၏့ပငမ်ြမစ်လက်တက်များအေပ� တည်ေဆာက်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်များ ��ိသည်။ 

တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားသည် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�အတွက် သင်ေ့တာ်�ိ�ငသ်ည်။ သိ�ေ့သာ် ဆိ�းဝါးသည် ့ ထိခိ�က်မ�များ ေ��ာင�်�ားရန ် ��င် ့ သက်သာ ေလျာ့ပါးေစရန ်

ေကာငး်မွနသ်ည်ေ့နရာ ေရွးချယ်ြခငး်၊ ဒဇိီ�ငး် ��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲေရး အေြခခံမ�များ အြပည့်အဝ အသံ�းချြခငး်တိ�လ့ိ�အပ်မည် 

ြဖစ်သည်။ 
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ဇယား ၈.၇ ။ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျား၏ ရမ�တ်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 
ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ ��င် ့

��နး်အနည်အ��စ် 

ေရေနေဂဟ 

စနစ် 

က�နး်ေြမေဂဟ 

စနစ် 

စ�စ�ေပါငး် 

ရမ�တ ်

ဧရာဝတ ီ

 

ဧရာဝတီေအာက်ပိ�ငး် ၄ ၂ ၂ ၈ 

ြမစ်ဝက�နး်ေပ� ၄ ၂ ၂ ၈ 

အငး်ေတာ်�ကီးကန ် 

ေရေဝေရလဲ                

ေနရာများ 

၃ ၄ ၃ ၁၀ 

ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် ၅ ၂ ၁ ၈ 

ေင�ေချာငး်ခ ၂ ၃ ၅ ၁၀ 

နမ့်တဘက် ၃ ၃ ၂ ၈ 

(ချငး်တွငး်) 

 

ချငး်တွငး်အလယ်ပိ�ငး် ၄ ၃ ၃ ၁၀ 

မဏပိ�ရ ၄ ၄ ၂ ၁၀ 

ဥ�� ၃ ၁ ၄ ၈ 

သလံွင ်

 

ဘလီ�းေချာငး် ၂ ၅ ၂ ၉ 

နမ့်ခ ၄ ၂ ၂ ၈ 

နမ့်ပွန ် ၅ ၃ ၁ ၉ 

သလံွငေ်အာက်ပိ�ငး် ၃ ၄ ၃ ၁၀ 

သလံွငအ်ထက်ပိ�ငး် ၅ ၂ ၁ ၈ 

ယွနး်စလငး် ၂ ၄ ၃ ၉ 

စစ်ေတာငး် စစ်ေတာငး်(အြခား) ၄ ၂ ၂ ၈ 

မဲေခါင ် နမ့်က�တ ် ၂ ၅ ၂ ၉ 

တနသ�ာရီ ဂလိ�ေဟာငဂ်ရာ ၁ ၃ ၄ ၈ 

ရခိ�င ်

 

ေလး�မိ�� ၅ ၃ ၃ ၁၁ 

ရခိ�ငက်မ်း�ိ� းတနး် (အြခား) ၅ ၂ ၃ ၁၀ 

သ�ေဌး ၁ ၄ ၄ ၉ 

တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�န ်

(ဇယား ၈.၈)ပါ တနဖိ်�းနမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ်၂၇ ခ�တွင ် ေြမ ��င် ့ေရအရငး်အြမစ် အလံ�းအရငး်လိ�က်သံ�းစဲွြခငး်အားြဖင် ့

�ကီးမားသည် ့ ြပ�ြပငမွ်မ်းမံမ�ခံရြခငး်ေ�ကာင် ့ ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ေဂဟစနစ်တစ်ခ�လံ�း တနဖိ်�းနမ့်ိပါသည်။ ဤ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအနက် ၁၄ ခ� တွင ် ြမစ်လက်တက်�ကီးများတွင ် တည်ေဆာက်�ပီးေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ 
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တည်��ိပါသည်။ ဤသိ� ့ ဇ�နအ်ဆင်ပိ့�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားေသာ်လည်း၊ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ်��ားပါး�ပီး မျိ�းသ��း 

ရန ် အလွနအ်မငး်ေဘးသင်ေ့နေသာ ေဂဟေဒသများ��င် ့ သက်��ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

အပါအဝင ်များစွာြပ�ြပငမွ်မ်းမံြခငး် မခံရေသးေသာ ေရေဝေရလဲက�နး်တနး်များ ��ိေန�ိ�ငသ်ည်။ 

တနဖိ်�းနမ့်ိြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများစွာတွင ် စိ�က်ပျိ�းေြမအြဖစ်အသံ�းြပ�မ� ရာခိ�င�်�နး်ြမင်မ့ား�ပီး လ�ဦးေရ သပ်ိသည်းမ�လည်း 

ပိ�ြမင်မ့ားေသာ ေလ�ာေစာက်ပိ�မိ�ေြပြပစ်ေသာေြမေနရာများစွာ��ိသည်။  ထိ�ေနရာများ၏ သဘာဝေဂဟစနစ်သည် 

များစွာြပ�ြပငခ်ံခဲ့�ပီးြဖစ်သည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအနက် ၉ ခ�သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံလယ်ပိ�ငး် အပ�ပိ�ငး်ဇ�နတ်ွင ်

တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်တည်��ိ�ပီး စိ�က်ပျိ�းေရးအတွက် ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန်အ့သံ�းချခံရသည်။  

တနဖိ်�းနမ့်ိြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားသည် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� အတွက် 

သင်ေ့တာ်�ိ�ငသ်ည်။ သိ�ေ့သာ် ဆိ�းဝါးသည်ထ့ခိိ�က်မ�များ ေ��ာင�်�ားရန�်�င် ့သက်သာေလျာ့ပါးေစရန ်ေကာငး်မွနသ်ည်ေ့နရာ 

ေရွးချယ်ြခငး် ၊ ဒဇိီ�ငး် ��င် ့စီမံခန်ခ့ွဲေရး အေြခခံမ�များ အြပည်အ့ဝ အသံ�းချြခငး်တိ�က့ိ� လိ�အပ်မည်ြဖစ်သည်။ 

ဇယား ၈.၈ ။ တနဖိ်�းနမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျား၏ ရမ�တ်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ 

��င် ့

��နး်အနည်အနစ် 

ေရေနေဂဟစနစ် 
က�နး်ေြမေဂဟ 

စနစ် 

စ�စ�ေပါငး် 

ရမ�တ ်

ဧရာဝတ ီ

 

ဧရာဝတီအလယ်ပိ�ငး် ၂ ၁ ၂ ၅ 

ဧရာဝတီအထက်ပိ�ငး် ၃ ၂ ၂ ၇ 

တာပိန ် ၁ ၂ ၂ ၅ 

ေချာငး်မ�ကီး ၂ ၂ ၂ ၆ 

မလိေချာငး် ၁ ၃ ၂ ၆ 

မငး်တ�နး် ၁ ၂ ၂ ၅ 

မ�နး်ေချာငး် ၁ ၁ ၂ ၄ 

မ�း ၃ ၁ ၁ ၅ 

ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ၂ ၂ ၁ ၅ 

ေရ�လ ီ ၃ ၂ ၂ ၇ 

ေဇာ်ဂျီ/�မိ�� �ကီး ၃ ၂ ၁ ၆ 

ချငး်တွငး် 

 

ချငး်တွငး်ေအာက်ပိ�ငး် ၂ ၁ ၁ ၄ 

ြမစ်သား ၂ ၁ ၂ ၅ 

သလံွင ်

 

လမ်ဖ ၂ ၃ ၁ ၆ 

ြမက်ေတာေချာငး် ၁ ၃ ၁ ၅ 
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တည်��ိပါသည်။ ဤသိ� ့ ဇ�နအ်ဆင်ပိ့�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားေသာ်လည်း၊ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ်��ားပါး�ပီး မျိ�းသ��း 

ရန ် အလွနအ်မငး်ေဘးသင်ေ့နေသာ ေဂဟေဒသများ��င် ့ သက်��ိများကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

အပါအဝင ်များစွာြပ�ြပငမွ်မ်းမံြခငး် မခံရေသးေသာ ေရေဝေရလဲက�နး်တနး်များ ��ိေန�ိ�ငသ်ည်။ 

တနဖိ်�းနမ့်ိြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများစွာတွင ် စိ�က်ပျိ�းေြမအြဖစ်အသံ�းြပ�မ� ရာခိ�င�်�နး်ြမင်မ့ား�ပီး လ�ဦးေရ သပ်ိသည်းမ�လည်း 

ပိ�ြမင်မ့ားေသာ ေလ�ာေစာက်ပိ�မိ�ေြပြပစ်ေသာေြမေနရာများစွာ��ိသည်။  ထိ�ေနရာများ၏ သဘာဝေဂဟစနစ်သည် 

များစွာြပ�ြပငခ်ံခဲ့�ပီးြဖစ်သည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအနက် ၉ ခ�သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံလယ်ပိ�ငး် အပ�ပိ�ငး်ဇ�နတ်ွင ်

တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်တည်��ိ�ပီး စိ�က်ပျိ�းေရးအတွက် ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန်အ့သံ�းချခံရသည်။  

တနဖိ်�းနမ့်ိြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားသည် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� အတွက် 

သင်ေ့တာ်�ိ�ငသ်ည်။ သိ�ေ့သာ် ဆိ�းဝါးသည်ထ့ခိိ�က်မ�များ ေ��ာင�်�ားရန�်�င် ့သက်သာေလျာ့ပါးေစရန ်ေကာငး်မွနသ်ည်ေ့နရာ 

ေရွးချယ်ြခငး် ၊ ဒဇိီ�ငး် ��င် ့စီမံခန်ခ့ွဲေရး အေြခခံမ�များ အြပည်အ့ဝ အသံ�းချြခငး်တိ�က့ိ� လိ�အပ်မည်ြဖစ်သည်။ 

ဇယား ၈.၈ ။ တနဖိ်�းနမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျား၏ ရမ�တ်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ 

��င် ့

��နး်အနည်အနစ် 

ေရေနေဂဟစနစ် 
က�နး်ေြမေဂဟ 

စနစ် 

စ�စ�ေပါငး် 

ရမ�တ ်

ဧရာဝတ ီ

 

ဧရာဝတီအလယ်ပိ�ငး် ၂ ၁ ၂ ၅ 

ဧရာဝတီအထက်ပိ�ငး် ၃ ၂ ၂ ၇ 

တာပိန ် ၁ ၂ ၂ ၅ 

ေချာငး်မ�ကီး ၂ ၂ ၂ ၆ 

မလိေချာငး် ၁ ၃ ၂ ၆ 

မငး်တ�နး် ၁ ၂ ၂ ၅ 

မ�နး်ေချာငး် ၁ ၁ ၂ ၄ 

မ�း ၃ ၁ ၁ ၅ 

ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ၂ ၂ ၁ ၅ 

ေရ�လီ ၃ ၂ ၂ ၇ 

ေဇာ်ဂျီ/�မိ�� �ကီး ၃ ၂ ၁ ၆ 

ချငး်တွငး် 

 

ချငး်တွငး်ေအာက်ပိ�ငး် ၂ ၁ ၁ ၄ 

ြမစ်သား ၂ ၁ ၂ ၅ 

သလံွင ်

 

လမ်ဖ ၂ ၃ ၁ ၆ 

ြမက်ေတာေချာငး် ၁ ၃ ၁ ၅ 
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ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ 

��င် ့

��နး်အနည်အနစ် 

ေရေနေဂဟစနစ် 
က�နး်ေြမေဂဟ 

စနစ် 

စ�စ�ေပါငး် 

ရမ�တ ်

နမ့်မ ၃ ၂ ၁ ၆ 

နမ့်တန ် ၁ ၂ ၂ ၅ 

စစ်ေတာငး် ေဘာဂထ ၁ ၂ ၂ ၅ 

ေပါငး်ေလာငး် ၂ ၂ ၃ ၇ 

မဲေခါင ် နမ့်လငး် ၁ ၂ ၂ ၅ 

နမ့်ေလွ ၃ ၂ ၂ ၇ 

ပဲခ�း ပဲခ�း ၂ ၁ ၂ ၅ 

ဘးီလငး် ဘးီလငး် ၂ ၁ ၂ ၅ 

ရခိ�င ်

 

ကျိမ်တလ ီ ၁ ၂ ၄ ၇ 

စိ�ငး်ဒငေ်ချာငး် ၁ ၂ ၃ ၆ 

သတံွဲ ၁ ၂ ၄ ၇ 

ဆာမာ-မဂ�နာ ဘာရက် ၁ ၄ ၂ ၇ 

တနဖိ်�းြမင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွဇ�န ်များတွင ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�  ကန်သ့တ်ချက်များ 

တနဖိ်�းြမင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ဆိ�ငရ်ာ တငး်ကျပ်ေသာ ကန်သ့တ်ချက် 

များကိ� ချမ�တ်ရနအ်�ကံြပ�ပါသည်။ သိ�မ့�သာ ထိ�ေရဆငး်ဧရိယာများသည်  ြမစ်ဝ�မ်းြဖစ်စ�များကိ�ေမာငး်��ငေ်သာ စိစစ် 

သတ်မ�တ်ထားသည်သ့ဘာဝတနဖိ်�းများ ��င်/့သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ဧရိယာများအတွက် အစားထိ�းမရေသာ သဘာဝတနဖိ်�းများ 

သိ�မ့ဟ�တ် ယိ�ယွငး်ကျဆငး်လျက်��ိ�ပီး အကာအကွယ်ေပးရနလ်ိ�အပ်ေနသည် ့ ေဒသကိ�ယ်စားြပ�တနဖိ်�းများကိ� 

ထနိး်သမ်ိးထား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။  တနဖိ်�းြမင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားတွင ်  အ�ကီးစားအဆင်�့�င် ့ ထခိိ�က်မ�ပိ�မိ�ြမင်မ့ား 

ေသာ စီမံကိနး်မ�နသ်မ� ေဆာငရွ်က်ြခငး်မြပ�ရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ သိ�ေ့သာ် အေသးစားအဆင်�့�င် ့ထခိိ�က်မ�ပိ�နည်းေသာ 

စီမံကိနး်များကိ� အဓိက သဘာဝသယံဇာတ��င် ့ လ�မ�-စီးပွားတနဖိ်�းများကိ� လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင်န့မ့်ိကျမ�မ��ိေစဘဲ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ိ�ငပ်ါသည်။ ထိ�စီမံကိနး်များသည် ေဒသထကွ်သဘာဝသယံဇာတကိ� အသံ�းချထ�တ်လ�ပ်�ပီး 

မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်ြပငပ် သိ�မ့ဟ�တ် မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်��င်ခ့ျိတ်ဆက်ထားေသာ ယံ��ကည်အားထားရ�ပီး 

ေဈးသက်သာသည် ့ြပနလ်ည်ြပည်�့ဖိ�း�မဲစွမ်းအငမ်ျားကိ� ရပ်ရွာလ�ထ�အားြဖန် ့ြဖ�းေပး�ိ�ငရ်န ်အေရးပါသည်။  

တနဖိ်�းြမင်ြ့မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်ေဆာငရွ်က်ရန ် စီမံကိနး်အဆိ�ြပ�ချက်တိ�ငး်ကိ� MOEE မ� သေဘာတရားအဆင် ့

ကတည်းက စိစစ်ရနအ်�ကံြပ�ပါသည်။ သိ�မ့�သာ မသင်ေ့တာ်သည်စီ့မံကိနး်များကိ� စီမံချက်ေရးဆွသဲည် ့ အေစာပိ�ငး် 

အဆင့မ်�ာပင ်ေ�� �ဆက်စ�းစားြခငး်မြပ�ရန ်ဖယ်��ား�ိ�ငမ်ည်။  
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ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ြဖစ်ေစေရး တနဖိ်�းြမင်ြ့မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျား 

တွင ် သက်ဆိ�ငရ်ာအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ကန်သ့တ်ချက်များ သတ်မ�တ်ရာတွင၊်  စီမံကိနး်ေနရာ ��င် ့  AOI 

ဧရိယာအတွငး် ပတ်ဝနး်ကျင�်�င် ့ လ�မ�ဆိ�ငရ်ာ�ကီးမားကျယ်ပျံ�ေသာ တိ�က်�ိ�က်ထခိိ�က်မ�များအြပင ် AOI ဧရိယာအတွငး် 

သွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�များြဖစ်ေစ�ိ�ငသ်ည် ့ ေဒသ��ရအေြခအေနအမျိ�းမျိ�းကိ� ထည်တ့ွက်�ိ�ငရ်န ်  လက်ခံ�ိ�ငေ်သာ 

ထခိိ�က်မ�အဆင့ ် သတ်မ�တ်ြခငး်အေပ� အေြခခံသင့သ်ည်။ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များကိ� MOEE ��င် ့ MONERC တိ�ပ�းတွဲ 

ေဖာ်ထ�တ်ထားသည့် စိစစ်ေရွးချယ်ေရးမ�ေဘာငြ်ဖင့ ်တိ�က်ဆိ�ငစ်စ်ေဆးရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ ထိ�မ�ေဘာငသ်ည် လက်ခံ 

စ�းစားမည် ့ စီမံကိနး်တည်ေနရာများ��င် ့ အမျိ�းအစားများဆိ�ငရ်ာ ��ငး်လငး်ေသာေဖာ်ြပချက်များကိ� အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မည် ့ က�မ�ဏအီဖွဲ�အစည်းများအားေပး၍၊  အြမင်ဆ့ံ�းလက်ခံ�ိ�ငသ်ည် ့ စီမံကိနး်အရွယ်အစား ကန်သ့တ်ချက်များ��င် ့

ထခိိ�က်မ�များအေ�ကာငး်ကိ� အကျိ�းစီးပွားပါဝငပ်တ်သက်သ�များအား စိတ်ချေသချာစွာ အသေိပးမည် ြဖစ်သည်။ 

ထိ�မ�ေဘာငသ်ည် ေအာက်ပါ စီမံကိနး်ေနရာ ေရွးချယ်ြခငး် စံ��နး်သတ်မ�တ်ချက် အေပ� အေြခခံသင်သ့ည် - 

• စီမံကိနး်တည်ေနရာ - ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ အဓိကြမစ်ကိ� ဖယ်ထ�တ်ထားသင်သ့ည် (ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ြမစ်ဖျား 

အရပ်��ိ ထိ�ြမစ်ေ�ကာငး်၏ ေသးငယ်ေသာအပိ�ငး်ေနရာမ�လွဲ၍) သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် 

သတ်မ�တ် ဧရိယာေပ�က  မည်သည် ့ေရေဝေရလဲက�နး်တနး်မဆိ�သည် တစ်ခ�တည်းေသာ အဓိကြမစ်မ�တဆင် ့

သာ စီးဆငး်သယ်ေဆာငေ်စလ�င၊်  ထိ�အဓိကြမစ်ကိ� ဖယ်ထ�တ်ထားသင်သ့ည်။ 

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ေရစီးဆငး်မ� အြမင်ဆ့ံ�းထနိး်ည�ိမ� - ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး်��ိ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

အားလံ�း၏ စ�စ�ေပါငး်ထိနး်ည�ိမ�အြဖစ် ယ�ရမည်။ 

• စီမံကိနး်၏ အ�ကီးဆံ�းအရွယ်အစား - ဥပမာ ြမစ်�ကမ်းြပငအ်ထက်မ� စေရတွက်သည် ့ ေရကာတာအြမင်၊့ 

ဆည်ေရသိ�ေလ�ာငမ်�ပမာဏ ၊ သိ�မ့ဟ�တ်  တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား (မဂ�ါဝပ်) ��င် ့

• သသိာထင�်�ားသည်ေ့နရာများအေပ� တိ�က်�ိ�က်��င် ့သွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�များ  ေ��ာင�်�ားြခငး် - ဥပမာ သဘာဝ 

ေဘးမ့ဲေတာ ဧရိယာ။ 

တနဖိ်�းြမင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နတ်စ်ခ�အတွငး် အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ စီမံကိနး်တစ်ခ�စီအား ထိ�ေရဆငး်ဧရိယာအတွငး် 

ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်လျက်��ိေသာ ၊ တည်ေဆာက်ဆ ဲြဖစ်ေသာ သိ�မ့ဟ�တ် သေဘာတ�ခွင်ြ့ပ��ပီး စီမံကိနး်များ ( သိ�မ့ဟ�တ် 

အကျိ�းသင်အ့ေ�ကာငး်သင်မ့�နး်ဆ�ိ�ငေ်သာ အနာဂတ်ကာလတွင ် ေြမမျက်��ာသွငြ်ပင ် ေြပာငး်လဲေစမည့် လ�ပ်ေဆာင်မ� 

များ၊ အစီအစ�များ သိ�မ့ဟ�တ် စီမံကိနး်များ ) ��င်တ့စ်စ�တစ်စည်းတည်း စ�ေပါငး်စ�းစားသင်သ့ည်။ သိ�မ့�သာ ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသအေပ� ကျေရာက်လာမည့် စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�များကိ�   အဓိကကျေသာ လက်ခံ�ိ�ငေ်သာ ထိခိ�က်မ�အဆင် ့

သတ်မ�တ်ချက်များ��င် ့စံထား��ငိး်ယ���ိ�ငမ်ည် ြဖစ်သည်။ 

စီမံကိနး်၏ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား (မဂ�ါဝပ်)ကဲသ့ိ� ့ အချိ��ေသာ စံ��နး်သတ်မ�တ်ချက်များသည် ြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည့် 

ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�များ၏ �ကီးမားကျယ်ပျံ� မ�အတိ�ငး်အတာကိ� ေကာငး်စွာေဖာ်ြပေပး�ိ�ငြ်ခငး် 

မ��ိပါ။ အြမင်ဆ့ံ�းလက်ခံ�ိ�ငသ်ည် ့ စီမံကိနး်အရွယ်အစား သတ်မ�တ်ေပးြခငး်သည် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့် 

က�မ�ဏအီား ��ငး်လငး်သည် ့ဆံ�းြဖတ်စရာ တစ်ခ�ကိ�ေပး၍၊ ထိ�အရွယ်အစားသတ်မ�တ်ချက်ကိ� အြခားေသာ စံ��နး်များြဖင် ့

တွဲစပ်လိ�က်သည်အ့ခါတွင ် ထိခိ�က်မ�ပိ�ြမင်မ့ားေသာ စီမံကိနး်များကိ�  ဆက်မစ�းစားပဲ၊ အေစာဆံ�းအဆင်တ့ွင ်

တတ်�ိ�ငသ်မ� ဖယ်��ား�ိ�ငေ်ပမည်။  

ထနိး်ည�ိထ�တ်လ�တ်သည်ေ့ရပမာဏရာခိ�င�်�နး် သိ�မ့ဟ�တ် ေရဆငး်ဧရိယာ၏ ရာခိ�င�်�နး်အားြဖင် ့ ေဖာ်ြပသည့် 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�၏ ထနိး်ည�ိမ�ခံရေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏  စ�စ�ေပါငး်ရာခိ�င�်�နး်သည် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� 
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ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ြဖစ်ေစေရး တနဖိ်�းြမင်ြ့မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျား 

တွင ် သက်ဆိ�ငရ်ာအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ကန်သ့တ်ချက်များ သတ်မ�တ်ရာတွင၊်  စီမံကိနး်ေနရာ ��င် ့  AOI 

ဧရိယာအတွငး် ပတ်ဝနး်ကျင�်�င် ့ လ�မ�ဆိ�ငရ်ာ�ကီးမားကျယ်ပျံ�ေသာ တိ�က်�ိ�က်ထခိိ�က်မ�များအြပင ် AOI ဧရိယာအတွငး် 

သွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�များြဖစ်ေစ�ိ�ငသ်ည် ့ ေဒသ��ရအေြခအေနအမျိ�းမျိ�းကိ� ထည်တ့ွက်�ိ�ငရ်န ်  လက်ခံ�ိ�ငေ်သာ 

ထခိိ�က်မ�အဆင့ ် သတ်မ�တ်ြခငး်အေပ� အေြခခံသင့သ်ည်။ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များကိ� MOEE ��င် ့ MONERC တိ�ပ�းတွဲ 

ေဖာ်ထ�တ်ထားသည့် စိစစ်ေရွးချယ်ေရးမ�ေဘာငြ်ဖင့ ်တိ�က်ဆိ�ငစ်စ်ေဆးရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ ထိ�မ�ေဘာငသ်ည် လက်ခံ 

စ�းစားမည် ့ စီမံကိနး်တည်ေနရာများ��င် ့ အမျိ�းအစားများဆိ�ငရ်ာ ��ငး်လငး်ေသာေဖာ်ြပချက်များကိ� အေကာငအ်ထည် 

ေဖာမ်ည် ့ က�မ�ဏအီဖွဲ�အစည်းများအားေပး၍၊  အြမင်ဆ့ံ�းလက်ခံ�ိ�ငသ်ည် ့ စီမံကိနး်အရွယ်အစား ကန်သ့တ်ချက်များ��င် ့

ထခိိ�က်မ�များအေ�ကာငး်ကိ� အကျိ�းစီးပွားပါဝငပ်တ်သက်သ�များအား စိတ်ချေသချာစွာ အသေိပးမည် ြဖစ်သည်။ 

ထိ�မ�ေဘာငသ်ည် ေအာက်ပါ စီမံကိနး်ေနရာ ေရွးချယ်ြခငး် စံ��နး်သတ်မ�တ်ချက် အေပ� အေြခခံသင်သ့ည် - 

• စီမံကိနး်တည်ေနရာ - ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ အဓိကြမစ်ကိ� ဖယ်ထ�တ်ထားသင်သ့ည် (ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ြမစ်ဖျား 

အရပ်��ိ ထိ�ြမစ်ေ�ကာငး်၏ ေသးငယ်ေသာအပိ�ငး်ေနရာမ�လွဲ၍) သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် 

သတ်မ�တ် ဧရိယာေပ�က  မည်သည် ့ေရေဝေရလဲက�နး်တနး်မဆိ�သည် တစ်ခ�တည်းေသာ အဓိကြမစ်မ�တဆင် ့

သာ စီးဆငး်သယ်ေဆာငေ်စလ�င၊်  ထိ�အဓိကြမစ်ကိ� ဖယ်ထ�တ်ထားသင်သ့ည်။ 

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ေရစီးဆငး်မ� အြမင်ဆ့ံ�းထနိး်ည�ိမ� - ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး်��ိ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

အားလံ�း၏ စ�စ�ေပါငး်ထိနး်ည�ိမ�အြဖစ် ယ�ရမည်။ 

• စီမံကိနး်၏ အ�ကီးဆံ�းအရွယ်အစား - ဥပမာ ြမစ်�ကမ်းြပငအ်ထက်မ� စေရတွက်သည် ့ ေရကာတာအြမင်၊့ 

ဆည်ေရသိ�ေလ�ာငမ်�ပမာဏ ၊ သိ�မ့ဟ�တ်  တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား (မဂ�ါဝပ်) ��င် ့

• သသိာထင�်�ားသည်ေ့နရာများအေပ� တိ�က်�ိ�က်��င် ့သွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�များ  ေ��ာင�်�ားြခငး် - ဥပမာ သဘာဝ 

ေဘးမ့ဲေတာ ဧရိယာ။ 

တနဖိ်�းြမင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နတ်စ်ခ�အတွငး် အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ စီမံကိနး်တစ်ခ�စီအား ထိ�ေရဆငး်ဧရိယာအတွငး် 

ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်လျက်��ိေသာ ၊ တည်ေဆာက်ဆ ဲြဖစ်ေသာ သိ�မ့ဟ�တ် သေဘာတ�ခွင်ြ့ပ��ပီး စီမံကိနး်များ ( သိ�မ့ဟ�တ် 

အကျိ�းသင်အ့ေ�ကာငး်သင်မ့�နး်ဆ�ိ�ငေ်သာ အနာဂတ်ကာလတွင ် ေြမမျက်��ာသွငြ်ပင ် ေြပာငး်လဲေစမည့် လ�ပ်ေဆာင်မ� 

များ၊ အစီအစ�များ သိ�မ့ဟ�တ် စီမံကိနး်များ ) ��င်တ့စ်စ�တစ်စည်းတည်း စ�ေပါငး်စ�းစားသင်သ့ည်။ သိ�မ့�သာ ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသအေပ� ကျေရာက်လာမည့် စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�များကိ�   အဓိကကျေသာ လက်ခံ�ိ�ငေ်သာ ထိခိ�က်မ�အဆင် ့

သတ်မ�တ်ချက်များ��င် ့စံထား��ငိး်ယ���ိ�ငမ်ည် ြဖစ်သည်။ 

စီမံကိနး်၏ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား (မဂ�ါဝပ်)ကဲသ့ိ� ့ အချိ��ေသာ စံ��နး်သတ်မ�တ်ချက်များသည် ြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည့် 

ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�များ၏ �ကီးမားကျယ်ပျံ� မ�အတိ�ငး်အတာကိ� ေကာငး်စွာေဖာ်ြပေပး�ိ�ငြ်ခငး် 

မ��ိပါ။ အြမင်ဆ့ံ�းလက်ခံ�ိ�ငသ်ည် ့ စီမံကိနး်အရွယ်အစား သတ်မ�တ်ေပးြခငး်သည် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့် 

က�မ�ဏအီား ��ငး်လငး်သည် ့ဆံ�းြဖတ်စရာ တစ်ခ�ကိ�ေပး၍၊ ထိ�အရွယ်အစားသတ်မ�တ်ချက်ကိ� အြခားေသာ စံ��နး်များြဖင် ့

တွဲစပ်လိ�က်သည်အ့ခါတွင ် ထိခိ�က်မ�ပိ�ြမင်မ့ားေသာ စီမံကိနး်များကိ�  ဆက်မစ�းစားပဲ၊ အေစာဆံ�းအဆင်တ့ွင ်

တတ်�ိ�ငသ်မ� ဖယ်��ား�ိ�ငေ်ပမည်။  

ထနိး်ည�ိထ�တ်လ�တ်သည်ေ့ရပမာဏရာခိ�င�်�နး် သိ�မ့ဟ�တ် ေရဆငး်ဧရိယာ၏ ရာခိ�င�်�နး်အားြဖင် ့ ေဖာ်ြပသည့် 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�၏ ထနိး်ည�ိမ�ခံရေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏  စ�စ�ေပါငး်ရာခိ�င�်�နး်သည် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� 
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အေြပာငး်အလဲများက ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲြဖစ်စ�များအေပ� ��င် ့ သက်ေရာက်�ိ�ငေ်ြခများ ��င် ့ ြမစ်တွငး် ကျငလ်ည် 

ကျက်စားရာေနရာများသိ� ့ က�းလ�းသွားလာ�ိ�ငမ်�အဆက်အသွယ်ြပတ်ေတာက်သည် ့ အတိ�ငး်အတာ စသည်တိ�အ့တွက် 

ေကာငး်မွနေ်သာအ��နး်ကိနး်တစ်ခ�ြဖစ်သည်။ ေဒသအေြခအေနများ ��င် ့ အဂ� ါရပ်များ ဆငတ်�သည်ဟ� ယ�ဆ�ိ�ငလ်ျင၊် 

အလယ်အလတ်အရွယ်အစားြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�အတွငး် အလယ်အလတ်အဆင် ့ စီမံကိနး်တစ်ခ�ေ�ကာင် ့ ြမစ်ေရ 

စီးဆငး်မ�အေပ�ထခိိ�က်မ�သည် ေသးငယ်ေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�အတွငး် အေသးစားစီမံကိနး် တစ်ခ�ေ�ကာင် ့ြမစ်ေရ 

စီးဆငး်မ�အေပ� ထခိိ�က်မ� ��င် ့ဆငတ်��ိ�ငသ်ည်။  

ေနစ့� ဝနအ်ားအြမင်ဆ့ံ�းအချိန၌်သာ ေမာငး်��င၍် ေရထ�တ်လ�တ်သည် ့ စီမံကိနး် ��င် ့ ရာသအီလိ�က်ေရသိ�ေလ�ာငေ်သာ 

စီမံကိနး်များထက် run-of-river သဘာဝစစ်စစ်��ိေသာစီမံကိနး်များကိ�သာ ေရစီးဆငး်မ� ထိနး်ည�ိသည် ့ အတိ�ငး်အတာ 

ပိ�မိ�နည်းပါးေသာေ�ကာင် ့ဦးစားေပးေဆာငရွ်က်သင်ပ့ါသည်။ တ�ညီသည်ေ့နရာတွင ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည် ့run-of-

river စီမံကိနး်တစ်ခ�သည် ေရေလ�ာငတ်မံစီမံကိနး် တစ်ခ�ထက် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� အေပ� ထခိိ�က်မ� ပိ�နည်း�ိ�ငသ်ည်။ 

အလားတ�ပင၊် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ���နး်ြခငး်��ငိး်ယ��လ�င ် အသားတငေ်ရေလ�ာင်ပမာဏအနည်းဆံ�းြဖစ်သည် ့ေရေလ�ာငတ်မံ 

စီမံကိနး်တစ်ခ�သည်  အသားတေငရ်ေလ�ာငပ်မာဏပိ�များသည် ့ေရေလ�ာငတ်မံစီမံကိနး်တစ်ခ�ထက် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ���နး် 

အေပ� ေြပာငး်လဲထိနး်ည�ိမ�အတိ�ငး်အတာ ပိ�နည်းမည်ြဖစ်သည်။  

ေနာက်ထပ်စ�းစားသင်ေ့သာစံ��နး်မ�ာ- စီမံကိနး်ချ�းကပ်လမ်းအတွက် ပတ်ဝနး်ကျင ်ထိနး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ေရး တနဖိ်�း 

ြမင်မ့ားေသာ က�နး်ေြမေပ�က ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများ (သဘာဝေဘးမ့ဲေတာ ဧရိယာများ ၊   KBA များ ၊ 

အေရးပါသည် ့ ကျက်စားရာေနရာများ ၊ မထမိခိ�က်ေသးေသာသစ်ေတာများ)အတွငး် လမ်းအသစ် ��ည်��ည်လျားလျား 

ေဖာက်လ�ပ်မ� သိ�မ့ဟ�တ် လမ်းေဟာငး်ကိ� အ�ကီးစားအဆင်ြ့မ�င်တ့ငမ်� တိ�က့ိ� ခွင်မ့ြပ�ရန ်ြဖစ်သည်။  ထိ�လမ်းေဖာက်လ�ပ် 

မ�၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ဆိ�းကျိ�းအြဖစ် ဤ ဧရိယာများတွင ်သွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�များ ��ိလာ�ိ�ငေ်သာေ�ကာင့်ြ်ဖစ်သည်။ 

ပငလ်ယ်အတွငး်တိ�က်�ိ�က်စီးဝငေ်သာ ကမ်း�ိ�းတနး်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ ေရေဝက�နး်တနး်များအနက် �ကီးမားေသာ ေရေဝ 

ေရလဲက�နး်တနး်များ��ိရာေနရာများမ�လွဲ၍  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏အဓိကြမစ်လက်တက်အေပ�တွင ် စီမံကိနး်များ အားလံ�း 

ဖယ်ထ�တ်ထားရနအ်တွက် အ�ကံြပ�ေထာက်ခံထားြခငး် မ��ိပါ။ ေသးငယ်ေသာ ကမ်း�ိ�းတနး် ေရေဝေရလဲက�နး်တနး် 

အတွငး်��ိ တစ်ခ�တည်းေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၏ ေရစီးဆငး်မ�ထိနး်ည�ိြခငး် ��င် ့ ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းများအေပ� 

ထခိိ�က်မ�သည် ထိ� ေရေဝေရလဲ ရပ်ဝနး်အတွငး်တွငသ်ာ ကျေရာက်မည် ြဖစ်သည်။သိ�ေ့သာ် ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ကမ်း�ိ�းတနး် 

ေရေဝက�နး်တနး်များ အားလံ�းအေပ�  စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ� ကန်သ့တ်ချက်တစ်ရပ် ချမ�တ်ထားရန ်အ�ကံြပ�ထား 

သည်။ သိ�မ့�သာ ထိ�သဘာဝသယံဇာတများ လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင်န့မ့်ိကျမ�မ��ိရန ်ေသချာ ေစမည်ြဖစ်သည်။ 

ေရထ�တ်လ�တ်သည်ေ့နရာများစွာ��ိသည် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွက် ေအာက်ပါတိ� ့ အပါအဝင ်အထ�းစ�းစားမ�များသည် 

သင်ေ့တာ်မ���ိ�ိ�ငသ်ည် -  (၁) ပငလ်ယ်အတွငး်တိ�က်�ိ�က်ေရထ�တ်လ�တ်သည် ့ ေရေဝက�နး်တနး်များစွာပါေသာ ကမ်း�ိ�း 

တနး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ (၂) ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အတွငး် တိ�က်�ိ�က်ေရထ�တ်လ�တ်သည် ့ ေရေဝက�နး်တနး် များစွာပါေသာ 

က�နး်တွငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ။ 

တနဖိ်�းြမင့မ်ားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအတွငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ်ေအာက် စီမံကိနး် များသည် 

ေဒသခံရပ်ရွာလ�ထ�၏ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား လိ�အပ်ချက်ကိ� ြပည်မီ့ေစမည်အ့ခါ၊ ထိ� စီမံကိနး်များသည် (ဇယား ၈.၁)ပါ 

ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင ်ထခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ချက်အတွက် �ကိ�တငြ်ပငဆ်ငမ်�များပါဝင�်ပီး၊  သင့ေ်တာ်စွာ တည်ေနရာေရွးချယ်၊ 

ဒဇိီ�ငး်ေရးဆွ၊ဲတည်ေဆာက်ထား�ပီး �ကီးမားသည့်ထခိိ�က်မ�မ��ိေ�ကာငး်ေသချာေစမည် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� အတည် 

ြပ� လ�ပ်ငနး်စံ��နး်ကိ� လိ�က်နာရနအ်�ကံြပ�ပါသည်။ 
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တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င့ ်တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွများ အသံ�းချမ� ဟနခ်ျက်ညီြခငး် 

ြမစ်ဝ�မ်းအဆင့ ် ေရအားလ�ပ်စစ်ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်မ�အတွက်  စီမံကိနး်အများအစ�ကိ� (�ိ�ငင်၏ံ ၇၅ ရာခိ�င�်�နး် 

ေကျာ်ကိ�လ�မ်းြခံ�ထားသည်)့ တနဖိ်�းအဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်အမျိ�းမျိ�း��ိသည်ြ့မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ��ိသည် ့ ေနရာများတွင ် 

စ�ြပံ�ေနရာချအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့်အစား၊ ထိ�တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င့ ် တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 

အသံ�းချမ���င် ့ ထိနး်သမ်ိးကာကွယ်မ�တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီစွာ ေဆာငရွ်က်ရန ် လိ�အပ်မည်ြဖစ်သည်။ စ�ဆက်မြပတ် 

ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ် (SDF) အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်၏ အေစာပိ�ငး်အဆင့တ်ွင ်တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င့ ်တနဖိ်�းအလယ် 

အလတ်ဇ�န ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအားလံ�းကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိသည်ဟ� စ�းစားရန ် အ�ကံြပ� 

ပါသည်။ သဘာဝ��င့ ် လ�မ�ဆိ�ငရ်ာ သယံဇာတများအေ�ကာငး် သတငး်အချက်အလက်အသစ်များ ရ��ိလာ�ပီး ြမစ်ဝ�မ်း 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�စံပံ�စံကိ� ချမ�တ်ေဆာငရွ်က်လာသည်��င်အ့မ�၊ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံအစိ�းရ သည် ဤြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 

အနက် မည်သည်တိ�က့ိ� (အချိ�� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်မ� သးီသန ့ဖ်ယ်ထားသည့် ေရေဝက�နး်တနး် ဧရိယာများ 

အပါအဝငက်ိ�)  ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်မ� ကငး်လွတ်ေစ�ပီး အြခား မည်သည့် ေရဆငး် ဧရိယာများ 

တွင ်  အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရမည်ကိ� ဆံ�းြဖတ်ေပးသင့သ်ည်။ ဤနည်းအားြဖင့ ် အေရး�ကီးသည့် လ�ပ်ငနး်စ�များ ��င့ ်

တစ်မ�ထ�းြခားေသာ ေဒသကိ�ယ်စားြပ�တနဖိ်�းများကိ� ထိနး်သိမ်းထားရန ်ေသချာေစမည်ြဖစ်သည်။ ဤသိ� ့ ေဆာငရွ်က်လာ 

သည်��င်အ့မ�၊ ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်အစီအမံကိ� လည်း လိ�အပ်သလိ� ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံသင့ပ်ါသည်။ 

 

ေလးေထာင်အ့ကွက် ၃။ ေနာ်ေဝ ြမစ်ဝ�မ်း မဟာ စီမံချက် 

ေနာ်ေဝသည် ၁၉၈၀ ခ���စ်ေနာက်ပိ�ငး်ကာလများတွင ် �ိ�ငင်၏ံေရလမ်းေ�ကာငး်များကိ� တစ်စ�တစ်စည်းတည်း 

စီမံခန်ခ့ွဲရန ် အမျိ�းသားြမစ်ဝ�မ်းမဟာစီမံချက်ကိ� ေဖာ်ေဆာငခ်ဲ့သည်။ ထိ�စီမံချက်သည် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ 

ကိ� စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်စီအလိ�က်ကွဲြပားသည် ့ သံ�းစဲွသ�အကျိ�းစီးပွားများ (အကာအကွယ်ေပးြခငး် အပါအဝင)် ��င့ ်

ဓာတ်အားေပးစက်�ံ�၏စီးပွားေရးတိ��့�င်အ့တ�  စီမံကိနး်တစ်ခ�စီ၏ ပဋပိက�ြဖစ်မ�  အတိ�ငး်အတာ   အေပ� အေြခခံ 

စ�းစားခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ စီမံကိနး်များကိ� အတနး်အစားခွဲထား�ပီး ပဋပိက�ြဖစ်မ� ��င် ့ ေငကွ�နေ်�ကးကျမ� အနည်းဆံ�း 

(အတနး်အစား ၁) စီမံကိနး်များကိ� လိ�ငစ်ငခ်ျထားေပးရန ် ခွင်ြ့ပ�ကာ ေငကွ�နေ်�ကးကျ အများဆံ�း သိ�မ့ဟ�တ် 

ပဋပိက�အများဆံ�း (အတနး်အစား ၂) စီမံကိနး်များကိ� လိ�ငစ်ငခ်ျထားေပးမည် မဟ�တ်ေပ။ အစပိ�ငး်တွင ် ၁ 

မဂ�ါဝပ်��င်ေ့အာက် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များကိ� ဤလ�ပ်ငနး်စ�မ� ကငး်လွတ်ခွင် ့ ြပ�ထားသည်။ သိ�ေ့သာ် ၂၀ဝ၅ 

တွင ် ဤ ကငး်လွတ်ခွင်ြ့ပ�သည်ပ့မာဏကိ� တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ်အထ ိ သိ�မ့ဟ�တ် ��စ်စ�ဓာတ်အား 

ထ�တ်လ�ပ်မ� ၅၀ ဂီဂါဝပ်အထ ိတိ�းြမ�င်ခ့ဲ့သည်။ 

8.3။ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�အတွက်  ဦးစားေပး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ  

လ�မ�-စီးပွားဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�များ��င့ ် ပဋပိက�ြပဿနာများအရ  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအလိ�က် ဦးစားေပးသတ်မ�တ် ေရအား 

လ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ�  ေကာငး်ကျိ�းအနည်းအများအလိ�က် ေအာက်ပါအတိ�ငး် သတ်မ�တ် ေဖာ်ြပထား 

သည်။ - 

• (ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲ ��င် ့ တည်ေဆာက်ဆမဲျားအပါအဝင)် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င် ့

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မျိ�း��ိသည် ့တနဖိ်�းနမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ် 

• ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မျိ�း��ိသည် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲဇ�န ်
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တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င့ ်တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွများ အသံ�းချမ� ဟနခ်ျက်ညီြခငး် 

ြမစ်ဝ�မ်းအဆင့ ် ေရအားလ�ပ်စစ်ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်မ�အတွက်  စီမံကိနး်အများအစ�ကိ� (�ိ�ငင်၏ံ ၇၅ ရာခိ�င�်�နး် 

ေကျာ်ကိ�လ�မ်းြခံ�ထားသည်)့ တနဖိ်�းအဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်အမျိ�းမျိ�း��ိသည်ြ့မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ��ိသည် ့ ေနရာများတွင ် 

စ�ြပံ�ေနရာချအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့်အစား၊ ထိ�တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င့ ် တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 

အသံ�းချမ���င် ့ ထိနး်သမ်ိးကာကွယ်မ�တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီစွာ ေဆာငရွ်က်ရန ် လိ�အပ်မည်ြဖစ်သည်။ စ�ဆက်မြပတ် 

ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ် (SDF) အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်၏ အေစာပိ�ငး်အဆင့တ်ွင ်တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င့ ်တနဖိ်�းအလယ် 

အလတ်ဇ�န ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအားလံ�းကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိသည်ဟ� စ�းစားရန ် အ�ကံြပ� 

ပါသည်။ သဘာဝ��င့ ် လ�မ�ဆိ�ငရ်ာ သယံဇာတများအေ�ကာငး် သတငး်အချက်အလက်အသစ်များ ရ��ိလာ�ပီး ြမစ်ဝ�မ်း 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�စံပံ�စံကိ� ချမ�တ်ေဆာငရွ်က်လာသည်��င်အ့မ�၊ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံအစိ�းရ သည် ဤြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 

အနက် မည်သည်တိ�က့ိ� (အချိ�� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်မ� သးီသန ့ဖ်ယ်ထားသည့် ေရေဝက�နး်တနး် ဧရိယာများ 

အပါအဝငက်ိ�)  ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်မ� ကငး်လွတ်ေစ�ပီး အြခား မည်သည့် ေရဆငး် ဧရိယာများ 

တွင ်  အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရမည်ကိ� ဆံ�းြဖတ်ေပးသင့သ်ည်။ ဤနည်းအားြဖင့ ် အေရး�ကီးသည့် လ�ပ်ငနး်စ�များ ��င့ ်

တစ်မ�ထ�းြခားေသာ ေဒသကိ�ယ်စားြပ�တနဖိ်�းများကိ� ထိနး်သိမ်းထားရန ်ေသချာေစမည်ြဖစ်သည်။ ဤသိ� ့ ေဆာငရွ်က်လာ 

သည်��င်အ့မ�၊ ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်အစီအမံကိ� လည်း လိ�အပ်သလိ� ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံသင့ပ်ါသည်။ 

 

ေလးေထာင်အ့ကွက် ၃။ ေနာ်ေဝ ြမစ်ဝ�မ်း မဟာ စီမံချက် 

ေနာ်ေဝသည် ၁၉၈၀ ခ���စ်ေနာက်ပိ�ငး်ကာလများတွင ် �ိ�ငင်၏ံေရလမ်းေ�ကာငး်များကိ� တစ်စ�တစ်စည်းတည်း 

စီမံခန်ခ့ွဲရန ် အမျိ�းသားြမစ်ဝ�မ်းမဟာစီမံချက်ကိ� ေဖာ်ေဆာငခ်ဲ့သည်။ ထိ�စီမံချက်သည် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ 

ကိ� စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်စီအလိ�က်ကွဲြပားသည် ့ သံ�းစဲွသ�အကျိ�းစီးပွားများ (အကာအကွယ်ေပးြခငး် အပါအဝင)် ��င့ ်

ဓာတ်အားေပးစက်�ံ�၏စီးပွားေရးတိ��့�င်အ့တ�  စီမံကိနး်တစ်ခ�စီ၏ ပဋပိက�ြဖစ်မ�  အတိ�ငး်အတာ   အေပ� အေြခခံ 

စ�းစားခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ စီမံကိနး်များကိ� အတနး်အစားခွဲထား�ပီး ပဋပိက�ြဖစ်မ� ��င် ့ ေငကွ�နေ်�ကးကျမ� အနည်းဆံ�း 

(အတနး်အစား ၁) စီမံကိနး်များကိ� လိ�ငစ်ငခ်ျထားေပးရန ် ခွင်ြ့ပ�ကာ ေငကွ�နေ်�ကးကျ အများဆံ�း သိ�မ့ဟ�တ် 

ပဋပိက�အများဆံ�း (အတနး်အစား ၂) စီမံကိနး်များကိ� လိ�ငစ်ငခ်ျထားေပးမည် မဟ�တ်ေပ။ အစပိ�ငး်တွင ် ၁ 

မဂ�ါဝပ်��င်ေ့အာက် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များကိ� ဤလ�ပ်ငနး်စ�မ� ကငး်လွတ်ခွင် ့ ြပ�ထားသည်။ သိ�ေ့သာ် ၂၀ဝ၅ 

တွင ် ဤ ကငး်လွတ်ခွင်ြ့ပ�သည်ပ့မာဏကိ� တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ်အထ ိ သိ�မ့ဟ�တ် ��စ်စ�ဓာတ်အား 

ထ�တ်လ�ပ်မ� ၅၀ ဂီဂါဝပ်အထ ိတိ�းြမ�င်ခ့ဲ့သည်။ 

8.3။ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�အတွက်  ဦးစားေပး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ  

လ�မ�-စီးပွားဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�များ��င့ ် ပဋပိက�ြပဿနာများအရ  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအလိ�က် ဦးစားေပးသတ်မ�တ် ေရအား 

လ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ�  ေကာငး်ကျိ�းအနည်းအများအလိ�က် ေအာက်ပါအတိ�ငး် သတ်မ�တ် ေဖာ်ြပထား 

သည်။ - 

• (ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲ ��င် ့ တည်ေဆာက်ဆမဲျားအပါအဝင)် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င် ့

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မျိ�း��ိသည် ့တနဖိ်�းနမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ် 

• ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မျိ�း��ိသည် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲဇ�န ်
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• လက်��ိတွင ် မည်သည် ့ အလယ်အလတ်/အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်မ� မ��ိသည့် တနဖိ်�းနမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲဇ�န ် 

• လက်��ိတွင ် မည်သည် ့ အလယ်အလတ်/အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်မ� မ��ိသည် ့ တနဖိ်�းအလယ် 

အလတ်  ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲဇ�န် 

အထက်တွင ် ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိ�ငး် သဘာဝသယံဇာတ��င် ့ လ�မ�ေရးအေြခအေနများအေ�ကာငး် ပိ�၍အေသးစိတ် 

ကျေသာ သတငး်အချက်အလက်များ ရ��ိလာသည်အ့ခါ��င် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်အသစ် အဆိ�ြပ�ချက်များ 

လက်ခံရ��ိသည်အ့ခါ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရသည် ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ���င် ့ တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့

တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ်ထနိး်သိမ်း ေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်အ�ကား ဟနခ်ျက်ညီရန ်ဆံ�းြဖတ်ေပးသင်သ့ည်။ 

ဤ လ�ပ်ငနး်စ� ကာလအတွငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် အချိ�� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ သိ�မ့ဟ�တ် ေရေဝက�နး်တနး်များ 

သည် အေကာင ်အထည်ေဖာ်မ� အတွက် လျာထားခံရ�ိ�င�်ပီး ကျနအ်ြခား ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��င် ့ေရေဝက�နး်တနး်များသည် 

မည်သည် ့အလယ်အလတ်/အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်မ� ခွင်ြ့ပ�ချက်မေပးဘ ဲ ချနထ်ားခံရမည်ြဖစ်သည်။ 

8.3.1။ ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင့်ဆင့်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအနည်းငယ်အတွငး် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် တ�ညီေသာ 

စ�စ�ေပါငး်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ရ��ိရန ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများစွာ အ��ံ ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်ထက်  ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့

လ�မ�ေရး ထခိိ�က်မ�များ ေလျာ့နည်းေစြခငး်��င် ့ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� ြမင်တ့က်ေစြခငး် စသည် ့ ေကာငး်ကျိ�း 

��စ်ခ�စလံ�းရ��ိေစသြဖင် ့  ယငး်ကိ� များေသာအားြဖင် ့ ပိ�မိ�လိ�လားပါသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ပီး 

သား ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ် အလယ်အလတ်/အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များက ြမစ်၏ြဖစ်စ�များ ��င် ့

ေရေနေဂဟစနစ်အား �ကီးမားစွာ ြပ�ြပငေ်ြပာငး်လဲေစခဲ့�ပီးြဖစ်ရာ၊ ေနာက်ထပ် ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�က  ဤေရဆငး်ဧရိယာများအတွငး်တွင ်စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�များ (ဥပမာ  သက်ေရာက်ခံြမစ်အလျား၊ စိ�က်ပျိ�း 

ေြမဆံ�း�� ံးမ�)ကိ� ြမင်တ့က်လာေစမည်ြဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ် ဤအသားတင ် ြမင်တ့က်လာသည် ့ ထခိိ�က်မ�များသည်  

အေကာငအ်ထည်မေဖာ်ရေသးသည် ့ လွတ်လပ်စွာ စီးဆငး်ေနေသာ ြမစ်ေပါငး်များစွာတွင၊် တ�ညီေသာ 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား��ိသည် ့ စီမံကိနး်အသစ်များအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်ေ�ကာင် ့ စ�စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�ထက် 

အ�မဲပင ်များစွာပိ�ေလျာ့နည်းပါသည်။  

ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်များစွာကဖနတ်ီးသည့် သိ�ေလ�ာငမ်� ��င် ့ ထိနး်ည�ိမ� မ�တဆင် ့ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား အြမင်ဆ့ံ�းထ�တ်လ�ပ်မ�ကိ� 

ရ��ိေစ�ိ�ငသ်ည်။ ြမစ်အထက်ပိ�ငး်ဆည်များတွင ် သိ�ေလ�ာငထ်ားေသာ ေရကိ� ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် စီမံကိနး်များ အားလံ�းက 

လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ရန ် အသံ�းြပ��ိ�င�်ပီး၊ ဤ နည်းအားြဖင် ့ ေ�ရွာသတီွင ် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ထ�တ်လ�ပ်မ�ကိ� 

ြမ�င်တ့ငေ်ပးသည်။ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များစွာ “ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ် အလ�ပ်အေက�းြပ�” ေနေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

များတွင ် ေနာက်ထပ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�က အြခားေနရာများတွင ် လွတ်လပ်စွာ စီးဆငး်ေနေသာ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� ထနိး်သိမ်းထား�ိ�ငေ်စ�ပီး၊ တစ်ချိနတ်ည်းမ�ာပင ် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� လျာထားချက် 

ြပည်မီ့�ိ�ငေ်အာင ် ထိနး်ထားေပးသည်။ ထိ� ့ြပင ် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် 

ေရဆငး်ဧရိယာအတွငး် ��င် ့ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ� က�မ�ဏ ီအဖွဲ�အစည်းများအ�ကားတွင ်ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့

လ�မ�ေရးထခိိ�က်မ�များ သက်သာေလျာ့ပါးေရး ��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲေရးေဆာငရွ်က်မ�များကိ� ည�ိ��ငိး်လ�ပ်ေဆာင�်ိ�ငမ်ည့် 

အခွင်အ့လမ်းကိ�ေပးပါသည်။ တစ်ချိနတ်ည်းမ�ာပင ်မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်��င် ့ချိတ်ဆက်ထားသည် ့ ဗိ�အ့ားြမင် ့ဓာတ်အား 

ပိ�လ့�တ်ေရးလိ�ငး် တစ်ခ�ကိ� ေဝမ�သံ�းစဲွရန ်ြဖစ်�ိ�ငေ်စ�ပီး၊ ဤသိ� ့ြဖင် ့ ယငး်��င် ့သက်ဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�များကိ� ေလ�ာခ့ျေပး 

ပါသည်။  
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ချံ�၍ဆိ�ရလျင၊် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ တည်ေဆာက်ဆ ဲ ��င့ ် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲ အလတ်စား��င့အ်�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး် ၈၂ ရာခိ�င�်�နး်(၃,၉၇၈ မဂွါဝပ်)သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င် ့

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တစ်ခ�တည်း ��ိသည် ့ေနာက်ထပ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

၄ ခ�တွင ် တစ်ခ� သိ�မ့ဟ�တ် တစ်ခ�ထက်ပိ�ေသာ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ��ိကာ ၎ငး်တိ�က့ိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လ�င ်

ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ ြဖစ်လာပါလိမ့်မည်။ ဤြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအနက် ၈ 

ခ�ကိ� တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�န ် ဟ� ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားသည်။ အေ�ကာငး်ရငး်တစ်ပိ�ငး်အားြဖင် ့ တည်ေဆာက်�ပီး ေရအား 

လ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ ြမစ်ေရထနိး်ည�ိမ�များ ��င် ့ အပိ�ငး်ပိ�ငး်အကန်က့န် ့ြဖစ်ေနသည်ြ့မစ်ေ�ကာငး်ေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၂ ခ� (ဘလီ�းေချာငး် ��င် ့စစ်ေတာငး် (အြခား))ကိ� တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိသည်ဟ� ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ် 

ထားသည်။ ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး်ကိ�လည်း ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��င်အ့တ� သဘာဝေရဆငး်ဧရိယာ 

တစ်ခ�တည်း၏ အစိတ်အပိ�ငး်ြဖစ်သြဖင် ့ ဤ တနဖိ်�းအလယ်အလတ်အ�ပ်စ�ထတဲွငပ်င ် ထည်သ့ွငး်ထားသည်။ ဤ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ  ၁၁ ခ�အတွငး် အဆိ�ြပ�ထားေသာ စီမံကိနး်များ ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ထား�ပီး စီမံကိနး်များ စ�စ�ေပါငး် ၂,၇၆၀ 

မဂ�ါဝပ်သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံဝ�မ်း��ိ တနဖိ်�းနမ့်ိ��င် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�နမ်ျားအတွငး် အဆိ�ြပ� 

ထားသည် ့စီမံကိနး်အားလံ�း၏ ၃၇.၇ ရာခိ�င�်�နး် ��ိပါသည် (ဇယား ၈.၉)။ 

ဇယား ၈.၉ ။ တည်ေဆာက်�ပီး သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် အဆိ�ြပ� 

ထားမ�များ��ိသည် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ပီး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 
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ဧရာဝတီ        

တာပိန ် တနဖိ်�းနမ့်ိ ၇,ဝ၇၇ ၁,၂၃၅ တာပိန ်၁ ၂၄၀ တာပိန ်၂  ၁၄၀ 
ေချာငး်မ�ကီး တနဖိ်�းနမ့်ိ ၄,၃၄၁ ၄,၃၄၁ ဆည်ေတာ်�ကီး ၂၅ အထက် 

ဆည်ေတာ်�ကီး 
၆၄ 

မ�နး်ေချာငး် တနဖိ်�းနမ့်ိ ၅,၉၇၄ ၅,၉၇၄ အထက်ဗ�းရွာ             

( ၁၅၀) -

တည်ေဆာက်ဆဲ 

မ�နး်ေချငး်(၇၅) 

�ကီးအံ��ကးီဝ(၇၄)  

၂၉၉ ဗ�းရွာ ၄၂ 

ြမစ်ငယ် ေအာက်ပိ�ငး်               

(��င် ့ြမစ်ငယ် 

အထက်ပိ�ငး်) ၁ 

တနဖိ်�း 

နမ့်ိ 

(လယ်) 

၃၀,၅၁၇ ၃၀,၅၁၇ အထက်ရရွဲာ               

(၂၈၀) *                  

ရဲရွာ(၇၉၀) 

၁,၀၇၀ အလယ်ရဲရွာ (၇၀ဝ)                

ဒးီဒ�တ်(၆၆)  

(ြမစ်ငယ်အထက် = 

နမ့်တ�(၁၀ဝ)၊ 

နမ့်ဆင(်၃၀)၊ 

နမ့်လန(်၂၁၀) 

၇၆၆   

 

(၃၄၀) 

ေရ�လ ီ တနဖိ်�း 

နမ့်ိ 
၂၂,၉၆၅ ၁၃,၁၄၁ ေရ�လီ ၁ (၆၀ဝ)          

ေရ�လီ ၃(၁,ဝ၅၀) * 
၁,၆၅၀ နမ့်ပွန ်(၂၀) ၃           

ေရ�လီ ၂ (၅၂၀) 
၅၄၀ 

ေဇာ်ဂျီ/�မိ�� �ကီး တနဖိ်�း 

နမ့်ိ 
၁၆,၃၂၇ ၁၆,၃၂၇ ကငး်တား(၅၆) 

�မိ�� �ကီး (၃၀) 

ေဇာ်ဂျီ ၁ (၁၈)  

ေဇာ်ဂျီ ၂ (၁၂) 

၁၁၆  ၀ 
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ချံ�၍ဆိ�ရလျင၊် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ တည်ေဆာက်ဆ ဲ ��င့ ် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲ အလတ်စား��င့အ်�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး် ၈၂ ရာခိ�င�်�နး်(၃,၉၇၈ မဂွါဝပ်)သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င် ့

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တစ်ခ�တည်း ��ိသည် ့ေနာက်ထပ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

၄ ခ�တွင ် တစ်ခ� သိ�မ့ဟ�တ် တစ်ခ�ထက်ပိ�ေသာ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ��ိကာ ၎ငး်တိ�က့ိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လ�င ်

ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ ြဖစ်လာပါလိမ့်မည်။ ဤြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအနက် ၈ 

ခ�ကိ� တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�န ် ဟ� ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားသည်။ အေ�ကာငး်ရငး်တစ်ပိ�ငး်အားြဖင် ့ တည်ေဆာက်�ပီး ေရအား 

လ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ ြမစ်ေရထနိး်ည�ိမ�များ ��င် ့ အပိ�ငး်ပိ�ငး်အကန်က့န် ့ြဖစ်ေနသည်ြ့မစ်ေ�ကာငး်ေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၂ ခ� (ဘလီ�းေချာငး် ��င် ့စစ်ေတာငး် (အြခား))ကိ� တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိသည်ဟ� ဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ် 

ထားသည်။ ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး်ကိ�လည်း ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��င်အ့တ� သဘာဝေရဆငး်ဧရိယာ 

တစ်ခ�တည်း၏ အစိတ်အပိ�ငး်ြဖစ်သြဖင် ့ ဤ တနဖိ်�းအလယ်အလတ်အ�ပ်စ�ထတဲွငပ်င ် ထည်သ့ွငး်ထားသည်။ ဤ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ  ၁၁ ခ�အတွငး် အဆိ�ြပ�ထားေသာ စီမံကိနး်များ ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ထား�ပီး စီမံကိနး်များ စ�စ�ေပါငး် ၂,၇၆၀ 

မဂ�ါဝပ်သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံဝ�မ်း��ိ တနဖိ်�းနမ့်ိ��င် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�နမ်ျားအတွငး် အဆိ�ြပ� 

ထားသည် ့စီမံကိနး်အားလံ�း၏ ၃၇.၇ ရာခိ�င�်�နး် ��ိပါသည် (ဇယား ၈.၉)။ 

ဇယား ၈.၉ ။ တည်ေဆာက်�ပီး သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် အဆိ�ြပ� 

ထားမ�များ��ိသည် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ပီး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 
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တ
ည်

ေဆ
ာက

်�ပီ
း/ 

တ
ည်

 ေ
ဆ

ာက
်ဆဲ

   
   

   
   

   
   

   

( မ
ဂ�ါ

ဝပ်
) 

အ
ဆိ

�ြပ
�/စိ

စစ်
သ

တ
်မ�

တ
်�ပီ

း စီ
မံက

နိး်
မျ

ား
   

   
   

   
   

(မ
ဂ�ါ

ဝပ်
) 

စ�စ
� ေ

ပါ
ငး်

 အ
ဆိ

�ြပ
�  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

( မ
ဂ�ါ

ဝပ်
) 

ဧရာဝတီ        

တာပိန ် တနဖိ်�းနမ့်ိ ၇,ဝ၇၇ ၁,၂၃၅ တာပိန ်၁ ၂၄၀ တာပိန ်၂  ၁၄၀ 
ေချာငး်မ�ကီး တနဖိ်�းနမ့်ိ ၄,၃၄၁ ၄,၃၄၁ ဆည်ေတာ်�ကီး ၂၅ အထက် 

ဆည်ေတာ်�ကီး 
၆၄ 

မ�နး်ေချာငး် တနဖိ်�းနမ့်ိ ၅,၉၇၄ ၅,၉၇၄ အထက်ဗ�းရွာ             

( ၁၅၀) -

တည်ေဆာက်ဆဲ 

မ�နး်ေချငး်(၇၅) 

�ကီးအံ��ကးီဝ(၇၄)  

၂၉၉ ဗ�းရွာ ၄၂ 

ြမစ်ငယ် ေအာက်ပိ�ငး်               

(��င် ့ြမစ်ငယ် 

အထက်ပိ�ငး်) ၁ 

တနဖိ်�း 

နမ့်ိ 

(လယ်) 

၃၀,၅၁၇ ၃၀,၅၁၇ အထက်ရရွဲာ               

(၂၈၀) *                  

ရဲရွာ(၇၉၀) 

၁,၀၇၀ အလယ်ရဲရွာ (၇၀ဝ)                

ဒးီဒ�တ်(၆၆)  

(ြမစ်ငယ်အထက် = 

နမ့်တ�(၁၀ဝ)၊ 

နမ့်ဆင(်၃၀)၊ 

နမ့်လန(်၂၁၀) 

၇၆၆   

 

(၃၄၀) 

ေရ�လ ီ တနဖိ်�း 

နမ့်ိ 
၂၂,၉၆၅ ၁၃,၁၄၁ ေရ�လီ ၁ (၆၀ဝ)          

ေရ�လီ ၃(၁,ဝ၅၀) * 
၁,၆၅၀ နမ့်ပွန ်(၂၀) ၃           

ေရ�လီ ၂ (၅၂၀) 
၅၄၀ 

ေဇာ်ဂျီ/�မိ�� �ကီး တနဖိ်�း 

နမ့်ိ 
၁၆,၃၂၇ ၁၆,၃၂၇ ကငး်တား(၅၆) 

�မိ�� �ကီး (၃၀) 

ေဇာ်ဂျီ ၁ (၁၈)  

ေဇာ်ဂျီ ၂ (၁၂) 

၁၁၆  ၀ 
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွ ဲ

ြမ
စ်ဝ

�မ်း
 ေ

ဒသ
ခွဲ 

ဇ�န
 ်

သ
တ

်မ�တ
်မ� 

စ�စ
�ေပ

ါင
း် 

ေရ
ေဝ

ေရ
လ

ဲ ဧ
ရိယ

ာ 
   

   
   

   
   

  

(စ
တ

�ရန
း် က

လီ
ိ� မီ

တ
ာ)

 

၂ 
ြမ

စ်ဝ
�မ်း

 ေ
ဒသ

ခွဲ 

ဧရ
ိယ

ာ 
- ြ

မန
မ်ာ

   
   

   
   

   
  

(စ
တ

�ရန
း် က

လီ
ိ� မီ

တ
ာ)

  

တ
ည်

ေဆ
က

်�ပီ
း/ 

တ
ည်

ေဆ
ာက

်ဆဲ
 

စီမံ
က

ိနး်
မျ

ား
   

   
   

   
   

  

( မ
ဂ�ါ

ဝပ်
) 

စ�စ
�ေပ

ါင
း် 

တ
ည်

ေဆ
ာက

်�ပီ
း/ 

တ
ည်

 ေ
ဆ

ာက
်ဆဲ

   
   

   
   

   
   

   

( မ
ဂ�ါ

ဝပ်
) 

အ
ဆိ

�ြပ
�/စိ

စစ်
သ

တ
်မ�

တ
်�ပီ

း စီ
မံက

နိး်
မျ

ား
   

   
   

   
   

(မ
ဂ�ါ

ဝပ်
) 

စ�စ
� ေ

ပါ
ငး်

 အ
ဆိ

�ြပ
�  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

( မ
ဂ�ါ

ဝပ်
) 

သလံွင ်        
ဘလီ�းေချာငး်            

(နမ့်ပွန၏် 

ြမစ်လကတ်က်) 

တနဖိ်�း 

အလယ် 

အလတ ်

၇,၈၃၇ ၇,၈၃၇ အထက်ဘလီ�းေချာငး်

(၃၀) * 

ဘလီ�းေချာငး် ၁ (၂၈)             

ဘလီ�းေချာငး် ၂ 

(၁၆၈)                 

ဘလီ�းေချာငး် ၃  (၅၂) 

၂၇၈  ၀ 

နမ့်တန/်နမ့်တနိ ် တနဖိ်�း 

နမ့်ိ 
၁၅,၃၈၆ ၁၅,၃၈၆ အထက် 

ကျိ�ငး်ေတာငး် (၅၄)* 

ကျိ�ငး်ေတာငး်  (၅၁) 

၁၀၅  ၀ 

စစ်ေတာငး်        

ေပါငး်ေလာငး် တနဖိ်�း 

နမ့်ိ 
၄,၉၈၆ ၄,၉၈၆ အထက ်

ေပါငး်ေလာငး် ၁၄၀)           

နမ့်ချိ�(၄၀)               

ေပါငး်ေလာငး် (၂၈၀) 

၄၆၀ အလယ် 

ေပါငး်ေလာငး်  
၁၀၀ 

စစ်ေတာငး် (အြခား) တနဖိ်�း 

အလယ် 

အလတ ်

၂၈,၆၉၈ ၂၈,၆၉၈ ေသာက်ေရခပ် ၂ ၁၂၀ ေသာက်ေရခပ် ၁  ၁၅၀ 

မဲေခါင ်        

နမ့်ေလ ွ တနဖိ်�း 

နမ့်ိ 
၉,၃၆၄ ၉,၃၆၄ မိ�ငး်ဝ ၆၆ ကျိ�ငး်ေတာငး် (၁၇၀)               

ဆိ�လ�း(၂၄၀)                

ကျိ�ငး်ရမ်း(၇၀)                  

ဟကီ�း (၁၃၈) 

၆၁၈ 

စုစုထြေါငြ်ီး     ၄,၄၂၉  ၂,၇၆၀ 

စီမံကိနး်များကိ� ြမစ်အထက်ပိ�ငး် မ� ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် အစီအစ�အတိ�ငး် ေဖာ်ြပထားသည် 

* တည်ေဆာက်ဆဲ 

၁ - ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် ရဲရွာေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကနိး် (၇၉၀ မဂ�ါဝပ်)လည်ပတ်မ�ေ�ကာင် ့ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ ဆကသွ်ယ်�ိ�ငစွ်မ်း  ဆံ�း��းံခ့ဲ�ပီး ြဖစ်၍ 

ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး်ကိ� ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ��င် ့အတ�တကွစ�းစားသည်။ 

၂ - တ��တ�်ိ�ငင်အံတငွး် ေရေဝေရလဲ ဧရယိာပါဝငသ်ည်။ 

၃ - ေရ�လီြမစ်၏ ြမစ်လကတ်ကတ်စ်ခ�အေပ�တွင�်�ိသည်။ 

 

ဤစီမံကိနး်အစ�အေဝးြဖစ်ေပ�လာြခငး်သည် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်ေရးအတွက် သင်ေ့တာ်ေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အဂ� ါရပ်များ ( ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ၊ ေြမမျက်��ာသွငြ်ပင ် ၊ ဘ�မိေဗဒ ) ေပါငး်စပ်မ� ၊ စီမံကိနး်များစွာ၏ ြမစ်ေရထိနး်ည�ိမ�မ� 

ရ��ိသည် ့လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�အကျိ�းအြမတ်များ  ��င် ့ဝနအ်ားအများဆံ�းရယ�သံ�းစဲွရာေနရာဌာနများ ��င် ့နးီကပ် 

မ�တိ�၏့ အကျိ�းရလဒမ်ျားေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ လက်��ိအဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များေနာက်ပိ�ငး်တွင ် ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 

အတွငး် အလတ်စား/ အ�ကီးစား စီမံကိနး်များ ေနာက်ထပ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့် အလားအလာကိ� မသ�ိိ�ငပ်ါ။  

အလတ်စား/အ�ကီးစားစီမံကိနး် (ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲစီမံကိနး် ��င်/့ သိ�မ့ဟ�တ် တည်ေဆာက်ဆဲ စီမံကိနး် ) အနည်းဆံ�း 

��စ်ခ���ိသည် ့ တနဖိ်�းနမ့်ိြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ် ၆ ခ�အနက် ၅ ခ� (မ�နး်ေချာငး် ၊ ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ၊ ေရ�လီ ၊ နမ့်တိန ် ��င် ့
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ေပါငး်ေလာငး်)သည် ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ��ေထာင်အ့ရ �ကည်လ့�င ် အေသးစိတ်စ�းစမ်းေလလ့ာမ�များအရ �ကီးမားေသာ 

ထခိိ�က်မ�များြဖစ်ပွားေနခဲ့၍၊ ေနာက်ထပ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် အဓိကထားေရွးချယ်ခံထားရပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ

အတွငး် တည်ေဆာက်�ပီးေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တစ်ခ���ိသည့် တာပိနြ်မစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲသည်လည်း ၎ငး်၏ အထက်ပိ�ငး် 

တ��တ်�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ ေရေဝေရလဲေဒသကိ� အ�ကီးအကျယ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ပီးြဖစ်သည့် အချက်ကိ� ထည်တ့ွက် 

လ�င၊် ဤအ�ပ်စ�အတွငး်ကျေရာက်ပါသည်။ ဤြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများထမဲ� ၄ ခ�သည် ပငမ်ြမစ်လက်တက်အေပ� ေရအား 

လ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အနည်းဆံ�း တစ်ခ�စီ ��ိ�ကသည်။  ဆ�မေြမာက် တနဖိ်�းနမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ေဇာ်ဂျီ/�မိ�� �ကီးသည် 

ေရထနိး်ည�ိမ� အတိ�ငး်အတာ နည်းပါးေသာ်လည်း ေရေဝေရလဲဧရိယာ ၏ ၃၇ ရာခိ�င�်�နး် ကိ� ထနိး်ည�ိေသာေ�ကာင် ့

အနာဂတ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် ဦးစားေပးအဆင် ့အနည်းငယ် ပိ�နမ့်ိပါသည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် 

စီမံကိနး် အခွင်အ့လမ်းများ ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ရန ်မည်သည် ့ေရအားလ�ပ်စစ် ေလလ့ာမ�များ ေဆာငရွ်က်ခဲ့�ပီး�ပီ ဆိ�သည်မ�ာ  

မ��ငး်လငး်ပါ။ ထိ�ေ့�ကာင် ့ ��ိရငး်စဲွေလလ့ာမ�များအေပ�သံ�းသပ်၍ ပိ�မိ� အေသးစိတ်ကျေသာ ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်း 

ဆနး်စစ်မ�များကိ� ြပ�လ�ပ်ရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ 

တည်ေဆာက်�ပီး အလယ်အလတ်/အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အနည်းဆံ�း  ��စ်ခ� ��ိသည် ့ သတ� မေြမာက် 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ြဖစ်သည် ့ဘလီ�းေချာငး်သည် အငး်ေလးကန ်��င် ့ဆက်�ယွ်သည် ့အလွနြ်မင်မ့ားသည် ့ေရေနေဂဟစနစ် 

တနဖိ်�းေ�ကာင် ့ တနဖိ်�း အလယ်အလတ်ဇ�န ် ဟ�ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ခံရပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ဒ�တိယေြမာက် 

အ�ကီးဆံ�း ေရချိ�ကန ်ြဖစ်သည် ့အငး်ေလးကနတ်ွင ်တစ်မ�ထ�းြခား သည် ့ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ေဒသရငး်မျိ�းစိတ်များစွာ ��င် ့ငါး 

��င် ့ ခ��ကမာများ ေနထိ�ငြ်ခငး်မ�ာ ထိ�ေနရာ၏ ထံ�းဓာတ်ြမင်မ့ားမ�ေ�ကာင် ့ ြဖစ်�ိ�ငပ်ါသည်။ အငး်ေလးကနအ်တွငး် 

��င်အ့နးီတဝိ�က်တွင ်ခန်မ့�နး်ေြခ လ�ဦးေရ ၁၇၀,ဝ၀ဝ ေနထိ�င�်ပီး ၎ငး်တိ�၏့ အသက်ေမွး လ�ပ်ငနး် အတွက် အဓိကအားြဖင် ့

က�နး်ေမျာစိ�က်ခငး်များအေပ� အမ�ီြပ�ေနသည်။ သိ�ေ့သာ် �ကီး�ကပ်ကွပ်ကဲထိနး်သမ်ိးမ� မ��ိေသာ ခရီးသွားလ�ပ်ငနး် 

ဖွံ� �ဖိ�းလာမ� ��င် ့ ေဒသရငး်မဟ�တ်ေသာ ငါးမျိ�းစိတ်များ ထည့်သွငး်ြခငး် အပါအဝင ် လ�သား တိ�၏့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက် 

အမျိ�းမျိ�းေ�ကာင် ့ ကန၏် ေရအရည်အေသွး ��င် ့ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲေပါက်ဖွားမ�များ ကျဆငး်လျက်��ိသည်။ ကန၏် 

ေရေဝေရလဲက�နး်တနး်အတွငး် မည်သည် ့ အလယ်အလတ်/အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်မ�  မ��ိေသာေ�ကာင် ့ ( 

တည်ေဆာက်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် သံ�းခ� ��င် ့အဆိ�ြပ�ထားေသာ အထက်ဘလီ�းေချာငး် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

တိ�သ့ည် ကန၏် ေအာက်ပိ�ငး် တွင�်�ိသည်) ကန၏် အထက်ပိ�ငး်တွင ်ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်

အ�ကံမြပ�ပါ။ သိ�ေ့သာ် ကန၏်ေအာက်ပိ�ငး်တွင ် ေနာက်ထပ်ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� စ�းစား�ိ�င ်

သည်။ 
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ေပါငး်ေလာငး်)သည် ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ��ေထာင်အ့ရ �ကည်လ့�င ် အေသးစိတ်စ�းစမ်းေလလ့ာမ�များအရ �ကီးမားေသာ 

ထခိိ�က်မ�များြဖစ်ပွားေနခဲ့၍၊ ေနာက်ထပ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် အဓိကထားေရွးချယ်ခံထားရပါသည်။ ြမန်မာ�ိ�ငင် ံ

အတွငး် တည်ေဆာက်�ပီးေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တစ်ခ���ိသည့် တာပိနြ်မစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲသည်လည်း ၎ငး်၏ အထက်ပိ�ငး် 

တ��တ်�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ ေရေဝေရလဲေဒသကိ� အ�ကီးအကျယ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ပီးြဖစ်သည့် အချက်ကိ� ထည်တ့ွက် 

လ�င၊် ဤအ�ပ်စ�အတွငး်ကျေရာက်ပါသည်။ ဤြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများထမဲ� ၄ ခ�သည် ပငမ်ြမစ်လက်တက်အေပ� ေရအား 

လ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အနည်းဆံ�း တစ်ခ�စီ ��ိ�ကသည်။  ဆ�မေြမာက် တနဖိ်�းနမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ေဇာ်ဂျီ/�မိ�� �ကီးသည် 

ေရထနိး်ည�ိမ� အတိ�ငး်အတာ နည်းပါးေသာ်လည်း ေရေဝေရလဲဧရိယာ ၏ ၃၇ ရာခိ�င�်�နး် ကိ� ထနိး်ည�ိေသာေ�ကာင် ့

အနာဂတ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် ဦးစားေပးအဆင် ့အနည်းငယ် ပိ�နမ့်ိပါသည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် 

စီမံကိနး် အခွင်အ့လမ်းများ ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ရန ်မည်သည် ့ေရအားလ�ပ်စစ် ေလလ့ာမ�များ ေဆာငရွ်က်ခဲ့�ပီး�ပီ ဆိ�သည်မ�ာ  

မ��ငး်လငး်ပါ။ ထိ�ေ့�ကာင် ့ ��ိရငး်စဲွေလလ့ာမ�များအေပ�သံ�းသပ်၍ ပိ�မိ� အေသးစိတ်ကျေသာ ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်း 

ဆနး်စစ်မ�များကိ� ြပ�လ�ပ်ရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ 

တည်ေဆာက်�ပီး အလယ်အလတ်/အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အနည်းဆံ�း  ��စ်ခ� ��ိသည် ့ သတ� မေြမာက် 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ြဖစ်သည် ့ဘလီ�းေချာငး်သည် အငး်ေလးကန ်��င် ့ဆက်�ယွ်သည် ့အလွနြ်မင်မ့ားသည် ့ေရေနေဂဟစနစ် 

တနဖိ်�းေ�ကာင် ့ တနဖိ်�း အလယ်အလတ်ဇ�န ် ဟ�ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ခံရပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ဒ�တိယေြမာက် 

အ�ကီးဆံ�း ေရချိ�ကန ်ြဖစ်သည် ့အငး်ေလးကနတ်ွင ်တစ်မ�ထ�းြခား သည် ့ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ေဒသရငး်မျိ�းစိတ်များစွာ ��င် ့ငါး 

��င် ့ ခ��ကမာများ ေနထိ�ငြ်ခငး်မ�ာ ထိ�ေနရာ၏ ထံ�းဓာတ်ြမင်မ့ားမ�ေ�ကာင် ့ ြဖစ်�ိ�ငပ်ါသည်။ အငး်ေလးကနအ်တွငး် 

��င်အ့နးီတဝိ�က်တွင ်ခန်မ့�နး်ေြခ လ�ဦးေရ ၁၇၀,ဝ၀ဝ ေနထိ�င�်ပီး ၎ငး်တိ�၏့ အသက်ေမွး လ�ပ်ငနး် အတွက် အဓိကအားြဖင် ့

က�နး်ေမျာစိ�က်ခငး်များအေပ� အမ�ီြပ�ေနသည်။ သိ�ေ့သာ် �ကီး�ကပ်ကွပ်ကဲထိနး်သမ်ိးမ� မ��ိေသာ ခရီးသွားလ�ပ်ငနး် 

ဖွံ� �ဖိ�းလာမ� ��င် ့ ေဒသရငး်မဟ�တ်ေသာ ငါးမျိ�းစိတ်များ ထည့်သွငး်ြခငး် အပါအဝင ် လ�သား တိ�၏့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက် 

အမျိ�းမျိ�းေ�ကာင် ့ ကန၏် ေရအရည်အေသွး ��င် ့ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲေပါက်ဖွားမ�များ ကျဆငး်လျက်��ိသည်။ ကန၏် 

ေရေဝေရလဲက�နး်တနး်အတွငး် မည်သည် ့ အလယ်အလတ်/အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်မ�  မ��ိေသာေ�ကာင် ့ ( 

တည်ေဆာက်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် သံ�းခ� ��င် ့အဆိ�ြပ�ထားေသာ အထက်ဘလီ�းေချာငး် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

တိ�သ့ည် ကန၏် ေအာက်ပိ�ငး် တွင�်�ိသည်) ကန၏် အထက်ပိ�ငး်တွင ်ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်

အ�ကံမြပ�ပါ။ သိ�ေ့သာ် ကန၏်ေအာက်ပိ�ငး်တွင ် ေနာက်ထပ်ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� စ�းစား�ိ�င် 

သည်။ 
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ေလးေထာင်အ့ကွက် ၄။ တ��တ်�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ထိနး်ည�ိြခငး် 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ထိနး်ည�ိသည် ့အတိ�ငး်အတာသည် တ��တ်�ိ�ငင်အံတငွး် ြမစ်ဖျားခံသည် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၃ ခ� 

တွင ် ြမစ်ညာပိ�ငး်၌တမံစီမံကိနး်များအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ သက်ေရာက်မ�ြဖစ်သည်။ တာပိန ် ၊ နမ့်တဘက် ��င် ့ ေရ�လီ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ် ေရဆငး်ဧရိယာ စ�စ�ေပါငး်၏ ၈၂ ရာခိ�င�်�နး် ၊ ၅၇ ရာခိ�င�်�နး် ��င် ့ ၄၃ ရာခိ�င�်�နး် အသးီသးီသည် 

တ��တ်�ိ�ငင်အံတွငး်ကျေရာက်ေန�ပီး၊ ယငး်တိ�၏့ြမစ်ဖျားေချာငး်ဖျားများသည် ပငမ်ြမစ်လက်တက်တစ်ေလ�ာက် တည်ေဆာက်�ပီး 

တမံများ၏ ထိနး်ည�ိမ�များစွာခံရသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် တာပိန ် ��င် ့ ေရ�လီ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ��ိ ��ိရငး်စဲွ အေကာငအ်ထည ်

ေဖာ်မ� ��င် ့ ေပါငး်စပ်လိ�က်သည်အ့ခါ၊ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ြဖန်က့ျက်ေနေသာ ဤြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၃ ခ�သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် 

ေနာက်ထပ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် လျာထားရန ် အသင်ေ့တာ်ဆံ�း ( လ�မ�စီးပွား��င် ့ ပဋပိက�အေြခအေန 

များကိ�ထည်စ့�းစားမ�အရ) အေြခအေနတွင ် ��ိပါသည်။ အေ�ကာငး်မ�ာ - ( စ�းစမ်းေလလ့ာမ�များအရ ) သင်ေ့လျာ်သည် ့

စီမံကိနး်တည်ေနရာများ ေရွးချယ်�ပီး သင်ေ့လျာ်သည် ့ ဒဇိီ�ငး် ��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲေရး ေဆာငရွ်က်မ�များ ြပ�လ�ပ်လ�င ်

ေနာက်ထပ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�က အဓိကကျေသာ ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာများအေပ� ထိခိ�က်မ�အနည်းငယ်သာ 

ထပ်ေဆာငး်ြမင်တ့က်ကျေရာက်ေစမည်ဟ� ေမ�ာ်လင်ရ့ေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၃ခ� စလံ�းသည် မိ�းေရချိန ်

ြမင်မ့ားေသာ ဧရာဝတီြမစ်အထက်ပိ�ငး်ေဒသများတွင ် တည်��ိ၍၊ ထိ�ေရဆငး်ဧရိယာများအတွငး် ေရစီးဆငး်မ� ေြပာငး်လဲထိနး်ည�ိ 

လာမည် ့ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�များသည် ဧရာဝတီြမစ်၏ အလယ်ပိ�ငး် ��င် ့ ေအာက်ပိ�ငး်ေဒသများအေပ� ထိခိ�က�ိ�ငေ်ြခ 

��ိသည်ကိ� စ�းစားထားရန ်လိ�အပ်သည်။ 

သသိာသည့်ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ တနဖိ်�း��ိေသာ်လည်း ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည်လည်း ြမစ်တစ်ခ�အေပ� 

စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� အတွက် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ ပစ်မ�တ်တစ်ခ�ြဖစ်သည်။ ၁၃၀ မီတာ အြမင် ့

��ိသည် ့ ရဲရွာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တမံ ��င် ့ ြမစ်ငယ်ေအာက်ဘက် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် အ��ည်အားြဖင် ့ ၅၀ 

ကီလိ�မီတာေကျာ် ြဖန်က့ျက်သည်ေ့ရဝပ်ဧရိယာသည် ဧရာဝတီြမစ်ေ�ကာငး် အတွငး်  ��နး်ဝငေ်ရာက်ေရာက်��ိမ�ကိ� 

ဟန်တ့ားထား�ပီးြဖစ်ကာ တချိနတ်ည်းမ�ာပင ် ြမစ်အထက်ပိ�ငး် ��င် ့ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် သိ� ့ ငါးများေရွ�ေြပာငး်သွားလာမ�ကိ� 

ြဖတ်ေတာက်�ပီး ြဖစ်သည်။  

ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� အတွက် ဦးစားေပးအဆင် ့ ပိ�နမ့်ိေသာ ပစ်မ�တ်မ�ာ 

တည်ေဆာက်�ပီး အလယ် အလတ်/အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ� ��ိသည် ့တာပိန ်��င် ့ေချာငး်မ�ကီး တနဖိ်�း 

နမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�န ် ��စ်ခ� ��င် ့ အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အနည်းဆံ�း တစ်ခ���ိသည့် မိ�ငး်ဝ တိ� ့ြဖစ်သည်။  

တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ဇ�န ် သတ်မ�တ် ထားသည် ့ စစ်ေတာငး် (အြခား) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် အဆင်န့မ့်ိသည့် 

ြမစ်ဖျားေချာငး်ဖျား��ိ (ပငမ် ြမစ်လက်တက် တွငမ်ဟ�တ်ပါ) ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၆ ခ� ၏ ြပ�ြပငမွ်မ်းမံမ�ခံရ၍၊ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ၂၄ ရာခိ�င�်�နး်အေပ� စ�ေပါငး်သက်ေရာက်ထနိး်ည�ိသြဖင် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

ဦးစားေပးအစီအစ�၏ ဒ�တိယအဆင် ့ြဖစ်သည်။ 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက်  ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တစ်ခ�မ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မ��ိေသးေသာ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၅ ခ� (ဇယား ၈.၁၀) တွင ် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မျိ�း ြပ�လ�ပ်ရန ်

စ�းစားလျက်��ိသည်။ ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီအား တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�နအ်ြဖစ် သတ်မ�တ်ထား�ပီး၊ ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲအတွငး် အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ အားလံ�းေပါငး်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား (တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့

တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�နမ်ျားအတွငး် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ စီမံကိနး်များ စ�စ�ေပါငး် ၇,၃၂၃ 

မဂ�ါဝပ်) ၏ ၃၈.၅ ရာခိ�င�်�နး် (၂,၈၂၀ မဂ�ါဝပ်) သည် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�အတွက် သင်ေ့တာ်�ိ�င ်

ပါသည်။ အေသးစိတ် စ�းစမ်းေလလ့ာမ�များ ြပ�လ�ပ်�ပီးေတွ� ��ိချက်များအရ အဆိ�ပါ ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င် ့

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ အစိ�းရက စ�းစား�ိ�ငပ်ါသည်။ သိ�ေ့သာ် နမ့်တဘက် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် 
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ပဋပိက�ြဖစ်ပွားမ� အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက် အလွနြ်မင်မ့ား�ပီး နမ့်ပွန ် ��င် ့ ေလး�မိ�� တိ�သ့ည် ပဋပိက�ြဖစ်ပွားမ� အဆင် ့

သတ်မ�တ်ချက် ြမင်မ့ားသည်ကိ� သတိြပ�သင်ပ့ါသည်။ 

ဇယား ၈.၁၀ ။ ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံများ အဆိ�ြပ�ထားသည် ့အေကာင ် 

အထည်ေဖာ်မ� မြပ�ရေသးေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 

ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ 
ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ 

ဇ�န ်သတ်မ�တ်မ� 

ေရေဝေရလဲ ဧရိယာ 

စ�စ�ေပါငး် (စတ�ရနး် ကီလိ� 

မီတာ) ၁ 

အဆိ�ြပ�/ခွဲြခား ေဖာ်ထ�တ်�ပီး 

စီမံကိနး်များ (မဂ�ါဝပ်) 

စ�စ�ေပါငး်                                   

(မဂ�ါဝပ်) 

ဧရာဝတ ီ     

နမ့်တဘက် တနဖိ်�း               

အလယ်အလတ် 

၁,၆၈၄                  

(၇၁၈) 

နမ့်တဘက် ၁(၁၄၁)                                            

နမ့်တဘက် ၂(၁၄၄)  

၂၈၅ 

ေင�ချမ်းခ တနဖိ်�း               

အလယ်အလတ် 

၂,၅၅၄ ေဂ�လန ်(၁၂၀)                                                                 

ခနက်နး် (၁၄၀) 

ထ�န�်�ငး်ေချာင(်၃၄၀) 

ေလာငး်ဒင(်၆၀ဝ) 

၁,၂၀ဝ 

သလံွင ်     

နမ့်ပွန ် တနဖိ်�း               

အလယ်အလတ် 

၁၁,၅၅၃ ဖတ်နမ် ( ၁၀၅) 

ဖီေဆာ(၄၅) 

နမ့်ပွနအ်ထက်ပိ�ငး်(၁၅၀) 

နမ့်ပွနေ်အာက်ပိ�ငး်(၁၀၅) ၁ 

ေဟာ်ခနး်(၁၈၀) ၁ 

၅၈၅ 

မဲေခါင ်     

နမ့်က�တ် (နမ့်ခ�တ်) တနဖိ်�း               

အလယ်အလတ် 

၃,၃၈၀ မိ�ငး်ဆတ်(၃၀) 

နမ့်က�တ်(၃၀) 

၆၀ 

ရခိ�င ်     

ေလး�မိ�� တနဖိ်�း               

အလယ်အလတ် 

၉,၉၉၀ ေလး�မိ�� ၁ ( ၆၀ဝ) 

ေလး�မိ�� ၂ (၉၀) 

၆၉၀ 

စ�စ�ေပါငး်    ၂,၈၂၀ 
( ) -  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဧရိယာ 

၁ - တမံေနရာတွင ် ဘ�မိနည်းပညာဆိ�ငရ်ာ ြပဿနာများ ��င် ့ အလွန�်ကီးမားေသာ ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ� လိ�အပ်ချက် ေ�ကာင် ့ ေ�� �ဆကရ်န ်

ြဖစ်�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ မ��ိပါ။ 

 

အ��စ်ချ�ပ်�ကည်လ့�င ် တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအတွငး် အဆိ�ြပ� 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ ��င် ့ ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ထား�ပီးေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအားလံ�း ၏ ေလးပံ�သံ�းပံ� ( 

၅,၅၈၀ မဂ�ါဝပ်) သည် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံများ ြဖစ်သည်။ ဤြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲများအတွငး် ေနာက်ထပ် အလယ်အလတ်/အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် များအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်

ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ အလားအလာများ သံ�းသပ်ရနလ်ိ�အပ်သည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် အတိတ်က ေရအားလ�ပ်စစ် 

ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ� မည်မ� ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန်လ့�ပ်ခဲ့သည် ဆိ�သည်အေပ�မ�တည်၍၊ အေကာငအ်ထည် 

မေဖာ်ရေသးေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်��ိ စီမံကိနး်များထက် ပိ�မိ�ဦးစားေပးေဖာ်ေဆာင်�ိ�ငမ်ည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ် 
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ပဋပိက�ြဖစ်ပွားမ� အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက် အလွနြ်မင်မ့ား�ပီး နမ့်ပွန ် ��င် ့ ေလး�မိ�� တိ�သ့ည် ပဋပိက�ြဖစ်ပွားမ� အဆင် ့

သတ်မ�တ်ချက် ြမင်မ့ားသည်ကိ� သတိြပ�သင်ပ့ါသည်။ 

ဇယား ၈.၁၀ ။ ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံများ အဆိ�ြပ�ထားသည် ့အေကာင ် 

အထည်ေဖာ်မ� မြပ�ရေသးေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 

ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ 
ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ 

ဇ�န ်သတ်မ�တ်မ� 

ေရေဝေရလဲ ဧရိယာ 

စ�စ�ေပါငး် (စတ�ရနး် ကီလိ� 

မီတာ) ၁ 

အဆိ�ြပ�/ခွဲြခား ေဖာ်ထ�တ်�ပီး 

စီမံကိနး်များ (မဂ�ါဝပ်) 

စ�စ�ေပါငး်                                   

(မဂ�ါဝပ်) 

ဧရာဝတ ီ     

နမ့်တဘက် တနဖိ်�း               

အလယ်အလတ် 

၁,၆၈၄                  

(၇၁၈) 

နမ့်တဘက် ၁(၁၄၁)                                            

နမ့်တဘက် ၂(၁၄၄)  

၂၈၅ 

ေင�ချမ်းခ တနဖိ်�း               

အလယ်အလတ် 

၂,၅၅၄ ေဂ�လန ်(၁၂၀)                                                                 

ခနက်နး် (၁၄၀) 

ထ�န�်�ငး်ေချာင(်၃၄၀) 

ေလာငး်ဒင(်၆၀ဝ) 

၁,၂၀ဝ 

သလံွင ်     

နမ့်ပွန ် တနဖိ်�း               

အလယ်အလတ် 

၁၁,၅၅၃ ဖတ်နမ် ( ၁၀၅) 

ဖီေဆာ(၄၅) 

နမ့်ပွနအ်ထက်ပိ�ငး်(၁၅၀) 

နမ့်ပွနေ်အာက်ပိ�ငး်(၁၀၅) ၁ 

ေဟာ်ခနး်(၁၈၀) ၁ 

၅၈၅ 

မဲေခါင ်     

နမ့်က�တ် (နမ့်ခ�တ်) တနဖိ်�း               

အလယ်အလတ် 

၃,၃၈၀ မိ�ငး်ဆတ်(၃၀) 

နမ့်က�တ်(၃၀) 

၆၀ 

ရခိ�င ်     

ေလး�မိ�� တနဖိ်�း               

အလယ်အလတ် 

၉,၉၉၀ ေလး�မိ�� ၁ ( ၆၀ဝ) 

ေလး�မိ�� ၂ (၉၀) 

၆၉၀ 

စ�စ�ေပါငး်    ၂,၈၂၀ 
( ) -  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဧရိယာ 

၁ - တမံေနရာတွင ် ဘ�မိနည်းပညာဆိ�ငရ်ာ ြပဿနာများ ��င် ့ အလွန�်ကီးမားေသာ ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ� လိ�အပ်ချက် ေ�ကာင် ့ ေ�� �ဆကရ်န ်

ြဖစ်�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ မ��ိပါ။ 

 

အ��စ်ချ�ပ်�ကည်လ့�င ် တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအတွငး် အဆိ�ြပ� 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ ��င် ့ ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ထား�ပီးေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအားလံ�း ၏ ေလးပံ�သံ�းပံ� ( 

၅,၅၈၀ မဂ�ါဝပ်) သည် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံများ ြဖစ်သည်။ ဤြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲများအတွငး် ေနာက်ထပ် အလယ်အလတ်/အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် များအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်

ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ အလားအလာများ သံ�းသပ်ရနလ်ိ�အပ်သည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် အတိတ်က ေရအားလ�ပ်စစ် 

ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ� မည်မ� ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန်လ့�ပ်ခဲ့သည် ဆိ�သည်အေပ�မ�တည်၍၊ အေကာငအ်ထည် 

မေဖာ်ရေသးေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်��ိ စီမံကိနး်များထက် ပိ�မိ�ဦးစားေပးေဖာ်ေဆာင်�ိ�ငမ်ည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ် 
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အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရနသ်င်ေ့တာ်ေသာ ေနာက်ထပ် ေနရာများကိ� ဆနး်စစ်ကာ ဦးစားေပးဆနး်စစ်�ိ�ငရ်န ် ေနာက်ထပ် 

စံ�စမ်းေလလ့ာမ� ြပ�လ�ပ်ရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ 

8.4။ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေစေသာ  ေရအားလ�ပ်စစ်က� 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံေရအားလ�ပ်စစ်က�၏ အနာဂတ် ဦးတည်ရာသည် ယငး်ကိ� အဆံ�းအြဖတ်ေပးမည် ့အေ�ကာငး်ရငး်များစွာ 

- အနာဂတ်လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားလိ�အပ်ချက်၊ အြခားေရွးချယ်စရာ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား အရငး်အြမစ်များ��င် ့ ယ���ပိ�င ်

ရမည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်၏က�နက်ျစရိတ်��င် ့ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ြပည်ပသိ�တ့ငပိ်��့ိ�ငသ်ည်အ့ခွင်အ့လမ်းများ အပါအဝင ်

ေ�ကာင် ့   �ကိ�တငခ်န်မ့�နး်ရခက်ပါသည်။ ဤက�သည် စီမံကိနး်တစ်ခ�ချငး်စီ၏      ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းအေြခအေန၊ 

စီမံကိနး်လျာထားသည့် ဧရိယာအတွငး် လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�များ၊ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များအေပ� ဆန်က့ျငက်န်က့ွက်မ� 

များ��င် ့ အြခားအေ�ကာငး်ရငး်များ၏ သက်ေရာက်မ�ကိ�လည်း ခံစားရမည်ြဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ် အလယ်အလတ်��င် ့

အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ စွမ်းအငအ်မျိ�းအစားအလိ�က် ေရာစပ်ထ�တ်လ�ပ်ြဖန် ့ြဖ�းမ� 

တွင ် အေရးပါသည် ့အခနး်က�မ� ပါဝငလ်ာ�ိ�ငသ်ည်။  

ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားြခငး်အစီအမံများအတိ�ငး် ေဆာငရွ်က်ြခငး်သည် အနာဂတ်ေရအားလ�ပ်စစ် ဖွံ� �ဖိ�းေရးေဖာ်ေဆာငမ်� 

များ သလံွငပ်ငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်တစ်ေလ�ာက် ��င် ့အနမိ်�ငခ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် စ�ြပံ�ေနြခငး်မ� (ြမစ်ဆံ� ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်ကိ�ထည်တ့ွက်လ�င ်အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ် ပမာဏ၏ ၆၀ ရာခိ�င�်�နး်အထ)ိ အား ေဝးရာသိ� ့ ေ���ေြပာငး်ေပး�ိ�င ်

မည်ြဖစ်သည်။  ဤသိ�ေ့ဆာငရွ်က်ြခငး်သည် အြခား ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၁၈ ခ� အ�ကား ြပန်က့ျဲေနသည် ့ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ 

ကိ�  ဦးစားေပးအဆင် ့ အလယ်အလတ် ��င် ့ အနမ့်ိအဆင်�့�ိသည် ့  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျား��င် ့ ယငး်တိ�၏့ ေရေဝေရလဲ 

က�နး်တနး်များတွင ် ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံများသိ� ့ ဦးတည်ေစမည်အ့ြပင၊် 

လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားအများဆံ�းသံ�းစဲွသည်ေ့နရာဌာနများ��င် ့နးီကပ်သည် ့အြခားြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ��ိ စိစစ်သတ်မ�တ်ထား 

ေသာ ြပန်က့ျဲေနသည်စီ့မံကိနး်အချိ��ကိ�လည်း  ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံများသိ� ့ 

ဦးတည်ေစမည်။ 

 ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်သည် ့အစီအမံသည် ဧရာဝတီ ၊ ချငး်တွငး် ��င် ့သလံွင ်ြမစ်ေ�ကာငး်ေပ�က ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အားလံ�းကိ� ဖယ်ထ�တ်ထားရန ် အ�ကံြပ�၍၊ ဤနည်းအားြဖင့ ် စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား 

၂၂,၁၆၀ မဂ�ါဝပ် ��ိသည် ့ စီမံကိနး် ခ�နစ်ခ�ကိ� ြဖတ်ေတာက်ေလ�ာခ့ျမည်ြဖစ်သည်။ ဤ စီမံကိနး် များတွင ် စ�စ�ေပါငး် 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား  ၁၄,၉၆၀ မဂ�ါဝပ်��ိသည် ့ သလံွငြ်မစ်ေပ�မ� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၅ ခ�(ဇယား ၈.၂)  ��င် ့

ဧရာဝတီြမစ်ေပ�မ� ဆိ�ငး်ငံထ့ားသည် ့ြမစ်ဆံ� ( ၆,ဝ၀ဝ မဂ�ါဝပ်) ��င် ့ချငး်တွငး်ြမစ်ေပ�မ� ဆိ�ငး်ငံထ့ားသည့် ထမံသ ီ( ၁,၂၀ဝ 

မဂ�ါဝပ်) တိ�ပ့ါဝငသ်ည်။ ၎ငး်တိ�က့ိ� ဖျက်သမ်ိးြခငး်အားြဖင့ ်ဤ အဓိက ြမစ်ေ�ကာငး်များကိ� လွတ်လပ်စွာ စီးဆငး်ေနေသာ 

ြမစ်အြဖစ် ထနိး်သိမ်းေပးထားမည်ြဖစ်သည်။   

တနဖိ်�းြမင်မ့ားေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�န ်၁၀ ခ�ကိ�  သးီသန်ဖ့ယ်ထားရန ်အ�ကံြပ�မ�သည် ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ၃ ခ� ( မလိခ ၊ 

အနမိ်�ငခ် ��င် ့တနသ�ာရီ)၏ ပငမ်ြမစ်လက်တက်များအေပ�အဆိ�ြပ�ထားသည် ့အ�ကီးစားစီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ရန ် မြဖစ်�ိ�ငေ်တာ့မည်ြဖစ်�ပီး ေလျာက့ျသွားမည် ့ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား စ�စ�ေပါငး် မ�ာ ၁၃,၈၉၅ မဂ�ါဝပ် ��ိပါမည် 

(ဇယား ၈.၁၁)။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၁၀ ခ� အတွငး် ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်များ(စမ်းေချာငး်ငယ်များအေပ�) 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် ြပနလ်ည် ြပည်�့ဖိ�း�မဲ စွမ်းအငထ်�တ်လ�ပ်မ�ဆိ�ငရ်ာ အဓိကအခွင်အ့လမ်းများကိ� 

ေပး�ိ�ငပ်ါသည်။ သိ�ေ့သာ် ယေနအ့ထ ိမေဖာ်ထ�တ်ရေသးသည် ့ စံ��နး်များြဖစ်သည် ့- ပိ�ေသးငယ်ေသာအရွယ်အစား ��င် ့

ထခိိ�က်မ�ပိ�နည်းေသာ စီမံကိနး်များအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ြဖင်သ့ာ ကန်သ့တ်ထား၍၊ ထိ�စီမံကိနး်ငယ်များ၏ စ�ေပါငး် 

ဆင်က့ဲသက်ေရာက်မ�သည်လည်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီ၏ အေရးပါသည်ြ့ဖစ်စ�များ��င် ့ တနဖိ်�းများအေပ� 
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လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင်န့မ့်ိကျမ�မြဖစ်ေစရသည် ့ စံ��နး်များ��င်အ့ညီသာ စ�းစားေဆာငရွ်က်ရနြ်ဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဇ�နမ်ျားတွင ်အဆိ�ြပ�ထား�ပီး��င် ့ စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာစီမံကိနး်များ၏ အ��စ်ချ�ပ်ကိ� ေနာက်ဆက်တွဲ ဃ တွငေ်ဖာ်ြပ 

ထားသည်။  

ဇယား ၈.၁၁ ။ တနဖိ်�းြမင်မ့ားေသာြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားတွင ် အဆိ�ြပ� စီမံကိနး်များ ��င် ့ စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ 

စီမံကိနး်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

စီမံေရးဆွဲ

ထားသည် ့

ေရအားလ�ပ်

စစ်စီမံကိနး်

များ 

စီမံေရးဆွဲထား 

သည် ့တပ်ဆငစ်က် 

အငအ်ား                             

(မဂ�ါဝပ်) 

စိစစ် 

သတ်မ�တ်�ပီး 

ေရအားလ�ပ်

စစ်စီမံကိနး် 

များ 

စိစစ်သတ်မ�တ် 

ထားေသာ 

တပ်ဆငစ်က် 

အငအ်ား                      

(မဂ�ါဝပ်) 

ဧရာဝတ ီ ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၁  ၀ ၀ ၁ ၁၅၀ 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၂ ၀ ၀ ၂ ၆၅ 

ချငး်တွငး်အထက်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

မလိခ ၁ ၁,၉၀၀ ၀ ၀ 

အနမိ်�ငခ် ၇ ၁၁,၃၉၅ ၀ ၀ 

သလံွင ် သလံွငအ်လယ်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

မဲေခါင ် မဲေခါင ်(အြခား) ၀ ၀ ၀ ၀ 

တနသ�ာရီ တနသ�ာရီ ၁ ၆၀၀ ၁ ၃ ၅၆ 

တနသ�ာရီ(အြခား) ၀၀ ၀ ၀ ၀ 

ရခိ�င ် က�လားတန ်
 

၀ ၁ ၂၀၀ 

စ�စ�ေပါငး် ၉ ၁၃,၈၉၅ ၇ ၄၇၁ 
မ�တ်ချက။် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ်ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် စီမံကနိး်များ မ��ိပါ။ 

၁ - အဆိ�ြပ�ထားသည် ့တနသ�ာရီ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကနိး် (၆၀ဝ မဂ�ါဝပ်) ကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံအစိ�းရက ဆိ�ငး်ငံခ့ဲ့သည်။ 

 

စီမံကိနး်တစ်ခ�သည် သင်ေ့လျာ်ေသာ တည်ေနရာ၊ ဒဇိီ�ငး်၊ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�စနစ်��င် ့စီမံခန်ခ့ွဲမ� ��ိသည်ဟ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ံ 

အစိ�းရက ယ�ဆသည့်အခါ တနဖိ်�းနမ့်ိ��င် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် ခွင်ြ့ပ�ချက်ေပး�ိ�ငပ်ါသည်။ တစ်ချိနတ်ည်းမ�ာပင၊်  ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ��င် ့

သဘာဝ��င် ့ လ�မ�ေရး အရငး်အြမစ်များအ�ကား ဟနခ်ျက်ညီေစရန ် စီမံကိနး်အချိ��ကိ�မ� ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် 

အေကာငအ်ထည်မေဖာ်ဘ ဲ ဖယ်ထားသင်ပ့ါသည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွငအ်ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် သင်ေ့တာ်�ိ�င ်

သည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်ပမာဏကိ� ခန်မ့�နး်တွက်ချက်ရန၊် တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�နမ်ျား 

အတွငး် အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် များ��င် ့ စိစစ်သတ်မ�တ်ထားသည်ေ့ရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအားလံ�းကိ� 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လိမ့်မည်ဟ� ယ�ဆထားခဲ့သည်။ သိ�ေ့သာ် စီးပွားေရး တွက်ေချကိ�က်မ� ၊ အငဂ်ျငန်ယီာ 

ပညာရပ်ဆိ�ငရ်ာ အခက်အခဲများ သိ�မ့ဟ�တ် အြခားအေ�ကာငး်ရငး် အမျိ�းမျိ�းေ�ကာင် ့ စီမံကိနး်အချိ��သည် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ 

မ��ိေ�ကာငး် ေပ�ထကွ်လာ�ိ�ငသ်လိ� စီမံကိနး်အသစ်များကိ� စိစစ်သတ်မ�တ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်လည်း ြဖစ်လာ�ိ�င် 

ပါသည်။ ထိ�ေ့�ကာင် ့ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ ��င် ့ စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ စီမံကိနး်များသည် လာမည့်��စ်ေပါငး် ၃၀ 

ေကျာ်ကာလအတွငး် ဤ ဧရိယာများတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခပမာဏ အ��နး်ကိနး် 

ကိ�သာ ေပးပါသည်။  
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လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင်န့မ့်ိကျမ�မြဖစ်ေစရသည် ့ စံ��နး်များ��င်အ့ညီသာ စ�းစားေဆာငရွ်က်ရနြ်ဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဇ�နမ်ျားတွင ်အဆိ�ြပ�ထား�ပီး��င် ့ စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာစီမံကိနး်များ၏ အ��စ်ချ�ပ်ကိ� ေနာက်ဆက်တွဲ ဃ တွငေ်ဖာ်ြပ 

ထားသည်။  

ဇယား ၈.၁၁ ။ တနဖိ်�းြမင်မ့ားေသာြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားတွင ် အဆိ�ြပ� စီမံကိနး်များ ��င် ့ စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ 

စီမံကိနး်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

စီမံေရးဆွဲ

ထားသည် ့

ေရအားလ�ပ်

စစ်စီမံကိနး်

များ 

စီမံေရးဆွဲထား 

သည် ့တပ်ဆငစ်က် 

အငအ်ား                             

(မဂ�ါဝပ်) 

စိစစ် 

သတ်မ�တ်�ပီး 

ေရအားလ�ပ်

စစ်စီမံကိနး် 

များ 

စိစစ်သတ်မ�တ် 

ထားေသာ 

တပ်ဆငစ်က် 

အငအ်ား                      

(မဂ�ါဝပ်) 

ဧရာဝတ ီ ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၁  ၀ ၀ ၁ ၁၅၀ 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၂ ၀ ၀ ၂ ၆၅ 

ချငး်တွငး်အထက်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

မလိခ ၁ ၁,၉၀၀ ၀ ၀ 

အနမိ်�ငခ် ၇ ၁၁,၃၉၅ ၀ ၀ 

သလံွင ် သလံွငအ်လယ်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

မဲေခါင ် မဲေခါင ်(အြခား) ၀ ၀ ၀ ၀ 

တနသ�ာရီ တနသ�ာရီ ၁ ၆၀၀ ၁ ၃ ၅၆ 

တနသ�ာရီ(အြခား) ၀၀ ၀ ၀ ၀ 

ရခိ�င ် က�လားတန ်
 

၀ ၁ ၂၀၀ 

စ�စ�ေပါငး် ၉ ၁၃,၈၉၅ ၇ ၄၇၁ 
မ�တ်ချက။် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ်ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် စီမံကနိး်များ မ��ိပါ။ 

၁ - အဆိ�ြပ�ထားသည် ့တနသ�ာရီ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကနိး် (၆၀ဝ မဂ�ါဝပ်) ကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံအစိ�းရက ဆိ�ငး်ငံခ့ဲ့သည်။ 

 

စီမံကိနး်တစ်ခ�သည် သင်ေ့လျာ်ေသာ တည်ေနရာ၊ ဒဇိီ�ငး်၊ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�စနစ်��င် ့စီမံခန်ခ့ွဲမ� ��ိသည်ဟ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ံ 

အစိ�းရက ယ�ဆသည့်အခါ တနဖိ်�းနမ့်ိ��င် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် ခွင်ြ့ပ�ချက်ေပး�ိ�ငပ်ါသည်။ တစ်ချိနတ်ည်းမ�ာပင၊်  ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ��င် ့

သဘာဝ��င် ့ လ�မ�ေရး အရငး်အြမစ်များအ�ကား ဟနခ်ျက်ညီေစရန ် စီမံကိနး်အချိ��ကိ�မ� ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် 

အေကာငအ်ထည်မေဖာ်ဘ ဲ ဖယ်ထားသင်ပ့ါသည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွငအ်ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် သင်ေ့တာ်�ိ�င် 

သည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်ပမာဏကိ� ခန်မ့�နး်တွက်ချက်ရန၊် တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�နမ်ျား 

အတွငး် အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် များ��င် ့ စိစစ်သတ်မ�တ်ထားသည်ေ့ရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအားလံ�းကိ� 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လိမ့်မည်ဟ� ယ�ဆထားခဲ့သည်။ သိ�ေ့သာ် စီးပွားေရး တွက်ေချကိ�က်မ� ၊ အငဂ်ျငန်ယီာ 

ပညာရပ်ဆိ�ငရ်ာ အခက်အခဲများ သိ�မ့ဟ�တ် အြခားအေ�ကာငး်ရငး် အမျိ�းမျိ�းေ�ကာင် ့ စီမံကိနး်အချိ��သည် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ 

မ��ိေ�ကာငး် ေပ�ထကွ်လာ�ိ�ငသ်လိ� စီမံကိနး်အသစ်များကိ� စိစစ်သတ်မ�တ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်လည်း ြဖစ်လာ�ိ�င် 

ပါသည်။ ထိ�ေ့�ကာင် ့ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ ��င် ့ စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ စီမံကိနး်များသည် လာမည့်��စ်ေပါငး် ၃၀ 

ေကျာ်ကာလအတွငး် ဤ ဧရိယာများတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခပမာဏ အ��နး်ကိနး် 

ကိ�သာ ေပးပါသည်။  
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တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ��င် ့တနဖိ်�းနမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်သင်ေ့တာ်�ိ�ငေ်သာ အဆိ�ြပ� 

စီမံကိနး်များ ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ စီမံကိနး်မျာ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားစ�စ�ေပါငး် ၇,၃၂၃ မဂ�ါဝပ် ကိ� ဇယား ၈.၁၂ 

��င် ့ဇယား ၈.၁၃ တိ�တ့ွင ်အ��စ်ချ�ပ် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ဇယား ၈.၁၂ ။ တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျား - အဆိ�ြပ�ထား�ပီးစီမံကိနး်များ��င် ့ ခွဲြခား  

ေဖာ်ထ�တ်ထား�ပီး စီမံကိနး်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

စီမံေရးဆွဲထား 

သည် ့

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံ

ကိနး်များ 

စီမံေရးဆွဲ

ထား သည် ့

တပ်ဆင ်

စက ်

အငအ်ား                             

(မဂ�ါဝပ်) 

စိစစ် 

သတ်မ�တ်�ပီး 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံ

ကိနး် 

များ 

စိစစ်သတ ်

မ�တ ်

ထားေသာ 

တပ်ဆငစ်က် 

အငအ်ား                      

(မဂ�ါဝပ်) 

ဧရာဝတ ီ ဧရာဝတီေအာက်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

ချငး်တွငး်အလယ်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

ြမစ်ဝက�နး်ေပ� ၀ ၀ ၀ ၀ 

အငး်ေတာ်�ကီးကန ် 

(ေရေဝေရလဲ��င် ့

ဆက်စပ်ြမစ်လက်တက်) 

၀ ၀ ၀ ၀ 

မဏပိ�ရ ၁ ၃၈၀ ၀ ၀ 

ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် ၃ ၃၄၀ ၀ ၀ 

နမ့်တဘက် ၂ ၂၈၅ ၀ ၀ 

ေင�ချမ်းခ ၄ ၁,၂၀၀ ၀ ၀ 

ဥ�� ၀ ၀ ၁ ၁၂ 

သလံွင ် ဘလီ�းေချာငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

နမ့်ခ ၁ ၂၁၀ ၀ ၀ 

နမ့်ပွန ် ၅ ၅၈၅ ၀ ၀ 

သလံွငေ်အာက်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

သလံွငအ်ထက်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

ယွနး်စလငး် ၀ ၀ ၁ ၁၀၀ 

စစ်ေတာငး် စစ်ေတာငး်(အြခား) ၀ ၀ ၁ ၁၅၀ 

မဲေခါင ် နမ့်က�တ်  ၁ ၃၀ ၁ ၃၀ 

တနသ�ာရီ ဂလိ�ေဟာင ်ဂရာ ၀ ၀ ၁ ၄၀ 

ရခိ�င ် ေလး�မိ�� ၂ ၆၉၀ ၀ ၀ 

ရခိ�င(်အြခား) ၀ ၀ ၀ ၀ 

သ�ေဌး ၀ ၀ ၀ ၀ 

စ�စ�ေပါငး် ၁၉ ၃,၇၂၀ ၅ ၃၃၂ 
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ဇယား ၈.၁၃ ။ တနဖိ်�းနမ့်ိြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားတွင ်အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

စီမံေရးဆွဲထား 

သည် ့

ေရအားလ�ပ်စစ်

စီမံကိနး်များ 

စီမံေရးဆွဲထား 

သည် ့တပ်ဆင ်

စက ်

အငအ်ား                             

(မဂ�ါဝပ်) 

စိစစ် 

သတ်မ�တ်�ပီး 

ေရအားလ�ပ်စ

စ်စီမံကိနး် 

များ 

စိစစ်သတ ်မ�တ် 

ထားေသာ 

တပ်ဆငစ်က် 

အငအ်ား                      

(မဂ�ါဝပ်) 

ဧရာဝတ ီ ဧရာဝတီအလယ်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

ဧရာဝတီအထက်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

ချငး်တွငး်ေအာက်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

တာပိန ် ၁ ၁၄၀ ၀ ၀ 

ေချာငး်မ�ကီး ၁ ၆၄ ၀ ၀ 

မလိေချာငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

မငး်တ�နး် ၀ ၀ ၁ ၁၈ 

မ�နး်ေချာငး် ၁ ၁၅၀ ၀ ၀ 

မ�း ၀ ၀ ၀ ၀ 

ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ၂ ၇၆၆ ၀ ၀ 

ြမစ်သား ၀ ၀ ၀ ၀ 

ေရ�လ ီ ၂ ၅၄၀ ၀ ၀ 

ေဇာ်ဂျီ/�မိ�� �ကီး ၀ ၀ ၀ ၀ 

သလံွင ်

 

လမ်ဖ ၀ ၀ ၁ ၁၉ 

ြမက်ေတာေချာငး် ၀ ၀ ၁ ၁၀ 

နမ့်မ ၁ ၂၂၅ ၀ ၀ 

နမ့်တန/်နမ့်တိန ် ၀ ၀ ၀ ၀ 

စစ်ေတာငး် ေဘာဂထ ၁ ၁၆၀ ၀ ၀ 

ေပါငး်ေလာငး် ၁ ၁၀၀ ၀ ၀ 

မဲေခါင ် နမ့်လငး် ၁ ၃၆ ၀ ၀ 

နမ့်ေလွ ၄ ၆၁၈ ၀ ၀ 

ပဲခ�း ပဲခ�း ၀ ၀ ၀ ၀ 

ဘးီလငး် ဘးီလငး် ၁ ၂၈၀ ၀ ၀ 

ရခိ�င ်

 

ကျိမ်တလ ီ ၀ ၀ ၁ ၂၈ 

စိ�ငး်ဒငေ်ချာငး် ၀ ၀ ၁ ၇၇ 

သတံွဲ ၀ ၀ ၁ ၃၉ 

ဆာမာ-မဂ�နာ ဘာရက် ၀ ၀ ၀ ၀ 

စ�စ�ေပါငး် ၁၆ ၃,၀၇၉ ၆ ၁ 

တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ် ၂၁ ခ� အတွငး်တွင ် စီမံေရးဆွထဲားေသာ သိ�မ့ဟ�တ် စိစစ်သတ်မ�တ် 

ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၁၂ ခ���ိသည်(ဇယား ၈.၁၂)။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများထမဲ� ��စ်ခ�တွင ်

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ဝ မဂ�ါဝပ်ေကျာ်��ိေသာ တည်ေဆာက်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အနည်းဆံ�းတစ်ခ� ��ိထား�ပီး 

ြဖစ်သည်။ တနဖိ်�း နမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၂၇ ခ� အတွငး်တွင ် စီမံေရးဆွထဲားေသာ သိ�မ့ဟ�တ် စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ 
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ဇယား ၈.၁၃ ။ တနဖိ်�းနမ့်ိြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားတွင ်အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

စီမံေရးဆွဲထား 

သည် ့

ေရအားလ�ပ်စစ်

စီမံကိနး်များ 

စီမံေရးဆွဲထား 

သည် ့တပ်ဆင ်

စက ်

အငအ်ား                             

(မဂ�ါဝပ်) 

စိစစ် 

သတ်မ�တ်�ပီး 

ေရအားလ�ပ်စ

စ်စီမံကိနး် 

များ 

စိစစ်သတ ်မ�တ် 

ထားေသာ 

တပ်ဆငစ်က် 

အငအ်ား                      

(မဂ�ါဝပ်) 

ဧရာဝတ ီ ဧရာဝတီအလယ်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

ဧရာဝတီအထက်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

ချငး်တွငး်ေအာက်ပိ�ငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

တာပိန ် ၁ ၁၄၀ ၀ ၀ 

ေချာငး်မ�ကီး ၁ ၆၄ ၀ ၀ 

မလိေချာငး် ၀ ၀ ၀ ၀ 

မငး်တ�နး် ၀ ၀ ၁ ၁၈ 

မ�နး်ေချာငး် ၁ ၁၅၀ ၀ ၀ 

မ�း ၀ ၀ ၀ ၀ 

ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ၂ ၇၆၆ ၀ ၀ 

ြမစ်သား ၀ ၀ ၀ ၀ 

ေရ�လ ီ ၂ ၅၄၀ ၀ ၀ 

ေဇာ်ဂျီ/�မိ�� �ကီး ၀ ၀ ၀ ၀ 

သလံွင ်

 

လမ်ဖ ၀ ၀ ၁ ၁၉ 

ြမက်ေတာေချာငး် ၀ ၀ ၁ ၁၀ 

နမ့်မ ၁ ၂၂၅ ၀ ၀ 

နမ့်တန/်နမ့်တိန ် ၀ ၀ ၀ ၀ 

စစ်ေတာငး် ေဘာဂထ ၁ ၁၆၀ ၀ ၀ 

ေပါငး်ေလာငး် ၁ ၁၀၀ ၀ ၀ 

မဲေခါင ် နမ့်လငး် ၁ ၃၆ ၀ ၀ 

နမ့်ေလွ ၄ ၆၁၈ ၀ ၀ 

ပဲခ�း ပဲခ�း ၀ ၀ ၀ ၀ 

ဘးီလငး် ဘးီလငး် ၁ ၂၈၀ ၀ ၀ 

ရခိ�င ်

 

ကျိမ်တလ ီ ၀ ၀ ၁ ၂၈ 

စိ�ငး်ဒငေ်ချာငး် ၀ ၀ ၁ ၇၇ 

သတံွဲ ၀ ၀ ၁ ၃၉ 

ဆာမာ-မဂ�နာ ဘာရက် ၀ ၀ ၀ ၀ 

စ�စ�ေပါငး် ၁၆ ၃,၀၇၉ ၆ ၁ 

တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ် ၂၁ ခ� အတွငး်တွင ် စီမံေရးဆွထဲားေသာ သိ�မ့ဟ�တ် စိစစ်သတ်မ�တ် 

ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၁၂ ခ���ိသည်(ဇယား ၈.၁၂)။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများထမဲ� ��စ်ခ�တွင ်

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ဝ မဂ�ါဝပ်ေကျာ်��ိေသာ တည်ေဆာက်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အနည်းဆံ�းတစ်ခ� ��ိထား�ပီး 

ြဖစ်သည်။ တနဖိ်�း နမ့်ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၂၇ ခ� အတွငး်တွင ် စီမံေရးဆွထဲားေသာ သိ�မ့ဟ�တ် စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ 
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ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၁၇ ခ� ��ိသည်(ဇယား ၈.၁၃)။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများထဲမ� ေြခာက်ခ�တွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား 

၁၀ဝ မဂ�ါဝပ် ေကျာ်��ိေသာ တည်ေဆာက်�ပီး  ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အနည်းဆံ�း တစ်ခ� ��ိထား�ပီး ြဖစ်သည်။ 

အနာဂတ်တွင ် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပမာဏ အားလံ�းေပါငး် မည်မ� 

��ိမည်ဆိ�သည်ကိ� ေအာက်ပါတိ�ငး် အ�ကမ်းဖျ�းခန်မ့�နး် ေဖာ်ြပ�ိ�ငပ်ါသည်။  သိ�ေ့သာ် အမ�နတ်ကယ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�သည် အေ�ကာငး်ရပ်များစွာ အေပ� မ�တည်ေနေ�ကာငး် သတိြပ�သင့ပ်ါသည်။ 

• တည်ေဆာက်�ပီး စီမံကိနး်များ = ၃,၃၀ဝ မဂ�ါဝပ် 

• ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အသစ်များမ�ထ�တ်လ�ပ်မ� = ၈,၉၀ဝ မဂ�ါဝပ် 

o တည်ေဆာက်ဆ ဲ= ၁,၆၀ဝ မဂ�ါဝပ် 

o တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ��င် ့တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�နမ်ျားတွင ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� = ၇,၃၂၀ မဂ�ါဝပ် 

o တနဖိ်�းြမင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအတွငး် ထခိိ�က်မ�ပိ�နည်းေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ= 

ခန်မ့�နး်ရန ်မြဖစ်�ိ�င ်

o တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ေအာက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ = ခန်မ့�နး်ရန ်မြဖစ်�ိ�င ်

o က�အတွငး်စ�စ�ေပါငး် = ၁၂,၂၀ဝ မဂ�ါဝပ် + တနဖိ်�းြမင်ဇ့�နမ်ျားအတွငး် ထခိိ�က်မ�ပိ�နည်းေသာ 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ + တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ေအာက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

များ 

 

ဦးစားေပး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ စ�းစမ်းေလလ့ာမ�များ ဆက်လက်ြပ�လ�ပ်သည်��င်အ့မ�  

ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငမ်ည့်ပမာဏများ ထပ်တိ�းလာ�ိ�ငပ်ါသည်။ 

8.5။ လ�မ�ေရး ��င့် သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်ြပဿနာများ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ အ��ံ ့ လ�မ�-စီးပွား အေြခအေနများကိ� စိစစ်အကဲြဖတ်ရန ် လ�မ�ေရး ��င် ့

သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် ြပဿနာများ အကဲြဖတ် ဆနး်စစ်မ�တစ်ရပ်ကိ� ေဆာငရွ်က်ခဲ့သည်။ အထက်တွင ်ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိ�ငး် 

ဤ အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ�ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ် ဆံ�းြဖတ်ရာတွင ်အသံ�းြပ�ခဲ့ြခငး်မ��ိပါ။အေ�ကာငး်မ�ာ- 

လ�မ�-စီးပွားဆိ�ငရ်ာ ြပဿနာများမ�ာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် စီမံကိနး်၏တည်ေနရာအလိ�က် များစွာကွဲြပား�ပီး၊ 

ရ��ိ�ိ�ငသ်ည့်အချက်အလက်မ�ာ ေယဘ�ယျြခံ�ငံ�သည် ့အဆင့သ်ာ��ိသြဖင့ ်  ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်ေ�ကာင် ့  ထခိိ�က်မ�ကိ� 

ေဖာ်ြပ�ိ�ငသ်ည့် အ��နး်ကိနး်ေကာငး် တစ်ခ�မဟ�တ်ပါ။ အြခားြဖစ်�ိ�ငဖ်ွယ်��ိေသာေနရာများကိ� ထည်စ့�းစားသည့် 

စီမံကိနး်တည်ေနရာ ေရွးချယ်စ�အတွငး် လ�မ�-စီးပွားထခိိ�က်မ� ဆနး်စစ်ြခငး်အလ�ပ်ကိ� စတငေ်ဆာငရွ်က်ရန ် လိ�အပ် 

သည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အေပ�အကဲြဖတ်မ�ကိ� ၂၀၁၄ခ���စ် - ြပည်လံ�းက�တ် သနး်ေခါငစ်ာရငး် ၏ �မိ��နယ်အဆင် ့အချက်အလက် 

အေြခခံြဖင်သ့ာ အကဲြဖတ်ေဆာငရွ်က်ခဲ့ရ�ပီး လ�မ�ေရးထခိိ�က်လွယ်မ���င့ ်ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�တိ�က့ိ�ခန်မ့�နး်�ိ�ငေ်ရး အနးီစပ်ဆံ�း 

အချက်အလက်များကိ�အသံ�းြပ�ခဲ့ရသည်။  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ်  �မိ��နယ်အဆင်အ့ချက်အလက်များကိ� ခွဲေဝြဖန်ခ့ျ 

�ိ�ငေ်ရးအတွက် �မိ��နယ်များ၏ ဗဟိ�ချက်ေနရာများကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအေပ� ထပ်ယ�ခဲ့ရပါသည်။ ထိ�ေ�ကာင် ့ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲတစ်ခ�စီ၏ စာရငး်အငး်ဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများတွင ် (မ�နး်ဆတွက်ချက်မရ�ိ�ငေ်သာ) အမ�ားအချိ�� ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်။ ထိ� ့ြပင ်

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�တွင ် သာမနအ်ားြဖင့်◌် ့ �မိ��နယ်များစွာ ပါဝငရ်ာ၊ ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး်��ိ �မိ��နယ်အားလံ�း၏ 

ပျမ်းမ�တနဖိ်�းကိ� ထည်သ့ံ�းထားပါသည်။ ဤသိ�ေ့ဆာငရွ်က်ြခငး်ေ�ကာင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအလိ�က် အေရးပါသည့် 

ကွာြခားချက်များကိ� သ�ိ�ိသတ်မ�တ်�ိ�ငရ်န ်ခက်ခဲေစသည်။  



 

116 

 

အဆိ�ပါဆနး်စစ်မ�တွင ် သဘာဝသယံဇာတအေပ� အမ�ီြပ�သည် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က် 

ခံစားလွယ်မ�များအတွက် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�ဆိ�ငရ်ာ အနးီစပ်ဆံ�း အ��နး်ကိနး်ကိ� အသံ�းြပ�ခဲ့ရသြဖင်လ့ည်း ခိ�ငလ်ံ�မ� 

အတိ�ငး်အတာမ�ာ အကန်အ့သတ်��ိပါသည်။ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ� အချက်အလက် မရ�ိ�င၍်၊ အနးီစပ်ဆံ�းအ��နး်ကိနး်များကိ� 

အသံ�းြပ�ခဲ့ရသည်၊ အေ�ကာငး်မ�ာ - ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဆံငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ���င် ့လ�ေနမ�အေြခအေနများ ေလ့လာမ�စစ်တမ်း (MPLCS) 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ မ� အချက်အလက်များကိ� ထ�တ်ြပနခ်ဲ့ြခငး် မ��ိခဲ့သလိ�၊ ၂၀ဝ၉-၂၀၁၀  အမ်ိေထာငစ်� လ�ေနမ�အအေြခအေန 

များ ေပါငး်စပ်ဆနး်စစ်မ� (IHLCA) အချက်အလက်သည်လည်း ယခ�အခါ ေခတ်ေနာက်ကျေန�ပီ ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

MPLCS    မ� ေတွ� ��ိချက်များ��င့ ် ကမ�ာဘ့ဏမ်� အ�ပီးသတ်ြပ�စ�လျက်��ိသည့်  Multi-Dimensional Poverty Index 

တိ�သ့ည် အနာဂတ်ေလလ့ာမ�များအတွက် အေရးပါေသာ အချက်အလက်များေပးအပ်မည်ြဖစ်သည်။ ကနဦးရလဒ ်

များက ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�၊ ေတာငက်�နး်ေတာငတ်နး်ထ�ထပ်သည့် အရပ်ေဒသများ��င့ ်မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာ 

ေဒသများအ�ကား ဆက်� �ယ်မ���ိေ�ကာငး်ြပသေနသည်။ေရေနေဂဟစနစ်/ငါးလ�ပ်ငနး် ��င် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒဆိ�ငရ်ာ 

ြမင်မ့ားေသာအဆင် ့��င် ့အလွနြ်မင်မ့ားေသာ အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်များ��ိသည် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် ပိ�မိ��ကံ့ခိ�ငအ်ား 

ေကာငး်သည် ့ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်�များကိ�  ေဒသခံ လ�ထ�အသံ�းြပ��ိ�င်ေရး ေထာက်ပ့ံေပးသည်ဟ� ယ�ဆ�ိ�ငပ်ါ 

သည်။   

8.5.1။ စီမံကိနး်သက်ေရာက်မ�ခံစားရသည့်ဧရိယာ  

ေရအားလ�ပ်စစ်၏ လ�မ�ေရး��င် ့ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်လ�ပ်ငနး်များအေပ�ထခိိ�က်မ�များသည် နးီစပ်ရာေနရာေဒသ 

အေပ�ကွက်၍ ပိ�မိ�ြဖစ်ပွားသည်ကိ� အသအိမ�တ်ြပ�ေသာအားြဖင် ့လ�မ�ေရးထခိိ�က်မ�များကိ� အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ရန ်၊ လ�မ�-

စီးပွားဆိ�ငရ်ာအချက်အလက် ေကာက်ယ�ရန�်�င် ့ ပါဝငသ်င်ပ့ါဝငထ်ိ�က်သ�များ��င် ့ ထေိရာက်ေသာထေိတွ�ဆက်ဆမံ� 

ြပ�လ�ပ်�ိ�ငေ်ရး အစီအစ�ေရးဆွဲရန ် စီမံကိနး်သက်ေရာက်မ� ခံစားရသည် ့ဧရိယာ (area of influence - AOI) ချ�းကပ် 

နည်းအား အသံ�းြပ��ိ�ငပ်ါသည်။ AOI ချ�းကပ်နည်းတွင ် ပိ� အေသးစိတ်ကျေသာ ေကျးရွာအ�ပ်စ� ��င် ့ ေကျးရွာအဆင် ့

လ�ဦးေရ အချက်အလက်ကိ� အသံ�းြပ��ိ�င�်ပီး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအတွက် သက်ဆိ�ငရ်ာနည်းပညာဆိ�ငရ်ာ 

အချက်အလက်များကိ� ထည့်သွငး်ေပါငး်စပ်�ိ�ငပ်ါသည်။ သာမနေ်ရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တစ်ခ�၏ သက်ေရာက်မ� 

ခံစားရသည် ့ဧရိယာ  (AOI)  ၆ ခ�ကိ� ေအာက်ပါ ပံ� ၈.၆ တွင ်သ��ပ်ေဖာ် ြပသထားသည်။  
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အဆိ�ပါဆနး်စစ်မ�တွင ် သဘာဝသယံဇာတအေပ� အမ�ီြပ�သည် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က် 

ခံစားလွယ်မ�များအတွက် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�ဆိ�ငရ်ာ အနးီစပ်ဆံ�း အ��နး်ကိနး်ကိ� အသံ�းြပ�ခဲ့ရသြဖင်လ့ည်း ခိ�ငလ်ံ�မ� 

အတိ�ငး်အတာမ�ာ အကန်အ့သတ်��ိပါသည်။ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ� အချက်အလက် မရ�ိ�င၍်၊ အနးီစပ်ဆံ�းအ��နး်ကိနး်များကိ� 

အသံ�းြပ�ခဲ့ရသည်၊ အေ�ကာငး်မ�ာ - ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ဆံငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ���င် ့လ�ေနမ�အေြခအေနများ ေလ့လာမ�စစ်တမ်း (MPLCS) 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ မ� အချက်အလက်များကိ� ထ�တ်ြပနခ်ဲ့ြခငး် မ��ိခဲ့သလိ�၊ ၂၀ဝ၉-၂၀၁၀  အမ်ိေထာငစ်� လ�ေနမ�အအေြခအေန 

များ ေပါငး်စပ်ဆနး်စစ်မ� (IHLCA) အချက်အလက်သည်လည်း ယခ�အခါ ေခတ်ေနာက်ကျေန�ပီ ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

MPLCS    မ� ေတွ� ��ိချက်များ��င့ ် ကမ�ာဘ့ဏမ်� အ�ပီးသတ်ြပ�စ�လျက်��ိသည့်  Multi-Dimensional Poverty Index 

တိ�သ့ည် အနာဂတ်ေလလ့ာမ�များအတွက် အေရးပါေသာ အချက်အလက်များေပးအပ်မည်ြဖစ်သည်။ ကနဦးရလဒ ်

များက ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�၊ ေတာငက်�နး်ေတာငတ်နး်ထ�ထပ်သည့် အရပ်ေဒသများ��င့ ်မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာ 

ေဒသများအ�ကား ဆက်� �ယ်မ���ိေ�ကာငး်ြပသေနသည်။ေရေနေဂဟစနစ်/ငါးလ�ပ်ငနး် ��င် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒဆိ�ငရ်ာ 

ြမင်မ့ားေသာအဆင် ့��င် ့အလွနြ်မင်မ့ားေသာ အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်များ��ိသည် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် ပိ�မိ��ကံ့ခိ�ငအ်ား 

ေကာငး်သည် ့ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်�များကိ�  ေဒသခံ လ�ထ�အသံ�းြပ��ိ�င်ေရး ေထာက်ပ့ံေပးသည်ဟ� ယ�ဆ�ိ�ငပ်ါ 

သည်။   

8.5.1။ စီမံကိနး်သက်ေရာက်မ�ခံစားရသည့်ဧရိယာ  

ေရအားလ�ပ်စစ်၏ လ�မ�ေရး��င် ့ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်လ�ပ်ငနး်များအေပ�ထခိိ�က်မ�များသည် နးီစပ်ရာေနရာေဒသ 

အေပ�ကွက်၍ ပိ�မိ�ြဖစ်ပွားသည်ကိ� အသအိမ�တ်ြပ�ေသာအားြဖင် ့လ�မ�ေရးထခိိ�က်မ�များကိ� အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ရန ်၊ လ�မ�-

စီးပွားဆိ�ငရ်ာအချက်အလက် ေကာက်ယ�ရန�်�င် ့ ပါဝငသ်င်ပ့ါဝငထ်ိ�က်သ�များ��င် ့ ထေိရာက်ေသာထေိတွ�ဆက်ဆမံ� 

ြပ�လ�ပ်�ိ�ငေ်ရး အစီအစ�ေရးဆွဲရန ် စီမံကိနး်သက်ေရာက်မ� ခံစားရသည် ့ဧရိယာ (area of influence - AOI) ချ�းကပ် 

နည်းအား အသံ�းြပ��ိ�ငပ်ါသည်။ AOI ချ�းကပ်နည်းတွင ် ပိ� အေသးစိတ်ကျေသာ ေကျးရွာအ�ပ်စ� ��င် ့ ေကျးရွာအဆင် ့

လ�ဦးေရ အချက်အလက်ကိ� အသံ�းြပ��ိ�င�်ပီး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအတွက် သက်ဆိ�ငရ်ာနည်းပညာဆိ�ငရ်ာ 

အချက်အလက်များကိ� ထည့်သွငး်ေပါငး်စပ်�ိ�ငပ်ါသည်။ သာမနေ်ရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တစ်ခ�၏ သက်ေရာက်မ� 

ခံစားရသည် ့ဧရိယာ  (AOI)  ၆ ခ�ကိ� ေအာက်ပါ ပံ� ၈.၆ တွင ်သ��ပ်ေဖာ် ြပသထားသည်။  
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ပံ� ၈.၆ ။ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်၏ သက်ေရာက်မ� ခံစားရသည့်ဧရိယာ 

 

ဤချ�းကပ်နည်းသည် သက်ေရာက်မ�ခံစားရမည်ဇ့�နအ်တွငး်ေနထိ�ငသ်ည် ့ ြပည်သ�များ ေတွ� �ကံ��ိ�င်သည့်  

ထခိိ�က်မ�အမျိ�းအစား အမျိ�းမျိ�းကိ� ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်�ပီး ေအာက်ပါ ဇယား ၈.၁၄ တွင ် အ��စ်ချ�ပ်ေဖာ်ြပ ထားသည်။ 

ထခိိ�က်မ�များ၏ အတိ�ငး်အဆ ��င် ့အေရးပါမ�သည် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၏ အရွယ်အစား ��င် ့အမျိ�းအစား ( run-of-

river  သိ�မ့ဟ�တ် ေရေလ�ာငတ်မံ)၊ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်သည့်စနစ် ( အသံ�းအများဆံ�းအချိနတ်ွငသ်ာ လည်ပတ်သည့်စက်�ံ� 

သိ�မ့ဟ�တ် အေြခခံဝနအ်ားအတွက် လည်ပတ်သည့်စက်�ံ�) စသည်တိ�အ့ေပ� မ�တည်၍ အမျိ�းမျိ�း ကွဲြပားမည် ြဖစ်သြဖင် ့ 

ဤဇယားသည် ေဖာ်ြပ�ံ�သက်သက်သာ ြဖစ်သည်။ လ�ပ်သားစခနး်များထ�ေထာငြ်ခငး်၊  ချ�းကပ်လမ်းများ ��င် ့

ဓာတ်အားပိ�လ့�တ်ေရးလိ�ငး်များတည်ေဆာက်ြခငး် တိ� ့ ��င် ့ ဆက်� �ယ်သည် ့ လ�မ�ေရး ြပဿနာများကိ�လည်း စ�းစားရန ်

လိ�အပ်ပါသည်။  

ဇယား ၈.၁၄ ။ သက်ေရာက်မ�ခံစားရမည်ဇ့�နမ်ျား ��င် ့ြဖစ်လာ�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ လ�မ�-စီးပွား ဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်မ�များ 

ဇ�န ်
ြဖစ်လာ�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ လ�မ�-စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာ ထိခိ�က်မ�များ ��င် ့

အကျိ�းေကျးဇ�းများ 

ဇ�န ် ၁။ စီမံကိနး်��င်က့ပ်လျက ် ြမစ်အထက် 

ပိ�ငး်ေနရာမ� ထပ်တိ�းချဲ�သည်ေ့နရာ 
• ငါးေ���ေြပာငး်သွားလာမ� ပိတ်ဆိ�ခ့ံရြခငး် - ဝမ်းစာအတွက် ( အေတွ�ရ 

အများဆံ�းပံ�စံ) ��င် ့စီးပွားြဖစ်အတွက် ( အေတွ�ရပိ�နည်းသည် ့ပံ�စံ) 

လ�ပ်ကိ�ငသ်ည် ့ငါးလ�ပ်ငနး်အေပ� ထိခိ�က်မ� 

ဇ�န ် ၂။ စီမံကိနး်��င်က့ပ်လျက် ြမစ်အထက် 

ပိ�ငး် 
• ေြမဆံ�း�� ံးမ�( စိ�က်ပျိ�းေြမ၊သစ်ေတာေြမ၊ရပ်ရွာပိ�ငေ်ြမ ၊ ယ�ေကျးမ� 

အေမွအ��စ် ေနရာများ ) - ဝငေ်ငေွလျာက့ျြခငး် ၊ မိသားစ�ပိ�င ်

အရငး်အ��းီပစ�ည်းများ ဆံ�း�� ံးြခငး် ၊ ကိ�ယ်ပိ�င ်ယ�ေကျးမ� လက�ဏာများ 

ဆံ�း�� ံးြခငး် 

• ရွာများ��င် ့လ�ပ်စားကိ�ငစ်ားေနရာများ ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ� - 

သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ ��င် ့လ�မ�ေရးအေြခအေနအေပ� �ကီးမားေသာ 

ေ��ာင်ယ့�က်ဖျက်ဆီးမ� 
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ဇ�န ်
ြဖစ်လာ�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ လ�မ�-စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာ ထိခိ�က်မ�များ ��င် ့

အကျိ�းေကျးဇ�းများ 

• တိရစ�ာန ်��င် ့အပငမ်ျား အတွက် ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများ ဆံ�း�� ံးမ� 

��င် ့သစ်ပငမ်ျားေပါက်ေရာက်ဖံ�းလ�မ်းမ�ေလျာက့ျမ� 

• ငါးေ���ေြပာငး်သွားလာမ�အတွက် အတားအဆီး  

• ဆည်ေရေလ�ာငက်နအ်တွငး် 

ေရ�ငမ်ိ/ထိ�ငး်ေနေသာတန်ခ့ံေနေသာေရထ�ေ�ကာင် ့ြဖစ်လာ�ိ�ငေ်သာ 

ကျနး်မာေရး ြပဿနာများ 

• ပိ��ကီးေသာဆည်ေရေလ�ာငက်နမ်ျားအတွငး်   ြခံခတ်ထားေသာ ေရသတ� ဝါ 

ေမွးြမ�ေရး ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ 

• ခရီးသွားလ�ပ်ငနး်  ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ 

ဇ�န ် ၃။ စီမံကိနး်ေနရာ��င်က့ပ်လျက် ြမစ် 

ေအာက်ပိ�ငး်ေနရာ 
• ေရစီးဆငး်မ� များစွာေလျာက့ျြခငး် - ေသာက်ေရ ၊ စိ�က်ပျိ�းေရတိ� ့ အတွက် 

ေရရ��ိ�ိ�ငမ်�ေလျာက့ျြခငး် ၊ ငါးဖမ်းရနြ်ဖစ်�ိ�ငေ်ြခ ေလျာက့ျြခငး် 

• ြမစ်�ကမ်းြပငေ်ပ�သည်အထိ ခနး်ေြခာက်ြခငး် ( အြမင်ဆ့ံ�းဝနအ်ားကိ� 

ြဖည်ဆ့ည်းရန ်ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်လ�င ်သိ�မ့ဟ�တ် 

ြမစ်ေ�ကာငး်ေြပာငး်လဲလ�င ်) 

• ြမစ်�ကမ်းြပင ်တိ�က်စားမ�က စိ�က်ပျိ�းေြမကိ� ထိခိ�က်ြခငး် 

ဇ�န ် ၄။ စီမံကိနး်ေနရာ��င်က့ပ်လျက် ြမစ် 

ေအာက်ပိ�ငး်ေနရာမ�ထပ်မံတိ�းချဲ�သည် ့ေနရာ 
• ေြပာငး်လဲေနေသာ သိ�မ့ဟ�တ် ရာသအီလိ�က်ပံ�မ�နမ်ဟ�တ်ေသာ ေရစီးဆငး်မ� 

• ေရအရည်အေသွး ေလျာက့ျမ� - ေသာက်ေရ ��င် ့စိ�က်ပျိ�းေရအတွက် 

ေရရ��ိ�ိ�ငမ်� ေလျာက့ျြခငး် 

• ြမစ်ကမ်းပါးတိ�က်စားြခငး်  

• ငါးလ�ပ်ငနး်အေပ� ထိခိ�က်မ� 

• ြမစ်ကမ်းပါး ဥယျာ�ြခံေြမများ ��င် ့ေရလ�မ်းလွငြ်ပင ်စိ�က်ပျိ�းေရးအေပ� 

ထိခိ�က်မ� - ��နး်ပိ�ခ့ျမ� ေလျာက့ျြခငး် ၊ ေြမဆီ ေြမ�သဇာများဆံ�း�� ံးြခငး် 

8.5.2။ လ�မ�ေရး ထိခိ�က်မ� ဆနး်စစ်ြခငး် (SIA)ဆိ�င်ရာ  ြပ�ာနး်သတ်မ�တ်ချက်များ  

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး် (EIA) ဆိ�ငရ်ာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း (၂၀၁၅) သည် လ�မ�ေရး ��င် ့လ�မ�-

စီးပွား အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ� ��င် ့ထည်သ့ွငး်စ�းစားစရာများအတွက် သတ်မ�တ်ချက်များ ပါဝငသ်ည်။43 ၎ငး်တိ�မ့�ာ -  

• လ�မ�-စီးပွားေရး အပိ�ငး် - ဝငေ်င�ွ�င် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ၊ လ�ေနမ�အေြခအေနများ��င် ့ အများြပည်သ� 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ��င့ ် သဘာဝသယံဇာတများ လက်လ�မ်းမီမ�၊ ေြမအသံ�းချမ�ြပေြမပံ�များ၊ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�၊ 

အလ�ပ်အကိ�ငရ်��ိမ� ��င် ့ပညာေရးကဲသ့ိ� ့ အြခား လ�မ�-စီးပွား အ��နး်ကိနး်များ၏ ေြမပံ�များ ��င် ့ကားချပ်များ။ 

• အများြပည်သ�ကျနး်မာေရး အပိ�ငး် - ေသဆံ�းမ���င် ့ မကျနး်မာမ�များ၊ ေရာဂါဘယြဖစ်ပွားမ�များ၊ မေတာ်တဆ 

ြဖစ်ရပ်များ ��င် ့ထခိိ�က်ဒဏရ်ာရမ�များ ��င် ့လ�မ�ကျနး်မာေရး အေြခအေနကိ� အဆံ�းအြဖတ်ေပးေသာအချက်များ  

 
43 MOECAF, 2015. Environmental Impact Assessment Procedure. Notification No. 616/2015. 29 December 2015. 
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ဇ�န ်
ြဖစ်လာ�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ လ�မ�-စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာ ထိခိ�က်မ�များ ��င် ့

အကျိ�းေကျးဇ�းများ 

• တိရစ�ာန ်��င် ့အပငမ်ျား အတွက် ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများ ဆံ�း�� ံးမ� 

��င် ့သစ်ပငမ်ျားေပါက်ေရာက်ဖံ�းလ�မ်းမ�ေလျာက့ျမ� 

• ငါးေ���ေြပာငး်သွားလာမ�အတွက် အတားအဆီး  

• ဆည်ေရေလ�ာငက်နအ်တွငး် 

ေရ�ငမ်ိ/ထိ�ငး်ေနေသာတန်ခ့ံေနေသာေရထ�ေ�ကာင် ့ြဖစ်လာ�ိ�ငေ်သာ 

ကျနး်မာေရး ြပဿနာများ 

• ပိ��ကီးေသာဆည်ေရေလ�ာငက်နမ်ျားအတွငး်   ြခံခတ်ထားေသာ ေရသတ� ဝါ 

ေမွးြမ�ေရး ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ 

• ခရီးသွားလ�ပ်ငနး်  ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ 

ဇ�န ် ၃။ စီမံကိနး်ေနရာ��င်က့ပ်လျက် ြမစ် 

ေအာက်ပိ�ငး်ေနရာ 
• ေရစီးဆငး်မ� များစွာေလျာက့ျြခငး် - ေသာက်ေရ ၊ စိ�က်ပျိ�းေရတိ� ့ အတွက် 

ေရရ��ိ�ိ�ငမ်�ေလျာက့ျြခငး် ၊ ငါးဖမ်းရနြ်ဖစ်�ိ�ငေ်ြခ ေလျာက့ျြခငး် 

• ြမစ်�ကမ်းြပငေ်ပ�သည်အထိ ခနး်ေြခာက်ြခငး် ( အြမင်ဆ့ံ�းဝနအ်ားကိ� 

ြဖည်ဆ့ည်းရန ်ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်လ�င ်သိ�မ့ဟ�တ် 

ြမစ်ေ�ကာငး်ေြပာငး်လဲလ�င ်) 

• ြမစ်�ကမ်းြပင ်တိ�က်စားမ�က စိ�က်ပျိ�းေြမကိ� ထိခိ�က်ြခငး် 

ဇ�န ် ၄။ စီမံကိနး်ေနရာ��င်က့ပ်လျက် ြမစ် 

ေအာက်ပိ�ငး်ေနရာမ�ထပ်မံတိ�းချဲ�သည် ့ေနရာ 
• ေြပာငး်လဲေနေသာ သိ�မ့ဟ�တ် ရာသအီလိ�က်ပံ�မ�နမ်ဟ�တ်ေသာ ေရစီးဆငး်မ� 

• ေရအရည်အေသွး ေလျာက့ျမ� - ေသာက်ေရ ��င် ့စိ�က်ပျိ�းေရအတွက် 

ေရရ��ိ�ိ�ငမ်� ေလျာက့ျြခငး် 

• ြမစ်ကမ်းပါးတိ�က်စားြခငး်  

• ငါးလ�ပ်ငနး်အေပ� ထိခိ�က်မ� 

• ြမစ်ကမ်းပါး ဥယျာ�ြခံေြမများ ��င် ့ေရလ�မ်းလွငြ်ပင ်စိ�က်ပျိ�းေရးအေပ� 

ထိခိ�က်မ� - ��နး်ပိ�ခ့ျမ� ေလျာက့ျြခငး် ၊ ေြမဆီ ေြမ�သဇာများဆံ�း�� ံးြခငး် 

8.5.2။ လ�မ�ေရး ထိခိ�က်မ� ဆနး်စစ်ြခငး် (SIA)ဆိ�င်ရာ  ြပ�ာနး်သတ်မ�တ်ချက်များ  

ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး် (EIA) ဆိ�ငရ်ာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း (၂၀၁၅) သည် လ�မ�ေရး ��င် ့လ�မ�-

စီးပွား အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ� ��င် ့ထည်သ့ွငး်စ�းစားစရာများအတွက် သတ်မ�တ်ချက်များ ပါဝငသ်ည်။43 ၎ငး်တိ�မ့�ာ -  

• လ�မ�-စီးပွားေရး အပိ�ငး် - ဝငေ်င�ွ�င် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ၊ လ�ေနမ�အေြခအေနများ��င် ့ အများြပည်သ� 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ��င့ ် သဘာဝသယံဇာတများ လက်လ�မ်းမီမ�၊ ေြမအသံ�းချမ�ြပေြမပံ�များ၊ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�၊ 

အလ�ပ်အကိ�ငရ်��ိမ� ��င် ့ပညာေရးကဲသ့ိ� ့ အြခား လ�မ�-စီးပွား အ��နး်ကိနး်များ၏ ေြမပံ�များ ��င် ့ကားချပ်များ။ 

• အများြပည်သ�ကျနး်မာေရး အပိ�ငး် - ေသဆံ�းမ���င် ့ မကျနး်မာမ�များ၊ ေရာဂါဘယြဖစ်ပွားမ�များ၊ မေတာ်တဆ 

ြဖစ်ရပ်များ ��င် ့ထခိိ�က်ဒဏရ်ာရမ�များ ��င် ့လ�မ�ကျနး်မာေရး အေြခအေနကိ� အဆံ�းအြဖတ်ေပးေသာအချက်များ  

 
43 MOECAF, 2015. Environmental Impact Assessment Procedure. Notification No. 616/2015. 29 December 2015. 
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• ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာအပိ�ငး် - ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာ၊ သမိ�ငး်ဝင ် ��င် ့ ဘာသာေရးဆိ�ငရ်ာေနရာများအေ�ကာငး် 

ေဖာ်ြပချက် ��င် ့ ေြမပံ�များ၊ အေဆာက်အအံ�များ ��င် ့ ဝတ� �ပစ�ည်းများ၊ အ��အလ�သ�ခ�မတနဖိ်�း ြမင်မ့ားသည့် 

ဝတ� �ပစ�ည်းများ  �ိ�းရာဗဟ�သ�တ��င် ့ယံ��ကည်မ� ၊ ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာ အေလ့အထများ 

သိ�ေ့သာ် လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး် (SIA)အတွက် ြပ�ာနး်သတ်မ�တ်ချက်များသည် အေသးစိတ်မကျပါ။ 

ထိ� ့ြပင ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာ (EIA) များအေပ�သံ�းသပ်မ�တစ်ရပ်အရ - ထိ� (EIA) များသည် 

အများြပည်သ�ပါဝငမ်� ၊ ကျား/မေရးရာ ၊ တိ�ငး်ရငး်သားလ�နည်းစ� အ�ပ်စ�များ ၊ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်ဆိ�ငရ်ာ ကိစ�များအေပ� 

ေကာငး်စွာ ြခံ�ငံ�မိြခငး်မ��ိပါ။ ဤ SEA လ�ပ်ငနး်စ�အတွငး်တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွခဲ့ေသာ စီမံကိနး်များ��င်ပ့တ်သက် 

ဆက်�ယွ်သ�များကလည်း  EIA လ�ပ်ငနး်စ�အတွငး် ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမ� ကငး်မ့ဲြခငး်ကိ� အေလးေပး ေထာက်ြပခဲ့�ကသည်။ 

အမျိ�းသမီးများအေပ� အချိ�းအစားမမ�ေသာ ထခိိ�က်မ�များေ�ကာင်ြ့ဖစ်ေစ သိ�မ့ဟ�တ် စီမံကိနး် အကျိ�းခံစားခွင်မ့ျားကိ� 

မ�တမ�မ��ိစွာ ခွဲေဝချထားမ�ေ�ကာင်ြ့ဖစ်ေစ ေရအားလ�ပ်စစ်သည် ကျားမ မညီမ�ချက်ကိ� ပိ�မိ� �ကီးမားလာေစခဲ့ေ�ကာငး် 

တစ်ကမ�ာလံ�းအတိ�ငး်အတာြဖင် ့လက်ခံထားပါသည်။  

အနာဂတ်တွင ် EIA များ တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စရန၊် SIA လ�ပ်ငနး်စ� တိ�းတက်ေကာငး်မွနမ်�ဆိ�ငရ်ာ လမ်း��နမ်�များ 

ပိ�မိ�လိ�အပ်ပါသည်။ ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံြဖင် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်

စီမံေရးဆွဲထားသည်ေ့နရာများတွင ်စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ� ဆနး်စစ်ြခငး်များ (Cumulative Impace Assessments -

CIA) သည် လ�ဦးေရ နမ�နာေကာက်ယ�ေလလ့ာမ�စစ်တမ်းများ ၊ သဘာဝသယံဇာတသံ�းစွဲမ� ေြမပံ�ေရးဆွြဲခငး်၊ သက်ေမွး 

လ�ပ်ငနး်များ ၊ ေရ�ကီးမ�/မိ�းေခါငမ်�များအား ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ�များ  ��င် ့ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာ အေရးပါသည် ့ဧရိယာများ 

အပါအဝင ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင် ့ သိ�မ့ဟ�တ် ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်အဆင် ့ လ�မ�-စီးပွားဆိ�ငရ်ာ အချက်အလက်များ 

ေကာက်ယ� ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာရန ်အခွင်အ့လမ်းများ ေပးသင်ပ့ါသည်။ 

8.6။ ပဋိပက�  

အစိ�းရ ��င် ့ အစိ�းရမဟ�တ်ေသာ လက်နက်ကိ�င ် အဖွဲ�များအ�ကား ပဋပိက�ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏အေြခခံအချက်အလက် 

အကဲြဖတ်မ�၏ ပ�မေြမာက်အလ�ာအြဖစ် ဆနး်စစ်ခဲ့သည်၊ အေ�ကာငး်မ�ာ-  ၎ငး်အချက်ကလည်း ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ေံဒသ 

များစွာတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက်အေရးပါသည့် အတားအဆးီတစ်ရပ် ြဖစ်ေနေသာေ�ကာင် ့

ြဖစ်ပါသည်။ လက်နက်ကိ�င်ပဋပိက�၏ ေ�� �ေြပးအေြခအေနများ��ိသည်ေ့နရာများတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မ�သည် ပဋပိက�ကိ� ပိ�မိ�ဆိ�းဝါး လာေစ�ိ�ငသ်ည်။ ထိ�ေ့�ကာင် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�အတွက် 

အဆိ�ြပ�ဧရိယာတစ်ခ�၏ ပဋပိက�အေြခအေနကိ� ေစာစီးစွာ ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ထည်သ့ွငး်စ�းစားရန ်  အေရး�ကီးပါသည်။ 

စီမံကိနး်တစ်ခ�အား ေ�� �ဆက် လ�ပ်ေဆာငသ်င်မ့သင် ့��င် ့ မည်သိ� ့ စီမံခန်ခ့ွဲသင်ေ့�ကာငး် အသိေပးတိ�ငပ်င ်ဆံ�းြဖတ်မ�များ 

ြပ�လ�ပ်�ိ�ငေ်စရန ် ပဋပိက�ေ�ကာင် ့ထခိိ�က်ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခများကိ� သတ်မ�တ်ထားသင်သ့ည်။ 

“လ�မ�ေရး ��င် ့သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်”အေြခခံအချက်အလက် အကဲြဖတ်တွက်ချက်မ� ��င် ့အလားတ�ပင၊် ပဋပိက� အကဲြဖတ် 

အဆင်သ့တ်မ�တ်ြခငး်များကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျား ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ရာတွင ် အသံ�းမြပ�ခဲ့ပါ။အေ�ကာငး်မ�ာ- 

ပဋပိက�သည် ကာလတိ�မ� ကာလလတ်အတွငး် အဆက်မြပတ် ေြပာငး်လဲေန�ိ�င�်ပီး စီမံကိနး်များအတွက် အလ�ပ်လ�ပ်၍ 

ရေသာအေနအထားမ� အလ�ပ်ပိတ်သမ်ိးရသည် ့ အေနအထားအထ ိ အေြခအေနအမျိ�းမျိ�း ��ိ�ိ�ငေ်သာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။ 

ထိ�သိ� ့ြဖစ်သည်တ့ိ�င ် ဤအကဲြဖတ်တွက်ချက်မ�မ� ေဖာ်ထ�တ်ထားသည် ့ ပဋပိက�ဆိ�ငရ်ာ စ�းစားရန ် အလ�ာသည် 

ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည် ့က�မ�ဏီများအတွက် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိသည် ့စီမံကိနး် ေနရာများ ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်သည့် 

အခါ ထည်သ့ွငး် စ�းစား�ိ�ငသ်ည် ့ မ��ိမြဖစ်အေရးပါသည့် ေနာက်ထပ် အလ�ာတစ်ခ�ကိ� ေထာက်ပ့ံေပးသည့်အြပင ်
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ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရအတွက်လည်း စီမံကိနး်တစ်ခ� ေလ�ာက်ထားမ�အေပ� စ�းစား�ိ�ငမ်ည်အ့ချက်ကိ� ေပးအပ်မည် ြဖစ် 

သည်။  

အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များစွာသည် ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်၊ တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�အစည်းများ ��င် ့ ြပည်သ�စ့စ်များ 

သိ�မ့ဟ�တ် နယ်ြခားေစာင်တ့ပ်များ အ�ကား လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�များ အ�မဲမြပတ်��ိေနသည် ့ ဧရိယာများတွင ် တည်��ိ 

သည်။ တပ်မေတာ်က တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�အစည်းများကိ� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်ဧရိယာမ� ��ငး်လငး်�ပီး 

သည်ေ့နာက်တွငပ်င ် ထိ�သ�တိ�သ့ည် ယငး်တိ�၏့ တိ�ငး်ရငး်ဌာေန နယ်ေြမများသိ� ့ ြပနမ်လာဟ� အာမခံ�ိ�ငြ်ခငး် မ��ိပါ။  

ေရ��ည်တွင ်အသစ်ြပနလ်ည် ြဖစ်ပွားသည် ့ပဋပိက�များ ��င် ့ စီမံကိနး် ဧရိယာ၏ လံ�ြခံ�ေရး �ခိမ်းေြခာက်မ�အ��ရာယ်များ 

ြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည်။  ဤ အေြခအေနများေအာက်တွင ် စီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်သည် ဖွံ� �ဖိ�းေရး 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည် ့ အဖွဲ�များအတွက် လက်ခံ�ိ�ငြ်ခငး်မ��ိေသာ အ��ရာယ်များ ြဖစ်ေပ�ေစကာ ထခိိ�က်ခံစား 

ရသည် ့ ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ��င် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရအ�ကား သိ�မ့ဟ�တ် ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ ��င် ့ တိ�ငး်ရငး်သား 

လက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�အစည်းများအ�ကား ��ိရငး်စွဲ သဘာထားကွဲလွဲမ�များကိ� ပိ�မိ� အြမစ်တွယ် ခိ�ငမ်ာလာေစ�ိ�ငပ်ါသည်။ 

ပဋပိက�ဆိ�သည်မ�ာ သက်ဆိ�ငရ်ာစီမံကိနး်များအေပ� ေဒသခံ သိ�မ့ဟ�တ် တစ်�ိ�ငင်လံံ�းမ� ြပည်သ�များ၏ ဆန်က့ျငက်န်က့ကွ် 

မ�အြဖစ်လည်း နားလည်ထား�ိ�ငသ်ည်။ အမျိ�းအစား ��င် ့ ြပငး်ထနမ်�အေပ�မ�တည်၍ ပဋပိက�သည် စီမံကိနး် ဧရိယာ 

အတွငး် ေဘးကငး်စွာအလ�ပ်လ�ပ်�ိ�ငစွ်မ်းမ��ိြခငး်၊ ဘ�ာေရးရ��ိမ�အတွက် စိနေ်ခ�မ�များ၊ စီမံကိနး် ေ��ာင်ေ့��းမ� သိ�မ့ဟ�တ် 

စီမံကိနး်ရပ်ဆိ�ငး်ရသည်အထိပင ်အမျိ�းမျိ�းေသာဆိ�းကျိ�းများ ကျေရာက်လာေစ�ိ�ငသ်ည်။ အြပနအ်လ�နအ်ားြဖင် ့ေရအား 

လ�ပ်စစ်စီမံကိနး်သည်  အများြပည်သ�၏ ဆန်က့ျငမ်�ကိ� လ�ံ�ေဆာ်ေပးြခငး်၊ နယ်ေြမထိနး်ချ�ပ်ေရးအတွက် ယ���ပိ�င် 

ေန�ကေသာ အစိ�းရ��င် ့အစိ�းရမဟ�တ်ေသာ အငအ်ားစ�များအ�ကား လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�များ ြဖစ်ေပ�ေစြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် 

တိ�ငး်ရငး်သားလ�နည်းစ�ေနထိ�ငရ်ာေဒသများအတွငး် သယံဇာတများအား မည်သ�က ထိနး်ချ�ပ်ခွင် ့ ��င် ့ အကျိ�းေကျးဇ�း 

ခံစားခွင်�့�ိသည်ဆိ�သည်အ့ချက် ��င် ့ပတ်သက်သည် ့ကာလတာ��ည်မေကျနပ်မ�များကိ� မီးေလာငရ်ာေလပင် ့ြပ�လ�ပ်ေပး 

ြခငး်တိ� ့ြဖင် ့ပဋပိက�အေြခအေနကိ� ပိ�ဆိ�းလာေစ�ိ�ငပ်ါသည်။  

ပဋပိက� ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ�ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီအတွငး် လက်��ိ ��င် ့သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက� 

ြဖစ်ပွားမ�အေြခအေနများ - လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�များတည်��ိမ� (အ�ပ်ချ�ပ်မ���င် ့ပိ�ငန်က်နယ်ေြမအေပ� သဘာထားကွဲလွဲမ�)၊ 

သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ လ�အ�ပ်စ�အလိ�က် ေနရပ်စွန်ခ့ွာထကွ်ေြပးမ� (သာတ�ညီမ�မ� ��င် ့ ရပိ�ငခ်ွင် ့ အခွင်အ့ေရး ြပဿနာများ 

အတွက် အနးီစပ်ဆံ�း အ��နး်ကိနး်တစ်ခ�)၊ မ�ကာခငက်  ပဋပိက� ြဖစ်ရပ်များ (၂၀၁၂- ၂၀၁၆ ပိ�ငန်က်နယ်ေြမ ယ���ပိ�င်မ� 

��င် ့ ဆက်� �ယ်ရာ အ�ကမ်းဖက်တိ�က်ခိ�က်မ�ပံ�စံများ)၊ တိ�က်ပဲွအတွငး် ေသဆံ�းမ� ခန်မ့�နး်ေြခ  (၁၉၈၉-၂၀၁၅) တိ�က့ိ� 

ထည်သ့ွငး်စ�းစား အေြခခံတွက်ချက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ မ�စသည် ့ လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�များအေ�ကာငး် မီဒယီာသတငး် 

ေဖာ်ြပမ�များ စ�စည်းချက်��င် ့  တိ�က်ပဲွအတွငး် ေသဆံ�းသည်ေ့နရာေဒသများ��င်ပ့တ်သက်၍ တက� သိ�လ် ဆရာ/ 

ဆရာမအသိ�ငး်အဝိ�ငး်၏ ခန်မ့�နး်ချက်များ အေပ�အေြခခံ�ပီး လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�ဆိ�ငရ်ာ ေြမပံ�တစ်ခ� ထ�တ်ခဲ့သည်။  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�တွင ် ထိ�အေ�ကာငး်ရငး် တစ်ချက်စီအလိ�က် မ�တ်တမ်းတငစ်�ေဆာငး်ရ��ိသည် ့ အြမင်ဆ့ံ�း 

အချက်အလက်များ အေြခခံအမ�တ်ေပး၍၊  ပဋပိက�ထိခိ�က်လွယ်မ�တစ်ခ�လံ�းကိ� လ�မ်းြခံ�သည် ့အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်ကိ�မ� 

၁ မ� ၅ အထသိတ်မ�တ်ထား��ိခဲ့သည်။ စီမံေရးဆွြဲခငး်ကိစ�အတွက် အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်များအေပ� ��ငး်လငး်လွယ် 

က�ေစရန ် အလွနြ်မင်ေ့သာအဆင် ့ (၅) ��င် ့ ြမင်ေ့သာအဆင် ့ (၄) တိ�က့ိ� အ�ပ်စ�တစ်ခ�တည်း အြဖစ်သွတ်သွငး်ဖွဲ�စည်း၍ 

“ပဋပိက�ြဖစ်ပွားလွယ်” သည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအား ��နြ်ပေစသည်၊ အလယ်အလတ်အဆင်(့၃) ၊ နည်းပါးေသာ 

အဆင်(့၂) ��င့ ် အလွနန်ည်းပါးေသာအဆင် ့ (၁) တိ�က့ိ�လည်း အ�ပ်စ�တစ်ခ�တည်းအြဖစ်သွတ်သွငး်ဖွဲ�စည်း၍ “ပဋပိက� 

ြဖစ်ပွားလွယ်မ�မ��ိ”ဟ� သတ်မ�တ်ထားသည် (ပံ� ၈.၇)။ 
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ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရအတွက်လည်း စီမံကိနး်တစ်ခ� ေလ�ာက်ထားမ�အေပ� စ�းစား�ိ�ငမ်ည်အ့ချက်ကိ� ေပးအပ်မည် ြဖစ် 

သည်။  

အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များစွာသည် ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်၊ တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�အစည်းများ ��င် ့ ြပည်သ�စ့စ်များ 

သိ�မ့ဟ�တ် နယ်ြခားေစာင်တ့ပ်များ အ�ကား လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�များ အ�မဲမြပတ်��ိေနသည် ့ ဧရိယာများတွင ် တည်��ိ 

သည်။ တပ်မေတာ်က တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�အစည်းများကိ� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်ဧရိယာမ� ��ငး်လငး်�ပီး 

သည်ေ့နာက်တွငပ်င ် ထိ�သ�တိ�သ့ည် ယငး်တိ�၏့ တိ�ငး်ရငး်ဌာေန နယ်ေြမများသိ� ့ ြပနမ်လာဟ� အာမခံ�ိ�ငြ်ခငး် မ��ိပါ။  

ေရ��ည်တွင ်အသစ်ြပနလ်ည် ြဖစ်ပွားသည် ့ပဋပိက�များ ��င် ့ စီမံကိနး် ဧရိယာ၏ လံ�ြခံ�ေရး �ခိမ်းေြခာက်မ�အ��ရာယ်များ 

ြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည်။  ဤ အေြခအေနများေအာက်တွင ် စီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်သည် ဖွံ� �ဖိ�းေရး 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည် ့ အဖွဲ�များအတွက် လက်ခံ�ိ�ငြ်ခငး်မ��ိေသာ အ��ရာယ်များ ြဖစ်ေပ�ေစကာ ထခိိ�က်ခံစား 

ရသည် ့ ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ��င် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရအ�ကား သိ�မ့ဟ�တ် ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ ��င် ့ တိ�ငး်ရငး်သား 

လက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�အစည်းများအ�ကား ��ိရငး်စွဲ သဘာထားကွဲလွဲမ�များကိ� ပိ�မိ� အြမစ်တွယ် ခိ�ငမ်ာလာေစ�ိ�ငပ်ါသည်။ 

ပဋပိက�ဆိ�သည်မ�ာ သက်ဆိ�ငရ်ာစီမံကိနး်များအေပ� ေဒသခံ သိ�မ့ဟ�တ် တစ်�ိ�ငင်လံံ�းမ� ြပည်သ�များ၏ ဆန်က့ျငက်န်က့ွက် 

မ�အြဖစ်လည်း နားလည်ထား�ိ�ငသ်ည်။ အမျိ�းအစား ��င် ့ ြပငး်ထနမ်�အေပ�မ�တည်၍ ပဋပိက�သည် စီမံကိနး် ဧရိယာ 

အတွငး် ေဘးကငး်စွာအလ�ပ်လ�ပ်�ိ�ငစွ်မ်းမ��ိြခငး်၊ ဘ�ာေရးရ��ိမ�အတွက် စိနေ်ခ�မ�များ၊ စီမံကိနး် ေ��ာင်ေ့��းမ� သိ�မ့ဟ�တ် 

စီမံကိနး်ရပ်ဆိ�ငး်ရသည်အထိပင ်အမျိ�းမျိ�းေသာဆိ�းကျိ�းများ ကျေရာက်လာေစ�ိ�ငသ်ည်။ အြပနအ်လ�နအ်ားြဖင် ့ေရအား 

လ�ပ်စစ်စီမံကိနး်သည်  အများြပည်သ�၏ ဆန်က့ျငမ်�ကိ� လ�ံ�ေဆာ်ေပးြခငး်၊ နယ်ေြမထိနး်ချ�ပ်ေရးအတွက် ယ���ပိ�င် 

ေန�ကေသာ အစိ�းရ��င် ့အစိ�းရမဟ�တ်ေသာ အငအ်ားစ�များအ�ကား လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�များ ြဖစ်ေပ�ေစြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် 

တိ�ငး်ရငး်သားလ�နည်းစ�ေနထိ�ငရ်ာေဒသများအတွငး် သယံဇာတများအား မည်သ�က ထိနး်ချ�ပ်ခွင် ့ ��င် ့ အကျိ�းေကျးဇ�း 

ခံစားခွင်�့�ိသည်ဆိ�သည်အ့ချက် ��င် ့ပတ်သက်သည် ့ကာလတာ��ည်မေကျနပ်မ�များကိ� မီးေလာငရ်ာေလပင် ့ြပ�လ�ပ်ေပး 

ြခငး်တိ� ့ြဖင် ့ပဋပိက�အေြခအေနကိ� ပိ�ဆိ�းလာေစ�ိ�ငပ်ါသည်။  

ပဋပိက� ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ�ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီအတွငး် လက်��ိ ��င် ့သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက� 

ြဖစ်ပွားမ�အေြခအေနများ - လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�များတည်��ိမ� (အ�ပ်ချ�ပ်မ���င် ့ပိ�ငန်က်နယ်ေြမအေပ� သဘာထားကွဲလွဲမ�)၊ 

သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ လ�အ�ပ်စ�အလိ�က် ေနရပ်စွန်ခ့ွာထကွ်ေြပးမ� (သာတ�ညီမ�မ� ��င် ့ ရပိ�ငခ်ွင် ့ အခွင်အ့ေရး ြပဿနာများ 

အတွက် အနးီစပ်ဆံ�း အ��နး်ကိနး်တစ်ခ�)၊ မ�ကာခငက်  ပဋပိက� ြဖစ်ရပ်များ (၂၀၁၂- ၂၀၁၆ ပိ�ငန်က်နယ်ေြမ ယ���ပိ�င်မ� 

��င် ့ ဆက်� �ယ်ရာ အ�ကမ်းဖက်တိ�က်ခိ�က်မ�ပံ�စံများ)၊ တိ�က်ပဲွအတွငး် ေသဆံ�းမ� ခန်မ့�နး်ေြခ  (၁၉၈၉-၂၀၁၅) တိ�က့ိ� 

ထည်သ့ွငး်စ�းစား အေြခခံတွက်ချက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ မ�စသည် ့ လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�များအေ�ကာငး် မီဒယီာသတငး် 

ေဖာ်ြပမ�များ စ�စည်းချက်��င် ့  တိ�က်ပဲွအတွငး် ေသဆံ�းသည်ေ့နရာေဒသများ��င်ပ့တ်သက်၍ တက� သိ�လ် ဆရာ/ 

ဆရာမအသိ�ငး်အဝိ�ငး်၏ ခန်မ့�နး်ချက်များ အေပ�အေြခခံ�ပီး လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�ဆိ�ငရ်ာ ေြမပံ�တစ်ခ� ထ�တ်ခဲ့သည်။  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�တွင ် ထိ�အေ�ကာငး်ရငး် တစ်ချက်စီအလိ�က် မ�တ်တမ်းတငစ်�ေဆာငး်ရ��ိသည် ့ အြမင်ဆ့ံ�း 

အချက်အလက်များ အေြခခံအမ�တ်ေပး၍၊  ပဋပိက�ထိခိ�က်လွယ်မ�တစ်ခ�လံ�းကိ� လ�မ်းြခံ�သည် ့အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်ကိ�မ� 

၁ မ� ၅ အထသိတ်မ�တ်ထား��ိခဲ့သည်။ စီမံေရးဆွြဲခငး်ကိစ�အတွက် အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်များအေပ� ��ငး်လငး်လွယ် 

က�ေစရန ် အလွနြ်မင်ေ့သာအဆင် ့ (၅) ��င် ့ ြမင်ေ့သာအဆင် ့ (၄) တိ�က့ိ� အ�ပ်စ�တစ်ခ�တည်း အြဖစ်သွတ်သွငး်ဖွဲ�စည်း၍ 

“ပဋပိက�ြဖစ်ပွားလွယ်” သည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအား ��နြ်ပေစသည်၊ အလယ်အလတ်အဆင်(့၃) ၊ နည်းပါးေသာ 

အဆင်(့၂) ��င့ ် အလွနန်ည်းပါးေသာအဆင် ့ (၁) တိ�က့ိ�လည်း အ�ပ်စ�တစ်ခ�တည်းအြဖစ်သွတ်သွငး်ဖွဲ�စည်း၍ “ပဋပိက� 

ြဖစ်ပွားလွယ်မ�မ��ိ”ဟ� သတ်မ�တ်ထားသည် (ပံ� ၈.၇)။ 

 

121 

 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ၏ တစ်ဝက်ေအာက် (၄၅ ရာခိ�င�်�နး်) သည် ပဋပိက�ြဖစ်ပွားလွယ်မ�တွင ်“အလွနန်ည်းပါးေသာအဆင်”့ 

��င့ ်“နည်းပါးေသာအဆင်”့ သတ်မ�တ်ချက်များ ရ��ိသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ  ၁၀ ခ� (၁၇ ရာခိ�င�်�နး်) သည် “အလယ်အလတ် 

အဆင်”့ရ��ိ�ပီး ၁၉ ခ� (၃၃ရာခိ�င�်�နး်)သည် “ြမင့ေ်သာအဆင်”့ သတ်မ�တ်ချက် ရ��ိကာ သံ�းခ� (၅ရာခိ�င�်�နး်) သည် 

“အလွနြ်မင့ေ်သာအဆင်”့ သတ်မ�တ်ချက်များကိ� အသးီသးီရ��ိသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ အေနာက်ဘက်ပိ�ငး်ေဒသများသည် 

အလွနြ်မင့မ်ားေသာအဆင့သ်တ်မ�တ်ချက် ရ��ိြခငး်မ�ာ ၂၀၁၂ ��င့ ်၂၁၀၆ ခ���စ်အ�ကား ရခိ�ငြ်ပည်နယ်အတွငး် လ�မ�အသိ�ငး် 

အဝိ�ငး်များအ�ကား ပဋပိက� ��င့ ်ေနရပ်စွန ့ခ်ွာထကွ်ေြပးမ� ြဖစ်ပွားမ���နး် ြမင့မ်ားြခငး်ေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။ ဧရာဝတီ၊ ရနက်�န ်

၊ ပဲခ�း ၊ မေကွး ၊ မ��ေလး ��င့ ် စစ်ကိ�ငး် တိ�ငး်ေဒသ�ကီးများ အတွငး် ��င့ ် ယငး်တိ�အ့ေပ� ြဖတ်သနး်ြဖန်က့ျက်ေသာ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အများစ�သည် နည်းပါးေသာအဆင် ့ ��င့ ် အလွနန်ည်းပါးေသာအဆင် ့  သတ်မ�တ်ချက်များ��ိသည်။ 

အေ�ကာငး်မ�ာ - ဤ ဧရိယာများအတွငး် လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�လ�ပ်��ားမ�၊ လ�အစ� အြပံ�လိ�က်ေနရပ်စွန ့ခ်ွာ ထကွ်ေြပးမ� 

သိ�မ့ဟ�တ် လက်နက်ကိ�င ်အ�ကမ်းဖက်တိ�က်ခိ�က်မ�များ မ��ိေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။  

ကချင ် ြပည်နယ် ��င့ ် ��မ်းြပည်နယ် ( ေြမာက်ပိ�ငး် ) ��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အများစ�ကိ� ပဋပိက� ြဖစ်ပွားလွယ်မ� ြမင့ေ်သာ 

သိ�မ့ဟ�တ် အလွနြ်မင့ေ်သာ အဆင်ဟ့� သတ်မ�တ်ထားသည်။ အေ�ကာငး်မ�ာ- လက်နက်ကိ�င ်အ�ပ်စ�များစွာ တည်��ိြခငး် ��င့ ်

၂၀၁၂ -၂၀၁၆ တွင ် ပဋပိက� ��င့ ် လ�အစ�အြပံ�လိ�က် ေနရပ်စွန ့ခ်ွာထကွ်ေြပးမ� ြမင့မ်ားြခငး် တိ�ေ့�ကာင့ ် ြဖစ်သည်။ 

��မ်းြပည်နယ် (အေ��� ပိ�ငး် ��င့ ် ေတာငပိ်�ငး် ) အြပင ် ကရငြ်ပည်နယ် ၊ ကယားြပည်နယ် ��င့ ် တနသ�ာရီ တိ�ငး်ေဒသ�ကီး 

များကိ� လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�များစွာ တည်��ိမ�၊ သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ ပဋပိက�ြဖစ်ပွားသည့်��နး် ြမင့မ်ားမ� ��င့ ်သမိ�ငး်ေ�ကာငး် 

အရ ေနရပ်စွန ့ခ်ွာထကွ်ေြပး��နး်ြမင့မ်ားမ�တိ�အ့ေပ� အေြခခံ�ပီး အလယ်အလတ်မ� ြမင့ေ်သာအဆင်ဟ့� သတ်မ�တ်ေပးထား 

သည်။ ဤ ဧရိယာအများစ�သည် လက်��ိတွင ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည့်တိ�င ်ဤသိ� ့ သတ်မ�တ်ချက်ေပးထားပါသည်။ 

(အထ�းသြဖင့)် သလံွင၊် ရခိ�င ်��င့ ်ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း (အလယ်ပိ�ငး်) ��ိ ေဒသတစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်သည် ပဋပိက� ြဖစ်ပွားလွယ်မ� 

အြမင့ဆ်ံ�းအဆင့သ်တ်မ�တ်ချက် ရ��ိသည်။ 

8.6.1။ ပဋိပက�အား �ငိမ်းချမ်းေရး တည်ေဆာက်မ� နမ�နာပံ�စံအြဖစ်အသိအမ�တ်ြပ�ြခငး်  

ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�လမ်းေ�ကာငး်တစ်ခ� ြဖစ်ေြမာက်ရ��ိရန ် ဖွံ� �ဖိ�း 

တိ�းတက်မ�သည် စိတ်ဝမ်းကွဲြပားမ�များ ��င် ့ ပဋပိက�များဆီသိ�မ့ဟ�တ်ဘ ဲ �ငမ်ိးချမ်းေရးဆီသိ� ့ ေ�� � ��ဦးတည်သည့် 

လမ်းေ�ကာငး် ြဖစ်ေ�ကာငး် အသအိမ�တ်ြပ�ရန ် လိ�အပ်သည်။ ဤကိစ�အတွက်“ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ 

လိ�က်နာမ�” သိ�မ့ဟ�တ် “ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ် သက်သာေလျာပ့ါးေစြခငး်” တိ�ထ့က် ပိ�များစွာေဆာငရွ်က်ေပးရန ်

လိ�အပ်ပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရအားလ�ပ်စစ်အရငး်အြမစ် အများစ�သည် စစ်ေရး��င် ့ �ိ�ငင်ေံရး ထိနး်ချ�ပ်မ� ��င် ့

သယံဇာတ သံ�းစဲွမ�တိ�တ့ွင ် ရာစ���စ် မဟ�တ်လ�င ် ဆယ်စ���စ်ေပါငး်များစွာ �ကာသည်အထ ိ ယ���ပိ�ငေ်နေသာ ေနရာများ 

တွင ် တည်��ိသည်။ ထိ�ဧရိယာများတွင ် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� သည် 

�ငမ်ိးချမ်းေရးလ�ပ်ငနး်စ�၏အစိတ်အပိ�ငး်ြဖစ်ေသာ �ိ�ငင်ေံရးအာဏာ ��င် ့သယံဇာတေဝမ�သံ�းစဲွြခငး်များ မည်သိ� ့ြပ�လ�ပ် 

မည်ဟ�သည် ့ေမးခွနး်များ��င် ့ဆငတ်�သည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အား မည်သ�က အဆံ�းအြဖတ်ေပး�ပီး 

မည်သ�ကပိ�ငဆ်ိ�ငက်ာ မည်သ�ကအကျိ�းခံစားရသည်ဆိ�သည့် အေြခခံကျေသာေမးခွနး်များကိ� ကိ�ငတ်ွယ်ေြဖ��ငး်ရန ်

လိ�အပ်သည်။  

ေယဘ�ယျအားြဖင် ့ ပဋပိက�အ��ရာယ်ေလျာ့ပါးသက်သာေစရန ် ��င် ့ �ငမ်ိးချမ်းေရးကိ� အားေပးြမ�င်တ့ငရ်န၊် ဗဟိ�ဦးစီးမ� 

ေလ�ာခ့ျထားေသာ ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်ြခငး်��င် ့ စီမံကိနး်အကျိ�းေကျးဇ�းများကိ� ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့တိ�က်�ိ�က်ြဖစ်ေစ ၊ သွယ်ဝိ�က်ြဖစ်ေစ ထခိိ�က်ခံစားရသ�များသိ� ့ ြဖန် ့ြဖ�းေပးြခငး်တိ� ့ လိ�အပ်မည်ြဖစ်သည်။ 
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8.6.2။ ပဋိပက� အကဲြဖတ်မ� ��င့် စီမံခန်ခဲွ့မ�  

ပဋပိက�ြဖစ်ပွားမ�က ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အေပ�သက်ေရာက်သည် ့ အ��ရာယ်��င် ့ အြပနအ်လ�နအ်ား 

ြဖင် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်က ပဋပိက�ကိ� လ�ံ�ေဆာ်ေပးသည် ့ အ��ရာယ်တိ�သ့ည်  ပဋပိက�ြဖစ်ပွားလွယ်ေသာ ေနရာေဒသများ 

အတွငး်  ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ်များကိ� ေလလ့ာစိစစ်ရန်��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲရန ်  တိကျခိ�ငမ်ာေသာ ေဘးရန�်ကိ�တင ်ကာကွယ် 

တားဆးီေရးအစီအစ�ချမ�တ်ြခငး်��င် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်တိ�က့ိ�ေတာငး်ဆိ�ေနသည်။ ပဋပိက� ြဖစ်ပွားေစသည့် 
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8.6.2။ ပဋိပက� အကဲြဖတ်မ� ��င့် စီမံခန်ခဲွ့မ�  

ပဋပိက�ြဖစ်ပွားမ�က ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အေပ�သက်ေရာက်သည် ့ အ��ရာယ်��င် ့ အြပနအ်လ�နအ်ား 

ြဖင် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်က ပဋပိက�ကိ� လ�ံ�ေဆာ်ေပးသည် ့ အ��ရာယ်တိ�သ့ည်  ပဋပိက�ြဖစ်ပွားလွယ်ေသာ ေနရာေဒသများ 

အတွငး်  ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ်များကိ� ေလလ့ာစိစစ်ရန်��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲရန ်  တိကျခိ�ငမ်ာေသာ ေဘးရန�်ကိ�တင ်ကာကွယ် 

တားဆးီေရးအစီအစ�ချမ�တ်ြခငး်��င် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်တိ�က့ိ�ေတာငး်ဆိ�ေနသည်။ ပဋပိက� ြဖစ်ပွားေစသည့် 
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ြပဿနာများစွာသည် နက်�� ိငး်စွာအြမစ်တွယ်ေန�က�ပီး အလွန�်�ည်�ကာသည် ့ ကာလတိ�ငေ်အာင ် ေြဖ��ငး်�ိ�ငြ်ခငး် မ��ိ 

ေသးသည် ့ အေြခအေနတွင ် ပဋပိက�များသည် ေြပာငး်လဲလွယ်ကာ  တစ်��စ် ��င် ့ တစ်��စ် မတ�ညီေသာေနရာေဒသ 

များအေပ� ေြပာငး်လဲသက်ေရာက်လျက်��ိသည်။ SEA အေြခခံ အချက်အလက်ေကာက်ယ�စ�အတွငး် ပထဝီဝငေ်ဒသ 

ဆိ�ငရ်ာ ဆနး်စစ်မ�သည် ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ်��ိသည် ့ ေနရာေဒသအတွက် အသံ�းဝငေ်သာ လမ်း��နခ်ျက်တစ်ရပ်ကိ� 

ေပးသည်။ သိ�ေ့သာ် ၎ငး်သည် ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ်��ိသည် ့ ဧရိယာများအတွငး် အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မ���င်ဆ့ိ�ငေ်သာ ေနာက်ဆံ�းရ ပဋပိက�အေြခအေနအေသးစိတ်များ ဆနး်စစ်မ�ကိ� အစားထိ�း�ိ�ငသ်ည့် 

အရာတစ်ခ� မဟ�တ်ပါ။ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ ေနာက်ပိ�ငး်အဆင်မ့ျားတွင ် ပဋပိက�ဆနး်စစ်မ� ��င် ့

ပဋပိက�ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ်ေလျာခ့ျမ�တိ�က့ိ� မြဖစ်မေနေဆာငရွ်က်ရမည်ဟ� သတ်မ�တ်ထားြခငး်သည် ကနဦးက�နက်ျ 

စရိတ်များ ��င် ့ လ�ပ်ငနး်စ���ပ်ေထးွမ� ြမင်တ့က်လာ�ိ�ငေ်သာ်လည်း ေရ��ည်တွင ် ရငး်��းီြမ�ပ်��မံ�တနဖိ်�း ��င် ့

ေရ��ည်ခိ�ငမ်ာမ�ကိ� ေစာင်ေ့��ာက်ေပးမည် ဟ� ��ြမငသ်င် ့ပါသည်။ 

ပြစ်ထပမော န်ိငုစ်ွမ်ြီးထလ့်လောစဉ်အတငွြ်ီး ြဋြိ ခဆန်ြီးစစ်နငှ့်် ြဋြိ ခ ထလျော့်ချမှု -  ဧရိယာတစ်ခ�အတွငး် ပဋပိက� 

��ိ�ိ�င၊်မ��ိ�ိ�င ် ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ရန ် စီမံေရးဆွဲစ� အေစာပိ�ငး်အဆင်အ့တွက် လမ်း��နခ်ျက်တစ်ခ�အြဖစ် (ပံ� ၈.၇) တွင ်

ေဖာ်ြပထားသည် ့ ေြမပံ� ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်များအား သံ�း�ိ�ငပ်ါသည်။ ပဋပိက� ဆနး်စစ်မ� 

အေသးစိတ်ကိ� ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ� သိ�မ့ဟ�တ် အ�ကိ�ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ� ��င်အ့တ� 

ေဆာငရွ်က်သင်သ့ည်။ အဆိ�ပါဆနး်စစ်မ�များတွင ်- 

• သးီြခားလွတ်လပ်သည် ့ အာဏာပိ�ငအ်ဖွဲ�များကေဆာငရွ်က်၍၊ စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များ၊ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရ ၊ အရပ်ဘက် လ�မ�အဖွဲ� အစည်းများ��င် ့ အများြပည်သ�တိ�ထ့ ံ ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမ�အြပည်�့�င် ့

ဖွင်ဟ့ေဖာ်ြပသင်သ့ည်။  

• စီမံကိနး်များ၊ ယငး်��င်ဆ့က်� �ယ်ရာအရပ်ေဒသများ၊ စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ��င်ဆ့ိ�ငေ်သာ 

ပဋပိက� ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ်များသက်သာေလျာ့ပါးေရးအတွက် သင်ေ့တာ်ေသာမဟာဗျ�ဟာများကိ� အ�ကံ 

ေပးသင်သ့ည်။  

• ဆနး်စစ်မ�များ��င် ့သက်သာေလျာပ့ါးေရးေဆာငရွ်က်မ�များအတွက် က�နက်ျစရိတ်များကိ� သင်ေ့တာ်လံ�ေလာက် 

စွာကိ�ငတ်ွယ်ေဆာငရွ်က်လျက်၊ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�လ�ပ်ငနး်စ� ��င့ ် ဆံ�းြဖတ်ချက်များ 

အတွငး် ဤဆနး်စစ်မ�ကိ� ထည့်သွငး်သင်သ့ည်။  

• လက်��ိအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည်အ့စီအစ�ေအာက်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ��င့ ် စီမံကိနး်များအားလံ�း အထ�း 

သြဖင် ့ ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ်ြမင်ေ့သာ သိ�မ့ဟ�တ် အလွနြ်မင်ေ့သာေဒသများ��ိ စီမံကိနး်များတွင ် ကျင်သ့ံ�း 

သင်သ့ည်။ တည်ေဆာက်မ� သိ�မ့ဟ�တ် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�အဆင်သ့ိ� ့ တိ�းတက်ြဖစ်ထွနး်လာသည် ့အေကာင ်

အထည်ေဖာ်မ�များတွင ်ပဋပိက�ဆနး်စစ်ရာမ� ထကွ်ေပ�လာေသာ အ�ကံြပ�ချက်များကိ� ပဋပိက� စီမံခန်ခ့ွဲေရး၌ 

အသံ�းြပ�သင်သ့ည်။ ဤသိ� ့ြဖင် ့ ေနာက်လာမည် ့ အပိ�ငး်များတွင ် မိတ်ဆက်ေဖာ်ြပမည်အ့တိ�ငး် စီမံကိနး်��င် ့

ပတ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ��င် ့ေနာက်ထပ် တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ� သိ�မ့ဟ�တ် အကျိ�းအြမတ်ခွဲေဝသံ�းစဲွမ�တိ� ့ ြဖစ်ေပ� 

လာ�ိ�ငမ်ည်။ 

8.6.3။ စီမံကိနး်��င့်ပတ်သက်ဆက်�ွယ်သ�များ��င့် ကျယ်ကျယ်ပျံ�ပျံ�  ထိေတွ�ဆက်ဆံမ�  

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်စီမံကိနး်��င် ့ပတ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ��င် ့ထေိတွ�ဆက်ဆမံ�သည် သာမနအ်ား 

ြဖင် ့တမံအသစ်များအတွက် အဆိ�ြပ�ထားသည် ့သက်ဆိ�ငရ်ာေနရာများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

၏ တိ�က်�ိ�က်သက်ေရာက်မ� ခံစားရ�ိ�ငသ်ည် ့လ�ထ�ကိ� အေလးထား ဗဟိ�ြပ�သည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ်ဤ စံသတ်မ�တ်ချက် 

ြပည်မီ့ေစရန ် တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များ တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်အာငြ်ပ�လ�ပ်ြခငး်အားြဖင် ့ အတိတ်က ေရအားလ�ပ်စစ် 
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အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�တွင ်တာဝနယ်� တာဝနခ်ံမ� မ��ိခဲ့ြခငး်��င် ့ဆက်�ယွ်သည့် မေကျနပ်ချက်များကိ� တစ်နည်းတစ်ဖံ� 

ကိ�ငတ်ွယ်ေြဖ��ငး်ေပးေပလိမ့်မည်။ သိ�ေ့သာ် ထိ�တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�သည်  ပဋပိက� အေြခအေနများေအာက်တွင ်

ေရ��ည်တည်တံေ့သာ လမ်းေ�ကာငး်တစ်ခ� ထ�ေထာငေ်နြခငး်အတွက် လံ�ေလာက်မ�မ��ိပါ။ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရန ် စီမံေရးဆွဲထားသည် ့ ေဒသများစွာအတွငး် သမိ�ငး်ေ�ကာငး်��င်ခ့ျီေသာ လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�သည် 

လ�ေပါငး်များစွာကိ� ေနရပ်စွန်ခ့ွာထကွ်ေြပးေစခဲ့�ပီးြဖစ်ရာ၊ ဤ ကာလ�ကာ��ည် ယ���ပိ�ငတ်ိ�က်ခိ�က်ေနေသာ  ဧရိယာများ 

တွင ်ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အေပ� �ိ�ငင်ေံရး��ေထာင်မ့�ေမးခွနး်ထ�တ်စရာ ြဖစ်လာေစသည်။ ေနာက်ဆက်တွဲ 

ဆိ�းကျိ�းမ�ာ- ထိ� ဧရိယာများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ��င် ့“သွယ်ဝိ�က်ဆက်� �ယ်ပတ်သက်သ�များ” 

သည် အြခားအေြခအေနများတွင ် ထေိတွ�ရေသာ စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက် ဆက်�ယွ်သ�များထက် ပိ�မိ�များြပား ကျယ်ြပန် ့ 

ြခငး်ြဖစ်သည်။ ယငး်တိ�၏့ ဆ��သေဘာထား ေကာက်ယ�၍ စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�တွငေ်ပါငး်စပ်ထည်သ့ွငး်ရန ်

ပျက်ကွက်ြခငး်သည် ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� လ�ပ်ငနး်စ�များအား လက်နက်ကိ�င ် ��င် ့လက်နက်ကိ�င ်

မဟ�တ်သ�များ၏ ဖျက်စီးမ�ဒဏ်ကိ� ခ�ခံ�ိ�ငစွ်မ်းမ��ိသည် ့အေြခအေနအတွငး် ချထားရာေရာက်ေစသည်။ ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ရန ် ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာစ� အများြပည်သ���င်ထ့ေိတွ�ဆက်ဆရံာတွင ် ေအာက်ပါတိ�က့ိ� 

ထပ်တိ�းထည်သ့ွငး်သင်သ့ည်။ - 

• ေနရပ်စွန်ခ့ွာရသည် ့ ြပည်သ�လ�ထ���င်တ့ိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ� - “သွယ်ဝိ�က်ဆက်� �ယ်ပတ်သက်သ�များ” 

သေဘာတရားသည် စီမံကိနး်၏ထိခိ�က်ခံဧရိယာများမ� ပဋပိက�ေ�ကာင် ့ေနရပ်စွန်ခ့ွာခဲ့သ�များအား လ�မ်းြခံ�သင် ့

သည်။ ထိ�သ�များသည် စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် အဆိ�ြပ�ဧရိယာများတွင ် ဆက်လက်ေနထိ�င် 

ေနြခငး် မ��ိေသာ်လည်း၊ ထိ�ေနရာများ��င် ့၎ငး်တိ�၏့ မိသားစ�ဆိ�ငရ်ာ၊ သမိ�ငး်ေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာ ၊ ယ�ေကျးမ� ��င် ့

သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်ဆိ�ငရ်ာ ဆက်� �ယ်မ�များကိ� ဆက်လက်ထိနး်ထားဆြဲဖစ်သည်။ ထိ�ေ့�ကာင် ့၎ငး်တိ�၏့ လက်��ိ 

အေြခအေနများကိ� နားလည်ရန ်�ကိ�းပမ်း�ပီး ၎ငး်တိ�၏့ လိ�အပ်ချက်များကိ� ဆနး်စစ်သင်ပ့ါသည်။ ပတ်ဝနး်ကျင ်

��င် ့ လ�မ�ေရးထခိိ�က်မ� အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်များသည် ထခိိ�က်ခံစားရသ�များအား ေနရာချထားမည် ့ အတိ�ငး် 

အတာကိ� ခန်မ့�နး်တွက်ချက်သင်�့ပီး၊ ေနရပ်စွန်ခ့ွာခဲ့ရသည် ့ ရပ်ရွာလ�ထ�များ��င် ့ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�ေသချာ 

ေစကာ၊ ထိ�တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�မ� ထကွ်��ိလာမည် ့သက်သာေလျာ့ပါးေရး ��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲေရး အစီအမံများအတွငး် 

၎ငး်တိ�၏့ စိ�းရိမ်ပ�ပနမ်�များကိ� ထည်သ့ွငး်စ�းစားေပးသင်ပ့ါသည်။  

• အစိ�းရမဟ�တ်ေသာ အဓိကလ�ပ်��ားေဆာငရွ်က်သ�များ��င် ့ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ� - အများြပည်သ���င် ့ ထေိတွ� 

ဆက်ဆရံာတွင ်တိ�ငး်ရငး်သားလ�နည်းစ�များ  ��င့ ်အြခား ရပ်ရွာလ�ထ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်၏ တရားဝငက်ိ�ယ်စားလ�ယ် 

များ ပါဝငရ်နလ်ိ�အပ်သည်။ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များ��င် ့ယငး်မ�ထွက်ေပ�လာသည် ့ပတ်ဝနး်ကျင�်�င် ့လ�မ�စီမံခန်ခ့ွဲ 

ေရးအစီအမံများတွင ်ထခိိ�က်ခံစားရ�ိ�ငသ်ည်လ့�အ�ပ်စ�များ၏  ကျယ်ဝနး်ေသာရပိ�ငခ်ွင်မ့ျား��င် ့�ိ�ငင်ေံရးအကျိ�း 

အြမတ်များကိ� ကိ�ယ်စားြပ�ေဆွးေ�းွ�ကမည် ့ အစိ�းရမဟ�တ်ေသာ အဓိကလ�ပ်��ားေဆာငရွ်က်သ�များ ( ဥပမာ 

အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ၊ တိ�ငး်ရငး်သား�ိ�ငင်ေံရးပါတီများ��င် ့ တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�င ် အဖွဲ� 

အစည်းများ)၏ အြမငမ်ျားကိ� ထပ်တိ�းထည်သ့ွငး်စ�းစားသင်သ့ည်။ အချိ��ကိစ�များတွင ် အစိ�းရ ��င် ့ စီမံကိနး် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များအေန��င် ့ မည်သ�တိ�သ့ည် ရပ်ရွာလ�ထ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်အား ကိ�ယ်စားြပ�ေ�ကာငး် 

ဆံ�းြဖတ်ရန ် ခက်ခဲသည်။ ထိ�က့ိစ�တွင ် အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ ��င် ့ ေဒသခံရပ်ရွာလ�ထ� ကိ�ယ်တိ�င ်

ေရွးချယ်သတ်မ�တ်ေပးေရး တာဝနေ်ပးရန ်အေရး�ကီးပါသည်။ 
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အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�တွင ်တာဝနယ်� တာဝနခ်ံမ� မ��ိခဲ့ြခငး်��င် ့ဆက်�ယွ်သည့် မေကျနပ်ချက်များကိ� တစ်နည်းတစ်ဖံ� 

ကိ�ငတ်ွယ်ေြဖ��ငး်ေပးေပလိမ့်မည်။ သိ�ေ့သာ် ထိ�တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�သည်  ပဋပိက� အေြခအေနများေအာက်တွင ်

ေရ��ည်တည်တံေ့သာ လမ်းေ�ကာငး်တစ်ခ� ထ�ေထာငေ်နြခငး်အတွက် လံ�ေလာက်မ�မ��ိပါ။ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ရန ် စီမံေရးဆွဲထားသည် ့ ေဒသများစွာအတွငး် သမိ�ငး်ေ�ကာငး်��င်ခ့ျီေသာ လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�သည် 

လ�ေပါငး်များစွာကိ� ေနရပ်စွန်ခ့ွာထကွ်ေြပးေစခဲ့�ပီးြဖစ်ရာ၊ ဤ ကာလ�ကာ��ည် ယ���ပိ�ငတ်ိ�က်ခိ�က်ေနေသာ  ဧရိယာများ 

တွင ်ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အေပ� �ိ�ငင်ေံရး��ေထာင်မ့�ေမးခွနး်ထ�တ်စရာ ြဖစ်လာေစသည်။ ေနာက်ဆက်တွဲ 

ဆိ�းကျိ�းမ�ာ- ထိ� ဧရိယာများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ��င် ့“သွယ်ဝိ�က်ဆက်� �ယ်ပတ်သက်သ�များ” 

သည် အြခားအေြခအေနများတွင ် ထေိတွ�ရေသာ စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက် ဆက်�ယွ်သ�များထက် ပိ�မိ�များြပား ကျယ်ြပန် ့ 

ြခငး်ြဖစ်သည်။ ယငး်တိ�၏့ ဆ��သေဘာထား ေကာက်ယ�၍ စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�တွငေ်ပါငး်စပ်ထည်သ့ွငး်ရန ်

ပျက်ကွက်ြခငး်သည် ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� လ�ပ်ငနး်စ�များအား လက်နက်ကိ�င ် ��င် ့လက်နက်ကိ�င ်

မဟ�တ်သ�များ၏ ဖျက်စီးမ�ဒဏ်ကိ� ခ�ခံ�ိ�ငစွ်မ်းမ��ိသည် ့အေြခအေနအတွငး် ချထားရာေရာက်ေစသည်။ ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ရန ် ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာစ� အများြပည်သ���င်ထ့ေိတွ�ဆက်ဆရံာတွင ် ေအာက်ပါတိ�က့ိ� 

ထပ်တိ�းထည်သ့ွငး်သင်သ့ည်။ - 

• ေနရပ်စွန်ခ့ွာရသည် ့ ြပည်သ�လ�ထ���င်တ့ိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ� - “သွယ်ဝိ�က်ဆက်� �ယ်ပတ်သက်သ�များ” 

သေဘာတရားသည် စီမံကိနး်၏ထိခိ�က်ခံဧရိယာများမ� ပဋပိက�ေ�ကာင် ့ေနရပ်စွန်ခ့ွာခဲ့သ�များအား လ�မ်းြခံ�သင် ့

သည်။ ထိ�သ�များသည် စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် အဆိ�ြပ�ဧရိယာများတွင ် ဆက်လက်ေနထိ�င် 

ေနြခငး် မ��ိေသာ်လည်း၊ ထိ�ေနရာများ��င် ့၎ငး်တိ�၏့ မိသားစ�ဆိ�ငရ်ာ၊ သမိ�ငး်ေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာ ၊ ယ�ေကျးမ� ��င် ့

သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်ဆိ�ငရ်ာ ဆက်� �ယ်မ�များကိ� ဆက်လက်ထိနး်ထားဆြဲဖစ်သည်။ ထိ�ေ့�ကာင် ့၎ငး်တိ�၏့ လက်��ိ 

အေြခအေနများကိ� နားလည်ရန ်�ကိ�းပမ်း�ပီး ၎ငး်တိ�၏့ လိ�အပ်ချက်များကိ� ဆနး်စစ်သင်ပ့ါသည်။ ပတ်ဝနး်ကျင ်

��င် ့ လ�မ�ေရးထခိိ�က်မ� အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး်များသည် ထခိိ�က်ခံစားရသ�များအား ေနရာချထားမည် ့ အတိ�ငး် 

အတာကိ� ခန်မ့�နး်တွက်ချက်သင်�့ပီး၊ ေနရပ်စွန်ခ့ွာခဲ့ရသည် ့ ရပ်ရွာလ�ထ�များ��င် ့ တိ�င်ပငေ်ဆွးေ�းွမ�ေသချာ 

ေစကာ၊ ထိ�တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�မ� ထကွ်��ိလာမည် ့သက်သာေလျာ့ပါးေရး ��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲေရး အစီအမံများအတွငး် 

၎ငး်တိ�၏့ စိ�းရိမ်ပ�ပနမ်�များကိ� ထည်သ့ွငး်စ�းစားေပးသင်ပ့ါသည်။  

• အစိ�းရမဟ�တ်ေသာ အဓိကလ�ပ်��ားေဆာငရွ်က်သ�များ��င် ့ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ� - အများြပည်သ���င် ့ ထေိတွ� 

ဆက်ဆရံာတွင ်တိ�ငး်ရငး်သားလ�နည်းစ�များ  ��င့ ်အြခား ရပ်ရွာလ�ထ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်၏ တရားဝငက်ိ�ယ်စားလ�ယ် 

များ ပါဝငရ်နလ်ိ�အပ်သည်။ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များ��င် ့ယငး်မ�ထွက်ေပ�လာသည် ့ပတ်ဝနး်ကျင�်�င် ့လ�မ�စီမံခန်ခ့ွဲ 

ေရးအစီအမံများတွင ်ထခိိ�က်ခံစားရ�ိ�ငသ်ည်လ့�အ�ပ်စ�များ၏  ကျယ်ဝနး်ေသာရပိ�ငခ်ွင်မ့ျား��င် ့�ိ�ငင်ေံရးအကျိ�း 

အြမတ်များကိ� ကိ�ယ်စားြပ�ေဆွးေ�းွ�ကမည် ့ အစိ�းရမဟ�တ်ေသာ အဓိကလ�ပ်��ားေဆာငရွ်က်သ�များ ( ဥပမာ 

အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ၊ တိ�ငး်ရငး်သား�ိ�ငင်ေံရးပါတီများ��င် ့ တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက်ကိ�င ် အဖွဲ� 

အစည်းများ)၏ အြမငမ်ျားကိ� ထပ်တိ�းထည်သ့ွငး်စ�းစားသင်သ့ည်။ အချိ��ကိစ�များတွင ် အစိ�းရ ��င် ့ စီမံကိနး် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များအေန��င် ့ မည်သ�တိ�သ့ည် ရပ်ရွာလ�ထ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်အား ကိ�ယ်စားြပ�ေ�ကာငး် 

ဆံ�းြဖတ်ရန ် ခက်ခဲသည်။ ထိ�က့ိစ�တွင ် အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ ��င် ့ ေဒသခံရပ်ရွာလ�ထ� ကိ�ယ်တိ�င ်

ေရွးချယ်သတ်မ�တ်ေပးေရး တာဝနေ်ပးရန ်အေရး�ကီးပါသည်။ 
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• ေစာင်�့ကည်ထ့ိနး်ေကျာငး်မ� ��င် ့ တရားဝငတ်ိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များ ၊ ESIA ��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲေရး အစီအမံများ 

ခိ�ငမ်ာအားေကာငး်ေစြခငး် - စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များသည် အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ၏ 

သတငး်အချက်အလက်များ ��င် ့အဆက်အသွယ်ကွနရ်က်များအြပင၊် သင်ေ့တာ်သည်လ့�အ�ပ်စ�များ��င် ့တိ�ငပ်င ်

ေဆွးေ�းွမ� ေသချာေစမည် ့လ�ပ်ငနး်စ�များကိ� ရယ�အသံ�းချသင်သ့ည်။ ထိ�နည်းအားြဖင် ့ထကွ်��ိလာမည် ့ESIA 

��င် ့ စီမံခန်ခ့ွဲေရးအစီအမံများသည် အားေကာငး်ခိ�ငမ်ာ�ပီး ယံ��ကည်မ�ရေစမည်ြဖစ်သည်။  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ံ 

ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမ���င် ့ တာဝနယ်�၊ တာဝနခ်ံမ�ဆိ�ငရ်ာ အရပ်ဘက်မဟာမိတ်အဖွဲ� (Myanmar Alliance for 

Transparency and Accountability-MATA)၊ တွငး်ထကွ်သယံဇာတအရငး်အြမစ်တ�းေဖာ် ထ�တ်လ�ပ်မ� 

လ�ပ်ငနး်များ ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမ�ေဖာ်ေဆာငေ်ရး ဘက်စံ�မ�ပါဝငသ်င်ပ့ါဝငထ်ိ�က်သ�များအ�ပ်စ� (Extractive 

Industries Transparency Initiative Multi Stakeholder Group- EITI-MSG)၊ ဗမာ ့ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ 

လ�ပ်ငနး်အဖွဲ� (Burma Environmental Working Group -BEWG) ��င် ့ အြခားအဖွဲ�များ အပါအဝင ်

အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်း ကွနရ်က်များကိ�လည်း တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ� ��င် ့ ဆနး်စစ်မ� လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ 

တွင ်ထည်သ့ွငး်�ိ�ငပ်ါသည်။ အစိ�းရသည် ထိ�အဖွဲ�များ၏ နည်းပညာက�မ်းကျငမ်� ��င် ့ေဒသဗဟ�သ�တကိ� အသံ�းချ 

သင်�့ပီး ဆနး်စစ်မ�လ�ပ်ငနး်စ�များ ��င် ့ရလဒမ်ျား၏ အရည်အေသွးကိ� အာမခံ�ိ�ငမ်ည့် သးီြခားလွတ်လပ်ေသာ 

က�မ်းကျငသ်�အ�ပ်စ�များ၏ ပါဝငမ်�ကိ� အေထာက်အက�ြဖစ်ေစမည့်် အရငး်အြမစ်များ ေထာက်ပ့ံေပးသင့ ်

ပါသည်။  

8.6.4။ အကျိ�းအြမတ်များမ�ေဝခံစားြခငး် ��င့် �ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်ရန် ြဖစ်�ိ�င်ေြခ  

ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် �ငမ်ိးချမ်းေသာအေြခအေနများေအာက် 

တွငသ်ာြဖစ်ေပ� �ိ�င�်ပီး၊ အေကာငအ်ထည်မ�ကိ� စီမံေရးဆွသဲည့်အခါ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ�ငမ်ိးချမ်းေရး ��င် ့ ပဋပိက�သမိ�ငး် 

ေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာြပဿနာများ��င် ့ မတ�ကွဲြပားေသာ ပတ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များကိ� ထည့်စ�းစားေဆာငရွ်က်မ�သာ ထိ� 

�ငမ်ိးချမ်းသည် ့အေြခအေနကိ� ထနိး်ထား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ေရအားလ�ပ်စစ်အတွက် �ငမ်ိးချမ်းေရး တည်ေဆာက်�ိ�ငေ်ြခ 

ကိ� စ�းစမ်း��ာေဖွရန�်�င် ့ေဖာ်ေဆာငရ်န၊် အထ�းသြဖင် ့အကျိ�းအြမတ်များ မ�ေဝခံစားမ���င်ပ့တ်သက်သည် ့ေအာက်ပါတိ�က့ိ� 

ေဆာငရွ်က်ရန ်အ�ကံြပ�ပါသည် - 

• ေရအားလ�ပ်စစ် အကျိ�းအြမတ်များမ�ေဝခံစားမ�လ�ပ်ငနး်စ�များ��င် ့ထိ�သိ�မ့�ေဝခံစားြခငး်သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ၏ 

�ငမ်ိးချမ်းေရးတည်ေဆာက်မ�ဆိ�ငရ်ာစိနေ်ခ�မ�များ��င် ့ မည်သိ� ့ ဆက်� �ယ်ေနေ�ကာငး် သ�ေတသနြပ�လ�ပ်ရန ် - 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၊ံ�ငမ်ိးချမ်းေရးတည်ေဆာက်မ�ဆိ�ငရ်ာ စိနေ်ခ�မ�များ��င် ့အခွင်အ့လမ်းများ��ိေနသည်၊့ နယ်ေြမ�ကီးစိ�း 

ေရး ယ���ပိ�ငတ်ိ�က်ခိ�က်ေနသည့် ြပည်နယ်များတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်အကျိ�းအြမတ်များ မ�ေဝခံစားြခငး် 

အေ�ကာငး် နည်းပညာဆိ�ငရ်ာစာတမ်းတစ်ေစာင ် ြပ�စ�ေရးဆွဲသင်ပ့ါသည်။ ထိ�စာတမ်းသည် �ငမ်ိးချမ်းေရး 

တည်ေဆာက်မ�တွင ်ေရအားလ�ပ်စစ်က မည်သိ�က့�ညီြဖည်ဆ့ည်းေပး�ိ�ငသ်ည်ကိ� စ�းစမ်း��ာေဖွ ေဖာ်ထ�တ်သည်၊့ 

အကျိ�းအြမတ်များ မ�ေဝခံစားမ�လမ်း��နခ်ျက်တစ်ေစာင၏် အေြခခံများ၊ အထ�းသြဖင် ့ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ 

တမ�ထ�းြခားေသာ လ�မျိ�းေရး-�ိ�ငင်ေံရးစိနေ်ခ�မ�များ အခငး်အကျငး်��င်အ့ကံိ�က်သည် ့ �ိ�ငင်တံကာ မ� 

အေကာငး်ဆံ�းအေလအ့ကျင်မ့ျား ��င် ့ စံသတ်မ�တ်ချက်များ လက်ခံကျင်သ့ံ�းမ�ကိ� ပံ�ေဖာ်ပါလိမ့်မည်။ ဤ 

မဟာဗျ�ဟာ၏ �ကီးမားေသာ စိနေ်ခ�မ�များအား အသအိမ�တ်ြပ�၊ စ�းစမ်းေလလ့ာသင်သ့ည်။ 

• ေရအားလ�ပ်စစ်မ�ဝါဒ ��င် ့စည်းမျ�းများတွင ်တိ�ငး်ရငး်သားလ�နည်းစ���င် ့ �ငမ်ိးချမ်းေရး��င် ့ပဋပိက� အြမငမ်ျား 

ထည်သ့ွငး်ရန ် - ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်မည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အေပ� လက်နက်ကိ�င် 
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ပဋပိက�များ၏ အ��ရာယ်များ သိ�မ့ဟ�တ် �ငမ်ိးချမ်းေရးလ�ပ်ငနး်စ�အေပ� ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�၏ အ��ရာယ်များကိ� ေကာငး်စွာထငဟ်ပ်သည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်ဥပေဒများ၊ စည်းမျ�း များ��င် ့

မ�ဝါဒများြဖစ်ေစရန ် အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ ဤသိ� ့ြဖင့ ်  �ငမ်ိးချမ်းေရး��င် ့ ပဋပိက�များ၏ အ��ရာယ် ��င် ့

အခွင်အ့လမ်းများကိ� စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များ နားလည်ေအာငြ်ပ�လ�ပ်ရန ် သိ�မ့ဟ�တ် ကိ�ငတ်ွယ် 

ေဆာငရွ်က်ရန ်လိ�အပ်ေ�ကာငး် သတ်မ�တ်ထား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ အမျိ�းမျိ�းေသာ အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်း 

ကွနရ်က်များ (ဥပမာ - Ethnic Nationalities Affairs Council ( ENAC) , Burma Environment Working 

Group(BEWG) ��င် ့အြခားေသာ အရပ်ဘက်လ�မ� အဖွဲ�အစည်းများ) သည် တိ�ငး်ရငး်သား လ�နည်းစ�ဧရိယာများ 

အတွငး် သဘာဝ သယံဇာတများ ��ာေဖွတ�းေဖာ်ထ�တ်ယ�ြခငး် ��င် ့ထိ�လ�ပ်ေဆာငမ်�က �ငမ်ိးချမ်းေရး လ�ပ်ငနး်စ� 

��င် ့ မည်သိ�ဆ့က်စပ်ေ�ကာငး်များပါ��ိသည့် မ�ဝါဒလမ်း��နခ်ျက်ကိ� ကျယ်ကျယ်ပျံ�ပျံ� ြပ�စ�ထ�တ်ေဝခဲ့�ပီးြဖစ် 

သည်။ ထိ���ေထာင်အ့ြမငမ်ျားကိ� မ�ဝါဒ ��င် ့စည်းမျ�းစည်းကမ်းများ ြပ�ြပငေ်ြပာငး်လဲသည်အ့ခါ ထည်သ့ွငး်သင် ့

ပါသည်။ ENAC,BEWG,MATA သိ�မ့ဟ�တ် EITI-MSG အြပင ် Civil Society Forum for Peace တိ�သ့ည် 

မ�ဝါဒများ ��ငး်လငး်ေဖာ်ြပသ၍ ��ေထာင်အ့ြမငမ်ျား ေဝမ��ိ�ငသ်ည် ့ နည်းလမ်းများ ေပးထားပါသည်။ ဘက်စံ� 

လ�မ်းြခံ�ေသာ မ�ဝါဒလ�ပ်ငနး်စ�များအတွက် ေ��းအစ�အလာ မ��ိခဲ့သလိ� သံ�းစဲွခဲ့ြခငး်လည်း မ��ိခဲ့ဟ� မဆိ��ိ�င ်

ေပ။ ဥပမာ- ယခငအ်စိ�းရသက်တမ်းအတွငး်၊ အမျိ�းသားေြမအသံ�းချမ�မ�ဝါဒ ( National Land Use Policy- 

NLUP) ကိ� ေဖာ်ေဆာင ်အသံ�းြပ�ခဲ့ြခငး်သည် ေရအားလ�ပ်စစ်နည်းတ�၊ တိ�ငး်ရငး်သားေရးရာ��င် ့ပဋပိက�သက် 

ေရာက်မ�များ ခံစားရသည် ့ရပ်ရွာလ�ထ�အတွက် အေရးပါေသာ သက်ေရာက်မ�များ ��ိပါသည်။ 

• �ငမ်ိးချမ်းေရးလ�ပ်ငနး်စ�အတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် ��င် ့သက်ဆိ�ငသ်ည် ့ေဆွးေ�းွမ�များ ထည်သ့ွငး်ြခငး် - အချိ�� 

တိ�ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ�င ်အဖွဲ�အစည်းများ - အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး လက်မ�တ်ေရးထိ�း�ပီးအဖွဲ�အစည်းများ 

��င် ့လက်မ�တ်ေရးထိ�းြခငး်မ��ိေသးသည် ့အဖွဲ�အစည်းများအပါအဝငသ်ည် ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ���င် ့ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�တိ�တ့ွင ် ပါဝငပ်တ်သက်ေန�ကသည်။ တချိနတ်ည်းမ�ာပင၊် အြခားအဖွဲ�အစည်း 

များသည် အလားအလာ��ိေသာ ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� မိတ်ဖက်အဖွဲ�များ အြဖစ် ချ�းကပ်ခံရသည် 

သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�သိ�ပ့ါဝငေ်ဆာငရွ်က်ရန ်စိတ်ဝငစ်ားေ�ကာငး် ဖွင်ဟ့ေဖာ်ြပခဲ့�ပီးြဖစ်သည်။ တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက် 

ကိ�င ်အဖွဲ�အစည်းများသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� တွင ်အခနး်က�တစ်ခ�မ� 

ပါဝင�်ိ�ငမ်ည်လား ဆိ�သည်ေ့မးခွနး် ��င် ့ ထိ�ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�သည် ဖက်ဒရယ်စနစ် သိ� ့ က�းေြပာငး်မ�အေပ� 

ထခိိ�က်ေ��ာင်ယ့�က်မ�မြဖစ်ေစဘဲ မည်သည့်နည်းြဖင် ့ အေထာက်အက�ြဖစ်�ိ�ငမ်ည် ဆိ�သည်ကိ� စ�းစမ်း 

ေလလ့ာသင်ပ့ါသည်။ အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ� အစည်း များ��င် ့ �ိ�ငင်တံကာမိတ်ဖက်အဖွဲ�များ၏ ပ�ပနမ်�များ��င် ့

ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာမ�များ ြပ�လ�ပ်�ိ�ငသ်ည် ့ယငး်တိ�၏့ အခနး်က�ကိ� လျစ်လျ���မထားသင်ပ့ါ။ 
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ပဋပိက�များ၏ အ��ရာယ်များ သိ�မ့ဟ�တ် �ငမ်ိးချမ်းေရးလ�ပ်ငနး်စ�အေပ� ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�၏ အ��ရာယ်များကိ� ေကာငး်စွာထငဟ်ပ်သည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်ဥပေဒများ၊ စည်းမျ�း များ��င် ့

မ�ဝါဒများြဖစ်ေစရန ် အ�ကံြပ�အပ်ပါသည်။ ဤသိ� ့ြဖင့ ်  �ငမ်ိးချမ်းေရး��င် ့ ပဋပိက�များ၏ အ��ရာယ် ��င် ့

အခွင်အ့လမ်းများကိ� စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�များ နားလည်ေအာငြ်ပ�လ�ပ်ရန ် သိ�မ့ဟ�တ် ကိ�ငတ်ွယ် 

ေဆာငရွ်က်ရန ်လိ�အပ်ေ�ကာငး် သတ်မ�တ်ထား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ အမျိ�းမျိ�းေသာ အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်း 

ကွနရ်က်များ (ဥပမာ - Ethnic Nationalities Affairs Council ( ENAC) , Burma Environment Working 

Group(BEWG) ��င် ့အြခားေသာ အရပ်ဘက်လ�မ� အဖွဲ�အစည်းများ) သည် တိ�ငး်ရငး်သား လ�နည်းစ�ဧရိယာများ 

အတွငး် သဘာဝ သယံဇာတများ ��ာေဖွတ�းေဖာ်ထ�တ်ယ�ြခငး် ��င် ့ထိ�လ�ပ်ေဆာငမ်�က �ငမ်ိးချမ်းေရး လ�ပ်ငနး်စ� 

��င် ့ မည်သိ�ဆ့က်စပ်ေ�ကာငး်များပါ��ိသည့် မ�ဝါဒလမ်း��နခ်ျက်ကိ� ကျယ်ကျယ်ပျံ�ပျံ� ြပ�စ�ထ�တ်ေဝခဲ့�ပီးြဖစ် 

သည်။ ထိ���ေထာင်အ့ြမငမ်ျားကိ� မ�ဝါဒ ��င် ့စည်းမျ�းစည်းကမ်းများ ြပ�ြပငေ်ြပာငး်လဲသည်အ့ခါ ထည်သ့ွငး်သင် ့

ပါသည်။ ENAC,BEWG,MATA သိ�မ့ဟ�တ် EITI-MSG အြပင ် Civil Society Forum for Peace တိ�သ့ည် 

မ�ဝါဒများ ��ငး်လငး်ေဖာ်ြပသ၍ ��ေထာင်အ့ြမငမ်ျား ေဝမ��ိ�ငသ်ည် ့ နည်းလမ်းများ ေပးထားပါသည်။ ဘက်စံ� 

လ�မ်းြခံ�ေသာ မ�ဝါဒလ�ပ်ငနး်စ�များအတွက် ေ��းအစ�အလာ မ��ိခဲ့သလိ� သံ�းစဲွခဲ့ြခငး်လည်း မ��ိခဲ့ဟ� မဆိ��ိ�င ်

ေပ။ ဥပမာ- ယခငအ်စိ�းရသက်တမ်းအတွငး်၊ အမျိ�းသားေြမအသံ�းချမ�မ�ဝါဒ ( National Land Use Policy- 

NLUP) ကိ� ေဖာေ်ဆာင ်အသံ�းြပ�ခဲ့ြခငး်သည် ေရအားလ�ပ်စစ်နည်းတ�၊ တိ�ငး်ရငး်သားေရးရာ��င် ့ပဋပိက�သက် 

ေရာက်မ�များ ခံစားရသည် ့ရပ်ရွာလ�ထ�အတွက် အေရးပါေသာ သက်ေရာက်မ�များ ��ိပါသည်။ 

• �ငမ်ိးချမ်းေရးလ�ပ်ငနး်စ�အတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် ��င် ့သက်ဆိ�ငသ်ည် ့ေဆွးေ�းွမ�များ ထည်သ့ွငး်ြခငး် - အချိ�� 

တိ�ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ�င ်အဖွဲ�အစည်းများ - အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး လက်မ�တ်ေရးထိ�း�ပီးအဖွဲ�အစည်းများ 

��င် ့လက်မ�တ်ေရးထိ�းြခငး်မ��ိေသးသည် ့အဖွဲ�အစည်းများအပါအဝငသ်ည် ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာမ်���င် ့ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�တိ�တ့ွင ် ပါဝငပ်တ်သက်ေန�ကသည်။ တချိနတ်ည်းမ�ာပင၊် အြခားအဖွဲ�အစည်း 

များသည် အလားအလာ��ိေသာ ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� မိတ်ဖက်အဖွဲ�များ အြဖစ် ချ�းကပ်ခံရသည် 

သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�သိ�ပ့ါဝငေ်ဆာငရွ်က်ရန ်စိတ်ဝငစ်ားေ�ကာငး် ဖွင်ဟ့ေဖာ်ြပခဲ့�ပီးြဖစ်သည်။ တိ�ငး်ရငး်သားလက်နက် 

ကိ�င ်အဖွဲ�အစည်းများသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� တွင ်အခနး်က�တစ်ခ�မ� 

ပါဝင�်ိ�ငမ်ည်လား ဆိ�သည်ေ့မးခွနး် ��င် ့ ထိ�ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�သည် ဖက်ဒရယ်စနစ် သိ� ့ က�းေြပာငး်မ�အေပ� 

ထခိိ�က်ေ��ာင်ယ့�က်မ�မြဖစ်ေစဘဲ မည်သည့်နည်းြဖင် ့ အေထာက်အက�ြဖစ်�ိ�ငမ်ည် ဆိ�သည်ကိ� စ�းစမ်း 

ေလလ့ာသင်ပ့ါသည်။ အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ� အစည်း များ��င် ့ �ိ�ငင်တံကာမိတ်ဖက်အဖွဲ�များ၏ ပ�ပနမ်�များ��င် ့

ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာမ�များ ြပ�လ�ပ်�ိ�ငသ်ည် ့ယငး်တိ�၏့ အခနး်က�ကိ� လျစ်လျ���မထားသင်ပ့ါ။ 
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9/  ြမစ်ဝ�မ်း  ေရ��ည်ေကာငး်မွ န်တည်တံ့မ�  

SDF အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� အေြခခံ၍၊ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�စီအလိ�က် ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာေရအားလ�ပ်စစ်များ 

ေဆာင�်က�းေပး�ိ�ငမ်�ကိ� ေအာက်တွင ် ေဖာ်ြပထား�ပီး၊ ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်မ���င် ့

ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်လ�ပ်မ� တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီမ�ကိ�၊ မည်သည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န ် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်အစီအမံ ��င် ့

ယငး်��င် ့ဆက်စပ်ေသာ ေဆာငရွ်က်မ�များက ြဖစ်ေြမာက်ရ��ိေစ�ိ�ငေ်�ကာငး်လည်း အကျ�းချ�ပ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

9.1။ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း  ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�င်ရာ  ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်မ�   

9.1.1။ ပတ်ဝနး်ကျင် ��င့် လ�မ�ေရး  ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွန ်းမ�  

တည်ေဆာက်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ်တမံစီမံကိနး်များသည် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း၏ ၁၆.၇ရာခိ�င�်�နး် (၆၈,၈၀၄ စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ) ကိ� ထနိး်ည�ိမ�ြပ�လ�ပ်၍၊ တည်ေဆာက်�ပီး run-of-river စီမံကိနး်များသည် ေရေဝေရလဲဧရိယာ၏ 

ေနာက်ထပ် ၁.၇ရာခိ�င�်�နး် (၆,၈၄၄ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည် (ပံ� ၉.၁)။ ထိ�ေ့�ကာင် ့ ေရအားလ�ပ်စစ် 

တမံများေ�ကာင် ့ြမစ်ဝ�မ်း၏ ၁၈.၄ ရာခိ�င�်�နး်သည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ ကျနသ်ည့်အပိ�ငး်များ��င် ့ြမစ်ေ�ကာငး်အဆက်အသွယ်များ 

အလျားလိ�က်ြဖတ်ေတာက်ခံရပါသည်။ ဤသိ� ့ြဖင် ့ ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�ပံ�စံ ေြပာငး်လဲေစ�ပီး၊ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ 

��နး်အနည်အနစ်များ လွတ်လပ်စွာစီးဆငး်မ�ကိ� ဟန်တ့ားကာ၊ ငါးများြဖတ်သနး်သွားလာမ�ကိ� တားဆးီသည်။ ထနိး်ည�ိမ� 

ခံရေသာ အဆိ�ပါြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအများစ�သည်  မိ�းေရချိနြ်မင်မ့ားစွာရ��ိသည် ့ဧရိယာတွင�်�ိ�ပီး ြမစ်ဆံ���ိ ြမစ်များေပါငး် 

စည်းသည်ေ့နရာ ��င် ့ြမစ်ငယ်��ိ ြမစ်များ ေပါငး်စည်းရာေနရာတိ� ့ အ�ကားတွင ်ဧရာဝတီြမစ်အတွငး်သိ� ့ စီးဝငပ်ါသည်။  

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်၏ အတိ�ငး်အတာတစ်ခ�အား သးီသန်ဖ့ယ်ထ�တ်ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်သည် ဧရာဝတီြမစ်တွင ်

ြမစ်ဆံ�မ� ပငလ်ယ်အထ ိ ၁,၅၀ဝ ကီလိ�မီတာ ဝနး်ကျင၊် ချငး်တွငး်ြမစ်တွင ် ဧရာဝတီြမစ် ��င် ့ ေပါငး်ဆံ�သည် ့ ေနရာမ� 

ကချငြ်ပည်နယ် ဟ�းေကာငး်ေတာင�်ကား အတွငး် ချငး်တွငး်ြမစ် ြမစ်ဖျားခံရာအရပ်အထ ိ ၉၀ဝ ကီလိ�မီတာအ��ည်ကိ� 

လွတ်လပ်စွာစီးဆငး်ေနေစရန ်ထနိး်သမ်ိးေပးမည် ြဖစ်သည်။ ပကတိအတိ�ငး် ��ိေနေသးေသာ အဆိ�ပါပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် 

အပိ�ငး်များသည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၂၄ ခ� (ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ အတွငး်ကျေရာက်သည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ၏ ၉၁ ရာခိ�င�်�နး်) ၏ 

ြမစ်ဆံ�ရာေနရာများ ��င် ့ ပငလ်ယ်အ�ကား ဆက်သွယ်ေပးမည်ြဖစ်�ပီး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၃ ခ� (ေင�ေချာငး်ခ၊ ြမစ်ငယ် 

အထက်ပိ�ငး် ��င် ့ြမစ်သား)တိ�သ့ာ ကပ်လျက်��ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�အတွငး် ေရထ�တ်လ�တ်မည်ြဖစ်သည်။  

သးီသန်ဖ့ယ်ထ�တ်ထနိး်သိမ်းေစာင်ေ့��ာက်ရနအ်ဆိ�ြပ�ထားသည် ့တနဖိ်�းြမင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ်၅ ခ� ��င် ့အထက်ေဖာ်ြပပါ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အပိ�ငး်များအား ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်မ�တိ�က့ိ� တွဲဖက်လိ�က်သည်အ့ခါ ေရစီးေ�ကာငး် ထိနး်ည�ိခံရြခငး် 

မ��ိေသးသည် ့ ထခိိ�က်မ�မ��ိေသးသည်ြ့မစ် ၇ စငး်ကိ� ပငလ်ယ်��င် ့ ဆက်သွယ်မ�အား ထနိး်သမ်ိးေပးမည်ြဖစ်�ပီး၊ 

ထိ�ထနိး်သိမ်းမ�သည် စ�စ�ေပါငး် ေရဆငး်ဧရိယာ ၇၇,၈၉၂ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ သိ�မ့ဟ�တ် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်ကျေရာက် 

သည် ့ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း၏ ၂၀.၉ ရာခိ�င�်�နး် ကိ� လ�မ်းြခံ�မည်ြဖစ်သည်။ - 

• ချငး်တွငး် ြမစ်ဖျား ၁ (၅,၉၇၇ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ) - ထ�ံ�ခ 

• ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၂  (၇,၈၁၃ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) - တ�ိ�ငး်ခ 

• ချငး်တွငး်အထက်ပိ�ငး် ( ၂၃,၃၁၄ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) - ချငး်တွငး်ြမစ် ၏ ြမစ်လက်လက်များ 

• မလိခ ( ၂၃,၂၈၇ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ ) - မလိခ ��င် ့ 

• အနမိ်�ငခ် (၁၇,၅၀၁ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ ) အနမိ်�ငခ် ��င် ့နမ့်တမိ�င ် 
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ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ငါးခ�ကိ� ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်မ�သည် ြမစ်ဖျားခံရာေဒသမ� ြမစ်ေရများ  ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ များစွာ 

စီးဆငး်ေစသြဖင် ့ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းစီးဆငး်မ� စ�စ�ေပါငး်၏ ခန်မ့�နး်ေြခ ၄၇ ရာခိ�င�်�နး်44 ကိ� သဘာဝအေြခအေနအတိ�ငး် 

ထနိး်သမ်ိးေပးမည်ြဖစ်သည်။ ပမာဏ �ကီးမားေသာ်လည်း တိကျစွာ မတွက်ချက်ရေသးသည့် ��နး်ပမာဏ တစ်ခ�လည်း 

ဤြမစ်ဝ�မ်းများမ� ထကွ်��ိလာမည်ြဖစ်�ပီး၊ ထိ���နး်များကိ� ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်မ�တဆင် ့  သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငက်ာ 

ြမစ်ဝက�နး်ေပ� ��င် ့ ကမ်း�ိ�းတနး် ဧရိယာများတွင ် ပိ�ခ့ျေစမည် ြဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ေလ�က် ြမစ်၏လ�ပ်ေဆာငခ်ျက် 

များသည်  ေရအားလ�ပ်စစ် မဟ�တ်ေသာစီမံကိနး်များ ��င့ ် ေရအရငး်အြမစ် အေြခခံအေဆာက်အအံ�များ ထ�ေထာင ်

လ�ပ်ကိ�ငြ်ခငး်တိ��့�င့ ် ဆက်� �ယ်သည် ့ အေြပာငး်အလဲများ၊ ေြမ/သစ်ေတာ ဖံ�းလ�မ်းမ� အေြပာငး်အလဲများ (ဥပမာ 

သစ်ေတာြပ�နး်တီးြခငး်)၊ အြခားအသံ�းချမ�များ (အဓိကအားြဖင် ့စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝြခငး် ) အတွက် ထ�တ်ယ�သည် ့ြမစ်ေရ 

ပမာဏ ��င် ့ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် အြခားေြမအသံ�းချမ� ��င် ့ဖွံ� �ဖိ�းေရးေဆာငရွ်က်မ�တိ�၏့ သက်ေရာက်မ�ကိ� ထခိိ�က်ခံစားလွယ် 

မည်ြဖစ်သည်။  

ဧရာဝတီြမစ်တွင ် ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ အဂ� ါရပ်များအရ အမျိ�းအစားသတ်မ�တ်ပိ�ငး်ြခားထားေသာ အစိတ်အပိ�ငး်  ၃၆ ခ� 

ပါ��ိ�ပီး ၎ငး်တိ�အ့နက် ၂၉ခ�သည် ��ားပါးေသာ သိ�မ့ဟ�တ် အလွန�်�ားပါးေသာ အမျိ�းအစားများြဖစ်သည်။ ပငမ်ြမစ် 

ေ�ကာငး် ��င် ့တနဖိ်�းြမင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအ�ကား၊ အထ�းသြဖင် ့ြမစ်ဝ�မ်း၏ ြမစ်ဖျားခံရာ အရပ်ေဒသများ (မလိခ ၊ 

အနမိ်�ငခ်��င် ့ ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား)တွင ် ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ�ထနိး်သိမ်းြခငး်သည် ��ားပါးသည် ့ ြမစ်အစိတ် 

အပိ�ငး်အမျိ�းအစားများစွာအား ြမစ်အဖွဲ�အစည်း၏ ကျနအ်ပိ�ငး်��င် ့ ဆက်လက်ဆက်သွယ်�ိ�ငရ်န ် ေသချာေစမည်ြဖစ် 

သည်။ ငါး ��င် ့အြခား ေရေနအပင ်��င် ့တိရစ�ာန ်တိ�ပ့ါဝငေ်သာ ေဒသရငး်မျိ�းစိတ်များအတွက် အေရး�ကီးသည် ့အချိ�� ြမစ် 

လက်တက်များသည် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ��င် ့ မထခိိ�က်ေသးေသာ ြမစ်များ - ပ�တာအိ� ဝနး်ကျငက် မလိခြမစ် ၊ 

အငး်ေတာ်�ကီးကန ်��င် ့ဆက်စပ်ြမစ်လက်တက် ��င် ့ချငး်ေတာငတ်နး်များ��င့ ်ရခိ�င�်ိ� းမ၏အေ���ဘက်ြခမ်းတိ� ့ အပါအဝင ်

ကိ� ဆက်လက်ဆက်သွယ်�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်မည်။ 

တနဖိ်�းြမင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ် ၅ ခ�အတွငး် အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များမေဆာငရွ်က်ဘ ဲ ဖယ်ချနထ်ားြခငး် 

သည် ေဘးမ့ဲေတာ ဧရိယာ ၅ ခ� ( ခါကာဘိ�ရာဇီ အမျိ�းသားဥယျာ� ၊ ဖ�နက်နရ်ာဇီ ၊ ဟ�းေကာငး်ေတာင�်ကား ၊ ဘမ်ပဘမ် 

��င် ့ထမံသ ီေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ်ေဘးမ့ဲေတာ ) ၊ အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ ��င် ့ဤ ဧရိယာ၏  ၇၂.၂ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� 

ဖံ�းလ�မ်းထားသည်၊့  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ မထခိိ�က်ဘ ဲကျန�်�ိေနေသးေသာ သစ်ေတာ စ�စ�ေပါငး်၏ ၃၄.၆ ရာခိ�င�်�နး် ဝနး်ကျငက်ိ� 

ကိ�ယ်စားြပ�သည် ့မထခိိ�က်ေသးေသာ သစ်ေတာများ ( သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ� ၈၀ ရာခိ�င�်�နး်ေကျာ်) တိ�အ့ေပ� တိ�က်�ိ�က်��င် ့

သွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�များကိ� ေ��ာင�်�ား�ိ�ငမ်ည် ြဖစ်သည်။ ထိ�ဧရိယာသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၊ံ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း အထက်ပိ�ငး်တွင ်

သာေတွ�ရသည်၊့  အြခားြမစ်ဝ�မ်းများ��င်�့�ငိး်ယ��လျင ် ထခိိ�က်မ�မ��ိေသးေသာ ေဂဟေဗဒအရ ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထား 

ေသာေဒသ သံ�းခ�ကိ� ေထာက်ပ့ံြဖည်ဆ့ည်းေပးပါသည်။ ယငး်တိ�မ့�ာ- (၁) ေြမာက်ပိ�ငး်�တိဂံသမပိ�ငး် သစ်ေတာများ - ဤ 

ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသ၏ ၁၀ဝ ရာခိ�င�်�နး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၅ ခ� အတွငး် တည်��ိသည်။ (၂) ေြမာက်ပိ�ငး်�တိဂံ 

အပ�ေလျာပိ့�ငး် သစ်ေတာများ - ၈၄ ရာခိ�င�်�နး် ဝနး်ကျင�်�ိသည်။ (၃) Nujiang Langcang Gorge ေကာ်နဖီားထငး်��း ��င် ့

ေရာေ��ာသစ်ေတာများ - ၈၀ ရာခိ�င�်�နး် ��ိ၍၊ ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာအတိ�ငး်အတာအရ အလွနအ်မငး်ေဘးသင်လ့ျက်��ိေသာ/ 

ေဘးသင်လ့ျက်��ိေသာ အေြခအေနတွင ်��ိသည်ဟ� ��နြ်ပထားသည်။ 

 
44 Proportional estimate based on catchment discharges contained in the Ayeyarwady State of the Basin Assessment 
(SOBA) 2017: Synthesis Report, Volume 1. Yangon, December 2017. HIC. 
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ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ငါးခ�ကိ� ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်မ�သည် ြမစ်ဖျားခံရာေဒသမ� ြမစ်ေရများ  ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ များစွာ 

စီးဆငး်ေစသြဖင် ့ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းစီးဆငး်မ� စ�စ�ေပါငး်၏ ခန်မ့�နး်ေြခ ၄၇ ရာခိ�င�်�နး်44 ကိ� သဘာဝအေြခအေနအတိ�ငး် 

ထနိး်သမ်ိးေပးမည်ြဖစ်သည်။ ပမာဏ �ကီးမားေသာ်လည်း တိကျစွာ မတွက်ချက်ရေသးသည့် ��နး်ပမာဏ တစ်ခ�လည်း 

ဤြမစ်ဝ�မ်းများမ� ထကွ်��ိလာမည်ြဖစ်�ပီး၊ ထိ���နး်များကိ� ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်မ�တဆင် ့  သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငက်ာ 

ြမစ်ဝက�နး်ေပ� ��င် ့ ကမ်း�ိ�းတနး် ဧရိယာများတွင ် ပိ�ခ့ျေစမည် ြဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ေလ�က် ြမစ်၏လ�ပ်ေဆာငခ်ျက် 

များသည်  ေရအားလ�ပ်စစ် မဟ�တ်ေသာစီမံကိနး်များ ��င့ ် ေရအရငး်အြမစ် အေြခခံအေဆာက်အအံ�များ ထ�ေထာင ်

လ�ပ်ကိ�ငြ်ခငး်တိ��့�င့ ် ဆက်� �ယ်သည် ့ အေြပာငး်အလဲများ၊ ေြမ/သစ်ေတာ ဖံ�းလ�မ်းမ� အေြပာငး်အလဲများ (ဥပမာ 

သစ်ေတာြပ�နး်တီးြခငး်)၊ အြခားအသံ�းချမ�များ (အဓိကအားြဖင် ့စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝြခငး် ) အတွက် ထ�တ်ယ�သည် ့ြမစ်ေရ 

ပမာဏ ��င် ့ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် အြခားေြမအသံ�းချမ� ��င် ့ဖွံ� �ဖိ�းေရးေဆာငရွ်က်မ�တိ�၏့ သက်ေရာက်မ�ကိ� ထခိိ�က်ခံစားလွယ် 

မည်ြဖစ်သည်။  

ဧရာဝတီြမစ်တွင ် ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ အဂ� ါရပ်များအရ အမျိ�းအစားသတ်မ�တ်ပိ�ငး်ြခားထားေသာ အစိတ်အပိ�ငး်  ၃၆ ခ� 

ပါ��ိ�ပီး ၎ငး်တိ�အ့နက် ၂၉ခ�သည် ��ားပါးေသာ သိ�မ့ဟ�တ် အလွန�်�ားပါးေသာ အမျိ�းအစားများြဖစ်သည်။ ပငမ်ြမစ် 

ေ�ကာငး် ��င် ့တနဖိ်�းြမင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအ�ကား၊ အထ�းသြဖင် ့ြမစ်ဝ�မ်း၏ ြမစ်ဖျားခံရာ အရပ်ေဒသများ (မလိခ ၊ 

အနမိ်�ငခ်��င် ့ ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား)တွင ် ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ�ထနိး်သိမ်းြခငး်သည် ��ားပါးသည် ့ ြမစ်အစိတ် 

အပိ�ငး်အမျိ�းအစားများစွာအား ြမစ်အဖွဲ�အစည်း၏ ကျနအ်ပိ�ငး်��င် ့ ဆက်လက်ဆက်သွယ်�ိ�ငရ်န ် ေသချာေစမည်ြဖစ် 

သည်။ ငါး ��င် ့အြခား ေရေနအပင ်��င် ့တိရစ�ာန ်တိ�ပ့ါဝငေ်သာ ေဒသရငး်မျိ�းစိတ်များအတွက် အေရး�ကီးသည် ့အချိ�� ြမစ် 

လက်တက်များသည် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ��င် ့ မထခိိ�က်ေသးေသာ ြမစ်များ - ပ�တာအိ� ဝနး်ကျငက် မလိခြမစ် ၊ 

အငး်ေတာ်�ကီးကန ်��င် ့ဆက်စပ်ြမစ်လက်တက် ��င် ့ချငး်ေတာငတ်နး်များ��င့ ်ရခိ�င�်ိ� းမ၏အေ���ဘက်ြခမ်းတိ� ့ အပါအဝင ်

ကိ� ဆက်လက်ဆက်သွယ်�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်မည်။ 

တနဖိ်�းြမင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ် ၅ ခ�အတွငး် အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များမေဆာငရွ်က်ဘ ဲ ဖယ်ချနထ်ားြခငး် 

သည် ေဘးမ့ဲေတာ ဧရိယာ ၅ ခ� ( ခါကာဘိ�ရာဇီ အမျိ�းသားဥယျာ� ၊ ဖ�နက်နရ်ာဇီ ၊ ဟ�းေကာငး်ေတာင�်ကား ၊ ဘမ်ပဘမ် 

��င် ့ထမံသ ီေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ်ေဘးမ့ဲေတာ ) ၊ အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ ��င် ့ဤ ဧရိယာ၏  ၇၂.၂ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� 

ဖံ�းလ�မ်းထားသည်၊့  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ မထခိိ�က်ဘ ဲကျန�်�ိေနေသးေသာ သစ်ေတာ စ�စ�ေပါငး်၏ ၃၄.၆ ရာခိ�င�်�နး် ဝနး်ကျငက်ိ� 

ကိ�ယ်စားြပ�သည် ့မထခိိ�က်ေသးေသာ သစ်ေတာများ ( သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ� ၈၀ ရာခိ�င�်�နး်ေကျာ်) တိ�အ့ေပ� တိ�က်�ိ�က်��င် ့

သွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�များကိ� ေ��ာင�်�ား�ိ�ငမ်ည် ြဖစ်သည်။ ထိ�ဧရိယာသည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၊ံ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း အထက်ပိ�ငး်တွင ်

သာေတွ�ရသည်၊့  အြခားြမစ်ဝ�မ်းများ��င်�့�ငိး်ယ��လျင ် ထခိိ�က်မ�မ��ိေသးေသာ ေဂဟေဗဒအရ ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထား 

ေသာေဒသ သံ�းခ�ကိ� ေထာက်ပ့ံြဖည်ဆ့ည်းေပးပါသည်။ ယငး်တိ�မ့�ာ- (၁) ေြမာက်ပိ�ငး်�တိဂံသမပိ�ငး် သစ်ေတာများ - ဤ 

ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသ၏ ၁၀ဝ ရာခိ�င�်�နး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၅ ခ� အတွငး် တည်��ိသည်။ (၂) ေြမာက်ပိ�ငး်�တိဂံ 

အပ�ေလျာပိ့�ငး် သစ်ေတာများ - ၈၄ ရာခိ�င�်�နး် ဝနး်ကျင�်�ိသည်။ (၃) Nujiang Langcang Gorge ေကာ်နဖီားထငး်��း ��င် ့

ေရာေ��ာသစ်ေတာများ - ၈၀ ရာခိ�င�်�နး် ��ိ၍၊ ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာအတိ�ငး်အတာအရ အလွနအ်မငး်ေဘးသင်လ့ျက်��ိေသာ/ 

ေဘးသင်လ့ျက်��ိေသာ အေြခအေနတွင ်��ိသည်ဟ� ��နြ်ပထားသည်။ 

 
44 Proportional estimate based on catchment discharges contained in the Ayeyarwady State of the Basin Assessment 
(SOBA) 2017: Synthesis Report, Volume 1. Yangon, December 2017. HIC. 
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ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ရန ် အ�ကံြပ�ထားေသာ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်  ��င် ့ တနဖိ်�းြမင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားက ေ�� �ဆက် 

ထနိး်သမ်ိးေပးမည် ့ အြခားအေရး�ကီးြဖစ်စ�များ ��င် ့ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များတွင ် ရာသအီလိ�က်ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ��င် ့

အနးီဝနး်ကျငမ်� သစ်ေတာများထနိး်သမ်ိးမ�တိ��့�င်ဆ့က်စပ်ေနသည် ့ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် - 

• ြမစ်အတွငး် ရာသအီလိ�က် ေရစီးဆငး်ဝငေ်ရာက်မ� ��င် ့ ��နး်ဝငေ်ရာက်မ�တိ�သ့ည် ေရလမ်းခရီးသွားလာရာ 

လမ်းေ�ကာငး်များကိ� ထနိး်သိမ်းေပး�ပီး ြမစ်ကမ်းပါးတည်�ငမ်ိမ�ကိ� အားေပးြမ�င်တ့ငရ်န ် အေထာက်အက�ြပ� 

သည်။ ဤ အချက်သည် မ��ေလး ��င် ့ ပ�ဂံအ�ကား ဧရာဝတီအလယ်ပိ�ငး် ��င် ့ အထ�းတလည်သက်ဆိ�ငသ်ည်။ 

ထိ�ေနရာတွင ်ြမစ်၏ ေလ�ာေစာက်များ အလွနေ်ြပြပစ်၍ ��နး်ေရွ�လျားသယ်ေဆာငမ်�သည် အလွနြ်မင်မ့ားသည့် 

ေရထ�စီး��နး်များ ထိနး်သမ်ိးထား�ိ�ငြ်ခငး်အေပ� တိ�က်�ိ�က်အမ�ီြပ�ေနေသာေ�ကာင် ့ြဖစ်ပါသည်။  

• မိနး်မလ�က�နး် Ramsar စာရငး်ဝင ်စိမ့်ေတာေြမအပါအဝင ်ဧရာဝတီြမစ်ဝက�နး်ေပ� ေဂဟစနစ်များ ၊ လမ�ေတာ 

ဖံ�းလ�မ်းမ� ��င် ့အေရးပါသည် ့ြမစ်ဝက�နး်ေပ� ငါးလ�ပ်ငနး် တိ�က့ိ� ေထာက်ပ့ံေပးြခငး် 

• ငါး ��င့ ်ေရလ�မ်းလွငြ်ပငစိ်�က်ပျိ�းေရးအတွက် အေရး�ကီးသည့်ဧရိယာများ ထနိး်သိမ်းေပးထားြခငး်။  

• ငါးသေလာက်၊ ငါး���့��င် ့ ပ�ဇွနမ်ျား ကဲသ့ိ� ့ ေ���ေြပာငး်သွားလာေသာ ငါး ��င် ့ ေရေန သတ� ဝါများအား 

ြမစ်တစ်ေလ�ာက် စ�နဆ်နက်�းလ�းသွားလာ�ိ�ငရ်န ် ခွင်ြ့ပ�ြခငး်။ ငါးသေလာက် သားေပါက်ရာ ေနရာများသည် 

ဧရာဝတီြမစ်တွင ် ဗနး်ေမာ်အထိ ��င် ့ ချငး်တွငး်ြမစ် တိ�အ့ထ ိ ေရာက်��ိသည်ဟ� မ�တ်တမ်းတငထ်ား�ပီး ငါး���့ 

သားေပါက်ရာေနရာများသည် ပ�တာအိ� အထ ိေရာက်��ိသည်ဟ� သရိသည်။ 

• သစ်ေတာဧရိယာများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ချ�းကပ်လမ်း ေဖာက်လ�ပ်မ� အနည်းဆံ�း ြဖစ်ေစြခငး် 

ြဖင့ ်ကပ်လျက်��ိေသာေရေဝေရလဲဧရိယာတွင ်သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ�ကိ� က�ညီထနိး်သိမ်းေပး၍၊ ေြမယာ ြပ�ြပငမ်� 

��င့ ်တိ�က်စားမ�ေ�ကာင့ြ်ဖစ်လာသည့် ��နး်ဝငေ်ရာက်မ�ကိ� အနည်းဆံ�းေလ�ာခ့ျေပးမည် ြဖစ်သည်။ ဧရာဝတီြမစ် 

အလယ်ပိ�ငး်တွင ် ေြမအသံ�းချမ� အေြပာငး်အလဲများေ�ကာင် ့ ��နး်ဝငေ်ရာက်မ�ြမင်မ့ားကာ ေရလမ်းေ�ကာငး် 

��နး်ြပည်လ့�ံြခငး် ��င် ့ေရလမ်းခရီး ြပဿနာများ ��င် ့ဆက်� �ယ်ေနေ�ကာငး် ေတွ� ခဲ့ရ�ပီး ြဖစ်သည်။ 45 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအား အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မ�ဖယ်ချနထ်နိး်သိမ်းြခငး်အားြဖင် ့ကာကွယ်ထား 

�ိ�ငမ်ည် ့ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း၏တစ်မ�ထ�းြခားေသာ တနဖိ်�းများတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် - 

• ဧရာဝတီ၏ ြမင်မ့ားသည် ့ ယ�ေကျးမ�တနဖိ်�း။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် များစွာေသာ ြပည်သ�လ�ထ�က ၎ငး်ကိ� 

မိခငြ်မစ်ဟ�၍ သတ်မ�တ်ယ�ဆထားသည်။ 

• မလိခ ��င် ့ အနမိ်�ငခ် ြမစ်များ ဆံ�ေတွ�သည် ့ ြမစ်ဆံ�ေနရာ။ ဤေနရာကိ� ကချငလ်�ထ�၏ ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာ 

ဇာတိေြမ အြဖစ် အသအိမ�တ်ြပ�ထားသည်။ 46  

• မတ�ကွဲြပားသည် ့ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ ��င် ့ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများကိ� ဝနး်ရံထားသည့် ဧရာဝတီြမစ် 

ေ�ကာငး်တစ်ေလ�ာက်��ိ  အဓိကကျေသာ ြမစ်တွငး်ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲေနရာ ၇ ခ�။  (၁) ြမစ်�ကီးနားမ� ဆငဘ်ိ� အထိ 

(၂) ဗနး်ေမာ် အပိ�ငး်   (၃) ေရ�က� အပိ�ငး် (၄) ဧရာဝတီလငး်ပိ�င ် ��ိရာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် (၅) ပ�ဂံအပိ�ငး် (၆) 

စ�့က�အပိ�ငး် ��င် ့(၇) ဆငြ်ဖ�က�နး် မ� မငး်ဘ�းအပိ�ငး်။ ဤ  အဓိကကျေသာ ြမစ်တွငး်ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ေနရာများ 

သည် လိပ်များ ၊ ေရေပျာ်င�က်များ ��င် ့ေကာငေ်ရ ၇၀ ခန်သ့ာ ကျနေ်တာသ့ည် ့ဧရာဝတီလငး်ပိ�င ်တိ� ့ အပါအဝင ်

မျိ�းသ��းေတာမ့ည့် ��ားပါးမျိ�းစိတ်များကိ� အေထာက်အပ့ံေပးထားသည်။ 

 
45 WWF , 2017  
46 Kiik , 2016 
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ထိ�အ့ြပင ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း၏ စ�စ�ေပါငး် ဧရိယာ ၄၇.၇ ရာခိ�င�်�နး် (၁၇၇,၈၄၈ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ) 

��င့ ်  ၃၁.၄ ရာခိ�င�်�နး် (၁၁၇,၁၆၅ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) အသးီသးီကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည် ့ တနဖိ်�းနမ့်ိ (၁၃ ခ�) ��င့ ်

တနဖိ်�းအလယ်အလတ် (၉ ခ�) ဟ� ဇ�နပိ်�ငး်ြခား သတ်မ�တ်ထားသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ၂၂ ခ� သည်  လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထ�တ်လ�ပ်မ� ��င် ့ သဘာဝ��င်လ့�မ�ဆိ�ငရ်ာ သယံဇာတများထနိး်သမ်ိးမ� တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီေစေရး  အေတာ်အတန ်

�ကီးမား သည် ့အခွင်အ့လမ်းကိ� ေပးမည် ြဖစ်သည်။ 

9.1.2။ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြခငး်  

ဧရာဝတီြမစ်အတွငး် ေမာငး်��င်လ့ည်ပတ်လျက်��ိသည် ့၁၀ မဂ�ါဝပ်��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ စ�စ�ေပါငး် 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား သည် လက်��ိတွင ်၂,၁၀ဝ မဂ�ါဝပ် ��ိ�ပီး ေနာက်ထပ် တည်ေဆာက်ဆဲမ�ာ ၁,၃၇၂ မဂ�ါဝပ် ��ိသည်။  

တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားတွင ်တည်��ိသည် ့အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ ��င် ့

စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားသည် ၃,၈၉၅ မဂ�ါဝပ် ��ိသည်။ 

ေနာက်ထပ်စ�းစမ်းေလလ့ာမ�များ ��င် ့ကန်သ့တ်ချက်များအရ၊ ေနာက်ထပ်ေရအားလ�ပ်စစ်ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခများကိ� ဤ ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲများစွာတွင ်ေတွ� ��ိ�ိ�ငသ်ည်။  အထ�းသြဖင့ ်ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င်တ့ည်ေဆာက်သည့်ပံ�စံများ 

��ိသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ၄ ခ�  (မ�နး်ေချာငး်၊ ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး်၊ ေရ�လီ ��င် ့ ေဇာ်ဂျီ/�မိ�� �ကီး) ြဖစ်သည်။ အြခား 

အလားအလာ��ိသည့် ဦးစားေပး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ်ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် (ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး်တွင ် စီမံကိနး်များ 

အဆင်ဆ့င်တ့ည်ေဆာက်ထား�ပီးြဖစ်၍) ��င် ့ တည်ေဆာက်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�စီ��ိသည်အ့ြပင ် ထပ်မံ 

အဆိ�ြပ�/စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ စီမံကိနး် အနည်းဆံ�းတစ်ခ���ိသည် ့ အြခားြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��စ်ခ� ( တာပိန ် ��င် ့

ေချာငး်မ�ကီး ) တိ� ့ြဖစ်သည်။ ထိ�အ့ြပင ်တ��တ်�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ ြမစ်ဖျားပိ�ငး်တွင ်ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ထနိး်ည�ိခံရ�ပီး ြဖစ်သည့် 

နမ့်တဘက် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည်လည်း ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် အဆိ�ြပ�ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ��စ်ခ� အြပင ်

ေနာက်ထပ် ေရအားလ�ပ်စစ်ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခများ ��ိပါသည်။ 
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ထိ�အ့ြပင ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း၏ စ�စ�ေပါငး် ဧရိယာ ၄၇.၇ ရာခိ�င�်�နး် (၁၇၇,၈၄၈ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ) 

��င့ ်  ၃၁.၄ ရာခိ�င�်�နး် (၁၁၇,၁၆၅ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) အသးီသးီကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည် ့ တနဖိ်�းနမ့်ိ (၁၃ ခ�) ��င့ ်

တနဖိ်�းအလယ်အလတ် (၉ ခ�) ဟ� ဇ�နပိ်�ငး်ြခား သတ်မ�တ်ထားသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ၂၂ ခ� သည်  လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထ�တ်လ�ပ်မ� ��င် ့ သဘာဝ��င်လ့�မ�ဆိ�ငရ်ာ သယံဇာတများထနိး်သမ်ိးမ� တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီေစေရး  အေတာ်အတန ်

�ကီးမား သည် ့အခွင်အ့လမ်းကိ� ေပးမည် ြဖစ်သည်။ 

9.1.2။ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြခငး်  

ဧရာဝတီြမစ်အတွငး် ေမာငး်��င်လ့ည်ပတ်လျက်��ိသည် ့၁၀ မဂ�ါဝပ်��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ စ�စ�ေပါငး် 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား သည် လက်��ိတွင ်၂,၁၀ဝ မဂ�ါဝပ် ��ိ�ပီး ေနာက်ထပ် တည်ေဆာက်ဆဲမ�ာ ၁,၃၇၂ မဂ�ါဝပ် ��ိသည်။  

တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားတွင ်တည်��ိသည် ့အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ ��င် ့

စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားသည် ၃,၈၉၅ မဂ�ါဝပ် ��ိသည်။ 

ေနာက်ထပ်စ�းစမ်းေလလ့ာမ�များ ��င် ့ကန်သ့တ်ချက်များအရ၊ ေနာက်ထပ်ေရအားလ�ပ်စစ်ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခများကိ� ဤ ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲများစွာတွင ်ေတွ� ��ိ�ိ�ငသ်ည်။  အထ�းသြဖင့ ်ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င်တ့ည်ေဆာက်သည့်ပံ�စံများ 

��ိသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ၄ ခ�  (မ�နး်ေချာငး်၊ ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး်၊ ေရ�လီ ��င် ့ ေဇာ်ဂျီ/�မိ�� �ကီး) ြဖစ်သည်။ အြခား 

အလားအလာ��ိသည့် ဦးစားေပး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ်ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် (ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး်တွင ် စီမံကိနး်များ 

အဆင်ဆ့င်တ့ည်ေဆာက်ထား�ပီးြဖစ်၍) ��င် ့ တည်ေဆာက်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�စီ��ိသည်အ့ြပင ် ထပ်မံ 

အဆိ�ြပ�/စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ စီမံကိနး် အနည်းဆံ�းတစ်ခ���ိသည် ့ အြခားြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��စ်ခ� ( တာပိန ် ��င် ့

ေချာငး်မ�ကီး ) တိ� ့ြဖစ်သည်။ ထိ�အ့ြပင ်တ��တ်�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ ြမစ်ဖျားပိ�ငး်တွင ်ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ထနိး်ည�ိခံရ�ပီး ြဖစ်သည့် 

နမ့်တဘက် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည်လည်း ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် အဆိ�ြပ�ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ��စ်ခ� အြပင ်

ေနာက်ထပ် ေရအားလ�ပ်စစ်ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခများ ��ိပါသည်။ 
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ပံ� 9.1။ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း ေရ��ည်တည်တံမ့� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2။ သံလွင် ြမစ်ဝ�မ်း ေရ��ည်တည်တံ့မ�   

9.2.1။ ပတ်ဝနး်ကျင် ��င့် လ�မ�ေရးဆိ�င်ရာ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်မ�  

နမ့်တိန ်��င် ့ဘးီလ�းေချာငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် တည်ေဆာက်�ပီးေရအားလ�ပ်စစ်တမံစီမံကိနး်များသည်  ြမစ်ဝ�မ်း 

၏ ၁၂.၉ ရာခိ�င�်�နး် ( ၁၆,၄၉၂ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) ကိ� ထနိး်ည�ိမ� ြပ�လ�ပ်၍၊ ထိ�ဧရိယာကိ� ြမစ်ဝ�မ်း၏ ကျနသ်ည်အ့ပိ�ငး်��င် ့
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အလျားလိ�က် အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက်ကာ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ ��နး်များလွတ်လပ်စွာ စီးဆငး်မ�၊ ငါးများ ြမစ်အတွငး် 

အစ�နအ်ဆနသ်ွားလာမ� တိ�က့ိ� ဟန်တ့ား၍  ေရစီးဆငး်မ� ပံ�စံများကိ� ေြပာငး်လဲေစပါသည်။ (ပံ� ၉.၂)   

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ကိ�ထနိး်သိမ်းြခငး်သည် သလံွငြ်မစ်၏ ြမနမ်ာ-တ��တ် နယ်စပ် မ� ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် ပငလ်ယ်အထိ ၁,၂၀ဝ 

ကီလိ�မီတာ ဝနး်ကျငအ်ပိ�ငး်ကိ� လွတ်လပ်စွာ စီးဆငး်ေနေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်အြဖစ် ထိနး်သမ်ိးေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

တ��တ်�ိ�ငင်အံတွငး်ကျေရာက်သည် ့ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အပိ�ငး် ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်မ� ��င် ့ေပါငး်စပ်လိ�က်သည်အ့ခါ �� 

(ေခ�) သလံွငြ်မစ်၏ ၂,၈၀ဝကီလိ�မီတာ အ��ည်တစ်ေလ�ာက် ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်မ�ကိ� ထိနး်သမ်ိးထား�ိ�ငပ်ါမည်။47   

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အေပ�တွင ်မည်သည် ့အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်မ� မ��ိေသးဘ ဲလွတ်လပ်စွာ စီးဆငး်ေနသည့် 

သလံွငြ်မစ်သည်  မတ်ေစာက်သည် ့သလငး်ေကျာက်ေတာငမ်ျားမ� ရာသီအလိ�က်စီးဆငး်မ�၊ ��နး်ထ�တ်လ�ပ်မ�တိ��့�င်အ့တ�၊ 

အ�ကီးစားအဆင် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ� ဆက်လက်ေဆာငရွ်က် ထနိး်သမ်ိးထားမည်ြဖစ်၍၊  

ပျက်စီးလွယ်ေသာ ကမ်း�ိ�းတနး် ပတ်ဝနး်ကျငက်ိ� ထိနး်သိမ်းရန ်အေထာက်အက�ရေပမည်။ 

သလံွငြ်မစ်တွင ် ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာအဂ� ါရပ်များအရ အမျိ�းအစားသတ်မ�တ်ပိ�ငး်ြခားထားေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် အမျိ�း 

အစား ၃၇ ခ� ��ိ�ပီး ၎ငး်တိ�အ့နက် ၂၉ ခ�သည် ��ားပါးေသာ သိ�မ့ဟ�တ် အလွန�်�ားပါးေသာ အမျိ�းအစားများ ြဖစ်သည်။ 

မထမိခိ�က်��ိေနသည် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ၁၀ ခ�၏ ေပါငး်ဆံ�ရာ ေနရာများ ��င် ့ ပငလ်ယ်အ�ကား 

ဆက်သွယ်ေပးပါသည်။ သလံွငြ်မစ်အလယ်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တနဖိ်�းြမင်ဇ့�နအ်ား အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မ� ဖယ်ချန ်

ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ရနအ်ဆိ�ြပ�ချက်��င် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်မ� တိ� ့ ေပါငး်စပ်လိ�က်သည်အ့ခါ၊ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းဧရိယာ၏ ၁၅.၉ ရာခိ�င�်�နး် ( ၂၀,၂၆၄ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ) ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်၊့ 

အ�ကီးဆံ�းြမစ်လက်တက် နမ့်ပနသ်ည် ပငလ်ယ်��င် ့ ဆက်သွယ်ထားသည် ့ မထိမခိ�က်��ိေနေသာြမစ်အြဖစ် ဆက်လက် 

ထနိး်ထား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငအ်ား အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မ� ဖယ်ချနထ်နိး်သမ်ိး ေစာင်ေ့��ာက်ရန ်

အဆိ�ြပ�ချက်သည် အေရးပါသည် ့ ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများြဖစ်ေပ�ေစသည့် အလွနေ်သးငယ်ေသာ ေချာငး် 

လက်တက်များစွာအ�ကား ဆက်သွယ်မ�ကိ�လည်း ထနိး်သိမ်းေပးမည် ြဖစ်သည်။  

နမ့်ပန ် ��င် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အ�ကား ဆက်သွယ်မ�ထိနး်ထားြခငး်သည် ေရေနေဂဟစနစ် ��င် ့ ��နး်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငမ်� 

အတွက် အလွနအ်ေရးပါသည်။ နမ့်ပနြ်မစ်သည် ယငး်၏ေရလမ်းေ�ကာငး်အတွငး် စိမ့်ေြမများ၊ ေရေမာ်များ ��င် ့

ေသးငယ်ေသာ ေရတံခွနမ်ျား အတွဲလိ�က်��ိ�ပီး ၎ငး်၏ ြမစ်တွငး်��ပ်သွင၊် ေြမမျက်��ာသွငြ်ပင ် ��င် ့ ေ���ေြပာငး်သွားလာ 

သည် ့ငါးများအတွက် သားေပါက်ရန ်အသံ�းြပ��ိ�ငေ်ြခ��ိေနရာတိ� ့ ဖနတ်ီးေပးသြဖင် ့ေဂဟစနစ်အရ အေရး�ကီးပါသည်။ 

“က�နး်ေပါငး် တစ်ေထာင”် ေြမမျက်��ာသွငြ်ပငအ်ဂ� ါရပ်များ��ိသည် ့ နမ့်ပန-်သလံွင ် ြမစ်ဆံ�ေနရာသည်  ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ 

စံ�လငမ်� ြမင်မ့ား�ပီး ေဒသခံ ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်အတွက် အေရးပါေသာ ယ�ေကျးမ� တနဖိ်�းများ��ိပါသည်။  

သလံွငြ်မစ်အလယ်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတနဖိ်�းြမင်ဇ့�နက်ိ� ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်သည် အဓိကကျေသာ 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ တည်��ိရာေနရာ ၈၅ ရာခိ�င�်�နး်နးီပါး (၁၇,၂၀၂ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ) ဖွဲ�စည်းပါ��ိသည် ့ဤ ေရေဝေရလဲ 

ဧရိယာအေပ� တိ�က်�ိ�က် သိ�မ့ဟ�တ် သွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�ကိ� ေ��ာင�်�ား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ဤ ဧရိယာသည် နဂိ�အတိ�ငး် 

��ိေနေသးသည် ့ ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသ ��စ်ခ�ကိ� အေထာက်အပ့ံေပးထားသည်။ ယငး်တိ�မ့�ာ- (၁) ကယား-ကရင ်

ေတာငေ်ပ� မိ�းသစ်ေတာ -  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် ဤေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသအမျိ�းအစား ၇၈.၃ ရာခိ�င�်�နး် (၁၅,၈၆၄ 

စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ) ��ိ�ပီး အငဒ်ိ�-ပစိဖိတ်ေဒသတွင ်စတ�တ� ေြမာက် �ိ�တ့ိ�က်သတ� ဝါအ�ကယ်ဝဆံ�းေနရာ ြဖစ်သည်။ (၂) 

ေြမာက်ပိ�ငး်အငဒ်ိ�ချိ�ငး်နား အပ�ေလျာပိ့�ငး် သစ်ေတာများ - ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ်၂၁.၇ ရာခိ�င�်�နး် (၄,၄၀ဝ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) 

 
47 In 2016, a 13-dam cascade on the Nu-Thanlwin River with a total installed capacity of 21,320 MW was suspended by 
the People‟ Republic of China due to environmental and social concerns.   
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အလျားလိ�က် အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက်ကာ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ ��နး်များလွတ်လပ်စွာ စီးဆငး်မ�၊ ငါးများ ြမစ်အတွငး် 

အစ�နအ်ဆနသ်ွားလာမ� တိ�က့ိ� ဟန်တ့ား၍  ေရစီးဆငး်မ� ပံ�စံများကိ� ေြပာငး်လဲေစပါသည်။ (ပံ� ၉.၂)   

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ကိ�ထနိး်သိမ်းြခငး်သည် သလံွငြ်မစ်၏ ြမနမ်ာ-တ��တ် နယ်စပ် မ� ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် ပငလ်ယ်အထိ ၁,၂၀ဝ 

ကီလိ�မီတာ ဝနး်ကျငအ်ပိ�ငး်ကိ� လွတ်လပ်စွာ စီးဆငး်ေနေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်အြဖစ် ထိနး်သမ်ိးေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

တ��တ်�ိ�ငင်အံတွငး်ကျေရာက်သည် ့ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အပိ�ငး် ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်မ� ��င် ့ေပါငး်စပ်လိ�က်သည်အ့ခါ �� 

(ေခ�) သလံွငြ်မစ်၏ ၂,၈၀ဝကီလိ�မီတာ အ��ည်တစ်ေလ�ာက် ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်မ�ကိ� ထိနး်သမ်ိးထား�ိ�ငပ်ါမည်။47   

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အေပ�တွင ်မည်သည် ့အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်မ� မ��ိေသးဘ ဲလွတ်လပ်စွာ စီးဆငး်ေနသည့် 

သလံွငြ်မစ်သည်  မတ်ေစာက်သည် ့သလငး်ေကျာက်ေတာငမ်ျားမ� ရာသီအလိ�က်စီးဆငး်မ�၊ ��နး်ထ�တ်လ�ပ်မ�တိ��့�င်အ့တ�၊ 

အ�ကီးစားအဆင် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ� ဆက်လက်ေဆာငရွ်က် ထနိး်သမ်ိးထားမည်ြဖစ်၍၊  

ပျက်စီးလွယ်ေသာ ကမ်း�ိ�းတနး် ပတ်ဝနး်ကျငက်ိ� ထိနး်သိမ်းရန ်အေထာက်အက�ရေပမည်။ 

သလံွငြ်မစ်တွင ် ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာအဂ� ါရပ်များအရ အမျိ�းအစားသတ်မ�တ်ပိ�ငး်ြခားထားေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် အမျိ�း 

အစား ၃၇ ခ� ��ိ�ပီး ၎ငး်တိ�အ့နက် ၂၉ ခ�သည် ��ားပါးေသာ သိ�မ့ဟ�တ် အလွန�်�ားပါးေသာ အမျိ�းအစားများ ြဖစ်သည်။ 

မထမိခိ�က်��ိေနသည် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ၁၀ ခ�၏ ေပါငး်ဆံ�ရာ ေနရာများ ��င် ့ ပငလ်ယ်အ�ကား 

ဆက်သွယ်ေပးပါသည်။ သလံွငြ်မစ်အလယ်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တနဖိ်�းြမင်ဇ့�နအ်ား အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မ� ဖယ်ချန ်

ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ရနအ်ဆိ�ြပ�ချက်��င် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်မ� တိ� ့ ေပါငး်စပ်လိ�က်သည်အ့ခါ၊ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းဧရိယာ၏ ၁၅.၉ ရာခိ�င�်�နး် ( ၂၀,၂၆၄ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ) ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်၊့ 

အ�ကီးဆံ�းြမစ်လက်တက် နမ့်ပနသ်ည် ပငလ်ယ်��င် ့ ဆက်သွယ်ထားသည် ့ မထိမခိ�က်��ိေနေသာြမစ်အြဖစ် ဆက်လက် 

ထနိး်ထား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငအ်ား အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မ� ဖယ်ချနထ်နိး်သမ်ိး ေစာင်ေ့��ာက်ရန ်

အဆိ�ြပ�ချက်သည် အေရးပါသည် ့ ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများြဖစ်ေပ�ေစသည့် အလွနေ်သးငယ်ေသာ ေချာငး် 

လက်တက်များစွာအ�ကား ဆက်သွယ်မ�ကိ�လည်း ထနိး်သိမ်းေပးမည် ြဖစ်သည်။  

နမ့်ပန ် ��င် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အ�ကား ဆက်သွယ်မ�ထိနး်ထားြခငး်သည် ေရေနေဂဟစနစ် ��င် ့ ��နး်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငမ်� 

အတွက် အလွနအ်ေရးပါသည်။ နမ့်ပနြ်မစ်သည် ယငး်၏ေရလမ်းေ�ကာငး်အတွငး် စိမ့်ေြမများ၊ ေရေမာ်များ ��င် ့

ေသးငယ်ေသာ ေရတံခွနမ်ျား အတွဲလိ�က်��ိ�ပီး ၎ငး်၏ ြမစ်တွငး်��ပ်သွင၊် ေြမမျက်��ာသွငြ်ပင ် ��င် ့ ေ���ေြပာငး်သွားလာ 

သည် ့ငါးများအတွက် သားေပါက်ရန ်အသံ�းြပ��ိ�ငေ်ြခ��ိေနရာတိ� ့ ဖနတ်ီးေပးသြဖင် ့ေဂဟစနစ်အရ အေရး�ကီးပါသည်။ 

“က�နး်ေပါငး် တစ်ေထာင”် ေြမမျက်��ာသွငြ်ပငအ်ဂ� ါရပ်များ��ိသည် ့ နမ့်ပန-်သလံွင ် ြမစ်ဆံ�ေနရာသည်  ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ 

စံ�လငမ်� ြမင်မ့ား�ပီး ေဒသခံ ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်အတွက် အေရးပါေသာ ယ�ေကျးမ� တနဖိ်�းများ��ိပါသည်။  

သလံွငြ်မစ်အလယ်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတနဖိ်�းြမင်ဇ့�နက်ိ� ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်သည် အဓိကကျေသာ 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ တည်��ိရာေနရာ ၈၅ ရာခိ�င�်�နး်နးီပါး (၁၇,၂၀၂ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ) ဖွဲ�စည်းပါ��ိသည် ့ဤ ေရေဝေရလဲ 

ဧရိယာအေပ� တိ�က်�ိ�က် သိ�မ့ဟ�တ် သွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�ကိ� ေ��ာင�်�ား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ဤ ဧရိယာသည် နဂိ�အတိ�ငး် 

��ိေနေသးသည် ့ ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသ ��စ်ခ�ကိ� အေထာက်အပ့ံေပးထားသည်။ ယငး်တိ�မ့�ာ- (၁) ကယား-ကရင ်

ေတာငေ်ပ� မိ�းသစ်ေတာ -  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် ဤေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသအမျိ�းအစား ၇၈.၃ ရာခိ�င�်�နး် (၁၅,၈၆၄ 

စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ ) ��ိ�ပီး အငဒ်ိ�-ပစိဖိတ်ေဒသတွင ်စတ�တ� ေြမာက် �ိ�တ့ိ�က်သတ� ဝါအ�ကယ်ဝဆံ�းေနရာ ြဖစ်သည်။ (၂) 

ေြမာက်ပိ�ငး်အငဒ်ိ�ချိ�ငး်နား အပ�ေလျာပိ့�ငး် သစ်ေတာများ - ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ်၂၁.၇ ရာခိ�င�်�နး် (၄,၄၀ဝ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) 

 
47 In 2016, a 13-dam cascade on the Nu-Thanlwin River with a total installed capacity of 21,320 MW was suspended by 
the People‟ Republic of China due to environmental and social concerns.   
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��ိသည်။ သလံွငပ်ငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ��င် ့ သလံွငြ်မစ်အလယ်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတိ�က့ိ� ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ြခငး် 

အားြဖင် ့ရ��ိမည် ့အြခားအေရးပါေသာ အကျိ�းေကျးဇ�းများတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် - 

• ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်မ� ၊ ေရစီးဆငး်မ� ၊ ��နး်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငမ်� ��င် ့ ငါးေ���ေြပာငး်သွားလာမ� တိ�က့ိ� များစွာ 

ေြပာငး်လဲသွားေစ�ိ�ငသ်ည့် �ကီးမားေသာ ဆည်ေရသိ�ေလ�ာင ်ထိနး်သမ်ိးမ�ကိ� ေ��ာင�်�ားြခငး် 

• ေရစီးဆငး်မ� ��င် ့ ငါးေ���ေြပာငး်သွားလာရန ် လမ်းေ�ကာငး် ထနိး်သမ်ိးေပးထားြခငး်။  သလံွငြ်မစ် ��င် ့ ၎ငး်၏ 

ြမစ်လက်တက်များအ�ကား ေ���ေြပာငး်သွားလာသည် ့ငါးမျိ�းစိတ် ၁၀ဝ ဝနး်ကျင�်�ိသည်ဟ� ခန်မ့�နး်ထားသည်။ 

ရာသအီလိ�က်ေရစီးဆငး်မ�ပံ�စံကိ� ထနိး်သမ်ိးထားြခငး်သည် ငါးသေလာက်ကဲသ့ိ� ့ ေ���ေြပာငး်သွားလာသည့် 

ငါးများ ြမစ်အတွငး် ဆက်လက်စ�နဆ်န ်ေရွ�ေြပာင ်သွားလာ�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။  

• ေရလ�မ်းလွငြ်ပငမ်ျားသိ� ့ ��နး်��င် ့အာဟာရ သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျမ�ကိ� ထနိး်သမ်ိးေပးထားြခငး်သည် ေရလ�မ်းလွငြ်ပင ်

သးီ��စိံ�က်ခငး်၊ စိ�က်ပျိ�းေရး ��င် ့ ငါးလ�ပ်ငနး်တိ�အ့ြပင၊် ေ�ကာငတ်ံငါ၊ အာ��လက်သည်းအေသးစား ဖျံ ��င် ့

ထိ�ငး်မိေကျာငး် တိ� ့ ေနထိ�ငရ်ာေနရာများကိ� ဖနတ်ီးေပးသည် ့ စိမ့်ေတာေြမများကိ� အေထာက်အက�ြပ�သည်။ 

• ထိ�ငး်�ိ�ငင်�ံ�င် ့ နယ်နမိိတ်ြမစ်ြဖစ်သည် ့၊ ��ားပါးသည့် ေဒသရငး်မျိ�းစိတ် ငါး ��င် ့ေရေနသတ� ဝါများလည်း ��ိသည့် 

နမ့်မိ�းအ ိြမစ်လက်တက်၏ ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်မ�ကိ� ထိနး်သမ်ိးေပးြခငး်။ 

အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ ထခိိ�က်မ�မ� အကာအကွယ်ထားရမည့် သလံွငြ်မစ်၏ တစ်မ�ထ�းြခားေသာ 

တနဖိ်�းများ တွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် - 

• က�နး်ေနေရေန သွားတွားသတ� ဝါမျိ�းစိတ် ၉၂ မျိ�းအတွက် ေနထိ�ငက်ျက်စားရာေရချိ�များ - ဤြမစ်တွင ်

မျိ�းသ��းရန ် ေဘးသင်လ့ျက်��ိေသာ အာ��ေရကနေ်နေရချိ�လိပ်�ကီး ��င် ့ ေခါငး်�ကီးလိပ်အပါအဝင ် ကမ�ာ့ 

မျိ�းစိတ်မျိ�းကွဲ အများဆံ�း လိပ်�ကီးများ��ိပါသည်။48   

• သလံွငြ်မစ် ေအာက်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ် ေရေည�ာင်ေ့ကာငင်�က်များ၊ လိပ်�ကီးမျိ�းများ ၊ လငး်�ိ�မ့ျား ��င် ့

ကျားများ အပါအဝင ်တိရစ�ာနမ်ျိ�းစံ�အတွက် ေနထိ�ငက်ျက်စားရာေနရာများ 

9.2.2။ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြခငး်  

တနဖိ်�းနမ့်ိ ဇ�န ် (၅ ခ�) ��င် ့တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ဇ�န ် (၅ ခ�) တိ�ပ့ါဝငသ်ည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ်၁၀ ခ�သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ

အတွငး် သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း ဧရိယာ ၏ ၅၇.၉ ရာခိ�င�်�နး် (၇၃,၈၄၃ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) ��င် ့ ၂၆.၂ ရာခိ�င�်�နး် ( ၃၃,၃၈၆ 

စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) အသးီသးီကိ�ဖံ�းလ�မ်းထား�ပီး စ�စ�ေပါငး်ဧရိယာသည် သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း၏ ၈၄.၁ ရာခိ�င်��နး် 

��ိပါသည်။ ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၁၀ ခ�အနက် မည်သည်တိ�က့ိ� ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် အသံ�းြပ� 

သင့�်ပီး မည်သည်တိ�က့ိ� ထိနး်သမ်ိးေစာင်�့�ာက်ရန ် ချနထ်ားသင့ေ်�ကာငး် ဆံ�းြဖတ်ြခငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေရ��ည်တည်တံ့မ� 

ရ��ိရန ် �ကီးမားေသာ အခွင်အ့လမ်းတစ်ရပ် ရ��ိမည်ြဖစ်သည်။ 

သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွငး် ေမာငး်��င်လ့ည်ပတ်လျက်��ိသည် ့ ၁၀ မဂ�ါဝပ်��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ 

စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားသည် လက်��ိတွင ် ၃၀၂မဂ�ါဝပ် ��ိသည်။ ဘလီ�းေချာငး်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ် ေမာငး်��င် 

လည်ပတ်ဆ ဲေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၃ ခ� (တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၂၄၈ မဂ�ါဝပ်) ��င် ့တည်ေဆာက်ဆ ဲစီမံကိနး်တစ်ခ� ( 

၃၀ မဂ�ါဝပ်) တိ��့�ိ�ပီး နမ့်တိန ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲစီမံကိနး် တစ်ခ� ( ၅၄ မဂ�ါဝပ် ) ��င် ့ေနာက်ထပ် 

တည်ေဆာက်ဆ ဲ စီမံကိနး် တစ်ခ� (၅၁မဂ�ါဝပ်) ��ိသည်။ ေနာက်ထပ်ေရအားလ�ပ်စစ်ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခများကိ� ြမစ်တစ်ခ�အေပ� 

 
48  
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/freshwater_problems/river_decline/10_rivers_risk/salwe
en_river/ 
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စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င်တ့ည်ေဆာက်သည့်ပံ�စံများ��ိသည် ့  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��စ်ခ� သိ�မ့ဟ�တ် စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆင ်

စက်အငအ်ား  ၅၈၅ မဂ�ါဝပ်��ိသည်၊့ အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ငါးခ� ��ိသည် ့ နမ့်ပွနြ်မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တိ�တ့ွင ်

ေတွ� �ိ�ငသ်ည်။ သိ�ေ့သာ် နမ့်တိန�်�င် ့နမ့်ပွန ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��စ်ခ�စလံ�းသည် ပဋပိက� ြဖစ်ပွားလွယ်သည် ့ဧရိယာများ ြဖစ် 

�ပီး၊ ပဋပိက�ထ�ိ�လွယ်မ�ဆိ�ငရ်ာ အေသးစိတ်ဆနး်စစ်မ�များ လိ�အပ်မည် ြဖစ်သည်။ 

ပံ� 9.2။ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း ေရ��ည်တည်တံမ့� 
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စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င်တ့ည်ေဆာက်သည့်ပံ�စံများ��ိသည် ့  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��စ်ခ� သိ�မ့ဟ�တ် စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆင ်

စက်အငအ်ား  ၅၈၅ မဂ�ါဝပ်��ိသည်၊့ အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ငါးခ� ��ိသည် ့ နမ့်ပွနြ်မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တိ�တ့ွင ်

ေတွ� �ိ�ငသ်ည်။ သိ�ေ့သာ် နမ့်တိန�်�င် ့နမ့်ပွန ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��စ်ခ�စလံ�းသည် ပဋပိက� ြဖစ်ပွားလွယ်သည် ့ဧရိယာများ ြဖစ် 

�ပီး၊ ပဋပိက�ထ�ိ�လွယ်မ�ဆိ�ငရ်ာ အေသးစိတ်ဆနး်စစ်မ�များ လိ�အပ်မည် ြဖစ်သည်။ 

ပံ� 9.2။ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း ေရ��ည်တည်တံမ့� 
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9.3။ မဲေခါင်ြမစ်ဝ�မ်းေရ��ည်တည်တံ့မ�  

9.3.1။ ပတ်ဝနး်ကျင် ��င့် လ�မ�ေရးဆိ�င်ရာ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်မ�  

မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်း၏ ၂.၇ ရာခိ�င�်�နး် (၂၁,၉၄၇ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ�ပီး  ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း 

ေရစီးဆငး်မ� စ�စ�ေပါငး် ၏ ၂ ရာခိ�င�်�နး်ခန် ့  ြဖည်ဆ့ည်းေပးသည် (ပံ� ၉.၃) ။ နမ့်ေလွ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်တည်ေဆာက်�ပီး 

ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး် (မိ�ငး်ဝ စီမံကိနး် - ၆၆ မဂ�ါဝပ်) သည်  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်း ဧရိယာ စ�စ�ေပါငး်၏ 

၄၃ ရာခိ�င�်�နး် (၉,၃၆၄ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)ကိ� ထိနး်ည�ိကာ၊ ထိ�အပိ�ငး်ကိ� ြမစ်ဝ�မ်း၏ ကျနသ်ည့်အပိ�ငး်��င် ့အလျားလိ�က် 

အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက်ထားသည်။ ဤနည်းအားြဖင် ့ နမ့်ေလွြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ အထက်ပိ�ငး် ��င် ့ မဲေခါငပ်ငမ် 

ြမစ်ေ�ကာငး်အ�ကားတွင ်ငါးေ���ေြပာငး်သွားလာမ� ��င် ့��နး်များ လွတ်လပ်စွာ သယ်ေဆာငစီ်းဆငး်မ�ကိ�  တားဆးီသည်။  

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ထနိး်သိမ်းေစာင်ေ့��ာက်မ�သည် ြမနမ်ာ-လာအိ� နယ်စပ်တစ်ေလ�ာက်��ိ မဲေခါငြ်မစ်အ��ည် ၁၈၀ ကီလိ� 

မီတာ ဝနး်ကျငက်ိ� ထနိး်သိမ်းေပးမည်ြဖစ်သည်။ ဤြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်သည် (တ��တ်�ိ�ငင်အံတွငး်ကျေရာက်သည့် 

ြမစ်ဖျားပိ�ငး်ကိ� ထိနး်ည�ိထားြခငး်ေ�ကာင်)့ ြပ�ြပငမွ်မ်းမံထားသည့် ေရေနသက်��ိကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများကိ� 

ေပးအပ်မည်ြဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ် လက်��ိြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ��င် ့ ��နး်သယ်ေဆာငမ်� အေြပာငး်အလဲများအေပ� ထပ်တိ�း 

သက်ေရာက်မည် မဟ�တ်ပါ။ 

မဲေခါင(်အြခား) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ တနဖိ်�းြမင်ဇ့�နက်ိ� ထနိး်သိမ်းေစာင်ေ့��ာက်ရနအ်ဆိ�ြပ�ချက်သည် မထိမခိ�က်��ိေနေသး 

ေသာ ြမစ် ၃ ြမစ် (နမ့်မဲခမ်း ��င် ့နမ့်ဖိ�/ နမ့်ေငါင)် ��င် ့မဲေခါငပ်ငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်တိ�အ့�ကား တိ�က်�ိ�က်ဆက်သွယ်ေပးမည် 

ြဖစ်၍၊ ထိ�ဧရိယာသည် စ�စ�ေပါငး် ေရဆငး်ဧရိယာ ၆,၅၃၄ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ (ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ မဲေခါင ်ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

၂၉.၈ ရာခိ�င�်�နး်) ကိ� လ�မ်းြခံ�သည်။ 

မဲေခါင(်အြခား) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် တ��တ်�ိ�ငင် ံ မ� ေရ��တိဂံေဒသအထ ိ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်နံယ်စပ်တစ်ေလ�ာက်တွင ် မဲေခါင ်

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ထစီဲးဝငသ်ည်။ မဲေခါင(်အြခား) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်  ေကျာက်ေဆာငက်မ်းပါးထ�ထပ်သည် ့ ေရလမ်း 

ေ�ကာငး် အ��ည် ၂၈၇ ကီလိ�မီတာ��ိသည် ့ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ပါဝင�်ပီး၊ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် အမျိ�းအစား ၇ ခ���ိသည်အ့နက် 

၃ ခ�သည် ��ားပါးသည် ့ အမျိ�းအစား ြဖစ်သည်။ မဲေခါင(်အြခား) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲကိ� ထိနး်သိမ်းေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်သည် 

မဲေခါငပ်ငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ��င် ့ ဆက်သွယ်မ�၊ ေရစီးဆငး်မ���င် ့ ��နး်ဝငေ်ရာက်မ�တိ�က့ိ� ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးေပးမည် ြဖစ် 

သည်။ ဤ ဧရိယာသည် မျိ�းသ��းလ�နးီ အလွနအ်မငး် ��ားပါးေသာ/��ားပါးေသာ ငါးမျိ�းစိတ်များ ��ိေနြခငး်ေ�ကာင် ့အလွန ်

ြမင်မ့ားသည် ့ ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�း��ိပါသည်။ မဲေခါငြ်မစ် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ကိ�  ြမစ်တွငး်အဓိကကျေသာ 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာ အြဖစ် အသအိမ�တ် ြပ�ထားပါသည်။ 

ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲကိ� ထိနး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်သည် အဓိကကျေသာဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာ (၄၀ 

ရာခိ�င�်�နး်)၊ မထိမခိ�က်��ိေနေသးေသာသစ်ေတာ (၁၂ ရာခိ�င�်�နး်)��င် ့ ပါဆာေဘးမ့ဲေတာဧရိယာ (၂ ရာခိ�င�်�နး်) တိ� ့ ပါဝင ်

သည်ဧ့ရိယာအေပ� တိ�က်�ိ�က် သိ�မ့ဟ�တ် သွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�များအား ေ��ာင�်�ား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ဤေနရာတွင ်

အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာ ဆိ�သည်မ�ာ- �ိ�တ့ိ�က်သတ� ဝါငယ်များအတွက်အေရးပါေသာ 

ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာတစ်ခ� ��င် ့ တ��တ်၊ လာအိ�၊ ထိ�ငး် ��င် ့ ြမနမ်ာတိ�အ့�ကား နယ်နမိိတ်များကိ� 

ြဖန်က့ျက်လျက်��ိသည် ့ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲနယ်ေြမ ေလ�ာက်လမ်းတိ� ့ြဖစ်သည်။ ဤဧရိယာသည် ေြမာက်ပိ�ငး်အငဒ်ိ�ချိ�ငး်နား 

အပ�ေလျာပိ့�ငး်သစ်ေတာ ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသများအတွငး်တွင ် ကျေရာက်လျက်��ိသည်။ ဤြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲကိ� 

ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ထားြခငး်သည် ဤ ပဋပိက�ဒဏ ် ခံစားေနရေသာ ဧရိယာအတွငး် အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငထ်ည်ေဖာ်မ�ကိ� ေ��ာင�်�ား�ိ�ငမ်ည် ြဖစ်သည်။ 
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9.3.2။ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြခငး်  

တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�န ်၂ ခ� ( ၅၄.၇ ရာခိ�င�်�နး် ( ၁၂,ဝ၀၂ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)) ��င် ့တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ် ၁ ခ� ( ၁၅.၅ ရာခိ�င�်�နး် 

(၃,၄၁၁ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ)) တိ�ပ့ါ��ိသည် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၃ ခ�သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ မဲေခါင ်ြမစ်ဝ�မ်း၏ စ�စ�ေပါငး် 

ဧရိယာ ၇၀.၂ ရာခိ�င�်�နး် ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။  

မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွငး် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆဲ ၁၀ မဂ�ါဝပ်��င်အ့ထက် စီမံကိနး်မ�ာ - နမ့်ေလွ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��ိ 

တည်ေဆာက်�ပီး စီမံကိနး်  ၆၆မဂ�ါဝပ် ြဖစ်သည်။ ေနာက်ထပ်ေရအားလ�ပ်စစ်ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခမ�ာ - ြမစ်တစ်ခ�အေပ� 

စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င် ့ တည်ေဆာက်သည့်ပံ�စံြဖင် ့ စီမံေရးဆွအဲဆိ�ြပ�ထားသည် ့ နမ့်ေလွြမစ်ဝ�မ်း  စီမံကိနး် ၄ ခ� ၊  

စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၆၁၈ မဂ�ါဝပ် ြဖစ်သည်။ နမ့်က�တ် တွငလ်ည်း အလားတ�အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ 

အတွက် အလားအလာများ��ိ�ိ�ငသ်ည်။ ထိ�ေနရာတွင ် စီမံေရးဆွထဲားသည် ့ စီမံကိနး် တစ်ခ� (၃၀ မဂ�ါဝပ်) ��င် ့ အြခား 

စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိသည့်ေနရာ တစ်ခ� (နမ့်က�တ် -၃၀ မဂ�ါဝပ်) တိ��့�ိသည်။ သိ�ေ့သာ် 

ထိ�စီမံကိနး်အတွက် ေနာက်ထပ်စ�းစမ်း ေလလ့ာမ�များ လိ�အပ်သည်။ 

ပံ� 9.3။ မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်း ေရ��ည်တည်တံမ့� 
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9.3.2။ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြခငး်  

တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�န ်၂ ခ� ( ၅၄.၇ ရာခိ�င�်�နး် ( ၁၂,ဝ၀၂ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)) ��င် ့တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ် ၁ ခ� ( ၁၅.၅ ရာခိ�င�်�နး် 

(၃,၄၁၁ စတ�ရနး် ကီလိ�မီတာ)) တိ�ပ့ါ��ိသည် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၃ ခ�သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ မဲေခါင ်ြမစ်ဝ�မ်း၏ စ�စ�ေပါငး် 

ဧရိယာ ၇၀.၂ ရာခိ�င�်�နး် ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။  

မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွငး် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆဲ ၁၀ မဂ�ါဝပ်��င်အ့ထက် စီမံကိနး်မ�ာ - နမ့်ေလွ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��ိ 

တည်ေဆာက်�ပီး စီမံကိနး်  ၆၆မဂ�ါဝပ် ြဖစ်သည်။ ေနာက်ထပ်ေရအားလ�ပ်စစ်ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခမ�ာ - ြမစ်တစ်ခ�အေပ� 

စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င် ့ တည်ေဆာက်သည့်ပံ�စံြဖင် ့ စီမံေရးဆွအဲဆိ�ြပ�ထားသည် ့ နမ့်ေလွြမစ်ဝ�မ်း  စီမံကိနး် ၄ ခ� ၊  

စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၆၁၈ မဂ�ါဝပ် ြဖစ်သည်။ နမ့်က�တ် တွငလ်ည်း အလားတ�အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ 

အတွက် အလားအလာများ��ိ�ိ�ငသ်ည်။ ထိ�ေနရာတွင ် စီမံေရးဆွထဲားသည် ့ စီမံကိနး် တစ်ခ� (၃၀ မဂ�ါဝပ်) ��င် ့ အြခား 

စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိသည့်ေနရာ တစ်ခ� (နမ့်က�တ် -၃၀ မဂ�ါဝပ်) တိ��့�ိသည်။ သိ�ေ့သာ် 

ထိ�စီမံကိနး်အတွက် ေနာက်ထပ်စ�းစမ်း ေလလ့ာမ�များ လိ�အပ်သည်။ 

ပံ� 9.3။ မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်း ေရ��ည်တည်တံမ့� 
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9.4။ စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းေရ��ည်တည်တံ့မ� 

9.4.1။ ပတ်ဝနး်ကျင် ��င့် လ�မ�ေရး ဆိ�င်ရာ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်မ�  

စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းသည်  ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� အဆင်ြ့မင်မ့ား�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၉ ခ� 

(ေရသိ�ေလ�ာငမ်�ပါသည် ့ တမံစီမံကိနး် ၇ ခ� အပါအဝင)် သည် ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ၏ ၃၂.၂ ရာခိ�င�်�နး် (၁၁,၂၅၈ စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ)ကိ� ထိနး်ည�ိလျက်��ိသည်(ပံ� ၉.၄)၊ စီမံကိနး်များသည် ဤ ေရေဝေရလဲဧရိယာများကိ� ပငလ်ယ်��င် ့

အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက်ကာ ြမစ်ေရ စီးဆငး်မ�ပံ�စံ ေြပာငး်လဲေစ�ပီး၊   ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် သိ� ့ ��နး်များ လွတ်လပ်စွာ 

စီးဆငး်မ�ကိ� ဟန်တ့ားကာ၊ ငါးများ ြမစ်ကိ� ထက်ေအာက် စ�နဆ်န ် ေ���ေြပာငး်သွားလာမ�ကိ�လည်း တားဆးီပါသည်။ 

ေရေဝေရလဲဧရိယာအထက်ပိ�ငး်တွင ် ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�၏ ၅၀ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ထိနး်ည�ိထား�ပီး ေအာက်ဘက်ေရေဝေရလဲ 

ဧရိယာတွင ်ထိနး်ည�ိမ� ၃၅ ရာခိ�င�်�နး် ဝနး်ကျငသ်ိ� ့ ကျဆငး်လာကာ ြမစ်ဝတွင ် ၂၄ ရာခိ�င�်�နး် ��ိသည်။ ဤသိ� ့ ထနိး်ည�ိမ� 

အဆင် ့ ြမင်မ့ားြခငး်သည် ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ အေြပာငး်အလဲများ ြဖစ်ေပ� �ိ�ငသ်ည် ့ အ��ရာယ်ြမင်မ့ား�ပီး ��နး်ပိ�ခ့ျမ� 

ေလျာက့ျြခငး်ေ�ကာင် ့ကမ်း�ိ�းတနး်ေဒသအတွငး် အေြပာငး်အလဲများသိ� ့ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝငြ်ဖည်ဆ့ည်း�ပီးြဖစ်�ိ�င် 

သည်။ 49  

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ထနိး်သိမ်းေစာင်ေ့��ာက်မ�သည် ဆငေ်သြမစ်��င်ဆ့ံ�ေတွ�သည်ေ့နရာမ� ပငလ်ယ် အထ ိ၄၀ဝ ကီလိ�မီတာ 

ဝနး်ကျင ် ��ည်ေသာ စစ်ေတာငး်ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်ကိ� လွတ်လပ်စွာစီးဆငး်ေနသည် ့ အေြခအေနအတိ�ငး် ဆက်လက် 

ထနိး်သမ်ိး ေပးထားမည် ြဖစ်သည်။ တည်ေဆာက်�ပီး ေရအားလ�ပ်စစ်များက ြမစ်ဝ�မ်း၏ သံ�းပံ�တစ်ပံ�ကိ� ထနိး်ည�ိမ� 

ြပ�လ�ပ်ေသာ်လည်း မထခိိ�က်ေသာေသာ ကျနပ်ငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်ကိ� အကာအကွယ်ေပးြခငး်သည် ြမစ်အထက်ပိ�ငး် 

ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲတစ်ခ�ချငး်စီ၏ ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်မ�ကိ� ေထာက်က�ေပးမည်ြဖစ်၍၊ မ�ကာေသးမီက Ramsar  

စာရငး်ဝင ် စိမ့်ေြမ အြဖစ် သတ်မ�တ်ခံခဲ့ရသည် ့မ�တ� မပငလ်ယ်ေကွ�အတွငး်သိ� ့ စစ်ေတာငး်ြမစ်မ� ��နး် ��င် ့အာဟာရများ 

စီးဝငေ်စသည်။  

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်အားြဖင် ့ ရ��ိမည် ့ အြခားအေရးပါေသာ ြဖစ်စ�များ��င် ့ တစ်မ�ထ�းြခား 

သည် ့တနဖိ်�းများတွင ် ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် - 

• ကမ်း�ိ�းတနး် ြဖစ်စ�များ - သဘာဝ ေရစီးထကွ်မ� ��င် ့��နး်သယ်ေဆာငပိ်�ခ့ျမ�တိ� ့ အေပ� အမ�ီြပ�ေနသည်။  

• မိ�းယွနး်�ကီးအငး် Ramsar စာရငး်ဝငစိ်မ့်ေြမ ��င် ့ ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း -  ေရချိ�ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာနမ်ျား 

(ေ���ေြပာငး်ေရေပျာ်င�က်များ အပါအဝင)် အတွက် ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ် ေနထိ�ငက်ျက်စားရာေနရာများ 

ဖနတ်ီးေပးြခငး်၊ ေရ�ကီးမ�ထနိး်ချ�ပ်ြခငး် ��င် ့ စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝြခငး် တိ�အ့တွက် အေရး�ကီးသည်အ့ခနး်က� 

မ�ပါဝငသ်ည်။ 

• ရာသအီလိ�က် ေရစီးဆငး်မ�ပံ�စံ - ငါးသေလာက်ကဲသ့ိ� ့ ေ���ေြပာငး်သွားလာသည် ့ငါးများအား ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် 

တစ်ေလ�ာက် သွားလာခွင်ြ့ပ�သည်။ 

9.4.2။ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြခငး်  

ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၃ ခ�ကိ� တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ် ( စစ်ေတာငး်အြခား) ��င် ့တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�န ်( ေဘာဂထ 

��င် ့ေပါငး်ေလာငး် ) ဟ�၍ ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားရာ၊  ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း၏ ၈၂.၂ ရာခိ�င�်�နး် (၂၈,၆၉၈ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) 

��င် ့ ၁၇.၈ ရာခိ�င�်�နး် ( ၆,၂၁၅ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) အသးီသးီကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် 

ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲ၁၀ မဂ�ါဝပ်��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် ၉ ခ� ၏ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားစ�စ�ေပါငး်မ�ာ  ၈၁၀ 

 
49 Anthony et al., 2017 



 

138 

 

မဂ�ါဝပ် ��ိသည်။ ြမစ်ဝ�မ်း၏ တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့တနဖိ်�း အလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�န ်၃ ခ�အတွငး် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ 

��င် ့ စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ထား�ပီး စီမံကိနး် စ�စ�ေပါငး်သည် ၃၄၅ မဂ�ါဝပ် ��ိမည်ြဖစ်သည်။ ေနာက်ထပ် ေရအားလ�ပ်စစ်ြဖစ်�ိ�င် 

ေြခများကိ�လည်း စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်�ိ�ငပ်ါသည်။ စ�းစမ်းေလလ့ာမ�အရ၊  ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င် ့

တည်ေဆာက်သည့်ပံ�စံြဖင် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထား�ပီးြဖစ်သည် ့ ေပါငး်ေလာငး်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ် ဦးစားေပး 

စီမံကိနး်များ��ိေန�ိ�ငသ်ည်။ ေနာက်ထပ်စီမံကိနး်များအတွက် ေရွးချယ်သည်တ့ည်ေနရာ ၊ ၎ငး်တိ�အ့ား ဒဇိီ�ငး် ေရးဆွဲထားပံ� 

��င် ့ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ပံ�စနစ်များသည် လက်��ိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အြပင၊်  ေနာက်ထပ်စီမံကိနး်များအတွက် 

ေရွးချယ်သည်တ့ည်ေနရာ၊ ၎ငး်တိ�အ့ား ဒဇိီ�ငး်ေရးဆွထဲားပံ���င် ့ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ပံ�စနစ်များသည် စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်း 

အေပ� ေရအားလ�ပ်စစ်၏ေရ��ည်အကျိ�းေဖာ်ေဆာင�်ိ�ငမ်� အတိ�ငး်အတာကိ� အဆံ�းအြဖတ်ေပးမည် ြဖစ်သည်။ 

ပံ� 9.4။ စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်း ေရ��ည်တည်တံမ့� 
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မဂ�ါဝပ် ��ိသည်။ ြမစ်ဝ�မ်း၏ တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့တနဖိ်�း အလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�န ်၃ ခ�အတွငး် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ 

��င် ့ စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ထား�ပီး စီမံကိနး် စ�စ�ေပါငး်သည် ၃၄၅ မဂ�ါဝပ် ��ိမည်ြဖစ်သည်။ ေနာက်ထပ် ေရအားလ�ပ်စစ်ြဖစ်�ိ�င် 

ေြခများကိ�လည်း စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်�ိ�ငပ်ါသည်။ စ�းစမ်းေလလ့ာမ�အရ၊  ြမစ်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င် ့

တည်ေဆာက်သည့်ပံ�စံြဖင် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထား�ပီးြဖစ်သည် ့ ေပါငး်ေလာငး်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ် ဦးစားေပး 

စီမံကိနး်များ��ိေန�ိ�ငသ်ည်။ ေနာက်ထပ်စီမံကိနး်များအတွက် ေရွးချယ်သည်တ့ည်ေနရာ ၊ ၎ငး်တိ�အ့ား ဒဇိီ�ငး် ေရးဆွဲထားပံ� 

��င် ့ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ပံ�စနစ်များသည် လက်��ိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အြပင၊်  ေနာက်ထပ်စီမံကိနး်များအတွက် 

ေရွးချယ်သည်တ့ည်ေနရာ၊ ၎ငး်တိ�အ့ား ဒဇိီ�ငး်ေရးဆွထဲားပံ���င် ့ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ပံ�စနစ်များသည် စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်း 

အေပ� ေရအားလ�ပ်စစ်၏ေရ��ည်အကျိ�းေဖာ်ေဆာင�်ိ�ငမ်� အတိ�ငး်အတာကိ� အဆံ�းအြဖတ်ေပးမည် ြဖစ်သည်။ 

ပံ� 9.4။ စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်း ေရ��ည်တည်တံမ့� 
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9.5။ ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်း  ေရ��ည်တည်တံ့မ�  

ပဲခ�းြမစ်အေပ� ��ိ တစ်ခ�တည်းေသာေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်၊ ေဇာငး်တ�  (၂၀ မဂ�ါဝပ်)သည် ေသးငယ်ေသာ ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်း 

၏ (၁၀,၂၆၁ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) ၁၀.၇ ရာခိ�င�်�နး် (၁,ဝ၉၈ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)ကိ� ထနိး်ည�ိသည်။ ဤ တမံစီမံကိနး် 

သည် ဤေရေဝေရလဲဧရိယာကိ� ြမစ်ဝ�မ်း၏ကျနအ်ပိ�ငး်��င် ့ အလျားလိ�က်အဆက်အသွယ် ြဖတ်ေတာက်ကာ ြမစ်ေရ 

စီးဆငး်မ�ပံ�စံကိ� ေြပာငး်လဲေစသလိ� ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ ��နး်များ လွတ်လပ်စွာစီးဆငး်မ�ကိ� ဟန်တ့ား�ပီး  ငါးများ 

ထက်ေအာက် စ�နဆ်န ်ေ���ေြပာငး်မ�ကိ�လည်း တားဆးီသည်။  

၂၀ဝ ကီလိ�မီတာ ��ည်ေသာ ပဲခ�းြမစ်ကိ� ထိနး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ထားရမည် ့ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အြဖစ် သတ်မ�တ် ထားြခငး် 

မ��ိပါ။ အေ�ကာငး်မ�ာ- ေရေဝေရလဲဧရိယာ ေသးငယ်�ပီး ပဲခ�းြမစ်၏ Strahler Order လည်း နမ့်ိေသာေ�ကာင် ့ြဖစ်သည်။ 

တစ်ခ�တည်း��ိသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲကိ� တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�နဟ်� ပိ�ငး်ြခား သတ်မ�တ်ထားရာ၊ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မ�အတွက် သင်ေ့လျာ်�ိ�ငပ်ါသည်။ လက်��ိတွင ်မည်သည်စီ့မံကိနး်ကိ�မ� အဆိ�ြပ�ထားြခငး်၊ စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ထားြခငး်တိ� ့ 

မ��ိေသာ်လည်း၊  ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များကိ� ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ��ာေဖွေတွ� ��ိ�ိ�င၍်၊ ေရ��ည်အကျိ�း 

ြဖစ်ထနွး်ေသာ စီမံကိနး် တည်ေနရာေရွးချယ်မ�၊ ဒဇိီ�ငး် ��င် ့ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�ဆိ�ငရ်ာ သတ်မ�တ်ချက်များကိ� ချမ�တ် 

ကျင်သ့ံ�းရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ သေဘာတ�ခွင်ြ့ပ��ပီး စီမံကိနး်များအတွက် ေရွးချယ်သည် ့တည်ေနရာ၊ ၎ငး်တိ�အ့ား ဒဇိီ�ငး် 

ေရးဆွထဲားပံ� ��င် ့ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ပံ� စနစ်များသည်  ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်းတွင ်ေရအားလ�ပ်စစ်၏ ေရ��ည်အကျိ�းေဖာ်ေဆာင် 

�ိ�ငမ်�အတိ�ငး်အတာကိ� အဆံ�းအြဖတ်ေပးမည် ြဖစ်သည်။ 

9.6။ ဘးီလငး်ြမစ်ဝ�မ်း ေရ��ည်တည်တံ့မ�  

ေသးငယ်သည် ့ဘးီလငး် ြမစ်ဝ�မ်း( ၃,ဝ၅၆ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) အတွငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ်��င်အ့ထက် 

ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် မ��ိပါ။ ထိ�ေ့�ကာင် ့ သဘာဝအတိ�ငး်��ိေသာြမစ် ��င် ့ ပငလ်ယ်အ�ကား 

ဆက်သွယ်မ�များ ဆက်လက်��ိေနပါသည်။ ၂၁၀ ကီလိ�မီတာ အ��ည်��ိေသာ ဘးီလငး်ြမစ်ကိ� ထနိး်သိမ်းေစာင်ေ့��ာက် 

ရမည် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အြဖစ် သတ်မ�တ်ထားြခငး် မ��ိပါ။ အြခားြမစ်ဝ�မ်းများ��င်�့�ငိး်ယ��လျင ် ေရေဝေရလဲဧရိယာ 

ေသးငယ်�ပီး ပငမ်ြမစ်၏ Strahler Order လည်း နမ့်ိေသာေ�ကာင် ့ ြဖစ်သည်။ တစ်ခ�တည်း��ိေသာြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲကိ� 

တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�နဟ်� ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားရာ၊ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် သင်ေ့လျာ်�ိ�ငပ်ါသည်။ 

လက်��ိတွင ် တမံစီမံကိနး်တစ်ခ� (ဘးီလငး်စီမံကိနး်၊ ၂၈၀ မဂ�ါဝပ်၊ တမံအြမင် ့ ၁၃၁မီတာ၊ ေရဝပ်ဧရိယာ ၃၁၀ 

စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)ကိ� အဆိ�ြပ�ထားရာ၊ တမံအတွငး်ေရသိ�ေလ�ာငထ်ိနး်ည�ိရက်ေပါငး်  (၅၇၈ ရက် ဝနး်ကျင)် ��ိမည် 

ြဖစ်သည်။ ထိ�စီမံကိနး်သည် ဘးီလငး်ြမစ်ဝ�မ်ဧရိယာ  ၇၃.၆ ရာခိ�င�်�နး် ( ၂,၂၅၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) မ� စီးဆငး်မ�ကိ� 

များစွာ ထနိး်ည�ိမည်ြဖစ်�ပီး ေရေဝေရလဲဧရိယာကိ� ြမစ်ဝ�မ်း၏ ကျနသ်ည့်အပိ�ငး်များ��င် ့အလျားလိ�က် အဆက်အသွယ် 

ြဖတ်ေတာက်မည်ြဖစ်�ပီး၊ ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး် သိ� ့ ��နး်များ လွတ်လပ်စွာ စီးဆငး်မ�ကိ� ဟန်တ့ားကာ ငါးများ ထက်ေအာက် 

စ�နဆ်န ်သွားလာမ�ကိ� တားဆးီမည်ြဖစ်သည်။ 

9.7။ တနသ�ာရီ ြမစ်ဝ�မ်းေရ��ည်တည်တံ့မ�  

9.7.1။ ပတ်ဝနး်ကျင် ��င့် လ�မ�ေရး ဆိ�င်ရာ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်မ�  

တနသ�ာရီြမစ်ဝ�မ်းတွင ် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ်��င်အ့ထက် တည်ေဆာက်�ပီး သိ�မ့ဟ�တ် တည်ေဆာက်ဆ ဲ

ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်မ��ိပါ(ပံ� ၉.၅)။ ထိ�ေ့�ကာင် ့ဤြမစ်ဝ�မ်း��ိ ြမစ်များသည် ထိနး်ည�ိမ�ခံရြခငး်မ��ိဘ ဲ��ိေနပါသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ အဓိကြမစ်ြဖစ်သည် ့ တနသ�ာရီြမစ်သည်  ြမစ်ဝ�မ်း၏ ေရေဝေရလဲဧရိယာ ၃၉.၈ ရာခိ�င�်�နး် (၁၇,၈၆၅ 

စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) ကိ� လ�မ်းြခံ�ထား၍၊ ြမစ်ဝ�မ်း၏ ကျနသ်ည် ့အစိတ်အပိ�ငး်အများစ�ကိ� ေသးငယ်သည် ့ကမ်း�ိ�းတနး် 
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ေရေဝေရလဲဧရိယာများ ြဖင်ဖ့ွဲ �စည်းထားသည်။ တနသ�ာရီြမစ်၏အရွယ်အစား ��င် ့ ဤအရငး်အြမစ်အတွက် သတငး် 

အချက်အလက် မ��ိေသာေ�ကာင် ့၊ ဤအဆင်တ့ွင ်မည်သည် ့ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ထိနး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်မ�ကိ�မ� အ�ကံြပ� 

ထားြခငး် မ��ိပါ။  

ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ရန ်အဆိ�ြပ�ထားသည့် တနဖိ်�းြမင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�န ်��စ်ခ� ြဖစ်သည့် တနသ�ာရီ ��င် ့တနသ�ာရီ 

(အြခား) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��စ်ခ�သည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ ၉၇.၈ ရာခိ�င�်�နး်(၄၃,၈၈၄ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)ကိ� လ�မ်းြခံ�ထား�ပီး၊ 

မထမိခိ�က် ��ိေနေသးသည် ့ြမစ် ၆ ခ�အား မည်သည် ့ထိနး်ည�ိမ�မ� မ��ိဘ ဲပငလ်ယ်ြဖင် ့ဆက်သွယ်ေပးမည် ြဖစ်သည်။ - 

• တနသ�ာရီ - တနသ�ာရီ ၊ ဆာရာဝါ  ��င် ့ငါးဝနေ်ချာငး် ြမစ်များ 

• တနသ�ာရီ(အြခား) - ေရး ၊ အေနာက်ကမ်း�ိ�းတနး် ��င် ့ေလညာြမစ်များ 

အဆိ�ပါ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��စ်ခ�ကိ� ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်မ�သည်  အေရး�ကီးသည် ့ြဖစ်စ�များြဖစ်သည် ့ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� 

��င် ့�ကီးမားသည့် ကမ်း�ိ�းတနး် ဧရိယာများ (လမ�ေတာများ၊ ပငလ်ယ်ြမစ်ဝက�နး်စ� ��ိ အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ 

တည်��ိရာေနရာများ ��င် ့အဏ� ဝါ �မိတ်က�နး်စ���ိ အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာ ေနရာများ အပါအဝင)်ကိ� 

အေထာက်အက�ြပ�ေနသည် ့ ��နး်သယ်ယ�ပိ�ခ့ျမ�တိ�က့ိ� ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးေပးမည်။ ထိ�အ့ြပင ် ေဘးမ့ဲေတာ သံ�းခ�ကိ� 

တိ�က်�ိ�က်��င် ့ သွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�များမ� ေ��ာင�်�ား�ိ�ငေ်စမည်။ ထိ�ေဘးမ့ဲေတာများမ�ာ - (၁) ေမာ်စကိ�က�နး် ေတာ�ိ�ငး် 

တိရစ�ာနေ်ဘးမ့ဲေတာ (၂) လမ်ပိက�နး် အဏ� ဝါအမျိ�းသားဥယျာ� (၃) တနသ�ာရီ သဘာဝ�ကိ�းဝိ�ငး်သစ်ေတာ များြဖစ်�က 

�ပီး၊ ယငး်တိ�၏့ ၆၄.၇ ရာခိ�င�်�နး်သည် က�နး်ေြမ၊ ြမစ်တွငး် ��င် ့ အဏ� ဝါဆိ�ငရ်ာ အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ 

တည်��ိရာေနရာများ��င် ့ ဖံ�းလ�မ်းေနသည်။ ဤ ဧရိယာများသည် ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသ ၆ ခ�ကိ� လက်ခံထားသည်။ 

ဧရိယာ၏ တစ်ဝက်ကိ� တနသ�ာရီ - ထိ�ငး်ေတာငပိ်�ငး် တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး် အ�မဲစိမ်းမိ�းသစ်ေတာ (၆၄ ရာခိ�င�်�နး်)၊ 

မျိ�းသ��းလ�နးီ အလွန�်�ားပါးေသာ/��ားပါးေသာ ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသ ��စ်ခ� - ဧရာဝတီ ေြခာက်ေသွ�ေတာများ (ဝ.၁ 

ရာခိ�င�်�နး်) ��င် ့ြမနမ်ာကမ်း�ိ�းတနး် လမ�ေတာ ( ၂.၉ ရာခိ�င�်�နး် ) တိ�က့ �ကီးစိ�းထားသည်။  

အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ထခိိ�က်မ�များကိ� ေအာက်ပါေနရာများတွငလ်ည်း ေ��ာင�်က��ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်- 

• တနသ�ာရီ သစ်ေတာ စ�က�လမ်း (TFC) ။ ကမ�ာအ့ေမွအ��စ် စာရငး်တွင ် ထည်သ့ွငး်ရန ် စ�းစားေနသည်၊့ 

တနသ�ာရီ ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲအတွငး်��ိ ကျားများ ��င် ့ ဆငမ်ျားအတွက် အေရး�ကီးသည် ့ စ�က�လမ်း။ ဤ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာများ (၉၀ ရာခိ�င�်�နး်) ��င် ့မထခိိ�က်ဘဲ 

��ိေနေသးသည် ့သစ်ေတာ (၆၄ ရာခိ�င�်�နး်) တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ 

• တနသ�ာရီအြခား ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ။ င�က်များ၊�ိ�တ့ိ�က်သတ� ဝါများ ��င် ့ ေရေနေဒသရငး်အပင�်�င် ့ တိရစ�ာန ် များ 

အတွက် အေရးပါေသာ ေနထိ�ငက်ျက်စားရာေနရာများြဖစ်�ပီး KBA (၄၆ ရာခိ�င�်�နး်) ��င် ့မထမိခိ�က် ��ိေနေသး 

ေသာ သစ်ေတာ (၄၅ ရာခိ�င�်�နး်) တိ� ့ ဖွဲ�စည်းပါဝငသ်ည်။ 

ထိ�အ့ြပင ်အတိတ်ကာလက လက်နက်ကိ�င ်ပဋပိက�များ ��ိခဲ့သည် ့တနသ�ာရီ ��င် ့တနသ�ာရီ (အြခား) ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲများ 

အတွငး် မည်သည့်အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက်မဆိ� ပဋပိက�ထ�ိ�လွယ်မ� ဆနး်စစ်ြခငး်ကိ� 

ေဆာငရွ်က်သင့သ်ည်။ 

9.7.2။  လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြခငး်  

တနသ�ာရီ ြမစ်ဝ�မ်းတွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် တည်ေဆာက်�ပီးေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် မ��ိပါ။ 

တနဖိ်�း အလယ်အလတ်ဇ�နြ်ဖစ်သည် ့ ဂလိ�ေဟာငဂ်ရာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ် စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်�ပီး စီမံကိနး်တစ်ခ� (၄၀ 

မဂ�ါဝပ်)သည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ ၂.၂ ရာခိ�င�်�နး် (၉၉၂ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)ကိ�သာ လ�မ်းြခံ�ထားရာ၊  ေရအားလ�ပ်စစ် 
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ေရေဝေရလဲဧရိယာများ ြဖင်ဖ့ွဲ �စည်းထားသည်။ တနသ�ာရီြမစ်၏အရွယ်အစား ��င် ့ ဤအရငး်အြမစ်အတွက် သတငး် 

အချက်အလက် မ��ိေသာေ�ကာင် ့၊ ဤအဆင်တ့ွင ်မည်သည် ့ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ထိနး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်မ�ကိ�မ� အ�ကံြပ� 

ထားြခငး် မ��ိပါ။  

ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ရန ်အဆိ�ြပ�ထားသည့် တနဖိ်�းြမင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�န ်��စ်ခ� ြဖစ်သည့် တနသ�ာရီ ��င် ့တနသ�ာရီ 

(အြခား) ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��စ်ခ�သည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ ၉၇.၈ ရာခိ�င�်�နး်(၄၃,၈၈၄ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)ကိ� လ�မ်းြခံ�ထား�ပီး၊ 

မထမိခိ�က် ��ိေနေသးသည် ့ြမစ် ၆ ခ�အား မည်သည် ့ထိနး်ည�ိမ�မ� မ��ိဘ ဲပငလ်ယ်ြဖင် ့ဆက်သွယ်ေပးမည် ြဖစ်သည်။ - 

• တနသ�ာရီ - တနသ�ာရီ ၊ ဆာရာဝါ  ��င် ့ငါးဝနေ်ချာငး် ြမစ်များ 

• တနသ�ာရီ(အြခား) - ေရး ၊ အေနာက်ကမ်း�ိ�းတနး် ��င် ့ေလညာြမစ်များ 

အဆိ�ပါ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��စ်ခ�ကိ� ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်မ�သည်  အေရး�ကီးသည် ့ြဖစ်စ�များြဖစ်သည် ့ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� 

��င် ့�ကီးမားသည့် ကမ်း�ိ�းတနး် ဧရိယာများ (လမ�ေတာများ၊ ပငလ်ယ်ြမစ်ဝက�နး်စ� ��ိ အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ 

တည်��ိရာေနရာများ ��င် ့အဏ� ဝါ �မိတ်က�နး်စ���ိ အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာ ေနရာများ အပါအဝင)်ကိ� 

အေထာက်အက�ြပ�ေနသည် ့ ��နး်သယ်ယ�ပိ�ခ့ျမ�တိ�က့ိ� ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးေပးမည်။ ထိ�အ့ြပင ် ေဘးမ့ဲေတာ သံ�းခ�ကိ� 

တိ�က်�ိ�က်��င် ့ သွယ်ဝိ�က်ထခိိ�က်မ�များမ� ေ��ာင�်�ား�ိ�ငေ်စမည်။ ထိ�ေဘးမ့ဲေတာများမ�ာ - (၁) ေမာ်စကိ�က�နး် ေတာ�ိ�ငး် 

တိရစ�ာနေ်ဘးမ့ဲေတာ (၂) လမ်ပိက�နး် အဏ� ဝါအမျိ�းသားဥယျာ� (၃) တနသ�ာရီ သဘာဝ�ကိ�းဝိ�ငး်သစ်ေတာ များြဖစ်�က 

�ပီး၊ ယငး်တိ�၏့ ၆၄.၇ ရာခိ�င�်�နး်သည် က�နး်ေြမ၊ ြမစ်တွငး် ��င် ့ အဏ� ဝါဆိ�ငရ်ာ အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ 

တည်��ိရာေနရာများ��င် ့ ဖံ�းလ�မ်းေနသည်။ ဤ ဧရိယာများသည် ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသ ၆ ခ�ကိ� လက်ခံထားသည်။ 

ဧရိယာ၏ တစ်ဝက်ကိ� တနသ�ာရီ - ထိ�ငး်ေတာငပိ်�ငး် တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး် အ�မဲစိမ်းမိ�းသစ်ေတာ (၆၄ ရာခိ�င�်�နး်)၊ 

မျိ�းသ��းလ�နးီ အလွန�်�ားပါးေသာ/��ားပါးေသာ ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသ ��စ်ခ� - ဧရာဝတီ ေြခာက်ေသွ�ေတာများ (ဝ.၁ 

ရာခိ�င�်�နး်) ��င် ့ြမနမ်ာကမ်း�ိ�းတနး် လမ�ေတာ ( ၂.၉ ရာခိ�င�်�နး် ) တိ�က့ �ကီးစိ�းထားသည်။  

အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ထခိိ�က်မ�များကိ� ေအာက်ပါေနရာများတွငလ်ည်း ေ��ာင�်က��ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်- 

• တနသ�ာရီ သစ်ေတာ စ�က�လမ်း (TFC) ။ ကမ�ာအ့ေမွအ��စ် စာရငး်တွင ် ထည်သ့ွငး်ရန ် စ�းစားေနသည်၊့ 

တနသ�ာရီ ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲအတွငး်��ိ ကျားများ ��င် ့ ဆငမ်ျားအတွက် အေရး�ကီးသည် ့ စ�က�လမ်း။ ဤ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်��ိရာေနရာများ (၉၀ ရာခိ�င�်�နး်) ��င် ့မထခိိ�က်ဘဲ 

��ိေနေသးသည် ့သစ်ေတာ (၆၄ ရာခိ�င�်�နး်) တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ 

• တနသ�ာရီအြခား ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ။ င�က်များ၊�ိ�တ့ိ�က်သတ� ဝါများ ��င် ့ ေရေနေဒသရငး်အပင�်�င် ့ တိရစ�ာန ် များ 

အတွက် အေရးပါေသာ ေနထိ�ငက်ျက်စားရာေနရာများြဖစ်�ပီး KBA (၄၆ ရာခိ�င�်�နး်) ��င် ့မထမိခိ�က် ��ိေနေသး 

ေသာ သစ်ေတာ (၄၅ ရာခိ�င�်�နး်) တိ� ့ ဖွဲ�စည်းပါဝငသ်ည်။ 

ထိ�အ့ြပင ်အတိတ်ကာလက လက်နက်ကိ�င ်ပဋပိက�များ ��ိခဲ့သည် ့တနသ�ာရီ ��င် ့တနသ�ာရီ (အြခား) ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲများ 

အတွငး် မည်သည့်အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက်မဆိ� ပဋပိက�ထ�ိ�လွယ်မ� ဆနး်စစ်ြခငး်ကိ� 

ေဆာငရွ်က်သင့သ်ည်။ 

9.7.2။  လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်ြခငး်  

တနသ�ာရီ ြမစ်ဝ�မ်းတွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် တည်ေဆာက်�ပီးေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် မ��ိပါ။ 

တနဖိ်�း အလယ်အလတ်ဇ�နြ်ဖစ်သည် ့ ဂလိ�ေဟာငဂ်ရာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ် စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်�ပီး စီမံကိနး်တစ်ခ� (၄၀ 

မဂ�ါဝပ်)သည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ ၂.၂ ရာခိ�င�်�နး် (၉၉၂ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)ကိ�သာ လ�မ်းြခံ�ထားရာ၊  ေရအားလ�ပ်စစ် 
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အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် အခွင်အ့လမ်းများစွာ ��ိေနသည်။  အရွယ်အစားပိ�ေသးေသာ၊  ထခိိ�က်မ�ပိ�နည်းေသာ 

စီမံကိနး်များကိ�လည်း တနဖိ်�းြမင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�န ်��စ်ခ�အတွငး် စ�းစား�ိ�ငသ်ည်။  

ပံ� ၉.၅ ။ တနသ�ာရီ ြမစ်ဝ�မ်း ေရ��ည်တည်တံမ့� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8။ ရခိ�င် ြမစ်ဝ�မ်း ေရ��ည်တည်တံ့မ�  

9.8.1။ ပတ်ဝနး်ကျင် ��င့် လ�မ�ေရးဆိ�င်ရာ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်မ�  

ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်းသည် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ်��င်အ့ထက် တည်ေဆာက်ဆေဲရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�သာ 

��ိ�ပီး၊ ၎ငး်မ�ာ သ�ေဌးစီမံကိနး်(၁၁၁ မဂ�ါဝပ်) ြဖစ်သည်(ပံ� ၉.၆) ။ ထိ�စီမံကိနး်သည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ ၂.၃ ရာခိ�င�်�နး် (၁,၂၉၃ 
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စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) ကိ�သာ  ထနိး်ည�ိမ� ြပ�လ�ပ်မည် ြဖစ်ေသာ်လည်း သ�ေဌး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�လံ�းကိ� ပငလ်ယ်��င် ့

အဆက်အသွယ် ြဖတ်ေတာက်ကာ ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ပံ�စံကိ� ေြပာငး်လဲေစ�ပီး  ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ ��နး်များလွတ်လပ်စွာ 

စီးဆငး်မ�ကိ� ဟန်တ့ားမည်ြဖစ်သလိ� ငါးများ ထက်ေအာက် စ�နဆ်န ်သွားလာမ�ကိ� တားဆးီမည်ြဖစ်သည်။  

တနဖိ်�းြမင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ် ြဖစ်ေသာ က�လားတန ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲကိ� ထနိး်သမ်ိးေစာင်�့�ာက်ြခငး်သည် ထိနး်ည�ိခံရမ� 

မ��ိဘ ဲ ပငလ်ယ်သိ� ့ အဆက်အသွယ်��ိေနေသးသည် ့ ထခိိ�က်မ�မ��ိေသးေသာ ြမစ်သံ�းခ� (က�လားတန ် ၊ တေယာင ် ��င် ့

ဘိ�အင�်� ြမစ်များ)ကိ� နဂိ�အေြခအေနအတိ�ငး် ဆက်လက် ထနိး်သိမ်းေပးထားမည်ြဖစ်သည်။ ထိ�ြမစ်များသည် 

ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်း၏ ၂၄.၅ ရာခိ�င�်�နး် (၁၃,၆၁၈ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ က�လားတနြ်မစ်သည် 

ကမ်း�ိ�းတနး် ြမစ်များတွင ် အ�ကီးဆံ�းြဖစ်�ပီး  မိ�းေရချိနြ်မင်မ့ားစွာ ရ��ိကာ ၎ငး်၏ ေရစီးဆငး်ထ�တ်လ�တ်မ� ��င် ့

��နး်ပိ�ခ့ျမ�သည် �ကီးမားေသာ ကမ်း�ိ�းတနး် ဧရိယာများကိ� ထနိး်သမ်ိးေပးသည်။ က�လားတနြ်မစ်တွင ် ေဒသရငး် ��င် ့

ေ���ေြပာငး်ေနထိ�ငေ်သာ ငါးမျိ�းစိတ်များ ��ိေနြခငး်ေ�ကာင် ့ ေရေနေဂဟေဗဒစနစ်ဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�း ြမင်မ့ား�ပီး ြမစ်တွငး် 

KBA တစ်ခ�အြဖစ် အသအိမ�တ်ြပ�ခံထားရသည်။ 

ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲကိ� ထနိး်သိမ်းေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်သည် ေကျာက်ပနး်ေတာငေ်တာ�ိ�ငး်တိရစ�ာနေ်ဘးမ့ဲေတာအေပ� 

တိ�က်�ိ�က်��င် ့ သွယ်ဝိ�က် ထခိိ�က်မ�ကိ� ေ��ာင�်�ား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ အဆိ�ပါ KBA သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ၁၈ ရာခိ�င် 

��နး်ကိ� ဖံ�းလ�မ်းထား�ပီး ဆငမ်ျားအတွက် အေရး�ကီးသည် ့  နယ်နမိိတ်ြဖတ်ေကျာ်ြဖန်က့ျက်ေနေသာ ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ်

စ�က�လမ်း ��င် ့ ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများ ပါဝငသ်ည်။ ဤ ဧရိယာသည် နဂိ�အတိ�ငး်��ိေနေသးေသာ 

ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသ ၃ ခ� - (၁) ချငး်ေတာငက်�နး်-ရခိ�င�်ိ� းမ ေတာငေ်ပ�သစ်ေတာ ( ၎ငး်တိ�ထ့ဲမ� ၂၃ ရာခိ�င�်�နး်သည် ဤ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး်တွင ် ပါဝငသ်ည်) (၂) မီဇိ�ရမ်- မဏပိ�ရ- ကချင ် မိ�းသစ်ေတာ ��င် ့ (၃) ြမနမ်ာကမ်း�ိ�းတနး် 

မိ�းသစ်ေတာများ ကိ�  ေထာက်ပ့ံေပးသည်။ 

က�လားတနြ်မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ထိနး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်ြဖင် ့ နဂိ�အတိ�ငး် ဆက်လက်ထနိး်သိမ်းထား�ိ�ငမ်ည် ့ အြခား 

အေရး�ကီးေသာ ြဖစ်စ�များတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် - 

• လမ�ေတာများ အပါအဝင ်�ကီးမားသည် ့ကမ်း�ိ�းတနး် ဧရိယာများကိ� အေထာက်အပ့ံေပးလျက်��ိသည် ့ြမစ်ေရ 

စီးဆငး်ထ�တ်လ�တ်မ� ��င် ့��နး်ပိ�ခ့ျမ� 

• ြမစ်ဖျားေဒသ ��င် ့တေယာင ်��င် ့ဘိ�အင�်� ြမစ်များ၏ ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းြဖင် ့ ငါးများ ေ���ေြပာငး် 

သွားလာမ� ��င် ့ေဒသရငး်မျိ�းစိတ်များကိ� အေထာက်အပ့ံေပးထားြခငး် 

• ေရေပျာ်င�က်များ ၊ �ကိ�း�ကာများ ၊ လငး်ပိ�ငမ်ျား ��င် ့ ဂဏနး်များအတွက် အေရး�ကီးေသာ ကျက်စားရာေနရာ 

ြဖစ်သည် ့က�လားတန ်ြမစ် အဏ� ဝါ KBA  

• ေရချိ�ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ��င် ့ ��ားပါးင�က်မျိ�းစိတ်တိ� ့ ��စ်မျိ�းစလံ�းကိ� အေထာက်အပ့ံေပးေနသည် ့ �ိ�ငင်တံကာ 

အဆင့် ်အေရးပါေသာ ကမ်း�ိ�းတနး်ေဒသ စိမ့်ေတာေြမ သံ�းခ� 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲကိ�ထနိး်သိမ်းေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်သည် လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�များ၏သက်ေရာက်မ�ဒဏက်ိ� ခံစားေနရသည့် 

ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ�လည်း ေ��ာင�်�ား�ိ�ငမ်ည် ြဖစ်သည်။  

9.8.2။ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ထ�တ်လ�ပ်မ�  

တနဖိ်�းနမ့်ိ ဇ�န ်( ၃ ခ� ) ��င် ့တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ်( ၃ ခ�) အြဖစ် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားသည် ့ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲဇ�န ်၆ 

ခ�သည် ရခိ�ငက်မ်း�ိ�းတနး်ြမစ်ဝ�မ်း စ�စ�ေပါငး် ဧရိယာ၏ ၇၅.၅ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ဖံ�းလ�မ်းထားသည့်အနက်၊ တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�နမ်ျား 

သည် ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ၏ ၈.၆ ရာခိ�င�်�နး် (၄,၇၅၁ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) ��င် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�နမ်ျားသည် ၆၆.၉ 
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စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) ကိ�သာ  ထနိး်ည�ိမ� ြပ�လ�ပ်မည် ြဖစ်ေသာ်လည်း သ�ေဌး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�လံ�းကိ� ပငလ်ယ်��င် ့

အဆက်အသွယ် ြဖတ်ေတာက်ကာ ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ပံ�စံကိ� ေြပာငး်လဲေစ�ပီး  ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ ��နး်များလွတ်လပ်စွာ 

စီးဆငး်မ�ကိ� ဟန်တ့ားမည်ြဖစ်သလိ� ငါးများ ထက်ေအာက် စ�နဆ်န ်သွားလာမ�ကိ� တားဆးီမည်ြဖစ်သည်။  

တနဖိ်�းြမင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ် ြဖစ်ေသာ က�လားတန ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲကိ� ထနိး်သမ်ိးေစာင်�့�ာက်ြခငး်သည် ထိနး်ည�ိခံရမ� 

မ��ိဘ ဲ ပငလ်ယ်သိ� ့ အဆက်အသွယ်��ိေနေသးသည် ့ ထခိိ�က်မ�မ��ိေသးေသာ ြမစ်သံ�းခ� (က�လားတန ် ၊ တေယာင ် ��င် ့

ဘိ�အင�်� ြမစ်များ)ကိ� နဂိ�အေြခအေနအတိ�ငး် ဆက်လက် ထနိး်သိမ်းေပးထားမည်ြဖစ်သည်။ ထိ�ြမစ်များသည် 

ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်း၏ ၂၄.၅ ရာခိ�င�်�နး် (၁၃,၆၁၈ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ)ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်။ က�လားတနြ်မစ်သည် 

ကမ်း�ိ�းတနး် ြမစ်များတွင ် အ�ကီးဆံ�းြဖစ်�ပီး  မိ�းေရချိနြ်မင်မ့ားစွာ ရ��ိကာ ၎ငး်၏ ေရစီးဆငး်ထ�တ်လ�တ်မ� ��င် ့

��နး်ပိ�ခ့ျမ�သည် �ကီးမားေသာ ကမ်း�ိ�းတနး် ဧရိယာများကိ� ထနိး်သမ်ိးေပးသည်။ က�လားတနြ်မစ်တွင ် ေဒသရငး် ��င် ့

ေ���ေြပာငး်ေနထိ�ငေ်သာ ငါးမျိ�းစိတ်များ ��ိေနြခငး်ေ�ကာင် ့ ေရေနေဂဟေဗဒစနစ်ဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�း ြမင်မ့ား�ပီး ြမစ်တွငး် 

KBA တစ်ခ�အြဖစ် အသအိမ�တ်ြပ�ခံထားရသည်။ 

ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲကိ� ထနိး်သိမ်းေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်သည် ေကျာက်ပနး်ေတာငေ်တာ�ိ�ငး်တိရစ�ာနေ်ဘးမ့ဲေတာအေပ� 

တိ�က်�ိ�က်��င် ့ သွယ်ဝိ�က် ထခိိ�က်မ�ကိ� ေ��ာင�်�ား�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ အဆိ�ပါ KBA သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ၁၈ ရာခိ�င် 

��နး်ကိ� ဖံ�းလ�မ်းထား�ပီး ဆငမ်ျားအတွက် အေရး�ကီးသည် ့  နယ်နမိိတ်ြဖတ်ေကျာ်ြဖန်က့ျက်ေနေသာ ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ်

စ�က�လမ်း ��င် ့ ကျငလ်ည်ကျက်စားရာေနရာများ ပါဝငသ်ည်။ ဤ ဧရိယာသည် နဂိ�အတိ�ငး်��ိေနေသးေသာ 

ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသ ၃ ခ� - (၁) ချငး်ေတာငက်�နး်-ရခိ�င�်ိ� းမ ေတာငေ်ပ�သစ်ေတာ ( ၎ငး်တိ�ထ့ဲမ� ၂၃ ရာခိ�င�်�နး်သည် ဤ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး်တွင ် ပါဝငသ်ည်) (၂) မီဇိ�ရမ်- မဏပိ�ရ- ကချင ် မိ�းသစ်ေတာ ��င် ့ (၃) ြမနမ်ာကမ်း�ိ�းတနး် 

မိ�းသစ်ေတာများ ကိ�  ေထာက်ပ့ံေပးသည်။ 

က�လားတနြ်မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ထိနး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်ြဖင် ့ နဂိ�အတိ�ငး် ဆက်လက်ထနိး်သိမ်းထား�ိ�ငမ်ည် ့ အြခား 

အေရး�ကီးေသာ ြဖစ်စ�များတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် - 

• လမ�ေတာများ အပါအဝင ်�ကီးမားသည် ့ကမ်း�ိ�းတနး် ဧရိယာများကိ� အေထာက်အပ့ံေပးလျက်��ိသည် ့ြမစ်ေရ 

စီးဆငး်ထ�တ်လ�တ်မ� ��င် ့��နး်ပိ�ခ့ျမ� 

• ြမစ်ဖျားေဒသ ��င် ့တေယာင ်��င် ့ဘိ�အင�်� ြမစ်များ၏ ြမစ်ေ�ကာငး်ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းြဖင် ့ ငါးများ ေ���ေြပာငး် 

သွားလာမ� ��င် ့ေဒသရငး်မျိ�းစိတ်များကိ� အေထာက်အပ့ံေပးထားြခငး် 

• ေရေပျာ်င�က်များ ၊ �ကိ�း�ကာများ ၊ လငး်ပိ�ငမ်ျား ��င် ့ ဂဏနး်များအတွက် အေရး�ကီးေသာ ကျက်စားရာေနရာ 

ြဖစ်သည် ့က�လားတန ်ြမစ် အဏ� ဝါ KBA  

• ေရချိ�ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ��င် ့ ��ားပါးင�က်မျိ�းစိတ်တိ� ့ ��စ်မျိ�းစလံ�းကိ� အေထာက်အပ့ံေပးေနသည် ့ �ိ�ငင်တံကာ 

အဆင့် ်အေရးပါေသာ ကမ်း�ိ�းတနး်ေဒသ စိမ့်ေတာေြမ သံ�းခ� 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲကိ�ထနိး်သိမ်းေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်သည် လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�များ၏သက်ေရာက်မ�ဒဏက်ိ� ခံစားေနရသည့် 

ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် အ�ကီးစားေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ�လည်း ေ��ာင�်�ား�ိ�ငမ်ည် ြဖစ်သည်။  

9.8.2။ လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ထ�တ်လ�ပ်မ�  

တနဖိ်�းနမ့်ိ ဇ�န ်( ၃ ခ� ) ��င် ့တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ်( ၃ ခ�) အြဖစ် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ထားသည် ့ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲဇ�န ်၆ 

ခ�သည် ရခိ�ငက်မ်း�ိ�းတနး်ြမစ်ဝ�မ်း စ�စ�ေပါငး် ဧရိယာ၏ ၇၅.၅ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ဖံ�းလ�မ်းထားသည့်အနက်၊ တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�နမ်ျား 

သည် ြမစ်ဝ�မ်းဧရိယာ၏ ၈.၆ ရာခိ�င�်�နး် (၄,၇၅၁ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) ��င် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�နမ်ျားသည် ၆၆.၉ 

   

143 

 

ရာခိ�င�်�နး် (၃၇,ဝ၄၀ စတ�ရနး်ကီလိ�မီတာ) အသးီသးီ ဖံ�းလ�မ်းထားြခငး်ြဖစ်သည်။ ြမစ်ဝ�မ်း၏ တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့

တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအတွငး်တည်��ိသည် ့အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်��င် ့စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်�ပီး စီမံကိနး်များ 

၏ စ�စ�ေပါငး် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ားမ�ာ ၈၃၄ မဂ�ါဝပ် ��ိသည်။ စ�းစမ်းေလလ့ာမ�များအရ၊ ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ေနာက်ထပ် 

ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်များကိ� စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်�ိ�ငပ်ါသည်။  ေနာက်ထပ်စီမံကိနး်များအတွက် ေရွးချယ်သည့် 

တည်ေနရာ ၊ ၎ငး်တိ�အ့ား ဒဇိီ�ငး် ေရးဆွထဲားပံ� ��င် ့ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ပံ�စနစ်များသည်  ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် 

၏ ေရ��ည်အကျိ�းေဖာ်ေဆာင�်ိ�ငမ်� အတိ�ငး်အတာကိ� အဆံ�းအြဖတ်ေပးမည် ြဖစ်�ပီး၊ ပဋပိက� ြဖစ်ပွားလွယ်ေသာ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် ကန်သ့တ်ချက် ��ိ�ိ�ငသ်ည်။ 

ပံ� ၉.၆ ။ ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်း ေရ��ည်တည်တံမ့� 
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10/  ေရ��ည်တည်တံ့ေသာ ဖံွ� �ဖိ�းေရးမ�ေဘာင်အေကာင်အထည်  ေဖာ်ရန်   

အစီအစ�  

စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ်(Sustainable Development Framework - SDF ) အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ရာတွင ် ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခား သတ်မ�တ်ေဆာငရွ်က်ြခငး် ��င် ့ အြခားေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ဆိ�ငရ်ာ ေ�� �ေဆာင�်ကိ�းပမ်းမ�တိ�အ့ား �ကီး�ကပ်ကွပ်ကဲရန ် ��င် ့ ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်ရန ်

မ�ဝါဒများ၊ လ�ပ်ထံ�း လ�ပ်နည်းများ၊ လမ်း��နခ်ျက်များ၊ ေလလ့ာမ�များ ��င် ့ အဖွဲ�အစည်းဆိ�ငရ်ာ ဖွဲ�စည်းစီစ�ေဆာငရွ်က် 

မ�များ  လိ�အပ်ပါသည်။ SDF ကိ� စနစ်တကျအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်ေအာက်ပါ မ��ိမြဖစ် လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များအေပ� 

ေဇာငး်ေပးထားသည် ့သံ�း��စ်�ကာ လ�ပ်ငနး်အစီအစ�ကိ� ေဖာ်ေဆာငေ်ရးဆွခဲဲ့ပါသည် - 

• စီမံကိနး် တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ် ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န ် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ေဆာငရွ်က် 

ြခငး် 

• ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာ ဒဇိီ�ငး် တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စြခငး် 

• ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�ေရးထခိိ�က်မ� ဆနး်စစ်ြခငး် ��င် ့စီမံခန်ခ့ွဲေရးစီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် 

• ေရအားလ�ပ်စစ် ��င် ့ြမစ်ဝ�မ်း ဆိ�ငရ်ာ စီမံေရးဆွြဲခငး်တိ�အ့တွက် လိ�အပ်ေသာ စီမံကိနး်မတိ�ငမီ် အေြခအေန 

ြပ အချက်အလက်အေြခခံများ ��ာေဖွရယ�ြခငး် 

ကနဦး သံ�း��စ်�ကာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးအစီအစ�အတွငး် လ�ပ်ေဆာငစ်ရာများ �ပီးစီးသည်အ့ခါ ေနာက်ဆက် 

လိ�က်လာမည် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးအဆင်တ့ွင ် လိ�အပ်မည် ့ ဦးစားေပးေဆာငရွ်က်စရာများကိ� စိစစ်သတ်မ�တ်ပါ 

မည်။ 

10.1။ ပ�းတွဲ စီမံေရးဆွဲေရး ေကာ်မတီ  

ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န ် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ေဆာငရွ်က်ရန ်��င် ့သက်ဆိ�ငရ်ာ SDF စီမံေရးဆွြဲခငး် ��င် ့အချက်အလက် စ�ေဆာငး်ရယ� 

ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ ေ�� �ေဆာင�်ကိ�းပမ်းမ�များကိ� ဦးေဆာငရ်နအ်တွက်  MOEE ��င် ့ MONREC ပ�းတွဲစီမံေရးဆွေဲရးေကာ်မတီ  

ဖွဲ�စည်းရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ SEA ြပ�စ�ေရးဆွရဲာတွင ်MOEE ��င် ့MONREC တိ� ့ မိတ်ဖက်အသွငေ်အာငြ်မငစွ်ာ ပ�းေပါငး် 

ေဆာငရွ်က်�ိ�ငခ်ဲ့သည်များအေပ� အေြခခံကာ ပ�းတွဲေကာ်မတီကိ� ထ�ေထာင၍်၊ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

��င် ့ သဘာဝသယံဇာတ ကာကွယ်ေစာင်ေ့��ာက်မ�တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီေစမည်ြဖစ်သည်။ ပ�းတွဲေကာ်မတီသည် 

ေအာက်ပါကိစ�များ ေဆာငရွ်က်ေပးရန ်တာဝန�်�ိပါမည် - 

• ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ မ�ဝါဒ ေဖာ်ထ�တ်ြခငး် 

• အြခား SDF လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များေဆာငရွ်က်ြခငး် ��င် ့ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာြခငး် တိ�က့ိ� စီမံေရးဆွ၊ဲ ေစာင်�့ကည် ့

ထနိး်ေကျာငး်ြခငး် 

• အြခားအစိ�းရ ေအဂျငစီ်များ��င် ့ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်၍ စီမံေရးဆွြဲခငး် ��င် ့အချက်အလက်ေကာက်ယ�ြခငး် စီမံကိနး် 

��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ��င့ ် အဓိပ�ါယ်��ိစွာ ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်ေနေသာ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များ 

အတွက် နည်းလမ်းများ ေသချာေစြခငး် 
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10/  ေရ��ည်တည်တံ့ေသာ ဖံွ� �ဖိ�းေရးမ�ေဘာင်အေကာင်အထည်  ေဖာ်ရန်   

အစီအစ�  

စ�ဆက်မြပတ်ဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင ်(Sustainable Development Framework - SDF ) အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ရာတွင ် ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခား သတ်မ�တ်ေဆာငရွ်က်ြခငး် ��င် ့ အြခားေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ဆိ�ငရ်ာ ေ�� �ေဆာင�်ကိ�းပမ်းမ�တိ�အ့ား �ကီး�ကပ်ကွပ်ကဲရန ် ��င် ့ ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်ရန ်

မ�ဝါဒများ၊ လ�ပ်ထံ�း လ�ပ်နည်းများ၊ လမ်း��နခ်ျက်များ၊ ေလလ့ာမ�များ ��င် ့ အဖွဲ�အစည်းဆိ�ငရ်ာ ဖွဲ�စည်းစီစ�ေဆာငရွ်က် 

မ�များ  လိ�အပ်ပါသည်။ SDF ကိ� စနစ်တကျအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်ေအာက်ပါ မ��ိမြဖစ် လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များအေပ� 

ေဇာငး်ေပးထားသည် ့သံ�း��စ်�ကာ လ�ပ်ငနး်အစီအစ�ကိ� ေဖာ်ေဆာငေ်ရးဆွခဲဲ့ပါသည် - 

• စီမံကိနး် တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ် ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န ် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ေဆာငရွ်က် 

ြခငး် 

• ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာ ဒဇိီ�ငး် တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စြခငး် 

• ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�ေရးထခိိ�က်မ� ဆနး်စစ်ြခငး် ��င် ့စီမံခန်ခ့ွဲေရးစီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် 

• ေရအားလ�ပ်စစ် ��င် ့ြမစ်ဝ�မ်း ဆိ�ငရ်ာ စီမံေရးဆွြဲခငး်တိ�အ့တွက် လိ�အပ်ေသာ စီမံကိနး်မတိ�ငမီ် အေြခအေန 

ြပ အချက်အလက်အေြခခံများ ��ာေဖွရယ�ြခငး် 

ကနဦး သံ�း��စ်�ကာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးအစီအစ�အတွငး် လ�ပ်ေဆာငစ်ရာများ �ပီးစီးသည်အ့ခါ ေနာက်ဆက် 

လိ�က်လာမည် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးအဆင်တ့ွင ် လိ�အပ်မည် ့ ဦးစားေပးေဆာငရွ်က်စရာများကိ� စိစစ်သတ်မ�တ်ပါ 

မည်။ 

10.1။ ပ�းတွဲ စီမံေရးဆွဲေရး ေကာ်မတီ  

ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န ် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ေဆာငရွ်က်ရန ်��င် ့သက်ဆိ�ငရ်ာ SDF စီမံေရးဆွြဲခငး် ��င် ့အချက်အလက် စ�ေဆာငး်ရယ� 

ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ ေ�� �ေဆာင�်ကိ�းပမ်းမ�များကိ� ဦးေဆာငရ်နအ်တွက်  MOEE ��င် ့ MONREC ပ�းတွဲစီမံေရးဆွေဲရးေကာ်မတီ  

ဖွဲ�စည်းရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ SEA ြပ�စ�ေရးဆွရဲာတွင ်MOEE ��င် ့MONREC တိ� ့ မိတ်ဖက်အသွငေ်အာငြ်မငစွ်ာ ပ�းေပါငး် 

ေဆာငရွ်က်�ိ�ငခ်ဲ့သည်များအေပ� အေြခခံကာ ပ�းတွဲေကာ်မတီကိ� ထ�ေထာင၍်၊ ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

��င် ့ သဘာဝသယံဇာတ ကာကွယ်ေစာင်ေ့��ာက်မ�တိ�အ့�ကား ဟနခ်ျက်ညီေစမည်ြဖစ်သည်။ ပ�းတွဲေကာ်မတီသည် 

ေအာက်ပါကိစ�များ ေဆာငရွ်က်ေပးရန ်တာဝန�်�ိပါမည် - 

• ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်ဆိ�ငရ်ာ မ�ဝါဒ ေဖာ်ထ�တ်ြခငး် 

• အြခား SDF လ�ပ်ေဆာငခ်ျက်များေဆာငရွ်က်ြခငး် ��င် ့ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာြခငး် တိ�က့ိ� စီမံေရးဆွ၊ဲ ေစာင်�့ကည့် 

ထနိး်ေကျာငး်ြခငး် 

• အြခားအစိ�းရ ေအဂျငစီ်များ��င် ့ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်၍ စီမံေရးဆွြဲခငး် ��င် ့အချက်အလက်ေကာက်ယ�ြခငး် စီမံကိနး် 

��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ��င့ ် အဓိပ�ါယ်��ိစွာ ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်ေနေသာ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များ 

အတွက် နည်းလမ်းများ ေသချာေစြခငး် 
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စီမံေရးဆွေဲရးေကာ်မတီြပငပ်တွင ်MOEE သည် စီမံကိနး်အဆိ�ြပ�ချက်အားလံ�းကိ� ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားြခငး် အစီအမံများ 

��င့တ်ိ�က်ဆိ�ငစ်စ်ေဆး၍၊  MONREC သည်  စီမံကိနး်အဆိ�ြပ�သ�ဘက်မ� CIA ြပ�စ�ေရးဆွရဲန ်လိ�မလိ�ဆံ�းြဖတ်ရန ် အဆိ�ြပ� 

ချက်တစ်ခ�ချငး်အလိ�က်ကိ� သံ�းသပ်ရနအ်�ကံြပ�ပါသည်။ 

စီမံေရးဆွြဲခငး် ��င် ့အချက်အလက် ေကာက်ယ�ြခငး်တိ�တ့ွင ်ပါဝငသ်င့သ်ည့် အြခား အစိ�းရေအဂျငစီ်များတွင ်ေအာက်ပါ 

တိ� ့ ပါဝငသ်ည် - 

• စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာ ခွင်ြ့ပ�ချက်ေပးသည် ့ ြမနမ်ာရငး်��းီြမ�ပ်��မံ� ေကာ်မ��င(်MIC) ��င် ့ စီမံကိနး် ��င် ့ ဘ�ာေရး 

ဝန�်ကီးဌာန (MOPF) 

• ဆည်ေြမာငး် ��င် ့ ဘက်စံ�သံ�း ေရအရငး်အြမစ်စီမံကိနး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့် စိ�က်ပျိ�းေရး၊ 

ေမွးြမ�ေရး ��င် ့ဆည်ေြမာငး် ဝန�်ကီးဌာန (MOALI)   

• ြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် ��င် ့ ေရအချက်အလက် စီမံခန်ခ့ွဲြခငး်တိ��့�င်သ့က်ဆိ�ငသ်ည် ့ အမျိ�းသား ေရ 

အရငး်အြမစ်ေကာ်မတီ (NWRC)၊ ဇလေဗဒသတငး်အချက်အလက်ဌာန (Hydro-Informatics Centre - HIC)၊ 

ေရအရငး်အြမစ်��င်ြ့မစ်ေချာငး်များဖွံ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရး��န�်ကားမ�ဦးစီးဌာန (DWIR)၊ ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး ��င် ့

ဆက်သွယ်ေရး ဝန�်ကီးဌာန (MOTC) ေအာက်��ိ မိ�းေလဝသ��င်ဇ့လေဗဒဦးစီးဌာန (DMH)  

• အြခားနည်းပညာဆိ�ငရ်ာ ဝန�်ကီးဌာနများ 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်အားလံ�းအတွက် SDF အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ရာတွင ်ြပည်ေထာငစ်�အစိ�းရ ��င် ့ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး အစိ�းရတိ�အ့�ကား ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်ရန ်လိ�အပ်ပါမည်။ 

အေ�ကာငး်မ�ာ- ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး အစိ�းရများသည် မဟာဓာတ်အားလိ�ငး်��င်မ့ချိတ်ဆက်သည် ့ ၃၀ မဂ�ါဝပ် 

��င်ေ့အာက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များကိ� ခွင်ြ့ပ�ချက်ေပးရန ် အခွင်အ့ာဏာ��ိေသာ်လည်း၊ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁ 

မဂ�ါဝပ် အထက်��ိေသာ စီမံကိနး်များသည် ြမနမ်ာ့ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး်လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ (၂၀၁၅ခ���စ်) 

ကိ� လိ�က်နာရန ်လိ�အပ်ေနဆြဲဖစ်ေသာေ�ကာင် ့ြဖစ်သည်။  

10.2။ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေစမည့် ေရအားလ�ပ်စစ်  မ�ဝါဒ  

ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ���င် ့ ယငး်အတွက် အေြခခံထားေသာ အဓိကစည်းမျ�းများ ��င် ့

ကတိကဝတ်များအတွက် အစိ�းရ၏ ေမ�ာ်မ�နး်ချက်အြမငမ်ျားေဖာ်ြပထားသည်၊့ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေသာ ေရအား 

လ�ပ်စစ်သေဘာတရားများ��င် ့ဆက်စပ်လ�မ်းြခံ�သည် ့မ�ဝါဒတစ်ခ� ကိ�အ�ကံြပ�ပါသည်။ ထိ�မ�ဝါဒတွင ်SEA ေမ�ာ်မ�နး်ချက် 

အြမင ်��င် ့ေအာက်ပါအဓိကကျေသာ စီမံေရးဆွေဲရးအေြခခံစည်းမျ�းများ ေပါငး်စည်းထည့်သွငး်ရန ်အ�ကံြပ� ပါသည်။  

• ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း လ�မ်းြခံ�သည့် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံချက် ေရးဆွြဲခငး် 

• သဘာဝသယံဇာတ အသံ�းချမ� ဟနခ်ျက်ညီ မ�တေစြခငး် 

• သဘာဝသယံဇာတမ� ထမ်းေဆာင�်ိ�ငေ်သာ အတိ�ငး်အတာကိ� အေြခခံသည် ့ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

• ထခိိ�က်မ�မ��ိေသးေသာ ြမစ်များ/ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� ဆက်လက် ထနိး်သမ်ိးထားြခငး်��င် ့

• စီမံကိနး်စီမံေရးဆွြဲခငး် အေစာပိ�ငး်အဆင့မ်ျားကတည်းကပင ် စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာ ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်ြခငး် 

လ�ပ်ငနး်စ�အတွငး် ပတ်ဝနး်ကျင၊် လ�မ�ေရး ��င့ ်ပဋပိက�ဆိ�ငရ်ာ ထည်သ့ွငး်စ�းစားစရာများ ��င် ့အများြပည်သ� 

ပါဝငေ်သာ အဓိပ�ါယ် ��ိသည် ့ေဆွးေ�းွမ�များ ထည်သ့ွငး်ထားြခငး် 

 



 

146 

 

10.3။ ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ေဆာင်ရွက်ြခငး်  

10.3.1။ ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န ်ပိ �င ်း ြခားသတ်မ�တ်မ�အစီအမံများ  ထ�တ်ြပန ်ေ�ကြငာြခင ်း  

ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န ် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်မ� အစီအမံ ၈ ခ� ��င် ့ ယငး်��င်ပ့�းတွဲ၍ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တည်ေနရာေရွးချယ်မ� 

ဆိ�ငရ်ာကန်သ့တ်ချက်များအေ�ကာငး် သတငး်အချက်အလက်ကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့် က�မ�ဏအီဖွဲ�အစည်းများ 

��င် ့ အများြပည်သ�တိ�အ့တွက် MOEE ၏ ဝက်ဘဆ်ိ�က်တွင ် ေဖာ်ြပထားသင်ပ့ါသည်။ ထိ�သတငး်အချက်အလက်သည် 

ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များ ခွင်မ့ြပ�ဘ ဲ သးီသန်ဖ့ယ်ထားရနအ်�ကံြပ�သည် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များ ��င် ့

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် သင်ေ့လျာ်�ိ�ငသ်ည် ့ တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျား 

အေ�ကာငး် ��ငး်လငး်သည် ့လမ်း��နခ်ျက်များကိ� ေထာက်ပ့ံေပးမည် ြဖစ်သည်။ 

10.3.2။ ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န်ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်မ� အစီအမံများအရ  စိစစ်ေရွးချယ်ြခငး်  

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်အားလံ�းကိ� ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခား 

သတ်မ�တ်မ�အစီအမံများ��င် ့ တိ�က်ဆိ�င၍် နည်းလမ်းတကျစိစစ်ေရွးချယ်ရန၊် စီမံကိနး်စိစစ်ေရွးချယ်ြခငး် လ�ပ်ထံ�း 

လ�ပ်နည်းတစ်ခ� လိ�အပ်ပါသည်။  ဤနည်းအားြဖင် ့ စီမံကိနး်တိ�ငး်သည် သက်ဆိ�ငရ်ာ အစီအမံ��င် ့ အညီ တည်ေနရာ 

ေရွးချယ်ေ�ကာငး် ေသချာေစမည်ြဖစ်သည်။ ထိ� လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းကိ� MoU လ�ပ်ငနး်စ�အတွငး် ထည်သ့ွငး်သင်သ့ည်၊ 

ဤသိ� ့ြဖင် ့သင်ေ့လျာ်စွာ ေရွးချယ်ေနရာချထားသည် ့စီမံကိနး်များကိ�သာ MoU အတွက် စ�းစားေ�ကာငး် ေသချာေစမည် 

ြဖစ်သည်။  

ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည် ့က�မ�ဏီအဖွဲ�အစည်းတစ်ခ�သည်  MoU အတွက် ေလ�ာက်ထားြခငး်မြပ�မီ၊  စီမံကိနး် 

ေဆာငရွ်က်မည့်ပံ�စံအ�ကမ်းဖျငး်အဆိ�ြပ�ချက်ကိ�  MOEE ထံတငြ်ပ၍ စိစစ်ေရွးချယ်မ�ခံယ�ေစရန ် သတ်မ�တ်ထား 

သင့သ်ည်။ စီမံကိနး်သည် တနဖိ်�းနမ့်ိ သိ�မ့ဟ�တ် တနဖိ်�းအလယ် အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နအ်တွငး် တည်��ိလ�င၊် MOEE 

သည် စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည်အ့ဖွဲ�အစည်း အား MoU ေလ�ာက်ထားရန ် ခွင်ြ့ပ�သင်ပ့ါသည်။ သးီသန် ့

ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ထားေသာ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များ အေပ�တွင ် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ��င် ့ တနဖိ်�းြမင်ြ့မစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအတွငး် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်�ကီးများကိ� ေ�� �ဆက် စ�းစားမ�မြပ�သင်ပ့ါ။ တနဖိ်�းြမင်ြ့မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျား 

အတွငး် အဆိ�ြပ�ထားသည်၊့ အရွယ်အစား ပိ�ေသး�ပီး ထခိိ�က်မ� ပိ�နည်းသည်၊့ ေကျးလက်��င် ့ေဝးလံေခါငဖ်ျားေသာအရပ်မ� 

ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ၏ လိ�အပ်ချက်ကိ� ြပည့်မီရန ် ဒဇိီ�ငး်ထ�တ်ထားသည့် စီမံကိနး်များကိ� MOU ထ�တ်ေပး�ပီး 

အေသးစိတ်ေလလ့ာေရးဆွဲမ�များ ဆက်လ�ပ်သင်မ့သင် ့ဆံ�းြဖတ်ရန ်ေနာက်ထပ် တငး်ကျပ်ေသာစံ��နး်များ ��င် ့တိ�က်ဆိ�င ်

စစ်ေဆးစ�းစား�ိ�ငပ်ါသည်။  

ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့် က�မ�ဏအီဖွဲ�အစည်းအေန��င် ့ သတ်မ�တ်ထားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် 

ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်အတွက် CIA တစ်ခ� ြပ�စ�ေရးဆွရဲနလ်ိ�မလိ� ဆံ�းြဖတ်ရန ် စီမံကိနး်ေဆာငရွ်က်မည့်ပံ�စံ အ�ကမ်းဖျငး် 

အဆိ�ြပ�ချက်အေပ� MONREC ၏ သံ�းသပ်ချက်လိ�အပ်ေ�ကာငး်လည်း စိစစ်ေရွးချယ်သည့် လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းအတွငး် 

ထည့်သွငး်သင့သ်ည်။ ထိ�လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းတွင ် EIA လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများပါေပါငး်စည်းထည့်သွငး်လျက်၊  ြပည်နယ်/ 

တိ�ငး်ေဒသ�ကီး အစိ�းရတစ်ရပ်က အေကာငအ်ထည်မည့် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များအေပ�  ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခား 

သတ်မ�တ်ြခငး် အစီအမံများအား မည်သိ�အ့သံ�းချ�ိ�ငေ်�ကာငး် အကျ�းချ�ပ်ကိ�လည်း ေဖာ်ြပသင်သ့ည်။ ဘက်စံ�စီမံကိနး် 

အဆိ�ြပ�ချက်များအတွက် စီမံကိနး် စိစစ်ေရွးချယ်ရာတွင ်MOALI ပါပါဝငရ်န ်လိ�အပ်သည်။ 
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10.3.1။ ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န ်ပိ �င ်း ြခားသတ်မ�တ်မ�အစီအမံများ  ထ�တ်ြပန ်ေ�ကြငာြခင ်း  

ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န ် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်မ� အစီအမံ ၈ ခ� ��င် ့ ယငး်��င်ပ့�းတွဲ၍ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် တည်ေနရာေရွးချယ်မ� 

ဆိ�ငရ်ာကန်သ့တ်ချက်များအေ�ကာငး် သတငး်အချက်အလက်ကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့် က�မ�ဏအီဖွဲ�အစည်းများ 

��င် ့ အများြပည်သ�တိ�အ့တွက် MOEE ၏ ဝက်ဘဆ်ိ�က်တွင ် ေဖာ်ြပထားသင်ပ့ါသည်။ ထိ�သတငး်အချက်အလက်သည် 

ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များ ခွင်မ့ြပ�ဘ ဲ သးီသန်ဖ့ယ်ထားရနအ်�ကံြပ�သည် ့ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များ ��င် ့

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် သင်ေ့လျာ်�ိ�ငသ်ည် ့ တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျား 

အေ�ကာငး် ��ငး်လငး်သည် ့လမ်း��နခ်ျက်များကိ� ေထာက်ပ့ံေပးမည် ြဖစ်သည်။ 

10.3.2။ ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န်ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်မ� အစီအမံများအရ  စိစစ်ေရွးချယ်ြခငး်  

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် အဆိ�ြပ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်အားလံ�းကိ� ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခား 

သတ်မ�တ်မ�အစီအမံများ��င် ့ တိ�က်ဆိ�င၍် နည်းလမ်းတကျစိစစ်ေရွးချယ်ရန၊် စီမံကိနး်စိစစ်ေရွးချယ်ြခငး် လ�ပ်ထံ�း 

လ�ပ်နည်းတစ်ခ� လိ�အပ်ပါသည်။  ဤနည်းအားြဖင် ့ စီမံကိနး်တိ�ငး်သည် သက်ဆိ�ငရ်ာ အစီအမံ��င် ့ အညီ တည်ေနရာ 

ေရွးချယ်ေ�ကာငး် ေသချာေစမည်ြဖစ်သည်။ ထိ� လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းကိ� MoU လ�ပ်ငနး်စ�အတွငး် ထည်သ့ွငး်သင်သ့ည်၊ 

ဤသိ� ့ြဖင် ့သင်ေ့လျာ်စွာ ေရွးချယ်ေနရာချထားသည် ့စီမံကိနး်များကိ�သာ MoU အတွက် စ�းစားေ�ကာငး် ေသချာေစမည် 

ြဖစ်သည်။  

ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည် ့က�မ�ဏီအဖွဲ�အစည်းတစ်ခ�သည်  MoU အတွက် ေလ�ာက်ထားြခငး်မြပ�မီ၊  စီမံကိနး် 

ေဆာငရွ်က်မည့်ပံ�စံအ�ကမ်းဖျငး်အဆိ�ြပ�ချက်ကိ�  MOEE ထံတငြ်ပ၍ စိစစ်ေရွးချယ်မ�ခံယ�ေစရန ် သတ်မ�တ်ထား 

သင့သ်ည်။ စီမံကိနး်သည် တနဖိ်�းနမ့်ိ သိ�မ့ဟ�တ် တနဖိ်�းအလယ် အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နအ်တွငး် တည်��ိလ�င၊် MOEE 

သည် စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည်အ့ဖွဲ�အစည်း အား MoU ေလ�ာက်ထားရန ် ခွင်ြ့ပ�သင်ပ့ါသည်။ သးီသန် ့

ထနိး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ထားေသာ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များ အေပ�တွင ် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ��င် ့ တနဖိ်�းြမင်ြ့မစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအတွငး် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်�ကီးများကိ� ေ�� �ဆက် စ�းစားမ�မြပ�သင်ပ့ါ။ တနဖိ်�းြမင်ြ့မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျား 

အတွငး် အဆိ�ြပ�ထားသည်၊့ အရွယ်အစား ပိ�ေသး�ပီး ထခိိ�က်မ� ပိ�နည်းသည်၊့ ေကျးလက်��င် ့ေဝးလံေခါငဖ်ျားေသာအရပ်မ� 

ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ၏ လိ�အပ်ချက်ကိ� ြပည့်မီရန ် ဒဇိီ�ငး်ထ�တ်ထားသည့် စီမံကိနး်များကိ� MOU ထ�တ်ေပး�ပီး 

အေသးစိတ်ေလလ့ာေရးဆွဲမ�များ ဆက်လ�ပ်သင်မ့သင် ့ဆံ�းြဖတ်ရန ်ေနာက်ထပ် တငး်ကျပ်ေသာစံ��နး်များ ��င် ့တိ�က်ဆိ�င ်

စစ်ေဆးစ�းစား�ိ�ငပ်ါသည်။  

ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့် က�မ�ဏအီဖွဲ�အစည်းအေန��င် ့ သတ်မ�တ်ထားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် 

ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်အတွက် CIA တစ်ခ� ြပ�စ�ေရးဆွရဲနလ်ိ�မလိ� ဆံ�းြဖတ်ရန ် စီမံကိနး်ေဆာငရွ်က်မည့်ပံ�စံ အ�ကမ်းဖျငး် 

အဆိ�ြပ�ချက်အေပ� MONREC ၏ သံ�းသပ်ချက်လိ�အပ်ေ�ကာငး်လည်း စိစစ်ေရွးချယ်သည့် လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းအတွငး် 

ထည့်သွငး်သင့သ်ည်။ ထိ�လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းတွင ် EIA လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများပါေပါငး်စည်းထည့်သွငး်လျက်၊  ြပည်နယ်/ 

တိ�ငး်ေဒသ�ကီး အစိ�းရတစ်ရပ်က အေကာငအ်ထည်မည့် အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များအေပ�  ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခား 

သတ်မ�တ်ြခငး် အစီအမံများအား မည်သိ�အ့သံ�းချ�ိ�ငေ်�ကာငး် အကျ�းချ�ပ်ကိ�လည်း ေဖာ်ြပသင်သ့ည်။ ဘက်စံ�စီမံကိနး် 

အဆိ�ြပ�ချက်များအတွက် စီမံကိနး် စိစစ်ေရွးချယ်ရာတွင ်MOALI ပါပါဝငရ်န ်လိ�အပ်သည်။ 
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ြမစ်ဝ�မ်းဇ�နပိ်�ငး်ြခားသတ်မ�တ်မ� အစီအမံများ��င့အ်ညီ  စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာ ကန်သ့တ်ချက်များ ��င် ့ စီမံကိနး်စိစစ်ေရွးချယ် 

ြခငး်တိ�က့ိ� ြပည်ေထာငစ်�အဆင်အ့စိ�းရ ��င် ့ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအဆင် ့အစိ�းရများအား ေလ့ကျင်သ့င�်ကားေပးြခငး် 

ြဖင် ့လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း အသံ�းချမ�ကိ� အေထာက်အပ့ံေပး�ိ�ငမ်ည် ြဖစ်သည်။ 

10.3.3။ တန်ဖိ�း ြမင့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွဇ�န်များအတွက် စီမံကိနး် စိစစ်ေရွးချယ်ြခငး် စံ��နး်များ  

တနဖိ်�းြမင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားတွင ် ထိ�ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်အတွငး် အေရး�ကီးသည် ့ သယံဇာတ��င်လ့�မ�-စီးပွား 

တနဖိ်�းများအေပ� လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင့န်မ့်ိကျမ�မ��ိေစဘ၊ဲ အရွယ်အစားပိ�ေသးေသာ၊ ထခိိ�က်မ�ပိ�နည်းေသာ စီမံကိနး် 

များကိ� ေဆာငရွ်က်�ိ�ငမ်ည်၊ မ�ိ�ငမ်ည် ဆံ�းြဖတ်ရန ် စိစစ်ေရွးချယ်သည့်စံ��နး်များလိ�အပ်ပါသည်။ သတ်မ�တ်ထားေသာ 

လက်ေရွးစငစံ်��နး်များ��င် ့ ကိ�က်ညီသည် ့ စီမံကိနး်များအတွက် MOEE သည် စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့် 

အဖွဲ�အစည်းအား MoU ေလ�ာက်ထားရန ် ခွင်ြ့ပ�သင်ပ့ါသည်။ စံ��နး်��င်မ့ကိ�က်ညီေသာ စီမံကိနး် များကိ� 

အဆိ�ြပ�သည်အ့ဆင်မ့�ာပင ်ေ�� �ဆက်စ�းစားမ�မြပ�ပဲ၊ ဖယ်��ားသင်သ့ည်။ 

��ငး်လငး်ေသာ ေရွးချယ်ေရးစံ��နး်များ ချမ�တ်ြခငး်၊ စ�းစား�ိ�ငသ်ည် ့ စီမံကိနး်တည်ေနရာများ��င် ့ စီမံကိနး် အမျိ�းအစား 

များကိ� ��နြ်ပြခငး်တိ�ပ့ါ��ိသည့်် စိစစ်ေရွးချယ်သည်မ့�ေဘာငတ်စ်ခ�ကိ� ပ�းတွဲေကာ်မတီက ေဖာ်ထ�တ်သင်ပ့ါသည်။ 

ထိ�မ�ေဘာငသ်ည် ေအာက်ပါ စီမံကိနး် တည်ေနရာ ေရွးချယ်ြခငး် စံ��နး်များအေပ� အေြခခံသင်ပ့ါသည်။ - 

• စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ရာတွင ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ပငမ်ြမစ်ကိ� ဖယ်ထ�တ်ထားသင်သ့ည် (ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အတွငး် ထိ�ပငမ်ြမစ်၏ြမစ်ဖျားပိ�ငး်အရပ်မ�လွဲ၍)။  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် သတ်မ�တ်ထားသည် ့အ�ကီးဆံ�း 

ဧရိယာတစ်ခ�အေပ� ြဖန်က့ျက်တည်��ိသည် ့  ေရေဝေရလဲဧရိယာတစ်ခ�ခ�ကိ�လည်း (ယငး်ဧရိယာမ�စီးဆငး်ေရ 

များကိ� ြမစ်တစ်ခ�တည်းမ�သာ ထ�တ်လ�တ်လ�င)် တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး်မ� ဖယ်ထ�တ်ထားသင်သ့ည်။  

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး်��ိ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ��င် ့ စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရးဆည်များ အားလံ�း၏ 

စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲ သက်ေရာက်မ�အြဖစ် စ�စည်းတွက်ချက်ထားသည် ့ ခွင်ြ့ပ��ိ�ငေ်သာ ြမစ်ေရထနိး်ည�ိမ�ပမာဏ 

စ�စ�ေပါငး်  

• အြမင်ဆ့ံ�းခွင်ြ့ပ��ိ�ငေ်သာ စီမံကိနး်အရွယ်အစား (ဥပမာ- ြမစ်�ကမ်းြပငအ်ထက်မ�စေရတွက်သည် ့ ေရကာတာ 

၏ အြမင်၊့ ေရေလ�ာငပ်မာဏ၊ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား မဂ�ါဝပ်) 

• ေရစီးဆငး်မ� ထိနး်ည�ိမ� အတိ�ငး်အတာပိ�နည်းေသာ run-of-river စီမံကိနး်များအား ေနစ့�ဝနအ်ားများချိန၌် 

စက်စွမ်းအားြပည်လ့ည်ပတ်ထ�တ်လ�ပ်သည် ့ peaking စီမံကိနး်များ ��င် ့ ရာသအီလိ�က် ေရသိ�ေလ�ာငသ်ည့် 

စီမံကိနး် များထက် ပိ�မိ� ဦးစားေပးခံြခငး် 

• ပတ်ဝနး်ကျင ်ထနိး်သိမ်းေစာင်ေ့��ာက်မ� တနဖိ်�း ြမင်မ့ားသည် ့က�နး်ေြမ သက်��ိများ ေနထိ�ငရ်ာေနရာများ (ဥပမာ 

ေဘးမ့ဲေတာဧရိယာ၊ အချက်အချာကျသည် ့ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲဧရိယာများ- KBA၊ အေရးပါေသာ ကျငလ်ည် 

ကျက်စားရာေနရာများ)တွင၊် ေဆာက်ရွက်မည် ့ စီမံကိနး်��ိရာသိ� ့ ဝငေ်ရာက်ရန ် ��ည်လျားေသာ ချ�းကပ် 

လမ်းသစ်များ ေဖာက်လ�ပ်မ� သိ�မ့ဟ�တ် လမ်းေဟာငး်ကိ� အ�ကီးစား အဆင်ြ့မ�ငတ်ငမ်� တိ�က့ိ�ခွင်မ့ြပ�ြခငး်။  

 

တနဖိ်�းြမင်ြ့မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နတ်စ်ခ�အတွငး် အဆိ�ြပ�သည်စီ့မံကိနး်တိ�ငး်ကိ� ထိ�ေရဆငး်ဧရိယာအတွငး် ေမာငး်��ငလ်ည် 

ပတ်ဆြဲဖစ်ေသာ၊ တည်ေဆာက်ဆြဲဖစ်ေသာ သိ�မ့ဟ�တ် အတည်ြပ��ပီးြဖစ်ေသာ မည်သည့်စီမံကိနး်မဆိ�၏ သက်ေရာက် 

မ�များကိ�ပါ  ထည်သ့ွငး်စ�းစား၍၊ အနမ့်ိဆံ�းအဆင်လ့က်ခံ�ိ�ငေ်သာ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ� သတ်မ�တ်ချက်ြဖင် ့တိ�ငး်တာ 
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သင်သ့ည်။ သိ�မ့�သာ ထိ�စီမံကိနး်များ၏စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�သည် သတ်မ�တ်ထားသည် ့ အြမင်ဆ့ံ�းခွင်ြ့ပ��ိ�ငေ်သာ 

တနဖိ်�းထက် ေကျာ်လွနမ်�မ��ိြဖစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�၏ ထိနး်ည�ိမ�ခံ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

တစ်ခ�တွင ်  ခွင်ြ့ပ��ိ�ငေ်သာ စ�စ�ေပါငး် ထိနး်ည�ိခံရာခိ�င�်�နး် (တမံမ�ထ�တ်လ�တ်မည် ့ စ�စ�ေပါငး် ေရထ�စီး��နး် ရာခိ�င�်�နး် 

သိ�မ့ဟ�တ် ထနိး်ည�ိခံေရဆငး်ဧရိယာ ရာခိ�င�်�နး်) သတ်မ�တ်ထားြခငး်သည် ေရစီးဆငး်မ� အေြပာငး်အလဲများ ��င် ့ ေရေန 

သက်��ိကျက်စားရာေနရာများကိ� အပိ�ငး်ပိ�ငး်အကန်က့န် ့ ြဖစ်ြခငး်များေ�ကာင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ြဖစ်စ�များ ��င် ့တနဖိ်�းများ 

အေပ� ဆိ�းကျိ�းသက်ေရာက်မ�များကိ� ေလျာခ့ျကန်သ့တ်�ိ�ငမ်ည် ြဖစ်သည်။  

စီမံကိနး်၏ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား(မဂ�ါဝပ်)ကဲသ့ိ� ့ အချိ��ေသာ စံ��နး်သတ်မ�တ်ချက်များသည် ြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည် ့ ပတ်ဝနး် 

ကျင�်�င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�များ၏ �ကီးမားကျယ်ပျံ� မ�အတိ�ငး်အတာကိ� ေကာငး်စွာေဖာ်ြပေပး �ိ�ငြ်ခငး်မ��ိပါ။ 

အြမင်ဆ့ံ�း လက်ခံ�ိ�ငသ်ည် ့ စီမံကိနး်အရွယ်အစား သတ်မ�တ်ေပးြခငး်သည် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့်က�မ�ဏအီား 

��ငး်လငး်သည် ့ဆံ�းြဖတ်စရာတစ်ခ�ကိ�ေပး၍၊ ထိ�အရွယ်အစားသတ်မ�တ်ချက်ကိ� အြခားေသာ စံ��နး်များြဖင် ့တွဲစပ်လိ�က် 

သည်အ့ခါတွင ်ထခိိ�က်မ�ပိ�ြမင်မ့ားေသာ စီမံကိနး်များကိ�  ဆက်မစ�းစားပဲ၊ အေစာဆံ�းအဆင်တ့ွင ်တတ်�ိ�ငသ်မ� ဖယ်��ား 

�ိ�ငေ်ပမည်။ 

10.4။ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ  ေရအားလ�ပ်စစ် ဒီဇိ�ငး် 

10.4.1။ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေစေသာ ဒီဇိ�ငး် လမ်း��န်ချက်များ  

စီမံကိနး်တည်ေနရာ ေရွးချယ်�ပီးေနာက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်၏ ဒဇိီ�ငး်သည် �ကီးမားေသာ ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�ေရး 

ထခိိ�က်မ�များ ေ��ာင�်�ားရန�်�င် ့သက်သာေလျာ့ပါးေစရန ်ေနာက်ထပ် အေရးအ�ကီးဆံ�း အခွင်အ့လမ်းြဖစ်သည်။ စီမံကိနး် 

ဒဇိီ�ငး်တွင ်ထည်သ့ွငး်စ�းစားသင်ေ့သာ ဒဇိီ�ငး်ဆိ�ငရ်ာအဓိကေရွးချယ်စရာများတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် - 

• ေရေနသက်��ိများ��င် ့ ေဂဟစနစ်များ��ငသ်နေ်ရး အနည်းဆံ�းထ�တ်လ�တ်ေပးရမည့် ေရထ�စီး��နး် 

(Environmental flow) ။ တမံေအာက်ဘက်ပိ�ငး် ြမစ်တွငး်ေနသက်��ိများ��င် ့ ေဂဟစနစ်အေပ� သက်ေရာက် 

မည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�ြခငး်၏ ဒဇိီ�ငး်ေရးဆွရဲာတွင ် E-flow ထ�တ်လ�တ်ြခငး်ကိ� ထည်သ့ွငး်သင့ ်

သည်။ IFC သည် E-flows50 ဆိ�ငရ်ာ အေလ့အကျင်ေ့ကာငး်များ လက်စဲွစာအ�ပ်ကိ� ြဖန်ေ့ဝခဲ့�ပီးြဖစ်၍၊ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် E-flows ဆိ�ငရ်ာလ�ပ်ငနး်များတိ�းတက်လာေစေရး ပညာေပးရနန်င် ့ မ�ဝါဒ လမ်း��နခ်ျက် 

များ အပါအဝငက်ိ� ရနက်�နန်ည်းပညာတက� သိ�လ်(YTU) ၊ WWF ��င် ့IHE Delft Institute for Water Education 

တိ��့�င် ့ပ�းေပါငး် ေဆာငရွ်က်လျက်��ိသည်။ 

• ေရေနသက်��ိများ��င် ့ ေဂဟစနစ်များ��ငသ်နေ်ရး အနည်းဆံ�းထ�တ်လ�တ်ေပးရမည့် ေရထ�စီး��နး် 

(Environmental flow) ကိ� ဓာတ်အားေပးစက်များေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်လျက် ထ�တ်လ�တ်ေစြခငး် - 

ြဖစ်�ိ�ငလ်ျင၊် ေသးငယ်ေသာတာဘိ�ငမ်ျား ေမာငး်��င၍် ေဒသခံရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအား ဗိ�အ့ားနမ့်ိ လ�ပ်စစ် 

ဓာတ်အားေထာက်ပ့ံေပးကာ၊ တချိနတ်ည်းမ�ာပင ်ထိ�တာဘိ�ငမ်� ထ�တ်လ�တ်ေသာေရသည် E-flow လိ�အပ်ချက် 

ကိ� ြဖည်ဆ့ည်းေစသည် ့ နည်းလမ်းအသံ�းြပ��ိ�ငရ်န ် စ�စမ်းေလ့လာမ�များြပ�လ�ပ်သင်သ့ည်။   ထိ�သိ� ့ ေထာက်ပ့ံ 

ေပးြခငး်သည် စီမံကိနး်၏အကျိ�းေကျးဇ�း ေဝမ�သံ�းစဲွြခငး်အစီအစ�၏ အေရးပါေသာ အစိတ်အပိ�ငး် တစ်ခ�ြဖစ် 

�ိ�ငပ်ါသည်။  

 
50https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2c27d3d8-fd5d-4cff-810f-
c6eaa9ead5f7/Eflows+for+Hydropower+Projects_GPH_03022018finalWEB.pdf?MOD=AJPERES 
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သင်သ့ည်။ သိ�မ့�သာ ထိ�စီမံကိနး်များ၏စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�သည် သတ်မ�တ်ထားသည် ့ အြမင်ဆ့ံ�းခွင်ြ့ပ��ိ�ငေ်သာ 

တနဖိ်�းထက် ေကျာ်လွနမ်�မ��ိြဖစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�၏ ထိနး်ည�ိမ�ခံ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

တစ်ခ�တွင ်  ခွင်ြ့ပ��ိ�ငေ်သာ စ�စ�ေပါငး် ထိနး်ည�ိခံရာခိ�င�်�နး် (တမံမ�ထ�တ်လ�တ်မည် ့ စ�စ�ေပါငး် ေရထ�စီး��နး် ရာခိ�င�်�နး် 

သိ�မ့ဟ�တ် ထနိး်ည�ိခံေရဆငး်ဧရိယာ ရာခိ�င�်�နး်) သတ်မ�တ်ထားြခငး်သည် ေရစီးဆငး်မ� အေြပာငး်အလဲများ ��င် ့ ေရေန 

သက်��ိကျက်စားရာေနရာများကိ� အပိ�ငး်ပိ�ငး်အကန်က့န် ့ ြဖစ်ြခငး်များေ�ကာင် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ြဖစ်စ�များ ��င် ့တနဖိ်�းများ 

အေပ� ဆိ�းကျိ�းသက်ေရာက်မ�များကိ� ေလျာခ့ျကန်သ့တ်�ိ�ငမ်ည် ြဖစ်သည်။  

စီမံကိနး်၏ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား(မဂ�ါဝပ်)ကဲသ့ိ� ့ အချိ��ေသာ စံ��နး်သတ်မ�တ်ချက်များသည် ြဖစ်လာ�ိ�ငသ်ည် ့ ပတ်ဝနး် 

ကျင�်�င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်မ�များ၏ �ကီးမားကျယ်ပျံ� မ�အတိ�ငး်အတာကိ� ေကာငး်စွာေဖာ်ြပေပး �ိ�ငြ်ခငး်မ��ိပါ။ 

အြမင်ဆ့ံ�း လက်ခံ�ိ�ငသ်ည် ့ စီမံကိနး်အရွယ်အစား သတ်မ�တ်ေပးြခငး်သည် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့်က�မ�ဏအီား 

��ငး်လငး်သည် ့ဆံ�းြဖတ်စရာတစ်ခ�ကိ�ေပး၍၊ ထိ�အရွယ်အစားသတ်မ�တ်ချက်ကိ� အြခားေသာ စံ��နး်များြဖင် ့တွဲစပ်လိ�က် 

သည်အ့ခါတွင ်ထခိိ�က်မ�ပိ�ြမင်မ့ားေသာ စီမံကိနး်များကိ�  ဆက်မစ�းစားပဲ၊ အေစာဆံ�းအဆင်တ့ွင ်တတ်�ိ�ငသ်မ� ဖယ်��ား 

�ိ�ငေ်ပမည်။ 

10.4။ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ  ေရအားလ�ပ်စစ် ဒီဇိ�ငး် 

10.4.1။ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေစေသာ ဒီဇိ�ငး် လမ်း��န်ချက်များ  

စီမံကိနး်တည်ေနရာ ေရွးချယ်�ပီးေနာက် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်၏ ဒဇိီ�ငး်သည် �ကီးမားေသာ ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�ေရး 

ထခိိ�က်မ�များ ေ��ာင�်�ားရန�်�င် ့သက်သာေလျာ့ပါးေစရန ်ေနာက်ထပ် အေရးအ�ကီးဆံ�း အခွင်အ့လမ်းြဖစ်သည်။ စီမံကိနး် 

ဒဇိီ�ငး်တွင ်ထည်သ့ွငး်စ�းစားသင်ေ့သာ ဒဇိီ�ငး်ဆိ�ငရ်ာအဓိကေရွးချယ်စရာများတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် - 

• ေရေနသက်��ိများ��င် ့ ေဂဟစနစ်များ��ငသ်နေ်ရး အနည်းဆံ�းထ�တ်လ�တ်ေပးရမည့် ေရထ�စီး��နး် 

(Environmental flow) ။ တမံေအာက်ဘက်ပိ�ငး် ြမစ်တွငး်ေနသက်��ိများ��င် ့ ေဂဟစနစ်အေပ� သက်ေရာက် 

မည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်တစ်ခ�ြခငး်၏ ဒဇိီ�ငး်ေရးဆွရဲာတွင ် E-flow ထ�တ်လ�တ်ြခငး်ကိ� ထည်သ့ွငး်သင့ ်

သည်။ IFC သည် E-flows50 ဆိ�ငရ်ာ အေလ့အကျင်ေ့ကာငး်များ လက်စဲွစာအ�ပ်ကိ� ြဖန်ေ့ဝခဲ့�ပီးြဖစ်၍၊ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် E-flows ဆိ�ငရ်ာလ�ပ်ငနး်များတိ�းတက်လာေစေရး ပညာေပးရနန်င် ့ မ�ဝါဒ လမ်း��နခ်ျက် 

များ အပါအဝငက်ိ� ရနက်�နန်ည်းပညာတက� သိ�လ်(YTU) ၊ WWF ��င် ့IHE Delft Institute for Water Education 

တိ��့�င် ့ပ�းေပါငး် ေဆာငရွ်က်လျက်��ိသည်။ 

• ေရေနသက်��ိများ��င် ့ ေဂဟစနစ်များ��ငသ်နေ်ရး အနည်းဆံ�းထ�တ်လ�တ်ေပးရမည့် ေရထ�စီး��နး် 

(Environmental flow) ကိ� ဓာတ်အားေပးစက်များေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်လျက် ထ�တ်လ�တ်ေစြခငး် - 

ြဖစ်�ိ�ငလ်ျင၊် ေသးငယ်ေသာတာဘိ�ငမ်ျား ေမာငး်��င၍် ေဒသခံရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအား ဗိ�အ့ားနမ့်ိ လ�ပ်စစ် 

ဓာတ်အားေထာက်ပ့ံေပးကာ၊ တချိနတ်ည်းမ�ာပင ်ထိ�တာဘိ�ငမ်� ထ�တ်လ�တ်ေသာေရသည် E-flow လိ�အပ်ချက် 

ကိ� ြဖည်ဆ့ည်းေစသည် ့ နည်းလမ်းအသံ�းြပ��ိ�ငရ်န ် စ�စမ်းေလ့လာမ�များြပ�လ�ပ်သင်သ့ည်။   ထိ�သိ� ့ ေထာက်ပ့ံ 

ေပးြခငး်သည် စီမံကိနး်၏အကျိ�းေကျးဇ�း ေဝမ�သံ�းစဲွြခငး်အစီအစ�၏ အေရးပါေသာ အစိတ်အပိ�ငး် တစ်ခ�ြဖစ် 

�ိ�ငပ်ါသည်။  

 
50https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2c27d3d8-fd5d-4cff-810f-
c6eaa9ead5f7/Eflows+for+Hydropower+Projects_GPH_03022018finalWEB.pdf?MOD=AJPERES 
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• ေရဝငေ်ပါက်အြမင်အ့မျိ�းမျိ�း��ိသည် ့ ေရယ�အေဆာက်အအံ�များ- ဆည်ေရေလ�ာခ့ျမ� (drawdown) များ 

ြပ�လ�ပ်ေလ�့�ိသည် ့ ေရသိ�ေလ�ာငပ်မာဏ�ကီးမားေသာ တမံစီမံကိနး်များအတွက် ေရဝငေ်ပါက်အြမင် ့

အမျိ�းမျိ�းပါ��ိသည့် ေရယ�အေဆာက်အအံ�များ အသံ�းြပ��ိ�ငေ်ရး စ�းစမ်းေလလ့ာသင်သ့ည်။ ဤနည်းအားြဖင် ့  

တမံတွငး်ေရထ�ကိ� ေလ�ာခ့ျထ�တ်လ�တ်ရာတွင ်ေရအပ�ချိန၊်ေအာက်ဆဂီျငပ်ါဝငမ်�၊ ဆိ�ငး်တွဲ�ေနေသာ ��နး်အနည် 

အနစ် ��င့ ်အာဟာရပါဝင�်�နး် စသည့် ဂ�ဏသ်တ� ိများ  ြဖစ်�ိ�ငသ်မ� အေကာငး်ဆံ�း အရည်အေသွး��ိသည် ့ေရများ 

ကိ� ေလ�ာခ့ျ ထ�တ်လ�တ်ေပး�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

• ေရယ�အေဆာက်အအံ� ၏ေရဝငေ်ပါက်တွင ်ေရအမျိ�းမျိ�း ေရာစပ်ြခငး် - ေရသိ�ေလ�ာငမ်�ပါေသာ တမံစီမံကိနး် 

များ၏ ေရယ�အေဆာက်အအံ�၏ ေရဝငေ်ပါက်ေနရာတွင ် တမံတွငး်သိ�ဆ့ွယဲ�လိ�က်သည်ေ့ရ၏ အရည်အေသွး 

တိ�းတက် ေကာငး်မွနေ်စရန ်ေရများေရာစပ်�ိ�ငမ်ည်န့ည်းလမ်းများကိ� ဆနး်စစ်သင်သ့ည်။ 

• ေရအတက်အကျကိ� ြပနလ်ည်ထနိး်ည�ိေပးမည် ့ေရထနိး်တမံ - လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစက်�ံ�၏ ေအာက်ဘက် 

ြမစ်ညာပိ�ငး်တွင ် စက်�ံ�မ�ထ�တ်လ�တ်မည်ေ့ရများကိ� ခဏထနိး်၍ သဘာဝေရစီး��နး်နးီပါးြဖစ်ေအာင ် ြပနလ်ည် 

ထနိး်လ�တ်ေပးမည် ့ ေရထိနး်တမံတည်ေဆာက်ရန ်စ�းစားသင်သ့ည်။  ဝနအ်ားအြမင်ဆ့ံ�းအချိနတ်ွင ်စက်စွမ်း 

အားြပည့် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်သည်အ့ခါ၊ ေနစ့�ေနတိ�ငး်ထိ�အချိနတ်ွင ် စက်�ံ�ေအာက် 

ဘက် ြမစ်ညာပိ�ငး်သိ�ေ့ရများအလံ�းအရငး်��င် ့ ထ�တ်လ�တ်မ�ြဖစ်ေစ၍၊ ြမစ်ေရ (ပမာဏ၊ အလျင၊် အနက်) 

အေြပာငး်အလဲသည် ေအာက်ဘက်ေတာ်ေတာ်ေဝးေဝးအထ ိသက်ေရာက်ကာ၊  ေရေနသက်��ိများ ကျက်စားရာ 

ေနရာများ ��င် ့ယငး်တိ�၏့ေဘးကငး်လံ�ြခံ�မ�ကိ� ထခိိ�က်  ေစမည်ြဖစ်သည်။  

• ငါးများ ြဖတ်သနး်သွားလာရနလ်မ်း - ငါးများြဖတ်သနး်သွားလာရန ်လမ်းေ�ကာငး်ေဖာ်ေရးဆွေဲဆာငရွ်က်သည့် 

လက်��ိနည်းပညာ (ငါးြဖတ်လမ်းပံ�စံအမျိ�းမျိ�း)သည် ေရအြမင် ့ ကွာြခားချက် ၁၀ မီတာ ေကျာ် ��ိေနသြဖင်၊့  

မဲေခါငေ်ဒသ ငါးမျိ�းစိတ်များအတွက် ထေိရာက်မ�မ��ိပါ။ ထိ�ေရအြမင်ထ့က် ပိ�နမ့်ိေသာ ြဖတ်လမ်းများကိ� 

ဆည်များ သိ�မ့ဟ�တ် ေရသွငး် စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရးဆိ�ငရ်ာေရထနိး်တမံငယ်များတွင ် ေဆာငရွ်က်�ိ�ငေ်ရး 

ဆနး်စစ်�ိ�ငပ်ါသည်။ ေဒသ ေြမမျက်��ာသွငြ်ပငက် ခွင်ြ့ပ�ေသာေနရာများတွင ် ေရအြမင်က့ွာြခားချက်များကိ� 

ေကျာ်လ�ားရနအ်လိ�င့�ာ ငါးများြဖတ်သနး်သွားလာမည်လ့မ်းေ�ကာငး်များကိ� အတွဲလိ�က် အသံ�းြပ��ိ�ငပ်ါသည်။ 

အလွနြ်မင်မ့ားေသာ ေရအြမင်က့ွာြခားချက်တစ်ခ�ကိ� ေကျာ်လ�ားြဖတ်သနး်�ိ�ငေ်ရး ငါးများအားေခ�တငေ်ပး 

မည် ့ စက်ေလ�ခါးအသွင�်�ိသည် ့ နမ�နာပံ�စံတစ်ခ�ကိ� လာအိ�ဒမိီ�ကရက်တစ်�ိ�ငင်အံတွငး် မဲေခါငြ်မစ်ေပ�က 

ချာရာဘ�ရီတမံတွင ် တပ်ဆငတ်ည်ေဆာက်ခဲ့ပါသည်။ ၎ငး်စက်၏ စွမ်းေဆာငရ်ည်အေပ�မ�တည်�ပီး၊ ထိ�ဒဇိီ�ငး် 

သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ ပိ�ြမင်မ့ားေသာ တမံစီမံကိနး်များအတွက် သင်ေ့တာ်�ိ�ငပ်ါသည်။ အေသးစား��င့ ်

အလတ်စား run-of-river စီမံကိနး်များအတွက် ငါးများ��င့သ်င့ေ်လျာ်ေသာတာဘိ�ငမ်ျား သံ�းစဲွ�ိ�ငသ်ည် 

သိ�မ့ဟ�တ် ငါးများတာဘိ�ငထ်သဲိ�က့ျေရာက်ြခငး်မ� ကာကွယ်ရနဇ်ကာများြဖင့ ်ကာဆးီထား�ိ�ငပ်ါသည်။ 

• ��နး်ထ�တ်ြခငး် - အဆိ�ြပ�ဆည်တစ်ခ�တွင ် ��နး်��ငး်လငး်ြခငး်အတွက် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခများကိ� စ�းစမ်းေလလ့ာသင့ ်

သည်။ ေရထ�တ်တံခါးများ၊အြခားဆက်စပ်အေဆာက်အအံ�များ ��င် ့ ချိတ်ဆက်ဖွင်ပိ့တ်စရာမလိ�ဘ၊ဲ သးီြခား 

လွတ်လပ်စွာဖွင်ပိ့တ်�ိ�ငသ်ည် ့��နး်ထ�တ်တံခါးများအား တမံေအာက်ေြခအနမ့်ိပိ�ငး်ေနရာတွင ်တပ်ဆငထ်ားြခငး် 

သည် ြမစ်ေအာက်ပိ�ငး်သိ� ့ ��နး်သယ်ေဆာငမ်�ကိ� ထနိး်ထားရန ်��င့ ်စီမံကိနး်ကိ� သက်တမ်းဆက်ေပးရန ်သင့ေ်တာ် 

�ိ�ငပ်ါသည်။   

• စီမံကိနး်များစွာ ည�ိ��ငိး် စက်လည်ပတ်၍ေရထ�တ်လ�တ်ြခငး် - ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� အြမင်ဆ့ံ�း ရ��ိေစရန၊် 

environmental flow ပမာဏကိ� အသင်ေ့တာ်ဆံ�းချိနည်�ိရန�်�င် ့ ေရ�ကီးမ�ြဖစ်စ�များ ေလ�ာခ့ျရန၊် 
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ြမစ်လက်တက် တစ်ေလ�ာက်   စီမံကိနး်များစွာအ�ကား ည�ိ��ငိး်၍ စက်လည်ပတ်ေရထ�တ်လ�တ်�ိ�ငရ်န ်စ�းစမ်း 

ေလလ့ာသင်ပ့ါသည်။   

ေနာ်ေဝအစိ�းရ၏ အေထာက်အပ့ံ ��င် ့MOEE က ြပ�စ�ေဖာ်ထ�တ်ခဲ့သည် ့ြမနမ်ာေရအားလ�ပ်စစ်စံ (၂၀၁၇ ခ���စ်၊ မတ်လ )51 

သည်  လ�သားများ��င် ့  သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ၊ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့အများပိ�င ်��င် ့ပ�ဂ�လိကပိ�ငအ်ရငး်ပစ�ည်းများ  

၏ ေဘးကငး်လံ�ြခံ�မ�ကိ� ကာကွယ်ေပး�ိ�ငရ်န၊် ေရအားအေဆာက်အအံ�များအတွက်  ဒဇိီ�ငး်သတ်မ�တ်ချက်များကိ� အ�ကံ 

ြပ� ေဖာ်ြပထား သည်။ 

10.4.2။ ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အေပ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအဆင့်ဆင့်အစီအရီေနရာချ 

ထိနး်ည �ိလည်ပတ်မ�(cascade operation) ကိ� အေကာငး်ဆံ�း ချိန်ည �ိေဆာင်ရွက်�ိ�င်ေရး 

လမ်း��န်ချက်များ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအတွငး် အဆိ�ြပ� ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်��င် ့ စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအားလံ�း၏ ေလးပံ�သံ�းပံ�သည် ြမစ်လက်တက်တစ်ခ� 

အေပ� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င်တ့ည်ေဆာက်မည့်ပံ�စံအတိ�ငး် အစီအရီေနရာချခံရပါသည်။ သိ�ေ့သာ် 

လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� ��င့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာစီမံခန ့ခ်ွဲမ�ကိ� အေကာငး်ဆံ�းချိနည်�ိရန ်အဆိ�ပါစီမံကိနး် အေကာင ်

အထည်ေဖာ်သ�များအ�ကား ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ�မ��ိပါ။ ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အေပ� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ 

အဆင်ဆ့င်စီ့စ�ထား��ိြခငး်သည်  ဒဇိီ�ငး်ေရးဆွြဲခငး်၊ တည်ေဆာက်ြခငး် ��င် ့ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ြခငး်တိ�က့ိ� ��ပ်ေထွး 

လာေစသည်။ အဘယ်ေ�ကာင့ဆ်ိ�ေသာ် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ���င် ့ ပတ်ဝနး်ကျင�်�င် ့ လ�မ�ေရးထခိိ�က်မ�များ 

သက်သာေလျာ့ပါးေစြခငး် ကိစ�ရပ်များတွင ် စီမံကိနး်တစ်ခ�က အြခားတစ်ခ�အေပ� သက်ေရာက်မ���ိ�ိ�ငသ်လိ�၊ အဆိ�ပါ 

စီမံကိနး်သည် အြခားတစ်ခ�၏ သက်ေရာက်မ�ကိ�လည်း ခံရ�ိ�ငေ်သာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ ေဘးကငး်ေသာနည်းြဖင့ ်

ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� အြမင်ဆ့ံ�းြဖစ်ေစရန ် ��င် ့ တစ်ချိနတ်ည်းမ�ာပင ် ပတ်ဝနး်ကျင�်�င် ့ လ�မ�ေရးထခိိ�က်မ�များကိ� 

အနည်းဆံ�းြဖစ်ေစရန ်ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အေပ� အဆင်ဆ့င်ေ့နရာချခံရေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စက်�ံ�များ၏ ထေိရာက် 

အကျိ�းအ��ိဆံ�း ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�သည် အေသးစိတ်ကျ အဆင်ြ့မင်�့�ပ်ေထးွေသာ ေရထ�တ်လ�တ်မ�စနစ် တစ်ခ� 

လိ�အပ်ပါသည်။ ထခိိ�က်မ�များအေပ� စီမံခန်ခ့ွဲြခငး် ��င် ့ဆက်လက်ေစာင်�့ကည်ြ့ခငး် ၊   ပ�းတွဲစီမံသည် ့ မိ�းဇလစနစ်များ၊ 

ပံ�စံငယ်ြပ�လ�ပ်စမ်းသပ်ြခငး် ��င် ့ �ကိ�တငခ်န်မ့�နး်ြခငး်၊ေရထ�တ်လ�တ်မ�စည်းမျ�းများ၊ တမံလံ�ြခံ�ေရး စည်းမျ�းများ 

ေလးစားလိ�က်နာြခငး် ��င် ့ထေိရာက်အကျိ�းအ��ိဆံ�း ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�တိ� ့ ြဖစ်ေစရန ်လမ်း��နခ်ျက်များ လိ�အပ်ပါ 

သည်။  

ဓာတ်အားပိ�လ့�တ်ေရးကွနယ်က်ကိ� ထနိး်ချ�ပ်ကွပ်ကဲသည်ဌ့ာန ��င် ့တမံများကိ� �ကီး�ကပ်လ�ပ်ကိ�ငသ်�များသည် လ�ပ်စစ် 

ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� ထေိရာက်အကျိ�း��ိဆံ�း ြဖစ်ေစရန ် တာဘိ�ငမ်�ေရထ�တ်လ�တ်မ�များကိ� ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်သင်�့ပီး 

တစ်ဖက်တွငလ်ည်း၊ တမံများကိ� �ကီး�ကပ်လ�ပ်ကိ�ငသ်�များသည် ြမစ်ဝနး်ကျငေ်ဂဟစနစ်ကိ� ထနိး်သမ်ိးထားရန ် Eflows 

ကိ� ည�ိ��ငိး်ထ�တ်လ�တ်ေပး�ိ�ငပ်ါသည်။ ဤလ�ပ်ငနး်စ�တွင ် MOEE ကိ� စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမ�င်တ့ငေ်ပးြခငး် ��င် ့ ေရအား 

လ�ပ်စစ်က�မ�ဏီများ ��င် ့ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး်များ ပါဝငမ်ည်ြဖစ်သည်။ စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�က�မ�ဏီ 

အဖွဲ�အစည်းများသည်  ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အေပ�ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င်တ့ည်ေဆာက် ထိနး်ည�ိ 

လည်ပတ်မ�အတွက် ပ�းတွဲေဆာငရွ်က်မည် ့ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ ေဖာ်ထ�တ်ရနလ်ိ�အပ်မည် ြဖစ်သည်။ လမ်း��နခ်ျက် 

များတွင ် အဆိ�ပါတမံအဆင်ဆ့င်က့ိ� �ကီး�ကပ်လ�ပ်ကိ�ငသ်�များ��င် ့ မနေ်နဂျာများအ�ကားတွငလ်ည်းေကာငး်၊ ေရအား 

လ�ပ်စစ်စက်�ံ�များ ��င် ့ ဓာတ်အားပိ�လ့�တ်ေရးကွနယ်က်ကိ� ထနိး်ချ�ပ်ကွပ်ကဲသည်ဌ့ာနတိ�အ့�ကား တွငလ်ည်းေကာငး်၊ 

 
51 MOEE, 2017. Myanmar Hydropower Standards, March 2017. The Republic of the Union of Myanmar. 
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ြမစ်လက်တက် တစ်ေလ�ာက်   စီမံကိနး်များစွာအ�ကား ည�ိ��ငိး်၍ စက်လည်ပတ်ေရထ�တ်လ�တ်�ိ�ငရ်န ်စ�းစမ်း 

ေလလ့ာသင်ပ့ါသည်။   

ေနာ်ေဝအစိ�းရ၏ အေထာက်အပ့ံ ��င် ့MOEE က ြပ�စ�ေဖာ်ထ�တ်ခဲ့သည် ့ြမနမ်ာေရအားလ�ပ်စစ်စံ (၂၀၁၇ ခ���စ်၊ မတ်လ )51 

သည်  လ�သားများ��င် ့  သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ၊ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့အများပိ�င ်��င် ့ပ�ဂ�လိကပိ�ငအ်ရငး်ပစ�ည်းများ  

၏ ေဘးကငး်လံ�ြခံ�မ�ကိ� ကာကွယ်ေပး�ိ�ငရ်န၊် ေရအားအေဆာက်အအံ�များအတွက်  ဒဇိီ�ငး်သတ်မ�တ်ချက်များကိ� အ�ကံ 

ြပ� ေဖာ်ြပထား သည်။ 

10.4.2။ ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အေပ�ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအဆင့်ဆင့်အစီအရီေနရာချ 

ထိနး်ည �ိလည်ပတ်မ�(cascade operation) ကိ� အေကာငး်ဆံ�း ချိန်ည �ိေဆာင်ရွက်�ိ�င်ေရး 

လမ်း��န်ချက်များ  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားအတွငး် အဆိ�ြပ� ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်��င် ့ စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များအားလံ�း၏ ေလးပံ�သံ�းပံ�သည် ြမစ်လက်တက်တစ်ခ� 

အေပ� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င်တ့ည်ေဆာက်မည့်ပံ�စံအတိ�ငး် အစီအရီေနရာချခံရပါသည်။ သိ�ေ့သာ် 

လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� ��င့ ်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာစီမံခန ့ခ်ွဲမ�ကိ� အေကာငး်ဆံ�းချိနည်�ိရန ်အဆိ�ပါစီမံကိနး် အေကာင ်

အထည်ေဖာ်သ�များအ�ကား ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ�မ��ိပါ။ ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အေပ� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ 

အဆင်ဆ့င်စီ့စ�ထား��ိြခငး်သည်  ဒဇိီ�ငး်ေရးဆွြဲခငး်၊ တည်ေဆာက်ြခငး် ��င် ့ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ြခငး်တိ�က့ိ� ��ပ်ေထွး 

လာေစသည်။ အဘယ်ေ�ကာင့ဆ်ိ�ေသာ် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ���င် ့ ပတ်ဝနး်ကျင�်�င် ့ လ�မ�ေရးထခိိ�က်မ�များ 

သက်သာေလျာ့ပါးေစြခငး် ကိစ�ရပ်များတွင ် စီမံကိနး်တစ်ခ�က အြခားတစ်ခ�အေပ� သက်ေရာက်မ���ိ�ိ�ငသ်လိ�၊ အဆိ�ပါ 

စီမံကိနး်သည် အြခားတစ်ခ�၏ သက်ေရာက်မ�ကိ�လည်း ခံရ�ိ�ငေ်သာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ ေဘးကငး်ေသာနည်းြဖင့ ်

ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� အြမင်ဆ့ံ�းြဖစ်ေစရန ် ��င် ့ တစ်ချိနတ်ည်းမ�ာပင ် ပတ်ဝနး်ကျင�်�င် ့ လ�မ�ေရးထခိိ�က်မ�များကိ� 

အနည်းဆံ�းြဖစ်ေစရန ်ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အေပ� အဆင်ဆ့င်ေ့နရာချခံရေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စက်�ံ�များ၏ ထေိရာက် 

အကျိ�းအ��ိဆံ�း ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�သည် အေသးစိတ်ကျ အဆင်ြ့မင်�့�ပ်ေထးွေသာ ေရထ�တ်လ�တ်မ�စနစ် တစ်ခ� 

လိ�အပ်ပါသည်။ ထခိိ�က်မ�များအေပ� စီမံခန်ခ့ွဲြခငး် ��င် ့ဆက်လက်ေစာင်�့ကည်ြ့ခငး် ၊   ပ�းတွဲစီမံသည် ့ မိ�းဇလစနစ်များ၊ 

ပံ�စံငယ်ြပ�လ�ပ်စမ်းသပ်ြခငး် ��င် ့ �ကိ�တငခ်န်မ့�နး်ြခငး်၊ေရထ�တ်လ�တ်မ�စည်းမျ�းများ၊ တမံလံ�ြခံ�ေရး စည်းမျ�းများ 

ေလးစားလိ�က်နာြခငး် ��င် ့ထေိရာက်အကျိ�းအ��ိဆံ�း ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�တိ� ့ ြဖစ်ေစရန ်လမ်း��နခ်ျက်များ လိ�အပ်ပါ 

သည်။  

ဓာတ်အားပိ�လ့�တ်ေရးကွနယ်က်ကိ� ထနိး်ချ�ပ်ကွပ်ကဲသည်ဌ့ာန ��င် ့တမံများကိ� �ကီး�ကပ်လ�ပ်ကိ�ငသ်�များသည် လ�ပ်စစ် 

ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� ထေိရာက်အကျိ�း��ိဆံ�း ြဖစ်ေစရန ် တာဘိ�ငမ်�ေရထ�တ်လ�တ်မ�များကိ� ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်သင်�့ပီး 

တစ်ဖက်တွငလ်ည်း၊ တမံများကိ� �ကီး�ကပ်လ�ပ်ကိ�ငသ်�များသည် ြမစ်ဝနး်ကျငေ်ဂဟစနစ်ကိ� ထနိး်သမ်ိးထားရန ် Eflows 

ကိ� ည�ိ��ငိး်ထ�တ်လ�တ်ေပး�ိ�ငပ်ါသည်။ ဤလ�ပ်ငနး်စ�တွင ် MOEE ကိ� စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမ�င်တ့ငေ်ပးြခငး် ��င် ့ ေရအား 

လ�ပ်စစ်က�မ�ဏီများ ��င် ့ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး်များ ပါဝငမ်ည်ြဖစ်သည်။ စီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သ�က�မ�ဏီ 

အဖွဲ�အစည်းများသည်  ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အေပ�ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င်တ့ည်ေဆာက် ထိနး်ည�ိ 

လည်ပတ်မ�အတွက် ပ�းတွဲေဆာငရွ်က်မည် ့ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ ေဖာ်ထ�တ်ရနလ်ိ�အပ်မည် ြဖစ်သည်။ လမ်း��နခ်ျက် 

များတွင ် အဆိ�ပါတမံအဆင်ဆ့င်က့ိ� �ကီး�ကပ်လ�ပ်ကိ�ငသ်�များ��င် ့ မနေ်နဂျာများအ�ကားတွငလ်ည်းေကာငး်၊ ေရအား 

လ�ပ်စစ်စက်�ံ�များ ��င် ့ ဓာတ်အားပိ�လ့�တ်ေရးကွနယ်က်ကိ� ထနိး်ချ�ပ်ကွပ်ကဲသည်ဌ့ာနတိ�အ့�ကား တွငလ်ည်းေကာငး်၊ 

 
51 MOEE, 2017. Myanmar Hydropower Standards, March 2017. The Republic of the Union of Myanmar. 
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စွမ်းအင ်��င် ့ေရ အ�ပ်ချ�ပ်စီမံမ�အပိ�ငး်တွငလ်ည်းေကာငး် ပိ�င�်�င/်အကျိ�းခံစားခွင်�့�ိသ�များစွာပါဝငပ်တ်သက်ေနြခငး် ��င် ့

�ိ�ငင်ြံဖတ်ေကျာ်သက်ေရာက်သည်က့ိစ�များအတွက် ချိတ်ဆက်ေဆာငရွ်က်မ�များလည်း ပါဝငမ်ည်ြဖစ်သည်။  

10.5။ ထိခိ�က်မ� အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ြခငး် ��င့် စီမံခန်ခ့ွဲမ� စီမံချက်ေရးဆွဲြခငး်  

10.5.1။ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး်လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�    

တိ�းတက်ြခငး်   

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များ တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စရန၊် ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိနး်သမ်ိးေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ��င် ့ ြမနမ်ာ EIA 

လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ (၂၀၁၅)တိ�တ့ွငခ်ျမ�တ်ထားသည့် ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး်မ�ေဘာငက်ိ� ြပနလ်ည်သံ�းသပ် 

ရန ်လိ�အပ်ေ�ကာငး် အ�ကံြပ�ပါသည်။  

��ိရငး်စွဲလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ် အာ�ံ�စိ�က်ရမည် ့ အဓိကနယ်ပယ်များတွင ် ေအာက်ပါတိ� ့ 

ပါဝငသ်ည် - 

• ပတ်ဝနး်ကျငဆ်နး်စစ်မ�လ�ပ်ငနး်စ�များကိ� စီမံကိနး် တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် ��င် ့ဒဇိီ�ငး် ေရးဆွြဲခငး်ကာလတွင ်

စတငေ်ဆာငရွ်က်ေစြခငး်။ သိ�မ့�သာ EIA/IEE လ�ပ်ငနး်စ�သည် ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ �ကီးမား 

ေသာထခိိ�က်မ�များ ေ��ာင�်�ားရန ်��င် ့သက်သာေလျာပ့ါးေစရန ်စီမံကိနး်တည်ေနရာေရွးချယ်ြခငး် ��င် ့ဒဇိီ�ငး်ပိ�ငး် 

ဆိ�ငရ်ာအတွက် က�ညီြဖည်ဆ့ည်းေပး�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။  

• ေရအားလ�ပ်စစ်အပါအဝင ် အလယ်အလတ်��င် ့ အ�ကီးစား ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များတွင ်

လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ �ကိ�တငက်ာကွယ်ေစာင်ေ့��ာက်မ�များအတွက် ဥပေဒ ��င် ့ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း ြပ�ာနး်ချက်များ 

အားနည်းေနသည်ကိ�သ�ိ�ိလျက်၊ လ�မ�ေရးထခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး် - Social Impact Assessment (SIA) ဆိ�ငရ်ာ 

ြပ�ာနး်ချက်များကိ� ��ိရငး်စဲွ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများအတွငး် ေပါငး်စပ်ထည်သ့ွငး်ြခငး်။  

• EIA သိ�မ့ဟ�တ် ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ�လ�ပ်ငနး်စ�၏ တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်အြဖစ်သာမက၊ စီမံကိနး်မတည် 

ေဆာက်မီ၊ တည်ေဆာက်ဆဲ��င် ့ တည်ေဆာက်�ပီးကာလများအတွငး် တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များ ြပ�လ�ပ်ေ�ကာငး် 

ေသချာေစရန ် ��င့ ် ပဋပိက�ဒဏ်ခံစားေနရသည့် ဧရိယာများအတွငး် စီမံကိနး်��င်ပ့တ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များကိ� 

ပိ�မိ�လက်လ�မ်းမီ ထည်သွငး် ထေိတွ�ေဆွးေ�းွမည် ့ အစီအစ�များထည့်သွငး်ရန၊် MONREC အတွက် ြပ�စ� 

ေဖာ်ထ�တ်ထားသည့် EIA လ�ပ်ငနး်စ�အတွငး် အများြပည်သ�ပါဝင�်ိ�ငေ်ရး လမ်း��နခ်ျက်များမ��ကမ်း (၂၀၁၆) 

တွင ်စီမံကိနး်��င် ့ပတ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ ��င့ ်ထေိတွ�ဆက်ဆမံ�အေပ�လမ်း��နခ်ျက်ကိ� ကျယ်ြပန ့ေ်စြခငး်။ 

• MOEE ��င် ့ MONREC တိ�အ့တွက် IFC က ေဖာ်ထ�တ်ေပးသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များဆိ�ငရ်ာ EIA 

လမ်း��နခ်ျက်များကိ� အတည်ြပ�ြခငး် ��င် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်။  

သတ� �တ�းေဖာ်ေရး  ��င့ ် သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရးက�များ သိ�မ့ဟ�တ် အထ�းစီးပွားေရးဇ�နက်ဲသ့ိ� ့ ဧရိယာများတွင ် SEA 

တစ်ခ�ကိ� မည်သည်အ့ခါတွင ် ေဆာငရွ်က်ရမည်ဆိ�သည်ကိ�  �ကီး�ကပ်ကွပ်ကဲလမ်း��နမ်�ေပး�ိ�ငရ်န၊် ေရအားလ�ပ်စစ် 

က�တွင ်ဤ SEA အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မ�ရ��ိလာသည့် အေတွ�အ�ကံ�များကိ�အေြခခံ�ပီး၊ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိနး်သမ်ိးေရး 

ဥပေဒ (၂၀၁၂) ေအာက်တွင ် SEA လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းတစ်ခ�ကိ� ေ�� �ဆက်ေဖာ်ထ�တ်ရနအ်�ကံြပ�ပါသည်။  ထိ�လ�ပ်ထံ�း 

လ�ပ်နည်းသည်  အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�/စီမံကိနး် စိစစ်ေရွးချယ်ြခငး်��င် ့ SEA အတွငး် ထည့်သွငး်ထားသည့်   သံ�းသပ် 

ြခငး် ��င် ့ခွငြ်ပ�ချက်ေပးြခငး် လ�ပ်ငနး်စ�များ အေပ� လမ်း��န ်ေပး�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

10.5.2။ ေရအားလ�ပ်စစ် ဆိ�င်ရာ စ�ေပါငး်ဆင့် ကဲထိခိ�က်မ� ဆနး်စစ်ြခငး် (CIA) လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း  



 

152 

 

(ပထဝီေဒသဆိ�ငရ်ာ သိ�မ့ဟ�တ် အ�ပ်ချ�ပ်ေရးအရ) သတ်မ�တ်ထားသည် ့ ဧရိယာတစ်ခ�အတွငး် အေရးပါတနဖိ်�း�ကီးမား 

သည့် ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့လ်�မ�ေရးအပိ�ငး်များ (VEC)အေပ� စီမံကိနး်/ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေပါငး်များစွာ၏ 

စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�များကိ� ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ရန ် ��င့ ် ဆနး်စစ်ရန၊် စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး် (CIA) 

နည်းလမ်းကိ� အသံ�းြပ�ပါသည်။ CIA နည်းလမ်းသည် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်အသစ်များ (��င်ေ့ဒသအတွငး် အဆိ�ြပ� 

ထားေသာ အြခားေသာဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များ)၏ အေရအတွက်၊အမျိ�းအစား၊အရွယ်အစား၊ တည်ေနရာ 

တိ��့�င် ့ ဆက်� �ယ်သည် ့ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်မည် ့ ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အဆင် ့ (ေဆာငရွ်က်မည့်အရွယ် 

အစား)ကိ� အဆံ�းအြဖတ်ေပး�ိ�ငရ်န�်�င့ ်ဤထခိိ�က်မ�အစ�အေပါငး်အတွက် သင့ေ်တာ်သည့် စီမံခန်ခ့ွဲမ�ဆိ�ငရ်ာအစီအမံများ 

ေရးဆွရဲန ်အသံ�းဝငသ်ည့် နည်းလမ်း တစ်ခ�ြဖစ်သည်။  

CIA တစ်ခ�ကိ� မည်သ့ည်အ့ချိနတ်�င ် ေဆာငရွ်က်ရနလ်ိ�အပ်ေ�ကာငး်��င် ့ ထိ� CIA တွင ် မည်သည်တိ� ့ ပါဝငသ်င်ေ့�ကာငး် 

သတ်မ�တ်ထားသည် ့ CIA လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းတစ်ခ�ကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၊ံ ေရအားလ�ပ်စစ်က�အတွက် အ�ကံြပ�ထားသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် �ကီးမားသည့်ေရေဝ ေရလဲရပ်ဝနး်ေဒသတစ်ခ�အတွငး် စီမံကိနး်များစွာကိ� စ�းစားသည့်အခါ၌ 

သိ�မ့ဟ�တ် အဆိ�ြပ��ိ�ငေ်ြခ ��ိသည်အ့ခါတွင ်CIA တစ်ခ� ေဆာငရွ်က်ရန ်လိ�ေ�ကာငး်ကိ� MONREC က ေဖာ်ထ�တ်သတ်မ�တ် 

ေပးသင့သ်ည်။ အေကာငအ်ထည်မေဖာ်ရေသးသည်ြ့မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် �ကီးမားသည့် ေရေဝေရလဲေဒသတစ်ခ� 

အတွငး် စီမံကိနး်တစ်ခ� သိ�မ့ဟ�တ် စီမံကိနး်များစွာကိ� အဆိ�ြပ�သည့်အခါ၌ သိ�မ့ဟ�တ် တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ထားသည် ့ေရေဝေရလဲေဒသတစ်ခ�တွင ်ထိ�စီမံကိနး်များကိ� အဆိ�ြပ�သည်အ့ခါ များေသာအားြဖင် ့  CIAကိ� 

ေဆာငရွ်က်ခိ�ငး်သင်သ့ည်။ CIA သည် အေရးပါတနဖိ်�း�ကီးမားသည့် ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့လ်�မ�ေရး အပိ�ငး်များ(VEC)အေပ� 

သက်ေရာက်မည့် အြခားအဆိ�ြပ�ထားေသာ သိ�မ့ဟ�တ် ြဖစ်�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ��ိေသာ ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်မ� 

များကိ�လည်း  အကဲြဖတ်သင့သ်ည်(ဥပမာ သတ� �တွငး်များ ��င် ့အထ�းစီးပွားေရးဇ�နမ်ျားကိ� လ�ပ်စစ် ဓာတ်အားေထာက်ပ့ံ 

ေပးရန ် ပံ�စံထ�တ်ထားသည် ့ အေသးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၊ စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရး ��င့ ် အြခားေသာ 

ေရေပးေဝေရး စီမံကိနး်များ၊ စိ�က်ပျိ�းေရးလ�ပ်ငနး်ေဖာ်ထ�တ်မ�များ ��င့ ်သတ� �တ�းေဖာ်ြခငး်)။   ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ များဆံ�း�� ံးမ� 

စ�စ�ေပါငး်ကိ� ကာမိရန ် ေ�� �ေဆာင�်ကိ�းပမ်းမ�များအတွက် ပ�းတွဲစီမံခန ့ခ်ွဲေရးအစီအစ�များ ��င့ ် ရငး်ြမစ်များ 

စ�စည်းထားရန ်  အခွင့အ်လမ်းများလည်း ထည့်သွငး်ထားသင့သ်ည်။ 

10.5.3။ ပဋိပက� ထိ��လွယ်မ� ဆနး်စစ်ြခငး် ဆိ�င်ရာလမ်း��န်ချက်  

ပဋပိက�ြဖစ်ပွားလွယ်ေသာ ဧရိယာများအတွငး် (ပဋပိက�ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခအလွန်ြမင်ေ့သာ သိ�မ့ဟ�တ် ြမင်ေ့သာ အဆင် ့

သတ်မ�တ်ချက်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် ) အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်အားလံ�းတွင ်ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ�များ ၊ EIA ��င် ့

စီမံခန်ခ့ွဲေရး အစီအမံများအတွငး် စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည် ့ စိတ်က�းပံ��ကမ်းအေပ� ဆနး်စစ်မ�များ၏   

တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်အြဖစ်  ပဋပိက�ေ�ကာင် ့ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ်များအား အေသးစိတ်ဆနး်စစ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် ပဋပိက� 

ထ�ိ�လွယ်မ� ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်တစ်ခ�ေဖာ်ထ�တ်ရန ် ��င့ ် အသံ�းချရန ် အ�ကံြပ�သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အဆင်အ့တွက် ပဋပိက�ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ�ဆိ�ငရ်ာ ရ��ိအချက်အလက်များသည် ယံ��ကည်အားထားရေသာ်လည်း၊ 

စီမံကိနး်အဆင်တ့ွင ်ပဋပိက�ထိခိ�က်ခံစားလွယ်မ�ကိ� ယံ��ကည်စိတ်ချစွာ အကဲြဖတ်�ိ�ငရ်န ်အချက်အလက် လံ�ေလာက်စွာ 

မရ��ိ�ိ�ငပ်ါ။ ဤ စိနေ်ခ�မ�သည် ပဋပိက�ပံ�စံများ ��င် ့လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�များ တည်��ိမ� အချိန�်�င်အ့မ�ေြပာငး်လဲ�ိ�ငသ်ည့် 

အလားအလာ��င်၊့ ပဋပိက�၏ လ�ပ်��ားေြပာငး်လဲေနေသာ သေဘာသဘာဝေ�ကာင် ့ပိ�မိ� ဆင်ပွ့ား�ကီးေလးလာသည်။  

စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့်စိတ်က�းပံ��ကမ်းြခစ်သည့်အဆင်တ့ွင ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည် ့ အဖွဲ�အစည်း 

က�မ�ဏသီည် ပဋပိက� ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ်ကိ� ဆနး်စစ်ရန�်�င် ့ စီမံကိနး်သက်ေရာက်ခံဧရိယာအတွငး်��ိ စီမံကိနး်��င် ့

ပတ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ ��င် ့ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွရန ် သးီြခားလွတ်လပ်သည် ့ အဖွဲ�တစ်ခ�ကိ� ခန်အ့ပ်သင်ပ့ါသည်။ ဤ 

ဆနး်စစ်မ�သည် အဆိ�ပါဧရိယာအတွငး် လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�များ၏ �သဇာလ�မ်းမိ�းမ� ��ိမ��ိ၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမ� 
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(ပထဝီေဒသဆိ�ငရ်ာ သိ�မ့ဟ�တ် အ�ပ်ချ�ပ်ေရးအရ) သတ်မ�တ်ထားသည် ့ ဧရိယာတစ်ခ�အတွငး် အေရးပါတနဖိ်�း�ကီးမား 

သည့် ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့လ်�မ�ေရးအပိ�ငး်များ (VEC)အေပ� စီမံကိနး်/ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေပါငး်များစွာ၏ 

စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�များကိ� ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ရန ် ��င့ ် ဆနး်စစ်ရန၊် စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး် (CIA) 

နည်းလမ်းကိ� အသံ�းြပ�ပါသည်။ CIA နည်းလမ်းသည် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်အသစ်များ (��င်ေ့ဒသအတွငး် အဆိ�ြပ� 

ထားေသာ အြခားေသာဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များ)၏ အေရအတွက်၊အမျိ�းအစား၊အရွယ်အစား၊ တည်ေနရာ 

တိ��့�င် ့ ဆက်� �ယ်သည် ့ ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထနွး်မည် ့ ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အဆင် ့ (ေဆာငရွ်က်မည့်အရွယ် 

အစား)ကိ� အဆံ�းအြဖတ်ေပး�ိ�ငရ်န�်�င့ ်ဤထခိိ�က်မ�အစ�အေပါငး်အတွက် သင့ေ်တာ်သည့် စီမံခန်ခ့ွဲမ�ဆိ�ငရ်ာအစီအမံများ 

ေရးဆွရဲန ်အသံ�းဝငသ်ည့် နည်းလမ်း တစ်ခ�ြဖစ်သည်။  

CIA တစ်ခ�ကိ� မည်သ့ည်အ့ချိနတ်�င ် ေဆာငရွ်က်ရနလ်ိ�အပ်ေ�ကာငး်��င် ့ ထိ� CIA တွင ် မည်သည်တိ� ့ ပါဝငသ်င်ေ့�ကာငး် 

သတ်မ�တ်ထားသည် ့ CIA လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းတစ်ခ�ကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၊ံ ေရအားလ�ပ်စစ်က�အတွက် အ�ကံြပ�ထားသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် �ကီးမားသည့်ေရေဝ ေရလဲရပ်ဝနး်ေဒသတစ်ခ�အတွငး် စီမံကိနး်များစွာကိ� စ�းစားသည့်အခါ၌ 

သိ�မ့ဟ�တ် အဆိ�ြပ��ိ�ငေ်ြခ ��ိသည်အ့ခါတွင ်CIA တစ်ခ� ေဆာငရွ်က်ရန ်လိ�ေ�ကာငး်ကိ� MONREC က ေဖာ်ထ�တ်သတ်မ�တ် 

ေပးသင့သ်ည်။ အေကာငအ်ထည်မေဖာ်ရေသးသည်ြ့မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် �ကီးမားသည့် ေရေဝေရလဲေဒသတစ်ခ� 

အတွငး် စီမံကိနး်တစ်ခ� သိ�မ့ဟ�တ် စီမံကိနး်များစွာကိ� အဆိ�ြပ�သည့်အခါ၌ သိ�မ့ဟ�တ် တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ထားသည် ့ေရေဝေရလဲေဒသတစ်ခ�တွင ်ထိ�စီမံကိနး်များကိ� အဆိ�ြပ�သည်အ့ခါ များေသာအားြဖင် ့  CIAကိ� 

ေဆာငရွ်က်ခိ�ငး်သင်သ့ည်။ CIA သည် အေရးပါတနဖိ်�း�ကီးမားသည့် ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့လ်�မ�ေရး အပိ�ငး်များ(VEC)အေပ� 

သက်ေရာက်မည့် အြခားအဆိ�ြပ�ထားေသာ သိ�မ့ဟ�တ် ြဖစ်�ိ�ငဖ်ွယ်ရာ��ိေသာ ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်မ� 

များကိ�လည်း  အကဲြဖတ်သင့သ်ည်(ဥပမာ သတ� �တွငး်များ ��င် ့အထ�းစီးပွားေရးဇ�နမ်ျားကိ� လ�ပ်စစ် ဓာတ်အားေထာက်ပ့ံ 

ေပးရန ် ပံ�စံထ�တ်ထားသည် ့ အေသးစားေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၊ စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရး ��င့ ် အြခားေသာ 

ေရေပးေဝေရး စီမံကိနး်များ၊ စိ�က်ပျိ�းေရးလ�ပ်ငနး်ေဖာ်ထ�တ်မ�များ ��င့ ်သတ� �တ�းေဖာ်ြခငး်)။   ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ များဆံ�း�� ံးမ� 

စ�စ�ေပါငး်ကိ� ကာမိရန ် ေ�� �ေဆာင�်ကိ�းပမ်းမ�များအတွက် ပ�းတွဲစီမံခန ့ခ်ွဲေရးအစီအစ�များ ��င့ ် ရငး်ြမစ်များ 

စ�စည်းထားရန ်  အခွင့အ်လမ်းများလည်း ထည့်သွငး်ထားသင့သ်ည်။ 

10.5.3။ ပဋိပက� ထိ��လွယ်မ� ဆနး်စစ်ြခငး် ဆိ�င်ရာလမ်း��န်ချက်  

ပဋပိက�ြဖစ်ပွားလွယ်ေသာ ဧရိယာများအတွငး် (ပဋပိက�ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခအလွန်ြမင်ေ့သာ သိ�မ့ဟ�တ် ြမင်ေ့သာ အဆင် ့

သတ်မ�တ်ချက်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် ) အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်အားလံ�းတွင ်ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ�များ ၊ EIA ��င် ့

စီမံခန်ခ့ွဲေရး အစီအမံများအတွငး် စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည် ့ စိတ်က�းပံ��ကမ်းအေပ� ဆနး်စစ်မ�များ၏   

တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်အြဖစ်  ပဋပိက�ေ�ကာင် ့ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ်များအား အေသးစိတ်ဆနး်စစ်�ိ�ငေ်ရးအတွက် ပဋိပက� 

ထ�ိ�လွယ်မ� ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်တစ်ခ�ေဖာ်ထ�တ်ရန ် ��င့ ် အသံ�းချရန ် အ�ကံြပ�သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အဆင်အ့တွက် ပဋပိက�ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ�ဆိ�ငရ်ာ ရ��ိအချက်အလက်များသည် ယံ��ကည်အားထားရေသာ်လည်း၊ 

စီမံကိနး်အဆင်တ့ွင ်ပဋပိက�ထိခိ�က်ခံစားလွယ်မ�ကိ� ယံ��ကည်စိတ်ချစွာ အကဲြဖတ်�ိ�ငရ်န ်အချက်အလက် လံ�ေလာက်စွာ 

မရ��ိ�ိ�ငပ်ါ။ ဤ စိနေ်ခ�မ�သည် ပဋပိက�ပံ�စံများ ��င် ့လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�များ တည်��ိမ� အချိန�်�င်အ့မ�ေြပာငး်လဲ�ိ�ငသ်ည့် 

အလားအလာ��င်၊့ ပဋပိက�၏ လ�ပ်��ားေြပာငး်လဲေနေသာ သေဘာသဘာဝေ�ကာင် ့ပိ�မိ� ဆင်ပွ့ား�ကီးေလးလာသည်။  

စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့်စိတ်က�းပံ��ကမ်းြခစ်သည့်အဆင်တ့ွင ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့် အဖွဲ�အစည်း 

က�မ�ဏသီည် ပဋပိက� ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခအ��ရာယ်ကိ� ဆနး်စစ်ရန�်�င် ့ စီမံကိနး်သက်ေရာက်ခံဧရိယာအတွငး်��ိ စီမံကိနး်��င် ့

ပတ်သက်ဆက်�ယွ်သ�များ ��င် ့ တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွရန ် သးီြခားလွတ်လပ်သည် ့ အဖွဲ�တစ်ခ�ကိ� ခန်အ့ပ်သင်ပ့ါသည်။ ဤ 

ဆနး်စစ်မ�သည် အဆိ�ပါဧရိယာအတွငး် လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�များ၏ �သဇာလ�မ်းမိ�းမ� ��ိမ��ိ၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမ� 
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သိ�မ့ဟ�တ် �ိ�ငင်ေံရးအရ ေ�ကေအးေြပလည်မ�အေြခအေန၊ ကိ�ယ်ပိ�ငအ်�ပ်ချ�ပ်ခွင်ရ့ေဒသများ၊ ေြမြမ�ပ်မိ�ငး်များ ချထား 

ြခငး် ��င် ့ �ပီးခဲ့သည်င့ါး��စ်အတွငး် လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�များ စသည်တိ�က့ိ� ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ေပးသင့်သ်ည်။ မီဒယီာ 

ေရးသားေဖာ်ြပချက်များ ဆနး်စစ်ြခငး်သည် စီမံကိနး်တစ်ခ�သည် ပဋပိက�ကိ� ပိ�မိ�ဆိ�းဝါးသွားေစ�ိ�ငရ်န ် အလားအလာ 

��ိမ��ကိိ� ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ေပး�ိ�ငပ်ါသည်။ ပိ�မိ�ကျယ်ြပန်ေ့သာ ပထဝီေဒသတစ်ခ�ကိ�လ�မ်းြခံ�၍၊ ထိ�ေဒသတွင ် သမိ�ငး် 

ေ�ကာငး် ေနာက်ခံအေြခအေနများအရ ေနရပ်စွန်ခ့ွာထကွ်ေြပးခဲ့ရသည်လ့�ထ�များ၊ တိ�ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ�င ်

အဖွဲ�အစည်းများ��င် ့ တိ�ငး်ရငး်သား�ိ�ငင်ေံရးပါတီများ ကိ�ေဆွးေ�းွမ�တွငထ်ည့်သွငး်�ိ�ငရ်န ် စီမံကိနး်��င် ့ ပတ်သက် 

ဆက်�ယွ်သ�များ��င် ့ထေိတွ�ေဆွးေ�းွမ�ကိ� ကျယ်ကျယ်ပျံ�ပျံ�ေဆာငရွ်က်သင်ပ့ါသည်။ ဥပမာ- ေဘာဂထ ေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်အတွက်  အ�ကိ�ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်းေလလ့ာမ�များြပ�လ�ပ်စ�အတွငး် တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များတွင ် ထိ�ငး်�ိ�ငင် ံ

မဲေဆာက်တွင ် အေြခစိ�က်သည့် ကရင ် အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများကိ� ပါဝငေ်စခဲ့သည်။ အေ�ကာငး်မ�ာ- စီမံကိနး် 

ဧရိယာမ� ယခငေ်နရပ်စွန ့ခ်ွာထွက်ေြပးခဲ့သ� အချိ��သည် �ိ�ငင်ြံပငပ်တွငေ်နထိ�ငေ်န�ကေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။  

10.5.4။ ြပန်လည်ေနရာချထားမ� လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ�၊ ေြမသိမ်းဆည်းမ���င် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ ြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ရးစီမံ 

ချက်များ ��င် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်တိ� ့ တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စေရးအတွက် အမျိ�းသားြပနလ်ည်ေနရာ ချထား 

ေရးလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းကိ� ေဖာ်ထ�တ်ရနအ်�ကံြပ�သည်။ တည်ေဆာက်�ပီးေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များတွင ် ြပနလ်ည် 

ေနရာချထားမ���င် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် ြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ရးအစီအစ�များသည်  ြပနလ်ည်ေနရာချထားမည်ေ့နရာ၌ 

ထား��ိမည် ့ အေြခခံအေဆာက်အအံ� အေထာက်အပ့ံများ��င် ့ ေြမယာေလျာ်ေ�ကးများအေပ�သာ ေရတိ�အာ�ံ�စိ�က်မ� 

ေ�ကာင် ့ ေမ�ာ်မ�နး်ချက်များကိ� ြပည့်မီခဲ့ြခငး်မ��ိပါ။ ထိ�သိ� ့ြပ�လ�ပ်မည်အ့စား၊ အဆိ�ပါအေထာက်အပ့ံများ��င် ့ ေလျာ်ေ�ကး 

များကိ� ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရးလ�ပ်ငနး်စ�၏ အစပျိ�းေဆာငရွ်က်မ�များအြဖစ်ေဆာငရွ်က်�ပီး၊ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ 

��င် ့ေနထိ�ငမ်�အေြခအေနများ ြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ပး�ိ�ငရ်န ်အမျိ�းသားများ��င် ့အမျိ�းသမီးများအ�ကား မတ�ညီေသာ လိ� 

အပ်ချက် များကိ�ထည်သ့ွငး်စ�းစားလျက်၊ ေရ��ည်ချိနည်�ိေထာက်ပ့ံေပးေသာအစီအစ� ဆက်လိ�က်လာသင်ပ့ါသည်။ 52 

ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး စီမံေရးဆွရဲန ် ��င် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး 

ဦးစီးဌာန (DHPI  ��င် ့ခ�ိ�င/်�မိ��နယ် အ�ပ်ချ�ပ်ေရးအာဏာပိ�ငမ်ျားစသည် ့တာဝန�်�ိအစိ�းရေအဂျငစီ်များ၏ စွမ်းေဆာငရ်ည် 

အားေကာငး်ရန ် လိ�အပ်ေ�ကာငး် အ�ကံြပ�ပါသည်။  ေြမယာေကာ်မတီများ၏ တာဝနဝ်တ� ရားများကိ� တိ�းချဲ� သတ်မ�တ် 

ရန�်�င် ့  ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး ��င် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ ြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ပးရာတွင ် အြခားေသာ အစိ�းရ 

ေအဂျငစီ်များပါ သက်ဆိ�ငသ်ည်အ့ပိ�ငး်အလိ�က် ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ေပးရန ် အဖွဲ�အစည်းဆိ�ငရ်ာမ�ေဘာငက်ိ� ြပနလ်ည် 

သံ�းသပ်ရနလ်ည်း အ�ကံြပ�ပါသည်။ ��ိရငး်စဲွမ�ဝါဒ��င် ့ ဥပေဒမ�ေဘာငက်ိ� အမျိ�းသားေြမအသံ�းချမ� မ�ဝါဒ ��င် ့ ၁၉၈၄ 

ေြမသမ်ိးဆည်းမ� အက်ဥပေဒ (လက်��ိတွငလ်�တ်ေတာ်၌ သံ�းသပ်လျက်��ိသည်)တိ��့�င် ့ ဆက်စပ်ေလလ့ာ အကဲြဖတ် 

သင်သ့ည်။ ၂၀၁၆ တွင ်စတငခ်ဲ့သည် ့��စ်��စ်�ကာ အမျိ�းသားေြမပံ�ေရးဆွေဲရးစီမံကိနး် ြဖစ်ေသာ One Map Myanmar 

သည် စီမံကိနး်ဆိ�ငရ်ာြပနလ်ည်ေနရာချထားရနစီ်မံေရးဆွမဲ�တွင ် အသံ�းြပ��ိ�ငမ်ည် ့ ေြမအသံ�းချမ� ��င် ့ တရားဝင ် ေြမင�ား 

အေထာက်အထားဆိ�ငရ်ာ  အချက်အလက်များကိ� ေပးပါသည်။ 

10.5.5။ ေရအားလ�ပ်စစ် အကျိ�းအြမတ်ေဝမ�ခံစားြခငး် မ�ေဘာင် 

အကျိ�းအြမတ်ေဝမ�ခံစားြခငး်ဆိ�ငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်တစ်ခ� ေရးသားြပ�စ�ရာတွင၊် �သဇာလ�မ်းမိ�းခွင်ရ့ေရး ယ���ပိ�င ်

တိ�က်ခိ�က်မ�များ��ိေသာ ြပည်နယ်များအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်အကျိ�းအြမတ်ေဝမ�ခံစားြခငး်အေ�ကာငး် IFC ၏ 

 
52 IFC Performance Standard 5 (PS5) advises that resettlement should ‘minimize its impact on those displaced through 
mitigation measures such as fair compensation and improvements to and living condition’. 
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နည်းပညာစာတမ်း၏ ေမ�ာ်မ�နး်ရလဒမ်ျားကိ� ကိ�းကားသင်သ့ည်။ အကျိ�းအြမတ်ေဝမ�ခံစားြခငး်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ထံ�း 

လ�ပ်နည်းများသည် စီမံကိနး်အဆိ�ြပ�သ�များက ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များကိ� လက်ခံေပးထားသည်ေ့ဒသခံလ�ထ� ��င် ့

စီမံကိနး်ေ�ကာင် ့ ထခိိ�က်ခံစားရသည်ေ့ဒသခံလ�ထ�၊ ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး် ��င် ့ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီးတိ� ့ ��င် ့

အကျိ�းအြမတ်ေဝမ�ခံစား�ိ�ငမ်ည် ့နည်းလမ်းများ ေဖာ်ြပေပးသည်။ ထိ�နည်းလမ်းများတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် -  

• ေငေွ�ကးဆိ�ငရ်ာနည်းလမ်း - လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�မ� ရ��ိသည့်ဝငေ်င၏ွ ရာခိ�င�်�နး်တစ်ခ�ကိ� ေဒသခံ 

ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအား ေအာက်ပါနည်းလမ်းများြဖင်ေ့ဝမ�ြခငး် (၁) စီမံကိနး်သက်ေရာက်ခံလ�ထ�ကိ� 

ေငေွ�ကးတိ�က်�ိ�က်ေပးေချြခငး် (၂) ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး် ဖွံ� �ဖိ�းေရးရနပံ်�ေငသွိ� ့ ေငလွံ�းေငရွငး်ြဖင် ့ေပးေချြခငး် 

(၃) ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များသည် စီမံကိနး်၏အစ���ယ်ယာေဝစ�ကိ� လက်ခံရ��ိ�ပီး စီမံကိနး်သက်တမ်း 

တစ်ေလ�ာက် ေနာက်ဆက်တွဲ အြမတ်အစွနး် လက်ခံရ��ိမည် ့လ�ပ်ငနး်အရငး်အ��းီပိ�ငဆ်ိ�ငမ်� ေဝမ�ေပးြခငး်။ 

• ေငေွ�ကးမဟ�တ်ေသာနည်းလမ်းများ - (၁) ေရေလ�ာငတ်မံကိ� ငါးလ�ပ်ငနး်/ငါးေမွးြမ�ေရး၊ ဆည်ေြမာငး် 

ေရေထာက်ပ့ံမ� ��င်ခ့ရီးသွားလ�ပ်ငနး်များအတွက် အသံ�းြပ�ခွင်ေ့ပးြခငး် (၂) စီမံကိနး် တည်ေဆာက်ေရး ��င် ့

ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�တွင ်ေဒသခံြပည်သ�များအား အလ�ပ်ခန်ေ့ပးြခငး် (၃) လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ြဖန် ့ြဖ�းေပးြခငး် 

(သိ�မ့ဟ�တ် ဓာတ်အားခ ေထာက်ပ့ံေပးြခငး်) ��င် ့အြခားဝနေ်ဆာငမ်�များ ဖနတ်ီး ေထာက်ပ့ံေပးြခငး်။ 

အကျိ�းအြမတ်ေဝမ�ခံစားြခငး်နည်းလမ်းများ ��င် ့ယငး်��င် ့ဆက်စပ်သည် ့ဥပေဒ ��င် ့မ�ဝါဒ ဆိ�ငရ်ာ သက်ေရာက်မ�များကိ� 

ထပ်မံ ခွဲြခားစိတ်ြဖာဆနး်စစ်ရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ ထိ�သိ�ေ့ဆာငရွ်က်ရာတွင ်ြပည်ေထာငစ်� ��င် ့ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး 

အစိ�းရများ ၊ ခ�ိ�င/်�မိ��နယ် အာဏာပိ�ငမ်ျား ၊ ေဒသခံရပ်ရွာ အသိ�ငး် အဝိ�ငး်များ (အမျိ�းသားများ ��င် ့ အမျိ�းသမီးများ 

အားလံ�းပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ခွင်ရ့ေသာ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများအပါအဝင)်၊ တိ�ငး်ရငး်သား �ိ�ငင်ေံရးပါတီများ၊ တိ�ငး်ရငး်သား 

လက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�အစည်းများ ��င် ့ေရအားလ�ပ်စစ်က�မ�ဏမီျားအပါအဝင ်ပါဝငသ်င်ပ့ါဝငထ်ိ�က်သ�များ��င် ့ကျယ်ကျယ် 

ပျံ�ပျံ�တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များပါဝငပ်ါမည်။ အကျိ�းအြမတ်ေဝမ�ခံစားြခငး်ဆိ�ငရ်ာလမ်း��နခ်ျက်များသည် ြပနလ်ည်ေနရာ 

ချထားေရးလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ��င်လ့ည်း ချိတ်ဆက်ထားသင်သ့ည်။ အေ�ကာငး်မ�ာ- အကျိ�းအြမတ်ေဝမ�ခံစားြခငး် 

သည် ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး ��င် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် ြပနလ်ည်ထ�ေထာငမ်� အစီအစ�များကိ�လည်း ြဖည်စွ့က် 

ေထာက်ပ့ံေပး�ိ�ငေ်သာေ�ကာင် ့ြဖစ်သည်။ 

10.5.6။ ေရေဝေရလဲဧရိယာ အကာအကွယ်ေပးေရး နည်းလမ်းများ  

ေရေဝေရလဲဧရိယာကာကွယ်ြခငး်သည် တစ်��စ်တာအတွငး် ရာသအီလိ�က် ေရစီးဆငး်ပျံ� ��ံမ့�များ ထိနး်ထားြခငး် 

သိ�မ့ဟ�တ် တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စြခငး် ��င့ ်တိ�က်စားြခငး် ��င် ့��နး်သယ်ေဆာင ်ပိ�ခ့ျြခငး်တိ� ့ အနည်းဆံ�း ြဖစ်ေစြခငး်တိ� ့ြဖင် ့

ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်၏ လ�ပ်ေဆာငမ်�များကိ� ဆက်လည် ထနိး်သိမ်းလ�ပ်ကိ�င�်ိ�ငရ်န ် အက�အညီေပး�ိ�ငပ်ါသည်။ 

သစ်ပငမ်ျားစွာ ေပါက်ေရာက်လျက် ��ိေသာ ေရေဝေရလဲဧရိယာအတွငး် ေရစိမ့်ဝငမ်���နး်သည် အေပ�ယံေြမလ�ာအတွငး် 

ထနိး်သမ်ိးထားသည့်ေရ ��င့ ် ေြမေအာက်ေရစိမ့်ဝငမ်�များဟ�၍��ိေသာေ�ကာင်၊့ အ�မဲေြပာင�်�ငး်ေနသည့် ေရေဝေရလဲ 

ဧရိယာအတွငး် ထိနး်သမ်ိးထားသည့် ေရစိမ့်ဝင�်�နး်ထက်များစွာ ပိ�ြမင့မ်ားသည်။ မ�တ်သ�နမိ်�းရွာချမ�သည် အေပ�ယံ 

ေြမလ�ာ၏ေရလိ�အပ်ချက် ��င့ ် ေြမေအာက်ေရလိ�အပ်ချက်ကိ� ြပနလ်ည်ြဖည့်တငး်ေပးြခငး်ြဖစ်�ပီး၊ ထိ�ေ့နာက်ပိ�ငး် 

ေ�ရွာသကီာလတွင ် ထိနး်သမ်ိးထားေသာေရများကိ� နည်းနည်းချငး်ြပနထ်�တ်ေပးသည်။  တမံအတွငး်��နး်ပိ�ခ့ျမ�သည် 

တမံ၏ေရသိ�ေလ�ာင�်ိ�ငစွ်မ်း ဆံ�း�� ံးေစ�ိ�င�်ပီး၊ ေရထ ဲ ေမျာပါေနေသာ ��နး်များသည် တာဘိ�ငဒ်လက်များကိ� 

ပွနး်စားေစ�ိ�ငသ်ည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရေဝေရလဲဧရိယာ ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် - (၁) 

ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည် ့ က�မ�ဏ ီ အဖွဲ�အစည်းက အက�နအ်ကျခံ တာဝနယ်�သည် ့ ေရေဝေရလဲဧရိယာ 

စီမံခန်ခ့ွဲေရး လ�ပ်ေဆာငမ်�များ ��င်/့သိ�မ့ဟ�တ် (၂) ေဂဟစနစ် ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေပးေချမ�များ။ ေဂဟစနစ် 
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နည်းပညာစာတမ်း၏ ေမ�ာ်မ�နး်ရလဒမ်ျားကိ� ကိ�းကားသင်သ့ည်။ အကျိ�းအြမတ်ေဝမ�ခံစားြခငး်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ထံ�း 

လ�ပ်နည်းများသည် စီမံကိနး်အဆိ�ြပ�သ�များက ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များကိ� လက်ခံေပးထားသည်ေ့ဒသခံလ�ထ� ��င် ့

စီမံကိနး်ေ�ကာင် ့ ထခိိ�က်ခံစားရသည်ေ့ဒသခံလ�ထ�၊ ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး် ��င် ့ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီးတိ� ့ ��င် ့

အကျိ�းအြမတ်ေဝမ�ခံစား�ိ�ငမ်ည် ့နည်းလမ်းများ ေဖာ်ြပေပးသည်။ ထိ�နည်းလမ်းများတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် -  

• ေငေွ�ကးဆိ�ငရ်ာနည်းလမ်း - လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ�မ� ရ��ိသည့်ဝငေ်င၏ွ ရာခိ�င�်�နး်တစ်ခ�ကိ� ေဒသခံ 

ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအား ေအာက်ပါနည်းလမ်းများြဖင်ေ့ဝမ�ြခငး် (၁) စီမံကိနး်သက်ေရာက်ခံလ�ထ�ကိ� 

ေငေွ�ကးတိ�က်�ိ�က်ေပးေချြခငး် (၂) ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး် ဖွံ� �ဖိ�းေရးရနပံ်�ေငသွိ� ့ ေငလွံ�းေငရွငး်ြဖင် ့ေပးေချြခငး် 

(၃) ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များသည် စီမံကိနး်၏အစ���ယ်ယာေဝစ�ကိ� လက်ခံရ��ိ�ပီး စီမံကိနး်သက်တမ်း 

တစ်ေလ�ာက် ေနာက်ဆက်တွဲ အြမတ်အစွနး် လက်ခံရ��ိမည် ့လ�ပ်ငနး်အရငး်အ��းီပိ�ငဆ်ိ�ငမ်� ေဝမ�ေပးြခငး်။ 

• ေငေွ�ကးမဟ�တ်ေသာနည်းလမ်းများ - (၁) ေရေလ�ာငတ်မံကိ� ငါးလ�ပ်ငနး်/ငါးေမွးြမ�ေရး၊ ဆည်ေြမာငး် 

ေရေထာက်ပ့ံမ� ��င်ခ့ရီးသွားလ�ပ်ငနး်များအတွက် အသံ�းြပ�ခွင်ေ့ပးြခငး် (၂) စီမံကိနး် တည်ေဆာက်ေရး ��င် ့

ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�တွင ်ေဒသခံြပည်သ�များအား အလ�ပ်ခန်ေ့ပးြခငး် (၃) လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ြဖန် ့ြဖ�းေပးြခငး် 

(သိ�မ့ဟ�တ် ဓာတ်အားခ ေထာက်ပ့ံေပးြခငး်) ��င် ့အြခားဝနေ်ဆာငမ်�များ ဖနတ်ီး ေထာက်ပ့ံေပးြခငး်။ 

အကျိ�းအြမတ်ေဝမ�ခံစားြခငး်နည်းလမ်းများ ��င် ့ယငး်��င် ့ဆက်စပ်သည် ့ဥပေဒ ��င် ့မ�ဝါဒ ဆိ�ငရ်ာ သက်ေရာက်မ�များကိ� 

ထပ်မံ ခွဲြခားစိတ်ြဖာဆနး်စစ်ရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ ထိ�သိ�ေ့ဆာငရွ်က်ရာတွင ်ြပည်ေထာငစ်� ��င် ့ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး 

အစိ�းရများ ၊ ခ�ိ�င/်�မိ��နယ် အာဏာပိ�ငမ်ျား ၊ ေဒသခံရပ်ရွာ အသိ�ငး် အဝိ�ငး်များ (အမျိ�းသားများ ��င် ့ အမျိ�းသမီးများ 

အားလံ�းပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ခွင်ရ့ေသာ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများအပါအဝင)်၊ တိ�ငး်ရငး်သား �ိ�ငင်ေံရးပါတီများ၊ တိ�ငး်ရငး်သား 

လက်နက်ကိ�ငအ်ဖွဲ�အစည်းများ ��င် ့ေရအားလ�ပ်စစ်က�မ�ဏမီျားအပါအဝင ်ပါဝငသ်င်ပ့ါဝငထ်ိ�က်သ�များ��င် ့ကျယ်ကျယ ်

ပျံ�ပျံ�တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များပါဝငပ်ါမည်။ အကျိ�းအြမတ်ေဝမ�ခံစားြခငး်ဆိ�ငရ်ာလမ်း��နခ်ျက်များသည် ြပနလ်ည်ေနရာ 

ချထားေရးလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ��င်လ့ည်း ချိတ်ဆက်ထားသင်သ့ည်။ အေ�ကာငး်မ�ာ- အကျိ�းအြမတ်ေဝမ�ခံစားြခငး် 

သည် ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး ��င် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် ြပနလ်ည်ထ�ေထာငမ်� အစီအစ�များကိ�လည်း ြဖည်စွ့က် 

ေထာက်ပ့ံေပး�ိ�ငေ်သာေ�ကာင် ့ြဖစ်သည်။ 

10.5.6။ ေရေဝေရလဲဧရိယာ အကာအကွယ်ေပးေရး နည်းလမ်းများ  

ေရေဝေရလဲဧရိယာကာကွယ်ြခငး်သည် တစ်��စ်တာအတွငး် ရာသအီလိ�က် ေရစီးဆငး်ပျံ� ��ံမ့�များ ထိနး်ထားြခငး် 

သိ�မ့ဟ�တ် တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စြခငး် ��င့ ်တိ�က်စားြခငး် ��င် ့��နး်သယ်ေဆာင ်ပိ�ခ့ျြခငး်တိ� ့ အနည်းဆံ�း ြဖစ်ေစြခငး်တိ� ့ြဖင် ့

ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်၏ လ�ပ်ေဆာငမ်�များကိ� ဆက်လည် ထနိး်သိမ်းလ�ပ်ကိ�င�်ိ�ငရ်န ် အက�အညီေပး�ိ�ငပ်ါသည်။ 

သစ်ပငမ်ျားစွာ ေပါက်ေရာက်လျက် ��ိေသာ ေရေဝေရလဲဧရိယာအတွငး် ေရစိမ့်ဝငမ်���နး်သည် အေပ�ယံေြမလ�ာအတွငး် 

ထနိး်သမ်ိးထားသည့်ေရ ��င့ ် ေြမေအာက်ေရစိမ့်ဝငမ်�များဟ�၍��ိေသာေ�ကာင်၊့ အ�မဲေြပာင�်�ငး်ေနသည့် ေရေဝေရလဲ 

ဧရိယာအတွငး် ထိနး်သမ်ိးထားသည့် ေရစိမ့်ဝင�်�နး်ထက်များစွာ ပိ�ြမင့မ်ားသည်။ မ�တ်သ�နမိ်�းရွာချမ�သည် အေပ�ယံ 

ေြမလ�ာ၏ေရလိ�အပ်ချက် ��င့ ် ေြမေအာက်ေရလိ�အပ်ချက်ကိ� ြပနလ်ည်ြဖည့်တငး်ေပးြခငး်ြဖစ်�ပီး၊ ထိ�ေ့နာက်ပိ�ငး် 

ေ�ရွာသကီာလတွင ် ထိနး်သမ်ိးထားေသာေရများကိ� နည်းနည်းချငး်ြပနထ်�တ်ေပးသည်။  တမံအတွငး်��နး်ပိ�ခ့ျမ�သည် 

တမံ၏ေရသိ�ေလ�ာင�်ိ�ငစွ်မ်း ဆံ�း�� ံးေစ�ိ�င�်ပီး၊ ေရထ ဲ ေမျာပါေနေသာ ��နး်များသည် တာဘိ�ငဒ်လက်များကိ� 

ပွနး်စားေစ�ိ�ငသ်ည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ေရေဝေရလဲဧရိယာ ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းများတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်ည် - (၁) 

ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည် ့ က�မ�ဏ ီ အဖွဲ�အစည်းက အက�နအ်ကျခံ တာဝနယ်�သည် ့ ေရေဝေရလဲဧရိယာ 

စီမံခန်ခ့ွဲေရး လ�ပ်ေဆာငမ်�များ ��င်/့သိ�မ့ဟ�တ် (၂) ေဂဟစနစ် ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေပးေချမ�များ။ ေဂဟစနစ် 
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ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေပးေချမ�များဆိ�သည်မ�ာ- ေဂဟစနစ်ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခ�ေပးရာ၌ အက�အညီေပးရန ် ေဒသခံ 

ရပ်ရွာ အသိ�ငး်အဝိ�ငး်များကေပးရသည့် အခေ�ကးေင/ွဝနေ်ဆာငမ်�ြဖစ်သည်။ ေဒသခံရပ်ရွာအသိ�ငး် အဝိ�ငး်များက 

ေရအားလ�ပ်စစ်စက်�ံ�များအား ေပးအပ်�ိ�ငေ်သာ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ အဓိကဝနေ်ဆာငမ်�သည် ေရေဝေရလဲ ဧရိယာ ကိ� 

အကာအကွယ်ေပးြခငး်ြဖစ်သည်။ 

10.6။ သ�ေတသန� �င ် ့ စီမံေရးဆွ ဲြခင ်း  

ြမစ်ဝ�မ်း ၊ သဘာဝသယံဇာတ ��င် ့ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် တိ�အ့တွက် သတငး်အချက်အလက် ေထာက်ပ့ံ 

ေပးရန ်အေြခခံ အချက်အလက် ေစာင်�့ကည့်မ�တ်တမ်းတငြ်ခငး် ��င် ့ေလလ့ာြခငး်များေဆာငရွ်က်ရန ်၊  SDF အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေရး အစီအစ�အေစာပိ�ငး်ကာလ ၃��စ် အတွငး် စတငေ်ဆာငရွ်က်�ိ�ငေ်ရး အ�ကံြပ�ပါသည်။ ပိ�မိ�အေသးစိတ် 

ကျေသာ စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်အတွက် ဇလေဗဒ၊ ��နး်သယ်ေဆာငမ်�၊ ေရေနေဂဟစနစ် ��င် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ 

အေ�ကာငး် အေရး�ကီးသည့် သတငး်အချက်အလက်လိ�အပ်သည်။  

ဤလ�ပ်ငနး်အတွက် အဓိကအာ�ံ�စိ�က်သင်သ့ည် ့ြမစ်ဝ�မ်းများမ�ာ-ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း ��င် ့သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းတိ� ့ြဖစ်၍၊  �ိ�ငင်၏ံ 

ေလးပံ�သံ�းပံ�ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားေသာ၊ တနဖိ်�း အလယ်အလတ် ��င် ့တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�န ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်��ိ အဆိ�ြပ���င့် ်

စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်�ပီး စီမံကိနး်များ၏ ၆၉ ရာခိ�င�်�နး်သည် ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းများတွင ် တည်��ိေနသည်။ ဒ�တိယေဇာငး်ေပး 

ဧရိယာမ�ာ မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲြဖစ်၍၊ တနဖိ်�း အလယ်အလတ် ��င် ့ တနဖိ်�းနမ့်ိဇ�န ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် 

တည်��ိသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏စက်အငအ်ားအရ ၁၁.၄ ရာခိ�င�်�နး်သည် ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်တည်��ိသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာ အေသးစိတ်စီမံေရးဆွြဲခငး်အတွက် လိ�အပ်ေသာ ေရ��ည်အချက်အလက်များရ��ိရန ်အြခားြမစ်ဝ�မ်း ငါးခ� 

အ��ံ ့ ေစာင်�့ကည့်မ�တ်တမ်းတင၊် သ�ေတသနြပ�ရနလ်ည်း လိ�အပ်ပါသည်။ ဤြမစ်ဝ�မ်းများတွင ် ေနရာေဒသအလိ�က် 

အေလးေပးသည့်ဧရိယာများမ�ာ ေအာက်ပါအတိ�ငး်ြဖစ်သည်။ 

• ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်များ - ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်၏ြဖစ်စ�များ ��င် ့ တနဖိ်�းများကိ�နားလည်ရန ် ဤြမစ်များ 

(အဓိကအားြဖင် ့ ဧရာဝတီ၊ ချငး်တွငး် ��င် ့ သလံွင)် တစ်ေလ�ာက် ေရွးချယ်ထားသည် ့ ေနရာများတွင ် အဓိက 

ကျသည် ့ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်ဆိ�ငရ်ာ အဂ� ါရပ်များကိ� ေစာင်�့ကည့်မ�တ်တမ်းတငြ်ခငး်၊ 

• စီမံကိနး်များစွာ အဆိ�ြပ�ထားေသာ တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျား 

• ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များစွာအတွက် စ�းစမ်းေလလ့ာေနဆြဲဖစ်သည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ ��င် ့ ဆငတ်�သည့် 

ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အေြခအေနများ��ိသည်၊့ အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ မ��ိေသးသည် ့တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့တနဖိ်�းအလယ် 

အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ။ လက်��ိအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�များ��ိေနဆ ဲ ေရဆငး်ဧရိယာများအတွက် 

ထိ�စီမံကိနး်များကိ� ေဘးဖယ်ထား�ိ�ငသ်ည်။ 

10.6.1။ ြမစ်ဝ�မ်း အေြခခံအချက်အလက်များ  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီအလိ�က် ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ ��င် ့ ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ စ�ိ�က်လက�ဏာများကိ� ��စ်��ည် ေလလ့ာ 

သတ်မ�တ်ြခငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်��ားေြပာငး်လဲမ�ြဖစ်စ�များအေပ� နားလည်ရန ် ��င် ့ ြမစ်�ကီးများအတွငး် 

သင်ေ့တာ်ေသာ ဖွံ� �ဖိ�းေရး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် ထေိရာက်စွာ စီမံချက်ေရးဆွရဲန ်  အေရးပါသည်။ သိ�ေ့သာ် 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ်ဤစ�ိ�က်လက�ဏာများ��င်စ့ပ်လျ�းသည် ့ရ�ိ�ငေ်သာသတငး်အချက်အလက် အကန်အ့သတ်သာ��ိသည်။ 

အလားတ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ြံမစ်များအတွငး် ေရချိ�ေဂဟေဗဒ��င် ့ ငါးေ���ေြပာငး်သွားလာမ�အေ�ကာငး် သ�ိ�ိမ�နည်းပါသည်။ 

အေသးစိတ် အေြခခံအချက်အလက်များ စတငရ်��ိလာ�ပီြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�များ၊ ��နး်��င် ့ ေရ အရည် 

အေသွးတိ�က့ိ� ကာလ��ည် ေစာင်�့ကည်မ့�တ်သားရနလ်ိ�အပ်သလိ�၊ ေရေန ေဂဟစနစ်ေလလ့ာမ�များလည်း လိ�အပ်ပါသည်။  
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သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် မည်သည့်ြမစ်ဝ�မ်းအတွက်မဆိ� ပတ်ဝနး်ကျင၊် လ�မ�ေရး ��င် ့စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာ အချက်အလက် 

များကိ� ေပါငး်စပ်ထည်သ့ွငး်ထားသည်၊့ ယေနအ့ထ ိ ြပည်စံ့�လ�မ်းြခံ�မ�အ��ိဆံ�း အေြခခံအချက်အလက်များြဖစ်သည်။ 

၎ငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း��င်ဆ့ိ�ငသ်ည် ့ ��ပ်ေထးွေသာြဖစ်စ�များ နားလည်ေရးအတွက် “ပထမအ�ကိမ်တည်းြဖတ် 

ထားသည့် မ�” တစ်ခ�ကိ� ေပးပါသည်။ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွက် SOBA သိ�မ့ဟ�တ် ယငး်��င့ ် ဆငတ်�သည် ့ လ�ပ်ငနး်စ�ကိ� 

ေဆာငရွ်က်ရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ သလံွင၏်  �ကီးမားကျယ်ပျံ�ေသာေရဆငး်ဧရိယာသည်  �ိ�ငင်၏ံ ငါးပံ�တစ်ပံ�ကိ� ဖံ�းလ�မ်း 

ထားသည်အ့ြပင ် အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ� (အဆိ�ြပ�/စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ထားေသာ 

စီမံကိနး် ၁၄ ခ� မ� စ�စ�ေပါငး် စက်အငအ်ား ၁၆,ဝ၀ဝ မဂ�ါဝပ်) ��င် ့  ြမစ်ဝ�မ်းအေ�ကာငး် သ�ိ�ိနားလည်မ� အကန်အ့သတ်သာ 

��ိြခငး်တိ�ေ့�ကာင် ့ထိ�သိ� ့ ေဆာငရွ်က်ရနအ်�ကံြပ�ြခငး်ြဖစ်သည်။  

ြမစ်ဝ�မ်းအဆင်တ့ွင ်ေအာက်ပါေလလ့ာမ�များကိ� ဦးစားေပးရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။  

ဇလေဗဒ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ြမစ်ဝ�မ်း ��စ်ခ� တွင ် ြမစ်ေရ တိ�ငး်တာေရးစခနး် အကန်အ့သတ်သာ��ိသည်။ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းတွင ်

တိ�ငး်တာေရးစခနး် ကိ�းခ�သာ ��ိ၍၊ ထိ�စခနး်များမ�အချက်အလက်အချိ��အေပ� ယံ��ကည်အားထားရမ�မ�ာ မေသချာပါ။54 

စစ်ေတာငး်ြမစ် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အေပ�တွင ် တိ�ငး်တာေရးစခနး် ��စ်ခ� ��ိ�ပီး၊ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် သလံွင ်

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အေပ�တွင ် တိ�ငး်တာေရးစခနး်တစ်ခ�တည်��ိသည်။ ထိ� ့ြပင ် စီမံကိနး်မ� ေရထ�တ်လ�တ်မ�ကိ� ြမစ်ငယ် 

အေပ� ��ိ ရဲရွာ ��င် ့ အြခားတည်ေဆာက်�ပီးစီမံကိနး်များတွင ် ေစာင်�့ကည်မ့�တ်သားသည်။ သိ�ေ့သာ် စီမံကိနး်ဧရိယာ 

အတွငး် ေရစီးဝင၊် စီးထကွ်မ�များ တိ�ငး်တာမ� အြပည့်အစံ� (စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရး အဓိကလ�ပ်ေဆာင ်သည့်ဆည်များတွင ်

တိ�ငး်တာမ�များ အပါအဝင)်ကိ� မသ�ိ�ိရပါ။ �ိ�ငင်တံစ်ခ�လံ�းအ��ံ ့ မိ�းေလဝသစခနး်များ ကွနရ်က်ြဖန်က့ျက်မ�သည်လည်း 

အကန်အ့သတ်သာ ��ိသည်။  

ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းအေြခအေန အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ�  (SOBA) မတိ�ငမီ်က၊ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းအတွက် ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ 

ပံ�စံငယ် ြပ�လ�ပ်စစ်ေဆးြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ေြမမျက်��ာြပငအ်ေပ�ယံကိ�ြဖတ်သနး်စီးဆငး်ေရစ�စ�ေပါငး်မည်မ���ိေ�ကာငး် 

ဆနး်စစ်ြခငး်တိ� ့ ေဆာငရွ်က်ခဲ့ြခငး်မ��ိပါ။ မိ�းေရချိနတ်ိ�ငး်တာသည် ့စခနး် ၁၈ ခ�၏  ၁၉၈၁ ခ���စ်မ� ၂၀၁၆ အထ ိရာသဦတ� 

ဆိ�ငရ်ာအချက်အလက်အေပ� အေြခခံသည် ့  ေရအရငး်အြမစ်စနစ် စီမံေရးဆွြဲခငး်ဆိ�ငရ်ာ SOURCE ေဆာဖ့်ဝဲကိ� 

အသံ�းြပ�ကာ SOBA က ပံ�စံငယ်တစ်ခ�ကိ� ေရးဆွခဲဲ့သည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် အြခားမည်သည့် ြမစ်ဝ�မ်းတွငမ်�  ထိ�ကဲသ့ိ� ့ 

မျက်��ာြပငေ်ရပမာဏ ေလလ့ာဆနး်စစ်သည့်ပံ�စံငယ်  ြပ�လ�ပ်ထားြခငး်မ��ိပါ။ ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ အေြခခံအချက်အလက် 

များ တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ်လိ�အပ်ေသာလ�ပ်ေဆာငမ်�များတွင ်ေအာက်ပါတိ�ပ့ါဝငသ်ည် - 

• ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ��ိရငး်စဲွ ြမစ်ေရတိ�ငး်တာမ� စခနး်များထံမ� ရ��ိမည် ့ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ အချက်အလက်များ၏ 

ြပည်စံ�လံ�ေလာက်မ� ��င် ့ယံ��ကည်အားထားရမ�ကိ�  ြပနလ်ည်သံ�းသပ်ြခငး် 

• လာမည် ့ သံ�း��စ်တာ ကာလအတွငး် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း အတွက် မိ�းဇလဆိ�ငရ်ာစနစ်များ အဆင်ြ့မ�င်တ့ငြ်ခငး် 

ြပ�လ�ပ်ရန ် ဇလေဗဒ သတငး်အချက်အလက်ဌာန - Hydro-Informatics Centre(HIC) ၏ ဦးစားေပးမ�အား 

အကဲြဖတ်ြခငး် 

• သလံွင ်��င် ့အြခားြမစ်ဝ�မ်းများအတွက် မိ�းဇလစနစ် ဆိ�ငရ်ာ စီမံချက်တစ်ခ� ေဖာ်ထ�တ်ြခငး် 

 
53 SOBA, 2017.   
54 HIC, 2017. Ayeyarwady State of the Basin Assessment (SOBA) 2017: Synthesis Report, Volume 1. Yangon, December 
2017.   
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သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် မည်သည့်ြမစ်ဝ�မ်းအတွက်မဆိ� ပတ်ဝနး်ကျင၊် လ�မ�ေရး ��င် ့စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာ အချက်အလက် 

များကိ� ေပါငး်စပ်ထည်သ့ွငး်ထားသည်၊့ ယေနအ့ထ ိ ြပည်စံ့�လ�မ်းြခံ�မ�အ��ိဆံ�း အေြခခံအချက်အလက်များြဖစ်သည်။ 

၎ငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း��င်ဆ့ိ�ငသ်ည် ့ ��ပ်ေထးွေသာြဖစ်စ�များ နားလည်ေရးအတွက် “ပထမအ�ကိမ်တည်းြဖတ် 

ထားသည့် မ�” တစ်ခ�ကိ� ေပးပါသည်။ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွက် SOBA သိ�မ့ဟ�တ် ယငး်��င့ ် ဆငတ်�သည် ့ လ�ပ်ငနး်စ�ကိ� 

ေဆာငရွ်က်ရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ သလံွင၏်  �ကီးမားကျယ်ပျံ�ေသာေရဆငး်ဧရိယာသည်  �ိ�ငင်၏ံ ငါးပံ�တစ်ပံ�ကိ� ဖံ�းလ�မ်း 

ထားသည်အ့ြပင ် အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ� (အဆိ�ြပ�/စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ထားေသာ 

စီမံကိနး် ၁၄ ခ� မ� စ�စ�ေပါငး် စက်အငအ်ား ၁၆,ဝ၀ဝ မဂ�ါဝပ်) ��င် ့  ြမစ်ဝ�မ်းအေ�ကာငး် သ�ိ�ိနားလည်မ� အကန်အ့သတ်သာ 

��ိြခငး်တိ�ေ့�ကာင် ့ထိ�သိ� ့ ေဆာငရွ်က်ရနအ်�ကံြပ�ြခငး်ြဖစ်သည်။  

ြမစ်ဝ�မ်းအဆင်တ့ွင ်ေအာက်ပါေလလ့ာမ�များကိ� ဦးစားေပးရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။  

ဇလေဗဒ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ြမစ်ဝ�မ်း ��စ်ခ� တွင ် ြမစ်ေရ တိ�ငး်တာေရးစခနး် အကန်အ့သတ်သာ��ိသည်။ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းတွင ်

တိ�ငး်တာေရးစခနး် ကိ�းခ�သာ ��ိ၍၊ ထိ�စခနး်များမ�အချက်အလက်အချိ��အေပ� ယံ��ကည်အားထားရမ�မ�ာ မေသချာပါ။54 

စစ်ေတာငး်ြမစ် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အေပ�တွင ် တိ�ငး်တာေရးစခနး် ��စ်ခ� ��ိ�ပီး၊ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် သလံွင ်

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်အေပ�တွင ် တိ�ငး်တာေရးစခနး်တစ်ခ�တည်��ိသည်။ ထိ� ့ြပင ် စီမံကိနး်မ� ေရထ�တ်လ�တ်မ�ကိ� ြမစ်ငယ် 

အေပ� ��ိ ရဲရွာ ��င် ့ အြခားတည်ေဆာက်�ပီးစီမံကိနး်များတွင ် ေစာင်�့ကည်မ့�တ်သားသည်။ သိ�ေ့သာ် စီမံကိနး်ဧရိယာ 

အတွငး် ေရစီးဝင၊် စီးထကွ်မ�များ တိ�ငး်တာမ� အြပည့်အစံ� (စိ�က်ပျိ�းေရေပးေဝေရး အဓိကလ�ပ်ေဆာင ်သည့်ဆည်များတွင ်

တိ�ငး်တာမ�များ အပါအဝင)်ကိ� မသ�ိ�ိရပါ။ �ိ�ငင်တံစ်ခ�လံ�းအ��ံ ့ မိ�းေလဝသစခနး်များ ကွနရ်က်ြဖန်က့ျက်မ�သည်လည်း 

အကန်အ့သတ်သာ ��ိသည်။  

ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းအေြခအေန အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်မ�  (SOBA) မတိ�ငမီ်က၊ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းအတွက် ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ 

ပံ�စံငယ် ြပ�လ�ပ်စစ်ေဆးြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ေြမမျက်��ာြပငအ်ေပ�ယံကိ�ြဖတ်သနး်စီးဆငး်ေရစ�စ�ေပါငး်မည်မ���ိေ�ကာငး် 

ဆနး်စစ်ြခငး်တိ� ့ ေဆာငရွ်က်ခဲ့ြခငး်မ��ိပါ။ မိ�းေရချိနတ်ိ�ငး်တာသည် ့စခနး် ၁၈ ခ�၏  ၁၉၈၁ ခ���စ်မ� ၂၀၁၆ အထ ိရာသဦတ� 

ဆိ�ငရ်ာအချက်အလက်အေပ� အေြခခံသည် ့  ေရအရငး်အြမစ်စနစ် စီမံေရးဆွြဲခငး်ဆိ�ငရ်ာ SOURCE ေဆာဖ့်ဝဲကိ� 

အသံ�းြပ�ကာ SOBA က ပံ�စံငယ်တစ်ခ�ကိ� ေရးဆွခဲဲ့သည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် အြခားမည်သည့် ြမစ်ဝ�မ်းတွငမ်�  ထိ�ကဲသ့ိ� ့ 

မျက်��ာြပငေ်ရပမာဏ ေလလ့ာဆနး်စစ်သည့်ပံ�စံငယ်  ြပ�လ�ပ်ထားြခငး်မ��ိပါ။ ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ အေြခခံအချက်အလက် 

များ တိ�းတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ်လိ�အပ်ေသာလ�ပ်ေဆာငမ်�များတွင ်ေအာက်ပါတိ�ပ့ါဝငသ်ည် - 

• ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ��ိရငး်စဲွ ြမစ်ေရတိ�ငး်တာမ� စခနး်များထံမ� ရ��ိမည် ့ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ အချက်အလက်များ၏ 

ြပည်စံ�လံ�ေလာက်မ� ��င် ့ယံ��ကည်အားထားရမ�ကိ�  ြပနလ်ည်သံ�းသပ်ြခငး် 

• လာမည် ့ သံ�း��စ်တာ ကာလအတွငး် ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း အတွက် မိ�းဇလဆိ�ငရ်ာစနစ်များ အဆင်ြ့မ�င်တ့ငြ်ခငး် 

ြပ�လ�ပ်ရန ် ဇလေဗဒ သတငး်အချက်အလက်ဌာန - Hydro-Informatics Centre(HIC) ၏ ဦးစားေပးမ�အား 

အကဲြဖတ်ြခငး် 

• သလံွင ်��င် ့အြခားြမစ်ဝ�မ်းများအတွက် မိ�းဇလစနစ် ဆိ�ငရ်ာ စီမံချက်တစ်ခ� ေဖာ်ထ�တ်ြခငး် 

 
53 SOBA, 2017.   
54 HIC, 2017. Ayeyarwady State of the Basin Assessment (SOBA) 2017: Synthesis Report, Volume 1. Yangon, December 
2017.   
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• တပ်ဆငစ်က်အငအ်ား ၁၀ မဂ�ါဝပ် ��င်အ့ထက် စီမံကိနး်များ၏ ပိ�င�်�ငမ်ျား/ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်လ�ပ်ကိ�ငသ်�များ 

အားလံ�းအေန��င် ့  ြမစ်ေရစီးဆငး်မ�တိ�ငး်တာထားသည်အ့ချက်အလက်များကိ� MOEE သိ� ့ ေြခာက်လတစ်�ကိမ် 

ေပးသွငး်ရန ်သတ်မ�တ်ြခငး်  

• အစိ�းရဌာနများ စ�ေဆာငး်၊ ဆနး်စစ်ထားသည် ့ ေရအရည်အေသွးဆိ�ငရ်ာ အချက်အလက်များကိ� တစ်ခ�တည်း 

ေသာ အချက်အလက်ဘဏ ်(ေဒတာေဘစ့်) အတွငး် စ�စည်းထည်သ့ွငး်ြခငး် 

��နး်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငမ်� 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ အဓိကြမစ်ဝ�မ်းများအတွငး် ��နး်ထကွ်��ိမ� ��င် ့သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငမ်�အေ�ကာငး် နားလည်သ�ိ�ိမ� အနည်းငယ် 

သာ��ိသည်။ လက်��ိအေြခအေနတွင ် ��နး်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငမ်�ကိ� ေစာင်�့ကည်မ့�တ်သားြခငး်မ��ိသလိ� ယခင�်�စ်များစွာ 

တိ�ငး်တာထားခဲ့သည် ့အချက်အလက်များကိ�လည်း သံ�းစဲွ၍မြဖစ်�ိ�ငဟ်�ယ�ဆပါသည်။ WWF သည် SOBA ၏ တစ်စိတ် 

တစ်ပိ�ငး်အြဖစ် ဧရာဝတီြမစ်အတွငး် ��နး်နမ�နာေကာက်ယ�မ�ကိ� အကန်အ့သတ်ြဖင်ေ့ဆာငရွ်က်ခဲ့သည်။ ထိ�ေနာက် 

ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ေစာင်�့ကည်မ့�တ်သားြခငး် ��င် ့နမ�နာများစ�ေဆာငး်ြခငး် လ�ပ်ငနး်တိ�က့ိ� ေပါငး်စပ်ထည်သ့ွငး်ထားသည် ့၂ 

��စ်တာ ��နး်သယ်ေဆာငမ်�ေစာင်�့ကည် ့ေလလ့ာြခငး်အစီအစ�တစ်ခ�ကိ� ထ�ေထာငရ်န ်အ�ကံြပ�ခဲ့သည်။ သင့ေ်တာ်ေသာ 

အချက်အလက် စီမံခန ့ခ်ွဲမ�စနစ်��င့ ်အတ� တသမတ်တည်းြဖစ်ေသာနည်းလမ်းများ ��င့ ်လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ ထ�ေထာင် 

သတ်မ�တ်ရနလ်ည်း  အ�ကံြပ�ထားသည်။ သလံွငြ်မစ်အတွက်လည်း (၁) စီမံကိနး်မတိ�ငမီ်က အေြခခံအချက်အလက်များ 

ရရန ်အတွက် ��နး်နမ�နာေကာက်ယ�ြခငး် ��င် ့ remote sensing နည်းပညာြဖင် ့ ဆနး်စစ်ြခငး် (၂) ��နး် ��င် ့  ေရထ�စီး��နး် 

ေစာင်�့ကည် ့ေလလ့ာြခငး် မ�ေဘာငတ်စ်ရပ် တိ�ပ့ါဝငသ်ည့် အလားတ� ချ�းကပ်နည်းကိ� ေဖာ်ထ�တ်�ိ�ငပ်ါသည်။ 

ငါးလ�ပ်ငနး်��င့ဇီ်ဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၊ံ အဓိက ြမစ်ဝ�မ်းအားလံ�း��ိ သတ်မ�တ်လျာထားသည် ့ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များတွင ် ေရေန ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ၊ 

ေရချိ� သက်��ိ ကျက်စားရာေနရာများ ��င် ့ြမစ်၏ �ကံခိ�ငမ်�တိ�က့ိ� အကဲြဖတ် ဆနး်စစ်ရန ်လိ�အပ်ပါသည်။ ငါးသေလာက်၊ 

အြခားငါးများ ��င် ့ ေရေနတိရစ�ာနမ်ျိ�းစိတ်များ၏ ေ���ေြပာငး်သွားလာမ�အေပ� ေလလ့ာမ�များ အကန ့အ်သတ် 

သာ��ိသည်ဆိ�သည့်တိ�င ် ဧရာဝတီြမစ်အေပ�တွင ် ယငး်တိ�က့ိ�ေလလ့ာေဆာငရွ်က်ေနပါသည်။ ဤ ေဒသဆိ�ငရ်ာ အချက် 

အလက်ေကာက်ယ�ေလလ့ာမ� နည်းလမ်းသည် ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်တစ်ေလ�ာက် ငါးများ၏ေ���ေြပာငး်သွားလာမ�များ 

အေသးစိတ်ေစာင့�်ကည့်�ိ�ငေ်ရး ေစာင်�့ကည်ေ့နရာေရွးချယ်သတ်မ�တ်ရနအ်တွက် သင့ေ်တာ်ပါသည်။ သလံွင ်��င် ့အြခား 

ြမစ်ဝ�မ်းများအတွငး် ငါး ေ���ေြပာငး်သွားလာမ�လမ်းေ�ကာငး်များကိ� သိနားလည်ရန ် သပိ�ံနည်းကျေလလ့ာမ�များကိ� 

ေဒသ��ရဗဟ�သ�တများ��င် ့ေပါငး်စပ်သံ�းစဲွသင့ပ်ါသည်။ ပစ်မ�တ်ထားသည် ့ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� သတ်မ�တ်ရန ်ကနဦး 

ဆနး်စစ်မ� လိ�အပ်မည်ြဖစ်�ပီး၊  လာမည့် ၃ ��စ်တာကာလအတွငး် အချက်အလက်ေကာက်ယ�ေလလ့ာမ�များ ေဆာငရွ်က် 

သင့ပ်ါသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ၊ ြမစ်များ၏ ြမစ်အထက်ပိ�ငး် အစိတ်အပိ�ငး်များအေပ� အကဲြဖတ်မ�များ မြပ�လ�ပ်ရေသးပါ။ 

ထိ� ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များသည် အေရးပါသည် ့ ငါးလ�ပ်ငနး်များကိ� များစွာေထာက်ပ့ံေပး�ိ�ငမ်ည်မဟ�တ်ေသာ်လည်း၊ 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ အတွက်အလွနအ်ေရး�ကီး၍  ေဒသရငး်မျိ�းစိတ်များစွာကိ�လည်း လက်ခံေပးထားသည်။ 

SEA ြပ�စ�ေရးဆွဲစ�ကာလအတွငး် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ နည်းပညာဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ငနး်များကိ� ေဆွးေ�းွခဲ့၍၊   KBA ကွနရ်က်ကိ� 

ချဲ�ထငွရ်န ် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိသည့်ဧရိယာများကိ� ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ခဲ့သည်။ ထိ�ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ထားေသာ ဧရိယာများအြပင၊် 

��ိရငး်စဲွ ေဘးမ့ဲေတာများသည်လည်း ချဲ�ထငွရ်န ်အလားအလာ��ိသည်ဟ� ��ြမငထ်ား�ပီး၊ တနဖိ်�းပိ�ြမင့မ်ားေသာ ဧရိယာများ 

ထည်သ့ွငး်�ိ�ငေ်ရး နယ်နမိိတ်ချဲ�ထငွသ်တ်မ�တ်ရန ်ယငး်တိ�က့ိ� ဦးစားေပးေလလ့ာသင့သ်ည်။  

အမ်ိေထာငစ်�များ၏စားသံ�းမ� ��င် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များအတွက် ေဒသခံ ငါးလ�ပ်ငနး်များ၏ အေရးပါမ�ကိ� ဆံ�းြဖတ်ရန ်

ေရေန ဇီဝ မျိ�းစံ�မျိ�းကွဲဆနး်စစ်မ�များကိ� လ�မ� - စီးပွား ေလလ့ာမ� စစ်တမ်းများတွငထ်ည်သ့ွငး်ေဆာက်ရွက်သင်ပ့ါသည်။ 
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လက်��ိတွင ် �ိ�ငင်အံဆင်စ့ာရငး်အငး်များသည် အေကာငး်ဆံ�း “ခန်မ့�နး်ချက်များ”သာြဖစ်�ပီး၊ ထိ�စာရငး်အငး်များသည်  

စီးပွားြဖစ်ငါးလ�ပ်ငနး်ကိ� ေဇာငး်ေပး၍၊   အေသးစား ��င် ့အချိနပိ်�ငး် ငါးလ�ပ်ငနး်များအေပ� က�ညီြဖည်ဆ့ည်းေပးသည့် 

ေရချိ�ငါးဖမ်းဆးီရ��ိမ�များကိ�  အြပည်အ့ဝ ထည်စ့�းစားြခငး် မ��ိပါ။ 

လ�မ�စီးပွားအေြခအေနများ 

လ�မ�-စီးပွား ဆိ�ငရ်ာ စစ်တမ်းေကာက်ယ�ေလလ့ာမ� ��င့ ် သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်ေလလ့ာမ�များကိ� စီမံကိနး်တစ်ခ� သိ�မ့ဟ�တ် 

ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည်အ့ဆင်တ့ွင ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်က အေကာငး် 

ဆံ�းြဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်ဝ�မ်းအဆင့တ်ွင ် ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ�(ဥပမာ ေရ�ကီးြခငး်၊ 

မိ�းေခါငြ်ခငး်) ဒဏခ်ံရများြခငး် ��င် ့ သဘာဝသယံဇာတအေပ� အမ�ီြပ�ေနမ�များကိ� နားလည်သေဘာေပါက်ြခငး်သည် 

ြမစ်ဝ�မ်း တစ်ခ�လံ�း ��င် ့ သက်ဆိ�ငေ်သာ စီမံချက်ေရးဆွမဲ�အတွက် သတငး်အချက်အလက် အက�အညီရ�ိ�ငပ်ါသည်။ 

မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းေကာ်မ��င ် (MRC )က ေဆာငရွ်က်သည် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထိခိ�က်မ� ေစာင်�့ကည်ြ့ခငး် ��င် ့ ထခိိ�က်ခံစား 

လွယ်မ� ဆနး်စစ်ြခငး် (Social Impact Monitoring Vulnerability Assessment “SIMVA”) သိ�မ့ဟ�တ် အလားတ� 

ချ�းကပ်မ�မျိ�းသည် အဓိက ြမစ်�ကီးများ ��င် ့ ြမစ်လက်တက်များ၏ လ�မ်းမိ�းမ���ိေသာ သက်ဆိ�ငရ်ာေဒသများအတွငး် 

ေနထိ�ငသ်ည် ့ ေဒသခံရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ၏ ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ� (ြပန်က့ျဲေနေသာအချက်အလက်များ)ကိ�ဆနး်စစ် 

ရန ် အသံ�းဝငေ်သာမ�ေဘာငတ်စ်ခ�ကိ� ေပး�ိ�ငပ်ါသည်။  ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့ ထခိိ�က်ခံစား 

ရ�ိ�ငသ်ည် ့ ြမစ်များအေပ� ေဒသခံတိ�၏့ မ�ီခိ�မ���င့ပ်တ်သက်သည်၊့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင် ့ သတငး်အချက်အလက်များ၊ 

ေအာက်ပါတိ�အ့ပါအဝငက်ိ� ပိ�မိ�လိ�အပ်ပါသည် -  

• ြမစ်ကမ်းပါး ၊ က�နး်များ တွင ် ဥယျာ�ြခံစိ�က်ပျိ�းမ� ��င် ့ စိ�က်ခငး်များ - ၎ငး်တိ�၏့ တည်ေနရာ၊ ဧရိယာ၊ 

အထကွ်��နး်၊ အသံ�းြပ�သည့်ပံ�စံ၊ ၎ငး်တိ�အ့ေပ� စိ�က်ပျိ�းေရး ြပ�လ�ပ်သည် ့ အိမ်ေထာငစ်�များ၏ အေရအတွက် 

��င်၊့ အိမ်ေထာငစ်� ��င် ့ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး် ၏စီးပွားေရးတွင ်၎ငး်တိ�၏့ အခနး်က� 

• ငါးဖမ်းဆးီရ��ိမ�များအေပ� အမ�ီြပ�ေနြခငး် - အမ်ိေထာင ် အေရအတွက် ��င် ့ ၎ငး်တိ�က့ ငါးဖမ်းဆးီသည် ့

အတိ�ငး်အတာ ��င် ့ဖမ်းဆးီရ��ိသည်များကိ� အသံ�းြပ�ပံ� ( စားသံ�းြခငး် ၊ ေရာငး်ချြခငး် )  

• ြမစ်ေ�ကာငး်ခရီး သွားလာမ�ကိ� အမ�ီြပ�ေနသည် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ - အိမ်ေထာငစ်� ��င် ့ ေဒသ��ရ 

စီးပွားေရးတွင ် အသံ�းြပ�မ�ပံ�စံ ��င် ့အသံ�းြပ�သည်အ့တိ�ငး်အတာ 

ေလလ့ာရန ် ဦးစားေပး ေနရာများမ�ာ - ဧရာဝတီ ��င် ့ သလံွငြ်မစ်များ ြဖစ်သည်။  ထိ�ြမစ်များ၏ အရွယ်အစား ��င် ့

စီမံေရးဆွဲထားသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏အရွယ်အစားတိ�ေ့�ကာင် ့ ထိ�သိ� ့ သတ်မ�တ်ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

စစ်ေတာငး်၊ မဲေခါင ်၊ ပဲခ�း ��င် ့ဘလီငး် ြမစ်ဝ�မ်းများအတွငး် ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာဆနး်စစ်မ�အေသးစားများကိ� ေဆာငရွ်က်�ိ�ငပ်ါ 

သည်။ တနသ�ာရီ ��င် ့ ရခိ�ငက်မ်း�ိ�းတနး်  ြမစ်ဝ�မ်းများအားေလလ့ာရာတွင ် ��နး်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငမ်�၊ ငါးေ���ေြပာငး် 

သွားလာမ� ��င် ့ ေရချိ� ��င် ့ ကမ်း�ိ�းတနး် ေဂဟစနစ်များအ�ကား ဆက်သွယ်မ� တိ�အ့ေပ� ပိ�မိ� ေဇာငး်ေပးေလလ့ာ�ိ�ငပ်ါ 

သည်။  

10.6.2။ အချက်အလက်စီမံခန ့်ခဲွမ�စနစ်  

သက်ဆိ�ငရ်ာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အချက်အလက် ��င့ ် သဘာဝသယံဇာတ သတငး်အချက်အလက်အားလံ�းကိ� 

စီမံခန ့ခ်ွဲရန ် ဝန�်ကီးဌာန��စ်ခ� ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်၍၊ အချက်အလက် စီမံခန်ခ့ွဲမ�စနစ် (data management system)တစ်ရပ် 

ကိ� ေဖာ်ထ�တ်ရနအ်�ကံြပ�ပါသည်။ ထိ�စနစ်ကိ�  MOEE ��င့ ်  MONREC တိ� ့ ပ�းတွဲစီမံခန ့ခ်ွဲသင့�်ပီး ေအာက်ပါတိ�က့ိ� 

ထည်သ့ွငး်သင်သ့ည် -  
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လက်��ိတွင ် �ိ�ငင်အံဆင်စ့ာရငး်အငး်များသည် အေကာငး်ဆံ�း “ခန်မ့�နး်ချက်များ”သာြဖစ်�ပီး၊ ထိ�စာရငး်အငး်များသည်  

စီးပွားြဖစ်ငါးလ�ပ်ငနး်ကိ� ေဇာငး်ေပး၍၊   အေသးစား ��င် ့အချိနပိ်�ငး် ငါးလ�ပ်ငနး်များအေပ� က�ညီြဖည်ဆ့ည်းေပးသည့် 

ေရချိ�ငါးဖမ်းဆးီရ��ိမ�များကိ�  အြပည်အ့ဝ ထည်စ့�းစားြခငး် မ��ိပါ။ 

လ�မ�စီးပွားအေြခအေနများ 

လ�မ�-စီးပွား ဆိ�ငရ်ာ စစ်တမ်းေကာက်ယ�ေလလ့ာမ� ��င့ ် သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်ေလလ့ာမ�များကိ� စီမံကိနး်တစ်ခ� သိ�မ့ဟ�တ် 

ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည်အ့ဆင်တ့ွင ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်က အေကာငး် 

ဆံ�းြဖစ်သည်။ သိ�ေ့သာ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်ဝ�မ်းအဆင့တ်ွင ် ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ�(ဥပမာ ေရ�ကီးြခငး်၊ 

မိ�းေခါငြ်ခငး်) ဒဏခ်ံရများြခငး် ��င် ့ သဘာဝသယံဇာတအေပ� အမ�ီြပ�ေနမ�များကိ� နားလည်သေဘာေပါက်ြခငး်သည် 

ြမစ်ဝ�မ်း တစ်ခ�လံ�း ��င် ့ သက်ဆိ�ငေ်သာ စီမံချက်ေရးဆွမဲ�အတွက် သတငး်အချက်အလက် အက�အညီရ�ိ�ငပ်ါသည်။ 

မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်းေကာ်မ��င ် (MRC )က ေဆာငရွ်က်သည် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာထိခိ�က်မ� ေစာင်�့ကည်ြ့ခငး် ��င် ့ ထခိိ�က်ခံစား 

လွယ်မ� ဆနး်စစ်ြခငး် (Social Impact Monitoring Vulnerability Assessment “SIMVA”) သိ�မ့ဟ�တ် အလားတ� 

ချ�းကပ်မ�မျိ�းသည် အဓိက ြမစ်�ကီးများ ��င် ့ ြမစ်လက်တက်များ၏ လ�မ်းမိ�းမ���ိေသာ သက်ဆိ�ငရ်ာေဒသများအတွငး် 

ေနထိ�ငသ်ည် ့ ေဒသခံရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ၏ ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ� (ြပန်က့ျဲေနေသာအချက်အလက်များ)ကိ�ဆနး်စစ် 

ရန ် အသံ�းဝငေ်သာမ�ေဘာငတ်စ်ခ�ကိ� ေပး�ိ�ငပ်ါသည်။  ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင် ့ ထခိိ�က်ခံစား 

ရ�ိ�ငသ်ည် ့ ြမစ်များအေပ� ေဒသခံတိ�၏့ မ�ီခိ�မ���င့ပ်တ်သက်သည်၊့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင် ့ သတငး်အချက်အလက်များ၊ 

ေအာက်ပါတိ�အ့ပါအဝငက်ိ� ပိ�မိ�လိ�အပ်ပါသည် -  

• ြမစ်ကမ်းပါး ၊ က�နး်များ တွင ် ဥယျာ�ြခံစိ�က်ပျိ�းမ� ��င် ့ စိ�က်ခငး်များ - ၎ငး်တိ�၏့ တည်ေနရာ၊ ဧရိယာ၊ 

အထကွ်��နး်၊ အသံ�းြပ�သည့်ပံ�စံ၊ ၎ငး်တိ�အ့ေပ� စိ�က်ပျိ�းေရး ြပ�လ�ပ်သည် ့ အိမ်ေထာငစ်�များ၏ အေရအတွက် 

��င်၊့ အိမ်ေထာငစ်� ��င် ့ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိ�ငး် ၏စီးပွားေရးတွင ်၎ငး်တိ�၏့ အခနး်က� 

• ငါးဖမ်းဆးီရ��ိမ�များအေပ� အမ�ီြပ�ေနြခငး် - အမ်ိေထာင ် အေရအတွက် ��င် ့ ၎ငး်တိ�က့ ငါးဖမ်းဆးီသည် ့

အတိ�ငး်အတာ ��င် ့ဖမ်းဆးီရ��ိသည်များကိ� အသံ�းြပ�ပံ� ( စားသံ�းြခငး် ၊ ေရာငး်ချြခငး် )  

• ြမစ်ေ�ကာငး်ခရီး သွားလာမ�ကိ� အမ�ီြပ�ေနသည် ့ သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ - အိမ်ေထာငစ်� ��င် ့ ေဒသ��ရ 

စီးပွားေရးတွင ် အသံ�းြပ�မ�ပံ�စံ ��င် ့အသံ�းြပ�သည်အ့တိ�ငး်အတာ 

ေလလ့ာရန ် ဦးစားေပး ေနရာများမ�ာ - ဧရာဝတီ ��င် ့ သလံွငြ်မစ်များ ြဖစ်သည်။  ထိ�ြမစ်များ၏ အရွယ်အစား ��င် ့

စီမံေရးဆွဲထားသည် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏အရွယ်အစားတိ�ေ့�ကာင် ့ ထိ�သိ� ့ သတ်မ�တ်ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

စစ်ေတာငး်၊ မဲေခါင ်၊ ပဲခ�း ��င် ့ဘလီငး် ြမစ်ဝ�မ်းများအတွငး် ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာဆနး်စစ်မ�အေသးစားများကိ� ေဆာငရွ်က်�ိ�ငပ်ါ 

သည်။ တနသ�ာရီ ��င် ့ ရခိ�ငက်မ်း�ိ�းတနး်  ြမစ်ဝ�မ်းများအားေလလ့ာရာတွင ် ��နး်သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငမ်�၊ ငါးေ���ေြပာငး် 

သွားလာမ� ��င် ့ ေရချိ� ��င် ့ ကမ်း�ိ�းတနး် ေဂဟစနစ်များအ�ကား ဆက်သွယ်မ� တိ�အ့ေပ� ပိ�မိ� ေဇာငး်ေပးေလလ့ာ�ိ�ငပ်ါ 

သည်။  

10.6.2။ အချက်အလက်စီမံခန ့်ခဲွမ�စနစ်  

သက်ဆိ�ငရ်ာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အချက်အလက် ��င့ ် သဘာဝသယံဇာတ သတငး်အချက်အလက်အားလံ�းကိ� 

စီမံခန ့ခ်ွဲရန ် ဝန�်ကီးဌာန��စ်ခ� ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်၍၊ အချက်အလက် စီမံခန်ခ့ွဲမ�စနစ် (data management system)တစ်ရပ် 

ကိ� ေဖာ်ထ�တ်ရနအ်�ကံြပ�ပါသည်။ ထိ�စနစ်ကိ�  MOEE ��င့ ်  MONREC တိ� ့ ပ�းတွဲစီမံခန ့ခ်ွဲသင့�်ပီး ေအာက်ပါတိ�က့ိ� 

ထည်သ့ွငး်သင်သ့ည် -  
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• ြမစ်ဝ�မ်းဇ�န ် ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး် အစီအမံများ၊ ဆက်� �ယ်ရာ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံချက် ေရးဆွြဲခငး် ��င့ ်

ဒဇိီ�ငး်လမ်း��နခ်ျက်များ၊ ��င့ ်ဆက်� �ယ်ရာ SEA GIS အလ�ာများ ။ MOEE က စီမံခန ့ခ်ွဲရနြ်ဖစ်သည်။ 

• ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်ေဒတာေဘစ့်တစ်ခ� ။ SEA ၏ အစိတ်အပိ�ငး်တစ်ရပ်အြဖစ်ေဖာ်ထ�တ်ခဲ့�ပီးြဖစ်သည်ကိ� 

MOEE က ထိနး်သမ်ိးမွမ်းမံရနြ်ဖစ်သည်။ 

• ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� ��င့ ်ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာအချက်အလက်။ MOEE ကစီမံခန ့ခ်ွဲရနြ်ဖစ်သည်။ 

• သဘာဝသယံဇာတ ��င် ့ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ အေ�ကာငး် သတငး်အချက်အလက် ။ MONREC ကြပ�စ�ေပးသည်။ 

• တည်ေဆာက်�ပီး ��င် ့ အနာဂတ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အားလံ�း၏ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာ 

ဆနး်စစ်မ�များ ��င့ ် စီမံခန ့ခ်ွဲေရးအစီအမံများ (CIA , EIA, IEE, EMP) များအတွက် အများြပည်သ�သိ� ့ ထ�တ်ြပန ်

ထားသည့် ေဒတာေဘစ့် ။  MONREC က တည်ေထာငေ်ဖာ်ထ�တ်ေပးထားသည်။  

သတငး်အချက်အလက်များကိ� အစိ�းရဌာနများ ၊ သင့ေ်တာ်လျင ်ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည့် အဖွဲ�များ��င့ ်

အြခားပါဝငသ်င့ပ်ါဝငထ်ိ�က်သ�များ အပါအဝင၊် ေနာက်ဆံ�းအသံ�းြပ�သ�များအတွက် ဝက်ဘ်ဆိ�က်များမ�ြဖစ်ေစ၊ အွနလ်ိ�ငး် 

ပလက်ေဖာငး်ေပ�မ�ြဖစ်ေစ ရ��ိ�ိ�ငရ်န ်ြပ�လ�ပ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။  

အထက်ပါသတငး်အချက်အလက်ကိ� စ�စည်း�ပီးသည်��င်တ့စ်�ပိ�ငန်က်၊အချက်အလက်ေဝမ�ြခငး်ကိ� အားေပးြမ�င်တ့ငရ်န ်

��င် ့လ�ပ်ငနး်တ�များ ထပ်ေနြခငး်ကိ� ေ��ာင�်�ားရန ်အြခား စီမံေရးဆွထဲားေသာ ေရ��င်ဆ့ိ�ငသ်ည် ့အချက်အလက် စီမံခန်ခ့ွဲမ� 

စနစ်များ အေပ� ြပနလ်ည်သံ�းသပ်ရန ် အ�ကံြပ�ပါသည်။ DWIR ��င် ့ အြခားဌာနများသည် လာမည် ့  ၃ ��စ်တာ 

ကာလအတွငး် မိ�းဇလ ဆိ�ငရ်ာ ��င် ့ အြခား အချက်အလက်များကိ� ဇလေဗဒသတငး်အချက်အလက်ဌာန (HIC) ထသဲိ� ့ 

စ�စည်း ထည်သ့ွငး်ေပးလျက်��ိသြဖင်၊့ SEA မ�ထကွ်��ိလာသည် ့ သတငး်အချက်အလက်ကိ� အဆိ�ပါအချက်အလက် 

ဌာနသိ� ့ ထည်သ့ွငး်ေပးြခငး်ြဖင်၊့ အဆံ�းအြဖတ်ချမ�တ်ေရး အေထာက်အက�ြပ�စနစ် (Decision SupportSystem -DSS) 

ေဖာ်ထ�တ်ဖနတ်ီးမ�ကိ� အေထာက်အက� ြပ��ိ�ငပ်ါသည်။ အချက်အလက် စီမံ ခန်ခ့ွဲေရးအတွက် ပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရာတွင ်

MOALI( ေရေလ�ာငတ်မံ ��င် ့ ေြမ အသံ�းချမ� )၊  ငါးလ�ပ်ငနး်ဦးစီးဌာန ( ငါးထ�တ်လ�ပ်မ�အလားအလာများ ၊ ငါးဖမ်းခွင် ့

လိ�ငစ်ငခ်ျေပးြခငး်များ ) ၊ DWIR (ေရေ�ကာငး် ခရီးသွားလာမ�) ��င် ့အြခားေအဂျငစီ်များပါဝငသ်င့သ်ည်။ 

ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆ ဲ ပ�ဂ�လိက ေရအားလ�ပ်စစ်ပိ�င�်�ငမ်ျားက ြမစ်ေရစီးဆငး်မ� အချက် အလက်များကိ� ဝန�်ကီး ဌာနသိ� ့ 

ေြခာက်လတစ်�ကိမ် ေပးသွငး်�ိ�ငေ်ရး  MONREC က ေတာငး်ခံရန ် ��င် ့ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်အသစ်များ အားလံ�း 

အတွက်လည်း ဤ စည်းကမ်းချက်ကိ� ချမ�တ်ထားရန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ 

 

10.6.3။ ြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက် ေရးဆွဲြခငး်  

ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�လံ�း��င့ဆ်ိ�ငသ်ည့်စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်သည် ဘက်စံ�ေပါငး်စံ�စ�းစားထည်သ့ွငး်ထားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက် 

ေရးဆွြဲခငး်၏ အစိတ်အပိ�ငး်တစ်ရပ်ြဖစ်၍၊ သက်ဆိ�ငရ်ာ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ� အတွငး် က�များစွာ ��င် ့ဆိ�ငသ်ည် ့ေရ ၊ ေြမ 

��င် ့ အြခားသယံဇာတ အရငး်အြမစ်များ ထိနး်သမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ြခငး်၊ စီမံခန်ခ့ွဲြခငး်��င် ့ ဖွံ� �ဖိ�းေရးအေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ြခငး်တိ�က့ိ� ေပါငး်စပ်ထည့်သွငး်ထားြခငး်ြဖစ်သည်။  ဤ စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်သည်  ေဂဟစနစ်များကိ� ထိနး်သမ်ိး 
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ေစာင်ေ့��ာက်ထားြခငး် ��င် ့လိ�အပ်လျင ် ြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ပးလျက်၊  ေရအရငး်အြမစ်များမ� စီးပွားေရး ��င် ့လ�မ�ေရး 

အကျိ�းေကျးဇ�းများ ကိ� မ�တေသာနည်းလမ်းပံ�စံြဖင် ့ ထေိရာက်အကျိ�း��ိစွာ ထ�တ်ယ�ေဝမ�ရန ်ရည်ရွယ်သည်။ 55  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားသည်ြ့မစ်ဝ�မ်းစီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်သည် “ြမစ်ဝ�မ်းမဟာစီမံချက်” တစ်ခ� ��င့ ်

(ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ၅၅ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်)့ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းအတွက် ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်မ� 

အေထာက်အက�ြပ�စနစ် (Decision Support System)ကိ�  ေဖာ်ထ�တ်လျက်��ိသည့် သံ�း��စ်တာ အစီအစ� (AIRBMP) 

တွင ် စတငေ်ဆာငရွ်က်ေနခဲ့�ပီး ြဖစ်သည်။    ဤ လ�ပ်ငနး်စ� ထ�ေထာငသ်လိ�၊  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ  ၁၉ ရာခိ�င�်�နး် ကိ� 

ဖံ�းလ�မ်းထားသည့် သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းတွငလ်ည်း အလားတ� ြမစ်ဝ�မ်း မဟာစီမံချက် တစ်ခ� ကိ� အစိ�းရက ဦးစားေပး 

ေရးဆွရဲန ်  အ�ကံြပ�ပါသည်။ ထိ�ေ့နာက်တွင ် အြခားြမစ်ဝ�မ်း ေြခာက်ခ�တွငလ်ည်း အလားတ� စီမံချက်များကိ� 

ဆက်လက်ေရးဆွရဲန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။  

ြမစ်ဝ�မ်း စီမံခန်ခ့ွဲမ� ��င် ့ လိ�အပ်ေသာ ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာအဖွဲ�အစည်းများ  ထ�ေထာငရ်နအ်တွက် ဥပေဒ ��င် ့

အဖွဲ�အစည်းဆိ�ငရ်ာ မ�ေဘာငက်ိ� ြပနလ်ည်သံ�းသပ်သင်ပ့ါသည်။  ဧရာဝတီ ြမစ်ဝ�မ်း ေကာ်မ��င ် (Ayeyarwady River 

Basin Commission)  ထ�ေထာငရ်န ် ယခငက်အဆိ�ြပ�ခဲ့ေသာ်လည်း၊ AIRBMP ၏ လတ်တေလာအာ�ံ�သည် 

ြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက် ေဖာ်ထ�တ်ြခငး် ��င် ့ Hydro-Infromatics Centre(HIC) ထ�ေထာငြ်ခငး် တိ�အ့ေပ� ကျေရာက်ေနပံ�ေပ� 

ပါသည်။ စေတာဟ့�မ်း ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာအဖွဲ� ( Stockholm Environmental Institute) သည် ချငး်တွငး် ြမစ်ဝ�မ်း 

ေကာ်မ��င ်အတွက် မ�ေဘာင ်တစ်ခ�ကိ� သတ်မ�တ်ေဖာ်ထ�တ်ေပးလျက်��ိ၍၊ ၂၀၁၇ ခ���စ် ဒဇီငဘ်ာလတွင ် DWIR သည် 

သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း ေကာ်မ��ငက်ိ� ြမနမ်ာ ၊ တ��တ် ��င် ့ ထိ�ငး် တိ�အ့�ကား ပ�းတွဲထ�ေထာငရ်န ်အဆိ�ြပ�ခဲ့သည်။ လနက်ျနး် - 

မဲေခါင ် စီးပွားြဖစ် ေရေ�ကာငး်ခရီးသွားလာေရး ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ�ပ�းတွဲေကာ်မတီ (Joint Committee for 

Coordination on Commercial Navigation on the Langcang-Mekong River) တွင ် သံလွငြ်မစ်ဝ�မ်းေကာ်မ��င ်

ထ�ေထာငေ်ရး သေဘာတရားများကိ� ကနဉီးတငြ်ပေဆွးေ�းွခဲ့၍၊ ရည်ရွယ်ချက်များသည် ေရေ�ကာငး်ခရီးသွားလာေရး 

��င် ့က�နသ်ွယ်ေရးတိ�က့ိ� အေလးထားြခငး်ြဖစ်�ိ�ငပ်ါသည်။  

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ �ိ�ငင်ြံဖတ်ေကျာ်သက်ေရာက်မ�များအေပ�  အေသးစိတ်ေလလ့ာမ�များ၊  

အထ�းသြဖင် ့ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ဝငေ်ရာက် ေနသည် ့  ြမစ်လက်တက်များတွင�်�င် ့ သံလွငြ်မစ်ဝ�မ်းတွင ် ေလလ့ာ 

ေဆာငရွ်က်သင်သ့ည်။. 

10.6.4။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ  

ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ��င် ့ လ�မ�-စီးပွားဆိ�ငရ်ာ ဆနး်စစ်ေလလ့ာအကဲြဖတ်မ�များကိ� စီမံေရးဆွဲထားေသာေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်များ��ိသည် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၁၂ ခ�(ဇယား ၁၀.၁)တွင ် ဦးစားေပး ေဆာငရွ်က်ရန ်

အ�ကံြပ�ပါသည်။ ဤြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် တစ်မ�ထ�းသည် ့ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းများ၊ ြမစ်၏ 

�ကံ့ခိ�ငမ်�အေြခအေန��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းြဖစ်စ�များအား ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်ဧရိယာများက က�ညီြဖည့်ဆည်းေပးမ�တိ�က့ိ� ခွဲြခား 

ေဖာ်ထ�တ်ရန ် အေသးစိတ်ကျသည့် အေြခခံအချက်အလက်များ လိ�အပ်သည်။ ဤေလလ့ာမ�များသည် ေြပာငး်လဲမ�၏ 

ေမာငး်��ငအ်ားများ ��င့ ်  ၎ငး်တိ�အ့ား မည်သိ�စီ့မံခန ့ခ်ွဲ�ိ�ငေ်�ကာငး်ဆံ�းြဖတ်ရန၊် ြမစ်၏လက်��ိ�ကံ့ခိ�ငမ်�အေြခအေန ��င် ့

လ�တိ�၏့ လက်��ိလ�ပ်ေဆာငခ်ျက်ဖိအားများကိ� ချိတ်ဆက်ေဖာ်ြပေပးသင့သ်ည်။  ေနာက်ထပ်သ�ေတသနများတွင ်

ငါးလ�ပ်ငနး် များ��င် ့ ေရေနေဂဟစနစ်အေပ� ဆနး်စစ်မ�များ၊ KBA ကွနရ်က် ချဲ�ထွင�်ိ�ငေ်ြခအတွက် က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ� 

 
55 Adapted from: Abell, R., M. Thieme, E. Dinerstein, and D. Olson. 2002. A Sourcebook for Conducting Biological 
Assessments and Developing Biodiversity Visions for Ecoregion Conservation. Volume II: Freshwater Ecoregions. World 
Wildlife Fund, Washington DC, USA. 
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ေစာင်ေ့��ာက်ထားြခငး် ��င် ့လိ�အပ်လျင ် ြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ပးလျက်၊  ေရအရငး်အြမစ်များမ� စီးပွားေရး ��င် ့လ�မ�ေရး 

အကျိ�းေကျးဇ�းများ ကိ� မ�တေသာနည်းလမ်းပံ�စံြဖင် ့ ထေိရာက်အကျိ�း��ိစွာ ထ�တ်ယ�ေဝမ�ရန ်ရည်ရွယ်သည်။ 55  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ် ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားသည်ြ့မစ်ဝ�မ်းစီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်သည် “ြမစ်ဝ�မ်းမဟာစီမံချက်” တစ်ခ� ��င့ ်

(ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ၅၅ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� လ�မ်းြခံ�ထားသည်)့ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းအတွက် ဆံ�းြဖတ်ချက်ချမ�တ်မ� 

အေထာက်အက�ြပ�စနစ် (Decision Support System)ကိ�  ေဖာ်ထ�တ်လျက်��ိသည့် သံ�း��စ်တာ အစီအစ� (AIRBMP) 

တွင ် စတငေ်ဆာငရွ်က်ေနခဲ့�ပီး ြဖစ်သည်။    ဤ လ�ပ်ငနး်စ� ထ�ေထာငသ်လိ�၊  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ  ၁၉ ရာခိ�င�်�နး် ကိ� 

ဖံ�းလ�မ်းထားသည့် သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းတွငလ်ည်း အလားတ� ြမစ်ဝ�မ်း မဟာစီမံချက် တစ်ခ� ကိ� အစိ�းရက ဦးစားေပး 

ေရးဆွရဲန ်  အ�ကံြပ�ပါသည်။ ထိ�ေ့နာက်တွင ် အြခားြမစ်ဝ�မ်း ေြခာက်ခ�တွငလ်ည်း အလားတ� စီမံချက်များကိ� 

ဆက်လက်ေရးဆွရဲန ်အ�ကံြပ�ပါသည်။  

ြမစ်ဝ�မ်း စီမံခန်ခ့ွဲမ� ��င် ့ လိ�အပ်ေသာ ြမစ်ဝ�မ်းဆိ�ငရ်ာအဖွဲ�အစည်းများ  ထ�ေထာငရ်နအ်တွက် ဥပေဒ ��င် ့

အဖွဲ�အစည်းဆိ�ငရ်ာ မ�ေဘာငက်ိ� ြပနလ်ည်သံ�းသပ်သင်ပ့ါသည်။  ဧရာဝတီ ြမစ်ဝ�မ်း ေကာ်မ��င ် (Ayeyarwady River 

Basin Commission)  ထ�ေထာငရ်န ် ယခငက်အဆိ�ြပ�ခဲ့ေသာ်လည်း၊ AIRBMP ၏ လတ်တေလာအာ�ံ�သည် 

ြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက် ေဖာ်ထ�တ်ြခငး် ��င် ့ Hydro-Infromatics Centre(HIC) ထ�ေထာငြ်ခငး် တိ�အ့ေပ� ကျေရာက်ေနပံ�ေပ� 

ပါသည်။ စေတာဟ့�မ်း ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာအဖွဲ� ( Stockholm Environmental Institute) သည် ချငး်တွငး် ြမစ်ဝ�မ်း 

ေကာ်မ��င ်အတွက် မ�ေဘာင ်တစ်ခ�ကိ� သတ်မ�တ်ေဖာ်ထ�တ်ေပးလျက်��ိ၍၊ ၂၀၁၇ ခ���စ် ဒဇီငဘ်ာလတွင ် DWIR သည် 

သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း ေကာ်မ��ငက်ိ� ြမနမ်ာ ၊ တ��တ် ��င် ့ ထိ�ငး် တိ�အ့�ကား ပ�းတွဲထ�ေထာငရ်န ်အဆိ�ြပ�ခဲ့သည်။ လနက်ျနး် - 

မဲေခါင ် စီးပွားြဖစ် ေရေ�ကာငး်ခရီးသွားလာေရး ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ�ပ�းတွဲေကာ်မတီ (Joint Committee for 

Coordination on Commercial Navigation on the Langcang-Mekong River) တွင ် သံလွငြ်မစ်ဝ�မ်းေကာ်မ��င ်

ထ�ေထာငေ်ရး သေဘာတရားများကိ� ကနဉီးတငြ်ပေဆွးေ�းွခဲ့၍၊ ရည်ရွယ်ချက်များသည် ေရေ�ကာငး်ခရီးသွားလာေရး 

��င် ့က�နသ်ွယ်ေရးတိ�က့ိ� အေလးထားြခငး်ြဖစ်�ိ�ငပ်ါသည်။  

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၏ �ိ�ငင်ြံဖတ်ေကျာ်သက်ေရာက်မ�များအေပ�  အေသးစိတ်ေလလ့ာမ�များ၊  

အထ�းသြဖင် ့ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ဝငေ်ရာက် ေနသည် ့  ြမစ်လက်တက်များတွင�်�င် ့ သံလွငြ်မစ်ဝ�မ်းတွင ် ေလလ့ာ 

ေဆာငရွ်က်သင်သ့ည်။. 

10.6.4။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ  

ဇီဝ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ��င် ့ လ�မ�-စီးပွားဆိ�ငရ်ာ ဆနး်စစ်ေလလ့ာအကဲြဖတ်မ�များကိ� စီမံေရးဆွဲထားေသာေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်များ��ိသည် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၁၂ ခ�(ဇယား ၁၀.၁)တွင ် ဦးစားေပး ေဆာငရွ်က်ရန ်

အ�ကံြပ�ပါသည်။ ဤြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် တစ်မ�ထ�းသည် ့ပတ်ဝနး်ကျင ်��င် ့လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ တနဖိ်�းများ၊ ြမစ်၏ 

�ကံ့ခိ�ငမ်�အေြခအေန��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းြဖစ်စ�များအား ေရေဝေရလဲရပ်ဝနး်ဧရိယာများက က�ညီြဖည့်ဆည်းေပးမ�တိ�က့ိ� ခွဲြခား 

ေဖာ်ထ�တ်ရန ် အေသးစိတ်ကျသည့် အေြခခံအချက်အလက်များ လိ�အပ်သည်။ ဤေလလ့ာမ�များသည် ေြပာငး်လဲမ�၏ 

ေမာငး်��ငအ်ားများ ��င့ ်  ၎ငး်တိ�အ့ား မည်သိ�စီ့မံခန ့ခ်ွဲ�ိ�ငေ်�ကာငး်ဆံ�းြဖတ်ရန၊် ြမစ်၏လက်��ိ�ကံ့ခိ�ငမ်�အေြခအေန ��င် ့

လ�တိ�၏့ လက်��ိလ�ပ်ေဆာငခ်ျက်ဖိအားများကိ� ချိတ်ဆက်ေဖာ်ြပေပးသင့သ်ည်။  ေနာက်ထပ်သ�ေတသနများတွင ်

ငါးလ�ပ်ငနး် များ��င် ့ ေရေနေဂဟစနစ်အေပ� ဆနး်စစ်မ�များ၊ KBA ကွနရ်က် ချဲ�ထွင�်ိ�ငေ်ြခအတွက် က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ� 

 
55 Adapted from: Abell, R., M. Thieme, E. Dinerstein, and D. Olson. 2002. A Sourcebook for Conducting Biological 
Assessments and Developing Biodiversity Visions for Ecoregion Conservation. Volume II: Freshwater Ecoregions. World 
Wildlife Fund, Washington DC, USA. 
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မျိ�းကွဲေလလ့ာမ�များ ��င် ့ စီမံေရးဆွထဲားသည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ��ိေနသည် ့အဓိကြမစ်လက်တက် များအနးီ 

ဝနး်ကျငတ်ွင ် ေနထိ�ငသ်�များအေပ� လ�မ�-စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာ ဆနး်စစ်ေလလ့ာမ�များ��င် ့ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲေလလ့ာမ�များ 

ပါဝငသ်င့သ်ည်။ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ� ဆနး်စစ်ြခငး် (CIA) သိ�မ့ဟ�တ် အလားတ� ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်ေရးဆွသဲည် ့

ချ�းကပ်နည်းသည်  ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ��င်ဆ့က်စပ်ေနသည် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် တနဖိ်�း 

�ကီးသည် ့ေဂဟစနစ် ��င် ့လ�မ�ေရးစနစ်များ (VEC)  ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ြခငး်အတွက် မ�ေဘာင ်တစ်ခ�ကိ�ေပး�ိ�ငပ်ါသည်။  

ဇယား ၁၀.၁ ။ စီမံထားသည် ့ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ��ိသည် ့တနဖိ်�း အလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�န ်

ြမစ်ဝ�မ်း အဆိ�ြပ�/စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ထားေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ��ိသည် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 

ဧရာဝတ ီ ေင�ချမ်းခ ၊ ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် ၊ မဏပိ�ရ 

သလံွင ် နမ့်ခ၊ နမ့်ပွန ်၊ ဘလီ�းေချာငး် ၊ ယွနး်စလငး် 

စစ်ေတာငး် စစ်ေတာငး် အြခား  

မဲေခါင ် နမ့်က�တ ်

တနသ�ာရီ ဂလိ�ေဟာင-်ဂရာ 

ရခိ�င ် ေလး�မိ��၊ သ�ေဌး 

10.6.5။ ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အေပ� စီမံကိနး်အဆင့်ဆင့်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ  စီမံေရးဆွဲ  ြခငး်  

စီမံကိနး်များစွာ၏ စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�များကိ� စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ရန၊် သင့ေ်တာ်သည့် စီမံခန ့ခ်ွဲမ�အစီအမံများ 

ေရးဆွေဲဆာငရွ်က်ရန ် ��င့ ် လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားထ�တ်လ�ပ်မ� ထေိရာက်အကျိ�း��ိေစရန ် ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အေပ� 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံများကိ�ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်ေရးဆွရဲန ် အ�ကံြပ�ပါသည်။ 

အဓိကေလလ့ာမ�များတွင ်ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငသ်င့သ်ည်-  

• ြမစ်လက်တက်တစ်ခ�အေပ� ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံအတွက်  

အခွင့အ်လမ်းများ စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ြခငး် - တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င့ ်  တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ပီးေသာ ေရေဝေရလဲဧရိယာများတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အသစ်များ ��င့ ် ေနာက်ထပ် စီမံကိနး်များအတွက် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခများကိ� 

ဆနး်စစ်ြခငး်။ တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င့ ်  တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ဇ�န ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်��ိ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

သိ�မ့ဟ�တ် ေရေဝေရလဲဧရိယာတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်း 

ေလလ့ာမ�များ ေဆာငရွ်က်�ပီးလျင၊် ထိ�ေလလ့ာမ�များကိ�ြပနလ်ည်သံ�းသပ်သင့သ်ည်။ ဤေလလ့ာမ�စစ်တမ်း 

များ၏ ကျယ်ြပန ့မ်�အေပ�မ�တည်�ပီး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�မ��ိေသးေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် 

စီမံကိနး်များ အဆိ�ြပ�ြခငး်ထက် စီမံကိနး်��ိထား�ပီးြဖစ်ေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် ေနာက်ထပ်ေရအား 

လ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ ေနရာချထား�ိ�ငမ်ည့်ေနရာများ��ိလျင၊် ထိ�ေနရာများကိ� ဦးစားေပးေလလ့ာရန ်

အ�ကံြပ�ပါသည်။   

• စီမံကိနး်များစွာအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထား�ပီးြဖစ်သည် ့ ေရေဝေရလဲ ဧရိယာအတွငး် ေနာက်ထပ်အဆိ�ြပ� 

ထားသည့် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံအတွက် စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ� 

ဆနး်စစ်ြခငး် (CIA)- တည်ေဆာက်�ပီးေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်/များအြပင၊် ေနာက်ထပ် တစ်ခ� သိ�မ့ဟ�တ် 

တစ်ခ�ထက်ပိ�ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ အဆိ�ြပ�ထားသည့် တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င့ ် တနဖိ်�း အလယ် အလတ်ဇ�န ်

ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲများတွင ် ေ�� �ေြပး CIA တစ်ခ� ေဆာငရွ်က်ရန ် အ�ကံြပ�ပါသည်။ ဤဆနး်စစ်မ�အတွက် 
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ဦးစားေပး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများမ�ာ ြမစ်ငယ် အထက်ပိ�ငး် ��င် ့ေအာက်ပိ�ငး် (ဧရာဝတီ ြမစ်ဝ�မ်း)  ၊ နမ့်တန(်သလံွင)် 

��င် ့ေပါငး်ေလာငး်(စစ်ေတာငး်) တိ� ့ြဖစ်သည်။ 

• အဆိ�ြပ�ထားသည် ့စီမံကိနး် အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံအတွက်  စနစ်အဆင် ့ စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် 

- စနစ်အဆင် ့စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်သည်  ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ပံ�စံ ၏ 

ထခိိ�က်မ�များ ��င် ့ အကျိ�းေကျးဇ�းများကိ� အကဲြဖတ်ရန ် ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းအဆင်မ့ျားတွင ်

အေကာငး်ဆံ�းေြဖ��ငး်နည်းများကိ� စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်�ိ�ငရ်န ် အသံ�းြပ��ိ�ငသ်ည် ့ ချ�းကပ်နည်းတစ်ခ�ြဖစ်သည်။ 

WWF, (the Nature Conservancy –TNC) ��င် ့မနခ်ျက်စတာတက� သိ�လ်တိ�သ့ည် ြမစ်ငယ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်

စနစ်အဆင် ့ စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် ကိ� လက်ေတွ� သ��ပ်ြပခဲ့သည်။56 အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ဆိ�ငရ်ာ 

အကျိ�းစီးပွား��င့ ် ပဋပိက� အေြခအေနတိ�အ့ရ၊ စနစ်အဆင် ့ စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်��င့ ် သင့ေ်တာ်ပံ�ရသည့် 

ကနဦးဦးစားေပး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများမ�ာ - အဆိ�ြပ�ထားသည့် စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

ပံ�စံများ��ိသည်၊့ ေလး�မိ�� (ရခိ�ငက်မ်း�ိ�းတနး် ြမစ်ဝ�မ်း) ၊ နမ့်ပွန(် သလံွင)် သိ�မ့ဟ�တ် ေင�ချမ်းခ ( ဧရာဝတီ ) 

တိ� ့ြဖစ်သည်။ 

• အဆိ�ြပ�ထားသည့် စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံအတွက်  စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ� ဆနး်စစ် 

ြခငး် (CIA) - သတ်မ�တ်ထားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�အတွငး်  စနစ်အဆင် ့ စီမံချက်ေရးဆွ�ဲပီးေနာက်၊ 

အလယ်အလတ်/အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ���င် ့ သင်ေ့တာ်မ���ိမ��ိဆံ�းြဖတ်ရန၊် ထိ� 

ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲအတွငး်  ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့ ် လ�မ�ေရး ထခိိ�က်မ�များကိ� ပိ�မိ�အေသးစိတ်ကျကျဆနး်စစ်ရန ်

စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး် (CIA) တစ်ခ�ကိ� ေဆာငရွ်က်ရနအ်�ကံြပ�ပါသည်။သင်ေ့တာ်လျင၊် 

ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ �ကီးမားေသာထခိိ�က်မ�များ ေ��ာင�်�ားရန ် ��င် ့ အနည်းဆံ�းြဖစ်ေစရန ်

စီမံကိနး်တည်ေနရာ ေရွးချယ်ြခငး်၊ ဒဇိီ�ငး် ��င် ့ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�တိ�က့ိ� ထေိရာက်အကျိ�းများမ�အ��ိဆံ�း 

ြဖစ်ေအာင ်ေလလ့ာေဆာငရွ်က်သင့ပ်ါသည်။ 

 

10.7။ စ�ဆက်မြပတ်ဖွ ံ � �ဖ ိ �းတိ �းတက်ေရးမ�ေဘာင ် (SDF) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 

အစီအစ� 

10.7.1။ မ�ဝါဒများ ၊ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ ��င့် လမ်း��န်ချက်များ  

သံ�း��စ်�ကာ SDF အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး အစီအစ�တွင ် အစီအစ�ခွဲ ��စ်ခ�  ပါ��ိသည်။ 

• မ�ဝါဒများ ၊ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ ��င် ့လမ်း��နခ်ျက်များ  

• အချက်အလက် စ�ေဆာငး်ြခငး် ၊ သ�ေတသနြပ�လ�ပ်ြခငး် ��င် ့ြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် 

အေရးပါသည့် မ�ဝါဒများ ၊ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ ��င် ့လမ်း��နခ်ျက်များ ေဖာ်ထ�တ်ေရးဆွြဲခငး် ��င် ့ မိတ်ဆက်ကျင်သ့ံ�း 

ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ ပထမသံ�း��စ် အစီအစ�(ဇယား ၁၀.၂) သည်  ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ဆိ�ငရ်ာ 

��န�်ကားချက်များ ��င် ့စီမံချက်ေရးဆွမဲ�ဆိ�ငရ်ာ သတ်မ�တ်ချက်များအတွက် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရ ��င် ့စီမံကိနး်��င် ့ပတ်သက် 

 
56 The Nature Conservancy, WWF, and the University of Manchester, 2016. Improving hydropower outcomes through 
system-scale planning: an example from Myanmar. Prepared for the United Kingdom’s Department for International 
Development. 2016. Arlington, Virginia, USA. 
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ဦးစားေပး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများမ�ာ ြမစ်ငယ် အထက်ပိ�ငး် ��င် ့ေအာက်ပိ�ငး် (ဧရာဝတီ ြမစ်ဝ�မ်း)  ၊ နမ့်တန(်သလံွင)် 

��င် ့ေပါငး်ေလာငး်(စစ်ေတာငး်) တိ� ့ြဖစ်သည်။ 

• အဆိ�ြပ�ထားသည် ့စီမံကိနး် အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံအတွက်  စနစ်အဆင် ့ စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် 

- စနစ်အဆင် ့စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်သည်  ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� ပံ�စံ ၏ 

ထခိိ�က်မ�များ ��င် ့ အကျိ�းေကျးဇ�းများကိ� အကဲြဖတ်ရန ် ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��င် ့ ြမစ်ဝ�မ်းအဆင်မ့ျားတွင ်

အေကာငး်ဆံ�းေြဖ��ငး်နည်းများကိ� စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်�ိ�ငရ်န ် အသံ�းြပ��ိ�ငသ်ည် ့ ချ�းကပ်နည်းတစ်ခ�ြဖစ်သည်။ 

WWF, (the Nature Conservancy –TNC) ��င် ့မနခ်ျက်စတာတက� သိ�လ်တိ�သ့ည် ြမစ်ငယ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင ်

စနစ်အဆင် ့ စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် ကိ� လက်ေတွ� သ��ပ်ြပခဲ့သည်။56 အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ဆိ�ငရ်ာ 

အကျိ�းစီးပွား��င့ ် ပဋပိက� အေြခအေနတိ�အ့ရ၊ စနစ်အဆင် ့ စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး်��င့ ် သင့ေ်တာ်ပံ�ရသည့် 

ကနဦးဦးစားေပး ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများမ�ာ - အဆိ�ြပ�ထားသည့် စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င် ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� 

ပံ�စံများ��ိသည်၊့ ေလး�မိ�� (ရခိ�ငက်မ်း�ိ�းတနး် ြမစ်ဝ�မ်း) ၊ နမ့်ပွန(် သလံွင)် သိ�မ့ဟ�တ် ေင�ချမ်းခ ( ဧရာဝတီ ) 

တိ� ့ြဖစ်သည်။ 

• အဆိ�ြပ�ထားသည့် စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံအတွက်  စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ� ဆနး်စစ် 

ြခငး် (CIA) - သတ်မ�တ်ထားသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�အတွငး်  စနစ်အဆင် ့ စီမံချက်ေရးဆွ�ဲပီးေနာက်၊ 

အလယ်အလတ်/အ�ကီးစား ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ���င် ့ သင်ေ့တာ်မ���ိမ��ိဆံ�းြဖတ်ရန၊် ထိ� 

ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲအတွငး်  ပတ်ဝနး်ကျင�်�င့ ် လ�မ�ေရး ထခိိ�က်မ�များကိ� ပိ�မိ�အေသးစိတ်ကျကျဆနး်စစ်ရန ်

စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထခိိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး် (CIA) တစ်ခ�ကိ� ေဆာငရွ်က်ရနအ်�ကံြပ�ပါသည်။သင်ေ့တာ်လျင၊် 

ပတ်ဝနး်ကျင ် ��င် ့ လ�မ�ေရးဆိ�ငရ်ာ �ကီးမားေသာထခိိ�က်မ�များ ေ��ာင�်�ားရန ် ��င် ့ အနည်းဆံ�းြဖစ်ေစရန ်

စီမံကိနး်တည်ေနရာ ေရွးချယ်ြခငး်၊ ဒဇိီ�ငး် ��င် ့ ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်မ�တိ�က့ိ� ထေိရာက်အကျိ�းများမ�အ��ိဆံ�း 

ြဖစ်ေအာင ်ေလလ့ာေဆာငရွ်က်သင့ပ်ါသည်။ 

 

10.7။ စ�ဆက်မြပတ်ဖွ ံ � �ဖ ိ �းတိ �းတက်ေရးမ�ေဘာင ် (SDF) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 

အစီအစ� 

10.7.1။ မ�ဝါဒများ ၊ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ ��င့် လမ်း��န်ချက်များ  

သံ�း��စ်�ကာ SDF အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး အစီအစ�တွင ် အစီအစ�ခွဲ ��စ်ခ�  ပါ��ိသည်။ 

• မ�ဝါဒများ ၊ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ ��င် ့လမ်း��နခ်ျက်များ  

• အချက်အလက် စ�ေဆာငး်ြခငး် ၊ သ�ေတသနြပ�လ�ပ်ြခငး် ��င် ့ြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် 

အေရးပါသည့် မ�ဝါဒများ ၊ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ ��င် ့လမ်း��နခ်ျက်များ ေဖာ်ထ�တ်ေရးဆွြဲခငး် ��င် ့ မိတ်ဆက်ကျင်သ့ံ�း 

ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ ပထမသံ�း��စ် အစီအစ�(ဇယား ၁၀.၂) သည်  ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ဆိ�ငရ်ာ 

��န�်ကားချက်များ ��င် ့စီမံချက်ေရးဆွမဲ�ဆိ�ငရ်ာ သတ်မ�တ်ချက်များအတွက် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရ ��င် ့စီမံကိနး်��င် ့ပတ်သက် 

 
56 The Nature Conservancy, WWF, and the University of Manchester, 2016. Improving hydropower outcomes through 
system-scale planning: an example from Myanmar. Prepared for the United Kingdom’s Department for International 
Development. 2016. Arlington, Virginia, USA. 
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ဆက်�ယွ်သ�များအားလံ�းအား ��ငး်လငး်ေသာ လမ်း��နခ်ျက်များေပးလျက်၊ SDFကိ� ြဖစ်�ိ�ငသ်မ� ြမနြ်မန ်

အေကာငအ်ထည် ေဖာ်ရန ်လိ�အပ်သည် ့အဓိက အေ�ကာငး်အချက်များ အေပ� ေဇာငး်ေပးထားပါသည်။ 

ဇယား ၁၀.၂ ။ သံ�း��စ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးအစီအစ�အတွက် မ�ဝါဒများ၊ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ��င် ့လမ်း��နခ်ျက် 

များ 

မ�ဝါဒ ၊ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ ��င် ့လမ်း��နခ်ျက်များ ပထမ ��စ်  ဒ�တိယ ��စ် တတိယ ��စ် 

မ�ဝါဒ              
ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ေရအားလ�ပ်စစ် မ�ဝါဒ 
             
လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ 
SDF စိစစ်ေရွးချယ်ြခငး် လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း             
ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း             
ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်အဆင်ဆ့င် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးအတွက ်

စ�ေပါငး်ဆင်က့ဲထိခိ�က်မ�ဆနး်စစ်ြခငး် (CIA) လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း             
မဟာဗျ�ဟာေြမာက်ပတ်ဝနး်ကျငဆ်နး်စစ်ြခငး် (SEA) လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်း             
��ိရငး်စဲွ ပတ်ဝနး်ကျင ်ဆနး်စစ်မ� မ�ေဘာငအ်ေပ� ြပနလ်ည် သံ�းသပ်မ�             
လမ်း��နခ်ျက်များ 
ေရ��ည်အကျိ�းြဖစ်ထွနး်ေသာ ဒဇိီ�ငး် လမ်း��နခ်ျက်များ ��င် ့

သက်သာေလျာပ့ါးေရး ေရွးချယ်စရာများ             
ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် အဆင်ဆ့င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံများအတွက် 

ထိေရာက်အကျိ�းအ��ိဆံ�းြဖစ်ေစေရး လမ်း��နခ်ျက်များ             
ေရအားလ�ပ်စစ်အကျိ�းအြမတ်များ ေဝမ�ခံစား�ိ�ငမ်ည် ့နည်းလမ်းများ             
ေရေဝေရလဲေဒသကာကွယ်ေရး နည်းလမ်းများ             
ပဋပိက� ထိ��လွယ်မ� ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်             

 

10.7.2။ အချက်အလက် ေကာက်ယ�စ�ေဆာငး်ြခငး် ��င့် သ�ေတသနြပ�ြခငး်  

အေရးပါသည် ့ အချက်အလက် လစ်ဟာမ�များ ြဖည်သ့ွငး်ရန၊် ြမစ်ဝ�မ်း��င့ ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင်မ့ျားတွင ်  ေရအား 

လ�ပ်စစ်အဆင့ဆ်င်အ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံ ��င့ ် အြခားအမျိ�းမျိ�းေသာ ပံ�စံများကဖနတ်ီးသည် ့ ြပဿနာများ 

အေ�ကာငး်နားလည်မ� တိ�းတက်လာေစရန ် ဦးစားေပးသ�ေတသန ��င် ့ေလလ့ာမ�များကိ� (ဇယား ၁၀.၃) တွင ်အကျ�းချ�ပ် 

ေဖာ်ြပထားသည်။ အစီအစ�၏ ကနဦးအဆင့မ်ျားသည် ြမစ်ဝ�မ်း၏ဇလေဗဒ ��င့ ် ��နး်သယ်ေဆာငမ်� တိ�အ့ား 

ေရ��ည်ေစာင့�်ကည့်ြခငး်ကိ� ြဖစ်�ိ�ငသ်မ�ေစာေစာ စတငရ်န ်အဓိကထားပါသည်။ 
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ဇယား ၁၀.၃ ။ ဦးစားေပးေလလ့ာမ�များအတွက် သံ�း��စ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး အစီအစ�များ 

သ�ေတသနြပ�ြခငး် ��င် ့စီမံေရးဆွဲြခငး် ပထမ ��စ်  ဒ�တိယ ��စ် တတိယ ��စ် 

ြမစ်ဝ�မ်း       
သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွက် SOBA             
ဇလေဗဒ - ေရ ��င် ့ဆိ�ငသ်ည် ့လက�်�ိအချက်အလက်များကိ� စ�စည်းြခငး်    

( ြမစ်ဝ�မ်းအားလံ�း)             
ဇလေဗဒ - လက်��ိ မိ�းဇလစနစ်အေပ� ြပနလ်ည် သံ�းသပ်ြခငး်             
ဇလေဗဒ - သလွံင ်��င် ့အြခားြမစ်ဝ�မ်းများအတွက် မိ�းဇလစနစ် အဆိ�ြပ�ြခငး်             
��နး် သယ်ေဆာငမ်� - ��နး်နမ�နာေကာက်ယ�ရန ်ကနဦး ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

(သလံွင)်              
��နး်သယ်ေဆာငမ်� - ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာမည် ့၂ ��စ်တာအစီအစ�(ဧရာဝတီ)             
��နး်သယ်ေဆာငမ်� - ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာမည် ့၂ ��စ်တာအစီအစ� (သလံွင)်             
��နး် သယ်ေဆာငမ်� - ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာရနအ်ဆိ�ြပ�ချက် (အြခားြမစ်ဝ�မ်း 

များအတွက်)             
ငါးလ�ပ်ငနး်- ဆနး်စစ်ရန ်ပစ်မ�တ်ထားမည် ့ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� 

သတ်မ�တ်ြခငး်( ဧရာဝတီ ��င် ့ သလွံင ်)             
ငါးလ�ပ်ငနး်- ပစ်မ�တ်ထားသည် ့ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ��ိ ေရေနဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ၊ 

ေနထိ�င ်ကျက်စားရာေနရာများ၊ ြမစ်�ကံ့ခိ�ငမ်�များ ဆနး်စစ်ြခငး် ( ဧရာဝတီ ��င် ့

သလံွင)် 
            

ငါးလ�ပ်ငနး်- ဆနး်စစ်ရန ်ပစ်မ�တ်ထားမည် ့

ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ�သတ်မ�တ်ြခငး်( အြခားြမစ်ဝ�မ်းများ )             
ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ -  SEA ေအာက်တငွ ်အဆိ�ြပ�ထားသည် ့အဓိကကျေသာ 

ဇီဝမျိ�းစံ� မျိ�းကွဲများတည်ေနရာ(KBA) အသစ်များအေပ� 

ြပနလ်ည်သံ�းသပ်ြခငး် 

            
ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ -  အဆိ�ြပ�ထားသည် ့အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ 

တည်ေနရာ(KBA)/စီမံကိနး်ဧရိယာ အတွငး် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ေလလ့ာမ� 

စစ်တမ်းေဆာငရွ်က်ြခငး် 

            
လ�မ�-စီးပွား-  ဆနး်စစ်မ�ြပ�လ�ပ်ရန ်ေလလ့ာမည် ့ေနရာများ/ချ�းကပ်နည်းကိ� 

သတ်မ�တ်ြခငး်   ( ဧရာဝတီ ��င် ့သလံွငြ်မစ်ေ�ကာငး် )             
လ�မ�-စီးပွား-  လ�မ�-စီးပွား ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�များ ေဆာငရွ်က်ရန ်( ဧရာဝတီ)             
လ�မ�-စီးပွား-  လ�မ�-စီးပွား ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�များ ေဆာငရွ်က်ရန ်(သလံွင)်             
ြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက်ေရးဆွဲြခငး် -  ြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက်ေရးဆွဲြခငး် အတွက် 

ဥပေဒဆိ�ငရ်ာ မ�ေဘာင ်ြပနလ်ည်သံ�းသပ်ြခငး် 
            

ြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက်ေရးဆွဲြခငး် -  ြမစ်ဝ�မ်း မဟာစီမံချက် ေဖာ်ထ�တ်ရန ်( သလံွင)် 
            

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားဆနး်စစ်မ� - တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိ 

ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�နမ်ျား 
            

ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားဆနး်စစ်မ� -တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲ ဇ�န ်များ 
            

ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားဆနး်စစ်မ� -တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိ စစ်ေတာငး် 

ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ဇ�န ်များ 
            

ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားဆနး်စစ်မ� -တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိ ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲ ဇ�န ်များ 
            

ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားဆနး်စစ်မ� -တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိ မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲ ဇ�န ်များ 
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ဇယား ၁၀.၃ ။ ဦးစားေပးေလလ့ာမ�များအတွက် သံ�း��စ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး အစီအစ�များ 

သ�ေတသနြပ�ြခငး် ��င် ့စီမံေရးဆွဲြခငး် ပထမ ��စ်  ဒ�တိယ ��စ် တတိယ ��စ် 

ြမစ်ဝ�မ်း       
သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်းအတွက် SOBA             
ဇလေဗဒ - ေရ ��င် ့ဆိ�ငသ်ည် ့လက�်�ိအချက်အလက်များကိ� စ�စည်းြခငး်    

( ြမစ်ဝ�မ်းအားလံ�း)             
ဇလေဗဒ - လက်��ိ မိ�းဇလစနစ်အေပ� ြပနလ်ည် သံ�းသပ်ြခငး်             
ဇလေဗဒ - သလွံင ်��င် ့အြခားြမစ်ဝ�မ်းများအတွက် မိ�းဇလစနစ် အဆိ�ြပ�ြခငး်             
��နး် သယ်ေဆာငမ်� - ��နး်နမ�နာေကာက်ယ�ရန ်ကနဦး ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

(သလံွင)်              
��နး်သယ်ေဆာငမ်� - ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာမည် ့၂ ��စ်တာအစီအစ�(ဧရာဝတီ)             
��နး်သယ်ေဆာငမ်� - ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာမည် ့၂ ��စ်တာအစီအစ� (သလံွင)်             
��နး် သယ်ေဆာငမ်� - ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာရနအ်ဆိ�ြပ�ချက် (အြခားြမစ်ဝ�မ်း 

များအတွက်)             
ငါးလ�ပ်ငနး်- ဆနး်စစ်ရန ်ပစ်မ�တ်ထားမည် ့ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� 

သတ်မ�တ်ြခငး်( ဧရာဝတီ ��င် ့ သလွံင ်)             
ငါးလ�ပ်ငနး်- ပစ်မ�တ်ထားသည် ့ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ��ိ ေရေနဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ၊ 

ေနထိ�င ်ကျက်စားရာေနရာများ၊ ြမစ်�ကံ့ခိ�ငမ်�များ ဆနး်စစ်ြခငး် ( ဧရာဝတီ ��င် ့

သလံွင)် 
            

ငါးလ�ပ်ငနး်- ဆနး်စစ်ရန ်ပစ်မ�တ်ထားမည် ့

ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ�သတ်မ�တ်ြခငး်( အြခားြမစ်ဝ�မ်းများ )             
ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ -  SEA ေအာက်တငွ ်အဆိ�ြပ�ထားသည် ့အဓိကကျေသာ 

ဇီဝမျိ�းစံ� မျိ�းကွဲများတည်ေနရာ(KBA) အသစ်များအေပ� 

ြပနလ်ည်သံ�းသပ်ြခငး် 

            
ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ -  အဆိ�ြပ�ထားသည် ့အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ 

တည်ေနရာ(KBA)/စီမံကိနး်ဧရိယာ အတွငး် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ေလလ့ာမ� 

စစ်တမ်းေဆာငရွ်က်ြခငး် 

            
လ�မ�-စီးပွား-  ဆနး်စစ်မ�ြပ�လ�ပ်ရန ်ေလလ့ာမည် ့ေနရာများ/ချ�းကပ်နည်းကိ� 

သတ်မ�တ်ြခငး်   ( ဧရာဝတီ ��င် ့သလံွငြ်မစ်ေ�ကာငး် )             
လ�မ�-စီးပွား-  လ�မ�-စီးပွား ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�များ ေဆာငရွ်က်ရန ်( ဧရာဝတီ)             
လ�မ�-စီးပွား-  လ�မ�-စီးပွား ေလလ့ာဆနး်စစ်မ�များ ေဆာငရွ်က်ရန ်(သလံွင)်             
ြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက်ေရးဆွဲြခငး် -  ြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက်ေရးဆွဲြခငး် အတွက် 

ဥပေဒဆိ�ငရ်ာ မ�ေဘာင ်ြပနလ်ည်သံ�းသပ်ြခငး် 
            

ြမစ်ဝ�မ်းစီမံချက်ေရးဆွဲြခငး် -  ြမစ်ဝ�မ်း မဟာစီမံချက် ေဖာ်ထ�တ်ရန ်( သလံွင)် 
            

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားဆနး်စစ်မ� - တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိ 

ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဇ�နမ်ျား 
            

ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားဆနး်စစ်မ� -တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲ ဇ�န ်များ 
            

ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားဆနး်စစ်မ� -တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိ စစ်ေတာငး် 

ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ဇ�န ်များ 
            

ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားဆနး်စစ်မ� -တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိ ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲ ဇ�န ်များ 
            

ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားဆနး်စစ်မ� -တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိ မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲ ဇ�န ်များ 
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ဘက်စံ�ေပါငး်စပ်စ�းစားဆနး်စစ်မ� -တနဖိ်�းအလယ်အလတ်��ိ တနသ�ာရီ 

ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ ဇ�န ်များအတွငး် 
            

ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င်တ့ည်ေဆာက်မ�ပံ�စံ 

စီမံကိနး်များစွာအေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ပီးြဖစ်၍၊ ေနာက်ထပ်အဆိ�ြပ� 

စီမံကိနး်များ ��ိသည်ြ့မစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင၊် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ 

အဆင်ဆ့င် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာမ်�ပံ�စံအတွက် CIA 

            
အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င် ့

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံများအတွက် စနစ်အဆင် ့စီမံချက်ေရးဆွဲြခငး်             
ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံများ 

��ိသည် ့ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် ြဖစ်ေြမာက်�ိ�ငစွ်မ်း 

ေလလ့ာမ�             
အဆိ�ြပ�ထားသည် ့ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ အဆင်ဆ့င် ့

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ပံ�စံများအတွက် CIA              
ေရ��င်ဆ့ိ�ငသ်ည် ့အချက်အလက် စီမံခန်ခ့ွဲမ� စနစ်များ 

သဘာဝသယံဇာတ ��င် ့ေရအားလ�ပ်စစ် ေဒတာေဘစ့် တည်ေဆာက် 

ေဖာ်ထ�တ်ရန ်             
ေရ��င်ဆ့ိ�ငသ်ည် ့အချက်အလက် စီမံခန်ခ့ွဲမ� စနစ်များကိ�  ေပါငး်စပ်စ�စည်း့ရန ်             

 

10.7.3။ စ�ဆက်မြပတ်ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတက်ေရးမ�ေဘာင် (SDF ) ကိ� ြပန်လည်သံ�းသပ်ြပင်ဆင်ြခငး်  

ပိ�မိ�အေသးစိတ်ကျသည့် အေြခခံသတငး်အချက်အလက်ရ��ိမ�များ၊ ေြမ��င့ေ်ရ အသံ�းြပ�မ� အလားအလာများ၊ 

အြခားေသာြမစ်ဝ�မ်း စီမံချက်ေရးဆွြဲခငး် ��င့ ် ေရအားလ�ပ်စစ်က�ဖွံ� �ဖိ�းလာမ�တိ��့�င့ ် အမီလိ�က်�ိ�ငရ်န ် SDF ကိ� 

အခါအားေလျာ်စွာ ြပနလ်ည်တည်းြဖတ် ြပငဆ်ငသ်င်သ့ည်။ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရသည် ဤ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအနက် 

တစ်ချိ��တွင ် ေရအားလ�ပ်စစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် ခွင်ြ့ပ�ချက်ေပး၍ ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်��င် ့ ေဂဟစနစ်တိ�၏့ 

ြဖစ်စ�များ ��င် ့ တစ်မ�ထ�းေသာ တနဖိ်�းများကိ� ထနိး်သိမ်းထားရန ် ကျန ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများကိ� ေဘးဖယ်ထားရန ်

ဆံ�းြဖတ်လာ�ိ�ငေ်သာေ�ကာင်၊့ အချိန�်ကာလာသည် ��င့အ်မ� တနဖိ်�းနမ့်ိ ��င် ့ တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်း ေဒသခွဲ 

ဇ�နမ်ျားအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ်ထ�တ်ယ� အသံ�းချြခငး် ��င် ့ သဘာဝသယံဇာတ ကာကွယ် ထနိး်သမ်ိးမ� တိ�အ့�ကား 

ဟနခ်ျက်ညီမ�ကိ� ��ာေဖွလာ�ကမည်ြဖစ်သည်။ ဤ SEA ကိ�ထ�တ်ေဝ�ပီး သံ�း��စ်အ�ကာတွင ်ထိ� SDF ကိ�  ပထမအ�ကိမ် 

ြပနလ်ည်သံ�းသပ်ြပငဆ်ငရ်န ်အ�ကံြပ�ပါသည်။ 
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ေနာက ်ဆက်တ ွ ဲ  က။  ြမန်မာ�ိ�င်ငံ ၊ ြမစ်ဝ� မ်း ေဒသခွဲ များ  

1။ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း  

ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၂၇ ခ� တည်��ိ�ပီး ၁၉ ခ� သည် ဧရာဝတီြမစ်ေ�ကာငး် တစ်ေလ�ာက်တွင ်��ိ၍၊  

၈ခ�သည် ချငး်တွငး်ြမစ်ေ�ကာငး် တစ်ေလ�ာက် တွင�်�ိသည်။ (ပံ� က ၁) 

ပံ� က ၁။ ဧရာဝတီြမစ်၏ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 
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ေနာက ်ဆက်တ ွ ဲ  က။  ြမန်မာ�ိ�င်ငံ ၊ ြမစ်ဝ� မ်း ေဒသခွဲ များ  

1။ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း  

ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်းအတွငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၂၇ ခ� တည်��ိ�ပီး ၁၉ ခ� သည် ဧရာဝတီြမစ်ေ�ကာငး် တစ်ေလ�ာက်တွင ်��ိ၍၊  

၈ခ�သည် ချငး်တွငး်ြမစ်ေ�ကာငး် တစ်ေလ�ာက် တွင�်�ိသည်။ (ပံ� က ၁) 

ပံ� က ၁။ ဧရာဝတီြမစ်၏ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 
 

ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ 57 ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ရာခိ�င�်�နး် 

ဧရာဝတီေအာက်ပိ�ငး်   ၃၇,၁၁၄ ၁၃.၅ ၃,၅၆၃,၀၁၆ ပဲခ�း၊ ချငး်၊ မေကွး၊ မ��ေလး၊ ေနြပည်ေတာ်၊  

ရခိ�င ်၊  စစ်ကိ�ငး် 

ဧရာဝတီအလယ်ပိ�ငး် ၁၇,၉၄၀ ၆.၅ ၃,၃၄၄,၇၂၆ ကချင၊် မေကွး၊ မ��ေလး၊ စစ်ကိ�ငး်၊ ��မ်း 

ဧရာဝတီအထက်ပိ�ငး် ၁၇,၉၃၉ ၆.၅ ၈၉၄,၄၈၈ ကချင၊်  စစ်ကိ�ငး်၊  ��မ်း 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၁  ၅,၉၇၇ ၆.၂ ၅၁,၉၈၀ ကချင ်၊  စစ်ကိ�ငး် 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၂ ၇,၈၁၃ ၈.၀ ၆၀,၀၁၉ ကချင၊်  စစ်ကိ�ငး်၊      

ချငး်တွငး်ေအာက်ပိ�ငး် ၁၆,၆၂၁ ၁၇.၁ ၃,၅၆၃,၀၁၆ မေကွး၊  မ��ေလး၊  စစ်ကိ�ငး်၊      

ချငး်တွငး်အလယ်ပိ�ငး် ၁၄,၃၇၆ ၁၄.၈ ၂၇၈,၈၇၇ ချငး် ၊ စစ်ကိ�ငး်  

ချငး်တွငး်အထက်ပိ�ငး် ၂၃,၃၁၄ ၂၄.၀ ၁၁၂,၅၀၆ ကချင ်၊ စစ်ကိ�ငး် 

တာပိန ် ၁,၂၃၅ ၀.၅ ၆၂,၉၁၄ ကချင ်

ြမစ်ဝက�နး်ေပ� ၅၃,၀၈၄ ၁၉.၃ ၁၁,၈၁၅,၈၉၁ ဧရာဝတီ ၊ ပဲခ�း  ၊ မေကွး၊  ရခိ�င ်

ေချာငး်မ�ကီး ၄,၃၄၁ ၁.၆ ၁၆၇,၁၄၉ မ��ေလး  ၊  ��မ်း 

မလိေချာငး် ၇၁၉ ၀.၃ N/A ကချင ်

မလိခ ၂၃,၂၈၇ ၈.၄ ၇၄,၂၁၁ ကချင ်

မဏပိ�ရ ၈,၉၇၂ ၉.၂ ၅၁၆,၁၅၁ ချငး် ၊ စစ်ကိ�ငး် 

မငး်တ�နး် ၄,၄၄၅ ၁.၆ ၂၀၅,၄၃၉ မေကွး၊  ရခိ�င ်

မ�နး်ေချာငး် ၅,၉၇၄ ၂.၂ ၂၃၂,၇၁၁ ချငး်၊  မေကွး၊  ရခိ�င ်

မ�း ၁၉,၇၀၈ ၇.၁ ၁,၉၅၃,၃၆၃ မ��ေလး၊  စစ်ကိ�ငး် 

ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် ၂၂,၄၄၇ ၈.၁ ၇၁၈,၉၉၆ ��မ်း 

ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ၈,၀၇၀ ၂.၉ ၁,၂၂၁,၉၀၂ မ��ေလး၊  ��မ်း 

ြမစ်သား ၈,၆၄၄ ၈.၉ ၂၃၀,၅၁၃ ချငး် ၊ မေကွး၊  စစ်ကိ�ငး် 

နမ့်တမ်ပက် ၇၁၈ ၀.၃ N/A ကချင ်

ေင�ချမ်းခ ၂,၄၀၁ ၀.၉ ၂၀,၀၃၉ ကချင ်

အနမိ်�ငခ် ၁၇,၅၀၁ ၆.၃ ၂၅,၂၉၆ ကချင ်

ေရ�လ ီ ၁၃,၁၄၁ ၄.၈ ၃၂၈,၅၆၇ ကချင၊်  မ��ေလး ၊ စစ်ကိ�ငး်၊  ��မ်း 

အငး်ေတာ်�ကီးကန ် ေရ ေဝေရ 

လဲြမစ်ေချာငး် လက်တက်များ 

၉,၃၅၇ ၃.၃ ၆၇၃,၆၀၈ ကချင၊်  စစ်ကိ�ငး် 

 
57 Census, 2014. 
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ဥ�� ၁၁,၄၄၀ ၁၁.၈ ၃၇၀,၈၇၄ ကချင ်၊ စစ်ကိ�ငး် 

ေဇာ်ဂျီ/�မိ�� �ကီး ၁၆,၃၂၇ ၅.၉ ၂,၀၉၉,၁၈၆ မေကွး၊  မ��ေလး  ၊  စစ်ကိ�ငး် 

စ�စ�ေပါငး် ၃၇၂,၉၀၅ ၁၀၀ ၂၇,၆၄၅,၁၁၅   
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ဥ�� ၁၁,၄၄၀ ၁၁.၈ ၃၇၀,၈၇၄ ကချင ်၊ စစ်ကိ�ငး် 

ေဇာ်ဂျီ/�မိ�� �ကီး ၁၆,၃၂၇ ၅.၉ ၂,၀၉၉,၁၈၆ မေကွး၊  မ��ေလး  ၊  စစ်ကိ�ငး် 

စ�စ�ေပါငး် ၃၇၂,၉၀၅ ၁၀၀ ၂၇,၆၄၅,၁၁၅   
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2။ သံလွင်ြမစ်ဝ�မ်း  

ပံ� က ၂။ သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း၏ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ရာခိ�င�်�နး် 

ဘလီ�းေချာငး် ၇,၈၃၇ ၆.၁ ၈၉၂,၇၄၇ ကယား ၊ မ��ေလး ၊ ��မ်း 

လမ်ဖ ၈,၉၁၀ ၇.၀ ၄၈၆,၂၂၅ ကရင၊် မွန ်     

ြမက်ေတာေချာငး် ၅,၆၆၅ ၄.၄ ၄၅၀,၆၅၉ ကရင၊် မွန ်     

နမ့်ခ ၈,၀၇၄ ၆.၃ ၂၇၈,၈၇၇ ��မ်း  

နမ့်မ ၃,၄၂၅ ၂.၇ ၁၉,၇၃၂ ��မ်း 

နမ့်ပွန ် ၁၁,၅၇၂ ၉.၁ ၂၄,၄၇၉ ကယား ၊ ကရင ်၊ ��မ်း 

နမ့်တိန ် ၁၅,၃၈၆ ၁၂.၁ ၄၃၅,၃၆၄ ကယား ၊ ��မ်း 

သလံွငေ်အာက်ပိ�ငး် ၁၃,၉၇၂ ၁၁.၀ ၃၃၉,၂၅၈ ကယား ၊ ကရင ်၊ မွန ်

သလံွငအ်လယ်ပိ�ငး် ၂၀,၂၆၄ ၁၅.၉ ၁,၇၁၆,၅၂၅ ကယား ၊ ��မ်း 

သလံွငအ်ထက်ပိ�ငး် ၂၉,၃၅၂ ၂၃.၀ ၁၃၄,၄၅၇ ��မ်း 

ယွနး်စလငး် ၃,၀၃၆ ၂.၄ ၁,၁၂၂,၇၈၀ ပဲခ�း၊ ကယား ၊ ကရင ်၊ မွန ်

စ�စ�ေပါငး် ၁၂၇,၄၉၃ ၁၀၀ ၅,၆၃၀,၃၀၂ 
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ရာခိ�င�်�နး် 

ဘလီ�းေချာငး် ၇,၈၃၇ ၆.၁ ၈၉၂,၇၄၇ ကယား ၊ မ��ေလး ၊ ��မ်း 

လမ်ဖ ၈,၉၁၀ ၇.၀ ၄၈၆,၂၂၅ ကရင၊် မွန ်     

ြမက်ေတာေချာငး် ၅,၆၆၅ ၄.၄ ၄၅၀,၆၅၉ ကရင၊် မွန ်     

နမ့်ခ ၈,၀၇၄ ၆.၃ ၂၇၈,၈၇၇ ��မ်း  

နမ့်မ ၃,၄၂၅ ၂.၇ ၁၉,၇၃၂ ��မ်း 

နမ့်ပွန ် ၁၁,၅၇၂ ၉.၁ ၂၄,၄၇၉ ကယား ၊ ကရင ်၊ ��မ်း 

နမ့်တိန ် ၁၅,၃၈၆ ၁၂.၁ ၄၃၅,၃၆၄ ကယား ၊ ��မ်း 

သလံွငေ်အာက်ပိ�ငး် ၁၃,၉၇၂ ၁၁.၀ ၃၃၉,၂၅၈ ကယား ၊ ကရင ်၊ မွန ်

သလံွငအ်လယ်ပိ�ငး် ၂၀,၂၆၄ ၁၅.၉ ၁,၇၁၆,၅၂၅ ကယား ၊ ��မ်း 

သလံွငအ်ထက်ပိ�ငး် ၂၉,၃၅၂ ၂၃.၀ ၁၃၄,၄၅၇ ��မ်း 

ယွနး်စလငး် ၃,၀၃၆ ၂.၄ ၁,၁၂၂,၇၈၀ ပဲခ�း၊ ကယား ၊ ကရင ်၊ မွန ်

စ�စ�ေပါငး် ၁၂၇,၄၉၃ ၁၀၀ ၅,၆၃၀,၃၀၂ 
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3။ မဲေခါင်ြမစ်ဝ�မ်း 
ပံ� က ၃။ မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်း၏ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 
ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး 
စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ရာခိ�င�်�နး် 

မဲေခါင(်အြခား) ၆,၅၃၄ ၂၉.၈ ၇၉,၈၉၀ ��မ်း 

နမ့်က�တ ် ၃,၄၁၁ ၁၅.၅ ၁၀၄,၆၄၉ ��မ်း 

နမ့်လငး် ၂,၆၃၈ ၁၂.ဝ ၂၀၇,၈၆၉ ��မ်း 

နမ့်ေလွ ၉,၃၆၄ ၄၂.၇ ၃၆၆,၈၆၁ ��မ်း 

စ�စ�ေပါငး် ၂၁,၉၄၇ ၁၀ဝ ၇၅၉,၂၆၉ 
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 
ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး 
စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ရာခိ�င�်�နး် 

မဲေခါင(်အြခား) ၆,၅၃၄ ၂၉.၈ ၇၉,၈၉၀ ��မ်း 

နမ့်က�တ် ၃,၄၁၁ ၁၅.၅ ၁၀၄,၆၄၉ ��မ်း 

နမ့်လငး် ၂,၆၃၈ ၁၂.ဝ ၂၀၇,၈၆၉ ��မ်း 

နမ့်ေလွ ၉,၃၆၄ ၄၂.၇ ၃၆၆,၈၆၁ ��မ်း 

စ�စ�ေပါငး် ၂၁,၉၄၇ ၁၀ဝ ၇၅၉,၂၆၉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

175 

 

4။ စစ်ေတာင ်းြမစ်ဝ �မ်း  
ပံ� က ၄။ စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်း၏ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ရာခိ�င�်�နး် 

ေဘာဂထ ၁,၂၂၉ ၃.၅ ၈၉၂,၇၄၇ ပဲခ�း၊ ကရင ်

ေပါငး်ေလာငး် ၄,၉၈၆ ၁၄.၃ ၅၉၄,၇၀၅ ကယား၊ ကရင၊် မ��ေလး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ��မ်း 

စစ်ေတာငး်(အြခား) ၂၈,၆၉၈ ၈၂.၂ ၃,၀၈၈,၆၉၅ 
ပဲခ�း ၊ ကယား၊ ကရင၊် မေကွး ၊ မ��ေလး၊ မွန ် ၊ 

ေနြပည်ေတာ်၊ ��မ်း 

စ�စ�ေပါငး် ၃၄,၉၁၃ ၁၀၀ ၄,၅၇၆,၁၄၇   
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ရာခိ�င�်�နး် 

ေဘာဂထ ၁,၂၂၉ ၃.၅ ၈၉၂,၇၄၇ ပဲခ�း၊ ကရင ်

ေပါငး်ေလာငး် ၄,၉၈၆ ၁၄.၃ ၅၉၄,၇၀၅ ကယား၊ ကရင၊် မ��ေလး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ��မ်း 

စစ်ေတာငး်(အြခား) ၂၈,၆၉၈ ၈၂.၂ ၃,၀၈၈,၆၉၅ 
ပဲခ�း ၊ ကယား၊ ကရင၊် မေကွး ၊ မ��ေလး၊ မွန ် ၊ 

ေနြပည်ေတာ်၊ ��မ်း 

စ�စ�ေပါငး် ၃၄,၉၁၃ ၁၀၀ ၄,၅၇၆,၁၄၇   
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5။ ပဲခ�းြမစ်ဝ �မ်း  

ပံ� က ၅။ ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ရာခိ�င�်�နး် 

ပဲခ�း ၁၀,၂၆၁ ၁၀၀ ၄,၆၁၀,၂၁၃ ပဲခ�း၊ ရနက်�န ်
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6။ ဘီးလင်းြမစ်ဝ�မ်း  

ပံ� က ၆။ ဘးီလငး်ြမစ်ဝ�မ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 
ြမစ်ဝ�မ်း၏ ရာခိ�င�်�နး် 

ဘးီလငး် ၃,၀၅၆ ၁၀၀ ၂၁၆,၁၆၀ ပဲခ�း၊ ကရင၊် မွန ်
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6။ ဘီးလင်းြမစ်ဝ�မ်း  

ပံ� က ၆။ ဘးီလငး်ြမစ်ဝ�မ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 
ြမစ်ဝ�မ်း၏ ရာခိ�င�်�နး် 

ဘးီလငး် ၃,၀၅၆ ၁၀၀ ၂၁၆,၁၆၀ ပဲခ�း၊ ကရင၊် မွန ်
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7။ တနသ�ာရီြမစ်ဝ�မ်း 

ပံ� က ၇။ တနသ�ာရီ ြမစ်ဝ�မ်း၏ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 
ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 
ြမစ်ဝ�မ်း၏ ရာခိ�င�်�နး် 

ဂလိ�ေဟာင ်ဂရာ ၉၉၂ ၂.၂ ၁၄၀,ဝ၂၀ တနသ�ာရီ 

တနသ�ာရီ ၁၇,၈၆၅ ၃၉.၈ ၂၅၃,၈၁၇ တနသ�ာရီ 

တနသ�ာရီ(အြခား) ၂၆,ဝ၁၉ ၅၈.ဝ ၁,၄၄၈,၇၂၄ ကရင၊် မွန၊် တနသ�ာရ ီ

စ�စ�ေပါငး် ၄၄,၈၇၆ ၁၀ဝ ၁,၈၄၂,၅၆၁ 
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 
ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 
ြမစ်ဝ�မ်း၏ ရာခိ�င�်�နး် 

ဂလိ�ေဟာင ်ဂရာ ၉၉၂ ၂.၂ ၁၄၀,ဝ၂၀ တနသ�ာရီ 

တနသ�ာရီ ၁၇,၈၆၅ ၃၉.၈ ၂၅၃,၈၁၇ တနသ�ာရီ 

တနသ�ာရီ(အြခား) ၂၆,ဝ၁၉ ၅၈.ဝ ၁,၄၄၈,၇၂၄ ကရင၊် မွန၊် တနသ�ာရ ီ

စ�စ�ေပါငး် ၄၄,၈၇၆ ၁၀ဝ ၁,၈၄၂,၅၆၁ 
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8။ ရခိ�င်ြမစ်ဝ�မ်း  

ပံ� က ၈။ ရခိ�င ်ြမစ်ဝ�မ်း၏ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ 
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ရာခိ�င�်�နး် 

က�လားတန ် ၁၃,၆၁၈ ၂၄.၅ ၃၂၀,၅၂၇ ချငး်၊ ရခိ�င ်

ကျိမ်တလ ီ ၁,ဝ၆၁ ၁.၉ ၉,၈၄၂ ဧရာဝတီ၊ ရခိ�င ်  

ေလး�မိ�� ၉,၉၅၅ ၁၇.၉ ၄၁၀,၁၈၉ ချငး်၊ မေကွး၊ ရခိ�င ်

ရခိ�င(်အြခား) ၂၅,၇၉၆ ၄၆.၅ ၁,၃၇၇,၈၄၀ ဧရာဝတီ၊ ပဲခ�း၊ ချငး် ၊ မေကွး ၊ ရခိ�င ်

စိ�ငး်ဒင ် ၂,၃၃၁ ၄.၂ ၅၅,၅၄၅ ချငး် ၊ ရခိ�င ်

သတံွဲ ၁,၃၅၉ ၂.၃ ၃၈,၃၄၉ ဧရာဝတီ၊ ရခိ�င ်

သ�ေဌး ၁,၂၈၉ ၂.၃ ၁၀,၉၄၃ ဧရာဝတီ၊ ပဲခ�း၊ ရခိ�င ်

စ�စ�ေပါငး် ၅၅,၄၀၉ ၁၀ဝ ၂,၃၂၇,၈၈၄  
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဧရိယာ 

လ�ဦးေရ ြပည်နယ်/တိ�ငး်ေဒသ�ကီး စတ�ရနး် 

ကီလိ�မီတာ 

ြမစ်ဝ�မ်း၏ 

ရာခိ�င�်�နး် 

က�လားတန ် ၁၃,၆၁၈ ၂၄.၅ ၃၂၀,၅၂၇ ချငး်၊ ရခိ�င ်

ကျိမ်တလ ီ ၁,ဝ၆၁ ၁.၉ ၉,၈၄၂ ဧရာဝတီ၊ ရခိ�င ်  

ေလး�မိ�� ၉,၉၅၅ ၁၇.၉ ၄၁၀,၁၈၉ ချငး်၊ မေကွး၊ ရခိ�င ်

ရခိ�င(်အြခား) ၂၅,၇၉၆ ၄၆.၅ ၁,၃၇၇,၈၄၀ ဧရာဝတီ၊ ပဲခ�း၊ ချငး် ၊ မေကွး ၊ ရခိ�င ်

စိ�ငး်ဒင ် ၂,၃၃၁ ၄.၂ ၅၅,၅၄၅ ချငး် ၊ ရခိ�င ်

သတံွဲ ၁,၃၅၉ ၂.၃ ၃၈,၃၄၉ ဧရာဝတီ၊ ရခိ�င ်

သ�ေဌး ၁,၂၈၉ ၂.၃ ၁၀,၉၄၃ ဧရာဝတီ၊ ပဲခ�း၊ ရခိ�င ်

စ�စ�ေပါငး် ၅၅,၄၀၉ ၁၀ဝ ၂,၃၂၇,၈၈၄  
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ေနာက ်ဆက်တ ွ ဲ  ခ။  ေမာငး်��င်လည်ပတ်ဆဲေရအားလ� ပ်စစ်  စီမံကိနး်များ  

��င့်  တည်ေဆာက်ဆဲေရအားလ� ပ်စစ်စီမံကိနး်များ  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ စီမံကိနး် 

တ
ပ်ဆ

ငစ်
က

်အ
ငအ်

ား
 (မ

ဂ�ါ
ဝပ်

) 

အ
မျ

ိ�း 
အ

စာ
း 

(တ
မံစီ

မံက
ိနး်

 /
 

ru
n-

of
-r

iv
er

) 

ေရ
ေလ

�ာင
တ်

မံအ
ြမ

င ့ ်

(မီ
တ

ာ)
 

ေရ
ေလ

�ာင
တ်

မံတ
ွငး်

 

ေရ
ဝပ်

ဧရ
ိယ

ာ 

(စ
တ

�ရန
း်က

ီလ
ိ� မီ

တ
ာ)

 

ေရ
ေလ

�ာင
တ်

မံအ
လ

ျား
 

(က
ီလ

ိ� မီ
တ

ာ)
 

ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း       

တာပိန ် တာပိန ်၁  ၂၄၀ RoR ၄၆ ၀.၃၅ ၀.၄ 

ေချာငး်မ�ကီး ဆည်ေတာ်�ကီး + ၂၅ S ၅၇ ၄၁ ၁၆ 

မလိေချာငး် မလိ ၁၁ RoR NA NA NA 

မ�နး်ေချာငး် ဗ�းရွာ +* ၄၂ NA ၄၆ ၃၈ NA 

ကျီးအံ�ကျီးဝ + ၇၄ S ၅၀ ၃၃ ၃၀ 

မ�နး်ေချာငး် + ၇၅ S ၆၁ ၄၂ ၁၉ 

မ�း သဖနး်ဆိပ် + ၃၀ S ၃၃ ၃၉၇ ၄၃ 

ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ရဲရွာ ၇၉၀ S ၁၃၂ ၅၉ ၇၅ 

ရဲရွာအထက် * ၂၈၀ S ၉၇ ၂၇ ၅၄ 

ြမစ်သာ ြမစ်သာ + ၄၀ S ၆၃ ၁၂ NA 

အမ်မိ�ငခ် ချီေဖွငယ ် ၉၉ RoR ၄၈ ၀.၀၇ ၀ 

ေရ�လီ ေရ�လီ ၁  ၆၀၀ NA ၄၇ ၁.၃ ၁၁ 

ေရ�လီ ၃ * ၁,၀၅၀ S ၁၅၀ ၄၃ ၆၅ 

ေဇာ်ဂျီ/�မိ�� �ကီး ကငး်တား + ၅၆ S ၇၂ ၂၉ ၁၅ 

�မိ�� �ကီး + ၃၀ S ၇၉ ၁၀ ၁၁ 

ေဇာ်ဂျီ ၁  ၁၈ RoR NA NA NA 

ေဇာ်ဂျီ ၂ + ၁၂ S ၄၄ ၃၉ ၈ 

သလံွငြ်မစ်ဝ�မ်း       

ဘလီ�းေချာငး် ဘလီ�းေချာငး် ၁ ၂၈ RoR ၁၁ ၀ ၀.၂ 

ဘလီ�းေချာငး် ၂ ၁၆၈ RoR NA NA NA 

ဘလီ�းေချာငး် ၃ ၅၂ RoR NA NA NA 

အထက်ဘလီ�းေချာငး် * ၃၀ NA ၃၅ ၁၀ NA 

နမ့်တိန ် ကျိ�ငး်ေတာငး်  ၅၄ S ၂၇ ၀.၁ ၁ 

အထက်ကျိ�ငး်ေတာငး် * ၅၁ S ၅၆ ၂၃ NA 

မဲေခါငြ်မစ်ဝ�မ်း       

နမ့်ေလွ မိ�ငး်ဝ ၆၆ RoR ၅၁ ၈ ၃၁ 

စစ်ေတာငး်ြမစ်ဝ�မ်း       

ေပါငး်ေလာငး် နမ်ချိ� ၄၀ RoR ၇၂ ၀.၃ ၃ 
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ စီမံကိနး် 

တ
ပ်ဆ

ငစ်
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(က
ီလ
ိ� မီ
တ
ာ)

 

ေပါငး်ေလာငး် + ၂၈၀ S ၁၃၁ ၁၇ ၁၆ 

အထက်ေပါငး်ေလာငး် ၁၄၀ S ၉၈ ၆၁ ၅၀ 

စစ်ေတာငး်(အြခား) ခေပါငး် ၃၀ S ၆၁ ၁၅၀ ၁၆ 

ကွနး်ေချာငး် ၆၀ S ၇၃ ၁၅၀ ၂၃ 

ြဖ�းေချာငး် ၄၀ S ၇၅ ၂၄ ၂၇ 

ေရ�ကျင ် ၇၅ S ၅၇ ၅၈ ၃၅ 

ေသာက်ေရခပ် ၂ ၁၂၀ S ၉၄ ၁၄ ၂၂ 

ရဲ�ယွ်+ ၂၅ RoR ၇၇ ၇၇ ၃၆ 

ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်း       

ပဲခ�း ေဇာငး်တ� ၂၀ S ၄၅ ၁၅ ၁၉ 

ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်း       

သ�ေဌး သ�ေဌး* ၁၁၁ NA ၉၁ NA ၃၂ 

စ�စ�ေပါငး်  ၄,၈၆၂     

* - တည်ေဆာက်ဆဲ 

+ - ဘက်စံ�စီမံကိနး် 

NA – not available (အချက်အလက်မရ��ိ) 
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ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ စီမံကိနး် 
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ီလ
ိ� မီ
တ
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ေပါငး်ေလာငး် + ၂၈၀ S ၁၃၁ ၁၇ ၁၆ 

အထက်ေပါငး်ေလာငး် ၁၄၀ S ၉၈ ၆၁ ၅၀ 

စစ်ေတာငး်(အြခား) ခေပါငး် ၃၀ S ၆၁ ၁၅၀ ၁၆ 

ကွနး်ေချာငး် ၆၀ S ၇၃ ၁၅၀ ၂၃ 

ြဖ�းေချာငး် ၄၀ S ၇၅ ၂၄ ၂၇ 

ေရ�ကျင ် ၇၅ S ၅၇ ၅၈ ၃၅ 

ေသာက်ေရခပ် ၂ ၁၂၀ S ၉၄ ၁၄ ၂၂ 

ရဲ�ယွ်+ ၂၅ RoR ၇၇ ၇၇ ၃၆ 

ပဲခ�းြမစ်ဝ�မ်း       

ပဲခ�း ေဇာငး်တ� ၂၀ S ၄၅ ၁၅ ၁၉ 

ရခိ�ငြ်မစ်ဝ�မ်း       

သ�ေဌး သ�ေဌး* ၁၁၁ NA ၉၁ NA ၃၂ 

စ�စ�ေပါငး်  ၄,၈၆၂     

* - တည်ေဆာက်ဆဲ 

+ - ဘက်စံ�စီမံကိနး် 

NA – not available (အချက်အလက်မရ��ိ) 
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ေနာက ်ဆက်တ ွ ဲ* ။  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွ  တန်ဖိ�း ြဖတ်အဆင့်သတ်မ�တ်ချက်  

နညး်လမ်းများ  

1။ ဘ�မိ��ပ်သွင်ေဗဒ ��င့် ��နး်သယ်ေဆာင်မ�  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်ဝ�မ်းအဆင့တ်ွင ် ြမစ်ေ�ကာငး်စနစ်များ၏ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ�  

က�ညီြဖည့်ဆည်းေပးသည့် ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ အ�ကီးစား �ကနအ်ငလ်က�ဏာများကိ� ပံ�ေဖာ်��ငး်လငး်ရန ်

ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒကိ� အကဲြဖတ်တွက်ချက်ခဲ့ပါသည်။ ြမစ်၏ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒကိ� ေရ ��င့ ် ��နး် ေပးသွငး်ဝငေ်ရာက်မ�က 

များစွာ ထနိး်ချ�ပ်ြခယ်လ�ယ်သည်ကိ� အသအိမ�တ်ြပ�လျက်၊ အဆင်ြ့မင် ့ ချ�းကပ်နည်းအေပ� အေြခခံ၍ 

အကဲြဖတ်ပါသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီကိ� အ�ကီးစားစံ��နး်များ ��င် ့ ဆနး်စစ်ခဲ့သည်။ ယငး်တိ�မ့�ာ - (၁) 

ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း (၂) ��နး် ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခ (၃) စီးဝငေ်ရ တိ� ့ြဖစ်�ပီး (ဇယား ဂ ၁) တွင ်အကျ�းချ�ပ် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�စီအတွက် ၁ မ� ၅ အထိ ရမ�တ်များကိ� သတ်မ�တ်ခဲ့သည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ေနာက်ဆံ�း 

“အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်” မ�ာ ထိ� စံ��နး် ၃ ခ� အတွက် ရမ�တ် စ�စ�ေပါငး် ြဖစ်သည်။ စံ��နး် တစ်ခ�စီအတွက် ရမ�တ် “၅”သည် 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ အေြပာငး်အလဲ ဒဏခ်ံ�ိ�ငမ်� သိ�မ့ဟ�တ် တနဖိ်�း��င့ပ်တ်သက်၍ အြမင့ဆ်ံ�း ၂၀ ရာခိ�င�်�နး် အတွငး် 

ပါဝငသ်ည်ဟ� ရည်��နး်သည်၊ ဆိ�လိ�သည်မ�ာ - ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် ၎ငး်၏ သဘာဝအေြခအေနအတိ�ငး် သိ�မ့ဟ�တ် 

သဘာဝအေြခအေန��င်န့းီစပ်စွာ လ�ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ�လ�ပ်ေဆာငေ်နသည်ဟ� ��နြ်ပြခငး်ြဖစ်သည်။ ရမ�တ် “၁”သည် 

အနမ့်ိဆံ�း ၂၀ ရာခိ�င�်�နး်အြဖစ် သတ်မ�တ် ထားပါသည်။ တနဖိ်�းနမ့်ိရြခငး်မ�ာ- အများအားြဖင့ ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�သည် 

အထက်ေဖာ်ြပပါစံ��နး်များ��င် ့ပတ်သက်လ�င၊် ြပ�ြပငခံ်ရ�ပီး ြဖစ်ေနေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဇယား ဂ ၁။ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒ ��င့ ် ��နး်သယ်ပိ�မ့�ဆိ�ငရ်ာ စံ��နး်များ ၊ ထည့်စ�းစားသည့် သတငး်အချက်အလက် ��င့ ်

ဆနး်စစ်မ�အတွငး် ထည့်သွငး်ရသည်အ့ေ�ကာငး်ရငး် 

စံ��နး်များ 
ထည်သွ့ငး်သည် ့

အချက်အလက်များ 
အေ�ကာငး်ရငး် 

၁။ ြမစ်၏ဆက်သွယ ်

�ိ�ငစွ်မ်း��င့ ်

ြမစ်ဝက�နး်ေပ���င့ ်

ကမ်း�ိ� းတနး် 

တည်�ငမ်ိမ�  

• Strahler order * 

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဧရိယာ 

• ကမ်း�ိ� းတနး်��င့ဆ်က်စပ်သည့် 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ တည်ေနရာ  

• ��ိရငး်စဲွ တမံများ၏ 

အရွယ်အစား ��င့ ်ပျံ� ��ံတ့ည်��ိပံ�  

ြမစ်ဖျားေချာငး်ဖျားမ� ထ�တ်လ�ပ်ေသာ��နး်ကိ� ပငလ်ယ်သိ� ့ 

သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်ြမစ်အဖွဲ�အစည်းစနစ်များကိ� 

ထိနး်သိမ်း ေစာင့ေ်��ာက်ေပးပါသည်။ ြမစ်ဝက�နး်ေပ���င့ ်

ကမ်း�ိ�းတနး် တည်�ငမ်ိမ�သည် ြမစ်အဖွဲ�အစည်းစနစ်များ၏ 

သ၊ဲေကျာက်စရစ်၊ ��နး်စသည် ့��ပ်ပစ�ည်းများ 

ပိ�ေ့ဆာငေ်ပးမ�အေပ� မ�တည်ေနသည်။ ေရကာတာများသည် 

ြမစ်၏ ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းကိ� ေလျာက့ျ ေစကာ ��နး်ပိ�ေ့ဆာငမ်�ကိ� 

တားဆီးြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်များ၏ စီးဆငး်မ�စနစ်ကိ� 

ေြပာငး်လဲေစြခငး်တိ� ့ြဖင့ ်ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ ြဖစ်စ�များကိ� 

အေြခခံကျကျ ေြပာငး်လဲသွားေစသည်။   
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စံ��နး်များ 
ထည်သွ့ငး်သည် ့

အချက်အလက်များ 
အေ�ကာငး်ရငး် 

၂။��နး်ထ�တ်လ�ပ် 

�ိ�ငေ်ြခ  

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် 

ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ထား�ပီး 

ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ 

က�နး်ေြမယ�နစ်များ 

ပျံ� ��တံည်��ိပံ�  

��နး်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခဆိ�သည်မ�ာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�မ� ��နး် 

ပမာဏ မည်မ�များများ ထ�တ်လ�ပ်ေပး�ိ�ငေ်�ကာငး် တိ�ငး်တာမ� 

တစ်ခ�ြဖစ်သည်။ ထိ�အချက်သည် ဘ�မိေဗဒ ��င့ ်ေလ�ာေစာက် 

တိ�အ့ေပ� မ�တည်၍ ေြမအသံ�းချမ� အေြပာငး်အလဲများ၏ 

ြပ�ြပငမ်�ကိ� ခံရသည်။    

အရွယ်အစား�ကီးမားသည် ့သ�ဲကမ်းများ��င် ့ေကျာက်စရစ်များ 

ထ�တ်လ�ပ်ေသာ ဧရိယာများသည် ေရလမ်းေ�ကာငး်၊ 

ြမစ်ဝက�နး်ေပ���င့ ်ကမ်း�ိ�းတနး်တည်�ငမ်ိမ�ကိ� ထိနး်သမ်ိး 

ေပးေသာ ��ပ်ပစ�ည်းများကိ� ေပးသည်။ အရွယ်အစား 

ေသးငယ်သည့် သစဲသည် ့��ပ်ပစ�ည်းများ ထ�တ်လ�ပ်ေပးေသာ 

ဧရိယာများသည် ေရလ�မ်းလွငြ်ပငမ်ျားအတွက် အာဟာရများ 

သယ်ေဆာငေ်ပ◌း၍ ကမ်း�ိ� းတနး် သယံဇာတ ြဖစ်ထွနး်မ�ကိ� 

က�ပ့ံေပးသည်။   

၃။စီးဝငေ်ရ • မိ�းေရချိန/်မျက်��ာြပငစီ်းဆငး်

ေရ  

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဧရိယာ  

• ကမ်း�ိ� းတနး်��င့ဆ်က်စပ်သည့် 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ တည်ေနရာ  

•  

ထိနး်ည�ိြပ�ြပငမ်�မခံရေသာ ြမစ်ေရစီးသည် ြမစ်အဖွဲ�အစည်း 

စနစ်မ�တစ်ဆင့ ်��နး်များ သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငေ်ပး�ပီး၊ ြမစ်၏ 

ေရလမ်းေ�ကာငး်ကိ� ပံ�ေဖာ်ေပးကာ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ 

လ�ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ� ထိနး်ချ�ပ်သည့် ရာသအီလိ�က် 

ချိနက်ိ�က်ြဖစ်ေပ�သည် ့လ�ပ်ငနး်စ�များကိ� ထ�ေထာငသ်ည်။ ( 

ဥပမာ အချိနမ်�နြ်မစ်ေရလ�ံြခငး် ၊ ေ�ရွာသ ီ၊ ေရ�ကီးေရလ�ံမ� 

စသည် )  

* ေလးေထာင်အ့ကွက ်၁ တွင�်ကည့်ပါ။ 

ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း ရမ�တ်များသည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အတွငး် အြမင့ဆ်ံ�း Strahler Order တည်��ိမ�၊ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဧရိယာ ��င့ ် လက်��ိေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ တည်��ိမ�တိ�အ့ေပ� အေြခခံသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအ�ကား 

��ငိး်ရကွာြခားချက်တစ်ရပ်ကိ�ေပး�ိ�ငရ်န၊် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဧရိယာများအ�ကား ကွာြခားချက်ြပကိနး်ဂဏနး်�ကီးများကိ� 

ပယ်ေဖျာက်၍၊ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဧရိယာများကိ� Percentile အလိ�က် အဆင်သ့တ်မ�တ်ေဖာ်ြပသည်။ ေဆာငရွ်က်ပံ�မ�ာ- 

Percentile တနဖိ်�းကိ� Strahler Order ြဖင့ ်ေြမ�ာက်�ပီး Percentile အဆင့မ်ျား {ဥပမာ၊  (၁- ၂၀) Percentile  = ၁ ၊ (၂၁ - 

၃၉) Percentile = ၂ စသည် } အေပ� အေြခခံကာ၊  ရမ�တ်ကိ� (၁ - ၅ )တနဖိ်�းအတွငး် သတ်မ�တ်သည်။  

ဤ ကနဦးရမ�တ်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆဲ သိ�မ့ဟ�တ် တည်ေဆာက်ဆ ဲေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်များတည်��ိမ�အေပ� အေြခခံ�ပီး ြပငဆ်ငသ်တ်မ�တ်ခံရမည်ြဖစ်သည်။ လက်��ိစီမံကိနး်များတည်��ိသည့် ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲများတွင ် ေအာက်ပါစံ��နး်များအေပ�အေြခခံ�ပီး ဆက်သွယ်မ�ဆိ�ငရ်ာရမ�တ်များ ြပငဆ်ငသ်တ်မ�တ်ခံရမည်ြဖစ် 

သည်။ 

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၏ ၅ ရာခိ�င�်�နး် ေအာက်သည် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ ြမစ်ညာပိ�ငး်တွင ်တည်��ိပါက 

ရမ�တ်အေပ� ြပငဆ်ငသ်တ်မ�တ်မ� မြပ�လ�ပ်ပါ။ 

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ၅ ရာခိ�င�်�နး် ထက်များသည်၊ သိ�ေ့သာ် ၉၀ ရာခိ�င�်�နး်ထက်ငယ်သည့်ဧရိယာများသည် 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ ြမစ်ညာပိ�ငး်တွင ်တည်��ိပါက ၊ ထိ�ရမ�တ်မ� “၁” ��တ်ပါ။ 
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စံ��နး်များ 
ထည်သွ့ငး်သည် ့

အချက်အလက်များ 
အေ�ကာငး်ရငး် 

၂။��နး်ထ�တ်လ�ပ် 

�ိ�ငေ်ြခ  

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် 

ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ထား�ပီး 

ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ 

က�နး်ေြမယ�နစ်များ 

ပျံ� ��တံည်��ိပံ�  

��နး်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခဆိ�သည်မ�ာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�မ� ��နး် 

ပမာဏ မည်မ�များများ ထ�တ်လ�ပ်ေပး�ိ�ငေ်�ကာငး် တိ�ငး်တာမ� 

တစ်ခ�ြဖစ်သည်။ ထိ�အချက်သည် ဘ�မိေဗဒ ��င့ ်ေလ�ာေစာက် 

တိ�အ့ေပ� မ�တည်၍ ေြမအသံ�းချမ� အေြပာငး်အလဲများ၏ 

ြပ�ြပငမ်�ကိ� ခံရသည်။    

အရွယ်အစား�ကီးမားသည် ့သ�ဲကမ်းများ��င် ့ေကျာက်စရစ်များ 

ထ�တ်လ�ပ်ေသာ ဧရိယာများသည် ေရလမ်းေ�ကာငး်၊ 

ြမစ်ဝက�နး်ေပ���င့ ်ကမ်း�ိ�းတနး်တည်�ငမ်ိမ�ကိ� ထိနး်သမ်ိး 

ေပးေသာ ��ပ်ပစ�ည်းများကိ� ေပးသည်။ အရွယ်အစား 

ေသးငယ်သည့် သစဲသည် ့��ပ်ပစ�ည်းများ ထ�တ်လ�ပ်ေပးေသာ 

ဧရိယာများသည် ေရလ�မ်းလွငြ်ပငမ်ျားအတွက် အာဟာရများ 

သယ်ေဆာငေ်ပ◌း၍ ကမ်း�ိ� းတနး် သယံဇာတ ြဖစ်ထွနး်မ�ကိ� 

က�ပ့ံေပးသည်။   

၃။စီးဝငေ်ရ • မိ�းေရချိန/်မျက်��ာြပငစီ်းဆငး်

ေရ  

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဧရိယာ  

• ကမ်း�ိ� းတနး်��င့ဆ်က်စပ်သည့် 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ တည်ေနရာ  

•  

ထိနး်ည�ိြပ�ြပငမ်�မခံရေသာ ြမစ်ေရစီးသည် ြမစ်အဖွဲ�အစည်း 

စနစ်မ�တစ်ဆင့ ်��နး်များ သယ်ယ�ပိ�ေ့ဆာငေ်ပး�ပီး၊ ြမစ်၏ 

ေရလမ်းေ�ကာငး်ကိ� ပံ�ေဖာ်ေပးကာ ေဂဟစနစ်ဆိ�ငရ်ာ 

လ�ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ� ထိနး်ချ�ပ်သည့် ရာသအီလိ�က် 

ချိနက်ိ�က်ြဖစ်ေပ�သည် ့လ�ပ်ငနး်စ�များကိ� ထ�ေထာငသ်ည်။ ( 

ဥပမာ အချိနမ်�နြ်မစ်ေရလ�ံြခငး် ၊ ေ�ရွာသ ီ၊ ေရ�ကီးေရလ�ံမ� 

စသည် )  

* ေလးေထာင်အ့ကွက ်၁ တွင�်ကည့်ပါ။ 

ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း ရမ�တ်များသည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အတွငး် အြမင့ဆ်ံ�း Strahler Order တည်��ိမ�၊ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ဧရိယာ ��င့ ် လက်��ိေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ တည်��ိမ�တိ�အ့ေပ� အေြခခံသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအ�ကား 

��ငိး်ရကွာြခားချက်တစ်ရပ်ကိ�ေပး�ိ�ငရ်န၊် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဧရိယာများအ�ကား ကွာြခားချက်ြပကိနး်ဂဏနး်�ကီးများကိ� 

ပယ်ေဖျာက်၍၊ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဧရိယာများကိ� Percentile အလိ�က် အဆင်သ့တ်မ�တ်ေဖာ်ြပသည်။ ေဆာငရွ်က်ပံ�မ�ာ- 

Percentile တနဖိ်�းကိ� Strahler Order ြဖင့ ်ေြမ�ာက်�ပီး Percentile အဆင့မ်ျား {ဥပမာ၊  (၁- ၂၀) Percentile  = ၁ ၊ (၂၁ - 

၃၉) Percentile = ၂ စသည် } အေပ� အေြခခံကာ၊  ရမ�တ်ကိ� (၁ - ၅ )တနဖိ်�းအတွငး် သတ်မ�တ်သည်။  

ဤ ကနဦးရမ�တ်သည် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး် ေမာငး်��ငလ်ည်ပတ်ဆဲ သိ�မ့ဟ�တ် တည်ေဆာက်ဆ ဲေရအားလ�ပ်စစ် 

စီမံကိနး်များတည်��ိမ�အေပ� အေြခခံ�ပီး ြပငဆ်ငသ်တ်မ�တ်ခံရမည်ြဖစ်သည်။ လက်��ိစီမံကိနး်များတည်��ိသည့် ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲများတွင ် ေအာက်ပါစံ��နး်များအေပ�အေြခခံ�ပီး ဆက်သွယ်မ�ဆိ�ငရ်ာရမ�တ်များ ြပငဆ်ငသ်တ်မ�တ်ခံရမည်ြဖစ် 

သည်။ 

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၏ ၅ ရာခိ�င�်�နး် ေအာက်သည် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ ြမစ်ညာပိ�ငး်တွင ်တည်��ိပါက 

ရမ�တ်အေပ� ြပငဆ်ငသ်တ်မ�တ်မ� မြပ�လ�ပ်ပါ။ 

• ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ၅ ရာခိ�င�်�နး် ထက်များသည်၊ သိ�ေ့သာ် ၉၀ ရာခိ�င�်�နး်ထက်ငယ်သည့်ဧရိယာများသည် 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ ြမစ်ညာပိ�ငး်တွင ်တည်��ိပါက ၊ ထိ�ရမ�တ်မ� “၁” ��တ်ပါ။ 
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• ြမစ်ေအာက်ဘက်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�အတွငး်��ိ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်ေ�ကာင့ ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ 

ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း ကျဆငး်ပါက၊ ထိ�ရမ�တ်မ� “၁” ��တ်ပါ။ (ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ အတွက်သာ 

သက်ေရာက်မ���ိသည်။)  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၏ ၉၀ ရာခိ�င�်�နး် ေကျာ်သည် ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ၏ ြမစ်ညာပိ�ငး်တွင ်ထိ�ရမ�တ်မ� “၂” ��တ်ပါ။   

စ�စ�ေပါငး် ရမ�တ် သည် အ��တ်တနဖိ်�း သိ�မ့ဟ�တ် သ�ည ြဖစ်ေနပါက၊ ရမ�တ် “၁”အြဖစ် သတ်မ�တ်ပါ။ 

ဇယား ဂ ၂။ တည်ေဆာက်�ပီး ��င့ ် တည်ေဆာက်ဆ ဲ ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး်များ��ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ် 

ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း ချိနည်�ိရန�်�တ်ယ�သည်က့ိနး်ဂဏနး်များ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အတွငး်��ိေရအား                

လ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

အေရအတွက်  

အြမင့ဆ်ံ�း                  

Strahler Order 

ေရအားလ�ပ်စစ်စီမံကိနး် 

များ၏ ြမစ်ညာ��ိ 

ေရဆငး်ဧရိယာ 

 ရာခိ�င�်�နး်  

ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း 

ချိနည်�ိရန�်�တ်ယ�သည့် 

ကိနး်ဂဏနး်များ 
 

ပဲခ�း ၁ ၂ ၁၀ - ၁ 

ဘလီ�းေချာငး် ၄ ၂ >၉၀ -၂ 

တာပိန ် ၁ ၃ >၉၀ -၂ 

ေချာငး်မ�ကီး ၁ ၂ ၈၀ -၁ 

မလိေချာငး် ၁ ၁ ၄၀ -၁ 

မ�နး်ေချာငး် ၃ ၂ ၈၀ -၁ 

မ�း ၁ ၃ ၅၀ -၁ 

ြမစ်သာ ၁ ၃ ၂၀ -၁ 

ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ၂ ၄ >၉၀ -၂ 

ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် ၀ ၃ ၀ -၁* 

နမ့်ေလွ ၁ ၃ >၉၀ -၂ 

နမ့်တိန/်နမ့်တန ် ၂ ၃ ၄၀ ၀ 

နမ့်ခ ၁ ၃ <၅ ၀ 

စစ်ေတာငး်အြခား ၆ ၃ ၃၀ -၁ 

ေပါငး်ေလာငး် ၃ ၂ ၉၀ -၂ 

ေရ�လ ီ ၂ ၃ >၉၀ -၂ 

သ�ေဌး ၁ ၁ >၉၀ -၂ 

ေဇာ်ဂျီ/ �မိ�� �ကီး ၄ ၄ ၆၀ -၁ 

* ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲသည် လက်��တိွင ် မည်သည့် ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်မ� မ��ိပါ။ သိ�ေ့သာ် ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းသည် 

ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများမ� စီမံကနိး်များ၏ သက်ေရာက်မ�ကိ� ခရံသည်။ 

ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်းဆနး်စစ်ရာတွင ် Strahler Order 4 ��ိသည့် သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ထ့က်ပိ��ကီးသည့် ဧရာဝတီ၏ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်၊  ချငး်တွငး်ြမစ် ��င့ ်သလံွငြ်မစ်တိ�က့ိ�  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဆနး်စစ်မ�မ� ဖယ်ထ�တ်ခဲ့�ပီး သးီြခားယ�နစ်များ 

အြဖစ်ေဖာ်ြပထားသည်။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်၏ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ��ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ် ထိ� ပငမ်ြမစ် 

ေ�ကာငး်အားထည့်မတွက်ဘ၊ဲ ြမင့ဝ်�မ်းေဒသခွဲ အတွငး်��ိ အြမင့ဆ်ံ�း  Strahler Order တနဖိ်�းကိ�သာ ရယ�သတ်မ�တ်သည်။ 

Strahler Order တနဖိ်�း ၄ ��ိေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ��ိသည့် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ��စ်ခ� (ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ��င့ ်မဏိပ�ရ)  

တိ��့�ိေသာ်လည်း၊ ၎ငး် ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်၏အစိတ်အပိ�ငး်များအြဖစ် သတ်မ�တ်ထားြခငး်မ��ိ 
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သြဖင့၊် ၎ငး်တိ�က့ိ� သးီသန်စ့�းစားစရာမလိ�ပါ။ ထိ�ေ့�ကာင့ ် ထိ�တနဖိ်�းများကိ� အြခားြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအားလံ�းနည်းတ� 

ဆက်သွယ် �ိ�ငစွ်မ်း စံ��နး်တွက်ချက်ရာတွင ်ထည့်တွက်ထားသည်။  

��နး်ေပးသွငး်�ိ�ငေ်ြခ ရမ�တ်များကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီအတွငး် ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ ေြမြပငယ်�နစ်များ(geomorphic 

land units) ပျံ� ��ံတ့ည်��ိပံ� အေပ� အေြခခံ�ပီး၊ ေြမမျက်��ာသွငြ်ပင၏် ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ မ�လဂ�ဏရ်ည်များြဖင့ ်

ဆံ�းြဖတ်သည်။ ေြမအအမျိ�းအစား တစ်ခ�ချငး်စီကိ� (ဇယား ဂ ၃) တွင ်အ��စ်ချ�ပ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိ�ငး် ခန ့မ်�နး်��ငိး်ရ 

��နး်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခအေပ�မ�တည်ကာ အေလးဆတနဖိ်�း (Weighting) တစ်ခ� သတ်မ�တ်ေပးသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

တစ်ခ�စီ၏ရမ�တ်ရ��ိရန၊် ထိ�အေလးဆတနဖိ်�းကိ� ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်��ိ ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ ေြမအမျိ�းအစားတစ်ခ�စ ီအလိ�က် 

သတ်မ�တ်ရာခိ�င�်�နး်ြဖင့ ်ေြမ�ာက်�ပီး ရ��ိသည်P့ercentile အဆင့မ်ျားအေပ� အေြခခံကာ၊  ရမ�တ်ကိ� (၁ - ၅ )တနဖိ်�းအတွငး် 

သတ်မ�တ်သည်။ ေရ�လီ ၊ တာပိန ်��င့ ်သလံွငြ်မစ် အထက်ပိ�ငး် တိ�အ့တွက် ၎ငး်တိ�၏့ �ကီးမားေသာ ေရေဝေရလဲဧရိယာ ��င့ ်

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်နံယ်နမိိတ်ြပငပ်တွငတ်ည်��ိေသာ ေရေဝေရလဲဧရိယာများ��င်ခ့ျိတ်ဆက်မ�ေ�ကာင် ့ ��နး်ေပးသွငး်မ� ြမင်မ့ား�ိ�င ်

ေြခကိ� ထည့်တွက်ေသာအားြဖင့၊် ရမ�တ်ကိ� +၁ ေပါငး်ထည်ခ့ျိနည်�ိထားသည်။ 

ဇယား ဂ ၃။ ��နး်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခကိ� အဆံ�းအြဖတ်ေပးသည့် အေလးဆ တနဖိ်�း (Weighting) သတ်မ�တ်ချက် 

ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာအမျိ�းအစား ��နး်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခ အေလးဆ  

ေလ�ာေစာက်  >  ၁၀ ဒဂီရီ ��င့ ် ေကျာက်သား 

မာေကျာမ� ြမင့ေ်သာ ဘ�မိေဗဒ 

၅ - သ ဲ��င့ ်ေကျာက်စရစ် ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခ ြမင့မ်ား 

ေလ�ာေစာက်  >  ၁၀ ဒဂီရီ ��င့ ် ေကျာက်သား 

မာေကျာမ� အလယ်အလတ်��ိေသာ ဘ�မိေဗဒ 

၄- သ ဲ��င့ ်ေကျာက်စရစ် ��င့ ်��နး် ��င့ ်��ံ �ေစး ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခ ေကာငး်မွန ် 

ေလ�ာေစာက်  <  ၁၀ ဒဂီရီ ��င့ ် ေကျာက်သား 

မာေကျာမ� ြမင့ေ်သာ ဘ�မိေဗဒ 

၃ - သ ဲ��င့ ်ေကျာက်စရစ် ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခ အတနအ်သင့�်�ိ   

ေလ�ာေစာက် ၃- ၁၀ ဒဂီရီ ��င့ ် ေကျာက်သား 

ေပျာေ့သာ ဘ�မိေဗဒ  

၂ - သ ဲ��င့ ်ေကျာက်စရစ် ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခ နမ့်ိ။ ��နး် ��င့ ်��ံ �ေစးြဖစ်�ိ�ငေ်ြခြမင့ ် 

ေလ�ာေစာက်  <  ၃ ဒဂီရ ီ��င့ ်အြမင့ ် >  ၃၀ မီတာ  ၁ - ��နး်အသစ်ေပးသွငး်မ� အလွန ်နမ့်ိ။ အနည်ကျလ�ာြပနြ်ဖစ်ေသာ ဧရယိာ  

ေလ�ာေစာက်  <  ၃ ဒဂီရီ ��င့ ်အြမင့ ်  <  ၃၀ မီတာ ၀ - ေယဘ�ယျအားြဖင့ ်ပိ�ခ့ျမ�ြပ�လ�ပ်�ပီး အနည်ကျလ�ာြပနြ်ဖစ်ေသာ ဧရိယာ 

စီးဝငေ်ရကိ� ေအာက်ပါပံ�ေသနည်းကိ� အသံ�းြပ��ပီး၊ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီမ� ေရဝငေ်ရာက်မ� ထ�ထည်ပမာဏအေပ� 

အေြခခံတွက်ချက်ထားသည်။ - 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဧရိယာ x ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဧရိယာအတွငး် ပျမ်းမ�မိ�းေရချိန ် x မျက်��ာြပငေ်ရစီးဆငး်မ� အချိ�း = 

ေရဝငေ်ရာက်မ�ထ�ထည် 

ြမစ်ဝ�မ်း / ေရေဝေရလဲဧရိယာ တစ်ခ�စီအတွက် မျက်��ာြပငေ်ရစီးဆငး်မ� အချိ�း (runoff-coefficient) ခန ့မ်�နး်ေြခတနဖိ်�း 

ကိ� (ဇယား ဂ ၄) တွင ်အ��စ်ချ�ပ်ေဖာ်ြပထားသည်။  

ဇယား ဂ ၄။ ြမစ်ဝ�မ်း/ေရေဝေရလဲဧရိယာ မျက်��ာြပငေ်ရ စီးဆငး်မ� အချိ�း (runoff-coefficient) 

ြမစ်ဝ�မ်း/ေရေဝေရလဲေဒသ မျက်��ာြပငေ်ရစီးဆငး်မ�အချိ�း 

(runoff-coefficient) 

ဧရာဝတီအထက်ပိ�ငး်  ၀.၈၃ 

ဧရာဝတီေအာက်ပိ�ငး် ၀.၅၄ 

ချငး်တွငး် ၀.၇၃ 

သလံွင ် ၀.၇၂ 
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သြဖင့၊် ၎ငး်တိ�က့ိ� သးီသန်စ့�းစားစရာမလိ�ပါ။ ထိ�ေ့�ကာင့ ် ထိ�တနဖိ်�းများကိ� အြခားြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအားလံ�းနည်းတ� 

ဆက်သွယ် �ိ�ငစွ်မ်း စံ��နး်တွက်ချက်ရာတွင ်ထည့်တွက်ထားသည်။  

��နး်ေပးသွငး်�ိ�ငေ်ြခ ရမ�တ်များကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီအတွငး် ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ ေြမြပငယ်�နစ်များ(geomorphic 

land units) ပျံ� ��ံတ့ည်��ိပံ� အေပ� အေြခခံ�ပီး၊ ေြမမျက်��ာသွငြ်ပင၏် ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ မ�လဂ�ဏရ်ည်များြဖင့ ်

ဆံ�းြဖတ်သည်။ ေြမအအမျိ�းအစား တစ်ခ�ချငး်စီကိ� (ဇယား ဂ ၃) တွင ်အ��စ်ချ�ပ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိ�ငး် ခန ့မ်�နး်��ငိး်ရ 

��နး်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခအေပ�မ�တည်ကာ အေလးဆတနဖိ်�း (Weighting) တစ်ခ� သတ်မ�တ်ေပးသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

တစ်ခ�စီ၏ရမ�တ်ရ��ိရန၊် ထိ�အေလးဆတနဖိ်�းကိ� ြမစ်ဝ�မ်းအတွငး်��ိ ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ ေြမအမျိ�းအစားတစ်ခ�စ ီအလိ�က် 

သတ်မ�တ်ရာခိ�င�်�နး်ြဖင့ ်ေြမ�ာက်�ပီး ရ��ိသည်P့ercentile အဆင့မ်ျားအေပ� အေြခခံကာ၊  ရမ�တ်ကိ� (၁ - ၅ )တနဖိ်�းအတွငး် 

သတ်မ�တ်သည်။ ေရ�လီ ၊ တာပိန ်��င့ ်သလံွငြ်မစ် အထက်ပိ�ငး် တိ�အ့တွက် ၎ငး်တိ�၏့ �ကီးမားေသာ ေရေဝေရလဲဧရိယာ ��င့ ်

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်နံယ်နမိိတ်ြပငပ်တွငတ်ည်��ိေသာ ေရေဝေရလဲဧရိယာများ��င်ခ့ျိတ်ဆက်မ�ေ�ကာင် ့ ��နး်ေပးသွငး်မ� ြမင်မ့ား�ိ�င ်

ေြခကိ� ထည့်တွက်ေသာအားြဖင့၊် ရမ�တ်ကိ� +၁ ေပါငး်ထည်ခ့ျိနည်�ိထားသည်။ 

ဇယား ဂ ၃။ ��နး်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခကိ� အဆံ�းအြဖတ်ေပးသည့် အေလးဆ တနဖိ်�း (Weighting) သတ်မ�တ်ချက် 

ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာအမျိ�းအစား ��နး်ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခ အေလးဆ  

ေလ�ာေစာက်  >  ၁၀ ဒဂီရီ ��င့ ် ေကျာက်သား 

မာေကျာမ� ြမင့ေ်သာ ဘ�မိေဗဒ 

၅ - သ ဲ��င့ ်ေကျာက်စရစ် ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခ ြမင့မ်ား 

ေလ�ာေစာက်  >  ၁၀ ဒဂီရီ ��င့ ် ေကျာက်သား 

မာေကျာမ� အလယ်အလတ်��ိေသာ ဘ�မိေဗဒ 

၄- သ ဲ��င့ ်ေကျာက်စရစ် ��င့ ်��နး် ��င့ ်��ံ �ေစး ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခ ေကာငး်မွန ် 

ေလ�ာေစာက်  <  ၁၀ ဒဂီရီ ��င့ ် ေကျာက်သား 

မာေကျာမ� ြမင့ေ်သာ ဘ�မိေဗဒ 

၃ - သ ဲ��င့ ်ေကျာက်စရစ် ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခ အတနအ်သင့�်�ိ   

ေလ�ာေစာက် ၃- ၁၀ ဒဂီရီ ��င့ ် ေကျာက်သား 

ေပျာေ့သာ ဘ�မိေဗဒ  

၂ - သ ဲ��င့ ်ေကျာက်စရစ် ထ�တ်လ�ပ်�ိ�ငေ်ြခ နမ့်ိ။ ��နး် ��င့ ်��ံ �ေစးြဖစ်�ိ�ငေ်ြခြမင့ ် 

ေလ�ာေစာက်  <  ၃ ဒဂီရ ီ��င့ ်အြမင့ ် >  ၃၀ မီတာ  ၁ - ��နး်အသစ်ေပးသွငး်မ� အလွန ်နမ့်ိ။ အနည်ကျလ�ာြပနြ်ဖစ်ေသာ ဧရယိာ  

ေလ�ာေစာက်  <  ၃ ဒဂီရီ ��င့ ်အြမင့ ်  <  ၃၀ မီတာ ၀ - ေယဘ�ယျအားြဖင့ ်ပိ�ခ့ျမ�ြပ�လ�ပ်�ပီး အနည်ကျလ�ာြပနြ်ဖစ်ေသာ ဧရိယာ 

စီးဝငေ်ရကိ� ေအာက်ပါပံ�ေသနည်းကိ� အသံ�းြပ��ပီး၊ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီမ� ေရဝငေ်ရာက်မ� ထ�ထည်ပမာဏအေပ� 

အေြခခံတွက်ချက်ထားသည်။ - 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဧရိယာ x ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဧရိယာအတွငး် ပျမ်းမ�မိ�းေရချိန ် x မျက်��ာြပငေ်ရစီးဆငး်မ� အချိ�း = 

ေရဝငေ်ရာက်မ�ထ�ထည် 

ြမစ်ဝ�မ်း / ေရေဝေရလဲဧရိယာ တစ်ခ�စီအတွက် မျက်��ာြပငေ်ရစီးဆငး်မ� အချိ�း (runoff-coefficient) ခန ့မ်�နး်ေြခတနဖိ်�း 

ကိ� (ဇယား ဂ ၄) တွင ်အ��စ်ချ�ပ်ေဖာ်ြပထားသည်။  

ဇယား ဂ ၄။ ြမစ်ဝ�မ်း/ေရေဝေရလဲဧရိယာ မျက်��ာြပငေ်ရ စီးဆငး်မ� အချိ�း (runoff-coefficient) 

ြမစ်ဝ�မ်း/ေရေဝေရလဲေဒသ မျက်��ာြပငေ်ရစီးဆငး်မ�အချိ�း 

(runoff-coefficient) 

ဧရာဝတီအထက်ပိ�ငး်  ၀.၈၃ 

ဧရာဝတီေအာက်ပိ�ငး် ၀.၅၄ 

ချငး်တွငး် ၀.၇၃ 

သလံွင ် ၀.၇၂ 
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မဲေခါင ် ၀.၅၇ 

စစ်ေတာငး် ၀.၈၀ 

ပဲခ�း ၀.၈၀ 

တနသ�ာရ ီ ၀.၉၈ 

ရခိ�င ် ၀.၇၇ 

ေနာက်ဆံ�းရလဒ ် ေရထ�ထည်ကိ� အြခားစံ��နး်များနည်းတ� Percentile အ�ပ်စ�အရ အဆင့ခ်ွဲြခားသတ်မ�တ် 

ထားသည်{ဥပမာ၊  (၁- ၂၀) Percentile  = ‘၁’ ၊ (၂၁ - ၃၉) Percentile = ‘၂’ စသည် }။  ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် 

တစ်ခ�ပါဝငေ်သာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများတွင ် ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲမ�စီးဝငေ်ရကိ�သာ ထည့်စ�းစားသည်။ ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် 

ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်အတွငး် ေရြဖတ်သနး်စီးဆငး်ရန ် အေရးပါေ�ကာငး် အသအိမ�တ်ြပ�ေသာအားြဖင့ ် ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း 

ရမ�တ်တွင ်ထည့်သွငး်စ�းစားြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ဘ�မိ��ပ်သွငေ်ဗဒဆိ�ငရ်ာ ေနာက်ဆံ�းအဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များကိ�ဆံ�းြဖတ်ရန၊် စံ��နး် ၃ ခ�၏ 

စ�စ�ေပါငး်ရမ�တ်များ ေပါငး်�ပီး ထိ�စ�စ�ေပါငး်အမ�တ်များကိ� ၁ မ� ၅ အတွငး် စံကျေအာငခ်ျိနက်ိ�က်သတ်မ�တ်သည်။ 

ေ�� �နည်းလမ်းများ နည်းတ� ရမ�တ် ၀.၅ ေအာက်��ိေသာ တနဖိ်�းများကိ� ေနာက်ဆံ�းရမ�တ်အဆင် ့“၁” ဟ�သတ်မ�တ်သည်။ 

2။ ေရေနေဂဟစနစ် ��င့် ငါးလ�ပ်ငနး်   

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၏ေရေနေဂဟေဗဒ��င့င်ါးလ�ပ်ငနး်အေပ� တနဖိ်�းြဖတ်တွက်ချက်ရာတွင ်  ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ၏ ေဂဟေဗဒ 

ဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�းများ ခွဲြခားသတ်မ�တ်ြခငး်လည်းပါဝငသ်ည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�စီအတွငး်��ိ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်၏ 

ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာ ထိခိ�က်လွယ်မ�ကိ� တွက်ချက်ရန ် GIS အလ�ာများစွာကိ� ေပါငး်စပ်စ�းစားသည်။ 

2.1။ ေဂဟေဗဒအရ ထိခိ�က်လွယ်ေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ  

ဤ ဆနး်စစ်မ�သည်   WWF  ၏မဟာမဲေခါငြ်မစ် အစိတ်အပိ�ငး် အမျိ�းအစားခွဲြခားြခငး် အစီအစ� (Greater Mekong 

Programme River Reach Classification) (၂၀၁၄)အေပ� အေြခခံထားသည်။ ဤအမျိ�းအစားခွဲြခားမ�အတွက် ပထဝီ 

ဆိ�ငရ်ာအေြခခံယ�နစ်မ�ာ “ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် (river reach)”ြဖစ်သည်။ ၎ငး်ယ�နစ်သည်  ကပ်လျက်��ိသည် ့ ြမစ်ဆံ�ေနရာ 

��စ်ခ�အ�ကားတည်��ိသည့် ြမစ်ေ�ကာငး်အ��ည်တစ်ခ�ကိ� ကိ�ယ်စားြပ�သည်။ Lehner and Dallaire (2014)၏ 

အမျိ�းအစား ခွဲြခားမ�စနစ်သည် ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ၏ ဇလေဗဒဆိ�ငရ်ာ၊ ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ - ရာသဦတ�ဆိ�ငရ်ာ “physio-

climatological”��င့ ်ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာအမျိ�းအစားများကိ�   အသံ�းချ၍ ခွဲြခားြခငး်ြဖစ်သည်။ ထိ� ့ြပင ်ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာ 

ထခိိ�က်လွယ်မ�တစ်ခ�လံ�း လ�မ်းြခံ�တိ�ငး်တာသည့် အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်များ ဖနတ်ီးရန၊် ဧရာဝတီ ��င့ ်သလံွင ်ြမစ်ဝ�မ်းများ 

၏ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ (river reaches) တွင ်ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်လွယ်မ� ��င့ ်  ဆက်� �ယ်ေနေသာ ပထဝီေဒသ 

ဆိ�ငရ်ာကိနး်��ငမ်ျားအစံ�လိ�က် (geospatial variables)ကိ� အသံ�းချခဲ့�ပီး၊ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာ 

ထခိိ�က်လွယ်မ� နမ့်ိ ၊ ြမင့ ်သိ�မ့ဟ�တ် အလွနြ်မင့ဟ်� အမျိ�းအစားခွဲထားပါသည်။ 

2.2။ ေဂဟေဗဒစနစ်ဆိ�င်ရာ  ထိခိ�က်လွယ်မ�  

ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်��ားပါးမ� Lehner and Dallaire”s (2014) ၏ ေပါငး်စပ်ထားေသာ အ�ပ်စ�တစ်ခ�စီ အတွငး်ကျေရာက် 

သည်၊့ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ၏ စ�စ�ေပါငး်အ��ည်ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�စီအလိ�က် တွက်ချက်ယ�သည်။ ထိ�ေနာက် ေပါငး်စပ် 

ထားေသာ အ�ပ်စ�တစ်ခ�စီက သိမ်းပိ�က်ထားသည် ့ သာမနဇ်လေဗဒဆိ�ငရ်ာအမျိ�းအစား “Simple Hydrological class” 

တစ်ခ�စီ၏ စ�စ�ေပါငး်အ��ည် (ရာခိ�င�်�နး်) ကိ� တွက်ချက်�ပီး၊ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်တစ်ခ�စီ၏ ��ားပါးမ� အတွက် ရမ�တ်ေပးရန ်

အသံ�းြပ�သည်။ အ��ားပါးဆံ�းြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ (သာမနဇ်လေဗဒဆိ�ငရ်ာအမျိ�းအစားပါဝငမ်� ၀-၅ ရာခိ�င�်�နး်��ိေသာ 
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ေပါငး်စပ်အ�ပ်စ�၏ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ)ကိ�  ��ားပါးမ�အတွက် ရမ�တ် ၄ ေပးသည်။  ၅-၁၀ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ရမ�တ် ၃ ၊ ၁၀-၂၀ 

ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ရမ�တ် ၁ ��င့ ်၂၀-၇၁ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ရမ�တ် ၁ အသးီသးီေပးထားပါသည်။ 

ဇယား ဂ ၅။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ၏ ေပါငး်စပ်ထားေသာအမျိ�းအစားများ ��င့ ်စ�စ�ေပါငး်အ��ည် 

ေပါငး်စပ်ထားေသာ အ�ပ်စ� ဆိ�ငရ်ာ ေဖာ်ြပချက်  

ြမစ်အစိတ်အ

ပိ�ငး်အလျား                  

(ကီလိ�မီတာ) 

သာမန ်

ဇလေဗဒ 

ဆိ�ငရ်ာ 

ရာခိ�င�်�နး်  

��ားပါးမ� 

ရမ�တ ်

အ�ကီးစားြမစ်၊ေြခာက်ေသွ�ရာသအီရွက်ဖားသစ်ေတာေဒသ၊ေရလ�မ်းလွငြ်ပငမ်ျား ၀.၆ ၀.၀၁ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ေြခာက်ေသွ�ရာသီအရွက်ဖားသစ်ေတာေဒသ၊ ေလ�ာေစာက်ေြပ    ၁၈.၇၄ ၀.၀၉ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ်၊ လမ�ပငေ်ပါက်ရာေဒသ  ၈.၅၀ ၀.၁၂ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ်၊ေလ�ာေစာက်နမ့်ိေသာ ေတာငေ်ပ�ေဒသ ၁၂.၁၆ ၀.၁၇ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ မတ်ေစာက်ေသာ ေတာငေ်ပ�ေဒသ  ၁၄၅.၃၂ ၀.၇၃ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ်၊ ေလ�ာေစာက်နမ့်ိေသာ က�နး်ြမင့ပိ်�ငး်တွင ်စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ  

၅၆.၀၇ ၀.၇၈ ၄ 

အလတ်စားြမစ် လမ�ပငေ်ဒသ  ၁၈၅.၇၆ ၀.၉၃ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ မတ်ေစာက်ေသာ က�နး်နမ့်ိပိ�ငး် စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား သစ်ေတာေဒသ ၂၄၅.၃၉ ၁.၂၃ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ်၊ ေရလ�မ်းလွငြ်ပင ်��င့ ်��နး်များ��ိေသာ ေြခာက်ေသွ�ရာသ ီ

အရွက်ဖားသစ်ေတာေဒသ   

၁၀၈.၉၉ ၁.၅၂ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ မတ်ေစာက်ေသာ က�နး်ြမင့ပိ်�ငး်တွင ်စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ   

၃၂၅.၈၆ ၁.၆၄ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ ထံ�းေကျာက် ေပါေသာ ေတာငတ်နး်ေဒသ  ၃၄၇.၀၂ ၁.၇၄ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ ေရလ�မ်းလွငြ်ပင ်��င့ ်က�နး်ြမင့ပိ်�ငး် စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ    

၃၆၃.၄၃ ၁.၈၃ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ မတ်ေစာက်ေသာ အပိ�ငး်တွင ်ကိ�နဖီာ ထငး်��းေဒသ  ၄၂၂.၄၇ ၂.၁၂ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ်၊ ေရလ�မ်းလွငြ်ပင�်�င့အ်တ�က�နး်ြမင့ပိ်�ငး်စိ�စွတ်ေသာအရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ   

၁၆၉.၉၄ ၂.၃၇ ၄ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ၊ ��နး်တငေ်ြမ�� ��င့အ်တ� ေကာက်ေကွ�စီးဆငး်ေသာ ေရလမ်းေ�ကာငး် 

ေဒသ  

၁၁၂.၆၈ ၂.၃၉ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ ေရလ�မ်းလွငြ်ပင�်�င့အ်တ� ေြခာက်ေသွ�ရာသ ီအရွက်ဖားသစ်ေတာေဒသ   ၄၉၃.၉၂ ၂.၄၈ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ် ၊ ေရလ�မ်းလွငြ်ပင ်��င့ ်��နး်အနည်အနစ် ��င့အ်တ� ေြမနမ့်ိပိ�ငး် စိ�စွတ်ေသာ 

အရွက်ဖား သစ်ေတာေဒသ    

၂၀၄.၉၁ ၂.၈၆ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ် ၊ က�နး်ြမင့ပိ်�ငး် ထံ�းေကျာက်ေဒသ  ၂၀၆.၂၁ ၂.၈၈ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ် ၊ ထံ�းေကျာက်ေပါေသာ ေတာငတ်နး်ေဒသ  ၂၅၁.၇၀ ၃.၅၁ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ် ၊ ��နး်အနည်အနစ် ��င့အ်တ� က�နး်ြမင့ပိ်�ငး် စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ    

၃၅၃.၂၀ ၄.၉၃ ၄ 

အလတ်စားြမစ် ၊ ေလ�ာေစာက်နမ့်ိေသာ ကိ�နဖီာ ထငး်��းေတာေဒသ  ၁,၁၇၂.၁၄ ၅.၈၉ ၃ 

အလတ်စားြမစ် ၊ ေလ�ာေစာက်နမ့်ိေသာ ေတာငတ်နး်ေဒသ  ၁,၂၃၉.၀၇ ၆.၂၃ ၃ 

အ�ကီးစားြမစ် ၊ �ကီးမားသည့် ြမစ်ဝက�နး်ေပ�ေဒသ ၄၄၈.၀၈ ၆.၂၅ ၃ 

အလတ်စားြမစ် ၊ �ကီးမားသည့် ြမစ်ဝက�နး်ေပ�ေဒသ  ၁,၂၈၄.၀၇ ၆.၄၅ ၃ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ၊ �ကီးမားသည့် ြမစ်ဝက�နး်ေပ�ေဒသ  ၃၀၄.၅၈ ၆.၄၇ ၃ 
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ေပါငး်စပ်အ�ပ်စ�၏ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ)ကိ�  ��ားပါးမ�အတွက် ရမ�တ် ၄ ေပးသည်။  ၅-၁၀ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ရမ�တ် ၃ ၊ ၁၀-၂၀ 

ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ရမ�တ် ၁ ��င့ ်၂၀-၇၁ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ရမ�တ် ၁ အသးီသးီေပးထားပါသည်။ 

ဇယား ဂ ၅။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ၏ ေပါငး်စပ်ထားေသာအမျိ�းအစားများ ��င့ ်စ�စ�ေပါငး်အ��ည် 

ေပါငး်စပ်ထားေသာ အ�ပ်စ� ဆိ�ငရ်ာ ေဖာ်ြပချက်  

ြမစ်အစိတ်အ

ပိ�ငး်အလျား                  

(ကီလိ�မီတာ) 

သာမန ်

ဇလေဗဒ 

ဆိ�ငရ်ာ 

ရာခိ�င�်�နး်  

��ားပါးမ� 

ရမ�တ ်

အ�ကီးစားြမစ်၊ေြခာက်ေသွ�ရာသအီရွက်ဖားသစ်ေတာေဒသ၊ေရလ�မ်းလွငြ်ပငမ်ျား ၀.၆ ၀.၀၁ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ေြခာက်ေသွ�ရာသီအရွက်ဖားသစ်ေတာေဒသ၊ ေလ�ာေစာက်ေြပ    ၁၈.၇၄ ၀.၀၉ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ်၊ လမ�ပငေ်ပါက်ရာေဒသ  ၈.၅၀ ၀.၁၂ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ်၊ေလ�ာေစာက်နမ့်ိေသာ ေတာငေ်ပ�ေဒသ ၁၂.၁၆ ၀.၁၇ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ မတ်ေစာက်ေသာ ေတာငေ်ပ�ေဒသ  ၁၄၅.၃၂ ၀.၇၃ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ်၊ ေလ�ာေစာက်နမ့်ိေသာ က�နး်ြမင့ပိ်�ငး်တွင ်စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ  

၅၆.၀၇ ၀.၇၈ ၄ 

အလတ်စားြမစ် လမ�ပငေ်ဒသ  ၁၈၅.၇၆ ၀.၉၃ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ မတ်ေစာက်ေသာ က�နး်နမ့်ိပိ�ငး် စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား သစ်ေတာေဒသ ၂၄၅.၃၉ ၁.၂၃ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ်၊ ေရလ�မ်းလွငြ်ပင ်��င့ ်��နး်များ��ိေသာ ေြခာက်ေသွ�ရာသ ီ

အရွက်ဖားသစ်ေတာေဒသ   

၁၀၈.၉၉ ၁.၅၂ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ မတ်ေစာက်ေသာ က�နး်ြမင့ပိ်�ငး်တွင ်စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ   

၃၂၅.၈၆ ၁.၆၄ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ ထံ�းေကျာက် ေပါေသာ ေတာငတ်နး်ေဒသ  ၃၄၇.၀၂ ၁.၇၄ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ ေရလ�မ်းလွငြ်ပင ်��င့ ်က�နး်ြမင့ပိ်�ငး် စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ    

၃၆၃.၄၃ ၁.၈၃ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ မတ်ေစာက်ေသာ အပိ�ငး်တွင ်ကိ�နဖီာ ထငး်��းေဒသ  ၄၂၂.၄၇ ၂.၁၂ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ်၊ ေရလ�မ်းလွငြ်ပင�်�င့အ်တ�က�နး်ြမင့ပိ်�ငး်စိ�စွတ်ေသာအရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ   

၁၆၉.၉၄ ၂.၃၇ ၄ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ၊ ��နး်တငေ်ြမ�� ��င့အ်တ� ေကာက်ေကွ�စီးဆငး်ေသာ ေရလမ်းေ�ကာငး် 

ေဒသ  

၁၁၂.၆၈ ၂.၃၉ ၄ 

အလတ်စားြမစ်၊ ေရလ�မ်းလွငြ်ပင�်�င့အ်တ� ေြခာက်ေသွ�ရာသ ီအရွက်ဖားသစ်ေတာေဒသ   ၄၉၃.၉၂ ၂.၄၈ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ် ၊ ေရလ�မ်းလွငြ်ပင ်��င့ ်��နး်အနည်အနစ် ��င့အ်တ� ေြမနမ့်ိပိ�ငး် စိ�စွတ်ေသာ 

အရွက်ဖား သစ်ေတာေဒသ    

၂၀၄.၉၁ ၂.၈၆ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ် ၊ က�နး်ြမင့ပိ်�ငး် ထံ�းေကျာက်ေဒသ  ၂၀၆.၂၁ ၂.၈၈ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ် ၊ ထံ�းေကျာက်ေပါေသာ ေတာငတ်နး်ေဒသ  ၂၅၁.၇၀ ၃.၅၁ ၄ 

အ�ကီးစားြမစ် ၊ ��နး်အနည်အနစ် ��င့အ်တ� က�နး်ြမင့ပိ်�ငး် စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ    

၃၅၃.၂၀ ၄.၉၃ ၄ 

အလတ်စားြမစ် ၊ ေလ�ာေစာက်နမ့်ိေသာ ကိ�နဖီာ ထငး်��းေတာေဒသ  ၁,၁၇၂.၁၄ ၅.၈၉ ၃ 

အလတ်စားြမစ် ၊ ေလ�ာေစာက်နမ့်ိေသာ ေတာငတ်နး်ေဒသ  ၁,၂၃၉.၀၇ ၆.၂၃ ၃ 

အ�ကီးစားြမစ် ၊ �ကီးမားသည့် ြမစ်ဝက�နး်ေပ�ေဒသ ၄၄၈.၀၈ ၆.၂၅ ၃ 

အလတ်စားြမစ် ၊ �ကီးမားသည့် ြမစ်ဝက�နး်ေပ�ေဒသ  ၁,၂၈၄.၀၇ ၆.၄၅ ၃ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ၊ �ကီးမားသည့် ြမစ်ဝက�နး်ေပ�ေဒသ  ၃၀၄.၅၈ ၆.၄၇ ၃ 
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သတငး်ရငး်ြမစ်။ Lehner & Dallaire, 2014 

ေဒသရငး်မျိ�းစိတ်ဧရိယာ - ေဒသရငး်မျိ�းစိတ်များတည်��ိမ�ကိ� အေသးစိတ်ချြပမ�များသည် ပညာရပ်စာတမ်းများ ( ဥပမာ 

(Allen, 2010) ��င့ ် FFI ��င့ ် WCS  ကဲသ့ိ� ့ အဖွဲ�အစည်းများ ��င့ ်တိ�ငပ်င ် ေဆွးေ�းွမ� တိ�အ့ေပ�အေြခခံ�ပီး အေသးစိတ် 

ပိ�ငး်ြခားသတ်မ�တ်ြခငး်ြဖစ်သည်။ ဤ ဧရိယာများကိ�ြဖတ်သနး်သွားေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� ရမ�တ် ၃ မ�တ် 

ေပးထားသည်။ 

အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲတည်ေနရာများ (Key Biodiversity Area )၊ Ramsar များေနထိ�ငရ်ာေနရာများ ��င့ ်

အေရးပါသည့် စိမ့်ေြမများ - အဓိကကျေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲတည်ေနရာများ(KBA)အား အေသးစိတ်ချြပမ�များသည် 

ကမ�ာေ့ဒတာေဘစ့် (အချက်အလက်ဘဏ)် မ� ရ��ိြခငး်ြဖစ်သည်။ SEA ၏ အေရး�ကီးေသာ ေဆာငရွ်က်မ�တစ်ခ�ြဖစ်သည်၊့ 

၂၀၁၇ ဇွနလ်တွငြ်ပ�လ�ပ်ခဲ့ေသာ အလ�ပ်�ံ�ေဆွးေ�းွပဲွတစ်ခ�အတွငး် ေနာက်ထပ်  KBA တည်ေနရာများကိ� စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ခဲ့ 

သည်။ ထိ�ဧရိယာများကိ� က�နး်ေြမသက်သက်၊ က�နး်တွငး်ြမစ်များ၊ ေရေပျာ်င�က်များ၊ ြမစ်ဝနး်ကျင်��င် ့ ြမစ်တွငး်စိမ့်ေြမ 

ေဒသများအြဖစ် က�မ်းကျငပ်ညာ��ငမ်ျားက ထပ်မံပိ�ငး်ြခားထားသည်။ ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ အေရး�ကီးသည်ဟ� သတ်မ�တ် 

ခံရသည့်ေနရာများ - ဥပမာ Ramsar ေဒသများ၊ ကမ�ာအ့ေမွအ��စ်တည်ေနရာများ သိ�မ့ဟ�တ်  2004 Wetland 

Inventory စာရငး်အတွငး်��ိေသာ ေနရာများကိ� အြမင့ဆ်ံ�းရမ�တ်ေပးထားသည်။ ဤ ဧရိယာများကိ� ြဖတ်သနး်သွားေသာ 

ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� (ဇယား ဂ ၆) တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့် အတိ�ငး် ေအာက်ပါရမ�တ်များေပးထားသည်။ 

ဇယား ဂ ၆။ KBA အမျိ�းအစားအလိ�က် ရမ�တ်များ 

KBA အမျိ�းအစား ရမ�တ ်

ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ အေရး�ကီးသည်ဟ� 

သတ်မ�တ်ခံရသည့် အမျိ�းအစား  
၅ 

ြမစ်ဝနး်ကျင ်��င်ြ့မစ်တွငး် စိမ့်ေြမများ ၄ 

ေရေပျာ်င�က်များ  ၃ 

အလတ်စားြမစ်၊ ေလ�ာေစာက်နမ့်ိေသာ က�နး်ြမင့ပိ်�ငး် စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ    

၁,၃၀၅.၇၂ ၆.၅၆ ၃ 

အ�ကီးစားြမစ်၊ ေလ�ာေစာက်နမ့်ိေသာ က�နး်နမ့်ိပိ�ငး် စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ      

၅၀၆.၇၅ ၇.၀၇ ၃ 

အလတ်စားြမစ်၊ က�နး်ြမင့ပိ်�ငး် ထံ�းေကျာက်ေဒသ ၁,၄၃၆.၃၇ ၇.၂၂ ၃ 
အ�ကီးစားြမစ်၊ ��နး်အနည်အနစ် ��င့အ်တ� က�နး်နမ့်ိပိ�ငး် စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ        

၆၃၄.၀၆ ၈.၈၅ ၃ 

အ�ကီးစားြမစ်၊ ေလ�ာေစာက်နမ့်ိေသာ ကိ�နဖီာ ထငး်��းေတာေဒသ   ၁,၀၃၃.၇၁ ၁၄.၄၂ ၂ 

အလတ်စားြမစ်၊ က�နး်နမ့်ိပိ�ငး် ထံ�းေကျာက်ေဒသ ၂,၉၈၀.၅၈ ၁၄.၉၈ ၂ 
အလတ်စားြမစ်၊ ေရလ�မ်းလွငြ်ပင�်�င့အ်တ� က�နး်နမ့်ိပိ�ငး်စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ          

၃,၂၁၅.၀၁ ၁၆.၁၆ ၂ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ၊ ယ�က်ြဖာစီးဆငး်ေသာေရလမ်းေ�ကာငး်  ၉၅၉.၃၆ ၂၀.၃၈ ၁ 

အ�ကီးစားြမစ်၊ ေရလ�မ်းလွငြ်ပင ်��င့အ်တ� က�နး်နမ့်ိပိ�ငး် စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ          

၁,၅၈၅.၆၂ ၂၂.၁၂ ၁ 

အ�ကီးစားြမစ် ၊ က�နး်နမ့်ိပိ�ငး် ထံ�းေကျာက်ေဒသ   ၁,၅၈၇.၇၉ ၂၂.၁၅ ၁ 

အလတ်စားြမစ်၊ ေလ�ာေစာက်နမ့်ိေသာ က�နး်နမ့်ိပိ�ငး် စိ�စွတ်ေသာ အရွက်ဖား 

သစ်ေတာေဒသ          

၄,၇၁၉.၃၅ ၂၃.၇၂ ၁ 

ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် ၊ ေကျာက်ေဆာငထ်�ထပ်ေသာ ေရလမ်းေ�ကာငး်   ၃,၃၃၀.၈၃ ၇၀.၇၆ ၁ 



 

192 

 

KBA အမျိ�းအစား ရမ�တ ်

က�နး်တွငး်ြမစ်များ   ၂ 

က�နး်ေြမသက်သက်  ၁ 

ြမစ်ဆံ�ေနရာများ- ဤေနရာများကိ� ေရအမျိ�းမျိ�းေရာေ��ာေနေသာေနရာများ ��င့ ် ေ���ေြပာငး်သွားလာရာလမ်းေ�ကာငး် 

များအြဖစ် အသအိမ�တ်ြပ�ထား�ပီး၊ များေသာအားြဖင် ့ အေရးပါသည့်ေနထိ�ငက်ျက်စားရာေနရာ၏ အဂ� ါရပ်များ��ိ�က 

သည်။ ြမစ်များေပါငး်ဆံ�သည့်ေနရာများကိ� ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် အမျိ�းအစားခွဲြခားြခငး် အချက်အလက်အစ�အေဝးကိ� 

ြပနလ်ည် သံ�းသပ်ြခငး်ြဖင် ့ စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ခဲ့သည်။ က�မ်းကျငပ်ညာ��ငမ်ျားက သတ်မ�တ်ေပးသည့် သက်ေရာက်ဧရိယာ 

တစ်ခ� ဖနတ်ီးရန၊် ထိ�ေနရာတစ်ခ�စီတွင ် အရွယ်အမျိ�းမျိ�း��ိသည့် �ကားခံဇ�နမ်ျားကိ� ထိ�ေနရာတစ်ခ�စီတွငခ်ျမ�တ်ခဲ့သည်။ 

ထိ�သက်ေရာက်ဧရိယာများကိ� ြဖတ်သနး်သွားသည့် ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� (ဇယား ဂ ၇) တွင ်ရမ�တ်များ သတ်မ�တ် 

ေပးထားသည်။ 

ဇယား ဂ ၇။ ြမစ်ဆံ�ေနရာအမျိ�းအစား��င့ ်�ကားခံဇ�န ်အရွယ်အစား( ကီလိ�မီတာ)အလိ�က် ရမ�တ်များ 

ြမစ်ဆံ�ေနရာအမျိ�းအစား �ကားခံဇ�နအ်ရွယ်အစား ရမ�တ ်

�ကီးမားသည့်ြမစ်��င် ့�ကီးမားသည့် ြမစ်တိ� ့ ေပါငး်ဆံ�မ�  ၁၀ ကီလိ�မီတာ ၂ 

�ကီးမားသည့်ြမစ်��င် ့ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် တိ��့ �င့ ်ေပါငး်ဆံ�မ� ၂၀ ကီလိ�မီတာ ၃ 

ထံ�းေကျာက်ဘ�မိေဗဒ- ထံ�းေကျာက်ေဒသ ေြမမျက်��ာသွငြ်ပငအ်ေပ� ြဖတ်သနး်စီးဆငး်သွားသည်ဟ� Lehner and 

Dallaire 2014  က အမျိ�းအစား ခွဲြခားထားေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� ရမ�တ် ၃ ေပးထားသည်။ 

မျိ�းသ��းလ�နးီငါးများ ��င့ ်အြခားေရသတ� ဝါများ တည်��ိမ� - ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင၊်  အလွနအ်မငး် မျိ�းသ��းလ�နးီ ြဖစ်ေန 

ေသာ၊ မျိ�းသ��းလ�နးီြဖစ်ေနသာ၊ မျိ�းသ��းလွယ်ေသာငါးမျိ�းစိတ်များ��င့ ် အြခားေရသတ� ဝါများ တည်��ိမည်ဟ�ေသာ 

ခန်မ့�နး်ချက်များကိ� IBAT/Redlist Freshwater Assessment မ� ရ��ိထားသည်။ ထိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ��ိ ြမစ် 

အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� (ဇယား ဂ ၈) တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့် ရမ�တ်များေပးထားသည်။ 

ဇယား ဂ ၈။ မျိ�းသ��းလ�နးီ ငါးများ ��င့ ်အြခားေရေနသက်��ိများ တည်��ိမ�အလိ�က် ရမ�တ်များ 

ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းနယ်နမိိတ်ေဘာငတ်စ်ခ�ကိ� 

ြဖတ်သနး်သွား�ပီး အ��ရာယ်��ိအနေီရာငစ်ာရငး်ဝင ်

ငါးမျိ�းစိတ် ��ိေနမ�ကိ� ��နြ်ပထားသည်။ 

မျိ�းသ��း�ိ�ငေ်သာငါး မျိ�းသ��းလ�နးီငါး 
အလွနအ်မငး် 

မျိ�းသ��းလ�နးီငါး 

ရမ�တ ် ၃ ၄ ၅ 

ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းနယ်နမိိတ်ေဘာငတ်စ်ခ�ကိ� 

ြဖတ်သနး်သွား�ပီး အ��ရာယ်��ိအနေီရာငစ်ာရငး်ဝင ်

(ငါးမဟ�တ်ေသာ) မျိ�းစိတ် ��ိေနမ�ကိ� ��နြ်ပထားသည်။ 

မျိ�းသ��း�ိ�ငေ်သာ 

ေရေနမျိ�းစိတ်                       

(ငါးမဟ�တ်ေသာ) 

မျိ�းသ��းလ�နးီ 

ေရေနမျိ�းစိတ် 

(ငါးမဟ�တ်ေသာ) 

အလွနအ်မငး် 

မျိ�းသ��းလ�နးီ 

ေရေနမျိ�းစိတ် 

(ငါးမဟ�တ်ေသာ) 

ရမ�တ ် ၃ ၄ ၅ 

ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်လွယ်မ� ရမ�တ် - ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်တစ်ခ�စီအတွက် စ�ေပါငး်ရမ�တ်တစ်ခ�ကိ� တွက်ချက် ခဲ့�ပီး 

တနဖိ်�းများမ�◌ာ +၁ မ� +၂၃ အ�ကား��ိသည်။ 

• ရမ�တ် ၄ ��င့ညီ်ေသာ သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ထ့က်နည်းေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� ထခိိ�က်လွယ်မ�နမ့်ိေသာ 

အမျိ�းအစားသတ်မ�တ်သည်။ 
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KBA အမျိ�းအစား ရမ�တ ်

က�နး်တွငး်ြမစ်များ   ၂ 

က�နး်ေြမသက်သက်  ၁ 

ြမစ်ဆံ�ေနရာများ- ဤေနရာများကိ� ေရအမျိ�းမျိ�းေရာေ��ာေနေသာေနရာများ ��င့ ် ေ���ေြပာငး်သွားလာရာလမ်းေ�ကာငး် 

များအြဖစ် အသအိမ�တ်ြပ�ထား�ပီး၊ များေသာအားြဖင် ့ အေရးပါသည့်ေနထိ�ငက်ျက်စားရာေနရာ၏ အဂ� ါရပ်များ��ိ�က 

သည်။ ြမစ်များေပါငး်ဆံ�သည့်ေနရာများကိ� ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး် အမျိ�းအစားခွဲြခားြခငး် အချက်အလက်အစ�အေဝးကိ� 

ြပနလ်ည် သံ�းသပ်ြခငး်ြဖင် ့ စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ခဲ့သည်။ က�မ်းကျငပ်ညာ��ငမ်ျားက သတ်မ�တ်ေပးသည့် သက်ေရာက်ဧရိယာ 

တစ်ခ� ဖနတ်ီးရန၊် ထိ�ေနရာတစ်ခ�စီတွင ် အရွယ်အမျိ�းမျိ�း��ိသည့် �ကားခံဇ�နမ်ျားကိ� ထိ�ေနရာတစ်ခ�စီတွငခ်ျမ�တ်ခဲ့သည်။ 

ထိ�သက်ေရာက်ဧရိယာများကိ� ြဖတ်သနး်သွားသည့် ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� (ဇယား ဂ ၇) တွင ်ရမ�တ်များ သတ်မ�တ် 

ေပးထားသည်။ 

ဇယား ဂ ၇။ ြမစ်ဆံ�ေနရာအမျိ�းအစား��င့ ်�ကားခံဇ�န ်အရွယ်အစား( ကီလိ�မီတာ)အလိ�က် ရမ�တ်များ 

ြမစ်ဆံ�ေနရာအမျိ�းအစား �ကားခံဇ�နအ်ရွယ်အစား ရမ�တ ်

�ကီးမားသည့်ြမစ်��င် ့�ကီးမားသည့် ြမစ်တိ� ့ ေပါငး်ဆံ�မ�  ၁၀ ကီလိ�မီတာ ၂ 

�ကီးမားသည့်ြမစ်��င် ့ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး် တိ��့ �င့ ်ေပါငး်ဆံ�မ� ၂၀ ကီလိ�မီတာ ၃ 

ထံ�းေကျာက်ဘ�မိေဗဒ- ထံ�းေကျာက်ေဒသ ေြမမျက်��ာသွငြ်ပငအ်ေပ� ြဖတ်သနး်စီးဆငး်သွားသည်ဟ� Lehner and 

Dallaire 2014  က အမျိ�းအစား ခွဲြခားထားေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� ရမ�တ် ၃ ေပးထားသည်။ 

မျိ�းသ��းလ�နးီငါးများ ��င့ ်အြခားေရသတ� ဝါများ တည်��ိမ� - ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတွင၊်  အလွနအ်မငး် မျိ�းသ��းလ�နးီ ြဖစ်ေန 

ေသာ၊ မျိ�းသ��းလ�နးီြဖစ်ေနသာ၊ မျိ�းသ��းလွယ်ေသာငါးမျိ�းစိတ်များ��င့ ် အြခားေရသတ� ဝါများ တည်��ိမည်ဟ�ေသာ 

ခန်မ့�နး်ချက်များကိ� IBAT/Redlist Freshwater Assessment မ� ရ��ိထားသည်။ ထိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများ��ိ ြမစ် 

အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� (ဇယား ဂ ၈) တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့် ရမ�တ်များေပးထားသည်။ 

ဇယား ဂ ၈။ မျိ�းသ��းလ�နးီ ငါးများ ��င့ ်အြခားေရေနသက်��ိများ တည်��ိမ�အလိ�က် ရမ�တ်များ 

ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းနယ်နမိိတ်ေဘာငတ်စ်ခ�ကိ� 

ြဖတ်သနး်သွား�ပီး အ��ရာယ်��ိအနေီရာငစ်ာရငး်ဝင ်

ငါးမျိ�းစိတ် ��ိေနမ�ကိ� ��နြ်ပထားသည်။ 

မျိ�းသ��း�ိ�ငေ်သာငါး မျိ�းသ��းလ�နးီငါး 
အလွနအ်မငး် 

မျိ�းသ��းလ�နးီငါး 

ရမ�တ ် ၃ ၄ ၅ 

ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းနယ်နမိိတ်ေဘာငတ်စ်ခ�ကိ� 

ြဖတ်သနး်သွား�ပီး အ��ရာယ်��ိအနေီရာငစ်ာရငး်ဝင ်

(ငါးမဟ�တ်ေသာ) မျိ�းစိတ် ��ိေနမ�ကိ� ��နြ်ပထားသည်။ 

မျိ�းသ��း�ိ�ငေ်သာ 

ေရေနမျိ�းစိတ်                       

(ငါးမဟ�တ်ေသာ) 

မျိ�းသ��းလ�နးီ 

ေရေနမျိ�းစိတ် 

(ငါးမဟ�တ်ေသာ) 

အလွနအ်မငး် 

မျိ�းသ��းလ�နးီ 

ေရေနမျိ�းစိတ် 

(ငါးမဟ�တ်ေသာ) 

ရမ�တ ် ၃ ၄ ၅ 

ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာ ထခိိ�က်လွယ်မ� ရမ�တ် - ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်တစ်ခ�စီအတွက် စ�ေပါငး်ရမ�တ်တစ်ခ�ကိ� တွက်ချက် ခဲ့�ပီး 

တနဖိ်�းများမ�◌ာ +၁ မ� +၂၃ အ�ကား��ိသည်။ 

• ရမ�တ် ၄ ��င့ညီ်ေသာ သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ထ့က်နည်းေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� ထခိိ�က်လွယ်မ�နမ့်ိေသာ 

အမျိ�းအစားသတ်မ�တ်သည်။ 
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• ရမ�တ် + ၄ ��င့ ် + ၅ အ�ကား��ိေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� ထခိိ�က်လွယ်မ�အလယ်အလတ် အမျိ�းအစား 

သတ်မ�တ်သည်။ 

• ရမ�တ် + ၉ ��င့ ် + ၁၃ အ�ကား��ိေသာ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များကိ� ထခိိ�က်လွယ်မ�ြမင့ေ်သာ အမျိ�းအစား 

သတ်မ�တ်သည်။ 

• ရမ�တ် + ၁၃ ��င့ ် ညီေသာ ထိ�ထ့က်�ကီးေသာ ြမစ်အပိ�ငး်အကန ့မ်ျားကိ� ထခိိ�က်လွယ်မ�အလွနြ်မင့ေ်သာ 

အမျိ�းအစား သတ်မ�တ်သည်။ 

ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာ အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက် - ထိ�ေနာက်တွင ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�အတွငး် ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်တစ်ခ�စီ၏ 

ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်လွယ်မ�များကိ� စ�စည်း�ပီး ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�လံ�း ၏ ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာစ�စ�ေပါငး်တနဖိ်�းကိ� 

တွက်ချက်ပါသည်။ ထိ�သိ�တ့ွက်ချက်ရာတွင၊် ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်တစ်ခ�စီ၏ အ��ည်��င်ေ့ဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာထခိိ�က်လွယ်မ� 

ရမ�တ်များအလိ�က်အေလးဆတနဖိ်�းေပး စ�စ�ေပါငး်�ပီး၊ ထိ�ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး်��ိ ြမစ်အစိတ်အပိ�ငး်များ၏ စ�စ�ေပါငး် 

အ��ည်ြဖင့ြ်ပနစ်ားြခငး်သည်။ ထိ�တနဖိ်�းများကိ� အဆင် ့၁- ၅ အထ ိစံ��နး်အတိ�ငး်ြပနလ်ည်ခွဲြခားရာ၌၊ ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာ 

တနဖိ်�းအလွနန်မ့်ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�ကိ� ၁ ဟ�သတ်မ�တ်ကာ ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာတနဖိ်�း အလွနြ်မင့ေ်သာ ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�ကိ� 

၅ ဟ� သတ်မ�တ်ပါသည်။ 

3။ က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ   

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ��ိ က�နး်ေြမဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများကိ� ဆနး်စစ်ရာတွင ်အဓိကစံချိနစံ်��နး်ေလးခ�ကိ� အသံ�းြပ�၍ -  အဓိကကျ 

သည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲဧရိယာများ၊ ေဘးမ့ဲေတာ ဧရိယာများ၊ မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာများ ��င့ ် ေဂဟေဗဒ 

ဆိ�ငရ်ာေဒသများ (ecoregions)ဟ�၍ ထိ�ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲတနဖိ်�း��ိဧရိယာများကိ�  ခွဲြခားသတ်မ�တ်ပါသည်။  

အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲတည်��ိနယ်ေြမများ - ကျန�်�ိသမ� အေရးပါေသာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ��ိသည့် 

နယ်ေြမဧရိယာများကိ� စိစစ်ေဖာ်ထ�တ်ရန ် နည်းလမ်းအသစ်မ�ာ အဓိကကျသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲဧရိယာများ (Key 

Biodiversity Area KBA) သတ်မ�တ်မ�ြဖစ်သည်။ KBA များသည် ��ငး်လငး်စွာ သတ်မ�တ်ထားသည့် နယ်နမိိတ်များ 

��ိသည် ့ ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ အေရးပါေသာေနရာများြဖစ်သည်။ ယငး်တိ�သ့ည် က�နး်ေြမ ၊ ေရချိ� ��င့ ် ပငလ်ယ်သမ�ဒ�ရာ 

ေဂဟစနစ်များအတွငး်��ိ မျိ�းသ��းလ�နးီြဖစ်ေနေသာ အပင ်��င့ ်တိရစ�ာနမ်ျိ�းစိတ်များအတွက် အေရးပါသည့် ကျငလ်ည် 

ကျက်စားရာေနရာများ အပါအဝင၊်ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ ဆက်လက်တည်��ိေနရန ် က�ညီြဖည့်ဆည်း 

ေပးသည်ေ့နရာများြဖစ်သည်။  KBA များကိ� ကမ�ာအဆင် ့ စံြပ�ထားေသာ စံ��နး်များ��င့ ် အေြခခံသတ်မ�တ်ချက် 

များအသံ�းြပ��ပီး �ိ�ငင်အံဆင့စိ်စစ်သတ်မ�တ်�ကြခငး်ြဖစ်သည်။ ယငး်တိ�သ့ည် တစ်ကမ�ာလံ�းအ��ံ ့ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ 

ထနိး်သမ်ိးေရးအတွက် အေရးပါဆံ�းေနရာများကိ� ကိ�ယ်စားြပ��ကသည်။  

စံ��နး် ၁၁ ခ�ထဲမ�  တစ်ခ� ��င်အ့ထက် စံ��နး်များ��င်က့ိ�က်ညီလ�င ်၎ငး်ကိ� ကမ�ာအဆင့ ် KBA အရည်အချငး် သတ်မ�တ်ချက် 

မီသည့်ေနရာအြဖစ် သတ်မ�တ်သည်။ ထိ�စံ��နး်များကိ� အမျိ�းအစားငါးခ�အတွငး် ထည့်သွငး်ထားခဲ့ရာ၊ ယငး်တိ�မ့�ာ - 

မျိ�းသ��းလ�နးီ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ၊ အရပ်ေဒသကန ့သ်တ်ထားသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ၊ ေဂဟေဗဒစနစ်၏ 

ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးေထာက်ပ့ံ�ိ�ငစွ်မ်း၊ ဇီဝေဗဒဆိ�ငရ်ာြဖစ်စ�များ ��င့ ် အစားမထိ�း�ိ�ငမ်�တိ� ့ြဖစ်သည်။ ယငး်စံ��နး် 

သတ်မ�တ်ချက်များသည် အားလံ�း��င်ဆ့ိ�ငေ်သာလ�မ်းြခံ�ေသာ သတ်မ�တ်ချက်များြဖစ်�ပီး၊ လက်��ိ သဘာဝေဘးမ့ဲေတာ 

များ၊ င�က်များအတွက် အေရး�ကီးသည့်နယ်ေြမများ၊ အပငမ်ျားအတွက် အေရး�ကီးသည့်နယ်ေြမများ ��င့ ် ေရချိ� 

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲအတွက် အေရး�ကီးသည့်ေနရာများ များေသာအားြဖင် ့ြခံ�ငံ�ပါ��ိသည်။ 
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ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၊ံ   KBA  ကနဦးစာရငး်သွငး်ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ အလ�ပ်�ံ�ေဆွးေ�းွပွဲကိ�  Wildlife Conservation Society(WCS) က 

၂၀၁၂ ခ���စ် ဇနန်ဝါရီလ တွင ် ြပ�လ�ပ်ခဲ့�ပီး၊ ထိ�အလ�ပ်�ံ�ေဆွးေ�းွပဲွအတွငး် KBA  ၁၃၂ ခ� သတ်မ�တ်ခဲ့သည်။ ဤ ကနဦး  

KBA database ကိ� မွမ်းမံရန ်၊ SEA အဖွဲ�သည် ဒ�တိယအ�ကိမ်ေြမာက် ��စ်ရက်�ကာ ေဆွးေ�းွပွဲကိ� အစိ�းရေအဂျငစီ်များ ၊ 

�ိ�ငင်တံကာ ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမ်ိးေရးအဖွဲ�အစည်းများ ၊ ြပည်တွငး်NGO များ ၊ ပ�ဂ�လိကက� ��င့ ်ပညာေရးအသိ�ငး် 

အဝိ�ငး်များ ��င့ ်၂၀၁၇ ခ���စ် ဇ�လိ�ငလ်တွင ်ကျငး်ပခဲ့သည်။ လက်ေတွ�ကွငး်ဆငး်ေလလ့ာမ�များ၊  GIS ခွဲြခမ်း စိတ်ြဖာမ� ��င့ ်

က�မ်းကျငပ်ညာ��ငမ်ျား၏အသိပညာများ ��င့ ် အားလံ�းပ�းေပါငး်ပါဝငေ်ြမပံ�ေရးဆွမဲ�များြဖင့ ် KBA နယ်နမိိတ်များကိ� 

သတ်မ�တ်ခဲ့သည်။ က�မ်းကျငပ်ညာ��ငမ်ျား စ�ေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ေ�ကာင့ ် ယခ�အခါ KBA ေတွ� ��ိရာ ေနရာများသည် 

�ိ�ငင်၏ံ ၄၁ ရာခိ�င�်�နး်နးီပါး ဖံ�းလ�မ်းမ���ိ�ပီြဖစ်၍၊KBA တည်ေနရာ ၁၈၂ ခ� အပါအဝင ်၏ KBA နယ်နမိိတ်များကိ� ချိနည်�ိ၍ 

ြပနလ်ည် သတ်မ�တ်�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။  ထိ�သိ�ေ့ဆာငရွ်က်�ိ�ငြ်ခငး်မ�ာ -ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲေလလ့ာမ�များတွင ် ပိ�၍ အားစိ�က် 

ေဆာငရွ်က်လာ�ပီး က�မ်းကျငပ်ညာ��ငမ်ျား၏ အသပိညာ ��င့ ်အေတွ�အ�ကံ�များ စ�ေပါငး်အသံ�းချေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။   

ထိ� မွမ်းမံထားသည့်  KBA ေဒတာေဘစ့် ကိ� ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲတနဖိ်�းများ ဆနး်စစ်ရာတွင ်အသံ�းြပ�ခဲ့သည်။ 

ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးထားေသာနယ်ေြမများ “Protected Areas” - အမျိ�းသားအဆင် ့ ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးထားေသာ 

နယ်ေြမများစနစ်သည် အမျိ�းသားဥယျာ�များ ၊ ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ်ေဘးမ့ဲေတာများ ၊ သစ်ေတာဥယျာ�များ ��င့ ်သဘာဝ 

သစ်ေတာ�ကိ�းဝိ�ငး်များ အပါအဝင ် �ိ�ငင်၏ံ ၆ ရာခိ�င�်�နး် နးီပါးကိ� ဖံ�းလ�မ်းထားသည်။ ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးထားသည့် 

နယ်ေြမများ“PA”ကိ� �ိ�ငင်ေံတာ်၏ဥပေဒအတွငး် တရားဝင ်သတ်မ�တ်ထားသည်။ အချိ��  KBA များ ��င့ ်  PA များသည် 

နယ်ေြမဧရိယာြခငး် ထပ်လျက်��ိေသာ်လည်း  KBA  စနစ်သည် ပိ�ကျယ်ြပန ့လ်�မ်းြခံ�ကာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် 

ကျန�်�ိေနေသးသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲတနဖိ်�းများကိ� ပိ�မိ�ကိ�ယ်စားြပ�သည်။  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးထား 

ေသာနယ်ေြမများ (PA) ထ�ေထာငသ်တ်မ�တ်မ�သည် စနစ်ကျေသာ လ�ပ်ငနး်စ�တစ်ခ� မဟ�တ်ခဲ့ေသာ်လည်း ၎ငး်တိ�က့ိ� 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဆနး်စစ်မ�တွငထ်ည့်သွငး်ခဲ့ြခငး်မ�ာ လွနခ်ဲ့သည့် ၁၀��စ်ေကျာ်ကာလက ထ�ေထာငခ်ဲ့သည် ့ ထိ� PA 

စနစ်သည် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲထနိး်သမ်ိးေရး ဦးစားေပးအစီအစ�များ��င် ့ပံ�ေဖာ်ထားေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။   

မထမိခိ�က်��ိေနေသာသစ်ေတာများ (intact forest) -  ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများအတွက် ဤအနးီစပ်ဆံ�းစကားရပ်ကိ� အသံ�း 

ြပ�သည်။ အဘယ်ေ�ကာင့ဆ်ိ�ေသာ် မထိမခိ�က်��ိေနေသာသစ်ေတာများသည် အဆင့န်မ့်ိကျသွားေသာ သစ်ေတာများ��င် ့

��ငိး်ယ��လ�င ် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ၊ က�နစ်ည်ထ�တ်လ�ပ်မ�စွမ်းအား၊ ဝနေ်ဆာငမ်�အမျိ�းမျိ�းကိ� ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိး 

ေပးအပ်ေနမ���င့ ် ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း��င့လ်�ပ်ငနး်စ�များကိ� ပိ�မိ�ေပးအပ်�ိ�ငေ်သာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ မထိမခိ�က် 

��ိေနေသးေသာသစ်ေတာများသည် တဆက်တစပ်တည်းြဖန ့က်ျက်လျက်��ိေသာ သဘာဝေဂဟစနစ်များြဖစ်�ပီး လ�သား 

၏လ�ပ်ေဆာငမ်�များ သသိာ�ကီးမားစွာခံစားရသည့်လက�ဏာမ��ိပါ။ ထိ� ့ြပင ်အမျိ�းမျိ�းေသာမျိ�းစိတ်များ အစ�အြပံ�လိ�က် 

ေနထိ�င�်ိ�ငမ်�အပါအဝင ် ေဒသမျိ�းရငး် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများအားလံ�းကိ� ထနိး်သမ်ိးထား�ိ�ငရ်န ် လံ�လံ�ေလာက်ေလာက် 

�ကီးမားသည်။  

သစ်ေတာများကိ� ဆနး်စစ်ရာတွင ်သတငး်ရငး်ြမစ်��စ်ခ�ကိ� အသံ�းြပ�ခဲ့ပါသည်။ ြမနမ်ာသ့စ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ�အေြပာငး်အလဲ 

(Myanmar Forest Cover Change (2002-2014))  အစီရငခ်ံစာ ��င့ ်  Hansen et al. ( 2013) တိ� ့ြဖစ်သည်။ မထခိိ�က် 

ေသးေသာ သစ်ေတာ (သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ� ၈၀ ရာခိ�င�်�နး်ေကျာ်)၊ အဆင့န်မ့်ိကျသွားေသာ သစ်ေတာ (သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ� 

၁၀ ရာခိ�င�်�နး် မ� ၈၀ ရာခိ�င�်�နး်�ကား) စိ�က်ခငး် ��င့ ်သစ်ေတာမဟ�တ်ေသာ နယ်ေြမများ (သစ်ပငေ်ပါက်ေရာက်ဖံ�းလ�မ်းမ� 

၁၀ ရာခိ�င�်�နး်ေအာက်) စသည်ြဖင့ ်သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ�ြပေြမပံ�များအြပင ်  မထခိိ�က်ေသးေသာသစ်ေတာ၊ အဆင့န်မ့်ိကျ 

သွားေသာ သစ်ေတာ၊ အဆင့န်မ့်ိကျသွားေသာေဒသများ ��င့ ် ေြပာငး်လဲသွားေသာ သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ�များအတွက် 

ဂရပ်ပံ�များ��င့ ်ဇယားများကိ� ဖနတ်ီးရန ် Myanmar Forest Cover Change (2002-2014) ေလ့လာမ�မ� အချက်အလက် 

များကိ� အသံ�းြပ�ခဲ့သည်။  



 

194 

 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၊ံ   KBA  ကနဦးစာရငး်သွငး်ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ အလ�ပ်�ံ�ေဆွးေ�းွပွဲကိ�  Wildlife Conservation Society(WCS) က 

၂၀၁၂ ခ���စ် ဇနန်ဝါရီလ တွင ် ြပ�လ�ပ်ခဲ့�ပီး၊ ထိ�အလ�ပ်�ံ�ေဆွးေ�းွပဲွအတွငး် KBA  ၁၃၂ ခ� သတ်မ�တ်ခဲ့သည်။ ဤ ကနဦး  

KBA database ကိ� မွမ်းမံရန ်၊ SEA အဖွဲ�သည် ဒ�တိယအ�ကိမ်ေြမာက် ��စ်ရက်�ကာ ေဆွးေ�းွပွဲကိ� အစိ�းရေအဂျငစီ်များ ၊ 

�ိ�ငင်တံကာ ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမ်ိးေရးအဖွဲ�အစည်းများ ၊ ြပည်တွငး်NGO များ ၊ ပ�ဂ�လိကက� ��င့ ်ပညာေရးအသိ�ငး် 

အဝိ�ငး်များ ��င့ ်၂၀၁၇ ခ���စ် ဇ�လိ�ငလ်တွင ်ကျငး်ပခဲ့သည်။ လက်ေတွ�ကွငး်ဆငး်ေလလ့ာမ�များ၊  GIS ခွဲြခမ်း စိတ်ြဖာမ� ��င့ ်

က�မ်းကျငပ်ညာ��ငမ်ျား၏အသိပညာများ ��င့ ် အားလံ�းပ�းေပါငး်ပါဝငေ်ြမပံ�ေရးဆွမဲ�များြဖင့ ် KBA နယ်နမိိတ်များကိ� 

သတ်မ�တ်ခဲ့သည်။ က�မ်းကျငပ်ညာ��ငမ်ျား စ�ေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ေ�ကာင့ ် ယခ�အခါ KBA ေတွ� ��ိရာ ေနရာများသည် 

�ိ�ငင်၏ံ ၄၁ ရာခိ�င�်�နး်နးီပါး ဖံ�းလ�မ်းမ���ိ�ပီြဖစ်၍၊KBA တည်ေနရာ ၁၈၂ ခ� အပါအဝင ်၏ KBA နယ်နမိိတ်များကိ� ချိနည်�ိ၍ 

ြပနလ်ည် သတ်မ�တ်�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။  ထိ�သိ�ေ့ဆာငရွ်က်�ိ�ငြ်ခငး်မ�ာ -ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲေလလ့ာမ�များတွင ် ပိ�၍ အားစိ�က် 

ေဆာငရွ်က်လာ�ပီး က�မ်းကျငပ်ညာ��ငမ်ျား၏ အသပိညာ ��င့ ်အေတွ�အ�ကံ�များ စ�ေပါငး်အသံ�းချေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။   

ထိ� မွမ်းမံထားသည့်  KBA ေဒတာေဘစ့် ကိ� ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲတနဖိ်�းများ ဆနး်စစ်ရာတွင ်အသံ�းြပ�ခဲ့သည်။ 

ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးထားေသာနယ်ေြမများ “Protected Areas” - အမျိ�းသားအဆင် ့ ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးထားေသာ 

နယ်ေြမများစနစ်သည် အမျိ�းသားဥယျာ�များ ၊ ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ်ေဘးမ့ဲေတာများ ၊ သစ်ေတာဥယျာ�များ ��င့ ်သဘာဝ 

သစ်ေတာ�ကိ�းဝိ�ငး်များ အပါအဝင ် �ိ�ငင်၏ံ ၆ ရာခိ�င�်�နး် နးီပါးကိ� ဖံ�းလ�မ်းထားသည်။ ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးထားသည့် 

နယ်ေြမများ“PA”ကိ� �ိ�ငင်ေံတာ်၏ဥပေဒအတွငး် တရားဝင ်သတ်မ�တ်ထားသည်။ အချိ��  KBA များ ��င့ ်  PA များသည ်

နယ်ေြမဧရိယာြခငး် ထပ်လျက်��ိေသာ်လည်း  KBA  စနစ်သည် ပိ�ကျယ်ြပန ့လ်�မ်းြခံ�ကာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် 

ကျန�်�ိေနေသးသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲတနဖိ်�းများကိ� ပိ�မိ�ကိ�ယ်စားြပ�သည်။  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး် ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးထား 

ေသာနယ်ေြမများ (PA) ထ�ေထာငသ်တ်မ�တ်မ�သည် စနစ်ကျေသာ လ�ပ်ငနး်စ�တစ်ခ� မဟ�တ်ခဲ့ေသာ်လည်း ၎ငး်တိ�က့ိ� 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ဆနး်စစ်မ�တွငထ်ည့်သွငး်ခဲ့ြခငး်မ�ာ လွနခ်ဲ့သည့် ၁၀��စ်ေကျာ်ကာလက ထ�ေထာငခ်ဲ့သည် ့ ထိ� PA 

စနစ်သည် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲထနိး်သမ်ိးေရး ဦးစားေပးအစီအစ�များ��င် ့ပံ�ေဖာ်ထားေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည်။   

မထမိခိ�က်��ိေနေသာသစ်ေတာများ (intact forest) -  ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများအတွက် ဤအနးီစပ်ဆံ�းစကားရပ်ကိ� အသံ�း 

ြပ�သည်။ အဘယ်ေ�ကာင့ဆ်ိ�ေသာ် မထိမခိ�က်��ိေနေသာသစ်ေတာများသည် အဆင့န်မ့်ိကျသွားေသာ သစ်ေတာများ��င် ့

��ငိး်ယ��လ�င ် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများ၊ က�နစ်ည်ထ�တ်လ�ပ်မ�စွမ်းအား၊ ဝနေ်ဆာငမ်�အမျိ�းမျိ�းကိ� ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိး 

ေပးအပ်ေနမ���င့ ် ဆက်သွယ်�ိ�ငစွ်မ်း��င့လ်�ပ်ငနး်စ�များကိ� ပိ�မိ�ေပးအပ်�ိ�ငေ်သာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ မထိမခိ�က် 

��ိေနေသးေသာသစ်ေတာများသည် တဆက်တစပ်တည်းြဖန ့က်ျက်လျက်��ိေသာ သဘာဝေဂဟစနစ်များြဖစ်�ပီး လ�သား 

၏လ�ပ်ေဆာငမ်�များ သသိာ�ကီးမားစွာခံစားရသည့်လက�ဏာမ��ိပါ။ ထိ� ့ြပင ်အမျိ�းမျိ�းေသာမျိ�းစိတ်များ အစ�အြပံ�လိ�က် 

ေနထိ�င�်ိ�ငမ်�အပါအဝင ် ေဒသမျိ�းရငး် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများအားလံ�းကိ� ထနိး်သမ်ိးထား�ိ�ငရ်န ် လံ�လံ�ေလာက်ေလာက် 

�ကီးမားသည်။  

သစ်ေတာများကိ� ဆနး်စစ်ရာတွင ်သတငး်ရငး်ြမစ်��စ်ခ�ကိ� အသံ�းြပ�ခဲ့ပါသည်။ ြမနမ်ာသ့စ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ�အေြပာငး်အလဲ 

(Myanmar Forest Cover Change (2002-2014))  အစီရငခ်ံစာ ��င့ ်  Hansen et al. ( 2013) တိ� ့ြဖစ်သည်။ မထခိိ�က် 

ေသးေသာ သစ်ေတာ (သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ� ၈၀ ရာခိ�င�်�နး်ေကျာ်)၊ အဆင့န်မ့်ိကျသွားေသာ သစ်ေတာ (သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ� 

၁၀ ရာခိ�င�်�နး် မ� ၈၀ ရာခိ�င�်�နး်�ကား) စိ�က်ခငး် ��င့ ်သစ်ေတာမဟ�တ်ေသာ နယ်ေြမများ (သစ်ပငေ်ပါက်ေရာက်ဖံ�းလ�မ်းမ� 

၁၀ ရာခိ�င�်�နး်ေအာက်) စသည်ြဖင့ ်သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ�ြပေြမပံ�များအြပင ်  မထခိိ�က်ေသးေသာသစ်ေတာ၊ အဆင့န်မ့်ိကျ 

သွားေသာ သစ်ေတာ၊ အဆင့န်မ့်ိကျသွားေသာေဒသများ ��င့ ် ေြပာငး်လဲသွားေသာ သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ�များအတွက် 

ဂရပ်ပံ�များ��င့ ်ဇယားများကိ� ဖနတ်ီးရန ် Myanmar Forest Cover Change (2002-2014) ေလ့လာမ�မ� အချက်အလက် 

များကိ� အသံ�းြပ�ခဲ့သည်။  
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ြမစ်ဝ�မ်းအလိ�က် ��စ်စ�ထပ်တိ�းလာေသာ သစ်ေတာဆံ�း�� ံးမ�များ ��င့ ် မထိမခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာများအတွက် 

ပံ�ြပကားချပ်များကိ�   Hansen ei al. ထမံ� ရယ�သည်။ သစ်ေတာဆံ�း�� ံးမ�အတွက် သက်ဆိ�ငရ်ာသစ်ေတာ၏ ဟငး်လငး်ပွင့ ်

အဆင် ့��င့ ်အလငး်တိ�းေပါက်မ�အလယ်အလတ်အဆင့စ်သည်တိ�အ့ေပ�မ�တည် ဆံ�းြဖတ်သည်။ ဤ ပံ�ြပကားချပ်များတွင ်

အသံ�းြပ�သည် ့ သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ�တိ�ငး်တာနည်းသည် Myanmar Global Forest Resources Assessment 2015 ��င့ ်

Myanmar Forest Cover Change (2002-2014) ေလလ့ာမ� ပံ�ြပကားချပ်များအေပ� အေြခခံခဲ့သည်။ 

“ဟငး်လငး်ပွင့သ်စ်ေတာ - open forest ”ဟ�သည့် ေဝါဟာရသည် သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ� ၁၀ ရာခိ�င�်�နး်ထက်များ�ပီး ၄၀ 

ရာခိ�င�်�နး် သိ�မ့ဟ�တ် ၎ငး်ထက်နည်းေသာသစ်ေတာကိ� ရည်��နး်သည်။ “အလငး်တိ�းေပါက်မ�အလယ်အလတ်” အဆင့�်�ိ 

သစ်ေတာသည် သစ်ေတာဖံ�းလ�မ်းမ� ၄၀ ရာခိ�င�်�နး်ထက် များ�ပီး ၈၀ ရာခိ�င�်�နး် သိ�မ့ဟ�တ် ၎ငး်ထက်နည်းေသာ 

သစ်ေတာကိ� ရည်��နး်သည်။ “မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာ”သစ်ေတာသည် သစ်ေတာ ဖံ�းလ�မ်းမ� ၈၀ ရာခိ�င�်�နး် ေကျာ်��ိ 

သည်။ 

ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသများ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် အပငမ်ျား၊ တိရစ�ာနမ်ျား၊ ရာသဦတ� ��င့ ် ဘ�မိ��ပ်သွငဆ်ိ�ငရ်ာ စ�ိ�က် 

လက�ဏာများ၏ မ�လဂ�ဏအ်ရည်အချငး်အစ�အေဝးကိ� အေြခခံသတ်မ�တ်သည့် ေဂဟေဗဒဆိ�ငရ်ာေဒသ ၁၄ ခ� ��င် ့ 

ကိ�ယ်စားြပ�ထားသည်။ ေဂဟေဒသတစ်ခ�စီသည် ပထဝီေဒသအလိ�က် ကွဲြပားသည့်မျိ�းစိတ်များ၊ သဘာဝ 

အသိ�က်အဝနး်များ ��င့ ်ပတ်ဝနး်ကျငအ်ေြခအေနများ အတ�ေရာေ��ာတည်��ိ�ကသည်။ ေဂဟေဒသများသည် ေဂဟစနစ် 

များ(��င့ ်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်အရငး်အြမစ်များ၏ အမျိ�းအစား၊ အရည်အေသွး ��င့ ်အေရအတွက်)��င် ့ေယဘ�ယျအား 

ြဖင့ ် ဆငတ်�ေသာဧရိယာများြဖစ်သည်။ ေဂဟေဒသများကိ� ဘ�မိေဗဒ၊ ေြမြပငအ်သွငသ်�ာနမ်ျား၊ ေြမဆလီ�ာ၊ 

သဘာဝေပါက်ပငမ်ျား၊ ရာသီဥတ�၊ ေြမအသံ�းချမ�၊ ေတာ�ိ�ငး်တိရစ�ာန ် ��င့ ် ဇလေဗဒအပါအဝင၊် ေဂဟစနစ်၏ 

အရည်အေသွး��င့ ် ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးေထာက်ပ့ံ�ိ�ငမ်� ကွာြခားချက်များကိ� သက်ေရာက်ေသာ သိ�မ့ဟ�တ် ထငဟ်ပ် 

ေသာ သက်��ိဆိ�ငရ်ာ ��င့ ်ဓာတ���င် ့��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ သဘာဝြဖစ်စ�များ၏ ပံ�စံ ��င့ ်ဖွဲ�စည်းပါဝငမ်�အချိ�းအစား တိ�က့ိ� ခွဲြခား 

စိတ်ြဖာြခငး်ြဖင့ ်သတ်မ�တ်ပါသည်။ တစ်ခ� သိ�မ့ဟ�တ် တစ်ခ�ထက်ပိ�ေသာ အြခားစံ��နး်များ ��င့ ်ေပါငး်စပ် လိ�က်သည့်အခါ 

ေဂဟေဒသများသည်  အဓိကကျသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ဧရိယာများ (KBA )၊ ကာကွယ်ထနိး်သိမ်းထားသည့် နယ်ေြမများ 

(PA) ��င့ ် မထိမခိ�က်ေသးေသာ သစ်ေတာများအတွငး် ေတွ�ရသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲတိ�၏့ ��ငိး်ရတနဖိ်�းအတွက် 

အေရးပါသည့် သတငး်ရငး်ြမစ်တစ်ခ� ြဖစ်ပါသည်။ 

3.1။ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲများတည်�� ိရာြမစ်ဝ�မ်းအေပ�ဆန်းစစ်မ�  

ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ များကိ�  ဆက်စပ်လ�မ်းြခံ� ေသာအနးီစပ်ဆံ�းတနဖိ်�းများကိ�ရရန၊် အဓိကကျသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ဧရိယာ 

များ (KBA) ��င့ ် မထခိိ�က်ေသးေသာ သစ်ေတာများကိ� စ�ေပါငး်၍ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ အ��နး်ကိနး်တစ်ခ�ကိ� ဖနတ်ီးြပ�လ�ပ် 

ယ�သည်။ ထိ�အ��နး်ကိနး်သည် ြမစ်ဝ�မ်းတစ်ခ�စီအတွငး်��ိ ဧရိယာများ၏ တနဖိ်�းများကိ� စိစစ်သတ်မ�တ်၍၊ ြမစ်ဝ�မ်း 

ေဒသခွဲများကိ� တနဖိ်�းအလွနန်မ့်ိမ� တနဖိ်�းအလွနြ်မင့အ်ဆင်အ့ထ ိခွဲြခားသတ်မ�တ်ေပးသည်။  ဧရိယာေသး၍ သိ�မ့ဟ�တ် 

တနဖိ်�းများကိ� သြိမငမ်�တ်သားမိြခငး်မ��ိ၍ အေရး�ကီးသည့်ဧရိယာများအား သတိမ�မိဘဲ အ�ွနး်ကိနး်တွင် ဖယ်ချန ်

ထားမိြခငး်မျိ�းမ��ိေစရန ်  ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးထားသည့်ဧရိယာများ (PA) ��င့ ်ေဂဟေဒသဟ�၍ အမည်သတ်မ�တ်အသံ�း 

ြပ�ပါသည်။ 

  အဓိကကျသည့် ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ ဧရိယာများ (KBA)  ��င့ ် မထခိိ�က်ေသးေသာ သစ်ေတာများကိ�  ြမစ်ဝ�မ်းများအေပ� 

ထပ်၍ ေလလ့ာသံ�းသပ်�ပီး၊  စ�စ�ေပါငး် လ�မ်းြခံ�မ� ရာခိ�င�်�နး်ကိ� Parameter တစ်ခ�စီအလိ�က် တွက်ချက်ယ�ပါသည်။ ထိ� 

တွက်ချက်မ�သည်  လက်��ိ ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ အေြခအေန ကိ� ေဖာ်ြပေပးသည်။ ထိ�ေနာက်တွင ်ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲ အ��နး်ကိနး်  

အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ ၅၈ ခ�အတွက် ေအာက်ပါအတိ�ငး် တွက်ချက်ယ�သည်။  
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• KBA ရာခိ�င�်�နး် (ရမ�တ် ၁ မ� ၅)  

• မထမိခိ�က်ေသးေသာ သစ်ေတာ ရာခိ�င�်�နး် (ရမ�တ် ၁ မ� ၅) 

• ရမ�တ်များေပါငး်ြခငး် ��င့ ်ပျမ်းမ�တနဖိ်�း ��ာြခငး် 

• ရလဒအ်ားြဖင် ့ အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက် အလွနန်မ့်ိ (၁) မ� အလွနြ်မင့(်၅) (ဆိ�လိ�သည်မ�ာ- ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အမျိ�းအစား ငါးခ�) 

အညီအမ�ခွဲေဝထားေသာ Percentile တနဖိ်�းများကိ� အေြခခံ�ပီး ရမ�တ်များကိ� ၁ မ� ၅ အထိ သတ်မ�တ်သည်။ ရမ�တ် 

တစ်ခ�စီသည် စ�စ�ေပါငး်၏ ၂၀ ရာခိ�င�်�နး် အပိ�ငး်အြခားတစ်ခ�စီကိ� ကိ�ယ်စားြပ�သည်။ Percentile အပိ�ငး်အြခားများသည်  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�စီအ�ကား အြမင့ဆ်ံ�းတနဖိ်�းများြဖင့ ်သတ်မ�တ်ထားြခငး်ြဖစ်သည်။  KBA အတွက် ၉၉ ရာခိ�င�်�နး် 

��င့ ်မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာအတွက် ၈၅ ရာခိ�င�်�နး် ြဖစ်သည်။ 

ေနာက်ဆံ�းတွင ်KBA ��င့ ်မထမိခိ�က်ေသးေသာ သစ်ေတာများအတွက် အ��နး်ကိနး်အဆင်သ့တ်မ�တ်စ�က ပါဝငခ်ဲ့ြခငး် 

မ��ိေသာ ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ အေရးပါသည့်  ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲဆိ�ငရ်ာ ေသးငယ်ေသာရပ်ဝနး်များ သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

များကိ� ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ရန၊် အလွနအ်မငး် မျိ�းသ��းလ�နးီ ြဖစ်ေနေသာ ေဂဟေဒသများ ��င့ ်ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးထားေသာ 

နယ်ေြမများ (PA) ကိ� ေြမပံ�ေပ�တွင ်တငခ်ဲ့ပါသည်။ 

4။ လ�မ�ေရး ��င့် သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ  

လ�မ�ေရး ��င့ ်သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်ဆိ�ငရ်ာ ြပဿနာများကိ� ဆနး်စစ်ရန ်အ��နး်ကိနး်သံ�းခ�ကိ� ေရွးချယ်ခဲ့သည်။  

1။ လ�မ�ေရး ထခိိ�က်လွယ်မ� = အမျိ�းသမီးဦးေဆာငသ်ည့် အမ်ိေထာငစ်� % (၂၀၁၄ သနး်ေခါငစ်ာရငး်) 

အမျိ�းသမီးဦးေဆာငေ်သာ အမ်ိေထာငစ်�များသည် လ�မ�ေရးအေြပာငး်အလဲများေ�ကာင့ ် ထိခိ�က်မ�ကိ� ပိ�၍ခံစား 

လွယ်သည်ဟ� ယ�ဆထားသည်။ များေသာအားြဖင် ့အမျိ�းသားဦးေဆာငသ်ည့် အမ်ိေထာငစ်�များတွင ်   ဝငေ်င�ွ�ာ�ိ�င ်

သ� အနည်းဆံ�း��စ်ဦး��ိ�ပီး အမျိ�းသမီးဦးေဆာငသ်ည့် အမ်ိေထာငစ်�များတွင ် မိသားစ�ဦးေဆာငသ်� တစ်ဦးတည်းသာ 

��ိကာ ဝငေ်င�ွ�ာ�ိ�ငသ်�ဦးေရလည်း ပိ�နည်းေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။  

2။ သဘာဝသယံဇာတအေပ� မ�ီခိ�မ� =ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်��ိ၊  �မိ��နယ်များတွင ် “လ�ပ်သားအငအ်ား 

စ�စ�ေပါငး်အနက် ကိ�ယ်ပိ�ငလ်�ပ်ငနး်လ�ပ်ေသာ အလ�ပ်သမားများ ”၏ ပျမ်းမ�% (၂၀၁၄ သနး်ေခါငစ်ာရငး်) 

ဤအမျိ�းအစားတွင ် လွတ်လပ်�ပီး ကိ�ယ်ပိ�ငလ်�ပ်ငနး်လ�ပ်သ�များ (လယ်သမားများ၊ တံငါသည်များ၊ လက်မ�ပညာ 

သည်များစသည်တိ�)့ ပါဝငသ်ည်။ ၎ငး်တိ�သ့ည် ြပနလ်ည်ေနရာချထားခံရြခငး်��င့ ် ေြမ ��င့ ် ေရ လက်လ�မ်းမီမ� 

အေြပာငး်အလဲများကဲသ့ိ� ့ ေရအားလ�ပ်စစ်၏ ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ ထခိိ�က်မ�များကိ� ပိ�၍ခံစားလွယ်သည်ဟ� ယ�ဆထား 

သည်။  

3။ ဆငး်ရဲ�မွ်းပါးမ� =  တယ်လီေဗး��ငး်ပိ�ငဆ်ိ�ငေ်သာ အမိ်ေထာငစ်� % (၂၀၁၄ သနး်ေခါငစ်ာရငး်) 

ရ�ိ�ငသ်ည် ့ တစ်ခ�တည်းေသာ ေကျးလက်ေဒသဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�အချက်အလက်(၂၀၁၀ ခ���စ်)အေပ� (ကိနး်��ငမ်ျား 

အ�ကား ဆက်�ယွ်မ���ာေဖွဆနး်စစ်ြခငး် - Regression Analysis) များြပ�လ�ပ်�ပီးေနာက် ေယဘ�ယျဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ� 

အဆင့ြ်ပ အ��နး်ကိနး်ကိ� ေရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိ�အချက်အလက်များကိ� ြပည်နယ်၊တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအလိ�က် ေဖာ်ြပေသာ 

သးီြခားလွတ်လပ်သည့် ကိနး်��င ် (Independent Variable)အြဖစ်ထား��ိသည်။ ၂၀၁၄ ခ���စ် သနး်ေခါငစ်ာရငး်၏ 

�မိ��နယ်အဆင့ ် အချက်အလက်မ�ရ��ိသည့် အမျိ�းမျိ�းေသာ အမ်ိသံ�းပစ�ည်းပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�များ၊ ေသာက်ေရရငး်ြမစ်၊ အမျိ�းမျိ�း 

ေသာ အရငး်အ��းီပစ�ည်းများပိ�ငဆ်ိ�ငသ်ည့် အိမ်ေထာငစ်�ရာခိ�င�်�နး်များကိ�  မ�ီခိ�မ�ြပ�ေနေသာကိနး်��င ် (Dependent 
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• KBA ရာခိ�င�်�နး် (ရမ�တ် ၁ မ� ၅)  

• မထမိခိ�က်ေသးေသာ သစ်ေတာ ရာခိ�င�်�နး် (ရမ�တ် ၁ မ� ၅) 

• ရမ�တ်များေပါငး်ြခငး် ��င့ ်ပျမ်းမ�တနဖိ်�း ��ာြခငး် 

• ရလဒအ်ားြဖင် ့ အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက် အလွနန်မ့်ိ (၁) မ� အလွနြ်မင့(်၅) (ဆိ�လိ�သည်မ�ာ- ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

အမျိ�းအစား ငါးခ�) 

အညီအမ�ခွဲေဝထားေသာ Percentile တနဖိ်�းများကိ� အေြခခံ�ပီး ရမ�တ်များကိ� ၁ မ� ၅ အထိ သတ်မ�တ်သည်။ ရမ�တ် 

တစ်ခ�စီသည် စ�စ�ေပါငး်၏ ၂၀ ရာခိ�င�်�နး် အပိ�ငး်အြခားတစ်ခ�စီကိ� ကိ�ယ်စားြပ�သည်။ Percentile အပိ�ငး်အြခားများသည်  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�စီအ�ကား အြမင့ဆ်ံ�းတနဖိ်�းများြဖင့ ်သတ်မ�တ်ထားြခငး်ြဖစ်သည်။  KBA အတွက် ၉၉ ရာခိ�င�်�နး် 

��င့ ်မထမိခိ�က်��ိေနေသးေသာ သစ်ေတာအတွက် ၈၅ ရာခိ�င�်�နး် ြဖစ်သည်။ 

ေနာက်ဆံ�းတွင ်KBA ��င့ ်မထမိခိ�က်ေသးေသာ သစ်ေတာများအတွက် အ��နး်ကိနး်အဆင်သ့တ်မ�တ်စ�က ပါဝငခ်ဲ့ြခငး် 

မ��ိေသာ ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ အေရးပါသည့်  ဇီဝမျိ�းစံ�မျိ�းကွဲဆိ�ငရ်ာ ေသးငယ်ေသာရပ်ဝနး်များ သိ�မ့ဟ�တ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 

များကိ� ခွဲြခားေဖာ်ထ�တ်ရန၊် အလွနအ်မငး် မျိ�းသ��းလ�နးီ ြဖစ်ေနေသာ ေဂဟေဒသများ ��င့ ်ကာကွယ်ထနိး်သမ်ိးထားေသာ 

နယ်ေြမများ (PA) ကိ� ေြမပံ�ေပ�တွင ်တငခ်ဲ့ပါသည်။ 

4။ လ�မ�ေရး ��င့် သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များ  

လ�မ�ေရး ��င့ ်သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်ဆိ�ငရ်ာ ြပဿနာများကိ� ဆနး်စစ်ရန ်အ��နး်ကိနး်သံ�းခ�ကိ� ေရွးချယ်ခဲ့သည်။  

1။ လ�မ�ေရး ထခိိ�က်လွယ်မ� = အမျိ�းသမီးဦးေဆာငသ်ည့် အမ်ိေထာငစ်� % (၂၀၁၄ သနး်ေခါငစ်ာရငး်) 

အမျိ�းသမီးဦးေဆာငေ်သာ အမ်ိေထာငစ်�များသည် လ�မ�ေရးအေြပာငး်အလဲများေ�ကာင့ ် ထိခိ�က်မ�ကိ� ပိ�၍ခံစား 

လွယ်သည်ဟ� ယ�ဆထားသည်။ များေသာအားြဖင် ့အမျိ�းသားဦးေဆာငသ်ည့် အမ်ိေထာငစ်�များတွင ်   ဝငေ်င�ွ�ာ�ိ�င ်

သ� အနည်းဆံ�း��စ်ဦး��ိ�ပီး အမျိ�းသမီးဦးေဆာငသ်ည့် အမ်ိေထာငစ်�များတွင ် မိသားစ�ဦးေဆာငသ်� တစ်ဦးတည်းသာ 

��ိကာ ဝငေ်င�ွ�ာ�ိ�ငသ်�ဦးေရလည်း ပိ�နည်းေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။  

2။ သဘာဝသယံဇာတအေပ� မ�ီခိ�မ� =ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများအတွငး်��ိ၊  �မိ��နယ်များတွင ် “လ�ပ်သားအငအ်ား 

စ�စ�ေပါငး်အနက် ကိ�ယ်ပိ�ငလ်�ပ်ငနး်လ�ပ်ေသာ အလ�ပ်သမားများ ”၏ ပျမ်းမ�% (၂၀၁၄ သနး်ေခါငစ်ာရငး်) 

ဤအမျိ�းအစားတွင ် လွတ်လပ်�ပီး ကိ�ယ်ပိ�ငလ်�ပ်ငနး်လ�ပ်သ�များ (လယ်သမားများ၊ တံငါသည်များ၊ လက်မ�ပညာ 

သည်များစသည်တိ�)့ ပါဝငသ်ည်။ ၎ငး်တိ�သ့ည် ြပနလ်ည်ေနရာချထားခံရြခငး်��င့ ် ေြမ ��င့ ် ေရ လက်လ�မ်းမီမ� 

အေြပာငး်အလဲများကဲသ့ိ� ့ ေရအားလ�ပ်စစ်၏ ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��ိေသာ ထခိိ�က်မ�များကိ� ပိ�၍ခံစားလွယ်သည်ဟ� ယ�ဆထား 

သည်။  

3။ ဆငး်ရဲ�မွ်းပါးမ� =  တယ်လီေဗး��ငး်ပိ�ငဆ်ိ�ငေ်သာ အမိ်ေထာငစ်� % (၂၀၁၄ သနး်ေခါငစ်ာရငး်) 

ရ�ိ�ငသ်ည် ့ တစ်ခ�တည်းေသာ ေကျးလက်ေဒသဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�အချက်အလက်(၂၀၁၀ ခ���စ်)အေပ� (ကိနး်��ငမ်ျား 

အ�ကား ဆက်�ယွ်မ���ာေဖွဆနး်စစ်ြခငး် - Regression Analysis) များြပ�လ�ပ်�ပီးေနာက် ေယဘ�ယျဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ� 

အဆင့ြ်ပ အ��နး်ကိနး်ကိ� ေရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိ�အချက်အလက်များကိ� ြပည်နယ်၊တိ�ငး်ေဒသ�ကီးအလိ�က် ေဖာ်ြပေသာ 

သးီြခားလွတ်လပ်သည့် ကိနး်��င ် (Independent Variable)အြဖစ်ထား��ိသည်။ ၂၀၁၄ ခ���စ် သနး်ေခါငစ်ာရငး်၏ 

�မိ��နယ်အဆင့ ် အချက်အလက်မ�ရ��ိသည့် အမျိ�းမျိ�းေသာ အမ်ိသံ�းပစ�ည်းပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�များ၊ ေသာက်ေရရငး်ြမစ်၊ အမျိ�းမျိ�း 

ေသာ အရငး်အ��းီပစ�ည်းများပိ�ငဆ်ိ�ငသ်ည့် အိမ်ေထာငစ်�ရာခိ�င�်�နး်များကိ�  မ�ခီိ�မ�ြပ�ေနေသာကိနး်��င ် (Dependent 
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Variable) အြဖစ် ထား��ိသည်။ ၂၀၁၄ ခ���စ် သနး်ေခါငစ်ာရငး်မ� စစ်ေဆးခံမည်သည့်ကိနး်��ငမ်� ၂၀၁၀ ခ���စ် ဆငး်ရဲ �မ်ွးပါး 

မ�အချက်အလက်များ��င် ့ အြပနအ်လ�နသ်သိသိာသာဆက်�ယွ်ေနြခငး်မျိ�းမ��ိပါ(Pvalue < 0.005)။ တယ်လီေဗး��ငး် 

ပိ�ငဆ်ိ�ငသ်ည့် အိမ်ေထာငစ်�ရာခိ�င�်�နး်သာ ၂၀၁၀ ခ���စ် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�အချက်အလက်��င် ့သိသာထင�်�ားစွာ ဆက်� �ယ်မ� 

��ိသည့် တစ်ခ�တည်းေသာအ��နး်ကိနး်ြဖစ်သည်။ ထိ�ေ့�ကာင့၎်ငး်ကိ� ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�အ��နး်ကိနး်အြဖစ် ေရွးချယ်ခဲ့ြခငး် 

ြဖစ်သည်။ 

အ��နး်ကိနး်တနဖိ်�းတွက်ချက်ရာတွင၊် �မိ��နယ်ဧရိယာ၏ အလယ်ဗဟိ�အမ�တ်ကိ�အေြခခံ�ပီး �မိ��နယ်များကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသ 

ခွဲများေပ�သိ� ့ ခွဲြဖန်ထ့ည့်သွငး်ခဲ့သည်။ ဤနည်းြဖင့ ် နယ်နမိိတ်ေဘာငမ်ျားကိ� ပိွ�င့အ်မ�တ်များအြဖစ်ေြပာငး်လဲေပး�ပီး 

�မိ��နယ် ��င့ ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတိ�အ့�ကား နယ်နမိိတ်ေဘာငမ်ျားထပ်ေနြခငး် ��ိေတာမ့ည် မဟ�တ်ေပ။ ထိ�ေနာက်တွင ်ထခိိ�က် 

ခံစားလွယ်မ� ရမ�တ်များကိ� ေအာက်ပါအတိ�ငး်တွက်ချက်ယ�သည်။ 

1။ ၂၀၁၄ ခ���စ် သနး်ေခါငစ်ာရငး်အရ �မိ��နယ်အလိ�က် အမျိ�းမျိ�းေသာ လက�ဏာရပ်များ ��ိသည့် 

အမ်ိေထာငစ်�များ၏ ရာခိ�င�်�နး်ကိ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအလိ�က် ပျမ်းမ�တနဖိ်�း တွက်ယ�သည်။ 

2။ ပျမ်းမ�ရာခိ�င�်�နး် တနဖိ်�းများကိ� ၁၀ Percentile ကွာြခားချက်အရ အညီအမ�ခွဲထားေသာ အ�ပ်စ�များအတွငး် 

ထည့်သွငး်�ပီး ရမ�တ် ၁ မ� ၁၀ အထေိပးသည်။ ၁ သည် လ�မ�ေရးထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ� အနမ့်ိဆံ�း 

အမ�တ်ြဖစ်သည်။  

3။ အ��နး်ကိနး် သံ�းခ�မ� ရမ�တ်များကိ� ေပါငး်�ပီးေနာက်၊  ရ��ိေသာေပါငး်လဒမ်ျားအေပ� ၂၀ Percentile 

အပိ�ငး်အြခားအလိ�က်ြပနလ်ည်တွက်ယ�သည်။ ၂၀ Percentileအပိ�ငး်အြခားတစ်ခ�စီအလိ�က် အဆင် ့ ၁ မ� ၅ 

အထ ိသတ်မ�တ်ေပးသည်။ ထိ�အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်သည်   လ�မ�ေရး ထခိိ�က်လွယ်မ� စ�စ�ေပါငး် ရမ�တ်ြဖစ်သည်။ 

5။ ပဋိပက�  ��င့် �ငိမ်းချမ်းေရး   

ပဋပိက�အကဲြဖတ်မ�တွင ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအလိ�က် ပဋပိက�တည်��ိမ� ��င့ ် ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခကိ� အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ခဲ့သည်။ 

လက်နက်ကိ�ငပ်ဋပိက�သည် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် အဟန်အ့တားတစ်ခ�ြဖစ်�ပီး၊ လက်နက် 

ကိ�ငပ်ဋပိက�ြဖစ်ပွားရန ် ေ�� �ေြပးအေြခအေန��ိသည့် ေနရာများတွင ် ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် 

ပဋပိက�ကိ� ပိ�မိ� ဆိ�းဝါးေစ�ိ�ငသ်ည်။ ဆနး်စစ်ရန ်�ကိ�းပမ်းခဲ့သည့် အဓိကကိစ�ရပ်များမ�ာ (၁) အ�ပ်ချ�ပ်မ� ��င့ ်ပိ�ငန်က်နယ်ေြမ 

ကိစ�အတွက် �ိ�ငင်ေံရး အြငငး်ပွားမ�များ (၂) တနး်တ�ညီမ�မ� ��င့ ် လ�အ့ခွင့အ်ေရး ��င့ ် သက်ဆိ�ငေ်သာ ကိစ�ရပ်များ (၃) 

နယ်ေြမ�ကီးစိ�းေရး �ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်���င့ဆ်က်� �ယ်သည် ့ အ�ကမ်းဖက်တိ�က်ခိ�က်မ�ပံ�စံများ စသည်တိ� ့ြဖစ်သည်။ ဤဆနး်စစ်မ� 

တွင ်ကိစ�ရပ်တစ်ခ�လ�င ်တစ်ခ� သိ�မ့ဟ�တ် တစ်ခ�ထက်ပိ�ေသာ အ��နး်ကိနး်များ သတ်မ�တ်ေပးထားသည်။ အ��နး်ကိနး် 

တစ်ခ�စီအတွက် က�န�်ကမ်းအချက်အလက်ကိ� ၎ငး်၏ မ�လအ�ကမ်းအဆင်မ့�သည် စံပံ�စံကျေအာငြ်ပ�လ�ပ်�ပီး၊ ၁ - ၅ 

အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်များ သတ်မ�တ်ေပးပါသည်။ အလွနန်မ့်ိ (အစိမ်း��) မ�  အလွနြ်မင့ ် (အစိမ်းရင့)် အထ ိအဆင်ခ့ွဲြခား 

သတ်မ�တ်ထားေသာ ထခိိ�က်ခံစားလွယ်မ� အဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များရ��ိရန ်အ��နး်ကိနး်များကိ� ေပါငး်ယ�ပါသည်။ 

ဇယား ဂ ၉။ ပဋပိက�ဆိ�ငရ်ာ အ��နး်ကိနး်များ 

အ��နး်ကိနး်များ နည်းနာနဿိယ ရလဒ ်

စံချိနစံ်��နး် 

၁။ လက်နက်ကိ�င ်

အ�ပ်စ�များ တည်��ိမ� 

��င့ ်အေြခအေန                  

( အ�ပ်ချ�ပ်မ� ��င့ ်

အချက်အလက်ကိ� the Asia Foundation မ� 

ရယ�ထားသည်။  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအတွငး် လက်နက်ကိ�င ်

အ�ပ်စ�များ တည်��ိမ�ကိ� အဆင် ့၁- ၅ အထိ 

ခွဲြခားထားသည်။  

လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�များ တည်��ိမ� ��င့ ်

အေြခအေနသည် အ�ပ်ချ�ပ်မ� ��င့ ် ပိ�က်နက် 

နယ်ေြမဆိ�ငရ်ာ သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အစ�အလာ 

အြငငး်ပွားမ�များ ��င့ ် လက်��ိ အြငငး်ပွားမ�များ ��င့ ်

နက်နက်နနဲဆဲက်စပ်ေနသည်။ လက်နက်ကိ�င ်

အ�ပ်စ�များ ��င့ ် အစိ�းရအ�ကား �ိ�ငင်ေံရးဆိ�ငရ်ာ 
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အ��နး်ကိနး်များ နည်းနာနဿိယ ရလဒ ်

ပိ�ငန်က်ေြမအေပ� 

သေဘာထားကွဲလွဲမ�) 

 

 

 

 

 

၁ - မည်သည့်လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�မ�မ��ိပါ။ 

သိ�မ့ဟ�တ် ဖွဲ�စည်းပံ�အရ ကိ�ယ်ပိ�င ်အ�ပ်ချ�ပ် 

ခွင့ရ် ေဒသမ� လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ���ိသည်။                    

( လိ�က်ေလျာထားသည့် ေတာငး်ဆိ�မ�)  

၃ - ည�ိ��ငိး်ထားသည့်ေတာငး်ဆိ�မ�                               

( အပစ်အခတ်ရပ်စဲမ�)  

၅ - ပိ�ငန်က်ေြမကိ� ရနလ်ိ�စွာေတာငး်ဆိ�မ�                        

( ပဋပိက�)  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�အတွငး် 

လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�အမျိ�းမျိ�း��ိသည့်အခါ 

ဤအဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များကိ� ပျမ်းမ�တနဖိ်�း 

တွက်ယ�သည်။  

သေဘာတ�ညီမ� မ��ိြခငး် (သိ�မ့ဟ�တ် 

ထိ�သေဘာတ�ညီမ�၏ သေဘာ သဘာဝ) အေပ� 

မ�တည်ကာ ပဋပိက� ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ အ��ရာယ်အမျိ�းမျိ�း 

ြဖစ်ေပ�သည်။    

၂။ သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ 

လ� အစ�အြပံ�လိ�က ်

ေနရပ်စွန ့ခ်ွာမ�                      

( တနး်တ�ညီမ� မ� ��င့ ်

ရပိ�ငခ်ွင့ဆ်ိ�ငရ်ာ 

ကိစ�များ အတွက် 

အနးီစပ်ဆံ�း 

အ��နး်ကိနး်)  

 

   ၀.၅ အေလးဆ  
 

အချက်အလက် ��င့ ်အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်ကိ� 

the United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA) မ� ရယ��ပီး ဆီေလျာ်ေအာင ်

ြပ�လ�ပ်ထားသည်။   

သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ လ�ဦးေရကိ� အဆင့ ်၅ 

ဆင့ ်စေကး ြဖင့တ်ိ�ငး်တာသည်။  

၁            ၀ - ၂၉  

၂          ၃၀ - ၄၉၉  

၃        ၅၀၀ - ၁၉၉၉  

၄      ၂၀၀၀ - ၁၀,၀၀၀ 

၅        ၁၀,၀၀၀ +  

 

သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ လ�အစ�အြပံ�လိ�က် ေနရပ် 

စွန ့ခ်ွာြခငး်( ေနရပ်စွန ့ခ်ွာမ� အများစ�တွင ်ေတွ�ရ) ကိ� 

အ�ွနး်ကိနး်တစ်ခ�အြဖစ် သတ်မ�တ်ြခငး်သည်  

အမျိ�းမျိ�း ေသာ တနး်တ� ညီမ�မ� ��င့ ်ရပိ�ငခ်ွင့ ်ဆိ�ငရ်ာ 

ကိစ�များအတွက် အနးီစပ်ဆံ�းခန်မ့�နး် တိ�ငး်တာမ� 

တစ်ခ� ြဖစ်သည်။  လ�အစ�အြပံ�လိ�က် ေနရပ် 

စွန ့ခ်ွာြခငး်သည် ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� ��ပ်ေထွးေစ�ပီး 

ပဋပိက�တွနး်အားေပးသည့်အရာတစ်ခ� အြဖစ် 

ေဆာငရွ်က်သည်( ဥပမာ ေြမင�ားရမ်းမ� ြပဿနာများ 

၊ ��ငိး်ယ��ချက်အရ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ� 

လက်လ�မ်းမီမ�နည်းပါး / အားနည်းေသာ 

လ�မ�ေရးစာချ�ပ် ၊ ��ငိး်ယ��ချက်အရ လ�အ့ခွင့အ်ေရး 

ချိ�းေဖာက်မ� ြမင့မ်ားြခငး်) ။ ပဋပိက�ေ�ကာင့ ်

ေနရပ်စွန ့ခ်ွာသ�များသည် လ�အ့ခွင့အ်ေရး 

ချိ�းေဖာက်မ�ကိ� ပိ�မိ�ခံစားရ�ိ�ငသ်ည်။  

၃။(က) ပဋပိက� 

ြဖစ်ရပ်များ                 

၂၀၁၂-၂၀၁၆                         

( နယ်ေြမ�ကီးစိ�းေရး 

��င့ ်သက်ဆိ�ငေ်သာ 

အ�ကမ်းဖက် 

တိ�က်ခိ�က်မ�များ 

ြဖစ်ပွားမ� ပံ�စံ)  

အချက်အလက်ကိ� Myanmar Peace 

Monitor(www.mmpeacemonitor.org)  မ� 

ရယ�ထားသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�စီ 

အလိ�က် တစ်��စ်တွင ်ပဋပိက�ြဖစ်ေပ�သည့် 

ပျမ်းမ� �ကိမ်ေရ အေပ� အေြခခံ�ပီး 

logarithmic scale ကိ� အသံ�းြပ�ထား သည်။ 

ဤ စေကး၏ တိကျမ�ကိ� HIIK 2012-2016 

တစ်ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ ပဋပိက� တိ�ငး်တာမ� 

ရလဒမ်ျား��င် ့��ငိး်ယ��ခဲ့�ပီး ြဖစ်သည်။  

၁ - ပဋပိက� ြဖစ်ပွားမ�  ၀ 

၂ - ပဋပိက� ြဖစ်ပွားမ�  ၁ �ကိမ်  

၃ - ပဋပိက� ြဖစ်ပွားမ�  ၂- ၃ �ကိမ် 

လက်နက်ကိ�င ်ပဋပိက�ြဖစ်ေနေသာ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် 

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အေပ� 

စိနေ်ခ�မ�ြဖစ်လာ ေစ�ပီး စီမံကိနး်များ ေ��ာင့ေ်��းမ� 

သိ�မ့ဟ�တ် လံ�းဝတားဆီးခံရမ� 

ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��င်ဆ့က်စပ်ေနသည်။ လက်နက်ကိ�င ်

ပဋပိက�သည် “ေ���ဆက်ေဆာငရွ်က်ရန ်

အတားအဆီး”ြဖစ�်ိ�ငေ်ြခ အ��ရာယ ်�ကီးမား�ပီး၊ 

အြခား ေခါငး်စ�များြဖင် ့ ထိခိ�က်လွယ်မ�အဆင့ ်

သတ်မ�တ်ချက်များ ေပးြခငး်ထက် မတ�ညီေသာ 

နည်းလမ်းြဖင် ့စ�းစားရန ်လိ�အပ် �ိ�ငသ်ည်။  
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ပိ�ငန်က်ေြမအေပ� 

သေဘာထားကွဲလွဲမ�) 

 

 

 

 

 

၁ - မည်သည့်လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�မ�မ��ိပါ။ 

သိ�မ့ဟ�တ် ဖွဲ�စည်းပံ�အရ ကိ�ယ်ပိ�င ်အ�ပ်ချ�ပ် 

ခွင့ရ် ေဒသမ� လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ���ိသည်။                    

( လိ�က်ေလျာထားသည့် ေတာငး်ဆိ�မ�)  

၃ - ည�ိ��ငိး်ထားသည့်ေတာငး်ဆိ�မ�                               

( အပစ်အခတ်ရပ်စဲမ�)  

၅ - ပိ�ငန်က်ေြမကိ� ရနလ်ိ�စွာေတာငး်ဆိ�မ�                        

( ပဋပိက�)  

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲတစ်ခ�အတွငး် 

လက်နက်ကိ�ငအ်�ပ်စ�အမျိ�းမျိ�း��ိသည့်အခါ 

ဤအဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များကိ� ပျမ်းမ�တနဖိ်�း 

တွက်ယ�သည်။  

သေဘာတ�ညီမ� မ��ိြခငး် (သိ�မ့ဟ�တ် 

ထိ�သေဘာတ�ညီမ�၏ သေဘာ သဘာဝ) အေပ� 

မ�တည်ကာ ပဋပိက� ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ အ��ရာယ်အမျိ�းမျိ�း 

ြဖစ်ေပ�သည်။    

၂။ သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ 

လ� အစ�အြပံ�လိ�က ်

ေနရပ်စွန ့ခ်ွာမ�                      

( တနး်တ�ညီမ� မ� ��င့ ်

ရပိ�ငခ်ွင့ဆ်ိ�ငရ်ာ 

ကိစ�များ အတွက် 

အနးီစပ်ဆံ�း 

အ��နး်ကိနး်)  

 

   ၀.၅ အေလးဆ  
 

အချက်အလက် ��င့ ်အဆင်သ့တ်မ�တ်ချက်ကိ� 

the United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA) မ� ရယ��ပီး ဆီေလျာ်ေအာင ်

ြပ�လ�ပ်ထားသည်။   

သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ လ�ဦးေရကိ� အဆင့ ်၅ 

ဆင့ ်စေကး ြဖင့တ်ိ�ငး်တာသည်။  

၁            ၀ - ၂၉  

၂          ၃၀ - ၄၉၉  

၃        ၅၀၀ - ၁၉၉၉  

၄      ၂၀၀၀ - ၁၀,၀၀၀ 

၅        ၁၀,၀၀၀ +  

 

သမိ�ငး်ေ�ကာငး်အရ လ�အစ�အြပံ�လိ�က် ေနရပ် 

စွန ့ခ်ွာြခငး်( ေနရပ်စွန ့ခ်ွာမ� အများစ�တွင ်ေတွ�ရ) ကိ� 

အ�ွနး်ကိနး်တစ်ခ�အြဖစ် သတ်မ�တ်ြခငး်သည်  

အမျိ�းမျိ�း ေသာ တနး်တ� ညီမ�မ� ��င့ ်ရပိ�ငခ်ွင့ ်ဆိ�ငရ်ာ 

ကိစ�များအတွက် အနးီစပ်ဆံ�းခန်မ့�နး် တိ�ငး်တာမ� 

တစ်ခ� ြဖစ်သည်။  လ�အစ�အြပံ�လိ�က် ေနရပ် 

စွန ့ခ်ွာြခငး်သည် ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� ��ပ်ေထွးေစ�ပီး 

ပဋပိက�တွနး်အားေပးသည့်အရာတစ်ခ� အြဖစ် 

ေဆာငရွ်က်သည်( ဥပမာ ေြမင�ားရမ်းမ� ြပဿနာများ 

၊ ��ငိး်ယ��ချက်အရ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ� 

လက်လ�မ်းမီမ�နည်းပါး / အားနည်းေသာ 

လ�မ�ေရးစာချ�ပ် ၊ ��ငိး်ယ��ချက်အရ လ�အ့ခွင့အ်ေရး 

ချိ�းေဖာက်မ� ြမင့မ်ားြခငး်) ။ ပဋပိက�ေ�ကာင့ ်

ေနရပ်စွန ့ခ်ွာသ�များသည် လ�အ့ခွင့အ်ေရး 

ချိ�းေဖာက်မ�ကိ� ပိ�မိ�ခံစားရ�ိ�ငသ်ည်။  

၃။(က) ပဋပိက� 

ြဖစ်ရပ်များ                 

၂၀၁၂-၂၀၁၆                         

( နယ်ေြမ�ကီးစိ�းေရး 

��င့ ်သက်ဆိ�ငေ်သာ 

အ�ကမ်းဖက် 

တိ�က်ခိ�က်မ�များ 

ြဖစ်ပွားမ� ပံ�စံ)  

အချက်အလက်ကိ� Myanmar Peace 

Monitor(www.mmpeacemonitor.org)  မ� 

ရယ�ထားသည်။ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ တစ်ခ�စီ 

အလိ�က် တစ်��စ်တွင ်ပဋပိက�ြဖစ်ေပ�သည့် 

ပျမ်းမ� �ကိမ်ေရ အေပ� အေြခခံ�ပီး 

logarithmic scale ကိ� အသံ�းြပ�ထား သည်။ 

ဤ စေကး၏ တိကျမ�ကိ� HIIK 2012-2016 

တစ်ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာ ပဋပိက� တိ�ငး်တာမ� 

ရလဒမ်ျား��င် ့��ငိး်ယ��ခဲ့�ပီး ြဖစ်သည်။  

၁ - ပဋပိက� ြဖစ်ပွားမ�  ၀ 

၂ - ပဋပိက� ြဖစ်ပွားမ�  ၁ �ကိမ်  

၃ - ပဋပိက� ြဖစ်ပွားမ�  ၂- ၃ �ကိမ် 

လက်နက်ကိ�င ်ပဋပိက�ြဖစ်ေနေသာ 

ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲများသည် 

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အေပ� 

စိနေ်ခ�မ�ြဖစ်လာ ေစ�ပီး စီမံကိနး်များ ေ��ာင့ေ်��းမ� 

သိ�မ့ဟ�တ် လံ�းဝတားဆီးခံရမ� 

ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ��င်ဆ့က်စပ်ေနသည်။ လက်နက်ကိ�င ်

ပဋပိက�သည် “ေ���ဆက်ေဆာငရွ်က်ရန ်

အတားအဆီး”ြဖစ�်ိ�ငေ်ြခ အ��ရာယ ်�ကီးမား�ပီး၊ 

အြခား ေခါငး်စ�များြဖင် ့ ထိခိ�က်လွယ်မ�အဆင့ ်

သတ်မ�တ်ချက်များ ေပးြခငး်ထက် မတ�ညီေသာ 

နည်းလမ်းြဖင် ့စ�းစားရန ်လိ�အပ် �ိ�ငသ်ည်။  
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၄ - ပဋပိက� ြဖစ်ပွားမ�  ၄- ၉ �ကိမ် 

၅ - ပဋပိက� ြဖစ်ပွားမ�  ၁၀ +  

 

 

ေရအားလ�ပ်စစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�သည် 

ပထမအ��နး်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့်အတိ�ငး် ပိ�ငန်က် 

ေြမအတွက် ယ���ပိ�ငမ်�များ��ိေနေသာ ဧရိယာများ 

တွင ် ပဋပိက�များြဖစ်ေပ�ရန ် စတင ် လ�ံ�ေဆာ်မည့ ်

သိ�မ့ဟ�တ် ပိ�မိ�ဆိ�းဝါးေစမည့် အ��ရာယ်လည်း��ိသည်။   

၃။(ခ) တိ�က်ပဲွအတွငး် 

ေသဆံ�းသ�ဦးေရ 

ခန ့မ်�နး်               

၁၉၈၁ - ၂၀၁၅                    

( နယ်ေြမ�ကီးစိ�းေရး 

��င့ ်သက်ဆိ�ငေ်သာ 

အ�ကမ်းဖက် 

တိ�က်ခိ�က်မ�များ 

ြဖစ်ပွားမ� ပံ�စံ)                  

    

   ၀.၅ အေလးဆ  
 

အချက်အလက်ကိ� the Uppsala Conflict 

Data Program  မ� ရ��ိသည်။ 

ထိ�အချက်အလက်များသည် တိ�က်ပဲွအတွငး် 

ေသဆံ�းသ�ဦးေရကိ� မီဒယီာ ၊ ပညာေရး 

အသိ�ငး်အဝိ�ငး်��င့ ်

အရပ်ဘက်လ�မ�အဖွဲ�အစည်းများ၏ 

သတငး်ပိ�မ့�အေပ� အေြခခံခန ့မ်�နး်ထားသည်။  

အဆင် ့ ၁- ၅  

 

HIIK ပဋပိက�ြဖစ်ပွားမ���နး် ( �ိ�ငင် ံ/ ��စ်) ကိ� 

စံကျေအာငြ်ပ�လ�ပ်ထားသည်။  

၂၅> 

၂၅-၄၉ 

၅၀-၁၉၉ 

၂၀၀-၄၉၉ 

၅၀၀+ 

 

ေကာက်ချက်ချမ�များ ပိ�မိ�ြပည်စံ့�ရန/် ပိ�များေသာ 

သတငး်ရငး်ြမစ်များကိ� အေြခခံြခငး်ြဖစ်ေစရန ်

လတ်တေလာပဋပိက�အချက်အလက်အြပင ် သမိ�ငး် 

ေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာပဋပိက�အချက်အလက်များကိ�လည်း 

ထည့်စ�းစားခဲ့သည်။ သိ�ေ့သာ် ပိ�အေရး�ကီးသည့် 

အချက်မ�ာ- လက်��ိတွင�်ငမ်ိးချမ်းေနသည့် ဧရိယာ 

များတွငပ်င ်အ�ကမ်းဖက်တိ�က်ခိ�က်မ�များ ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခ 

��ိေနေသးသည့်အတွက် သမိ�ငး်ေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာ 

ပဋပိက�အချက်အလက်ကိ� အသံ�းြပ�ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည် ြပည်တွငး်လက်နက်ကိ�င ်

ေသာငး်ကျနး်မ�များ အဆံ�းသတ်�ိ�ငမ်ည့် ေရ��ည ်

အကျိ�းေဖာ်ေဆာငေ်သာ �ိ�ငင်ေံရး သေဘာတ�ညီမ� 

အဆင့က်ိ� မရ��ိေသးေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။ �ိ�ငင်၏ံ 

သမိ�ငး်တွင ် အ�ကိမ်များစွာ ြဖစ်ခဲ့သည့်အတိ�ငး်  

အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည့်�ငမ်ိးချမ်းေသာ ဧရိယာ 

များသည် သေဘာတ�ညီမ�ပျက်ြပား�ပီး ြပနလ်ည် 

အ�ကမ်းဖက်တိ�က်ခိ�က်မ�များ ြဖစ်လာ�ိ�ငက်ာ 

ထိ�ဧရိယာများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အေပ� �ကီးမားသည့် 

��ပ်ေထွးမ�များ ြဖစ်ေစ�ိ�ငသ်ည်။ထိ� ့ြပငအ်ပစ်အခတ် 

ရပ်စဲထားသည့် ဧရိယာများအတွငး် ေရအားလ�ပ်စစ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကိ� လွဲမ�ားစွာ စီမံခန်ခ့ွဲလ�င ်

အပစ်အခတ်ရပ်စဲမ�၏အေြခခံများြဖစ်သည် ့ ေရ��ည် 

အကျိ�းေဖာ်ေဆာငသ်ည် ့ �ိ�ငင်ေံရး 

သေဘာတ�ညီချက်များ ��င့ ် ေြဖ��ငး်ချက်များသိ� ့ 

ေ���ဆက်ရနရ်ည်ရွယ်သည့် �ိ�ငင်ေံရးလ�ပ်ငနး်စ�ကိ� 

ထိခိ�က်�ိ�ငပ်ါသည်။  



 

200 

 

ေနာက ်ဆက်တ ွ ဲ  ဃ။ ြမစ်ဝ� မ်း ေဒသခွဲ  အဆင့်သတ်မ�တ်ချက်များ  -  

လ�မ� /သက်ေမွးလ� ပ်ငနး်များ��င့်  ပဋိပက�  

ပံ� ဃ ၁။ လ�မ�ေရး ��င့ ်သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များအရ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များ 
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ေနာက ်ဆက်တ ွ ဲ  ဃ။ ြမစ်ဝ� မ်း ေဒသခွဲ  အဆင့်သတ်မ�တ်ချက်များ  -  

လ�မ� /သက်ေမွးလ� ပ်ငနး်များ��င့်  ပဋိပက�  

ပံ� ဃ ၁။ လ�မ�ေရး ��င့ ်သက်ေမွးလ�ပ်ငနး်များအရ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များ 
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ပံ� ဃ ၂။ ပဋပိက�ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခအရ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များ 
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ဇယား ဃ ၁။ လ�မ�ေရး/သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် ��င့ ်ပဋပိက�ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခအရ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ လ�မ�ေရး ��င့ ်

သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် 

ပဋပိက� 

ဧရာဝတ ီ ဧရာဝတီေအာက်ပိ�ငး် ၄ ၁ 

ဧရာဝတီအလယ်ပိ�ငး် ၂ ၁ 

ဧရာဝတီအထက်ပိ�ငး် ၄ ၅ 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၁  ၁ ၂ 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၂ ၂ ၃ 

ချငး်တွငး်ေအာက်ပိ�ငး် ၅ ၂ 

ချငး်တွငး်အလယ်ပိ�ငး် ၄ ၁ 

ချငး်တွငး်အထက်ပိ�ငး် ၄ ၂ 

တာပိန ် ၂ ၄ 

ြမစ်ဝက�နး်ေပ� ၁ ၁ 

အငး်ေတာ်�ကီးကန၏်ြမစ်ေချာငး်လက်တက် ၁ ၄ 

ေချာငး်မ�ကီး 2 ၃ 

မလိေချာငး် NA ၃ 

မလိခ ၅ ၄ 

မဏပိ�ရ ၂ ၂ 

မငး်တ�နး် ၄ ၁ 

မ�နး်ေချာငး် ၄ ၁ 

မ�း 5 ၁ 

ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ၁ ၂ 

ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် ၄ ၅ 

ြမစ်သာ ၂ ၁ 

နမ့်တဘက် NA ၅ 

ေင�ချမ်းခ ၂ ၃ 

အမ်မိ�ငလ် ၃ ၄ 

ေရ�လီ 5 ၄ 

ဥ�� ၂ ၃ 

ေဇာ်ဂျီ/ �မိ�� �ကီး ၄ ၂ 

သလံွင ် ဘလီ�းေချာငး် ၂ ၃ 
လမ်ဖ ၄ ၄ 
ြမက်ေတာေချာငး် ၂ ၄ 
နမ့်ခ ၂ ၂ 
နမ့်မ NA ၂ 
နမ့်ပွန ် ၄ ၄ 
နမ့်တန/်နမ့်တိန ် ၄ ၄ 
သလံွငေ်အာက်ပိ�ငး် ၁ ၄ 
သလံွငအ်လယ်ပိ�ငး် ၄ ၄ 
သလံွငအ်ထက်ပိ�ငး် ၂ 5 
ယွနး်စလငး် NA ၃ 

မဲေခါင ် နမ့်က�တ် ၂ ၃ 
နမ့်လငး် ၁ ၁ 



 

202 

 

ဇယား ဃ ၁။ လ�မ�ေရး/သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် ��င့ ်ပဋပိက�ြဖစ်�ိ�ငေ်ြခအရ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲအဆင့သ်တ်မ�တ်ချက်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ လ�မ�ေရး ��င့ ်

သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် 

ပဋပိက� 

ဧရာဝတ ီ ဧရာဝတီေအာက်ပိ�ငး် ၄ ၁ 

ဧရာဝတီအလယ်ပိ�ငး် ၂ ၁ 

ဧရာဝတီအထက်ပိ�ငး် ၄ ၅ 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၁  ၁ ၂ 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၂ ၂ ၃ 

ချငး်တွငး်ေအာက်ပိ�ငး် ၅ ၂ 

ချငး်တွငး်အလယ်ပိ�ငး် ၄ ၁ 

ချငး်တွငး်အထက်ပိ�ငး် ၄ ၂ 

တာပိန ် ၂ ၄ 

ြမစ်ဝက�နး်ေပ� ၁ ၁ 

အငး်ေတာ်�ကီးကန၏်ြမစ်ေချာငး်လက်တက် ၁ ၄ 

ေချာငး်မ�ကီး 2 ၃ 

မလိေချာငး် NA ၃ 

မလိခ ၅ ၄ 

မဏပိ�ရ ၂ ၂ 

မငး်တ�နး် ၄ ၁ 

မ�နး်ေချာငး် ၄ ၁ 

မ�း 5 ၁ 

ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�ငး် ၁ ၂ 

ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် ၄ ၅ 

ြမစ်သာ ၂ ၁ 

နမ့်တဘက် NA ၅ 

ေင�ချမ်းခ ၂ ၃ 

အမ်မိ�ငလ် ၃ ၄ 

ေရ�လီ 5 ၄ 

ဥ�� ၂ ၃ 

ေဇာ်ဂျီ/ �မိ�� �ကီး ၄ ၂ 

သလံွင ် ဘလီ�းေချာငး် ၂ ၃ 
လမ်ဖ ၄ ၄ 
ြမက်ေတာေချာငး် ၂ ၄ 
နမ့်ခ ၂ ၂ 
နမ့်မ NA ၂ 
နမ့်ပွန ် ၄ ၄ 
နမ့်တန/်နမ့်တိန ် ၄ ၄ 
သလံွငေ်အာက်ပိ�ငး် ၁ ၄ 
သလံွငအ်လယ်ပိ�ငး် ၄ ၄ 
သလံွငအ်ထက်ပိ�ငး် ၂ 5 
ယွနး်စလငး် NA ၃ 

မဲေခါင ် နမ့်က�တ် ၂ ၃ 
နမ့်လငး် ၁ ၁ 
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ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ လ�မ�ေရး ��င့ ်

သက်ေမွးလ�ပ်ငနး် 

ပဋပိက� 

နမ့်ေလွ ၁ ၂ 
မဲေခါငအ်ြခား  ၁ ၄ 

စစ်ေတာငး် ေဘာဂထ ၄ ၃ 
ေပါငး်ေလာငး် ၁ ၂ 
စစ်ေတာငး်(အြခား) ၁ ၃ 

ပဲခ�း ပဲခ�း ၁ ၁ 
ဘးီလငး် ဘးီလငး် ၄ ၃ 
တနသ�ာရီ ဂလိ�ေဟာငဂ်ရာ ၁ ၂ 

တနသ�ာရီ ၄ ၄ 
တနသ�ာရီ(အြခား) ၂ ၄ 

ရခိ�င ် က�လားတန ် ၃ ၅ 

ကျိမ်တလီ NA ၁ 

ေလး�မိ�� ၃ ၄ 

ရခိ�င(်အြခား) ၃ ၅ 

စိ�ငဒ်ငေ်ချာငး် ၂ ၅ 

သတံွဲ ၁ ၁ 

သ�ေဌး NA ၁ 

ဆာမာ-မဂ�နာ ဘာရက် NA ၁ 

 



 

204 

 

ေနာက ်ဆက်တ ွ ဲ  င။  ြမန်မာ�ိ�င်ငံအတွငး်  အဆိ� ြပ�ထားေသာ ေရအား  

လ� ပ်စစ်စီမံကိနး်များ  ��င့်  စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ ေရအားလ� ပ်စစ်  

စီ မံကိနး်များ  

ဇယား င ၁။ တနဖိ်�းြမင်မ့ားေသာဇ�န ်- အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ စီမံကိနး်များ 

ပမစ်ဝှမ်ြီး ပမစ်ဝှမ်ြီးထေသခွွဲ 
စုစုထြေါငြ်ီး               

မဂ္ဂေါဝြ် 

အဆိပုြြု ောြီးထသော ခွွဲပခောြီးထြော် တု ်ောြီးထသော 

မဂ္ဂေါဝြ် မဂ္ဂေါဝြ် အမည် မဂ္ဂေါဝြ် 

ဧရာဝတ ီ ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၁  ၁၅၀   တ��နခ် ၁၅၀ 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၂ ၆၅   တ�ိ�ငး်ခ 

တဝနခ် 

၁၅ 

၅၀ 

ချငး်တွငး်အထက်ပိ�ငး်  -     

မလိခ ၁,၉၀၀ လိ�က်ဇာ ၁,၉၀၀   

အနမိ်�ငခ် ၁၁,၃၉၅ ချီေဖွ(JVA) 

ဒနွဘ်န(် MoU) 

ေခါငလ်နဖ်�း(MoA)             

နမ့်မလိ(MoU) 

ဖီေဆာ(MoA) 

ယီလန(်MoA) 

ဝ�ေဆာက်(MoA) 

၃,၄၀၀ 

၁၃၀ 

၂,၇၀၀ 

၁၆၅ 

၂,၀၀၀ 

၁,၂၀၀ 

၁,၈၀၀ 

  

သလံွင ် သလံွငအ်လယ်ပိ�ငး် -     

မဲေခါင ် မဲေခါင(်အြခား) -     

တနသ�ာရီ 

 

တနသ�ာရီ ၆၅၆ တနသ�ာရီ (သေဘာ 

တ�ညီမ�မရ) 

၆၀၀ ဆာရာဝေချာငး် 

သကျက်ေချာငး် 

သနိး်ခွနေ်ချာငး် 

၁၁ 

၂၀ 

၂၅ 

တနသ�ာရီ(အြခား) -     

ရခိ�င ် က�လားတန ် ၂၀၀    ၂၀၀ 

စုစုထြေါငြ်ီး  ၁၄,၃၆၆  ၁၃,၈၉၅  ၄၇၁ 

မ�တ်ချက်-  

• သလံွငအ်လယ်ပိ�ငး် ( ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်မ�လွဲ၍) ��င် ့မဲေခါင(်အြခား) တိ�တ့ွင ်အဆိ�ြပ�ထားသည် ့စီမံကိနး်များ မ��ိပါ။  

• အသားတင ် ထခိိ�က်မ�သည် လက်ခံ�ိ�ငသ်ည် ့ အေနအထားတွင�်�ိလျင၊် တနဖိ်�းြမင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားတွင ်

အလတ်စား ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်အချိ�� ( ၁၀ - ၁၀ဝ မဂ�ါဝပ်) ကိ� ခွင်ြ့ပ��ိ�ငသ်ည်။ 
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ေနာက ်ဆက်တ ွ ဲ  င။  ြမန်မာ�ိ�င်ငံအတွငး်  အဆိ� ြပ�ထားေသာ ေရအား  

လ� ပ်စစ်စီမံကိနး်များ  ��င့်  စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ ေရအားလ� ပ်စစ်  

စီ မံကိနး်များ  

ဇယား င ၁။ တနဖိ်�းြမင်မ့ားေသာဇ�န ်- အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ စီမံကိနး်များ 

ပမစ်ဝှမ်ြီး ပမစ်ဝှမ်ြီးထေသခွွဲ 
စုစုထြေါငြ်ီး               

မဂ္ဂေါဝြ် 

အဆိပုြြု ောြီးထသော ခွွဲပခောြီးထြော် တု ်ောြီးထသော 

မဂ္ဂေါဝြ် မဂ္ဂေါဝြ် အမည် မဂ္ဂေါဝြ် 

ဧရာဝတ ီ ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၁  ၁၅၀   တ��နခ် ၁၅၀ 

ချငး်တွငး်ြမစ်ဖျား ၂ ၆၅   တ�ိ�ငး်ခ 

တဝနခ် 

၁၅ 

၅၀ 

ချငး်တွငး်အထက်ပိ�ငး်  -     

မလိခ ၁,၉၀၀ လိ�က်ဇာ ၁,၉၀၀   

အနမိ်�ငခ် ၁၁,၃၉၅ ချီေဖွ(JVA) 

ဒနွဘ်န(် MoU) 

ေခါငလ်နဖ်�း(MoA)             

နမ့်မလိ(MoU) 

ဖီေဆာ(MoA) 

ယီလန(်MoA) 

ဝ�ေဆာက်(MoA) 

၃,၄၀၀ 

၁၃၀ 

၂,၇၀၀ 

၁၆၅ 

၂,၀၀၀ 

၁,၂၀၀ 

၁,၈၀၀ 

  

သလံွင ် သလံွငအ်လယ်ပိ�ငး် -     

မဲေခါင ် မဲေခါင(်အြခား) -     

တနသ�ာရီ 

 

တနသ�ာရီ ၆၅၆ တနသ�ာရီ (သေဘာ 

တ�ညီမ�မရ) 

၆၀၀ ဆာရာဝေချာငး် 

သကျက်ေချာငး် 

သနိး်ခွနေ်ချာငး် 

၁၁ 

၂၀ 

၂၅ 

တနသ�ာရီ(အြခား) -     

ရခိ�င ် က�လားတန ် ၂၀၀    ၂၀၀ 

စုစုထြေါငြ်ီး  ၁၄,၃၆၆  ၁၃,၈၉၅  ၄၇၁ 

မ�တ်ချက်-  

• သလံွငအ်လယ်ပိ�ငး် ( ပငမ်ြမစ်ေ�ကာငး်မ�လွဲ၍) ��င် ့မဲေခါင(်အြခား) တိ�တ့ွင ်အဆိ�ြပ�ထားသည် ့စီမံကိနး်များ မ��ိပါ။  

• အသားတင ် ထခိိ�က်မ�သည် လက်ခံ�ိ�ငသ်ည် ့ အေနအထားတွင�်�ိလျင၊် တနဖိ်�းြမင် ့ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲဇ�နမ်ျားတွင ်

အလတ်စား ေရအားလ�ပ်စစ် စီမံကိနး်အချိ�� ( ၁၀ - ၁၀ဝ မဂ�ါဝပ်) ကိ� ခွင်ြ့ပ��ိ�ငသ်ည်။ 
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ဇယား င ၂။ တနဖိ်�း အလယ်အလတ်��ိဇ�န ်- အဆိ�ြပ� စီမံကိနး်များ ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ စီမံကိနး်များ 

ပမစ်ဝှမ်ြီး ပမစ်ဝှမ်ြီးထေသခွွဲ 
စုစုထြေါငြ်ီး               

မဂ္ဂေါဝြ် 

အဆိပုြြု ောြီးထသော စိစစ်သတမှ်တ ်ောြီးထသော 

အမည် မဂ္ဂေါဝြ် အမည် မဂ္ဂေါဝြ် 

ဧရာဝတ ီ

 

မဏပိ�ရ  ၃၈၀ မဏပိ�ရ (MoU) ၃၈၀   

ြမစ်ငယ်အထက်ပိ�ငး် ၃၄၀ နမ့်စင ်(MoU) 

နမ့်လန ်(MoU) 

နမ့်မတ� (Local MoU) 

၃၀ 

၂၁၀ 

၁၀ဝ 

  

နမ့်တဘက်  ၂၈၅ နမ့်တဘက် ၁ 

နမ့်တဘက် ၁ 

၁၄၁ 

၁၄၄ 

  

ေင�ချမ်းခ ၁,၂၀၀ ေဂ�လန ်(JVA) 

ခနက်နး်(MoA) 

ေလာငး်ဒင(်MoA) 

ထံ���ငး်ေချာင ်(JVA) 

၁၂၀ 

၁၄၀ 

၆၀၀ 

၃၄၀ 

  

ဥ�� ၁၂   ဥ��ေချာငး် ၁၂ 

သလံွင ်

 

နမ့်ခ ၂၁၀ နမ့်ခ(MoU) ၂၁၀   

နမ့်ပွန ် ၅၈၅ ေဟာ်ခမ်း အထက်(MoU) 

ဖက်နန ်(MoU) 

ေ◌(MoU) 

နမ့်ပွနေ်အာက်ပိ�ငး်(MoU) 

နမ့်ပွနအ်ထက်ပိ�ငး်(MoU) 

၁၈၀ 

၁၀၅ 

၄၅ 

၁၀၅ 

၁၅၀ 

  

ယွနး်စလငး် ၁၀၀   ယွနး်စလငး် ၁၀ဝ 

မဲေခါင ် နမ့်က�တ် ၆၀ မိ�ငး်ဆတ်(Local MoU) ၃၀ နမ့်ခ�ပ် ၃၀ 

စစ်ေတာငး် စစ်ေတာငး် (အြခား) ၁၅၀   ေသာက်ေရခပ် ၁၅၀ 

တနသ�ာရီ ဂလိ�ေဟာင-်ဂရာ ၄၀   ဂလိ�ေဟာင-်ခရာ ၄၀ 

ရခိ�င ် ေလး�မိ�� ၆၉၀ ေလး�မိ��၁ (MoU) 

ေလး�မိ�� ၂ (MoU) 

၆၀၀ 

၉၀ 

  

စုစုထြေါငြ်ီး ၄,ဝ၅၂  ၃,၇၂၀  ၃၃၂ 

မ�တ်ချက်  

• တနဖိ်�းအလယ်အလတ် ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဇဲ�န ်၁၂ ခ�တွင ်အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီး စီမံကိနး်များ ��ိ�ပီး၊ ၎ငး်တိ�ထ့ဲမ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွ 

ေလးခ�သည် စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီး စီမံကနိး်များသာ ��ိသည်။ 

• တနဖိ်�းအလယ်အလတ်ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွဇ�န ် ၉ ခ�တွင ် အဆိ�ြပ�စီမံကနိး်များ သိ�မ့ဟ�တ် စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီး စီမံကနိး်မ��ိပါ။ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း - 

ဧရာဝတီေအာက်ပိ�ငး် ၊ ချငး်တွငး်အလယ်ပိ�ငး် ၊ ြမစ်ဝက�နး်ေပ�၊ အငး်ေတာ်�ကီးကန ်��င်ဆ့က်စပ် ြမစ်ေချာငး် လကတ်က်များ ။ သလံွင ်ြမစ်ဝ�မ်း - 

ဘလီ�းေချာငး် ၊ သလံငွေ်အာက်ပိ�ငး်၊  သလံွငအ်ထက်ပိ�ငး်။ ရခိ�င ်ြမစ်ဝ�မ်း - ရခိ�ငအ်ြခား ၊ သ�ေဌး။ 
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ဇယား င ၃။ တနဖိ်�းနမ့်ိေသာ ဇ�န ်- အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီး စီမံကိနး်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 
စ�စ�ေပါငး်               

မဂ�ါဝပ် 

အဆိ�ြပ�ထားေသာ စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ 

အမည် မဂ�ါဝပ် Name MW 

ဧရာဝတ ီ

 

တာပိန ် ၁၄၀ တာပိန ်၂ ၁၄၀   

ေချာငး်မ�ကီး ၆၄ အထက်ဆည်ေတာ်�ကီး 

(အစိ�းရဌာနတာဝန)် 

၆၄   

မငး်တ�နး်  ၁၈   မငး်တ�နး် ၁၈ 

မ�နး်ေချာငး် ၁၅၀ အထက်ဗ�းရွာ ၁၅၀   

ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�

ငး် 

၇၆၆ ဒးီဒ�တ်(MoU) 

အလယ်ရဲရွာ(MoU) 

၆၆ 

၇၀၀ 

  

ေရ�လီ ၅၄၀ နမ့်ပွန(်ပဋညိာ�စာချ�ပ်) 

ေရ�လီ ၂ (MoU) 

၂၀ 

၅၂၀ 

  

သလံွင ်

 

လမ်ဖ ၂၀   လမ်ဖ ၁၉ 

ြမက်ေတာေချာငး် ၁၀   ြမက်ေတာ်ေချာငး် ၁၀ 

နမ့်မ ၂၂၅ မနေ်တာငး်(MoA) ၂၂၅   

စစ်ေတာငး် ေဘာဂထ ၁၆၀ ေဘာဂထ(MoU) ၁၆၀   

ေပါငး်ေလာငး် ၁၀ဝ ေပါငး်ေလာငး် 

အလယ်ပိ�ငး်(MoU) 

၁၀၀   

မဲေခါင ် နမ့်လငး် ၃၆ နမ့်လငး်(Local MoU) ၃၆   

နမ့်ေလွ ၆၁၈ ဟီက�း (MoU) 

ကျိ�ငး်တံ�(MoU) 

ကျိ�ငး်ရမ်း(MoU) 

ဆိ�လ�း(MoU) 

၁၃၈ 

၁၇၀ 

၇၀ 

၂၄၀ 

  

ဘးီလငး် ဘးီလငး် ၂၈၀ ဘးီလငး်(Local MoU) ၂၈၀   

ရခိ�င ် ကျိမ်တလ ီ ၂၈   ကျိမ်တလီ ၂၈ 

သတံွဲ ၃၉   သတံွဲ ၃၉ 

စိ�ငး်ဒငေ်ချာငး် ၇၇   စိ�ငး်ဒငေ်ချာငး် ၇၇ 

စုစုထြေါငြ်ီး  ၃,၂၇၀  ၃,၀၇၉  ၁၉၁ 

မ�တ်ချက် -  

• တနဖိ်�းနမ့်ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွဇ�န ်၁၇ ခ�တွင ်အဆိ�ြပ� စီမံကနိး်များ ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ထား�ပီး စီမံကိနး်များ ��ိ�ပီး ၎ငး်တိ�ထ့ဲမ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွ 

ေြခာက်ခ�သည် စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီး စီမံကနိး်များသာ ��ိသည်။ 

• တနဖိ်�းနမ့်ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွဇ�န ်၁၀ ခ�တွင ်အဆိ�ြပ�စီမံကနိး်များ သိ�မ့ဟ�တ် စိစစ်သတ်မ�တ်ထား�ပီး စီမံကနိး်များ မ��ိပါ။ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း - 

ဧရာဝတီအလယ်ပိ�ငး် ၊ ဧရာဝတအီထက်ပိ�ငး် ၊ ချငး်တွငး်ေအာက်ပိ�ငး် ၊ မလိေချာငး် ၊မ�း၊ ြမစ်သား ��င် ့ ေဇာ်�ကီး/�မိ�� �ကီး ။ သလံငွ ် ြမစ်ဝ�မ်း - 

နမ့်တန/်နမ့်တနိ ်။ ပဲခ�း ြမစ်ဝ�မ်း - ပဲခ�း ။ ဆာမာ-မဂ�နာ ြမစ်ဝ�မ်း - ဘာရက။် 
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ဇယား င ၃။ တနဖိ်�းနမ့်ိေသာ ဇ�န ်- အဆိ�ြပ�စီမံကိနး်များ ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီး စီမံကိနး်များ 

ြမစ်ဝ�မ်း ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခွဲ 
စ�စ�ေပါငး်               

မဂ�ါဝပ် 

အဆိ�ြပ�ထားေသာ စိစစ်သတ်မ�တ်ထားေသာ 

အမည် မဂ�ါဝပ် Name MW 

ဧရာဝတ ီ

 

တာပိန ် ၁၄၀ တာပိန ်၂ ၁၄၀   

ေချာငး်မ�ကီး ၆၄ အထက်ဆည်ေတာ်�ကီး 

(အစိ�းရဌာနတာဝန)် 

၆၄   

မငး်တ�နး်  ၁၈   မငး်တ�နး် ၁၈ 

မ�နး်ေချာငး် ၁၅၀ အထက်ဗ�းရွာ ၁၅၀   

ြမစ်ငယ်ေအာက်ပိ�

ငး် 

၇၆၆ ဒးီဒ�တ်(MoU) 

အလယ်ရဲရွာ(MoU) 

၆၆ 

၇၀၀ 

  

ေရ�လီ ၅၄၀ နမ့်ပွန(်ပဋညိာ�စာချ�ပ်) 

ေရ�လီ ၂ (MoU) 

၂၀ 

၅၂၀ 

  

သလံွင ်

 

လမ်ဖ ၂၀   လမ်ဖ ၁၉ 

ြမက်ေတာေချာငး် ၁၀   ြမက်ေတာ်ေချာငး် ၁၀ 

နမ့်မ ၂၂၅ မနေ်တာငး်(MoA) ၂၂၅   

စစ်ေတာငး် ေဘာဂထ ၁၆၀ ေဘာဂထ(MoU) ၁၆၀   

ေပါငး်ေလာငး် ၁၀ဝ ေပါငး်ေလာငး် 

အလယ်ပိ�ငး်(MoU) 

၁၀၀   

မဲေခါင ် နမ့်လငး် ၃၆ နမ့်လငး်(Local MoU) ၃၆   

နမ့်ေလွ ၆၁၈ ဟီက�း (MoU) 

ကျိ�ငး်တံ�(MoU) 

ကျိ�ငး်ရမ်း(MoU) 

ဆိ�လ�း(MoU) 

၁၃၈ 

၁၇၀ 

၇၀ 

၂၄၀ 

  

ဘးီလငး် ဘးီလငး် ၂၈၀ ဘးီလငး်(Local MoU) ၂၈၀   

ရခိ�င ် ကျိမ်တလ ီ ၂၈   ကျိမ်တလီ ၂၈ 

သတံွဲ ၃၉   သတံွဲ ၃၉ 

စိ�ငး်ဒငေ်ချာငး် ၇၇   စိ�ငး်ဒငေ်ချာငး် ၇၇ 

စုစုထြေါငြ်ီး  ၃,၂၇၀  ၃,၀၇၉  ၁၉၁ 

မ�တ်ချက် -  

• တနဖိ်�းနမ့်ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွဇ�န ်၁၇ ခ�တွင ်အဆိ�ြပ� စီမံကနိး်များ ��င် ့စိစစ်သတ်မ�တ်ထား�ပီး စီမံကိနး်များ ��ိ�ပီး ၎ငး်တိ�ထ့ဲမ� ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွ 

ေြခာက်ခ�သည် စိစစ်သတ်မ�တ်�ပီး စီမံကနိး်များသာ ��ိသည်။ 

• တနဖိ်�းနမ့်ိေသာ ြမစ်ဝ�မ်းေဒသခဲွဇ�န ်၁၀ ခ�တွင ်အဆိ�ြပ�စီမံကနိး်များ သိ�မ့ဟ�တ် စိစစ်သတ်မ�တ်ထား�ပီး စီမံကနိး်များ မ��ိပါ။ ဧရာဝတီြမစ်ဝ�မ်း - 

ဧရာဝတီအလယ်ပိ�ငး် ၊ ဧရာဝတအီထက်ပိ�ငး် ၊ ချငး်တွငး်ေအာက်ပိ�ငး် ၊ မလိေချာငး် ၊မ�း၊ ြမစ်သား ��င် ့ ေဇာ်�ကီး/�မိ�� �ကီး ။ သလံငွ ် ြမစ်ဝ�မ်း - 

နမ့်တန/်နမ့်တနိ ်။ ပဲခ�း ြမစ်ဝ�မ်း - ပဲခ�း ။ ဆာမာ-မဂ�နာ ြမစ်ဝ�မ်း - ဘာရက။် 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 




