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ဤစာတြာ်းတငွပ်ါဝငရ် ာ အရ ကာငာ်းအောြျာားက ို ြပူ ိုငခ်ငွ့်် မပြုလိုပ်ထာားပါ ည။် ဤစာတြာ်းတငွပ်ါဝငရ် ာ အရ ကာငာ်းအော 

တစစ် တတ်စပ် ိုငာ်း   ို ့်ြဟိုတ ်အာားလံိုားက ိုြ တတ ျူကူားယမူခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ ်မြန် ့်ရဝမခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ ်ြ တတ ျူကူားယမူြန် ့်ရဝမခငာ်း ည ် ကဆ် ိုငေ်ာ 

ဥပရေ ချ ြုားရြာကြ်ှု မြစလ်ာန ိုငပ်ါ ည။် IFC  ည ်ယငာ်းမပြုစိုထာားရ ာ စာတြာ်းြျာားမြန် ့်မြျူားမခငာ်းက ို အာားရပားပပ ား ပံိုြနှအ်ာားမြင့်် ယငာ်း၏ 

စာတြာ်းတစစ် တ်တစပ် ိုငာ်းက ို ပညာရေားက စစနငှ့်် စ ားပာွားရေားနငှ့််ြဆ ိုငရ် ာက စစြျာားအတကွ ်မပနလ်ညက်ာူးယမူခငာ်းမြစပ်ါက အခရ ကားရင ွ

ရကာကခ်မံခငာ်းြမပြုဘ ဲ ြဆ ိုငာ်းြတခွွင့််မပြုရပားြညမ်ြစ ်ည။်   ို ့်ောတငွ ်လိုပ်ရဆာင ်ည့််ေညေွ်ယခ်ျကအ်ရ ကာငာ်းအော နငှ့်် ကက ြုတင ်

အ  ရပားြှုြျာားက ို ကျွန်ိုပ်တ ို ့် ေရှ ေန ်လ ိုအပ်ပါ ည။်  

IFC  ည ်ဤစာတြာ်းတငွပ်ါဝငရ် ာ အရ ကာငာ်းအော၏တ ကျြှု၊ ယံို ကညစ် တခ်ျေြှု   ို ့်ြဟိုတ ်မပညစ်ံိုြှုတ ို ့်က ို အာြြခပံါ   ို ့်ြဟိုတ် 

ဤရနောတငွ ်ရြာ်မပထာား ည့်် န ဂံိုားချြုပ်ရကာကခ်ျက ်  ို ့်ြဟိုတ ်စ စစ ်တြ်တှြ်ှုတ ို ့်အရပေါ် အာြြခ ံလ ို အရ ကာငာ်းအောအတငွာ်း 

ကကငာ်းကျနြ်ှု   ို ့်ြဟိုတ ်အြာှားြျာား(အမခာားအရ ကာငာ်းြျာားအမပင ်စာစ စာရ ိုကအ်ြာှားြျာားနငှ့်် နညာ်းပညာပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာအြာှားြျာား) အတကွ ်

  ို ့်ြဟိုတ ် ၎ငာ်းတ ို ့်အရပေါ် ြှ ခ ိုအာားထာားြှုရ ကာင့််မြစလ်ာ ည့်် အကျ ြုားဆကတ် ို ့်အရပေါ် ြည ်ည့််အရ ကာငာ်းနငှ့််ြျှ တာဝနယ်ြူည ်

ြဟိုတပ်ါ။ ဤ စာတြာ်းအတငွာ်း ြည် ည့််ရမြပံိုရပေါ်တငွြ်ဆ ိုပါဝင ်ည့်် နယန် ြ တြ်ျဉားြျာား၊ အရောငြ်ျာား၊ အြျ ြုားအစာားခွမဲခာားြှုြျာား နငှ့်် 

အမခာား တငာ်းအချကအ်လကြ်ျာား ည ် နယရ်မြ၏ တောားဝငမ်ြစြ်ှု အရမခအရန   ို ့်ြဟိုတ ် ထ ိုကဲ့်  ို ့်ရ ာ နယန် ြ တြ်ျဉားက ို 

ရထာကခ်ခံျကရ်ပားြှု   ို ့်ြဟိုတ ် လကခ်ြံှုတ ို ့်နငှ့််ပတ ်က၍် ကြာ့္်ဘဏဘ်ကြ် ှ ြည ်ည့််အဆံိုားအမြတရ်ပားြှုက ိုြျှ ေညည်ွှနာ်းမခငာ်း 

ြရှ ပါ။ ဤရလ့်လာြှုအတငွာ်း ရြာမ်ပထာား ည့်် ရှာရြွရတွွေ့ ရှ ချကြ်ျာား၊ မပနဆ် ိုရှငာ်းမပြှုြျာား နငှ့်် န ဂံိုားချြုပ်ရကာကန်ိုတခ်ျကတ် ို ့် ည ်

ကြာ့္်ဘဏ၏် အြှုရဆာငေ်ါရ ိုကတ်ာြျာား   ို ့်ြဟိုတ ် ယငာ်းတ ို ့်က ိုယစ်ာားမပြု ည့်် အစ ိုားေြျာား၏အမြငြ်ျာားက ို ထငဟ်ပ်ထာားမခငာ်း 

မြစ ်ညဟ်ို ပံိုရ  တ်ြတှ၍် ြေပါ။  

ဤစာတြာ်းပါ အရ ကာငာ်းအောြျာား ည ် အရထရွထ ွတငာ်းအချကအ်လကရ်ပားေနအ်တကွ ်ာ ေညေွ်ယထ်ာားမခငာ်းမြစ ်ည။် 

ဥပရေဆ ိုငေ်ာ၊ စရတာ့်ရှယယ်ာ နငှ့်် ရငရွချား ကရ် ခလံကြ်တှြ်ျာား   ို ့်ြဟိုတ ် ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှုဆ ိုငေ်ာ အ ကဉံာဏြ်ျာားရပားေန၊် 

ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှုအတကွ ် င့််ရတာ်ြှု   ို ့်ြဟိုတ ်အြျ ြုားအစာားတစခ်ိုအတွက ်ဆွရဲဆာငြ်ှုမပြုေန ်တ ို ့်နငှ့်် ပတ ်ကပ်ပ ား ထငမ်ြငယ်ခူျကြ်ျာား 

ရပားေန ်ေညေွ်ယြ်ထာားပါ။ IFC   ို ့်ြဟိုတ ်ယငာ်း၏ အရပါငာ်းပါ အြွဲွေ့ဝငြ်ျာား ည ်အချ ြု ွေ့ရ ာ ကိုြပဏ ြျာား နငှ့်် အြွဲွေ့အစညာ်းြျာားတငွ ်

ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှု ရှ န ိုင ်လ ို ယငာ်းတ ို ့်က ို အမခာားအ ကဉံာဏ ်   ို ့်ြဟိုတ ် ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားလညာ်း ရထာကပံ့််ရပားရနန ိုင ်ည ်   ို ့်ြဟိုတ် 

ယငာ်းတ ို ့်နငှ့်ပ်တ ်က ်ည့်် ရငရွ ကားဆ ိုငေ်ာ အကျ ြုားစ ားပာွားြျာားရှ န ိုင ်ည။် 

ကိုြပဏ ခွြဲျာား၏ အခငွ့််အရေားြျာား အပါအဝင၊်  ံိုားစွခဲငွ ့််ြျာား နငှ့်် လ ိုငစ်ငြ်ျာားအတကွ ် အမခာားရ ာစံိုစြ်ားြှုြျာားအာားလံိုားက ို IFC ၏ 

Corporate Relations Department, 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433   ို ့် ေညည်ွှနာ်း ဆက ်ယွ ်

 င့််ပါ ည။်  

အမပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာ ဘဏ္ဍာရေားရကာ်ပ ိုရေားရှငာ်း (IFC) ည ်၎ငာ်း၏ အြွဲွေ့ဝငန် ိုငင်ြံျာားအ ကာား  ရဘာတညူ စာချြုပ်ြျာားမြင့်် ထရူထာင ်

ထာားရ ာ န ိုငင်တံကာအြွဲွေ့အစညာ်းတစခ်ိုမြစပ်ပ ား ကြာ့္်ဘဏအ်ိုပ်စို၏အြွဲွေ့ဝငတ်စခ်ိုမြစ ်ည။် အြညြ်ျာား၊ လ ိုဂ ိုြျာား နငှ့်် အြတှတ်ဆံ ပ် 

ြျာားအာားလံိုား ည ် IFC၏ က ိုယပ် ိုငပ်စစညာ်းြျာားမြစပ်ပ ား IFC ထြံ ှ စာမြင့််ရေား ာားရြာ်မပထာား ည့််  ရဘာတူလကခ်ြံှုြပါဘ ဲ ထ ို 

ပစစညာ်းြျာားအာား အ ံိုားမပြုန ိုငြ်ညြ်ဟိုတပ်ါ။ ထ ို ့်မပင ်“International Finance Corporation” နငှ့်် “IFC” တ ို ့် ည ်IFC က ြတှပံ်ိုတင ်

ထာား ည့််အြတှတ်ဆံ ပ်မြစပ်ပ ား အမပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာဥပရေမြင့်် အကာအကယွရ်ပားထာားပါ ည။်  

 

မျကန် ှာဖ  ုံးဓှာတပ်  ဖနတ် ုံးမှု ။ Tessa Bunney ၊  ၂၀၁၇ 

http://www.ifc.org/


 

အကျဉားချြု ပ်  

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ည် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှုကနဦားအဆင့်တ်ွင ်ာရှ ရနရ ား ည့်အ်တွက် လျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှုက ို 

ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ နငှ့် ်လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာအကျ ြုားေလာေြ်ျာားနငှ့်် ချ နည်  လျက် ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရ ာနညာ်းမြင့် ် အရကာင ်

အထညရ်ြာ်န ိုင ်ည့်် အခွင့်အ်ရေားေရှ ထာားပါ ည။် လက်ရှ တွင ်မြနြ်ာန ိုငင် ံည ်မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်းရှ  စ ြံက နာ်းြျာားစွာ နငှ့် ်

အမခာားြ အာားြျာားအာားလံိုား၏ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုက ို ထည့် ်ွငာ်းစဉားစာားမခငာ်းြမပြုဘ ဲ စ ြံက နာ်းတစခ်ိုချငာ်းစ  

အလ ိုက် ာ  တ်ြတှ်ရေွားချယ်အတညမ်ပြုလိုပ်ရဆာင ်ည့််  ြာားရ ို ားကျရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေား 

လိုပ်ငနာ်းစဉအတ ိုငာ်း ာ လိုပ်ရဆာငလ်ျက်ရှ ပါ ည။်  န ိုငင်ြံျာားစာွတွင ် နစှရ်ပါငာ်း ၅၀ - ၁၀၀ ြ ှ ထ ို ့်ထက်  ကာမြင့််စွာ 

ထ နာ်းည   အ ံိုားမပြုြညမ်ြစ ်ည့််၊ ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ေန ် င့်ရ်တာ်ရ ာ အဓ ကမြစက်က ားြျာား နငှ့် ် မြစလ်က်တက် 

အြျာားစိုရပေါ်တွင ်ထ ိုကဲ့်  ို ့်  ြာားရ ို ားကျလိုပ်ငနာ်းစဉမြင့်် ရဆာငေွ်က်ြှုြျာား ာ မပြုလိုပ်ရန ကပါ ည။်   ို ့်မြစေ်ာ မြစ်ဝှြ်ား၏ 

ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှုနငှ့် ် ယငာ်းနငှ့်ဆ်က်န ွှယ်ောရဂဟစနစအ်ရပေါ် ကက ားြာား ည့််စိုရပါငာ်းဆင့်က်ဲ က်ရောက်ြှုြျာား မြစရ်ပေါ် 

လာရစကာ ထ ိုထ ခ ိုက်ြှုြျာား ရလျာ့်ပါား က် ာရစေန ်စ ြံန ိုင ်ည့် ်အခွင့်အ်လြ်ားြျာားနညာ်းပါား ွာားပါ ည။် 

မြနြ်ာန ိုငင် ံ ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍအတွက် ဤြဟာဗျျူဟာရမြာက်ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာဆနာ်းစစြ်ှု (Strategic 

Environmental Assessment “SEA”) အစ ေငခ်ံစာ ည ် ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာနငှ့်လ်ူြှုဆ ိုငေ်ာ တနြ် ိုားြျာားက ို မြစ်ဝြ်ှား 

အဆင့် ်ထည့် ်ွငာ်းစဉားစာားထာားပပ ား ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစထ်ွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစြ်ွံ ွေ့ ပြ ြုားြှုြျ ြုားေရှ န ိုငြ်ည့်် ချဉားကပ်နညာ်း 

တစခ်ိုက ို အ ကံမပြုထာားပါ ည်။  စ ြံက နာ်းတစခ်ိုချငာ်းစ က ို ကည့််၍ ကနဦားစ ြံချက် ရေားဆွအဲာရံိုစ ိုက်လိုပ်ရဆာငမ်ခငာ်းြှ 

 ည ်ရေအာားလျှပ်စစက်ဏ္ဍ ရေရှညအ်ကျ ြုား မြစထ်ွနာ်းရေားစ ြံလိုပ်ရဆာငန် ိုငေ်နအ်တွက် မြစ်ဝြ်ှား၏ ရေရှညရ်ကာငာ်းြွန ်

တညတ်ံ့်ြှုဘက်  ို ့် အာရံိုစ ိုက်လာရစေန ်SEA ၌ အ ကံမပြုထာား ည။် 

1။ ရနာက်ခံအရ ကာငာ်းအော  

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် လျှပ်စစဓ်ာတ်အာားပြာဏ အြျာားအမပာား လ ိုအပ်ရန ည။် အရရှ ွေ့ရတာငအ်ာရှတွင ် မြနြ်ာန ိုငင် ံည်  

ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းနငှ့်် ချ တ်ဆက်ဓာတ်အာားရပားြှုနှုနာ်း အန ြ့််ဆံိုားအဆင့်တ်ွငရ်ှ ပပ ား လူဦားရေ၏ ၄၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ာ 

ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းနငှ့်် ချ တ်ဆက်ဓာတ်အာားရပားြှုက ို ေရှ ထာား ည။် မပညတ်ွငာ်းလ ိုအပ်ချက် မပည့််ြ ေန ် အနညာ်းဆံိုား 

တစန်စှလ်ျှင ် လျှပ်စစဓ်ာတ်အာား ၅၀၀ြဂဂါဝပ်နှုနာ်းမြင့်် ၂၀၃၀ ခိုနစှအ်ထ   နစှ်စဉအပ ိုထပ်ရဆာငာ်း ထိုတ်လိုပ်မြည့်တ်ငာ်း 

ရပားန ိုငေ်န ်လ ိုအပ် ညဟ်ို ခန ့်ြ်ှနာ်းထာား ည။် ထ ို ့်မပင၊် ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက်မပည့််ြ ေန ်မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား 

ပ ို ့်လွှတ် ည့်် ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းကွနယ်က်အာား တ ိုားချဲွေ့တည်ရဆာက်ေန ်နငှ့် ်အဆင့်မ်ြ င့်တ်ငြ်ှုြျာား မပြုလိုပ်ေန ်လ ိုအပ် 

 ည။်  

မြနြ်ာန ိုငင် ံည ် စြ်ွားအငေ်ငာ်းမြစအ်ြျ ြုားအစာားအလ ိုက် ရောစပ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ရေားအဆ ိုမပြုချက်က ို  ံိုား ပ်လျက် 

ရှ ပပ ား အြျ ြုား ာားလျှပ်စစ်ဓာတ်အာားြဟာဗျျူဟာတွင ်  ြာားရ ို ားကျနငှ့် ် မပနလ်ညမ်ပည့်ပ်ြ ြုားပြဲစွြ်ားအငေ်ငာ်းမြစ်ြျာား က ို 

ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာ ရလ့်လာထာား ည။် စြ်ွားအငေ်ငာ်းမြစအ်ြျ ြုားအစာားအလ ိုက် ရောစပ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ောတွင ် ရေအာား 

လျှပ်စစ ်ည ် အရေားကက ား ည့်် အခနာ်းကဏ္ဍြပှါဝငလ်ာန ိုင ်ည။် ရေအာားလျှပ်စစ ်ည် ကိုနက်ျစေ တ် က် ာ ည့်် 

မပနလ်ညမ်ပည့်ပ်ြ ြုားပြဲစြ်ွားအငက် ို ြျာားစွာထိုတ်လိုပ်ရပားန ိုငပ်ပ ား ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းတညပ်င ြ်ရစေန ် ကူည ရပားန ိုင ်ည။် 

အထာူး မြင့် ်အမခာားရ ာမပနလ်ညမ်ပည့်ပ်ြ ြုားပြဲ စွြ်ားအငေ်ငာ်းမြစြ်ျာားြှ မပတ်ရတာငာ်းမပတ်ရတာငာ်းလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ြှုက ို 

ရချာရြွွေ့ရစေန ်ကူည မြည့်တ်ငာ်းရပားန ိုင ်ည။်  



   

 

န ိုငင်အံတွငာ်း မြစရ်မြာက်န ိုငစ်ြ်ွား စာူးစြ်ားရလ့်လာရြာ်ထိုတ်ထာား ည့်် စိုစိုရပါငာ်းထိုတ်လိုပ်န ိုငြ်ည့်် ဓာတ်အာားပြာဏနငှ့် ်

နှု ငာ်းယှဉလျှင ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ြှု ည် ြွံွေ့ ပြ ြုားြှုအနညာ်းငယ် ာရှ  ည်က ို ရတွွေ့ေ ည။် ၁၀ ြဂဂါ 

နငှ့်အ်ထက် စ ြံက နာ်းြျာား (စ ြံက နာ်း ၂၉ ခို)၏ စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားြှာ (၃,၂၉၈)ြဂဂါဝပ် မြစပ်ပ ား ၂၀၁၈ ခိုနစှ် 

အရစာပ ိုငာ်းတွင ် တစန် ိုငင်လံံိုား ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မြန် ့်မြျူားရပားန ိုငြ်ှု၏ ၅၈ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရှ  ည်။ စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆင ်

စက်အငအ်ာား ၁,၅၆၄ ြဂဂါဝပ်ရှ  ည့် ် စ ြံက နာ်း (၆)ခိုက ို တညရ်ဆာက်ရနဆမဲြစ ်ည။်   ို ့်ရ ာ် ထ ိုစ ြံက နာ်းြျာားအနက် 

အြျာားစိုြာှ ေပ်ဆ ိုငာ်းလျက်ရှ  ည၊်   ို ့်ြဟိုတ် ပပ ားစ ားေန ်တ်ြှတ်လျာထာားချ နထ်က်ပ ို  ကာမြင့််ရန ည။် လက်ရှ တွင ်

တစန် ိုငင်လံံိုားအတ ိုငာ်းအတာအေ စိုစိုရပါငာ်းတပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား (၄၃,၈၄၈)ြဂဂါဝပ်ရှ  ည့် ် စ ြံက နာ်း (၆၉) ခိုက ို 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် အဆ ိုမပြုထာား ည။် ယငာ်းတ ို ့်အနက်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၂,၀၀၀ ြဂဂါဝပ်နငှ့််အထက်ရှ  ည့်် 

စ ြံက နာ်း (၆) ခိုနငှ့် ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁,၀၀၀ - ၂,၀၀၀ ြဂဂါဝပ် ကာားရှ  ည့် ်စ ြံက နာ်း (၇)ခိုပါဝင ်ည။် ယရန ့်အချ န ်

အထ  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို မြစ်ဝြ်ှားငယ်ြျာားတွင ် မြစတ်စခ်ိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့်် 

အတနာ်းလ ိုက်အရကာငအ်ထည်ရြာ် ရဆာငေွ်က် ည့််(cascade) ပံိုစမံြင့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ခဲ့်ပပ ားမြစ ်ည။် ဤကဲ့်  ို ့် 

စ ြံက နာ်းြျာား ပထဝ အရနအထာားအလ ိုက် ပျံွေ့ နှံ ့်ရနေခြငာ်းြာှ- လျှပ်စစ်ဝနအ်ာားဗဟ ိုချက်ရှ ောရနောြျာား၊ ဓာတ်အာားလ ိုငာ်း 

 ွယ်တနာ်းန ိုငြ်ှု အကန် ့်အ တ်ြျာားအရပေါ်ြတူည ်ည့််အမပင၊် မြစ်ဝြ်ှားငယ်ြျာား၏  င့််ရလျာ် ည့်် ဇလရဗေ၊ 

ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပငန်ငှ့်် ဘူြ ရဗေအရမခအရနြျာားရ ကာင့််လညာ်း မြစ ်ည။်  စိုစိုရပါငာ်းတပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား၏ ၆၄ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်းရှ ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအြျာားစို ည် ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှားတွင ်တညရ်ှ ပပ ား၊ ၂၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

 ည ်စစရ်တာငာ်းမြစ်ဝြ်ှားတွင ်တညရ်ှ  ည။် 

ဧေ ယာအကျယ်အဝနာ်း ၆၇၁,၇၀၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာရှ  ည့် ်မြနြ်ာန ိုငင် ံည ်ရေချ ြုအေငာ်းအမြစ်ြျာား ရပါြျာားကကယ်ဝ 

 ည။် အဓ ကမြစဝ်ှြ်ားြျာားြာှ န ိုငင်၏ံ ၅၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည့် ် ဧောဝတ မြစဝ်ှြ်ား  (အဆ ိုပါမြစ်ဝြ်ှား၏ ၉၀ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်းြာှ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းတညရ်ှ  ည်)နငှ့်် န ိုငင်၏ံ ၁၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည့် ် လံွငမ်ြစဝ်ှြ်ား (အဆ ိုပါ 

မြစ်ဝြ်ှား၏ ၄၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းြာှ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းတညရ်ှ  ည်) တ ို ့်မြစ ်က ည။် မြနြ်ာန ိုငင်လံူဦားရေ၏ ၇၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းခန် ့် 

 ည ်ရကျားလက်ရေ တွငရ်နထ ိုင၍်၊ ရကျားလက်ရန ူအြျာားစို၏ အ က်ရြာွးဝြ်ားရကျာငာ်းလိုပ်ငနာ်းြျာား ည် မြစအ်န ား 

ဝနာ်းကျင ်နငှ့် ်အမခာား  ဘာဝ ယံဇာတြျာားအရပေါ် အြှ မပြုလျက်ရှ  ည။်  

ထ ိုမြစ်ြျာား၏ရဂဟစနစ ် ရကာငာ်းြွနတ်ညတ်ံ့်ြှု ည်  ဘာဝမြစစ်ဉြျာားအာား ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငြ်ှုအရပေါ် ြတူညရ်နပါ 

 ည။် ရေချ ြုရဂဟစနစက်ရပား ည့်် ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့်ပါဝင ်ည်-  

• ရထာက်ပံ့်ရပားမခငာ်း - ငါားထကွ်ရှ ြှု ၊ စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝရေား နငှ့် ်အ ြ် ံိုားရေရထာက်ပံ့်ြှု 

• ထ နာ်းည  ရပားမခငာ်း- ရေစ ားဆငာ်းြှုထ နာ်းည  မခငာ်း၊ ရေ န် ့်စငမ်ခငာ်း၊  ဘာဝရဘားအနတောယ်(ရေကက ားရေလျံှမခငာ်း)က ို 

ထ နာ်းည  ရပားမခငာ်း၊ ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပင ်ထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်း နငှ့် ်ပငလ်ယ်အတွက် အာဟာေရထာက်ပံ့် 

ရပားမခငာ်း နငှ့််  

• ယဉရကျားြှု - ယဉရကျားြှုဆ ိုငေ်ာ  ွငမ်ပငလ်ကခဏာြျာား၊ အပနာ်းရမြစော နငှ့် ်ခေ ား ွာားလိုပ်ငနာ်း 

မြနြ်ာန ိုငင်၊ံ ရေရန တတ ဝါအေငာ်းအမြစြ်ျာား၏အရေားပါြှုက ို ငါားြြ်ားယူေရှ ြှုအရမခအရနြတှဆင့််   ရှ န ိုင ်ည။် ခန ့်ြ်နှာ်း 

လူဦားရေ ၃.၂  နာ်း  ည ်ရေချ ြု နငှ့် ်ပငလ်ယ်ငါားြြ်ားလိုပ်ငနာ်းကဏ္ဍြျာားတွင ်လိုပ်က ိုငရ်န ကပပ ား အချ နမ်ပည့် ်အလိုပ်ရနော 

၈၀၀,၀၀၀ နငှ့် ်အချ နပ် ိုငာ်းအလိုပ်ရနော ၂.၄ နာ်း ပါဝင ်ည ်(www.worldfishcenter.org/country-pages/myanmar)  

ဤ ငါားလိုပ်ငနာ်းကဏ္ဍ ည ် မြနြ်ာန ိုငင် ံ စိုစိုရပါငာ်းမပညတ်ွငာ်းထိုတ်ကိုနတ်နြ် ိုား (GDP) က ို စတိုတထ အြျာားဆံိုား ပါဝင ်

မြည့်ဆ်ညာ်းရပားလျက်ရှ ပပ ား န ိုငင်မံခာားဝငရ်ငစွတိုတထ အြျာားဆံိုား ေငာ်းမြစမ်ြစက်ာ အာဟာေအတွက်အရေားပါ ည့်် ပရ ိုတငာ်း 

ဓာတ် (လူတစဦ်ား တစန်စှလ်ျင ်ခန ့်ြ်ှနာ်းရမခ ၃၀ က လ ိုဂေြ်) က ိုလညာ်းရထာက်ပံ့်ရပား ည။်  

http://www.worldfishcenter.org/country-pages/myanmar


 

ရေအာားလျှပ်စစ ်ည ် န ိုငင်၏ံ လူြှု-စ ားပာွားြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားတွင ် ကက ားြာား ည့်က်ူည မြည့်ဆ်ညာ်းြှု မပြုလိုပ်ရပားန ိုင ်ည့်် 

အလာားအလာရှ ရ ာ်လညာ်း၊ ြ ကာရ ားြ ကာလအတွငာ်း စ ြံက နာ်းကက ားြျာားအရပေါ် အြျာားမပည ်ူ၏ဆန ့်က်ျငြ်ှုရ ကာင့် ် 

စ နရ်ခေါ်ြှုြျာားမြင့် ်  ကံြုရတွွေ့ ရနခဲ့် ည။် စ ြံက နာ်းအရ ကာငာ်း ပွင့်လ်ငာ်းမြင ်ာစာွရြာ်မပြှု၊ အကျ ြုားစ ားပာွားက ို စ တ်ဝငစ်ာား ူ 

ြျာားအာားလံိုားနငှ့်် ရစ့်စပ်လိုပ်ရဆာငြ်ှု၊ ထ ို ူြျာား၏ ပါဝငလ်ိုပ်ရဆာငြ်ှုရှ လျငလ်ညာ်း လံိုရလာက်ြှု ြရှ  ည့််အမပင ်

န ိုငင်ရံေား အရမပာငာ်းအလဲတ ို ့်ရ ကာင့် ်ရေအာားလျှပ်စစ ်အရပေါ်ဆန ့်က်ျငြ်ှုြျာား မြစရ်ပေါ်လာ ည။် အဓ ကမြစက်က ားြျာားအရပေါ် 

တွင ်အရကာငအ်ထည်ရြာ်ေန ်အဆ ိုမပြုထာား ည့် ် စ ြံက နာ်းြျာား ည ်ဆန် ့်ကျငက်န ့်က်ွက်ြှု အြျာားဆံိုား ကံြုေပပ ား၊ မြစဆ်ံို၊ 

ထြံ   နငှ့် ် တန သာေ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားက ို အစ ိုားေက ဆ ိုငာ်းငံ့်ခဲ့် ည။် အဆ ိုပါစ ြံက နာ်းြျာား၏ စိုစိုရပါငာ်း 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားြာှ ၇,၈၀၀ ြဂဂါဝပ်ရှ  ည။် မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေား စ ြံက နာ်းရေားဆွမဲခငာ်း 

 ည ် ပဋ ပကခေဏခ်ံစာားရနေ ည့် ် ဧေ ယာြျာားက ို ရရှာငရ်ှာားေမခငာ်း၊  ဘာဝ ယံဇာတဆ ိုငေ်ာအချက်အလက် နငှ့် ် 

(မြစ၏် ဇလရဗေ၊ ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ၊ ရေရနဂရဟစနစ ် ၊ လူြှုရေားနငှ့် ်  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်း ြျာားအရ ကာငာ်း)  တငာ်း 

အချက်အလက်ြျာား အကန ့်အ် တ် ာရှ မခငာ်း၊ အစ ိုားေ၏ စွြ်ားရဆာငေ်ည်နငှ့်အ်ေငာ်းအမြစ ် အကန ့်အ် တ် မြင့် ်ာ 

ရှ မခငာ်း စ ည့် ်အခက်အခဲြျာားက ို ေငဆ် ိုငရ်နေ ည။် 

2။ လက်ရ ှိသတ်မ တ်ပ  စ  အတှိ င ်ုံး  အကကှာင်အထည်ကဖှာ်ခြင ်ုံး (Business-as-Usual) ၏ 

ကန် ့်သတ်ြျက်မျှာုံး  

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ လက်ရှ ရေအာားလျှပ်စစအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံ (“business-as-usual”)  ည ် န ိုငင်အံြျာားစိုတွင ်

 ြာားရ ို ားကျရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံချက်ရေားဆွ ဲည့််ပံိုစနံငှ့််ဆငတ်ူပပ ား၊ မြစ်ဝြ်ှားနငှ့်မ်ြစဝ်ှြ်ားရေ ခွဲြျာားအကပေါ် မခံြုငံိုစဉားစာား 

 ည့်် စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းအစာား စ ြံက နာ်းတစခ်ိုချငာ်းအလ ိုက်အာရံိုစ ိုက်ရေားဆွမဲခငာ်းမြစ ်ည။် စ ြံက နာ်းတညရ်နော တစခ်ိုက ို 

ရေွားချယ်ေန ် မြစရ်မြာက်န ိုငစ်ွြ်ားရလ့်လာြှု ည် အဓ ကအာားမြင့် ်အငဂ်ျငန် ယာပညာေပ်ဆ ိုငေ်ာနငှ့် ်စ ားပာွားရေားအရ ကာငာ်း 

ေငာ်းြျာားအရပေါ် ာ အရမခခံ ညက် ို ရတွွေ့ေ ည။် ဤ  ို ့်မြင့် ် စ ြံက နာ်းအဆ ိုမပြုြှုြျာား ည ် မြစဝ်ှြ်ားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် 

မြစ်ဝြ်ှားတစခ်ိုလံိုားအရပေါ် ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့် ်လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှု ြျာားက ို ထည့် ်ွငာ်းစဉားစာားမခငာ်း 

ြရှ  ည့်အ်ရမခအရန  ို ့် ဆ ိုက်ရောက် ွာားရစ ည။်   

ရနာငန်စှ်ရပါငာ်း ၃၀ ကာလအတွက် ယခိုအချ နတ်ွင ်အဆ ိုမပြု ထာား ည့််စ ြံက နာ်းြျာားအာားလံိုား ပါဝင ်ညဟ်ိုယူဆေ ည့်် 

လက်ရှ အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ရန ည့််ပံိုစအံတ ိုငာ်း ရဆာငေွ်က် ည့်် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံရေအာားလျှပ်စစြ်ွံ ွေ့ ပြ ြုားြှု ည်  

မြစ်ဝြ်ှားြျာား၏ ရေရှညရ်ကာငာ်းြနွ ်တညတ်ံ့်ြှုက ို မြညဆ်ညာ်းရပားန ိုငလ် ြ့််ြညြ်ဟိုတ်ရချ။ ဧောဝတ  ၊ ချငာ်းတွငာ်း နငှ့် ် လံွင ်

ပငြ်မြစရ် ကာငာ်း ြျာားအရပေါ် အကက ားစာားစ ြံက နာ်းြျာား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည် မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း မြစရ် ကာငာ်း 

ြျာားဆက် ွယ်န ိုငစ်ွြ်ား၊ မြစ်ဝှြ်ားြျာား၏ လညပ်တ်လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား နငှ့် ် ရဂဟစနစ်ကရပား ည့်် ဝနရ်ဆာငြ်ှု 

ြျာားအရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှုြျာား      ာ ာမြစရ်ပေါ်လာရစန ိုင ်ည်။ ဤပငြ်မြစရ် ကာငာ်းြျာားရပေါ်ြှ စ ြံက နာ်းြျာားအမပင ်

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း လက်ရှ  အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရန ည့်် စ ြံက နာ်းတစခ်ိုချငာ်းအလ ိုက် ဆနာ်းစစအ်တညမ်ပြု 

 ည့််ပံိုစရံ ကာင့်် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ ် ထိုတ်လိုပ်ြှု၏ထ နာ်းည  ခံေ ည့် ် စိုစိုရပါငာ်းရေဆငာ်းဧေ ယာ ည ်

လက်ရှ  ၁၄ောခ ိုငန်ှုနာ်းရှ ောြ ှ ၄၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းအထ  မြင့်တ်က်လာြညမ်ြစက်ာ ရတာငက်ိုနာ်းရတာငတ်နာ်း ရေ ြျာားရှ  

ရေဆငာ်းဧေ ယာအြျာားစိုအရပေါ် ထ နာ်းည  ြှုြျာား ရှ လာြညမ်ြစ ်ည။် ဤအကျ ြုားဆက်ရ ကာင့် ် မြစ်ဝှြ်ား၏ 

တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြနွြ်ှု တမြညာ်းမြညာ်းန ြ့််ကျ လာပပ ား အရေားပါ ည့် ်  ဘာဝနငှ့်လ်ူြှုရေားဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာား ဆံိုားရှု ံားြှုက ို 

မြနြ်ာန ိုငင်ရံနော အနှံ ့်အမပာား၌  ကံြုရတွွေ့ေြည် မြစ ်ည။် 

 

 



   

 

3။ SEA ၏ရြျှာ်ြှနာ်းချက်၊နယ်ပယ်  နှင့်် ေည်ြှနာ်းချက်ြျာား  

လျှပ်စစ်နငှ့်စ်ြ်ွားအငဝ်နက်က ားဌာန (MOEE) နငှ့် ်  ယံဇာတနငှ့် ်  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျင ် ထ နာ်း  ြ်ားရေားဝနက်က ားဌာန 

(MONREC) တ ို ့် ည ်ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားနငှ့််   ဘာဝ ယံဇာတထ နာ်း  ြ်ားရစာင့်ရ်ရှာက်ြှုတ ို ့်အ ကာား ဟနခ်ျက်ည  ည့်် ရေရှည် 

အကျ ြုားမြစထ်နွာ်းရ ာရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍ ြွံွေ့ ပြ ြုားရအာငရ်ဆာငေွ်က်ေန ် လ ိုအပ်ရ ကာငာ်းအ  အြတှ်မပြု 

လက်ခံထာားပါ ည။် ထ ိုဝနက်က ားဌာန ြျာား ည ် အမပညမ်ပည်ဆ ိုငေ်ာဘဏ္ဍာရေားရကာ်ပ ိုရေားရှငာ်း(IFC) နငှ့်် ် လက်တွဲ၍၊ 

ရေအာားလျှပ်စစဆ် ိုငေ်ာ SEA ရလ့်လာမပြုစိုေန ်ရအာက်ပါ ရြျှာ်ြနှာ်းချက်ြျာားက ို အတူချြတှ်ထာား က ည် ။  

စ ားပာွားရေားြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှု၊ ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှု နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာတနာ်းတူည ြျှြှုတ ို ့် ေရှ န ိုငရ်ေားအတွက် 

အြျ ြုားြျ ြုားရ ာ  ဘာဝ ယံဇာတ  ံိုားစွြဲှုြျာားနငှ့်် ဦားစာားရပားအစ အစဉြျာားအ ကာားဟနခ်ျက်ည  ည့်် ရေ၊ ရမြ  နငှ့်် 

ရဂဟစနစ်ြျာားပါရပါငာ်းစပ် ထည့်် ွငာ်းစဉားစာား စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းအရပေါ် အရမခခံထာား ည့် ် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစထ်ွနာ်းရ ာ 

ရေအာားလျှပ်စစ ်ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားက ို အရကာင ်အထညရ်ြာ်ေနမ်ြစ် ည။်  

ထ ိုရြျှာ်ြှနာ်းချက်က ို ရအာက်ပါေညြ်ှနာ်းချက်ရမခာက်ခိုက ကူည ရထာက်ပံ့်ရပားထာားပါ ည်- 

• မြစ်ြျာားတညတ်ံ့်ြှုနငှ့်ရ်ဂဟစနစ်ကရပား ည့််ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားက ို ထ နာ်းည  ၊ ထ နာ်း  ြ်ားရပား ည့် ်မြစဝ်ှြ်ား ဘာဝ 

မြစစ်ဉြျာား နငှ့် ်လိုပ်ရဆာငခ်ျက် ြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်

• တစြ်ထူာူးမခာားပပ ားအရေားပါ ည့်် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာနငှ့် ် ယဉရကျားြှုဆ ိုငေ်ာ တညရ်နောြျာား နငှ့် ် တနြ် ိုားြျာား 

အမပင ်ဆက်နယွ်  ည့််  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ တနြ် ိုားြျာားက ိုလညာ်းြလူအတ ိုငာ်း ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်

• လူြှုရေား၊  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်း နငှ့် ် စ ားပွာားရေားဆ ိုငေ်ာတ ို ့်အရပေါ် လက်ခံန ိုငြ်ွယ်ော ြရှ ရ ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို 

ရရှာင ်ကဉေန ်

• ပဋ ပကခြျာားရ ကာင့်် ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခအနတောယ်ြျာားက ို အ  အြတှ်မပြုေန၊် နာားလည ်ရဘာရပါက်ေန၊် ရရှာငရ်ှာား 

ေန ်  ို ့်ြဟိုတ် စ ြံခန ့်ခ်ွဲေန ်

• စ ြံက နာ်း၏ က်ရောက်ြှုခံစာားေ ည့်် မပည ်ူလူထို၊ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား နငှ့် ် ရေ ြျာားက ို ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားြှ 

ေရှ  ည့်် အကျ ြုားခံစာားခွင့်ြ်ျာား ရထာက်ပံ့်ရပားေန ် 

• မပညတ်ွငာ်း ံိုားစွဲြှုအတွက် လံိုရလာက်ရ ာ၊ ယံို ကညအ်ာားထာားေရ ာ၊ ရ ားနှုနာ်း က် ာရ ာ ရေအာား 

လျှပ်စစ်စြ်ွားအင ်ထိုတ်လိုပ်ေန ်

SEA ၏ရလ့်လာဆနာ်းစစ်ြှုနယ်ပယ်အတ ိုငာ်းအတာ ည် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် 

နငှ့််အထက ် စ ြံက နာ်းြျာားအာားလံိုားက ို လွှြ်ားမခံြု ည။် ဆနာ်းစစေ်ာ၌အ ံိုားမပြု ည့်် စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းဆ ိုငေ်ာ အဓ က 

စညာ်းြျဉားြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည-်  

1) မြစ ဝှြ ်းတစ ခုလံ်ုးလွှြ ်းမခံျုသည  စီြံချက ရ ်းဆ ွဲမခင ်း - စ ြံက နာ်းတညရ်နော ရြာ်ထိုတ်ရေွားချယ်မခငာ်းက ို 

လြ်ားညွှနရ်ပားေန ်မြစ်ဝှြ်ား၏ဇလရဗေ ဆ ိုငေ်ာ တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြနွရ်ေား အရလားရပားအာရံိုစ ိုက်ေန ် 

2) ဟန ချက ညီရသောသဘောဝသယံဇောတအသံ်ုးချြှု - အမခာားမြစ်ြျာား/မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ ်

ြွံပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရ ကာင့််ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ရထြ ရစရေားအတွက် ပကတ အတ ိုငာ်း ြထ ြခ ိုက် 

ရှ ရနရ ားရ ာ မြစ ် နငှ့် ် မြစဝ်ှြ်ားရေ ခွဲအချ ြု ွေ့တ ို ့်၏ လိုပ်ရဆာငခ်ျက် နငှ့် ် တနြ် ိုားြျာားက ို အမပည့်အ်ဝ 

ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန။် ဤနညာ်းအာားမြင့် ်မြစ်ဝှြ်ား၏ တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြနွြ်ှုက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငြ်ညမ်ြစ ်ည။် 



 

3) သဘောဝသယဇံောတ င ်းမြစ ၏စ ြ ်းအော်းအရပေါ်အရမခခံထော်းသည  ဖ ံ ွံ့ ဖဖ ျု်းရ ်း - ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ောတွင ် ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာား လွနက်ဲစာွအဆင့်န် ြ့််ကျရစမခငာ်း ြရှ ရစ 

ပဲ   ို ့်ြဟိုတ် ထ ိုအေငာ်းအမြစြ်ျာားက ိုအ ံိုားမပြု ည့်် ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာားအရပေါ် ကက ားြာား ည့်် ထ ခ ိုက်ြှုြျာား 

မြစရ်ပေါ်ရစမခငာ်းြရှ ဘ ဲ ဘာဝစနစ၏် လိုပ်ရဆာငန် ိုငစ်ွြ်ား (  ို ့်ြဟိုတ် ထြ်ားရဆာငန် ိုငစ်ွြ်ားပြာဏ) အတွငာ်း ာ 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ရဆာငေွ်က်ေန ်

လက်ရှ ရေအာားလျှပ်စစအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုလိုပ်ငနာ်းစဉ နငှ့် ် စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူ အြျ ြုားြျ ြုားတ ို ့်က 

တနြ် ိုားထာား ည့်် ပတ်ဝနာ်းကျင် နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာားက ို နာားလညရ်စေန ်ရလ့်လာြည့်် နယ်ပယ်အတ ိုငာ်းအတာ 

 တ်ြတှ်ရဆာငေွ်က်ခဲ့်ပါ ည။် SEA ရဆာငေွ်က်ရေားလြ်ားညွှနေ်န ် ၊ ေန ိုင ်ြျှ အရကာငာ်းဆံိုား  တငာ်းအချက်အလက် 

က ိုခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ေန၊် ရတွွေ့ ရှ ချက် ြ ူကြ်ားက ို ံိုား ပ်ေန ်နငှ့် ်SEA ရြျှာ်ြနှာ်းချက်အရပေါ် ကျယ်ကျယ်ပျံွေ့ပျံွေ့ နာားလညြ်ှု နငှ့် ်

အာားစ ိုက်ရဆာငေွ်က်ြှု မြစရ်ပေါ်လာရစေန ် SEA ဆ ိုငေ်ာ အ ကံရပားပိုဂဂ ြုလ်အစိုအြွဲွေ့ နငှ့် ် နညာ်းပညာကျွြ်ားကျင ်ူ 

ြျာားအစိုအြွဲွေ့ (၆) ြွဲ ွေ့တ ို ့် စညာ်းရဝား ရဆာငေွ်က်ခဲ့် ကပါ ည။် ဤအြွဲွေ့ြျာားတွင ်အစ ိုားေအြွဲွေ့အစည်ားြျာား၊ အစ ိုားေြဟိုတ်ရ ာ 

အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား၊ ပိုဂဂလ က ကဏ္ဍ၊ ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားြ တ်ြက်အြွဲွေ့ြျာား၊ နယ်ပယ်ရပါငာ်းစံိုြကှ ိုယ်စာားလှယ်ြျာား၊ ပညာရေား 

အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား၊ အစ ိုားေအောရှ ရဟာငာ်းြျာား နငှ့် ်   ားမခာားလွတ်လပ် ည့််  ိုရတ နပညာရှငြ်ျာား အပါအဝင ်

နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာ နယ်ပယ်အြျ ြုားြျ ြုားက ို လွှြ်ားမခံြု ည့် ်မပညတ်ွငာ်းမပညပ်ြ ှအထာူးကျွြ်ားကျင ်ူြျာားပါဝင ်ည။်  

ဤကဏ္ဍနငှ့် ် အဓ ကမပဿနာြျာား  ို ့် ဦားတညရ်စ ည့်် ရနာက်ခံအရ ကာငာ်းေငာ်းြျာားအရပေါ် အြျာားဆနဒေယူန ိုငေ်န ်

 က်ဆ ိုငေ်ာ စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာားနငှ့် ် ထ ရတွွေ့ရဆွားရနာွးြှုြျာားက ို ကျယ်ကျယ်မပန ့်မ်ပန် ့်ရဆာငေွ်က်ခဲ့်ပပ ား 

မြနြ်ာန ိုငင်အံနှံ ့် ည  နှု ငာ်းရဆွားရနာွးပွဲ (၅၅) ခို ရဆာငေွ်က်ခဲ့် ည။် ထ ိုရဆွားရနာွးပွဲြျာားတွင ်အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲွေ့အစညာ်းြျာား၊ 

မပညန်ယ် /တ ိုငာ်းရေ ကက ား အစ ိုားေြျာားနငှ့် ် ရေ နတေမြစ်ဝှြ်ားဆ ိုငေ်ာ အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွဲြျာား၊ ဘက်ရပါငာ်းစံိုြှ 

ပါဝင ်င့်ပ်ါဝငထ် ိုက် ူြျာားနငှ့် ် အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွဲြျာား၊ ရေ ခံေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား၊ န ိုငင်ရံေားပါတ ြျာား၊ 

တ ိုငာ်းေငာ်း ာား လက်နက်က ိုငအ်ြွဲ ွေ့ အစညာ်းြျာားနငှ့် ်တ ိုက်ရ ိုက် ည  နှု ငာ်းရဆွားရနာွးြှု နငှ့် ်  မြနြ်ာ ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူြျာား၏လိုပ်ငနာ်းအြွဲွေ့ နငှ့်် ရဆွားရနာွးြှု တ ို ့်ပါဝင ်ည။် 

ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေားအတွက် ပထဝ  တငာ်းအချက်အလက်စနစ်(GIS) က ိုြနတ် ားရြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပပ ား တညရ်ဆာက် 

ပပ ား၊ တညရ်ဆာက်ဆ ဲနငှ့် ်အဆ ိုမပြုထာား ည့် ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် စ ြံက နာ်းြျာား၏ ရမြပံို နငှ့် ်

အချက်အလက်ြျာားက ို စိုစည်ားထည့်် ွငာ်းထာားပါ ည။် မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ိုလွှြ်ားမခံြုထာားရ ာ မြစ်ဝြ်ှားကက ား (၈)ခိုက ို 

ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ထာားော၌၊ ဧောဝတ ၊  လံွင၊် ြဲရခါင၊် စစရ်တာငာ်း၊ ပဲခူား နငှ့် ်ဘ လငာ်း စ ည့်် မြစ်ဝြ်ှား ရမခာက်ခို နငှ့် ်

ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ရေရဝရေလဲရေ ြျာားက ို စိုစညာ်းထာား ည့် ် တန သာေ  နငှ့် ် ေခ ိုငဟ်ူ ည့် ် ကြ်ားရ ို ားတနာ်း 

ရေရဝရေလဲမြစဝ်ှြ်ားနစှခ်ိုတ ို ့် ပါဝင ်ည။် ထ ိုရလ့်လာြှု ည် ရှုပ်ရထာွးရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ပ ိုငာ်းမခာားက ိုငတ်ွယ်ြှုနငှ့်် 

ဆက်န ွှယ်လျက်ရှ ရ ာ်လညာ်း၊    ာကွဲမပာား ည့် ်ရအာက်ပါ အဓ ကလိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား နငှ့် ် ဘာဝစ ြံခန ့်ခ်ွဲြှုအပ ိုငာ်း 

နစှခ်ိုက ို အရမခခံ၍၊  တ်ြတှ်ပ ိုငာ်းမခာား ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာ ရလ့်လာထာားပါ ည။် 

i) ပင ြမြစ ြျော်း - မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားက ို ရထာက်ပံ့်ရပား ည၊် 

ii) မြစ ဝှြ ်းရေသခ ွဲ- ရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ ၊ ဓာတို နငှ့် ် ဇ ဝရဗေဆ ိုငေ်ာ မြစစ်ဉြျာားက မြစ်ဝြ်ှား၏ ရဂဟစနစဆ် ိုငေ်ာ 

လိုပ်ရဆာငခ်ျက်အရပေါ် လွှြ်ားြ ိုား က်ရောက်ောရနောမြစ ်ည၊် ပငြ် ကိုနာ်း/ရေ  ကာားခံ ဆက် ွယ်ြှုက ို 

ရထာက်ပံ့်ရပား ည။် 

 



   

 

န ိုငင်တံစခ်ိုလံိုားက ိုလွှြ်ားမခံြုထာား ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ/မြစ်ဝှြ်ားငယ် စိုစိုရပါငာ်း ၅၈ ခိုက ို  တ်ြတှ်ပ ိုငာ်းမခာားပပ ား 

စ စစ ်ံိုား ပ်ခဲ့် ည။် ထ ို ့်ရနာက် လက်ရှ ပံိုစအံတ ိုငာ်း စ ြံက နာ်းတစခ်ိုချငာ်းအလ ိုက် စ စစအ်တညမ်ပြုအရကာငအ်ထညရ်ြာ် 

မခငာ်းရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ြှုက ို အကဲမြတ်ဆနာ်းစစခ်ဲ့်ပပ ား ဤအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုနညာ်းလြ်ား၏ မြစ်န ိုငြ်ွယ်ောဆ ိုားကျ ြုားြျာားက ို 

ဆံိုားမြတ်ခဲ့် ည။် ထ ိုရနာက် အနာဂတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား က ို ထ နာ်းရကျာငာ်းေန ် “စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင”် 

(Sustainable Develoment Framework –SDF) တစခ်ိုက ို ရေားဆွရဲြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပါ ည။် 

4။ ရေရှည်တည်တံ့်ရ ာ ြံွွေ့ ပြ ြုားရေားြူရဘာင် 

မြစ်ဝြ်ှား၏မြစစ်ဉြျာား၊တနြ် ိုားြျာား နငှ့် ် ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ြှုရ ကာင့်် မြစ်လာန ိုငရ် ာထ ခ ိုက်ြှုြျာား 

တနြ် ိုားမြတ်တွက်ချက်မခငာ်း အရပေါ်အရမခခံပပ ား အနာဂတ်ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍ ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ေန ်စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ် (SDF) က ို ရြာ်ထိုတ်ရေားဆွခဲဲ့်ပါ ည။် “ပထြြ ူကြ်ား” စ ြံရေားဆွဲ 

ောတွင ် ရေရှညအ်တွက် ဟနခ်ျက်ည ရ ာ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို အ ကံမပြုထာားပပ ား၊ စ ြံက နာ်း 

တညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်းအတွက် ကနဦားစ ြံချက်ြရူဘာငက် ို ရထာက်ပံ့်ရပားထာား ည။် စဉဆက်ြမပတ် ြွံွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက် 

ရေားြရူဘာင ် (SDF) ည် မြစ်ဝြ်ှား၏တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြွနြ်ှုနငှ့် ် အရေားကက ား  ည့် ်  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့် ်

လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာား ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ် အရလားရပားထာားပါ ည။် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားက ို 

ရပားစွြ်ားန ိုငေ်န ်အဆင့်န်စှခ်ိုပါရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်းမြင့် ်စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ်

(SDF )က ို ရထာက်ပံ့်ရပားထာားပါ ည။် 

• စ ြံက နာ်းြျာားစွာ   ို ့်ြဟိုတ်    ာစာွကက ားြာား ည့်ရ်ေအာားလျှပ်စစစ် ြံက နာ်းတစခ်ိုက ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်

အဆ ိုမပြုထာား ည့် ် မြစဝ်ှြ်ားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် ရေရဝရေလဲဧေ ယာအတွက် စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှု 

ဆနာ်းစစမ်ခငာ်း (Cumulative Impact Assessment “CIA”) 

• စ ြံက နာ်းအတညမ်ပြုခွင့်မ်ပြုချက်ရပားမခငာ်းလိုပ်ငနာ်းစဉ၏ တစ်စ တ်တစပ် ိုငာ်းအမြစ် မြနြ်ာန ိုငင်ဥံပရေပါ တပ်ဆင ်

စက်အငအ်ာား ၁ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းတစခ်ိုစ အတွက် စ ြံက နာ်းဆ ိုငေ်ာ ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့် ်

လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ အကဲမြတ်ဆနာ်းစစြ်ှု (ပတ်ဝနာ်းကျင ် ထ ခ ိုက်ြှု ဆနာ်းစစမ်ခငာ်း “EIA” မြစရ်စ ၊ 

ကနဦားပတ်ဝနာ်းကျင ်ဆနာ်းစစမ်ခငာ်း “IEE” မြစရ်စ) 

စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ် (SDF) ၏ အဓ ကအပ ိုငာ်းြာှ မြစဝ်ှြ်ားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာားြှုအစ အြံြျာား “Basin 

Zoning Plans”မြစပ်ပ ား၊ ၎ငာ်းက (၁) မြစဝ်ှြ်ားအတွငာ်း မြစ်ရ ကာငာ်းြျာားဆက် ွယ်ြှုက ို ထ နာ်းထာားန ိုငေ်န ်ပငြ်မြစရ် ကာငာ်း 

က ို နဂ ိုအတ ိုငာ်းထာားရှ ေန ်(၂) မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်အလာားအလာရှ ရ ာအပ ိုငာ်းြျာား နငှ့် ်

ကာကွယ် ထ နာ်း  ြ်ားထာားေြည့်အ်ပ ိုငာ်းြျာားဟူ၍ ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ေန ် အ ကံမပြုထာား ည်။ ပငြ်မြစရ် ကာငာ်း ည် 

မြစ်ဝြ်ှားတစခ်ိုလံိုားက ို ချ တ်ဆက်ရပားမခငာ်း - ဆ ိုလ ို ည်ြာှ ရေ ၊ နိုနာ်းအနညအ်နစ ် ၊ ငါား နငှ့် ်အမခာား ရေရန  က်ရှ ြျာား၏ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား နငှ့် ် ပငလ်ယ်အ ကာား ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာစ ားဆငာ်းြှုက ို တာားဆ ားြှုြမပြု ည့်် ရေလြ်ားရ ကာငာ်းြျာား 

ရပားထာားမခငာ်းနငှ့်် ြရှ ြမြစရ် ာ ရဂဟစနစဝ်နရ်ဆာငြ်ှုြျာားက ိုလညာ်း ထ နာ်း  ြ်ားရပားမခငာ်း မြစ် ည။် မြစရ် ကာငာ်းစနစ် 

ြျာားဆက် ွယ်ြှုနငှ့် ် ဆ ိုငရ် ာ မြစ်ဝြ်ှားဆ ိုငေ်ာလိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားတွင ် ရေ  ံောလညမ်ခငာ်းနငှ့် ် မြစရ်ေစ ားဆငာ်းြှု 

လကခဏာြျာား (ော  အလ ိုက်ရေစ ားဆငာ်းြှု ရမပာငာ်းလဲမခငာ်း၊ ရေြျက်နာှမပငအ်န ြ့််အမြင့်ရ်မပာငာ်းလဲမခငာ်း)၊ မြစရ် ကာငာ်း 

ထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်း၊ ရေရနရဂဟစနစြ်ျာားချ တ်ဆက်ြ ရအာင ်အချက်ရပားြှုြျာား နငှ့် ် မြစ်စဉြျာား (ဥပြာ ငါားြျာားရရွှွေ့ရမပာငာ်းြှု 

အတွက်)၊  မြစ်ဝြ်ှားရန က်ရှ ြျာားကျက်စာားောရနောြျာား ထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်း၊ ကိုနာ်းရမြြေှရှ  ည့်အ်စာအာဟာေြျာားက ို 

ပငလ်ယ်အတွငာ်း  ယ်ရဆာငပ် ို ့်ချမခငာ်း၊ ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပငက် ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငေ်န ် ပငလ်ယ်ဧေ ယာ 

အတွငာ်း နိုနာ်းအနညအ်နစ် မြည့်တ်ငာ်းရပားမခငာ်း ၊  ဘာဝရဘားအနတောယ်ြျာား ထ နာ်းည  ရပားမခငာ်း (ရေကက ားရေလျံှြှု နငှ့် ်



 

ကြ်ားရ ို ားတနာ်းဧေ ယာ အကာအကွယ်ရပားမခငာ်း) နငှ့် ် မြစဝ်ကျွနာ်းရပေါ်ရေ ြျာားအတွငာ်း ရေငနဝ်ငရ်ောက်ြှုက ို ကာကွယ် 

တာားဆ ားမခငာ်း တ ို ့်ပါဝင ်ည။် မြစဝ်ှြ်ားရေ ခွဲြျာား ည ်ပငြ်မြစဝ်ှြ်ားအတွငာ်း ကိုနာ်း/ရေ  ကာားခံဆက် ွယ်ရေား အရမခခံ 

က ို ရထာက်ပံ့်ရပားပပ ား  ရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ၊ ဓာတို နငှ့် ် ဇ ဝရဗေဆ ိုငေ်ာ မြစ်စဉြျာားက မြစဝ်ှြ်ား၏ ရဂဟစနစဆ် ိုငေ်ာ 

လိုပ်ရဆာငခ်ျက်အရပေါ် လွှြ်ားြ ိုား က်ရောက် ည။် 

အရေားကက ား ည့်မ်ြစဝ်ှြ်ားဆ ိုငေ်ာ မြစစ်ဉြျာားက ို ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်ပငြ်မြစ်ဝှြ်ားငါားခိုအတွငာ်းရှ  ပငြ်မြစက်က ား 

ြျာားက ို စ စစရ်ြာ်မပအပ်ပါ ည်။ ထ ို ပငြ်မြစရ် ကာငာ်းတစခ်ိုစ  ည ်Strahler Order 4   ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက်ပ ိုကက ား ည့် ်

အဆင့် ်တ်ြတှ်ချက်ရှ ပပ ား နစှ်စဉပျြ်ားြျှရေစ ားဆငာ်းနှုနာ်းြာှ (စစရ်တာငာ်းမြစ်ြလှွဲ၍) တစ်စကက န ့်လ်ျှင ် ၁,၀၀၀ ကိုဗြ တာ 

ရှ  က ည။်  ပငြ်မြစရ် ကာငာ်း၏အပ ိုငာ်းြျာား၊ စိုစိုရပါငာ်း အရှည ် ၄,၁၀၀ က လ ိုြ တာခန ့်က် ို ၎ငာ်းတ ို ့်၏ဆက် ွယ်န ိုငြ်ှု 

တနြ် ိုားအေ   ား န ့်ထ် နာ်း  ြ်ား ထာားေန ်အ ကံမပြုထာားော၌၊  ဧောဝတ မြစတ်ွင ်အရှည် ၁,၅၀၀ က လ ိုြ တာရှ ရ ာအပ ိုငာ်း ၊ 

ချငာ်းတွငာ်းတွင ်၉၀၀ က လ ိုြ တာ၊  လံွငတ်ွင ်၁,၂၀၀ က လ ိုြ တာ ၊ ြဲရခါငတ်ွင ်၂၀၀ က လ ိုြ တာ နငှ့် ်စစရ်တာငာ်းတွင ်၃၀၀ 

က လ ိုြ တာ အ  ား  ားရှ  ည့််အပ ိုငာ်းြျာား ပါဝင ်ည။် 

ဇ ဝရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ အရ ကာငာ်းေငာ်း ံိုားခို၏ ြလူအရမခခံတနြ် ိုားြျာား အကဲမြတ်တွက်ချက်ြှုအရပေါ် အရမခခံပပ ား 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား/ မြစဝ်ှြ်ားငယ်ြျာားြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် အလာားလာရှ ဇိုန ်   ို ့်ြဟိုတ် ကာကွယ် 

ထ နာ်း  ြ်ားြည့််ဇိုနက် ို  တ်ြတှ် ပ ိုငာ်းမခာား  ည။်  

1) ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ - မြစ၏်ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွား နငှ့် ်မြစဝ်ကျွနာ်းရပေါ်/ကြ်ားရ ို ားတနာ်း၏တညပ်င ြ်ြှု၊  နိုနာ်းအနညအ်နစ် 

ထိုတ်လိုပ်ြှု အလာားအလာ၊ မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု 

2) ရေရနရဂဟစနစန်ငှ့်င်ါားလိုပ်ငနာ်း - မြစ၏်အပ ိုငာ်းအကန ့်၏်ရှာားပါားြှု (WWF,2014) ၊ ရေ ေငာ်းြျ ြုားစ တ်ြျာား ၊ 

အချက်အချာကျ ည့် ် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲဧေ ယာ ၊  Ramsar စာေငာ်းဝငစ် ြ့််ရတာရမြ နငှ့် ် အရေားကက ား ည့်် 

ရေဝပ်ဧေ ယာြျာား ၊ မြစဆ်ံိုောရနောြျာား ၊ ထံိုားရကျာက်လ ိုဏရ်ှ  ည့်် ဘူြ ရဗေအရမခအရနြျာားတညရ်ှ ြှု၊ 

ြျ ြုား ိုဉားရတာ့်ြည့် ်ငါား နငှ့် ်ရေရန  က်ရှ ြျာားတညရ်ှ ြှု နငှ့်် 

3) ကိုနာ်းရမြဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ - အကာအကွယ်ရပားထာား ည့် ်  ဘာဝရဘားြဲ့်ဧေ ယာ/ အချက်အချာကျ ည့်် 

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ ဧေ ယာတည်ရှ  ည့် ် ောခ ိုငန်ှုနာ်း၊  ပကတ အတ ိုငာ်း ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ  ဘာဝ 

ရတာအိုပ်ဧေ ယာ ( စရ်တာဖ  ုံးလွှြ်ားြှု ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း နငှ့််အထက်)  

လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်လွယ်ြှု၊  ဘာဝ ယံဇာတအရပေါ် ြှ ခ ိုအာားထာားြှုနငှ့် ်ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှုတ ို ့်က ိုထည့် ်ွငာ်းစဉားစာား၍ 

လူြှုရေား နငှ့် ် က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းဆ ိုငေ်ာအဂသ ါေပ်ြျာားက ိုလညာ်း ဆနာ်းစစခ်ဲ့် ည။် ထ ို  ို ့်ဆနာ်းစစ်ောတွင၊် ပြ ြုွေ့နယ်အဆင့်တ်ွင ်

၂၀၁၄ ခိုနစှ ် နာ်းရခါငစ်ာေငာ်းပါအချက်အလက်အဆင့််ြျှ ာေရှ ပပ ား၊ လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်လွယ်ြှုနငှ့် ်ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှု 

တ ို ့်အတွက် အန ားစပ်ဆံိုား အညွှနာ်းက နာ်းြျာားအ ံိုားမပြုခဲ့်ေ ည်။ မြစဝ်ှြ်ားရေ ခွဲအလ ိုက်ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား  တ်ြတှ်ောတွင ်

အကူအည ေရစရေား ဤဆနာ်းစစြ်ှုက ေရှ  ည့််အညွှနာ်းက နာ်းြျာားက ို ထည့်် ွငာ်းအ ံိုားချေန ် ေညေွ်ယ်ခဲ့်ရ ာ်လညာ်း၊ 

စ ြံက နာ်းတညရ်နောအလ ိုက် မြစန် ိုငရ်မခရ ာ လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ထငဟ်ပ်ရ ာ  င့််ရတာ်ရ ာ 

အညွှနာ်းက နာ်းြျာားက ို ရပားန ိုငမ်ခငာ်းြရှ  မြင့် ်ထ ိုေညေွ်ယ်ချက် အထြရမြာက်ခဲ့်ပါ။  

အစ ိုားေလက်နက်က ိုငတ်ပ်ြွဲ ွေ့ြျာားနငှ့် ်အစ ိုားေြဟိုတ်ရ ာလက်နက်က ိုင ်တပ်ြွဲွေ့ြျာားအ ကာား ပဋ ပကခအရမခအရနက ိုလညာ်း 

မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲတစခ်ိုစ အလ ိုက် ဆနာ်းစစခ်ဲ့်ပပ ား စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေားအတွက် ကက ားြာားရ ာအတာားအဆ ား 

  ို ့်ြဟိုတ ် ြရကျာ်လွှာားန ိုငရ်လာက်ရအာင ် ကက ားြာား ည့်အ်တာားအဆ ား ကျရောက်န ိုငြ်ည့် ် ပဋ ပကခ မြစပ်ာွားန ိုငရ်မခ 

အနတောယ်ြျာားက ို ရြာ်ထိုတ်ထာား  ည။်စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရ ကာင့် ်ပ ိုြ ိုဆ ိုားေွာား ွာားရစန ိုင ်ည့်် ပဋ ပကခြျာား 

က ိုလညာ်း ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ထာား ည။် ထ ိုဆနာ်းစစြ်ှု ည ် လက်နက်က ိုငတ်ပ်ြွဲ ွေ့ြျာားတညရ်ှ ြှု၊  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအေ 



   

 

လူြျာားအစိုအမပံြုလ ိုက်ရနေပ်စနွ် ့်ခွာြှု ၊ ြ ကာရ ားြ ကာလ အတွငာ်း ပဋ ပကခမြစပ်ာွားြှု နငှ့် ်တ ိုက်ပွဲရ ကာင့် ်ရ ဆံိုားေ ည့်် 

ခန ့်ြ်ှနာ်းလူဦားရေတ ို ့်က ိုထည့် ်ွငာ်းစဉားစာားထာားပပ ား လက်နက်က ိုင ် ပဋ ပကခြျာား၏ လက်ရှ အရမခအရနနငှ့််  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်း 

တ ို ့်က ို အရမခခံထာား ည။် ပဋ ပကခြျာားရ ကာင့်် စ ြံက နာ်းအာား ရရှ ွေ့ဆက်ေန ် င့်/်ြ င့်် ဆ ို ည်က ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ ်

တညရ်ဆာက် ူြျာားအရနနငှ့်် စ ြံက နာ်းမြစရ်မြာက်န ိုငစ်ွြ်ားရလ့်လာြှု၏ အရစာပ ိုငာ်းအဆင့်က်တညာ်းက ထည့်် ွငာ်း 

ဆံိုားမြတ်အ ံိုားချန ိုငြ်ည့်် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းရေွားချယ်ရေား အပ ိုထပ်ရဆာငာ်း အဆင့််တစခ်ိုက ို ရြာ်ထိုတ် ရပားခဲ့် ည။်   

ပဋ ပကခရ ကာင့််ဆံိုားရှု ံားြှုမြစ်န ိုငရ်မခ ည ် အချ နန်ငှ့်အ်ြျှရမပာငာ်းလဲရနပပ ား ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခအဆင့် ်ည ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

အတွငာ်း ရနောရေ အလ ိုက်ကွဲမပာားန ိုင ်မြင့် ် ပဋ ပကခမြစ်ပွာားလွယ်ရ ာဧေ ယာြျာားတွင ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့်် 

စ ြံက နာ်းအတွက် စ ြံရေားဆွေဲာတွင ် တ ိုက်ရ ိုက်ထ ခ ိုက်ခံစာားေြည့်မ်ပည ်ူြျာား ၊  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအေ ရနေပ်စွန ့်ခ်ွာ 

ထကွ်ရမပားေ ူြျာား ၊ တ ိုငာ်းေငာ်း ာား လက်နက်က ိုင ်အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား နငှ့် ်တ ိုငာ်းေငာ်း ာားန ိုငင်ရံေားပါတ ြျာား ၊ စ ြံက နာ်းနငှ့်် 

ဆက်စပ်ပတ် က် ူြျာား နငှ့် ် ကျယ်ကျယ်ခပန် ့်ခပန် ့် ထ ရတွွေ့ရဆွားရနာွးြှု စ ည့်် ပဋ ပကခရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ရှလွယ်ြှု 

ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာမခငာ်းြျာားလညာ်း ပါရှ  င့် ်ည။် 

ရအာက်ပါ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ “ဇိုန”် ံိုားြျ ြုားအနက်ြည ်ည့်် ဇိုနအ်ြျ ြုားအစာားမြစရ် ကာငာ်း  တ်ြတှ်ေန၊် ဇ ဝရိုပ်ဆ ိုငေ်ာ 

အချက်အလက် တစခ်ိုစ အတွက် အဆင့် ်တ်ြတှ်ချက်ြျာားရပား၍ စိုစိုရပါငာ်းေြတှ်က ိုရပါငာ်းပပ ား အချ ြုားမပနခ်ျယူပါ ည ်- 

• တနြ် ိုားမြင့်ဇ်ိုန ် - မြစဝ်ှြ်ားမြစ်စဉြျာားအတွက် အရေားကက ား ည့််ကူည မြည့်ဆ်ညာ်းရပားြှုြျာား ရထာက်ပံ့်ရပား ည ်

(ဥပြာ- စ ားဝငရ်ေြျာားမပာားြှု   ို ့်ြဟိုတ် ပ ို ့်ချ ည့််နိုနာ်းပြာဏြျာားမပာားြှု)၊   ို ့်ြဟိုတ် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ 

အချက်အလက် အနညာ်းဆံိုားနစှခ်ိုအတွက် တစြ်ထူာူးမခာား ည့် ် ဘာဝတနြ် ိုားြျာားရှ  ည ်  ို ့်ြဟိုတ် အထက်ပါ 

အဂသ ါေပ် နစှြ်ျ ြုားစလံိုားရှ  ည။်  

• တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ရှ ဇိုန ် -     ာကက ားြာား ည့် ် ဧေ ယာတွင ် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ အချက်အလက်နစှခ်ိုက ို 

ထ နာ်း  ြ်ား ရစာင့်ရ်ရှာက်န ိုင ်ည့်် တနြ် ိုားမြင့်် ွငမ်ပငလ်ကခဏာြျာားြရှ ပါ။   ို ့်ရ ာ်လညာ်း အချက်အလက် 

တစခ်ိုတညာ်း   ို ့်ြဟိုတ် ထ ိုတနြ် ိုားမြင့််  ွငမ်ပငလ်ကခဏာ၏တစစ် တ်တစရ်ေ အတွက်    ာထငရ်ှာားရ ာ 

တနြ် ိုားြျာား ရှ ရနန ိုင ်ည။်  

• တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုန ် -    ာကက ားြာား ည့် ်ဧေ ယာတွင ်ြည ်ည့််ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာအချက်အလက်က ိုြျှ ထ နာ်း  ြ်ား 

ရစာင့်ရ်ရှာက်န ိုင ်ည့်် တနြ် ိုားမြင့်် ွငမ်ပငလ်ကခဏာြျာားြရှ ပါ။   ို ့်ရ ာ် တနြ် ိုားမြင့် ်ွငမ်ပငလ်ကခဏာ၏ 

တနြ် ိုားတစစ် တ်တစရ်ေ  ရှ ရနန ိုင ်ည။် 

မြနြ်ာန ိုငင်ဧံေ ယာ၏ ၂၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ိုလွှြ်ားမခံြုထာား ည့်် မြစဝ်ှြ်ားရေ ခွဲ/မြစ်ဝြ်ှားငယ် (၁၀)ခိုက ို တနြ် ိုားမြင့်ဇ်ိုနအ်မြစ် 

 တ်ြတှ်ခဲ့်ပပ ား၊ အဆ ိုပါ မြစဝ်ှြ်ားရေ ခွဲြျာား၏ ရေရဝရေလဲဧေ ယာြျာားအတွငာ်း ြရှ ြမြစ ်အရေားပါရ ာ ဇ ဝရိုပ်ဆ ိုငေ်ာ 

မြစစ်ဉြျာား နငှ့် ်တနြ် ိုားြျာားက ို   ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားထာားကာကွယ် ရစာင့်ရ်ရှာက်ထာားေန ်အ ကံမပြုအပ်ပါ ည။် အဆ ိုပါ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာား၏ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှု 

ြျာားအေ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ၏တနြ် ိုားြျာား လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင့်န် ြ့််ကျြှု ြမြစရ်စေန၊် ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့် ်လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ 

ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခ အနတောယ်နညာ်းပါား ည့် ်အရ ားစာား စ ြံက နာ်းြျာားရဆာငေွ်က်မခငာ်းြျှက ို ာ ခွင့််မပြုေန ်အ ကံမပြုထာား ည။် 

တနြ် ိုားမြင့် ် မြစဝ်ှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားအနက်ြ ှ ဇိုန(်၅)ခို ည် ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှား၏ မြစြ်ျာားရချာငာ်းြျာားတွင ်

တဆက်တစပ်တညာ်း တညရ်ှ ပပ ား စိုစိုရပါငာ်း ဧေ ယာ ၇၈,၉၀၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ (မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  ဧောဝတ မြစ် 

ဝြ်ှားြျာား၏၂၁ောခ ိုငန်ှုနာ်း) က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည။် ဤဧေ ယာ၏ အရေားပါရ ာတနြ် ိုားြျာားတွင ် မြစ်ဝှြ်ား၏ 

စိုစိုရပါငာ်းရေထိုတ်လွှတ်ြှု  ၄၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်းဝနာ်းကျင ်နငှ့် ်  နိုနာ်းအနညအ်နစပ်ြာဏြျာားစာွ  ယ်ရဆာငပ် ို ့်ချရပားြှု တ ို ့်ပါဝင ်

 ည။် ဤဧေ ယာအတွငာ်း တနြ် ိုားမြင့်ြ်ာား ည့် ် ရေရန က်ရှ ြျာားရနထ ိုငက်ျက်စာားောရနော နငှ့် ် ခါကာဘ ိုောဇ  

အြျ ြုား ာားဥယျာဉအတွငာ်း ထငရ်ှာား ည့်် ကိုနာ်းရနရဂဟစနစ်ြျာား ၊ ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာန ် ရဘားြဲ့်ရတာ ရလားခို ၊ 



 

အချက်အချာကျ ည့် ် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲဧေ ယာ နငှ့် ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ပကတ အတ ိုငာ်း ြထ ြခ ိုက် ရှ ရနရ ား ည့််  

ရတာအိုပ် (  စရ်တာဖ  ုံးလွှြ်ားြှု ၈၀ောခ ိုငန်ှုနာ်း နငှ့််အထက်) အာားလံိုား၏ ၃၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ပါဝင ်ည။် အမခာား တနြ် ိုားမြင့် ်

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုန ်နစှခ်ို ည ်တန သာေ မြစဝ်ှြ်ားအတွငာ်း တည်ရှ ကာ ကျနတ်စခ်ိုစ  ည ် လံွင၊် ြဲရခါင ်နငှ့် ်ေခ ိုငမ်ြစ်ဝြ်ှား 

ြျာားအတွငာ်း အ  ား  ား တညရ်ှ  ည။်  

တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ရှ  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ (၂၁) ခို နငှ့် ် တနြ် ိုားန ြ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ (၂၇) ခိုတ ို ့်က ို  င့်ရ်လျာ်ရ ာ 

ရေအာားလျှပ်စစြ်ွံ ွေ့ ပြ ြုားြှု အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်အလာားအလာရှ  ည့် ်ဇိုနြ်ျာားအမြစ ်ခွဲမခာား တ်ြတှ်ရြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပပ ား၊ 

၎ငာ်းတ ို ့် ည ် မြနြ်ာန ိုငင်ဧံေ ယာ၏ ၃၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း နငှ့် ် ၃၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို အ  ား  ားလွှြ်ားမခံြုထာား ည။် ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား 

 တ်ြတှ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၏ ကနဦား အဆင့်ြ်ျာားတွင ်အဆ ိုပါမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားက ို ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် အလာားအလာရှ ရနောြျာားအမြစ ် အစ ိုားေက ထည့် ်ွငာ်းစဉားစာားေန ် အ ကံမပြုအပ်ပါ ည်။ 

အချ န ်ကာလာ ည်နငှ့်အ်ြျှ  ဘာဝ ယံဇာတ နငှ့် ် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာလကခဏာေပ်ြျာား အရ ကာငာ်း  တငာ်းအချက် 

အလက်အ စ်ြျာား ထပ်ြံေရှ လာပပ ား မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့််ပံိုစြံျာား က ို 

ရှု ွေ့ရထာင့််စံိုြှအရ ားစ တ်မပနလ်ည ်ံိုား ပ်၍ စ ြံက နာ်းြျာားက ို အတညမ်ပြုရပားန ိုငြ်ညမ်ြစ ်ည်။  မြစဝ်ှြ်ားရဂဟစနစ် 

တစခ်ိုလံိုား တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြွနြ်ှု၊ ရဂဟစနစက်ရပား ည့််ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာား နငှ့် ် အမခာားအရေားကက ားရ ာတနြ် ိုားြျာား 

ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ား ထာားန ိုငရ်ေားအတွက် အဓ ကကျရ ာရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားက ို ကာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်းနငှ့်် 

အချ ြုွေ့ရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားက ို ရေအာားလျှပ်စစအ်တွက်အ ံိုားချမခငာ်းတ ို ့်အ ကာား ဟနခ်ျက်ည ရစရေား အစ ိုားေက ချ နဆ် 

ရေွားချယ်ရဆာငေွ်က်ေန ်အ ကံမပြုအပ်ပါ ည။်  

ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏြတ ြ်ားြယ ြ်ားရှ ရ ာ စ ြံက နာ်းြျာားစာွက ို မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားစာွ အနှံ ့်မြန် ့်ကကဲအရကာငအ်ထညရ်ြာ် 

ြည့်အ်စာား မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခိုအတွငာ်းရှ  မြစရ် ကာငာ်းတစခ်ိုရပေါ်တွင ်စ ြံက နာ်းြျာား အဆင့််ဆင့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ် 

(cascade projects) ရဆာငေွ်က်မခငာ်း ည ် ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစြ်ွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

နညာ်းလြ်ားမြစရ် ကာငာ်း အ ကံမပြုအပ်ပါ ည။် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် ရေရဝရေလဲ ဧေ ယာတစခ်ိုအတွငာ်းတွင ်

စ ြံက နာ်းြျာားက ို အစ အေ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း ည ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားစာွအတွငာ်း စ ြံက နာ်းြျာား မြန ့်က်ကဲ 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းထက် ပ ိုြ ိုရကာငာ်းြွန ်ည့််အကျ ြုားရကျားဇူားြျာားတွင်- ထိုတ်လိုပ် ည့််စြ်ွားအငတ်စယ်ူနစ် 

အတွက် ထ ခ ိုက်ခံစာားေြည့်် ပြာဏနညာ်းပါားမခငာ်း ၊   ိုရလှာငထ်ာား ည့်ရ်ေ ည ်လျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ် ည့်် စက်ရံိုြျာားစာွ 

က ို မြတ် နာ်း ွာား မြင့် ် ရေထိုထည်ပြာဏ တစယ်ူနစအ်တွက် လျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်န ိုငြ်ှု ပ ိုြ ိုမြင့်ြ်ာားလာမခငာ်း စ ည့်် 

အချက်ြျာား ပါရှ  ည။် ဤနည်ားလြ်ား ည ်ြထ ြခ ိုက် ရှ ရနရ ား ည့် ် မြစ်ြျာားက ို ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားထာားခွင့်ေ်ပပ ား၊ 

တစခ်ျ နတ်ညာ်းြှာပင ် မြစဝ်ှြ်ားတစခ်ိုထြဲ ှ အလာားတူပြာဏရှ ရ ာ   ို ့်ြဟိုတ် ပ ိုြျာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစက် ို 

ထိုတ်လိုပ်ရပားန ိုငပ်ါ ည။် တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့် ်တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုနအ်ြျ ြုားအစာားြျာားရှ ရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား အတွငာ်း 

ြွံွေ့ ပြ ြုားြှုအရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့််နညာ်းလြ်ား ည ် ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ြှုက ထ နာ်းည  ထာားြည့် ် ရေရဝရေလဲ 

ဧေ ယာြျာားက ို ၁၄.၄ောခ ိုငန်ှုနာ်း ြ ှ ၂၃.၅ောခ ိုငန်ှုနာ်းအထ  မြင့်တ်က်လာရစြညမ်ြစရ် ာ်လညာ်း လက်ရှ  အရကာငအ်ထည ်

ရြာ် ည့််ပံိုစအံတ ိုငာ်း ရဆာငေွ်က်လျှင ် ထ နာ်းည  ထာားြည့််ပြာဏ ည ် (စ ြံရေားဆွထဲာား ည့်် စ ြံက နာ်းြျာားအပါအဝင ်

စ ြံက နာ်းအာားလံိုားက ို တညရ်ဆာက်ြညဟ်ိုယူဆထာားပါက)  ၄၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရှ ြညမ်ြစ်ော ထ ိုောခ ိုငန်ှုနာ်းနငှ့််ယှဉလျှင ်ြျာားစာွ 

ရလျာ့်နညာ်း ပါ ည။်  

ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရ ာြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားြရူဘာငန်ငှ့်အ်ည  အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့် ်အနာဂတ် ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေား 

ကဏ္ဍ၏ စိုစိုရပါငာ်း ထိုတ်လိုပ်န ိုငစ်ြ်ွားက ို အတ အကျခန ့်ြ်နှာ်းြေပါ။ လွှြ်ားြ ိုား က်ရောက်ြှုရှ န ိုင ်ည့် ် အြျ ြုားြျ ြုားရ ာ 

 ဘာဝ ယံဇာတ ၊ လူြှုရေား ဆ ိုငေ်ာနငှ့် ်ရ ားကွက်ဆ ိုငေ်ာ က နာ်းရှငြ်ျာားရ ကာင့် ်ထ ို  ို ့် တ ကျစာွခန ့်ြ်နှာ်းေန ်ခက်ခဲမခငာ်း 

မြစ ်ည။်   ို ့်ရ ာ် တပ်ဆပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၃,၀၀၀ြဂဂါဝပ် ဝနာ်းကျင ်  ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက်ပ ိုြညဟ်ို ခန ့်ြ်နှာ်းထာား ည။် 



   

 

ဤခန ့်ြ်ှနာ်းချက် ည ် တညရ်ဆာက်ပပ ားစ ြံက နာ်းြျာား ( ၃,၃၀၀ ြဂဂါဝပ်) အမပင ် တညရ်ဆာက်ဆ ဲ စ ြံက နာ်းြျာားြှ 

ထိုတ်လိုပ်ြှုြျာား ( ၁,၆၀၀ ြဂဂါဝပ်) ၊ တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုန ်နငှ့် ်တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း လက်ရှ  အဆ ိုမပြုထာားရ ာ 

စ ြံက နာ်းြျာား ( ၇,၃၀၀ ြဂဂါဝပ်)၊ တနြ် ိုားမြင့်မ်ြစဝ်ှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း ထ ခ ိုက်ြှုနညာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစစ် ြံက နာ်း 

အချ ြုွေ့၏ ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏအချ ြုွေ့တ ို ့်အရပေါ် အရမခခံတွက်ချက်ထာားမခငာ်းမြစ ်ည။် ဤရနောတွင ် တညရ်ဆာက်ပပ ား 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားရပားစက်ရံိုြျာား မပငဆ်ငြ်ြ်ွားြံမခငာ်းနငှ့် ် စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝရေားစ ြံက နာ်းြျာားတွငပ်ါ တာဘ ိုငြ်ျာား 

တပ်ဆငဓ်ာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မခငာ်း နငှ့်် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ်ရအာက် အရ ားစာားရေအာားလျှပ်စစစ် ြံက နာ်း 

ြျာားက ို ထည့််ြတွက်ေရ ားပါ။ ထ ိုနညာ်းတူပင၊် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်န ိုငစ်ြ်ွားရှ  ည့် ် ဦားစာားရပားမြစဝ်ှြ်ားရေ ခွဲြျာား 

အတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ေနစ်ာူးစြ်ားရလ့်လာြှုြျာား ရဆာငေွ်က် ည့်အ်ခါ ထပ်ြံရပေါ်ထကွ်လာန ိုင ်ည့်် 

စိုစိုရပါငာ်းထိုတ်လိုပ်န ိုင ်ည့််စက်အငအ်ာားြျာား ရှ ရနရ ား ည်။ 

မြစ်ဝြ်ှားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ြှုအစ အြံြျာား ည် စ ြံက နာ်းတညရ်နောရေွားချယ်ေန ် ကနဦားစ ြံရေားဆွေဲာ၌ စ စစ ်ည့်် 

နညာ်းလြ်ားတစခ်ို က ိုရပားပပ ား၊ ယငာ်းနညာ်းလြ်ားက ို ရေအာားလျှပ်စစဆ် ိုငေ်ာ GIS ရေတာရဘ့်စ ် ၊ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအရပေါ် 

အကဲမြတ်တွက်ချက်မခငာ်းနငှ့် ် ရအာက်ပါတ ို ့်ပါဝင ်ည့် ်  ံိုားနစှအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေားစ ြံချက်ြရူဘာငတ် ို ့်က 

အရထာက်အကူမပြု ည်- 

• မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေ (လျှပ်စစ ်နငှ့် ်စြ်ွားအငဝ်နက်က ားဌာန နငှ့် ် ယံဇာတ နငှ့် ် ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျင ်ထ နာ်း  ြ်ားရေား 

ဝနက်က ားဌာန) နငှ့် ်ပာူးတွဲစ ြံချက်ရေားဆွရဲေား ရကာ်ြတ တစခ်ို ထူရထာငမ်ခငာ်း 

• ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစထ်ွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေား န ိုငင်အံဆင့််ြူဝါေ တစခ်ိုရြာ်ထိုတ်မခငာ်း 

• အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် မြစဝ်ှြ်ားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်မခငာ်းဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်း တစခ်ိုရြာ် 

ထိုတ်မခငာ်း 

• ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစထ်ွနာ်းရ ာ စ ြံက နာ်းေ ဇ ိုငာ်းစခံျ နစ်ံညွှနာ်းြျာား အ ကံမပြုရပားမခငာ်း 

• ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့် ် လူြှုရေား ထ ခ ိုက်ြှုဆနာ်းစစမ်ခငာ်း နငှ့် ် စ ြံခန ့်ခ်ွဲရေားအစ အစဉရေားဆွမဲခငာ်းတ ို ့် တ ိုားတက ်

ရကာငာ်းြွနလ်ာရစေန ်အ ကံမပြုရပားမခငာ်း 

• အရမခခံအချက်အလက် စိုရဆာငာ်းရကာက်ယူမခငာ်း နငှ့် ် ိုရတ နမပြုလိုပ်မခငာ်း 

ပထြဆံိုားရ ာစ ြံချက်မြစ ်မြင့် ် ြရူဘာငက် ိုအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုစတငပ်ပ ား ရနာင ်ံိုားနစှအ် ကာတွင ် မပနလ်ည ်

 ံိုား ပ်ေနန်ငှ့် ် ပ ို၍ အရ ားစ တ်ကျ ည့် ်တငာ်းအချက်အလက် နငှ့် ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ောြ ှ ေရှ  ည့်ရ်တွွေ့ ရှ ချက် 

ြျာား နငှ့် ်ေလေြ်ျာားအရပေါ် အရမခခံပပ ား လ ိုအပ် လ ို မပနလ်ညမ်ပငဆ်ငေ်န ်အ ကံမပြုအပ်ပါ ည။် 

5။ အကျ ြုားေလေ်ြျာား 

ဤ SEA  ည ်  အရေားကက ား ည့် ်ဇ ဝရိုပ်ဆ ိုငေ်ာမြစ်စဉြျာား နငှ့် ်တနြ် ိုားြျာား ၊ စ ြံက နာ်းနငှ့််ဆက်စပ်ပတ် က် ူြျာား၏ 

ြတူကွဲမပာား ည့် ်အမြငအ်ြျ ြုားြျ ြုား နငှ့် ်ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ြှုြမှြည့််ဆညာ်းရပားန ိုင ်ည့်် န ိုငင်၏ံလျှပ်စစဓ်ာတ်အာား 

လ ိုအပ်ချက် တ ို ့်အရပေါ် အရမခခံ၍၊ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစထ်ွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစြ်ွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် ဟနခ်ျက်ည   ည့် ် လြ်ားရ ကာငာ်းတစခ်ိုရှာရြွရပားေန ်  ကက ြုားပြ်ားထာားမခငာ်းမြစ ်ည။် 

စ ြံက နာ်းနငှ့််ဆက်စပ်ပတ် က် ူြျာားအ ကာား ရေအာားလျှပ်စစ ် ထိုတ်လိုပ်ရေား၏ ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစထ်ွနာ်းြှု နငှ့် ်

ရေရှညဦ်ားတညခ်ျက်အရ ကာငာ်း အဓ ကထာား ရမပာဆ ိုရဆွားရနာွးြှုြျာားက ို အာားရပားမြ င့်တ်ငရ်နပပ ား မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း 

ရေအာားလျှပ်စစြ်ွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု နငှ့် ် ယငာ်းနငှ့်ဆ်က်န ွှယ်ော  ဘာဝသယံဇာတတနြ် ိုားြျာားနငှ့်် 

ပတ် က်၍ မြစဝ်ှြ်ားတစခ်ိုလံိုားအရပေါ် ပထြဆံိုားမခံြုငံို ကည့််ရှုရပားထာားမခငာ်းမြစ ်ည။်  



 

 စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ် (SDF)  ည ် ရေအာားလျှပ်စစအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု နငှ့် ်  ဘာဝ 

 ယံဇာတ ကာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားြှုတ ို ့်အ ကာားက စ ြံရေားဆွဲြှုဆ ိုငေ်ာချ တ်ဆက်တစခ်ိုမြစပ်ပ ား မြစဝ်ှြ်ားတစခ်ိုလံိုား လွှြ်ားမခံြု 

စဉားစာားစ ြံရေားဆွမဲခငာ်း နညာ်းလြ်ားမြင့် ် ထ ို ေညေွ်ယ်ချက်နစှခ်ိုစလံိုားက ို ေရှ န ိုငြ်ညမ်ြစ ်ည။် ကနဦားစ ြံရေားဆွဲြှု၏ 

ဦားတညခ်ျက် ည ် စ ြံက နာ်းတစခ်ိုချငာ်းစ  အလ ိုက်  ားမခာားတွက်ချက်စဉားစာားမခငာ်းက ိုရရှာငရ်ှာား၍၊ မြစ်ဝြ်ှား၏ 

ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရကာငာ်းြွနြ်ှုနငှ့် ် မြစရ် ကာငာ်းစနစ်ြျာားအရပေါ် အြှ မပြုရနရ ာ ရဂဟစနစက်ရပား ည့်် ဝနရ်ဆာငြ်ှု 

ြျာားအာား ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်းဘက်  ို ့် ရမပာငာ်းလဲစဉားစာားမခငာ်းအာားမြင့် ်  ဘာဝ ယံဇာတနငှ့် ် မြစရ် ကာငာ်းစနစ် 

ြျာားအရပေါ် အြှ မပြုရနရ ာ လူြှုအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာားအရပေါ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှုြှ  က်ရောက်ြည့်် ပတ်ဝနာ်းကျင ်

နငှ့်လ်ူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်န ိုငရ်မခက ို ြျာားစာွရလျှာ့်ချ ရပားန ိုငြ်ညမ်ြစ ်ည။် ဤ(SDF)ြရူဘာင ်ည ်လက်ရှ  တ်ြတှ် 

ပံိုစအံတ ိုငာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာားရ ကာင့် ်မြစဝ်ှြ်ား၏ ရေစ ားဆငာ်းြှုအရပေါ် ကက ားြာား ည့်် ထ နာ်းရကျာငာ်း မပြုမပငခ်ံေြှု 

နငှ့် ် ဘာဝတနြ် ိုားအဆင့်န် ြ့််ကျြှုြျာားမြစရ်ပေါ်ြလာခင ်လက်ရှ စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းဆ ိုငေ်ာ အာားနညာ်းချက်ြျာားက ို   ရှ လျက်၊ 

ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေားကဏ္ဍက ို ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ အရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှု ဆ   ို ့် ဦားတည ်

ရဆာငေွ်က်ရစေန ်အ ကံမပြုထာားမခငာ်းမြစ်ပါ ည။် 

ရေအာားလျှပ်စစထ်ိုတ်လိုပ်ရေားကဏ္ဍအာားစ ြံရေားဆွေဲာတွင ်ဤြရူဘာငက် ိုအ ံိုားချမခငာ်းမြင့်် ရအာက်ပါအကျ ြုားေလေြ်ျာား 

က ို ေရှ န ိုငပ်ါ ည်- 

• ပငြ်မြစရ် ကာငာ်းဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွား နငှ့် ်အရေားကက ား ည့် ်မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ၏ ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့် ်လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ 

တနြ် ိုားြျာားဆံိုားရှု ံားြှုရ ကာင့် ်  ဘာဝ ယံဇာတြျာား ြျာားစာွအဆင့်န် ြ့််ကျမခငာ်းက ို ရရှာငရ်ှာားမခငာ်းအာားမြင့် ်

ရနာငလ်ာြည့် ် နစှရ်ပါငာ်း ၁၀၀ နငှ့် ် အထက်ကာလြျာားအတွက် မြစ်ဝြ်ှားြျာား၏တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြွနြ်ှုက ို 

ထ နာ်း  ြ်ားန ိုငမ်ခငာ်း၊ 

• မြစက် ိုအရမခခံရ ာ ြရှ ြမြစရ် ာ ရဂဟစနစက်ရပား ည့််ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာား ြပျက်ယွငာ်းရစေန် ထ နာ်း  ြ်ားရပား 

မခငာ်း၊ 

• စ ြံက နာ်းြျာားအတွက်  င့်ရ်လျာ်ရ ာတညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်း နငှ့် ်ေ ဇ ိုငာ်းပံိုစမံပြုမခငာ်းတ ို ့်နငှ့်ပ်တ် က်၍ ဆံိုားမြတ် 

ချက် ချြတှ် ူြျာား နငှ့် ်ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူြျာားက ို ရှငာ်းလငာ်းရ ာလြ်ားညွှနခ်ျက် ရပားမခငာ်း၊ 

• စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာားနငှ့် ် အဓ ပပါယ်မပည့်ဝ် ည့် ် ထ ရတွွေ့ဆက်ဆရံဆွားရနာွးြှုြျာားက ို ကြကထ 

မပြု စ စဉရဆာငေွ်က်ရပားပပ ား၊ စ ြံက နာ်းေ ဇ ိုငာ်း နငှ့် ် ရကာငာ်းစာွစ ြံရေားဆွထဲာားရ ာစ ြံက နာ်းြျာားအရပေါ် လက်ခံြှု 

တ ိုားတက် ရကာငာ်းြွနရ်စမခငာ်း၊ 

• မြစ်ဝြ်ှားတစခ်ိုလံိုားအရပေါ် စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုြျာား ြမြစေ်နရ်ရှာငရ်ှာားမခငာ်း နငှ့် ် ရလျှာ့်ချမခငာ်းအာားမြင့် ်

န ိုငင်တံကာအြွဲွေ့အစညာ်းြျာားထံြှရချားရငအွရထာက်အပံ့်ေရှ ြှု  တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စမခငာ်း၊ 

• အ ြ်ရထာငစ်ိုြျာား ၊ စ ားပာွားရေားလိုပ်ငနာ်းြျာား နငှ့် ်ကိုနထ်ိုတ်စက်ြှုလိုပ်ငနာ်းြျာားအတွက် ရ ား က် ာပပ ား ယံို ကည ်

အာားထာားေရ ာ မပနလ်ညမ်ပည့်ပ်ြ ြုားပြဲစွြ်ားအင ်ံိုား  လျှပ်စစဓ်ာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှုြျာား ြနတ် ားရထာက်ပံ့်ရပားြှု 

ြတှစဆ်င့် ်ရေ နတေ နငှ့် ်န ိုငင်ရံတာ်အဆင့် ်ြွံွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ြှုက ို အာားရပားမြ င့်တ်ငရ်ပားမခငာ်း၊
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