မြန်ြာနင
ို င
် ံ ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၏
ြဟာဗျျူဟာရမြာက် ပတ်ဝန်ားကျင်ဆင
ို ေ
် ာဆန်ားစစ်ြှု
အကျဥ်းချျုပ
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ဤစာတြ်ားတွငပ
် ါဝင်ရ
တစ်စတ်တစ်ပင
ို ား်

ာ အရ ကာင်ားအောြျာားကို ြူပင
ို ခ
် င
ွ ့်် မပြုလိုပ်ထာားပါ

ြဟို
ို ့် တ် အာားလံားို ကြ
ို တတျူကူားယူမခင်ား

ဥပရေ ချြုားရြာက်ြှု မြစ်လာနင
ို ပ
် ါ

ည်။ IFC

ြဟို
ို ့် တ် မြန်ရဝမခင်
ား
့်

ည် ယင်ားမပြုစိုထာားရ

စာတြ်ားတစ်စတ်တစ်ပင
ို ား် ကို ပညာရေားကစစနင
ှ ့်် စားပွာားရေားနှငြ
့်် ဆင
ို ရ
်
ရကာက်ခမံ ခင်ားြမပြုဘဲ ြဆင
ို ား် ြတွခွငမ့်် ပြုရပားြည်မြစ်
အ

ရပားြှုြျာားကို ကျွနပ
်ို ်တို ေရှ
ို ပ်ပါ
့် ေန် လအ

IFC

ည် ဤစာတြ်ားတွငပ
် ါဝင်ရ

ဤရနောတွင ် ရြာ်မပထာား
ကကင်ားကျန်ြှု

ည်။

ြဟို
ို ့် တ် ြတတျူကူားယူမြန်ရဝမခင်
ား
့်

ည့်် နဂံားို ချြုပ်ရကာက်ချက်

ာကစစြျာားအတွက် မပန်လည်ကားူ ယူမခင်ားမြစ်ပါက အခရ ကားရငွ

ောတွ
ို ့်
င ် လိုပ်ရဆာင် ည်ေ
့် ည်ေွယခ
် ျက်အရ ကာင်ားအော နှင ့်် ကကြုတင်

ြဟို
ို ့် တ် စစစ်

ြဟို
ို ့် တ် မပည်စိုြ
ံ ှုတက
ို ့် ို အာြြခံပါ

တ်ြတ
ှ ြ
် တ
ှု အရပေါ်
ို ့်
အာြြခံ

တင်ားအချက်အလက်ြျာား

ည်ဟို ပံရ
ို

ဤစာတြ်ားပါ

ြဟို
ို ့် တ် လက်ခြ
ံ တ
ှု နှ
ို ့် ငပ
့်် တ်

လို အရ ကာင်ားအောအတွငား်

ည်အ
့် ရ ကာင်ားနှငြ
့်် ျှ တာဝန်ယြ
ူ ည်

ြဟို
ို ့် တ် ထက
ို ဲ့်

က်၍ ကြ္ာ့်ဘဏ်ဘက်ြှ ြည်

ရ
ို ့်

ာ နယ်နြတ်ြျဉားကို

ည်အ
့် ဆံားို အမြတ်ရပားြှုကိုြျှ ေည်ညွှနား် မခင်ား

ည့်် ရှာရြွရတွွေ့ ရှချက်ြျာား၊ မပန်ဆရ
ို ှငား် မပြှုြျာား နှင ့်် နဂံားို ချြုပ်ရကာက်နတ
ို ခ
် ျက်တို ့် ည်
ြဟို
ို ့် တ် ယင်ားတက
ို ့် ယ
ို စ
် ာားမပြု

ည့်် အစားို ေြျာား၏အမြင်ြျာားကို ထင်ဟပ်ထာားမခင်ား

တ်ြတ
ှ ၍
် ြေပါ။
အရ ကာင်ားအောြျာား

ည်

အရထွရထွ

ဥပရေဆင
ို ေ
် ာ၊ စရတာ့်ရှယယ
် ာ နှင ့်် ရငွရချား
ေင်ားနှားမြြုပ်နြ
ံှ အ
ှု တွက်

င်ရ
့် တာ်ြှု

ရပားေန် ေည်ေွယြ
် ထာားပါ။ IFC

က်ရ

က်

တင်ားအချက်အလက်ရပားေန်အတွက်

ခံလက်ြတ
ှ ြ
် ျာား

ာ

ြဟို
ို ့် တ် ယင်ား၏ အရပါင်ားပါ အြွဲွေ့ဝင်ြျာား

ည်။

ည် အချြုွေ့ရ

က်ပပား ထင်မြင်ယခ
ူ ျက်ြျာား

ာ ကိုြဏ
ပ ြျာား နှင ့်် အြွဲွေ့အစည်ားြျာားတွင ်

ြဟို
ို ့် တ် ဝန်ရဆာင်ြြ
ှု ျာားလည်ား ရထာက်ပရ
ံ့် ပားရနနင
ို ် ည်

ည့်် ရငွရ ကားဆင
ို ေ
် ာ အကျြုားစားပွာားြျာားရှနင
ို ်

ကိုြဏ
ပ ခွြ
ဲ ျာား၏ အခွငအ
့်် ရေားြျာား အပါအဝင်၊

ေည်ေွယထ
် ာားမခင်ားမြစ်

ြဟို
ို ့် တ် ေင်ားနှားမြြုပ်နြ
ံှ ဆ
ှု င
ို ေ
် ာ အ ကံဉာဏ်ြျာားရပားေန်၊

ြဟို
ို ့် တ် အြျြုားအစာားတစ်ခအ
ို တွက် ဆွရ
ဲ ဆာင်ြမှု ပြုေန် တနှ
ို ့် င ့်် ပတ်

ေင်ားနှားမြြုပ်နြ
ံှ ှု ရှနင
ို ် လို ယင်ားတက
ို ့် ို အမခာားအ ကံဉာဏ်
ယင်ားတနှ
ို ့် ငပ
့်် တ်

ည့်် အကျြုားဆက်တအရပေါ်
ို ့်
ြည်

ည် နယ်ရမြ၏ တောားဝင်မြစ်ြှု အရမခအရန

ကြ္ာဘ
် ာြျာား
့် ဏ်၏ အြှုရဆာင်ေါရို ကတ

ြဟို
ို ့် တ်

ည်။

ားံို စွခ
ဲ င
ွ ြ
့်် ျာား နှင ့်် လင
ို စ
် င်ြျာားအတွက် အမခာားရ

ာစံစ
ို ြ်ားြှုြျာားအာားလံားို ကို IFC ၏
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ို ေည်
ညွှနား် ဆက်
့်

ယ
ွ ်

ည်။

အမပည်မပည်ဆင
ို ေ
် ာ ဘဏ္ဍာရေားရကာ်ပရ
ို ေားရှငား် (IFC)

ည် ၎င်ား၏ အြွဲွေ့ဝင်နင
ို င
် ြ
ံ ျာားအ ကာား

ာ နင
ို င
် တ
ံ ကာအြွဲွေ့အစည်ားတစ်ခမို ြစ်ပပား ကြ္ာဘ
ို အြွဲွေ့ဝင်တစ်ခမို ြစ်
့် ဏ်အိုပ်စ၏

ြျာားအာားလံားို

ည် IFC၏ ကယ
ို ပ
် င
ို ပ
် စစညား် ြျာားမြစ်ပပား IFC ထံြှ စာမြင်ရ
့် ေား

ပစစညား် ြျာားအာား အ
ထာား

ြဟို
ို ့် တ်

ည်ရ
့် မြပံရ
ို ပေါ်တင
ွ ြ
် ဆပ
ို ါဝင် ည့်် နယ်နြတ်ြျဉားြျာား၊ အရောင်ြျာား၊ အြျြုားအစာားခွမဲ ခာားြှုြျာား နှင ့််

ြရှပါ။ ဤရလ့်လာြှုအတွငား် ရြာ်မပထာား

ထာားရ

က်ဆင
ို ေ
် ာ

ြဟို
ို ့် တ် အြှာားြျာား(အမခာားအရ ကာင်ားြျာားအမပင် စာစစာရို ကအ
် ြှာားြျာားနှင ့်် နည်ားပညာပင
ို ား် ဆင
ို ေ
် ာအြှာားြျာား) အတွက်

ရထာက်ခခ
ံ ျက်ရပားြှု

င်ပ
့် ါ

ည်

ာ စာတြ်ားြျာားမြန်မြျူားမခင်
ားကို အာားရပားပပား ပံြ
ို န
ှ အ
် ာားမြင့်် ယင်ား၏
့်

ာ အရ ကာင်ားအော၏တကျြှု၊ ယံို ကည်စတ်ချေြှု

ြဟိုတပ
် ါ။ ဤ စာတြ်ားအတွငား် ြည်

မြစ်

ာ အရ ကာင်ားအော

ည်။

ြဟို
ို ့် တ် ၎င်ားတအရပေါ်
ို ့်
ြှခအ
ို ာားထာားြှုရ ကာင်မ့် ြစ်လာ
အမခာား

ည်။ ဤစာတြ်ားတွငပ
် ါဝင်ရ

ရဘာတူညစာချြုပ်ြျာားမြင့်် ထူရထာင်

ည်။ အြည်ြျာား၊ လဂ
ို ြ
ို ျာား နှင ့်် အြှတတ
် ဆ
ံ ပ်

ာားရြာ်မပထာား

ည့််

ရဘာတူလက်ခြ
ံ ြ
ှု ပါဘဲ ထို

ားံို မပြုနင
ို ြ
် ည်ြဟိုတပ
် ါ။ ထမပင်
ို ့် “International Finance Corporation” နှင ့်် “IFC” တို ့် ည် IFC က ြှတပ
် တ
ံို င်

ည်အ
့် ြှတတ
် ဆ
ံ ပ်မြစ်ပပား အမပည်မပည်ဆင
ို ေ
် ာဥပရေမြင့်် အကာအကွယရ
် ပားထာားပါ

မျက်နှာဖုံးဓှာတ်ပဖန်တုံးမှု ။ Tessa Bunney ၊ ၂၀၁၇

ည်။

အ ကျ ဉား ချြု ပ်
မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ

ည် ြွံွေ့ ပြြုားြှုကနဦားအဆငတ
့်် ွင ်

ာရှရနရ

ား

ည့်အ
် တွက် လျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ြက
ှု ို

ပတ်ဝန်ားကျင်ဆိုငေ
် ာ နှင ့်် လူြှုရေားဆိုငေ
် ာအကျြုားေလာေ်ြျာားနှင ့်် ချန်ညလျက် ရေရှညတ
် ည်တရ
ံ့်
အထည်ရြာ်နင
ို ်

ည့်် အခွငအ
့်် ရေားေရှထာားပါ

အမခာားြအာားြျာားအာားလံိုား၏
အလိုက်

ာ

စိုရပါင်ားဆင်က
့် ဲ

က်ရောက်ြက
ှု ို

တ်ြတ
ှ ်ရေွ ားချယ်အတည်မပြုလိုပ်ရဆာင်

လိုပ်ငန်ားစဉအတိုငား်
ထန်ားည အ

ည်။ လက်ရှတွင ် မြန်ြာနင
ို င
် ံ

ာ လိုပ်ရဆာင်လျက်ရှပါ

ိုားံ မပြုြည်မြစ်

အြျာားစိုရပေါ်တွင် ထက
ို ဲ့်

ထည့််

ည့််

ငရ
့်် တာ်ရ

ရေရှညတ
် ည်တြ
ံ့် ှုနင
ှ ့်် ယင်ားနှငဆ
့်် က်န ွှယ်ောရဂဟစနစ်အရပေါ် ကကားြာား

မြန်ြာနင
ို င
် ံ

ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍအတွက်

ာရစေန် စြံနင
ို ်

ည်။

ာ အဓကမြစ်ကကားြျာား နှင ့်် မြစ်လက်တက်

ာ မပြုလိုပ်ရန ကပါ
ည့််စရ
ို ပါင်ားဆငက
့်် ဲ

ည့်် အခွငအ
့်် လြ်ားြျာားနည်ားပါား

ည်။

ိုမြစ်
့် ော မြစ်ဝှြ်ား၏

က်ရောက်ြြ
ှု ျာား မြစ်ရပေါ်
ွာားပါ

ည်။
(Strategic

ည် ပတ်ဝန်ားကျင်ဆိုငေ
် ာနှငလ
့်် ူြဆ
ှု ိုငေ
် ာ တန်ြိုားြျာားကို မြစ်ဝြ
ှ ်ား

ွငား် စဉားစာားထာားပပား ရေရှညအ
် ကျြုားမြစ်ထွနား် ရ

တစ်ခိုကို အ ကံမပြုထာားပါ

စြံကန်ားတစ်ခိုချင်ားစ

ဤြဟာဗျျူဟာရမြာက်ပတ်ဝန်ားကျင်ဆိုငေ
် ာဆန်ားစစ်ြှု

Environmental Assessment “SEA”) အစေင်ခံစာ
အဆင ့်် ထည့််

ွငား် စဉားစာားမခင်ားြမပြုဘဲ

ည်။ နင
ို င
် ြ
ံ ျာားစွာတွင ် နှစရ
် ပါင်ား ၅၀ - ၁၀၀ ြှ ထထက်
ို ့်
ကာမြင်စ
့် ွာ

ို ့် ြာားရို ားကျလိုပ်ငန်ားစဉမြင့်် ရဆာင်ေွက်ြြ
ှု ျာား
က်

ည် မြစ်ဝှြ်ားအတွငား် ရှ စြံကန်ားြျာားစွာ နှင ့််

ြာားရို ားကျရေအာားလျှပ်စစ်အရကာင်အထည်ရြာ်ရေား

ည်၊့် ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ေန်

လာရစကာ ထထ
ို ခိုက်ြှုြျာား ရလျာပ
့် ါား

ာနည်ားမြင ့်် အရကာင်

ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ြံွွေ့ ပြြုားြှုြျြုားေရှနင
ို ြ
် ည့်် ချဉားကပ်နည်ား

စြံကန်ားတစ်ခိုချင်ားစကို ကည်၍
့် ကနဦားစြံချက် ရေားဆွအ
ဲ ာရံိုစက
ို ်လိုပ်ရဆာင်မခင်ားြှ

ည် ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ရေရှညအ
် ကျြုား မြစ်ထွနား် ရေားစြံလိုပ်ရဆာင်နင
ို ေ
် န်အတွက် မြစ်ဝြ
ှ ်ား၏ ရေရှညရ
် ကာင်ားြွန ်
တည်တြ
ံ့် ဘ
ှု က်

ို အာရံ
ို စက
ို ်လာရစေန် SEA ၌ အ ကံမပြုထာား
့်

ည်။

1။ ရနာက် ခံ အ ရ ကာင်ား အော
မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားပြာဏ အြျာားအမပာား လိုအပ်ရန

ည်။ အရရှ ွေ့ရတာင်အာရှတွင ် မြန်ြာနင
ို င
် ံ

ြဟာဓာတ်အာားလိုငား် နှင ့်် ချတ်ဆက်ဓာတ်အာားရပားြှုနန
ှု ား် အနြ်ဆ
့်် ွငရ
် ှပပား လူဦားရေ၏ ၄၀ ောခိုငန
် န
ှု ား်
့် ိုားံ အဆငတ
ြဟာဓာတ်အာားလိုငား် နှင ့်် ချတ်ဆက်ဓာတ်အာားရပားြှုကို ေရှထာား

ည်
ာ

ည်။ မပည်တွငား် လို အပ်ချက် မပည့််ြေန် အနည်ားဆံိုား

တစ်နစ
ှ လ
် ျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား ၅၀၀ြဂဂါဝပ်နန
ှု ား် မြင့်် ၂၀၃၀ ခိုနစ
ှ အ
် ထ နှစ်စဉအပထ
ို ပ်ရဆာင်ား ထိုတ်လိုပ်မြည့်တ
် င်ား
ရပားနင
ို ေ
် န် လိုအပ်
ပလွှ
ို ့် တ်

ည်ဟို ခနြ
် ့် ှနား် ထာား

ည်။ ထမပင်
ို ့် ၊ ဓာတ်အာားလိုအပ်ချက်မပည့််ြေန် မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား

ည့်် ြဟာဓာတ်အာားလိုငား် ကွနယ
် က်အာား တိုားချဲွေ့တည်ရဆာက်ေန် နှင ့်် အဆငမ့်် ြငတ
့်် င်ြြ
ှု ျာား မပြုလိုပ်ေန် လိုအပ်

ည်။
မြန်ြာနင
ို င
် ံ ည် စွြ်ားအင်ေင်ားမြစ်အြျြုားအစာားအလိုက် ရောစပ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ရေားအဆိုမပြုချက်ကို
ရှပပား အြျြုား

ာားလျှပ်စစ်ဓာတ်အာားြဟာဗျျူဟာတွင ်

ခွဲမခြ်ားစတ်မြာ ရလ့်လာထာား
လျှပ်စစ်

ည် အရေားကကား

ိုားံ

ပ်လျက်

ြာားရို ားကျနှင ့်် မပန်လည်မပည့်ပ် ြြုားပြဲစွြ်ားအင်ေင်ားမြစ်ြျာား ကို

ည်။ စွြ်ားအင်ေင်ားမြစ်အြျြုားအစာားအလိုက် ရောစပ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ောတွင ် ရေအာား
ည့်် အခန်ားကဏ္ဍြှပါဝင်လာနင
ို ်

ည်။ ရေအာားလျှပ်စစ်

ည် ကိုနက
် ျစေတ်

က်

ာ

မပန်လည်မပည့်ပ် ြြုားပြဲစြ
ွ ်ားအင်ကို ြျာားစွာထိုတ်လိုပ်ရပားနင
ို ပ် ပား ြဟာဓာတ်အာားလိုငား် တည်ပငြ်ရစေန် ကူညရပားနင
ို ်
အထူား

မြင ့်် အမခာားရ

ည့််
ည်။

ာမပန်လည်မပည့်ပ် ြြုားပြဲ စွြ်ားအင်ေင်ားမြစ်ြျာားြှ မပတ်ရတာင်ားမပတ်ရတာင်ားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ြက
ှု ို

ရချာရြွွေ့ရစေန် ကူညမြည့်တ
် င်ားရပားနင
ို ် ည်။

နင
ို င
် အ
ံ တွငား် မြစ်ရမြာက်နင
ို စ
် ြ
ွ ်ား စူားစြ်ားရလ့်လာရြာ်ထတ
ို ်ထာား
နှုင်ားယှဉလျှင် မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ြှု

ည့်် စိုစရ
ို ပါင်ားထိုတ်လိုပ်နင
ို ြ
် ည့်် ဓာတ်အာားပြာဏနှင ့််

ည် ြွံွေ့ ပြြုားြှုအနည်ားငယ်

ာရှ

ည်ကို ရတွွေ့ေ

ည်။ ၁၀ ြဂဂါ

နှငအ
့်် ထက် စြံကန်ားြျာား (စြံကန်ား ၂၉ ခို)၏ စိုစရ
ို ပါင်ား တပ်ဆင်စက်အင်အာားြှာ (၃,၂၉၈)ြဂဂါဝပ် မြစ်ပပား ၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ်
အရစာပင
ို ား် တွင ် တစ်နင
ို င
် လ
ံ ံိုား ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မြန်မြျူားရပားန
င
ို ြ
် ၏
ှု
၅၈ောခိုငန
် န
ှု ား် ရှ
့်
စက်အင်အာား ၁,၅၆၄ ြဂဂါဝပ်ရှ
အြျာားစိုြာှ ေပ်ဆိုငား် လျက်ရှ

ည့်် စြံကန်ား (၆)ခိုကို တည်ရဆာက်ရနဆဲမြစ်
ည်၊

တစ်နင
ို င
် လ
ံ ံိုားအတိုငား် အတာအေ

ိုြဟို
့် တ် ပပားစားေန်

ိုရ့်

ာ် ထစ
ို ြံကန်ားြျာားအနက်

တ်ြှတ်လျာထာားချန်ထက်ပို ကာမြင်ရ
့် န

စိုစရ
ို ပါင်ားတပ်ဆင်စက်အင်အာား

အရကာင်အထည်ရြာ်ေန် အဆိုမပြုထာား

ည်။

ည်။ စိုစရ
ို ပါင်ား တပ်ဆင်

(၄၃,၈၄၈)ြဂဂါဝပ်ရှ

ည့််

ည်။ လက်ရှတွင ်

စြံကန်ား

(၆၉)

ည်။ ယင်ားတအနက်
ို ့်
တပ်ဆင်စက်အင်အာား ၂,၀၀၀ ြဂဂါဝပ်နင
ှ အ
့်် ထက်ရှ

စြံကန်ား (၆) ခိုနင
ှ ့်် တပ်ဆင်စက်အင်အာား ၁,၀၀၀ - ၂,၀၀၀ ြဂဂါဝပ် ကာားရှ

ည့်် စြံကန်ား (၇)ခိုပါဝင်

ခိုကို
ည့််

ည်။ ယရနအချ
န်
့်

အထ ရေအာားလျှပ်စစ်စြံကန်ားြျာား၏ ၈၀ ောခိုငန
် န
ှု ား် ကို မြစ်ဝြ
ှ ်ားငယ်ြျာားတွင ် မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စြံကန်ားအဆင်ဆ
့် င့််
အတန်ားလိုက်အရကာင်အထည်ရြာ် ရဆာင်ေွက်

ည့််(cascade) ပံစ
ို မံ ြင့်် အရကာင်အထည်ရြာ်ခဲ့်ပပားမြစ်

ည်။ ဤကဲ့်

ို ့်

စြံကန်ားြျာား ပထဝအရနအထာားအလိုက် ပျံွေ့ နှရနေခြင်
ံ ့်
ားြှာ- လျှပ်စစ်ဝန်အာားဗဟိုချက်ရောရနောြျာား၊
ှ
ဓာတ်အာားလိုငား်
ွယ်တန်ားနင
ို ြ
် ှု
ရမြြျက်နာှ
ောခိုငန
် န
ှု ား် ရှရ

အကန်အ
့်

တ်ြျာားအရပေါ်ြတ
ူ ည်

ည့််အမပင်၊

မြစ်ဝြ
ှ ်ားငယ်ြျာား၏

ွငမ် ပင်နင
ှ ့်် ဘူြရဗေအရမခအရနြျာားရ ကာင်လ
့် ည်ား မြစ်
ာ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာင်အထည်ရြာ်ြအ
ှု ြျာားစို

ည် စစ်ရတာင်ားမြစ်ဝြ
ှ ်ားတွင် တည်ရှ

ောခိုငန
် န
ှု ား် ြှာ မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ တွငား် တည်ရှ

တွငရ
် နထင
ို ၍
် ၊ ရကျားလက်ရန

ည့်် မြန်ြာနင
ို င
် ံ

ည် ရေချြုအေင်ားအမြစ်ြျာား ရပါြျာားကကယ်ဝ

ည့်် ဧောဝတမြစ်ဝှြ်ား (အဆိုပါမြစ်ဝြ
ှ ်ား၏ ၉၀

ည်) တမြစ်
ို ့် က
ူအြျာားစို၏ အ

ယံဇာတြျာားအရပေါ် အြှမပြုလျက်ရှ

ထမို ြစ်ြျာား၏ရဂဟစနစ် ရကာင်ားြွနတ
် ည်တံ့်ြှု
ည်။ ရေချြုရဂဟစနစ်ကရပား

စိုစရ
ို ပါင်ားတပ်ဆင်စက်အင်အာား၏ ၆၄

ည်)နှင ့်် နင
ို င
် ၏
ံ ၁၉ ောခိုငန
် န
ှု ား် ကို လွှြ်ားမခံြုထာား

မြစ်ဝြ
ှ ်ား၏ ၄၅ ောခိုငန
် န
ှု ား် ြှာ မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ တွငား် တည်ရှ
ဘာဝ

ဇလရဗေ၊

ည် ဧောဝတမြစ်ဝြ
ှ ်ားတွင ် တည်ရှပပား၊ ၂၅ ောခိုငန
် နှု ား်

ည်။ အဓကမြစ်ဝှြ်ားြျာားြှာ နင
ို င
် ၏
ံ ၅၅ ောခိုငန
် နှု ား် ကို လွှြ်ားမခံြုထာား

ဝန်ားကျင် နှင ့်် အမခာား

ည့််

ည်။

ဧေယာအကျယ်အဝန်ား ၆၇၁,၇၀၀ စတိုေန်ားကလိုြတာရှ

ည် ရကျားလက်ရေ

ည်။

င်ရ
့် လျာ်

ည်

က်ရြွားဝြ်ားရကျာင်ားလိုပ်ငန်ားြျာား

ည် မြစ်အနား

ည်။

ဘာဝမြစ်စဉြျာားအာား ထန်ား

•

ရထာက်ပံရ
ို ်ပျြုားရေရပားရဝရေား နှင ့်် အြ်
့် ပားမခင်ား - ငါားထွက်ရှြှု ၊ စက

•

ထန်ားညရပားမခင်ား- ရေစားဆင်ားြှုထန်ားညမခင်ား၊ ရေ

န်စင်
့် မခင်ား၊

ွငမ် ပင် ထန်ား

လ
ံ ွငမ် ြစ်ဝှြ်ား (အဆိုပါ

ည်။ မြန်ြာနင
ို င
် လ
ံ ူဦားရေ၏ ၇၀ ောခိုငန
် န
ှု ား် ခန် ့်

ည့်် ဝန်ရဆာင်ြှုြျာားတွင ် ရအာက်ပါတပါဝင်
ို ့်

ထန်ားညရပားမခင်ား၊ ကြ်ားရို ားတန်ား ရမြြျက်နာှ

ည့််

ြ်ားထာားနင
ို ြ
် အ
ှု ရပေါ် ြူတည်ရနပါ

ည်ိုားံ ရေရထာက်ပံ့်ြှု

ဘာဝရဘားအနတောယ်(ရေကကားရေလျှံမခင်ား)ကို

ြ်ားမခင်ား နှင ့်် ပင်လယ်အတွက် အာဟာေရထာက်ပံ့်

ရပားမခင်ား နှင ့််
•

ယဉရကျားြှု - ယဉရကျားြှုဆိုငေ
် ာ

ွငမ် ပင်လကခဏာြျာား၊ အပန်ားရမြစော နှင ့်် ခေား

ွာားလိုပ်ငန်ား

မြန်ြာနင
ို င
် ၊ံ ရေရန

တတဝါအေင်ားအမြစ်ြျာား၏အရေားပါြှုကို ငါားြြ်ားယူေရှြှုအရမခအရနြှတဆင့််

လူဦားရေ ၃.၂

ည် ရေချြု နှင ့်် ပင်လယ်ငါားြြ်ားလိုပ်ငန်ားကဏ္ဍြျာားတွင ် လိုပ်ကိုငရ
် န ကပပား အချန်မပည့်် အလိုပ်ရနော

န်ား

၈၀၀,၀၀၀ နှင ့်် အချန်ပိုငား် အလိုပ်ရနော ၂.၄
ဤ ငါားလိုပ်ငန်ားကဏ္ဍ

န်ား ပါဝင်

ရှနင
ို ်

ည်။ ခနြ
် ့် န
ှ ား်

ည် (www.worldfishcenter.org/country-pages/myanmar)

ည် မြန်ြာနင
ို င
် ံ စိုစရ
ို ပါင်ားမပည်တွငား် ထိုတ်ကိုနတ
် န်ြိုား (GDP) ကို စတိုတထအြျာားဆံိုား ပါဝင်

မြည့်ဆ
် ည်ားရပားလျက်ရှပပား နင
ို င
် မံ ခာားဝင်ရငွစတိုတထအြျာားဆံိုား ေင်ားမြစ်မြစ်ကာ အာဟာေအတွက်အရေားပါ
ဓာတ် (လူတစ်ဦား တစ်နစ
ှ လ
် ျင် ခနြ
် ့် ှနား် ရမခ ၃၀ ကလိုဂေြ်) ကိုလည်ားရထာက်ပံရ
့် ပား

ည်။

ည့်် ပရို တင်ား

ရေအာားလျှပ်စစ်

ည်

အလာားအလာရှရ

နင
ို င
် ၏
ံ

လူြှု-စားပွာားြွံွေ့ ပြြုားရေားတွင ်

ာ်လည်ား၊ ြ ကာရ

စန်ရခေါ်ြြ
ှု ျာားမြင ့်် ကံြုရတွွေ့ ရနခဲ့်

ကကားြာား

ည့်က
် ူညမြည့်ဆ
် ည်ားြှု

မပြုလိုပ်ရပားနင
ို ် ည့််

ားြကာလအတွငား် စြံကန်ားကကားြျာားအရပေါ် အြျာားမပည်

ူ၏ဆနက
် ့် ျင်ြရ
ှု ကာင ့််

ည်။ စြံကန်ားအရ ကာင်ား ပွငလ
့်် င်ားမြင်

ြျာားအာားလံိုားနှင ့်် ရစစ
့် ပ်လိုပ်ရဆာင်ြ၊ှု ထို

ာစွာရြာ်မပြှု၊ အကျြုားစားပွာားကို စတ်ဝင်စာား

ူြျာား၏ ပါဝင်လိုပ်ရဆာင်ြရ
ှု ှလျင်လည်ား လံိုရလာက်ြှု ြရှ

နင
ို င
် ရ
ံ ေား အရမပာင်ားအလဲတရ
ို ့် ကာင ့်် ရေအာားလျှပ်စစ် အရပေါ်ဆနက
် ့် ျင်ြှုြျာား မြစ်ရပေါ်လာ
တွင် အရကာင်အထည်ရြာ်ေန် အဆိုမပြုထာား
ထြံ

နှင ့်် တန

ည့်် စြံကန်ားြျာား

ည် ပဋပကခေဏ်ခံစာားရနေ

ရှမခင်ား စ

တ်

ည်။ အဆိုပါစြံကန်ားြျာား၏ စိုစရ
ို ပါင်ား

ဘာဝ

ွငရ
် ဗေ၊ ရေရနဂရဟစနစ် ၊ လူြရ
ှု ေားနှင ့််

အချက်အလက်ြျာား အကနအ
် ့်

ည်။ အဓကမြစ်ကကားြျာားအရပေါ်

ည်။ မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ ွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ရေား စြံကန်ားရေားဆွမဲ ခင်ား

ည့်် ဧေယာြျာားကို ရရှာင်ရှာားေမခင်ား၊

(မြစ်၏ ဇလရဗေ၊ ဘူြရိုပ်

ည့််အမပင်

ည် ဆန်ကျင်
ကနက
် ့် ွက်ြှု အြျာားဆံိုား ကံြုေပပား၊ မြစ်ဆိုံ၊
့်

ာသ ေရေအာားလျှပ်စစ်စြံကန်ားြျာားကို အစားို ေက ဆိုငား် ငံခ
့် ဲ့်

တပ်ဆင်စက်အင်အာားြှာ ၇,၈၀၀ ြဂဂါဝပ်ရှ

ူ

ယံဇာတဆိုငေ
် ာအချက်အလက် နှင ့််

က်ရြွားလိုပ်ငန်ား ြျာားအရ ကာင်ား)

ာရှမခင်ား၊ အစားို ေ၏ စွြ်ားရဆာင်ေည်နင
ှ အ
့်် ေင်ားအမြစ် အကနအ
် ့်

ည့်် အခက်အခဲြျာားကို ေင်ဆိုငရ
် နေ

တင်ား

တ် မြင ့်် ာ

ည်။

2။ လက် ရ ှိ သ တ် မ တ် ပ စ အတှိ င် ုံး အကကှာင် အ ထည် က ဖှာ် ခ ြင် ုံး (Business-as-Usual) ၏
ကန် သတ်
ြ ျက် မ ျှာုံး
့်
မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ
လက်ရှရေအာားလျှပ်စစ်အရကာင်အထည်ရြာ်ြှုပံစ
ို ံ (“business-as-usual”)
ြာားရို ားကျရေအာားလျှပ်စစ် စြံချက်ရေားဆွဲ

ည်ပ
့် ံိုစန
ံ င
ှ ဆ
့်် င်တူပပား၊ မြစ်ဝြ
ှ ်ားနှငမ့်် ြစ်ဝှြ်ားရေ

ည့်် စြံရေားဆွမဲ ခင်ားအစာား စြံကန်ားတစ်ခိုချင်ားအလိုက်အာရံိုစိုက်ရေားဆွမဲ ခင်ားမြစ်
ရေွ ားချယ်ေန် မြစ်ရမြာက်နင
ို စ
် ွြ်ားရလ့်လာြှု
ေင်ားြျာားအရပေါ်

ာ အရမခခံ

ည့်အ
် ရမခအရန

ည်ကို ရတွွေ့ေ

ို ဆ
့် ိုက်ရောက်

ည်။ ဤ

ရန

ည်။ စြံကန်ားတည်ရနော တစ်ခိုကို

ိုမြင
့် ့်် စြံကန်ားအဆိုမပြုြှုြျာား

ွာားရစ

ည် မြစ်ဝှြ်ားရေ

က်ရောက်ြှု ြျာားကို ထည့််

ခွဲ

ိုြဟို
့် တ်

ွငား် စဉားစာားမခင်ား

ည်။

ရနာင်နစ
ှ ်ရပါင်ား ၃၀ ကာလအတွက် ယခိုအချန်တွင ် အဆိုမပြု ထာား
လက်ရှအရကာင်အထည်ရြာ်

ခွဲြျာားအကပေါ် မခံြုငံစ
ို ဉားစာား

ည် အဓကအာားမြင ့်် အင်ဂျင်နယာပညာေပ်ဆိုငေ
် ာနှင ့်် စားပွာားရေားအရ ကာင်ား

မြစ်ဝြ
ှ ်ားတစ်ခိုလံိုားအရပေါ် ပတ်ဝန်ားကျင် နှင ့်် လူြရ
ှု ေားဆိုငေ
် ာ စိုရပါင်ားဆင်က
့် ဲ
ြရှ

ည် နင
ို င
် အ
ံ ြျာားစိုတွင ်

ည်ပ
့် ံိုစအ
ံ တိုငား်

ည့််စြံကန်ားြျာားအာားလံိုား ပါဝင် ည်ဟိုယူဆေ

ရဆာင်ေွက်

ည့််

မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ ရေအာားလျှပ်စစ်ြံွွေ့ ပြြုားြှု

မြစ်ဝြ
ှ ်ားြျာား၏ ရေရှညရ
် ကာင်ားြွန ် တည်တံ့်ြက
ှု ို မြည်ဆည်ားရပားနင
ို လ
် ြ်ြ
့် ည်ြဟိုတ်ရချ။ ဧောဝတ ၊ ချင်ားတွငား် နှင ့််
ပင်ြမြစ်ရ ကာင်ား ြျာားအရပေါ် အကကားစာားစြံကန်ားြျာား အရကာင်အထည်ရြာ်ြှု
ြျာားဆက်

ွယ်နင
ို စ
် ွြ်ား၊ မြစ်ဝှြ်ားြျာား၏ လည်ပတ်လိုပ်ရဆာင်ချက်ြျာား

ြျာားအရပေါ် ထခိုက်ြြ
ှု ျာား
မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ာ

ာမြစ်ရပေါ်လာရစနင
ို ်

ည့််

ဝန်ရဆာင်ြှု

ည့်် စြံကန်ားတစ်ခိုချင်ားအလိုက် ဆန်ားစစ်အတည်မပြု
ည့်် စိုစရ
ို ပါင်ားရေဆင်ားဧေယာ

လက်ရှ ၁၄ောခိုငန
် နှု ား် ရှောြှ ၄၅ ောခိုငန
် နှု ား် အထ မြငတ
့်် က်လာြည်မြစ်ကာ ရတာင်ကိုနား် ရတာင်တန်ား ရေ
ရှလာြည်မြစ်

တည်တရ
ံ့် ကာင်ားြွနြ
် ှု တမြည်ားမြည်ားနြ်က
့် ျ လာပပား အရေားပါ
မြန်ြာနင
ို င
် ရ
ံ နော အနှအမပာား၌
ံ ့်
ကံြုရတွွေ့ေြည် မြစ်

ည်။

လ
ံ ွင ်

ည် မြစ်ဝှြ်ားအတွငား် မြစ်ရ ကာင်ား

နှင ့်် ရဂဟစနစ်ကရပား

ည်ပ
့် ံိုစရ
ံ ကာင့်် မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ တွငား် ရေအာားလျှပ်စစ် ထိုတ်လိုပ်ြ၏
ှု ထန်ားညခံေ
ထန်ားညြှုြျာား

ည်

ည်။ ဤပင်ြမြစ်ရ ကာင်ားြျာားရပေါ်ြှ စြံကန်ားြျာားအမပင်

ခွဲြျာားအတွငား် လက်ရှ အရကာင်အထည်ရြာ်ရန

ရေဆင်ားဧေယာအြျာားစိုအရပေါ်

ည့််

ည့််

ည်။

ဤအကျြုားဆက်ရ ကာင ့််

ည်

ြျာားရှ

မြစ်ဝှြ်ား၏

ဘာဝနှငလ
့်် ူြရ
ှု ေားဆိုငေ
် ာတန်ြိုားြျာား ဆံိုားရှု ံားြှုကို

3။ SEA ၏ရြျှာ် ြှ နား် ချက် ၊ နယ် ပ ယ် နှင့်် ေည် ြှ နား် ချက် ြျာား
လျှပ်စစ်နင
ှ စ
့်် ြ
ွ ်ားအင်ဝန်ကကားဌာန

(MONREC) တို ့် ည် ြွံွေ့ ပြြုားရေားနှင ့််
အကျြုားမြစ်ထန
ွ ား် ရ
လက်ခံထာားပါ

နှင ့််

(MOEE)
ဘာဝ

ယံဇာတနှင ့််

ယံဇာတထန်ား

ာရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ြက
ှု ဏ္ဍ

ည်။ ထဝ
ို န်ကကားဌာန ြျာား

ဘာဝပတ်ဝန်ားကျင်

ထန်ား

ြ်ားရေားဝန်ကကားဌာန

ြ်ားရစာငရ
့်် ရှာက်ြတ
ှု အ
ို ့် ကာား ဟန်ချက်ည

ည့်် ရေရှည်

ြွံွေ့ ပြြုားရအာင်ရဆာင်ေွက်ေန် လိုအပ်ရ ကာင်ားအ

အြှတ်မပြု

ည် အမပည်မပည်ဆိုငေ
် ာဘဏ္ဍာရေားရကာ်ပရ
ို ေားရှငား် (IFC) နှင ့်် လက်တွဲ၍၊

ရေအာားလျှပ်စစ်ဆိုငေ
် ာ SEA ရလ့်လာမပြုစိုေန် ရအာက်ပါ ရြျှာ်ြန
ှ ား် ချက်ြျာားကို အတူချြှတ်ထာား က

ည် ။

စားပွာားရေားြွံွေ့ ပြြုားြှု၊ ပတ်ဝန်ားကျင်ဆိုငေ
် ာ ရေရှညတ
် ည်တံ့်ြှု နှင့်် လူြရ
ှု ေားဆိုငေ
် ာတန်ားတူညြျှြတ
ှု ို ့် ေရှနင
ို ရ
် ေားအတွက်
အြျြုားြျြုားရ ာ

ဘာဝ ယံဇာတ

ိုားံ စွြ
ဲ ြ
ှု ျာားနှင့်် ဦားစာားရပားအစအစဉြျာားအ ကာားဟန်ချက်ည ည့်် ရေ၊ ရမြ

နှင့််

ရဂဟစနစ်ြျာားပါရပါင်ားစပ် ထည့်် ွငား် စဉားစာား စြံရေားဆွမဲ ခင်ားအရပေါ် အရမခခံထာား ည့်် ရေရှညအ
် ကျြုားမြစ်ထွနား် ရ ာ
ရေအာားလျှပ်စစ် ြွံွေ့ ပြြုားရေားကို အရကာင် အထည်ရြာ်ေန်မြစ် ည်။
ထရ
ို ြျှာ်ြှနား် ချက်ကို ရအာက်ပါေည်ြှနား် ချက်ရမခာက်ခိုက ကူညရထာက်ပံရ
့် ပားထာားပါ
•

မြစ်ြျာားတည်တြ
ံ့် ှုနင
ှ ရ
့်် ဂဟစနစ်ကရပား

ည့််ဝန်ရဆာင်ြြ
ှု ျာားကို ထန်ားည၊ ထန်ား

မြစ်စဉြျာား နှင ့်် လိုပ်ရဆာင်ချက် ြျာားကို ထန်ား
•

တစ်ြထ
ူ ားူ မခာားပပားအရေားပါ
အမပင် ဆက်နယ
ွ ်

•

လူြရ
ှု ေား၊

ည့််

ည်ြ်ားရပား

ည့်် မြစ်ဝှြ်ား

ဘာဝ

ြ်ားထာားေန်

ည့်် ဇဝရိုပ်ပင
ို ား် ဆိုငေ
် ာနှင ့်် ယဉရကျားြှုဆိုငေ
် ာ တည်ရနောြျာား နှင ့်် တန်ြိုားြျာား
ဘာဝပတ်ဝန်ားကျင်ဆိုငေ
် ာ တန်ြိုားြျာားကိုလည်ားြူလအတိုငား် ထန်ား

က်ရြွားလိုပ်ငန်ား နှင ့်် စားပွာားရေားဆိုငေ
် ာတအရပေါ်
ို ့်
လက်ခံနင
ို ြ
် ွယ်ော ြရှရ

ြ်ားထာားေန်

ာ ထခိုက်ြြ
ှု ျာားကို

ရရှာင် ကဉေန်
•

ပဋပကခြျာားရ ကာင့်် ဆံိုားရှု ံားနင
ို ရ
် မခအနတောယ်ြျာားကို အ
ေန်

•

ရဘာရပါက်ေန်၊ ရရှာင်ရှာား

ိုြဟို
် ့် ွဲေန်
့် တ် စြံခနခ

စြံကန်ား၏
ေရှ

•

အြှတ်မပြုေန်၊ နာားလည်

က်ရောက်ြခ
ှု ံစာားေ

ည့်် မပည်

ူလူထ၊ို ေပ်ေွာအ

ိုငား် အဝိုငား် ြျာား နှင ့်် ရေ

ြျာားကို ြွံွေ့ ပြြုားရေားြှ

ည့်် အကျြုားခံစာားခွငြ
့်် ျာား ရထာက်ပံရ
့် ပားေန်

မပည်တွငား်

ိုားံ စွဲြအ
ှု တွက် လံိုရလာက်ရ

ာ၊ ယံို ကည်အာားထာားေရ

ာ၊ ရ ားနှုနား်

က်

ာရ

ာ ရေအာား

လျှပ်စစ်စြ
ွ ်ားအင် ထိုတ်လိုပ်ေန်
SEA ၏ရလ့်လာဆန်ားစစ်ြန
ှု ယ်ပယ်အတိုငား် အတာ
နှငအ
့်် ထက်

စြံကန်ားြျာားအာားလံိုားကို

စည်ားြျဉားြျာားတွင် ရအာက်ပါတို ပါဝင်
့်

လွှြ်ားမခံြု

ည် မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ တွငား် ရှ တပ်ဆင်စက်အင်အာား ၁၀ ြဂဂါဝပ်
ည်။

ဆန်ားစစ်ော၌အ

ိုားံ မပြု

ည့််

စြံရေားဆွမဲ ခင်ားဆိုငေ
် ာ

အဓက

ည်-

1) မြစဝှြ်းတစခုလ်းံု လွှြ်းမခံျုသညစီြံချကရ ်းဆမွဲ ခင်း

-

စြံကန်ားတည်ရနော

ရြာ်ထတ
ို ်ရေွ ားချယ်မခင်ားကို

လြ်ားညွှနရ
် ပားေန် မြစ်ဝှြ်ား၏ဇလရဗေ ဆိုငေ
် ာ တည်တရ
ံ့် ကာင်ားြွနရ
် ေား အရလားရပားအာရံိုစက
ို ်ေန်
2) ဟနချကညီရသောသဘောဝသယံဇောတအသံ်းု ချြှု - အမခာားမြစ်ြျာား/မြစ်ဝှြ်ားရေ

ခွဲြျာားအတွငား် ရေအာားလျှပ်စစ်

ြွံပြြုားရေား အရကာင်အထည်ရြာ်ြရ
ှု ကာင်ထ
့် ခိုက်ြှုြျာားကို ရထြရစရေားအတွက် ပကတအတိုငား် ြထြခိုက်
ရှရနရ
ထန်ား

ားရ

ာ မြစ် နှင ့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ

ခွဲအချြုွေ့တ၏
ို ့်
လိုပ်ရဆာင်ချက် နှင ့်် တန်ြိုားြျာားကို အမပည့်အ
် ဝ

ြ်ားထာားေန်။ ဤနည်ားအာားမြင ့်် မြစ်ဝှြ်ား၏ တည်တရ
ံ့် ကာင်ားြွနြ
် က
ှု ို ထန်ား

ြ်ားထာားနင
ို ြ
် ည်မြစ်

ည်။

3) သဘောဝသယံဇောတ င်းမြစ၏စြ်းအော်းအရပေါ်အရမခခံထော်းသညဖံ ွံ့ ဖဖျု်းရ ်း
အရကာင်အထည်ရြာ်ောတွင်
ပဲ

ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်

ဘာဝပတ်ဝန်ားကျင်ဆိုငေ
် ာတန်ြိုားြျာား လွနက
် ဲစာွ အဆငန
့်် ြ်က
့် ျရစမခင်ား ြရှရစ

ိုြဟို
ို ေင်ားအမြစ်ြျာားကိုအ
့် တ် ထအ

မြစ်ရပေါ်ရစမခင်ားြရှဘဲ

-

ိုားံ မပြု

ည့်် ေပ်ေွာအ

ဘာဝစနစ်၏ လိုပ်ရဆာင်နင
ို စ
် ွြ်ား (

ိုငား် အဝင
ို ား် ြျာားအရပေါ် ကကားြာား

ည့်် ထခိုက်ြြ
ှု ျာား

ိုြဟို
ို စ
် ွြ်ားပြာဏ) အတွငား်
့် တ် ထြ်ားရဆာင်နင

ာ

အရကာင်အထည်ရြာ် ရဆာင်ေွက်ေန်
လက်ရှရေအာားလျှပ်စစ်အရကာင်အထည်ရြာ်ြလ
ှု ိုပ်ငန်ားစဉ နှင ့်် စြံကန်ားနှငပ
့်် တ်
တန်ြိုားထာား

က်ဆက်နယ
ွ ်

ူ အြျြုားြျြုားတက
ို ့်

ည့်် ပတ်ဝန်ားကျင် နှင ့်် လူြရ
ှု ေားဆိုငေ
် ာတန်ြိုားြျာားကို နာားလည်ရစေန် ရလ့်လာြည့်် နယ်ပယ်အတိုငား် အတာ

တ်ြတ
ှ ်ရဆာင်ေွက်ခဲ့်ပါ

ည်။ SEA ရဆာင်ေွက်ရေားလြ်ားညွှနေ
် န် ၊ ေနင
ို ်

ကိုခွဲမခာားရြာ်ထတ
ို ်ေန်၊ ရတွွေ့ ရှချက် ြူ ကြ်ားကို

ိုားံ

ြျှ အရကာင်ားဆံိုား

တင်ားအချက်အလက်

ပ်ေန် နှင ့်် SEA ရြျှာ်ြန
ှ ား် ချက်အရပေါ် ကျယ်ကျယ်ပျံွေ့ပျံွေ့ နာားလည်ြှု နှင ့််

အာားစက
ို ်ရဆာင်ေွက်ြှု မြစ်ရပေါ်လာရစေန် SEA ဆိုငေ
် ာ အ ကံရပားပိုဂြုလ်
ဂ အစိုအြွဲွေ့ နှင ့်် နည်ားပညာကျွြ်ားကျင်
ြျာားအစိုအြွဲွေ့ (၆) ြွဲွေ့တို စည်
ားရဝား ရဆာင်ေွက်ခဲ့် ကပါ
့်

ည်။ ဤအြွဲွေ့ြျာားတွင ် အစားို ေအြွဲွေ့အစည်ားြျာား၊ အစားို ေြဟိုတ်ရ

ူ
ာ

အြွဲွေ့အစည်ားြျာား၊ ပိုဂလ
ဂ က ကဏ္ဍ၊ ြွံွေ့ ပြြုားရေားြတ်ြက်အြွဲွေ့ြျာား၊ နယ်ပယ်ရပါင်ားစံိုြက
ှ ိုယ်စာားလှယ်ြျာား၊ ပညာရေား
အြွဲွေ့အစည်ားြျာား၊

အစားို ေအောရှရဟာင်ားြျာား

နှင ့််

နည်ားပညာဆိုငေ
် ာ နယ်ပယ်အြျြုားြျြုားကို လွှြ်ားမခံြု
ဤကဏ္ဍနှင ့််

အဓကမပဿနာြျာား

က်ဆိုငေ
် ာ စြံကန်ားနှငပ
့်် တ်

ည့််

ပါဝင်

/တိုငား် ရေ

ကကား

ငပ
့်် ါဝင်ထက
ို ်

တိုငား် ေင်ား

အစားို ေြျာားနှင ့််

ူြျာားနှင ့််

ိုရတ

နပညာရှငြ
် ျာား

ရနာက်ခံအရ ကာင်ားေင်ားြျာားအရပေါ်

အပါအဝင်
ည်။

အြျာားဆနဒေယူနင
ို ေ
် န်

ူြျာားနှင ့်် ထရတွွေ့ရဆွားရနွားြှုြျာားကို ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန်
ေွက်ခဲ့်ပပား
့် ရဆာင်
့်

မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ နှံ ့် ညနှုင်ားရဆွားရနွားပွဲ (၅၅) ခို ရဆာင်ေွက်ခဲ့်
မပည်နယ်

ည့််

ည့်် မပည်တွငား် မပည်ပြှ အထူားကျွြ်ားကျင် ူြျာားပါဝင်

ို ့် ဦားတည်ရစ

က်ဆက်နယ
ွ ်

ားမခာားလွတ်လပ်

ရေ

ည်။ ထရ
ို ဆွားရနွားပွဲြျာားတွင ် အေပ်ဘက်လူြအ
ှု ြွဲွေ့အစည်ားြျာား၊

နတေမြစ်ဝှြ်ားဆိုငေ
် ာ

အလိုပ်ရို ံရဆွားရနွားပွဲြျာား၊

ရေ

အလိုပ်ရို ံရဆွားရနွားပွဲြျာား၊

ခံေပ်ေွာအ

ိုငား် အဝိုငား် ြျာား၊

ဘက်ရပါင်ားစံိုြှ
နင
ို င
် ရ
ံ ေားပါတြျာား၊

ာား လက်နက်ကိုငအ
် ြွဲွေ့ အစည်ားြျာားနှင ့်် တိုက်ရို က် ညနှုင်ားရဆွားရနွားြှု နှင ့်် မြန်ြာ ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်

အရကာင်အထည်ရြာ်

ူြျာား၏လိုပ်ငန်ားအြွဲွေ့ နှင ့်် ရဆွားရနွားြှု တိုပါဝင်
့်

ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ရေားအတွက် ပထဝ

ည်။

တင်ားအချက်အလက်စနစ်(GIS) ကိုြန်တားရြာ်ထတ
ို ်ခပဲ့် ပား တည်ရဆာက်

ပပား၊ တည်ရဆာက်ဆဲ နှင ့်် အဆိုမပြုထာား

ည့်် တပ်ဆင်စက်အင်အာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နှငအ
့်် ထက် စြံကန်ားြျာား၏ ရမြပံို နှင ့််

အချက်အလက်ြျာားကို

ွငား် ထာားပါ

ပင
ို ား် မခာား

စိုစည်ားထည့််

တ်ြတ
ှ ်ထာားော၌၊ ဧောဝတ၊

ကြ်ားရို ားတန်ား

ရေရဝရေလဲရေ

မြန်ြာနင
ို င
် က
ံ ိုလွှြ်ားမခံြုထာားရ

ာ

လ
ံ ွင၊် ြဲရခါင်၊ စစ်ရတာင်ား၊ ပဲခူား နှင ့်် ဘလင်ား စ

ြျာားကို

ရေရဝရေလဲမြစ်ဝှြ်ားနှစခ
် ိုတို ့် ပါဝင်

ည်။

စိုစည်ားထာား

ည်။ ထရ
ို လ့်လာြှု
ာကွဲမပာား

ည့််

တန

ာသ ေ

ည် ရှု ပ်ရထွားရ

နှင ့််

မြစ်ဝြ
ှ ်ားကကား

(၈)ခိုကို

ည့်် မြစ်ဝြ
ှ ်ား ရမခာက်ခို နှင ့််

ေခိုငဟ
် ူ

ည့််

ကြ်ားရို ားတန်ား

ာ မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ပင
ို ား် မခာားကိုငတ
် ွယ်ြှုနင
ှ ့််

ည့်် ရအာက်ပါ အဓကလိုပ်ရဆာင်ချက်ြျာား နှင ့််

ဘာဝစြံခနခ
် ့် ွဲြအ
ှု ပိုငား်

ဆက်န ွှယ်လျက်ရှရ

ာ်လည်ား၊

နှစခ
် ိုကို အရမခခံ၍၊

တ်ြတ
ှ ်ပိုငား် မခာား ခွဲမခြ်ားစတ်မြာ ရလ့်လာထာားပါ

ည်။

i)

ပငြမြစြျော်း - မြစ်ဝြ
ှ ်ားအတွငား် ဆက်

ii)

မြစဝှြ်းရေသခွဲ- ရိုပ်ပိုငား် ဆိုငေ
် ာ ၊ ဓာတို နှင ့်် ဇဝရဗေဆိုငေ
် ာ မြစ်စဉြျာားက မြစ်ဝြ
ှ ်ား၏ ရဂဟစနစ်ဆိုငေ
် ာ
လိုပ်ရဆာင်ချက်အရပေါ် လွှြ်ားြိုား
ရထာက်ပံရ
့် ပား

ည်။

ွယ်နင
ို စ
် ြ
ွ ်ားကို ရထာက်ပံရ
့် ပား

က်ရောက်ောရနောမြစ်

ည်၊

ည်၊ ပင်ြ ကိုနား် /ရေ

ကာားခံ ဆက်

ွယ်ြက
ှု ို

နင
ို င
် တ
ံ စ်ခိုလံိုားကိုလွှြ်ားမခံြုထာား
စစစ်

ိုားံ

ပ်ခဲ့်

ည့််

မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ခွဲ/မြစ်ဝှြ်ားငယ်

စိုစရ
ို ပါင်ား

၅၈

ခိုကို

တ်ြတ
ှ ်ပိုငား် မခာားပပား

ည်။ ထရနာက်
ို ့်
လက်ရှပံစ
ို အ
ံ တိုငား် စြံကန်ားတစ်ခိုချင်ားအလိုက် စစစ်အတည်မပြုအရကာင်အထည်ရြာ်

မခင်ားရ ကာင့်် ထခိုက်ြက
ှု ို အကဲမြတ်ဆန်ားစစ်ခပဲ့် ပား ဤအရကာင်အထည်ရြာ်ြန
ှု ည်ားလြ်ား၏ မြစ်နင
ို ြ
် ွယ်ောဆိုားကျြုားြျာားကို
ဆံိုားမြတ်ခဲ့်

ည်။ ထရ
ို နာက် အနာဂတ်ြံွွေ့ ပြြုားရေား ကို ထန်ားရကျာင်ားေန် “စဉဆက်ြမပတ်ြံွေ့ွ ပြြုားတိုားတက်ရေားြူရဘာင်”

(Sustainable Develoment Framework –SDF) တစ်ခိုကို ရေားဆွရ
ဲ ြာ်ထတ
ို ်ခဲ့်ပါ

ည်။

4။ ရေရှ ည် တ ည် တံ့် ရ ာ ြွံွေ့ ပြြုားရေားြူ ရဘာင်
မြစ်ဝြ
ှ ်ား၏မြစ်စဉြျာား၊တန်ြိုားြျာား

နှင ့််

ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ြရ
ှု ကာင့််

မြစ်လာနင
ို ရ
်

ာထခိုက်ြြ
ှု ျာား

တန်ြိုားမြတ်တွက်ချက်မခင်ား အရပေါ်အရမခခံပပား အနာဂတ်ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ြက
ှု ဏ္ဍ ြွံွေ့ ပြြုားရေားအရကာင်အထည်
ရြာ်ေန် စဉဆက်ြမပတ်ြံွွေ့ ပြြုားတိုားတက်ရေားြူရဘာင် (SDF) ကို ရြာ်ထတ
ို ်ရေားဆွခ
ဲ ပ
ဲ့် ါ
ောတွင်

ရေရှညအ
် တွက်

ဟန်ချက်ညရ

ာ

ြွံွေ့ ပြြုားရေားအရကာင်အထည်ရြာ်ြက
ှု ို

တည်ရနောရေွ ားချယ်မခင်ားအတွက် ကနဦားစြံချက်ြရ
ူ ဘာင်ကို ရထာက်ပံရ
့် ပားထာား
ရေားြူရဘာင်

(SDF)

ည်

မြစ်ဝြ
ှ ်ား၏တည်တရ
ံ့် ကာင်ားြွနြ
် ှုနင
ှ ့််

လူြရ
ှု ေားဆိုငေ
် ာတန်ြိုားြျာား ထန်ား
ရပားစွြ်ားနင
ို ေ
် န် အဆငန
့်် စ
ှ ခ
် ိုပါရ

စြံကန်ားြျာားစွာ
အဆိုမပြုထာား

ြ်ားထာားေန် အရလားရပားထာားပါ

အ ကံမပြုထာားပပား၊

စြံကန်ား

ည်။ စဉဆက်ြမပတ် ြွံွေ့ ပြြုားတိုားတက်

အရေားကကား

ည့််

ဘာဝပတ်ဝန်ားကျင်

ည်။ ရေရှညအ
် ကျြုားမြစ်ထန
ွ ား် ရ

နှင ့််

ာ ြွံွေ့ ပြြုားရေားကို

ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စြံချက်ရေားဆွမဲ ခင်ားမြင ့်် စဉဆက်ြမပတ်ြံွေ့ွ ပြြုားတိုားတက်ရေားြူရဘာင်

(SDF )ကို ရထာက်ပံရ
့် ပားထာားပါ
•

ည်။ “ပထြြူ ကြ်ား” စြံရေားဆွဲ

ည်။

ိုြဟို
့် တ်
ည့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ

ာစွာကကားြာား
ခွဲ

ည့်ရ
် ေအာားလျှပ်စစ်စြံကန်ားတစ်ခိုကို အရကာင်အထည်ရြာ်ေန်

ိုြဟို
့် တ် ရေရဝရေလဲဧေယာအတွက် စိုရပါင်ားဆင်က
့် ဲ

က်ရောက်ြှု

ဆန်ားစစ်မခင်ား (Cumulative Impact Assessment “CIA”)
•

စြံကန်ားအတည်မပြုခွငမ့်် ပြုချက်ရပားမခင်ားလိုပ်ငန်ားစဉ၏ တစ်စတ်တစ်ပိုငား် အမြစ် မြန်ြာနင
ို င
် ဥ
ံ ပရေပါ တပ်ဆင်
စက်အင်အာား ၁ ြဂဂါဝပ် နှငအ
့်် ထက် ရေအာားလျှပ်စစ်စြံကန်ားတစ်ခိုစအတွက် စြံကန်ားဆိုငေ
် ာ ပတ်ဝန်ားကျင်နင
ှ ့််
လူြရ
ှု ေားဆိုငေ
် ာ

အကဲမြတ်ဆန်ားစစ်ြှု

(ပတ်ဝန်ားကျင်

ထခိုက်ြှု

ဆန်ားစစ်မခင်ား

“EIA”

မြစ်ရစ

၊

ကနဦားပတ်ဝန်ားကျင် ဆန်ားစစ်မခင်ား “IEE” မြစ်ရစ)
စဉဆက်ြမပတ်ြံွွေ့ ပြြုားတိုားတက်ရေားြူရဘာင် (SDF) ၏ အဓကအပင
ို ား် ြှာ မြစ်ဝှြ်ားဇိုနပ
် ိုငား် မခာားြှုအစအြံြျာား “Basin
Zoning Plans”မြစ်ပပား၊ ၎င်ားက (၁) မြစ်ဝှြ်ားအတွငား် မြစ်ရ ကာင်ားြျာားဆက်
ကို နဂိုအတိုငား် ထာားရှေန် (၂) မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ
ကာကွယ် ထန်ား

ခွဲြျာား ြွံွေ့ ပြြုားရေားအရကာင်အထည်ရြာ်ေန် အလာားအလာရှရ

ြ်ားထာားေြည့်အ
် ပိုငား် ြျာားဟူ၍ ပိုငား် မခာား

မြစ်ဝြ
ှ ်ားတစ်ခိုလံိုားကို ချတ်ဆက်ရပားမခင်ား - ဆိုလို
မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ွယ်ြက
ှု ို ထန်ားထာားနင
ို ေ
် န် ပင်ြမြစ်ရ ကာင်ား

တ်ြတ
ှ ်ေန် အ ကံမပြုထာား

ွာားလာစားဆင်ားြှုကို တာားဆားြှုြမပြု

ရပားထာားမခင်ားနှင ့်် ြရှြမြစ်ရ

ာ ရဂဟစနစ်ဝန်ရဆာင်ြြ
ှု ျာားကိုလည်ား ထန်ား

ြျာားဆက်

ာ မြစ်ဝြ
ှ ်ားဆိုငေ
် ာလိုပ်ရဆာင်ချက်ြျာားတွင ် ရေ

လကခဏာြျာား (ော
ထန်ား

ည်။ ပင်ြမြစ်ရ ကာင်ား

ည်ြာှ ရေ ၊ နိုနား် အနည်အနစ် ၊ ငါား နှင ့်် အမခာား ရေရန

ခွဲြျာား နှင ့်် ပင်လယ်အ ကာား ရရွှွေ့ရမပာင်ား
ွယ်ြန
ှု င
ှ ့်် ဆိုငရ
်

ာအပိုငား် ြျာား နှင ့််
က်ရှြျာား၏

ည့်် ရေလြ်ားရ ကာင်ားြျာား

ြ်ားရပားမခင်ား မြစ်
ံ

ည်

ည်။ မြစ်ရ ကာင်ားစနစ်

ောလည်မခင်ားနှင ့်် မြစ်ရေစားဆင်ားြှု

အလိုက်ရေစားဆင်ားြှု ရမပာင်ားလဲမခင်ား၊ ရေြျက်နာှ မပင်အနြ့််အမြငရ
့်် မပာင်ားလဲမခင်ား)၊ မြစ်ရ ကာင်ား

ြ်ားမခင်ား၊ ရေရနရဂဟစနစ်ြျာားချတ်ဆက်ြရအာင် အချက်ရပားြှုြျာား နှင ့်် မြစ်စဉြျာား (ဥပြာ ငါားြျာားရရွှွေ့ရမပာင်ားြှု

အတွက်)၊

မြစ်ဝြ
ှ ်ားရန

ပင်လယ်အတွငား်

က်ရှြျာားကျက်စာားောရနောြျာား ထန်ား

ယ်ရဆာင်ပချမခင်
ို ့်
ား၊ ကြ်ားရို ားတန်ား ရမြြျက်နာှ

အတွငား် နိုနား် အနည်အနစ် မြည့်တ
် င်ားရပားမခင်ား ၊

ြ်ားမခင်ား၊ ကိုနား် ရမြြှေရှ
ွငမ် ပင်ကို ထန်ား

ည့်အ
် စာအာဟာေြျာားကို

ြ်ားထာားနင
ို ေ
် န် ပင်လယ်ဧေယာ

ဘာဝရဘားအနတောယ်ြျာား ထန်ားညရပားမခင်ား (ရေကကားရေလျှံြှု နှင ့််

ကြ်ားရို ားတန်ားဧေယာ အကာအကွယ်ရပားမခင်ား) နှင ့်် မြစ်ဝကျွနား် ရပေါ်ရေ
တာားဆားမခင်ား တပါဝင်
ို ့်

ည်။ မြစ်ဝှြ်ားရေ

ကို ရထာက်ပံရ
့် ပားပပား

ည် ပင်ြမြစ်ဝှြ်ားအတွငား် ကိုနား် /ရေ ကာားခံဆက်

ွယ်ရေား အရမခခံ

ရိုပ်ပိုငား် ဆိုငေ
် ာ၊ ဓာတို နှင ့်် ဇဝရဗေဆိုငေ
် ာ မြစ်စဉြျာားက မြစ်ဝှြ်ား၏ ရဂဟစနစ်ဆိုငေ
် ာ

လိုပ်ရဆာင်ချက်အရပေါ် လွှြ်ားြားို
အရေားကကား

ခွဲြျာား

ြျာားအတွငား် ရေငန်ဝင်ရောက်ြက
ှု ို ကာကွယ်

က်ရောက်

ည်။

ည့်မ် ြစ်ဝှြ်ားဆိုငေ
် ာ မြစ်စဉြျာားကို ဆက်လက်ထန်ား

ြျာားကို စစစ်ရြာ်မပအပ်ပါ

ည်။ ထို ပင်ြမြစ်ရ ကာင်ားတစ်ခိုစ

ြ်ားထာားေန် ပင်ြမြစ်ဝှြ်ားငါားခိုအတွငား် ရှ ပင်ြမြစ်ကကား
ည် Strahler Order 4

ိုြဟို
ို ့်
ပကို ကား
့် တ် ထထက်

ည့််

အဆင ့်် တ်ြတ
ှ ်ချက်ရှပပား နှစ်စဉပျြ်ားြျှရေစားဆင်ားနှုနား် ြှာ (စစ်ရတာင်ားမြစ်ြလ
ှ ွဲ၍) တစ်စကကနလ
် ့် ျှင ် ၁,၀၀၀ ကိုဗြတာ
ရှ က

ည်။

ပင်ြမြစ်ရ ကာင်ား၏အပိုငား် ြျာား၊ စိုစရ
ို ပါင်ား အရှည် ၄,၁၀၀ ကလိုြတာခနက
် ့် ို ၎င်ားတ၏ဆက်
ို ့်

တန်ြိုားအေ

ား

နထ
် ့် န်ား

ြ်ား ထာားေန် အ ကံမပြုထာားော၌၊ ဧောဝတမြစ်တွင ် အရှည် ၁,၅၀၀ ကလိုြတာရှရ

ချင်ားတွငား် တွင် ၉၀၀ ကလိုြတာ၊
ကလိုြတာ အ
ဇဝရိုပ်

ားရှ

ွငဆ
် ိုငေ
် ာ

မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ
ထန်ား

ား

ည့််အပင
ို ား် ြျာား ပါဝင်

ည်။

ိုားံ ခို၏

ြူလအရမခခံတန်ြိုားြျာား

အကဲမြတ်တွက်ချက်ြအ
ှု ရပေါ်

ခွဲြျာား/ မြစ်ဝှြ်ားငယ်ြျာားြွံွေ့ ပြြုားရေား အရကာင်အထည်ရြာ်ေန် အလာားလာရှဇိုန ်

1) ဘူြရိုပ်

ာအပိုငား် ၊

လ
ံ ွငတ
် ွင် ၁,၂၀၀ ကလိုြတာ ၊ ြဲရခါင်တွင ် ၂၀၀ ကလိုြတာ နှင ့်် စစ်ရတာင်ားတွင ် ၃၀၀

အရ ကာင်ားေင်ား

ြ်ားြည့််ဇိုနက
် ို

ွယ်နင
ို ြ
် ှု

တ်ြတ
ှ ် ပင
ို ား် မခာား

အရမခခံပပား

ိုြဟို
့် တ် ကာကွယ်

ည်။

ွငရ
် ဗေ - မြစ်၏ဆက်

ွယ်နင
ို စ
် ြ
ွ ်ား နှင ့်် မြစ်ဝကျွနား် ရပေါ်/ကြ်ားရို ားတန်ား၏တည်ပငြ်ြ၊ှု နိုနား် အနည်အနစ်

ထိုတ်လိုပ်ြှု အလာားအလာ၊ မြစ်ရေစားဆင်ားြှု
2) ရေရနရဂဟစနစ်နင
ှ င
့်် ါားလိုပ်ငန်ား - မြစ်၏အပိုငား် အကန၏
် ့် ရှာားပါားြှု (WWF,2014) ၊ ရေ
အချက်အချာကျ

ည့်် ဇဝြျြုားစံြ
ို ျြုားကွဲဧေယာ ၊

Ramsar စာေင်ားဝင်စြ်ရ
့် တာရမြ နှင ့်် အရေားကကား

ရေဝပ်ဧေယာြျာား ၊ မြစ်ဆိုေ
ံ ာရနောြျာား ၊ ထံားို ရကျာက်လိုဏရ
် ှ
ြျြုား

ိုဉားရတာြ
့် ည့်် ငါား နှင ့်် ရေရန

ဇဝြျြုားစံိုြျြုားကွဲ ဧေယာတည်ရှ

ည့်် ဘူြရဗေအရမခအရနြျာားတည်ရှြှု၊

ည့်် ောခိုငန
် နှု ား် ၊

ည့််

ဘာဝရဘားြဲ့်ဧေယာ/ အချက်အချာကျ

ပကတအတိုငား် ြထြခိုက်ရှရနရ

ားရ

ာ

ည့််

ဘာဝ

စ်ရတာဖုံးလွှြ်ားြှု ၈၀ ောခိုငန
် နှု ား် နှငအ
့်် ထက်)

လူြရ
ှု ေားဆိုငေ
် ာထခိုက်လွယ်ြ၊ှု

ဘာဝ

ယံဇာတအရပေါ် ြှခိုအာားထာားြှုနင
ှ ့်် ဆင်ားေဲနြ
ွ ်ားပါားြှုတက
ို ့် ိုထည့််

လူြရ
ှု ေား နှင ့််

က်ရြွားလိုပ်ငန်ားဆိုငေ
် ာအဂသ ါေပ်ြျာားကိုလည်ား ဆန်ားစစ်ခဲ့်

၂၀၁၄ ခိုနစ
ှ ်

န်ားရခါင်စာေင်ားပါအချက်အလက်အဆင်ြ
့် ျှ

တအတွ
ို ့်
က် အနားစပ်ဆိုားံ အညွှနား် ကန်ားြျာားအ

ိုားံ မပြုခေ
ဲ့်

ည်။ ထို

ည်။ မြစ်ဝှြ်ားရေ

ည်အ
့် ညွှနား် ကန်ားြျာားကို ထည့််

စြံကန်ားတည်ရနောအလိုက်

ာ

မြစ်နင
ို ရ
် မခရ

အညွှနား် ကန်ားြျာားကို ရပားနင
ို မ် ခင်ားြရှ

ိုဆန်
့်် ွင ်
့် ားစစ်ောတွင၊် ပြြုွေ့နယ်အဆငတ

ခွဲအလိုက်ဇိုနပ
် ိုငား် မခာား
ွငား် အ

လူြရ
ှု ေားဆိုငေ
် ာထခိုက်ြှုြျာားကို

တ်ြတ
ှ ်ောတွင ်

ိုားံ ချေန် ေည်ေွယ်ခဲ့်ရ
ထင်ဟပ်ရ

ာ

ာ်လည်ား၊

င်ရ
့် တာ်ရ

ာ

မြင ့်် ထေ
ို ည်ေွယ်ချက် အထြရမြာက်ခပ
ဲ့် ါ။

အစားို ေလက်နက်ကိုငတ
် ပ်ြဲွေ့ွြျာားနှင ့်် အစားို ေြဟိုတ်ရ

ာလက်နက်ကိုင ် တပ်ြဲွွေ့ြျာားအ ကာား ပဋပကခအရမခအရနကိုလည်ား

ခွဲတစ်ခိုစအလိုက် ဆန်ားစစ်ခဲ့်ပပား စြံကန်ားအရကာင်အထည်ရြာ်ရေားအတွက် ကကားြာားရ

ိုြဟို
ို ရ
် လာက်ရအာင် ကကားြာား
့် တ် ြရကျာ်လွှာားနင

ည်။စြံကန်ားအရကာင်အထည်ရြာ်ြရ
ှု ကာင ့်် ပြ
ို ိုဆိုားေွ ာား

ကိုလည်ား

ည်။

ထဆ
ို န်ားစစ်ြှု

ာအတာားအဆား

ည့်အ
် တာားအဆား ကျရောက်နင
ို ြ
် ည့်် ပဋပကခ မြစ်ပာွ ားနင
ို ရ
် မခ

အနတောယ်ြျာားကို ရြာ်ထတ
ို ်ထာား
ခွဲမခာားရြာ်ထတ
ို ်ထာား

ွငား် စဉားစာား၍

ာေရှပပား၊ လူြရ
ှု ေားဆိုငေ
် ာထခိုက်လွယ်ြန
ှု င
ှ ့်် ဆင်ားေဲနြ
ွ ်ားပါားြှု

အကူအညေရစရေား ဤဆန်ားစစ်ြက
ှု
ေရှ

မြစ်ဝြ
ှ ်ား ရေ

ည့််

က်ရှြျာားတည်ရှြှု နှင ့််

3) ကိုနား် ရမြဇဝြျြုားစံိုြျြုားကွဲ - အကာအကွယ်ရပားထာား
ရတာအိုပ်ဧေယာ (

ေင်ားြျြုားစတ်ြျာား ၊

ည်

ွာားရစနင
ို ် ည့်် ပဋပကခြျာား

လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ြဲွွေ့ြျာားတည်ရှြှု၊

ြင
ို ား် ရ ကာင်ားအေ

လူြျာားအစိုအမပံြုလိုက်ရနေပ်စန
ွ ခွ
် ့် ာြှု ၊ ြ ကာရ
ခနြ
် ့် ှနား် လူဦားရေတက
ို ့် ိုထည့််
တက
ို ့် ို အရမခခံထာား
တည်ရဆာက်
ဆံိုားမြတ်အ

ားြကာလ အတွငား် ပဋပကခမြစ်ပာွ ားြှု နှင ့်် တိုက်ပဲရ
ွ ကာင ့်် ရ

ွငား် စဉားစာားထာားပပား လက်နက်ကိုင ် ပဋပကခြျာား၏ လက်ရှအရမခအရနနှင ့််

ည်။ ပဋပကခြျာားရ ကာင့်် စြံကန်ားအာား ရရှ ွေ့ဆက်ေန်

ူြျာားအရနနှင ့််

င/့်် ြ

စြံကန်ားမြစ်ရမြာက်နင
ို စ
် ွြ်ားရလ့်လာြှု၏

င့်် ဆို

ဆံိုားေ

ြင
ို ား် ရ ကာင်ား

ည်ကို အရကာင်အထည်ရြာ်

အရစာပင
ို ား် အဆငက
့်် တည်ားက

ထည့််

အတွငား် ရနောရေ

ည်

အချန်နင
ှ အ
့်် ြျှရမပာင်ားလဲရနပပား

အလိုက်ကွဲမပာားနင
ို ် မြင ့်် ပဋပကခမြစ်ပွာားလွယ်ရ

ဆံိုားရှု ံားနင
ို ရ
် မခအဆင ့််

ထွက်ရမပားေ

ူြျာား ၊ တိုငား် ေင်ား

ဆက်စပ်ပတ်

က်

ည်

မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ြိုငား် ရ ကာင်ားအေ ရနေပ်စွနခ
် ့် ွာ

ာား လက်နက်ကိုင ် အြွဲွေ့အစည်ားြျာား နှင ့်် တိုငား် ေင်ား

ာားနင
ို င
် ရ
ံ ေားပါတြျာား ၊ စြံကန်ားနှင ့််

ခွဲမခြ်ားစတ်မြာမခင်ားြျာားလည်ား ပါရှ

င ့်် ည်။

ရအာက်ပါ မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ိုားံ ြျြုားအနက်ြည်

ခွဲ “ဇိုန”်

ည့်် ပဋပကခရ ကာင့်် ထခိုက်ရှလွယ်ြှု

ည့်် ဇိုနအ
် ြျြုားအစာားမြစ်ရ ကာင်ား

တ်ြတ
ှ ်ေန်၊ ဇဝရိုပ်ဆိုငေ
် ာ

အချက်အလက် တစ်ခိုစအတွက် အဆင ့်် တ်ြတ
ှ ်ချက်ြျာားရပား၍ စိုစရ
ို ပါင်ားေြှတ်ကိုရပါင်ားပပား အချြုားမပန်ချယူပါ
တန်ြိုားမြငဇ
့်် ိုန ် - မြစ်ဝှြ်ားမြစ်စဉြျာားအတွက် အရေားကကား
(ဥပြာ- စားဝင်ရေြျာားမပာားြှု

ိုြဟို
ို ့်
့် တ် ပချ

•

ြ်ား ရစာငရ
့်် ရှာက်နင
ို ်

ာကကားြာား

တန်ြိုားြျာား ရှရနနင
ို ်

ည်။

တန်ြိုားနြ်ဇ
့် ိုန ် -

ာကကားြာား
ည့််

ည့်် ဧေယာတွင ် ြည်

ရှရနနင
ို ်

တ်ြတ
ှ ်ခဲ့်ပပား၊ အဆိုပါ မြစ်ဝှြ်ားရေ

ိုရ့်

ာ်လည်ား အချက်အလက်

အတွက်

ာထင်ရှာားရ

ည့််ဇဝရိုပ်ပင
ို ား် ဆိုငေ
် ာအချက်အလက်ကိုြျှ ထန်ား
ိုရ့်

ာ်

ာ

ြ်ား

တန်ြိုားမြင ့်် ွငမ် ပင်လကခဏာ၏

ည့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ

ခွဲ /မြစ်ဝြ
ှ ်ားငယ် (၁၀)ခိုကို တန်ြိုားမြငဇ
့်် ိုနအ
် မြစ်

ခွဲြျာား၏ ရေရဝရေလဲဧေယာြျာားအတွငား် ြရှြမြစ် အရေားပါရ

ာ ဇဝရိုပ်ဆိုငေ
် ာ

ြ်ားထာားကာကွယ် ရစာငရ
့်် ရှာက်ထာားေန် အ ကံမပြုအပ်ပါ

ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်အရကာင်အထည်ရြာ်ြြ
ှု ျာား၏

စိုရပါင်ားဆင်က
့် ဲ

ည်။ အဆိုပါ
က်ရောက်ြှု

ခွဲ၏တန်ြိုားြျာား လွနလ
် ွနက
် ဲကဲ အဆငန
့်် ြ်က
ှု ေားဆိုငေ
် ာ
့် ျြှု ြမြစ်ရစေန်၊ ပတ်ဝန်ားကျင် နှင ့်် လူြရ

ဆံိုားရှု ံားနင
ို ရ
် မခ အနတောယ်နည်ားပါား
တန်ြိုားမြင ့််

ိုြဟို
့် တ် အထက်ပါ

ည်။

မြစ်စဉြျာား နှင ့်် တန်ြိုားြျာားကို ဆက်လက်ထန်ား
ြျာားအေ မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ည်

ည့်် ဧေယာတွင ် ဇဝရိုပ်ပိုငား် ဆိုငေ
် ာ အချက်အလက်နစ
ှ ခ
် ိုကို

ွငမ် ပင်လကခဏာ၏တစ်စတ်တစ်ရေ

မြန်ြာနင
ို င
် ဧ
ံ ေယာ၏ ၂၄ ောခိုငန
် နှု ား် ကိုလွှြ်ားမခံြုထာား

ခွဲြျာားအတွငား်

ဘာဝတန်ြိုားြျာားရှ

တန်ြိုားမြင့်် ွငမ် ပင်လကခဏာြျာားြရှပါ။

တန်ြိုားတစ်စတ်တစ်ရေ

မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ိုြဟို
ို ား် ဆိုငေ
် ာ
့် တ် ဇဝရိုပ်ပင

ည့်် တန်ြိုားမြင့်် ွငမ် ပင်လကခဏာြျာားြရှပါ။

ိုြဟို
ို န်ြိုားမြင့််
့် တ် ထတ

ရစာငရ
့်် ရှာက်နင
ို ်

ည့််

ည်

ည်။

တန်ြိုားအလယ်အလတ်ရှဇိုန ် တစ်ခိုတည်ား

ည် -

ည့််ကူညမြည့်ဆ
် ည်ားရပားြှုြျာား ရထာက်ပံရ
့် ပား

ည်န
့် န
ို ား် ပြာဏြျာားမပာားြှု)၊

အချက်အလက် အနည်ားဆံိုားနှစခ
် ိုအတွက် တစ်ြထ
ူ ားူ မခာား

ထန်ား

ခွဲ

ူြျာား ၊

ူြျာား နှင ့်် ကျယ်ကျယ်ခပန်ခပန်
့် ့် ထရတွွေ့ရဆွားရနွားြှု စ

အဂသ ါေပ် နှစြ
် ျြုားစလံိုားရှ

ည်။

ာဧေယာြျာားတွင ် အရကာင်အထည်ရြာ်ြည့််

စြံကန်ားအတွက် စြံရေားဆွေ
ဲ ာတွင် တိုက်ရို က်ထခိုက်ခံစာားေြည့်မ် ပည်

•

ွငား်

ိုားံ ချနင
ို ြ
် ည့်် အဆိုမပြုစြံကန်ားရေွ ားချယ်ရေား အပိုထပ်ရဆာင်ား အဆင်တ
ို ် ရပားခဲ့်
့် စ်ခိုကို ရြာ်ထတ

ပဋပကခရ ကာင်ဆ
ို ရ
် မခ
့် ိုားံ ရှု ံားြှုမြစ်နင

•

ည့််

မြစ်ဝှြ်ားရေ

ည့်် အရ

ားစာား စြံကန်ားြျာားရဆာင်ေွက်မခင်ားြျှကို

ခွဲဇိုနြ
် ျာားအနက်ြှ

ဇိုန(် ၅)ခို

ည်

ာ ခွငမ့်် ပြုေန် အ ကံမပြုထာား

ဧောဝတမြစ်ဝြ
ှ ်ား၏

ည်။

မြစ်ြျာားရချာင်ားြျာားတွင ်

တဆက်တစပ်တည်ား တည်ရှပပား စိုစရ
ို ပါင်ား ဧေယာ ၇၈,၉၀၀ စတိုေန်ားကလိုြတာ (မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ တွငား် ရှ ဧောဝတမြစ်
ဝှြ်ားြျာား၏၂၁ောခိုငန
် န
ှု ား် )

ကို

လွှြ်ားမခံြုထာား

ည်။

ဤဧေယာ၏

အရေားပါရ

စိုစရ
ို ပါင်ားရေထိုတ်လွှတ်ြှု ၄၇ ောခိုငန
် န
ှု ား် ဝန်ားကျင် နှင ့်် နိုနား် အနည်အနစ်ပြာဏြျာားစွာ
ည်။
အြျြုား

ဤဧေယာအတွငား်

တန်ြိုားမြငြ
့်် ာား

ာားဥယျာဉအတွငား် ထင်ရှာား

ည့််

ရေရန

ာတန်ြိုားြျာားတွင ်

မြစ်ဝှြ်ား၏

ယ်ရဆာင်ပချရပားြှု
ို ့်
တိုပါဝင်
့်

က်ရှြျာားရနထိုငက
် ျက်စာားောရနော

နှင ့််

ခါကာဘိုောဇ

ည့်် ကိုနား် ရနရဂဟစနစ်ြျာား ၊ ရတာရို ငား် တေ စဆာန် ရဘားြဲရ
့် တာ ရလားခို ၊

အချက်အချာကျ
ရတာအိုပ် (
မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ည့်် ဇဝြျြုားစံြ
ို ျြုားကွဲဧေယာ နှင ့်် မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ တွငား် ပကတအတိုငား် ြထြခိုက် ရှရနရ

စ်ရတာဖုံးလွှြ်ားြှု ၈၀ောခိုငန
် နှု ား် နှငအ
့်် ထက်) အာားလံိုား၏ ၃၅ ောခိုငန
် န
ှု ား် ပါဝင်
ခွဲဇိုန ် နှစခ
် ို

ြျာားအတွငား် အ

ား

ည် တန

ား တည်ရှ

ာသ ေမြစ်ဝှြ်ားအတွငား် တည်ရှကာ ကျန်တစ်ခိုစ

ည်

ခွဲ (၂၁) ခို နှင ့်် တန်ြိုားနြ့်် မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ရေအာားလျှပ်စစ်ြံွွေ့ ပြြုားြှု အရကာင်အထည်ရြာ်ေန် အလာားအလာရှ

ား

အရကာင်အထည်ရြာ်ေန် အလာားအလာရှရနောြျာားအမြစ် အစားို ေက ထည့််
စ်ြျာား

ရှု ွေ့ရထာင်စ
ံို ှအရ
့် ြ
တစ်ခိုလံိုား

ဘာဝ
ိုားံ

တည်တရ
ံ့် ကာင်ားြွနြ
် ှု၊
ြ်ား

မြစ်ဝြ
ှ ်ားအတွငား်

ထာားနင
ို ရ
် ေားအတွက်

အဓကကျရ

အချြုွေ့ရေဆင်ားဧေယာြျာားကို ရေအာားလျှပ်စစ်အတွက်အ
ရေွ ားချယ်ရဆာင်ေွက်ေန် အ ကံမပြုအပ်ပါ

ြည့်အ
် စာား မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ည်။ မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ည်။ ဤနည်ားလြ်ား

ထိုတ်လိုပ်ရပားနင
ို ပ
် ါ

ည်

ကာကွယ်ထန်ား

ြ်ားမခင်ားနှင ့််

ခွဲြျာားစွာ အနှမြန်
ံ ့် ကကဲ
့် အရကာင်အထည်ရြာ်

ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ြံွွေ့ ပြြုားရေား အရကာင်အထည်ရြာ်ြှု
ခွဲ

ိုြဟို
့် တ် ရေရဝရေလဲ ဧေယာတစ်ခိုအတွငား် တွင ်

မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ိုရလှာင်ထာား

ည် ြထြခိုက် ရှရနရ

မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုထြ
ဲ ှ

ခွဲြျာားစွာအတွငား်

ည့်ရ
် ေ

စြံကန်ားြျာား

ထိုတ်လိုပ်

မြနက် ကဲ
့်

ည့််စြ
ွ ်ားအင်တစ်ယူနစ်

ည် လျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်

ား

ည့်် စက်ရို ံြျာားစွာ

အလာားတူပြာဏရှရ

ည့်် မြစ်ြျာားကို ဆက်လက်ထန်ား
ာ

ိုြဟို
့် တ်

ပိုြျာားရ

ည်။ တန်ြိုားနြ့်် နှင ့်် တန်ြိုားအလယ်အလတ်ဇိုနအ
် ြျြုားအစာားြျာားရှရ

ြွံွေ့ ပြြုားြှုအရကာင်အထည်ရြာ်

ည်န
့် ည်ားလြ်ား

ည် ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ြက
ှု

ဧေယာြျာားကို ၁၄.၄ောခိုငန
် န
ှု ား် ြှ ၂၃.၅ောခိုငန
် နှု ား် အထ မြငတ
့်် က်လာရစြည်မြစ်ရ
ရြာ်

ာတန်ြိုားြျာား

မြင ့်် ရေထိုထည်ပြာဏ တစ်ယူနစ်အတွက် လျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်နင
ို ြ
် ှု ပြ
ို မို ြငြ
့်် ာားလာမခင်ား စ

တစ်ချန်တည်ားြှာပင်

ကို

မြစ်ဝှြ်ားရဂဟစနစ်

အမခာားအရေားကကားရ

ပြ
ို ရ
ို ကာင်ားြွန ် ည့််အကျြုားရကျားဇူားြျာားတွင ်-

အတွက် ထခိုက်ခံစာားေြည့်် ပြာဏနည်ားပါားမခင်ား ၊
အချက်ြျာား ပါရှ

တင်ားအချက်

ိုားံ ချမခင်ားတအ
ို ့် ကာား ဟန်ချက်ညရစရေား အစားို ေက ချန်ဆ

ည် ရေရှညတ
် ည်တရ
ံ့်

အစအေအရကာင်အထည်ရြာ်မခင်ား

ွာား

နှင ့််

ည်။

ည်။

ခွဲတစ်ခိုအတွငား် ရှ မြစ်ရ ကာင်ားတစ်ခိုရပေါ်တွင ် စြံကန်ားြျာား အဆင်ဆ
့် င့်် အရကာင်အထည်ရြာ်

အရကာင်အထည်ရြာ်မခင်ားထက်
န်ား

ွငား် စဉားစာားေန် အ ကံမပြုအပ်ပါ

ည်။

နည်ားလြ်ားမြစ်ရ ကာင်ား အ ကံမပြုအပ်ပါ

ကို မြတ်

ခွဲြျာားကို ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်

ာရေဆင်ားဧေယာြျာားကို

ာ စြံကန်ားြျာားစွာကို မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

(cascade projects) ရဆာင်ေွက်မခင်ား
စြံကန်ားြျာားကို

ည်။ ဇိုနပ
် င
ို ား် မခာား

ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာင်အထည်ရြာ်ြည်ပ
့် ံိုစြ
ံ ျာား

ည်ဝ
့် န်ရဆာင်ြြ
ှု ျာား

ာ

တ်ြတ
ှ ်ရြာ်ထတ
ို ်ခဲ့်ပပား၊

ားလွှြ်ားမခံြုထာား

ပ်၍ စြံကန်ားြျာားကို အတည်မပြုရပားနင
ို ြ
် ည်မြစ်

ရဂဟစနစ်ကရပား

ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏြတြ်ားြယြ်ားရှရ

ငရ
့်် လျာ်ရ

ယံဇာတ နှင ့်် လူြရ
ှု ေားဆိုငေ
် ာလကခဏာေပ်ြျာား အရ ကာင်ား

ထပ်ြံေရှလာပပား

ားစတ်မပန်လည်

ဆက်လက်ထန်ား

လ
ံ ွင၊် ြဲရခါင် နှင ့်် ေခိုငမ် ြစ်ဝြ
ှ ်ား

ည့်် ဇိုနြ
် ျာားအမြစ် ခွဲမခာား

တ်ြတ
ှ ်အရကာင်အထည်ရြာ်ြ၏
ှု ကနဦား အဆငြ
့်် ျာားတွင ် အဆိုပါမြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

အလက်အ

ည်။ အမခာား တန်ြိုားမြင ့််

ခွဲ (၂၇) ခိုတက
ို ့် ို

၎င်ားတို ့် ည် မြန်ြာနင
ို င
် ဧ
ံ ေယာ၏ ၃၇ ောခိုငန
် နှု ား် နှင ့်် ၃၉ ောခိုငန
် န
ှု ား် ကို အ

ည်နင
ှ အ
့်် ြျှ

ည့််

ည်။

တန်ြိုားအလယ်အလတ်ရှ မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

အချန် ကာလာ

ား

ည်ပ
့် ံိုစအ
ံ တိုငား် ရဆာင်ေွက်လျှင် ထန်ားညထာားြည့််ပြာဏ

ာ

ည့််

ြ်ားထာားခွငေ
့်် ပပား၊

ရေအာားလျှပ်စစ်ကို

ာ မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ

ခွဲြျာား အတွငား်

ထန်ားညထာားြည့်် ရေရဝရေလဲ

ာ်လည်ား လက်ရှ အရကာင်အထည်

ည် (စြံရေားဆွထ
ဲ ာား

ည့်် စြံကန်ားြျာားအပါအဝင်

စြံကန်ားအာားလံိုားကို တည်ရဆာက်ြည်ဟိုယူဆထာားပါက) ၄၅ ောခိုငန
် န
ှု ား် ရှြည်မြစ်ော ထေ
ို ာခိုငန
် နှု ား် နှငယ
့်် ှဉလျှင ် ြျာားစွာ
ရလျာန
့် ည်ား ပါ

ည်။

ရေရှညတ
် ည်တရ
ံ့်

ာြွံွေ့ ပြြုားရေားြူရဘာင်နင
ှ အ
့်် ည အရကာင်အထည်ရြာ်ြည့်် အနာဂတ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ရေား

ကဏ္ဍ၏ စိုစရ
ို ပါင်ား ထိုတ်လိုပ်နင
ို စ
် ြ
ွ ်ားကို အတအကျခနြ
် ့် န
ှ ား် ြေပါ။ လွှြ်ားြားို
ဘာဝ
မြစ်

ည်။

က်ရောက်ြရ
ှု ှနင
ို ် ည့်် အြျြုားြျြုားရ

ယံဇာတ ၊ လူြရ
ှု ေား ဆိုငေ
် ာနှင ့်် ရ ားကွက်ဆိုငေ
် ာ ကန်ားရှငြ
် ျာားရ ကာင ့်် ထို
ိုရ့်

ာ် တပ်ဆပ်ဆင်စက်အင်အာား ၁၃,၀၀၀ြဂဂါဝပ် ဝန်ားကျင်

ာ

ို ့် တကျစွာခနြ
် ့် န
ှ ား် ေန် ခက်ခဲမခင်ား

ိုြဟို
ို ့်
ပိုြည်ဟို ခနြ
် ့် န
ှ ား် ထာား
့် တ် ထထက်

ည်။

ဤခနြ
် ့် ှနား် ချက်

ည် တည်ရဆာက်ပပားစြံကန်ားြျာား ( ၃,၃၀၀ ြဂဂါဝပ်) အမပင် တည်ရဆာက်ဆဲ စြံကန်ားြျာားြှ

ထိုတ်လိုပ်ြှုြျာား ( ၁,၆၀၀ ြဂဂါဝပ်) ၊ တန်ြိုားအလယ်အလတ်ဇိုန ် နှင ့်် တန်ြိုားနြ်ဇ
် ျာားအတွငား် လက်ရှ အဆိုမပြုထာားရ
့် ိုနြ
စြံကန်ားြျာား ( ၇,၃၀၀ ြဂဂါဝပ်)၊ တန်ြိုားမြငမ့်် ြစ်ဝှြ်ားရေ

ခွဲဇိုနြ
် ျာားအတွငား် ထခိုက်ြန
ှု ည်ားရ

အချြုွေ့၏ ထိုတ်လိုပ်ြပ
ှု ြာဏအချြုွေ့တအရပေါ်
ို ့်
အရမခခံတွက်ချက်ထာားမခင်ားမြစ်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားရပားစက်ရို ံြျာား

မပင်ဆင်ြြ
ွ ်ားြံမခင်ားနှင ့််

အတွငား်

စိုက်ပျြုားရေရပားရဝရေားစြံကန်ားြျာားတွငပ
် ါ

ားပါ။ ထန
ို ည်ားတူပင်၊ အရကာင်အထည်ရြာ်နင
ို စ
် ြ
ွ ်ား ရှ

ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ေန်စားူ စြ်ားရလ့်လာြှုြျာား

စိုစရ
ို ပါင်ားထိုတ်လိုပ်နင
ို ်
မြစ်ဝြ
ှ ်ားဇိုနပ
် င
ို ား် မခာား

ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်စြံကန်ား

ည့်် ဦားစာားရပားမြစ်ဝှြ်ားရေ

ည့်အ
် ခါ

ည် စြံကန်ားတည်ရနောရေွ ားချယ်ေန် ကနဦားစြံရေားဆွေ
ဲ ာ၌ စစစ်

ည့််

ည်။

နည်ားလြ်ားတစ်ခို ကိုရပားပပား၊ ယင်ားနည်ားလြ်ားကို ရေအာားလျှပ်စစ်ဆိုငေ
် ာ GIS ရေတာရဘ့်စ် ၊ မြစ်ဝြ
ှ ်ားရေ
အကဲမြတ်တွက်ချက်မခင်ားနှင ့််
အရထာက်အကူမပြု

ရအာက်ပါတပါဝင်
ို ့်

ည့််

ခွဲြျာားအရပေါ်

ိုားံ နှစအ
် ရကာင်အထည်ရြာ်ရေားစြံချက်ြရ
ူ ဘာင်တက
ို ့်

ည်-

မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ စားို ေ (လျှပ်စစ် နှင ့်် စွြ်ားအင်ဝန်ကကားဌာန နှင ့််

•

ခွဲြျာား
ည့််

ား

ရဆာင်ေွက်

တာဘိုငြ
် ျာား

ထပ်ြံရပေါ်ထက
ွ ်လာနင
ို ်

ည်စ
့် က်အင်အာားြျာား ရှရနရ

တ်ြတ
ှ ်ြှုအစအြံြျာား

ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စြံကန်ား

ည်။ ဤရနောတွင ် တည်ရဆာက်ပပား

တပ်ဆင်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မခင်ား နှင ့်် တပ်ဆင်စက်အင်အာား ၁၀ ြဂဂါဝပ်ရအာက် အရ
ြျာားကို ထည့််ြတွက်ေရ

ာ

ယံဇာတ နှင ့််

ဘာဝပတ်ဝန်ားကျင် ထန်ား

ြ်ားရေား

ဝန်ကကားဌာန) နှင ့်် ပူားတွဲစြံချက်ရေားဆွရ
ဲ ေား ရကာ်ြတတစ်ခို ထူရထာင်မခင်ား
•

ရေရှညအ
် ကျြုားမြစ်ထွနား် ရ

ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ရေား နင
ို င
် အ
ံ ဆင်ြ
ို ်မခင်ား
့် ူဝါေ တစ်ခိုရြာ်ထတ

•

အရကာင်အထည်ရြာ်ြအ
ှု တွက်

မြစ်ဝှြ်ားဇိုနပ
် ိုငား် မခာား

တ်ြတ
ှ ်မခင်ားဆိုငေ
် ာ

လိုပ်ထားံို လိုပ်နည်ား

တစ်ခိုရြာ်

ထိုတ်မခင်ား
•

ရေရှညအ
် ကျြုားမြစ်ထွနား် ရ

ာ စြံကန်ားေဇိုငား် စံချန်စံညွှနား် ြျာား အ ကံမပြုရပားမခင်ား

•

ပတ်ဝန်ားကျင် နှင ့်် လူြရ
ှု ေား ထခိုက်ြဆ
ှု န်ားစစ်မခင်ား နှင ့်် စြံခနခ
် ့် ွဲရေားအစအစဉရေားဆွမဲ ခင်ားတို ့် တိုားတက်
ရကာင်ားြွနလ
် ာရစေန် အ ကံမပြုရပားမခင်ား

•

အရမခခံအချက်အလက် စိုရဆာင်ားရကာက်ယူမခင်ား နှင ့််

ပထြဆံိုားရ
ိုားံ

ာစြံချက်မြစ်

ပ်ေန်နင
ှ ့်် ပို၍ အရ

ိုရတ

နမပြုလိုပ်မခင်ား

မြင ့်် ြူရဘာင်ကိုအရကာင်အထည်ရြာ်ြှုစတင်ပပား ရနာင် ိုားံ နှစအ
် ကာတွင ် မပန်လည်
ားစတ်ကျ

ည့််

တင်ားအချက်အလက် နှင ့်် အရကာင်အထည်ရြာ်ောြှ ေရှ

ြျာား နှင ့်် ေလေ်ြျာားအရပေါ် အရမခခံပပား လိုအပ်

လို မပန်လည်မပင်ဆင်ေန် အ ကံမပြုအပ်ပါ

ည့်ရ
် တွွေ့ ရှချက်

ည်။

5။ အကျြုားေလေ်ြျာား
ဤ SEA
ြတူကွဲမပာား

ည် အရေားကကား

ည့်် ဇဝရိုပ်ဆိုငေ
် ာမြစ်စဉြျာား နှင ့်် တန်ြိုားြျာား ၊ စြံကန်ားနှငဆ
့်် က်စပ်ပတ်

က်

ူြျာား၏

ည့်် အမြင်အြျြုားြျြုား နှင ့်် ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ြှုြမှ ြည်ဆ
့် ည်ားရပားနင
ို ်

ည့်် နင
ို င
် ၏
ံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား

လိုအပ်ချက် တအရပေါ်
ို ့်
အရမခခံ၍၊ မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ တွငား် ရေရှညအ
် ကျြုားမြစ်ထွနား် ရ

ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ြံွွေ့ ပြြုားရေား

အရကာင်အထည်ရြာ်ြအ
ှု တွက် ဟန်ချက်ည
စြံကန်ားနှငဆ
့်် က်စပ်ပတ်

က်

ူြျာားအ ကာား

ည့်် လြ်ားရ ကာင်ားတစ်ခိုရှာရြွရပားေန်
ရေအာားလျှပ်စစ်

ထိုတ်လိုပ်ရေား၏

ကကြုားပြ်ားထာားမခင်ားမြစ်

ည်။

ရေရှညအ
် ကျြုားမြစ်ထွနား် ြှု

နှင ့််

ရေရှညဦ
် ားတည်ချက်အရ ကာင်ား အဓကထာား ရမပာဆိုရဆွားရနွားြှုြျာားကို အာားရပားမြငတ
့်် င်ရနပပား မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ တွငား်
ရေအာားလျှပ်စစ်ြံွွေ့ ပြြုားရေားအရကာင်အထည်ရြာ်ြှု
ပတ်

နှင ့််

ယင်ားနှငဆ
့်် က်န ွှယ်ော

က်၍ မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုားအရပေါ် ပထြဆံိုားမခံြုငံို ကည့််ရှုရပားထာားမခင်ားမြစ်

ည်။

ဘာဝသယံဇာတတန်ြိုားြျာားနှင ့််

စဉဆက်ြမပတ်ြံွွေ့ ပြြုားတိုားတက်ရေားြူရဘာင် (SDF)
ယံဇာတ ကာကွယ်ထန်ား

ည် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာင်အထည်ရြာ်ြှု နှင ့််

ြ်ားြှုတအ
ို ့် ကာားက စြံရေားဆွဲြဆ
ှု ိုငေ
် ာချတ်ဆက်တစ်ခိုမြစ်ပပား မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုား လွှြ်ားမခံြု

စဉားစာားစြံရေားဆွမဲ ခင်ား နည်ားလြ်ားမြင ့်် ထို ေည်ေွယ်ချက်နစ
ှ ခ
် ိုစလံိုားကို ေရှနင
ို ြ
် ည်မြစ်
ဦားတည်ချက်

ည်

စြံကန်ားတစ်ခိုချင်ားစ

အလိုက်

ြျာားအရပေါ် အြှမပြုရနရ

ြ်ားမခင်ားဘက်

ာ လူြှုအ

ို ့် ရမပာင်ားလဲစဉားစာားမခင်ားအာားမြင ့််

ာ ရဂဟစနစ်ကရပား
ဘာဝ

ိုငား် အဝင
ို ား် ြျာားအရပေါ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ြြ
ှု ှ

နှငလ
့်် ူြရ
ှု ေားဆိုငေ
် ာ ထခိုက်နင
ို ရ
် မခကို ြျာားစွာရလျှာခ
ို ြ
် ည်မြစ်
့် ျ ရပားနင

မြစ်ဝြ
ှ ်ား၏

ည့်် ဝန်ရဆာင်ြှု

ယံဇာတနှင ့်် မြစ်ရ ကာင်ားစနစ်
က်ရောက်ြည့်် ပတ်ဝန်ားကျင်

ည်။ ဤ(SDF)ြူရဘာင် ည် လက်ရှ

ပံစ
ို အ
ံ တိုငား် အရကာင်အထည်ရြာ်ြြ
ှု ျာားရ ကာင ့်် မြစ်ဝှြ်ား၏ ရေစားဆင်ားြှုအရပေါ် ကကားြာား
နှင ့််

ည်။ ကနဦားစြံရေားဆွဲြ၏
ှု

ားမခာားတွက်ချက်စဉားစာားမခင်ားကိုရရှာင်ရှာား၍၊

ရေရှညတ
် ည်တရ
ံ့် ကာင်ားြွနြ
် ှုနင
ှ ့်် မြစ်ရ ကာင်ားစနစ်ြျာားအရပေါ် အြှမပြုရနရ
ြျာားအာား ဆက်လက်ထန်ား

ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ရေားကဏ္ဍကို

ရေရှညအ
် ကျြုားမြစ်ထန
ွ ား် ရ

ရဆာင်ေွက်ရစေန် အ ကံမပြုထာားမခင်ားမြစ်ပါ

ာ

အရကာင်အထည်ရြာ်ြှု

ဆ

ရှလျက်၊
ို ့် ဦားတည်

ည်။

ရေအာားလျှပ်စစ်ထတ
ို ်လိုပ်ရေားကဏ္ဍအာားစြံရေားဆွေ
ဲ ာတွင ် ဤြူရဘာင်ကိုအ

•

တ်ြတ
ှ ်

ည့်် ထန်ားရကျာင်ား မပြုမပင်ခံေြှု

ဘာဝတန်ြိုားအဆငန
့်် ြ်က
် ာ အာားနည်ားချက်ြျာားကို
့် ျြှုြျာားမြစ်ရပေါ်ြလာခင် လက်ရှစြံရေားဆွမဲ ခင်ားဆိုငေ

ကို ေရှနင
ို ပ
် ါ

ဘာဝ

ိုားံ ချမခင်ားမြင့်် ရအာက်ပါအကျြုားေလေ်ြျာား

ည်-

ပင်ြမြစ်ရ ကာင်ားဆက်

ွယ်နင
ို စ
် ြ
ွ ်ား နှင ့်် အရေားကကား

တန်ြိုားြျာားဆံိုားရှု ံားြှုရ ကာင ့််

ဘာဝ

ည့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ

ယံဇာတြျာား

ခွဲ၏ ပတ်ဝန်ားကျင် နှင ့်် လူြရ
ှု ေားဆိုငေ
် ာ

ြျာားစွာအဆငန
့်် ြ်က
့် ျမခင်ားကို

ရရှာင်ရှာားမခင်ားအာားမြင ့််

ရနာင်လာြည့်် နှစရ
် ပါင်ား ၁၀၀ နှင ့်် အထက်ကာလြျာားအတွက် မြစ်ဝြ
ှ ်ားြျာား၏တည်တံ့်ရကာင်ားြွနြ
် က
ှု ို
ထန်ား
•

ြ်ားနင
ို မ် ခင်ား၊

မြစ်ကိုအရမခခံရ

ာ ြရှြမြစ်ရ

ာ ရဂဟစနစ်ကရပား

ည့််ဝန်ရဆာင်ြြ
ှု ျာား ြပျက်ယွငား် ရစေန် ထန်ား

ြ်ားရပား

မခင်ား၊
•

စြံကန်ားြျာားအတွက်
ချက် ချြှတ်

•

ငရ
့်် လျာ်ရ

ာတည်ရနောရေွ ားချယ်မခင်ား နှင ့်် ေဇိုငား် ပံစ
ို မံ ပြုမခင်ားတနှ
ို ့် ငပ
့်် တ်

ူြျာား နှင ့်် ြွံွေ့ ပြြုားရေားအရကာင်အထည်ရြာ်

စြံကန်ားနှငပ
့်် တ်

က်ဆက်နယ
ွ ်

ူြျာားကို ရှငား် လင်ားရ

ူြျာားနှင ့်် အဓပပါယ်မပည့်ဝ
်

က်၍ ဆံိုားမြတ်

ာလြ်ားညွှနခ
် ျက် ရပားမခင်ား၊

ည့်် ထရတွွေ့ဆက်ဆရ
ံ ဆွားရနွားြှုြျာားကို ကြကထ

မပြု စစဉရဆာင်ေွက်ရပားပပား၊ စြံကန်ားေဇိုငား် နှင ့်် ရကာင်ားစွာစြံရေားဆွထ
ဲ ာားရ

ာစြံကန်ားြျာားအရပေါ် လက်ခံြှု

တိုားတက် ရကာင်ားြွနရ
် စမခင်ား၊
•

မြစ်ဝြ
ှ ်ားတစ်ခိုလံိုားအရပေါ် စိုရပါင်ားဆင်က
့် ဲ

က်ရောက်ြှုြျာား ြမြစ်ေန်ရရှာင်ရှာားမခင်ား နှင ့်် ရလျှာခ
့် ျမခင်ားအာားမြင ့််

နင
ို င
် တ
ံ ကာအြွဲွေ့အစည်ားြျာားထံြှရချားရငွအရထာက်အပံေ
် စမခင်ား၊
့် ရှြှု တိုားတက်ရကာင်ားြွနရ

•

အြ်ရထာင်စြ
ို ျာား ၊ စားပွာားရေားလိုပ်ငန်ားြျာား နှင ့်် ကိုနထ
် တ
ို ်စက်ြှုလိုပ်ငန်ားြျာားအတွက် ရ ား
အာားထာားေရ
ြှတစ်ဆင ့်် ရေ

က်

ာပပား ယံို ကည်

ာ မပန်လည်မပည့်ပ် ြြုားပြဲစွြ်ားအင် ိုားံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြြ
ှု ျာား ြန်တားရထာက်ပံရ
့် ပားြှု
နတေ နှင ့်် နင
ို င
် ရ
ံ တာ်အဆင ့်် ြွံွေ့ ပြြုားတိုားတက်ြက
ှု ို အာားရပားမြငတ
့်် င်ရပားမခင်ား၊

